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آشنا مجرم سیاسی شد

چنــدی پیــش مرتضی
مقتدایــی نایب رئیس
جامعه مدرســین خبر
داد که حــوزه علمیه
قم بنــا نــدارد تا در
انتخابــات ریاســت
جمهــوری ســال آینده
دخالــت کنــد .چند روز
گذشته نیز تاثیرگذارترین
چهره جامعه مدرسین از
شورای نگهبان کنار رفت
و اینگونه به نظر میرســد که افول سیاسی
حزبی که روزگاری محور ائتالف اصولگرایان
بود ،آغاز شــده اســت .جریان راست حوزه
علمیه با محوریــت جامعه روحانیت مبارز و
جامعه مدرســین حوزه علمیه قم ،در بیشتر
انتخابات دهه هفتاد ،نقش اثرگذاری در این
جریان داشت .اما به مرور ،اختالفات درونی
اصولگرایــان از یکســو و از ســوی دیگر
بیاعتنایــی چهرههــای تاثیرگــذار آنها به
زعامت مراجع تقلید باعث شد سرانجام این
جریان به جایی برســد که انتخابات برایش
علی السویه باشد! با این حال فعاالن سیاسی
تحلیلهای دیگری از ماجــرا هم دارند؛ از
جمله اینکه گفته شد «اگر جامعه مدرسین و
دیگــران اعالم کنند که از انتخابات حمایت
نمیکنند و از شخصی ،حمایت ندارند ،شاید
به این دلیل باشد که برنده انتخابات 1400
از همین امروز معلوم اســت و نیازی نیست،
افرادی خــود را هزینه کنند و با بدنه جامعه
درگیــر شــوند و در جامعه در مــورد آنها،
قضاوتهای نادرستی بشود».
در انتخابــات ســال  ،84جریــان اصلــی
اصولگرایان به رهبــری جامعتین به دنبال
ریاســت جمهــوری الریجانی بــود .نتایج
علی روغنگران

رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان این که هیچ
کس در این مجلس مخالف برداشتن تحریمها نیست بر ضرورت حفظ موضع عزت و قدرت
در مقابل آمریکا و تمرکز در امتیازگیری از طرف مقابل تاکید کرد.
ایســنا نوشت :حجت االسالم مجتبی ذورالنور در تذکری در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه
مجلس شورای اسالمی با متهم کردن دولت به پهن کردن فرش قرمز برای دشمن و امنیتی
و سیاســیترین کابینه بعد از انقالب خواندن این دولت ،اظهار کرد :این را میدانید که اگر از
موضع ضعف و سســتی برخورد کنید میدان امتیازگیری را از دســت دادید و پیشاپیش زمینه
امتیازگیری را برای دشــمن فراهم کردید .شاعر درست گفته که « اظهار عجز پیش ستمگر
ابلهی است /اشک کباب باعث طغیان آتش است».
وی افزود :به حضرت عباس به کســی که شما قبول دارید هیچ کس در این مجلس مخالف
برداشتن تحریم نیست ولی از موضع اقتدار و عزت ورود کنید که حق مردم را تضییع نکنید؛
از همین اول از موضع عجز شــروع نکنید که برجام بدبختی بود و ادامهاش بدبختی بیشتری
بــرای مردم فراهم میکند .از موضع عزت و قدرت ورود کنید و از اصول و ارزشها و حقوق
ملت عقب نشینی نکنید و محکم بایستید.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی خطاب به رییس جمهور مدعی شد :یعنی چه که
دوروبریهای شما هر کدام در تمجید آمریکا و در حل این موضوع که میخواهیم تحریمها را
برداریم تمام حمالتشان به نیروهای منتقد داخلی است؟ شما در امتیازگیری از طرف مقابل
متمرکز شوید نه این که مرتب فریاد ننه من غریب سر بدهید.
نیکزاد نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی که اداره جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این
تذکر گفت :تحریمهای ظالمانه علیــه ملت بزرگ و مقاوم ایران که ایاالت متحده به ناحق
انجام داده چیزی است که دموکراتها خیلی بیشتر از جمهوریخواهها آن ار تصویب کردند
امیدی به هیچ کدام نیست مگر این که ملت بزرگ ایران و دولت به حرف حضرت آقا گوش
دهند و مقاوم باشند.

افولسیاسیجامعتین

خبرنگار

ذوالنور :به حضرت عباس هیچ کس در این
مجلس مخالف برداشتن تحریم نیست

انفعال در حزبی که زمانی محور ائتالف اصولگرایان بود
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ســخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی از رسیدگی به پرونده حسام الدین آشنا
مشاور رییس جمهور -در دادگاه کیفری یک تهران خبر داد.بــه گزارش صحامروز به نقل از قوه قضاییه ،ســخنگوی هیــات منصفه جرایم مطبوعاتی و
سیاســی از رسیدگی به یک پرونده جرم سیاسی در دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد
و گفت :در تاریخ دوم آذرماه  ،۹۹پرونده جرم سیاســی در شعبه  ۹دادگاه کیفری یک استان
تهران با حضور هیات قضایی به ریاســت قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه
جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.
احمد مومنی راد اظهار کرد :در این جلسه از دادگاه ،پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان
کیفرخواست را قرائت کرد.
وی افزود :پس از تفهیم اتهام ،حســام الدین آشنا به عنوان متهم جرم سیاسی بابت دو مورد
اتهام نشر اکاذیب با شکایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و همچنین شکایت
سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه ،دفاعیات خود را شرح داد.
مومنی راد گفت :هیات منصفه رســیدگی به جرایم سیاســی پس از استماع دفاعیات متهم و
وکیل وی ،به اتفاق آراء حسام الدین آشنا را در هر دو مورد اتهامی ،مجرم شناخت و همچنین
با اکثریت آراء وی را مستحق تخفیف دانست.
پیشتر نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی ،به
اتهام نشر اکاذیب ،با نظر هیات منصفه مجرم و مستحق تخفیف شناخته شد.
علیرضا زاکانی نیز به عنوان متهم به ارتکاب جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی
تهران  ۲۰شبکه  ۵سیمای جمهوری اسالمی با شکایت وزارت اطالعات مبنی بر نشر اکاذیب
در دادگاه حضور یافت که هیات منصفه او را مجرم نشناخت.
براســاس اصل  ۱۶۸قانون اساسی« ،رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با
حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد .نحوه انتخاب ،شرایط ،اختیارات
هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسالمی معین میکند».
در دوره تحول قوه قضائیه اجرایی شــدن قانون جرم سیاسی برای اولین بار پس از انقالب با
دستور ایت اهلل رییسی رییس قوه قضائیه کلید خورد که پس از دادگاه زاکانی و نعمت احمدی
این سومین دادگاه جرم سیاسی است که با حضور هیات منصفه برگزار میشود.

انتخابات ،اما برای این جریان خوشحالکننده
نبود .الریجانی نه در سطح بزرگان اصولگرا،
نه در ســطح بدنه تبلیغاتی و نه در ســطح
عامه مردم اقبالــی نیاورد .همزمان آیت اهلل
مصباح یزدی عضو دیگر جامعه مدرســین
تالش بیوقفــهای برای پیــروزی محمود
احمدی نژاد نامــزد اختصاصی خود میکرد.
جامعتین در انتخابات بعدی سعی کرد برای
آیــت اهلل مصباح یزدی ،شــأنی در ســطح
دبیرکل جامعتین قائل شــود و با تشــکیل

مدرسین در شــهر قم که «علی الریجانی»
رئیس پیشــین مجلس را هم شامل میشد؛
فهرســت دیگری با حضور نامزد مورد نظر
خود در شــهر قم منتشر کرد و نام فهرست
اصولگرایــی بر آن نهــاد .انتخابات مجلس
دهم عرصــه عمل اصالح طلبــان بود ،اما
دوره یازدهــم انتخابات مجلــس رویه «ان
ُقلــت»آوری در تصمیم این نهاد از ســوی
برخی طیفها جدیتر دنبال شد به گونهای

,,

آنها از روحانیون پیشکسوت به اصولگرایان
ارتدکس جدید از همین دوره آغاز شد .آنها
مداحی را بیشتر از سخنرانی دوست داشتند.
قهرمان نسل آنها روحانیونی مثل هاشمی
و بهشتی نبودند بلکه منبر رائفی پور ،حسن
عباســی و حاج منصور برای آنها جذابتر
بود .گاهــی میان این دو گــروه اختالفاتی
پیش میآمــد .مثل انتقاداتــی که آیت اهلل
مکارم شیرازی و ناطق نوری از رحیم مشایی
کردند .انتقاداتی که هنوز هم ادامه دارد و در

جریان راست حوزه علمیه با محوریت جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه

علمیه قم ،در بیشتر انتخابات دهه هفتاد ،نقش اثرگذاری در این جریان داشت .اما به مرور،
اختالفات درونی اصولگرایان از یکسو و از سوی دیگر بیاعتنایی چهرههای تاثیرگذار
آنها به زعامت مراجع تقلید باعث شد سرانجام این جریان به جایی برسد که انتخابات
برایش علی السویه باشد

شورای فقهی اصولگرایان ،همچنان در بطن
تصمیمات باقی بمانــد ،اما نه مصباح یزدی
آنها را به رســمیت میشــناخت و نه سایر
اصولگرایان ضــرورت ائتالف با جامعتین را
احســاس میکردند .آخرین تیر این ترکش
انتخابــات خبرگان بــود کــه جامعتین به
خاطر رودربایســتیهای معمول نام هاشمی
رفســنجانی را در فهرســت خود قــرار داد
و همیــن موضوع باعــث اختالفات درونی
اصولگرایان شد و در نهایت احزاب متفرقه،
لیستی بدون نام هاشــمی منتشر کردند .در
همان انتخابات در شــهر قم ،جبهه پایداری
در کنار فهرســت اعالم شده از سوی جامعه

که در فهرســت منتشر شــده از قم ،هر سه
نامزد مورد حمایــت جبهه پایداری بودند .با
این توصیفات میتوان اینگونه استنباط کرد
که جامعه مدرســین حوزه علمیه قم پس از
چهار دهه حضور میاندارانه و موثر در اردوگاه
راســت سیاســی ،این روزها میدانی برای
میدانداری خود نمییابد یا به دیگر ســخن
با افزایش طیفهــای متنوع در این اردوگاه
مجالی برای برآورده ســاختن انتظارات آن
دســتکم تاکنون فراهم نشده است .نسل
جدید اصولگرایان به بــزرگان خود توجهی
نداشــتند و معتقد بودند آنهــا به مرور زمان
محافظهکار شــدهاند بنابراین شیفت سیاسی

مقطعی منجر به زندانی شدن حسن عباسی
شــد .خروج جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
از کــورس انتخابات ،به معنای انزوای کامل
آنها نیست و این تشکیالت همچنان رویه
چهل ســال گذشــته خود را بــرای معرفی
مراجع تقلیــد و اعالم مخالفــت و انتقاد از
روحانیونی که مشی سیاسی منتقد جمهوری
اســامی دارند را حفظ کرده .چند روز پیش
بــود که آنها بیانیه تنــدی در نقد آیت اهلل
کمال حیدری منتشر کردند .اکثریت اعضای
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عضو مجلس
خبــرگان هســتند و نهادهــای دیگری به
خصوص شورای نگهبان هم ارتباط خوبی با

این تشکیالت دارند که البته شاید استعفای
محمد یزدی از عضویت در شورای نگهبان،
پایانی بر این همکاری باشد .در سوی دیگر
جامعتین ،جامعــه روحانیت مبارز قرار گرفته
که ظاهرا برنامــه جدیتری برای انتخابات
ریاست جمهوری دارد .آنها خوشحالی خود را
از شکست ترامپ پنهان نمیکنند .چه آنکه
به تازگی مصباحی مقدم ســخنگوی جامعه
روحانیت مبارز از امیدواریاش به مشارکت
جدی مــردم در انتخابات پیش رو ســخن
به میان آورده و گفت که با این شــرایط از
رای نیاوردن ترامپ بسیار خوشحالم .آنها از
مدتها پیش برنامــه خود برای انتخابات را
آغاز کردهاند؛ آنچنان که موســی پور عضو
شــورای مرکزی حزب نیــز خبر داده که در
جلسهای موضوع انتخابات ریاست جمهوری
و راهبرد حضور این تشکل سیاسی اصولگرا
در آن مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه
روحانیت حزبی میانهرو تر از جامعه مدرسین
به شمار میرود و بســیار تالش کرد دست
به بازســازی تشــکیالتی بزند و چهرههای
میانــهروی قدیمی را نیز به حزب بکشــاند
کــه البتــه در بخشــی از آن موفــق نبود.
اما در حقیقت مشــکل حضــور چهرههای
میانهرو یــا قدیمی نبود ،مشــکل آنجا بود
کــه بدنه اصولگرایان همانگونه که از جامعه
مدرســین دل بریدند ،از جامعه روحانیت نیز
فاصله گرفتند تا بــه مرور برای جوانانی که
ایدههای نســل قدیم را دوست ندارند ،تاثیر
و نفوذ سخنرانان مذهبی  -سیاسی همچون
رائفیپور از چهرههای قدیمی جامعتین بیشتر
شــود .در این شرایط دردسر بزرگ آنجاست
که این بدنــه پارامترهایی بــرای نیروهای
ارزشــی دارد کــه چندان خوشــایند عمده
روحانیون قدیمی نیست.
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ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان تاکید کرد :آینده
روابــط ایران و آمریکا آینده ســاده ای نیســت چرا که
آمریکا در طول  ۴۰سال گذشته جنایات مکرری را انجام
داده اســت و ما لیست جنایت های آمریکا را هیچ وقت
فراموش نمی کنیم.
سعید خطیب زاده صبح روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی
خود با رســانه های داخلی و خارجی در پاسخ به سوالی
مبنــی بر اینکه یکی از نکات مهم و مورد بحث در حال
حاضــر آینده روابط ایران و آمریکاســت و این موضوع
مطرح است که امکان گفت وگو بین ایران و بایدن وجود
دارد اما جناح اصولگرا در ایران چنین چیزی را مردود می
داند و عالقه ندارد که چنین موضوعی از ســوی دولت
کنونی انجام شــود ،اظهار کرد :اول از همه باید خدمت
شما عرض کنم که سیاست خارجی امری جناحی نیست
و در واقع ما سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران
را داریم .مثل بسیاری از کشــورهای با سابقه در ایران
نیز صداهای متعددی وجود دارد و شــکوه ایران در چند
صدایی بودن آن است و البته شکوه سیاست خارجی مان
نیز در تک صدایی بودن آن است .ما در سیاست خارجی
تک صدا و واحد عمل می کنیم.
وی با بیان اینکه مطمئن نیســتم کــه این جناح بندی
هایی که شــما اشــاره کردید دقیق باشد  ،تصریح کرد:
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران امری حاکمیتی
است و این سیاســت بر اساس منافع ملی کشور تنظیم
و اعالم می شود.
این دیپلمات ارشــد کشورمان خاطرنشــان کرد :آینده
روابط ایران آمریکا آینده ســاده ای نیست چون آمریکا
در طول  ۴۰ســال گذشته جنایت های متعدد و مکرری
را علیه ایران انجام داده اســت و لیســت این جنایت ها
طوالنی اســت .از جمله جنایت هایــی که در همکاری
بــا صدام در جنگ تحمیلی علیه ملــت ایران انجام داد
و در ســال های اخیر نیز با تحریم ها و جنگ اقتصادی
مشــکالتی را برای مردم ایــران از جمله در زمینه دارو
و غذا ایجــاد کرد که این نیز جنایت بزرگی اســت .در
کنــار این جنایت ها دولت آمریــکا جنایت های خاصی
نیز انجام داده اســت ،از جمله ترور ســردار شهید قاسم
سلیمانی.
وی با بیان اینکه لیســت این جنایــت ها کوچک نمی

شــود و ما آن را فراموش نمی کنیم ،افزود :رژیم فعلی
آمریکا بهتــر از هر کس دیگری می داند که دیگر نمی
تواند به سیاست شکســت خورده خود علیه ایران ادامه
دهد و ما قبال نیز گفته ایم که ایاالت متحده آمریکا اگر
میخواهد مســیر غلط خود را اصالح کند چاره ای ندارد
که به تعهدات خود به عنوان عضوی از جامعه ملل و به
این روند بازگردد .البته همانطور که اشاره کردم ما لیست
جنایت های آمریکا را فراموش نمی کنیم و مطالبات ما
از آمریکا در این زمینه سر جای خودش است.
ســخنگوی وزارت خارجه در ارتباط با تعامالت ایران با
کشــورهای اروپایی در ارتباط با برجام و اظهار نظر وزیر
خارجــه آلمان در ارتباط با ایــن توافق بین المللی گفت
که برخی از طرف هایی که در برجام هســتند چیزهایی
که می گویند به خود آنها مربوط می شود .موضع ما در
مورد برجام و این توافق کامال روشــن است و مهمترین
اقدامی که آلمان و کشــورهای اروپایی باید انجام دهند
این اســت که به تعهدات خود بازگردند .بیش از دو سال
اســت که اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی عضو برجام
در ابعاد مختلف این توافق بین المللی را نقض کرده اند.
کشورهای اروپایی بهتر اســت اراده خود را برای حفظ
این توافق بین المللی ثابت کنند و در همین چارچوب به
تعهدات برجامی خود عمل کنند.
این دیپلمات ارشــد کشورمان با تاکید بر اینکه ما روابط
منظمی با کشــورهای اروپایی داریم روابط دیپلماتیک
بین ایران و این کشورها برقرار است و سفارتخانه های
ما در آنجا فعال هستند گفت :در همین چارچوب نیازی
به پیام رسانی رسانه ای بین ایران و این کشورها وجود
ندارد و ما مواضع خود را به صورت صریح و روشــن به
آنها منتقل کرده ایم.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد گزارش برخی
از رسانه های آمریکایی در ارتباط با ترور نفر دوم القاعده
در تهــران و ارتبــاط ایران با این گروهک تروریســتی
گفت :گزارش های منتشــر شده در برخی از رسانه های
خاص گزارش های ساختگی است و برای فرار کردن از
مسئولیتی است که متوجه کشورهایی است که القاعده را
سازمان دادند و اکنون نیرو برای آنها استخدام می کنند
و در راستای احیای آن تالش می کنند.
وی با اشــاره به تالش های ایران در طول این سال ها

