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در مجلس شورای اسالمی چه میگذرد؟

فراکسیون سیر و عدس

حادثه تلفات جانی نداشته است

بامداد روزگذشته برخی منابع خبری از وقوع یک انفجار در نزدیکی روستای گلوگاه واقع
در بخش کورین و در مسیر زاهدان -خاش خبر دادند.
از ســوی دیگر گروه تروریســتی جیش العدل مدعی شــده اســت که در این عملیات
تروریســتی ،مجتبی میر شکار فرمانده بســیج کورین را به شهادت رسانده و سه خودرو
را منهدم کرده اســت.در همین راستا نماینده مردم زاهدان در مجلس ضمن تایید وقوع
انفجار در نزدیکی روستای گلوگاه واقع در بخش کورین سیستان و بلوچستان ،گفت :این
حمله از ســوی گروهک تروریستی جیش الظلم هنگام عبور دو خودروی نیروهای سپاه
پاسداران انجام گرفته ،اما تلفات جانی نداشته است.
فداحســین مالکی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره این
حادثه تروریســتی ،تصریح کرد :دو بمب کنار جادهای کار گذاشــته شده بود که یکی از
آنها هنگام عبور دو خودروی حامل نیروهای ســپاه پاســداران انقالب اسالمی منفجر
میشــود.وی با اشــاره به شــعاع زیاد موج این انفجار ،افزود :به لطف خداوند این حمله
تروریستی تلفات جانی نداشته و تنها فرمانده سپاه منطقه دچار جراحاتی شده است.
نماینده زاهدان با رد شایعه اسارت تعدادی از نیروهای سپاه در این حمله تروریستی گفت:
این موضوع صحت ندارد.
مالکی افزود :گروهک تروریســتی جیش الظلم با انتشــار بیانیهای مسئولیت این حمله
تروریستی را قبول کرده است.

علی روغنگران

توضیحات نماینده زاهدان درباره حادثه تروریستی در نزدیکی زاهدان

فردا پنجشنبه  12تیرماه،
سی و دومین سالگرد
حمله تروریســتی ناو
بــه
آمریکایــی
هواپیمای مســافربری
ایــران اســت .عملیات
تروریســتی که برخالف
تمامــی موازین حقوقی،
حقــوق بشــری ،اصول
صریح منشور ملل متحد
و همچنیــن اساســنامه دیوان بیــن الملل
کیفری صورت گرفت؛ عملیاتی که با هدف
مداخلــه در جریان جنگ عراق علیه ایران و
با هدف تحت فشار قرار دادن دولت و مردم
ایــران انجــام پذیرفت .ســقوط هواپیمای
مسافری ایران یکی دیگر و شاید شدیدترین
نمونه از مراحل رویارویی آمریکا با جمهوری
اســامی بود و با توجه به حوادث مربوط به
آن دوران ،ایــن اقــدام با هــدف تضعیف
جمهوری اســامی و یاری رساندن به رژیم
صدام انجام شــد .این رویداد چهره حقیقی
آمریکا که منادی دموکراسی و مدعی حقوق
بشــر در سراســر جهان بود را به نمایش
گذاشــت و بار دیگر نشان داد که آمریکا در
عین حالی که بزرگترین مدعی حقوق بشــر
است ،بزرگ ترین ناقض آن نیز هست.
شــرح این رویداد تروریستی اینگونه بود که
در صبحگاه یکشنبه مورخ سوم ژوئیه 1988
( 12تیرماه  ،)1367هواپیمای مســافربری
خــط هوایی ایــران ایر (به شــماره )655
کــه طبق برنامه منظــم و معمول خود بین
بندرعباس و دوبی در پرواز بود ،در ســاعت
 10:17صبح بــه وقت تهــران از فرودگاه
بندرعباس به هوا برخاست .هفت دقیقه بعد،
هنگامی که هواپیمــای مزبور بر فراز خلیج
فارس بود ،تنها پس از گذشت یازده ثانیه از
آخرین تماس رادیویی خلبان هواپیما با برج
مراقبت ،مورد اصابت موشــک پرتاب شده
از ســوی ناو آمریکایی وینسنس ،مستقر در
خبرنگار

مجلس یازدهم بعد از پشــت سر گذاشتن روزهای داغ و پرجنب و جوش انتخاب هیئت
رئیسه و کمسیونهایش که البته هنوز حاشیههای دنبالهدار خودش را همچون استیضاح
رئیس مجلس و شــائبه دخالت در انتخاب رئیس کمسیونها دارد .تصمیم به ساماندهی
فراکسیونهایش گرفتهاست.
بــه گزارش روزنامه«صبحامروز» و به نقل از تابناک ،حجتاالســام علیرضا ســلیمی
نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی در همین رابطه ،گفت :با تصمیم هیأت
رئیسه مجلس تشکیل فراکسیونها در مجلس متوقف شده است.
وی افزود :تاکنون حدود  ۱۰۰درخواســت تشکیل فراکســیون به هیأت رئیسه مجلس
واصل شده که تعداد آنها همچنان رو به افزایش است.
عضو هیات رئیســه مجلس اظهار داشت :تعدادی از فراکسیونها عمال در مسیر موازی
با یکدیگر حرکت میکنند و ما شاهد موازی کاری در تشکیل این فراکسیونها هستیم؛
به عنوان مثال فراکســیون تعاون و کار و فراکســیون تعاون و همیاری از جمله مواردی
است که درخواست تشکیل آنها به هیأت رئیسه واصل شده که هر سه درواقع یک مسیر
را دنبال میکند.
ســلیمی خاطرنشــان کرد :از سوی دیگر تشــکیل فراکســیونهای دیگری همچون
فراکســیون عدس و ســیر به هیأت رئیسه واصل شده که ســؤال اینجاست شأن یک
فراکسیون در این حد پایین آورده شود؟
وی افــزود :با توجه به این موارد هیأت رئیســه تصمیم گرفته تا فعال جلوی تشــکیل
فراکســیونها گرفته شود تا سازوکار مناسبی برای تشکیل آنها در نظر گرفته شود ،البته
در مورد فراکســیونهایی همچون روحانیت و ایثارگران خط مشی آنها مشخص است و
امکان تشکیل فراکسیون همسو و موازی با آنها وجود ندارد.
عضو هیات رئیســه مجلس اظهار داشــت :اخبــار و اطالعاتی به گوش میرســد که
وزارتخانهها قصد تشکیل تعدادی از این فراکسیونها نقش دارند تا از این طریق بتوانند
ذهن نمایندگان را جهتدهی کنند و از این طریق در مجلس نفوذ داشــته باشند که این
باعث کندی تیغ نظارت نماینــدگان و همچنین تأثیر وزارتخانهها بر روند قانون گذاری
میشود.
سلیمی خاطرنشــان کرد :تعدادی از نمایندگان مجلس از دو ماه قبل از تشکیل مجلس
یازدهم به دنبال تشکیل فراکسیونهای خود بوده و موجودیت فراکسیون مورد نظر خود
را اعالم میکردند و این درخواستها برای تشکیل فراکسیون در حالی است که ما مقدم
بر آنها بحث کمیسیونها را داریم و مجلس ابتدا باید کمیسیونهایش تشکیل شود و کار
در کمیسیونها مورد پیگیری قرار گیرد.
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حمله به هواپیمای مسافربری ایران یکی دیگر و شاید شدیدترین نمونه از مراحل رویارویی آمریکا با جمهوری اسالمی

ایران بود و با توجه به حوادث مربوط به آن دوران ،این اقدام با هدف تضعیف جمهوری اسالمی و یاری رساندن به رژیم
صدام انجام شد .این رویداد چهره حقیقی آمریکا که منادی دموکراسی و مدعی حقوق بشر در سراسر جهان بود را به

نمایش گذاشت و بار دیگر نشان داد که آمریکا در عین حالی که بزرگترین مدعی حقوق بشر است ،بزرگ ترین ناقض
آن نیز هست

خلیج فارس قرار گرفت .در این حمله تمامی
 290سرنشــین هواپیما در دم جان سپردند.
هواپیمای مزبور حامل  275مسافر و پانزده
خدمه بود .از این تعداد 254 ،ایرانی 13 ،نفر
تبعه امارات عربی متحده 10 ،نفر هندی6 ،
نفر پاکستانی 6 ،نفر تبعه یوگسالوی سابق
و  1نفــر ایتالیایی بودند .بعــد از این حادثه
دولت آمریکا مدعی شــد که ناو آمریکایی
هواپیمای مسافربری ایران را با هواپیماهای
جنگی اشــتباه گرفته و طبــق قاعده دفاع
مشــروع حق دفاع از خود را داشــته است.
با این وجود دالیل و شــواهد گستردهای از
ســوی ایران ارائه شــد ،که همگی نشانگر
عمدی بــودن حمله بودنــد .از جمله اینکه
زمانی که هواپیما مورد اصابت موشــک ناو
وینسنس قرار گرفت ،هنوز در فضای هوایی
جمهوری اسالمی ایران قرار داشت .دالیل
و قرائن نشان میدهد که کشتیهای جنگی
ایاالت متحده از پیامهای رادیویی هواپیمای
ایرباس شماره  655که بر روی فرکانسهای
باز و به زبان انگلیسی مخابره میشد ،باخبر
و مطلــع بودند .بر اســاس همه شــواهد و
مدارک ،کامال روشن است که دولت آمریکا
عالمانه و عامدانه دستور حمله به هواپیمای
مســافربری ایــران را داده و در این زمینه
هیچگونه شــک و تردیدی وجــود ندارد .به
هر حال این اقدام آمریکا یک بار دیگر نیت
تجاوزکارانــه دولت ایــاالت متحده و نقش
این دولت در بیثبــات و ناامن کردن خلیج
فارس را به اثبات رساند .عالوه بر این ،این

واقعه نشــان داد که دولت آمریکا علیرغم
اینکه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای
امنیت سازمان ملل متحد ،وظیفه اولیه حفظ
صلح و امنیت بینالمللی را به عهده دارد ،با
جانبداری خود از یکــی از طرفین درگیر در
جنــگ تحمیلی عراق علیه ایران ،نه تنها به
تعهد خود عمل نکرده ،بلکه با نقض فاحش
اصول اولیه حقــوق بینالملل ،عمال صلح و
امنیت بینالمللی را به مخاطره انداخته است.
علی اکبر والیتــی ،وزیر وقت امور خارجه
جمهــوری اســامی ایران در فــرازی از
سخنان خود در ســازمان ملل عنوان کرد:
حضور نظامــی آمریکا در خلیج فارس تنها
منادی مرگ و بیقانونی و شــرارت بوده و
جز ناامنی چیزی به ارمغان نیاورده اســت.
عمــل جنایتکارانــه آمریــکا در حمله به
هواپیمای کشــوری به هیچ وجه در قالب
دفاع مشــروع قابل توجیه نیست .قطعنامه
 616شــورای امنیــت ( )1988پــس از
استماع ســخنان دکتر علی اکبر والیتی و
جرج بوش درجلســه شماره  3831خود در
تاریــخ  30ژوئیه  )8/5/1367( 1988طرح
قطعنامــهای پیشــنهادی را تصویب کرد.
متن قطعنامه به شــرح زیر است« :شورای
امنیــت ،با بررســی نامه مورخــه  5ژوئیه
 1988جانشــین نماینده دائــم جمهوری
اســامی ایران خطاب به رئیس شــورای
امنیت و با استماع بیانات نماینده جمهوری
اســامی ایران ،با ابراز تاسف عمیق از این
که یــک هواپیمای غیرنظامی ایران ایر در

پرواز برنامه ریزی شده بین المللی  ،655در
پرواز بر فراز تنگه هرمز به وســیله موشک
شــلیک شــده از ناو جنگی ایاالت متحده
آمریکا منهدم شــده؛ بر ضــرورت تبیین
حقایق سانحه توســط بازرسی بیطرفانه
در منطقه خلیج فارس تاکید داشته است و
اظهارات خود را به شرح زیر اعالم می کند.
 -1شورای امنیت تاســف عمیق خود را از
ساقط ساختن هواپیمای غیرنظامی ایران به
وسیله موشکی که از یک ناو جنگی آمریکا
شلیک شده و تسلیت عمیق خود را به خاطر
از دســت رفتن غم انگیز جان انســان های
بیگناه ابراز میدارد.
 -2شورای امنیت همدردی صمیمانه خود را
به خانوادههای قربانیان سانحه غم انگیز و
ی دارد.
دولت ها و کشورهای آنان اعالم م 
 -3شــورای امنیــت از تصمیم ســازمان
بینالمللی هواپیمایی کشــوری در پاسخ به
درخواست جمهوری اسالمی ایران مبنی بر
ایجاد گروه تحقیق برای بررسی تمام حقایق
موجــود همچنین از اعالم ایــاالت متحده
آمریکا و جمهوری اســامی ایران مبنی بر
تصمیمشان برای همکاری با بررسی سازمان
هواپیمایی کشوری استقبال می کند.
 -4شــورای امنیــت از تمامــی اعضــای
کنوانسیون  1944شــیکاگو درخواست می
کند که در همه شرایط ،مقررات و رویههای
سالمت هوانوردی کشوری به ویژه ضمائم
آن کنوانسیون را دقیقا مراعات کنند.
 -5شــورای امنیت بر لزوم اجرای فوری و

کامل قطعنامه  )1987(598تاکید می کند.
شــایان ذکر اســت که دولت آمریکا پس از
صدور قعطنامه شــورای امنیت و همچنین
طرح موضوع در سازمان هواپیمایی کشوری،
به عنوان غرامت مبلغ  55میلیون دالر برای
خانوادههــای قربانیان و نیز مبلغ  40میلیون
دالر برای غرامت ناشــی از سقوط هواپیما
به دولت جمهوری اســامی ایران پرداخت
کرد .پرداخت غرامت از سوی آمریکا در پرتو
قواعد حقوق بین الملل نشانگر این است که
آمریکا نه تنها مسئولیت خود را در قبال این
فاجعه به عهــده گرفته ،بلکه به لوازم بعدی
آن ،یعنی پرداخت غرامــت واردهنیز ملتزم
شده اســت .با این حال سوالی که در اینجا
مطرح میشــود این اســت کــه آیا صرف
پرداختن چنین غرامتی ،جبران کننده تمامی
آثار زیانبار مادی و معنوی وارده به جمهوری
اســامی ایران از یک ســو و التیام بخش
عواطف جریحه دار شده ملت ایران از سوی
دیگر است؟ ســوالی که پاسخ آن به غایت
دشوار اســت .به هر حال فاجعه ایرباس اگر
چه مهمترین مورد نقــض حقوق بینالملل
هوایی و قواعد اساســی تضمیــن امنیت و
ســامت هواپیمایی بینالمللی کشوری به
شــمار میرود ،اما فرمانده ناو وینسنس به
خاطر این عمل از دولتمردان آمریکا نشــان
لیاقت گرفــت و پرســروصداترین محافل
سیاســی غرب به آرامی از کنار آن گذشتند.
در واقــع «ویت راجز» فرمانده وینســنس
دســتور حمله به هواپیمای مسافربری ایران
را داد و نشان لیاقت گرفت ،اما خود او روانه
تیمارستان شد.
در پایان باید بر این نکته اذعان داشــت که
دولت آمریکا علیرغم همه ادعاهایی که در
حمایت و پاســداری از حقوق بشر دارد ،در
عمل راهی خالف این ادعاها را طی میکند
و ســالیان متمادی است که جهان نظاره گر
نقض فاحش حقوق بشری آمریکا در صحنه
نظام بین الملل است.

بررسی «صبحامروز» از چند وچون بازداشت سه عضو یک سازمان مردم نهاد؛

جمعیت امام علی(ع) در مظان اتهام نیست

سرویس سیاســی /طی چندروز گذشته
صحبتهــای گوناگونی در مورد دســتگیری
سه مسئول جمعیت امام علی(ع) مطرح شده
است .این افراد در یکشنبه شب بازداشت شدند
و سایتهای خبری فارس و تسنیم اتهاماتی و
علل دستگیری آنها را مطرح کردند.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» فارغ از اینکه
اتهاماتی که این مراجع خبــری ارائه دادهاند
چقدر میتواند صحت داشته باشد و همچنین
واکنش وزارت کشور به بازداشت این سه نفر
که مطرح کرد «محــور صحبتها و فعالیت
این افراد در زمینه آسیبهای اجتماعی است
و ربطی به اتهامات مطرح شده مبنی بر اقدام
علیه امنیــت ملی ندارد» .و البته صحبتهای
روز گذشــته ســخنگوی قوه قضائیه ،با علی
اسالمی ،اســتاد گروه علوم سیاسی دانشگاه
فردوسی مشهد به گفتوگو پرداختیم تا علل
احتمالی دستگیری این افراد و تبعات اجتماعی
و سیاسی که این دستگیری میتواند به همراه
داشته باشد را جویا شدیم.
اسالمی اظهار کرد :جمعیت امام علی(ع) حدود
 ۲۰سال اســت که در حال فعالیت است .در
ابتدا دانشجویان دغدغهمندی روی کار آمدند
و تالش کردند تا بــرای جامعه فعالیت کنند.
به مــرور زمان با توجه بــه اینکه افراد عضو
این گروه هوش باال و به تناســب هوششان،
خالقیت زیادی داشتند؛ بنابراین موفق شدند تا
با استفاده از روشهای گوناگون تعداد زیادی
از نیکوکاران را به سمت اقدامات خیریه جذب
کنند ،در استانها و شهرهای گوناگون شعبه
داشته باشند و مورد اعتماد مردم واقع شوند.
برخی مسئوالن از فعالیتهای جمعیت امام
علی(ع) استقبال میکردند

وی افــزود :اساســ ًا حکومت با ایــن افراد و
جمعیت مشکلی ندارد ،بلکه برخی از مسئوالن
از فعالیت آنها و کمکی که به مردم میکنند،
استقبال میکردند .درواقع اعضای این جمعیت
دارای چند ویژگی هســتند اول اینکه جوان و

دانشــجو بوده و دوم اینکه فعالیت داوطلبانه
میکنند و حقوقی دریافت نمیکنند .همچنین
مخاطبان آنها کودکان کار ،حاشیهنشینان و
کسانی هســتند که به نوعی از فرآیند توسعه
حذف شــدند .ویژگی دیگر این گروه مذهبی
بودن آنهاســت و بر نمادسازیهای مذهبی،
حضرت علی(ع) و نهجالبالغه تأکید دارند.
باید در مورد دستگیری مؤسسان خیریه
شفافسازی شود

اسالمی با بیان اینکه «اعضای فعال جمعیت
امام علی(ع) جوانان فعال طبقه متوسط جامعه
هستند که میخواهند به طبقات پایین جامعه
در ابعاد گوناگون هنری ،آموزشــی و ...کمک
کنند» گفــت :درواقع اقدامــات این جمعیت
ستایش شده است .این مؤسسه در بعد جهانی
نیــز فعال بودهاند و کارنامــه خوبی از خود به
نمایش گذاشتهاند؛ بنابراین با توجه به اتفاقات
پیش آمده نیاز اســت تا ببینیم که حکومت و
نهادی که این افراد را دستگیر کرده -که حتما
پشــتوانه قضایی نیز دارد -بــه افکار عمومی
پاســخ دهد مبنی بر این که چه اتفاقی افتاده
است.
وی با اشاره به اینکه هنوز دفاتر جمعیت امام
اسالمی :قرار نیست

دفاتر جمعیت امام علی

(ع) بسته شود و از فعالیت
بازبمانند؛ چراکه جمعیت

زیادی در این مؤسسه در حال

فعالیت هستند و اقدامات آنها
مورد تحسین برخی مسئوالن

نیز بوده است و فعالیت بیست
ساله جمعیت به معنای این

است که خدمات خوبی ارائه
داده و حکومت نیز با آنها
همراهی کرده است

علی در شــهرهای گوناگون در حال فعالیت
بوده و جمع نشــدهاند ،بیان کرد :احساس من
این اســت از آنجا که سمنها و خیریههای از
این قبیل ،نهاد سیاســی نیستند احتمال دارد
که یکســری از خطاها را از جمله انجام برخی
مصاحبهها را مرتکب شوند؛ زیرا ممکن است
بــه دلیل عدم تخصص در حوزه رســانه این
مشکل به بار آمده باشد .همچنین از آنجا که
با اقشار آســیبپذیر جامعه در تماس هستند
ممکن است نکاتی را مطرح کنند که مجموع
این موارد جنبه امنیتی برای کشــور محسوب
شود.
قرار نیست دفاتر جمعیت امام علی(ع)
بسته شود

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد :قرار نیست
دفاتر جمعیت امام علی (ع) بســته شــود و از
فعالیــت بازبمانند؛ چراکــه جمعیت زیادی در
این مؤسسه در حال فعالیت هستند و اقدامات
آنها مورد تحســین برخی مسئوالن نیز بوده
است و فعالیت بیست ساله جمعیت به معنای
این اســت که خدمــات خوبی ارائــه داده و
حکومت نیز با آنها همراهی کرده است.
سمنها ،کمککننده به دولت هستند

وی در پاســخ به این پرســش که با شرایط
موجود آینده جمعیــت امام علی به کجا ختم
میشــود و این اتفاق چه تأثیــری بر فعالیت
دیگر ســمنها و انجمنهــای خیریه خواهد
گذاشت ،گفت :ســمنها تا زمانی که در حال
فعالیت هســتند مردم را به سمت فعالیتهای
خیریــه جذب میکننــد و در هنــگام زلزله،
ســیل و ...به کمک افراد نیازمند میشتابند و
بهصورت داوطلبانه و رایگان آموزش میدهند،
درواقع کمک به دولــت میکنند؛ چراکه اگر
این سمنها نباشــند دولت مجبور است تا با
هزینههای بسیار زیادی این اقدامات را سامان
بخشد.
اسالمی افزود :حکومتها در این زمینه از چند
منظر واهمه دارند کــه یکی از آنها کاهش

کیفیت خدمات ســمنها و خیریهها است که
میتواند آسیبزا باشد .نکته اینجاست که باید
فعالیت حرفهای و غیرسیاسی که این انجمن
در طول این  ۲۰ســال داشــته است میباید
حفظ شده و از بین نرود.
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه «وضعیت
مؤســس و برخی از مســئوالن جمعیت امام
علی بایســتی شــفاف مطرح شــده و برای
مردم توضیح داده شــود که مشکل چه بوده
است» تصریح کرد :تعداد سمنها و گروههای
مردمنهاد در ایران بســیار زیاد اســت که در
حوزههای گوناگون فعال هستند .حکومت نیز
از این گروهها حمایت میکند .اساسا خیریهها
موضوعی نیســتند که حکومت از آن واهمه
داشته باشــد؛ چراکه کمککننده به دولت و
حکومت هستند.
جلوگیری از فعالیت جمعیت امام علی(ع)
اقدامی غیرحرفهای است

وی در پاســخ به این پرســش که آیا احتمال
دارد به فعالیت جمعیت امــام علی (ع) پایان
داده شود و در این صورت چه تبعاتی به همراه
خواهد داشــت ،توضیح داد :من بعید میدانم
که به فعالیت این مؤسســه پایان دهند؛ چرا
که ایــن خیریه کارنامه بســیار خوبی دارد و
اقدامات بسیار مناســبی انجام داده است ،اما
اگر ایــن اتفاق بیفتد و از فعالیت جمعیت امام
علی جلوگیری شود نشــانگر نوعی نابخردی
و اقدامی غیرحرفهای اســت که ممکن است
برخی به این سمت حرکت کنند ،اما من بعید
میدانم چنین اتفاقی رخ دهد.
اســامی افزود :در صورت بسته شدن دفاتر
جمعیت امام علی فعالیت سمنها و مؤسسات
خیریه دیگر در کشــور کاهــش پیدا خواهد
کــرد؛ زیرا افرادی که بخاطر دیگران پای کار
میآیند و ســرمایه ،وقت و زندگی خود را در
این راه صرف میکنند تعداد زیادی در جامعه
نیســتند؛ بنابراین حضور در این ســمنها و
فعاایتها نیازمند اعتقاد و تعهداتی است.

