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شهادت یکی از دانشمندان رده باالی هسته ای-موشکی کشور

باز هم ردپای تل آویل در ترور دانشمندان ایران

وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح در اطالعیهای از به شهادت رسیدن رییس سازمان
پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در جریان عملیات تروریستی خبر داد.
به گزارش صبحامروز ،روابط عمومی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح در اطالعیهای
اعالم کرد:
«بعدازظهر روز جمعه عناصر تروریست مسلح خودرو حامل محسن فخری زاده رییس سازمان
پژوهش و نوآوری وزارت دفاع را مورد حمله قرار دادند .در جریان درگیری تیم حفاظت ایشان
با تروریستها آقای محسن فخری زاده به شدت مجروح شد و بیمارستان منتقل گردید.
متاســفانه تالش تیم پزشــکی برای احیاء ایشان موفق نبود و دقایقی قبل این مدیر خدوم و
دانشمند پس از سالها تالش و مجاهدت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح اقدام ناجوانمردانه ترور یکی از مدیران متعهد و
متخصص خود را به محضر مبارک مقام معظم رهبری و ملت شــهید پرور ایران اســامی
تبریک و تسلیت عرض می نماید».
نشانههای جدی از نقش اسراییل

511/2آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر به اینکه آقای علیرضا فوالدی برابر نامه شــماره /168/252464ن مورخ  1399/7/23به نمایندگی از
طرف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) باستناد  2برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت
ســند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت یک سهم مشاع از ده
ســهم ششــدانگ یک باب خانه به شــماره پالک یک فرعی از  3958اصلی بخش سه مشهد که متعلق
نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است .با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت نامبرده
در ذیل شــماره دفتر الکترونیک  139520306003012087بنام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ثبت
و ســند به شماره چاپی  054664ب 93صادر گردیده سپس ششدانگ یک قطعه بمساحت  13/67مترمربع
بعنوان واحد تجاری برابر اســناد انتقال اجرایی بشماره های  187909مورخ  1395/12/22و  187352مورخ
 1395/10/27واقرار نامه اصالحی  187908مورخ  1395/12/22دفتر  47مشــهد به آقای حســین مجریان
شــرقنی منتقل که سند جداگانه صادر شده اســت .دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد .لذا به استناد ماده
 120اصالحــی قانــون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نســبت به ملک مورد آگهی
معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تسلیم نماید .بدیهی است در
صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت
به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .م.الف121
محمد جواد غالمی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس
511/3هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()6821

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی نظر به دســتور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رســمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره  139960306005006821مورخ  99/09/03هیات اول
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نیشــابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای حســین
توفیقی فرزند صفرعلی نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  280/35مترمربع از پالک شماره
 229اصلی واقع در اراضی بیرم آباد بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای علی
اصغر دانشــور محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و
محلی کثیراالنتشــار در شــهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی ک اعتراض در
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره
ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول  99/09/08تاریخ انتشار نوبت دوم 99/09/23
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

علی روغنگران

المیادین از احتمال دست داشتن تل آویو در ترور فخری زاده گفت

منابــع خبری گــزارش دادند که دفتر بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی از
اظهارنظر درباره ترور محسن فخری زاده دانشمند هسته ای ایران خودداری کرده است.
خبرگزاری رویترز در این باره گزارش داد :یک مقام مســئول در دفتر نتانیاهو به رویترز گفت
که این دفتر از اظهار نظر باره این موضوع خودداری می کند.
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی دو سال پیش درباره دانشمند هسته ای ایران که امروز ترور
شد گفته بود که وی (فخری زاده) تالش های ایران را برای توسعه یک زرادخانه هسته ای
هدایت کند.با این حال رســانه ها امروز به نقل از منابع صهیونیستی ،از احتمال دست داشتن
تل آویو در ترور محسن فخری زاده دانشمند هسته ای ایران خبر دادند.
شــبکه خبری المیادین جمعه شب به نقل از رسانه های رژیم صهیونیستی اعالم کرد :مدیر
کل پیشین وزارت امور راهبردی اسرائیل از فخری زاد به عنوان قاسم سلیمانی برنامه هسته
ای ایران نام برد و گفت که چنین حادثه ای می تواند تنها از سوی تل آویو و واشنگتن انجام
شود«.یوسی کوبرفسر» افزود :فخری زاده ،سلیمانی برنامه هسته ای ایران بود.
المیادین همچنین به نقل از رســانه های صهیونیستی به اظهارات اخیر نتانیاهو نخست وزیر
رژیم صهیونیســتی اشاره کرد که گفته اســت :این هفته کارهای زیادی انجام دادم و نمی
توانــم در باره همه آنها حرف بزنم.المیادین افــزود :نتانیاهو با این اظهارات به طور تلویحی
به مشارکت احتمالی اسرائیل در ترور فخری زاده دانشمند هسته ای ایران اشاره می کند.

بدون شــک شکســت
دونالــد ترامــپ در
انتخابــات ریاســت
جمهــوری ایــاالت
متحــده آمریکا اکنون
برخی از متحدان منطقه
ای او را نگــران کــرده
است .در این میان شاید
بیــش از همــه برخــی
کشــورهای عربی که در
طول  4ســال گذشته به
پشــت گرمی ترامپ دست به سیاست های
ماجراجویانه و تنــش آفرین در منطقه زدند
امروز نگــران عواقب همراهی بیش از اندازه
خــود با این رئیس جمهــور جنجالی آمریکا
باشــند .بی دلیل نبــود که پــس از اعالم
پیشتازی بایدن در انتخابات آمریکا همزمان
با ســایر کشــورهای جهان عرب ،هشتگ
«یتیم هــای ترامــپ» (#ایتام_ترامب) در
صدر شبکه های اجتماعی عراق قرار گرفت
و کاربــران به تمســخر آن دســته از حکام
منطقه پرداختند که دل به آمدن ترامپ بسته
بودند .اگر بگوییم بین روسای جمهور آمریکا
تاکنــون دونالــد ترامپ بیشــترین حمایت
سیاسی و حقوقی را از رژیم صهیونسیتی به
عمل آورده ،مبالغــه نکردهایم .طرح معامله
قرن ،الحاق جوالن ،قدس ،انتقال سفارت و
در آخر امضای توافقات صلح با کشــورهای
امارات ،بحرین و سودان ،گامهایی است که
ت جمهوری
ترامپ فقط در یک دوره ریاســ 
برای پیشبرد اهداف اسرائیل و حمایت از آن
برداشــت .میتوان گفت برنده اصلی جریان
عادیســازی ،رژیم صهیونسیتی و شخص
نتانیاهــو بود؛ اعراب بــرای کمک به ابقای
ترامپ در قدرت معاملــه کردند و به همراه
ترامــپ باختند .با این تفاوت که ترامپ یک
دوره ریاســتجمهوری چهارساله را از دست
داد ولــی کشــورهای عربی ســرزمینها و
حقوقی را واگذار کردند که صهیونیستها در
شرایط دشوار ،و حتی با چهار سال جنگ هم
نمیتوانســتند به دست آورند .حاال که حتی
سرزمینهای الحاقشده به رژیم صهیونسیتی
هم نتوانســت برای ترامــپ رای بخرد ،این
کشورهای عربی هستند که مجبورند با نتایج
معامله بدشان در زمان حساس ،روبهرو شوند.
توافقات صلح اخیر تکرار پیمانهای اســلو
هســتند ،در ابعاد گســتردهتر و بار حقوقی
مهمتــر .ســالهای  1993و  1995یاســر
عرفات هم با میانجیگری رئیسجمهور وقت
آمریکا ،بیل کلینتون با اسرائیلیها مذاکره و
ســازش کرد .نتیجه آن بود که اشــغالگری
صهیونیســتها تا  80درصد کرانه باختری
ادامه پیــدا کرد و طی 7ســال بعد جمعیت
Ali.solh.1980@gmail.com

تا مجازات عامالن این ترور از پای نخواهیم نشست

سرلشــکر پاسدار محمد باقری رییس ستادکل نیروهای مسلح نیز در پیامی ضمن تسلیت به
مناسبت شهادت وی تصریح کرد :گروههای تروریستی و آمران و عامالن این اقدام کور هم
بدانند که انتقام سختی در انتظار آنها خواهد بود.
در پیام سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری آمده است:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
یصل ُِح بالَ ُه ْم* َو ی ْد ِخ ُل ُه ُم الْ َج َّن َة
ِین ُقتِ ُلوا فِی َســب ِ
َو الَّذ َ
ِیل اهلل َفلَ ْن ُیضِ َّل أَ ْعمالَ ُه ْم* َسی ْهدِی ِه ْم َو ْ
َع َّر َفها لَ ُه ْم
و کســانی که در راه خدا کشته شده اند ،هرگز کارهایشان ضایع نمی شود .خداوند به زودی
آنان را راه می نماید و حالشــان را نیکو می گرداند و در بهشــتی که برای آنان وصف کرده،
ماوا می دهد.
بار دیگر تروریست های کوردل وابسته به استکبار جهانی و رژیم پلید صهیونیستی در اقدامی
وحشیانه  ،یکی از مدیران و خدمتگزاران عرصه علمی،پژوهشی و دفاعی کشور را به شهادت
رساندند.شــهید دکتر محسن فخری زاده؛ رییس ســازمان پژوهش و نواوری وزارت دفاع و
پشــتیبانی نیروهای مسلح در زمره مدیران ارشد صنعت دفاعی کشور بود که در طول دوران
عمر بابرکت خود منشــا خدمات فراوانی شده بود و توانسته بود توان دفاعی کشور را به تراز
قابل قبولی از بازدارندگی برساند .ترور این مدیر توانا و شایسته گرچه تلخ و ضربه سنگینی به
مجموعه دفاعی کشــور بود ،اما دشمنان کوردل بدانند راهی را که شهید فخری زاده ها آغاز
کرده اند ،هرگز متوقف نخواهد شــد .گروههای تروریستی و آمران و عامالن این اقدام کور
هم بدانند که انتقام سختی در انتظار آنها خواهد بود.
اینجانب ضمن تبریک و تســلیت شهادت این دانشمند صنعت دفاعی به فرمانده معظم کل
قوا مد ظله العالی ،وزیر محترم دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح ،همکاران ایشان و خانواده
گرانقدر آن شــهید؛ اطمینان می دهیم تا تعقیب و مجازات عامالن این ترور شهید محسن
فخری زاده از پای نخواهیم نشست».

یتیمهای
ترامپ
خبرنگار

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران نیــز با صدرو بیانیه ای اقدام
تروریســتی و کوردالنه ترور شــهید محسن فخری زاده رییس ســازمان پژوهش و نوآوری
وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران توسط تروریستها را به شدت محکوم کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان شهادت این دانشمند برجسته و مدیر موفق را به فرماندهی معظم
کل قوا حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای مقام معظم رهبری ،مردم عزیز کشورمان ،همکاران
ایشان در وزارت دفاع و خصوصا خانواده گرامی این شهید بزرگوار تبریک و تسلیت گفت.
ظریف همچنین جمعه شــب در توییتی با اشاره به ترور دانشمند کشورمان در دماوند گفت
« :تروریســتها امروز یک دانشمند برجسته ایران را ترورکردند .این بزدلی  -که نشانههای
جدی از نقش اســراییل در آن دیده میشود  -نشانگر جنگطلبی از سر استیصال مرتکبین
این اقدام است.
ایران جامعــه بینالمللی  -خصوصا اتحادیه اروپا  -را به پایان دادن اســتانداردهای دوگانه
شرمآور خود و محکوم کردن این عمل تروریستی دولتی فرامیخواند».

اعراب ،بازندگان اصلی انتخابات آمریکا

شهرک نشــینان در کرانه از  80هزار نفر به
150هزار نفر رسید .اکنون وضعیت مخوفتر
است؛ کشورهای عربی با به رسمیت شناختن
رژیم صهیونســیتی ،تبدیل به میزبان آن در
کشورهای عربی شده و با آنها وارد ائتالف
نظامی شــدهاند .کم کم مجبور میشــوند
نسبت به بســیاری از ســرزمینهای عربی
هممرز با این رژیــم ،از حریم هوایی خود و
حتی پایگاههایشــان در خلیجفارس چشــم
پوشی کنند .گرچه در امارات متحده عربی و

شود .نتیجه چه شد؟ اراضی جنوبی سودان با
دارابودن  68درصد ذخایر نفتی این کشــور و
منابع آبی و جنگلی فراوان از دســت رفت و
هیچ حاصلی برایشــان نداشت! حاال هم باید
در بدهای تاریخ ،دنبال نام عمر البشیر گشت.
عربستان ســعودی هم که خود همانند یک
کاتالیــزور سیاســی رونــد عادی ســازی
همسایگانش را سرعت بخشید ،اکنون منتظر
عواقب تصمیمات گذشته و احتماال به دنبال

,,

تصویر بایدن در العربیه -رســانه سعودی با
ایــن تیتر کــه «ســگها به کاخ ســفید
برمیگردند!» بسیار جای تامل دارد .چنانچه
محمد بن سلمان ،نخواهد و یا نتواند رفتارها
و تصمیماتش را با دولت دموکرات هماهنگ
کند و یا همچنان نسبت به خطاهای گذشته
خود غیرمسئوالنه برخورد کند ،ناچار خواهد
بود عواقبــش را هم بپذیرد .اگر دولت بایدن
همچنــان عربســتان ســعودی را متحدی
غیرقابل اعتماد بدانــد و حمایت از آن را به

اعراب برای کمک به ابقای ترامپ در قدرت معامله کردند و به همراه ترامپ باختند .با این
تفاوت که ترامپ یک دوره ریاستجمهوری چهارساله را از دست داد ولی کشورهای عربی
سرزمینها و حقوقی را واگذار کردند که صهیونیستها در شرایط دشوار ،و حتی با
چهار سال جنگ هم نمیتوانستند به دست آورند
بحرین پیش زمینههایی برای عادیسازی و
یا به طور واقعبینانهتر آشکارســازی روابط با
رژیم صهیونسیتی وجود داشت ،ولی شگفتی
را کشور عربی آفریقایی رقم زد .کشوری که
تمام مردم و نخبگان سیاسی و علمای دینی
اش در مقابــل این خیانت بزرگ ایســتاده
بودند؛ ولی متاســفانه دولت نظامی ســودان
قدرت این را داشــت که به تنهایی و فقط با
تصمیم عبداهلل حمدوک ،عبدالفتاح البرهان و
حمیدتی به صف سازشکاران عربی پیوسته
و آغازگر این روند در قاره آفریقا باشد .مشکل
دولت ســودان و دولتهای مشــابهاش این
اســت که نخبگان سیاسی و اکثرا نظامی آن
تمایــل دارنــد ،رونــد مدیریــت و رشــد
کشورهایشان را به حمایت قدرتهای بزرگتر
گره بزنند؛ آن هم به هر قیمتی! سازش برای
حمدوک ،نخســت وزیر ســودان حتی یک
عکس یادگاری بــا رئیسجمهور آمریکا هم
دربر نداشــت؛ هیاتی اســرائیلی با همراهی
ماموران موساد در خارطوم فرود آمدند و هر
چه قرارداد بود بستند .دقیقا با همان شکل از
بیاطالعی و تشویشی که در طول برگزاری
مراسم رســمی امضای توافقنامههای صلح
توســط امارات و بحرین در کاخ ســفید ،در
چهــره عبداهلل بن زایــد نمایان بــود .البته
ســازش مثلــث نظامی
ســودانیها قبل از
ِ
حمدوک-البرهان-حمیدتی یک تجربه مهم
از توافق با آمریکاییها دارند .البشیر هم سال
 2011به آمریکاییها اعتماد و با آنها توافق
کرد؛ قرار شــد که در ازای جدایی ســودان
جنوبی ،راه پیشــرفت به روی سودانیها باز

راهی بــرای راضی کــردن دولت دموکرات
بایدن است .بین نگاه ترامپ و بایدن نسبت
بــه ظرفیتها و منافع حمایت از عربســتان
ســعودی تفاوت وجود دارد .در دولت ترامپ،
به عربستان همانند شیخنشینی ثروتمند نگاه
میشــد که باید بــه آن ســاح فروخت و
میلیاردها دالر درآمد کســب کرد؛ حاال اگر
گاهی الزم باشد نسبت به جرائم حقوقبشری
آن چشم پوشی شــود ،مهم نیست .اما برای
بایدن جرائم و تندرویهای ولیعهد ســعودی
چنــان مهم بود که ســال گذشــته نماینده
دموکــرات ترجیــح داد در اولیــن مناظره
انتخاباتی به طور صریــح نظرش را درمورد
وضعیت عربســتان اعالم کند .رئیسجمهور
آینــده آمریکا قتل جمال خاشــقجی را بنابر
دستور محمدبنســلمان میداند و به دنبال
بازخواست اوست .بایدن گفته بود ما آنها را
منزوی خواهیم کرد ،همانطور که هستند؛ با
این حساب ثروت سعودی ،ضعف سیاسی این
کشور را جبران نخواهد کرد و میتوان منتظر
بازنگری در روابط واشــنگتن -ریاض شــد.
نکته جالب توجه اینکه گویا در هیات حاکمه
سعودی ،شــخص ولیعهد و حتی رسانههای
مطرح عربســتان ،آمادگیهــای الزم جهت
پذیرش این نتیجه انتخاباتی وجود نداشــت.
باید به اسرائیلیها نگاه کرد که با تبریک هر
نتیجهای راه را برای توافق و همکاری با هر
دولت آمریکا باز میگذارند و آماده معاملهاند.
اما اعراب و خصوصا بنسلمان و نزدیکانش
از این استعداد سیاسی هم بیبهرهاند و همین
مســئله اوضاع را سختتر خواهد کرد .دیدن

دلیل مواضع و رفتار بنســلمان متوقف کند،
ســناریوهای متفاوتی را میتوان متصور شد.
متوقف شدن پشتیبانیهای سیاسی ،مالی و
تســلیحاتی دموکراتها از جنگ عربســتان
علیــه یمــن میتوانــد موجب بســیاری از
تحوالت شــود .در بُعد داخلــی مخالفان بن
ســلمان فرصت خواهند یافــت تا صالحیت
ولیعهد را زیر سوال برده و با کودتایی یکی از
رقبای او مانند شــاهزاده محمدبننایف را به
قدرت برســانند .درواقع تالش بن ســلمان
بــرای برتخــت نشســتن ،آن هــم قبل از
انتخابات آمریکا را باید ناشــی از ترس وقوع
چنین پیشامدهایی دانســت .در بعد خارجی
ممکن اســت محمدبنســلمان تحت فشار
دولت دموکرات و توقف فروش سالح مجبور
شــود عملیات نظامی در یمن را متوقف کند.
هر چند نمیتــوان چنین تغییر موضعی را به
ســرعت و ســادگی پذیرفــت؛ صحبــت
درخصوص پایان محاصره یمن میتواند یک
تاکتیک موقتی برای به سالمت خارج شدن
بنسلمان از فشارها باشد .با تمام اینها ترس
ولیعهد سعودی و تالشش برای حفظ جایگاه،
میتواند او را مجبورکند تصمیمات حساس و
دور از انتظاری بگیرد .موضع بایدن نسبت به
جنگ یمــن گرچه فعال در قالــب اظهارات
کالمی موضعی بشردوستانه است ،ولی معلوم
نیســت منافع آمریکا در آینده چطور اقتضاء
کند .برای آنکه بایدن واقعا فروش سالح به
عربســتان ســعودی را متوقف کند ،نیاز به
موافقت حداکثــری در مجلس نمایندگان و
شــرکتهای بزرگ و حتی رسانهها و افکار

عمومی دارد .در نظر داشــته باشیم تصمیم
نهایــی در ایــن زمینــه ،فقــط بــه بایدن
برنمیگــردد؛ بلکــه الزم اســت منافــع
شــرکتهای تولیدکننــده و صادرکننــده
تسلیحات که در این خصوص ذینفع هستند
لحاظ شــود .اضافه بر ایــن نقش البیهای
فعال صهیونســیتی و عربی ،نقشــی در خور
توجه اســت .باوجود اینهــا یک دلیل برای
اهمیت دادن به مســائل حقوق بشــری در
دولت دموکــرات بایدن وجود دارد؛ و آن هم
اینســت که تیم بایدن بخوبی میداند افکار
عمومی آمریکا و نگاه تمام دنیا به تصمیمات
این دولت معطوف شــده اســت .اگر در نظر
دنیــا ،دولت ترامــپ به وجهــه فرهنگی و
سیاســی ایاالت متحده آسیب رسانده ،پس
دولــت دموکرات باید در عمــل تفاوتهای
محسوسی با آن داشــته باشد .با وجود آنکه
بایــدن در اظهارات خود بــه قتل کودکان و
بیگناهان در یمن اشاره کرده ولی شاید دلیل
اصلی توقف فروش تسلیحات به کشورهای
ی باشــد که در آینده ،احتمال
عربی مخاطرات 
وقوعشــان وجود دارد .تحوالت اخیر درون
عربی حاکی این نکته مهم اســت که ظاهرا
کشــورها تســلیحات را بــرای طرحهــا و
برنامههــای تهاجمی خریــداری میکنند تا
تقویت مواضع دفاعی .اکنون که حمایتهای
عربی رســمی از فلســطین متوقف شده و
کشورهای عربی خود یکی پس از دیگری با
اســرائیل روابطی در ســطوح عالی برقرار
میکننــد این نظریه قوت گرفته اســت که
احتماال در آینده علیه هم وارد جنگ شوند.
زیرا اکنون که نه انگیزه و شــجاعتی برای
مبارزه با اســرائیل وجــود دارد و نه جرأتی
بــرای حملــه به ایــران ،دعوا ســر خرید
جنگندههــای پیشــرفته آمریکایــی برای
چیست؟! گویا در بلوکبندیهای عربی اقویا
علیه ضعفاء تجهیز میشوند؛ گرچه از بیرون
همه در ضعفند .چه بسا شیوخ عرب این باور
و ســنت کهن را بازیابند کــه قویبودن در
جنگاوریســت؛ آن هــم در عصــری که
قدرتمنــد بودن ،مترادف امن بودن اســت.
اثرات ســلبی حرکت این کشورها به سمت
ناامن شــدن و درگیری ،فقط به غرب آسیا
محدود نخواهد شد؛ بنابراین هر قدرتی -هر
چند دور از ما -باید توانمندیهای نظامی و
تســلیحاتی این کشورها را کنترل کند و در
حالت تعادل نگه دارد .جنگ بر سر رهبری
جهــان عرب ،مســئلهای نیســت که چند
دیکتاتور تصمیم بــه آغازش بگیرند و تمام
دنیا هم نظارهگر باشــد؛ جنگ یمن آخرین
اشــتباه براساس چنین محاسبات غلطی بود
که بــرای امنیت جامعه عربی و اســامی،
همانندش نباید تکرار شود.