برای مبارزه با گروه های تروریســتی و تکفیری گفت:
این جور وصله ها به آمریکا و کسانی که القاعده را ایجاد
کردند می چسبد نه ایران.
خطیبزاده در نشست خبری این هفته خود با خبرنگاران
با اشاره تالش کانادا برای تصویب قطعنامه ضد حقوق
بشری علیه ایران گفت :امیدواریم که دولت کانادا دست
از استانداردهای دوگانه در رفتار و عمل خود بردارد.
وی افزود :فکر میکنیم کــه زمینههای مختلفی وجود
دارد که دو کشــور همکاری مناســبی داشــته باشند .
متاسفانه رویکرد دولت کانادا طی سالهای اخیر رویکرد
مخربی بوده است.
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاســخ به سوال
دیگری در ارتباط با اخبار منتشــر شــده مبنی بر اینکه
رژیم صهیونیســتی تعدادی از سربازان و سپاهیان ایران
در سوریه را با حمله به مقر آنها به شهادت رسانده است
و آیا این خبر از ســوی جمهوری اســامی ایران مورد
تایید است گفت :من شهادت سربازان و سپاهیان ایرانی
در سوریه را نشنیده ام و چنین چیزی تایید نمی شود.
وی ادامه داد :رژیم اشغالگر قدس خود می داند که فصل
بزن در رویی خیلی وقت اســت که تمام شده است و با
احتیاط عمل می کند.
خطیب زاده گفت :طبیعی اســت کــه خوی تجاوزگری
این رژیم قابل درمان نیســت و تنها راه آن مقاومت صد
درصدی در تمام جبهه هایی اســت که این رژیم دست
به ناآرامی می زند.
ایــن دیپلمات ارشــد کشــورمان به موضــوع حضور
مستشاری ایران در سوریه نیز اشاره کرد و گفت :حضور
ایران در سوریه مستشاری است و طبیعی است اگر کسی
بخواهد در این حضور مستشاری خللی ایجاد کند پاسخ
کوبنده ای میگیرد و آنها قبال این پاسخ های کوبنده را
گرفته اند و به النه های خود فرار کرده اند.
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاســخ به سوال
دیگری در ارتباط با برخی از اخبار منتشــر شده مبنی بر
اینکه عربســتان به دنبال این است که نام حوثی های
یمن را در لیست سازمان های تروریستی از جمله لیست
ســازمان ملل و آمریکا قرار دهد ،اظهار کرد :عربستان
سعودی چندین ســال است که مردم بیگناه یمن را می
کشــد و به بســیاری از مناطق این کشور حمله کرده و

آنجا را بمباران کرده است.وی ادامه داد :امروز عربستان
تمام یمن را در محاصره قرار داده اســت و این باعث به
وجود آمدن مشکالت بســیاری برای مردم این منطقه
از جمله کودکان آن شــده اســت .عربستان از هر گونه
تالشــی برای حل و فصل بحران یمن نه تنها استقبال
نمی کند بلکه تالش می کند در مسیر آن سنگ اندازی
کند .رژیمی که می خواست در یک حمله سه روزه کل
یمن را اشغال کند اکنون چندین سال است با توسل به
اقدامات نظامی و پست ترین اقدامات به مردم یمن فشار
می آورد و آنها را در محاصره قرار داده است.
این دیپلمات ارشــد کشــورمان تصریح کرد :جمهوری
اســامی ایران تاکید دارد که تنهــا راه حل این بحران
به رســمیت شناختن خواســت مردم یمن و انجام گفت
وگوهای یمنی اســت و اینکه اجازه داده شود بر اساس
فرآیندهای بین المللی حل این بحران به سمت درست
سوق داده شود.
خطیب زاده تاکید کــرد :ایران با افتخار کنار مردم یمن
ایستاده اســت.خطیبزاده در پاسخ به سوال دیگری در
مورد این که گفته شــده بود که بعد از آزاد سازی الذقیه
مدیریت این بندر در ســوریه به ایران واگذار میشود و
این موضوع به کجا رســید و اکنــون وضعیت ریلی که
قرار بود بین ایران ،عراق و ســوریه کشیده شود به کجا
رسیده است ،گفت :همکاریهای ایران با دو کشور عراق
و ســوریه در حوزههای مختلف با جدیت دنبال میشود
که بخشــی از آن مربوط به زیرساختهای اقتصادی و
بخشــی دیگر از آن مربوط بــه همکاریهای امنیتی و
سیاسی است.وی ادامه داد :کمیتههای چند جانبهای در
این زمینه شکل گرفتهاند و در حال پیگیری این موضوع
هســتند.خطیبزاده خاطر نشــان کرد :امیدواریم هرچه
زودتر روند بازسازی ســوریه سرعت بگیرد چرا که این
موضوع باعث آرامش و ثبات در این کشــور و پایان درد
و رنج مردم آن منطقه خواهد بود.
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان همچنین در
نشست مطبوعاتی خود که استثنائا به جای دوشنبه روز
یکشنبه برگزار شــده بود در پاسخ به سوال دیگری در
مورد سفر اخیر وزیر خارجه آمریکا به برخی از کشورهای
منطقه از جمله ســرزمینهای اشغالی و اظهاراتی که در
جریان این سفرها داشته است ،تصریح کرد :واقعیت این

است سفرهایی که وزیر خارجهای که دوران مسئولیتش
در حال تمام شدن است پیش از اینکه مربوط به پیگیری
سیاستهای شکست خورده آمریکا باشد احتماال بیشتر
مرتبط به ماهیگیریهای آینده سیاسی است.
خطیبزاده با اشــاره به نوع تعامل برخی از کشــورهای
منطقه با دولت کنونی آمریکا و اینکه آنها این را پنجره
فرصتی برای خــود تصور کردهاند ،گفــت :این پنجره
فرصت نیست بلکه این کشــورها با نوع رفتارهای خود
آبرویشــان را در بین ملتهای منطقــه بردهاند و این
ســه چهار کشور بدنام که در منطقه و در بین مردمشان
منزوی هستند بعید اســت که توانسته باشند از این نمد
کالهی برای خودشان درست کنند.
وی خاطر نشان کرد :متاسفانه برخی از حکام کشورهای
منطقه تمام حیثیت و آبروی خود را در ســبد کســانی
گذاشــتهاند که حتی مردم آمریکا نیز حکم به اخراج آنها
دادهانــد .امیدواریم هرچه زودتر این کشــورها به دامان
همکاریهای منطقهای برگردند.
خطیبزاده همچنین به ســفر پمپئو به ســرزمینهای
اشغالی اشاره کرد و گفت :ســفر وزیر خارجه آمریکا به
سرزمینهای اشــغالی موضوع تلخی است و اگر خیانت
برخی حکام و کشــورهای عربی نبود اینقدر بیشرمانه
وزیــر امــور خارجه آمریکا به ســرزمینهای اشــغالی
نمیرفــت و تمام قطعنامههای ســازمان ملل را در این
زمینه زیرپا نمیگذاشــت و این چنین سرکشــانه سعی
نمیکرد هر اقدام ضد بشری اسرائیل را سفیدنمایی کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در همین رابطه
اظهار کرد :آرمان فلســطین آرمانی است که تمام جهان
اســام باید به آن پایبند باشــند و در راستای زنده نگه
داشتن و تحقق آن تالش کنند.
خطیبزاده همچنین در پاســخ به سوال دیگری درباره
اصابت یک راکت به محوطه ســفارت ایران در کابل در
روز گذشــته و پیگیریهای صورت گرفته در این زمینه
از ســوی ایران گفت :واقعیت این اســت که ما نگران
همسایه عزیز خود افغانســتان بوده و هستیم .همسایه
بسیار زخم خوردهای داریم زخم جنگ ،تروریست ،تجاوز
آمریکا و کشــتار مردم بیگناه ولی با غرور افغانســتان.
این برای ما مقولهای است که با تمام قوا سعی میکنیم
برطرف شود.

وی در مــورد حمالت راکتی روز گذشــته در کابل نیز
اظهار کــرد :آنچه که دیــروز رخ داد حمالت راکتی به
نقاط مختلف دیپلماتیک افغانستان بود که در این جریان
گوشــهای از حیاط ســفارت ایران نیز مورد اصابت قرار
گرفت ،خوشبختانه هیچ خسارت جدی برای افراد حاضر
در سفارت کشورمان به همراه نداشت.
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان ادامه داد :ما
از همــان لحظه اول وقوع این حادثه با ســفارتمان در
کابل و مقامات افغانستان در تعامل بودهایم و مسئولیت
این اقدامات را متوجه کسانی میدانیم که بدون در نظر
گرفتن خواست مردم افغانســتان بر مواضع غیراصولی
خود پافشاری میکنند.
این دیپلمات ارشد کشورمان با تاکید بر اینکه تروریست
در هر شــکل و رنگی محکوم اســت ،اظهار کرد :تنها
راه برقراری صلح پایدار و تحقق پیشــرفت و توسعه در
افغانستان از مســیر گفتوگوهای بیناالفغانی میگذرد
گفتوگوهایــی که ما همــواره از آن حمایت کردهایم و
معتقد هستیم که تمامی طرفها باید به این گفتوگوها
پایبند باشــند .امیدواریم که این مسیر منجر به تحقق و
صلح پایدار در افغانستان شود.
خطیبزاده در پاســخ به ســوال دیگــری در ارتباط با
بازگشــت احتمالی آمریکا به برجام بعد از ورود جوبایدن
به کاخ ســفید و نگاه ایران به این موضوع تصریح کرد:
همان طور کــه پیش از این نیز گفتهایــم تا دولتی در
آمریکا مستقر نشود ما نمیتوانیم در مورد آن اظهارنظر
کنیــم و آنچه کــه برای ما مهم اســت رفتــار دولت
آمریکاست نه گفتار و اظهارنظرها.
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادامه داد :ما با
دقت و هوشــیاری تمام تحــوالت و گفتهها را پیگیری
میکنیم و آقای ظریف نیز در مصاحبهای که با روزنامه
ایران داشــتند به صورت صریح نیز مواضع ایران را بیان
کردند.
وی ادامه داد :همه در دنیا از جمله در خود آمریکا متوجه
شدهاند که سیاست فشــار حداکثری علیه ایران به یک
شکســت حداکثری برای آمریکا تبدیل شده است و این
سیاست به نتیجه نرسیده و هر کسی در کاخ سفید باشد
راهی ندارد جز اینکه به حقوق ملت ایران احترام بگذارد
و ما مواضع خود را به صورت روشن بیان کردهایم.
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وصول مالیات از مشاغل و اشخاص حقیقی
تا  ۱۰بهمن متوقف شد

معاون ســازمان امور مالیاتی از متوقف شــدن
وصول مالیات صاحبان مشــاغل و اشــخاص
حقیقی تــا  ۱۰بهمن ماه خبــر داد.به گزارش
روزنامه «صبح امروز» و به نقل از مهر ،محمود
علیزاده معــاون امور فنی و حقوقی ســازمان
امور مالیاتی در گفتگویی تلویزیونی با اشــاره
به تصمیم ســتاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان
مالیاتی در مورد اخذ مالیات از مودیان ،اظهار داشــت :به این تصمیم رســیدیم که بدهکاران
مالیاتی که بدهی آنها قطعی شده و از طریق مکانیزم اجرایی باید وصول میشد تا تاریخ ۱۰
بهمن  ۹۹برای صاحبان مشاغل کسب و کار و اشخاص حقیقی متوقف االجرا شود.وی ادامه
داد :مالیاتی که وصول میشــود مالیات بر درآمد اســت وقتی بنگاهی در هر شرایطی درآمد
داشته باشد مشمول مالیات بوده و این موضوع در راستای عدالت افقی خواهد بود اگر درآمد
نداشته باشد نیز مشمول مالیات نمیشود.

قیمت کره آزاد شد

گزارشی از ماجرای محموله جنجالی آلمانی؛

کانتینرها به نفع دولت ضبط شد

خبرنگار

مهناز اصغری

بــه عقیــده برخــی
کارشناسان رونق تولید
یکی از اساســیترین
مولفههــای اقتصــاد
کشور به شمار میرود
و این موضوعی است که
امروزه بسیاری از اقشار و
طیفهــای اقتصادی و
اجتماعــی بــر آن تاکید
دارند .اما گستره واردات
کاال و یا بدتر آن ،قاچاق
کاال به کشــور نه تنها تعطیلی کارخانهها را
رقم میزند بلکه تیشــهای بر ریشــه تولید
داخلی است.
در مقابل نیز برخی پژوهشــگران اقتصادی
بــر این موضــوع بــاور و تاکیــد دارند که
واردات کاالهــای خارجی مســبب افزایش
کیفیت کاالهــای داخلی خواهــد بود تا به
استانداردهای جهانی نزدیکتر شوند ،بنابراین
افزایــش مطلوبیت و رفاه جامعــه را در پی
دارد .همچنین با بررســی حجم واردات در
کشورهای مختلف و رشــد اقتصادی بیشتر
ایــن مناطق ،رابطه نزدیک تجارت و رشــد
اقتصادی مشخص میگردد؛ در نتیجه وجود
میزان مناســب از واردات برای کشــورهای
فعال در تجارت ،میتواند آثار مثبتی بر روند
رشــد فرهنگی و اقتصادی آنها داشته باشد.
در ادامه این دســته از کارشناســان بر این
باورند که برای حفظ تراز تجاری ،اســتفاده
از اســتراتژیهای واردات اولین گزینه موثر
است.

که ایــن موضوع اعتراضات و جنجال زیادی
از سوی تولیدکنندگان به دنبال داشته است.
البتــه در این خصوص مدیرکل دفتر مقررات
صــادرات و واردات وزارت صمت نیز اظهار
کــرده بود که ثبت ســفارش ایــن محموله
مربوط به ســال  ۱۳۹۶و قبــل از ممنوعیت
واردات لوازم خانگی در ســال  ۱۳۹۷است.
سعید عباســپور اشاره داشته که ارز مورد نیاز
جهت واردات این کاالها قبل از ممنوعیت و
زمانی بوده که سیستم ارز نیمایی ایجاد نشده
بود؛ بنابراین مقرر شده بخشی از ارز مورد نیاز
این محمولــه از طریق ارز متقاضی و بخش
دیگر از طریق سیســتم بانکی که همان ارز
آزاد است تامین شود.
اکنــون نیز مطابــق آخرین اخبار ،شــنیده
شــده با توجه به ممنوع بودن واردات گروه
کاالیی ،ایــن کانتینرها با اعمــال مقررات
متروکــه به ضبــط قطعی دولــت درخواهد
آمد امــا تولیدکنندگان داخلــی نگرانند تا با
گشــایشهای اقتصادی ،دوباره لوزم خانگی
خارجی راهی بازار ایران شود.
از بین رفتن دستاوردهای داخلی سازی با
تکرار اتفاقات اینچنینی

در همیــن رابطــه دبیرکل انجمــن صنایع
لوازمخانگی در گفتوگو با ایرنا گفت :تکرار
چنین اتفاقاتی با توجه به احتمال گشایشهای
اکبرپور :با توجه به
اینکه خوشبختانه بسیاری
از تولیدکنندگان داخلی

شروع ماجرای ترخیص 420کانتینر لوازم
خانگی آلمانی از گمرک

به گزارش روزنامــه «صبح امروز» در حالی
که حدود دو سال از ممنوعیت واردات لوازم
خانگی به کشــور میگذرد ،به تازگی با رای
دیوان عدالت اداری ۴۲۰ ،کانتینر لوزامخانگی
یکی از برندهای مطــرح آلمانی در گمرک
شــهید رجایی آماده ترخیص شد ،به طوری
که مرحله ثبت ســفارش و تایید منشا ارز آن
که گفته میشد ارز نیمایی بوده ،انجام شده

مشغول تولید این دست
کاالها هستند ،خروج این
حجم کاال در برهه حساس
فعلی شائبههای زیادی ایجاد
میکرد و باعث دلسردی
تولیدکنندگان میشد

سیاسی و برداشــته شدن تحریمها ،میتواند
همه دستاوردهای داخلیسازی را از بین ببرد.
«عباس هاشــمی» به تهیه نامهای از سوی
این انجمن به وزیر صنعت ،معدن و تجارت و
همچنین ارسال رونوشت آن به قوه قضاییه،
ســازمان بازرسی کل کشور ،مجلس شورای
اسالمی ،بانک مرکزی و دیگر دستگاهها در
این زمینه اشــاره کرد و افــزود :در این نامه
متذکر شــدیم در شــرایط کنونی که صنعت
کشــور بهویژه صنعت لوازمخانگی در تامین
ارز بــرای مواد اولیــه و تجهیزات خود دچار
مضیقه است ،شایسته نیست که  ۱۰میلیون
یورو برای واردات کاالهای نهایی که امکان
ساخت آنها در کشــور وجود دارد ،تخصیص
یابد.
ایــن مقــام صنفی ادامــ ه داد :بــا توجه به
چشمانداز مثبت ایجاد شده در فضای سیاسی
بینالمللــی با برگــزاری انتخابــات آمریکا،
امیدواری به رفع تحریمها و محدودیتهای
بینالمللــی و احتمال بهبود درآمدهای ارزی
کشور ،تولیدکنندگان نگرانند تا همچون ادوار
گذشــته با بهانههایی همچــون تأمین بازار،
اجازه واردات کاالهای نهایی داده شــود که
میتواند برای صنایع کشور خطرناک باشد.
هاشــمی اضافه کرد :این در حالی است که
با توجه بــه محدودیتهای کرونایی ،صنایع
داخلی آسیب زیادی دیدهاند و دولت باید همه
این موارد را مد نظر داشته باشد.
وی ،تالش برای داخلیســازی محصوالت
در حدود دو ســال گذشــته را یادآور شد و
گفت :هم اکنون نیاز ارزی تولید یک دستگاه
یخچالفریــزر ،یک چهارم نیاز ارزی واردات
محصول مشــابه اســت ،بنابرایــن اگر ۱۰
میلیون یوروی یاد شده به واردات مواد اولیه
و تجهیزات اختصاص مییافت امکان تولید
لوازمخانگی بــه ارزش حدود چهار برابر این
رقم یعنی  ۴۰میلیون یورو امکانپذیر بود.
خلق ارزش 4برابری ،با واردات مواد اولیه
به جای محصول کامل

دبیــرکل انجمــن صنایــع لوازمخانگــی
خاطرنشــانکرد :طبق برآوردهــا از ابتدای

حاکی از رشــد  ۳۰درصدی در همسنجی با
پارسال است.