اسماعیلی :موضوع

ربطی به سازمان و تشکل
مردم نهاد آنها ندارد.

افراد دستگیر شده در مظان
اتهاماتی قرار گرفته اند که

مربوط به شخص آنهاست و

هرکس اتهامی متوجه او باشد
و دالیلی برای توجه اتهام به

وی وجود داشته باشد ،وظیفه
ورود ،رسیدگی و پیگیری را
داریم

توقف فعالیت جمعیت ،منجر به کاهش
سرمایه اجتماعی در کشور میشود

این استاد دانشگاه گفت :همچنین بیشتر این
افراد تحصیلکرده هستند؛ بنابراین این اقدام
ســبب میشود کسانی که میخواهند در این
حوزههــا فعالیت کنند اعتماد به نفس خود را

از دست دهند و درنتیجه جامعه بسیار فردگرا
خواهد شــد و همه افراد به سمت منافع خود
فعالیت خواهند کرد .همچنین دیگر کســی
تالشی برای انجام حرکت اصالحی در جامعه
نخواهد کــرد .توقف فعالیــت این جمعیت
میتواند منجر به کاهش ســرمایه اجتماعی
در کشور شود.
موضوع ربطی به سازمان و تشکل مردم
نهاد آنها ندارد

در همیــن رابطه روز گذشــته در بیســت و
هشــتمین نشســت خبری ســخنگوی قوه
قضاییه ،غالمحســین اسماعیلی در پاسخ به
ســئوال خبرنگاری درباره علت دســتگیری
اعضــای جمعیت امــام علی اظهــار کرد:
بازداشــت افراد درباره ایــن موضوع را تایید
میکنیم؛ ســه نفر بازداشت شــدند؛ اما باید
اشاره کنم موضوع ربطی به سازمان و تشکل
مردم نهاد آنها ندارد .افراد دستگیر شده در
مظــان اتهاماتی قرار گرفته اند که مربوط به
شخص آنهاست و هرکس اتهامی متوجه او
باشد و دالیلی برای توجه اتهام به وی وجود
داشته باشد ،وظیفه ورود ،رسیدگی و پیگیری

را داریم.
اسماعیلی خاطرنشان کرد :بارها اعالم کردیم
در اکثر قریب به اتفاق موارد ،شــخص و فرد
تحت تعقیب ماســت و نه نهاد ،ســازمان و
شــغل .گاهی درباره تحت تعقیب قرار دادن
دانشجو سئوال میکنند؛ اما برای ما دانشجو
بــودن موضوعیت ندارد .بــرای ما مهم این
اســت که یک عمل مجرمانه بــه این فرد
نســبت داده شــده و ما باید رسیدگی کنیم.
گاهــی از تحت تعقیب قــرار گرفتن قاضی،
کارمند و ...میپرسند که پاسخ ما همان است
که ذکر کردم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد :به هرحال
اصل بازداشت ســه نفر از وابستگان به این
جمعیت درست اســت و موضوع ارتباطی با
ساختار تشکیالتی آنها ندارد؛ بلکه اتهاماتی
است که به خود افراد وارد شده و ،چون هنوز
در آغاز مرحله رســیدگی هســتیم ،با همان
محدودیتهای قانونی از بیان جزییات موارد
اتهامی هم معذورم و انشاءاهلل در ادامه فرآیند
و پس از مهیا شدن بســتر قانونی اطالعات
تکمیلی این اقدام ارائه خواهد شد.

3
معاون برنامهریزی و تحقیقات شرکت برق منطقهای خراسان:

مصرف برق از میزان تولید آن پیشی گرفت

سارا ایزدخواه  /معاون برنامهریزی و
تحقیقات شرکت برق منطقهای خراسان
گفت :با وجــود انجام اقدامات الزم برای
افزایش ظرفیت تولید بــرق ،اما بهدلیل
رشــد مصرف ،میزان افزایش مصرف از
افزایش تولید پیشی گرفته است؛ بنابراین
احتمال خاموشی وجود دارد.
مهدی علومــی در گفتگو بــا روزنامه
صبح امــروز در رابطه با وضعیت مصرف
برق خراســان و تأثیراتی که میتواند بر
صادرات برق داشــته باشــد ،اظهار کرد:
با توجه به اینکــه میانگین دما در خرداد
ماه سال جاری ،نسبت به میانگین دمای
خرداد ماه ســال گذشــته بیشــتر بوده،
مصرف برق نیز به میــزان قابل توجهی
افزایش یافتــه اســت و در صورتی که
این افزایش دما پایدار باشــد ،شاهد رشد
بیشتری خواهیم بود .باید توجه داشت که
هر یک درجــه افزایش دما ،حدود 1500
مگاوات به بار شبکه سراسری میافزاید.
وی با بیان اینکه «با وجود برنامهریزیها
و اقدامــات الزم بــرای افزایش ظرفیت
تولید انجام شده اســت ،اما بهدلیل رشد
مصرف بهویژه در بخشهــای غیرمولد
مانند :مشــترکین خانگی ،میزان افزایش
مصــرف از افزایش تولیــد پیش گرفته
اســت» ادامه داد :در صورتــی که این
مشترکین در ساعات پیک اقدامات ساده
و بــدون هزینه مدیریت مصــرف مانند
اســتفاده از دور کند کولــر آبی یا تنظیم
درجــه کولر گازی بــر روی  24درجه را
انجام ندهند ،متأســفانه احتمال خاموشی
وجود دارد.

کاهش مصرف برق مشترکین صنعتی و
کشاورزی برای جلوگیری از خاموشی

معــاون برنامهریــزی و تحقیقات شــرکت
برق منطقهای خراســان خاطرنشــان کرد:
گفتنی اســت بیشتر مشــترکین صنعتی و
کشــاورزی برای کمک به شبکه در ساعت
پیک ظهر( 12تا  )17مصرف خود را کاهش
میدهند تا مشترکین خانگی در هوای گرم
با خاموشی روبهرو نشوند.
امیدواریــم بــا اقدامات صــورت گرفته و
با همــکاری همــه مشــترکین -از جمله
مشــترکین خانگــی و تجــاری -از پیک
مصرف برق ،موفق و بدون خاموشــی عبور
کنیم.

مصرف بیرویه ،صادرات برق را تحت
تأثیر قرار میدهد

علومی توضیح داد :باتوجه به اینکه تأمین
بــرق هموطنان در اولویــت اول قراردارد،
مصرف بیرویه برق مشترکین در ساعات
پیــک ،صــادرات آن را تحــت تأثیر قرار
میدهد .بنابریان نیاز اســت تا شهروندان
با اســتفاده از دور کند کولــر آبی و نصب
ســایبان روی کولر تا  ۳۰درصد و با تغییر
درجه ترموســتات کولر گازی از  ۱۸به ۲۴
درجه حدود  ۲۰درصد مصرف برق خود را
کاهش دهند بــا این اقدامات در زمان اوج
مصرف میتوان تا هزار مگاوات از مصرف
برق کشور را کاهش داد تا هم صنایع کشور

و هم صادرات با مشکل روبهرو نشود.
معاون برنامهریزی و تحقیقات شرکت برق
منطقهای خراســان گفت :با توجه به اینکه
مصرف بــرق به عوامل گوناگونی همچون
نسبت مشترکین مختلف(خانگی ،تجاری،
صنعتــی ،کشــاورزی و ،)...میانگین دمای
شهرســتان ،جمعیت و ...ارتباط دارد ،تنها
بیشتر بودن میزان مصرف برق را نمیتوان
معیــار پرمصرفی شهرســتان دانســت .با
توجه به این شــرایط در اســتان خراسان،
شهرستان مشــهد دارای بیشترین مصرف
برق میباشد.
وی افــزود :در فروردین ماه ســال  ،99به
نسبت فروردین ماه سال گذشته بار شبکه

نه تنها رشد نداشته بلکه با توجه به تعطیلی
تعداد زیادی از اصناف ،بار شبکه با کاهش
روبهرو بوده اســت ،اما از اردیبهشــت ماه
به صورت تدریجی بهدلیل شــروع به کار
مجدد صنایع و تالش برای جبران کاهش
تولید ناشی از تعطیلی به دلیل کرونا ،شبکه
با رشــد بار قابل توجهی روبهرو شــده که
مشــکالت تأمین برق را دوچندان نموده
است.
علومی بــا بیان اینکه «در دو ســال اخیر
شــرکت برق منطقهای اســتان اقدام به
تشــکیل کارگروه گذر از پیــک بار کرده
اســت» ادامه داد :این کارگــروه با حضور
مدیران عامل این شــرکت ،شــرکتهای
توزیــع نیروی برق شهرســتان مشــهد و
اســتانهای خراســان رضوی ،شمالی و
جنوبــی کرده اســت .همچنین شــرکت
تولید نیروی برق خراســان به منظور اتخاذ
تصمیمهای هماهنگ و تأثیرگذار و استفاده
از تمام پتانســیلهای بخشهای مختلف
استان برای گذر بدون خاموشی از پیک بار
در این کارگروه حضور دارد.
معــاون برنامهریزی و تحقیقات شــرکت
برق منطقهای خراســان بیان کرد :در این
کارگروه برای استفاده حداکثری از ظرفیت
تولیــد نیروگاههای پراکنــده و دیزلهای
اضطراری ،پرداخت پاداش به مشــترکین
صنعتی و کشــاورزی در صــورت کاهش
بار در ســاعات پیک بار شبکه ،استفاده از
پتانســیل شهرداری ،صدا و ســیما و امور
مساجد برای آموزش راهکارهای مدیریت
مصرف در خانه ،برنامهریزی و اقدام شــده
است.

توقف نوسان قیمت گوشت
سیده ریحانه موسوی  /مدیر مؤسسه گوشت سازمان
همیاری شــهردایهای خراســان رضــوی گفت :قیمت
گوشت در سال جاری نسبت به سایر کاالها حداقل نوسان
را داشته است.
ســید مجید موســوی در گفتوگو با روزنامه صبح امروز
در رابطه با وضعیت تولید و عرضه گوشــت قرمز در بازار
اظهار کرد :در ســال جاری و تا به امروز به دلیل شــیوع
ویروس کرونــا و ا ِعمال محدودیت رفتوآمدها و تعطیلی
هتلها ،رستورانها و مراکز مصرف عمده گوشت وضعیت
بســیار نامطلوبی را در خصوص تولیــد ،بازرگانی و خرید
و فروش گوشــت ایجاد کرده اســت .این وضعیت سبب
کاهش بیســابقه میزان فعالیت مراکز تولید و بستهبندی
گوشت شــد و تولید سه ماهه نخست این مؤسسه برابر با
 30درصد ظرفیت اسمی بوده است.
حداقل نوسان در قیمت گوشت
وی افــزود :در روزهای اخیر با باز شــدن مراکز مصرف
عمده گوشــت ،ضمــن رعایت پروتکلهای بهداشــتی،
افزایش تقاضا برای گوشــت قرمز به وجود آمده اســت و
این افزایش تقاضا میتواند بر قیمت گوشت اثرگذار باشد
 .با وجود این قیمت گوشت در سال جاری نسبت به سایر
کاالها حداقل نوسان را داشته است.

موسوی بیان کرد :نکته اینجاست که با شروع فصل گرما
تقاضا برای مصرف آالیش خوراکی پایین میآید(کاهش
مصــرف کله ،پاچه و جگر ) که این مســئله نیز در قیمت
تمام شده تولید گوشت قرمز اثرگذار است.
مدیر مؤسسه گوشــت ســازمان همیاری شهردایهای
خراسان رضوی ادامه داد :خوشبختانه در سال جاری قبل
از شروع هرگونه بحران در خصوص قیمت گوشت قرمز،
جلساتی در سطح استان برگزار و مقرر شد که تمام فرایند
تولید گوشــت مورد بررســی و آنالیز قرار گیرد و افزایش
قیمت در هر مرحله و ایستگاه بررسی و دالیل آن کنترل
شود ازجمله در بازار دام ،انتقال به کشتارگاه و. ...
لزوم شفافسازی در روند تولید و توزیع گوشت
موسوی تصریح کرد :گفتنی است مؤسسه صنعتی گوشت
مشــهد متعهد شــده تا با ورود به جریــان تولید و توزیع
گوشت با قیمت محاسبه شــده تحت نظارت کارشناسان
مربوطه با شفافســازی این فرایند در کشف قیمتهای
واقعی کمک الزم را در این مســیر داشــته باشد .در این
راســتا مقرر شده تا افزون بر اطالعرســانی به دامداران،
خرید مســتقیم از آنها در محل مؤسســه انجام گیرد و
ضمن رفع دغدغههای ایشــان به جهــت دریافت بدون
ریسک وجه دام و حذف واسطههای غیرضروری ،تولید و

توزیع با قیمت کارشناسی انجام شود.
وی با اشــاره به عوامــل متعدد در تغییر قیمت گوشــت
اظهار کرد :بخشــی از این عوامل ناشــی از محیط خرد و
بخشــی دیگر تحت تأثیر محیط کالن اســت .از عوامل
مهــم تأثیرگذار بر قیمت میزان عرضه و تقاضاســت که
البتــه با توجه به افزایش میزان تولید دام در ســال جاری
اگر خروج دام و قاچاق آن را نداشــته باشیم نباید مشکلی
در این خصوص به وجود آید هر چند نوسانات فصلی دور

از انتظار نیست.
موســوی بیان کرد :قیمت تمام شــده بــرای دامدار نیز
بستگی به عوامل متعددی از جمله قیمت نهادههای دامی
مصرفــی دارد که اگر در این خصوص با مشــکل روبهرو
شــوند مطمئن ًا افزایش قیمت را خواهیم داشت .اما مسئله
حائز اهمیت کنترل قیمت و ارائه محصول با قیمت واقعی
و عرضه مستقیم است که امیدواریم نقش مؤثری در این
خصوص داشته باشیم.

وجود  ۷۰۰معدن غیر فعال در خراسان رضوی
رئیس خانه معدن خراسان رضوی گفت ۷۰۰ :معدن غیرفعال
در خراســان رضوی داریم که بیــش از نیمی از آنان باید به
مزایده گذاشته شوند ،اما نزدیک به یک سال است که پشت
سد دستورالعملهای ســازمان منابع طبیعی منتظر ماندهاند.
به گزارش صبح امروز و به نقل از ایســنا ،غالمرضا نازپرور
در خصوص وضعیت معدن در خراســان رضوی و مشکالت
معدن در دوران کرونا و پســاکرونا ،اظهــار کرد :در رابطه با
معادن غیرفعال و راکد در خراسان رضوی ،باید توجه داشت
که معادنما به دو بخش تقســیم میشوند .معادنی داریم که
باید به مزایده گذاشته شوند از سوی دیگر معادنی وجود دارد
که به دالیلی مانند عدم زیرساخت مناسب ،مشکالت فروش،
اکتشاف ناقص و ...غیرفعال مانده و باید احیا شوند.
رئیس خانه معدن خراســان رضوی ادامه داد :برای حل این
موضوع طرحی در کشــور با نام احیاء معادن کوچکمقیاس
تشکیل شــد که در خراســان رضوی هنوز به خوبی عملی
نشده اســت .اگر بتوانیم کوچکترین معدنمان را فعال کنیم،
به طور مستقیم برای  ۲۰نفر اشتغالزایی خواهد داشت ،قطعا
به صورت غیرمستقیم بیشتر از این میزان خواهد بود.
خراســان رضوی بیش از یک ســال مزایده معدنی نداشته
استوی بیان کرد :در بخش مزایده یک مشکل اساسی داریم
که مطابق قانون باید اســتعالمات ایــن محدودهها از منابع
طبیعی و ســایر دســتگاهها گرفته شده و ســپس به مزایده
گذاشــته شود .متأسفانه سد بزرگی به نام منابع طبیعی داریم
که به موقع جواب اســتعالمها را نمیدهد .خراسان رضوی
بیش از یک سال اســت که مزایده معدنی نداشته و تنها به
ی ما
خاطر این اســت که منتظر هستیم پاسخ استعالمها برا 
ارسال شــود .نازپرور خاطرنشــان کرد :در حال حاضر تعداد
معادن غیرفعالی که نیاز به احیا دارند بیش از  ۳۰۰مورد است،
همچنین بیش از  ۴۰۰مورد معدن بــرای مزایده داریم .اگر
این معادن در خراســان رضوی فعال شود ،اشتغالزایی بسیار

 ۸۵درصد سرمایهگذاریها در سال گذشته مربوط به
صنایع معدنی بوده است

وی افزود :به محض فعال شــدن این معادن ،صنایع معدنی
نیز بالفاصله فعال خواهند شــد .در ســال گذشته  ۸۵درصد
سرمایهگذاری در استان مربوط به بخش صنایع معدنی بوده
است .به دلیل مواد معدنی و پتانسیلهایی که در استان وجود
دارد ،صنایع معدنی شکل گرفتهاند ،بنابراین توصیه میکنیم
که اقدامات عملی در این بخش تسریع شود تا این معادن در
استان فعالیت بیشتری انجام دهند.
در شرایط تحریم ،راهاندازی هر معدن به تنهایی تحولی
ایجاد خواهد کرد

رئیس خانه معدن خراسان رضوی ادامه داد :شورای معادن و
یا کمیته تدبیر استان باید در این زمینه ورود کرده و اختالفات
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عرضه گسترده گوشت مرغ در سراسر کشور

سرپرســت معاونت بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت از آغاز توزیع و عرضه گســترده
گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش صبح امروز و به نقل از پایگاه اطالعرسانی وزارت صمت ،محمدرضا کالمی با اشاره
به مصوبه جلســه امروز ستاد تنظیم بازار کشور در مورد گوشت مرغ اظهار کرد :در این جلسه
مقرر شــد با اختصاص  ۱۵هزار تن ســهمیه گوشت مرغ به شرکت پشتیبانی امور دام تکلیف
شد تا بهصورت عرضه مستقیم با استقرا ر ماشینهای توزیع در نقاط مختلف شهر و میادین به
عرضه مرغ بپردازد.وی افزود :در این طرح ،غرف میادین میوه و تره بار و شــبکههای منتخب
استانها فعال خواهند شد و گوشت مرغ را به صورت مستقیم به مردم عزیز کشورمان عرضه
مینمایند .شرکتهای پشــتیبانی امور دام مکلفند در همکاری با روسای سازمانهای صمت
استانها به عنوان رؤسای شورای هم خانواده بخش صنعت ،معدن و تجارت سریع ًا نسبت به
توزیع گوشت مرغ برای مدیریت بازار اقدام کنند.

تعداد روزهای عرضه اولیه سهام
شرکتهای بورسی افزایش مییابد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعالم این که تالش میکنیم طبق برنامهریزیهای انجام شده
تا پایان تیر ماه سال جاری ،تعداد روزهای عرضه اولیه سهام شرکتهای بورسی از یک روز به
دو روز در هفته افزایش یابد.به گزارش صبح امروز و به نقل از ایســنا ،فرهاد دژپسند در نود و
ششمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ،اظهار کرد :با پیگیریهای انجام
شده در رابطه با بهبود فضای کسبوکار اقدامات مهم و ارزشمندی انجام شده که ایجاد پنجره
واحد صدور مجوزهای شــروع کسبوکار یکی از این اقدامات بود که با این اقدام ،طول زمان
فرآینــد صدور مجوزها از  ۷۲.۵روز به ســه روز کاهش یافت.وی ادامه داد :در حال حاضر در
سامانه(درگاه ملی مجوزهای کشور) زمان صدور مجوزها از  ۵۵روز در تیر ماه  ۱۳۹۸به چهار
روز در اردیبهشت  ۱۳۹۹کاهش یافته است .گمرک از طریق تسهیل فرایند تجارت خارجی هم
محرک تولید در کشور و هم روانساز صادرات و واردات است که با تالشهای صورت گرفته
گمرک جمهوری اســامی ایران در راستای تسهیل تجارت خارجی عملکرد خوبی در حذف
کنترلهای فیزیکی و مزاحم داشــته است.دژپســند بیان کرد :بر اساس مصوب ه شورای عالی
هماهنگی اقتصادی سران قوای سه گانه ،ورود سازمان امور مالیاتی کشور به پروند ه سالهای
ما قبل  ۱۳۹۸شرکتهایی که در سال جاری در بورس پذیرش میشوند ممنوع است ،بنابرین
با این مصوبه ،امکان تامین مالی از طریق بازار سرمایه برای بنگاههای بیشتری فراهم شد.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی با بیان اینکه «بورس امالک ،مســتغالت و امتیازات در آینده
نزدیک راهاندازی خواهد شــد» گفت :این اتفاق گام بلند و اساســی در راســتای تعمیق بازار
ســرمایه ،تنوع ابزارهای تأمین مالی و شــفافیت قیمتها در یک بستر رقابتی است .با نقش
آفرینی ســازمان بورس و اوراق بهادار توانســتیم کار را جلو ببریم و روز هشتم تیر (یکشنبه
هفته جاری) موفق شــدیم اولین جلسه هیأت مؤسسان این بازار را برگزار کنیم .بنیاد شهید و
امور ایثارگران ،بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ،ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ،سازمان تأمین
اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی و  ...از جمله دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی هستند که
برای عرضه اموال و مستغالت خود و همکاری در راهاندازی این بورس اعالم آمادگی کردهاند.

