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نگرانی ریاض از بازگشت احتمالی بایدن به برجام

اصرار عربستان بر ادامه فشار علیه ایران
علی روغنگران

Ali.solh.1980@gmail.com

بــه دنبال پیــروزی جو
بایــدن ،نامــزد حزب
دموکرات در انتخابات
ریاســت جمهــوری
آمریــکا ،برخــی از
کشورهای عرب منطقه
مانند عربستان سعودی و
امارات عربی متحده که
در دوران ریاســت
جمهوری دونالد ترامپ با
تکیــه بــر حمایت های
دولــت وی ،خرید تســلیحات پیشــرفته و
نزدیکی هر چه بیشتر به رژیم صهیونیستی،
عمــا به دنبال رقابت منطقــه ای با ایران
بودند ،پشــتگرمی خود را از دســت داده و
نگران بازگشت رئیس جمهور جدید آمریکا
به برجــام و تغییر محاســبات و پیش بینی
هایشان در مورد آینده منطقه؛ به ویژه آینده
جنگ یمن و برنامه هسته ای ایران هستند.
آن هــا حاال که تقریبا مطمئن شــده اند به
زودی دولــت جدید ایــاالت متحده برای
بازگشــت به برجام با مقامــات ایرانی وارد
مذاکره خواهد شد سعی دارند حتی االمکان
کاری کنند شرایط به گونه ای پیش برود که
ایــران نتواند بــه امتیازات زیــادی در این
مذاکرات دســت یابد .در همین راستا هفته
گذشــته عادل الجبیر ،مشــاور عالی دولت
عربستان سعودی در امور خارجه اعالم کرد
که این کشور خود را برای شرایطی که دیگر
نتوان مانع از ساخت سالح اتمی توسط ایران
شــد ،آمــاده میکنــد .وی در مصاحبه با
خبرگــزاری آلمان تاکید کرد« :به طور قطع
این یک گزینه اســت ».او گفت ،در صورتی
که ایــران بــه قــدرت اتمی بدل شــود،
کشــورهای دیگر نیز پیــروی خواهند کرد:
«عربستان ســعودی با صراحت تمام گفته
اســت ،هر کار ممکن را انجام خواهد داد ،تا
از مردم و قلمرو کشورش حفاظت کند».
دولت ترامپ مدتهاســت که خواســتار یک
توافقنامه گســتردهتر از برجام با جمهوری
خبرنگار

شفافیت فقط در مسائل مالی نیست ،در موضعگیریهای سیاسی بسیار مهمتر است .البته باید توجه
داشت که مسائل در امور انسانی بسیار کشدار و تفسیرپذیر است و هر کسی از ظن خود ممکن
است با هر گفته ای همراه شود و لذا کار را یا به انحراف بکشاند و یا سر از نسبیت در آورد.
از آنهایی که بر ســ ِر کار اند تا آنهایی که در حزب و جریانی مشــغولند ،همه تالش میکنند تا با
گفته های خود طرفدرانی پیدا ،تا در موقع حســاس به ویژه رأیگیریها از آنها استفاده کنند و در
این زمینه بعضی از هیچ امری فروگذاری نمیکنند .حتی در بســیاری از موارد گیج کردن مردم
خود موضوعیت پیدا میکند؛ زیرا وقتی تردید ایجاد شد آنکس که قصد و غرضی دارد از فرصت
نهایت استفاده را می برد!
گاهی افرادی عمداً دوپهلو حرف میزنند و گاهی قصدی ندارند و دیگران بر حسب ذوق و سواد
سیاسی یا تمایل خود از حرفهای آنان دو پهلو برداشت میکنند بنابراین آنها باید مخاطبان فعلی
و بالقوه را بشناسند و توضیح دهند که مقصودشان چیست .ترس و طمع دو عامل مهم در لفافه
گفتنها است.
بازنگری و تحلیل مسائل تاریخی به ویژه صدر اسالم این روزها رنگ و بویی خاص دارد به ویژه
به جای آنکه تحریمهای ظالمانه امریکا و موقعیت خطرساز دشمن مورد توجه قرار گیرد عده ای
را به بازنگری موضعگیریهای تاریخی در صدر اسالم وا داشته و از آن برداشتهایی میشود ،که البته
تا حدی از آن قابل قبول است ،ولی گاه به افراط کشیده میشود.
من در دو پهلو سخن گفتنها و ایجاد ابهامها و استفاده از کنایه ها و استعارات دو نمونه را شاهد
می آورم یک نمونه آن در یکی از ســخنرانیهای مرحوم تازه گذشــته دکتر داود فیرحی ،استاد
علوم سیاسی است که اخیراً در کانالها منتشر شده بود .او در این سخنرانی که ظاهراً به بررسی
نهضت عاشورا ختم میشــد هر تصمیمی را از جانب پیامبر رفراندوم شمرد که بسیار قابل تأمل
بود .او مشــورت در جنگ احد را برای جنگیدن در خارج از مدینه به بیعت مجدد تعبیر کرد .و از
آن پس مکرر از رفراندوم نام برد .خوب طبیعی اســت که در جهان پر آشوب و به ویژه کشور ما
از چنین تعابیری چه برداشــتهایی میشود .بیعت و همه پرسی در واژگان سیاسی دارای معنایی
خاص هستند .رفراندوم یعنی همه پرسی و مراجعه به تک تک آراء مردم و مسلم است با مدیریت
در انتخاب افراد برای مأموریتهای خاص و مشــورت با عده ای از خواص در اینگونه موارد فرق
بسیار دارد .آیا مشورت که با اهل فن و تخصص است به معنای بیعت مجدد و رفراندوم به معنای
مصطلح امروزی است؟ در جنگ احد اگر پیامبر خدا با جوانان مشورت کرد ،چون اهل جنگیدن
بودند و دراین زمینه میتوان آن ها را اهل حل و عقد در زمینه جنگاوری دانست ،آیا این به معنای
بیعت مجدد است؟
ممکن اســت ما بگوئیم در یک نظام مطلوب هر تصمیمی از جانب حاکم در واقع امر ،به منزله
رأی گیری او از مردم اســت ولی آیا در عمل هم چنین اتفاقی میافتد و آیا امکان پذیر است که
مثــ ً
ا رهبر یا حاکمی در هر اقدامی از مردم بیعت بگیرد؟ در تاریخ داریم که بعضی از مردم در
زمان خلفا و حتی در زمان پیامبر به تصمیمات او ایراد میگرفتند .البته حکومت اگر نماینده واقعی
مردم باشد مردم اختیار را به حاکم می دهند تا او تصمیم بگیرد و صد البته که حکومت مال مردم
است و آنها به عده ای مأموریت میدهند تا امور را رتق و فتق کنند زیرا خدا فرموده لیقوم الناس
بالقسط (حدید ) ،تا مردم به قسط برخیزند و آن را بخواهند و پاسداری کنند و پیامبر و جانشینانش
راهبرانند .مردم ناگزیر باید فرد یا جمعی را به عنوان رهبر یا حاکم انتخاب کنند که البد للناس من
امیر ،بر او فاجر (نهج البالغه ،خطبه  .)40مشاوره که این همه مورد تأکید قرآن و سیره است در
جائی است که نیاز به آن باشد ولی معنای آن بیعت مجدد ،یا همه پرسی (رفراندوم) ،دست کم به
معنای عرفی امروز نیست .حضرت علی که با بیعت مردم روی کار آمده بود خطاب طلحه و زبیر
می فرماید من آنجائیکه حق روشن است و کتاب خدا و سنت نبی آن را معین کرده است نیازی
به مشاوره نمی بینم .بلی در جائیکه نیاز به مشاوره باشد حتم ًا چنین خواهم کرد (خطبه .)205
ممکن است گوینده نظر خاصی نداشته باشد وحتی نظر اصالحی و نوآوری داشته باشد اما کسانی
که از آن بهره برداری میکنند بایدکام ً
ال محتاط باشند تا خلطی صورت نگیرد .و چه بهتر گوینده
یا نویســنده اگر بیم سوء برداشــت میدهد ،خود پیشاپیش دفع دخل مقدر کند .بنابراین باید هم
گوینده و هم شنونده به این امر توجه داشته باشند یا به کار بردن عبارت فساد سیستماتیک که
در بیانات ایشان بود آیا تعبیر درستی است؟ سیستم یا نظام امری مطلوب است ما از آفرینش به
نظام و سیســتم یاد میکنیم .سیستم آنی است که همه اجزایش به درستی با هم هماهنگ اند
و انجام وظیفه میکنند؛ خواه امور فیزیکی باشد یا جوامع انسانی .و در عبارت فساد سیستماتیک
آیا اشکال به فساد است یا سیستم و سیستماتیک؟ در قرآن وقتی به منافقان گفته میشود فساد
نکنید آنها میگویند ما داریم اصالح میکنیم (بقره .)11 ،فرعون به مردم هشــدار داد که میترسم
موسی دینتان را عوض کند یا در زمینتان فساد ایجاد شود (غافر .)26 ،فساد حرث و نسل را نابود
میکند (بقره.)205 ،
سیســتم نه تنها چیز بدی نیست که خوب هم هست .جهان بر مدار سیستم و عدل می چرخد.
عدالت سیستم و سیستماتیک است و علی فرمود اهلل اهلل فی نظم امرکم (نهج البالغه ،نامه .)47
فساد اص ً
ال ضد سیستم و خروج از سیستم است .فساد سیستم را به هم می ریزد تا کسی از آن سر
در نیاورد .آنهائی که حکومت را همانند توپی تلقی میکنند که فقط باید بین عده ای خاص یا به
اصطالح خانواده های هزار فامیل پاس داده شود ،همچنانکه ابوسفیان به فرزندانش توصیه کرد،
سیستم نیستند و به نظم و نظام اعتقاد ندارند؛ آنها حلقه های فاسد و زائدند که بر سیستم مسلط
شــده و همه چیز را به میل خود از مدار خارج میکنند .اگر فساد ساختاری یا فراگیر گفته میشد
شاید بهتر بود همچنانکه ایشان اشاره کرد که خلیفه دوم بر حسب سلیقه شخصی برای عدهای
در سال  15هجری ،حق ویژه قائل شد و رفته رفته شد آنچه شد و این خالف سیستم است.
نمونه دوم در مورد وضعیت فعلی و بحثهای مرتبط با انتحابات ریاســت جمهوری امریکا و البته
در آینده نه چندان دور در ایران اســت .بسیاری در تحلیلهایشان از دلواپسان و کاسبان تحریم و
افراطیها و تندروان و واژههایی مانند آن یاد میکنند که معلوم نیســت منظورشان کیست؟ آیا در
باره انتخابات امریکا صحبت میکنند یا طرف بحثشان داخل کشور است؟ منظورشان سیاسیون
امریکایی است یا سیاسیون خودمان و از کدام طیف؟ تازه آیا افراطیون داخلی با افراطیون خارجی
یکی هســتند؟ آیا تحلیلی روی آنها صورت گرفته است؟ آنهائیکه به تعبیر بعضیها با پا پس می
زنند و با دست جلو می-کشند کیانند؟
بعضی دیگر مردم را چند دسته میکنند عده ای که طرفدار یکی از دو نامزد امریکا هستند بعضی با
دل و نه به ظاهر ،بعضی با دل و با ظاهر ،بعضی مخالف با دل و نه به ظاهر ،بعضی مخالف هم
با دل و هم با ظاهر ،و همینطور دستهبندیهائی از این قبیل ،که معلوم نیست چقدر مصداق دارد
و آیا مصادیق آنها فرد اســت یا جمع و اگر جمع است تعدادشان چقدر است و با چه استنادهایی
چنین تحلیلهایی صورت میگیرد .آیا بهتر نیست همانند کارهای علمی با سند سخن گفته شود و
انتقادها به جای گزنده بودن سازنده باشد؟ روشن شدن این اصطالحات و مفاهیم و مصادیق آنها
از طرف گوینده باعث روشــنگری است .طرف مقابل اگر حرفی دارد پاسخ میگوید یا در صورت
لزوم مناظره بر قرار میشــود .کلیگویی مشکلی را حل نمیکند بلکه افراد را بیشتر گیج میکند و
باعث کینه ،انگ زدن و دوری از هم می-شود .در جائی که ما باید صادقانه به خود و توانمندیهای
خود بیندیشیم هر دو ،یا چند گروه تمام تالش خود را در حرف و عمل صرف انتخابات امریکا ،و
آنقدر قضیه را شور میکنند که خود آنها هم فهمیده اند .رفتار دولت و مردم و بحثهای اقتصادی
در قول و عمل ،به ویژه در این روزها به خوبی این وابســتگی را نشان میدهد؛ هر چند به ظاهر
بعضی میگویند برای ما فرقی نمیکند که چه کسی بر روی کار بیاید.
بنابراین چه خوب اســت گفته شود فالنی چنین گفته است و به نظر من با این دالیل درست یا
غلط است .چرا در پرده ابهام ،و با کنایه حرف می زنیم .یا از پیش خود (مِن عندی) تفسیر میکنیم.
نزدیک انتخابات  1400ریاســت جمهوری کشور است و هر گروهی سعی دارد تا با جلب افکار
برای نامزد خود فعالیت کند و عجیب اینکه بســیاری میخواهنــد از انتخابات امریکا برای خود
طرفی ببندند.
آیا میشود گفت کشورهایی که گاو شیرده شده اند با آنهاییکه در کشور خودمان چراغ سبز میدهند
و راه را برای بیگانه صاف میکنندچه نقطه یا نقاط مشترکی دارند؟
اخیراً بسیاری از طیفها هم بحث توجه به داخل و توان داخلی را مطرح میکنند اما معامله با امریکا
را هم بد نمی دانند .باید پرسید آیا میشود چنین معامله ای شرافتمندانه باشد؟ آیا تا کنون امریکا
معاویهوار فریبکارانه و تبهکارانه عمل نکرده اســت که علــی در باره معاویه فرمود «انه یغدر و
یفجر» (نهج البالغه.)،
البته که باید از فرصت استفاده کرد اما بیگدار هم به آب نیاید زد و از هرگونه حرکاتی که دشمن
را به طمع وادارد یا موضع اختالف را در کشــور نشــان دهد باید برحذر بود .با هم در پرده ابهام
حرف نزنیم صادقانه بگوئیم و پاســخ هم بشــنویم و بدون ایجاد جنجال صالح کشور را اصل
قرار دهیم.

اسالمی ایران است تا نه تنها مانع از ساخت
سالح اتمی توســط ایران شود ،بلکه برنامه
موشکی و دخالتهای ایران در مناقشههای
منطقــهای را نیــز متوقف کند .عربســتان
سعودی از این سیاست حمایت میکند .جبیر
گفت« :ما معتقدیم که ایــران تاکنون تنها
در برابر فشــار بوده که واکنش نشــان داده
است».
الجبیر در برابر این پرسش که آیا با جو بایدن
به عنوان رئیسجمهوری تغییری در سیاست

خود را باز گذارده اســت .محمد بنسلمان،
ولیعهد عربســتان سعودی در سال  2018در
یک مصاحبه با شــبکه  CBSآمریکا گفته
بود که ریاض ،در صورتی که ایران به سوی
تولید سالح اتمی برود« ،بدون اتالف وقت»
تالش برای دســتیابی به سالح اتمی را آغاز
خواهد کرد .عربســتان سعودی قرارداد منع
گسترش سالحهای هستهای را امضا کرده
است .نگرانی عربســتان در حالی است که

,,

خیلی وقت پیش است و امر جدیدی نیست.
عربستان با چین قراردادهایی در این رابطه
دارد و آمریکا هم در جریان قرار دارد .ترکیه
و امارات هــم همین کارها را انجام دادهاند.
امــا اگر بخواهند به ســمت تولید ســاح
هستهای بروند ،به راحتی نمیتوانند در این
مســیر قرار گیرند .سخنان عادل جبیر برای
ادامه تحریم آمریکا علیه ایران اســت ،شاید
هم اساســا توافقی بین آمریکا و عربستان
صــورت گرفتــه تا بــا طــرح موضوعاتی

با شکست ترامپ در انتخابات ،مقامات عربستان پشتگرمی خود را از دست داده و نگران بازگشت رئیس

جمهور جدید آمریکا به برجام و تغییر محاسبات و پیش بینی هایشان در مورد آینده منطقه؛ به ویژه آینده

جنگ یمن و برنامه هسته ای ایران هستند .آن ها حاال که تقریبا مطمئن شده اند؛ به زودی دولت جدید ایاالت

متحده برای بازگشت به برجام با مقامات ایرانی وارد مذاکره خواهد شد ،سعی دارند حتی االمکان کاری کنند
تا شرایط به گونه ای پیش برود که ایران نتواند به امتیازات زیادی در این مذاکرات دست یابد

آمریــکا در منطقه رخ خواهد داد ،ســکوت
اختیار کرد و تنها گفت« :خواهیم دید».
عربســتان ســعودی اعالم کرده که قصد
دارد طــی  20تا  25ســال آینده  16رآکتور
هستهای بسازد .هزینه آن حدود  80میلیارد
دالر برآورد شده است .این کشور میخواهد
با تولید این رآکتورها از یک سو به نیازهای
فزاینده عربســتان به انرژی پاسخ دهد و از
ســوی دیگر رآکتورهای کوچکتر را برای
شــیرین کردن آب دریا بــه کار گیرد .از آن
گذشــته این کشــور قصد دارد با جایگزین
کردن انرژی اتمی در داخل به جای مصرف
نفت ،صدور این ماده خــام را افزایش دهد.
در حــال حاضر دولت عربســتان نفت را با
قیمتهای سوبســیدی در اختیار مردم قرار
میدهد .ریــاض در پروژههای نیروگاههای
اتمی خود بیشــتر با چین همــکاری دارد.
مدتهاســت ایــن نگرانی وجــود دارد که
عربستان ســعودی گزینه تولید سالح اتمی

ایران تحت شدیدترین نظارتهای پادمانی
آژانــس بینالمللی انرژی اتمی اســت .روز
پنجشنبه نماینده دائم ایران نزد سازمانهای
بینالمللی ،مســتقر در ویــن در واکنش به
اظهارات وزیر مشاور در امور خارجه عربستان
ســعودی تصریح کرد« :کارهای غلط خود
را گــردن دیگران نیندازیــد ».کاظم غریب
آبادی با انتشــار پیامــی در صفحه توئیتری
خود نوشــت« :فرافکنــی و هراسافکنی،
دو شیوه کالســیک و معمول مورد استفاده
عوامفریبان است .اگر به دنبال تعقیب برنامه
ســاح هســتهای یا بهانهای برای توجیه
عدم همکاری با آژانس یا سیســتم منسوخ
پادمانی خود هســتید ،حداقل شــهامت به
خــرج داده آن را بپذیرید و هزینه آن را هم
بپردازید .کارهای غلط خود را گردن دیگران
نیندازید».
اما این موضوع که عربســتان میخواهد از
انرژی هســتهای اســتفاده کند مربوط به

اینچنینی بیش از پیش ایران را تحت فشار
قرار دهند تا آمریکا گزکی دســتش باشد و
به ایران بگوید که همســایگان شما نسبت
به فعالیتهای هســتهای ایــران اعترض
دارنــد و اگر ما ســختگیری نکنیم مصر،
عربســتان ،ترکیه و امارات و  ...هم به این
ســمت میروند و خاورمیانه بیشــتر دچار
تنش میشــود .اینگونه اظهارات بیشتر در
راستای افزایش فشار است .در آستانه ورود
جو بایدن به کاخ سفید و اعالم این موضوع
که آمریکا به دنبال گفتوگو با ایران بر سر
برجام است ،با این موضع گیری ها از سوی
عربســتان ،بایدن میتواند با مشت پر وارد
مذاکره با ایران شــود و امتیازات بیشتری از
ایران بگیرد .پادشــاه عربســتان هم چندی
پیش خواستار افزایش فشــار به ایران شد.
اکنون با توجه به ورود اسرائیل به منطقه و
به ویژه اتفاقات رخ داده در قفقاز و جمهوری
آذربایجان ،ایران تحت فشــار سنگینی در

منطقه قرار گرفته و شرایط حساسی را پیش
رو دارد و دولتمردان و مقامات ما باید دقت
زیادی به خرج دهند .ایران باید اســتراتژی
خود را تغییر داده و هر چه زودتر شــرایط را
برای احیاء برجام فراهم کند .اظهارات امثال
عادل جبیر به این جهت مطرح میشود که
دســت آمریکا را بازتر بگذارد تا بتواند ایران
را بیشــتر تحت فشار قرار دهد .ایران هم از
داخل از جهت اقتصادی تحت فشار است و
هم در خارج از جهت سیاسی .از سوی دیگر
آمریکا هم این اجازه را به عربستان نمیدهد
که هســته ای شود چرا که تنها امتیازی که
اســرائیل در منطقه دارد ،هستهای بودنش
است .دوستی امارات و عربستان با اسرائیل
عمیق و پایدار نیســت و ممکن است روزی
بر هم بخورد .بنابرایــن آمریکا چنین اجازه
به این کشورها نمیدهد که هستهای شوند.
در ســالهای اخیر بارها مقامات آمریکایی
اعالم کردهاند که هســتهای شدن پاکستان
اشــتباه بوده اســت .این امتیازی است که
انحصارا در دســت اســرائیل اســت و این
موضوع بســیار برای آمریکا اهمیت دارد .بر
سر فروش جنگندههای  F35به امارات هم
اسرائیل مخالفت میکند و میگوید معادالت
قدرت در منطقه را بر هم میزند .عربستان
و اســرائیل ذاتا با یکدیگر رقیب هستند هر
چقدر هــم روابط دوســتانهای برقرار کنند،
اســرائیل هیچ وقت اجــازه نمیدهد امتیاز
برتریاش به دست عربستان بیافتد .سخنان
عادل جبیــر مخاطبش آمریــکا و به ویژه
جو بایدن اســت ،به بایدن پیام میدهد که
اگر میخواهید ســر مسائل مختلف با ایران
مذاکره کنید ما مدعی هســتیم .با توجه به
ورود اسرائیل به منطقه ،عربستان و امارات
پشتوانه بیشتری برای فشــار به آمریکا در
رابطه با ایران دارنــد .بایدن هم احتماال در
ارتبــاط با ایران محتاطانــه عمل میکند و
آنقدر معطل میکند تا پالسهایی بیشتری به
ایران دهد که مذاکره باید با ابعاد جدیدتری
باشد.