هاشمی :در شرایط

ورود ضابط قضایی برای توقیف محموله

کنونی که صنعت کشور
بهویژه صنعت لوازمخانگی
در تامین ارز برای مواد اولیه
و تجهیزات خود دچار مضیقه
است ،شایسته نیست که ۱۰
میلیون یورو برای واردات
کاالهای نهایی که امکان
ساخت آنها در کشور وجود
دارد ،تخصیص یابد

امسال تاکنون بین  ۶۰تا  ۶۵درصد نیاز ارزی
تولیدکنندگان لوازمخانگی ،آن هم به سختی
تامین شده است.
وی تاکید کرد :در ماههای آینده و برداشــته
شــدن احتمالی تحریمها ،باید تفکر غالب در
کشور حمایت از تولید و تامین داخل باشد.
هاشــمی ادامــهداد :اکنــون در صنعــت
لوازمخانگی در بسیاری از اقالم داخلیسازی
انجام شــده و حتی برخی موتورهای اسپلیت
یونیــت که در برنامه داخلیســازی نبودند و
همچنین موتورهای کوچک ،توسط شرکتها
و کارخانجات داخلی تولید میشود.
به گزارش ایرنا ،بررســی آمارهای رســمی
منتشــره وزارت صنعت ،معــدن و تجارت از
ابتدای امسال تا پایان مهرماه حاکی از تداوم
روند رو به رشــد تولید انواع لــوازم خانگی
در کشــور اســت ،بهطوری که در دو بخش
ماشینلباسشویی و یخچال و فریزر به ترتیب
رشدهای  ۵۲.۹درصدی و  ۲۴.۶درصدی به
ثبت رسید.
آنطور که «محمدرضا شهیدی» دبیر انجمن
تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور
نیز آمار داده ،در هفت ماهه امسال  ۶۵۰هزار
دســتگاه تلویزیون در کشــور تولید شد که

درنهایــت ظهر روز گذشــته ناظر گمرکات
استان هرمزگان در گفتگو با تسنیم در ارتباط
بــا  20فقره اظهارنامه لــوازم خانگی مارک
بوش (شامل حدوداً  400کانتینر 40فوت) که
از محل مجوز محرمانه دفتر مقررات واردات
و صادرات وزارت صمت اقدام به اظهار کاال
شــد ،بیان کرد :بالفاصله پــس از اظهار در
گمرک بهجهت رعایت کامل مقررات و رفع
هرگونه ابهام قانونی اقدامات مختلفی رأســ ًا
توسط گمرک شهید رجایی انجام شد.
اکبرپور ادامه داد :در اولین گام کامنت هشدار
از سوی گمرک روی تمام اظهارنامه بهجهت
احتیاط و رعایت کامل مقررات درج شــد .از
ســوی دیگر مکاتبه الزم با مرکز واردات در
خصوص ابهامــات مقرراتی با توجه به حجم
قابلتوجه لوازم خانگــی در ابتدای آبان ماه
بهعمل آمد .همچنین همــه اظهارنامههای
مربوطه در مسیر قرمز قرار گرفتهاند و فرایند
ارزیابی و کارشناسی آنها صورت گرفته است
و در نهایت از خــروج کاال ممانعت بهعمل
آمد.
وی با ابــراز اینکه کاالهــای موضوع 400
کانتینــر لــوازم خانگی بوش جــزو کاالی
ممنوعه میباشــد ،گفت :با توجــه به اینکه
خوشبختانه بسیاری از تولیدکنندگان داخلی
مشــغول تولید این دســت کاالها هستند،
خروج این حجم کاال در برهه حساس فعلی
شــائبههای زیادی ایجاد میکــرد و باعث
دلسردی تولیدکنندگان میشد.
از ترخیص کاال جلوگیری به عمل آمد

بــه گفته مدیــرکل گمرک شــهید رجایی،
اقدامات نظارتی این گمرک مانع از ترخیص
کاالی گروه چهار مورد بحث شد که با دستور
مقام محترم قضایی و ورود اطالعات ســپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،کلیه کاالهای این
شرکت در توقیف گمرک است و اجازه خروج
ندارد و با رأی دیوان عدالت اداری از ترخیص
کاال جلوگیری بهعمل آمد.

خودرو ایرانی به  9کشور فروخته میشود
اعالم مســئوالن گمرک ایران از این حکایت دارد که ایران
در ســال گذشــته بیش از  ۵.۷میلیون دالر صادرات خودرو
داشــته و اســپانیا از جمله مقصدهای این صادرات بوده که
بیشــترین تنوع خودرویی به آن صادر شده است.به گزارش
روزنامه«صبح امروز» و به نقل از ایرنا ،گرچه واردات خودرو
حدود ســه سالی اســت که ممنوع شــده و امکان ورود آن
به دلیــل تغییر در ضوابط واردات خــودرو و ممنوعیت ثبت
ســفارش وجود ندارد ولی صادرات خــودرو از ایران صورت
می گیرد.این در حالی اســت که تازه ترین اعالم مسئوالن
گمرک ایران از وضعیت صادرات خودرو از این حکایت دارد
که در سال گذشته حدود  ۱۳۰۰دستگاه خودرو به ارزش پنج
میلیون و  ۷۲۲هزار و هفت دالر به  ۹کشور صادر شده است.
طبق اعالم ســید روح اله لطیفی  -سخنگوی گمرک ایران

 وزن خودروهای صادراتی حدود ۱۵۷۳تن به کشــورهایهنگ کنک ،تایوان ،ســوریه ،امارات ،اسپانیا ،چین،عراق و
ترکیه بوده است.عراق با سه میلیون و ۱۲۲هزار و  ۹۰۰دالر،
آذربایجــان با یک میلیون و ۱۵۹هزار و  ۴۰۰دالر ،ســوریه
با ۹۸۱هزار و  ۸۲۵دالر ســه مقصد اول خودروهای ایرانی
بودند ،همچنین هنگ کنگ با ۱۱۶هزار و  ۸۶۲دالر ،اسپانیا
بــا ۹۶هزار و ۳۶۲دالر ،تایوان با ۷۹هزار و ۵۲۱دالر ،چین با
۳۶هزار و  ۶۰۰دالر  ،ترکیــه با هفت هزار دالر و امارات با
چهار هزار و ۶۶۲دالر دیگر خریداران خودرو از کشــورمان
بودند.خودروی ساینا بیش از  ۹۰درصد سبد صادرات خودرو
در ســال گذشته را به خود اختصاص داده است و پراید ،تیبا،
کوئیک ،ســمند ،پارس ،۲۰۷ ،هایما ،دنا و ...مابقی ســهمی
کمتــر از۱۰درصد را در بر میگیرند.این در حالی اســت که

ی تیبا ،ساینا،
بیشــترین تنوع صادرات خودرویی با خودروها 
کوئیک ،وانتآریسان ،پژو پارس ،پراید۱۳۱و رهام به مقصد
اسپانیا تعلق دارد.صادرات خودرو از ایران و محصوالت ایران
خودرو و سایپا در حالی صورت میگیرد که مسئوالن مربوطه
به ویژه در شورای رقابت بارها تاکید کردهاند که از مهمترین
دالیل نابهسامانی بازار خودرو کمبود عرضه در مقابل تقاضا
اســت شو تا هنگامی که تولید افزایش نیافته و عرضه بیشتر
نشود وضعیت بازار چندان بهبود پیدا نخواهد کرد.
این در شــرایطی است که حتی شــیوا رییس شورای رقابت
چندی پیش پیشــنهاد واردات خودروهای وارداتی را مطرح
کرد که بتواننــد با واردات بدون انتقال ارز و خودروهایی که
امکان خرید آن برای مردم وجود داشــته باشد تا حدودی به
وضعیت بازار سامان دهند.

پرداخت بین  25تا  37دالر برای هر ُدز واکسن کرونا
رئیس شــرکت مدرنا در مصاحبهای با هفته نامه آلمانی ویل ام
زونتگ ،گفت :دولتها باید بیــن  25تا  37دالر برای هر دوز
واکسن شــرکت مدرنا پرداخت کنند.به گزارش روزنامه «صبح
امروز» و به نقل از فارس ،اســتفان بانســل ،مدیرعامل مدرنا
گفت« :با توجه به هزینه سیســتم سالمت ،در زمانی که یک
نفر به شــدت به کووید  19مبتال میشود ،این قیمت عادالنه
است».درحالی که قیمت نهایی به میزان سفارش بستگی دارد،
بانســل گفت این شــرکت عالقه ای به دریافت «اکثر سود»
ندارد و قیمت این واکســن را با قیمت واکسن آنفوالنزا مقایسه

کرده است .مدرنا میخواهد حدود  20میلیون دوز از این واکسن
را تا پایان ســال تولید کند و مقداری از آن قرار است امسال در
اروپا توزیع شود.وی افزود مدرنا در حال حاضر در حال مذاکره
با کمیسیون اروپا برای تامین واکسن است .یکی از موضوعاتی
که طرفها قرار است بر سر آن توافق کنند ،هزینه رزرو کردن
این واکســن اســت .در عین حال ،هنوز هیچ قراردادی میان
طرفین بســته نشده اســت و مذاکرات در مراحلی پایانی قرار
دارد.وی افزود تنها چند روز تا نهایی شدن قرارداد مانده است.
به نوشــته راشــاتودی ،مدرنا اعالم کرده است که قیمت این

واکســن کمتر از ارزش واقعی آن اســت ،اما (در حقیقت) این
کار بــا این قصد انجام شــده تا هزینه هــای همه گیری را تا
زمان تحت کنترل درآوردن ویروس ،پایین تر نگه دارند.با این
حال ،ســفارش با میزان کم واکسن مدرنا ،قیمت آن را دو برابر
گران تر از واکسن شرکت فایزر و بایون تک میکند.اوایل ماه
جاری میالدی ،شرکت مدرنا از موفقیت  94.5درصدی واکسن
تولیدی اش در برابر کرونا خبر داد .همچنین این شرکت اعالم
کرد قصد دارد تا مجوز استفاده اضطراری از واکنش در آمریکا
را از مقامات در هفته آتی دریافت کند.

بر اســاس تصمیم ســتاد تنظیم بازار با توجه
بــه تغییر نــرخ ارز کره وارداتی از رســمی به
نیمایــی ،قیمتگذاری تثبیتــی این محصول
برداشته شد و واحدهای تولیدکننده میتوانند با
رعایت ضوابط قیمت را تعیین کنند.به گزارش
روزنامه«صبــح امروز» و به نقل از ایســنا،در
جدیدترین مصوبات ســتاد تنظیم بازار به تغییر
نرخ ارز کره (انتقال از گروه  ۱به گروه کاالیی) و اتمام موجودی آن با نرخ ارز رســمی اشاره
و اعالم شــده که از آنجاییکه اقالم گروه دو مشمول قیمت گذاری تثبیتی نیستند مقرر شده
واحدهای تولید کننده کره نسبت به تعیین قیمت با رعایت ضوابط قیمت گذاری هیئت تعیین
و تثبیت قیمتها اقدام کنند.شــهریور ماه امسال قیمت کره نزدیک به دو برابر شد و قیمت
کره ۱۰۰گرمی از  ۴۵۰۰تومان به حدود  ۸۰۰۰تومان رســیده و در نهایت ســتاد تنظیم بازار
همین قیمت را تایید کرد .علت این افزایش قیمت نیز تغییر گروه ارزی این کاال از دولتی به
نیمایی از ســال گذشته عنوان شده که حاال با توجه به اتمام ذخایر قبلی تاثیر خود را در بازار
نشــان داده است .البته در نهایت کارگروه ستاد تنظیم بازار ،قیمت کره داخلی  ۱۰۰گرمی را
 ۸۰۰۰تومان تعیین کرد.

ثبت اختراع لپ تاپ لوله شونده توسط الجی

ال جــی حق امتیاز اختراع یــک لپ تاپ لوله
شونده را ثبت کرده اســت.به گزارش روزنامه
«صبح امروز» و به نقل از گیزموچاینا ،ال جی
قصد دارد ســال آینده موبایلی با نمایشگر لوله
شــونده عرضه کند .اما به نظر می رســد این
شــرکت کره ای فقط به تولید موبایل بســنده
نکرده و حق امتیاز اختــراع یک لپ تاپ لوله
شونده را نیز ثبت کرده اســت.طبق تصاویر طرح احتماال یک پدلمسی در بخش مخصوص
لوله شدن نمایشگر جمع می شود .بنابراین دستگاه در حالت باز شبیه یک ساندبار است.
چنین لپ تاپی فضای کمتری اشــغال می کند و حمل و نقل آن راحت تر اســت .از آنجا که
فناوری انعطاف پذیر ظریف اســت ،مدت زمانی طول می کشد تا طرح تکمیل شود .بنابراین
لپ تاپ لوله شونده ال جی در آینده نزدیک در بازار عرضه نخواهد شد.

افزایش ارزش سهام عدالت

ارزش واقعــی ســهام عدالت کــه در ماههای
گذشــته تحت تاثیر روند نزولــی بورس قرار
گرفتــه و کاهش یافته بود ،با صعودی شــدن
حرکت شاخص کل بورس ،افزایش یافت.
به گــزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از
ایسنا ،ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه
 ۴۹۲هزار تومانی ،در تاریخ  ۱۳مردادماه ،کمی
بیشتر از  ۱۷میلیون و  ۹۰۰هزار تومان ،در تاریخ چهارم شهریورماه کمی بیشتر از  ۱۴میلیون
و  ۸۰۰هزار تومان و در تاریخ  ۳۱شــهریورماه ،کمی بیشتر از  ۱۶میلیون و  ۴۰۰هزار تومان
بــود .درواقع ارزش واقعی ســهام عدالت چه با ارزش اولیه  ۴۹۲هــزار تومانی ،چه با ارزش
اولیه  ۵۰۰هزار تومانی و چه با ارزش اولیه یک میلیون تومانی ،بعد از مردادماه کاهشی بود.
این درحالی است که طی حدود  ۱۰روز گذشته که شاخص بورس صعودی بود ،ارزش واقعی
سهام عدالت نیز افزایش یافت؛ به طوریکه ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه  ۵۰۰هزار
تومانی در چهارشنبه هفته گذشته بیش از  ۱۲میلیون و  ۷۰۰هزار تومان بود که نسبت به دو
هفته قبل بیش از یک میلیون تومان افزایش یافت.بر این اســاس ارزش واقعی سهام عدالت
با ارزش اولیه یک میلیون ۵۳۲ ،هزار و  ۴۹۲هزار تومان در روز شــنبه ،به ترتیب  ۲۲میلیون
و  ۱۹۰هزار تومان ۱۱ ،میلیون و ۷۸۰هزار تومان و  ۱۰میلیون و  ۸۹۰هزار تومان است.
البتــه این مباحث درحالی مطح می شــود که فعال و تا اطالع ثانوی فروش ســهام عدالت
متوقف شده است.

هکرها در جستوجوی میلیونها سیستم
مدیریت محتوای وردپرس

در برخی از وبسایتهای با سیستم مدیریت محتوای وردپرس ،از پوستههایی استفاده شده
که وجود آســیبپذیریهای در آنها وردپرس منجر به تسلط کامل نفوذگر به سایت میشود
و از این رو الزم است پوسته آسیبپذیر در وبسایت بهروزرسانی شود.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایسنا ،نفوذگران ناشناس در حال بررسی فضای
وب ،جهت شناســایی وبسایتهایی با سیســتم مدیریت محتوای وردپرس هستند که در
پوستهی ( )Themeآنها از  Epsilon Frameworkاستفاده شده است .این پوستهها که در
بیش از  ۱۵۰هزار سایت نصب شدهاند و در معرض حمالت  Function Injectionقرار دارد
که اکسپلویت آسیبپذیریهای این پوســتههای وردپرس منجر به تسلط کامل نفوذگر به
سایت میشــود.تاکنون بیش از  ۷.۵میلیون مورد حمله با هدف اکسپلویت آسیبپذیری این
پوســتههای وردپرس ،از بیش از  ۱۸هزار آدرس  IPمختلف ،به حدود  ۱.۵میلیون وبسایت
وردپرســی ،صورت گرفته است.حمله گســترده در حال وقوع علیه ســایتهای وردپرسی،
آسیبپذیریهای که اخیرا وصله شدند را هدف قرار داده است .با وجود اینکه آسیبپذیریها
از نوع اجرای کد از راه دور هســتند و مهاجم میتواند اختیار کل سیســتم را در دست بگیرد،
تاکنون بیشتر حمالت با هدف شناســایی سایت دارای پوسته آسیبپذیر صورت گرفتهاند و
هدف مهاجمان اکسپلویت آسیبپذیری نبوده است.درصورتی که در وبسایت از یکی از این
پوســتههای آسیبپذیر استفاده شده باشد ،باید هرچه سریعتر پوسته آسیبپذیر در وبسایت
بهروزرسانی شــود .همچنین اگر وصلهای برای پوسته آســیبپذیر وجود نداشته باشد ،باید
پوسته وردپرس تغییر یابد.
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حفظ ســامت روان در روزهای قرنطینه

دکتر مینا دادگستر مقدم
روانشناس و مشاور

این روزها روان همه ما تحت فشــار است .ترس از مبتال
شــدن به بیماری کرونا ،نگرانی برای عزیزانمان ،محروم
شــدن از روابط اجتماعی و تفریحاتی که داشــتیم و حاال
دوباره قرنطینه! در این ایام چــارهای جز فاصله گرفتن از
کسانی که دوستشــان داریم و رفاقت تنگاتنگ با مبلمان
منزل ،اعضای خانواده و موبایل نداریم.
برای اینکه روان ما در این روزهای قرنطینه بتواند چنین فشارهایی را تحمل کند و به
نوعی تابآوری داشته باشــد بد نیست که تالش کنیم تا کارهایی کوچک با تاثیراتی
بزرگ را انجام دهیم و به ســامت از این روزهای سخت عبور کنیم.
ورزش کــردن همراه موســیقی را هر روز در برنامه خود داشــته باشــید .صبحها که
از خواب برمیخیزید به آراســتگی صورت و لباســتان توجه ویژه داشــته باشید .این
کار در حفظ شــادابی خــود و خانوادهتان تاثیرگزار اســت .تا جایی کــه میتوانید از
اخبــار فاصله بگیرید .به خصوص اخبار کرونا را دنبــال نکنید .ما هر آنچه درباره این
ویروس میبایســت بدانیم در این چند ماه دانستهایم .به جای دنبال کردن اخبار کرونا
خودمراقبتی را افزایش دهید.
ارتباطاتتان را حفظ کنید .از طریق تلفن و فضای مجازی با دوســتان و بستگانتان در
ارتباط باشید و ســعی کنید از تماس تصویری حداقل روزی یک بار استفاده کنید .در
زمان گفتوگو کردن با دیگران سعی کنید در رابطه با کرونا ،طال و ارز صحبت نکنید!
بخشــی از زمان خود را به بازی و وقتگذرانی با بچه هــا اختصاص دهید .بچهها از
بزرگســاالن در این روزها آسیبپذیرتر هســتند؛ چرا که درک درستی از چرایی این
اتفاقات ندارند و تنها چیزی که میبینند محدودیت و اضطراب بزرگترهاســت.
در حضــور کــودکان در ارتباط با کرونا صحبــت نکنید و آنهــا را در معرض اخبار
و اطالعــات کرونایــی قرار ندهیــد .روزانه زمانی را به دراز کشــیدن و گوش کردن
به موســیقی آرام همراه با تنفس عمیق اختصاص دهید.این کار به ســامت جســم
و روان شــما کمک شــایانی خواهد کــرد و احساســات منفی را در شــما کاهش
خواهد داد.
برنامههای طنز و کمدی ببینید و ســعی کنیــد فعالیت هایی را انجام دهید که موجب
خنده شما شــود.خندیدن اضطراب و استرس را از شما دور میکند ،سیستم ایمنی بدن
شــما را تقویت کرده و مانع از بیماریهای جسمی و روحی در شما میشود .سعی کنید
با اعضای خانواده درباره افکار و احساساتتان صحبت کنید.
قریب به  9ماه اســت که این بیماری مهمان ناخوانده کره خاکی ما شــده و طوالنی
شــدن این داستان آستانه تحمل همه ما را پایین آورده است .آنقدر که با کوچکترین
حرف و یا رفتاری از ســمت دیگران ممکن اســت واکنشهای شدید و غیرقابل باور
داشــته باشیم .در روزهای قرنطینه حواسمان را به آســتانه تحمل اعضا خانواده جمع
کنیم .هر کسی آســتانه تحمل متفاوتی با دیگری دارد .تا جایی که میتوانیم گذشت
کنیــم و به پروپای هم نپیچیم .مهارت کنترل خشــم را یاد بگیرید و به محض اینکه
نشــانههای شروع پرخاشــگری را در یکی از اعضای خانواده دیدید تا آرام شدن وی
از او فاصله بگیرید .از آدرس مراکز ارائهدهنده خدمات ســامت و مراکز مشــاوره و
نزدیکترین آنها به محل زندگیتان مطلع باشید.
در صورت مشــاهده نشــانههای زیر به نزدیک ترین مرکز مشاوره به محا زندگی تان
مراجعه کنید:
اشــتغال ذهنی دائم با وقایع اســترسزا ،اختالل در تمرکــز ،اختالل در خواب ،افت
عملکرد ،خلق گرفته یا بیحوصلگی ،اضطراب