کاهش  ۵۰درصدی صادرکنندگان با ادامه
ش روی فعاالن اقتصادی
روند پی 

رئیس خانه معدن خراسان رضوی مطرح کرد؛

باالیی به وجود خواهد آمد و معادن متوسطمقیاس ،باالی۵۰
نفر اشتغالزایی خواهند داشت.
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را هرچه سریعتر حل کند تا بتوانیم از این معادن بهرهبرداری
کنیم .در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی ،راهاندازی هر
معدن به تنهایی تحولی ایجاد خواهد کرد ،اما متاسفانه همه
پشت سد دستورالعملهای منابع طبیعی گیر کردهاند.
حساب  ۵۰درصد از صنایع معدنی به استان منتقل نشده
است

وی در خصوص نگه داشــتن حســابهای معادن و صنایع
معدنی در استان ،عنوان کرد :برخی از معادن و صنایع معدنی
حســابهای خود را به اســتان انتقال دادهاند ،اما هنوز این
اتفاق به طور کامل رخ نداده و بیش از  ۵۰درصد از حسابها
باقیمانده تا به اســتان منتقل شود .استاندار ،معاون استاندار و
ســازمان صمت پیگیر این قضیه هستند تا گردش مالی این
منابع درون استان رقم بخورد.
رئیس خانــه معدن خراســان رضوی در خصــوص میزان
صادرات صنایع معدنی ،گفت :در سال جاری قطع ًا صادرات و

بازگشــت ارز وجود دارد .بهترین مواد معدنی با کیفیت خوب
و تنوع باال را در اختیار داریم که ســنگآهن تنها یکی از این
موارد اســت .حدود  ۴۶نوع مواد معدنی در خراســان رضوی
داریم که این تنوع در هیچ استانی وجود ندارد .معادنی داریم
که تولیدشــان میتواند بیش از مصرف داخلی باشــد .پس
مصرف مازاد باید صادر شود.
قدمت ماشینآالت بخش معدن ما باالی  ۳۰سال است

وی با اشــاره به مشکالت خانه معدن ،تصریح کرد :در سال
جاری دســتورالعملی آمده که هنوز به ما ابالغ نشــده است.
ماشینآالت بخش معدن ما فرسوده بوده و قدمت آنها باالی
 ۳۰سال است .مطابق این دستورالعمل قرار بود بهرهبرداران
بتوانند با پروانه معدنی خود ماشینآالت با قدمتهای پنج و
 ۱۰ســاله را به اشــکالی وارد کنند .گویا در این خصوص در
حال بازنگری هســتند ،اما باید عجلــه کنند .در حال حاضر
فعالیت با ماشــینآالت فرسوده ســخت است .ماشینآالتی
نیســتند که تمام آنان در هپکو تولید شــوند .باید این قضیه
جدی گرفته شده و به زودی اجرایی شود.
سازمان صمت کار معدن را به رسمیت بشناسد

نازپرور عنوان کرد :از ســازمان صمت انتظار داریم که حیطه
کار معدن را به رســمیت بشناسد و حمایت بیشتری از خانه
معدن داشــته باشد .در وزارتخانه ،ســازمان و اتاق بازرگانی،
بخش معدن و صنایع معدنی از یکدیگر جدا نیستند .متاسفانه
ما بــا خانه صنعت و معدن همپوشــانی داریــم که آنان نه
تخصــص ایــن کار را دارند و در نــه هیأتمدیره خود یک
متخصــص معدنی دارند ،بنابراین مقداری در حیطه کاری ما
دخالت میکنند و باعث میشوند ما کمرنگ دیده شویم .خانه
معدن تنها تشــکلی بوده که در قانون برای آن وظایفی دیده
شده ،اما متاســفانه در خراسان رضوی این موضوع کمرنگ
شــده و حمایت کافی از خانه معدن شــکل نمیگیرد .انتظار
داریم وزارت صمت و استانداری حمایت کنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی خراسان رضوی گفت :باید روند پیش
روی فعاالن اقتصادی تغییر کند ،زیرا این روند برای فعاالن اقتصادی مناســب نیســت و اگر
ادامه پیدا کند ،میتوان گفت در پایان سال با کاهش  ۵۰درصدی صادرکنندگان مواجه خواهیم
شــدبه گزارش صبح امروز و به نقل از ایسنا ،محمود سیادت در رابطه با تأثیر کرونا بر فعالیت
صادرکنندگان ،اظهار کرد :در ابتدای رخداد کرونا ،با بســتهشدن اکثریت مرزها مواجه شدیم
و بسیاری از کاالهای آماده صادرات امکان صدور نداشت ،در نتیجه زیانهای بسیار هنگفتی
به صادرکنندگان وارد شــد.وی افزود :مشــکالت در مرزها بر میزان صادرات تاثیر گذاشت و
در برخی اقالم ،شــاهد کاهش  ۲۰درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم و
بهدلیل اینکه صادرکنندگان در تولید مواد اولیه دچار مشــکل شدهاند ،پیشبینی میشود که
این روند ادامه پیدا کند.ســیادت در خصوص انباشــت محصوالت کشاورزی و زراعی ،گفت:
پیشبینی میشود در خصوص برخی از کاالها مانند پسته که از سالهای قبل در انبار موجود
بود ،با جهش باالی تولید مواجه باشــیم .بهعلت آب و هوایی که امسال شاهد آن بودیم ،در
اکثر محصوالت زراعی ،باغی و کشاورزی با انباشت کاال در انبارها مواجه هستیم.
حفظ بازارهای گذشته برای صادرکنندگان به شدت دچار چالش است

رئیس اتاق مشــترک ایران و افغانســتان ادامه داد :اگر بخواهیم واقعبینانه نگاه کنیم ،شرایط
تحریم به ما اجازه برنامهریزی ،برندینگ و کار درازمدت نمیدهد و در اکثر موارد ،توان ایجاد
بازار جدید برای ما وجود ندارد ،حفظ بازارهای گذشــته نیز به شدت برای صادرکنندگان دچار
چالش اســت .اکثر کشورها ،خصوصا کشورهای همســایه ،نگاه سیاسی و امنیتی به ما دارند
و حتی محصول تولیدی ما را ،با فشــارهایی که دولــت امریکا به آنان وارد میکند ،روزبهروز
محدودتر خریداری میکنند.
ســیادت در خصوص لزوم رفع موانع صادرات ،عنوان کرد :شــرایط ب ه گونهای است که اگر
قرار باشــد صادرکننده همچنــان در بحث حملونقل ،قوانین ،تغییــرات قوانین و تصمیمات
غیرکارشناســی و بدون مشــورت با بخش خصوصی گرفتار شــود ،با تلنبار شدن مشکالت،
شرایط برای صادرکنندگان غیر قابل تحمل خواهد شد.
باید موانع از سر راه صادرات و صادرکنندگان کنار روند

نایب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی خراسان رضوی بیان کرد :باید موانع
از ســر راه صادرات و صادرکنندگان کنار روند و اجازه دهند که تمام سختیها به نتیجه برسد
و صادرکنندگان بتوانند در این شــرایط ادامه کار و حیات دهند .وقتی صادرکننده تقریبا تمام
کاالهــای خــود را با ارز آزاد تهیه میکند و ســپس ارز را برمیگرداند و یــا با ۱۵درصد زیر
قیمــت بازار به واردکننده میدهد تا کاالی مورد نیاز ســفره مردم تهیه شــود ،انتظاردارد تا
در ســایر بخشها حمایت شود.رئیس اتاق مشــترک ایران و افغانستان گفت :ما همچنان در
زیرســاختهای صادراتی و قوانین و دستورالعملهای روزانهای که اعالم میشود ،مشکالت
جدی داریم .ما در این ســالها ،مرتب شاهد شکستهشــدن قوانین بودیم و این موضوع به
ضرر صادرکننده تمام شده و توانی برای صادرکننده باقی نگذاشتهاست.وی درخصوص لزوم
کنرخی شــدن ارز ،عنوان کرد :الزم است که به تکنرخی شدن ارز بازگردیم،
بازگشت به ت 
زیرا چندنرخیبودن ارز ،واقعا به اقتصاد آســیب میزند و تنها عده کمی از این موضوع منتفع
میشــوند .امیدواریم که بانک مرکزی برای جلوگیری از فسادها و رانتهایی که هم مردم و
ک
هم صادرکنندگانی که میخواهند ســالم کار کنند را مایوس کرده ،تمهیداتی بیندیشد .بان 
مرکزی در ســال گذشته امتیازاتی برای صادرکنندگان در بازگشت ارز آنان قائل شدهبود ،اما
متاســفانه امســال زیر قول خود زد و با صراحت تعهدات را زیر پا گذاشت که این موارد باعث
یاس و نگرانی میشود.
کاهش  ۵۰درصدی صادرکنندگان؛ در صورت ادامه روند پیش روی فعاالن
اقتصادی

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان افزود :باید روند پیش روی فعاالن اقتصادی تغییر کند؛
زیرا این روند برای فعاالن اقتصادی مناسب نیست و اگر ادامه پیدا کند ،میتوان گفت در پایان
سال با کاهش  ۵۰درصدی صادرکنندگان مواجه خواهیمشد که این موضوع نه تنها به اقتصاد
و ارزآوری برای کشور صدمه میزند ،بلکه بخشهای دیگر وابسته به صادرات نیز بسیار متاثر
خواهند شد و میتواند اقتصاد را دچار چالش بسیار جدی کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت :شیوع کرونا ضربه
بسیار سختی بر صادرکنندگان وارد کرد که در بسیاری از کشورها دولتمردان با ارقام نجومی در
جهت رفع عوارض ناشــی از ویروس کرونا وارد شدند و پرداختهای بسیار سنگینی به بخش
خصوصی داشــتند .به دلیل کسری گسترده بودجه ،ما نمیتوانیم چنین انتظاری از دولتمردان
داشته باشیم ،اما میتوان با حذف موانع به صادرکنندگان کمک کرد.

پیگیری مشکالت کادر
بهداشت

جامعه
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بررسی وضعیت زیارت نابینایان در دهه کرامت:

خبر

غربالگری جمعیت پرخطر قوچان از نظر
کرونا

داوود خوش شــکن ،سرپرست شبکه بهداشت و درمان قوچان گفت :جمعیت زیرپوشش
حوزه بهداشــتی درمانی این شهرستان حدود  ۱۸۵هزار نفر است که  ۳۰هزار و  ۷۸۰نفر
آنان ب ه عنوان جمعیت پرخطر شناسایی و از نظر کرونا غربالگری شدهاند.

ســخنگوی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی از پیگیری مشکالت
نیروهای بهداشــت به دســتور وزیر بهداشــت خبر داد .به گــزارش وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی ،سیما ســادات الری درباره پیگیری
مشکالت نیروهای بهداشــتی بیان کرد :مشکالت نیروهای بهداشت که در
قالب نامهای برای وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ارسال شده بود در
دست پیگیری است.وی ادامه داد :وزیر بهداشت شخصا دستور پیگیری موارد
مطرح شده در این نامه را صادر کرده و با توجه به اینکه موضوعهای مطرح

شده مربوط به معاونتهای مختلف است ،همه موارد پیگیری میشود.معاون
وزیر بهداشــت اظهار کرد :نیروهای بهداشت بازوی قدرتمند وزارت بهداشت
هستند و یکی از اقدامات شــگفتی آور اخیر آنها در موضوع غربالگری کرونا
اتفاق افتاد.الری بیان کرد :وزیر بهداشــت از ابتــدای حضور خود در وزارت
بهداشــت بر اهمیت بهداشت و پیشگیری تاکید کرده و همه به این موضوع
واقف هســتیم که مسیر سالمت از بهداشت و پیشگیری میگذرد و نیروهای
بهداشتی بازوی قدرتمند وزارت بهداشت در این مسیر هستند.

زیارت با چشمان بسته

حرم برای نابینایان شبیه چراغانیها و کاشیهای فیروزهای نیست .شبیه ایوان طالیی و نقارههای قدبلند نیست .حرم برای آنها خیلی داخل و خارج ندارد .صحن قدیم و جدید ندارد.
محدوده مقدسی است که میشود بی آنکه به کبوترهای در آسمانش چشم بدوزی دل بسپری .و از جمعیتی که حجمش را با تنت احساس میکنی حال و هوای حرم دستت میآید

اهدای  33سری جهیزیه به نیازمندان
تربت حیدریه

سرهنگ پاسدار علی نیکیاد ،فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی ناحیه تربتحیدریه
گفت :همزمان با دهه کرامت  ۲۳ســری کمک جهیزیه توسط قرارگاه محرومیتزدایی،
بسیج سازندگی سپاه و خیران به نوعروسان نیازمند این شهرستان اهدا شد.

سامانه سامد پل ارتباطی مردم و دولت

ناصر فخر موحدی ،مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد ،بازرســی و امور حقوقی اســتانداری
خراســان رضوی گفت :اهالی این اســتان میتوانند از طریق ســامانه «سامد» ،ارتباط
مســتقیم بین دولــت و مردم با تلفن  ۱۱۱مشــکالت خود را با مدیران و مســووالن
دستگاههای اجرایی در میان بگذارند.

پایش آنالین با امواج الکترومغناطیس

مهدی یعقوبی ،معاون خدمات شــهری شهرداری مشهد گفت :به منظور پایش آنالین،
لحظهای و تامین دادههای الزم برای برنامهریزیهای کالن شهری ،ایستگاههای ثابت
ســنجش شدت امواج راهاندازی شده است که اطالعات جمع آوری شده از این ایستگاه،
تجمیع ،تحلیل و اطالع رســانی میشود و شدت امواج الکترومغناطیس در این شهر ۹۰
درصد کمتر از استاندارد جهانی است.

ابتالی 6معتاد متجاهر به کرونا

محمد حسین صالحی ،دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی گفت:
از هزار و  ۴۰۰معتاد متجاهر جمعآوری شده در مشهد طی سه ماه گذشته دستکم  ۶نفر
به طور قطعی به بیماری کرونا مبتال هستند.

عاطفه خوافیان

دبیر سرویس

وضعیت قرمز ذخایر خونی استان

دکتر مجید عبداللهی ،مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی از کاهش  ۳۷درصدی ذخایر
خونی در این استان و اعالم وضعیت هشدار در این زمینه خبر داد و گفت :در حال حاضر
ذخایر خونی در خراسان رضوی به دلیل کاهش مراجعه مردم به پایگاههای اهدای خون
کاهش یافته که ادامه این روند در روزهای آتی پاســخگویی به بیماران نیازمند و مراکز
درمانی را با چالش مواجه میکند.

بعد از خواندن اذن دخول
از باب الجــواد وارد
حــرم میشــوم به
محــض ورود آقای
روشــندل و نابینایی را
در که در کنــار یکی از
ستونها ایستاده میبینم،
بــه او نزدیک شــده و
پیشنهاد کمک میدهم
تــا اورا تــا نزدیکــی
صحنها همراهی کنم.
بعد از چند قدم همراهــی ،آقا محمد برایم
تعریف کرد دیشــب خواب حرم را دیده و با
خود عهد کرده حتمــا امروز خود را به حرم
در حال حاضر جایگاههای

کتب ادعیه مستقر در رواق امام

تولید واکسن کرونا در ایران

سعید نمکی ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :ایران گامهای بسیار موثری
را در تولید واکســن کووید  ۱۹برداشــته و بزودی فاز آزمایش انسانی این واکسن آغاز
میشود.

خمینی(ع) ،صحن آزادی،

جنب پنجره فوالد صحن انقالب،

دارالقرآن کریم ،کفشداری  13و
 14در بست شیخ بهایی و ابتدای

ورودی دارالحجه ،به ارائه قرآن
و کتب ادعیه به خط بریل ویژه
نابینایان میپردازد که به طور

میانگین در هر جایگاه بین  6تا ۱0

آمار کرونا درایران

سیما سادات الری ،سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تا تاریخ (
 10تیر  )۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و  ۴۵۷بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد که هزار و  ۴۳۵مورد بستری شده و نیز از این بین
 147نفر از مبتالیان به کرونا نیز فوت کردند.

جلد کتاب وجود دارد که زائران

نابینا میتوانند از این کتب استفاده
کنند

باتکنولوژی

سرهنگ جمشید محبت خانی ،فرمانده یگان حفاظت محیطزیست گفت :علت  ۹۰درصد
آتشسوزیهای اخیر خطای انسانی و  ۱۰درصد نیز عمدی است.

شیوع بیشتر کرونا در  15روز آینده

شیرخام عامل بروز باکتریهای خطرناک

بر اساس نتایج تحقیقات دانشمندان مواد غذایی دانشگاه کالیفرنیا ،مشخص شد که شیر
غیرپاستوریزه که معموال بهعنوان شیر خام شناخته میشود ،دارای مقادیر زیادی ژنهای
ضد میکروبی اســت که در دمای اتاق باقیمانده و میتوانند خیلی ســریع باکتریهای
خطرناک ایجاد کنند.

توانمند سازی معلمان عشایری

قاسمعلی خدابنده مدیرکل ســازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی با اعالم
آغاز طرح جامع توانمند ســازی و توسعه حرفه ای معلمان دوره ابتدایی از روز شنبه 14
تیرماه ســال جاری گفت :توانمند سازی معلمان عشایر و چند پایه به معنای بهره گیری
از علم و دانش روز و فنــاوری های نوین در عملیاتی نمودن فرایند یاددهی و یادگیری
در کالس های عشــایر و چند پایه ،و اســتفاده از ظرفیت های بومی و محلی ،به منظور
ظهور خالقیت ها و استعداد ها و پرورش نسلی کارآمد ،خالق ،پژوهشگر و نقاد است.

معرفی بازی

علیرضا دالوری ،معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت ۵۰ :درصد تستهای
کرونا منجر به بستری بیمار میشود و در  ۱۵روز آینده میزان بروز ،بستری و مرگ و میر
بیماران مبتال به این ویروس در کشور افزایش مییابد.

موانع زیارت

محمد آقا ادامــه میدهد :دلم برای خواندن
زیارت نامه در صحن سقاخانه پر میکشد اما
فعال که این آرزوی محالی است.
به صحــن رســیده و بــا او زیــارت امام
رضــا»ع» را زمزمه کردیــم بعد از زیارت با
هم خداحافطی کردیم و از هم جداشدیم اما
ذهنم هنوز درگیر محمد و حرفهایش بود.
برای اطمینان خاطر و یافتن کتب مخصوص
نابینایــان به ســمت کفشــداریها رفته و
از آنهــا بابت وجود یا عــدم کتب به خط
بریــل پرس وجو کردم کــه در ادامه به آن
میپردازم.
این پرســنل حرم که خواســت نامش فاش

رضایی :طی چند سال

گذشته مکاتبات بسیاری با  3تولییت
گذشته آستان قدس پیرامون حل
مشکالت زیارت جامعه نابینایان

داشته که تا کنون این مکاتبات بی
پاسخ مانده است

کنند.وی با بیــان اینکه بیــش از  50جلد
مصحف شــریف و کتب ادعیه به خط بریل
چاپ و تولید شــده اســت ،افزود :به منظور
ســهولت اســتفاده نابینایان ،قرآن مجید به
صورت جزء به جزء به چاپ رســیده تا حمل
و نقل آن برای استفاده راحتتر میسر شود.
این کفشدار در ادامه با اشاره به فعالیتهای
بخش انواریاران تصریح کرد :این اداره یکی
از زیر مجموعههای اداره کفشداری است که
مسئولیت رسیدگی به وضعیت کتب ادعیه در

بازی عضو جداییناپذیر در دوران
کودکی هر انسانی است .کودکان
بازی میکننــد تا انرژی و هیجان
خود را تخلیه کنند .به همین منظور
به بررسی سه بازی ویدئویی برای
کودکان زیر شش سال میپردازیم.
Endless Alphabet
بازی موبایل Endless Alphabet
یکــی از بهترین بازیهای موبایل
اســت که میتوان حروف الفبای
زبــان انگلیســی را به کــودکان
آموزش داد .این بازی موبایل حال و هوایی شاد و سرگرمکننده دارد که بازیکن با انجام بازیهایی ساده،
الفبای انگلیســی را به خوبی یاد میگیرد و حروف انگلیســی ملکه ذهن کودک قرار میگیرد .همچنین،
بیش از  ۱۰۰لغت انگلیسی نیز در این اثر قرار دارد که کودک با انجام پازلهایی ،این لغات را به خوبی به
ذهن خود میسپارد .این بازی توسط کارشناسان بهعنوان بهترین اپلیکیشن آموزش زبان برای کودکان
در سال  ۲۰۱۳انتخاب شد.
Goodnight caillou
کایلو شــخصیت کارتونی دوستداشتنی اســت که کودکان خیلی او را دوست دارند .استودیو  Budgeبا
اســتفاده از محبوبیت باالی کایلو ،بازی موبایل  Goodnight Caillouرا خلق کردهاند .این بازی درباره
فعالیتهای زمان خواب کودکان اســت که کایلو این فعالیتها را به بازیکن آموزش میدهد .تعداد ۲۰
فعالیت مختلف به همراه پازلهایی ســاده برای بازی طراحی شــده است .مسواک زدن ،مطالعه کتاب و
نحوه شستن دستها از جمله فعالیتهای آموزشی این بازی محسوب میشود .انتخاب کایلو برای انجام
بازیها بسیار هوشمندانه است و توانسته کودکان زیر  ۶سال را
به خوبی آموزش بدهد.
Doctor McStuffins: Baby Nursery
اگر سیســتم عامل گوشی شما  iOSاست ،نگران نباشید ،شرکت والت دیزنی اثری خلق کرده است که
بازیکن در بازی نقش یه پرستار نوزاد را برعهده میگیرد .این بازی آیفون Doctor McStuffins: Baby
 Nurseryفضایی شاد و فانتزی دارد که بازیکن با نحوه نگهداری و پرورش نوزادان آشنا میشود .حمام
کردن ،غذا دادن ،خواباندن و بازی کردن با نوزاد از جمله وظایفی اســت که بازیکن در این بازی انجام
میدهد .وجود آیتمهای متنوع برای نگهداری نوزاد ،موجب شــده است بازیکن بسته به سلیقه بازیکن از
نوزاد نگهداری کند .تجربه این بازی موجب میشود حال خوبی به بازیکن منتقل شود.