شکست اصولگراها در انتخابات  ۱۴۰۰قطعی است اگر...
یک عضو حزب کارگزاران ســازندگی میگویــد :اصولگرایان
مطمئن هســتند اگر با دو یا سه نامزد در انتخابات آینده ظاهر
شوند ،شکستشان قطعی است.
خبرآنالین نوشت :فضای بالتکلیف احزاب و گروه های سیاسی
برای نحوه حضــور در انتخابات ریاســت جمهوری  ۱۴۰۰به
فضای رســانه ای هم کشیده شده است؛ همه اخبار در فضایی
غبارآلود فقط از گمانه زنی و اما و اگرها می گویند .اصولگرایان
می گویند سازوکارشان به زودی اعالم می شود ،اصالح طلبان
هم! اما حاال در فاصله کمتر از  ۶ماه تا ثبت نام کاندیداها هیچ
خبر دقیقی از چنــد و چون فعالیت هیچ یک از دو گروه اصلی
سیاسی کشور نیست.
محمــد عطریانفر ،عضو حــزب کارگزاران ســازندگی و فعال
سیاســی اصالح طلب اما با قطعیت می گوید که اصالح طلبان
یک کاندیدا خواهند داشت و به اجماع می رسند ،از آنسو تاکید
می کند اصولگرایان قطعا در انتخابات  ۱۴۰۰شکست میخورند
اگر بخواهندبا دو یا سه نامزد در وارد جریان انتخابات شوند.
او همچنین با اشــاره به نقش مجمع روحانیون مبارز در جریان
سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ،می گوید که نقش آنها
به دلیل شــخصیت حقیقی و ذاتی آنها نه صفت سیاسیشان،
داوری و وحدت بخشــی میان اصالح طلبان خواهد بود .گویا
قرار است ایفای نقش شیخوخیت روحانیون اصالح طلب بیش
از پیش پررنگ شود.
آقای عطریانفر! اصــاح طلبان چقدر به رای آوری
در انتخابات ریاســت جمهوری  ۱۴۰۰امیدوارند؟
شرایط چقدر بعد از انتخاب آقای بایدن در انتخابات
آمریکا برایشان تغییر کرده است؟
هیچ انتخاباتی در طول تاریخ  ۴۰ســاله بعد از انقالب ،مشابه
انتخابات اخیر آمریکا روی مناسبات سیاسی داخلی ایران تاثیر
روانی نگذاشته است (تاثیر روانی به معنای تشدید واقعی کلمه
نیســت) .انتخابات ایران در مقام رقابت هــای انتخاباتی هیچ
نسبتی به نتیجه انتخاباتی آمریکا ندارد و اگر تصور کنیم که آیا

حقیقتا پیروزی بایدن می تواند تاثیری در روان جامعه مخاطب
ایرانی بگذارد تنها روی یک نکته می توانیم تاکید کنیم ،اینکه
بایدن و کابینــه انتخاباتی او در طول مدت یکی دو هفته اخیر
نوعا در یک راستای مشخص و هماهنگ اظهار نظر کرده اند،
برایــن داللت دارد که قصدمان بازگشــت به همه معاهدات از
جمله توافق برجام اســت که در دوره ترامپ در جهان شکسته
شده بود.
اگــر آمریکایی ها روی این موضع وفــادار بمانند و در رابطه با
ایران هم به تعهدشان (برجام) برگردند ،در فضای روانی جامعه
تاثیر خواهد داشــت و حتی تا حــدودی روی اقتصاد ملی هم
اثرگذار خواهد بود اگر مردم هم احساس کنند باید در انتخابات
به طور جدی تر شرکت کنند و دست به انتخاب بزنند .در همین
حــد می توان یک نظر مثبت ابراز کرد ،اما اینکه فرض بگیریم
پیروزی بایدن لزوما شکست اصولگرایان در انتخابات  ۱۴۰۰را
در پی خواهد داشت ،باید بگویم خیر! رقابت بین اصالح طلبان
و اصولگرایان تابع پروســه ها ،رقابت ها و تعلقات خاطر مردم
نسبت به آنهاست.
چند کاندیدایی اصولگرایان شکستشان را قطعی میکند
اختالفات درون جریانــی اصولگرایان به خصوص
بعد از تشکیل مجلس یازدهم خیلی جدی تر شده،
فکر مــی کنید این موضوع می تواند اصولگرایان را
تضعیف کند یــا اصالح طلبان و اصولگرایان رقابت
پایاپایی خواهند داشت؟
پیامــد پیروزی در انتخابات مجلس بــه اختالفات اصولگرایان
در الیه میانی و پایینی آنها دامن زده اســت و شــاید تاثیرش
را در رقابت ریاســت جمهوری بگــذارد اما من تصور می کنم
اصولگرایان در مقطع حضور قطعی در انتخابات روی یک نامزد
انتخاباتی توافق کنند و اختالفاتشان را (چه اختالفات ظاهری
و چــه اختالفات ذاتی) در جریان انتخابات ریاســت جمهوری
کاهش خواهند داد ،چون مطمئن هستند اگر با دو یا سه نامزد
در انتخابات ظاهر شوند ،شکستشان قطعی است .لذا بر اساس

تجربه پیشــین آنها به ســمت توافق و وحــدت نظر انتخابات
ریاست جمهوری پیش خواهند رفت.
اصالحطلبان یک کاندیدا خواهند داشت
راهبرد اصالح طلبان چیســت؟ آقای مرعشی چند
هفتــه پیش بــه خبرآنالین گفتند که قرار اســت
مجموعه انتخاباتی اصالح طلبان در اواخر آبان ماه
معرفی شود اما هنوز خبری نیست ،می خواهم بدانم
آیا اصالح طلبــان رویکرد دهه  ۸۰پیش می گیرند
و شاهد یک رقابت درون جریانی از آنها هستیم یا
همچون انتخاباتهای دهه  ۹۰به اجماع می رسند؟
باور ما این اســت که هم بر حسب تجارب گذشته ،هم آزمون
و خطاهایی که در این ســال ها انجام شــده و همچنین فهم
سیاســی از عرصه انتخابات ریاســت جمهوری ،اصالح طلبان
روی یک فرد به توافق قطعی خواهند رســید و پشت سر یک
نامزد انتخاباتی حضور پیدا می کنند.
مجمع روحانیون مبارز نقش داوری و وحدتبخش دارد
اخیرا مجمع روحانیون مبارز بیش از گذشــته فعال
شده اســت .ممکن است اصالح طلبان با محوریت
مجمــع روحانیون در انتخابات بــروز و ظهور کنند
و این مجموعه شــاقول اصالح طلبان برای نحوه
حضور در انتخابات  ۱۴۰۰باشد؟
مجمع روحانیون مبارز به صفت رفتار سیاســی به برخی جریان
سیاســی محوری در اصالح طلبــان همچون کارگزاران
های
ِ
ســازندگی ،اتحاد ملت و اعتماد ملی شباهت دارد ،اما به لحاظ
جامعه گرایانه ،روحانی بودنشــان حرمت ویژه ای دارد و طبیعتا
مورد احترام همه گروه ها اســت بنابراین فکر می کنم اگر در
الیه های دیگر گروه های سیاســی اختــاف نظری پیرامون
نامزد انتخاباتی پیش آید ،نقش مجمع روحانیون مبارز در بخش
داوری و به وحدت رســاندن گروه ها نقشی مؤثرتر و کارآمدتر
خواهد بود.
یعنی بیشتر نقش شیخوخیت خواهند داشت؟

بله .این نقش شــیخویت را برای چهره های شــاخص مجمع
روحانیون قائل هســتیم اما نه به صفت عضویت آنها در مجمع
بلکه به صفت شخصیت حقیقی و ذاتی آنها.
عبور از خاتمی مطرح نیست اما ...
در ماه های اخیر زمزمه های انتقادی به آقای خاتمی
از ســوی برخی چهره های سیاسی همچون آقایان
کرباســچی و کواکبیان (که هر دو دبیرکل دو حزب
سیاســی اصالح طلب هســتند) مطرح شده ،این
موضوع می تواند بهانه ای برای عبور از آقای خاتمی
باشد؟ به این معنا که محوریت جریان اصالح طلب
و لیدری از ایشان گرفته شود یا جایگزینی به جای
ایشان بیاید؟
به صورت اجمالی خیــر .آقای خاتمی موقعیت و موضع برتر و
شخصیت جامع االطراف خودشان را در همه گروه های اصالح
طلب دارند .اساسا آن چیزی که در فضای روانی جامعه و افکار
عمومی و رسانه ها مطرح است که احتماال نقدی به ایشان وارد
است ،خیر ،اینطور نیست!
دوســتانی مثل آقای کرباســچی هــم نقد ندارنــد ،برخی از
دوستانمان در گروه های شبکه اصالح طلبی بر این باور هستند
که ما مسؤلیت اجرای عملیات سیاسی را از دوش آقای خاتمی
بزداییم که برای حفظ حریم و حرمت و شیخوخیت ایشان الزم
است و این مسؤلیت اجرایی و عملیاتی سیاسی را به درون یک
توافــق و هماهنگی و همدلی میان خــود احزاب ببریم و بدنه
داخلی احزاب بتوانند به عنوان عصای دســت و عمل سیاسی
آقای خاتمی ایفای نقش کنند.
آقای عطریانفر! این روزها اسامی زیادی به عنوان
کاندیدای جریــان اصالحات برای انتخابات ۱۴۰۰
مطرح می شــود .آیا گفتوگوی مشخصی از سوی
جریان اصالحات با افراد انجام شده است؟
خیــر .هنوز روی مصادیق در جبهه اصالحات هیچ گفتوگوی
جدی انجام نشده است.
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خبر
بررسی کمبود بذر گندم درخراسان رضوی؛

بازهم دالالن مقصر شدند

در حالی که برخی از کشاورزان خراسان رضوی
از مشــکل کمبود بذر برای کاشت گندم و جو
گالیه دارند ،مسئوالن جهاد کشاورزی خراسان
رضوی از توزیع بیش از ســهمیه ســال قبل و
اتمام ســهمیه خبر میدهند.به گزارش روزنامه
«صبــح امــروز» و به نقل از مهــر ،حبیباهلل
حســنآبادی رئیس شــرکت تعاونی روستایی
قوچان با بیان اینکه به دلیل ســرما بخشی از
تولیدات بذر گندم را در ســال جاری از دست دادیم ،گفت :در سال گذشته  ۸۰۰تن تولید بذر گندم
داشتیم ولی در سال جاری تنها  ۴۵۰تن تولید شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون با مشــارکت کشــاورزان و خرید بذر از اســتانهای دیگر ۶۰۰ ،تن بین
کشــاورزان توزیع شده اســت ،افزود :بذری برای فروش نداریم مگر اینکه کشاورزانی که احتما ًال
بذری در انبار دارند ،مشــارکت کنند.حســن آبادی اضافه کرد :باال رفتن قیمت خرید تضمینی از
طرف دولت ،وضعیت جوی مناسب برای کاشت گندم و افزایش تقاضا برای کاشت یکی از عوامل
کمبود بذر در استان است.
 ۱۰هزار و  ۸۰۰تن گندم در سال گذشته در انبارها رسوب کرد

«صبح امروز» از روی آوردن مردم به مصرف اسکلت مرغ و احشام گزارش میدهد؛

فالکت با طعم استخوان
سیده ریحانه موسوی

خبرنگار

Emeil: srm.6671@gmail.com

جمعه شــب مشــغول
مطالعــه خبرهــا در
ســایتهای خبری
بودم که به موضوعی
عحیب برخــوردم «
فروش اســکلت مرغ و
احشــام» ؛ میدانم که
بســیاری از افراد برای
حیوانــات خانگــی خود
همچون ســگ و گربه،
اسکلت پرندهها و احشام
را تهیه میکنند ،اما نمیدانســتم که روزی
فرا خواهد رسید که مجبور شوند در خورشت
خود از آن استفاده کنند!
وقتی خبرهــا را خواندم متوجه شــدم که
مردم برای مصرف شــخصی خود به خرید
اســتخوان روی آوردهاند که برایم بســیار
آزاردهنــده بود .این موضــوع مرا کنجکاو
کرد ،به همین دلیل به جستجوی بیشتر در
مورد آن پرداختم که متوجه شــدم متاسفانه
افراد زیادی برای خرید اسکلت مرغ ،گاو و
گوسفند جهت مصرف خود مراجعه میکنند
و بازار آن داغ است.
با افزایش قیمت گوشــت و مرغ و کاهش
قدرت خرید مردم ،بســیاری بــرای تامین
موادغذایی دچار مشــکل جدی شــدهاند،
آنهایی که درآمدهای بســیار پایینی دارند یا
به دلیل کرونا از کار بیکار شدهاند و خانواده
پرجمعیتی نیز دارند ،روزهای بسیار سختی
را میگذراننــد .نوســانات و افزایش قیمت

مرغ و گوشــت قرمز باعث شــده است که
اســکلت مرغ و گوســفند وارد سفره برخی
از مردم شــود .حاال آنها بــه جای مرغ ۲۷
هزار تومانی یک کیلو اسکلت مرغ را  ۴هزار
تومان میخرند.
این درحالی اســت که قیمت مرغ در هفته
گذشته به بیش از  ۴۰هزار تومان رسید ،که
این امر باعث شد تا در شرایطی که وضعیت
ویروس کرونا روزانه در کشور بیش از ۴۰۰
قربانی میگیرد ،صفهــای طوالنی برای
خریــد مرغ منجمد  ۱۸هــزار تومانی ایجاد
شود.خبرها حاکی از آن است که قیمت یک
بسته  350گرمی پای مرغ در میدان میوه و
ترهبار  10هزار و  800تومان اســت .این در
حالی است که به گفته یکی از فروشندگان،
این قیمت نسبت به مردادماه  5هزار تومان
بیشتر شده است .همچنین قیمت استخوان
مرغ که صبح روز پنجشنبه ۴هزار تومان بود
شــامگاه این روز به  ۹هزار تومان رسید که
دلیل آن نیز مثل همیشــه مشخص است،
افزایش تقاضای مردم.
همچنین سنگدان مرغ نیز خریداران زیادی
دارد و یک بســته  350گرمی آن  12هزار
و  800تومان قیمت دارد ،یک بســته 900
گرمی گردن مرغ کــه در مرداد ماه  ۸هزار
و  ۲۰۰تومــان بود ،اکنون  10هزار و 800
تومان است.
بیاطالعی رئیس اتاق اصناف از فروش
اسکلت به مردم

به گزارش روزنامــه «صبح امروز» با وجود

قیمت نهادهها،
افزایش نرخ ارز و
برداشتن یارانه از روی
ملزومات مرغداران
دالیل عمده این اتفاق
است که دست ما نیز نیست
و پیشبینی میشود که
قیمت مرغ در هفته آینده
به  ۲۲هزار تومان کاهش
پیدا کند
این رئیس اتاق اصناف مشهد ،در مورد این
موضــوع اظهار بیاطالعی کرد و گفت :من
این موضوع را برای اولین بار از زبان شــما
میشنوم و چیزی در مورد آن نمیدانم.
دالیل گرانی اخیر قیمت مرغ
محمود بنانژاد در گفتگــو با «صبح امروز»
ادامــه میدهد :اســکلت مرغ را بســیاری
از آشــپزخانهها برای تهیه ســوپ استفاده
میکنند و نمیدانســتم کــه برای مصارف
شــخصی نیز بهفروش میرسد ،با این حال
قیمت مرغ رو به کاهش است و دلیل گران
شدن آن نیز این بود که مرغها در بازه زمانی
۷تا  ۸روزه در حــال جوجهریزی بودند ،که

افزایش قیمت آن تقریبا قابل پیشبینی بود،
به همیــن دلیل بهطور فوری ،شــروع به
توزیع مرغ منجمد کردیم.
قیمت مرغ بازهم کاهش خواهد یافت

وی با بیان اینکه قیمت مرغ که به  ۴۰هزار
تومان رســیده بود ،اما پنجشنبه شب به ۲۶
هزار تومان کاهــش یافت ،تصریح میکند:
ما منکر باال بودن قیمت مرغ نیســتیم ،اما
واقعیت این است که قیمت نهادهها ،افزایش
نرخ ارز و برداشــتن یارانه از روی ملزومات
مرغداران دالیل عمده این اتفاق اســت که
دست ما نیز نیست و پیشبینی میشود که
قیمت مرغ در هفته آینده به  ۲۲هزار تومان
کاهش پیدا کند.
سوءاستفاده سودجویان از التهاب بازار

رئیس اتاق اصناف مشــهد در پاسخ به این
ســوال که آیا کســبه به دلیل گرانفروشی
جریمه نیز شــدهاند یا خیر؟ اظهار میکند:
در هفته گذشــته به قدری با کمبود مرغ در
بازار مواجه شدیم که فقط به دنبال توزیع آن
بودیم ،اما گرانفروشیهایی نیز مشاهده شد
و کســانی بودند که از این فضا سوءاستفاده
کردند که معاونت نظارت و بازرسی سازمان
صمت با متخلفان برخورد میکند ،اما مسئله
مهمتر افزایش  ۱۰تا  ۱۵هزار تومانی قیمت
مرغ در بازه زمانی  ۲الی  ۳روزه اســت که
اتفاقی بسیار بد بود.
انتقاد مردم از گرانیها

آنچه که واضح است ســنگینی بار افزایش
قیمتها و عدم ثبات آن بر شانههای مردم

است که این وضعیت موجب انتقاد آنان شده
است .یک شــهروند در ابن رابطه میگوید:
ماه پیش یک عــدد مرغ به قیمت  ۴۶هزار
تومان خریدم و اکنــون باید آن را  ۶۵هزار
تومان خریداری کنم ،آیا این انصاف است؟
م.ج در گفتگو با «صبح امروز» بیان میکند:
مسئولین سعی دارند تا به اصطالح افزایش
قیمتها را کنترل کننــد ،اما فقط چند روز
موفق به مهار آن هســتند و مجددا شــاهد
افزایش قیمت خواهیم بود که این مشــکل
باید درســت حسابی حل وفصل شود .تمام
مسئوالن در این مملکت زندگی میکنند و
از قیمتهــا و میزان درآمد مردم خبر دارند،
بیایند و خودشــان قضاوت کنند آیا میتوان
بــا این وضعیت امرار معــاش کرد و از پس
هزینهها برآمد؟شهروندی دیگر در گفتگو با
ما میگوید :بعضی جاهــا مرغ تخمگذار را
که بسیار الغر و کم گوشت است کیلویی ۸
هزار تومان به مردم میفروشند و هیچکس
نیست که نظارت کند .آیا واقعا لیاقت مردم
ما این است؟
ترمز افزایش قیمتها کشیده میشود
یا نه؟

هرچنــد رئیــس اتــاق اصناف مشــهد از
ادامــه رونــد کاهش قیمت مــرغ در هفته
جــاری خبــر داده ،اما مســئله اصلی روند
االکلنگــی قیمتها اســت و اکنــون نکته
مهم و ســوال اصلی این اســت کــه آیا با
این وضعیت ترمز افزایش قیمتها کشــیده
میشود یا نه؟!