خبر

عــدم فروش بلیت هواپیما به کروناییها

در جریان بازدید معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی از فرودگاه مهرآباد و روند صدور
بلیت هواپیما و کارت پرواز بر اســاس پروتکلهای جدید ابالغ شــده بهداشتی ،همه
ایرالینها به ســامانه وزارت بهداشت متصل شــده و برای مبتالیان به ویروس کرونا
بلیتی صادر نمیشود.
به گزارش «صبح امروز» ابولقاســم جاللــی ،معاون هوانوردی ســازمان هواپیمایی
کشــوری به منظور بازرســی و اطمینان از اتصال سیســتم پذیرش مســافران تمام
شــرکتهای هواپیمایــی داخلــی از رونــد غربالگری مســافران کرونایی توســط
شــرکتهای هواپیمایــی در فرودگاه بین المللــی مهرآباد بازدید کــرد .در این بازدید
سیســتم پذیرش مســافر شــرکتهای هواپیمایی داخلی از جهت اتصال به ســامانه
شناســایی بیماران مبتال بــه ویروس کرونای وزارت بهداشــت مورد بازرســی قرار
گرفت.
تمام شــرکتهای هواپیمایی داخلی به سامانه شناســایی بیماران مبتال به کووید ۱۹
وزارت بهداشت متصل شدند .براین اساس ابتدا در زمان فروش بلیت ،وضعیت مسافر
از طریق اتصال به بانک اطالعاتی بیماران مبتال به کرونا در وب ســرویس ماســک
وزارت بهداشــت اســتعالم گرفته شده و درصورت ابتال مســافر به کرونا ،بلیت صادر
نمی شــود .همچنین وضعیت مســافران در زمان حضور در فرودگاه و هنگام دریافت
کارت پرواز از وب ســرویس مذکور اســتعالم و درصورت ابتــا به کووید  ،۱۹کارت
پرواز صادر نمی شود.
الزم به ذکر است شرایط فوق برای مسافرانی است که به کرونا مبتال شده و نام آنان
در ســامانه فوق درج گردیده است .این مسافران پس از بهبود و با داشتن تست منفی
کرونا می توانند جهت خرید بلیت اقدام کنند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

یلدای سختی پیش رو داریم

معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشــاره به اینکه «کمکم به شب یلدا
نزدیک میشــویم» ،گفت :دورهم جمع شدن شب یلدای امسال ،ممکن است زمستان
سخت و بدی را به جای بگذارد.
بــه گزارش «صبح امروز» به نقل از ایســنا ،مهدی قلیان با اشــاره به اینکه «کرونا
مســئلهای جدی اســت» ،تاکید کرد :ما هیچ روند کاهشی در شیوع ویروس کرونا در
اســتان نداریم .روند شیوع و ابتال افزایشی است .تمامی شهرستانهای استان خراسان
رضوی از نظر شیوع ویروس قرمز و یا نارنجی هستند .طبق تقسیمبندی جدید ما شهر
زردی در اســتان نداریم .در محدودیتهایی که از اول آذرماه قرار اســت انجام شود،
انجام پروتکلهای بهداشــتی و دستورالعملها الزامی و برگزاری مراسمهای عروسی
و تعزیه در همه شــهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است .ترددها از جمله خارج از شهر
رفتن نیز از اول آذرماه ممنوع است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه «از مردم و همشهریان
خواهش میکنم این مســئله را جدی بگیرند» ،خاطرنشــان کرد :از مردم تقاضا دارم
رفتوآمدهای خانوادگی را کمتر کنند .کم کم به شــب یلدا نزدیک میشویم .دورهم
جمع شــدن شب یلدا امسال ،ممکن است زمستان سخت و بدی را به جای بگذارد.
قلیان بیان کرد :همانند سیزده به در امسال که مردم یک روز به یاد ماندنی را برجای
گذاشــتند ،از آنان خواهش میکنم که شــب یلدا را نیز همانند سیزده به در با شرایط
کرونایی این ایام فعلی ،ســپری کرده و از دورهمی در این شب پرهیز کنند.
وی در خصــوص رعایت پروتکلهای بهداشــتی در پاک کــردن گلزعفران ،اظهار
کــرد :دســتورالعمل بهداشــتی درخصوص برداشــت و پاک کــردن گل زعفران به
صورت کتابچه توســط جهادکشاورزی آماده شد .این دســتورالعمل برای کشاورزان
ارســال شد تا نحوه کار کردن در زمان شــیوع ویروس کرونا چطور و چگونه صورت
گیرد.

سرپرست دفتر پایش مصرف فرآوردههای سالمت سازمان غذا و دارو:

ایرانیان در مصرف خودسرانه آنتیبیوتیکها در جهان رتبهدار شدند
سرپرســت دفتر نظــارت و پایش مصرف
فرآوردههای سالمت ســازمان غذا و دارو
ضمن هشــدار نسبت به مصرف خودسرانه
آنتیبیوتیکها ،در عین حال پرمصرفترین
آنتیبیوتیکهــای خوراکــی و تزریقی در
کشور را تشریح کرد.
بــه گــزارش «صبــح امــروز» نوشــین
محمدحســینی در نشســت آنالین خبری
با اصحاب رســانه با توضیــح اینکه تنها
بیماریهــای عفونــی بــه آنتیبیوتیک
وابسته نیستند ،بلکه انواع شیمیدرمانیها،
جراحیها و بسیاری از فرایندهای پزشکی
به وجود آنتــی بیوتیک هــا و تاثیر آنها
وابسته است ،اظهار کرد :از طرفی متاسفانه
مقاومت میکروبها به آنتیبیوتیکها باعث
این ترس شــده که به روزی بازگردیم که
هنوز آنتی بیوتیک کشف نشده بود .در حال

حاضر آنتی بیوتیک جدید بســیار کمی به
بازار دارویی عرضه میشــود ،ولی هر روز
گزارش جدیدی از مقاومت میکروبی داریم
و با این روند کم کم به طور کامل در مقابل
میکروبها خلع سالم میشویم.
وی ادامه داد :امسال با توجه به شیوع کرونا
این مشکل چندین برابر هم شده است .هر
ساله در این موقع از ســال به دلیل شیوع
آنفلوآنزا ،شاهد مصرف بی رویه و نادرست
و خودســرانه آنتیبیوتیکها بودیم ،اکنون
هم با توجه به شــیوع کرونــا میبینیم که
مشــکالت در این حوزه چندین برابر شده
است.
محمدحســینی در پاسخ به ســوالی درباره
میزان مصرف خودســرانه دارو گفت :باید
توجه کرد که مصــرف آنتیبیوتیک بدون
تجویز پزشک ،تنها مورد مصرف خودسرانه

نیســت ،بلکه گاهی پزشکمان را مجبور و
اصرار میکنیم که برایمــان آنتی بیوتیک
تجویــز کند یا بســیاری از افراد به محض
قطع عالئــم ،داروی آنتیبیوتیک را قطع
میکننــد که این موارد هــم جزو مصرف
خودسرانه محسوب میشــوند .باید توجه
کرد که وقتی میکروبها به یک ســطحی
در بدن میرســند ،عالئم ایجاد میشــود،
حال وقتی آنتی بیوتیک را شروع میکنیم،
اولیــن گــروه میکروبهایی کــه از بین
میروند ،ضعیفترین آنها هستند؛ بنابراین
وقی عالئم قطع میشود ،همه میکروبها
از بیــن نرفتهاند ،بلکه تعداد زیادی از آنها
که میکروبهای ضعیفتر هســتند ،از بین
رفتهانــد و میکروبهای قویتر هنوز باقی
ماندند و تعدادشــان کم است و فرد دیگر
عالمت نــدارد.وی افزود :حــال اگر آنتی

بیوتیک را قطع کند ،میکروب قوی که آنتی
بیوتیک را شــناخته ،در بدن میماند و این
بار به محیط بیشــتر دسترسی دارد و چند
وقت دیگر فرد دوباره بیمار شده و در عین
حال به آنتی بیوتیک مقاوم میشــود و به
آنتی بیوتیک قویتری نیاز خواهد داشت.
رتبه دوم ایران در مصرف خودسرانه
آنتیبیوتیک

سرپرســت دفتر نظــارت و پایش مصرف
فرآوردههای سالمت ســازمان غذا و دارو
گفت :البته در هیچ کجای دنیا آمار دقیقی
از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیکها وجود
نــدارد ،اما آمــار احتمالی وجــود دارد که
متاســفانه این میزان در کشور ما باالست.
مقام ایران در بین  ۶۵کشــور جهان از نظر
مصرف خودســرانه آنتی بیوتیکها ،کشور
دوم یا سوم است و بعد از ما ترکیه و سودان

قرار دارند.
محمدحسینی با اشــاره به پرمصرفترین
آنتیبیوتیکهــا در کشــور توضیــح داد:
بیشترین میزان مصرف در آنتیبیوتیکهای
خوراکی به ترتیب مترونیدازول که در صف
اول قــرار دارد ،ســپس آموکسیســیلین،
کواموکســیکالو ،سفالکســین ،ســیپرو
فلوکساســین ،سفکســیم و آزیترومایسین
قرار دارنــد که اینها آنتــی بیوتیکهای
خوراکی پرمصــرف ما هســتند .در حوزه
آنتی بیوتیکهای تزریقی ،باالترین میزان
مصرف را پنیســیلینها دارند .به خصوص
پنیسیلین شش ســه سه که در صف اول
قــرار دارد و بعد از آن هم جنتامایســین،
سفازولین و سفتریاکسون قرار میگیرد .این
داروهــا در صف اول تجویــز و مصرف در
کشور قرار دارند.

وکیل مدافع مادر رومینا اشرفی:

قوانین ما نه تنها اثر پیشگیرانه ندارد بلکه بعضا جرمزا هستند

وکیل مدافع مادر رومینا اشــرفی با بیــان اینکه «پرونده در
شــعبه دو دادگاه کیفری یک اســتان گیالن رسیدگی شد و
ما تقاضای فرجام خواهی کردیم و فع ً
ال هنوز شــعبات دیوان
تعیین نشــده اســت» گفت :قوانین ما نه تنها اثر پیشگیرانه
ندارد بلکه بعضا جرمزا هستند.
به گــزارش «صبح امروز» به نقل از ایلنا ،ابراهیم نیکدل با
توضیح اینکه مــا خألهای قانونی زیادی در مقررات کیفری
داریم که دادگاه نمیتوانــد این خألها را پر کند اظهار کرد:
پرونده در شعبه دو دادگاه کیفری یک استان گیالن رسیدگی
شــد و ما تقاضای فرجام خواهی کردیم و فع ً
ال هنوز شعبات
دیوان تعیین نشــده اســت .ما خألهای قانونــی زیادی در

مقررات کیفری داریم کــه دادگاه نمیتواند این خألها را پر
کند و تا قانون نباشد دادگاه نمیتواند ورود کند.
به گفته وی بحث افســاد فی االرض را نیز مطرح کردیم که
آن هم به دور از منطق صریح مقررات است و بعید است که
پدر رومینا را مفســد فی االرض بدانند .البته ما موافق اعدام
نیستیم و به نظر من باید برای قاتل مجازاتی تکمیلی تعیین
میشد تا بتواند آثار مجازات اصلی مانند اقامت اجباری در یک
محل دور افتاده یا ممانعت از حضور در محل اقامت قبلی را
تعیین کند.نیکدل مقدم به ناکارآمد بودن قوانین و وابستگی
به مباحث فقهی اشــاره کرد و گفت :مشــکل ما ،ریشهای،
فرهنگی و اجتماعی است و قوانین جزای ما برگرفته از مبانی

فقهی است که بعضا کارکرد خود را با شرایط امروز از دست
داده اند .در کشور ما در بخش قوانین فقط حقوقدانان نیستند
که تصمیم میگیرند بلکه افرادی قوانین را تصویب میکنند
که تبحری در مباحث جرم شناختی ندارند.
ایــن وکیل دادگســتری با بیان اینکه «برای پیشــگیری از
وقوع جرمهای این چنینی میتوانیــم تجربیاتمان را ارائه و
راهکارهایی پیشــگیرانه را مورد بررســی قرار دهیم» ادامه
داد :پیامد اجتماعی صرف ًا نباید ســرکوب گرایانه باشد بلکه
باید بازدارنده باشــد .قوانین ما نه تنها اثر پیشــگیرانه ندارد
بلکه بعضا جرمزا هستند .در بحثهای کیفری باید قوانین به
نحوی باشد که مانع از وقوع جرائم شود.

انجام سی تی اسکن ریه تنها برای بیماران کرونایی
عضــو انجمن رادیولوژی ایران گفت :برای افرادی که عالئمی
ندارند ،آزمایش سی تی اسکن ریه انجام نمیدهیم ،این فرآیند
فقط برای بیماران کرونایی با شــرایط حاد انجام میشــود.به
گزارش «صبح امــروز» به نقل از باشــگاه خبرنگاران جوان،

حمیدرضــا حقیقتخــواه با بیان اینکه «مســئل ه مهمی که در
مــورد همهگیری کرونا در این مدت جامعه پزشــکی را درگیر
کرده است ،تعداد باال مراجعان برای انجام سی تی اسکن بوده
اســت» اظهار کرد :در حال حاضر باید در دانشــگاههای علوم

ایران طی ماههای آینده با کمبارشی
شدید روبهرو میشود

رییس مرکز ملی خشکســالی و مدیریت بحران ســازمان هواشناسی با اشاره
به اینکه در حوزه بارشها بهطور کلی با کم بارشــی شــدید طی ماههای آینده
مواجه خواهیم بود ،گفت :البته این کمبارشــی کل منطقه خاورمیانه را شــامل
میشــود و تنها مختص ایران نیست .به گزارش «صبح امروز» احد وظیفه با
بیان اینکه «بارشها در ایران طی آبان ماه کمتر از حد نرمال بود» اظهار کرد:
براســاس پیشبینی مدلهای اقلیمی این کم بارشــی همچنان در کشور ادامه
دارد .از ابتدای مهر ماه تاکنون در کشــور  ۲۳.۸میلیمتر بارش داشــتیم که این
میزان نســبت به میانگین بلند مدت کشــور حــدود  ۶میلیمتر یا بهعبارتی ۱۹
درصد کمتر بوده است.
خشکسالی در کشور از ابتدای سال آبی

وی ادامه داد :بارشهای طی مهر و آبان ماه امســال نسبت به مدت مشابه در
سال گذشته نیز حدود  ۴۰درصد کاهش یافته است و به طورکلی میتوان نتیجه
گرفت که از ابتدای سال آبی در کشور با خشکسالی مواجه بودهایم.
وظیفــه درباره وضعیت دمای هوا در کشــور طی آبان ماه توضیح داد :میانگین
دمای کمینه هوا در کشور طی ماه گذشته  ۸.۴بود که نسبت به حد نرمال کشور
 ۰.۱افزایش یافته بود .میانگین دمای هوای بیشــینه طی آبان ماه در کشــور
نیز  ۱.۲بیشــتر از حد نرمال گزارش شده اســت .از سوی دیگر در نیمه شرقی
کشــور دمای هوا بین  ۰.۵تا  ۱.۵درجه سانتیگراد کمتر از میانگین بلند مدت و
در نیمه غربی حدود  ۰.۵تا  ۱.۵درجه ســانتیگراد بیشتر از محدوده نرمال بود،
اما بهطور کلی میتوان گفت که دمای هوا در کشــور طی آبان ماه در محدوده
نرمال قرار داشت.
کم بارشی شدید در ایران طی ماههای آینده

وظیفه در ادامه با اشــاره به اینکه در حوزه بارشها بهطور کلی با کم بارشــی
شــدید طی ماههای آینده مواجه خواهیم بود ،تصریح کرد :البته این کمبارشی
کل منطقه خاورمیانه را شــامل میشود و تنها مختص ایران نیست .هرچند که
طی هفته پیشرو بارشهای خوبی در کل کشور خواهیم داشت ،اما بارشها در
بلند مدت و در آذر ماه کمتر از میانگین بلند مدت خواهد بود.

پزشــکی و همچنین جامعه رادیولوژیستهای کشور به خوبی
آموزش های الزم داده شود تا پزشکان و متخصصان با عالئم
و راههای تشــخیصی این بیماری و نوع کار کردن با دســتگاه
رادیولوژی را یاد بگیرند .برای افرادی که عالئم ســاده و پیش

پا افتادهای داشته باشــند و بیمار نباشند آزمایش سیتیاسکن
انجــام نمیدهیم .ما اجازه نمیدهیم که این افراد بیدلیل خود
را در معرض خطر اشعه قرار دهند .سیتیاسکن ریه فقط برای
بیماران کرونایی با شرایط حاد انجام میشود.