اصابت موشک به ساختمان سفارت تلفاتی نداشته است

خطیبزاده :حمله تروریستی کابل نمونهای از جنگ نیابتی و اقدامات همپیمانان تروریست آمریکاست
سفارت جمهوری اســامی ایران در کابل در توییتی اعالم
کرد  :اصابت موشــک به ســاختمان ســفارت ایران تلفاتی
نداشته است.
ســفارت کشورمان در افغانســتان در توییتی نوشت:یکی از
موشک های شلیک شده صبح امروز  01/09/99در محوطه
سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل فرود آمده و ترکش
های متعددی به ســاختمان اصلی ،شیشــه ها ،تأسیسات و
تجهیزات سفارت اصابت نمود.خوشبختانه این حادثه تلفاتی
در برنداشــت و کلیه پرسنل سفارت در سالمت کامل به سر
می برند.ایسنا نوشت :وزارت کشــور افغانستان اعالم کرده
که صبح امروز (شنبه)  ۱۴موشک به شهر کابل شلیک شده
اســت .به گفته این نهاد در این حادثه ســه نفر کشته و ۱۱
نفر زخمی شدهاند.
طارق آرین ،سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفته که این
موشکها ساعت  ۸:۵۰صبح روزگذشته به نقاط مختلف شهر

شلیک شده است.
اکمل سمسور ،سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان نیز گفته
که در این حادثه  ۵نفر کشته و  ۲۱تن دیگر زخمی شدهاند.
طالبان گفته که این حمله توسط آنان انجام نشده است.
هنوز هیچ گروهی مســئولیت این انفجار را برعهده نگرفته
است.
این انفجار درســت کمی پیش از دیدارهای جداگانه مایک
پامپئو ،وزیر خارجه آمریکا با دولت افغانستان و طالبان رخ داد
که قرار است امروز در قطر و در بحبوحه مذاکرات روند صلح
بر سر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان برگزار شود.
طالبان با اســتناد به مفاد توافقنامه خروج آمریکا که در ماه
فوریه در قطر امضا شــد ،متعهد شده است که حمالتی علیه
مناطق شهری در افغانستان انجام ندهد.
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعالم کرده بود
که این کشــور آخرین نیروهای آمریکایی را تا کریسمس از

افغانســتان خارج میکند؛ وعدهای که از سوی طالبان مورد
استقبال قرار گرفت.
به گزارش بی.بی.ســی عالوه بر آن ،صبح روزگذشته انفجار
دو مین مغناطیســی در منطقه چهل ســتون در غرب کابل
و پل چرخی در شــرق کابل یک نفر را کشــت و دو نفر را
زخمی کرد.
دو خودرویی کــه در این انفجارها هدف قرار گرفتند نظامی
بودند .انفجار چهل ســتون تلفاتی نداشــت اما در انفجار پل
چرخی یک نفر کشته و دو زخمی داشته است.
حمله تروریســتی کابل نمونهای از جنگ نیابتی و اقدامات
همپیمانان تروریست آمریکاست
ســخنگوی وزارت خارجه حمله تروریستی امروز در کابل را
نمونهای از جنگ نیابتی و اقدامات هم پیمانان تروریســت
آمریکا در افغانســتان ذکر کرد و مســئولیت مستقیم آن را
متوجه این کشور دانست.

ســعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به
ســوال خبرنگاران در خصوص اخبار منتشــر شده در ارتباط
بــا اصابت چندین راکت به شــهر کابــل و از جمله اصابت
یک راکت به بخشــی از محوطه حیاط سفارت کشورمان ،با
محکوم کردن هرگونه اقدام تروریســتی که مردم افغانستان
و اماکن غیر نظامــی را مورد حمله قرار میدهد و همچنین
با ابراز همدردی با دولت و مردم افغانستان خصوصا خانواده
قربانیــان ایــن اقدام تروریســتی اظهار داشــت :در حمله
تروریستی موشــکی روز جاری به نقاط مختلف شهر کابل
و از جمله محله دیپلماتیک این شــهر ،طبق بررسی های به
عمل آمده تا این لحظه حداقل یک راکت به محوطه داخلی
ســفارت ایران در کابل اصابت کرده که در نتیجه آن آسیب
های جزیی به برخی تاسیسات و تجهیزات سفارت وارد شده
اســت .در عین حال خوشبختانه هیچ خطری متوجه پرسنل
سفارت کشورمان نشده است.

آسیا تایمز:

پمپئو با هر معیاری در اعمال فشار بر ایران شکست خورده است

روزنامه آسیا تایمز در تحلیلی سیاست فشارحداکثری آمریکا در
برابر ایران را که توســط مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا
پیش برده می شــد ،شکســت خورده تلقی کرد و راهکارهای
احتمالــی دولت جو بایــدن رئیس جمهور منتخــب آمریکا را
برای تعامل با ایران به ویژه در زمینه هســتهای بررســی کرد.
ایســنا نوشت :روزنامه آسیاتایمز در تحلیلی درباره سیاستهای
دولــت دونالد ترامپ ،رئیس جمهــور آمریکا در قبال ایران که
با اعمال تحریم های متعدد همراه بوده اســت و رویکردی که
دولت جو بایدن ،رئیسجمهور منتخب آمریکا می تواند نســبت
به ایران در پیش بگیرد ،نوشــت :با هــر معیاری و طبق اقرار
خود مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا ،فشــار آمریکا کام ً
ال
در متوقف کردن برنامه هســتهای ایران شکست خورده است،

اگرچه تحریم ها به اقتصاد آن آسیب زده .در واقع عدم پایبندی
انتخابی تهران به تعهدات هســتهای در واکنش به خروج یک
جانبه آمریکا از توافق هســته ای ،ایران را به هســتهای شدن
نزدیکتر کرده است.
این روزنامه در ادامه تحلیلش نوشــت :به بیان دیگر ،بر خالف
ادعاهــای پمپئو که تحریمهای قهری «ابزار مهم امنیت ملی
بودهانــد» ،در واقع این اقدامات خطرات اشــاعه ای را افزایش
داده انــد .این یک واقعیت راهبردی اســت که انتظار می رود
دولت بایدن قرار اســت با معیارهایی مصالحــه آمیزتر با این
موضوعــات بپردازد.این تحلیل می افزاید :پمپئو بدون شــک
توســط تاریخدان های آینده به عنوان دیپلماتی سنگدل مورد
قضاوت قرار خواهد گرفت کــه از طریق اعمال حداکثر رنج و

ســختی ممکن به مردم ایران ،به دنبال تغییر حکومت در این
کشــور بود .آسیا تایمز همچنین مطرح کرد :اگر بایدن بخواهد
آمریکا را به چارچوب توافق هسته ای بازگرداند و بنابراین این
کشور به پایبندی به قطعنامه  2231شورای امنیت سازمان ملل
بازگردد ،می تواند از قدرت و اختیارات ریاســت جمهوری اش
اســتفاده کرده و فرمان هایی اجرایــی را صادر کند که تحریم
های دولت ترامپ علیه ایرانی را لغو کند.
این روزنامه در ادامی می نویســد :بایدن و تیم سیاست خارجی
او این گزینه را خواهند داشــت که به جــای اتخاذ رویکردی
«متمرکز» کــه تمام موضوعات مهم را بــه طور همزمان در
راستای دســت یافتن به راهکاری کلی مطرح می کند ،شبیه
دولت باراک اوباما عمل کرده و موضوعات هسته ای و غیرهسته

ای را از هم جدا کنند .طبق تحلیل آسیا تایمز ،رویکرد متمرکز
که توسط گروهی از کارشناسان مسائل ایران مطرح می شود،
به دو دلیل یک بیراهه اســت .اول این که حل و فصل مسئله
مهم هســته ای را پیچیده می کند .دوم این که مستلزم نظر
مســتقیم متحدان آمریکا در منطقه است که در ضرورت تداوم
سیاست آمریکا در به انزوا کشاندن ایران مقاومت می کنند .این
روزنامه در تحلیلش مطرح می کند :رویکرد معقول تر و مشابه
«تنش زدایی متمایز» در دولت اوباما ،تمرکز بر محدودسازی
در زمینه هســته ای به عنوان اولین و مهمترین اولویت است
که شامل بازگرداندن آمریکا به جایگاهش در توافق هسته ای
و ســپس نشان دادن حســن نیت از جانب دو طرف به عنوان
کمکی برای مذاکراتی گسترده تر است.
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نرخ بیکاری واقعی بهار امسال  2.5برابر
آمار رسمی بود

«صبح امروز» از تداوم روند کاهشی قیمت اتومبیل گزارش میدهد؛

حباب خودرو در آستانه فروپاشی

خبرنگار

مریم اصغری

با افزایــش قیمت خودرو
در سال جاری ،عمال
خودرو از یک کاالی
مصرفی ،به یک بازار
ســرمایهگذاری تبدیل
شــد .اما این اتفاق تداوم
چندانی نداشت و اکنون
روند نزولی قیمت خودرو
همچنان ادامه دارد و در
هفتههای اخیر همزمان با
ادامه روند کاهشی قیمت
ارز ،قیمــت خودرو نیز کاهش و عمال حباب
خودرو در آســتانه فروپاشی قرار گرفت .این
اتفاق باعث شــد چرخه عرضــه و تقاضا نیز
تحت تاثیر قرار گیرد و بازار با ازدیاد فروشنده
و کمبود خریدار مواجه شود.
بررسی قیمتهای اخیر نشان میدهدبازار
همچــون هفتههای گذشــته،همچنان
بر مدار کاهشی اســت.حتی نامهای که
اخیرارئیس شورای رقابت به وزیر صنعت،
معدن و تجارت نوشت و به مصوبه سال
جاری این شورا اشاره کرد ،نتوانست روند
نزولی ایــن بازار را تغییــر دهد .مصوبه
سال جاری شــورای رقابت مبنی بر این
بود که خودروســازان میتوانند حداکثر
تا ســقف نرخ تور ِم بخشــی اعالمی از
ســوی بانک مرکــزی افزایش قیمتها
را در محصوالت خــود یکباره یا در دو
مرحله انجام دهنــد .فعالین این حوزه و
علیالخصوص دالالن بازار خودرو انتظار
داشتند این خبر ترمز بازا ِر در حال ریزش
قیمتی خودرو را بکشــد ،امــا این اتفاق
نیفتاد.

خبر

فروشندگان در برابر کاهش قیمت خودرو
مقاومت میکنند

یک کارشــناس بــازار خــودرو در گفتگو با
«صبح امروز» مطرح کرد :با رشد خیرهکننده
نرخ ارز در ماههای گذشته ،بازار خودرو رشد
عجیب و غریب و حبــاب گونهای را تجربه
کرده بود و هر کس بــه دلخواه خود قیمتی
بر خودرو میگذاشت ،حتی افرادی که با نگاه
ســرمایهای در این بــازار فعالیت میکردند،
از فروش خودرو دســت کشــیده بودند تا به
سودهای باالتری برسند ،اما اکنون که روند
کاهشــی نرخ ارز را شــاهد هستیم ،مشتری
هم وجود ندارد.البته با این وجود فروشندگان
نیــز در برابر کاهش قیمــت خودرو مقاومت
میکنند.
وی تاکید کرد :ماههاســت که نرخ ارز ،حرف
اول و آخر را در بازار خودرو میزند و شــاید
اگر دالر به کانال  ۲۰هزار تومانی وارد شود،
پراید را همچون مردادماه سال جاری مجددا
با قیمت  ۸۰میلیون تومان ببینیم.
رکورد کاهشی بازار خودرو برای اولین بار

همچنین رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران
خودرو مشهد در گفتگو با «صبح امروز» بیان
کــرد :با توجه به تعطیلی که از روز گذشــته
اعمال شده است ،هم اکنون هیچ فعالیتی در
زمینه خودرو به انجام نمیرســد اما پیش از
این تعطیالت نیز ،تقریبا معامالت در مشهد
به صفر رسیده بود.حمیدرضا حیدری با اشاره
به امیدواری برای تداوم ســیر نزولی قیمت
خودرو افزود :خوشــبختانه بــرای بار اولین
باربازار خودرو در رکود ،کاهشــی بوده است.
اگــر این روند ادامهدار باشــد ،قطع به یقین
حباب خودرو خواهد شکست.

کاهش قیمتها به صورت پایدار امکانپذیر
است؟

حیدری :تا پیش

از این سیر نزولی،

بطور میانگین قیمت

خودرو بین  25تا 30

درصد حباب داشت که
این حباب در خصوص
خودروهای داخلی به

40درصد هم میرسید

وی با اشــاره به حباب نگــران کننده قیمت
خودرو ادامه داد :تا پیش از این سیر نزولی،به
طــور میانگین قیمت خــودرو بین  25تا 30
درصد حباب داشت که این حباب در خصوص
خودروهای داخلی به 40درصد هم میرسید.
رییــس اتحادیــه صنــف نمایشــگاهداران
خودرو مشــهددر پابان تاکید کرد :خودرو از
یک کاالی مصرفی تبدیــل به یک کاالی
سرمایهای شده و افرادی که خرید و فروش
آن را انجام میدهند ،به دنبال کسب سود از
این بازار متالطم هســتند که با این نگاه به
خودرو قطعا ضرر خواهند کرد .من شــخصا
معتقد هســتم خــودرو باید بــه عنوان یک
کاالی مصرفی باقی بماند و نســبت به این
امر خوشبین هستم که با توجه به روند نزولی
پیش رو ،این اتفاق بیفتد.

تصویب  4500تومانی قیمت شیرخام درب
دامداری

افزایش آمار تورم در آبانماه

بر اســاس آخرین تصمیمات ستاد تنظیم
بــازار قیمت مصــوب شــیرخام از درب
دامداریها کیلویی4500تومان شد.
بــه گــزارش روزنامــه «صبــح امروز»
و بــه نقل از ایســنا ،بر اســاس آخرین
تصمیمگیریهای کارگروه ســتاد تنظیم
بازار اعالم شــد که با توجه به درخواست
تشکلها و انجمنهای مربوطه و وزارت
جهادکشاورزی برای اصالح نرخ شیرخام
و محاسبه ســهم اثر نرخ جدید نهادهها و
ســایر هزینههای تولید ،کمیته مربوطه با
مسئولیت سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان تشــکیل و قیمت فروش
شــیرخام (با مشــخصات 3.2درصد چربی و بارمیکروبی زیر  100هزار) مبلغ 4500تومان به ازایهرکیلو گرم درب
دامداری تصویب شــد.همچنین براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار به ازای هر  0.1درصد افزایش یا کاهش درصد
چربی مبلغ 60تومان متناســب با افزایش یا کاهش درصد چربی به قیمت مصوب شــیرخام اضافه یا کسر خواهد
شد.با وجود اینکه چهارشنبه( 28آبان ماه) سازمان حمایت قیمت شیرخام از درب دامداریها را  4150تومان تعیین
کرده بود اما ستاد تنظیم بازار در مصوبات جدید خود قیمت مصوب شیرخام را 4500تومان اعالم کرده است.
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در مقابل صحبتها و پیش بینیهای رئیس
اتحادیه صنف نمایشگاهداران خودرو مشهد،
تحلیلگران بازار خودرو بر این باور هســتند
که با توجه به اینکه زیرســاختهای مناسب
برای ثبات بازار خودرو فراهم نشده ،کاهش
قیمتهــا نیز به صــورت پایــدار امکانپذیر
نیست.
در ایــن خصــوص یک کارشــناس صنعت
خــودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴گفت :نرخ ارز
در کشور ،عامل تورم نیست بلکه معلول تورم
است؛ تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت در بخش
خودرو و مسکن ناشی از این است که انتظار
تورمی که از  ۴سال پیش با ترامپ در اقتصاد
ایران بود ،از بین رفته اســت؛ لذا یک بخشی
از تورم انتظاری حاال با انتخاب رئیس جمهور
جدید آمریکا تخلیه میشود.
فربد زاوه بــا بیان اینکه شــاید برای مدت
کوتاهــی بازار خــودرو با توجــه به کاهش
تدریجی دالر به یک آرامش رســیده است،
اما این اســتمرار نمیتواند با توجه به ابقای
مشــکالت این صنعت ادامه دار باشد ،گفت:
شرایط امروز بازار خودرو یک وضعیت مقطعی
است ،چراکه این صنعت با چالشهایی مواجه
است که سالها بر رفع آن تأکید شده است.
وی با ابراز امیدواری نســبت به اینکه در این
جریان قیمت خودرو بتواند آزاد شــود ،گفت:
واقعیت این اســت که قیمت محصوالت در
بازار با قیمت کارخانه کاری ندارد و مســتقل
از قیمت کارخانه ،متناسب با عرضه و تقاضا
و سیاستهای کالن پولی روی یک قیمتی
مینشــیند؛ در حال حاضر هم کاهش قیمت

آن بــه علت افزایش قیمت شــورای رقابت
نبوده است.
هدایت بازار به سمت مدار کاهشی

ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو تصریح
کــرد :موضوعهای مطرح شــده در صنعت
خودروســازی کشــور کام ً
ال به سیاستهای
کالن کشور بســتگی دارد .اگر سیاستهای
وزارت صمت با سیاســتهای کاهش قیمت
که در بازار حاکم شده همخوانی داشته باشد
و همین رونــد را دنبال کنند میتواند بازار را
در همین مدار کاهشی قیمت هدایت کنند.
زاوه افــزود :حــاال برخالف ایــن روند اگر
سیاستهای کالن بر پاشنه سیاست بچرخد
و وزارت صمت همچنان بــدون هماهنگی
با ســاختار صنعت خودرو تصمیمات نابجا و
ناکارآمد را اجرایی کند هیچ یک از مولفههای
تاثیرگذار مقطعی و زودگذر بر کاهش قیمت
نمیتواند کارساز باشد.
نبض بازار خودرو کند میزند

هرچنــد که اخیرا نبض بازار خودرو به کندی
میزند ،اما بیشــک تداوم و ثبات قیمتها،
فراهم ســازی زیرســاختهای مناســب و
حمایت دستگاههای ذیربط را میطلبد.
بد نیســت به این وضوع نیز اشارهای داشته
باشیم که علیرغم گذشت بیش از پنج دهه از
عمر صنعت خودروسازی در کشور ،هنوز هم
این صنعت با موانع بســیاری دست و پنجه
نرم میکند که ماحصل این فرآیند ناکارآمد،
تولید خودرو با کیفیــت نه چندان مطلوب و
قیمت نسبت ًا باالست که حتی با روند کاهشی
قیمت ،بازهم در مقایسه با خودروها در دیگر
کشــورها همچنان حباب دارد و مسیر آن با
چالشهای متعددی مواجه است.