تالطم بازار روغن فروکش کرد
رئیس هیئــت مدیره انجمن صنایع روغن نباتی ایران گفت:
در حال حاضر بطور متوســط روزانــه  ۴تا  ۵هزار تن روغن
نباتی بوسیله کارخانجات در سطح کشور توزیع می شود.
به گــزارش روزنامه «صبح امــروز» و به نقل از تســنیم،
ابوالحســن خلیلی افزود :توزیع تمامی این روغن ها زیر نظر
ســازمان های صنعت ،معدن و تجارت هر اســتان در حال
اتفاق افتادن است.
وی اظهارداشــت :فروشــگاه های زنجیره ای نیز بصورت
مســتقیم دارای ســهمیه خاص برای عرضه روغن نباتی به
مصرف کنندگان هستند.
رئیس هیئــت مدیره انجمن صنایع روغن نباتی ایران گفت:
در حال حاضــر بخش عمده ای از روغن خــام برای تولید
روغن خوراکی در داخل از محل واردات تامین می شود.
وی افــزود :بیش از  100تــا  150دالر قیمت روغن خام در
بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده که این روی قیمت تمام
شــده روغن نباتی تصفیه شده مورد مصرف خانوار در کشور

اثر مستقیم دارد.خلیلی همچنین قیمت باالی روغن خام در
بازارهای جهانی را از جمله دالئل افزایش قیمت روغن نباتی
در کشــور برشمرد و اظهارداشــت :تامین روغن خام و دانه
های روغنی در داخل بیش از  90درصد به واردات وابســته
اســت.وی در ادامه سخنان خود به تالطم بازار روغن نباتی
در هفته های گذشته اشاره کرد وگفت :در هشت ماه گذشته
در تولید و توزیع روغن نباتــی در احجام مصرفی خانوار در
کشــور مشکلی وجود نداشــت و تا همین دو هفته پیش در
هم فروشــگاهها مملو از روغنهای مورد نیاز خانوار بود و
هیچگونه تقاضای مازادی در بازار به چشم نمی خورد اما از
دو هفته قبل انتشــار چند خبر منفی در فضای مجازی بازار
روغن را متالطم کرد.
رئیــس هیئت مدیره انجمن صنایع روغن نباتی ایران افزود:
آمار و ارقام نشــان میدهد که تقاضا در هر روز ســه برابر
روزهای عادی شــده و هجوم مردم به فروشــگاهها باعث
خالی شدن قفس ه ها شد.

افزایش سه برابری قیمت پرتقال به علت صادرات بی رویه

رئیــس اتحادیه بارفروشــان از افزایش قیمت
پرتقال تا سه برابر در مقایسه با پارسال ،به علت
صادرات بی رویه این محصول خبر داد.
به گزارش روزنامــه «صبح امروز» و به نقل از
صدا و ســیما ،مصطفی دارایی نژاد با اشاره به
اینکه «دالالن ،پرتقــال مازندران را در حجم

وسیع برای صادرات خریداری کردهاند» افزود:
دالالن پرتقــال را کیلویی  ۱۳هــزار تومان از
کشــاورز خریداری میکنند که این رقم سبب
شــده کشــاورزان برای ارســال بار به میدان
مرکزی تهران تمایلی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه ســال گذشــته پرتقال روی

درخــت کیلویــی  ۲هــزار تومان از کشــاورز
خریداری میشــد گفت :امســال کشــاورزان
مازندران ،پرتقال را روی درخت کیلویی  ۷هزار
تومان میفروشند که این قیمت منطقی نیست.
دارایی نژاد ادامه داد :وقتی کشــاورز پرتقال را
کیلویی  ۷هزار تا ۷هزار و  ۵۰۰تومان بصورت
عمده عرضه کند ۳ ،هزار تومان نیز هزینه بسته
بندی ،کارگــر و حمل به آن اضافه میشــود
بنابراین عمده فروش با هزار تومان ســود آن
را بــه قیمت  ۱۱تا  ۱۱هــزار و  ۵۰۰در میدان
مرکزی معامله میکند و در نهایت این محصول
با  ۳۰درصد ســود خرده فروش به قیمت  ۱۵تا
 ۱۶هزار تومان به دست مصرف کننده میرسد.
رئیــس اتحادیه بارفروشــان با اشــاره به نبود
ساز و کار مناســب و نظارت بر نحوه صادرات
محصوالت کشــاورزی گفــت :ارز آوری برای

کشور بسیار مهم است ،اما ابتدا باید بازار داخل
تامین شده و سپس صادرات انجام شود.
وی همچنین با اشاره به قیمت  ۲۰هزار تومانی
گوجــه فرنگی به علت صــادرات بی رویه آن
افزود :پــس ازاعالم ممنوعیت صادرات ،قیمت
گوجه فرنگی به  ۵هزار تومان کاهش یافت.
دارایی نژاد ادامه داد :کیوی نیز این مشــکل را
دارد به نحوی که هم اکنون باغدار این میوه را
با قیمت  ۹هزار تومان روی درخت میفروشد.
رئیــس اتحادیه باغداران با بیان اینکه درمیدان
عمده فروشــی ،سقف و کف قیمت میوه تعیین
میشــود گفت :بر این اساس قیمت پرتقال هم
اکنون از  ۷هزار تا  ۱۱هزار تومان است و حتی
بهترین نوع پرتقال نباید بیش از  ۱۱هزار تومان
عرضه شود.دارایی نژاد با تاکید بر جلوگیری از
صادرات بی رویه میوه افــزود :اگر وضعیت به

این رویه پیش رود برای شب عید با قیمتهای
خیلی بیشتر مواجه خواهیم شد.
وی محدودیت تردد کامیونهای حمل میوه را
از دیگر مشکالت دانست و گفت :ستاد مقابله با
کرونا ،میوه فروشی را در اولویت یک و مجاز به
فعالیت اعالم کرده در حالیکه خودروهای ما اگر
در ساعت اعالم شده تردد کنند جریمه خواهند
شد و این درحالی است که ما تامین کننده نیاز
سبد خانوار هستیم.
دارایی نژاد با اشاره به کاهش  ۵۰درصدی حمل
بار میوه به دلیل اعمال محدودیت افزود :ما سه
شیفت کار میکنیم و بخش عمده فعالیت ما در
شب انجام میشــود بنابراین ما از پلیس راهور
درخواســت میکنیم حداقــل از هر حجره ،دو
کامیون اجازه تردد داشته باشد ،زیرا با افزایش
حمل میوه ،قیمت نیز کاهش خواهد یافت.

غالمحســین ساربان ،معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در
رابطه با مشــکالت کمبود بذر گندم در این اســتان اظهار کرد :در سال گذشته  ۱۳هزار و  ۲۰۰تن
بذر گندم توزیع شده که در سال جاری با  ۲۵درصد افزایش و پیگیریهای انجام شده ،این سهمیه
به  ۱۶هزار و  ۶۰۰تن خواهد رســید.وی با اشاره به اینکه برای تهیه کمبود بذر در استان  ۲۶نامه
به ســایر نقاط نوشتیم و از طریق وزاتخانه جهاد نیز پیگیری کردهایم ،افزود ۱۹۰۰ :تن درخواست
بذر دادیم که امیدواریم با موافقت وزاتخانه جهاد این بذر تهیه شود.ســاربان با تاکید به کمبود بذر
در خوزستان و در اولویت قرار دادن وزارت جهاد کشاورزی برای تهیه تأمین بذر این استان ،اضافه
کرد :ما تمام تالش خودمان را انجام میدهیم تا بتوانیم با کمک وزارت جهاد مشــکالت موجود را
حل کنیم و برای ســال آینده نیز  ۲۵درصد افزایش تولید بذر در نظر گرفته شده است.وی با انتقاد
از برخی از کشاورزان که گندم درو شده خودشان را در انبارها گذاشته و با توجه به قیمت پایین بذر
( ۳۹۰۰تومان) به دنبال جذب آن هستند ،افزود :با توجه به افزایش قیمت در خرید تضمینی دولت،
برخی از کشاورزان برای کسب سود بیشتر از گندم خودشان برای بذر استفاده نمیکنند و به دنبال
دریافت سهمیه بذر با قیمت ارزانتر هستند.وی افزود :متأسفانه سال گذشته به دلیل اختالف قیمت
پایین بذر تولیدی و فروش گندم در بازار ،بسیاری از تولیدکنندگان بذر متضرر شدهاند و  ۱۰هزار و
 ۸۰۰تن گندم در انبارها رسوب کرد و خریداری برای آنان وجود نداشت.
نگاهی به آمار

با نگاهی به آمار ارائه شــده توسط مسئوالن استانی آنچه که واضح و روشن است بذر توزیع شده
در سطح استان افزایش را نشــان میدهد اما به شرطی که وزارت جهاد کشاورزی همکاری الزم
را داشــته باشد و بقیه بذر درخواستی یعنی  ۱۹۰۰تن را برای استان را تأمین کند.نکته دیگر اینکه
گندمی که در اختیار کشــاورزان قرار دارد و برخی از مســئوالن توقع دارند مردم از آنها اســتفاده
کنند با بذر اصالح شــده که در دوره  ۵ساله توسط مدیران جهاد کشاورزی استان عوض میشود،
متفاوت است و در نهایت کیفیت محصولی که بذر اصالح شده تولید میکند با بذر بدون اصالحی
کشاورز تفاوت دارد .وگرنه لزومی ندارد که جهاد کشاورزی و دولت هر ساله برای تأمین بذر یارانه
اختصاص بدهند و تبلیغ کنند کشــاورزان از بذر ارائه شده توسط مسئوالن جهاد کشاورزی استفاده
کنند.نکتــه آخر اینکه برای جهش تولید و خودکفایی در تولید گندم کشــاورزان نیاز به بذر اصالح
شــده برای کاشت در وقت خودش را دارند و با تأخیر در ارائه بذر مورد نیاز و گذشت زمان کاشت،
نه جهش تولیدی فراهم خواهد شد و نه خودکفایی گندم اتفاق میافتد.

دزدان نفتی به نزدیک آبهای آمریکا رسیدند

در پی رشد دزدی دریایی در دوران همه گیری
ویروس کرونا ،دزدان دریایی به نزدیک سواحل
آمریکا رســیده و تهدید جدیدی برای صنعت
این کشــور ایجاد کرده اند.به گزارش روزنامه
«صبح امروز» و به نقل از ایسنا ،دزدی دریایی
یک مشکل قدیمی در صنعت انرژی است که
معموال در غرب آفریقا و ســایر مناطق جهان
مشاهده شده اســت اما در پی رشد این پدیده
در دوران همه گیری ویروس کرونا در ســال  ،۲۰۲۰دزدان دریایی به نزدیک سواحل آمریکا رسیده
و تهدید جدیدی برای صنعت نفت این کشور ایجاد کرده اند.نفتکشهایی که به آرامی در این منطقه
حرکت می کنند ،به منزله هدف آسانی برای دزدان دریایی هستند که به دنبال فرصتهای باج گیری
مــی گردند .این پدیده در خلیج کامپچه مکزیک که بخش قابل توجهی از تولید نفت آمریکا معادل
 ۱۷درصد از تولید نفت و پنج درصد از تولید گاز طبیعی این کشور را تشکیل می دهد ،در حال تبدیل
شــدن به یک رویداد متداول اســت.راکفورد وایتس ،مدیر مطالعات دریایی در مدرسه فلچر دانشگاه
تافتس بــه فوربس گفت :حمالت اخیر دزدی دریایی در خلیج مکزیکــو ،پدیده جدیدی در نزدیک
آبهای آمریکا محسوب می شود .صدها نفتکش حامل نفت و فرآورده های نفتی برای ترانزیت نفت
به پاالیشــگاههای تگزاس و لوییزیانا و انتقال و فرآورده های نفتی از آنها ،ســاالنه از خلیج مکزیکو
عبور می کنند.تهدیدهای دزدی دریایی در کامپچه اوایل امسال به رکورد باالیی رسید و وزارت خارجه
آمریکا را وادار کرد در آوریل برای بخش جنوبی خلیج مکزیکو هشــدار رســمی درباره دزدی دریایی
صادر کند .با این همه توجه رسانه ای اندکی به این موضوع شده است .پیش از این آبهای ونزوئال
و پرو به عنوان کانونهای فعالیت دزدان دریایی شناخته شده بودند اما به نظر می رسد کانون فعالیت
آنها در حال گسترش است.این روند جدید در پی افزایش دزدی دریایی در واکنش به شیوع کووید ۱۹
روی داده است .دزدی دریایی جهانی در سال  ۲۰۱۹به پایینترین میزان در  ۲۵سال اخیر سقوط کرد و
تنها  ۴۱مورد در کشتیهای بزرگ با تناژ باالی  ۱۰۰گزارش شد اما همه گیری کووید  ۱۹باعث ذخیره
بیشتر نفت در دریا شده و گزارشها از دزدی دریایی افزایش پیدا کرده است.همزمان با گسترش کانون
فعالیت دزدان دریایی به مناطق جدید ،دزدی دریایی در آســیا در نیمه اول سال  ۲۰۲۰در مقایسه با
مدت مشابه سال گذشته دو برابر شد .کانونهای قدیمی دزدی دریایی مانند خلیج گینه در غرب آفریقا
که  ۹۰درصد از دزدی دریایی جهانی را تشکیل می دهند ،مناطق دارای ریسک باال برای شرکتهای
انرژی محسوب می شوند .پاییز امسال چندین گزارش از موارد دزدی دریایی در غرب آفریقا گزارش
شده است که شامل حمله به نفتکش اتحادیه دریانوردی انگلیس و نفتکش دانمارکی تورم الکساندرا
بوده است.بر اساس گزارش اویل پرایس ،اگرچه دزدی دریایی در منطقه غرب آفریقا مشکل شناخته
شده ای است اما تهدید گسترش این پدیده به مناطق دیگر باید مورد توجه بخش انرژی قرار گیرد .در
حال حاضر صدها سکو و کشتیهای تامین تجهیزات و حفاری و نفتکشها در آمریکا فعالیت دارند .اگر
شرکتهای خصوصی و گارد ساحلی آمریکا استراتژیهای پیشگیرانه را به کار نبندند ممکن است امنیت
صنعت انرژی کامال تضمین نباشد.
511/5هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()5969

آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و برابــر رای شــماره  139960306005005969مورخ  99/08/04هیــات اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نیشــابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مریم محمدی فرزند محمد نسبت
به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت  333/38مترمربع از پالک شماره  6اصلی واقع در اراضی باغشن گچ
بخش  5حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای قنبر برفرازی فرزند محمد محرز گردیده است.لذا
بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه
این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشــار در شهرها و در روستاها از تاریخ
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم
دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامــات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه
است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  99/09/08تاریخ انتشار نوبت دوم 99/09/23
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
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واکنش ربیعی به شالق خوردن یک کارگر:

از هیچ کارگری شکایت نکردهام

سخنگوی دولت در واکنش به ادعایی مبنی بر شالق خوردن یک کارگر به دلیل شکایت وی در دورات
تصدی وزارت کار ،گفت :من تاکنون در طول عمرم از هیچ کارگر و زحمتکشی شکایت نکردهام.
به گزارش»صبح امروز» علی ربیعی سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود در توئیتر ،در رشته توئیتی
به شالق خوردن یک کارگر اشاره کرد که برخی رسانهها ادعا کردند این حکم به دلیل شکایت ربیعی اجرا
شــده است .وی نوشت« :در بد خوابی نیمه شب در اندیشه فرجام برجام و جامعه به عادت بد همیشگی
ســری به فضای مجازی زدم .با تعجب خبری تأســف برانگیز در مورد شالق خوردن یک کارگر دیدم.
نمیدانم اتهام او چیست ،اما من تاکنون در طول عمرم از هیچ کارگر و زحمتکشی شکایتی نکرده ام».
ربیعی افزود« :در طول دوران وزارتم صرف ًا برای یک شکایت دستور پیگیری دادم ،آن هم در مورد آخرین
رئیس ســازمان اجتماعی در دولت دهم بود .به یاد دارم آقای عباس عبدی اوایل فروردین  ۹۸به نقل از
وکیل خوشنام کشور آقای صالح نیکبخت که وکیل این کارگر بود از من خواست برای رفع شبهه نامهای
تنظیم کنم»
وی ادامه داد« :من با من با ایشان صحبت کردم که هر متن مؤثری که الزم میداند تنظیم کرده تا امضا
کنم .اتفاق ًا در خط چهارم قبل از «شــکایت ندارم» خودم واژه «نداشته» را هم اضافه کردم .چون اساس ًا
نه تنها اعتقادی به شکایت ندارم بلکه به گواه همگان ،وزارت کار و دفتر من همیشه محلی برای تظلم
خواهی کارگران بوده است.
ســخنگوی دولت تاکید کرد« :من حتی حاضر نشدم عامل فوت فرزندم که به جرم قتل غیر عمد عازم
زندان بود یک روز به زندان برود و رضایت دادم .من دلیل شالق خوردن این کارگر را نمیدانم اما شالق
بر تن هر انســان و کارگری نگرانم کرده و آزارم میدهد .آقای نیکبخت وکیل این کارگر شاهد صادقی
برای کل این ماجراســت .متأسفم از فضای غیرمنصفانه کنونی که عدهای بدون هیچ اطالعی قضاوت
میکنند و می نویسند»

رئیس پلیس راهور ناجا مطرح کرد؛

جریمه کرونایی  ۱۸هزار خودرو

رئیس پلیس راهور ناجا آخرین اقدامات راهور در محدودیتهای کرونایی و جریمه  ۱۸هزار خودرو به دبیل
نقض محدودیتهای کرونایی خبر داد.
به گزارش «صبح امروز» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،سید کمال هادیانفر با اشاره به آخرین اقدامات
راهور در محدودیت های کرونایی ،اظهار کرد :طبق گزارشهای گرفته شده از روسای راهور چند استان
بزرگ ،تردد مردم به شدت کاهش پیدا کرده و شاهد افزایش سرعت در معابر و بزرگراه های کشور نبودیم.
البته که بیشتر دستگاههای امدادی در حال تردد هستند و آنها نیز افزایش سرعت ندارند.
وی با تاکید بر اینکه کاهش تردد در کاهش تصادفات اثر گذار است ،افزود :طی چند روز گذشته متوسط
 ۳۹درصد کاهش تردد در محورها داشتیم و به همین میزان  ۴۷درصد کاهش جانباختگان در محورهای
گزارش شده است و از ساعت  ۲۱تا  ۴صبح حداقل تردد اتفاق میافتد.
به گفته هادیانفر طی چند شب گذشته حدود  ۱۸هزار پیامک شامل جریمههای کرونایی به رانندگان صادر
شد که بخشــی از آنها خودروهای امدادی و کارمندان بودند که اگر اسامی آنها از طریق فرمانداری
اعالم شود ما نیز نسبت به حذف جریمه آنها اقدام خواهیم کرد.