درآمد ویژه در ایام کرونا
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کافه فیلم
نقد فیلم سازهای ناکوک؛

«سازهای ناکوک» با اصول سینمایی

نگاهی به سالها فعالیت هنری چنگیز جلیلوند ،در پی درگذشت این هنرمند عرصه صداگذاری؛

کتاب عمرتاریخ دوبله ایران بسته شد

خبرنگار

مریم اصغری

چند روز پیش میگفتند
کــه حــال اســتاد
جلیلوند ،مرد حنجره
طالیی دوبله خوب
نیست و ریههایش به
شــدت درگیــر کرونا
است .باورمان نمیشد.
مدام فضــای خبری را
رصد میکردیم تا شاید
خبری خوش از شرایط
صاحب صدای ماندگار
تاریخ سینما بشنویم .استوری ثبات شرایط
جسمی که از صفحه رسمی او منتشر شد،
میتوانســت خبری خوشــایند محسوب
شود .اما به فاصله چند ساعت...
در ذهن همه کســانی کــه صدای او را
میشناســند ،جلیلونــد محکم اســت و
همچــون جوانیهایش پشــت میکروفن
با صالبت حرف میزنــد .صدایش مانند
چهره براندو اســتوار و مصمــم و امیدوار
است.
بــه یــاد فیلمهــای  007میافتــم و
دیالوگ معروف «بانــد ...جیمز باند!» در
خطرناکترین لحظــات از خطر در میرود
و در حالی که کت و شــلوار و کراواتش را
مرتب میکند ،نکتهای را هم به صالبت
به جای کانری کبیر میگوید.
بــاور داریم که مرد خــوش صدای دوبله
میخواهد باز هــم فریادهای باصالبتش
به جــای «ریچــارد برتــون» در «قلعه
عقابها» را تکرار کند .در آن ســکانس
که با ابهتی چشــمگیر به فرمانده دشمن
میگوید «بنشــین!» و چنان این کلمه را
آهنین بیــان میکند که آن فرمانده درجا
میخکوب میشود.
کاش میتوانســتیم باور داشته باشیم که
مردی که ســالها در استودیوهای ضبط
تاریــک و بــدون تهویــه دوام آورده ،از
تخت بیمارســتان هم بلند میشود و کت
و شــلوارش را مرتب میکند و لبخندی
دوباره به زندگی میزند.
اما خبر تلخ بود و جانکاه...

یکــی دیگر از ســتونهای دوبله ایران و
مفاخــر این هنر بدرود حیات گفت و ما را
با خاطرات بســیاری تنها گذاشت .صدای

خبر

مردانــه و گرم دوبلهای که در تاریخ دیگر
تکرار نخواهد شــد .وی همچون منوچهر
اسماعیلی و زنده یاد ایرج ناظریان به مرد
حنجره طالیی دوبله معروف بود.

روزی در کنار ایشان نشسته بودم و به من
گفت میتوانــی فالن نقش را بازی کرده
و صدای بمتری ارائــه دهی؟ با توجه به
اینکه صدای من نسبت به بعضی دوستان
بم محسوب میشــود ،با تمام توانم با بم
صدای خود صحبت کردم .بعد از من خود
مرحوم جلیلوند به گونهای همان نقش را
با صدای بم اجرا کردند که من که صدای
خود را بم میدانم ،از صدای ایشــان بسیار
متحیر شدم و ســرم را در الک خود فرو
بردم.
وی ادامه داد :اســتاد جلیلوند به سالمت
خود بســیار اهمیت میداد .بــه گونهای
که اگر پیش از غذا ،اتفاقی یک شــیرینی
میخوردند ،دیگر بــه غذا لب نمیزدند و
سالمت بسیار برایشان اهمیت داشت.
ضمیری بــا انــدوه فــراوان در انتهای
صحبتهای خــود بیان کرد :متاســفانه
کرونا رحم ندارد و چه حیف شد که جامعه
دوبالژ و جامعه هنری چنین صدایی را از
دست داد.

زندهیاد جلیلونــد در کنار فعالیت در حوزه
دوبالژ و بازیگــری ،به تدریس دورههای
دوبله نیز مشغول بود .وی در برنامه «هنر
دوبله» بــه عنوان مجری و در مســابقه
«جادوی صــدا» به عنــوان داور حضور
داشته اســت .این برنامه مســابقهای در
راستای انتخاب بهترین صدای جوان دوبله
کشور بود و از مشهد نیز علی ضمیری در
آن برنامه و در تیم اســتاد جلیلوند حضور
داشــت .علی ضمیری ،یکی از چهرههای
شاخص این هنر در خطه خراسان که مقام
برتر مسابقه را نیز از آن خود کرد.
ضمیــری در گفتگــو بــا روزنامه «صبح
امروز» ضمن ابراز اینکه از نظر روحی در
شرایط مناســبی نیست ،بیان کرد :ایشان
مرد بزرگی بود .بســیار آرام و متین بود و
هیچگاه خود را به حواشــیهای مختلف
وارد نمی کرد .از ایشــان خاطرات زیادی
در ذهن دارم .
او با اشــاره به اینکه لقــب الماس دوبله
ایران بــرای مرحوم جلیلوند به درســتی
اطالق شــده بود ،گفت  :بــه خاطر دارم

ناصر ممدوح یکی از پیشکســوتان عرصه
دوبالژ با اشــاره به اینکه «از شنیدن خبر
درگذشــت چنگیز جلیلوند بســیار شوکه
هســتم» گفت :به هیچ عنوان انتظار رخ
دادن چنین اتفاق تلخی را نداشتم .منتظر
بودم ایشان هرچه سریعتر از بستر بیماری
بلند شــوند و بــه کار بازگردنــد .بزرگان
عرصه دوبله یکی یکی از دســت میروند
و فکر میکنم اینگونه گنجینه هنری یک
ملت در حال نابود شــدن اســت ،چنگیز
جلیلوند هم یک گنجینه ارزشمند بود که
دیگر در میان ما نیست.
وی ادامــه داد :او یکــی از شــاخصین و
بزرگان هنــر دوبله بود و فقدان ایشــان
برای جامعه هنــر مخصوصا جامعه دوبله
فقدان بســیار بزرگی اســت به خصوص
اینکه توانایــی غیر قابل کتمانی در زمینه
گویندگی داشــتند .نه تنها ایشان در امر
گویندگی بســیار موفق بودند ،بلکه فکر
میکنــم خالقیت و مهارتــی که در این
امر داشــت ،او را نسبت به دیگران متمایز
میکرد.

صدای او از یاد هیچکس نمیرود

زندهیــاد چنگیز جلیلوند از ســال 1341
مدیریت دوبالژ فیلمهــای ایرانی را آغاز
کرد و پس از به جای گذاشتن کارنامهای
بــی نظیر ،بعد از انقالب ســال  1357به
مدت  20ســال در آمریکا به سر برد .اما
ســرانجام به ایران بازگشــت و کار دوبله
را از ســال  1377از سر گرفت و در کنار
دوبله در چند فیلم ســینمایی و مجموعه
تلویزیونی نیز بازی کرد.
مرحوم منوچهر نوذری در اسفندماه 1377
پس از ورود او به ایران گفته بود :دوســت
عزیزی پس از  20سال با خوشرویی تمام
بازگشــت و به خوبی از او استقبال شد و
باید میشد .چراکه جزو ارکان مهم دوبله
ایران اســت و صدای او از یاد هیچکس
نمــیرود .چراکه بــا صــدای او زندگی
میکردیم.
الماس دوبله ایران را از دست دادیم

گنجینه هنری یک ملت در حال نابود
شدن است

صدور مجوز برای  65آلبوم و تکآهنگ در هفتهای که گذشت

«من ،زهره» برنده جایزه بهترین فیلم بلند از جشنواره رومانی

این آثار شــامل دو آلبوم موســیقی پاپ سه
آلبوم موســیقی تلفیقی ،دو آلبوم موســیقی
نواحی ،چهار آلبوم موســیقی ســنتی و 54
تکآهنگ است.
به گزارش روزنامه«صبح امروز» و به نقل از
روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،در هفته گذشته دفتر موسیقی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی مجوز ۶۵
آلبوم و تک آهنگ را صادر کرده است.
این آثار شــامل دو آلبوم موســیقی پاپ سه
آلبوم موســیقی تلفیقی ،دو آلبوم موســیقی
نواحی ،چهار آلبوم موســیقی ســنتی و  ۵۴تک آهنگ در ژانرهای ســنتی ،کودک (یک اثر) پاپ ( ۳۹اثر)
کالسیک ( ۲اثر) ،نواحی (یک اثر) و تلفیقی ( ۸اثر) است.
آلبومهای «لکنت واژناک هبوط» که بخشی از آن با صدای احمد شاملو است« ،عزیزجان» به خوانندگی و
آهنگســازی رضا کاظمی مقدم «ماهور» به آهنگسازی سیامک جهانگیری در بخش موسیقی سنتی آثاری
بودند که در هفته گذشته مجوز انتشار گرفتند.
در بخش تک آهنگ نیز خوانندگانی ازجمله سینا سرلک ،آرش و مسیح عدل پرور با ترانه «تو» و محمدرضا
چراغعلی ،مجوز انتشار گرفتند.
تک آهنگ «دیوونگی» نیز به خوانندگی و آهنگســازی سیروان خسروی نیز در هفته گذشته مجوز انتشار
دریافت کرد.
ســیامک فرزادی در آلبوم «بانگ سرخ» که در این هفته مجوز انتشار گرفت به بازسازی نوحههای قدیمی
در قالب ارکســترال با بهرهگیری از سازهای زهی اقدام کرده و جز بهجز برخی نوحههای قدیمی به لحاظ
زیبایی شناسانه را برای مخاطب بازسازی کرده است.
گزارش صدور مجوز هفتگی دفتر موسیقی هر هفته در قالب خبر منتشر میشود .برای این آثار صرف ًا مجوز
انتشار صادر شده و زمان انتشار آن در اختیار مالک اثر خواهد بود.
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ممدوح با اشاره به اینکه «جلیلوند نه تنها
هنرمند قابلــی بود ،بلکه از لحاظ اخالقی
هم شخصیت مثال نزدنی داشت» افزود:
بســیار آدم با شــخصیت ،خوش اخالق،
خوش برخورد و مهربانی بودند هرچند که
کار دوبله بسیار حساس و جدی است ،اما
ایشان سرکار نیز درکنارجدیتشان اخالق
خوش را همراه خود داشتند.
این هنرمند عرصــه صداگذاری در پایان
صحبتهای خود مطرح کرد :اولین تجربه
همکاری من با ایشــان که اولین تجربه
گویندگی من هم بود ،به سال ۱۳۴۰و در
کار «زاپاتا» اثر زنده یــاد عطااهلل کاملی
باز میگردد ،من آنجا برای اولین بار وارد
این عرصه شــدم و در آن فیلم یک جمله
گویندگی کردم و آقای جلیلوند نیز در نقش
مارلونبرانــدو صحبــت میکردند.آخرین
تجربه کاریمان هم برای ســریال «خانه
کاغذی» بود ،هیچگاه دلم نمیخواســت
درباره آخرین تجربه همکاریمان صحبت
کنم ،ایشــان خیلی هنرمند بزرگی بود و
حاال که از پیش ما رفتند جای خالیشــان
حس میشود ،روحشان شاد...
و آثار ماندگار...

صدای گیــرای زنده یــاد چنگیز جلیلوند
قابلیت گویندگی به جای جوانهای نقش
اول و شــخصیتهای اصلی با صالبت و
تاثیرگذار ســینمایی را فراهــم کرده بود.
وی در گویندگیهایش قابلیت تیپسازی
داشــت و در فیلمهای مختلف به جای دو
نقــش صداگذاری میکرد..مشــهورترین
گویندگیهای وی در فیلمهای سینمایی
خارجی به جــای مارلونبراندو ،پل نیومن،
برتلنکســتر ،ماکســیمیبیان شل ،ریچارد
برتون ،پیتر اوتول ،یولبراینر ،کلینتایستوود،
دین مارتین ،شونکانری ،و...بود.
در فیلمهای ســینمایی ایرانــی به جای
افرادی چون بهروز وثوقــی ،ناصر ملک
مطیعی ،منوچهر وثوق ،ایرج قادری ،بهمن
مفید ،مرتضی عقیلی ،جمشــید مشایخی،
فردین ،و...صحبت کرده بود.
جلیلوند در گفتگو بــا فریدون جیرانی در
کافــه آپــارات در خصــوص صداگذاری
برای فردین گفته بــود :فردین برای من
با دیگرانی که به جای آنها صحبت کردم

فرق داشــت .زمانی که در آمریکا بودم از
شبکه تلویزیونی ایرانی زبان و رادیوهای
مختلفی به ســراغ من آمدند که باصدای
فردین صحبت کنید .گفتم من با صدایی
که به جــای فردین صحبت کردم ،هرگز
در رادیوهــا و تلویزیونهــا و بلندگوهای
شــما صحبت نخواهم کرد .فردین برای
من نمرده اســت هنوز زنده است و تا من
هستم فردین هم زنده است.
شما ارکان سینمای ایرانی ،حیف از
وجود نازنینت

حوالی سال 86و در جشنواره حافظ بود که
حامد بهــداد به عنوان بهترین بازیگر مرد
فیلم «روز ســوم» انتخاب شد و به خاطر
عالقه دیرینه به استاد جلیلوند ،جایزه خود
را بر روی سن به ایشان تقدیم کرد .حامد
بهداد در جایی گفته بود آرزو دارد اســتاد
جلیولوند در فیلمی به جای او صداپردازی
کند که این اتفــاق در فیلم «جرم» افتاد.
پس از خبر درگذشــت وی ،حامد بهداد،
هنرمنــد جــوان و موفق مشــهدی در
اینســتاگرام خود نوشت « :شــما ارکان
سینمای ایرانی ،حیف از وجود نازنینت»
رفتنت باورکردنی نیست

خبر درگذشــت اســتاد جلیلوند به فاصله
کوتاهی در فضای مجازی پیچید .ســعید
شیخزاده ،مدیر دوبالژ و گوینده جوان نیز
به فاصله چند ساعت از پست قبلی خود در
اینستاگرام در خصوص آرزوی بهبودی و
سالمتی برای استاد چنگیز جلیلوند نوشت:
هنر ایران همیشــه به داشتنت مینازید،
صد حیف ...که رفتنت باورکردنی نیست.
صدایت تا ابد جاودانه خواهد بود
صدای تاریخ خاموش شد

غم انگیز است که بازهم ستارهای دیگر از
دنیای دوبله پر کشید .یاد دیالوگ مشهور
پل نیومن در فیلــم بیلیاردباز با صدای او
افتادم « :بشــکه مــن بهترینم ،حتی اگر
ببازم بازهم بهترینم» و چه تلخ اســت که
حاال باید به صدای بلند بگوییم که شــما
نباختید ،دنیا بود که شما را از دست داد و
تاریخ صدایش خاموش شد .جایی نوشته
بود بعضی صداها را باید در آغوش گرفت
مثل یک دوست صمیمی و چه میشد که
اگر صدا ،جرم فیزیکی داشت.

فیل م سینمایی «من ،زهره» در دومین حضور
بینالمللی خود موفق به کسب جایزه بهترین
فیلم بلند ســینمایی از جشــنواره فیلمهای
مستقل سیمفست رومانی شد.
به گزارش روزنامه«صبح امروز» و به نقل از
ایرنا ،من ،زهره به کارگردانی و تهیهکنندگی
سیامک ابراهیمی و نویسندگی نیکو بستانی
کــه پیش از ایــن در جشــنواره بینالمللی
دوربان آفریقای جنوبی حضور پیدا کرده بود،
در دومین حضــور بینالمللی خود موفق به
کســب جایزه بهترین فیلم بلند از جشنواره
فیلم سیمفست  simfestرومانی شد.
هفدهمین دوره از جشــنواره بینالمللی پخشکنندگان تلویزیونی و تهیهکنندگان مســتقل  -سیمفســت
 simfestبه صورت برخط (آنالین) از  ۱۴تا  ۲۰ســپتامبر  ۲۰۲۰در کشــور رومانی برگزار شد .این رویداد
از معدود جشــنوارههای تلویزیونی مســابقهای در اروپا اســت که محل گردهمایی متخصصان تلویزیون،
تهیهکنندگان مســتقل و عالقهمندان به این حوزه از سراســر جهان محسوب میشود .سیمفست امسال به
دلیل شرایط کرونا به صورت برخط (آنالین) برگزار شد.
فیلم ایرانی من ،زهره که در این رویداد جهانی موفق به کسب جایزه شد ،اولین تجرب ه فیلمسازی سیامک
ابراهیمی است که پس از پنج سال تحقیق در زمینه زندگی زنان ورزشکار ایرانی دست به تولید این اثر زده
اســت .من ،زهره که به صورت سکانس پالن فیلمبرداری شده است ،داستان ساعتهای آخر زندگی یک
ورزشکار را قبل از مهاجرت روایت میکند.
ملیســا ذاکری که نقشافرینی در اثاری چون کوچه بینام ،مادری ،اباجان و مردی که اســب شد بر عهده
داشته در نقش اصلی این فیلم جلوی دوربین رفته است.
فرانک مرادی ،شــیرین اقاکاشی ،ســروش طاهری ،ســجاد بابایی ،اریا دلفانی ،فریماه مسگرنیا ،علیرضا
شریعتی ،سجاد علیخانی ،یاسمین فرخزا و ارسام غریب از دیگر بازیگران این فیلم هستند.