گزارش رسمی مرکز آمار ،از افزایش تورم در
آبانماه حکایت دارد.
به گــزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل
از ایسنا ،مرکز آمار وضعیت شاخص تورم در
آبانماه را منتشر کرد که نشان میدهد نرخ
تورم ســاالنه با افزایش  ۱.۸درصدی نسبت
به مهرماه به  ۲۹درصد افزایش یافته است.
این در حالی اســت که نرخ تــورم نقطه به
نقطه (تغییر شاخص نسبت به آبان ماه سال
گذشــته) افزایش قابل توجهی داشــته و با
رشد پنج درصدی نسبت به مهرماه به ۴۶.۴
درصد رســیده است .براین اساس ،خانوارهای ایرانی در آبان ماه به طور میانگین  ۴۶.۴درصد بیشتر از آبان
ماه سال گذشته برای خرید یک مجموعه کاال و خدمات هزینه کردهاند.
امــا نــرخ تورم ماهانه در آبان ماه با کاهش مواجه بوده اســت؛ به گونهای که  ۵.۲درصد اعالم شــده که
در مقایســه با مهرمــاه  ۱.۸درصد کاهش دارد .همچنین تورم ماهانه بــرای گروههای عمده «خوراکیها،
آشامیدنیها و دخانیات» و «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۱۳درصد و  ١.٦درصد بوده است.
طبق این گزارش ،دامنه تغییرات نرخ تورم ســاالنه در آبان ماه  ١٣٩٩برای دهکهای مختلف هزینهای از
۲۶.۳درصد برای دهک اول تا  ٣٥.٢درصد برای دهک دهم است.

ثبتنام ظرفیت خالی مسکن ملی در پایان آذرماه انجام میشود
معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی گفت:
پایان آذرماه ظرفیتهای خالی مسکن ملی شناسایی و برای
آنها جایگزین انتخاب میشود.
به گزارش روزنامــه «صبح امروز» و به نقل از ایرنا ،محمود
محمودزاده در این خصوص بیــان کرد :پیش تر تا  ۳۰آبان
به ثبت نام کنندگان مســکن ملی که پیامک دریافت کرده
بودند زمان دادیم تا مدارک خود را تکمیل و واریز اولیه وجه
را انجام دهند.
وی با اشــاره به عقب ماندن برخی استانها از تعیین تکلیف
نهایی متقاضیان ،گفت :هنوز بررسی در استانها کامل نشده
و پیامک برای حضور و مشــارکت متقاضیان ارســال نشده
است بنابراین مهلت تکمیل اطالعات و ترغیب متقاضیان به
واریز وجه اولیه تا  ۳۰آذرماه تمدید شد.
به گفته محمــودزاده ،کارگزاران طرح اقدام ملی مســکن،
ادارات کل راه و شهرسازی استانها ،شهرهای جدید و بنیاد

مسکن انقالب اســامی تا پایان آذرماه فرصت دارند اطالع
رسانی را کامل کنند.
وی گفت :بر این اســاس پایــان آذرماه،ظرفیتهای خالی
مسکن ملی در کل کشور را شناسایی و برای آنها جایگزین
انتخاب میکنیم.
محمــودزاده توضیح داد :برخی از اســتانها در اجرای طرح
اقدام ملی مســکن عقب هستند و متقاضیان را تعیین تکلیف
نکردند ،بر این اساس هرگونه اقدامی در خصوص جایگزینی
و یا پیشــرفت پروژهها وابسته به تعیین تکلیف افرادی است
که واجد شرایط شناخته شدند.
شایان ذکر است اولین واحدها از پروژه مسکن ملی  ۴۰۰هزار
واحــدی ،به تعداد  ۱۱هزار و  ۵۶۰واحد در روز یکم آبان ماه
 ۱۳۹۹به دستور رئیس جمهور افتتاح شد.
این پروژه از طریق آورده متقاضیان و  ۱۰۰میلیون تومان وام
بانکی با نرخ سود  ۱۸درصد ساخته میشود .آورده متقاضیان

در مرحله اول حدود  ۴۰میلیون تومان است .میانگین قیمت
این واحدها در کل کشــور طبق آخرین برآورد از هزینههای
تابستان  ۱۳۹۹به متری  ۲.۷میلیون تومان میرسد.
ثبت نام مرحله اول به پایان رسیده و متقاضیان واجد شرایط
بــرای بارگذاری مدارک خود باید به ســامانه tem.mrud.ir
مراجعه میکردند .مهلت بارگذاری مدارک و افتتاح حساب،
پایان مهر ماه اعالم شده بود که تمدید شد .در صورت عدم
واریز وجه یا انصراف متقاضیان اولیه ،افرادی از لیســت رزرو
جایگزین آنها میشوند.
وزارت راه هــم چنین در اقدامی جدید در کالنشــهرها این
فرصــت را با اولویت پروژههای نیمه تمام برای ســازندگان
ایجاد کرد تا بدون قرمز شدن فرم «ج» بتوانند در قالب طرح
اقدام ملی مسکن تسهیالت  ۱۰۰میلیون تومانی به ازای هر
واحد دریافت کنند.
بر این اســاس برای تکمیل پروژههای بخش خصوصی در

تهران ،کالنشــهرها و سایر شهرهایی که از متقاضیان برای
طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام نشده ،تسهیالت خودمالکی
بــه مبلــغ  ۱۰۰میلیون تومان بــرای هر واحد بــا اولویت
پروژههای نیمه تمام پرداخت میشود.

مرکز پژوهشهــای مجلس اعالم کرد :نرخ
بیکاری واقعی بهار امسال تحت تاثیر شیوع
کرونا برابــر با  ۲۴درصــد و  ۲.۵برابر نرخ
بیکاری اعالمی مرکز آمار ایران است.
بــه گزارش روزنامــه «صبح امــروز» و به
نقل از مهر ،دفتــر مطالعات اقتصادی مرکز
پژوهشهای مجلس در گزارشــی با عنوان
«تحلیل شاخصهای بازار کار در فصل بهار
 »۱۳۹۹به بررسی وضعیت بازار کار ایران در بهار  ۱۳۹۹پرداخت.
این گزارش نشاندهنده کاهش  ۱.۱درصدی نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به بهار ۱۳۹۸
است؛ اما با توجه به اینکه در این فصل ،جمعیت غیرفعال افزایش قابل توجهی داشته است،
لذا کاهش نرخ بیکاری بهدلیل کاهش نرخ مشارکت بوده است و بهبود این شاخص نمیتواند
بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد.
درواقع در چنین شــرایطی نرخ بیکاری شــاخصی کام ً
ال گمراهکننده برای تحلیل آثار شیوع
ویروس کرونا بر بازار کار اســت.نتایج بررسیها در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان
میدهــد از آنجایی که در ایران شــاغلین مزد و حقوقبگیر درصد کمی از کل شــاغلین را
تشکیل میدهند و عمده شاغلین بهصورتکارکن مستقل فعالیت میکنند ،تأثیر شیوع ویروس
کرونا بر بازار کار نیز بهجای آنکه در افزایش نرخ بیکاری قابل مشــاهده باشــد ،در افزایش
جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشــارکت نمایان شده است .نتایج محاسبات نشان میدهد
در صورتی که افراد شــاغل و بیکار اضافه شــده به جمعیت غیرفعــال همچنان در بازار کار
باقی میماندند ،نرخ بیکاری در بهار  ۱۳۹۹بهجای  ۹.۸درصد اعالم شــده توسط مرکز آمار
ایران به  ۲۴درصد میرســید.بر اساس این گزارش در حال حاضر دولت دو سیاست پرداخت
تســهیالت بانکی و بیمــه بیکاری را جهت مقابله با بحران بیکاری ناشــی از بیماری کرونا
مصوب و اجرا نموده است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بر اســاس بررسی مستندات وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی درخصوص عملکرد دو سیاســت مذکور نشان میدهد که از سیاست پرداخت بیمه
بیکاری به نسبت پرداخت تسهیالت ،استقبال بیشتری شده است ،چراکه دولت با عدم تعریف
و لحاظ مکانیسمهای تشویقی حفظ و صیانت از شاغلین برای بنگاههای اقتصادی ،سیاست
پرداخت بیمه بیکاری را در مقابل سیاســت پرداخت تسهیالت قرار داده است و بهجای اینکه
این دو سیاست مکمل یکدیگر باشند جانشین هم شدهاند.
ضمن آنکه همچنین علیرغم هدف حمایتی این دو سیاست ،مناطق و استانهای محروم به
نسبت سایر استانها ،بهرهمندی کمتری داشتهاند .یکی از مهمترین دالیل این امر باال بودن
ســهم اشتغال غیررسمی در استانهای محروم کشور است که در صورت ادامه این شرایط و
عدم توجه در این خصوص ،در آینده محرومیت این استانها بیشتر و عمیقتر خواهد شد.

مناسب شدن قیمت مرغ ظرف 10روز آینده

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت :یک هفته تا ۱۰
روز آینده شــرایط قیمتی مرغ نیز با رسیدن
تولیدات جدید به بازار مناســب و مســاعد
میشود.
به گزارش روزنامه «صبــح امروز» ،عباس
قبــادی در گفت وگو با شــبکه خبر ،با بیان
اینکه روغن خام بــه عنوان ماده اولیه تولید
روغــن جامد به وفور در کشــور وجود دارد،
گفت :هم اکنون  ۴۰۰هزار تن روغن خام موجودی در شرکت بازرگانی دولتی ایران داریم.
وی ادامه داد :همچنین  ۳۰۰هزار تن روغن خام در مســیر داریم و این در حالی اســت که
بخش خصوصی هم موجودی مطلوبی از روغن خام دارد.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت با اشــاره به اینکه مصرف روغن خام
کشــور ماهانه  ۱۰۰هزار تن است ،افزود :برای تعادل بخشی به بازار هم برای واردات روغن
خام اقدام کردیم و هم روند تولید روغن جامد در کشــور ســرعت گرفته و برنامه داریم تا به
روند توزیع این محصول نیز سرعت بیشتری ببخشیم.

دالر آمریکا جایش را در نقل و انتقاالت مالی
جهان به یورو واگذار کرد

دالر آمریکا برای نخســتین بار در  8ســال گذشــته ،جایگاه خود را به عنوان ارز نخست در
تراکنشهای جهانی ،به یورو واگذار کرد.به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از فارس،
جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (سوئیفت) اعالم کرد ،دالر آمریکا برای نخستین بار
در  8سال گذشته ،جایگاه خود به عنوان ارز نخست در تراکنشهای جهانی را به یورو واگذار
کرد.بر اســاس گزارش بلومبرگ ،آخرین باری که یورو ،ارز شــماره یک جهان شد به فوریه
 2013باز میگردد.آمارهای ســوئیفت که پرداختهای بین المللی بیش از  11هزار موسسه
مالی در  200کشــور جهان را مدیریت میکند ،نشان داد ،ارز واحد اتحادیه اروپا ،ماه گذشته،
پرکاربردترین ارز دنیا بوده اســت .پس از آن دالر ،پوند انگلیس و ین ژاپن قرار دارد.در رده
پنجم دالر کانادا قرار دارد که یوآن چین را به جایگاه ششم رانده است.آمارها نشان داد 37.8
درصد نقل و انتقاالت مالی ســوئیفت در ماه اکتبر به یورو بوده اســت که  6درصد نسبت به
ســال گذشــته افزایش را نشان میدهد و بیشترین ســطح از فوریه  2013به شمار میرود.
استفاده از دالر آمریکا با کاهش  4.6درصدی به  37.64درصد رسیده است.ارزش دالر آمریکا
بیش از  11درصد نسبت به اوج خود در ماه مارس در برابر سبدی از ارزهای اصلی افت کرده
است .تحلیلگران کاهش بیش ارزش دالر را پیش بینی میکنند.

خبر خوش نایب رئیس اتاق بازرگانی برای
بورسیها

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از گشایشــی جدید در فرابورس خبــر داد.به گزارش روزنامه
«صبح امروز» و به نقل از ایســنا ،همانطور که از چند ماه قبل و در جریان جلســات شــورای
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ،مطرح شــده بود ،بحث ورود شرکتهای خصوصی به
بازار ســرمایه به عنوان یکی از اصلیترین اولویتها برای سال جاری در نظر گرفته شد و اتاق
بازرگانی وعده داد مقدمات الزم برای این امر را فراهم کند.این اقدام چه برای دولت و چه برای
بخش خصوصی یک بازی دو سر برد به شمار میرود .دولت میتواند با وارد کردن شرکتهای
بزرگ بخش خصوصی به بورس ،عمق این بازار را بیشــتر کند تا دغدغه بازگشت شاخص کل
به روند مثبت ماههای گذشــته تسهیل شود .بخش خصوصی نیز با توجه به اتکای بیش از حد
به نظام بانکی و محدودیت در تامین منابع مالی مورد نیاز خود ،میتواند روی بازار ســرمایه به
عنوان یک فرصت جدید حساب باز کند.در چنین شرایطی ،نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در
صفحه شخصی خود در توییتر یک خبر خوش جدید برای بورسیها و فعاالن بخش خصوصی
منتشــر کرده است.طبق گفته حسین سالح ورزی ،به زودی تابلوی جدیدی در فرابورس با نام
بازار هدف راه اندازی میشــود که در آن طیف وســیعی از کسب و کارهای نو آفرین و دانش
بنیان(حتی در مقیاس استارت آپی) امکان پذیرش خواهند داشت.سالح ورزی پیش بینی کرده
با اجرای این طرح ،راه تازهای برای تامین مالی کســب و کارهای نوآورانه در ایران گشــوده
خواهد شــد.هرچند هنوز دولت و نهادهای بورسی در رابطه با این خبر واکنشی نشان ندادهاند
اما با توجه حضور گســترده شرکتهای نوآور در بورسهای جهانی ،به نظر میرسد در صورت
موفقیت آمیز بودن این برنامه ،راه حضور این شرکتها در بورس ایران نیز هموار خواهد شد.

اجتماعی
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به زن و بچهات تعریف میکنی که آلونک یک
زن تنها را خراب کردی؟

دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ســتاد ملی مدیریــت کرونا درباره تردد پالک معلولین و غیربومی ها
در طرح جدید محدودیت های کرونایی توضیحاتی را ارائه کرد.به گزارش «صبح امروز» به نقل از
ایسنا،حســین قاسمی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا پالک های معلولین هم شامل محدودیت
تردد در ســاعت  ۹شب به بعد می شوند و جریمه برای آنها اعمال می شود ،گفت :در طرح جدید
برای پالک ها تفکیکی قائل نشده و اگر تردد خودروهای با این پالک ها ضرورت داشته باشد باید
از طریق فرمانداری اقدام کنند.وی درخصوص تردد پالک خودروهای غیر بومی در شهرهای قرمز
نیز گفت :فرد نمی تواند در این دو هفته با پالک غیر بومی از شهر قرمز به شهر خودش برگردد و
همچنین منع ورود پالک های غیربومی به شهرهای قرمز نیز اعمال می شود.
قاســمی در پاسخ به این سوال که اگر خودرویی با پالک شهرستان دارای مدرک اجاره نامه منزل
در تهران و هم مجوز گردشــگری و مسافرتی به نام خود باشد و اجاره نامه شرکت هم داشته باشد
می تواند تردد کند گفت :اگر چنین پالکی در سیستم پلیس و وزارت راه به عنوان پالک غیر بومی
ساکن به صورت دائم از قبل ثبت شده باشد ،مشکلی ندارند.

طرح زوج و فرد به دفاتر ازدواج و طالق هم رسید!

علی مظفری گفت :ریاســت سازمان ثبت اسناد و امالک بخشنامهای را به ما ابالغ کرده است که
طبق آن دفاتر ازدواج و طالق از ابتدای آذرماه باید به صورت زوج و فرد فعالیت کنند.
به گزارش «صبح امروز» به نقل از برنا ،علی مظفری با اشــاره به جزئیات فعالیت این دفاتر اظهار
کرد :ریاســت سازمان ثبت اسناد و امالک بخشنامهای را به ما ابالغ کرده است که طبق آن دفاتر
ازدواج و طــاق از ابتدای آذرماه باید به صورت زوج و فرد فعالیت کنند .دفاتری که شــماره آنها
زوج است در روزهای زوج و دفاتری که شماره آنها فرد است در روزهای فرد میتوانند فعالیت کنند
و بــه مردم خدمات ارائه دهند بنابراین زوجین میتوانند از طریق شــماره دفاتر از روزهای فعالیت
آنها مطلع شوند.مظفری درمورد نحوه رعایت پروتکلهای بهداشتی در دفاتر تصریح کرد :براساس
پروتکل بهداشتی که با نظر ما و وزارت بهداشت و درمان تدوین شد ،فقط  6نفر میتوانند در دفاتر
ازدواج حضور پیدا کنند که البته برای این  6نفر هم فاصله گذاری اجتماعی درنظر گرفته شــده و
مدت زمان حضور آنها نیز محدود است.رئیس کانون طالق و ازدواج کشور در مورد نوبتدهی دفاتر
عنــوان کرد :عالوه بر موارد فوق ،نوبتدهی برگزاری آیین ازدواج و طالق هم در ســاعتی انجام
میشود که تجمع صورت نگیرد و همچنین آزمایش های پیش از مراسم با زمان از قبل تعیین شده
انجام می شود تا مانع تجمع و ازدحام جمعیت شود.

خبر

هنوز تستهای سریع کرونا به دست ما
نرسیده است

تعیین تکلیف تردد خودروهای پالک معلولین و
غیربومی در محدودیتهای کرونا

محمدعلی علی نژاد

رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور ناجا از تعطیلی مراکز تعویض پالک در تمامی مراکز استانها
خبر داد و گفت :مراکز شماره گذاری در شهرهایی با وضعیت نارنجی ،زرد و سفید کرونایی ،تعطیل
نبوده و فعال است.
بــه گزارش «صبح امروز» به نقل از فارس ،علی محمدی رئیس مرکز شــمارهگذاری پلیس راهور
ناجــا ،در خصوص آخریــن وضعیت فعالیت مراکز تعویض پالک و شــمارهگذاری پلیس راهور در
سراسرکشــور با توجه به وضعیت متفاوت کرونایی اظهار کرد :با ابالغ ســتاد ملی کرونا و با توجه
به وضعیت قرمزکرونا ،مراکز شــمارهگذاری و تعویض پالک در همه مراکز اســتانها به مدت دو
هفتهتعطیل است.
به گفته وی تمامی مراکز اســتانها در وضعیت قرمز بوده و مراکز تعویض پالک در آنها تعطیل
هســتند ،اما در شهرهایی که در وضعیت نارنجی ،زرد و سفید قرار دارند مراکز شماره گذاری فعال
هستند.
محمــدی با اشــاره به وضعیت اعتبــار وکالتنامههای خرید و فروش خودرو کــه در مدت این دو
هفته منقضی میشــوند گفت :پلیس پیگیر وکالتنامههای منقضی از مبادی ذیربط اســت تا این
وکالتنامهها به مدت روزهای تعطیل ،تمدید شوند .پلیس موافق خرید و فروش وکالتنامهای خودرو
به دلیل بروز مشکالت احتمالی نیست .اگر خریدار و فروشنده به صورت وکالتی میخواهند خودرو
را معامله کنند ،به این نکته توجه داشــته باشــند که با توجه به شــرایط کرونایی و تعطیلی مراکز
شمارهگذاری در شهرهای قرمز ،اعتبار سه ماهه برای وکالتنامهها قائل شوند.

در روزهایــی که بیماری
کرونــا نفسهــای
بسیاری از شهروندان
را به شــماره انداخته
اســت و وضعیــت
نامناســب اقتصادی فشار
بســیاری را بــر اقشــار
مختلف جامعه ایرانی وارد
میکند مسلم ًا بسیاری از
امور عــادی زندگی را با
مشکل روبهرو میکند که
ازدواج از همین امور اســت؛ بنابراین شنیدن
خبرهایــی از وقف و همراهی برخی با جوانان
نشــان میدهد که محبت انســانی همچنان
وجود داشــته تا از این طریق بتوان گرهگشای
برخی از مشکالت این قشر بود.