با کمک زیستبوم فناوری و نوآوری؛

رفع خالء یک میلیارد دالری بازار دارو
تا پایان سال

بازار داروی کشــور با خالء  ۶۷/۱میلیارد دالری مواجه است که به کمک زیستبوم فناوری و نوآوری تا
پایان سال پر خواهد شد.به گزارش «صبح امروز» به نقل از روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،صنعت داروســازی یکی از صنایعی است که آیند ه محور است و کشورها برای تامین این نیاز
خود همیشه بر مبنای یک استراتژی و برنامهریزی اصولی تامین میکنند .نیازی ضروری که حیات مردم
به آن وابسته است .صنعتی که از سه بخش تولید ،بازاریابی و توسعه تشکیل میشود و پیشرفت هر کدام
از این بخشها برای شتاب دادن به روند توسعه آن مهم است.
آمریکای شمالی ،اروپا و ژاپن را کشورهای پیشروی صنعت دارویی جهان میدانند .کشورهای نوظهوری
مانند چین ،برزیل ،روســیه ،هند ،مکزیک ،ترکیه و چند کشور دیگر را هم بازارهای نوظهور این صنعت
معرفی میکنند .البته ســهم ایران هم از این بازار ،قابل توجه اســت که به لطف تالش شــرکتهای
دانشبنیان و متخصصان ایرانی برای کشور به دست آمده است.
به گفته مصطفی قانعی ،دبیر ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،این
بازار بزرگ در ایران یک شکاف  ۱.۶۷میلیارد دالری دارد که ستاد در تالش است تا با کمک شرکتهای
فعال این حوزه؛ آن را پوشش دهد .کاری که شاید تا پایان سال جاری محقق شود.
به گواه آمارهای رسمی ،ایران در حوزه تولید دارو در منطقه جایگاه خوبی را کسب کرده است .این آمارها
میگوید ایران سومین بازار بزرگ دارویی منطقه را از آن خود کرده است .این بازار بزرگ ،ارزش اقتصادی
زیادی برای کشور به همراه دارد.

آیا وارد موج چهارم کرونا میشویم؟

رئیس بیمارستان امام خمینی گفت :اگر محدودیتها هدفمند باشد و مردم هم رعایت کنند به نظرم نه تنها
آذر ماه را با کاهش ابتال به پایان میبریم ،بلکه زمستان را هم میتوانیم با کاهش ابتال و مرگ پشت سر
بگذاریم ،در غیر این صورت در زمستان ممکن است شاهد موج چهارم بیماری باشیم.به گزارش «صبح
امروز» به نقل از ایلنا ،خسرو صادق نیت با اشاره به اثر محدودیتها بر کنترل اپیدمی کرونا ،بیان کرد :هر
زمان که همراهی و کمک مردم در اجرای محدودیتها وجود داشت ،این محدودیتها تاثیر گذار بود ،اما
هر زمان که همراهی در اجرای محدودیتها جدی گرفته نشد ،محدودیتها اثر چندانی بر کاهش شیوع
نداشــته است.وی ادامه داد :اگر همین روال ادامه پیدا کند و محدودیتها به صورت هدفمند با کمترین
فشــار بر مردم ،همراه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی انجام بگیرد به نظرم نه تنها آذر ماه را با کاهش
ابتال به پایان می بریم ،بلکه زمســتان را هم میتوانیم با کاهش ابتال و مرگ پشت سر بگذاریم ،در غیر
این صورت در زمســتان ممکن است ،شاهد موج چهارم باشیم.صادقنیت با اشاره به وضعیت بیماران در
بخش آیسییو گفت :ما سه گروه را در آیسییو بستری میکنیم ،اول مریضهایی که نیاز به مراقبت
بیشتر دارند و باید توسط دستگاه مخصوص وضعیت اکسیژن خون و عملکرد قلب و ریه آنها کنترل شبانه
روزی شوند ،گروه دوم افرادی هستند که از دستگاه کمک تنفسی استفاده میکنند و سیستم تنفسی آنها
به تنهایی قادر به تنفس نیست و گروه سوم افرادی هستند که ریه قادر به فعالیت موثر نیست و تنفس آنها
فقط توسط دستگاه تنفس مصنوعی انجام می شود و معموال بیمار هوشیار نیست.
به گفته وی درصد مرگ و میر در این گروه آخر از بقیه گروهها بســیار باالتر اســت و وقتی بیمار به این
مرحله میرسد از هر  ۱۰نفر ۸ ،الی  ۹نفر نجات پیدا نمیکنند و بیش از  ۸۰درصد فوت میکنند ،مسلما دو
گروه اول و دوم احتمال بهبود بسیار بیشتری دارند.رئیس بیمارستان امام خمینی در مورد وضعیت شرایط
بیماران در هنگام مراجعه به بیمارستان ،ادامه داد :با توجه به اینکه مراکز درمانی خارج بیمارستانی فعال
شده اند و تعداد زیادی از بیماران به آنها مراجعه کنند ،باعث شده تا مراجعات سرپایی بیمارستانها کاهش
پیدا کند ،اما بیمارانی که مراجعه می کنند به نسبت قبل بیماران بدحال تری هستند و درصد بیشتری نیاز
به بســتری دارند.وی با اشاره به خبر توزیع تستهای پیسیآر سریع ،بیان کرد :هنوز کیتهای مربوطه
به دست ما نرسیده است ،اما پیگیر هستیم که این امکان ،برای بیماران و به ویژه برای پرسنل بیمارستان
مهیا شود .گفتنی است مراجعین تحت پوشش بیمه ها حدود  ۱۰درصد هزینهها را پرداخت می کنند و بقیه
توسط بیمه های دولتی پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه «دستورالعملی در رابطه با بحث مشارکت مردم و بهرهمندی از ظرفیت سمنها ،خیران
مساجد تهیه شده و مراحل نهایی ویرایش را طی میکند» گفت :این دستورالعمل به زودی پس از تصویب
و اطالع رسانی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
تردد از ساعت  ۹شب تا  ۴صبح با دوربینها و نیروهای گشتی کنترل میشود

قاســمی درباره نحوه برخورد با کســبههای خاطی و کنترل منع تردد از ساعت  ۹شب تا  ۴صبح ،گفت:
کســبهها در صورت عدم رعایت محدودیتهای اعمال شــده به منظور حفاظت از جان هموطنان برابر
ضمانت اجرایی پیش بینی شــده جریمه و پلمب میشــوند .تردد از ساعت  ۹تا  ۴نیز توسط دوربینها و
نیروهای گشتی کنترل و جریمهها صادر میشود.

مرگ؛ از عوارض دستکاری در تاریخ تولد نوزاد است

مسئول اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه
علوم پزشــکی شــهید بهشــتی با تاکید بر
عــوارض خطرناک زایمانهــای زودرس و
تهدید ســامت نوزادان نارس ،اظهار کرد:
طی چندین ابالغیه به بیمارســتانها تاکید
شده که از تولد نوزادان نارس و زایمانهای
پیش از موعد اجتناب شــود و در این راستا با
بیمارســتانها و پزشکانی که مفاد ابالغیه را
رعایت نکنند ،برخورد میشود.
به گــزارش روزنامه «صبح امــروز» به نقل
از ایســنا ،مریــم افراخته  -فلوشــیپ فوق
تخصصی طب مادر و جنین (پریناتولوژی) با
بیان اینکه «سن بارداری کامل و تاریخ ختم
زایمان  40هفته یا  280روز اســت» اظهار
کرد :اکثر خانمهای باردار بین هفته  ۳۹تا ۴۰
بارداری زایمــان میکنند و حدود  ۱۰درصد
ممکن اســت از  ۴۰هفته گذشته و حداکثر تا
 ۴۲هفته ادامه داشته باشــد که البته باید از
طریق تستهای مشخص از سالمت جنین
مطمئن باشیم.

وی با بیان اینکه «معموال ســن  39هفتگی
برای ســزارین و یــا تاریخ زایمــان در نظر
گرفته می شــود» گفت :در این تاریخ نوزاد
کامل رسیده و عوارضی سالمت او را تهدید
نمیکنــد؛ بنابراین به هیچ عنــوان توصیه
نمیشــود کــه خانوادهها به دالیــل پوچ و
غیرعلمی همچون تاریخهای رند و مناسبتی،
در تاریخ زایمان دستکاری کرده و جان فرزند
خود را به خطر اندازند.
افراختــه با اشــاره به عــوارض و خطرات
زایمــان زودرس برای نوزاد ،اظهار کرد :ریه،
مهمتریــن ارگان در معرض خطر در نوزادان
نارس اســت؛ چراکه ریه جنیــن هنوز کامل
نشده تا بتواند تبادل اکســیژن و  co2را به
درستی انجام دهد .همچنین زایمان زودرس
میتواند عوارض گوارشــی و مغزی مختلفی
ایجــاد کند و به عبارتــی تمامی ارگانهای
جنین قبل از بلوغ کامل میتواند تحت تاثیر
قرار بگیرد .متاســفانه گاهــی این عوارض
میتواند حتی منجر به مرگ نوزاد شــود.وی

نفس تنگی و دیســترس تنفسی را مهمترین
عارضه در نوزادان نارس عنوان کرد و گفت:
گاهی اوقات نوزاد به درمانهای عادی پاسخ
نداده و کارش به بســتری در بخش NICU
میکشــد ،زایمان زودرس همچنان میتواند
عوارض جدی دیگــری در آینده برای نوزاد
ایجاد کند ،بــه عبارت دیگر حتی اگر مرحله
نــوزادی را طی کند ،ممکن اســت عوارض
دائمی و ماندگاری برای نوزاد ایجاد شود که
مشکالت تنفســی و ریوی و عدم تکمیل و
رســیدگی کامل اندامها و ارگانها برخی از
آنهاست.
افراخته با اشاره به نحوه محاسبه دقیق تاریخ
زایمــان ،اظهار کرد :محاســبه تاریخ دقیق
زایمان در خانم های دارای ســیکل قاعدگی
منظم بسیار راحت و قابل اعتمادتر است ،در
این افــراد از اولین روز آخرین قاعدگی ۲۸۰
روز یــا  40هفتــه را به عنــوان زمان دقیق
زایمان محاســبه میکنیم .ولی اگر قاعدگی
منظم نبوده ،قرص ضدبارداری مصرف شده،

خونریزیها به صــورت نامنظم بوده و یا در
مورد خانم هایی که هر چند ماه یکبار پریود
میشــوند ،برای این افراد باید از سونوگرافی
واندازهگیری فاکتورهای جنینی برای تعیین
زمان دقیق زایمان استفاده کنیم.
این پزشک فلوشــیپ زنان با تاکید بر اینکه
تمام تالش ما این اســت که از زایمانهای
پیــش از  ۳۹هفتگی به دلیل عوارض باالی
آن اجتناب شود ،عنوان کرد :در همین راستا
با ارسال چندین نامه و ابالغیه به بیمارستان
ها بر اهمیت این مســاله تاکید شــده و طی
آن عنوان شده که از زایمانهای مناسبتی و
تغییر بدون دلیل موجه تاریخ زایمان اجتناب
شــود.وی ادامه داد :بر اســاس این ابالغیه،
تولد زودتر از موعد نوزاد محل اشــکال است
و لــذا در صــورت وقــوع ،در مرحله اول به
عامل زایمان و رئیس بیمارســتان تذکر داده
شــده و در صورت تکرار بــه صورت قانونی
برخورد میشود.مسئول اداره مامایی معاونت
درمان دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

با بیان اینکه تذکرات مربــوط به اجتناب از
زایمانهای زودس و مناســبتی طی چندین
نامه به بیمارستانها ارسال شده است ،گفت:
رعایــت این مســاله با نظــارت نمایندگان،
بازرســان و کارشناســان معاونــت درمان
پیگیری میشــود و با بررســی سن جنینی
نوزادان متولد شــده در تاریخهای خاص ،در
صورت عدم رعایت مفاد ابالغیه و تولد نوزاد
نارس ،به صورت قانونی با بیمارستان و عامل
زایمان برخورد میشود.
این فلوشــیپ فوق تخصصی طــب مادر و
جنین در پایان ضمن هشــدار مجدد نسبت
به عوارض دســتکاری تاریخ زایمان و تولد
نوزاد نــارس ،عنوان کرد :تولد پیش از موعد
هم با روش سزارین و هم به صورت طبیعی
امکانپذیر است ،با این حال امیدواریم که ختم
بارداریها با اندیکاســیون و در تاریخ دقیق
اندازه گیری شده انجام شود تا منجر به تولد
نوزادان نــارس و عوارض و تبعات خطرناک
ناشی از آن نشود.

دختری  ۱۵ساله در مرکز سالمت بهزیستی خود را حلقآویز کرد
امیـن اعتبـار فریمانـی /مدیـرکل
بهزیسـتی خراسـان رضـوی گفـت:
پنجشـنبه گذشـته در یکـی از مراکـز
سلامت دختـران واقـع در معرض آسـیب
مشـهد ،واقـع در خیابـان شـفا ،دختری ۱۵
سـاله اقـدام به خودکشـی نمـوده و خود را
حلقآویـز کـرده اسـت.
بـه گـزارش روزنامـه «صبـح امـروز»
حمیدرضـا پوریوسـف در تشـریح ایـن خبر
اظهـار کـرد :متاسـفانه اقدامـات درمانـی
صـورت گرفتـه بـرای دختری کـه اقدام به
خودکشـی کـرده نتیجهبخش نبـود و جان
خـودش را از دسـت داده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه « هنـوز مقصـر ایـن
اتفـاق مشـخص نیسـت» افزود :تـا زمانی
کـه بررسـیهای کامـل صـورت نگیـرد،
نمیتوانیـم در مـورد خودکشـی ایـن دختر
مطـرح کنیم کـه آیا مرکز سلامت در این
زمینـه قصوری داشـته و مقصر بوده اسـت
یـا خیر.
به گفته پوریوسـف بر اسـاس بررسـیهای
مـا ،ایـن مرکـز قصـوری نداشـته و
وظیفـه خـود را انجـام داده اسـت ،امـا تـا

بررسـیهای کامـل باید صبر کـرد .گفتنی
اسـت در برخـی از رسـانهها مطـرح شـده
کـه همـراه ایـن دختـر ،در ایـن مرکـز
سلامت چنـد فـرد دیگـر هـم قصـد
خودکشـی داشـتهاند کـه ایـن موضـوع
صحـت نـدارد.
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان همچنیـن در
مـورد گزارشـی کـه روزنامـه خراسـان در
مـورد یکـی از کمپهـای تـرک اعتیـاد
تهیـه کـرده ،توضیح داد :متاسـفانه روزنامه
خراسـان بنـا بـه اظهـارات یکسـری افراد
گزارشـی تهیـه کـرده کـه در حـال حاضر
پرونـده آن در دادگاه اسـت و هـر آنچـه
کـه دادگاه حکـم دهـد همان را رسـانهای
خواهیـم کـرد .درواقع در مـورد کمپهای
تـرک اعتیـاد یکسـری ادعـا از سـوی
برخـی از مددجویـان مطـرح شـده کـه در
حال بررسـی اسـت ،امـا باید توجه داشـت
کـه لغـو مجـوز ایـن مراکـز در صـورت
تخلـف از طـرف دادگاه صـورت میگیـرد.
درواقـع دادگاه رسـیدگیهای الزم را
انجـام میدهـد و در نهایـت حکـم صـادر
میشـود ،پـس ادعاهای مطرح شـده هنوز

ثابـت نشـده اسـت.

دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مطرح کرد:

تداوم طرح هوشمند محدودیتها تا ریشهکنی کرونا

دبیر کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد
ملی مدیریت بیماری کرونا ،طرح هوشــمند
محدودیتهــا کــه از اول آذرمــاه بهمدت
دو؛هفته ادامــه دارد را پویــا توصیف کرد و
گفت :این طرح تا ریشــه کن شــدن بیماری
کرونا ادامه دارد.
به گــزارش روزنامه «صبح امــروز» به نقل
از ایرنا ،حســین قاســمی در پاســخ به این
پرســش که آیا غیر از طرح اجرای هوشمند
محدودیتهای دو هفتهای طرحهای دیگری
هم بــه مــوازات آن اجرا می شــود؟ گفت:
برنامهای با هفت محور در ستاد ملی مدیریت
بیماری کرونا طراحی شــده که در واقع طرح
محدودیتها ،محور ششم آن است .همچنین
مدت اجرای این طرح دو هفتهای نبوده و به
صورت پویا تا ریشــهکن شدن بیماری ادامه
خواهد داشــت .طرح محله محور هم توسط
بســیج مردمی در کنار این طرح در حال اجرا
است.

قاسمی با اشاره به میزان موفقیت اجرای این
طــرح ،گفت :هر طرحــی در رابطه با کنترل
بیمــاری کرونا دســتکم نیازمنــد دو هفته
زمان برای ارزیابی است ،اما برآوردهای اولیه
حکایت از همراهی و همکاری همه بخشها
در اجرای این طرح دارد.
دبیر کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد
ملی مدیریت بیماری کرونا درباره نحوه تردد
افرادی که محل سکونتشــان یک شــهر و
محل اشتغالشان شهری دیگر است ،ادامه داد:
استفاده از خودروهای شخصی برای این افراد
امکان پذیر نیســت و تنها در موارد ضروری
اقدام خواهد شــد .برای کنترل بیماری الزم
است به محدودیتها پایبند باشیم هرچند این
کار دشواری است اما ریشه کردن کردن این
بیماری چاره ای جز همراهی و همکاری همه
افراد و نهادها ندارد.
الزامی بودن همراه داشتن کارت شناسایی
در حملونقل بین شهری

به گفته وی قرنطینه و ســایر موارد ذکر شده
در طرح دیده شــده ،اما ممکن اســت برای
کنترل بیماری مواردی که الزم باشد در آینده
پیش بینی ،اعالم و اجرا شود .در حوزه حمل
نقل بین شــهری هم اکنون همراه داشــتن
کارت ملی و یــا کارت معتبر مثل گواهینامه
الزامی است.
دالیل توجیهی و ویژگی های طرح
هوشمند محدودیت های دو هفتهای

دبیر کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد
ملی مدیریت بیماری کرونا ایجاد ســاز و کار
هوشــمند برای اعمال محدودیتها با توجه
بــه مزمن شــدن بیماری ،ایجــاد مداخالت
محدودیت زای مســتمر به دلیل تغییر رفتار و
روند بیماری ،تعیین تکلیف فعالیت رستههای
اداری ،خدماتی و تجاری ،آموزشی و فرهنگی
و اجتماعــی ،حملونقــل متناســب با روند
بیماری در شــهرها و مشــخص بودن نوع و
مــدت زمان محدودیــت و جرایم به صورت

یکپارچه و پیوسته را از جمله دالیل توجیهی
و ویژگیهای این طرح برشمرد.
به گفته وی ،فارغ شدن ستاد ملی و کمیتههای
ذیربط از اتخاذ تصمیمات اقتضایی و مقطعی،
فراهم کردن فرصت آیندهنگری برای ســتاد
ملی با توجه به رویکرد هوشمند طرح ،رویکرد
برنامه محور طرح بــا تعیین زمانبندی برای
برآورده کردن انتظارات جامعه و یکصدایی در
شرایط و موقعیتهای مختلف روند بیماری در
شهرها به منظور پاسخگویی به افکار عمومی
از دیگــر ویژگی های طرح هوشــمند اعمال
محدودیتهای دو هفته ای است.
قاسمی ،تمرکز زدایی و تفویض اختیارات الزم
به ستادهای اســتانی جهت تصمیمگیری در
شرایط مختلف ،شاخصسازی از روند بیماری
با تعیین معیارهای مشــخص و فراهم کردن
سازوکار ارزیابی استانی ،حذف بوروکراسی و
رفت و برگشــتهای اداری جهت هماهنگی
بــا مرکز ،مدیریــت زمان به عنــوان مولفه

مهــم در بحرانهای همهگیــر (اپیدمیک) و
صرفهجویی در هزینههــای اضافی ،نهادینه
سازی تصمیمات میان جامعه با هدف اصالح
ســبک زندگی در شــرایط کرونایــی ،ایجاد
درک مشــترک میان دســت اندرکاران (اعم
از تصمیم گیران ،مجریان ،مردم و رســانهها)
در چگونگی هم زیســتی با ویروس کرونا و
رعایت قاعدههای مرتبــط ،امکان طراحی و
اجرای برنامههای اثرگذار برای همراه کردن
مردم ،هدایت و اقناع افکار عمومی ،و اجرایی
شــدن تصمیمات در صحنه اقــدام و عمل با
هدف تاثیرگــذاری را از دیگر دالیل توجیهی
این طرح عنوان کرد.
وی تصریح کرد :امیدوارم با اجرای کامل این
طرح به قطع زنجیره ای انتقال و جلوگیری از
افزایش بیمــاران ،جلوگیری از افزایش مرگ
و میــر و به حداقل رســاندن آن و در نهایت
مدیریت و کنترل بیماری و خارج شدن از این
اپیدمی برسیم.
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روزنامه دستبافتهها

بررسی تجربه اشتغال خانگی چینی و ایرانی
مورد کاوی خیاطی!