خبر

تسهیالت ستاد دیه به زندانیان جرایم غیر عمد

خطای انسانی عامل 90درصدی
آتشسوزیهای اخیر

برساند او میگوید :فردا تولد آقاست و اینقدر
حرمش شــلوغ و پر از زایر میشود که من
نابینا بین این جمعیت جایی ندارم.به او گفتم
اینطوری نگویید امام رضا ،امام همه است و
قطعا شــما رو یک جور دیگر نگاه میکند.او
ادامه میدهد :من نابینا از چند ساعت پیش
که از منزل به قصد زیارت خارج شده با هزار
و یک مانع روبرو شدم...
از ایستگاه اتوبوس تا ورودی صحنها مسیر
بســیار طوالنی بوده که مدام بــا تغییرات
مناسبســازی که برای من مناسب نیست
همراه شــده و هیچ زمانی نمیتوانم مسیر
امــن خود را پیدا کنم و بــه ناچار حتما باید
یک همراه با خود داشــته باشم در غیر این
صورت زیارت ممکن نیست.

نشود گفت :در حال حاضر جایگاههای کتب
ادعیه مستقر در رواق امام خمینی(ع) ،صحن
آزادی ،جنب پنجره فــوالد صحن انقالب،
دارالقرآن کریم ،کفشداری  13و  14در بست
شــیخ بهایی و ابتدای ورودی دارالحجه ،به
ارائه قرآن و کتــب ادعیه به خط بریل ویژه
نابینایان میپردازد کــه به طور میانگین در
هر جایگاه بین  6تا  ۱0جلد کتاب وجود دارد
که زائران نابینا میتوانند از این کتب استفاده

صحنها و رواقهای حرم مطهر و همچنین
صحافی این کتب را بر عهده دارد.
مخزن مختص کتب ادعیه به خط بریل

وی اظهار کرد :بخــش کتب انوار عالوه بر
تأمین و تنظیــم کتب و تنظیف جایگاههای
ویژه ادعیه ،وظیفه توزیع پالستیک و تحویل
صندلیهای تاشــو در صحنها و رواقهای
حرم مطهر رضــوی را نیز بر عهده دارد .اما
به خاطر ضعف در اطالعرســانی بســیاری
از نابینایان از این موضــوع اطالعی ندارند
چراکه با توجه به حجم باالی کتب این کتب
در جایگاههای دیگر کتب نگهداری نشــده
و مخزنهــای خاص خــود را دارد که این
افراد نابینا یا کم بینا با کمک از کفشــداران
و خادمــان حریم رضــوی میتوانند به این
کتب دسترســی پیدا کنند.در ادامه به سراغ
مدیرعامــل جامعه نابینایــان رفته و با او به
عنوان نماینــده جامعه نابینایان در خصوص
مشکالت و چالشهای زیارت به گفتو گو
نشستیم:
زیارت با چشمان بسته

مدیرعامل جامعه نابینایان اســتان خراسان
رضوی گفت :با گســترده تر شــدن حریم
رضــوی رفت و امــد ما برای زیــارت نیز
سختتر میشــود چرا که مسیر طوالنی را
برای رسیدن به صحن باید طی کنیم.
جواد رضایی سیستانی در خصوص مشکالت
زیارت حرم امام رئوف افزود :طی چند سال
گذشته مکاتبات بسیاری با  3تولییت گذشته

من نابینا از چند ساعت

پیش که از منزل به قصد زیارت
خارج شده با هزار و یک مانع

روبرو شدم...از ایستگاه اتوبوس
تا ورودی صحنها مسیر بسیار

طوالنی بوده که مدام با تغییرات
مناسبسازی که برای من مناسب
نیست همراه شده و هیچ زمانی

نمیتوانم مسیر امن خود را پیدا

کنم و به ناچار حتما باید یک همراه
با خود داشته باشم در غیر این

صورت نمیتوانم زیارت کنم.

آستان قدس پیرامون حل مشکالت زیارت
جامعــه نابینایان داشــته که تــا کنون این
مکاتبات بی پاسخ مانده است.
وی تصریح کرد :اولین خواسته ما دسترسی
آسان به کتب ادعیه مخصوص نابینایان است
و درخواســت دیگر ما حضور خادمیارانی در
ابتدای دربهای ورودی حرم برای تسهیل
رفــت و آمد و زیارت بــوده و نیز تخصیص
زمان مشــخصی در هفته و اطالع رســانی
آن به جامعه نابینایان برای حضور در حریم
رضوی و زیارت حضرت از خواستههای مهم
ما بوده و امید اســت که ما نیز از تنها امید
خود که زیارت است محروم نشویم.

رییس ســتاد دیه خراسان رضوی
گفت :به طور متوسط برای آزادی
زندانیان جرائــم غیرعمد در این
اســتان که دیون ســنگین مالی
ندارند جمــع آوری  ۲۰۰میلیون
ریال کمک از سوی خیرین زمینه
آزادی یک نفر را فراهم میکند.
بــه گــزارش صبــح امــروز،
جــواد غفاریــان طوســی افزود:
البتــه این رقــم تقریبی اســت
و بــرای محکومــان مختلــف
متفاوت اســت و عــاوه بر کمــک نیکوکاران معمــوال بخشــی از بدهیهای مالــی محکومان
یاد شــده توسط شــاکیان بخشیده شــده و یا توسط ســتاد دیه پرداخت میشــود از طرفی بخش
دیگری از بدهی نیز با تقســیط توســط محکوم پرداخــت و در نهایت زمینــه آزادی زندانی فراهم
میشود.
وی به برنامه ویژه ســتاد مردمی رســیدگی به امور دیه و کمک به آزادی زندانیان نیازمند خراســان
رضوی در دهه کرامت اشــاره کرد و ادامه داد :در این دهه با همیاری نیکوکاران تاکنون زمینه آزادی
قطعی  ۱۴محکوم جرائم غیرعمد در استان فراهم شده است و البته در این چارچوب با انجام مذاکرات
با شــاکیان ،آنان نیز از بخشــی از طلب خود گذشــت کردهاند و مبالغی نیز از سوی ستاد دیه برای
پرداخت بدهی محکومان نیز پرداخت میشود.
رییس ســتاد دیه خراسان رضوی گفت :با تالشــهای قضایی صورت گرفته اعسار  ۱۵زندانی نیز از
ســوی محاکم پذیرفته شده اســت که این موضوع نیز زمینه رهایی این تعداد محکوم را از زندانهای
استان در پی دارد.
غفاریان با اشــاره به شیوع ویروس کرونا افزود :جشنهای گلریزان امسال به شکلی متفاوت در بستر
فضای مجازی برگزار شــده اســت و در دهه کرامت و همزمان با والدت با سعادت امام رضا (ع) نیز
نیکوکاران می توانند با مراجعه به ســتاد دیه و یا واحدهای مرتبط و یا درگاه اینترنتی ســتاد مردمی
رســیدگی به امور دیه و کمک به آزادی زندانیان نیازمند خراســان رضوی به آدرس http://www.
 /khorasanipro.irبرای مشارکت در آزادی زندانیان کمک کنند.
وی اضافه کرد :امکان پرداخت آنالین وجوه برای آزادی زندانیان نیازمند از طریق درگاه اینترنتی ستاد
به نشانی  www.khorasanipro.irهم فراهم است.
ستاد دیه خراسان رضوی شمار زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند و واجد شرایط آزادی در استان را حدود
 ۷۰۰نفر اعالم کرده است.
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آئین پایانی جشنواره ملی شعر دانشجویی برگزار شد؛

مریم اصغری

کار دانشگاه کشف استعداد و خنثیسازی
آن است

اســماعیل امینی،
شــاعر پیشکسوت
کشــور و مــدرس
دانشگاه در پاسخ به
این سؤال که گویا
بار خالقیت ادبی از
دوش دانشــکده ادبیات برداشــته شده است،
گفت :اساســ ًا نه در کشــور مــا و نه در هیچ
کجای دنیا دانشــکده ادبیــات برای پرورش
شاعر ساخته نشــده بلکه برای تربیت کردن
متخصصان ادبیات شــکل گرفته است .امروز
اگر در فردی اســتعدادی باشــد بیــرون از
دانشکده شــکل میگیرد و در درون دانشگاه
چیزی به او اضافه نمیشود؛ در مورد سواد نیز
اینطور اســت .کار دانشگاه کشف استعداد و
خنثیسازی آن است
این مــدرس دانشــگاه در ادامه بــا انتقاد از
وضعیت مراکز دانشگاهی بیان کرد :از همان
ابتدا که دانشگاهها راهاندازی شد ،زیر سیطره
سیاســتمداران بود .آنها باور نکردند که اهل
علم و فرهنگ میتوانند ،دانشگاه را مدیریت
کننــد .یکی از اقداماتی که باید انجام شــود،
خارج شدن دانشــگاهها از چارچوبها است،
ولی ایــن اتفاق نمیافتد .ما حدود  ۹۰ســال
اســت که دانشــگاه داریم ،اما همیشــه دور
خودمان چرخیدهایــم .یکی از کارهای هنری

همگرایی نسبت به جنس مخالف انگیزه
سرودن است

عبدالجبــار کاکایی
نیز بــا اشــاره به
صحبت هــا ی
بیابانکــی اظهــار
داشــت :اگر شــما
پرت شــدید به آن
سالها ،من پرتاب شدم .دانشجویان باید قدر
ایــن لحظــات را بدانند و این تشــویقها را
غنیمت بشــمرند ،زیرا مســیر بعدی آنها را
تعیین میکند.
کاکایی با اشــاره به اینکه دو تعریف از شــعر
دانشــجویی وجود دارد گفت :یکی از تعاریف
این استکه دانشجویان زبان شعر را متناسب
با محیط انتخاب میکننــد .همگرایی که در
دانشــگاه شــکل میگیرد به ویژه همگرایی
نســبت به جنس مخالف باعث میشــود که
انگیزه ســرودن در دانشجویان بیشتر شود .در
واقــع محیطی که در آن قــرار میگیرند این
مســئله را ایجاد میکند و دانشجو متناسب با
محیط شعر میسراید و به نوعی شعر عاشقانه
دانشــجویی را شاهد هستیم .من معتقدم شعر
دانشــجویی مصب ورود به دریای شعر است.
تکلیف مــا با حضور در تشــکلهای شــعر
دانشجویی مشخص شد.
وی با اشــاره به ســخنان امینی تصریح کرد:
کاکایی :در نظام
آموزشی کشور ما به عنوان
یک کشور جهان سومی در حال
توسعه ،گرایشی به عنوان گرایش
خالقیت ،نوآوری و آفرینش ادبی
وجود ندارد که باید به عنوان یک
طرح در دانشگاهها مطرح شود
و کنار آموزش مهم کالسیکها،
به آفرینش و خالقیت ادبی هم
بپردازد

محک خالقیت دانشجویان

عبدالجبــار کاکایــی در گفتکــوی تلفنی با
خبرنگار صبح امروز با اشاره به اینکه «محیط
دانشگاه ،محیط شکفتن استعدادهاست» بیان
کرد :دانشــگاه فرصتی برای جوانان اســت
تابا آشــنایی با زندگــی اجتماعی و حضور در
خوابگاهها و محیطهای مختلط ،تجربه تازهای
از زندگی را به دســت آورنــد و بهانهای برای
سرودن شعر باشد.
وی خاطر نشان کرد :توصیه من برای داوری
جشــنوارههای این چنینی این است که سعه
صدر داشته باشــند و تنها به کیفیت ادبی آثار
توجه کنند .همچنین بــا عدم جهت دهی به
ســمت موضوعات خاص ،اجازه دهند در این
مرحلــه خالقیت دانشــجویان محک بخورد.
هرچند این اتفاقی است که به در این جشنواره
شــاهد آن بودیم و آثار خوبی نیز انتخاب شده
است .
داور این دوره جشنواره ملی شعر دانشجویی با
اشــاره به اینکه «جای خالی گرایش خالقیت
در دانشگاهها احساس میشود» بیان کرد :در
نظام آموزشی کشــور ما به عنوان یک کشور
جهان ســومی در حال توســعه ،گرایشی به
عنوان گرایش خالقیت ،نــوآوری و آفرینش
ادبــی نداریم که باید بــه عنوان یک طرح در
دانشــگاهها مطرح شــود و کنار آموزش مهم
کالســیکها ،به آفرینــش و خالقیت ادبی
هم بپردازد .گرایش مــا در ادبیات ،خواندن و
تصحیح متون کهن و بالغت و دســتور زبان

هفت نفر دانشجوی برگزیده

در ادامه این مراسم،
علیرضــا بهرامی،
دبیر جشــنواره ملی
شــعر دانشجویی با
بیــان اینکــه ایده
جشــنواره شــعر
دانشــجویی ایده باسابقهای بوده و ما آن را از
رکــورد خارج کــرده و رونق تــازهای به آن
دادهایم ،گفت :خدا را شکر میکنم که با وجود
همه اتفاقات گوناگونــی که رخ داد ما به این
نقطــه رســیدهایم .تعــدادی از رویدادهای
پانزدهگانــه ما در دانشــگاههای شــهرهای
مختلف برگزار شــد و به خاطر شیوع ویروس
کرونا و بیماری ناشــی از آن متأثر شدیم که
محفل شاعران در مشهد ،اصفهان و گیالن به
سرانجام نرسید.
دبیر جشــنواره شعر دانشــجویی ،با اشاره به
اینکه «حدود  ۹۰۰دانشــجوی عالقهمند به
شعر در پایگاه ایونتا که برای معاونت فرهنگی

امینی:

از همان ابتدا که دانشگاهها
راهاندازی شد ،زیر سیطره
سیاستمداران بود .آنها

باور نکردند که اهل علم و

فرهنگ میتوانند ،دانشگاه

شــبکه «اچ بی او مکس» آمریکا از  ۲۴ژوئن امسال پخش
سریال انیمیشنی معروف «پارک جنوبی» را آغاز کرد که با
اعتراضهای مسلمانان این کشور همراه شد.
به گزارش صبح امروز و به نقل از ایســنا ،ســایت خبری
الجزیــره کــه این خبر را اعــام کرده اســت ،دربار ه این
انیمیشــن و اعتراضها به آن چنین نوشته استsouth« :
 »parkاز ۲۳فصل تشــکیل شده و تولید آن از سال ۱۹۹۷
آغاز شده است.
ایــن انیمیشــن در مجمــوع  ۳۰۷قســمت دارد که همه
قسمتهایش به جز پنج قسمت خاص در شبکه «اچ بی او
مکس» قابل مشاهده هستند.
شــبکه «اچ بی او مکس» و نیز شرکت تولیدکننده «پارک
جنوبی» به این دلیل که در این انیمیشن به پخش تصویری
از پیامبر اسالم(ص) اقدام کردند ،از نمایش این پنج قسمت
منع شدهاند .انیمیشن «پارک جنوبی» حاوی محتوایی برای
بزرگســاالن اســت و جامعه آمریکایی را نقد میکند .این
کارتون چهار شخصیت اصلی دارد و به سبب محتوای طنز
و نقادانهاش معروفیت زیادی دارد و ســود مالی بسیاری را
عاید صاحبانش کرده است.
البته این ســریال انیمیشــن موجــب اختالفهایی میان
مسیحیان و مسلمانان و دیگر شهروندان نیز شده؛ به طوری
که کشــوری مانند چین پخش آن را ممنوع کرده اســت.

sobhe.emrooz.news@gmail.com

نزدیک به  300هزار جلد کتاب
ناشــران مطرح حوزه کودک و
نوجوان از سوی کانون پرورش
فکری خریداری شــده و قرار
است در قفســه کتابخانههای
کانون سراسر کشور قرار بگیرد.
به گزارش صبح امــروز خرید
 56عنوان کتاب  25ناشر فعال
این حــوزه در قالب طرح تمیم
(تأمیــن محتــوای یکپارچه
مراکز کانون) صورت گرفته اســت تا بیش از  400هــزار کودک و نوجوان عضو مراکز
کانون در تابســتان امســال بتوانند عالوه بر کتابهای کانون ،آثار جدید دیگر ناشران
کتاب را نیز ورق بزنند.
این اقدام از ســوی کانون پس از نزدیک به یک دهه وقفه انجام میشود و هدف از آن
تجهیز مراکز کانون به تازهترین آثار حوزه نشــر کتاب کودک و حمایت از ناشــران آثار
مناسب برای مخاطبان کودک و نوجوان اعالم شده است.
اعضای مراکز کانون از دیرباز جــزو کتابخوانترین کودکان و نوجوانان ایرانی بودهاند
و عطش ســیریناپذیر آنان به مطالعه ،ضرورت تأمین کتابهای مناســب برای آنان را
گوشزد میکرد.
از ســویی وجود بیش از یکهزار مرکز کانون در سراســر کشور این انتظار را در ناشران
ایجاد کرده بود که کانون با خریداری این آثار ،هم به نیاز مخاطبانش پاســخ بگوید هم
از صنعت نشر کتاب کودک در ایران حمایت کند.
روابط عمومی کانون اعالم کرد؛ کتابهای خریداریشــده شــامل آثار حوزه خردسال،
کودک و نوجوان اســت که از سوی کارشناســان جایزه کتاب کودک و نوجوان کانون
به عنوان کتابهای مناســب این حوزه انتخــاب و در قالب طرح تمیم (تامین محتوای
یکپارچه مراکز کانون) در اختیار کتابخانهها و مراکز فرهنگی هنری کانون قرار میگیرد.
قرار اســت این طرح به شــکل فصلی ادامه پیدا کند و عالوه بر کتاب ،مجموعهای از
اســباببازی ،سرگرمی و نشــریات کانونی نیز به همراه کتابهای برگزیده شده در هر
فصل به مراکز ارسال میشود.
اجــرای طرح تمیــم از بهار  1399در کانون پروش فکری کــودکان و نوجوانان آغاز و
کتابهــای برگزیده جایزه کتاب ماه و ســال کودک و نوجــوان کانون ،خریداری و به
کتابخانههای کانون سراسر کشور ارسال شده است.

را مدیریت کنند .یکی از

اقداماتی که باید انجام شود،
خارج شدن دانشگاهها از
چارچوبها است

هنرمند انگلیسی بزرگترین نقاشی جهان را
به تصویر میکشد

جهاددانشگاهی اســت ثبتنام کردند» ادامه
داد :از این تعداد حدود  ۶۰۰نفر مراحل شرکت
در جشــنواره را به صورت کامل طی کرده و
پس از بررسیها ،هفت نفر به عنوان برگزیده
انتخاب شدند.
دانشگاه شاعر نمیپروراند

محمدعلی بهمنی،
شــاعر پیشکسوت
کشور نیز در گفتگو
با صبح امــروز در
بــا
ارتبــاط
جشنوارههای ادبی
بیان کرد :برگزاری جشــنوارههای ادبی ،نیاز
دانشــجویان اســت و البته مانند هرموضوع
دیگری ،نقدهــا و اختالف نظراتی وجود دارد.
همانطور کــه در انجمنهــای ادبی نظرات
یکدستی را شاهد نیســتیم ،در این مورد هم
همین گونه اســت .هرچند دانشــگاه شــاعر
نمیپروراند ،چرا که برای شعر نوشتن باید به
نوعی استعداد ذاتی داشت و با دل نوشت.
شــایان ذکر اســت در پایان این مراســم از
برگزیــدگان ایــن دوره آقایان ســیدمهدی
موســوینیا (شعر کالســیک) ،آرش شفاعی
بجستان (شعر سپید و آزاد) و صادق ابراهیمزاده
لختکی (ترانه( با اهدای تندیس رودکی تقدیر
به عمــل آمد .همچنین مــارال دلدار ،محمد
عسکری ،مریم نفیسی راد و حسین تقوی در
بخش شعرهای کالسیک ،سپید و آزاد ،ترجمه
و طنز شایسته تقدیر معرفی شدند.