به گــزارش روزنامه «صبح امروز» خانم ناهید
ســیدیفالح ،تالش کرده تا با وقف جهیزیه
برای  400زوج مشهدی ،آنها را برای شروع
زندگی مشترکشان یاری کرده است .او درباره
آغاز فعالیــت در زمینه کمک بــه خانوادهها
برای تامیــن جهیزیه میگوید :ســال 1376
پدرم وصیــت کرد که یک ســوم اموالش را
برای افرادی کــه بیش از ســه فرزند دارند،
خانه بســازیم .پس از پدرم ،برادرم نیز وصیت
کرد که ثلث اموالش بــرای تامین جهیزیه به
دختران یتیم و بیبضاعت هدیه شــود .بعد از
این که برادرم در سال  1389فوت کرد ،تالش
کردیم تا وصیتش را عملی کنیم.
 15سال تأخیر در شروع زندگی مشترک؛
بخاطر نداشتن جهیزیه

از سال  89با موسســه گلستان علی (ع) آشنا

وقف مبارک
شدیم و همکاری خود را آغاز کردیم .آن زمان
با  5میلیون تومان یک ســری جهیزیه کامل
تهیه میشــد که طی این چند ســال بیش از
 400ســری جهیزیه با هزینــهای حدود 10
میلیارد تومان تامین شــده اســت .گاهی به
زوجینی برمیخوردم که بخاطر نداشــتن پول
کافی برای تأمین جهیزیه خود شــروع زندگی
مشترکشان حتی تا  15ســال به تاخیر افتاده
بود.
برخــی از خانوادهها نه تنهــا خانواده عروس،
بلکــه خانواده دامــاد هم تمکــن مالی الزم
را نداشــتند که به آنها نیــز کمکهایی ارائه
میکنیــم .اگر چه قبل از ایــن که جهیزیه را
در اختیــار افراد قرار دهیم بــا تکتک آنها
صحبت میکنیم و تحقیقاتی در مورد وضعیت
زندگیشان انجام میدهیم .البته جهیزیه برای

معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی مشــهد با بیان اینکه «ما پیگیر هستیم تا در هفتههای آینده تست
ســریع کرونا که همانند تســت  PCRیا تست مخاط کرونا اســت ،به مراکز و پایگاههای منتخب برسد»
گفت :به ما قول داده بودند که هفته گذشــته تســتهای سریع کرونا برسد اما نرسید و دوباره قول دادهاند
که این هفته تستها را به دست ما برسانند.به گزارش «صبح امروز» به نقل از ایسنا ،مهدی قلیان در این
رابطه اظهار کرد :دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پایگاهها و مراکز منتخب خود ،روزانه  1200تست کرونا
میگیرد .ما پیگیر هســتیم تا در هفتههای آینده تست سریع کرونا که همانند تست  PCRیا تست مخاط
کرونا اســت ،به مراکز و پایگاههای منتخب برســد.معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد:
شــیوه این نوع تست به این گونه است که فرد بعد از دادن تست کرونا به فاصله  30دقیقه نتیجه آن را در
همان مرکز دریافت میکند .تعدادی از این تستها از کشور کره وارد و مقداری از آن تولید کشور خودمان
اســت .اگر این تستها را به ما تحویل بدهند ،ســرعت کار در تست کرونا باال میرود و احتماال به گرفتن
روزانه  6000تا  7000تست برسیم .این درصورتی است که کیتهای تست برسد .به ما قول داده بودند که
هفته گذشــته تستهای سریع کرونا برسد اما نرسید و دوباره قول دادهاند که این هفته تستها را به دست
ما برســانند.وی با بیان اینکه «امان گرفتن تســت از همه افراد مشکوک به کرونا را نداریم .تنها میتوانیم
روزانه حدود  1200تســت بگیریم .اگر تســتهای سریع برسد ،دست ما برای گرفتن تستهای بیشتر باز
است .با تستهای سریع میتوانیم ،از فرد در مراکز منتخب و روستاها تست بگیریم.

خبر

تکذیب استفاده از سگ برای تولید
فرآوردههای گوشتی در مشهد

مراکز تعویض پالک در تمامی مراکز استانها
تعطیلند

گفتوگو با خیری که جهیزیه  400عروس را تهیه کرده است؛

خبرنگار

مصطفی داننده  /ویی زور بیلهای مکانیکی در این کشــور ،تنها به آلونکها و خانههای نیم
بند ندارها میرسد.
جملــه «ما ماموریم و معذور» یک خیانت بزرگ به وجدان اســت ،یک جور کاله گذاشــتن ســر
انســانیت .اینکه یک ســری آدم بتوانند به همین بهانه آلونک یک خانواده را روی سرشان خراب
کنند ،دردآور است.
بلــه ،آنها خالف قانون ،در مکانی که نباید خانهای کوچک با چند بلوک ســیمانی ســاختهاند اما
گاهی میشــود مجریان قانون چشمهای خود را ببندند و اجازه بدهند ندارها به داشتن یک آلونک
دلخوش کنند.
این آلونک ویالی آخر هفته قشــر مرفه نبود .این آلونک خانه دوم و ســوم فالن آقازاده یا بهمان
سفارش شده توسط یک مسؤول نبود ،این آلونک تمام داراییهای یک خانواده بود .آنقدر مهم بود
که زن به خاطر آن خود را به آتش بکشــد تا صدایش را به همگان برســد که آهای مردم ،سقف
خانهام را روی سرم خراب کردند! کسی هست کمک کند.
متاسفانه زور قانون در کشور ما به آلونک نشین و دستفروش میرسد .کسانی که جز خدا در این
دنیا کسی را ندارند و اگر نبود فضای مجازی شاید صدایشان به گوش هم محلهها هم نمیرسید
چه برسد به تمام مردم ایران.
واقعا از بیقانون دفاع نمیکنم اما میخواهم بگویم  ،قانون میتواند کمی هم مهربان باشد .قانون
هم میتواند کمی دست و دلباز باشد البته نه برای آنکه هزار دارد و دنبال هزار و یک است بلکه با
کسی که هیچ ندارد .آلونک هیچ است .تنها آدمی از شر سوز و سرما در امان نگه میدارد.
کاش میشــد با آنهایی که آلونک خراب میکنند یا به بساط دستفروشها میزنند ،گفتوگو کرد
و از آنها پرســید آن لحظه چه حسی دارید؟ کاش میشد از آنها پرسید وقتی به خانه میروید برای
زن و بچهتان ،تعریف میکنید که چه کردهاید؟ مثال میگویید عزیزم ،امروز آلونک یک زن و چند
فرزند را خراب کردیم؟
همیشه مامور و معذور نباشید ،کمی هم مسئول باشید .واقعا چگونه میشود در میان آن همه گریه
و آه و ناله ،دستور تخریب را اجرا کرد .قلبتان را کجا جا گذاشتهاید؟
به خدا این قشــر از جامعه ،زمینخوار ،مال مردم خور و اینها نیســت .ندارد و مجبور است به خاطر
اینکه آســمان سقف خانهاش نشــود ،در بیابانی ،کنار رودی برای خود سقفی دست و پا کند .جبر
روزگار است دیگر.
یکی هم به این سوال پاسخ دهد سهم آن زن از این خاک ،اگر آن آلونک نبود چقدر است؟ اگر آن
زن حق آن سرپناه را هم ندارد چه حقی دارد؟
روزگار برای دارها ،ســخت میگذرد چه برسد به ندارها .چه برسد به امثال این خانواده بندرعباسی
که تنها دلخوشیشان همان سقف نیم بند خانه کوچکشان است.
شــهردار بندرعباس گفته اســت «:زمین تصرفی بود  ،باید طبق قانون تخریب می شــد ».باید از
شــهردار پرسید تنها بیقانونی همین آلونک نیم بند بود؟ دیگر بیقانونی اتفاق نمیافتد که در برابر
آن قد علم کنید؟ گویی زور بیلهای مکانیکی در این کشــور ،تنها به آلونکها و خانههای نیم بند
ندارها میرسد.
حتی اگر در برابر تمام ناعدالتیها و تبعیضها ایســتاده بودید و فقط مانده بود تخریب این آلونک،
بازهم کارتان زشــت بود و روا نبود سقف خانهای را خراب کنید چه برسد به حاال که تبعیض از در
و دیوار شهرها باال میرود.

افراد ،بهصورت بینامونشان ارسال میشود تا
شــان و منزلتشان زیر ســوال نرود و آبروی
آنها در محل زندگیشان خدشهدار نشود.
تاالرهایی که رایگان به برخی زوجین اجاره
داده میشود

کمک به ازدواج تنها محدود به تامین جهیزیه
نیســت ،بلکه برخی از تاالرها نیز فضای تاالر
را به صورت رایگان یا با تخفیف ویژه در اختیار
ما قرار میدهند .یکی از خیران موسسهای دارد
که مراســم عقد و عروســی برگزار میکند با
هماهنگی محضری مراسم ازدواج برگزار کرده
و تعدادی از اقوام عــروس و داماد نیز حضور
پیدا میکنند.
وقتی خوشحالی عروس و دامادها را میبینم از
عمق وجودم خوشحال میشوم ،کاش افرادی
کــه تمکن مالی دارند وقتی برای دخترشــان

جهیزیه تهیه میکنند یک وسیله را هم برای
دختران یتیم خریداری کنند ،قطعا اثر این کار
خیر را در زندگیشــان مشــاهده خواهند کرد
البته در این زمینه هم مشکالتی وجود دارد که
امیدوارم با بر طرف شدن این مشکل همچنان
تامین جهیزیه تداوم داشته باشد.
مســلم ًا وضعیت نامناسب اقتصادی این نیاز را
ایجاد میکند کســانی که تا حدودی از تمکن
مالی برخوردارند این قشــر از جامعه را برای
شــروع زندگی مشترکشــان یاری کنند و از
این طریق بتوان شــرایط ازدواج را تا حدودی
تســهیل کــرد .هرچند در این میــان نباید از
وظیفه و مسئولیتی که سازمانهای مختلف در
ایــن رابطه بر عهده دارنــد ،غافل بود؛ چراکه
مردم همیشــه در میدان حضور داشته و در هر
شرایطی یاریگر یکدیگر بودهاند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی خبر تولید فرآوردههای گوشتی مانند سوسیس از گوشت سگ در مشهد
را که در فضای مجازی باز نشر شده است تکذیب کرد.
به گزارش «صبح امروز» به نقل از اداره کل دامپزشــکی خراسان رضوی ،احمد شریعتی با بیان اینکه «باز
نشــر مطلب تولید فرآورده های گوشتی از گوشت ســگ در مشهد موضوعی تکراری و نادرست است و با
عامــان این خبرهای کذب برخورد قانونی خواهد شــد» اظهار کرد :چندی اســت که در فضای مجازی،
تصاویری از ســاخی تعدادی سگ با نوشته «بازداشت رییس کارخانه تولید سوسیس بهتک در مشهد که
روزانه  ۷۰۰کیلو گوشــت سگ را تبدیل به سوســیس میکرده» مطابق سالهای پیش با همین مضمون
در حال بازنشر است.
مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی گفت :با توجه به بررسیهای انجام شده ،چنین واحد تولیدی در مشهد
و خراســان رضوی فعالیت نداشته اســت .با عنایت به این که این موضوع باعث تشویش اذهان و نگرانی
بخش زیادی از جامعه شــده ،ضمن تاکید بر نادرســت بودن این ادعا از دادستان عمومی و انقالب مشهد
کمک خواستهایم تا ضمن پیگرد قضایی ،دستور الزم برای برخورد با برای عامالن انتشار چنین مطالبی که
اعتماد عمومی را خدشهدار می کنند صادر شود.
وی از اهالی خراســان رضوی خواســت در صورت مشــاهده موارد یادشده و یا ســایر تخلفات در عرضه
فرآوردههای خام دامی مراتب را به سامانه  ۱۵۱۲اطالع دهند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مطرح کرد:

طغیان جانباختگان با جدی نگرفتن قرنطینه

رئیس کمیسیون بهداشــت و درمان گفت :اگر نتوانیم زنجیره فعلی کرونا را قطع
کنیــم در ماههای آذر و دی تعداد جان باختگان ما از این بیماری به هزار تا ۱۲۰۰
نفر خواهد رسید.
به گزارش «صبح امروز» به نقل از ایلنا ،حســینعلی شــهریاری درباره تعطیلی دو
هفتهای کشــور برای کنترل و قطع زنجیره کرونا و رعایت این ســبک زندگی تا
پیدایش درمان قطعی این بیماری اظهار کرد :مشــکل امروز این است که مردم ما
علیرغم وجود بیماران بسیار ،جان باختن تعداد زیادی از هموطنان و شهادت کادر
درمان و پزشــکی ،باز هم خیلی باور ندارند که باید پروتکل ها را رعایت کنند و یا
به نوعی میخواهند یک مبارزه منفی با این جریان داشته باشند.
وی افــزود :اگر واقع ًا همه مردم پروتکلها را رعایت کنند ،ماســک بزنند ،فاصله
اجتماعی را رعایت کنند ،افرادی که بیمار میشــوند خودشان را قرنطینه کنند و به
آنهایی که در تماس بودند اطالعرسانی کنند و بگویند که دچار این بیماری شدند
تا آن افراد هم اقدامات الزم را انجام دهند ،میتوانیم این بیماری را کنترل کنیم.
مشکل ،استفاده نکردن از قوه قهریه است
بــه گفته نماینده مردم زاهدان با توجه به وضعیت دولت و ســتاد کرونا ،هر چقدر
پروتکل بنویســند ،اما اجرا نشود موفقیتی به دســت نمیآید و معتقدم مشکل ما
اینجاســت که نمیخواهیم از قوه قهریه اســتفاده کنیم چون فکر میکنیم مردم

ما مردم فهمیده و فرهنگی هســتند که وقتی خبرگان جامعه ،مسئولین و پزشکان
توصیه میکنند که پروتکلها رعایت شــود ،رعایت میکنند در صورتی که متاسفانه
اینطور نیســت؛ چرا که تا  ۲الی  ۳روز تعطیل میشود ما شاهد ترافیک سنگین در
جادههای شمال کشور هستیم.
شــهریاری ادامه داد :علیرغم همه توصیهها اما باز گوش کســی بدهکار نیست و
باید گفت اگر این عدم همکاری مردم ادامه پیدا کند شــاید الزم باشد ما هم مانند

مدیر کل انتقال خون خراسان رضوی مطرح کرد:

کاهش شدید ذخایر خونی
در خراسان رضوی

مدیر کل انتقال خون خراسان رضوی گفت :ذخایر خونی در خراسان
رضوی به دلیل کاهش مراجعه داوطلبان به پایگاههای اهدای خون
به شدت کاهش یافته است.
به گزارش «صبح امروز» مجید عبداللهی با اشــاره به کاهش شدید
ذخایر خونی در خراســان رضوی ،اظهار کرد :ترس از ابتال به کرونا
مراجعه داوطلبان به پایگاههای اهدای خون در خراســان رضوی را
به طور چشــمگیری کاهش داده است.به گفته وی در صورت ادامه
این شرایط در روزهای آینده پاسخگویی به بیماران نیازمند به خون
در مراکز درمانی با چالش مواجه خواهد شــد .از مردم می خواهیم

با حضــور در پایگاههای اهدای خون به یــاری بیماران نیازمند به
خون بشــتابند.عبداللهی با بیان اینکه «کرونا از طریق خون سرایت
نمیکند و اهدای خون باعث ابتال به این ویروس نمیشود» گفت:
تمامی اقدامات پیشگیری مرتبط با رعایت شیوه نامه های بهداشتی
در پایگاههای اهدای خون خراســان رضوی رعایت میشــود .هم
اکنون نیاز به تمامی گروههای خونی در خراسان رضوی وجود دارد
و اهداکنندگان میتوانند با مراجعه به ســایت nobatdehi.ibto.ir
بصورت اینترنتی ثبت نام کرده و زمان اهدای خون خود را مشخص
کنند.

بسیاری از کشورهای غربی از قوه قهریه استفاده کنیم.
وی افزود :بیماری که احتیاج به بســتری پیدا میکند فــارغ از تعداد بیمارانی که
کارشــان به بستری نمیکشد و در منزل قرنطینه میشــوند که آنها هم کسب و
کارشــان به مشــکل بر میخورد ،به طور متوسط باید  ۹روز در بیمارستان بستری
شــود که حدود  ۲۰میلیون تومان هزینه ایشان میشود .حال اگر خدایی نکرده به
 ICUراه پیدا کنند ممکن اســت  ۴۰الی  ۸۰میلیون تومان هزینه شــان شود که با
یک حساب سرانگشتی متوجه میشویم این مبلغ پول کالنی است.
این نماینده مجلس شورای اســامی افزود :مشاهده میکنیم روزانه صدا و سیما
میگوید تا  ۲۸۰۰نفر بســتری میشود اگر این جمعیت را جمع بزنید و ضربدر ۳۰
میلیون یا  ۴۰میلیون کنیم تقریبا عدد قابل توجهی از بستری این عزیزان به دست
میآید و هزاران هزار میلیارد تومان صرف هزینه درمان میشــود که میتوانیم با
قرنطینه کامل همان چیزی که در عید اتفاق افتاد و حتی شــدیدتر این پول را به
مردم بدهیم تا شاید بتوانیم زنجیره را قطع کنیم.
رئیس کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شورای اســامی تاکید کرد :اگر ما
نتوانیم زنجیره را قطع کنیم و روند کنونی ادامه پیدا کند متاسفانه باید بگویم شاید
تلفات ما در آذر و دی ماه به هزار الی  ۱۲۰۰نفر برســد بنابراین باید اهتمام جدی
برای قطع زنجیره داشته باشیم.
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تعطیلی مجموعههای فرهنگی تاریخی
خراسان رضوی به مدت دو هفته

مروری بر تاریخچه کتابهای الکترونیک به بهانه قرنطینه اجباری؛

کلیشهای که نیاز به یادآوری دارد

خبرنگار

مهناز اصغری

این روزها که قرنطینه
خانگی در موج سوم
کرونا عدهای را
خانهنشین کرده است،
بد نیست هرچند
کلیشهوار یادآوری کنیم
که میتوان از این فرصت
به وجود آمده استفاده
بهینه کرد و برای گذران
روزها ،زمان خود را تنها
در صفحات مجازی
سپری نکنیم .با این پیش توضیحات خواستم
مطلبی را در خصوص کتابهای الکترونیک
که به آسانی میتواند در اختیارمان قرار گیرد،
بنویسم.
نزدیک به  ۶۰۰سال از زمانی که گوتنبرگ
اولین ماشین چاپ را اختراع کرد ،میگذرد.
در این سالها فرآیند چاپ و نشر تغییرات
زیادی کرد تا کتابها سریعتر تولید شوند و
در دسترس آدمهای بیشتری قرار بگیرند.
کتاب الکترونیک ،رقیب جدی کتابهای
سنتی

اگر یک قرن پیش به شخصی گفته میشد
که میتوان چند صد جلد کتاب را در کسری
از ربع ساعت به نیمکره دیگر کره زمین
فرستاد ،نه تنها باور نمیکرد ،که گمان میبرد
با دیوانهای با ظاهر اراسته مواجه است.
بدون تردید پس از اختراع ماشین چاپ
گوتنبرگ ،ظهور کتاب الکترونیک مهمترین
پیشرفت در عرصه نشر کتاب به شمار میرود.
اگرچه با این اتفاق پیش بینی متخصصان
مبنی بر پایان یافتن عصر کتابهای سنتی
به واقعیت نپیوست ،اما رشد خیره کننده
ف ّناوری اطالعات در سالیان اندک ،باعث شد
تا کتاب الکترونیک همچنان به عنوان رقیب
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جدی کتابهای سنتی مطرح باشد .امروزه
دیگر فرقی نمیکند که میخواهید درباره
پیدایش اولین آبزی جهان بخوانید یا درباره
آخرین قوانین ُمد و فشن اروپا .در هر حال،
موضوع شما در هر زمینهای که باشد احتماال
کتابی از آن موجود است و برای خواندن آن
حتی نیازی نیست به کتابخانه مراجعه کنید یا
کتاب را با خود حمل کنید.
اولین کتاب الکترونیک

همانگونه که میدانیم کتابهای الکترونیک
یا ای بوک ( )E-bookکتابهایی هستند که
به شکل پروندههای دیجیتال تولید و خوانده
میشوند .بر روی مخترع اولین ایبوک توافقی
وجود ندارد .اما عدهای آنجال رویزروابلس
را مخترع اولین ایبوک جهان میدانند .وی
یک معلم ،نویسنده و مخترع پیشگام کتاب
الکترونیکی اهل اسپانیا بود که در سال
 ۱۹۴۹میالدی امتیاز حق انحصاری برای
کتابخوان الکترونیکی«دانشنامه مکانیک»به
او اعطا شد.رویزروابلس برای کم کردن وزن
کتابهای دانش آموزانش ایدهای داشت؛ او
دستگاهی ابداع کرد که یک سری متن و
تصاویر بر روی قرقرهای همانند حلقه فیلم
از زیر یک ذرهبین میگذشت و با نوری
که به آن میتابید برای خواندن در تاریکی
مناسب بود .همچنین این دستگاه با صدایی
برای توضیح هر عنوان ترکیب شده بود.البته
در دهه  ۱۹۳۰میالدی نیز باب براون پس از
اینکه یک فیلم صامت تماشا کرده بود ایده
نشان دادن محتوای کتابها روی یک صفحه
بزرگ به ذهنش رسید که آن را هم میتوانیم
به عنوان یکی از اولین ایدهها برای اختراع
کتاب الکترونیک قلمداد کنیم.
کتابخانه دیجیتال ،ایدهای متفاوت