خسروسلجوقی

پرویز پورحسینی هم دیگر بر صحنه زندگی نقشی بازی نمیکند؛

خبرنگار

مهناز اصغری

این روزهــا هر روز صبح
که بیدار میشویم ،باید
قبل از آنکه سری به
صفحــات مجــازی
بزنیم ،دعــا کنیم که
خبــری ناخوشــایند در
انتظارمان نباشــد .هنوز
چنــد روزی از خبــر
درگذشت چنگیز جلیلوند
و کامبوزیا پرتوی نگذشته
و قلم دیگر تاب ندارد که
باز هم از کلمه مرحوم در کنار نام اسطورهای
دیگر اســتفاده کنیم .به قول محسن تنابنده
«هر صبح وحشت روشــن کردن موبایل و
دیدن غمی تازه»
اینبار کرونــا ناباورانه یکی دیگراز اهالی هنر
این مرز و بوم را با خــود برد .مردی از دیار
تلویزیون و دنیای مهیج بازیگری ،مدرســی
خوش اخالق و مهربان و به گفته بســیاری،
هنرمندی بینظیر...
اســتاد پرویز پورحســینی متولد سال ۱۳۲۰
بود و در کارنامه درخشان کاریاش بازی در
بیش از  ۱۰۰فیلم ،تئاتر و سریال و همکاری
با کارگردانهای سرشناســی همچون علی
حاتمی ،بهــرام بیضایی ،حمیدســمندریان،
مســعودکیمیایی ،احمدرضــا درویش ،داود
میرباقری و کمال تبریزی ثبت شــده است.
اما صبح روز گذشــته پرونده کاری او برای
همیشه بسته شــد .او از حدود دو هفته قبل
به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان بستری
بود و با نهایت اندوه بامداد روز گذشته هفتم
آذرماه چشم از جهان فروبست.
هیچگاه از یاد مخاطبان این سرزمین
نخواهد رفت

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیز در پیامی
درگذشت پرویز پورحسینی بازیگر پیشکسوت
کشــورمان را تسلیت گفت.در بخشی از متن
پیــام ســیدعباس صالحی آمده بــود :خبر
درگذشــت بازیگر مطرح عرصه تئاتر ،سینما
و تلویزیــون مرحــوم پرویز پورحســینی بر
تلخکامیهای این روزهای اهالی هنر افزود.
یاد و خاطــره هنرمند پیشکســوت ،مجرب
و با اخالق ســینمای ایــران ازذهن مردم
هنردوست ایران فراموش نخواهد شد.
عمق غم در میان واژهها

درکمتر از چند ســاعت صفحــات مجازی
هنرمندان یکی پــس از دیگری از پیامهای
تسلیت پر شد و در بســیاری از آنها واژهها،
عمق غم را به خوبی به تصویر میکشیدند.
احساس میکنم دوباره پدرم را از دست
دادم

برزو ارجمند نوشــت« :اســتاد من ،مهربان
جانم ،نمیدانم چی بنویســم ،ممنون از شما
بابت تمام مهربانیها ،بابــت تمام تعلیمها،
بابت رفاقــت بینظیرتان ،بابــت تلفنها و
مواظب بودنها بعد از رفتن پدرم ،یا شــاید

یادتان همیشه با ما است

مهدی پاکدل نیز پستی در اینستاگرام منتشر
کرد و نوشــت :از شــما بهتر نیست دیگر در
دنیا .خاطراتی که از شــما دارم صد تا کتاب
میشود ،یادتان همیشه با ما هست.
چه کنیم با اینهمه درد

شهره سلطانی هم اندوهبارانه تایپ کرد :ای
وای عمو پرویز عزیزم .قرار بود این شــرایط
که تمام شود ،دوباره بیایید خانهمان .خدایا...
چه کنیم با اینهمه درد.
دلگیرترین جمعه ایران

فریبا کوثری هم اینگونــه ناراحتیاش را به
تصویر کشــید :کاش هرکــس که میرفت،
تمــام خاطراتش را هم با خــودش میبرد،
ُمردیم از بس رفتند و ما را گذاشــتند .با یک
چمــدان خاطره ،چمدانی کــه چفت هرزش
بــه وزش بادی تلنگر میخــورد و هر بار تا
اعماق جانمان را میســوزاند .صبح امروز در
دلگیرترین جمعه ایران پرویز پورحســینی بر
اثر کرونا در گذشــت .بدرود هنرمند مهربان
با اخالق.
سفرتان بخیر استاد همیشگی

شــبنم قلی خانی هم گفت :چگونه باور کنم
سفرتان را؟ استاد عزیزم از روزهای نخستین
دانشــگاه تا اولیــن کارم یعنــی فیلم مریم
مقدس تا آخرین کارم که هنوز پخش نشده
(سریال بیگانهای با من است) همراهم بودید.

تشکر خواننده ترک از هواداران
ایرانیاش

اخراج به خاطر عکس گرفتن با
پیکر مارادونا!

ماهســونقرمزیگل خواننــده مشــهور
اســتانبولی در پیامی به زبان فارســی از
هواداران خود در ایران تشکر کرد.
به گــزارش روزنامه«صبــح امروز» و به
نقل از هنر انالین ،ماهســون قرمزیگل
خواننده و بازیگر شــناخته شده ترکیهای
که در ایران هواداران بیشــماری دارد،
اســتوری جالبی در صفحه مجازی خود
قرار داده اســت که توجه کاربران زیادی
را به خود جلب کرده است.
ن خواننده به زبان فارسی از طرفداران
ای 
ایرانی خود تشکر کرد و نوشت« :به خاطر
ارزشی که برای من قائل هستید شما ها رو دوست دارم .به میلیونها هوادارام که در ایران زندگی میکنند،
تشکر و قدردانی میکنم».

خبر

همکاری که اتفاق نیفتاد

تهمینه میالنی هم نوشــت« :چندسال پیش
به ایشــان عرض کردم :من ارادت ویژهای
به شــما و متد بازیگری شما دارم .به متلک
گفتند :از نقشهــای بزرگی که من را برای
ایفای آنها دعوت کردید ،معلوم است!
قرار بود در فیلم بعدی ما این اتفاق بیفتد و ما
باهم همکاری کنیم».
آناهیتا همتی هم ضمن ابراز تسلیت نوشت:
در اوج دلشکســتگی و غم و تاریکی روزگار
میگذرانیم.
هفته سیاه ...روزهای سیاه

الدن طباطبایــی هــم با چشــمان خیس و
بغضی در گلو ،ویدئویی از خود منتشــر کرد
و در بخشــی از آن میگفــت :این فقدانها
برای منی که راه دور هستم ،به نوع متفاوتی
سنگین میگذرد .نمیدانم چطور این حسرت
و افسوس و اوج ناامیدی را توضیح دهم که
دیگر هرگز امکان ندارد بتوانم در محضر این
آدمها باشم.
او در بخشی از کپشن پست خود نوشته بود:
هفته سیاه ،روزهای ســیاه ...ده دفعه ضبط
کردم و پاک کردم .شــوکه شده بودم و گریه
مجالم نمــیداد ،دائم نگرانــم .حالم خراب
است .دورم و دلم دست خودم نیست...
کارنامهای درخشان

کرونا صبح جمعه باز هم کام ما را تلخ کرد و
عزیزی دیگر را از ما گرفت .پرویز پورحسینی
از هنرمندان خالق ،پیشکســوت و با اخالق
بود کــه نقشآفرینــی او در آثار نمایشــی
مختلــف ،بهویــژه ســریالهای تلویزیونی
مورد عالقه مردم ،نــام و تصویرش را برای
همیشه ماندگار کرده اســت .چهره مثبت و

کارگر تدفین دیگــو مارادونا به دلیل گرفتن
عکس سلفی در کنار جسد اسطوره افسانهای
فوتبال در تابوت باز اخراج شد.
به گــزارش روزنامه«صبح امروز» و به نقل
از دنیــای ورزش تورنتو ،کارگر تدفین دیگو
مارادونا به دلیل گرفتن عکس سلفی در کنار
جسد اسطوره افسانهای فوتبال در تابوت باز
اخراج شد.
پیش از انجام مراســم خاک ســپاری دیگو
مارادونا چنــد نفر از کارگران تصمیم گرفتند
تابوت اسطوره فوتبال آرژانتین را باز کنند و
او عکس یادگاری بگیرند؛ این رفتار عجیب اما باعث دردسر آنها شد و انتشار تصاویر با جسد دیگو مارادونا
باعث اخراج آنها شد!
دیگو مارادونا ،ستاره سابق فوتبال جهان روز  5آذر به دلیل ایست قلبی درگذشت.

اختالف نظرها بر سر اختصاص نامی به موسیقی در تقویم ملی

موســیقی یکی از پراهمیتتریــن و باقدمتترین هنرها در
جهان و همچنین در کشور ما ایران است؛ با این حال سالها
اســت که جای خالی روز ملی موســیقی در تقویم کشــور
احساس می شود .پیشتر اهالی تئاتر و سینما ،با اتفاق نظر و
پیگیریهایی که داشــتند ،موفق به ثبت یک روز به نام خود
در تقویم کشور شــدند اما در حوزه موسیقی در کنار مسائل
دیگر ،اختالف نظرهای موجود بر سر اختصاص یک مناسبت
به نام روز ملی موسیقی ،این اتفاق را به تاخیر انداخته است.
به گــزارش روزنامه«صبح امروز» و به نقل از ایســنا ،خانه
موســیقی به تازگی با انتشــار گزارشی از عملکرد خود برای
نام گذاری روزی به نام موســیقی ،اعالم کرد که در ابتدای
مهر ماه با ارسال نامهای به وزیر ارشاد ،درخواست کرده بود
که یکم مهر ماه که مصادف اســت با زادروز تولد محمدرضا
شــجریان ،به عنوان روز ملی موســیقی ثبت شود .البته این
درخواست پیشترها درباره ســالروز تولد فارابی هم از سوی
این نهاد صنفی مطرح شده بود که در آن زمان به دلیل آنچه

از سوی خانه موســیقی «کم لطفی مسئوالن دولتی وقت»
عنوان شد ،در نهایت مورد تصویب قرار نگرفت.
اما با درگذشــت محمدرضا شــجریان گزینهای دیگر (تولد
اســتاد آواز ایران) هم برای نام گذاری روز موســیقی ،پیش
روی اهالی هنر قرار گرفت .این درخواســت در روز تشــییع
پیکر این هنرمند ،از ســوی متولیان خانه موســیقی اعالم و
بر آن تاکید شد.از طرفی در روزهای گذشته نامهای به وزیر
فرهنگ و ارشــاد اســامی با امضای  ۳۰نفر از هنرمندان
کشــور در فضای مجازی و برخی رسانه ها منتشر شد که از
پیشنهاد ثبت چهارم مهرماه ـ مصادف با تولد حکیم ابونصر
فارابی ـ به نام روز ملی موســیقی حکایت داشــت؛ نام ه ای
که به امضای هنرمندانی چون شهرام ناظری ،بیژن کامکار،
اردشیر کامکار ،کیوان ساکت ،سامان احتشامی ،عبدالوهاب
شهیدی و مجید انتظامی هم رسیده بود.
این اقدام که اختالف نظرها بر سر مناسبتی را که باید به نام
روز ملی موســیقی اختصاص داده شود ،پررنگ تر نشان می

داد ،در ادامه با واکنش خانه موســیقی همراه و از سوی این
نهاد صنفی «سوال برانگیز» تعبیر شد.
خانه موســیقی همچنین عنــوان کرد کــه در این مدت با
درخواســت هزاران نفــر از اعضای خانه موســیقی از طرق
مختلف ـ مســتقیم و غیرمســتقیم ـ مواجه شــده است که
خواهان اختصاص ســالروز تولد استاد شــجریان به نام روز
ملی موسیقی هستند و مدعی شد ،مدارکی در دست دارد که
نشــان می دهد برخی از هنرمندانی که نامه درخواست نام
گذاری تولد فارابی به نام روز موسیقی در کشور را امضا کرده
اند ،از تصمیم خانه موسیقی برای تعیین روز تولد محمدرضا
شــجریان به عنوان روز ملی موسیقی بیخبر بودهاند و حتی
برخی از این افراد وجود نــام خود را در این نامه انکار کرده
بودند.
بــا این همه فــارغ از اینکه در نهایت بهتریــن گزینه برای
اختصاص روزی به نام موسیقی کدام مناسبت می تواند باشد
ـ پرسشــی که البته هدف این گزارش هم نیست ـ پرواضح

اســت که اختالف نظرهایی از این دست ،عایدی جز تاخیر
دوباره در ثبت روزی به نام موسیقی در کشور نخواهد داشت.
ضمن اینکه این مســاله می تواند بار دیگــر یادآور یکی از
کارکردهای اصلی خانه موســیقی باشد؛ نهادی برای اتحاد
و وفاق هنرمندان که در نهایت به اعتالی هنر موســیقی در
کشــور بیانجامد .کارکردی که البته الزمه دســتیابی به آن،
تمکین و همراهی ناشــی از رضایتمندی هنرمندان موسیقی
از عملکرد و تصمیم های این نهاد صنفی است.

کافه کتاب

سرای هادس

«هیزل سر تقاطع ایستاده است .او و خدمه
کشتی آرگودو میتوانند با مجسمه آتنای
پاکدامــن بــه خانه بازگردنــد و جلوی
ســرگرفتن جنگ میان کمپ دورگهها و
ژوپیتــر را بگیرند ،یا به نبردشــان برای
یافتن سرای هادس ادامه دهند ،دروازههای
مــرگ را بــاز کنند ،دوســتان شــان را از
تارتاروس نجات دهند و جلوی بازگشــت هیوالها به جهان فنا پذیران را
بگیرند .هر مسیری که انتخاب کنند ،باید زودتر دست به کار شوند ،چون
فرصت شان رو به پایان است».
ریک ریوردان داستانهای قهرمانان المپ را نخست به عنوان قصههای
وقت خواب برای دخترش تعریف میکرد ،اما اکنون این داســتانها در میان پرطرفدارترین
رمانهای فانتزی قرن بیســت و یکم جــای گرفته اند .مجموعه قهرمانان المپ داســتان
عشــقها ،شکستها و فدارکاری هاست .هفت دورگه ،الههای انتقام جو و ارتشی از هیوالی
بی رحم و نامیرا بازیگران این مجموعه پنج جلدی هستند.
چهارمین جلد از مجموعه «قهرمانان المپ» با عنوان «سرای هادس» نوشته ریک ریوردان
با ترجمه ثمین نبیپور از ســوی نشــر افق در  664صفحه با شمارگان هزار و  500نسخه و
قیمت  280هزار ریال منتشر شده است .این کتاب یکصدو نود و پنجمین شماره از مجموعه
رمان نوجوان افق است.
جواد لگزیان

خبر

این خبر بر تلخکامیهای این روزهای
اهالی هنر افزود

بهتر است بگویم بعد از رفتن رفیقتان ،طنین
صدای شما از کالس دانشگاه تا همین چند
هفته پیش توی گوشم است ،هنوز درد رفتن
کاکبوزیــا پرتوی را حس میکنم .حاال رفتن
شما .دروغ نیست اگر بگویم احساس میکنم
دوبــاره پــدرم را از دســت دادهام .به خودم
تســلیت میگویم ،به خانواده محترمتان ،به
همکاران محترم در تئاتر و سینما و تلویزیون
و صد البته مردم ایــران و ممنونم از پورنگ
عزیز که برایم از حالتان مینوشــت .متاسفم
که کنارتان نبودم.

بهترین پارتنر ،بهترین معلم و بهترین انسانی
که تابحال دیده بودم ،براســتی نقش زکریا
فقط و فقط برازنده شــما بود .چقدر غمگینم،
چقدر دلشکسته ام و ناتوان در برابر از دست
دادنتان ،سفرتان بخیر استاد همیشگیام.

مهربان و باوقار او غالبا مناســب برای ایفای
نقشهای متین و آرام مناســب بود و همین
هم باعث میشــود که تا سالهای سال یاد
و خاطــرش در قاب جادو بــرای مردم زنده
بماند .او در  79ســال غمرش در بیش از 50
سریال تلویزیونی همچون شب دهم« ،زهر
کــوی»« ،امیرکبیــر»« ،روزی روزگاری»،
«دومین انفجــار»« ،اتومبیل»« ،تصویر یک
رویــا»« ،بافتههای رنــج»« ،روز ایپریت»،
«حضرت مریم»« ،همسفر»« ،شب دهم»،
«مالصدرا»« ،باران عشق» و «روزهای بیاد
ماندنی» به ایفای نقش پرداخت .در کنار این
کارها جاده قدیم ( ،)۱۳۹۶پشت دیوار سکوت
( ،)۱۳۹۵صــدای منو میشــنوید؟ (،)۱۳۹۵
قاتل اهلــی ( ،)۱۳۹۵صله ســحر (،)۱۳۹۴
دوران عاشقی ( ،)۱۳۹۳رســتاخیز (،)۱۳۹۱
ســفر مرگ ( ،)۱۳۸۷خواب لیــا (،)۱۳۸۶
جــای او دیگر خالی نیســت ( ،)۱۳۸۴مریم
مقــدس ( ،)۱۳۷۹کمیته مجــازات (،)۱۳۷۷
حرفــهای ( ،)۱۳۷۵فصل پنجم ()۱۳۷۵ریال
شــیخ مفید ( )۱۳۷۴و عاشــق فقیر ()۱۳۷۴
ازجمله فیلمهای ســینمایی اســت که زنده
یاد پورحســینی در آنها بازی کرده اســت.
وی با درخشــش خود در جشنواره فیلم فجر
توانســت کاندیدای بهترین بازیگر نقش مرد
برای فیلمهای «اوینار»و«طلســم» شــود.
او همچنین برای بــازی خوب خود در فیلم
«مریم مقــدس» موفق بــه دریافت دیپلم
افتخار از جشنواره فوق شد.
در آخر باید بگوئیم«بیگانهای با من اســت»،
به عنوان آخرین ســریالی که زنده یاد پرویز
پورحسینی در آن نقش آفرینی کرد ،از شنبه
ـ  ۱۵آذر مــاه ـ جایگزین «از سرنوشــت»
میشــود .تصویربرداری این ســریال کمتر
از یک ماه قبل به پایان رســیده بود و حاال
پخــش ان در این وانفســی شــاید غنیمتی
برای دوســتداران زنده یاد پرویز پورحسینی
باشد.

خبرنگار

به قــول عبدالعلــی علیعســکری ،رئیس
ســازمان صدا و ســیما «حضــرت زکریای
ســریال مریم مقدس (ع) ،میثم تمار سریال
مختارنامه با آن صحنه ماندگارش در مسجد

کوفه و بابا اســماعیل سریال بچه مهندس،
هیچگاه از یاد مخاطبان این سرزمین نخواهد
رفت».
شــورای مرکزی انجمن بازیگران ســینمای
ایران نیز با ابراز تاسف از «درگذشت هنرمندی
شــریف ،پیشکســوت و بازیگری توانمند»
در پیامی نوشــت :اتفاقی بســیار تاسفانگیز
و غمناک یکــی از برتریــن چهرههای هنر
بازیگــری معاصر کشــورمان را از ما گرفت.
پرویز پورحســینی عزیز هنرمند پیشکسوت
و تکرار ناشدنی ســینما ،تئاتر و تلویزیون از
میان ما رفت .انســانی بسیار بزرگ و شریف
که بیتردید نامش در تاریخ پر افتخار هنر این
مرز و بوم برای همیشه ثبت و ماندگار است.