سینما سینما /فیلم سازهای ناکوک در وهله اول
اثری تجربی یا دلی برای فیلمســازش است .بر
خالف اینکه اساس ًا ذات هنر برای مخاطب است،
علی حضرتی در اولین ساخته سینماییاش تالش
کرده فیلمی بسازد که مخاطب نتواند با آن ارتباط
برقرار کند« .ســازهای ناکوک» با ابتداییترین
شکل ممکن ســاخته شدهاســت .فیلمی که از
نداشتن طرح ،قصه و فیلمنامه به طور جدی رنج
میبرد و فیلمسازش آنقدر سرگرم قاببندیهای
چشــم نواز به اصطــاح کارت پســتالی بوده
که عناصــر اصلی درام و پــردازش موضوعی و
شخصیتی را فراموش کردهاســت .فیلمساز باید
تمرکز بیشتری روی شــخصیتهایش میکرد،
اما انگار هدف حضرتی بیان خام مسئلهاش بوده
است.
اساســ ًا در اینگونه فیلمها که موضوع آن روانشناســانه است ،باید پرداخت صریح و پردازش
عمیقی صورت بگیرد تا مخاطب بتواند با موضوع و بســتری که فیلمســاز میخواهد درباره
آن حرف بزند ،بیشــتر آشنا شود .در فیلم برادرم خسرو مسئله بیماری و روان پریشی و علت
آن به طور کامل در شــخصیت و موضوع اثر نهادینه بود ،اما در «ســازهای ناکوک» آنقدر
حفرههای ریز و درشــت وجود دارد که مســئله اصلی فیلم گم شده است .هدیه ،یک بیمار
روحی اســت و از آن باید مراقبت کرد ،اما مخاطب نمیتواند ارتباطی هر چند ســطحی با او
برقرار کند .اینکه هدیه مثل مادرش دچار افســردگی است و احتمال خودکشی در او باالست
در حد دیالوگ باقی میماند.
از طرفی دو کاراکتر دیگر وجود دارند .هلیا ،خواهر هدیه که روانپزشــک اســت ،اما در کل
فیلم شــغل او هیچ کارکردی برای اثر ندارد ،او فقط در آسایشــگاه روانی که آن هم به طور
کامل مشــخص نیســت ،حضور دارد و مکان هم نمیتواند شــخصیت بسازد ،پس اگر هلیا
دکتر هم نبود فرقی برای فیلم نمیکرد ،اینکه چرا این خواهر اینقدر مواظب هدیه اســت باز
هم الکن و ناقص میماند .هیچ گذشــتهای از این دو خواهر و اینکه چرا هلیا که روانپزشک
اســت نتوانسته بیماری روحی خواهرش را تشــخیص بدهد و او را مداوا کند ،ارائه نمیشود.
او فقــط دیالوگ میگوید ،هدیه را از رفتن به خانه پدری منع میکند و اینکه چاقوها را از او
پنهان نگه میدارد به هیچ وجه متقاعد کننده نیســت .پارســا هم به عنوان شوهرهدیه هیچ
نقش مهمی ندارد .او یک مرد منفعل اســت که فقط میگوید عاشــق هدیه است .هلیا هم
انگار از یک بیماری روانی رنج میبرد .درک هر ســه آنها به دلیل رفتار نامناســب و عدم
شخصیتپردازی صحیح مخاطب را از فیلم دور نگه داشته است .دکتر بودن هلیا یا آن کافه
و صاحبش برای فیلم کارکردی ندارد .آن ساز چنگ هم برای هدیه بیاستفاده است؛ چراکه
او قرار اســت آهنگی با آن بســازد ،اما نه او را در حال نت نوشتن و نه در حال نواختن یک
آهنگ با ســازش دیدهایم ،او فقط دستی به ساز میکشد ،سکانس پایانی هم مثل کل فیلم
بیمنطق رها میشــود؛ چراکه فیلم نه ابتدایی دارد نه میانی و نه پایانی.اینکه فیلمساز با زوم
و زومبک و النگ شات و کلوزآپ و حرکات بیمنطق دوربین بخواهد به فرم برسد ،بیشک
فاجعه اســت .سازهای ناکوک چند نمای خوب دارد و مابقی اداواطواری بیش نیست که این
ذوق زدگی فیلمســاز محسوب میشود .منطق سینمایی فیلمهای روانشناسانه در میزانسن و
بازی با فیزیک نما و قاببندی و هوای بارانی و دیالوگهای کوتاه و تخت نیست؛ چراکه این
منطق باید در محتوای اثر باشــد .تدوین هم نتوانسته کمکی به ریتم کند فیلم کند که البته
اتصال نماها در بعضی از سکانسها هم جزو ضعفهای فیلم است.از هنگامه قاضیانی و حامد
کمیلی بازی اســتانداردی را نمیبینیم و انتخاب غزل شــاکری برای نقش هدیه یک ضعف
محســوب میشود ،او در دیالوگ گویی و ریاکشنهای جزئی هنوز مشکل اساسی دارد ،چه
برسد به نقش یک روان پریش یا هر چیز دیگر که قرار بود باشد ،اما صورت نگرفته است.

خبر

آثار برگزیدگان جایزه شعر خبرنگاران کتاب شد

آثار برگزیــدگان بخش ویژه شــاعران بدون کتاب
سیزدهمین دوره جایزه شعر خبرنگاران ،نشر یافت.
بــه گــزارش روزنامه«صبح امروز» براســاس خبر
رســیده ،جایزه کتاب ســال شــعر ایران به انتخاب
خبرنگاران ،هر ســاله در ســه بخش «کتاب سال»،
«ویژه» و «یک عمر فعالیت شعری» برگزار میشود.
در بخــش ویژه این جایزه ،شــاعران فارســیزبان
سراســر جهان که در ایران کتاب شعر منتشر نکرده
اما دستکم بهاندازه یک کتاب ،شعر دارند ،میتوانند شرکت کنند.
تاکنون در این بخش ،عالوه بر شــاعران ایرانی ســاکن داخل و خارج از کشور ،شاعرانی از
افغانستان و تاجیکستان نیز شرکت کرده و بعضا برگزیده یا تقدیر شدهاند.
در ســیزدهمین دوره این جایزه ،نیلوفر بصری (بوشــهر) ،رضا عظیمی (قم) ،نیلوفر شاطری
(خوزســتان) و بیتا علیاکبری (مشهد) بهترتیب ،برگزیدگان بخش ویژه شاعران بدون کتاب
این دوره از جایزه شــدند«.جای خالی عجیبش» که در قامت کتابی 100صفحهای ،بهبهای
20هزار تومان ازســوی انتشارات آرادمان انتشــار یافته ،مجموعهای است از گزیده شعرهای
این شــاعران برگزیده؛ بهعالوه گزارش آیین پایانی این دوره از جایزه در شهر کتاب فرشته
تهران که همراه بود با اعطای جایز ه یک عمر فعالیت شــعری ،به «فرزانه خجندی» ،شاعر
تاجیک و نیز متن ســخنرانی دکتر «ابراهیم خدایار» ،اســتاد دانشگاه تربیت مدرس و رایزن
فرهنگی پیشــین ایران در کشــورهای تاجیکستان و ازبکســتان.طرح جلد این کتاب نیز از
مرتضی فرجآبادی بوده است

انتشار گزارش عملکرد مالی بنیاد سینمایی
فارابی در هفت ماه 99

در راستای سیاست شفافســازی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی
آزاد به اطالعات ،جزئیات گزارش عملکرد مالی بنیاد
ســینمایی فارابی از موسسات تابعه سازمان سینمایی
منتشر شد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از روابط
عمومی ســازمان امور سینمایی و ســمعی بصری،
اطالعات گزارش عملکرد مالی بنیاد ســینمایی فارابی بر اساس حمایت از تحقیق ،نگارش و
تقویت متن فیلمنامه ،حمایت از تولید فیلم سینمایی و سریال(تسهیالت) ،حمایت از مشارکت
در تولید فیلم ســینمایی ،حمایت از تولید وب ســری در رســانههای نوین ،حمایت از تولید
مشــترک فیلم سینمایی با دیگر کشورها ،کمک به تالیف و ترجمه کتب و مقاالت تخصصی
ســینمای حرفهای ،حمایت از برگزاری جشنواره ملی فیلم فجر ،حمایت از برگزاری همزمان
جشــنواره فیلم فجر در مراکز استانها ،حمایت از اجرای طرح سیمرغ و پروانهها ،حمایت از
برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر ،کمک به برگزاری جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان
و نوجوانــان و برگزاری همزمان در اســتانها ،حمایت از آمادهســازی و بازاریابی و عرضه
فرهنگی و تجاری آثار و اعزام ســینماگران به مجامع بینالمللی ،حمایت از اکران فیلمهای
ســینمایی کودکان و نوجوانان ،کمک به انجام ارزشــیابی و نظارت بــر تولید و نمایش آثار
سینمایی ،حمایت از برگزاری جایزه پژوهش سینمایی سال ،کمک به انجام مطالعات موردی
و تدوین گزارشهای تخصصی سینما ،کمک به برگزاری شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت،
کمک به راهبری مدیریت فیلمهای سینمایی تنظیم شده است.
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بارش  ۳سانتیمتر برف در مشهد

کاهش دما در خراسان رضوی ادامه دارد

برف پائیزی شــهر مشــهد و برخــی دیگر از
شــهرهای استان را سفید پوش کرد ،کارشناس
مرکز پیشبینی اداره کل هواشناســی خراسان
رضوی با بیان اینکه «مقدار بارندگی ایســتگاه
فرودگاه مشــهد چهارونیم میلیمتــر و میزان
ارتفاع برف گزارش شــده از این ایستگاه حدود
سه ســانتیمتر بوده است» ،گفت :دمای هوای
مشهد به چهار درجه زیرصفر میرسد.
زهرا آهنگرزاده در گفتوگو با ایســنا ،درخصوص وضعیت جوی استان ،اظهار کرد :در بیشتر
نقاط اســتان شــاهد بارش برف و باران بودیم ،بارش باران و برف در استان موجب سیالب
نشده است ،بارشها در اکثر نقاط به شکل برف است.
کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی خاطرنشان کرد :هوای شب
گذشته خراسان رضوی ،نسبت به شب قبل سردتر و با کاهش دما مواجه بودیم.
آهنگرزاده افزود :پدیده غالب برای امشــب در اکثر نقاط تشکیل مه ،کاهش دید و همچنین
لغزندگی در محورهایی است که بارش برف و باران در آن وجود داشته است.
وی تاکید کرد :پیشبینی میشــود ،برای امروز در طول روز شاهد کاهش ابرناکی در استان
خواهیم بود و افزایش موقتی دما را داریم.
کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد :پیشبینی میشود
امروز حداکثر دمای هوای روزانه مشهد در طول روز حدود پنج تا  ۶درجه گرمتر خواهد شد.
کارشــناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی خراســان رضوی خاطرنشان کرد :در اواخر
ساعات روز دوشنبه و اوایل روز سهشنبه مجدد افزایش ابرناکی و بارشهای پراکنده و خفیف
را در استان خواهیم داشت .همچنین هوا سالم بوده و در چند روز آینده نیز سالم خواهد بود.
وی گفــت :بیشترین مقدار بارندگی از تربت حیدریه با  ۱۷میلیمتر گزارش شــده اســت.
همچنین باالترین ارتفاع برف را فریمان با چهار سانتیمتر داشته است.
کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اظهار کرد :بیشترین سرعت
باد از بجســتان با  ۴۷کیلومتر بر ســاعت گزارش شده است .مقدار بارندگی ایستگاه فرودگاه
مشــهد چهارونیم میلی متر و میزان ارتفاع برف گزارش شــده از این ایســتگاه حدود ســه
سانتیمتر بوده است.

هم زمان با بارش اولین برف پاییزی:

فعالیت  150دستگاه ماشین آالت آغاز شد

مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری
مشــهد گفت :هم زمان با بــارش اولین برف
پاییزی ،فعالیت  150دســتگاه ماشــین آالت
تخصصی در حوزه مدیریت پسماند آغاز شد.
ابوالفضل کریمیان بــا بیان این مطلب ،اظهار
کرد :در پی اعالم اداره کل هواشناســی مبنی
بر شــروع بارش و نزوالت آســمانی و کاهش
دما ،اداره ماشین آالت سازمان مدیریت پسماند
شهرداری مشهد برای مقابله با هر نوع آب گرفتگی و بازگشایی معابر بر اثر برف و یخ زدگی
و نمک پاشــی در معابر به حالت آماده باش درآمد.وی افزود 150 :دســتگاه ماشین آالت و
 180نفر از همکاران این مجموعه در اداره بهره برداری و ماشــین آالت در حالت آماده باش
و فعالیت هســتند.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد بیان کرد :با توجه به
کاهــش دمای هوا جهت یخ زدگی نیز عملیات نمک پاشــی در معابر ادامه خواهد داشــت.
کریمیان تاکید کرد :گفتنی اســت این ماشین آالت در تمامی مناطق سطح شهر بنا به اعالم
نیاز مناطق فعالیت می کنند.

اجرای طرح ساماندهی کارتن خواب ها در
منطقه یک

سرپرســت اداره کل هماهنگــی و نظــارت بر
خدمات شهری شهرداری از مسدود نبودن هیچ
کدام از معابر شهری و نبود آبگرفتگی در نقاط
مختلف شهر در پی بارش برف و برودت هوا ،با
توجه به آماده باش حداکثری نیروهای خدمات
شهری خبرداد.
به گزارش صبح امروز ســید محسن رهنمایی
با اعالم ایــن خبر ،اظهار کــرد :در پی اخطار
هواشناســی مبنی بر اعالم هشدار درباره وزش باد شدید لحظه ای و بارش رگباری باران به
همراه رعد و برق و همچنین بارش تگرگ و برف طی ســاعات پایانی شــب گذشته و امروز
در ســطح استان ۵۵ ،دستگاه ماشین بیل برف روب ســنگین ۸۵ ،دستگاه ماشین بیل برف
روب نیمه ســنگین ۲۷ ،دستگاه ماشین مینی لودر ،سه دستگاه لودر ۲۵ ،دستگاه تانکر جهت
رفع آبگرفتگی ۱۶ ،گریدر و  ۸۳دســتگاه ماشــین نمک پاش به صورت آماده باش در سطح
شهر حضور داشتند.وی افزود :با توجه به اهمیت خدمت رسانی به شهروندان ،از شب گذشته
تاکنون بالغ بر پنج هزار پاکبان نیز به صورت آماده باش در سطح مناطق  ۱۳گانه شهرداری
مشهد حضور داشتند.
سرپرست اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد خاطر نشان کرد:
ش ها از اوایل صبح امروز ،با تالش نیروهای خدمات شــهری
با توجه به افزایش شــدت بار 
بالفاصله نسبت به پاکســازی معابر شهری و پیاده رو های پر تردد در سطح شهر اقدام شد
و بــا توجه به آمادگی کامل نیروهای خدمات شــهری و کاهش تدریجی شــدت بارش ها،
خوشــبختانه هیچ کدام از معابر شهری مسدود نشــده و موردی از آبگرفتگی در این کالن
شهر گزارش نشده است.

طرح تقاطع غیر همسطح مصلی پنجم بهمن
ماه سال گذشته آغاز شد ،طرحی که خواسته
 15-10ساله مردم شــهرک های شیرین و
پانیذ بوده اســت و موجب اتصال شــهرک
شیرین به منطقه مصلی و خروج این منطقه
از بن بست خواهد شد.
بــه گزارش صبــح امروز ،احمــد نوروزی و
سیدمحسن حسینیپویا ،رئیس و نایب رئیس
کمیته نظارتی شــماره  4شورای شهر مشهد
روز گذشــته از پروژه درحــال احداث تقاطع
غیرهمسطح مصلی بازدید کردند.
حسینیپویا در حاشیه این بازدید گفت :بسیار
خرسندیم که با وجود شرایط نامساعد جوی
و بــارش برف ،عملیات عمرانــی این پروژه
و دیگر پروژههای شــهری بــا قوت درحال
اجراســت و خللی در روند آنها پیش نیامده
است.

بهره برداری از این طرح تا اسفندماه
سال جاری

وی با بیان اینکه پروژه تقاطع غیرهمســطح
مصلی تاکنون  55درصد پیشــرفت داشــته
است ،افزود :براســاس گزارش ارائه شده از
سوی پیمانکار ،پروژه تا اسفندماه سال جاری
به بهرهبرداری خواهد رســید و مشــکالت
عمده ترافیکی این محدوده برطرف میشود.
حســینیپویا فعال بودن پروژههای عمرانی
ســطح شــهر را نشــانگر خوبی دانست و
اظهارکرد :ایــن پویایی ،مشــهد را به یک
کارگاه عمرانی تبدیل کرده است.
نایب رئیس کمیته نظارتی شــماره  4شورای
شهر مشــهد با بیان اینکه عمده پیمانکاران
فعال در پروژههای عمرانی ،پیمانکاران بومی
و مشهدی هســتند و لذا اشتغالی که از این
طریق ایجاد میشود ،آن هم در شرایط رکود

حاکم بر کشــور ،اهمیتش به مراتب بیشتر از
پروژه است ،گفت :بخش عمدهای از معیشت
مردم به بهانه همین پروژههای شــهرداری
رونق پیدا میکنــد و بهرهبرداری از آنها نیز
برای شهروندان امیدآفرین است.
حســینیپویا همچنیــن افــزود :امیدواریم
زنجیره پروژههای شهرداری همچنان برای
ساختوساز فعال باشد و زندگی مردم از حیث
معنوی و مادی رونق پیدا کند.وی با اشــاره
به پروژه تقاطع غیرهمســطح مصلی که در
منطقه کمبرخوردار مشهد قرار دارد ،تصریح
کرد :این پروژه موجــب رونق دوباره منطقه
خواهد شــد و زندگی ســاکنان بومی را هم
بهبود خواهد داد ،امیدواریم در موعد مقرر به
بهرهبرداری برسد.
ویژگی های تقاطع غیر همسطح مصلی

هم چنین معــاون عمران ،حمــل و نقل و

خدمت رسانی ناوگان اتوبوسرانی با تمام ظرفیت به شهروندان در روز برفی
مدیرعامل ســازمان اتوبوسرانی شهرداری مشــهد ،گفت :با توجه به بارش برف و
درراســتای رفاه حال مردم ناوگان اتوبوسرانی امروز با تمام ظرفیت به ارائه خدمت
پرداخت.به گزارش صبح امروز ،سعید حسین قلی زاده مقدم در این خصوص افزود:
تدابیر الزم برای رفع مشکالت اتوبوسها اندیشیده شده و به منظور خدمت رسانی
هرچه شایسته تر به شهروندان در هنگام برودت هوا ،تمامی ناوگان فعال هستند.
وی اضافه کرد :با توجه به شــروع فصل سرما ،سازمان اتوبوسرانی با برنامه ریزی
به عمل آمده پیش از این نســبت به کنترل و شــارژ ضد یــخ اتوبوس های فعال
اقدام نموده و تمامی سیســتم های گرمایشی به صورت مستمر پایش و در صورت
مشــاهده خرابی ،رفع نقص می شوند؛ همچنین اقداماتی از قبیل استفاده از ضد یخ
در گازوئیل ،چاله های آتش و بکار گیری سیستم راه انداز شبکار نیز پیش بینی و در هنگام برودت هوا عملیاتی خواهند شد.
وی ادامه داد :شــهروندان عزیز می توانند انتقاد خود در خصوص سیستم گرمایشی ناوگان را با شماره تلفن  137و یا سامانه
پیام کوتاه  30008888مطرح نمایند تا در اسرع وقت رفع نقص صورت پذیرد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد گفت :جابجایی مسافر درخطوط
قطار شهری در آبان ماه امسال بیش از 60درصد کاهش داشته است.
به گزارش صبح امروز وحید مبین مقدم در این خصوص افزود :براساس آمار از اول
تا  30آبان ماه امسال یک میلیون و 786هزار و 321مسافر از طریق خط یک و 830
هزارو  193مسافر از طریق خط دو جابجا شده اند.
وی اضافه کرد :این درحالی است که از اول تا  30آبان سال گذشته  4میلیون و314
هزار و 965مسافر از طریق خط یک و  2میلیون و  476هزارو  425مسافر از طریق
خط دو قطارشهری مشهد جابجا شده اند.
مبین مقدم ادامه داد :مقایســه این آمار نشان می دهد که جابجایی مسافر از طریق
خطوط قطار شهری در آبان ماه امسال نسبت به آبان سال گذشته بیش از 60درصد کاهش داشته است.
مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد افزود :شیوع ویروس کرونا دلیل کاهش جابجایی مسافر از طریق خطوط
قطار شهری از ابتدای سال جاری تاکنون بوده است.