درباره اینکه اولین کتاب الکترونیک چه

زمانی تولید شد ،اختالف نظر وجود دارد اما
آنچه همه بر سر آن توافق دارند این است که
در سال  ۱۹۷۱میالدی ،جنبشی تحت عنوان
پروژه گوتنبرگ با هدف تبدیل کتابهای
کاغذی به کتابهای الکترونیکی و پخش
آنها پایهگذاری شد .بنیانگذار این پروژه
مایکل اس هارت است .او در آن سالها و در
ساعتهایی که میتوانست به طور رایگان از
کامپیوتر دانشگاه استفاده کند ،کار صد کتاب
اول را خودش انجام داد و از آن پس همه عمر
خود را به این پروژه اختصاص داد .امروزه او
را به عنوان کسی میشناسند که بینشی فراتر
از زمان خویش داشت .هارت خودش را یک
رمانتیک عالجناپذیر و یک ایدهآلگرای پرکا ِر
ذاتی نامیده است .او از ابتدا میدانست ایده
کتابخانه دیجیتال میتواند جهان را دگرگون
کند.
کمک به چرخه محیط زیست

اکنون با توضیحات ارائه شده از تاریخچه
کتاب الکترونیک به بیان بعضی از معایب
و مزایای آن میپردازیم .به نظر میرسد
برترین ویژگی کتابهای الکترونیکی نسبت
به کتابهای کاغذی ،حجم و امکان جا به
جایی آنهاست .با روی کار آمدن حافظههای
کوچک و پرظرفیت ،این قابلیت برای
خواننده فراهم گشته که تعداد بسیار زیادی
از کتابهای الکترونیک را همواره با خود به
همراه داشته باشد .شما قادرید کلیه متون
کتابهای کتابخانه ملی و حتی بیشتر از آن
را در با خود در یک حافظه کوچک به همراه
داشته باشید و این اصال چیز دور از ذهنی
نیست .از دیگر ویژگیهای مثبت کتابهای
الکترونیک نسبت به کتابهای چاپ¬شده
این است که به منابع کمتری نیاز دارد .چرا
که برای انتشار آن به کاغذ نیاز نیست و

از ترجمه تا هایالیت

امکان ترجمه به واسطه کپی کردن در
دیکشنریهای آنالین ،تغییر فونت و سایز
آن مناسب با سطح بینایی افراد ،حمل آسان
و قابلیت مطالعه در تمام محیطها و علی
الخصوص فرهنگسازی مناسب در راستای
ارتباط بهتر با تکنولوژی از دیگر مزایای این
نوع از کتابها است .در خصوص کتابهای
چاپی باید گفت به هر حال بنا به جنسی
که دارد احتمال دارد خراب شود یا بسوزد
یا به هر حال کیفیتش را از دست بدهد.
همچنین برای اینکه بتوان آنها را تمیز
نگه داشت ،نمیتوان در داخل کتاب چیزی
یادداشت کرد یا عالمت زد .اما با داشتن
کتابهای الکترونیکی هم میشود چندین
نسخه پشتیبان از آنها گرفت تا اگر به هر
دلیلی نسخه اصلی از بین رفت ،جای نگرانی
نباشد و هم بعد از گذشت چندین سال هیچ
تغییری در کیفیت و ظاهر آنها به وجود
نمیآید .همچنین میتوان در صورت تمایل
آنها را در هر زمان با بهترین و جدیدترین
فناوریهای چاپ روز ،به چاپ رساند .با به
کار گرفتن از امکانات در نظر گرفته شده در
نرمافزارها ،میتوان بی هیچ نگرانی ،در کتاب
عالمتگذاری کرد و اگر به آن احتیاجی نبود
حذفش کرد .یک مزیت بسیار خوبی که این

هیچ اختراع بشری مطلقا بدون عیب
نیست

اما با همه اینها خیلی از افراد هستند که
با خواندن کتابهای چاپی لذت بیشتری از
مطالعه میبرند و همچنین بر این باورند با
مطالعه کتابهای چاپی حس بهتر و درک
عمیقتری نسبت به مطالب کتاب دارند.
در این بین بد نیست اشارهای داشته باشیم
که هیچ اختراع بشری در این دنیا مطلقا بدون
عیب نیست .یک ایراد اساسی که به کتابهای
الکترونیکی وارد است ،عدم دسترسی به منبع
انرژی الکتریکی و دستگاهی مثل کامپیوتر
است که البته با تهیه تجهیزات الکترونیکی
کوچک همراه همچون گوشی موبایل و
افزایش عمر باتریها و سایر تمهیدات مشابه،
این مشکالت نیز تا حد زیادی مرتفع گشته
است .از دیگر معایب انتشار این نوع کتابها
در ایران میتوان به عدم رعایت قانون کپی
رایت اشاره کرد .چراکه بدون حفظ حق ناشر
و به رایگان قابل انتقال به دیگری است.
بنابراین ناشران در این چرخه صدمه اقتصادی
میبینند .چراکه اگر خرید نباشد حتما ناشر هم
ورشکست خواهد شد و به مرور دست از تهیه
کتاب میکشد و به این ترتیب فرهنگ نیز
افت خواهد کرد.

خبر

درخواست خانه سینما برای تعطیلی تولیدات تصویری

ماجرای طراحی و دوخت یک مجموعه لباس اختصاصی برای
گردشگری

خانه ســینما از تهیهکننــدگان صنعت
تصویر ایران خواستار توقف تولیدات از
اول آذرماه شد.
به گــزارش روزنامه«صبح امروز» و به
نقل از روابط عمومی خانه ســینما ،در
اطالعیه منتشر شده از سوی این نهاد
صنفی آمده است« :در روزگار نفس گیر
و بحرانی کرونا ،همه ما میبایســت به
سهم خویش در جلوگیری از شیوع این
بیماری بکوشیم .ســینماگران همیشه
بــا درک مســئولیت اجتماعی خویش
در موقعیتهــای گوناگــون در میدان
همراهــی و همدلی حضــوری موثر و
مفید داشــتهاند .امروزه اما از ســویی دیگر ،نگرانی جدی همه دلسوزان و فعاالن به تولیدات صنعت تصویر
کشور جلب شده است.
ما میدانیم عرصه تولید ،عرصه کوشــش و خالقیت است و ثابت کردهایم در هیچ یک از بحرانها زنجیره
تولیــد و عرضه به مخاطبان را قطع نکردهایم ،هم اکنون اما از همه همکاران به ویژه تهیهکنندگان صبور
صنعت تصویر ایران میخواهیم از امروز اول آذرماه و در همراهی با اطالعیه جدید ستاد ملی کرونا تولیدات
خود را متوقف کنند تا ضمن عمل به مســئولیت اجتماعی خویش ،سالمتی همکاران عزیزمان به مخاطره
نیافتد.
بدیهی است باتوجه به ماده « فورس ماژور» در قراردادهای فیمابین رعایت حقوق طرفین الزامی است .از
حضرت حق خواهان سالمتی همگان هستیم».
مدتــی قبل در پی افزایــش آمار مبتالیان به کرونا ،درگیری چند بازیگر سرشــناس ســینما و نیز در پی
درگذشــت کریم اکبری مبارکه براثر کرونا که مشــغول بازی در یک سریال بود ،نگرانیهایی درباره ادامه
ت پروژههای تصویری مطرح شد .در این راستا فاطمه معتمدآریا در نامهای به فرمانده عملیات مدیریت
فعالی 
بحران کرونا در تهران تاکید کرد که باید اقدامی جدی انجام شــود تا جان هنرمند دیگری در حین انجام
کار گرفته نشده است.
براین اساس دکتر زالی در نامهای به وزیر فرهنگ و رییس سازمان صدا و سیما خواستار تعطیلی دو هفتهای
این پروژهها شد ولی بالفاصله وزیر بهداشت بر تولید فیلمها و سریالها تاکید کرد.
حال همزمان با آغاز محدودیت مشــاغل در تهران خانه ســینما از تهیهکنندهها درخواست همراهی با ستاد
ملی کرونا را برای متوقف کردن پروژههای تصویربرداری اعالم کرده است.

این بدان معناست که چرخه حفظ درختان
و اکسیژن و هوای پاک و نیروی انسانی
و ...در آن دخیل هستند و هرکدام به نوعی
کمتر آسیب میبینند؛ بنابراین با انتشار
الکترونیکی کتاب به حفظ محیطزیست
کمک میشود .بنابراین با توجه به منابع
کمتر ،قیمت مناسبتری هم دارد و ویرایش
آن در نسخه های بعدی نیز به مراتب کم
هزینهتر است.

کتابها دارند امکان بزرگ نمایی متون است
که به اندازه دلخواه میتوان سایز آن ها را
تغییر داد.از دیگر مزیتهای بارز و کارآمد
کتابهای الکترونیکی قابلیت جستجو در
متن است که میتوان توسط این امکان در
کمترین زمان ممکن عبارات مورد نظر را
پیدا کرد و به صفحهای در برگیرنده آن لغت
است ،رجوع نمود .همچنین مراجعه به جاهای
دیگر کتاب نیز میتواند توسط  hyperlinkیا
ابرپیوند صورت گیرد.

فــارغ از موضوع پوشــاک ورزشــی ،اینکه
اقدامی بهمنظور طراحــی و تولید مجموعه
لباسی ویژه در زمینه گردشگری به سرانجام
رسد ،کمتر خبرساز شده است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از
هنرآنالین برای افرادی که اهل سفر هستند
و یکی از مهمترین تفریحاتشان گردشگری
است ،تهیه لباس مناسب با توجه به جغرافیا
و اقلیم موردنظر همواره از دغدغههایشــان
بوده و تالش کردهاند با تحقیق و بررســی
نیاز خود و ظرفیت بازار پوشاک ،به نتیجه دلخواه خود در این زمینه دست پیدا کنند.
حالآنکه در کشــور ما ،به دلیــل نبود مواد اولیــه و تکنولوژی تولید این محصوالت کــه بهنوعی دارای
ویژگیهایی نزدیک به لباس ورزشــی هســتند ،بخش عمدهای از نیاز بازار توسط برندهای خارجی تأمین
میشود.
اما فارغ از موضوع پوشــاک ورزشــی ،اینکه اقدامی بهمنظور طراحی و تولید مجموعه لباسی ویژه در زمینه
گردشگری به سرانجام رسد ،کمتر خبرساز شده است.
اما به تازگی خبر منتشــر شده مبنی بر اینکه کمپانی اسپینووا نخستین لباس از «مجموعه تومارو» خود را
عرضه کرده و فلســفه پشت این مجموعه تولید کام ً
ال گردشــی محصوالت با استفاده از منابع تجدیدپذیر
است.
نســاجی امروز درباره این مجموعه نوشته اســت :لباسهای جدید این کمپانی با همکاری کمپانی برگنس
برند نوروژی مطرح در عرصه منســوجات پایدار اوت دور و کمپانی هالی استیونسونز تولیدکننده بریتانیایی
پنبه مومی و پارچههای مقاوم در شرایط آب و هوایی سختتولید شده است.
هدف از عرضه این مجموعه جلوگیری از اســتفاده از مواد اولیه خام و استفاده از منابع تجدیدپذیر و درواقع
تولید گردشــی بوده است .در این فرایند از پشم مورد تأیید  FSCو یا ضایعات سلولزی بهعنوان ماده اولیه
خام برای تولید الیاف استفاده میشود.
این روش برخالف سایر روشهای ثبتشده برای تولید الیاف سلولزی فاقد فرایند حل شدن ،مواد شیمیایی
مضر و جریانهای جانبی است .ترکیبات شیمیایی الیاف مشابه کاغذ بوده و درنتیجه بدون جدا شدن میکرو
پالستیکها از آن بهسرعت تجزیه میشود.
در حال حاضر از مواد اولیه فوق برای تولید پیراهن اســتفاده میشود اما در آینده میتوان آنها را آپسایکل
یا همان بهیافت و به یک محصول کام ً
ال متفاوت تبدیل کرد.

خبرنگاران در محدودیتهای کرونایی جریمه نمیشوند
بــا آغاز محدودیتهــای کرونایی در شــهرهای قرمز،
درخصوص رفــت و آمد مشــاغل هماهنگ شــده از
جمله خبرنگاران در ســاعات ممنوعیــت ،با هماهنگی
فرمانداریها و راهور اقدام میشود و جریمه شامل آنها
نخواهد شد.
بــه گزارش روزنامه «صبح امــروز» و به نقل از روابط
عمومــی معاونت مطبوعاتی ،در پاســخ به ســؤاالت و

ابهامات مرتبط با طــرح جدید محدودیتهای کرونایی
درباره رفتوآمد خبرنگاران در ساعات ممنوعیت توضیح
داده شــده است که «درباره مشــاغل هماهنگشده از
جمله خبرنگاران با هماهنگی فرمانداریها و راهور اقدام
میشــود؛ لذا جریمه شــامل آنها نخواهد شد؛ البته این
افراد و ســایر مردمی که به ضرورت ،نیاز به تردد دارند،
میتوانند از رانندههای اینترنتی در ســطح شهر استفاده

کنند.
همچنین ممنوعیت تردد در شــهرهای قرمز انجام شده
که برابر هماهنگی فرمانداریهــا موارد ضروری احصا
و به راهور اعالم میشــود تا اعمال قانون نشوند .سایر
موارد در صورت عدم رعایت جریمه خواهند شد .سازوکار
آن هم دوربینها راهور هستند».
امروز اول آذر ،اولین روز از دو هفته اعالم شده دولت و

ســتاد ملی مقابله با کرونا است و طرح جدید محدودیت
های کرونایی و مدیریت هوشمند این بیماری در سراسر
کشــور آغاز می شود ،در همین راســتا از امروز تردد به
شهرهای نارنجی  ۵۰۰هزار تومان و شهرهای قرمز یک
میلیــون تومان در هر  ۲۴ســاعت جریمه در پی خواهد
داشت و در شهرهای قرمز هم تردد خودرو از ساعت ۲۱
تا  ۴صبح ممنوع است.

مدیــرکل میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی
خراسان رضوی گفت :در پی اعالم
محدودیتهــا از از ابتدای آذر ماه،
موزههــا و مجموعههای تاریخی
استان به مدت دو هفته تعطیل شد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز»
و به نقــل از روابط عمومی اداره
کل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی خراســان رضوی ،ابوالفضل مکرمیفر روز گذشته با اعالم این خبر افزود :این
اقدام بر اساس مصوبه ســتاد ملی کرونا و با اعمال تشدید محدودیتها در سطح کشور اخذ
شده است.
وی با بیان این که مجموعههای تاریخی و موزهها جزء مشــاغل گروه سه هستند ادامه داد:
حفظ ســامتی شهروندان در اولویت قرار دارد و از مردم خواهش میکنیم با توجه به مصوبه
ستاد ملی کرونا از مراجعه به مراکز فرهنگی و تاریخی خودداری کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی خراســان رضوی گفت :مهمترین
مجموعههــای تاریخی زیر نظر این اداره کل آرامگاه فردوســی ،مجموعه باغ نادری و موزه
بزرگ خراسان است.
پیش از این نیز بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مجموعههای تاریخی و موزههای
کالنشهر مشهد از  ۱۴آبان ماه به مدت  ۱۰روز تعطیل بودند.
هم اکنون بیش از  ۷۰۰موزه فعال در کشــور وجود دارد که حدود  ۱۴درصد از این تعداد در
استان خراسان رضوی است.
این استان با  ۹۴موزه فعال رتبه دوم کشور را در این زمینه دارد.

خلق اثر هنری با هدف به تصویر کشیدن
تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر کودکان

یک اثر هنری عظیم در انگلستان
با هدف به تصویر کشیدن تاثیرات
شــیوع ویروس کرونا بر کودکان
جهان بر روی چمن خلق شد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز»
و به نقل از ایســنا ،گروه هنری با
نام «شــن از نگاه تــو» اثر هنری
در زمینهای اطراف «یورکشــایر
غربــی» واقع در انگلســتان خلق
کردهاند که ۶هزار کودک در ابعاد واقعی را حین بازی به تصویر میکشد .این اثر از نمای باال
چهره یک کودک را به وجود میآورد
این اثر هنری که « ۶هزار کودک» نام دارد به مناســب روز جهانی کودک (بیســتم نوامبر)
خلق شده بود .این اثر هنری عظیم با اشاره به هشدار «یونیسف» درباره احتمال مرگ  ۶هزار
کودک بیشتر به صورت روزانه در پی شیوع ویروس کرونا خلق شده است.
« ۶هزار کودک» که حدود  ۱۱۰متر طول دارد در طول سه روز خلق شد.
این گروه هنری اوایل ســال جاری اثر هنری دیگری را برای تشویق مردم به رعایت فاصله
اجتماعی خلق کردند .خلق چهره «گرتا تونبرگ» فعال محیطزیســت به مناسبت روز جهانی
زن نیز از آثار این گروه هنری است.

حضور نمایش ایرانی در فستیوال
تئاتری آمریکا

ماهانا نریمانی کارگردان جوان تئاتر
با اثــر خود در یک فســتیوال تئاتر
بین المللی در آمریکا که به صورت
آنالین برگزار می شــود ،حضور پیدا
می کند.
به گــزارش روزنامه»صبح امروز» و
به نقل از خبرگــزاری مهر ،پنجاه و
یکمین دوره فســتیوال The Red
 Curtainآمریــکا بــا رویکرد «در
خانه بمانید ،زنده بمانید» به صورت
پخش آنالین در سراسر دنیا برگزار خواهد شد و نمایش « »Laborدر میان فینالیستهای
این فستیوال اجرا خواهد شد.
 ۹نمایش حاضر در این فستیوال از کشورهای ایران ،آمریکا ،فنالند ،ایرلند ،برزیل ،سنگاپور،
ولز و هند خواهد بود که توسط  ۱۲داور از سراسر دنیا انتخاب شدهاند.
مونا ارباسی ،مبینا روزبهانی ،سپیده مظاهری تهرانی ،کیمیا نهرین و ماهانا نریمانی بازیگران
این نمایش هستند .همچنین مهدی مشهدی کاظمی دستیار کارگردان ،آرزو نصوحی مترجم
و تلما ابراهیمی طراح پوستر این گروه هستند.
نمایش داستان چهار زن باردار را روایت میکند که یک سال پس از انتشار ویروس فیلوویرید
به انســتیتویی دولتی وارد میشــوند تا صالحیت آن ها برای مادرشــدن و دریافت واکسن
سنجیده شود.
اجرای نمایش « »Laborدر این فستیوال به زبان فارسی و با زیرنویس انگلیسی خواهد بود.

افتتاح جشنواره برزیلی با  ۴انیمیشن ایرانی

چهار فیلم انیمیشــن به کارگردانی «ریحانه کاوش» از سینمای ایران در افتتاحیه نوزدهمین
جشنواره فیلم کودک برزیل به نمایش درمیآید.
به گزارش روزنامه«صبــح امروز» و به نقل از خبرگزاری خبرآنالیــن ،فیلمهای «بامداد»،
«نمکی»« ،شبح ترسو» و «فهمیدم چه کار کنم» از سینمای ایران که از آثار موفق انیمیشن
در جشنوارههای مختلف به شمار میرود ،در افتتاحیه این جشنواره به نمایش درمیآید.
بر اساس این خبر این فیلمها بهکارگردانی «ریحانه کاوش» ساخته شدهاند و «علی رئیسی»
تهیهکننده این چهار انیمیشن است.
ریحانه کاوش دانش آموخته رشــته کارگردانی انیمیشن از دانشکده صدا و سیما است و آثار
متعددی از جمله مجموعه انیمیشن هزار و یک داستان را کارگردانی کرده است و تجربههای
ارزشمندی در زمینه تصویرسازی ،گرافیک و خوشنویسی دارد .او از سوی سازمان بینالمللی
وایز انگلســتان ،دعوت به شــرکت در یک دوره آموزشی پژوهشی شــد .ریحانه کاوش در
جشنوارههای مختلف حضور داشته و برنده جوایزمتعددی از جمله جایزه بهترین فیلم جشنواره
وارنای بلغارســتان ،تندیس طالیی بهترین کارگردانی از نهمین دوساالنه انیمیشن تهران و
پروانه زرین بهترین کارگردانی از جشــنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان شــده
است.
نوزدهمین جشــنواره کودک برزیل از  ۲۱تا  ۲۸نوامبر  ۱( ۲۰۲۰تا  ۸آذر )۹۹به شیوه مجازی
برگزار میشــود و در خالل نمایش آثار انیمیشن در بخشهای مختلف ،کارگاههای آموزشی
برخط را برپا خواهد کرد.