جمعهسیاه

در ایران سازمانهای حمایتی و تسهیلگر مبادرت به تأمین یک دستگاه چرخخیاطی از طریق
دریافت وام و در موارد نادر هم سازمان آموزش فنی و حرفهای مبادرت به آموزش حرفهای و
صدور گواهینامه و پرداخت وام را منوط به اتمام موفقیتآمیز این دوره مهارتی کرده است و
سپس این خانم باید مبادرت به تولید پوشاک ،بازاریابی ،فروش ،تبلیغات ،نوآوری در مدلهای
جدید و الیآخر کند و البته چگونه؟ اینها مشــکلی اســت که ایشان دارد و نه سازمانهای
تسهیلگر فاقد قوه عاقله!! برای شناسایی مشکل ایشان و مابقی کارآفرینی و کسبوکارهای
خانگی خیاطی از شــاغلین فریبخورده بپرسید و همین الگوی فاجعهبار را در تمامی مشاغل
خانگی میتوان دید! در بخش کشاورزی فاجعهبارتر است به هر روستایی تعدادی مرغ و گاو
و بز و  ...و یا تعدادی دار قالی با وام تجربه بس شکست خورده!
اما نمونه اشــتغال خانگی خیاطی چینی که بنده شاهدش بودم و فرایندی که اتفاق میافتد.
او ًال به جای آن خانم و آقای شــاغل خانگی چینی کــه بههیچوجه نمیتواند در بازار ایران
حضور پیدا کند ،یک شرکت توانمند و متعهد چینی (خوشه اقتصادی پوشاک خانگی) مبادرت
به حضور در بازار ایران میکند و برای این کار یک نفر نماینده نمیفرســتد تا با گردش در
بازار ایران شناســایی بازار کند بلکه با یکی از ده شرکت ایرانی عضو شبکه ()esomar.org
که در جهان حدود دو هزار شــرکت هســتند و تحت یک لیسانس مشترک فعالیت میکنند
و یکی از فعالیتهای آنها بازار شناســی و ارزیابی اســت مبادرت به انعقاد قرارداد میکنند
و این شرکت برای آن خوشــه اقتصادی چینی مبادرت به شناسایی مواردی مثل اندازههای
ایرانیهــا ،رنگهای مورد عالقه ایرانیها ،مدلهــای مورد عالقه ایرانیها ،نوع پارچه مورد
عالقه ایرانیها ،دامنه قیمت مورد عالقه ایرانیها ،نوع بســتهبندی و الیآخرمیکند؛ و نتایج
این تحقیق توسط خوشه اقتصادی خریداری و برای تحلیل به چین برده میشود.
همانطور که مالحظه میشود هزینه تحقیق و توسعه باال است و این از وظایف یک شاغل
خانگی نیست تا این هزینه را انجام دهد و برای همین خوشه اقتصادی مبادرت به انجام این
هزینه و پرداخت آن و تأمین آن از اعضای خوشه اقتصادی است و سپس برای کاهش قیمت
تولیدی و افزایش کیفیت تولیدی و حضور پایدار و غیرقابلرقابت رقبای دیگر شرکت خوشه
مبادرت به تأمین مواد اولیه یکجا و با حجم انبوه میکند و حتی پارچه از طریق دست برش
داده نمیشود بلکه با گیوتین و در شمارگان انبوه برش داده میشود.
بــرای افزایش کیفیت و کاهش هزینه مبادرت به آموزش دوخت یک شــلوار کامل به یک
شــاغل چینی نمیکنند بلکه برای گروهی فقط راســتهدوزی و گروهی زیب دوزی و برای
گروهی جیب دوزی و الیآخر آموزش داده میشــود که در زمان کمتری با هزینه کمتری و
آمــوزش تخصصی به تعداد افراد متخصص و توانمند بــه دوخت و دوز و با کیفیت آموزش
داده میشــوند و سپس در یک زنجیره مدیریتشده مبادرت به توزیع مواد اولیه بین شاغلین
میکنند برای مثال اول پارچه در اختیار خانمهای توانمند به راســتهدوزی قرار و ســپس از
آنها دریافت و در اختیار شــاغلین توانمند به زیب دوزی و الیآخر قرار میگیرد و در انتها با
بستهبندی برای ارسال به بازار هدف اقدام میشود.
نکته جالبتوجه در این مراحل خوشه اقتصادی مبادرت به آموزش و همچنین کنترل کیفیت
تا محصوالت تولیدی دارای حداقلهایتعیینشــده باشــند و در نهایت نقش دولت بهعنوان
تأمین بخشــی از معافیتهای صادراتی و غیره همراهی میکنــد و نه بهعنوان مانع در این
چرخه ایفای نقش کند.
لذا جایگاه تشکل خوشــه اقتصادی موضوعی در این فرایند بسیار ضروری است و همچنین
اصالح نقش دولت و حاکمیت برای همراهی و همنوردی با این تشــکل الزم است و بجای
چوب الی چرخ گذاشتن بلکه موانع را برداشتن در اهداف خود بگذارد.
ســازمانها و گروههای تسهیلگر ایرانی برای تشکیل خوشــه اقتصادی موضوعی و حضور
هوشــمندانه در بازارهای داخلی و خارجی پیشقدم شوید و البته سعی نکنیم با نصب تابلو به
این کار اقدام کنیم بلکه با اقدام به فعالیت واقعی خوشه یعنی همان تحقیق و توسعه و نمانام
سازی که دو وظیفه اصلی خوشه است.

کافه کتاب

هیوال در ایرلند

فیلم سینمایی «هیوال» به عنوان
نماینده کشــور ایرلند در اسکار
 ۲۰۲۱انتخاب شد.
به گزارش روزنامه«صبح امروز»
و به نقل از ورایتی ،آکادمی علوم
و هنرهــای فیلــم و تلویزیون
ایرلنــد فیلم ســینمایی «هیوال/
 »Arrachtبــه کارگردانــی تام
سولیوان را به عنوان نماینده این
کشــور در بخش فیلمهای بین
المللی اسکار  ۲۰۲۱انتخاب کرد.
این فیلم داستانی در سال ۱۸۴۵
و زمــان قحطی بــزرگ ایرلند
را روایت میکنــد .اتفاقی که به
قحطی ســیب زمینی معروف اســت و طــی آن میلیونها نفر جان خود را از دســت دادند.
بازیگرانــی مثل دونال او هیالی ،دارا دوانی و مایــکل مکالهاتون در این فیلم نقش آفرینی
میکنند .این فیلم سینمایی اکران جهانی خود را در جشنواره فیلم شبهای سیاه تالین ۲۰۱۹
تجربه کرد و در رویداد مجازی جوایز آکادمی ایرلند موفق به کسب دو جایزه شد.
ایرلنــد تاکنــون تنها  ۶نماینده را برای حضور در اســکار انتخاب کرده و نتوانســته در بین
نامزدهای نهایی نیز حضور پیدا کند .تنها در اســکار  ۲۰۱۵فیلم «مرحبا» توانســت به جمع
لیست اولیه برگزیدهها راه پیدا کند .نود و سومین دوره جوایز اسکار در تاریخ  ۲۵آوریل ۲۰۲۱
( ۵اردیبهشت  )۱۴۰۰برگزار خواهد شد.

در شهر
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تجاری سازی وظایف وماموریت های غیرحاکمیتی
شهرداری هادرآینده اجتناب ناپذیراست
سیدمهدی سادات -کارشناس مسائل حوزه مدیریت شهری

بازآفرینی  3محله مشهد سند دار شد
رئیس کمیســیون مناطق پیرامونی و کمبرخوردار شورای
اسالمی شهر مشــهد از نهایی شدن و تصویب سه سند
توسعه محالت هدف بازآفرینی توسط دفاتر تسهیلگری
مستقر در محالت خبر داد.
به گزارش صبح امروز ،رمضانعلی فیضی با اشاره هفدهمین
جلسه کارگروه مشترک تخصصیپژوهشی توانمندسازی،
ســاماندهی و بازآفرینی شهری شــورا که برای بررسی
گزارشات شهرداری و دفاتر تسهیلگری وکیلآباد و بهمن
پیرامون اقدامات انجام گرفته و مشکالت پیش رو برگزار
شــده بود با بیان این مطلب گفت :توقع ما آن است دفاتر
تســهیلگری محالت ظرف کمتر یا حداکثر یک ســال
پس از تاســیس و آغاز به کار خود به ســند توسعه محله
برســند .در حالحاضر دفاتر تسهیلگری محلههای طرق،
 ۲۲بهمن و رده به ســند توسعه محله دست یافته و آن را
تکمیل کرده اند .دفتر وکیل آباد نیز تا دو ماه آینده به سند
نهایی دست پیدا می کند .البته با توجه به آن که اخیراً دو
دفتر تســهیلگری جدید نیز در دو محله مشهد راه اندازی
شده قاعدت ًا کار تکمیل ســندهای توسعه محالت هدف
بازآفرینی تا سال آینده به طول می انجامد.
وی ادامه داد :در بررسی گزارش عملکرد دفتر تسهیلگری
محله وکیل آباد اقدامات انجام شده تاکنون و برداشتهایی

که از محله به انجام رســیده بیان و مورد بررســی قرار
گرفــت و مشــکالت موجود مطــرح و در خصوص آنها
مشــورت شــد .در این محله نیازمند هماهنگیهایی در
خصوص مفاد سند با طرحهای پیرامون و محیطی محله
از جمله طرح ساماندهی فعالیتهای کال چهلبازه که در
مجاورت دو ضلع این محله در حال انجام اســت هستیم.
ضمن اینکه در خصوص مســائل و مشکالت مالکیتی و
هماهنگیهای مورد نیاز با مالکین در منطقه برای اجرای
طرحهای پیشنهادی و تسهیل در تهیه سند توسعه محله
و پیشبرد آن باید اقدامات فوری صورت بگیرد.
به گفته فیضی در این جلســه گزارش دفتر تســهیلگری
محله  ۲۲بهمن نیز به بحث گذاشته شد .البته سند توسعه
محله این دفتر تحویل شــده و در ســازمان بازآفرینی در
حال مطالعه و بررسی قرار دارد .اولویتهای امور اجرایی
از نظر شــهروندان و ســاکنان محالت هم توسط دفاتر
تسهیلگری احصا شده که در جلسه مطرح شد.
وی یادآور شــد :روال کار تایید و اجرایی شــدن اســناد
توســعه محالت بدین گونه اســت که پس از تهیه سند
در دفتر تســهیلگری ،سازمان بازآفرینی فضاهای شهری
شــهرداری مشهد نســبت به انجام کارشناسیهای الزم
روی سند اقدام کرده و سپس این سند برای تایید نهایی

الیروبی کانال های جمع آوری آب های سطحی و مسیل ها
سرپرســت اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد از الیروبی
 ۱۹۰هزار متر از کانال های جمع آوری آب های ســطحی و مســیل های شهری ،از
ابتدای امســال تاکنون در سطح شهر مشهد خبرداد.سید محسن رهنمایی با اعالم این
خبر ،اظهار کرد :الیروبی مســیل ها ،کانال های روباز جمع آوری آب های سطحی و
کانال های سرپوشیده ،یکی از مهم ترین اقدامات مدیریت شهری در راستای پیشگیری
از وقوع سیالب و آبگرفتگی ناشی از بارش نزوالت آسمانی در تمام طول سال است و
در همین راستا برنامه ریزی و انجام الیروبی این کانال ها و مسیل ها در تمام ایام سال
در دستور کار این معاونت قرار دارد.وی افزود :از ابتدای امسال تاکنون ،حدود  ۱۹۰هزار
متر از کانال های سرپوشــیده جمع آوری آب های ســطحی و مسیل ها به طور کامل
الیروبی شــده اســت و پیش بینی می شود تا پایان ســال در مجموع بیش از  ۲۵۰هزار متر از کانال ها و مسیل های شهری در
مشهد الیروبی شود.سرپرست اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد بیان کرد :یکی از راه های مدیریت
ســیالب و جلوگیری از آبگرفتگی های معابر ،حفر و الیروبی چاه های جذبی اســت ،که در این راســتا از ابتدای امسال تا کنون
۳۳۴حلقه چاه حفر و یا الیروبی شــده و بر اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال نیز در مجموع  ۴۸۰حلقه چاه در
نقاط تعیین شده در سطح شهر حفر و یا الیروبی خواهند شد.رهنمایی خاطر نشان کرد :در سال گذشته نیز در مجموع کار الیروبی
ل ها و حفر و الیروبی بالغ بر  ۴۱۰حلقه چاه جذبی صورت گرفت.
بیش از  ۳۷۰هزار متر از کانال ها و مسی 
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شهردار مشهد از پروژه تقاطع چهارسطحی آزادگان و رودپارک بازدید کرد

511/1آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای جواد ظریف فاخری برابر وکالتنامه شماره  60999مورخ  1399/6/5دفترخانه  194آمل بوکالت
از طرف خانم عاطفه محمد نسب عمران باستناد  2برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند
مالکیت المثنی نوبت دوم به این اداره مراجعه نموده و مدعی اســت که ســند مالکیت ششدانگ اعیان یک باب
آپارتمان به شماره پالک 40فرعی از  6فرعی از  996اصلی بخش یک مشهد که متعلق نامبرده میباشد به علت
ســهل انگاری مفقود گردیده است .با بررسی دفتر امالک معلوم شد ششدانگ در ذیل شماره ثبت 12045دفتر
 93صفحه  104بنام عاطفه محمد نسب عمران ثبت و سند به شماره چاپی  892679صادر گردیده وبرابر سند
 153277مورخ  1383/5/22دفتر  59مشــهد در رهن بانک مســکن قرار گرفته است .دفتر امالک بیش از این
حکایتی ندارد .لذا به اســتناد ماده  120اصالحی قانون ثبــت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس
نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود باشــد بایستی ظرف ده
روز از تاریخ انتشــار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره
تســلیم نماید .بدیهی اســت در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت
یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .م.الف120
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رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کمبرخوردار شورای شهر مشهد:

شــهردار مشــهد در راستای
تســریع در روند اجرای پروژه
هــای عمرانــی و نظــارت
برعملکرد پیمانکاران از پروژه
تقاطع چهارسطحی آزادگان و
رودپارک بازدید کرد.
به گزارش صبح امروز محمد
رضا کالئی شهردار به همراه
خلیــل اهلل کاظمــی ،معاون
عمران ،حمل و نقل و ترافیک
صبح امروز با حضور در پروژه
رودپــارک از روند اجرایی این
پروژه بازدیــد و از نزدیک در
جریان اقدامات انجام شده در
این پروژه قرار گرفتند.
کالئی در این بازدید بر افزایش تعداد ماشین آالت و تجهیزات عمرانی در راستای سرعت بخشیدن به کار
و برنامه ریزی برای افزایش تعداد پارکینگ در پروژه رودپارک تاکید کرد.
همچنین در ادامه شــهردار مشهد با حضور در پروژه تقاطع چهار سطحی آزادگان از روند اجرایی این پروژه
نیز بازدید و در نشســتی با پیمانکار اجرای این پروژه خواســتار تســریع در اجرای پروژه همراه با رعایت
استاندارهای الزم شد.
نصب مرتفع ترین دکل فشار قوی برق در پروژه چهارسطحی آزادگان

خلیل اهلل کاظمی معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در حاشیه این بازدید گفت :در حال
حاضر عملیات تولید و نصب قطعات سگمنت یکی از پل های روگذر تقاطع چهارسطحی آزادگان از بزرگراه
امام علی(ع) به سمت نمایشگاه درحال انجام است.
وی افزود :عرشــه پل به  240قطعه ســگمنت نیاز دارد که از این تعداد تاکنون  223قطعه سگمنت تولید و
تنها  17سگمنت باقی مانده است که این تعداد نیز در کارگاه واقع در حاشیه میدان نمایشگاه در حال ساخت
است.کاظمی تصریح کرد :از مجموع  240قطعه سگمنت عرشه پل تاکنون  161قطعه سگمنت نصب شده
و روند نصب باقی قطعات نیز در حال انجام است.
معاون عمران ،حمل ونقل و ترافیک شــهرداری مشــهد ادامه داد :یکی از معارض های موجود در مســیر
اجرای پروژه ،تیرهای فشار قوی برق است که برای رفع آن تیرهای بزرگتری به طول حدود  36متر و 50
متر سفارش داده شده است.
وی گفت :دکل  50متری که برای باالبردن ســیم های برق فشار قوی وامکان اجرای عرشه پل در تقاطع
چهارسطحی آزادگان نصب خواهد شد مرتفع ترین دکل فشار قوی نصب شده در کشور خواهد بود.

و اجرایی شدن به ستاد بازآفرینی پایدار شهری شهرستان
مشهد زیر نظر فرماندار ارســال خواهد شد .پس از تایید
در این ستاد ،شرح وظایف اجرایی بین  ۳۰دستگاه دارای
مسئولیت در این ســتاد تنظیم شده و زیر نظر فرماندهی
واحد ســتاد که فرماندار شهرســتان می باشــد اقدامات
اجرایی آغاز میشود.
مسیر احیا و بازآفرینی طی شود

هم چنین معاون شهرســازی و معماری شهرداری مشهد
گفــت :ما نباید فکر کنیم که اقتصاد ســاخت در تخریب
اســت ،باید به نقطه ای دست پیدا کنیم که برخی از آثار
ارزشــمند توجیه پذیری الزم را برای مالکان داشته باشد
که مسیر احیا و بازآفرینی طی شود.
محمدرضا حسین نژاد در دومین جلسه کمیته بازآفرینی
بافت ها و ابنیه تاریخی ،اظهار کرد :شورای اسالمی شهر
در راســتای احیای بافت های تاریخی و مسائل مرتبط با
بازآفرینــی ابنیه های تاریخی ،مصوبه ای را تصویب کرد
که بر اســاس آن موضوعات مرتبــط در این کمیته مورد
بحث قرار گیرد.
وی افزود :در این جلسه موضوعات مختلف اعم از تعیین
و تکلیف برخورد با جداره ســازی مطرح شد و پیشنهاد ما
این بود که این موارد در قالب طرح های مطالعه شــده و

مصوب در آلبوم بودجه لحاظ شود.
معاون شهرســازی و معماری شهرداری مشهد بیان کرد:
در بحــث احیای خانه های تاریخی باید طوری با مالکان
برخورد کنیم که موضوعات اقتصادی آن حل شده باشد و
انتفاعی برای آن ها به وجود آورد که نسبت به بازآفرینی
بافت های خود رغبت پیدا کنند.
حســین نژاد تاکید کرد :تالش مــا این بوده که با حضور
اعضای فنی در این جلسه طرحی را تهیه کنیم که عالوه
بر احیا و بازآفرینی آثار تاریخی ،جنبه انتفاعی نیز رعایت
شود.وی در رابطه با چشم انداز بلندمدت شهرداری برای
بازآفرینی بافت های تاریخی ،ادامه داد :ما نباید فکر کنیم
که اقتصاد ساخت در تخریب است ،باید به نقطه ای دست
پیدا کنیم که برخی از آثار ارزشــمند توجیه پذیری الزم
را برای مالکان داشــته باشد که مســیر احیا و بازآفرینی
طی شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد خاطرنشان
کرد :در جلســه قبلی این کمیته موارد مهمی در خصوص
بافت های مرتبط با ســازمان میــراث فرهنگی را مورد
بررســی قرار دادیم و از این سازمان درخواست داریم که
هر چه ســریع تر مصوبه کمیته فنی میراث را برای ادامه
کار ارائه کند.

پروژه مسیر دسترسی آرامگاه فردوسی به کهن دژ آماده بهره برداری شد
معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشهد از پایان عملیات اجرایی
پروژه مسیر دسترسی جلوخان آرامگاه فردوسی به کهن دژ خبر داد.
خلیل اهلل کاظمی در این خصوص گفت :فعالیت عمرانی پروژه اتصال جلوخان
فردوســی به کهن دژ به اتمام رسیده و هم اکنون این پروژه آماده بهره برداری
است.
وی افزود :پروژه مســیر اتصال جلوخان فردوسی به کهن دژ در تیرماه امسال با
برنامه زمان بندی  140روزه شروع به کار کرد.
وی اضافه کرد :فاز یک این مســیر  920متر طول دارد که با اعتباری بالغ بر 6
میلیارد تومان پروژه را به پایان رساندیم.
کاظمی تصریح کرد :این پروژه با مشــکالتی همچون معارض زمین مواجه شد که طی هماهنگی های صورت گرفته
مسیر تغییر کرد ،اما با تالش همکارانم در سازمان عمران و فعالیت دوشیفته در این پروژه ،توانستیم سر موعد این پروژه
را به همشــهریان عزیز تحویل دهیم و فضایی را ایجاد کنیم که گردشــگرانی که به آرامگاه فردوسی مراجعه می کند،
بتوانند به بهترین شکل از این فضای تاریخی استفاده کنند.
معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد ادامه داد :به دلیل تاریخی بودن این مکان ،کار در این محدوده
مشکل بوده و عملیات عمرانی آن باید به صورت دستی و بدون استفاده از وسایل سنگین انجام می شد.

