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شــامگاه جمعه نماینده دائم ایران در
ســازمان ملل متحد در نامهای به
دبیرکل و شورای امنیت خواستار
محکوم کردن ترور شهید محسن
فخریزاده شد و گفت نشانههای
جدی مسئولیت رژیم صهیونیستی در
ایــن تــرور وجــود دارد .مجیــد
تختروانچی شــامگاه جمعه در این
نامه با مســئول دانســتن آمریکا و
اسرائیل در این حمله ناجوانمردانه ،از
آنتونیــو گوترش و شــورای امنیت
ســازمان ملل متحد خواســت ضمن محکوم کردن این
ترور ،اقدامات الزم را در این زمینه به عمل آورند.
محسن فخری زاده رئیس ســازمان پژوهش و نوآوری
وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران عصر روز جمعه در
منطقه آبســرد دماوند در شرق تهران ترور شد .اولین بار
خبر ترور فخری زاده در رجانیوز منتشــر شد .این خبر با
فاصله دو ســاعت از حادثه منتشر شد و با فاصله بسیار
کمی از خبــر رجانیوز ،اکانت توئیتری حشــمت علوی
که گفته میشــود به منافقین تعلــق دارد ،خبر ترور این
دانشــمند هستهای را در توئیتر خود اعالم کرد و نوشت:
«در صــورت تایید این خبر ،تحول چشــمگیری اتفاق
افتاده است».
کمتــر از نیم ســاعت بعد از انتشــار این خبــر ،بهروز
کمالوندی ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی در گفتگو
با ایســنا هر گونه ترور دانشــمندان هستهای را تکذیب
کرد و گفت« :کلیه دانشــمندان صنعت هستهای کشور
در ســامت کامل به ســر میبرند و بــرای هیچ کدام
آنها حادثهای پیش نیامده اســت ».این تکذیبیه مقام
ســازمان انرژی اتمی ایران مربوط به تقریبا سه ساعت
بعد از وقوع حادثه و بعد از رســانهای شــدن آن توسط
تریبونهای نزدیک به نهادهای نظامی اســت .در حالی
که خبرگزاری رســمی دولت ،ایرنا از انتشار خبر ترور و
حتــی تکذیب آن خودداری کرده بود ،شــبکه خبر صدا
و ســیما به نقــل از منابع خبری ترور محســن فخری
زاده را تاییــد کرد .بعد از صدا و ســیما خبرگزاریهای
رســمی نهادهای نظامی از جمله فارس و تسنیم و نور
نیوز رســانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ،جزئیات
جدیــدی از ترور فخری زاده را منتشــر کردند .رجانیوز
اولین تصاویر از محل ترور این دانشــمند هستهای را در
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خروجی وبسایت خود قرار داد و در نهایت خبرگزاریهای
دولت از جمله ایرنا و ایسنا به وقوع این حادثه تروریستی
اذعان کردند .کمتر از یک ســاعت بعد از انتشــار اولیه
خبر ،وزارت دفاع در نهایت بیانیهای صادر و شهادت این
مقام عالی رتبه دفاعی کشــور را تایید کرد .شواهد نشان
میدهد در داخل کشور رسانههای نزدیک به جناح تندرو
بیشــترین عالقه را به رسانهای کردن این خبر داشتهاند
و همزمان دولت بنا به مالحظاتی اساســا قصد انتشــار
آن را نداشــته و مجبور به تایید خبر شــده است .ریشه
این تعجیل و تعلل را میتوان در تحوالت یک ماه اخیر
جســتجو کرد .با پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا
خبر احتمال بروز یک درگیری نظامی با ایران در منطقه
از تریبونهای مختلف شــنیده میشود .نیویورک تایمز
اخیرا از مشورت خواستن ترامپ از تیم امنیتیاش درباره
حمله به سایت هستهای نطنز در ایران خبر داده است .بر
اساس گزارش رسانههای آمریکایی ،ترامپ بعد از اعالم
نظر تیم امنیتیاش از این حمله منصرف شــده اســت.
ســایت خبری اکسیوس به تازگی در گزارش اختصاصی
مدعی صدور فرمان آمادگی به نیروهای ارتش اســرائیل
در صــورت حمله احتمالی آمریکا به ایران پیش از پایان
دوره ریاســت جمهوری دونالد ترامپ شده است .سلسله
تحوالتی نظیر حمالت اســرائیل به مواضعی در سوریه
که گفته میشــود به ایران تعلق داشــته ،سفر پمپئو به
اسرائیل و عربســتان و مذاکره سه جانبه نتانیاهو ،پمپئو
و بن ســلمان درباره ایران ،احتمال اخذ تصمیماتی برای
حمله به ایران قبل از ترک کاخ ســفید توسط ترامپ را
تقویت کرده است .تحرکات ایران در هفتههای اخیر نیز
نشــان میدهد ،مقامات از خطر جنگ بیخبر نیســتند،
اما سیاســت خاصی را در پیش گرفتهاند؛ سیاست صبر
اســتراتژیک تا روی کار آمدن جو بایدن .خبرهای منشر
شده در رسانههای عراقی نشان میدهد سردار اسماعیل
قاآنی فرمانده ســپاه قدس اخیرا سفری به بغداد داشته
و رسما به ســران نیروهای مورد حمایت ایران در عراق
دســتور داده تا پایان دوران ریاســت جمهوری ترامپ،
بهانهای به دست کسی ندهند .سکوت رسانههای دولت
و حتی تکذیــب اولیه کمالوندی را میشــود در همین
بســتر مورد تحلیل قرار داد .جریانی در منطقه و آمریکا
مترصد یک بهانه برای آغاز درگیری با ایران در روزهای
باقیمانده از دولت ترامپ است .و جریانی درون حاکمیت
بــه نمایندگی دولت نمیخواهند این بهانه را به دســت