حذف قسمتهایی از یک انیمیشن به دلیل
(ص)
نمایش چهره پیامبر اکرم

تاثیر این انیمیشــن بر جامعه آمریکا بهگونهای است که در
مدارس آمریکایی بسیاری از دانشآموزان اقدام به پوشیدن
لباسهایی شبیه به شــخصیتهای این انیمیشن جنجالی
کردهاند.
از همــان ابتدای پخــش پارک جنوبــی ،اعتراضهایی به
سبب فحاشــی در این انیمیشن و نیز نحوه نامناسب نشان
دادن شخصیتهای مذهبی و تاریخی شکل گرفت و مردم
خواستار توقف پخش آن شدند.
الجزیره در ادامه گزارشش آورده است :چالشی که سازندگان
این اثر به خاطر نشــان دادن تصویر پیامبر اسالم (ص) به
تازگی دچارش شدند ،مساله جدیدی نیست .در سال ،۲۰۰۱
در فصل دهم این انیمیشــن هم قســمتهایی پخش شده
بود که در آن اعتقاد مسلمانان مبنی بر نمایش ندادن چهره
پیامبر اکرم (ص) در آثار هنری مورد جسارت قرار میگرفت.
در همان زمان شرکت تولیدکننده این سریال که میترسید
مســلمانان در دیگر نقاط جهان اعتــراض کنند ،بالفاصله
پخش قسمتهای بعدی را متوقف کرد.
ایــن اتفاق بار دیگــر در ســال  ۲۰۱۰روی داد که باعث
اعتراضهــای مســلمانان در آمریکا شــد .همچنین حزب
اســامی مالزی خواستار عذرخواهی ســازندگان انیمیشن
پارک جنوبی از مسلمانان سراسر جهان شد .این اعتراضها
در آن زمــان بار دیگر «پارک جنوبــی» را به توقف پخش
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تجهیز کتابخانههای کانون پرورش فکری
کودکان با  300هزار جلد کتاب

خبرنگار

رویدادی در عرصه شعر دانشجویی

ســعید بیابانکــی
مجری جشنواره از
این اتفاق به عنوان
یک رویداد فرخنده
در عرصــه شــعر
جوان و دانشجویی
یاد کرد و گفت :ســالهایی که کنگره شــعر
دانشــجویی برگزار میشــد و ما روزشماری
میکردیم که در این مراسم شرکت کنیم .چه
روزگار خوشی داشتیم؛ از این کنگره چهرههای
جدیدی بیرون آمدند و به جامعه شعر معرفی و
استعدادهای فراوانی از این جشنوارهها کشف
شدند

که باید در دانشــگاه شکل گیرد این است که
چارچوبها را بشــکند و وارد فضای دیگری
شود.

دانشــگاه محیطی اســت که تالش میکند
دانشــجویان را در ریــل بیندازد و در مســیر
مشــخصی حرکت دهد و بــه جهت وفاداری
بــه ارزشها ،باعث میشــود کــه خالقیت
دانشجویان دیده نشود.
وی با اشاره به آثار رســیده به جشنواره شعر
دانشجویی اظهار کرد :ادبیات همیشه معناگرا
بوده اســت و آثار رســیده به جشــنواره نیز
اینطور بــود .انگار که ادبیــات ابزاری برای
بیان موضوعات مختلف میشود .دانشجویان
احســاس میکنند باید از ایــن طریق حرف
بزننــد .ارزشگذاری مــا برای شــعرها باید
براســاس توانایی ذوقی بوده و اجازه دهیم که
خالقیت در دانشــجویان زنده باشد .تا زمانی
که شاهد خالقیت باشیم استعدادها نیز شکوفا
میشود.

اســت که در واقع مربوط به نیاز ادبی گذشته
اســت .در محیطهــای دانشــگاهی به ویژه
دانشکده ادبیات ،انتظار میرود به آفرینشهای
ادبــی توجه کنند .در واقع مــا باید در ادبیات
فارسی بخشی داشــته باشیم که به خالقیت،
تولید داســتان و شعر توجه شود و دانشجو در
آن محیط قرار گرفته و حتی مدرک هم بگیرد.
کاکایی با اشاره به اینکه «قدمت این جشنواره
به دهه  ۶۰برمیگردد و از ســالهای دور به
طور متناوب برگزار میشده و خیلی از شعرهای
شــاخص شــعر دهه  ۷۰و  ۸۰از دل همین
جشنوارههای دانشجویی بیرون میآمد» بیان
کرد :جشــنواره ملی شعر دانشجویی به ابتکار
جهاد دانشــگاهی مجددا راه اندازی شد و به
شــهرهایی که عمال بخشی از جریان عمومی
شعرهای کشور هستند ،رسید .با توجه به اینکه
مــا داور بخش نهایی بودیــم و قبل از ما هم
اشــعار بررسی شده بود ،ســطح کارهای ارائه
شده قابل قبول بود و شــعرهایی که انتخاب
شدند ،جدای از اینکه آثار خوبی بود ،شاعران
آنها هم ســابقه تالشها و فعالیتهای ادبی
داشــتند .این موضوع نشانگر آن بود که افراد
خالق و با اســتعدادی که شــعر و ادبیات را
به طور جدی دنبال میکنند جذب جشــنواره
شدهاند.

Vol.3.No.716 / Jul.1.2020

خبر

جای خالی گرایش خالقیت در دانشگاهها

بــا شــروع کرونــا تمام
مراودات دگرگونه شد
و بــه نوعی شــرایط
روزهــای کرونایی به
همه مردم دنیا نشــان
داد کــه آدمــی باید جور
دیگری بــه زندگی نگاه
کرده و بــرای آینده خود
برنامهریــزی کنــد .بــا
گذشت بیش از چهارماه از
اپیدمی در کشور ،کماکان
این ویروس زندگی مردم را تحتالشعاع خود
قرار داده است .یکی از این اتفاقات ،برگزاری
قریب به اکثر جلسات و همایشها و انجمنها
به صورت آنالین و مجازی اســت که هرچند
ذوق حضوری شــرکت کردن را نــدارد ،اما
همین هم غنیمت است.
به گزارش صبح امروز ،روز گذشــته به همت
جهاد دانشــگاهی و با مشــارکت دانشگاهها
و مراکز آمــوزش عالی کشــور ،آئین پایانی
«جشنواره ملی شــعر دانشجویی» همزمان با
روز نکوداشــت «صائب تبریزی» به صورت
آنالیــن و با حضور عیســی علیــزاده معاون
فرهنگی جهاد دانشــگاهی ،ســعید بیابانکی
عضور شــورای سیاستگذاری جشــنواره و
عبدالجبارکاکایی و اســماعیل امینی عضو و
داور این جشنواره برگزار شد.
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فرهنگ و هنر

انیمیشن «ملکوت» ســاخته فرنوش عابدی  ۲جایزه از جشنواره انیمیشن
فلوریدا کســب کرد.به گزارش صبح امروز و به نقل از ایرنا ،این جشنواره
که از سال  ۲۰۱۶شروع شده است ،امسال به صورت آنالین برگزار شد.
«ملکوت» در بخــش جانبی به عنوان فیلم اول مخاطبان انتخاب شــد.
بخــش منتخب مخاطبان در  ۱۳بخــش جوایز خود را اهدا کرد که بخش

جانبی از جمله آنها بود .این فیلم همچنین در بخش انیمیشــن تجربی هم
به عنوان بهترین اثر انتخاب شده است.
«ملکوت» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.
این فیلم داستان پیانیستی است که دستان خود را در ازای جان همسرش
به مرگ میدهد و …

جوایز آمریکایی به
انیمیشن ایرانی

یک هنرمند انگلیسی با اهداف انساندوستانه بزرگترین نقاشی جهان را خلق میکند.
به گزارش صبح امروز و به نقل از نشــنال ،ساشــا جفری ( )Sacha Jafriاز پیشگامان
سبک رئالیسم جادویی در حوزه هنر چند هفتهای است که خود را در هتل آتالنتیس دبی
قرنطینه کرده تا بزرگترین نقاشــی را خلق کند .این اثر پس از تکمیل شــدن ۱۶۰ ،متر
طول خواهد داشت که از ابعاد دو زمین فوتبال روی هم بزرگتر است.
این هنرمند انگلیســی که در دبی زندگی میکند با کشــیدن این نقاشی تنها به دنبال
ثبت یک رکورد جدید نیســت .اگرچه این نقاشــی در پایان به عنوان بزرگترین پروژه
اجتماعی ،هنری و انساندوســتانه در کتاب رکوردهای گینس به ثبت خواهد رسید؛ اما
جفریاین پــروژه را با هدف جمعآوری  ۲۵میلیون دالر برای کمک به آموزش کودکان،
بیمارستانها و کادر درمان در جهان آغاز کرده است.
ایــن ابتکار عمل با همکاری یونیســف و بنیــاد خیریه عطیه جهانــی (Global Gift
 )Foundationانجام میشود.
جفری برای پر کردن بوم بزرگ خود از کودکان در سراســر جهان دعوت کرده است تا
نقاشیهای خود با تم انزوا و ارتباط را برای او ارسال کنند تا به اولین الیه نقاشی اضافه
شوند .نسخه نهایی این نقاشی  ۳۰۰الیه رنگ خواهد داشت.
این هنرمند معاصر در صفحه شخصی خود در اینستاگرام اعالم کرده است؛ روزانه بیش
از  ۲۰ساعت روی این نقاشی کار میکند تا آن را در  ۱۲هفته تکمیل کند .اثر نهایی به
 ۳۰بوم تقسیم و در یک مزایده آنالین برای مصارف خیریه ،به فروش گذاشته میشود.

لغو پرداخت قانون  10درصدکنسرتها

کشاند و دو قسمت دیگر از آن را محروم از پخش کرد.
حــاال «اچ بی او مکس» پنج قســمت از ســریال «پارک
جنوبی» را که موجب برانگیختن احساســات مذهبی میان
مردم میشــد ،حذف کرده و با وجود تالش سازندگان برای
اصالح این قســمتها و حذف تصویر پیامبر اسالم (ص)،
این شبکه تصمیم به حذف کامل این قسمتها گرفته است.
بــه نظر میآیــد «اچ بی او مکس» ســعی دارد از هرگونه
جنجال مذهبی و نــژادی دوری کــرده و بیطرفانه رفتار
کند .زیرا این شــبکه چندی پیش در پــی اعتراضات ضد

نژادپرســتانه در آمریکا فیلم معروف ســینمای کالسیک
هالیوود یعنی «بر باد رفته» را حذف کرده بود« .برباد رفته»
که محتوایی نژادپرســتانه دارد ،مدتی پس از حذف شدن از
شــبکه «اچ بی او مکس» بار دیگــر به همراه ویدیویی که
درباره آن توضیحاتی ارائه شــده بود ،در دســترس کاربران
قرار گرفت« .اچ بی او مکس» گفته بود که خشــونتهای
بردهداری را نمیپذیــرد و این فیلم محصول زمان خودش
بوده که تعصبات نژادی و قومی را به تصویر کشیده که هم
در آن زمان و هم در این زمان اشتباه است.

قانون اخذ ده درصد از درآمد
حاصــل از کنســرت ها که
سال گذشته موجب نگرانی
هنرمندان و فعــاالن حوزه
موسیقی شده بود با پیگیری
های صنفی لغو شد.
به گــزارش صبــح امروز و
به نقل از خانه موســیقی ،
قانون اخذ ده درصد از درآمد
حاصــل از کنســرت ها که
سال گذشته موجب نگرانی
هنرمندان و فعــاالن حوزه
موسیقی شده بود با پیگیری های صنفی لغو شد.
دو سال پیش در ســکوت خبری قانون «اخذ ده درصد از درآمد حاصل از کنسرت ها»
به تصویب رســیده بود که بعد از اطالع رســانی ،موجب اعتراض و نگرانی شدید خانه
موسیقی و همه هنرمندان و فعاالن موسیقی شد.
متعاقب اعتراض رســمی خانه ،اکثریت قریب به اتفاق هنرمندان ،ناشران و همه فعاالن
ایــن حوزه در بیانیه ها و نامه نگاری های متعدد اعتراض خود را نســبت به این قانون
اعالم کردند و مســئوالن خانه موسیقی و نمایندگان اهالی موسیقی جلسات متعددی با
مســئوالن دولتی و مجلس شورای اسالمی برگزار کردند .در نتیجه با موافقت مسئوالن
وزارت ارشــاد ،بویژه همکاری بســیار خوب آقای اللهیاری مدیرکل دفتر موسیقی ،سال
گذشــته ،به منظور حمایت از هنرمندان و به حداقل رساندن آسیب های احتمالی اجرای
این قانون در وهله نخست برای موسیقی های سنتی ،کالسیک و نواحی لغو شد.
خوشــبختانه با پیگیری های مستمر و اقدامات انجام شده ،باالخره این قانون بطور کلی
برای همه انواع موسیقی از بودجه سال جاری حذف گردید.

در شهر

چهارشنبه11تیر ماه /1399سال سوم /شماره716

Vol.3.No.716 / Jul.1.2020

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

6

عبور طرح راهبردی توس
از خان کمیته فنی شورای
عالی شهرسازی

مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی خبر داد:

خبر

ابالغ ثبت ملی کارخانه تاریخی نخریسی مشهد

احیای منطقه تاریخی توس ،حق مشهدیهاست

محمدعلی علی نژاد

مدیــر کل میــراث
فرهنگی ،گردشگری
و صنایــع دســتی
خراســان رضــوی
از ثبت ملــی کارخانه
نخریســی مشــهد به
شــماره  ۳۲۸۴۱در
فهرست آثار ملی ایران
خبر داد.
به گــزارش صبح امروز،
ابوالفضــل مکرمیفــر
بــا اعالم این خبر افــزود« :کارخانه قدیمی
نخریسی مشهد از جمله میراث صنعتی شهر
مشهد ویکی از مهم ترین نمونه های بجای
مانــده ازدوره آغاز صنعتی شــدن در زمان
پهلوی اول در ایران اســت که معماری آن
نیز برگرفته از شیوه های ساختمانی کارخانه
های صنعتی است».
او ادامه داد« :کارخانه نخریســی و نساجی
خســروی ،اولین و بزرگتریــن کارخانه در
خراســان و شرق کشــور بوده که به سبک
جدید و دارای ماشینآالت مختلف نخرییسی
و نساجی بوده است .تاســیس این کارخانه
درســابقه اقتصادی شــهر مشــهد اثرات
مطلوبی گذاشته اســت ،زیرا با جذب حدود
هزار نفر کارگر ،بهطور مستقیم سهم عمدهای
در زمینه اشتغال بوجود آورده بود».
سرمایه اولیه کارخانه نخریسی
مکرمیفر تصریح کــرد« :در تیر ماه 1310
خورشــیدی ،نامهای از وزارت دربار به نیابت
تولیت محمد ولی خان اسدی بدین مضمون
میرســد که «حســباالمر بایــد کارخانه
نخریســی و پارچهبافی در مشهد دایر شود».
از طرف رضا شــاه مبلغ پنجــاه هزار تومان
از محل حقالتولیه پرداخت شــود و از جانب
آســتان قدس رضوی پنجاه هــزار تومان و
بانک ملی و موسســات آلمانی نیز در حدود
صدهزار تومان بایســتی مشــارکت شــود.
بنابراین مبلغ دویســتهزارتومان ســرمایه
شرکت نخریسی بود که صد هزارتومان دیگر
باید بر آن مبلغ اضافه می شــد تا کارخانه را
دایر شــود و بانک ملی مامور انجام این کار
شــد».او گفت« :در ســال۱۳۱۳ش .پس از
ورود ســلمان خان اسدی ،مجلسی در منزل
آقای محمد ولی خان اســدی نایب التولیه
با حضور سلمان خان تشــکیل و عدهای از
تجار مشهد تصمیم میگیرند شرکت کارخانه
نخریسی را با ســرمایه پانصد و پنجاه هزار
تومان تاســیس کنند و قرار شــده که مبلغ
سیصد هزارتومان را تجار محترم مشهد تقبل
نمایند و دویست و پنجاه هزار تومان هم تجار
زرتشتی مقیم هندوستان بدهند».
خبرنگار

عضو کمیسیون ویژه توسعه و بهسازی توس شورای اسالمی شهر مشهد با ابرازخرسندی
از تصویب طرح راهبردی توس در جلسه کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری
کشور گفت :احیای منطقه تاریخی توس ،حق مشهدیهاست.
به گزارش صبح امروز ،شــهناز رمارم با اشــاره حضورش در جلســه روز گذشته کمیته
فنی شــورای عالی شهرسازی و معماری کشور در تهران اظهارکرد 4 :جلسه کمیته فنی
تاکنون درباره بررســی طرح راهبردی توس تشــکیل شــده و طی این جلسات یکی از
سناریوهای پنجگانه مشاور طرح به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه بعد از این مرحله ،طرح راهبردی توس باید در جلســه شــورای عالی
شهرســازی و معماری کشور به تصویب برسد ،ادامه داد :این طرح از اسفند ماه سال 96
که از ســوی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی به وزارتخانه مربوطه ارسال شد
تاکنون بالتکلیف بود و دیروز پس از دو سال و نیم از این وضعیت خارج شد.
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شــهر مشهد با اشاره به اتفاقاتی که در جلسه امروز
کمیته فنی شــورای عالی شهرســازی و معماری درباره توس گذشت ،گفت :موضع روز
گذشته شورا و همچنین موضع شهردار در این جلسه و همچنین دفاع مشاور طرح باعث
شد نظر اعضای این جلسه جلب شود و طرح به تصویب برسد.
وی با بیان اینکه حق مشــهد اســت که طرحی در محدوده منفصلهاش بعد از ســالها
بالتکلیفی به ســرانجام برسد ،عنوان کرد :باید توسعه شهر مشهد ،توسعه متوازنی باشد
و این که توس به جرگه بافتهای ناکارآمد شهری بپیونند ،اصال موضوع جالبی نیست.
رمارم تصویب این طرح را در آستانه میالد بابرکت امام رضا(ع) به فال نیک گرفت و بیان
کرد :همچنین در آســتانه سالگرد فرمان مقام معظم رهبری برای احیای توس هستیم و
امیدواریم اتفاقات بسیار خوبی در این زمینه برای توس و آرامگاه فردوسی بیفتد.

جابه جایی بیش از دو میلیون مسافر توسط
خطوط یک و دو قطار شهری طی یک ماه گذشته
مدیر عامل شــرکت بره برداری از قطار شهری شهرداری مشهد گفت :از  ۶خرداد ماه تا
 ۶تیرماه مجموعا دو میلیون و  190هزار  820مســافر توسط خط یک و دو قطار شهری
جا به جا شده اند.
بــه گزارش صبح امروز ،وحید مبین مقــدم با بیان این خبر اظهار کرد :از  ۶خرداد ماه تا
 ۶تیرماه مجموعا دو میلیون و  190هزار  820مســافر توسط خط یک و دو قطار شهری
جا به جا شده اند.
وی افزود :از این تعداد  496هزار و  43مسافر در تاریخ یکم تا ششم تیر ماه توسط خط
یک و دو قطار شهری جابه جا شده اند.
مدیر عامل شــرکت بره برداری از قطار شهری شهرداری مشهد بیان کرد :رعایت موارد
و پروتکل های بهداشــتی تسط مسافران الزامی اســت و حتما همگی مسافران باید در
خطوط قطار شهری از ماسک استفاده کنند و در صورت عدم به همراه داشتن ماسک می
توانند از محل های مشخص در ایستگاه ها نسبت به خرید آن اقدام کنند.

هدف تاسیس کارخانه

مسجد جامع دوره تیموری نیشابور مرمت
میشود

رئیس کمیســیون ویژه توسعه و بهسازی توس شورای اسالمی شهر مشهد از
تصویب طرح راهبردی توس در جلســه کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و
معماری کشور خبر داد.سیدمسعود ریاضی با اشاره به برگزاری جلسه کمیته فنی
شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در تهران اظهارکرد :رهاورد این جلسه
که با حضور محمدرضا کالئی ،شهردار مشهد و شهناز رمارم ،عضو هیئت رئیسه
و عضو کمیسیون کمیسیون ویژه توسعه و بهسازی توس شورای اسالمی شهر
برگزار شد ،تصویب طرح راهبردی توس بود.وی با بیان اینکه این طرح درحال

حاضر میتواند به شورای عالی شهرسازی و معماری برای تصویب نهایی ارسال
شــود ،ادامه داد :با تصویب نهایی این طرح ،محدوده توس دارای طرحی جامع
میشــود و طرح تفصیلی آن نیز بعد از این موضوع باید تصویب شــود.رئیس
کمیسیون ویژه توسعه و بهسازی توس شورای اسالمی شهر مشهد با تاکید بر
اینکه طرح راهبردی توس چند محور کلی را دنبال میکند ،متذکر شــد :تاکید
بر گردشــگری فرهنگی و جمعیتپذیری  65هزار نفری در زمره مهمترین این
محورها به حساب میآید که باید به آن توجه شود.