در شهر
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در پی اتفاق تلخ و ناگوار اخیر در بندرعباس مطرح شد:

هشدار رئیس شورای مشهد به حوزه
نظارت بر ساختوسازها

رئیس شورای شهر مشــهد در پی اتفاق تلخ و
ناگواری که در شهر بندرعباس رخ داد ،خطاب
به حوزه نظارت بر ساختوسازهای شهرداری و
پلیس ســاختمان گفت :به هیچوجه نباید شاهد
چنین اتفاقاتی در شــهر مشــهد باشیم و حفظ
کرامت و شــان و جایگاه انســانی شهروندان،
توصیه جدی ما به شماست.
به گزارش صبح امــروز محمدرضا حیدری ،در
واکنش به اتفاق تلخ و ناگوار تخریب ســرپناه یکی از هموطنــان در بندرعباس ،اظهارکرد:
تاخیر وزارت مســکن و شهرسازی در تهیه طرحهای مربوط به حریم شهرها ،تکلیف قانونی
شــهرداریها بــرای حفاظت و مراقبــت از اراضی خارج از محدوده و جلوگیری از ســاخت
وســازهای بیرویه و ایجاد و گسترش حاشیهنشینی در شهرها ،مهاجرت از روستا به شهرها
و از ســوی دیگر نیاز اقشار کمدرآمد به مسکن ،شرایط نابهنجاری را در حاشیه شهرها ایجاد
کرده است.
وی افــزود :آنچه اخیرا در بندرعباس رخ داد ،اتفاق تلخ و ناگواری اســت که موجب رنجش
خاطر همگان شده است.
حیــدری همچنین گفت :به حوزه نظارت بر ساختوســازهای شــهرداری مشــهد و پلیس
ســاختمان توصیه جدی میکنم و آن این است که به هیچوجه نباید شاهد چنین اتفاقاتی در
شهر مشهد باشیم.
رئیس شــورای شهر مشهد خاطرنشان کرد :جلوگیری از ساختوسازهای بیرویه و گسترش
حاشیهنشــینی ،تکلیف قانونی است ولی در انجام این تکلیف حتما باید پیشبینی و تمهیدات
الزم با کمک خیرین ،نهادهای امدادی و دســتگاههای مختلف برای خانوادههایی که شرایط
خاص و بحرانی دارند ،اندیشیده شود.
وی بــا بیان اینکه مجریان قانون باید هماهنگیهای مقتضی را با نهادهایی چون شــورای
تامین انجام دهند و پیوســته شــان ،حرمت ،جایگاه و کرامت انسانی شهروندان را در مسیر
اعمال قانون رعایت کنند و مدنظر داشته باشند ،گفت :عالج واقعه را پیش از وقوع بایدانجام
دادو از همان ابتدا مانع از شــکلگیری حاشیه و ساختوسازهای خالف قانون و ضابطه شد،
تا پس از شکلگیری مجبور به تخریب و آواره کردن شهروندان نشود.

پیش بینی بارش رگبار باران و برف با
احتمال جاری شدن رواناب در استان

اداره کل هواشناســی برای اغلب نقاط استان از جمله شهرستان مشهد ،بارش رگبار باران و
برف با احتمال جاری شدن رواناب را پیش بینی کرده است.
براســاس اطالعات اداره پیش بینی اداره کل هواشناســی خراســان رضوی ،طبق تحلیل
نقشــههای آیندهنگری و تصاویر ماهواره از امروز بر شدت ناپایداریهای جوی افزوده شده و
ســاعات بعدازظهر از سمت غرب اســتان بارش آغاز خواهد شد .در ابتدا بارش در مناطقی از
غرب و جنوب اســتان به شکل رگباری با احتمال رعدوبرق بوده و جاری شدن رواناب را به
همراه خواهد داشت .از فردا یکشنبه همراه با کاهش محسوس دمای هوا و افزایش وسعت
بارش ،برای اغلب مناطق اســتان (به ویژه ساعات شــب) بارش باران و برف در محورهای
کوهســتانی کوالک برف پیشبینی میشــود .ضمن اینکه طی این مدت عالوه بر وزش باد
شدید موقتی ،در مناطق مستعد رخداد مه با کاهش میدان دید را شاهد خواهیم بود.

منطقه سه رتبه اول پیشرفت فیزیکی
پروژههای عمرانی را کسب کرد

سرپرست منطقه  ۳شهرداری مشهد از
کسب رتبه اول این منطقه در پیشرفت
فیزیکی پروژههای عمرانی در ســال
۹۹خبر داد.
بــه گزارش صبــح امــروز ،امید رضا
رحمانیــان با بیــان این خبــر اظهار
کرد :با توجه به گزارش مقایســهای و
ارزیابی انجام شــده از سوی معاونت
برنامهریزی و توســعه سرمایه انسانی
شهرداری مشهد ،این منطقه توانست
رتبه اول را در پیشــرفت فیزیکی پروژههای عمرانی در ســامانه مدیریــت و کنترل پروژه
شهرداری کسب کند.
وی ادامه داد :براســاس گزارش عملکرد مناطق در سامانه مدیریت و کنترل پروژه از ابتدای
امســال منطقه  ۳در مرحلــه اول تخصیص اعتبارات عمرانی بــا  ۵/۳۸میلیارد تومان اعتبار
مصوب و ۳۳/۵۰درصد پیشــرفت فیزیکی باالترین رتبه را در مقایسه با دیگر مناطق در این
حوزه تا تاریخ  ۱۹آبان ۹۹کسب کرده است.

شهردار منطقه  10با اشاره
به لزوم برخورد با متخلفان
ســاختمانی ،از اجرای یک
رای قلع بنا در بولوار آزادی
این منطقه خبر داد.
به گــزارش صبــح امروز
احمد حافــظ برخورد قاطع
با متخلفان ســاختمانی را
صیانت ازحقوق شهروندان
دانســت و افزود :باید برای
تامیــن ایمنی و آســایش
شــهروندان از تمامی توان قانونی درجهت مقابله با ساخت و ســازهای غیر قانونی و بدون
مجوز استفاده کرد.
وی تصریح کرد:ساختمانهای فاقد پایانکار ،استحکام بنای الزم جهت تامین امنیت وآسایش
مالکین را ندارد وشهروندان باید قبل از هر گونه خرید و فروش ملک با مراجعه به شهرداری،
از قانونی بودن ساخت و سازها و دارا بودن پایانکار ساختمان اطمینان حاصل کنند.
شــهردار منطقه  10ادامه داد :دراین راســتا اداره نظارت برساخت و ســازهای این منطقه،
نسبت به قلع اسکلت خطری طبقه همکف یک ملک به متراژ 100مترمربع در بولوار آزادی،
آزادی ،113شهرسنگ اقدام کرد.

اقدامات صورت گرفته در منطقه  6نتیجه
یک کار جمعی بوده است

در بخــش دیگــری از این جلســه احمد
نوروزی ،نایب رییس کمیسیون اقتصادی،
ســرمایهگذاری و مشــارکتهای شورای
اسالمی شهر مشهد اظهار کرد :گاهی لذت
کار کردن برای مردم ،بیش از داشتن ثروت
و دارایی اســت و تمامــی اقدامات صورت
گرفته در منطقــه  6نتیجه یک کار جمعی
بوده است.
وی افزود :خوشــبختانه دیوار نامهربانی در
منطقه  6فرو ریخــت گرچه اقای حیدری
مــورد مهربانی قــرار نگرفتند امــا نتیجه

پخش بیش از یک میلیون و  580هزار مترمربع آسفالت از ابتدای امسال
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد از پخش بیش از یک میلیون و  580هزار
مترمربع آســفالت از ابتدای سال تا کنون خبر داد.به گزارش صبح امروز ،امیرسیاوش
حجازی در این خصوص گفت :آســفالت معابر شهر یکی از مسائلی است که همیشه
مورد توجه مردم قرار داشــته است و بر همین اساس مدیریت شهری نیزطی دو سال
گذشــته اقدام به پاســخگویی به این مطالبه کرده است.وی بابیان اینکه خوشبختانه
امروزه با فعالیت دوشیفته اکیپ های پخش آسفالت سازمان عمران ،شاهد یک جهش
در بهبود آســفالت شهر مشــهد بوده ایم ،اظهارکرد :با توجه به این موضوع از ابتدای
ســال  99تاکنون با پخش بیش از یک میلیون و  580هزار مترمربع آسفالت ،توانسته
بیش از  2500معبر شــهری را آسفالت کرده تا قســمت زیادی از نواقص گذشته را
جبران کند.حجازی تصریح کرد :اکیپ های پخش آســفالت سازمان عمران ،فعالیت های زیادی را انجام می دهند که از جمله
می توان به روکش ،مرمت ،تراش و آسفالت اساسی و همچنین عملیات تحکیم بستر اشاره کرد.وی ادامه داد :آسفالت معابر طی
برنامه ساالنه و با برنامه ریزی معاونت عمران و حمل و نقل شهرداری مشهد انجام و از سوی سازمان عمران اجرا می شود.
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سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری مشهد منصوب
شد

اجرای رای قلع بنا در بولوار آزادی منطقه 10

با حضور رییس و اعضای شورای اسالمی
شــهر مشهد ،مدیرکل حوزه شهردار و امور
هماهنگی مناطق و معاون شهرســازی و
معماری شهرداری مشهد ،مراسم تکریم و
معارفه شهردار منطقه  6برگزار شد.
در جلســه تکریــم و معارفــه شــهردار و
سرپرست منطقه  6که با حضور امیر عزیزی
مدیرکل حوزه شــهردار و امور هماهنگی
مناطق ،محمد رضا حســین نــژاد معاون
شهرســازی و معماری ،احمد نوروزی نایب
رییس کمیسیون اقتصادی ،سرمایهگذاری
و مشارکتهای شــورای شهر مشهد ،سید
محســن حســینی پویا رییس کمیسیون
حقوقی شورای اسالمی شهر مشهد ،حجت
اهلل حیدری شهردار سابق شهرداری منطقه
 6و ســید علی حســین پور سرپرست این
منطقه برگزار شد ،اظهار کرد :یکی از شعار
های محوری و برنامه های شورای پنجم،
توســعه متوازن و عدالت محور بوده است
و بر همین اساس کمیســیون مناطق کم
برخوردار با کارامــد ترین و با انگیزه ترین
اعضای شورا ایجاد شد.
وی افزود :برای ارتقا شــاخص های سرانه
خدمات شهری و زیرساخت شهری منطقه
 ،6در برنامه عملیاتــی ،برش منطقه ای و
بودجه ســاالنه نگاه ویژه ای به منطقه 6
شــده اســت که به معنای عزم شورا برای
جبران مشکالت تاریخی این منطقه است

که اگر عزم و باور شــورا نبود ،این اتفاقات
در منطقه رخ نمی داد.
رییس شورای اسالمی شــهر مشهد بیان
کرد :البته این نکته نیز حائز اهمیت اســت
که سیاســت های ما نیازمنــد مجریان و
عواملی برای پیگیری اســت که به همین
دلیل از شهردار منطقه  ،6آقای حیدری به
واســطه اقدامات خوبی که انجام داده اند،
تشکر می کنم.
حیــدری خاطرنشــان کرد :اتصــال جاده
بسکآبادی به طرق یک مطالبه  ۱۰ساله بود
که در ایــن دوره اتفاق افتاد و الزم به ذکر
است که شهردار مشــهد عزم ویژه ای در
زمینه داشتند و در تمام پروژه ها به صورت
مستمر حضور داشــتند .در بحث درآمدی
نیز در ســال  96میــزان تحقق درآمدهای
شهرداری این منطقه  20درصد بود اما این
میزان در ســال  97و  100 98درصد و در
سال  99حدود  96درصد محقق شده است
که این موضوع نشان دهنده دغدغه مندی
مدیران این منطقه است.
وی اضافه کرد :شهرداری مشهد باید تدابیر
الزم بــرای تقویت و حمایــت از مدیران
خدوم ،فــداکار و پاک را فراهــم کند زیرا
ظرفیــت و تجربه مدیریتی به آســانی به
دســت نمی آید و مدیران باید کامال مورد
حمایت قرار بگیرند.
رییس شورای اسالمی شهر مشهد تصریح

کرد :در این شــرایط ویــژه توصیه من به
آقــای حیدری این اســت که مشــکالت
را تحمل کنند زیرا ما بــه عنوان فرزندان
انقالب زحمات زیادی کشــیده ایم و و به
دلیل نوع رویکرد و برخورد ناصواب برخی
که نیت آنان را نمی دانم ،باید صبر کنیم و
تا زمانی که نیاز اســت حضور داشته باشیم
و هر جا مانع شــوند ،خدا را شــاکر باشیم
که این مسئولیت از دوش ما برداشته شده
اســت زیرا ما در برابر خدا و شهدا مسئول
هستیم.
حیدری گفت :برای آقای حســین پور نیز
آرزوی توفیق دارم و ما نیز در شــورا پیگیر
موضوعات هستیم تا در فرصت باقی مانده،
پروژه های آغاز شده به ثمر برسد.

با پذیرش استعفای امیر اقتناعی از سوی شهردار
مشهد ،سید مهدی حسینی به عنوان سرپرست
اداره کل روابــط عمومــی و امور بیــن الملل
شهرداری منصوب شد.
امیر اقتناعی مدیرکل ســابق روابط عمومی و
امور بین الملل شهرداری در متن استعفای خود
به شــهردار آورده است از حســن اعتمادتان به
اینجانب نهایت تشــکر را دارم ،چرا که حداقلی
ترین دســتاورد برای من آشــنایی بــا مدیران
باتجربه و بدنه خدوم شــهردار بود و توفیق خدمت به مشــهدی ها (اعم از زائر و مجاور) در این سنگر که
الحق بسیار آموخته و بهره ها بردم.
حتما تصدیق می فرمایید ،بنده نیز طول این دوران از هیچ کوششــی به حد وضع در راســتای تحقق وعده
های جریان اصالح طلبی و پیشبرد برنامه های جنابتان و درنهایت بهبود نمانام مشهد کوتاهی نکرده ام.
اکنون در پی چهاردهمین ماه از حضور در این جایگاه به دلیل مشکالت ناشی از«گرانباری نقش» که فشار
زیادی را برای تعادل بخشــی میان نقش های اجتماعی و نقش های ســازمانی بر اینجانب وارد آورده و در
مقام انتخاب همواره ترجیحم بر اولی بوده و می باشد ،خواهشمندم بنده را از ادامه مسئولیت اداره کل روابط
عمومی و بین الملل معاف فرمایید.
موافقت شهردار با استعفای مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری
محمد رضا کالئی ،شــهردار مشــهد در موافقت با اســتعفای امیر اقتناعی آورده است ،بی شک بسیاری از
جوانان هم نســل ما برای پیشبرد امور و خدمت به مردم شــهر دوست داشتنی مشهد از خود گذشتگی ها
کرده اند که قطعا تاریخ این شهر شریف درباره آن به نیکی قضاوت خواهد کرد.
با درخواســت جنابعالی موافقم گرچه انتظار دارم به عنوان مشاور در خدمت اهداف مدیریت شهری باشید،
مجموعه روابط عمومی نشــان داده است مشهد ،قلب ایران است و این گواهی بر پایان ناپذیر بودن تالش
خستگی ناپذیر آنها خواهد بود.
انتصاب سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

همچنین شــهردار مشهد در حکمی سید مهدی حسینی را به ســمت سرپرست سرپرست اداره کل روابط
عمومی و امور بین الملل شــهرداری مشهد منصوب کرد .حســینی پیش از این به عنوان معاون اداره کل
روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشغول فعالیت بود.

ایــن کار خیر برای ایشــان باقی می ماند.
همچنین از انتخاب دکتر حسین پور بسیار
خرســندیم که از بدنه شــهرداری انتخاب
شدند و امیدواریم با رویکرد مردمی و بدنه
کارشناسی شهرداری بتوانند منشا خدمت و
ادامه دهنده کارهای در دست اقدام باشند.
با جدیت پیگیر پروژه ساماندهی شهرک
شهید بهشتی بودیم

حجت اهلل حیدری ،شــهردار سابق منطقه
شــش در ادامه اظهار کرد :در بدو ورود به
منطقه تالش کردم فاصله میان مدیریت و
پرسنل را کاهش دهم و پرسنل را به تعامل
و همکاری دعوت کنم .مرحله دوم کاهش
فاصله میان شــهرداری و ساکنان منطقه
بود که در این راســتا ابداعی تحت عنوان
«محله گــردی» را آغاز و به صورت پیاده
از تک تک محالت بازدید و مشــکالت را
جویا شدیم.
وی افــزود :در این منطقه مشــکالتی هم
چون وجود دیوار آســتان قدس ،نداشــتن
فضای ســبز ،اتصال شهرک شــیرین به
رجایی ،عدم دسترسی به مصلی ،حرم مطهر
رضوی و  100متری و  ...وجود داشــت که
خوشبختانه در این مدت توانستیم پارک باغ
پنج هزار هکتاری را کلنگ بزنیم .همچنین
شــرایطی که بعد از احداث بازوی چهارم و
اتصال به حر ایجاد می شود ،سبب کاهش
ترافیک ،ایجاد ســرمایه گــذاری و ارزش

افزوده در منطقه می شود.
شــهردار سابق منطقه  6بیان کرد :ورود به
ساماندهی شهرک شهید بهشتی و پردیس
حســاس بود و به من توصیه می شــد تا
به این موضوع ورود نکنــم اما با توجه به
اینکه ریســک پذیری و خطرپذیری یکی
از وظایف مدیران اســت ،بــا جدیت پیگیر
این موضوع شدیم که خوشبختانه منجر به
تخریب دیوار شد.
حیدری خاطرنشــان کرد :از جمله اقدامات
دیگری که در منطقه تاکنون انجام شــده
می توان بــه ایجاد هفت پــارک محلی،
بیش از  ۳۵۰هزار متر مربع آسفالت ،بیش
از  ۷۰هزار متر مربع پیاده ســازی ،بیش از
 ۱۱کیلومتر کانال و بیش از  ۶۰هزار طول
جدول اشاره کرد.
گفتنی است :سید علی حسین پور سرپرست
شهرداری منطقه  6مشهد دکتری جغرافیا
و برنامهریزی شــهری از دانشگاه فردوسی
مشــهد دارد ،او درگذشــته رئیــس نهاد
مطالعات و توســعه و عمران شهر مشهد را
بر عهده داشته اســت .این نهاد مسئولیت
مدیریــت و نظــارت طرحهــای جامع و
تفصیلی مشهد را درگذشته بر عهده داشت.
او همچنین چاپ  ١٣عنوان کتاب تخصصی
در حوزه معماری ،شهرسازی ،محیطزیست
و توسعه پایدار شــهری را در کارنامه خود
دارد.

از رفع آبگرفتگی تا نصب باکس شن و نمک در معابر منطقه 2
شــهردار منطقه  2از نصب باکس های شــن و نمک و اقداماتی نظیر ابگرفتگی در
ســطح این منطقه خبر داد.به گزارش صبح امروز حجــت فرقانی گفت :طی هفته
گذشته 58مورد باکس های شــن و نمک در سطوح شیبدار منطقه نصب شد تا در
صورت بروز یخبندان از آن برای رفع یخزدگی معابر استفاده شود.وی افزود :عالوه
بر این تهیه  400کیسه شن جهت مقابله با آبگرفتگی معابرنیز انجام شد.
فرقانی در ادامه به رفع  46مورد آبگرفتگی معابر طی بارندگی هفته گذشــته اشاره
کرد و گفت :شست وشوی مکانیزه جداول بعد از بارندگی نیز اقدام دیگری است که
انجام میشود و بعد از بارندگی اخیر  805هزار متر طول از جداول منطقه به صورت
مکانیزه شستشو شد.وی افزود :بعد از بارندگی گذشته ،شست و شوی 6هزار و 500
متر از هندریلهای بزرگراه شــهید چراغچی انجام شــد وهمچنین شست و شوی مکانیزه گاردریلهای این بزرگراه به طول
7هزارو 500متر صورت گرفت.فرقانی اضافه کرد :شســت و شوی  185ایســتگاه اتوبوس ،شست وشوی یکهزار و 300عدد
تابلوهای راهنمای معابر و راهنمای مسیر ،شست و شوی یک هزار و 250عدد المان ترافیکی نیز در همین راستا انجام شد.
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 560دوربین ،تردد خودروها در ساعات غیر مجاز را ثبت می کنند

سرپرست منطقه  ۳تصریح کرد :از ابتدای سال  ۹۹عملیات اجرایی پروژههای عمرانی تعریف
شــده در منطقه با جدیت و سرعت باال در حال اجراســت و تاکنون تعداد زیادی از آنها به
اتمام رسیده و تعداد دیگری از پروژهها نیز در حال اجرا است.
الزم به توضیح است بودجه عمرانی شهرداری منطقه  ۳تا به امروز با احتساب اصالح بودجه
ساالنه به مبلغ  ۷۰میلیارد تومان خواهد رسید.