خبر

آغازبهکار زیرساخت همپذیرندگی کیف پولهای موبایلی کشور

از زمان تدوین اولین قانون شــهرداری هــا ،تحت عنوان قانون
بلدیه در سال  1286شمسی که منجر به ایجاد بلدیه یا شهرداری
های امروزی شــد ،هرســاله وظایف وماموریت های مختلفی به
شهرداری ها محول می شود ،به طوری که امروزه عمده خدمات
شهری و شهروندی درشــهرداری ها  ،ساماندهی و مدیریت می
شود.
حجم باالی این خدمات ،در کالن شــهرهای امروزی شهرداری
ها را به ابرسازمان هایی ،بدل کرده است که ناگزیراست در جهت
ایفای نقش خدماتی ،در جهت رفاه عمومی و رضایت شهروندان
و همچنین نقش آفرینی ،به عنوان نهاد اجتماعی و فرهنگی شــهر ،به گســترش تشکیالتی
وتامیــن منابع مالی بیشــتر روی آورد ،به طوری که در کنار تامین حقوق و مزایای پرســنلی،
بایســتی هزینه پیمانکارانی که خدمات گسترده شهری ســاالنه  ،به ایشان برون سپاری شده
است را نیز انجام دهند.
دیــر یا زود ،منبع اصلی درآمدی ،ناپایدار شــهرداری ها ،که براســاس فروش پروانه و تراکم
یا به اصطالح نقادان شهرســاز «شهرفروشــی «رو به اتمام خواهدگذاشت .چالش های تامین
درآمدپایــدار ،که خود بحث مفصلی دارد ،می طلبد در توازن با میزان درآمد ،بازنگری در روش
های کاهــش هزینه ها و واگذاری کامل اموربه مردم؛ تغییــر نگرش هایی در جهت تجاری
ســازی  ،برخی از وظایف شــهرداری ها انجام پذیرد .منطبق براصل  44قانون اساسی ،و روح
و محتوای ماده  174قانون توســعه پنجم کشــور ،درخصوص اصالح نظــام مالی و درآمدی
شــهرداری ها و کاهش وابســتگی ،به درآمد و عوارض ناشــی از توســعه کالبدی و عوارض
امالک می طلبد؛ تا با شناســائی وظایف و ماموریتهای غیرحاکمیتی درآمدزای شهرداریها،
درچارچوب این قوانین و به صورت عدالت محور این وظایف ،به بخش خصوصی واگذار شود و
فرصتهای سرمایهگذاری شهری ،در قالب طرح ها و پروژه های تجاری موضعی و موضوعی
به بخش خصوصی واگذار شــود .البته در نظر گرفتن تهدیدهایی مثل «کاهش خدمت رسانی
و پائین آمدن ســطح رفاه عمومی ورضایت شــهروندان « ضروری و الزامی است .همچنین
سیاست گذاری و نظارت دولتی یک اصل اساسی در خصوصی سازی و تجاری سازی خدمات
و محصوالت شهروندی قابل واگذاری به مردم در بخش خصوصی است.
قبل از ورود  ،به بحث باید آگاه به تفاوت بین برون ســپاری فعلی که روش عمومی شهرداری
ها در واگذاری امور به بخش خصوصی و خصوصی ســازی مدیریت یا مالکیت باشیم .دربرون
ســپاری فعلی استفاده از توان بخش خصوصی در انجام خدمات و تولید محصوالت شهروندی
«اســتفاده میشود و تامین هزینهها ودستمزد با واگذارکننده کار یا خدمت که همان شهرداری
اســت  ،می باشد  .ولی درخصوصی سازی ،بخش خصوصی با سرمایه گذاری اولیه و مشارکت
با شهرداری ،مسئول سود وزیان است.
خیلی از سازمان های زیرمجموعه شهرداریها به دلیل هزینههای باالسری زیاد ،برای مدیریت
شهری با وجود واگذاری برخی امورشــان به پیمانکاران جزو بخش خصوصی ضررده هستند.
منابع و امکاناتی دراختیاردارند که شــاید بتوان با تعریف بیزینس پالنها و طرح های کســب
وکاری ،درقالــب پکیجهای تجاری دراختیار بخشخصوصی گذاشــت تا ضمن تامین نیازهای
شهر و شهرداری ،موجب رونق کسب وکار اقتصادی در بازار شهری و کشوری نیز شود.
پرواضح اســت بخش خصوصی به دلیل ماهیت انتفاعی ،نظارت دقیــق تری برنحوه فعالیت
کارکنــان و کاهش هزینهها دارند .محصول مهم خصوصیســازی در شــهرداریها ،چابک
ســازی این ابر سازمان و حذف بروکراسیها ،اینرسی سازمانی و افزایش بازدهی و البته تامین
درآمدهای پایدارخواهدبود.
تعریف بومهای کســب وکار و بیزینس پالنها ،برای وظایف و خدماتی که ماهیت درآمدزائی،
برای شــهرداریها دارند در اولویت تجاریسازی هســتند ،در تعریف بوم کسب و کار به طور
معمول نه بخش شامل )1بخش مشتریان )2شــرکای کلیدی )3فعالیت های اصلی )4ارزش
های پیشنهادی )5منابع اصلی)6ارتباط با مشتریان )7کانال های توزیع)8جریان های درآمدی
)9ساختارهزینه و ارتباط آنها بایکدیگر مدنظر قرارمیگیرد.
مشتری همیشگی و تضمینی خدمات و محصوالت؛ شهرداری و شهروندان و در برخی موارد،
اشــخاص حقیقی و حقوقی خارج از مرزهای شهر مبدا درنظرگرفته می شود .پالنهایتجاری،
می تواند شامل کل خدمات یک سازمان یا بخشی از خدمات سازمان یا شهرداری باشد.
به نظر میرســد خدمات یا فعالیتهایی همچون  )1تاکســیرانی  )2اتوبوســرانی  )3راهبری
امورامالک واراضی )4ســاماندهی بافت های فرســوده )5خدمات ریلــی )6جمع آوری زباله
وبازیافت )7،تامین مصالح وپشتیانی عمران  )8خدمات فرهنگی )9فناوری اطالعات وارتباطات
)10اموراداری ورفاهی پرســنل )11خدمات گردشگری وزیارتی)12پارکینگ های عمومی )13
خدمات متوفیان )14زیباســازی شهری)15نظافت ونگهداری  )16حمل ونقل مسافربری برون
شــهری )17مراکزعرضه کاالوساماندهی مشــاغل )18روابط عمومی  )19حمل ونقل بار)20
تامیــن انرژی) 21خدمات عمرانــی  )22خدمات فرهنگی و )23 ...خدمات شهرســازی )24
خدمات انبارداری و.....قابل قرارگیری درمدل های کســب وکار  ،وتجاری ســازی  ،باشــند .
به عنوان مثال درشــهرداری یک کالن شــهر  ،برای تامین خدمات عمرانی  ،سازمان هایی
 ،تحت عنوان ســازمان عمران با ظرفیت ها وپتانسیل های باالیی مثل کارخانه آسفالت وبتن
،تجهیزات و ماشین آالت فنی ،بالقوه این ظرفیت را دارد ،که عالوه برتامین خدمات مورد نیاز
شــهرداری ،مشتریان دیگری ازشهرهای اطراف یا ارگان های دیگر ،برای انجام دادن خدمات
عمرانی ،داشته ودرآمدزائی داشته باشند .امکانات گردشگری دراختیارشهرداریها که جز هزینه
نگهداری در ارائه خدمت رایگان به شــهروندان عایدی دیگری ندارد ،چنانچه در اختیار بخش
خصوصــی قرارگیرد ،بالقوه عالوه بر تامین خدمات فعلی ،میتواند با ارائه پکیج های خدماتی،
در بروکراســی کمتر و البته فضای رقابتی ،درآمدزائی مناســب تر با پوشش هزینههای جاری
فعلی را نیزداشته باشد.
خدمات ســازمان های فن آوری اطالعات (فاوا) درشهرداری کالن شهرها چنانچه خصوصی
ســازی شــود ،میتواند مشتریانی ازسطح کشــور و یا شاید خارج از کشــور نیز داشته باشند.
تاعالوه برتامین نیازهای شــهرداری ها موجب تقویت کســب وکارهای بومی شهری و رونق
اقتصادشــهری شوند .همچنین تامین مصالح که دغدغه همیشگی شهرداری ها درروند اجرای
پروژه های عمرانی اســت و به علت بروکراسی پیچیده و لخت سازمانی ،زمان و هزینه اجرای
پروژهها را طوالنی تر میکند با تعریف یک مدل تجاری ســرمایه گذاری و تعریف ســبدهای
خرید مصالح و اجناس  ،میتواند در زمان کوتاه تر و با هزینه پایینتر در دسترس قرارگیرد.
مثالهای مصداقی متعددی برای تجاری کردن خدمات شــهروندی میتوان ارائه داد ،الگوی
خصوصی سازی صنعت برق درایران  ،از لحاظ اصالح ساختاری ،شرکتیسازی ،تجدید ساختار
و تفکیک اجزا ،الگوی مناســبی در مسیر خصوصیسازی و تجاریسازی وظایف غیر حاکمیتی
شهرداری ها است.
استفاده بهینه ازمنابع مادی و معنوی در اختیار شهرداریها با تعریف مدلهای تجاری ،درجهت
واگــذاری امور به مردم می توانند عالوه برارائه خدمات مطلوبتر به شــهروندان و برداشــتن
بارسنگین مالی از مدیریتشهری موجب رونق اقتصادی و اشتغالزائی در شهرها درمیان مدت
و بلندمدت شــود .هرچندچالشهایی درمسیر خصوصیســازی مثل مقاومت سازمانی به تغییر
و اقدامــات نوآورانه وجوددارد ولی مدیریت های شــهری آینده درآغاز قرن جدید ،درچارچوب
قوانین باالدستی این مهم برروی میزکارشان خواهدبود.

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
شهرداری مشهد از افتتاح زیرساخت همپذیرندگی
کیف پولهــای موبایلی ایران با عنوان «کیان»،
در اواخر آذرماه خبر داد.
به گــزارش صبح امروز ،محمدجــواد رجائیان با
اعالم این خبر اظهار کرد« :کیان» یک زیرساخت
یکپارچه بــرای همگرایی کیف پولهای موبایلی
در کشــور به شمار میرود که توسط سازمان فاوا
شهرداری مشــهد طراحی شده و به بهرهبرداری
میرسد.وی با اشاره به شــرایط ویژه ایام کرونا و تسهیل فرآیندها براساس کم ترین تماس شهروند برای
دریافت خدمت ،افزود :ایجاد چنین زیرســاختی ،یک گام اساســی برای تسهیل مبادالت مالی الکترونیک
و پرداختهای خرد شــهروندان به شــمار میرود؛ چراکه هر فرد در هر نقطه کشــور ،با داشتن هر یک از
کیفهای پول موجود در این زیرســاخت ،میتواند مبادالت مالی خود را با پذیرندهها انجام دهد .این بستر
برای امور مختلفی همچون پرداخت کرایه قطار شهری ،اتوبوسهای  ،BRTتاکسی ،عوارض و شارژ پالک
خودرو و موارد متعدد دیگری قابل استفاده است و شهروند نیازی به پرداخت پول و یا استفاده از کارت های
بانکی که در ایام کرونا خطرآفرین عنوان میشــود ،نخواهد داشت.مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری مشهد
تصریح کرد :به عنوان مثال پیش از این ،برای استفاده از هر کیف پول موبایلی برای پرداخت کرایه تاکسی،
الزم بود پذیرنده مخصوص آن کیف پول نیز در تاکسی موجود باشد؛ اما با بهکارگیری زیرساخت «کیان»
شهروندان با استفاده از هر یک از کیفپولهای عضو این زیرساخت ،میتوانند از طریق یک پذیرنده جامع،
پرداخت خود را انجام دهند.رجائیان با اشــاره به تسهیل فرایند پرداخت الکترونیک در این زیرساخت گفت:
در «کیان» یک کد  QRبه هر شهروند اختصاص مییابد و هر شخص میتواند با استفاده از اعتبار موجود
برای آن کد ،هزینه خدمات حمل و نقل و دیگر ســرویسهای شــهری را پرداخت کند .هر یک از کیف
پولهای موجود در این زیرســاخت میتوانند ســرویسهای خاص خود را داشته باشند و در عین حال همه
در یک بستر واحد قابل استفاده هستند.وی با اشاره به مزایای این زیرساخت در مقایسه با سایر روشهای
پرداخت اضافه کرد :در حال حاضر ،تسویه پرداخت از طریق دستگاه پوز  ۲۴الی  ۴۸ساعت طول میکشد؛
در حالی که شــبکه «کیان» تسویه را به صورت آنی و در بستر کیف پول مهیا میکند .روشهای پرداختی
این ســامانه محدود به پرداخت کیف پول نبوده و پرداخت مســتقیم از درگاه پرداخت اینترنتی (بدون نیاز
به نرم افزار) و پرداخت از طریق کارت فیزیکی را نیز شــامل میشود.مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات
و ارتباطات شــهرداری مشهد خاطرنشــان کرد :در آغاز کار ،زیرساخت کیان شامل پنج کیف پول موبایلی
خواهد بود که به تدریج افزایش خواهد یافت و این شــبکه جامعیت بیشــتری پیدا میکند .بدیهی است که
فراهم آوردن زیرساختهای الزم برای توسعه خدمات الکترونیک به شهروندان ،از ملزومات تحقق مفهوم
شــهر هوشمند است و از این رو سازمان فاوا شهرداری و مدیریت شــهری مشهد ،اهتمام ویژهای در این
خصوص داشته است.
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سوریان محبوبترین فرنگی کار جهان شد

دارنــده  ۷مدال طــای جهان و المپیک در نظرســنجی اتحادیه جهانی کشــتی به عنوان
محبوبترین فرنگی کار جهان شــناخته شــد.به گزارش ایسنا ،حمید سوریان ،دارنده  ۷طالی
جهــان و المپیک و محمدعلی گرایــی ،دارنده مدال برنز جهان با انتخــاب اتحادیه جهانی
کشــتی به عنــوان  ۲نماینده ایران در میان  ۱۶فرنگیکار محبوب تاریخ گنجانده شــدند.در
این نظرســنجی که توسط اتحادیه جهانی کشــتی با عنوان» اسطوره ها در برابر ستاره ها»
برگزار شــد ،ســوریان با رای طرفداران کشتی به ترتیب با برتری برابر شــینوبو اوتا ژاپنی،
آرتور الکســانیان ارمنستانی و رومن والســوف روس به فینال رسید.محمدعلی گرایی نیز در
این نظرســنجی به ترتیب با برتری مقابل پیترکایروف ،رضا کایالپ ترک و الکساندر کارلین
دارنده  ۱۲طالی جهان و المپیک از روســیه راهی فینال شد.در فینال نیز با رای عالقهمندان
به کشــتی ،ســوریان مقابل گرایی پیروز شــد و به عنوان محبوبترین فرنگی کار جهان نام
گرفت .ســوریان بیش از  ۷۰درصد آرا را به خود اختصاص داد واتحادیه جهانی نیز او را نابغه
نامیده اســت.موفقیت نمایندگان ایران در این نظرسنجی همانند کشتی آزاد که حسن یزدانی
محبوبترین کشتی گیر جهان شد عمدتا با حمایت و رای طرفداران ایرانی به دست آمده است.

ایران تیم بیستونهم جهان

باور نکردنی در فوتبال بانوان؛

اگر چه فروغ موری یکی از شناخته شده ترین
بازیکن فوتبال بانوان در ایران محســوب می
شود ،اما هنوز اتفاقاتی در برگزاری بازی های
فوتبــال بانوان رخ می دهــد که برای او هم
تازگی دارد.
به گــزارش «ورزش ســه» ،هفته اول لیگ
بانــوان فوتبال ایران در فصــل تازه ،امروز با
انتشــار یک ویدیوی عجیب مورد توجه قرار
گرفــت .ویدیویی که در آن آمبوالنســی به
کناره زمین می آید و پس از باز شــدن درب
آن ،تعدادی بازیکن از داخل این خودرو بیرون
می آید.
ایــن بازیکنان ،بازیکنان تیم شــهرداری بم
هستند که برای فرار از سرمای شدید رختکن
در مســابقه امروز در ارومیــه ،به آمبوالنس
پناه برده اند .یک کار غیرمعمول و عجیب و
غریب در فوتبال در سطح جهانی.
برای فروغ موری کــه تیمش امروز با  3گل
برنده دیدار با تیم همیاری ارومیه شده است،
اما این موضوع خیلی جدی نیست .او با خنده

آمبوالنس رختکن شد!

می گوید :اگر می شــود به این موضوع اشاره
ای نکنید!
امــا وقتی به او توضیح می دهیم که ویدیوی
این اتفاق منتشر شــده است ادامه می دهد:
رختکن خیلی ســرد و وقتــی بچه ها بین دو
نیمه به رختکن رفتند ،دیدیم که نمی شــود
در آنجا دوام آورد .بنابراین به زمین برگشتیم
و بعضی ها زیر آفتاب ایســتادند که چشــم
بازیکنــان بــه آمبوالنس خــورد و بنابراین
بچــه ها تصمیم گرفتند .بیــن دو نیمه را در
آمبوالنس بگذرانند تا از سرمای ورزشگاه در
امان باشند .چیز خاص دیگری هم نیست!
این اقدام عجیب در شرایطی است که مسابقه
امروز دو تیم در ارومیه و در ورزشــگاه شهید
باکری با دو ســاعت تأخیر برگزار شده است.
چرا که زمین پوشــیده از برف بوده اســت.
مــوری می گوید قبل از بــازی آمدند و برف
زمین را پــارو کردند اما زمین همچنان برفی
بود و ما بازی را خیلی ســخت تمام کردیم.
بخصوص اینکــه در  20دقیقه آخر ،بازی به

تاریکی هوا خورده بود و دیگر هیچ چیز نمی
دیدیم.
وی ادامه داد :پروژکتورهای ورزشگاه خراب
بود و روشن نبود و ما در تاریکی مطلق بازی
را تمام کردیم .جالب است که به شما بگویم
که توپ هم سفید بود و در زمینی که پوشیده
از برف بود ما چیز خاصی نمی دیدیم و فقط
تقال می کردیم تــا  90دقیقه بازی به اتمام
برسد و البته توانستیم  3گلمان را حفظ کنیم.
از دیگر اتفاقات عجیب دیدار امروز شهرداری
بم و همیاری ارومیه می توان به ساختن آدم
برفی با رعایت پروتکل های بهداشتی اشاره
کرد .به دلیل حجم باالی برف در اســتادیوم
شــهید باکری ارومیه ،بازیکنان شهرداری بم
مشغول ساخت آدم برفی شدند و آنها ترجیح
دادند به جای گذاشتن دماغ ،یک ماسک را بر
روی صورت این آدم برفی بزنند.
موری در ادامه حــرف هایش می گوید :این
مســائل در فوتبال بانوان با توجه به امکاناتی
که وجــود دارد ،خیلی چیز عجیبی نیســت

فدراســیون جهانی فوتبال با تصحیح اشــتباه رخ داده در ردهبنــدی تیمهای ملی فوتبال در
ماه نوامبر ،ردهبندی جدید را منتشــر کرد.به گزارش تســنیم ،فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)
ردهبندی تیمهای ملی فوتبال در ماه نوامبر را ســرانجام منتشر کرد که در این ردهبندی تیم
ملی فوتبال ایران بدون تغییر نسبت به ماه قبل همچنان و البته با  4امتیاز بیشتر ( )1496در
جایگاه بیســتونهم جهان قرار دارد.طبق برنامه از پیش تعیین شــده ،فیفا قرار بود صبح روز
گذشــته (پنجشــنبه) ردهبندی تیمهای ملی را بر اساس نتایجی که آنها طی یک ماه گذشته
کســب کردند منتشر کند و این کار را هم انجام داد اما این ردهبندی با اشتباهاتی غیرمنتظره
در محاسبه امتیازات و جایگاه تیمها همراه بود و به همین دلیل هم دقایقی پس از انتشارش
از روی خروجی سایت فیفا برداشته شد.