وی تصریح کرد « :هدف از تاسیس شرکت
چنین تعریف شــده اســت «برای کمک به
ایجاد توازن در واردات و صادرات مملکتی و
توسعه صنایع داخلی ملی  ،مواد ذیل شرکتی
به نام «شــرکت سهامی نخریسی و نساجی
خسروی مشهد » تاسیس میشود».
مدیر کل میــراث فرهنگی ،گردشــرگری
و صنایع دســتی خراســان رضــوی درباره
صاحبان اولیه این اثر تاریخی اظهار کرد« :در

سال ،۱۳۱۱صاحبان سهام کارخانه نخریسی
خراسان  ۴۶نفر که تعدادی از آنها عبارتند از:
تیمورتاش ،اسدی ،وهابزاده ،قریشی ،کافی،
صولتالســلطنه ،باقرزاده ،خضرائی ،حاجی
قائم مقام ،هاروطونیان و ...بودند».
مکرمیفر افزود« :شرکت سهامی نخریسی
و نساجی خسروی مشهد در تاریخ چهاردهم
اسفند ماه  ۱۳۱۳خورشیدی در مشهد تحت
شماره  ۳۸و برای مدت  ۵۰سال به ثبت رسید
و مراسم گشایش کارخانه نخریسی و نساجی،
عصر چهارشنبه یازدهم اسفند ماه ۱۳۱۶انجام
شد».
تعداد کارگران ایرانی و خارجی
نخریسی

او گفت« :در این کارخانه در سال ۱۳۳۶حدود
 ۷۸۱نفر کارگر۸ ،نفر مهندس و کارشــناس
ایرانــی ،یک نفر مهنــدس خارجی و ۶۴نفر
کارمند مشــغول انجــام وظیفــه بودهاند؛
همچنین این کارخانــه دارای  ۱۰۸۶۴دوک
ریســندگی و  ۱۵۰دســتگاه بافندگی بوده
اســت .کارخانه نخریسی یکی از بزرگترین
واحدهــای صنعتی بــوده و از لحاظ نیروی
کارگــر در ســال  ۱۳۵۰حدود۱۱۸۰نفر در
کارخانه اشتغال داشتهاند».
مکرمی فر اظهار کرد :مســتخدمین خارجی
کارخانه نخریسی و نســاجی تا سال ۱۳۱۷
سه نفر به اســامی هانس استرسیونگر ،تابع
کشور ســوییس ،ویلیام فن فوکس هنگری
تبعه مجارســتانی و پســتونجی میستری
تابعیت انگلیس بوده انــد البته نصاب دیگ
های بخار کارخانه مهندس لئوپولز کورتس
بوده است.او تصریح کرد :با پیروزی انقالب
شکوهمند اسالمی بررسی های جدی نسبت
به برنامه ریزی ،بازســازی و توسعه کارخانه
توســط مدیریت وقت به عمــل آمد و طرح
هایــی جهت اجرا در محل کارخانه مشــهد
تهیه شــد که در اولین اقدام ماشــین آالتی
در ســال های  63 ،1361و  65خریداری و
آخرین آن ها در ســال  1367در خط تولید
و پس از دو پروژه در رابطه با مدنیزه ماشین
آالت ریسندگی کارخانه بوده است .همچنین
ایــن کارخانه در چهــار دوره ،به کارگرانش
زمینهای 250و 150مترمربعی واگذار کرده
است که عامل پیدایش محله کوی کارگران
و شــهرک انقالب شــده اســت .مدیر کل
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
خراسان رضوی به ســوابق و اسناد تاریخی
اشاره کرد و گفت« :کارخانه نخریسی مشهد
در تاریــخ 1385/4/15رســما تعطیل و خط
تولید آن به کارخانه نیشــابور منتقل شد که
در شهریور 1383افتتاح شده بود .در ادامه با
رویکرد جدید آستان قدس رضوی در استفاده
از موقوفات ،ســاختمان کارخانه نخریسی به
«موزه زنده زیارت» تبدیل شــد.موزهای که
در آســتانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی گشایش یافت».
سفارش ماشین آالت از انگلیس

هم چنین محمود طغرائــی مدیر دفتر ثبت
آثــار تاریخــی اداره کل میــراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دستی خراسان رضوی
درباره مشخصات این اثر تاریخی اظهار کرد:
«وســعت این کارخانــه  66000مترمربع و

زیربنای آن25هزار مترمربع اســت .سفارش
ماشینآالت نخریســی به کمپانی «برادران
پالت» انگلســتان به میــزان ۱۰۱۲۰دوک
با کلیه لــوازم مربوطه به مبلغی در حدود دو
میلیون و چهارصد هزار ریال داده شد »
 5قسمت کارخانه نخریسی

او بــا بیان این که کارخانه نخ ریســی به 5
قســمت مجزا تقسیم تقسیم و تفکیک شده
اســت ،افزود :بخش تأسیسات که در شمال
غربی ســایت کارخانه قرار دارد پس از ورود
به این بخش با یک سرســرای مســقف به
ارتفاع  ۲طبقه رو به رو میشــویم که محل
قرار گیری دیگ های بخار اســت و در حال
حاضر نیز این کاربری ادامه دارد .هنوز توربین
های برق در مواقع قطع برق ،برق اضطراری
مجموعه را تامین می کنند .این قســمت به
همراه نمای بخش طاق زنی ،هنوز به همان
شکل گذشته خود باقی مانده است .دیوارهای
این بخش بیشــتر  ۸۰سانتی متر قطر دارند
و شــامل آجر و مالت ساروج است و سقف
اکثر نقاط ،تر و پروازی اســت».او ادامه داد:
«قســمت طاقه زنی که در شمال کارخانه و
در ســمت راست تاسیســات قرار دارد یکی
از شــاهکارهای مجموعه کارخانه نخ ریسی
خسروی ،همین قســمت است .این بخش،
یک فضای باز با ستون های متعدد است که
به امر طاقه زنی و اتو کشــی و  ...اختصاص
داشته است .جزییات سقف و ستون ها بسیار
جالب توجه اســت».طغرایی افزود« :قسمت
ریسندگی که در شرق سایت و در جلو بخش
طاقه زنی قرارداشته  ،بخش ریسندگی از یک
سمت به وسیله سرســرای ورودی و بخش
اداری به محوطه ورودی متصل می شــود و
از سمت دیگر به وسیله حالج خانه و بارانداز

به محوطه پشــتی و از پایین به سمت انبار
طاقه زنی متصل می شــود .جزییات سقف
این بخش بسیار جالب توجه است .از طرفی
بحث نور گیری خاص این فضا مطرح است
(با توجه به وســعت این فضــا ،نورگیری از
دیوارها نمی تواند تأمین کننده روشنایی کل
مجموعه باشــد و ناچار باید از نورگیر سقفی
استفاده کرد و از طرفی بحث صدا و آلودگی
صوتی زیاد و هم چنین بحث ایستایی سالن
وسیع ریســندگی ،همه و همه طراح را برای
طراحی متخصصانه و دقیق جزییات اجرایی و
عملکردی فرا میخواند».
مدیر دفتر ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان
رضــوی تصریح کــرد« :قســمت اداری و
محوطه که در جنوب ســایت و در نزدیکی
ورودی اصلی قــرار دارد این بخش به دلیل
گسترده شــدن کاربری و عملکرد کارخانه
به بخش های دیگر الحاق شــده که شامل
حراست ،اطالعات ،فروشگاه ،خبازی ،سالن
چندمنظوره و اتاق ریاســت ،هم چنین اتاق
های بخش اداری و  ...است».
طغرایی گفــت :پنجمین بخش این کارخانه
قســمت بافندگی که در غــرب مجموعه و
در کنار سالن ریســندگی قرار داشته ،حجم
ساختمان این قسمت ،شبیه بخش ریسندگی
اســت و جزییات ســقف آن نیز کامال شبیه
بخش ریسندگی اســت ،کارخانه نخ ریسی
خســروی به دلیل کسب معماری خاص آن.
شیوه ساخت ،زمان ساخت و نیز تقابلی که با
معماری صنعتی جهان در عصر خویش داشته
حائز اهمیت است .همچنین شاید بتوان این
بنــا را به عنوان اولین حرکت و یا جزء اولین
حرکت ها به عنوان معماری صنعتی معرفی

کــرد .این بنا به جهت قدمت .نوع کاربری و
جنبه های آگاهانه طراحی و نیز به لحاظ اجرا
و جزییات اجرایی بسیار ارزشمند است».
ی از بخشهای
او یادآور شــد« :تقریبا نیمــ 
کارخانه نخریســی متعلق به شــرکت برق
خســروی مشهد اســت؛ جایی که هم برق
موردنیاز کارخانه و هم برق شــهر را تامین
میکرده اســت ،این ســاختمان به انضمام
ژنراتــور اصلــی و چند ژنراتــور کوچک و
توربین ،شــرکت برق را تشــکیل میدهد.
روبهروی ساختمان ،استخری به عمق هفت
متر وجود دارد که داخل آن ســکوهایی بوده
که لولههایی برای سیستم خنک کننده گی
بهصورت مشــبک روی آنها قرار میگرفته
است .کنار استخر ،حوضچهای قرار گرفته که
سیستم تقطیر را در برمیگیرد؛ جایی که آب
مقطر کارخانه را تامین میکرده است.
ويژگيهای خاص اثر

مدیر دفتر ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان
رضوی درباره ويژگيهــای خاص اثر گفت:
«مــی توان این بنا را به عنوان یکی از اولین
حرکت هــا در زمینه معمــاری صنعتی در
خراســان معرفی کرد ،در گذشته کارخانه نخ
ریسی ،بخش اعظمی از برق منطقه اطراف
را (غیر از بــرق موردنیاز خــود) تأمین می
کرد ،ویژگی بارز ایــن اثر ،کاربری و قدمت
آن اســت ،هم چنین به خاطر تأثیری که از
معماری آلمان در زمینه کارخانه سازی گرفته
اســت ،جزء آثار ویژه در این منطقه اســت،
تکنیک های ســاختمانی ،تزیینات خاص و
ماشین آالت صنعتی و نیز نوع روابط بخش
های مختلف این کارخانــه ،از دیگر ویژگی
های آن است».

مرمت و احیای خانه قاجاری پیشهوران در مشهد

مدیر کل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی خراسانرضوی گفت :مرمت مسجد
جامع دوره تیموری نیشابور به زودی آغاز میشود.
به گزارش صبح امروز ابوالفضــل مکرمیفر با اعالم این خبر افزود« :در دیدار با حجت
االســام یعقوبی امام جمعه نیشابور و حجت االســام موسویفر رئیس هیئت امنای
مسجد جامع نیشابور مقرر شد این اثر تاریخی به صورت مشارکتی مرمت شود».
او ادامه داد« :برابر بررسی های کارشناسی صورت گرفته ،در بخشی از پایهها و دیوارهای
شبســتان و ایوانی شــمالی و جنوبی ،رطوبت شدید به قسمتهای باالیی نفوذ کرده که
برای جلوگیری از آســیب به این بنای تاریخی ارزشــمند باید عایق کاری در بخشی از
پشت بام انجام ،کانال دفع رطوبت و زهکشی در صحن حیاط و پای دیوار ایجاد شود».
مکرمیفــر افزود« :اعتبار مورد نیاز برای این عملیات مرمتی  4میلیارد ریال اســت که
حــدود  2میلیارد ریال از محل اعتبارات میراث فرهنگی و  2میلیارد ریال با مشــارکت
هیئت امنای مسجد هزینه خواهد شد».
مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی خراســانرضوی با اشــاره به
مرمتهای قبلی این اثر تاریخی ارزشــمند یادآورشــد« :پیش از این در سال  ۹۱و ۹۲
مبلغ هفت میلیارد ریال اعتبار برای مرمت و استحکام بخشی مسجد جامع توسط میراث
فرهنگی تخصیص و هزینه شده است».
مکرمیفر به اهمیت مســجد جامع نیشابور اشاره کرد گفت :این مسجد متعلق به دوره
تیموری است و در ســال  ۸۹۹هجری به همت پهلوان علی کرخی فرزند بایزید ساخته
شده است».
او افزود« :مسجد جامع نیشابور از جمله مساجد دو ایوانی با حیاط مرکزی است که چهار
شبستان بزرگ در پیرامون حیاط مرکزی قرار دارد».
مکرمیفر به کاربری فعلی مســجد جامع و پویایی این اثر تاریخی اشــاره کرد و گفت:
«بر اســاس آمار گیری ستاد اقامه نماز استان ،بیشترین تعداد نمازگزار به نسبت جمعیت
شهرها در مسجد جامع نیشابور به اقامه نماز میپردازند».
گفتنی اســت :نیشــابور در فاصله  140کیلومتری از مشهد مرکز استان خراسان رضوی
قرار دارد.

علی نژاد  /خانه تاریخی پیشهوران به عنوان
یک از بناهای تاریخی پر اهمیت از دور قاجار
در شهر مشهد اســت که به شماره 13365به
ثبت ر ســیده اســت ،این خانه تاریخی تحت
حفاظــت و نظارت میراث فرهنگی و در اختیار
شهرداری منطقه هشت مشهد قرار دارد ،اکنون
با توافق بین میراث فرهنگی و شــهرداری در
حال مرمت اســت.به گزارش صبــح امروز ،
مالکیت حانه تاریخی پیشــهوران در گذشــته
خصوصــی بــوده و در اختیار ســید مرتضی
حسینی قرار داشته اســت ،پیش از آن متعلق
به خانواده پیشــه وران بوده است.موقعیت این
بنا در محــدود مرتبط با مجموعــه حرم امام
رضا(ع) و در میانه محدود محصور میان ســه
محور اصلی خیابانهای خسروی نو (دیالمه)،
آخوند خراســانی و امام خمینی (ع) واقع شده
است.نزدیکی این بنا به مجموعه حرم امام رضا
(ع) و نیز معماری همگــن این بنا با معماری
سنتی خانه ها در بافت تاریخی مشهد و سبک
سکونت ســنتی مردم این شــهر سبب توجه
فراوان به این بنا شده است.
دالیل شهرت بنا

ســبک ســکونت ســنتی (حیاط مرکزی) و
آمودهای ویژه بنا مختص به ســبک اصفهانی
متعلق به اواخر قاجار از جمله مواردی است که
سب شهرت بیشتر بنا شده است.
همجــواری هــای بنــا در حــوزه خصوصی
(دسترســی های فرعی) همگن با بافت است
البتــه به جز چند مورد ســاخت و ســازهای
کامال متاخر که شــاید به گونــهای بتوان آن
را بیتناســب با این بنا و بافــت مورد مطالعه
دانست.

اگرچه از تاریخچه و ســیر تحــوالت این بنا
جز موارد محدودی مســتندات شفاهی ،اطالع
دقیقی در دست نیست اما شهرت بنا و نام آن
به خاندان ساکن آن با نام شجره «پیشهوران»
منسوب است .که گمان میرود از جمله اصناف
و قشر بانفوذ ساکنان محله بوده باشند.
سبک معماری خانه پیشهوران

خانه تاریخی پیشه وران همانند سایر خانههای
تاریخی مشابه با توجه به سبک معماری ،نوع
آمودهای بکار رفته (کاشی کاری مقرق) ،ابعاد
و نوع جرزها و سایر عناصر کالبدی بنا ،براساس
سبک معماری اواخر قاجار (اکلکتیزم قاجاری یا
نیوقاجار) بهره میبرد .این بنا در زمینی با ابعاد
14.25 * 17.2متر ســاخته شده است و شامل
حیاطی با تناسبات مستطیل به ابعاد * 12.25
8.05متر و دو توده مســتطیل شکل مسکونی
در دو جبهه شــمال شــرقی و شمال غربی به
ترتیب با ابعــاد 5.80 * 13.72متر و * 9.15
4.40متر اســت .سقف هر دو توده بناهای این
خانه تاریخی از نوع شــیروانی با پوشــه ورق
گالوانیزه اســت.توده شمال شــرقی براساس
برخی مستندات شــفاهی احتماال در دهه 40
شمسی یعنی دوران پهلوی دوم مجدد بنا شده
است .با مقایسه عکس های هوایی سال های
مختلف شهر مشــهد از این محدود شواهدی
ناشــی از کاهش عرصه حیاط مرکزی این بنا
به دلیح الحاق توده شــمال شــرقی نیز قابل
دریافت اســت .با این حال ،مستنداتی دال بر
وضعیت سابق این خانه تاریخی پیش ازتجدید
بنای توده جدید و کاربریهای گذشــته آن در
دست نیســت.عمده جرزها به ویژه در بخش
قدیمی بنا باربر بوده و ورودی و تقسیم فضایی

به واســطه فضای دهلیز مانند در پس ورودی
و پلکان آجــری قدیمی مرتبط بــا آن تامین
می شــود .مصالح عمده بــه کار رفته بنا آجر
اســت و استفاده از سایر عناصر و مصالح مانند
کاشــیهای مقرق ،کتیبه ،تزئینات آجرکاری
و قــاب بندی های کاشــی کاری و آجری در
نمــای ورودی و نیز جدارهــای درونی رو به
حیاط برای نماســازی و تزئینــات نما به کار
گرفته شده است.
اصلی ترین هدف

برای مرمــت و احیــای این اثــر تاریخی از
ظرفیت بخش خصوصی اســتفاده شده است،
ساسان نوروزی سرمایه گذار بخش خصوصی
در ایــن باره می گوید« :ایــن آثار تاریخی را
نتیجــه تجلی این فرهنگ میدانیم و بهعنوان
سرمایهگذار این خانه را امانت میدانم که باید
حفظ شــود ،گرچه قراردادی که منعقد میشود
کار را در قالب فعالیت اقتصادی تعریف میکند،
اما در واقــع اصلیترین هدف برای فعالیت در
این زمینــه ،حفاظت از این امانتها اســت و
مهمترین اصل اســت که کمک میکند بستر
این حفاظت فراهم شود».
 6میلیارد اعتبار برای مرمت و احیاء
اختصاص یافته است

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایع دســتی خراســان رضوی با اشاره
به آغاز طرح مرمت و احیای خانه پیشــه
وران مــی گوید« :طرح مرمــت و احیاء
خانه پیشــهوران پس ازبررســی در سه
جلســه کمیته فنی و دو جلســه شورای
فنــی در تاریــخ 30/10/98به تصویب
رســید».او به کاربری تعریف شده برای

ایــن خانه تاریخی پس از مرمت اشــاره
میکنــد و میافزایــد« :کاربری پذیرایی
ســبک برای این خانــه تاریخی پس از
مرمت مصوب شده است».او با بیان این
که خانه پیشــهوران به صورت مشارکت
با بخش خصوصی مرمــت و احیای می
شــود ،تصریح می کند« :هزینه مرمت
و احیای این اثر تاریخــی 6میلیارد ریال

برآورد شده است».خانه تاریخی پیشهوران
در خیابــان آخوند خراســانی  ۵پالک ۴۲
قرار دارد و اولین مورد از کاربری بخشــی
خانههای تاریخی اســت کــه با توافق بین
میراث فرهنگی و شــهرداری به ســرمایه
گذاری بخش خصوصی واگذار شــده است
و هم اکنون در حال اجرای عملیات مرمت
و احیاست.

سیر نزولی استقالل واتفاق بدِ بعد از استراماچونی

سـرویس ورزشـی /تیم فوتبال استقالل
کـه در آخریـن روز حضـور اسـتراماچونی در
ایـن تیـم بـه صدر جـدول لیـگ برتر رسـید،
پـس از جدایـی وی و حضور فرهـاد مجیدی
سـیر نزولـی در پیـش گرفتـه و هـر هفتـه از
صـدر جـدول دورتر میشـود.
بـه گـزارش مهـر ،روزی کـه آنـدره
اسـتراماچونی اسـتقالل و ایـران را بـرای
همیشـه تـرک کـرد ،تیمـش را در صـدر
جـدول تحویـل داد .آبیهـا بعـد از سـالها
دوری از صـدر جـدول با اسـتراماچونی یکبار
دیگـر باالنشـینی در لیـگ را تجربـه کردنـد.
صدرنشـینی کـه البتـه برای آنها خـوش ُیمن
نبـود و بعـد از آن سـرمربی ایتالیایـی آبیهـا
تهـران را تـرک کـرد.
روزی کـه اسـتراماچونی بـرای آخریـن بـار
روی نیمکـت آبیهـا نشسـت ،ایـن تیـم
در پایـان هفتـه سـیزدهم بـا  ۷پیـروزی،
 ۴مسـاوی ۲ ،شکسـت ۲۶ ،گل زده۱۲ ،
گل خـورده و  ۲۵امتیـاز در صـدر جـدول
قـرار داشـت و امـروز آنهـا بـا  ۲۲بـازی۱۰ ،
پیروزی ۷ ،مسـاوی ۵ ،شکسـت ۴۱ ،گل زده،
 ۲۵گل خـورده و  ۳۷امتیـاز در رده پنجـم
جـای گرفتـه انـد.
گرچـه فرهـاد مجیدی کارش را در اسـتقالل
بـا دو پیـروزی در مرحلـه پلـی آف لیـگ
قهرمانـان آسـیا مقابـل الکویـت و الریـان
آغـاز کـرد ،امـا تیمـش رفتـه رفته افـت کرد
و نـه تنهـا بازی بـه بازی از نشـاط ،شـادابی
و ارائـه بازیهـای تماشـاگر پسـند دور شـد،
بلکـه آبیها امتیـازات مهمی را هم از دسـت
دادنـد تـا در پایـان هفته بیسـت و دوم فاصله
ایـن تیم بـا صدر جـدول به  ۱۳امتیاز برسـد.
فاصلـهای کـه جبـران کردن آن بعیـد به نظر
میرسـد.
اسـتقالل بـا فرهـاد مجیـدی در لیـگ برتـر
کارش را بـا پیـروزی خانگـی  ۲بر یک مقابل
نفـت مسـجد سـلیمان آغاز کرد و با مسـاوی
 ۲-۲در دربـی ادامـه داد .ایـن تیم سـپس در
تهـران ذوب آهـن را  ۲بر یک شکسـت داد و
بعد از آن در سـیرجان مغلـوب گل گهر پایین
جدولـی شـد .آبیهـا بعـد از شـروع مجـدد
لیـگ در اهـواز مقابـل فوالد تن به شکسـت
 ۲بـر یک دادند و سـپس در دیـداری خانگی
مقابـل تیـم پایین جدولی سـایپا کـه میتواند
یکـی از گزینههـای سـقوط باشـد بـا نتیجـه
یک  -یـک متوقف شـدند.
ایـن نتایـج نشـان میدهـد اسـتقالل در ۳
هفتـه اخیـر بـا یـک تسـاوی و دو شکسـت،
تنهـا یـک امتیـاز از  ۹امتیاز ممکن به دسـت
ً
اصلا بـرای آنهـا کـه خـود
آورده کـه ایـن
را مدعـی میداننـد خـوب نیسـت .در ایـن
میـان فرهـاد مجیـدی بـه عنـوان سـرمربی
جـوان آبیهـا مسـیری را در پیـش گرفته که
مشـخص نیسـت انتهایش بـه ادامه همکاری
بـرای فصـل آینـده ختـم خواهـد شـد یـا
جدایـی از نیمکـت تیـم محبوبـش.
ایـن نتایـج و روند حرکتی ایـن تیم در جدول
نشـان از سـیر نزولـی میدهـد کـه ادامه آن
نه تنها کسـب سـهمیه آسیا را دشـوار و شاید
محـال کنـد ،بلکـه ممکـن اسـت همچنـان
شـاهد سـقوط این تیـم در جـدول رده بندی
ً
کاملا مشـخص اسـت اینکـه
باشـیم .آنچـه
حـال اسـتقالل خـوب نیسـت و ایـن تیـم
ِ
نتوانسـته رضایت هواداران و مدیران باشـگاه
را جلـب نماید.
استقالل بزرگ است و مربی بزرگ
میخواهد

در همیـن راسـتا پیشکسـوت تیـم فوتبـال
اسـتقالل بـا اشـاره به توقـف این تیـم مقابل
سـایپا و تـداوم رونـد ناکامـی آبیپوشـان،
گفـت :با احترام بـه فرهاد مجیـدی میگویم
اسـتقالل تیـم بزرگـی اسـت و بـه مربـی
بزرگـی نیـاز دارد.
تیـم فوتبـال اسـتقالل در ادامـه نتایـج نـه

مربیگـری ایران اسـت ،اما ایـن را اذعان می
دارم کـه حضـور روی نیمکت اسـتقالل برای
مجیـدی زود بـود .از روز اول هـم خیلـی از
کارشناسـان تذکراتـی را مـی دادنـد کـه این
سـرمایه اسـتقالل نسـوزد .با احتـرام به آقای
مجیـدی مـی گویـم اسـتقالل تیـم بزرگـی
اسـت و نیمکـت آن هـم مربیـان بـزرگ و با
تجربـه میخواهـد .عمـده مربیـان مـا بایـد
بـرای نشسـتن روی ایـن نیمکـت از تجربـه
بیشـتری بهـره مند شـوند.
پیشکسـوت آبیهـا تصریـح کـرد :قهرمانـی
لیـگ برتـر کـه کامال از دسـت رفـت و حاال
دو جـام دیگـر کـه جـام حذفـی و لیگ آسـیا
باشـد پیـش روی مـا میباشـد .بایـد واقـع
بینانـه گفـت کـه بـا ایـن رونـد نمیتـوان به
دو جـام دیگـر هـم امیـد چندانـی داشـت .ما
دلسـوز ایـن تیـم هسـتیم و بـر خـود واجـب
میدانیـم تذکـرات الزم را بدهیـم .در مقـام
تصمیـم گیـری قـرار نداریـم امـا میتوانیـم
دلسـوزانه انتقـاد کنیم و مـواردی که میتواند
بـه آینـده تیـم کمک کنـد را گوشـزد نماییم.