خبر

خبر

ییس اداره نگهداری راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراســان رضوی گفت :عملیات
راهداری زمســتانی که هر سال از  ۱۵آذر آغاز میشود به خاطر بارش برف اخیر در این استان از ابتدای
این ماه آغاز شد.
به گزارش صبح امروز علی رجایی به ایرنا ظهار کرد :با آغاز بارش برف و باران در این استان و پیشبینی
ادامه این بارشها  ۲۶اداره راهداری در شهرســتانهای استان به حال آماده باش درآمده و برای عملیات
راهداری زمستانی تجهیز شدهاند.
وی ادامه داد :شــب گذشــته شن و نمک پاشی در برخی جادههای اصلی استان از جمله جاده مشهد -
چناران انجام شــد و پیش از آن نیز در گردنه های تیوان و امامقلی شهرســتانهای درگز و قوچان آماده
باش نیروها برای راهداری زمستانی برقرار بود.
رییس اداره نگهداری راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراســان رضوی گفت :طی ۲۴
ساعت گذشته عالوه بر بارش باران در بیشتر راه های استان شاهد بارش برف در آزادراه مشهد  -باغچه
و بزرگراه های باغچه  -تربت حیدریه و باغچه  -نیشابور تا محدوده ابرش بودیم که نیروهای راهداری
طی شب گذشته در این جادهها به گشت زنی پرداختند.
وی افزود :برنامه رســمی راهداری زمســتانی تا  ۱۵فروردین ادامه دارد و طی آن راهداران در  ۷۲نقطه
زیرپوشش ادارات شهرستانی و راهدارخانه ها در طول جاده های استان مستقر خواهند شد.
 ۵۱گردنه در راههای شــهری خراســان رضوی به طول  ۵۴۵کیلومتر ۱۷۲ ،گردنه در راههای روستایی
به طول  ۵۷۴کیلومتر و  ۱۳۶مقطع کوالکگیر و مهگیر به طول  ۵۸۶کیلومتر در این راهها وجود دارد.
خراســان رضوی با پنج هزار و  ۲۰۰کیلومتر راه آســفالته اصلی و فرعی ،هفت هزار و  ۶۰۰کیلومتر راه
آســفالته روســتایی و هفت هزار و  ۷۶۰کیلومتر راه غیرآسفالته در جایگاه دوم کشور از نظر طول راهها
قرار دارد.

ترافیک شــهرداری مشــهد با بیان این که
احداث تقاطع غیر هم ســطح مصلی تقاضا
و درخواســت  15-10ساله مردم بوده است،
گفت :شهرک های شیرین و پانیذ با توجه به
نبود دسترسی مناسب از برخی خدمات مانند
اتوبوس شهری به خوبی بهره مند نبودند .
خلیل ا ...کاظمی هم چنین به کوتاه تر شدن
مسیر دسترســی زائران به حرم مطهر اشاره
کرد و افزود :مسیر دسترسی زائران از خیابان
مصلی به حرم مطهر تسهیل می شود.
معــاون عمــران ،حمل و نقــل و ترافیک
شــهرداری مشــهد تصریح کرد :براساس
پیش بینی های انجام شــده احداث و اجرای
این تقاطع ،به کاهــش بار ترافیکی ،کاهش
آلودگی هوا و رعایت ســرعت مطمئن منجر
خواهد شــد و برخی شهرک های منتهی به
این مسیر را از بن بست خارج خواهد کرد.

کاظمی با اشاره به اینکه شهرکهای رجایی
و باهنر و خروجیهای این شهرکها (که بار
ترافیکی بولوارسرخس به داخل بولوار حر را
نیز دارد) کشــش و گنجایش بار ترافیکی را
ندارد ،افزود :به همین دلیل دسترسی دیگری
طراحی میشــود تا اتصال محــور را به پل
چهارم داشته باشــد.وی خاطرنشان کرد :از
این محور جدید ،دسترســی به بهشت رضا
ایجاد خواهد شد و اتصال بولوار محمدآباد به
این مجموعه هم رونق خوبی ایجاد میکند.
کاظمی دالیل احداث ایــن تقاطع را ایجاد
دسترســی جدید به شــهرک رجایی ،خروج
محور مصلی و شــهید نــواب صفوی از بن
بســت ،ایجاد دسترسی دوم به بهشت رضا و
کاهش  ۱۴کیلومتری دسترسی مردم منطقه
به بلوار مصلــی و حرم مطهر رضوی عنوان
کرد.

کاهش بیش از 60درصدی جابجایی مسافر در خطوط قطار شهری

آغاز زودهنگام راهداری زمستانی در خراسان رضوی

انسداد و آبگرفتگی معابر مشهد گزارش
نشده است

اسفند99؛ خروج شیرین از بن بست

ورودیهای شهر تربتحیدریه ساماندهی میشود

شــهردار منطقه یک مشــهد از اجــرای طرح
ویژه شناســایی و ســاماندهی کارتن خواب ها
با شــروع فصل ســرما در منطقه یک خبر داد.
به گــزارش صبح امروز کوروش باوندی با بیان
این خبر اظهار کرد :با شــروع فصل سرما طرح
ویژه شناســایی و ساماندهی کارتن خواب ها با
همکاری معاونت اجتماعی شهرداری مشهد در
منطقه یک اجرایی شد.شهردار منطقه یک ادامه
داد :در پی تماسهای شهروندان و بازدید های میدانی صورت پذیرفته از سطح منطقه محل
های اقامت و تجمع شناســایی شــده که با جذب و ســاماندهی متکدیان و کارتن خوابها
عملیات انتقال این افراد به گرم خانه ها و خانه ســبز شهرداری اجرایی گردید.باوندی ضمن
تقدیر از شهروندان مشارکت جو ،خاطر نشان کرد :این طرح با هدف پیشگیری از بروز حوادث
تلخ ناشــی از سرما و افت شــدید دما و در راستای ساماندهی این افراد صورت پذیرفت .وی
از شهروندان خواســت تا در صورت مشاهده کارتن خواب ها مراتب را با شماره تماس 137
درمیان بگذارند.

در بازدید اعضای کمیته نظارتی شورای اسالمی شهر مشهد مطرح شد:

نماینده مردم تربتحیدریه ،زاوه و مهوالت در مجلس شــورای اســامی از ساماندهی ورودیهای شهر
تربتحیدریه با هدف جذب و ماندگاری بیشتر گردشگران در این منطقه خبر داد.
به گزارش صبح امروز محســن زنگنه روز گذشته در نشســت با فعاالن حوزه گردشگری این شهرستان
گفت :صنعت گردشگری میتواند اقتصاد شهر تربتحیدریه را متحول کند و این امر نیازمند ایجاد تشکل
قوی با حضور تمامی فعاالن گردشگری شهرستانهای تربتحیدریه ،زاوه و مهوالت و فعال شدن سامانه
ســرمایهگذاری حوزه گردشگری این شهرستانها اســت.وی افزود :مرمت و احیای آثار تاریخی به ویژه
ســاماندهی بافت تاریخی شــهر تربتحیدریه میتواند عالوه بر جذب گردشگر و معرفی هویت تاریخی
شــهر ،باعث رونق و شکوفایی اقتصاد مردم محلی شود و در این راستا مغازهداران و غرفه داران بازارهای
ســنتی هم باید در نماسازی سنتی طبق طرح میراث فرهنگی مشــارکت کنند و کاربری کاروانسراها که
در حال مرمت اســت نیز باید باهدف تکمیل زنجیره جذب گردشــگر باشد.این نماینده مجلس ادامه داد:
همچنین بخش بایگ از توابع تربتحیدریه بهعنوان نگین گردشــگری خراسان رضوی میتواند با معرفی
مطلوب ظرفیتها و جذب گردشــگر ،اقتصاد منطقه را شکوفا کند که برای تحقق این امر نیاز است سایر
قابلیتهای شهر ب ه ویژه ثبت جهانی شهر بایگ و روستای بسک و بهرهبرداری مناسب از معادن عقیق این
منطقه پیگیری شــود.وی گفت :برای حمایت از ظرفیتهای گردشگری روستایی نیز باید نقشه مطالعاتی
و ســرمایهگذاری روستاهای هدف گردشگری بهویژه در منطقه رودمعجن ،حصار و نسر تربتحدریه تهیه
شــود.زنگنه همچنین چاپ نقشــه ،بروشــور و اقالم تبلیغاتی ،تهیه نرمافزار جامع گردشگری و همچنین
اســتفاده از امکانات فضای مجازی را از ضرورتهای معرفی جاذبههای طبیعی و تاریخی این شهرستان
دانست.
شهرســتان تربتحیدریه دارای  ۳۵۰جاذبه گردشگری است که  ۵۲اثر تاریخی آن در فهرست آثار ملی به
ثبت رسیده است.شهرستان  ۲۲۵هزار نفری تربتحیدریه در  ۱۵۰کیلومتری جنوبغربی مشهد واقع است.
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محمود فکری دیگر جای تعارف نیست!

یک لشگر
مربی و
یکاشتباه
خیلیبزرگ
کیاوش عزیزی  /اســتقالل در اولین دیدار خارج از خانه
مقابل فوالد تن به شکســت داد درحالیکه در نیمه دوم
اولین گل بازی را به ثمر رسانده بود.
به گزارش «ورزش ســه» ،خیلی زودتر ازآنچه تصورش
را میکردیم اســتقالل با محمود فکری اولین شکست
فصل را در هفتــه دوم و در یک دیدار پرماجرا متحمل
شد ،آنهم در شرایطی که این تیم تا دقیقه  64از میزبان
باانگیزه خود پیش افتاده بود ،ولی در اوج بیتفاوتی قدر
این ســه امتیاز حیاتی را ندانست تا ثابت شود استقالل
هنوز برای رســیدن به یک تیم مدعی کارهای فراوانی
نیاز دارد.
این در حالی اســت که آبیپوشــان با جدیت و درایت
بیشترمی توانستند از سختترین بازی خارج از خانه این
فصــل الاقل با یک امتیاز اهواز را به مقصد تهران ترک
کنند .تک امتیازی که میتوانســت از بروز اتفاقات تلخ
و عجیبی شــود که در پایان این دیدار رخ داد جلوگیری
کنــد .اتفاقاتی که برشــدت اندوه هواداران اســتقالل
قطع ًا افزود و حاال کســی نمیدانــد چه تبعاتی میتواند
دربرداشته باشد.
بیاییم به خود بازی بپردازیم .جاییکه برخالف بازی هفته
اول مقابل مس رفســنجان دستان محمود فکری برای
چینــش نفراتش از هرزمانی بازتر بــود او ترجیح داد با
توجه به پیروزی در هفته نخست مقابل مس رفسنجان
و اصل دســت نزدن به ترکیب برنــده تنها با یک تغییر
اجباری و حضور محمدحســین مرادمند بهجای سیاوش
یزدانی پا به میدان بگذارد.
فارغ از نتیجه بهدســتآمده باید بگوییم نمایش بدی را
از اســتقالل در تمام طول بازی شاهد بودیم .استقالل
چــه در نیمه اول و چه در نیمــه دوم حتی برای دقایقی

نتوانســت فوتبالــی را به نمایش بگذارد کــه بتوانیم با
تماشای آن به آینده این تیم امیدوار شویم.آنها حتی یک
حمله به چارجوب دروازه فوالد نزدند.
*اشــتباهات مکرر و تکراری خصوص ًا پــس از به ثمر
رساندن گل اول دیدار ،درحالیکه بارها دربازیهای قبلی
به آن اشاره شــد باعث شد تا استقالل تنها کمتر از 10
دقیقــه  ،اولین گل این فصل خود را بر روی یک ضربه
سر دریافت کند .شاید جالب باشد اگر بدانید استقالل در
دقیقه  64به گل اول رســید اما کمتر از یک دقیقه پس
از آن ،بــا خطای بیمورد آرش رضاوند در موقعیتی ایده
ال فوالد را صاحب موقعیت کرد و درست پنج دقیقه بعد
در موقعیتی بهمراتب بهتر این بار توســط فرشید باقری
دوبــاره فوالدیها صاحب یک ضربه ایســتگاهی دیگر
شــدند .این در شرایطی است که کســی در این لیگ
وجود ندارد که نداند آیانادا پاتوســی متخصص ارسال
چنین کاشتههایی اســت و همچنین فرشاد احمدزاده و
موسی کولیبالی تبحر شدیدی روی ضربات سردارند.
*شلوغی و بلبشو؛ بینظم ترین نیمکت ممکن

معمو ًال آنچه در لب خط از تیمهای بزرگ دنیا میبینیم
به این شکل اســت که ســرمربی لب خط حضور پیدا
میکنــد و کمــک اول او نکاتی را بهطــور مختصر در
گوش سرمربی گوشزد میکند و پس از آن دیگر تصمیم
ســرمربی تیم اســت که با توجه به نظــر کمکش چه
تغییراتی درروند بازی به وجود بیاورد.
همچنان که در همین اســتقالل در فصل گذشته شاهد
همین رابطه بین عمر دانســی و اســتراماچونی بودیم.
امــا درواقع با توجه به آنچه به چشــم خودمان در بازی
اول و این دیدار مشــاهده کردیم روی نیمکت استقالل
تمام مربیان برای خودشــان بدون هماهنگی با نفر اول
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پیروزی تیم فوتبال پیکان برابر شهرخودرو

تیم فوتبال پیــکان دومین دیدار خود در فصل جدید رقابت های لیــگ برتر را با پیروزی برابر
شهرخودرو به پایان برد.به گزارش مهر ،آخرین دیدار از هفته دوم بیستمین دوره رقابتهای لیگ
برتر که قرار بود روز شنبه برگزار شود و به دلیل بارش شدید باران به امروز یکشنبه موکول شد،
بین تیمهای پیکان و شــهرخودرو برگزار شد.در این بازی که به میزبانی ورزشگاه شهدای شهر
قدس برگزار شد شاگردان مهدی تارتار موفق شدند با نتیجه یک بر صفر شاگردان مهدی رحمتی
را شکست دهند .آرش قادری در دقیقه  ۵۷برای تیم پیکان گل زد.
شهرخودرو در صورتی که میتوانست سه امتیاز این بازی را از آن خود کند به همراه گل گهر تنها
تیمهای  ۶امتیازی لیگ بیســتم بودند اما با این نتیجه رحمتی نتوانست به قلعه نویی برسد و با
همان سه امتیاز به کارش در لیگ برتر ادامه خواهد داد.

تیم به اظهارنظــر میپردازند .از صمد مرفاوی گرفته تا
حنیف عمران زاده تا آرش برهانی و ســعید عزیزیان و
عالوه بر این چهار نفر ،پرویز مظلومی نیز بهعنوان یک
سرپرست -مربی هرکدامشان ،از دقیقه  1تا  90لحظهای
آرام و قرار ندارند و دائم سعی دارند تا نکاتی را به گوش
بازیکنان داخل زمین برسانند .این موضوع قطع ًا و بدون
هیچ شــکی تمرکز محمود فکــری را در حین بازی به
حداقل میرساند و نتیجه این میشود که در اتفاقی نادر،
اســتقالل  10دقیقه را با یک نفر کمتــر بازی میکند،
درست در همان لحظاتی که تیم نتیجه را واگذار کرده و
باید به دنبال جبران گل خورده باشد درحالیکه یک نفر
از این افراد متوجه این امر نمیشود .آیا حق پرسیدن این
ســؤال را نداریم که چطور یک جین مربی روی نیمکت
هیچکدامشان متوجه چنین موضوعی نمیشود؟
کاری به تعویض دانشگر بالفاصله پس از به ثمر رسیدن
گل وریا نداریم که در نوع خود بسیار عجیب بود(معمو ًال
دیدهشــده اینگونه جابهجاییها ،نه از دقیقه  69بلکه از
دقیقه  85به بعد و بهمنظور حفظ نتیجه صورت میگیرد)
ولــی حتی اگر این تصمیم درســت بوده 10 ،نفره بازی
کردن تیــم را با یک عده ســتاره روی نیمکت چگونه
میشود تحلیل کرد؟
*سئوال از کادرفنی

عدم اســتفاده از مهدی مهدی پــور حتی برای دقایقی
که بهترین آلترناتیو ممکن برای جانشــینی علی کریمی
مرکز ثقل فصل گذشــته اســتقالل به شمار میرفت و
اصــرار بیشازحد برای حضور فرشــید باقــری که روز
خوبش را سپری نمیکرد بازهم از پرسشهایی است که
از شب گذشته ذهن طرفداران را به خود مشغول کرده و
امیدواریم فکری الاقل برای خودش پاسخ درستی برای

این سواالت داشته باشد.
به نظر میرسد با توجه به اتفاقات اهواز وقت آن رسیده
اســت که فکری قدری تعارفات را کنــار بگذارد و هر
چه زودتر با اعضای کار فنی خودش و سرپرســتی تیم
جلســهای بگذارد تا در خالل بازی به نحوی رفتار کنند
که بشود به شــکلی حرفهایتر نظرات خود را به گوش
سرمربی برسانند و درعینحال تصمیمگیری را بر عهده
خود فکری محول کنند.
*کمی هم نیمه پر لیوان

ذکر ایــن نکته هم خالی از لطف نیســت که فکری با
تمام اشــتباهاتی که در این دیدار مرتکب شد در نشست
خبری پس از بازی خودش حاضر شــد و بهجای اینکه
بخواهد اشتباهات خود را توجیه کند ،شجاعانه مسئولیت
شکست را پذیرفت.
همچنین باوجود اینکه در دقیقه  90یک پنالتی نســبت ًا
عجیب علیه تیمش گرفته شــد ،صحبتی را درخصوص
داوری مطرح نکرد همچنان که پیش از این نســبت به
بیانیه غیرضروری باشــگاه مبنی بــر انتخاب داور بازی
انتقاد کــرده بود ،که همه اینها نشــان میدهد نکات
مثبتی هم در او وجود دارد.
ســرمربی اســتقالل باید همانطورکه پیــش از این در
روز عقد قــراردادش قول داده بود بایــد کاری کند که
 11محمود فکری در زمین تا دقیقه  90برای اســتقالل
بجنگند ،که البته باید گفت که نمایش شــب گذشــته
مقابل شاگردان جواد نکونام هیچ آثاری از برآورده شدن
آن قول را در خودش نداشت ،البته فرصت بسیار زیادی
تا پایان لیگ باقیمانده اســت که فکری برای رسیدن
به اهداف بزرگی که در ســر دارد باید قدر ثانیه به ثانیه
آن را بداند.

سوال نمایندگان مجلس از وزیر ورزش و
جوانان منتفی شد

جمشــید تقی زاده از منتفی شدن ســواالت نمایندگان مجلس شورای اسالمی از وزیر ورزش و
جوانان بامساعدت رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ،معاون امور مجلس ،حقوقی و استانهای وزارت
ورزش و جوانــان گفت :علیرغم اینکه وزیر آمادگی کامل برای حضور در مجلس را داشــت ،با
مســاعدت رئیس کمیســیون فرهنگی همکاری نمایندگان مجلس و توضیحاتی که ارائه شد
سواالت مطرح شده منتفی شد.جمشید تقی زاده با بیان اینکه تعامل خوبی بین مجلس و وزارت
ورزش و جوانان وجود دارد گفت :دغدغههای مشــترکی وجود دارد که با همکاری نمایندگان در
حال پیگیری آنها هستیم و تالش میکنیم به سرعت این دغدغهها را رفع کنیم.الزم به ذکر است
پیش از این قرار بود امروز (دوشنبه) وزیر ورزش و جوانان در کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر
شود و به سواالت نمایندگان پاسخ دهد که با توضیحات معاونت امور مجلس به نمایندگان سوال
کننده این جلسه کنسل شد.