انتقام سخت یا صبر استراتژیک؟
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در واکنش به حادثه ترور محسن فخری زاده ،دو تفکر وجود دارد؛ یک جریان معتقد

است ایران باید به سختی انتقام بگیرد و در زمان این انتقام تاخیر نیفتد .آنها هشتگ
انتقام سخت را در توئیتر ترند کردهاند .جریان دیگری اما معتقد است انتقام باید
انجام شود ،اما از راه عاقالنه که هزینهای روی دوش ایران نیفتد

ائتالف ضد ایران بدهد .با این حال شواهد نشان میدهد
جریانی در ایران معتقد اســت هر چــه زودتر باید ایران
انتقام بگیرد .در حال حاضر هشــتگ #انتقام_ســخت
توســط کاربران در توئیتر ترند شده است و شمار زیادی
از کاربران توئیتر از این هشتگ استفاده کردهاند تا هرچه
زودتر نسبت به این اقدام واکنش داده شود .این اولین بار
نیست که دانشمندان هستهای ایران مورد سوء قصد قرار
میگیرند .دی ماه ســال  ،1388مسعود علی محمدی،
استاد فیزیک دانشگاه تهران ،بر اثر انفجار بمب در جلوی
منزل مسکونیاش شــهید شد .اوایل آذرماه سال ،89دو
موتور سوار روی خودروی حامل مجید شهریاری ،استاد
فیزیک دانشــگاه شهید بهشتی بمبی ســوار کرده او را
به شــهادت رســاندند .اوایل مرداد ماه سال  90شهید
داریوش رضایی نژاد ســومین دانشــمند هستهای ایران
نیز در جلوی چشــم خانوادهاش به شهادت میرسد .در