مجیدی خطاب به حاشیهسازان:
خودتان را خسته نکنید؛ تسلیم نمیشوم و تالشم را دو برابر خواهم کرد

آقای مجیدی ،استقالل در شروع مجدد لیگ برتر عملکرد خوبی نداشته
است .البته تعداد زیادی از بازیکنان موثر تیم شما مصدوم هستند .آیا صرفا

دلیل نتایج استقالل به این موضوع مربوط میشود؟

حتی اگر خدایی نکرده  ۱۸بازیکن لیســت بزرگسال استقالل هم
مصدوم شوند ،بازهم در شأن استقالل بزرگ نیست که بخواهیم
باختن و نبردن را با این شرایط توجیه کنیم( .البته به دلیل اشتباه
باشگاه در ابتدای فصل و نیمفصل امکان استفاده از بازیکنان امید
هم وجود ندارد ).اینکه دیاباته در دور برگشــت فقط در دو بازی
مقابل الکویت و الریان حضور داشته ،فرشید اسماعیلی را به طور
کامل در نیمفصل دوم تا به امروز در اختیار نداشتیم و یا  ۸بازیکن
ما مصدوم هســتند ،اینها هیچکدام نبایــد بهانهای برای یکی از
پرافتخارترین تیمهای آسیا باشد.
درباره شرایط بدنی شاگردان شما هم اظهارات متفاوتی وجود دارد .در این

مورد چه نظری دارید؟

اســتقالل در دو بازی گذشته مشکل بدنی نداشته و آنها که این
مســائل را مطرح میکنند ،نظراتشــان کارشناسی نیست .حتی
شــنیدم بازیکنان فوالد به بازیکنان مــا گفته بودند که چطور در
گرمای اهواز و در این فصل از سال اینقدر خوب میدوید .آمار تیم
از نظر شــرایط بدنی را مدام بررسی میکنیم و تحت هیچ عنوان
شرایط تیم از این نظر نگران کننده نیست.

گفته میشود که رابطه بین شما با باشگاه ،رابطه سردی است و ارتباط خوبی
با آقای سعادتمند ندارید.

همــه میدانند که رابطه مجموعه تیم با مدیریت جدید ،شــروع
خوبی نداشــت .برخی انتقادها مطرح شد اما در گذر زمان شرایط
تغییر کرد و با مدیری آشنا شدیم که شغلش را دوست دارد ،وقت
زیادی برای اســتقالل میگذارد و در تالش اســت که روزهای
بهتری را رقم بزنــد .رابطه حرفهای و خوبی هم بین من و آقای
ســعادتمند وجــود دارد .باید به همه آنهایی که دلشــان را برای
شکستن این استقالل صابون زدهاند بگویم که ناامیدتان خواهیم
چنـدان امیـدوار کننـدهاش در هفتـه بیسـت
و دوم رقابتهـای لیـگ برتـر مقابـل سـایپا
در دیـداری خانگـی تـن بـه تسـاوی داد تـا
انتقـادات زیـادی متوجـه ایـن تیـم شـود.
گـودرز حبیبـی پیشکسـوت آبـی پوشـان که
حـدودا یـک دهـه پیراهن ایـن تیـم را بر تن
داشـت در همیـن رابطـه بـه خبرنـگار مهـر
گفـت :بدنسـازی تیـم کامـل نیسـت و البتـه
ایـن فقـط بـه بدنسـاز تیم مـا بـاز نمیگردد.
ایـن مشـکلی اسـت کـه همـه تیم هـا کم و
بیـش بـا آن مواجـه هسـتند و اسـتقالل هم
مثـل سـایر تیمها با مشـکل بدنسـازی روبرو
اسـت.وی اضافـه کـرد :وقتـی فدراسـیون
اصـرار بـه ادامـه لیـگ دارد و بعـد از  ۴مـاه
تعطیلـی فقـط  ۳هفتـه بـرای آمـاده سـازی
زمـان میدهـد ،نتیجـه ایـن میشـود کـه
اغلـب تیمهـا بـه مشـکل برخـورد میکننـد.
پیشکسـوت آبـی پوشـان در خصـوص دیدار
ایـن تیـم مقابل سـایپا گفت :بعـد از گلی که
زدیـم تیـم افـت کـرد و مـن برنامـهای برای

کرد.
جز چند اســتوری و پست ،در تعطیلی  ۷۰روزه کرونا و تا به امروز
هیچ مصاحبهای انجام ندادید .دلیل خاصی داشته؟ از سوی دیگر
بعضیها هم درباره اینستاگرام و محبوبیت شما صحبت میکنند.
بــه نظرم حرف زدن اثر خودش را از دســت داده .خیلیها دارند
مصاحبه میکنند و آنقدر حرف غلط میزنند و شــایعه و حرف و
حدیث میسازند که هر نکته مهمی اثرش فقط  ۲۴ساعت است و
فوری فراموش میشود .در این فضا باید حداقل کمتر حرف بزنی
تا شاید حرف به درد بخوری به ذهنت برسد .درباره محبوبیت هم
کسانی حرف میزنند که حتی با سابقه زیاد نتوانستند در دل مردم
جای بگیرند! من به این حســادتها عادت کردم .ســابقه داشته
به ورزشــگاه رفتند و کسی تشویقشان نکرده و بعد طلبکار شدند
که چرا کســی اسمشان را در ورزشــگاه صدا نکرده؟! به من چه
ارتباطی دارد که با  ۲۰۰بازی ملی در کوچه و خیابان و ورزشــگاه
آن طور که ادعا دارید ،تحویلتان نمیگیرند؟ یا اینکه نمیدانم چرا
اینقدر اینســتاگرام من برای این آقایان مهم است؟ آنقدر که اینها
درباره این مسائل سطحی و چیپ حرف میزنند ،برای خودم این
مسائل مهم نیست.

استقالل چه زمانی از این شرایط رها میشود؟ باتوجه به آمار مصدومها ،به

آینده این تیم امیدوار هستید؟

مــن به این تیم ایمــان دارم .میدانید چرا؟ چون در چشــمهای
تک تک بازیکنانم امید و فعل خواســتن موج میزند .هیچ اتفاقی
نمیتواند ما را از هدفمان دور کند ،حتی آمار مصدومیت .بازیکنان
استقالل روزهای سختی را گذراندند .بحرانها و شرایط استثنایی
امــا همه آنها به یک پایان خــوب در آخر فصل فکر میکنند .به
حاشیهسازان هم که خیلی فعال هستند باید بگویم که برایم مهم
نیست چه میگویید .خودتان را خسته نکنید ،هم سهمیه میگیرم،
هم جام حذفی را و هم در آسیا صعود میکنم.
در استوری آخر نوشته بودید که تک و تنها هستید .منظور خاصی داشتید؟

منظور من تنهایی مقابل شیطنتهاست .مقابل آدمهایی که شب
بازی با الریان قطر از شدت ناراحتی تا صبح خوابشان نبرد! مقابل
بعضیها که همه وجودشان را حسادت و تنگ نظری گرفته است.
من به این فضاها عادت کردم ،تســلیم نمیشوم و فقط انگیزه و
تالشم در این شرایط دو برابر شده است.

حملات منظـم و رسـیدن بـه گلهای بیشـتر
و ایجـاد حاشـیه امـن ندیـدم .ایـن در حالـی
بـود کـه سـایپا تـوان زیـادی بـرای مقابـل
بـا اسـتقالل نداشـت .بعـد از گل سـایپا هـم
بـا ایـن کـه در دقایـق ابتدایـی نیمـه دوم
اسـتقالل سـراپا حملـه بـود و سـایپا کاملا
دفـاع میکـرد ،امـا نـه در حملـه تیـم مـا
نظـم و برنامـه دیده میشـد و نه در سیسـتم
دفاعـی سـایپا.حبیبی گفـت :در نیمـه دوم
یـک بـازی ضعیـف از سـوی دو تیـم دیـدم
که بیشـتر احساسـات بر منطق فوتبـال غلبه
میکـرد .شـاید بتوان گفـت بدتریـن نیمهای
کـه در ایـن فصـل دیـدم ،همیـن نیمـه دوم
بـازی اسـتقالل و سـایپا بـود کـه هیـچ یک
از دو تیـم نتوانسـتند فوتبالـی زیبـا و منطقی
ارائـه دهند.
کارشـناس فوتبـال گفـت :در اغلـب دقایـق
بـازی اصـرار بـه نفـوذ وریـا از راسـت و
ارسـالهای او داشـتیم و وقتـی سـایپاییها
کانـال چـپ دفاعـی خـود را بسـتند ،ندیـدم

برنامـهای جایگزیـن این تاکتیک قبلی شـود.
در بسـیاری از دقایـق بـازی بچههـای مـا تا
پشـت محوطـه جریمـه میرفتنـد امـا بعد از
آن برنامـهای بـرای خاتمـه دادن بـه حملـه
خـود نداشـتند و بـرای همیـن حملات بـی
نتیجـه مـی ماند.
وی در خصـوص مقایسـه مجیـدی و
اسـتراماچونی کـه اخیـرا زیـاد صـورت مـی
گیـرد بیـان داشـت :اسـتراماچونی مربـی
بزرگـی بـود که بـه جز مسـائل فنـی قابلیت
مدیریـت داشـت و بازیکنـان را بـه خوبـی در
زمیـن و خـارج از زمیـن مدیریـت میکرد .او
بـا همیـن بازیکنـان تیمـی غیـر قابـل مهـار
سـاخته بـود .تیمـی کـه بعیـد اسـت مربـی
دیگـری بتوانـد مشـابه آن را بسـازد .مجیدی
را نمیتـوان و نبایـد با اسـتراماچونی مقایسـه
کـرد چـون اسـترا بسـیار باتجربـه تـر بـود.
حبیبـی در ادامـه خاطرنشـان سـاخت :بـا
احتـرام زیـادی کـه بـرای فرهـاد مجیـدی
قائـل هسـتم و بـا یقیـن میگویـم او آینـده

پشت پرده حضور قلعه نویی در استقالل

یکـی از معاونان باشـگاه اسـتقالل قصد دارد
در فصـل آتـی امیـر قلعـه نویـی را بـه ایـن
تیم بیـاورد.
تیـم فوتبـال اسـتقالل تهـران ایـن روزهـا با
سـرمربیگری فرهـاد مجیـدی بـه کار خـود
ادامـه میدهد اما شـنیده شـده احتمـال دارد
فصـل آتـی امیـر قلعـه نویـی سـرمربی در
حـال حاضـر تیـم فوتبـال سـپاهان اصفهان
جایگزیـن مجیـدی در اسـتقالل شـود.
در حالـی کـه مجیـدی بـا آبی هـای پایتخت
قـرارداد دارد ،امـا شـنیده میشـود یکـی از
معاونـان سـابق اسـتقالل نقـش زیـادی در
حضـور قلعـه نویـی در ایـن باشـگاه در فصل
آتـی خواهد داشـت.
شـنیده میشـود ایـن معـاون بـرای حضـور
قلعـه نویـی در اسـتقالل صحبتهایـی را
انجـام داده و حتـی قول حضور چند سـرمایه
دار را نیـز در اسـتقالل از ایـن مربـی گرفتـه
اسـت کـه البتـه هنوز چیـزی به طور رسـمی
تایید نشـده اسـت.
واکنش باشگاه سپاهان به مذاکره استقالل
با قلعهنویی برای فصل بعد

همچنیـن سـخنگوی باشـگاه سـپاهان در
واکنـش بـه مطـرح شـدن حضـور امیـر قلعه
نویـی در تیـم اسـتقالل گفت :قلعـه نویی به
قـراردادش باسـپاهان متعهـد اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی باشـگاه
فوالدمبارکـه سـپاهان ،سـیدعلی پزشـک
سـخنگوی ایـن باشـگاه پیرامـون مذاکـره
باشـگاه اسـتقالل بـا قلعـه نویـی گفـت:
از پیشـنهاد مسـتقیم اسـتقالل بـه امیـر
قلعهنویـی تـا این لحظه در باشـگاه سـپاهان
اطالعـی نداریـم و بـه نظـر مـی رسـد ایـن
موضـوع صحت نداشـته باشـد.وی ادامه داد:
بـه نظـر می رسـد ایـن بحث شـایعه سـازی
بـرای برهـم زدن تمرکـز تیمهـای سـپاهان
و اسـتقالل هسـت ،چـون بـا شـناختی که از
آقـای قلعـه نویـی داریـم مطمئن هسـتیم تا
زمانـی کـه با هر باشـگاهی قرارداد داشـتهاند
کاملا متعهد بـه قرارداد بـوده و صرفا تمرکز
خـود را بـر موفقیـت تیـم تحـت مربیگـری
خـود معطوف مـی کنند .سـخنگوی باشـگاه
سـپاهان ادامـه داد :آقای قلعه نویی سـرمربی
سـپاهان هسـتند و تـا آخـر فصل هم بـا این
باشـگاه قـرارداد دارنـد و قطعـا مسـئولین
سـپاهان و ایشـان در فرصـت مناسـب بـرای
ادامـه همـکاری هـا در فصـل آینـده وارد
مذاکـره خواهنـد شـد.وی گفـت :در حـال
حاضـر همـه تـوان موجـود در تیـم مدیریتی
باشـگاه  ،کادر مربیگـری و بازیکنان ،متمرکز
بـر کسـب نتایـج درخشـان و کسـب رضایت
هـواداران و عالقمنـدان بـه ورزش کشـور
ا ست .

دبیرکل فدراسیون پس از جلسه ستاد کرونا؛

رضایت فیفا از استارت فوتبال در ایران
مهـدی محمدنبـی دبیرکل فدراسـیون فوتبال ایـران اعالم
کـرد کـه فیفـا از اسـتارت مسـابقات لیـگ برتـر در ایـران
خوشـحال است.
بـه گـزارش ورزش سـه» ،نشسـت اعضـای سـتاد مبارزه
بـا کرونـا در فوتبـال بـا حضـور دبیـرکل برگـزار شـد .در
ایـن نشسـت بـا حضـور مسـئولین کمیتـه هـای مختلـف
فدراسـیون فوتبال و سـازمان لیگ از جمله دبیر و مسـئول
کمیتـه برگـزاری مسـابقات  ،کمیتـه پزشـکی  ،فنـاوری
اطالعـات  ،بیـن الملـل  ،جوانـان  ،آمـوزش ،بانـوان ،
حراسـت  ،فوتسـال ،تیـم هـای ملی  ،ایفمـارک  ،فرهنگی
 ،داوران و سـایر بخـش هـای مربوطـه مباحـث مرتبـط بـا
برگـزارى رقابـت هـای لیگ برتـر اردوهای تیـم های ملی
همچنـان مسـابقات و فعالیـت سـایر رده هـا بـا رعایـت
اصـول بهداشـتی وپروتـکل هـای مربوطـه مـورد بحـث و
بررسـی قـرار گرفت.
مهـدی محمدنبـی دبیـرکل فدراسـیون فوتبـال در ایـن

نشسـت ضمـن قدردانـی از سـازمان لیـگ برتـر فوتبـال
ایـران  ،ایفمـارک وکمیتـه پزشـکی فدراسـیون همچنیـن
واحدهـای حراسـت  ،دپارتمـان تیـم هـای ملـی و کمیتـه
فوتسـال آغـاز دوبـاره مسـابقات باشـگاهى و اردوهـاى
تیـم هـاى ملـى را اقدامـی بسـیار ارزشـمند ارزیابـی کـرد
و در ایـن خصـوص اظهـار داشـت :از ابتـدا میدانسـتیم
کـه کار بسـیار سـختى بـرای اجـرای تمرینـات  ،اردوهـا
و مسـابقات بـا رعایـت پروتـکل هـا در پیـش داریـم امـا
بایـد بگویـم ایـن کار سـخت بسـیار خـوب و در سـطح
قابـل قبولـی اجـرا شـد و از آغـاز مسـابقات خوشـحال
هستیم.
نبـی اضافـه کرد:ظهـر امـروز جلسـه تلفنی با حضـور خانم
اسـدی مسـئول کمیته بین الملل با مسـئولین فیفا داشـتیم
کـه در اولینبخـش گفـت و گـو هـا در خصـوص برگـزاری
مسـابقات لیـگ برتـر پرسـیدند و وقتی بـا پاسـخ مثبت ما
در خصـوص برگـزاری مسـابقات مواجه شـدند از این اقدام
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خبر

مجیدی کجا میرود؟

فرهاد مجیدی ،ســرمربی تیم فوتبال استقالل درباره شرایط این
روزهای آبیپوشان توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش فارس ،فرهاد مجیدی ،ســرمربی تیم فوتبال استقالل
در مصاحبه با ســایت باشگاه استقالل درباره شرایط این روزهای
آبیپوشان توضیحاتی را ارائه داده است.
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ورزشی

دروازهبــان ایرانی تیم ماریتیمو در بازی برابر بنفیکا عملکرد درخشــانی از
خود نشان داد.به گزارش ایسنا ،پیروزی غافلگیرکننده ماریتیمو برابر بنفیکا
در لیگ پرتغال با درخشــش دروازهبان ایرانی این تیم یعنی امیر عابدزاده
به دســت آمد .این دروازهبان برابر بنفیکا پنج بار ناجی تیمش شد و باعث
شــد برابر یکی از بهترین تیمهای پرتغالی کلین شیت کند و قابلیتهای
خود را به رخ بکشــد .رسانههای پرتغالی عملکرد دروازهبان ایرانی را برابر

بنفیکا موثر دانســتند و عنوان کردند بنفیــکا که دو بازیکن گلزن از جمله
وینیســیوس را در ترکیب خود داشت هر چه تالش کرد نتوانست دروازه
عابدزاده را باز کند.همچنین ســایت «گل پوینت» پرتغال به گلر ایرانی به
خاطر درخشــش مقابل بنفیکا باالتریــن نمره یعنی  ۸.۳از  ۱۰را داد تا به
عنوان بهترین بازیکن زمین شناخته شود.این ششمین کلین شیت عابدزاده
در رقابتهای این فصل لیگ پرتغال بود.

تمجید رسانههای
پرتغالی از «بچه عقاب»
ایرانی

شانس علیرضا بیرانوند برای کسب عنوان
بهترین بازیکن سال  ۲۰۲۰آسیا

یک روزنامه قطری مدعی شد باوجود لغو مراسم ساالنه انتخاب بهترینهای فوتبال آسیا
ن بازیکن و اهدای جایزه در این بخش پابرجا خواهد بود.
در سال  ۲۰۲۰اما انتخاب بهتری 
روزنامه «اســتاد الدوحه» قطر در گزارشــی مدعی شد لغو مراســم انتخاب و معرفی
بهترینهای فوتبال آسیا در سال  ۲۰۲۰لزوم ًا به معنای لغو اهدای جوایز نیست و AFC
به دنبال راهکاری اســت تا این جوایــز را بخصوص در بخش بهترین بازیکن هم اهدا
کند.این روزنامه در بخشی از گزارش خود از اکرم عفیف قطری ،علیرضا بیرانوند ایرانی،
تاموکی ماکنو ژاپنی و سالم الدوساری عربستانی به عنوان اصلی ترین گزینههای کسب
عنوان بهترین بازیکن سال آسیا نام برده است.سال گذشته اکرم عفیف این عنوان را از
آن خود کرد و علیرضا بیرانوند هم در جمع سه نامزد نهایی قرار داشت.

حیدریان :به یکباره تصمیم فدراسیون
عوض شد و مربی تیم ملی فوتسال شدم

مربی تیم ملی فوتســال گفت :قرار بود سرمربی تیم ملی زیر  20سال شوم اما به یک باره
تصمیم فدراسیون تغییر کرد و مربی تیم ملی فوتسال شدم.
محمدرضا حیدریان در گفتوگو با فارس درباره انتخابش به عنوان یکی از مربیان تیم ملی
فوتسال اظهار داشت :مدتها اســت که سیدمحمد ناظمالشریعه سرمربی تیم ملی با من
صحبت کرده و من را متقاعد کرد که حضورم در تیم ملی نیاز است ،امیدوارم بتوانم تجربیاتم
را در اختیار تیم ملی قرار دهم.وی افزود :در حال حاضر تیم ملی ایران سوم جهان و قهرمان
آسیا است .ما هم باید به گونهای در تیم ملی کار کنیم که بتوانیم از عناوین قهرمانی خود
دفاع کنیم؛ اما همانطور که اطالع دارید بحث ویروس کرونا کمی از آمادگی بازیکنان را کم
کرده است .اما با همت کادر فنی و بازیکنان تالش میکنیم که تیم ملی آمادهتر به مسابقات
آســیایی و جهانی برود.مربی تیم ملی فوتسال در پاسخ به سؤالی که شما قرار بود سرمربی
تیم ملی زیر  20سال شوید ،گفت :درست است و چندین ماه روی این موضوع من کار کردم
و حتی بازیکنان این تیم را از سراســر کشور انتخاب کردم اما به یکباره تصمیم فدراسیون
عوض شد و دوست ندارم دیگر در مورد این موضوع صحبت کنم.