شهردارشهرساز
معارفه
ِ

معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شــهرداری
مشــهد گفت :بــا هماهنگی پلیــس راهور 560
دوربین سازمان ترافیک شهرداری تردد خودروها
را در ساعات غیر مجاز ثبت خواهند کرد.
به گزارش صبح امروز ،خلیل اهلل کاظمی با اشاره
به آغاز اعمال محدویت برای فعالیت مشــاغل،
تردد خودروها و ...از امــروز اول آذر ماه و نحوه
فعالیــت ناوگان حمل و نقــل عمومی ،افزود :در
رابطه با نحوه فعالیت ناوگان اتوبوســرانی و قطار
شهری طی  48تا  72ساعت آینده تصمیم گیری خواهد شد.
وی اضافه کرد :طبق تصمیمات گرفته شده ناوگان تاکسیرانی همچنان فعال خواهد بود و در صورت نیاز به
تاکسی های شیفت شب افزوده خواهد شد.وی با بیان اینکه تاکسی تلفنی ها و خودروهای فعال در تاکسی
های اینترنتی برای ترد از ساعت  21تا  4صبح نیازمند دریافت مجوز از تاکسیرانی هستند ،اظهارکرد :برای
دریافت مجوز ســازمان صمت باید لیســت خودرهای فعال در تاکسی های اینترنتی را به تاکسیرانی جهت
ثبت در سیستم و صدور مجوز ارائه دهد.
کاظمی تصریح کرد :سازمان ها و اداراتی که کارکنان آنها باید از ساعت  21تا  4صبح در محل کار حضور
داشته باشند ابتدا باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که کارکنان آنها قبل و بعد از این ساعت برای حضور و
یا خارج شدن از محل کار در شهر تردد داشته باشند و در غیر این صورت لیست خودروها باید به فرمانداری
ارائه شــود.معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشــهد ادامه داد :ارائه این لیست به منزله آزاد
بودن تردد جهت فعالیت های غیر ضروری نخواهد بود و در صورت تردد غیر ضروری از سوی پلیس راهور
جریمه خواهند شــد.وی افزود110 :دوربین ثبت تخلف شهرداری مشهد با هماهنگی پلیس راهور نسبت به
ثبت تردد خودروها در ســاعت غیر مجاز اقدام خواهند کرد و  450دوربین نظارتی نیز درحال آماده شــدن
جهت ثبت پالک خودروهای متخلف هستند.
وی اضافــه کــرد :پس از ثبت پالک در مرحله اول از طریق پیامک بــرای مالکان خودرهای متخلف پیام
اخطار ارسال می شود.
کاظمی با شاره به اینکه  15خودرو گشت شهرداری مشهد برای نظارت بر رعایت محدودیت تردد خودروها
به پلیس راهور کمک خواهند کرد ،گفت :برای اطالع شهروندان از محدودیت های در نظر گرفته شده این
محدودیت ها از طریق تابلوهای الکترونیک و تلویزیون های شهری اکران خواهند شد.
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فکری دیاباته را در اختیار باشگاه قرار داد

باشگاه استقالل اعالم کرد که شیخ دیاباته مهاجم مالیایی تیم فوتبال استقالل به دلیل عدم
تمکین از دستورات محمود فکری از حضور در تمرینات منع شد.
به گزارش سایت باشگاه استقالل ،با توجه به درخواست هواداران استقالل از سرمربی تیم در
جهت مقابله با بازیکن ساالری و اینکه هیچ بازیکن و شخصی از هواداران و باشگاه استقالل
بزرگتر نیست ،به دلیل عدم تمکین شیخ دیاباته از دستور محمود فکری در بازی با فوالد ،این
بازیکن از حضور در تمرین آبیها منع شد و در اختیار مدیران باشگاه استقالل قرار گرفت.

توقف دیدار پیکان و شهرخودرو بعد از  22دقیقه

پرسپولیس برد ،یحیی اخراج شد

تیم فوتبال پرســپولیس با برتری یک بر صفر برابر صنعت
نفت آبادان به اولین پیروزی خود در لیگ برتر دست یافت.
به گزارش ایســنا ،در ادامه هفته دوم لیــگ برتر فوتبال
ایران ،تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت  ١۶:٢٠در ورزشگاه
آزادی میزبــان صنعت نفت آبادان بود کــه این دیدار در
نهایت با برتری یک بر صفر پرسپولیس به پایان رسید.
تک گل پرســپولیس را ســیامک نعمتی در دقیقه  ۴١و از
روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.
نیمه نخست:

در آغاز نیمه نخســت این دیدار قرمز پوشــان زمین سعی
داشتند تســلط خود را بر بازی دیکته کنند و با فشار روی
دروازه حریف موقعیت گل ایجاد کنند .با اینکه شــاگردان
گلمحمدی در بیشــتر دقایق توپ و میــدان را در اختیار
داشــتند اما تراکم زرد پوشــان صنعت نفــت اجازه ایجاد
فرصت گل را نمیداد.
در دقیقه  ،١٧روی حرکت خوب وحید امیری که از سمت
چپ انجام شــد ،توپ درون محوطه جریمه به ســیامک
نعمتی رسید اما ضربه برگردان این بازیکن راهی به دروازه
پیدا نکرد.
در  ١۵دقیقــه دوم بــازی ،بــاز هم این پرســپولیس بود
که حاکم مطلــق زمین بود اما با وجــود تغییر تاکتیک و
ارســالهای بلند ،باز هم فرصت گل چندانی روی دروازه
خلق نشد .این دیدار زیر بارش شدید باران درحال برگزاری
بــود و همین بارش باران روی کیفیــت بازی تاثیر زیادی

گذاشــته بود .با این حال در دقیقه  ،٣٢مهدی شیری توپ
را از سمت راست روی دروازه صنعت نفت ارسال کرد و در
ادامه وحید امیری قصد داشــت با یک ضربه سر دروازه را
باز کند اما گروسیان توپ را مهار کرد.
در دقیقــه  ،٣٩ســیامک نعمتی از پشــت محوطه جریمه
صنعــت نفــت دروازه را هدف قــرار داد اما شــوت او را
گروسیان به کرنر فرستاد.
در دقیقــه  ،۴٠پاس در عمق ســید جالل حســینی برای
کنعانیزادگان باعث شد این بازیکن درون محوطه جریمه
صنعــت نفت با دخالت مدافع تیــم مهمان نقش بر زمین
شــود تا داور نقطه پنالتی را نشــان دهد .در ادامه سیامک
نعمتی با استفاده از این فرصت ،گل نخست را برای تیمش
به ثمر رساند.
نیمه دوم:

در آغاز نیمه دوم این دیدار ،این زرود پوشــان زمین بودند
که سعی داشتند با فشار روی دروازه پرسپولیس گل خورده
را جبــران کنند کــه در این امیر موفــق نبودند .در مقابل
هرچه از زمان بازی گذشــت ،پرسپولیس توانست همانند
نیمه نخســت توپ و میــدان را در اختیار بگیرد و بازی را
کنترل کند.
در دقیقه  ،۶٢روی یک ارســال خوب ،سعید آقایی درون
محوطــه جریمه صنعت نفت آبادان صاحب توپ شــد اما
ضربه او به اوت رفت.
در ادامــه این دیــدار با وجود اینکه گاهی پرســپولیس با

511/1آگهی مزایده مال منقول پرونده کالسه 9505216

به موجب پرونده اجرایی کالسه  9505216مطروحه شعبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم مریم صلح دوست باستناد سند ازدواج شماره
 1377/11/1 – 37141تنظیمی دفتر خانه ازدواج شماره  97شهر مشهد استان خراسان رضوی جهت وصول  400عدد سکه بهار
آزادی علیه جواد معماریان طهرانی فرزند جعفر به ش ملی  0939705303اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه
مورخ  1395/12/10حسب در خواست بستانکار وارده به شماره  1399/5/7 -30675سهم االرث مدیون از ششدانگ اعیان پالک
ثبتی  104535فرعی از  4اصلی بخش  9مشهد ملکی مرحوم جعفر معماریان طهرانی بازداشت که برابر گزارش کارشناس رسمی
دادگستری به شماره وارده  1399/6/4- 8695پالک ثبتی فوق واقع در مشهد بلوار فرامرز عباسی ،فرامرز  36پالک  (6قطعه سوم
جنوبی) طبقه اول واحد اول بازدید و موارد به شرح ذیل قابل اعالم میباشد:
گزارش بازدید :مجموعه ده واحدی حاضر در عرصه ای جنوبی به مساحت حدود  540مترمربع با پروانه در پنج سقف احداث
گردیده است و عمر بنا حدود  9سال شمسی است .حدود ثبتی واحد بنا به تصویر ماهواره ای و سایر مستندات از جمله اداره اراضی
و مستقالت ناحیه یک آستان قدس رضوی بر پالک ثبتی فوق منطبق می باشد ولی با برگه استعالم کارشناسی اولیه همخوانی
نداشت که اصالح گردید و علیرغم بازدید و ارزیابی کل مجموعه  ،نه واحد از ده واحد باتوجه به قرار اولیه در نامه  727-99در
این نامه واحد اول واقع در طبقه اول اعالم وضعیت می گردد -واحد یک با مساحت حدودی  320مترمربع واقع در طبقه اول در
تصرف همسر مرحوم معماریان تهرانی ( مادر آقای جواد معماریان تهرانی  ،همسر خانم صلح دوست) است .سازه کلی ساختمان
اسکلت فلزی است و مهاربند جانبی آن بادبندی می باشد نمای جنوبی و شمالی و دیوار و حیاط با سنگ و کف با موازییک شش
ضلعی فشاری پوشش داده شده است  .مجتمع دارای آسانسور و دربهای پارکینگی اتومات بازویی می باشد .درب ورودی واحد ها
چوبی است و با پلی استر پوشش شده است .طبقه همکف بصورت کامل به پارکینگ وانباری اختصاص یافته است .لذا براین اساس
ارزیابی واحد موصوف باذکر جزئیات تکمیلی فارغ از هرنوع مانع ومعارض وبافرض عدم بدهی به اشخاص حقیقی وحقوقی با توجه
به موقعیت مکانی وطبقه و بالحاظ نمودن ترکیب وقدمت بنا به قرار اعالم وضعیت می گردد  -نتیجه ارزیابی :تک واحد طبقه اول
با زیر بنای حدود  320مترمربع دارای سه خواب با آشپزخانه باز وکابینت  Mdfوکف ها به جز اتاق ها سرامیک می باشد سیستم
سرمایش کولر آبی و گرمایش پکیج و رادیاتور است  .ارزش اسمی واحد مورد نظر  38/400/000/000ریال( معادل سه میلیارد و
هشتصد وچهل میلیون تومان )پیشنهاد گردید -حدود اربعه شماال :در سیزده قسمت بطول های 2و 0/20و 2/75و 0/65و2و0/15
و 6/60و 0/15و 2و 0/65و 2/75و0/20و 2متر پنجره و دیواریست ولبه تراس های مسقف شمالی به فضای حیاط شمالی .شرقا:
بطول  17/25متر دیواریست به اعیان اراضی باقیمانده  .جنوبا :در  13قسمت بطول های  0/75و 0/25و 2/75و 0/40و 3/85و 0/15
و 4/80و 0/15و  3/85و 0/40و 2/75و 0/25و 0/75متر پنجره و دیواریست ولبه تراس های مسقف جنوبی به فضای حیاط جنوبی.
غریا بطول  17/25متر دیواریست به اعیان هوشنگ تعریریان .حقوق ارتفاقی  :رعایت قانون تملک آپارتمانها که با توجه به نامه
مامور اجرا به شماره وارده  47914مورخه  14 – 1399/7/8سهم از  88سهم ششدانگ پالک ثبتی مذکور در قبال طلب بستانکار
به مبلغ  6/109/090/909ریال مزایده خواهد شد .ضمنا مبلغ 244/363/636ریال حق مزایده ونیم عشر به مبلغ 305/454/545
ریال میباشد که طبق تبصره ماده  121آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباشد ومزایده بمقدار فوق از مبلغ 6/109/090/909
ریال از ساعت 9صبح الی  12ظهر در روز شنبه مورخه  1399/9/15در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار
داشته باشد فروخته خواهد شد  .ضمنا پرداخت بدهیهای مربوطه اعم از آب وبرق وگاز ،حق انشعاب ویا حق اشتراک ونیز بدهیهای
مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یانشد بعهده برنده مزایده است و هزینه
های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد ازتعطیل رسمی در ساعت تعیین
شده برگزار میگردد .مزایده در آدرس خیابان امام خمینی  ،خیابان ثبت ،اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت
برگزار میگردد ..ضمنا واریز ده درصد مبلغ پایه در صندوق ثبت توسط خریداران و حضور خریدار در جلسه مزایده الزامی است م.الف
 . 111تاریخ انتشار1399/9/2 :
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد -محمد رضا اجتهادی عرب
511/2ابالغ اجرائیه مهریه -ورثه مرحوم علی اصغر زاهدی کسرینه

بدین وسیله به آقای مهدی زاهدی کسرینه فرزند علی اصغر به شماره ملی  0902077260به نشانی کاشمر خیابان  17شهریور –
کوچه فتح المبین پالک  20وخانم مهین زاهدی کسرینه فرزند علی اصغر به شماره ملی  0901021717به نشانی کاشمر خیابان
 17شهریور – کوچه فتح المبین پالک  20وخانم ایران زاهدی کسرینه فرزند علی اصغر به شماره ملی  0901513016به نشانی
کاشمر خیابان  17شهریور -کوچه فتح المبین پالک  20ابالغ می شود که خانم راضیه احمد نیای محمدیه جهت وصول مبلغ
 1/452/291/841ریال به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره  4013دفتر ازدواج شماره 62کاشمر علیه شما اجرائیه صادر
نموده و پرونده اجرائی به کالسه  139904006223000290در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ  1399/6/23مامور ،
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک
مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ
محسوب می گردد  ،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید  ،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
حسین علیمرادی  -کارشناس مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کاشمر
511/4اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره 139960306012001334و 139960306012001248هیات اول واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /خانم علی محمد نژاد فرزند حسین بشماره شناسنامه  2590صادر ه از کاشمر در ششدانگ یکباب
ساختمان به مساحت  237/13متر مربع و حسین محمد نژاد فرزند محمد به شماره شناسنامه  13در ششدانگ یکباب ساختمان
به مساحت  176/54مترمربع از پالک  149فرعی از  3026اصلی واقع در بخش یک حومه شهر کاشمر به آدرس خیابان سلمان
فارسی  30خریداری از مالک رسمی آقای /خانم حسین محمد نژاد متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول . 1399/ 9/2:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/9/17 :
محمد محمد زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

ارســالهای بلند قصد داشــت توپ را به پشــت مدافعان
حریف بفرستد اما عملکرد خوب مدافعان صنعت نفت اجازه
نمیداد فرصت چندانی خلق شود.
زرد پوشان صنعت نفت هم که یک گل عقب بودند ،سعی
داشتند با طراحی ضدحمالتی گل تساوی را به ثمر برسانند
که موفق نبودند.
در آخریــن ثانیههای بازی یحیــی گل محمدی به علت
اعتراض شدید به داور و شوت کردن توپ به سمت سکوها
از کنار زمین اخراج شد.
ترکیب پرســپولیس :حامــد لک ،محمدحســین کنعانی،
ســیدجالل حسینی،ســعید آقایی ،مهدی شــیری ،احمد
نوراللهی ،سیامک نعمتی ،میالد ســرلک ،احسان پهلوان
( ۸۹آرمــان رمضانی) ،وحید امیــری و مهدی عبدی (٧٣
علی شجاعی).
ترکیب صنعت نفــت آبادان :عبداله ناصری ،محمد طیبی،
محمد اهلشاخه ،محمود مطلقزاده ( ۸۹امید حامدیفر)،
حسن بیتسعید ،حکیم نصاری ( ۵۶محمدرضا غبیشابی)،
رضــا خالقیفر ( ٧٣محمد آل کثیر) ،طالب ریکانی ،مهدی
زبیدی ( ۵۶احمد شــریعتزاده) ،حســین ســاکی ،فرزین
گروسیان.
حمید مطهری :از اخراج گلمحمدی تعجب کردم

مربــی تیم فوتبال پرســپولیس از پیــروزی تیمش برابر
صنعت نفت ابراز خرسندی کرد و گفت :دلیل این که داور
تصمیم گرفت آقای گلمحمدی را اخراج کند را نمیدانم.

حمید مطهری که در غیاب یحیی گل محمدی به محل
نشســت خبری آمده بود در مــورد این دیدار گفت :بازی
واقع ًا ســنگینی بود .شرایط زمین را همه دیدند .در شروع
صحبتهایم گالیه میکنم از مســئوالن ورزشگاه آزادی
چرا که چمن خیلی بلند بود .این بلندی چمن و بارانی که
آمده بود کار ما را ســخت کرد .گردش توپ در این زمین
خیلی ســخت بود .مســئوالن باید این موضوع را رعایت
کنند .به بازیکنان ما فشار زیادی آمد.
وی ادامه داد :دوست داشتیم خیلی بهتر از این کار کنیم.
شــرایط تیم ما هفته به هفته بهتر خواهد شد .خیلی مهم
اســت که ما در دو بازی هیچ گلی نخوردیم .شکل دفاع
تیمی ما فوق العاده است .بجز چند دقیقه پایانی موقعیتی
به حریف ندادیم .آقای اکبریان که داور با تجربهای است
در چند صحنه خطای بی مورد گرفت.
مطهری در مورد اخراج گل محمدی گفت :نمی دانم داور
چرا ایشان را اخراج کرد .واقع ًا تعجب کردم از این تصمیم.
دلیلش را هم نمی دانم.
مربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد عقب نشینی این تیم
در نیمه دوم گفت :هیچ وقت ما چنین تفکراتی نداریم که
بخواهیــم عقب و دفاع کنیــم .همانطور که گفتم بلندی
زمین چمن برای بازیکنان شــرایط را سخت کرده بود .به
همین خاطر کند شــدن روند تیم طبیعی بود .باید بیشتر
تمرین کنیم و با تمرکز بیشتر گلزنی را هم حل کنیم .در
این مورد مشکل خاصی هم نیست.

511/5اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دیدار تیم های پیکان و شهرخودرو بعد از  22دقیقه متوقف شد.
به گزارش فارس ،دیدار تیم های پیکان و شــهرخودو در شرایطی در ورزشگاه شهدای شهر
قدس برگزار شد که زمین چمن این مجموعه تبدیل به باتالق شده بود.
هنگام گرم کردن بازیکنان دو تیم حســین مهربان مهاجم شهرخودرو به دلیل وضعیت چمن
آســیب دید و از زمین بیــرون رفت.این موضوع کافی بود که کادر فنی شــهرخودرو به این
شرایط اعتراض کند.
با گذشت  22دقیقه از شروع بازی ،مسابقه دو تیم به دلیل شرایط زمین چمن متوقف شد.
روابط عمومی باشــگاه شهرخودرو در این زمینه نوشــت :دیدار شهرخودرو و پیکان به دلیل
بارندگی شدید لغو شد.

اطالعیه استقالل در واکنش به ادعای آذری

باشــگاه استقالل به اظهارات سعید آذری پس از دیدار روز گذشته این تیم با فوالد خوزستان
واکنش نشان داد.به گزارش فارس ،باشگاه استقالل در پاسخ به اظهارات سعید آذری پس از
دیدار روز گذشته این تیم با فوالد خوزستان بیانیه ای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
آقای آذری! قرار به عذرخواهی باشد شما بابت خیلی مسائل باید عذرخواهی کنید.
مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان که معروف است به گرفتن ماهی از آب گل آلود ،در صفحه
شــخصی خود مطالبی نوشــته که البته به آنها پاسخی نمیدهیم اما حتما آقای آذری آخرین
کسی است که میتواند درس اخالق دهد.
کســی که تا همین چند روز پیش توسط کمیته اخالق به دلیل مصاحبههای خالف اخالق و
فرهنگ محروم شــده بود و با من بمیرم ،تو بمیری ،مجوز حضور در فوتبال را به دست آورد
اصال در جایگاهی نیست که در مورد اخالق و فرهنگ صحبت کند.
باشــگاه اســتقالل فیلمهای زیادی از فحاشــیهای دیروز برخی اعضــای کادر فنی فوالد
خوزســتان دارد کــه میتواند آنها را در فضای مجازی منتشــر کند ،کمــا اینکه نتیجه این
رفتارهــای خالف ادب و اخالق ،یک کارت زرد و یک کادر قرمز به اعضای نیمکت این تیم
بود ولی چون در مکتب اســتقالل انتشار فیلمهای مخفیانه و به شیوه جاسوسی جایی ندارد،
از انتشار آنها خودداری میکند.
با این وجود به آقای آذری که در چند ســال گذشــته از هیچ توهین و تهمتی به مســئوالن
باشگاه استقالل ،فدراســیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان کوتاهی نکرده تذکر میدهیم
حتما آخرین کسی است که می تواند کالس اخالق بگذارد.