دی ماه همان سال نیز شــهید مصطفی احمدی روشن
چهارمین دانشمند هستهای کشورمان نیز هدف ترور قرار
گرفته و به شهادت میرسد .در موارد قبلی ایران واکنش
مســتقیمی به این ترورها نشــان نداده است .در پرونده
ترور دانشمندان هســتهای برخی رسانههای نزدیک به
سپاه از جمله مشــرق نیوز سالها بعد مدعیاند که حزب
اهلل لبنان با عملیاتی در سال  92درموزه بروکسل بلژیک
دو افســر برجسته موســاد را هدف قرار داده که در ترور
دانشمندان هســتهای ایران نقش برجستهای داشتهاند.
در این پرونده افرادی بازداشــت شده و در صدا و سیما
اقــدام به اعتــراف تلویزیونی کردهاند .اردیبهشــت ماه
ســال  94فردی به نام احمدرضا جاللی توسط دستگاه
اطالعاتی کشور بازداشت شــد که در روزهای اخیر نام
او را بیشــتر شــنیدهایم .احمد رضا جاللی در روزهای
اخیر به جرم جاسوســی برای موساد و دست داشتن در

ترور دانشمندان هســتهای ایران به اعدام محکوم شد.
دادستان تهران احمدرضا جاللی را به «انتقال اطالعات
مربوط به پروژههای به کلی ســری نظام در حوزههای
تحقیقاتی ،نظامی ،دفاعی و هســتهای در قبال دریافت
مبالغی به همراه حق شــهروندی کشور سوئد برای خود
و خانوادهاش» متهم کرد .در این پرونده بازداشــتهای
دیگری نیز رخ داده اســت؛ یکی از این موارد فردی به
نام مازیار ابراهیمی است .ابراهیمی در سال  91به اتهام
دست داشتن در ترور دانشمندان هستهای ایران دستگیر
شــد ولی در ســال  93بی گناهی او ثابت و آزاد شد .اما
برنامه ترور فخری زاده دارای پیچیدگیهایی اســت که
نشــان میدهد قطعا یک شبه طراحی نشده است .گفته
میشود در این اقدام تروریستی ،ابتدا یک خودرو نیسان
در میدان خلیج فارس آبســرد در حیــن عبور خودروی
فخری زاده ،خود را منفجر میکند و سپس عامل بعدی
اقدام به تیراندازی رگبــاری کرده که در پی آن یکی از
محافظان فخریزاده  4تیر خورده و محسن فخریزاده
نیــز در پی انفجار و اصابت تیر ،در راه انتقال با بالگرد به
بیمارستان شهید شده اســت .بیش از یک ماه پیش در
 16اکتبر ســازمان تروریستی مجاهدین خلق (منافقین)
در یک ســخنرانی نام محســن فخری زاده را به عنوان
فرد اصلی پشت پرده برنامه سالح هستهای ایران مطرح
کرد« .بنیامین نتانیاهو» نخســتوزیر رژیم صهیونیستی
نام او را مستقیما در شــوی تبلیغاتی دو سال پیش خود
به زبان آورد و مدعی شــد روی برنامه تسلیحاتی اتمی
کار میکرده اســت .او از همه خواسته بود؛ این نام را به
خاطر داشته باشند.
یدیعوت احارونوث ،رســانه اسرائیلی در گزارشی از اشاره
تلویحی نتانیاهو به ترور فخریزاده در مراسم سخنرانی
عصــر روز جمعه خبر داده اســت .امــا نتانیاهو در این
سخنرانی گفته «اتفاقی در خاورمیانه افتاده که روزهای
پر کشمکشی را فرا رویمان قرار خواهد داد ،هفته شلوغی
پیش رودارم و در برخی برنامههایم نمیتوانم حضور پیدا
کنم».
در واکنش به حادثه ترور محســن فخری زاده ،دو تفکر
وجود دارد؛ یکی آنکه جریانی معتقد اســت ایران باید به
سختی انتقام بگیرد و در زمان این انتقام تاخیر نیفتد .آنها
هشتگ انتقام ســخت را در توئیتر ترند کردهاند .جریان
دیگری اما معتقد اســت انتقام باید انجام شود ،اما از راه
عاقالنه کــه هزینهای روی دوش ایــران نیفتد .جریان