بی اطالعی یحیی از اقدام مشترک بازیکنان
پرسپولیس/اعتراض به خاطر دیرکرد در
پرداخت آپشن ها

تعدادی از بازیکنان پرســپولیس در حالی شب گذشــته در اقدامی مشترک به برخی افراد
در باشگاه اعتراض کردند که دریافتی سرخپوشان در فصل جاری باالی  65درصد است.
به گزارش فارس ،در اینکه باشــگاه پرسولیس در امر مدیریت دچار مسائلی است که قابل
تامل است شکی نیست اما اقدام برخی از بازیکنان این تیم هم قابل توجه است.
پســت اعتراضی بازیکنان پرسپولیس شب گذشته درحالی منتشر شده که فقط بازیکنان با
تجربه اقدام به این کار کرده اند و از ســویی یحیی گل محمدی سرمربی تیم از این اقدام
با خبر نبوده اســت .حتی وقتی افشین پیروانی مدیر سرخپوشان متوجه ناراحتی بازیکنان از
رفتار ذی حساب باشگاه می شود از بازیکنان می خواهد که آرامش خود را حفظ کنند و در
شرایطی که تیم در آستانه قهرمانی چهارم است جو تیم را به سمت مسائل منفی نبرند اما
ظاهرا بازیکنانی که اقدام به انتشــار این پست مشترک کرده اند بابت رفتارهای مسئوالن
مالی باشــگاه ناراحت بوده و برای اعتراض راه بهتری پیدا نکــرده اند.گویا پیروانی هم از
بازیکنان به خاطر عدم توجه به خواسته او ناراحت شده است.
بازیکنان پرسپولیس که در دفعات مختلف در رویارویی با خزانه دار باشگاه به در بسته خورده
بودند از دیرکرد مسئوالن در پرداخت طلب های فصل گذشته و آپشن هایی که در قرارداد
خود داشته اند شکایت دارند .از زمان حضور مهدی رسول پناه به عنوان سرپرست باشگاه 19
میلیارد تومان پرسپولیس تزریق شده است .به جز دومیلیاردی که شب عید به کل تیم تزریق
شد ماه گذشته  12میلیارد بین اعضای باشگاه تقسیم شد و  5میلیارد هم به زودی پرداخت
می شود .با تصمیم سازمان تامین اجتماعی پول بلوکه شده توسط کارگزار به حساب باشگاه
باز می گردد و ســپس باشگاه طلب بازیکنان که از فصل گذشته است را پرداخت می کند.
سوالی که مطرح می شود این است آیا با توجه به اینکه پرسپولیس در آستانه پوکر قهرمانی
است بازیکنان نمی توانستند به گونه دیگری اعتراض خود را نشان دهند؟

هشدار فدراسیون فوتبال روسیه به سردار
آزمون

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روسیه به سردار آزمون ،مهاجم تیم زنیت سنپترزبورگ
به خاطر نقض مکرر پروتکلهای بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا هشدار
جدی داد.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال روسیه ،کمیته انضباطی این فدراسیون به دنبال
نقض دوباره قوانین و پروتکلهای بهداشــتی مرتبط با شیوع ویروس کرونا توسط سردار
آزمــون جریمه نقدی قبلی این بازیکن تیم زنیت را از  20بــه  40هزار روبل افزایش داد.
ســردار آزمون پیش از این به خاطر انتشــار تصاویرش کنار صفا هادی ،مهاجم عراقی تیم
سامارا  20هزار روبل جریمه شده بود .اکنون رسانههای ورزشی روسیه تصاویری از حضور
مهاجم تیم زنیت در یک رســتوران منتشر کردند.کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روسیه
پس از دو برابر کردن جریمه قبلی سردار آزمون اعالم کرد :همانطور که پیش از این اعالم
کرده بودیم فوری به تخلفهای صورت گرفته از پروتکلهای بهداشتی پاسخ خواهیم کرد.
اگر این رفتارها تکرار شــوند مجازاتهای سختگیرانهتری اعمال میشوند .بنابراین کمیته
انضباطی فدراسیون فوتبال روسیه سردار آزمون را به دلیل نقض مکرر پروتکلهای بهداشتی
با جریمه دو برابری مواجه کرد .دوباره از باشگاهها و شرکتکننده مسابقات لیگ برتر روسیه
میخواهیم که ضمن رعایت فاصله اجتماعی از ماسک و دستکش استفاده کنند .آنها باید با
رعایت تمامی الزامهای قانونی مانع شیوع ویروس کرونا شوند.

دلخوری شدید بشار رسن از رسولپناه

هافبک عراقی تیم فوتبال پرسپولیس همچنان منتظر دریافت مطالبات خود از این باشگاه
است.
به گزارش تسنیم ،بدقولیهای پی در پی مهدی رسولپناه سرپرست باشگاه پرسپولیس به
بشار رسن برای پرداخت مطالباتش باعث شده است این بازیکن حسابی از وی دلخور شود.
رسولپناه در آخرین مصاحبه خود با خبرنگاران تأکید کرد که طلب بشار رسن را نهایت ًا تا قبل
از دیدار با پرسپولیس و پیکان پرداخت خواهد کرد ،اما تا به امروز این اتفاق رخ نداده است.
هافبک عراقی به زودی قراردادش با پرســپولیس به پایان میرسد و با شرایط موجود بعید
است در این تیم ماندنی شود.
مفقودی

اظهـار رضایـت کردنـد .در واقـع برگـزاری مسـابقات برای
فیفـا و  AFCاهمیـت زیـادی دارد .در سـطح جامعـه هـم
یـک شـور و نشـاط همچنیـن امیـدی بـه وجـود آورده که

بسـیار ارزشـمند اسـت و جـا دارد بـه همیـن دلیـل از همه
اعضـاى سـتاد مبـارزه بـا کرونـا در مجموعـه فدراسـیون
فوتبـال و سـازمان لیـگ تشـکر کنم.

برگ ســبز خودرو سواری هاچ بک سیستم چری تیپ  TIGGO5FLمدل  1397به شماره
پالک  32ایران  352ل  89شــماره موتور  MVM484FTAJ040141شــماره شاســی
 NATGBATL2J1035632مربــوط به محمد کرد صوفی آبادی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

روزنـامه اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی خراسان رضوی

برگ آخر
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عناصر موثر در ترور شهید سلیمانی شناسایی شدند

اسماعیلی ،ســخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اشاره به
درخواست اعالن قرمز و حکم دادرسی برای قاتالن شهید سردار
سلیمانی:بارها اعالم کردیم که از خون شهید سلیمانی نمیگذریم و
ما به عنوان دستگاه قضا در بخشی که در صالحیت مرجع قضایی
ایران اســت پرونده تشــکیل داده ایم و با کشور عراق همکاری
های خوبی انجــام دادیم و تعدادی از عناصر موثر در این اقدام را
شناسایی کردیم.کسانی که در این اقدام تروریستی مباشرت داشتند
و رســما آن را گردن گرفته اند اسامی شان فهرست شده است و
تحقیقات اولیه انجام شده و اعالن قرمز آنها صادر شده است.پیگیر
هســتیم تا هر زمان که دستمان به آنها برسد محاکمه شان کنیم
و این موضوع اصال سیاســی و منطقه ای نیست ،بلکه قتل انجام
شده و کشتن یک انسان بی گناه که مهمان عراق بوده و خودش
نماد مبارزه با تروریســم بوده به هیچ عنوان سیاسی نیست و ما از
پیگیری قتل او کوتاه نمیآییم/.باشگاه خبرنگاران
طعنه مهاجری به تازه واردهای مجلس :انقالبیگری
به هیاهو نیست!

مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسالمی نوشت :دولت کنونی
را نبایــد یکپارچه قضاوت کرد .دولت یازدهــم انصاف ًا موفق بود
بطوری که توانست آرامشی در اقتصاد ایجاد کند ،تورم را تکرقمی
کند ،بــا اجرائی کردن برجام امکانات زیادی را به کشــور بیاورد
و بســیاری از موانع را برطرف نماید.برجــام را ترامپ و مخالفان
داخلی دولت و سران ارتجاع عرب و رژیم صهیونیستی مشترک ًا از
کار انداختند .بســیاری از مشکالت موجود نیز نتیجه همین از کار
انداختن برجام است که مخالفان داخلی دولت در آن سهیمند .البته
دولــت نیز در چینش نیروها بد عمل کرده و در مدیریت بحرانها
گاهی مالحظهکاری میکند .دولت دوازدهم به لحاظ مقاومت در
برابر بحرانهائی مثل سیل ،زلزله ،از کار انداختن برجام ،تحریم و
کرونا قابل تحسین است و به لحاظ کوتاه آمدن در برابر تحمیلها،
زیادهخواهیها و کوتاهی در جایگزیــن کردن نیروهای قوی به
جای افراد ضعیف ،مستحق سرزنش است .مهمترین واقعیت ،که
متأسفانه مورد غفلت هم هست ،اینست که حل مشکالت کشور
به همدیگر را مقصر دانستن نیست .این روش ،فقط به بدتر شدن
اوضاع منجر میشود و جنگ قدرت را طوالنیتر و حتی بیانتها
میکند .راه درست اینســت که قوای سهگانه ،تمام دستگاههای
دولتی و حاکمیتی و تمام افراد دســت به دست همدیگر بدهند و
با تقویت نقاط قوت و از بین بردن ضعفها مشــکالت را برطرف
کنند .ظرفیت کشور ما این اجازه را به مسئولین میدهد که اجازه
ندهند مردم در محرومیت دست و پا بزنند .راهحل مشکالت مردم،
وحدت شــما مسئولین است ،اگر از این اصل مهم و حیاتی غفلت
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

حسینرفیعی

کنید ،مردم مالحظه شــما را نخواهند کرد .تازهواردهای مجلس
یازدهم هم بدانند که انقالبیگری به هیاهو نیست ،انقالب یعنی
خدمت به مردم.
اشتباه مهلک در معامالت دارا یکم؛ مبتدیها مراقب باشند

چند روزی اســت که معامله صندوق دولتی واسطه گري مالي يكم
با نماد «دارا یکم» آغاز شــده اســت.این صندوق ها بر خالف سایر
نمادهای بورسی و فرابورسی ،دامنه نوسان ندارند که این موضوع باعث
شده تعدادی از معامله گران ،به خاطر یک اشتباه کوچک ،ضرر بزرگی
بدهند.برخــی از افراد هنگام وارد کــردن قیمت مورد نظر خود برای
فروش ،به جای ریال ،قیمت را به تومان وارد می کنند و به همین دلیل
سهام آن ها  90درصد پایین تر از قیمت تابلو به فروش می رود .امروز
هم در ریز معامالت مشاهده شــده که یک یا چند معامله در قیمت
 2825تومان انجام شــده ،در حالی که قیمت دارا یکم در آن لحظه،
 10برابر این نرخ بوده است .به عبارتی در این معامله ،فروشنده ،دارایی
خود را با  90درصد تخفیف به فروش رسانده است!
واکنش متفاوت کرباسچی به استعفای عارف

دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی گفت :شورای سیاستگذاری
االن ماهیتی ندارد و معلوم نیست اعضای آن چه کسانی هستند.
تعریف اصالحطلبان روی هوا است؛ یکی میگوید میخواهیم از
ریشــه بزنیم و دیگری میگوید میخواهیم اصالح کنیم و معلوم
نیست اصالح طلبان چه کسانی هستند و میخواهند چه کنند .باید
معلوم شود چه کسانی با چه هدف مشترکی میخواهند شورا ایجاد
کنند .یک شورا در شرایطی ایجاد میشــود که افرادی براساس
اهداف مشــترک دور هم جمع شوند .اگر نمیخواهند در انتخابات
شرکت کنند ،ایجاد شورا هم معنایی ندارد/.ایسنا
سفر جنجالی هادی غفاری و خانوادهاش به توکیو و سئول

احمــد توکلی ،نماینــده ادوار مجلس و عضو مجمع تشــخیص
مصلحت نظــام در خاطره ای می گوید:هادی غفاری که از جناح
چپ و رئیس کمیسیون پســت و تلگراف در مجلس سوم بود به
دعوت شرکت  NECکه تولیدکننده تجهیزات مخابراتی در ژاپن
و کره جنوبی اســت ،همراه همسر و  ۴فرزند و  ۲محافظش یک
هفته مهمان سئول و یک هفته هم مهمان توکیو بودند .من پس
از اطالع از این موضوع ،ماجرا را در روزنامه رســالت منتشر کردم.
آقای قرائتی تماس گرفت و اصرار داشت که این کار (انتشار خبر
سفر تفریحی غفاری به همراه خانواده) خالف شرع است و آبروی
مومن میرود .آخر سر من به او گفتم ،آقای قرائتی! شما متخصص
اخالق فردی هستی و من خود را در امور اجتماعی مجتهد میدانم
و معتقدم که کار آقای غفاری از نظر اسالمی حرام است.

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

روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :

روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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ح اهلل زم به اعدام محکوم شد /واکنش متفاوت کرباسچی به استعفای عارف /پولشویی  ۱۰میلیاردی طبری به بهانه
رو 
کارشناسی امالک واهی /زاکانی :نامه موسوی خوئینیها سبک و ناشیانه بود
طالبان مدعی دیدار نماینده ظریف با معاون سیاسی
این گروه شد

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر مدعی دیدار «محمد ابراهیم
طاهریان فرد» نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان
با «مال عبدالغنی برادر» معاون سیاسی طالبان در دوحه شد.به گفته
«ســهیل شــاهین» ،دو طرف در این دیدار در خصوص مسائلی از
جمله موضوعات مرزی ،مشــکالت پناهندگان افغــان در ایران و
مذاکرات صلح گفتوگو و تبادلنظر کردند.
عروسی به سبک سیندرال در لواسان
با یک میلیارد تومان هزینه

در تاالری در لواســان ،به جز مراسم عروسی ،داستان «سیندرال»
ط عروس و داماد بازآفرینی
هم برای مهمانان با ایفای نقش توســ 
میشــود.فضایی مدرن با طراحی داخلی به ســبک فیلم و کارتون
مشهور ســیندرال که زندگی اشــرافی طبقه خاصی در ایران را به
تصویر میکشــد.در این تاالر  ۱۵۰خدمه به عنــوان بازیگر برای
بازآفرینی پویانمایی سیندرال حضور دارند و هزینه هر مهمان برای
صاحب این مراسم ،حدود یک میلیون تومان برآورد میشود .هزینه
یک مراسم ازدواج در این باغ مجلل ،به بیش از یک میلیارد تومان
هم میرسد/.خراسان
پولشویی  ۱۰میلیاردی طبری به بهانه کارشناسی امالک واهی

قهرمانی ،نماینده دادســتان در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات
متهم اکبر طبری ،معاون حوزه ریاســت قوه قضائیه در دوره صادق
الریجانی گفت:در تاریخ  ۱۱بهمن  ۹۰متهم طبری در معاوضهای
با رویکرد پولشــویانه ملک ارزان قیمت خــود را با اختالف قیمت
 ۹میلیاردی با واحدهــای روما معاوضه میکند .طبری گفته ملک
کریم خان متری  ۲۰۰میلیون اســت و از روما هم گرانتر بود .یکی
از متهمان پرونده محمدباقر صدوقی است؛ صدوقی در قالب قرارداد
کارشناسی امالک بیش از ده میلیارد به طبری واریزی داشته است
حال آنکه در برخی موارد اصال ملکی وجود نداشته و اقدامات صورت
گرفته صرفا به منظور پولشویی بوده است.
زاکانی :نامه موسوی خوئینیها سبک و ناشیانه بود

علیرضــا زاکانی نماینده مردم قم در مجلــس در گفتگو با خبرنگار
پارلمانی خبرگزاری فارس ،در باره نامه موســوی خوئینیها به رهبر
معظم انقالب اظهار داشــت :نامه موسوی خوئینیها به رهبر معظم

انقالب یک فرار رو به جلو بود و شــگرد تبلیغاتی انتخاباتی است که
خیلی ناشیانه و سبک از طریق موســوی خوئینیها اعمال شد.وی
افزود :ماحصل نامه موسوی خوئینیها به رهبر معظم انقالب حتم ًا به
شفاف شدن و از پرده درآمدن چهرهها بیشتر کمک خواهد کرد.زاکانی
میگوید :یکی از مشــکالت ما در کشور اعتماد به لیبرالها است که
امام (ره) فرمودند ما اشتباه کردیم که اول انقالب به لیبرالها اعتماد
کردیم؛ صد رحمت به آن لیبرالها .ما امروز با کســانی مواجهیم که
همان ویژگیهای لیبرالها را دارند ،اما نقاب انقالبیگری و خط امام
اهداف آنها را دنبال میکند و با این حرکت خط امام و مکتب امام را
منکوب میکنند .این نامه یکی از این مصادیق است.
روحانی میزبان پوتین و اردوغان میشود

معاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر رئیس جمهور اعالم کرد که
اجالس فوق العاده ســران روند آستانه فردا (چهارشنبه) به میزبانی
جمهوری اســامی ایــران برگزار میشــود.علیرضا معزی معاون
ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور اعالم کرد که اجالس
فوق العاده سران روند آستانه فردا (چهارشنبه) به میزبانی جمهوری
اسالمی ایران برگزار میشود.معزی اظهار داشت :در این نشست سه
جانبه مجازی جمهوری اسالمی ایران ،فدراسیون روسیه و جمهوری
ترکیه ،پس از ســخنرانی روسای جمهور سه کشور ،بیانیه اجالس
اعالم و منتشر میشود.وی افزود :سه کشور ضامن صلح آستانه در
این نشست مجازی به تبادل نظر درباره راههای برقراری و تقویت
صلح پایدار در سوریه میپردازند.
ناگفتههای مازنی از استعفای عارف و موسویالری

مازنــی در خصوص چرایی اســتعفای عــارف از شــورای عالی
سیاستگذاری اصالحطلبان اظهار کرد :روز شنبه که جلسه گفتگوی
ملی برگزار شــد قبل از تشکیل جلسه در این مورد از عارف سوال
کردم و وی گفت درســت است ،اما اســتعفای مکتوبی ارائه نشده
اســت .در حقیقت مسئله به این صورت اســت که داود محمدی،
دبیرکل انجمن اســامی معلمان ایران که در مجلس دهم نماینده
مردم تهران و عضو فراکســیون امید بود ،از طرف شــورای عالی
سیاســتگذاری اصالحطلبان مامور شده بود براساس قانون جدید
احزاب ،در کنار مجوز احزاب برای شورا از وزرات کشور مجوز جبهه
بگیرد ،در نتیجه محمدی ،به عنوان دبیرکل یک حزب اصالحطلب
و از طرف شــورا مجوز گرفت ،به عبارت دیگر در حال حاضر مجوز
شورای عالی سیاســتگذاری اصالحطلبان یا هر اسم دیگری که

دارد ،به نام داود محمدی است.این نماینده سابق مجلس یادرآور شد:
عارف گفت به داود محمدی گفتم من هم نیستم و شما بدون حضور
اینجانب جلسه برگزار کنید و تکلیف شورا را روشن کنید ،که همین
عبارت حمل بر استعفا شده است.مازنی با بیان اینکه موسویالری
به علت کسالت استعفا کرد ،گفت :تا همین اندازه از جریان استعفای
عارف اطالع دارم.
ح اهلل زم به اعدام محکوم شد
رو 

ســخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای روحاهلل زم مدیر
کانال آمدنیوز خبر داد.به گزارش ایســنا ،غالمحســین اسماعیلی
ســخنگوی قوه قضاییه امروز دهم تیر ماه در نشست با خبرنگاران
در خصوص صدور حکم پرونده روحاهلل زم در پاســخ به این که آیا
رای پرونــده روح اهلل زم صادر شــده یا خیر ،گفت :بله .حکم صادر
شده است و از آنجا که رسیدگی به اتمام رسیده است ،حکم مبنی بر
محکومیت زم صادر شده است و گرچه ما در ایام غیرقطعی جزییات
آن را نمی گوییم ولی پرونده ای بود که در راستای ماده  ۳۵۵آیین
دادرسی کیفری اجازه انتشار جریان دادگاه اخذ شده بود می توانیم
جزییات آن را بگوییم.وی افزود :موارد اتهامی را روح اهلل زم داشت
و دادگاه  ۱۳مورد از عناوین ریز توام را از مصادیق افساد فی االرض
دانســته اســت و حکم اعدام صادر کرده است و در مورد چند مورد
اتهامی که افساد فی االرض نبود به مجازات حبس محکوم شده که
این حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی اســت و چنانچه از ناحیه
ایشان فرجام خواهی شود ،پرونده به دیوان عالی ارسال میشود.
تست کرونای استاندار قم مثبت شد

طبق اعالم دکتر محمدرضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان
قم ،امروز سه شنبه  ۱۰تیرماه  ،۹۹تست کرونای دکتر بهرام سرمست
استاندار قم مثبت اعالم شد .اســتاندار قم در گفت وگوی کوتاه با
خبرنگار ایلنا در قم ،با تأیید خبر فوق ،گفت :طبق توصیه پزشکان،
مجبور هســتم که در دو هفته پیش رو در منزل در قرنطینه باشم.
سرمست اضافه کرد :در این دو هفته پیش رو ،امورات اجرایی استان
را از منزل مدیریت خواهم کرد .اســتاندار قم در پایان تأکید کرد :از
همه مردم تقاضا دارم ضمن رعایت دســتورالعملهای بهداشتی و
رعایت مسائل پیشگیرانه ،مراقب سالمتی خود باشند؛ همچنین از
شما خبرنگاران که دائما در جلسات مختلف حضور دارید میخواهم
بیشتر مراقب باشید و واقعا نگران سالمتی شما عزیزان هستم.
منبع :تابناک