511/10اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  139960306271002984هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/علی صاحبی خوش هوا
فرزند مرتضی در ششدانگ اعیان یک باب خانه مشتمل بر مغازه به مساحت  142/33مترمربع قسمتی از پالک  68اصلی بخش9
واقع در بلوار دوم طبرسی بین 41و  43جنب پل عابر پیاده منزل صاحبی اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه ظهیر الدوله
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ضمنا صدور سند
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .م.الف 733تاریخ انتشار نوبت اول .1399/9/2 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/9/17 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

511/11اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

511/6اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

برابر رای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم تکتم تابعی فرزند محمد علی در ششدانگ یک باب منزل مشتمل
بر مغازه و انبار به مساحت  126/75متر مربع قسمتی از پالک  68اصلی بخش  9مشهد واقع در نبش طبرسی شمالی  50خریداری
از علی اکبر ابراهیمی سر طاووسی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد م.الف 697تاریخ انتشار نوبت اول .1399/8/17 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/9/2 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن

برابر رای شماره  139960306271003175هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اشرف محمد زاده
فرزندبرات در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  71/25متر مربع قسمتی از پالک  21فرعی از  2اصلی بخش
 9خریداری از عباسعلی پودنه واقع در عبدالمطلب –خیابان حجت  24پالک  39محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ضمنا صدور سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .م.الف731
تاریخ انتشار نوبت اول .1399/9/2 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/9/17 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی .
برابر رای شماره  1399603060210000504هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره علی زاده فرزند محمد علی
به شماره شناسنامه  13صادره از بردسکن درششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  40متر مربع قسمتی از  1423فرعی از  4اصلی
واقع درخراسان رضوی بخش  4حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای احمد طالب زاده محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول. 1399/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/9/2 :
غالمرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسناد وامالک بردسکن

برابر رای شماره 139960306271003053هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ام لیال معرفتی فرزند
غالمرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  71/25متر مربع قسمتی از پالک 21فرعی از 2اصلی بخش9
واقع در عبدالمطلب  -خیابان حجت  24پالک  39خریداری از مالک رسمی آقای عباسعلی پودنه محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ضمنا صدور سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهد شد .م.الف 729تاریخ انتشار نوبت اول .1399/9/2 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/9/17 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن

511/7اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

511/8اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  139960306271002516هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بتول چمانه بر فرزند
فاطمه در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت  59/85متر مربع قسمتی از پالک  68اصلی بخش  9واقع در پنج تن  68چهار
راه دوم سمت چپ پالک  172اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه ظهیر الدوله محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ضمنا صدور سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
م.الف 701تاریخ انتشار نوبت اول .1399/8/17 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/9/2 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
511/9اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  139960306271002448هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی محمد جعفری پور فرزند
یداله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  116/10متر مربع قسمتی از پالک  65اصلی بخش  9واقع در بلوار طبرسی بیست
متری طلوع – طلوع  10پالک  20خریداری از مالک رسمی آقای حسن غزنینی هاشمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ضمنا صدور سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
م.الف 699تاریخ انتشار نوبت اول .1399/8/17 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/9/2 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

511/12اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی .
برابر رای شماره  139960306021000486هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی خاکشور مغانی فرزند محمد به
شماره شناسنامه  15صادره از کاشمر درششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  39متر قسمتی ازپالک  214فرعی از 8اصلی واقع
درخراسان رضوی بخش  4حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی ورثه مرحوم محمد باقر مدرس محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول. 1399/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/9/2 :
غالمرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسناد وامالک بردسکن
511/3اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر
رای شماره  99/8/25-4/99/9886هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر رستمی آغویی فرزند عیسی به شماره شناسنامه  10صادره از تربت حیدریه
نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت  347/13متر مربع( سیصد وچهل وهفت و سیزده صدم مترمربع) پالکـ شماره
 650مجزی شده از  256فرعی اراضی آغویه پالک  228اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک
تربت حیدریه از محل مالکیت خود متقاضی محرز گردیده است .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13قانون آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی
و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین
آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی دادخواست
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول . 1399 /9/2 :تاریخ
انتشار نوبت دوم1399/9/18 :
محمد کاظم باقرزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
مفقودی
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واکنش پرکنایه وزیر به استعفای ملک زاده

ســعید نمکی وزیر بهداشــت فریــد نجفی را به عنــوان معاون
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت منصوب کرد .در حکم آقای
وزیر کنایههایی هم به اســتعفای دکتر ملک زاده دیده میشــود:
اولویت کنونی کشــور مدیریت تمام عیــار بیماری 19-COVID
میباشد که متأسفانه نظام سالمت ،اقتصاد ،جامعه و سیاست را در
جهان متأثر ســاخته و همکاران سخت کوشمان در نظام سالمت
ماههاست در فشار ســنگینی قرار دارند و در این راستا داغ تعداد
زیادی از هموطنان و همراهانمان را بر دل داریم .سال گذشته در
نامه مهم و آنی که ضمیمه می-باشد از معاونت محترم تحقیقات
و فناوری درخواســت کردم تــا با اســتفاده از ظرفیت بی بدیل
دانشگاههای علوم پزشــکی کشور به جنبه های مختلف بیماری
که در نامه مذکور قید شده بود بپردازند و اینجانب را بطور مستمر
در جریان قرار دهند ،متأســفانه تا این لحظه به هیچکدام از این
موارد نپرداختند و هرگز مکتوب قابل اســتنادی که بتوان بعنوان
چراغ راه آینده مدیریت بیماری بکار گرفت ارائه نکردند .بعضی از
موارد غیرعالمانه از قبیل عدم ابتال مجدد ،گرفتاری ســی میلیون
نفر هموطن و ترویج اندیشــه ایمنی دسته جمعی از تراوشات آن
مجموعه بود که کار را در مدیریت بیماری و اوضاع مدیران ارشد
ســخت تر کرد .پرداختن جنابعالی به مفاد نامه ضمیمه بسیار حائز
اهمیت است.
ربیعی :برخی در ایران ترامپ را با اسطورههای مذهبی قیاس
کردند

علی ربیعی :اســتراتژی دولت در ماهها و سالهای گذشته ،چهار
مرحله داشــت :اول ،دور زدن تحریمها بــرای تقویت خط مقدم
مبارزه با کرونــا و حمایت از اقتصاد ملــی ،دوم ،بیاعتبار کردن
فلســفه وجودی «فشــار حداکثری» از راه اعتبار بخشــیدن به
تابآوری ملی و تأثیرناپذیر کردن اراده دولت در تأمین معیشت و
تضمین سالمت مردم .سوم ،تضعیف رژیم تحریمهای یکجانبه با
کمک دیپلماسی چندجانبه .چهارم ،برگشتناپذیر کردن یا حداقل
پرهزینه کردن اعمــال دوباره تحریمهــا در آینده.ما تاکنون دو
مرحله سخت را پشت سر گذاشتهایم و باید مصمم باشیم که این
استراتژی را تا آخرین مرحله به پایان ببریم .این نه تنها استراتژی
دولت که محمل امید مردم هم هست؛ امیدی که هرگونه تالش
برای از میان بردن آن کمتر از جفا به مردم نیســت .من اساســ ًا
نمیدانم و نمیفهمم که چگونه عدهای از نتیجه انتخابات امریکا
حتی داغتر از طرفداران کاندیدای شکســتخورده نگران بودند و
برخی او را با اسطورههای مذهبی ما هم شبیهسازی کردند!!
نبویان :روحانی ،سردار جاللی را به جلسات شورای عالی
فضای مجازی راه نمیدهد

محمودنبویان خاطرنشــان کرد :ما همواره شاهد توهینهای شما
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

حسینرفیعی

آقای روحانی ،به منتقدین بودیم که الفاظی مثل ترسوها ،بزدلها،
عصر حجریها ،بیشناسنامهها را در مورد منتقدین به کار بردید.
آیا اینها ربطی به تحریم دارد؟ وی افزود :از طرف دیگر ما شــاهد
دیکتاتوریهای آقای روحانی در موارد مختلف هستیم .به عنوان
نمونه در شــورای عالی فضای مجازی رئیــس پدافند غیرعامل
کشــور قانونا در این شورا عضو اســت ،اما آقای روحانی او را به
جلسات شــورا راه نمیدهد و یا در شورای عالی انقالب فرهنگی
آقای روحانی چند نفر از اعضا را به جلســات شــورا راه نمیدهد.
نایب رئیس کمیســیون اصل  90مجلس اظهار داشــت :در مورد
ســتاد ملی مقابله با کرونا من نمیدانم چرا از لفظ ملی برای این
ستاد اســتفاده میشــود؟ ما در مجلس مصوب کردیم که رئیس
کمیسیون بهداشت مجلس با یک شخص دیگر در این ستاد عضو
باشــند ،اما آقای روحانی از آنها برای حضور در جلســات دعوت
نمیکند .از قوه قضائیه هم کسی در این ستاد حضور ندارد .آیا این
ســتاد ملی است؟ این ستاد فقط شد ستاد دولتی کرونا و فقط هم
برای آقای روحانی نسخه میپیچد.
بانکها یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن هستند

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بانکها یکی از عوامل افزایش
قیمت مسکن هستند ،گفت :دولت مردم را به حال خود رها نکرده
اســت .محمد اسالمی در پاســخ به این پرسش که آیا طرح ملی
مســکن میتواند مشکل مشــکل ایران و مستاجران را حل کند،
اظهار کرد :تحوالت بخش مسکن تقریبا بی ارتباط با بحث عرضه
و تقاضاســت .در ســال  91که باالترین عرضه مسکن در کشور
روی داده رشد جهشی قیمت مسکن اتفاق افتاده است/.تسنیم
قیمت عجیب گوسفند ایرانی آن سوی مرزها

رئیس اتحادیه گوشــت گوسفندی در پایان درباره آخرین وضعیت
قاچــاق دام تصریح کــرد :بنابر آمار تا حدی زیــادی مرزبانان و
مســئوالن مربوط با این موضوع برخورد کردهاند ،اما به ســبب
گســتردگی مرزنشــینی ،در برخی نقاط گاها اختالف چندبرابری
قیمت دام ،کولهبران را وسوســه میکند کــه  ۱تا  ۳راس دام را
با خود ببرند چرا که قیمت کنونی هر دام در کشــور ما  ۲میلیون
تومان اســت و آن ســوی مرزها  ۸تا  ۹میلیون تومان پول بابت
دامهای ایرانی میدهند/.باشگاه خبرنگاران
عاشقان ترامپ صداقت به خرج دهند و بگویند چرا با اسرائیل
و عربستان همراه اند

عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد با انتقاد از افرادی که
ترامپ را بر بایدن ترجیح می دهند نوشت :این جماعت برای آزاد
نشدن اموال ایران حتما خواهند کوشید که از یک طرف تیم بایدن
را قانع کنند تا مبادا چنین رفتاری را مرتکب شود و خواهند کوشید
که او سیاســت ترامپ را ادامه دهد تا به نفع آنان باشــد .یا آنکه

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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شانس اصالح طلبان در  1400زیاد می شود اگر /....ترامپ تحت تعقیب قرار می گیرد؟ /احتمال برگزاری انتخابات
ریاستجمهوری طی  ۲روز /احمدی نژاد  ،همچنان عضو مجمع تشخیص می ماند؟
در داخل و خارج کشــور دست به اقداماتی خواهند زد که بایدن را
در مســیر مورد نظر خودشان که حفظ تحریمها است ،قرار دهند.
عاشــقان شرمنده ترامپ صداقت به خرج دهند و صریحتر بگویند
که چرا با اسراییل و عربستان در این باره همسو شدهاند؟
شانس اصالح طلبان در  1400زیاد می شود اگر....

مصطفــی کواکبیان ،دبیرکل حزب مردمســاالری به خبرآنالین
گفت:می تــوان انتخاباتی بــا  ۳۰الی  ۴۰درصد شــرکتکننده
برگزار کــرد و یک رئیسجمهوری هم بیاید امــا عمال آن اراده
اکثریــت مردم تجلی پیدا نمی کند.غیبــت  ۶۰درصدی مردم در
انتخابات حتما جبران می شــود و ما شــاهد مشارکت حداکثری
خواهیم بود اما با تحقق چند شــرط مهم.مذاکره می تواند درباره
موضوعات زیادی باشــد و این نه به تحریم ها مربوط است و نه
بــه برجام چون برجام جای مذاکره ندارد.نه بی قید و شــرط باید
در انتخابات شــرکت کنیم نه می گوییم اصال شرکت نمی کنیم،
حضور به معنای مشارکت مشروط داشته باشیم.رئیسی نمیخواهد
رئیسجمهور شــود اما قالیباف شــیفته و شیدای این پست است.
یکسری دوستان پایداری هم به دنبال آقای سعید جلیلی هستند.
همکاری با این دولت همکاری با دولت ترامپ نیست ،دولت فعلی
دولتی قانونی اســت و به نظر من بسیار مهم است که با آن کنار
بیایند .شــانس اصالحطلبان در انتخابات  ۱۴۰۰زیاد میشود اگر
مردم حضور داشته باشند و بله ،ریاست جمهوری بایدن می تواند
تاثیرگذار باشــد .وظایف رئیسجمهور باید کامال شفاف باشد که
بعد نگوید فالن مســئله به من ربطی ندارد و به واشنگتن دیسی
بروید و آدرس آنجا را دهد .غرضی میگفت من  ۴ســال فقط به
نانوایی رفتم و نمی دانم چه کار بدی کرده ام که قبال از ســوی
شورای نگهبان تایید شدم و االن رد می شوم .خروجی  ۶ماه کا ِر
مجلس یازدهم چند طرح مصوب در شورای نگهبان است؟ این به
هیئت رئیسه ای مربوط می شود که قالیباف هم در رأس آن است.
احمدی نژاد  ،همچنان عضو مجمع تشخیص می ماند؟

روزنامه جمهوری اســامی نوشــت :تهمت جدید احمدینژاد به
مقامات ،ســؤالهای جدیدی را درباره او ایجاد کرده است.محمود
احمدینژاد در مصاحبهای گفته :مقامات ایرانی از بهداشت جهانی
پول گرفتند و روی هزاران نفر از مردم ایران دارو آزمایش کردند!
انتشــار این تهمت در فضای مجازی موجب شده کاربران بپرسند
آیا تشویش اذهان عمومی شامل رئیسجمهور سابق هم میشود
یا او همچنان با این قبیل اقدامات خالف ،عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام خواهد ماند؟

ترامپ تحت تعقیب قرار می گیرد؟

خراسان نوشت :نتایج بازشماری آرای انتخاباتی ایالت جورجیا
(با  16رای الکترال) که به دنبال اعتراض و شــکایت دونالد
ترامپ انجام شــده بود ،نشــان داد جو بایدن  ۱۲هزار رأی
بیشتر از ترامپ به دســت آورده است و همچنان نامزد برنده
در این ایالت شناخته میشود.از طرفی ،دعاوی وکالی دونالد
ترامپ تاکنون در چندین دادگاه از جمله در ایالتهای جورجیا،
پنسیلوانیا و آریزونا شکست خورده است .حاال با سوختن برگه
های شانس ســاکن فعلی کاخ ســفید ،گمانه زنی ها درباره
آینده قضایی رئیس جمهور آمریکا افزایش یافته است .اگرچه
رسواییهای پیاپی رئیس جمهور آمریکا در چهار سال گذشته
با مصونیت قضایی وی ،راه به جایی نبرده اســت اما در سال
میــادی جدید ،زمانی که وی مجبور به ترک منصب کنونی
شود ،باید در برابر دادستان ها و احتماال قضات پاسخگو باشد.
وزیر سابق بهداشت :دروغ است؛
نامزد انتخابات  ۱۴۰۰نیستم

با اینکه دکتر سیدحســن قاضیزاده هاشــمی وزیر ســابق
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی صریحــ ًا اعالم کرده
داوطلب ریاست جمهوری نیست و در انتخابات  1400کاندیدا
نخواهد شد ،برخی رسانه ها از اعالم نامزدی او خبر داده اند.
دکتر قاضیزاده هاشــمی بعد از انتشار این خبر یکبار دیگر با
صراحت اعالم کرد بهیچوجه قصد کاندیدا شدن در انتخابات
ریاست جمهوری  1400را ندارد و این خبر ،دروغ است.
احتمال برگزاری انتخابات ریاستجمهوری طی  ۲روز

رئیس ستاد انتخابات کشور از احتمال  ۲روزه شدن انتخابات
ریاســتجمهوری خبر داد و گفت :احتمال برگزاری انتخابات
ریاســتجمهوری طی  ۲روز /تبلیغــات میدانی و میتینگها
ممنوع اســتما این پیشــنهاد را میدهیم و اجرایی شدن آن
منوط به موافقت شورای نگهبان و تصویب ستاد ملی مبارزه با
کرونا است.جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور با حضور در
خبرگزاری تســنیم ،به تشریح روند برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری  1400خرداد پرداخت.وی با متفاوت توصیف کردن
انتخابات ریاست جمهوری  1400نسبت به دورههای پیشین
اظهار داشــت :با توجه به وضعیت کرونا و با فرض وجود این
بیماری در آن مقطع در کشــور ،پیشــنهادها و ســناریوهای
مختلفی در حال بررســی اســت از جملــه دو گزینه ای که
محتملتر از سایر گزینهها است.

وصول  ۴۰شکایت از معاون مستعفی وزیر بهداشت به
کمیسیون اصل ۹۰

رییس کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد :بیش از ۴۰
شکایت از شــخص آقای ملکزاده معاون پژوهشی مستعفی
وزارت بهداشــت در ماههای گذشته به این کمیسیون واصل
شده است.حجتاالســام نصراهلل پژمانفر رییس کمیسیون
اصل نود مجلس شــورای اســامی در صفحه شخصی خود
در توئیتر اعالم کرد :تاکنون بیش از  ۴۰شــکایت از شخص
آقای ملکزاده معاون پژوهشــی مستعفی وزارت بهداشت در
ماههای گذشته به کمیسیون اصل  ۹۰واصل شده است.طبق
قوانین کمیســیون اصل نود با استفاده افراد پیگیری شکایات
متوقف نمی شود و فرد باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.
تکذیب توییت پرحاشیه منتسب به رئیس شورای
سیاستگذاری ائمه جمعه

روابط عمومی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه درباره توییت
منتسب به رییس این شــورا ضمن صدور اطالعیهای اعالم
کرد :رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در توییتر حساب
کاربــری ندارد.روابط عمومی شــورای سیاســتگذاری ائمه
جمعه درباره توییت منتســب به حجت االســام والمسلمین
محمدجواد حــاج علیاکبری اطالعیهای صــادر کرد.ضمن
آرزوی ســامتی برای مردم شــریف ایران و عرض ادب و
احترام خدمت اصحاب رســانه ،چهرههای سیاسی و گرامیانی
که در خصوص انعکاس یا تحلیل توئیتی منتســب به رئیس
شورای سیاســتگذاری ائمه جمعه و امام جمعه موقت تهران،
با مضمون انتخابات  ۱۴۰۰اهتمام داشــته اند ،به اســتحضار
میرسانیم:تنها پایگاههای مورد تأییدی که در فضای مجازی
به انعــکاس دیدگاه و بیانات حجت االســام والمســلمین
حــاج علی اکبری میپردازند ،با نشــانی »ofoghha.ir« :در
اینســتاگرام و در قالب سایت ،مشــغول فعالیت هستند و در
دســترس مخاطبان قرار دارند .بدیهی است که اخبار رسمی
و نهادی هم در پایگاههای تعریف شــده ارائه میشود .الزم
به ذکر اســت وی تاکنون در فضای توئیتر هیچگونه فعالیتی
نداشــته و ندارند و انتساب حســابهای کاربری ،به هر نام
و عنوان دیگری ،جز آنچه که اطالع رســانی شــد ،تکذیب
میشود.
منبع  :تابناک