سالمت کشتیگیران و اعضای تیمها در
اولویت لیگ است

نایب رئیس فدراســیون کشتی با توجه به شــرایط کنونی و محدودیت های کرونایی به بحث
آغاز دور رفت رقابتهای لیگ برتر کشــتی واکنش نشان داد.به گزارش مهر ،تعطیلی دو هفتهای
به دلیل افزایش شــیوع ویروس کرونا در کشــور که با نظر ستاد مقابله با کرونا از روز گذشته در
اســتانهای کشور آغاز شده ،بحث آغاز دور برگشــت رقابتهای لیگ برتر کشتی را هم با اما و
اگر همراه کرده اســت .در همین راستا حمید سوریان نایب رئیس فدراسیون کشتی صبح امروز
نشســتی را با متولیان سازمان لیگ برگزار کرد تا بحث از سرگیری پیکارهای لیگ کشتی مورد
بحث و بررسی قرار گیرد.در این نشست نقاط ضعف دور رفت مسابقات لیگ بررسی و شناسایی
و همچنین راهکارهایی برای برگزاری هر چه کیفیتر پیکارها مطرح شــد.حمید سوریان ،نایب
رئیس فدراسیون کشتی در این نشست گفت :با وجود اینکه کرونا شرایط خاصی را به وجود آورده
بود ،اما لیگ امســال در دور رفت با نظم خوبی برگزار شد .همانند دور رفت باید تالشی صورت
بگیرد تا سالمتی ورزشکاران و اعضای تیمها در اولویت اول قرار داشته باشد.همچنین مسئوالن
سازمان لیگ کشتی در حاشیه این نشست اقدامات این سازمان بعد از پایان دور رفت و همچنین
برنامههای ویژه برای برگزاری منظم دور برگشت را تشریح کردند.

511/1اصالحیه

پیرو آگهی مزایده اموال غیرمنقول کالسه پرونده اجرائی  9705415منتشرشده
در مورخه  1399/8/24موضوع درخواست بانک ملت علیه آقای هادی قلی زاده
(وام گیرنده) و آقای محســن قلی زاده (راهن) – در سطر اول آگهی  « :اسناد
رهنی  95/8/25-13229دفترخانه  304مشهد » صحیح می باشد.
اداره اجرای اسنادرسمی مشهد
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

حسینرفیعی

گالیه ها از یکدیگر فقط فرصتها را ضایع می کند

مقصود اسعدی ســامانی ،دبیر انجمن شــرکتهای هواپیمایی:
هیــچ ایرالینی حق ندارد بیــش از  ۱۰درصد نرخ بلیتهای خود
را افزایــش دهد و در صورت مشــاهده این تخلف ،با آنها برخورد
میشــود.تمامی ایرالینها موظف به رعایت ظرفیت  ۶۰درصدی
هستند ،هم اکنون هیچ مســافر کرونایی که تست  pcrاو مثبت
شــده باشد ،اجازه اخذ بلیت و حق سوار شــدن به ناوگان هوایی
کشــور را ندارند.با اجرا شــدن این طرح به ســازمان هواپیمایی
کشــور و وزارت راه وشهرســازی اعالم کردهایم که این ابالغیه
لزوم اســتفاده از  ۶۰درصد ظرفیت هواپیماها را بردارند ،چون این
محدودیتها خود باعث کاهش حجم مســافر شــده و بسیاری از
پروازها با ظرفیتهای خالی مســافران را جابهجا میکنند/.باشگاه
خبرنگاران

کامران باقریلنکرانی وزیربهداشــت احمدی نژاد در روزنامه شرق
نوشــت :توقع غیرواقعی از مدلســازی در برخی از کشورها منجر
به سیاســتگذاریهای غلط شده است.هیچ مدلی ب ه تنهایی نباید
مبنای تصمیمگیری باشد و مهمتر اینکه سیاستگذار باید بدترین
ســناریوی محتمل را در نظر بگیرد ،هرچند کارآزماییهای بالینی
مهم هســتند ،تمرکز صرف بر آنها نشــان دهنــده تفوق دیدگاه
درمانمحور در برابر این جهانگیری در کشور ماست؛ موضوعی که
در نحوه هزینهکرد اعتبارات تخصیصی هم نمایان است .محققان
همانطور که وزیر محترم فرمودند ،باید هدفمندتر تحقیق کنند و
هم سیاستگذار باید گوش شــنوایی برای نتایج تحقیقات داشته
باشد.انشــاءاهلل با همکاری و جبران اشتباهات آینده را بهتر کنیم.
گالیهها اگر به بهبود اوضاع نینجامد ،فایدهای نخواهد داشــت و
فقط فرصتهای بیشتری را ضایع خواهد کرد.

طرح یارانه کاالهای اساسی که مجلس تصویب کرده
احساسی است

هاشمی لیست بیست نفره کارگزاران برای ریاست جمهوری
را تکذیب کرد

محمد باقری بنابی ،رئیس فراکســیون مســتقلین والیی مجلس:
متأســفانه در کشور ما بحثهای کارشناسی درباره طرحها و حتی
لوایح به حد الزم انجام نمیشود و جای کار کارشناسی و تحقیقات
و پژوهشهــای علمــی را گاه هیجانات و احساســات میگیرد.
طرحهایی از قبیــل پرداخت یارانه به مردم بــرای تأمین کاالی
اساسی طرحهای احساســاتی و غیرمنطقی است که با گذر زمان
و فروکش کردن هیجانات متوجه میشــویم چه آسیبها و تبعات
منفی برای مردم داشته است/ .روزنامه ایران

روز گذشته در گفتوگوی محسن هاشــمی از فعالیتهای حزب
کارگزاران برای انتخابات ریاستجمهوری سخن گفت و از تعدادی
از شخصیتهای سیاسی ب ه عنوان لیست انتخاباتی کارگزاران نام
برد؛ اما محســن هاشمی ارائه لیســت را تکذیب کرد و گفت :از
گفتوگویم کژتابی به وجود آمده است .ذکر این نامها صرفا عنوان
کردن نام کسانی بوده است که در جبهه اصالحات از آنها بهعنوان
نامزدهای بالقوه ســخن ب ه میان میآید اما اینکه درباره این نامها
در حــزب کارگزاران بحثی صورت گرفته باشــد ،خیر اصال چنین
چیزی نیست/.شرق

ورای عالی نظام پزشــکی گفت :در شرایط اسفباری قرار داریم که
قابل پیش بینی و پیشگیری بود اما متأسفانه هشدارها جدی گرفته
نشد.نمیتوان این پاندمی را که  ۹ماه از شیوع آن گذشته و در اوج
خــود قرار دارد با این نوع برنامه ریزی های مقطعی کنترل کرد و
نیازمند یک برنامه جامع و تقسیم کار ملی برای مدیریت و کنترل
آن هســتیم .بی توجهی به عواقب دخالتهای غیر علمی و دادن
مجوزهای مربوط توســط وزارت بهداشت عامل دامن زدن به این
مســائل است که تحت عناوین طب اسالمی و سنتی و یا ایرانی با
سالمت مردم بازی میشود/.مهر

واکنش مطهری به اظهارات اخیر علم الهدی

مصطفی معین :وضعیت کرونایی امروز قابل پیشگیری بود

جلسه متفاوت بهارستانیها به دلیل محدودیتهای کرونایی

نشست علنی مجلس شــورای اســامی بهمنظور عدم تاخیر در
پیگیری مسائل مردمی با ایجاد ارتباط مجازی در سه مکان صحن
علنی مجلس ،تاالر شهید مدرس ساختمان مشروطه و کمیسیون
تلفیق بــا رعایت پروتکلهای بهداشــتی و فاصلهگذاری در حال
برگزاری است/.خانه ملت

علی مطهری در توییتر در واکنش به ســخنان خطیب نماز جمعه
مشــهد گفت ،آنها که تحوالت انتخاباتی آمریکا را فرصتی برای
رفــع تحریم ها نمی دانند یا نادانند یــا خائن .در این توییت آمده
است؛ جناب علم الهدی گفتهاند آنان که تحول انتخاباتی آمریکا را
فرصت میدانند یا نادانند و یا خائن .باید گفت بر عکس است ،آنان
که این تحول را فرصتی برای رفع تحریمها و بهبود معیشت مردم
با حفظ عزت ملی نمیدانند یا ناداناند یا خائن و برانداز.
دفاع کیهان از عملکرد انتخاباتی ترامپ

کیهان نوشت :روزنامه انگلیسیزبان تهران تایمز در صفحه نخست
شــماره دیروز خود با انتشــار طرحی خاص از میرحسین موسوی
کاندیدای شکســت خورده انتخابات  ۸۸و دونالد ترامپ به ادعای
رئیسجمهور آمریکا درباره تقلب در انتخابات  ۲۰۲۰اشــاره کرده
اســت .این روزنامه همچنین در بخشــی از گزارش تیتر یک خود
با تیتر «دو ادعای مشــابه ،یک جهان کامل» به ادعاهای ترامپ

روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :
سازمان آگهیها051-38929823 :

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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تلفن38929825 -38929824:

هاشمی لیست بیست نفره کارگزاران برای ریاست جمهوری را تکذیب کرد /هاشمیطبا :با آمدن بایدن هیچ چیز تغییر
نخواهد کرد /جلسه متفاوت بهارستانیها به دلیل محدودیتهای کرونایی
مبنی بر وجود تقلب گســترده در انتخابات آمریکا و عدم پذیرش
نتیجه این انتخابات اشاره کرد و نوشت« :دموکراتها مشغول کار
بــرای کم اهمیت جلوه دادن ادعاهای ترامپ در مورد آنچه برخی
جمهوریخواهان تقلب گســترده رای دهندگان مینامند هســتند
و این کام ً
ال مغایر اســت با آنچــه دموکراتها در جریان انتخابات
ریاســتجمهوری ســال  ۲۰۰۹در ایران انجام دادند .هنگامی که
آنها از یک نامزد شکســت خورده (میرحســین موســوی) که با
اعالم پیروزی زودرس دستان خود را باال برده بود حمایت کردند،
اعــام زودرس پیــروزی تنها یکی از شــباهتهای دو انتخابات
ریاستجمهوری ایران و آمریکاست .البته مدعیان اصالحطلبی به
این موضوع اشــاره نکردهاند که حتــی ترامپ رئیسجمهور فعلی
آمریــکا که همگان او را بابت اعــام زودهنگام پیروزی و ادعای
تقلب ســرزنش میکننــد و دیکتاتور میدانند و همه رســانهها و
شــبکههای اجتماعی به مقابله با ادعاهای او علیه روند انتخابات
آمریکا بســیج شــدهاند ،به هوادارانش وعده داد که تیم وکالیش
برای شکایت از تخلفات/تقلب به دادگاه عالی مراجعه خواهند کرد
و درخواســت بازشماری آرا در برخی ایاالت را خواهند داد و همین
کار را هم کرد .این در حالی اســت که میرحسین موسوی و دیگر
شکســتخورده انتخابات  ۸۸که رقیــب آرای باطله بود ،حتی در
برابر پیشــنهاد بازشماری کل آرای انتخابات را هم نپذیرفتند و راه
آشوب خیابانی و براندازی را در پیش گرفتند ،با بیانیههای پیدرپی،
هواداران خود را برای حمله به مراکز نظامی ،غارت فروشــگاهها،
خسارت زدن به بانکها و اماکن عمومی و ...تهییج کردند و زمینه
را برای اعمال تحریمهای فلجکننده علیه کشورمان فراهم کردند.
از ایــن منظر میتــوان گفت ترامپ با همــه لجاجت و حماقتش
حداقل به کشور خود خیانت نکرد.
سخنگوی وزارت خارجه ،شهادت نیروهای سپاه قدس در
حمله اسرائیل تایید نکرد

سعید خطیب زاده ،سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به فایننشنال
تایمز گفت :شهادت نیروهای سپاه قدس در حمله رژیم صهیونیستی
به سوریه را تایید نمیکنم؛ اظهارات خطیب زاده واکنشی است به
ادعاهای چند روز اخیر در سوریه .ارتش اسرائیل روز چهارشنبه ۲۸
آبان ادعا کرده بود جنگندههای اسرائیلی اهدافی متعلق به نیروی
سپاه قدس ایران و ارتش سوریه را در جنوب کشور سوریه بمباران
کردهاند .خبرگزاری فرانســه هم به نقل از سازمان دیدهبان حقوق
بشــر ســوریه مســتقر در لندن ادعا کرده بود که در جریان حمله
جنگندههای اســرائیل دستکم ده ســرباز از جمله پنج ایرانی به
شــهادت رسیده اند .خطیب زاده در نشست خبری امروز خود با رد

این ادعاها افزود :رژیم اشــغالگر قدس میداند فصل بزن دررویی
خیلی وقت اســت تمام شــده و با احتیاط حرکت میکند و خوی
تجاوزکارانه این رژیم قابل درمان نیست و تنها راه آن مقاومت صد
در صدی در تمام جبهههایی اســت که این رژیم دست به ناآرامی
میزند .حضور ایران در سوریه مستشاری است و اگر کسی در این
حضور خللی ایجاد کند پاسخ کوبندهای میگیرد.
اکبری تاالرپشتی ،نماینده مجلس :در مورد فیلترینگ شبکه
های اجتماعی نظری ندارم

یک نماینده اصولگرای مجلس در پاســخ به این پرســش که آیا
شما در شــبکههای اجتماعی فعال هســتید ،گفت :من در توییتر
گاهی توییت میزنم ،ولی ما نگران هســتیم که از همین موضوع
هم سوءاســتفاده شــود .مانند همان اتفاقی که برای آقای ترامپ
افتاد و توییتر بنا به نظر خودش توییتهای ایشــان را حذف کرد.
عزتاهلل اکبــری تاالرپشــتی در گفتوگو با «انتخــاب» درباره
فعالیت شبکههای اجتماعی در کشور ،گفت :به هرحال شبکههای
اجتماعــی ویژگیهای مختلفی دارند و اگر در مســیر منافع ملی
و منافع مردم قرار داشــته باشــند ،اتفاق خوبی است .این نماینده
اصولگرای مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا موافق فیلترینگ
شبکههای اجتماعی در کشور هستید ،گفت :من نظری درباره این
موضوع ندارم و دوســتان در کمیسیون فرهنگی بهتر میتوانند به
این سوال پاسخ بدهند .اکبری تاالرپشتی گفت :در حوزه اقتصادی
شــبکههای اجتماعی نقش خودشــان را دارند و من امیدوارم که
شبکههای اجتماعی و فعالیت آنها در جهت منافع ملی کشور باشد.
کواکبیان :ظریف هنوز قدمی برای انتخابات برنداشته
فحش میشنود

کواکبیــان گفت :درباره آقای ظریف البته باید بگویم که من چند
بار با ایشــان صحبت کردم ،ایشان می گوید من آمادگی ندارم و
همین کار برای من خوب است.مصطفی کواکبیان ،دبیرکل حزب
مردمساالری در بخشــی از گفتگوی تفصیلی خود با خبرآنالین
درپاسخ به ســوالی درباره اســامی کاندیداهای احتمالی ریاست
جمهوری  ۱۴۰۰گفت :در رابطــه با حضور در انتخابات بحث ما
مشارکت گسترده مردم است و در رابطه با حمایت از کاندیدا من
به آن ســاز و کاری که تعیین می شــود پایبندم و از دل آن ساز
و کار یک کاندیدا درمی آید .اگر آن ســاز و کار تعریف شود بنده
خودم هم کاندیدا هســتم و فوقش در آن ســاز و کار رأی نمی
آورم و تابع عقل جمعی می شوم.وی درباره احتمال کاندیداتوری
ظریف گفت:درباره آقای ظریف البته باید بگویم که من چند بار با

ایشان صحبت کردم ،ایشان می گوید من آمادگی ندارم و همین
کار برای من خوب اســت ،یعنی واقعا حوصله دعوا و بحث ندارد.
او هنوز قدمی برای انتخابات برنداشته ،دارد فحش می شنود .اگر
جــدی بیاید که دیگر هیچ؛ بنابراین بایــد دید در ادامه چه پیش
می آید.کواکبیان گفت:من یک ســابقه عدم احراز صالحیت دارم
و آقای کدخدایی هم گفتند ،کسانی که رد شده اند دیگر کاندیدا
نشــوند و بعد اصالح کردند و گفتند این یک نظر شخصی بوده.
از آن طرف هم گفتند کســانی که قبال تایید شدند ممکن است
این دفعه رد شــوند .بنده خدا آقای غرضی می گفت من در این
 ۴سال گذشــته فقط به نانوایی رفتم و آمدم و نمی دانم چه کار
بدی کرده ام که قبال تایید شــده ام و االن رد می شوم .باید مبنا
و معیار و عامل سنجشــی باشد که به ما بگوید مثال شما به این
دلیل و این دلیل رد شــده اید و باید طرف را به شکلی قانع کرد
که دیگر کاندیدا نشود.
هاشمیطبا :با آمدن بایدن هیچ چیز تغییر نخواهد کرد

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهــوری با تاکید بر
اینکــه با آغاز به کار جــو بایدن در کاخ ســفید ،هیچ چیز تغییر
نخواهد ،دلیل تندرویهای اخیر نسبت به وزیر امورخارجه را عقده
گشایی دانست.ســید مصطفی هاشمیطبا در گفتوگو با ایلنا در
خصوص برخی گمانهزنی های داخلی مبنی بر بهبود شــرایط بعد
از حضور بایدن در کاخ ســفید ،گفت :با آمدن بایدن چیزی تغییر
نخواهد کرد .تصور کنیم آقای بایدن بخواهد با شرط و شروط به
برجام بازگردد که البته پیشتر هم شرطهایی را مطرح کرده است
اما شرطهای او پذیرفتنی نیســت.وی افزود :اگر بایدن بخواهد
به برجام بازگردد و دعوت بــه مذاکره کند اما حدود این مذاکره
را فراتر از انرژی هســتهای قرار دهد ،آن هم پذیرفتنی نیســت؛
بنابراین شــرایط تغییر اساسی با آمدن بایدن اتفاق نخواهد افتاد.
هاشــمیطبا ادامه داد :یک فرض دیگر را هم در نظر بگیریم که
آقای بایدن بدون هیچ شرطی به برجام بازگردد و هیچ موضوعی
غیر از انرژی هستهای را هم برای مذاکرات احتمالی بعدی مطرح
نکند ،همه تحریمها را لغو کند و مراودات ما با دنیا مانند گذشــته
و بهتر از قبل شود .در این شرایط هم مشکل ما حل نخواهد شد،
چون ،به محض لغو تحریمها ،سیستم مدیریتی ما در داخل کشور
مجددا به واردات روی میآورد و ریخت و پاش شــروع میشود.
در واقع همان سیاســتها و روندهای قبلی که ما را دچار مشکل
کرده است ،باز هم ادامه پیدا میکند.
منبع :تابناک