حسرت آقایی برای اولین پاس گل

ولی به هر حال ممکن اســت برای شما که
خیلــی نزدیک به این ماجرا نیســتید ،جالب
باشــد .خوشحالیم که لیگ بانوان شروع شده
و با توجه به پخش شــدن بازیکنان بین تیم
های مختلف ،امســال لیگ رقابتی و ســطح
باالیی خواهیم داشــت .خود من هم امسال
به شهرداری بم آمده ام و امیدوارم که یکبار
دیگر با ایــن تیم قهرمانی لیگ را در بم نگه

دارم.
ســوال آخر مــا از موری در مــورد وضعیت
دســتمزدها در لیــگ بانــوان و پرداختی به
بازیکنان شــاخص اســت که موری در این
باره می گوید :به هر حال با توجه به شرایط،
قراردادها امضا می شوند .به عنوان مثال ،تیم
وچان کردستان امسال ســقف  300میلیون
تومان را برای بازیکنانش گذاشته بود.

مدافع چپ سرخپوشــان با بدشانسی بزرگی مواجه شــده تا همچنان برای دستیابی به اولین
پاس گل در فصل بیســتم ناکام بماند.به گزارش “ورزش سه” ،سعید آقایی که توانسته خیلی
زود در ترکیب پرســپولیس جا بیفتد و جریان حمالت این تیم در ســمت چپ را با احســان
پهلوان و دیگر وینگرهای در نظر گرفته شــده از سوی یحیی گل محمدی در سمت چپ را
طراحی کند ،با بدشانسی بزرگی برای دستیابی به اولین پاس گل خود در فصل بیستم مواجه
شــده است.آقایی که در فصول گذشــته با میانگین حداقل  ۷پاس گل ،لیگ را در تیمهایی
که حضور داشــته به پایان رسانده ،اکنون با توجه به کمبود مهاجم چارچوب شناس و سرزن
ترکیب سرخها برای سود بردن از ارسالهایش مواجه شده است .مدافع چپ پای پرسپولیس
که در لیگ قهرمانان و در زمان همراهی عیســی آل کثیر توانسته یک پاس گل روی ارسال
از خــود به جا بگذارد ،اکنون امیدوار اســت با راه افتادن مهاجمــان کنونی این تیم بتواند به
هدفی که دارد نزدیک شود و باید دید چه زمانی به اولین پاس گل خود در فصل جدید دست
خواهد یافت.

511/4هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()6203

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی نظر به
دســتور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره
 139960306005006203مورخ  99/08/16هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه
و بالمعارض آقای محمد پاکدل فرزند اســداله نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت  72/84مترمربع از پالک باقیمانده 38
فرعی از  9اصلی واقع در اراضی گذر ده کالغ بخش  12حوزه ثبت ملک نیشــابور خریداری از مالک رســمی آقای علی رشیدزاده
فرزند غالمرضا محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده
 13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشــار در شــهرها و در روســتاها از
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  99/09/08تاریخ انتشار نوبت دوم 99/09/23
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
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ماموریت اقتصادی روحانی به سه وزیر کابینه

رئیسجمهور از سه وزیر کابینه خواست هرچه سریعتر طرحهای خود
را برای تصویب در ســتاد اقتصادی دولت آماده کنند .حجتاالسالم
حسن روحانی در مراسم رونمایی از طرحهای ملی وزارت نفت گفت:
نکته ای که مقام معظم رهبری روز سهشنبه بر آن تاکید کردند ،این
بود که باید در جهش تولید ســه اقدام مهم در مســاله خودروسازی،
صنعت نفت و نهادههای دامی انجام شود .وی افزود :سه وزیر نفت،
صمت و جهاد کشاورزی تالش خود را انجام دهند و هرچه سریع تر
طرح خود را به ستاد اقتصادی دولت بیاورند تا تصویب کنیم و سریعتر
اجرایی شــود .تاسیسات فرآورش سیار میدان مشترک نفتی آزادگان
جنوبی و تاسیســات ذخیرهسازی و ایستگاههای اندازهگیری میعانات
گازی پارس جنوبی دو طرح شرکت ملی نفت ایران است که با دستور
ویدئو کنفرانسی رئیسجمهور بهره برداری از آن آغاز میشود .طرح
تاسیســات ذخیرهسازی و ایســتگاههای اندازهگیری میعانات گازی
پارس جنوبی در عسلویه و شرکت پتروشیمی اوره آمونیاک لردگان در
استان چهارمحال و بختیاری دیگر طرحها هستند.
روحانی اصولگرا
ِ
انتقاد تند
از فراخوان علیه دولت روحانی در قم

حجت االسالم ســیدرضا اکرمی ،عضو جامعه روحانیت مبارز درباره
فراخوان راهپیمایی علیه دولت روحانی در قم گفت :معتقدم براساس
قانون اساســی باید تحزب در کشور شکل بگیرد و چند حزب قوی و
فعال پای کار بیایند و عقاید مردم را نمایندگی کنند .باالخره مسائلی
در جامعه مطرح می شود و برخی می خواهند دیدگاه هایشان را بگویند
اما وقتی زمینه ای برای طرح دیدگاه هایشــان نمی بینند ،ناچارند از
طرقی اســتفاده کنند که عمدتا کم نتیجه یا بی نتیجه است .وی با
اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری افزود :رهبر انقالب بارها به
آثار مثبت برگزاری کرسی های آزاد اندیشی اشاره کردند و اگر ما این
نوع برنامه ها را در رسانه ملی ،حوزه علمیه ،احزاب و دانشگاه ها برپا
کنیم ،بسیار مفید خواهد بود ،چون ابعاد مختلف موضوع مشخص می
شود و نتیجه روشنی هم به دست خواهد آمد .عضو جامعه روحانیت
مبارز درباره نیات عوامل اعالم فراخوان علیه دولت روحانی اظهار کرد:
بیکاری یک بالست که افراد اوقات فراغتشان را گاهی در این کارها
می گذرانند یا ابراز وجودشــان را با این نوع امور نشان می دهند .ما
برای نقد راهکار داریم و همان طور که اشاره کردم ،با برگزاری کرسی
های آزاداندیشی نتایج خوبی از نقدونظر کسب خواهد شد.
ابربدهکار بانکی از زندان پای ثابت معامالت فوالدی بورس

روزنامه شــرق نوشت :یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی ایران که
سال  ۱۳۹۸خبر بازداشت او منتشر شد پای ثابت معامالت مچینگ
فوالدی شــده اســت! امروز در کنار عرض ه کاالها در تاالر بورس،
مکانیسمی از سوی تولیدکنندگان راهاندازی شده که کاالها را بدون
شــرکتدادن در رقابت ،به مشتریان خاص عرضه میکنند .نامش را

8

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

حسینرفیعی

سیستم مچینگ گذاشتهاند اما شباهتی به مچینگ واقعی ندارد.نکته
درخور تأمل درباره این سیستم ،فهرست نامآشنایی از مشتریان خاص
اســت که در بیــن آنها نام بدهکاران بانکی در حبس نیز به چشــم
میخورد .به گفته غزنوی ،سخنگوی اتحادیه لوازم خانگی ،این روزها
یکی از بدهکاران بزرگ بانکی که در حال گذراندن دوران محکومیت
خود است ،پای ثابت معامالت مچینگ فوالدی شده است! مچینگ،
ســازوکاری تکمیلی در بورس برای فروش مازاد کاالی عرضهشده
در تاالر اســت تا محصوالتی که از عرضه روزانه بورس باقی مانده،
روی دست نماند و به مشــتریان عرضه شود .اما در سیستم کنونی
بدون آنکه محصوالت در تاالر عرضه شده و در رقابت شرکت کنند،
یکراســت به مچینگ میروند و به صورت عرضه خاص به فروش
میرســند.یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی ایران که سال ۱۳۹۸
خبر بازداشت او منتشر شد ،از مشتریان پروپاقرص این سیستم است.
بر اســاس اطالعات منابع غیررســمی ،او از بدهی چند هزار میلیارد
تومانی خود تا به حال بخش عمدهای را تســویه کرده اما همچنان
برای گذراندن دوره محکومیت خود در زندان است.
نیکزاد :دژپسند روز قیامت باید پاسخگو باشد

علی نیکزاد با اشــاره به سفر نظارتی ســه تن از نمایندگان پارلمان
به محل کشت و صنعت نیشــکر هفتتپه در خوزستان گفت :بر ۴
موضوع در بررسیها تأکید شد که به استاندار خوزستان و مسئوالن
اعالم کردیم؛ لزوم کاشــت در  ۳هزار هکتار برای برداشت محصول
کافی ،ضرورت فراهم کردن بیمه تأمین اجتماعی کارگران ،جلوگیری
از پرداخت نشدن حقوق کارگران بیش از یک ماه و خلع ید از مالک
که این مورد بر اســاس گزارش وزارت اطالعات ،ســازمان بازرسی
کل کشــور و دیوان محاسبات الزامی اســت .نیکزاد با بیان اینکه ۲
دســتگاه دولتی حاضر به تملک هفت تپه شدند ،تصریح کرد :وزیر
اقتصاد به هیات داوری در این زمینه خلع ید مالک کشــت و صنعت
هفت تپه نامهای نوشــته اســت و انتظار داریم این هیات با توجه به
نظر دســتگاههای نظارتی و بررسیها اهلیت مالک را مانند کشت و
صنعت مغان رد کند و خلع ید اتفاق بیفتد .او یادآور شد :چرا علیرضا
صالح ،رئیس سازمان خصوصیسازی را پس از چند کار انقالبی برکنار
کردند؟ وزیر اقتصاد هم در روز قیامت و هم در حضور نمایندگان مردم
باید در این باره پاسخ دهد .نایب رئیس دوم مجلس شورای اسالمی
تأکید کرد :این گفته را که «عزل رئیس ســازمان خصوصیســازی
با اســتعفای خودش بوده است» اص ً
ال نمیپذیریم .اطالعات غلطی
درباره مسکن به رئیس جمهور دادهاند /خانه متری  ۱۵۰میلیون تومان
در تهران شرمآور است!
مردانی :لباس های تاناکورا عامل انتقال کرونا هستند

عضو ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت :لباس های تاناکورایی عامل
بســیار مهمی برای انتقال ویروس کرونا و حتی دیگر بیماری های
عفونی هســتند .دکتر مســعود مردانی روز پنجشنبه در گفت وگو با

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:

روحانی اصولگرا از فراخوان علیه دولت روحانی در قم  /اظهارات جنجالی احمدینژاد /توئیتر حساب کاربری
ِ
انتقاد تند
عباس آخوندی را مسدود کرد /نیکزاد :دژپسند روز قیامت باید پاسخگو باشد
ایرنا با تاکید بر اینکه اســتفاده از ماســک یکی از بهترین راه های
جلوگیری از انتقال کرونا به دیگران اســت ،افزود :لباس های آلوده
به ویروس کرونا در شــرایط های متفاوت ممکن اســت  ۲۴تا ۴۸
ساعت ســبب انتقال ویروس کرونا به دیگران باشند .استاد دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد :لباسهای تاناکورایی باید قبل
از عرضه برای فروش در فروشگاه ها ،شست وشو و ضدعفونی شوند.
دکتر مردانی بیان اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله رعایت
ت وشوی مکرر دست ها از دیگر مسائلی است
فاصله اجتماعی و شس 
که ســبب کاهش آلودگی و انتقال کرونا می شود ،اظهار داشت :در
مجموع رعایت هرچه بیشتر پروتکل های بهداشتی ضامن سالمتی
و ادامه زندگی است.
توییت احساسی احمدینژاد برای مارادونا

رییس جمهور ســابق ایران درگذشت دیگو مارادونا را تسلیت گفت.
محمود احمدی نژاد رییس جمهور ســابق ایران با انتشــار توییتی،
درگذشت دیگو مارادونا اســطوره آرژانتینی فوتبال جهان را تسلیت
گفت.احمدی نژاد در این توییت که به زبان انگلیســی منتشــر شده
اســت ،نوشت :درگذشت دیگو مارادونا ،یک بازیکن بزرگ فوتبال ،و
یک فرد انســان دوست بزرگتر که در برابر امپریالیسم ایستاد ،من را
بســیار ناراحت کرد .به خانواده وی و همه کســانی که او را دوست
داشتند تسلیت می گویم.
توضیحات وزیر علوم در مورد نامه به رهبر انقالب

وزیر علوم در پی انتشار نامه خود به مقام معظم رهبری و واکنشهایی
که در مورد فعالیتهای دانشگاه فرهنگیان به وجود آمده ،منظور دقیق
خود را از ارسال این نامه تشریح کرد.دکتر منصور غالمی در خصوص
انتشــار نامه خود به مقام معظم رهبری در مــورد لزوم بهکارگیری
فارغالتحصیالن دانشــگاههای کشور در تامین نیروی آموزشی مورد
نیــاز آموزش و پرورش گفت :متاســفانه از نامه بنده به محضر مقام
معظم رهبری ،سوء برداشت شده است.وی ادامه داد :او ًال همانطور که
در مطلع نامه آورده شــده ،به هیچ وجه نظر به کمرنگ شدن جایگاه
دانشگاه فرهنگیان نبوده .ثانی ًا بحث استفاده از نیروی انسانی تحصیل
کرده موجود که همزمان مسئولین کشور ،دغدغه اشتغال آنها را هم
دارند ،بوده که بکارگیری آنها در یک مقطع چند ساله مشکل تامین
انبوه معلم مورد نیاز آموزش و پــرورش را هم حل خواهد کرد .ثالث ًا
اعالم نظر کارشناســی به عدم لزوم گسترش کمی دانشگاه مذکور
با تمام محدودیتهایی است که در ابعاد مختلف در این رابطه وجود
دارد.وزیر علــوم تاکید کرد :نکته آخر اینکه عزیزانی که ابراز نگرانی
کردهاند ،قبل از اینکه حضرت آقا نامه را دریافت و مالحظه بفرمایند،

این همه واکنش منفی نشــان دادهاند.دکتر غالمی خاطرنشان کرد:
ن روز و بالفاصله در مصاحبهای که در رســانه ها و از جمله
بنده هما 
صدا و سیما هم پخش شد ،توضیح دادم که منظور توقف روال جاری،
فعالیتهای دانشگاه فرهنگیان نبوده و نیست.

 .۱این طرح مهم شامل آسفالت جادهها ،روستاها ،مالچپاشی و ...بوده
و در مسیر تحقق عدالت اجتماعی است.
 .۲حوالهای به کسی داده نخواهد شد و مدیران دستگاههای اجرایی،
با اعتبار مشخص صرف ًا امکان خرید قیر را دارند.
 .۳نظارت و مراقبت را به طور مستمر خواهیم داشت».

نماینده مردم کاشمر،خلیل آباد و بردسکن در مجلس شورای اسالمی
گفت :هیچ یــک از نطقهای ما توهین آمیز نبوده اســت ،دولت با
طرح اظهاراتی میخواهد مجلس شورای اسالمی به حاشیه کشیده
شود .جواد نیک بین در واکنش به اقدام عجیب دولت مبنی بر اینکه
اظهارات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی را توهین تلقی
کرده است ،اظهار کرد :این دولت مستحق محاکمه بوده و باید نسبت
به عقب افتادگیهایی که در حوزههای مختلف اعم از معیشت ،اقتصاد
و  ...در کشــور بوجود آورده پاسخگو باشد و به جای اینکه به اهمال
کاریهای خود بپردازنــد و همچنین به تذکرات نمایندگان مجلس
شورای اسالمی توجه داشته باشند با این طرفند واهی که نباید توهینی
به رئیس جمهوری صورت بگیرد به دنبال به حاشــیه بردن مجلس
شورای اسالمی هستند.نماینده مردم نماینده مردم کاشمر،خلیل آباد
و بردسکن در مجلس شورای اسالمی افزود :البته ما توهین را نسبت
به هر شخص در هر پست و مقامی که باشد محکوم میکنیم ،چون
توهین وارد کردن به اشــخاص اقدامی ناپسند بوده ،اما بنده در همه
نطقهــای اخیر خود لفظ «محترم» را برای دولت به کار بردم؛ البته
منتقد بودم و انتقادات جدی را هم وارد کردم ولی تفاوت میان توهین
و انتقاد بسیار واضح است.

اظهارات جنجالی احمدینژاد

نماینده مجلس :هیچ کدام از نطقهایم توهین آمیز نبود

توئیتر حساب کاربری عباس آخوندی را مسدود کرد

حساب توئیتری عباس آخوندی ،وزیر سابق راه و شهرسازی در توئیتر
بدون هرگونه توضیحی (نقض قوانین شبکه توییتر) مسدود شد .این
احتمال وجود دارد که مخالفان آخوندی او را در توئیتر ریپورت کرده
و این شبکه اجتماعی با اســتناد به این موضوع حساب او را مسدود
کرده باشد.
دفاع نایب رئیس مجلس از طرح قیر رایگان

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در صفحه اجتماعی
خود در توئیتر اظهار کرد :طرح مهم قیر رایگان شامل آسفالت جادهها،
روستاها ،مالچپاشی و ...بوده و در مسیر تحقق عدالت اجتماعی است.
در متن توئیت نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی و نماینده مردم
اردبیل ،نیر ،نمین و ســرعین آمده اســت« :نکاتی درباره طرح قیر
رایگان:

محمود احمدی نژاد در پاســخ به ســوالی درمورد قانــون «الزام به
حجاب اجباری» گفت :قانون ،یک قرارداد اجتماعی اســت .مگر غیر
از این اســت؟! به مردم میگویند شما یک مجلس انتخاب کردید و
این مجلس برای شــما قانون گذاشته.احمدی نژاد که در یک برنامه
اینترنتی با مهدی نصیری سردبیر سابق روزنامه کیهان گفتگو میکرد
در پاسخ به ســوال مجری در این باره که رهبری گفته اند کسی در
این مســاله (نقد حجاب اجباری) وارد نشود ،گفت :اگر رهبری یک
موقع توصیهای میکنند معنایش این اســت که اگر کســی نظری
داشــت ،نگوید؟! یا مثال احتمال نمیهند که شاید نظر ایشان از دو
سال پیش تا االن عوض شده باشد؟! این حرفها خیلی سبک است.
شما میخواهی به ظواهر سخنان رهبری استناد بکنی تا برای مردم
محدودیت ایجاد کنی ،این خیلی غلط است.
واکنش جواد الریجانی به احتمال بازگشت آمریکا به برجام:
غلط کردند بیرون رفتند

محمدجواد الریجانی در واکنش به احتمال بازگشت آمریکا به برجام
گفت« :ما مگر عالف آنها هستیم؟! ما مگر مسخره آنها هستیم؟!
غلط کردند بیرون رفتند ما هرگز نباید برگردیم».
معاون وزارت خارجه در دهه شصت در این باره افزود :یک نکته مهم
وجود دارد و این است که هروقت آقایان برگردند ماهم بر میگردیم
مثل اینکه ما خیلی معطلیم ،یعنی ما را شــش ،هفت ســال عالف
کردند و حاال ما چند قدم مختصر برداشتیم و هروقت برگردند ما باید
برگردیم؟ چرا همچین حرفی مــی زنید.؟ او بیان کرد :چنین چیزی
وجود ندارد .ما مگر عالف و مسخره آنها هستیم .ما مگر آلت دست
آنها هستیم .غلط کردند که بیرون رفتند .ما هرگز نباید برگردیم .به
چــی برگردیم؟ چیزی وجود ندارد که برگردیم.جواد الریجانی افزود:
این که ما بگوییم هر وقت شــما برگشــتید ما هم برمیگردیم ،این
موضع بسیار بدی اســت .ما باید موضعمان را قاطع بیان کنیم .من
گفتم ما اگر با دنیا به خصوص این غربیها خوب صحبت کنیم باید
سطح مذاکره را با شارژ صفر ببندیم .نه اینکه من بگویم این مذاکرات
را بیندازیم در خاک آن ها ،ما باید تمام تعهداتمان را تعلیق کنیم.
منبع :تابناک