مخالــف برجام با هر گونه آغاز مجدد مذاکرات با آمریکا
مخالف اســت و ترور یک دانشمند هستهای را شاهدی
بر ادعای خــود مبنی بر غیر قابــل اعتماد بودن طرف
مقابل میداند .جریان مخالف برجام نگران از ســرگیری
مذاکرات با آمریکا در ماههای باقیمانده از دولت حســن
روحانی است .مذاکراتی که می تواند سرنوشت انتخابات
خرداد مــاه را تغییر دهد .امیر حســین ثابتــی فرمانده
سابق بسیج دانشــگاه تهران و از مجریان شبکه افق در
توئیتر خود نوشــته «سال  92چند روز بعد از توافق ژنو،
دکتر علی باقری در جلســهای یک جمله گفت که حاال
معنایش بهتر فهمیده میشــود« :تمام امتیازاتی که در
توافق هســتهای دادهاند یک طرف ،امتیاز دسترسیهای
گسترده به بازرسان آژانس و اطالعات دانشمندان کشور
طرف دیگر».
علی اکبر رائفی پور نیز در توئیتر خود خطاب به مقامات
دولت نوشــته «لعنت بر شما .آنقدر با دشمن الس زدید
و منفعالنــه عمــل کردید و به حدی مردم را در فشــار
اقتصادی فرو بردید که اسرائیل یقین کرده دیگر موازنه
تهدید با ایران برقرار نیست».
حمیدرضا رســایی نماینده ســابق مجلس نیز در توئیتی
کنایی عکســی از صحنه ترور محســن فخری زاده به
اشــتراک گذاشت و نوشــت« :فقط یک نفر ترور شده،
برجام که نقض نشده است».
برخی رســانهها از جمله ایران اینترنشــنال (رسانه مورد
حمایت ســعودی ها) از اولین دقایــق خبر ترور فخری
زاده ،از ادبیات «اقتدار پوشالی» و «ناامنی ایران» سخن
میگوینــد و با تاکید بــر احتمال جنگ ایــران و رژیم
صهیونیستی خبرهای خود را منتشر میکنند .ظاهرا آنها
عالقه دارند جنگی آغاز شــود .آنها مدعیاند جمهوری
اسالمی این بار نمیتواند به ترور این دانشمند هستهای
بی تفاوت باشــد و فشار «افکار عمومی» به آنها اجازه
نمیدهد این ترور را بیپاســخ بگذارند .چنانچه ایران در
پاســخ به «افکار عمومی» که این بار با تریبونهایی که
در رســانه های تندروی داخلی در دست دارند ،دست به
اقدامی انتقامجویانه و حســاب نشده بزند و واقعا «هفته
شلوغی» را برای نتانیاهو رقم زند ،آتش جنگ منطقهای
بــا ایران جرقه خواهد زد .جنگی که به گفته اســماعیل
قاآنی در سفر اخیرش به بغداد دامنهاش به ایران محدود
نخواهد ماند و همه کشــورهای منطقه از سوریه و لبنان
گرفته تا عمان و امارات را در بر میگیرد.

واکنشهای خارجی به ترور شهید فخریزاده
محســن فخریزاده ،رییس سازمان پژوهش و نوآوری
وزارت دفاع روز جمعه در عملیاتی تروریستی به شهادت
رسید .این اقدام واکنشهای گستردهای از سوی مقامات
و رسانههای خارجی به دنبال داشت.
ایســنا نوشــت :بعد ازظهر روز جمعه عناصر تروریست
مســلح خودرو حامل محسن فخریزاده رییس سازمان
پژوهش و نوآوری وزارت دفاع را مورد حمله قرار دادند.
در جریان درگیری تیم حفاظت ایشــان با تروریستها
محســن فخری زاده به شدت مجروح شد و بیمارستان
منتقل گردید .متاســفانه تالش تیم پزشکی برای احیاء
ایشــان موفق نبود و این مدیر خدوم و دانشمند پس از
سالها تالش و مجاهدت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
این اقــدام جنایتکارانه واکنشهای بینالمللی زیادی به
همراه داشت.
بر اساس این گزارش  ،در همان ساعات اولیه انتشار خبر
ترور شهید محســن فخری زاده  ،دونالد ترامپ رئیس
جمهــور آمریــکا در صفحه توییتر خود پیــام توییتری
صفحه روزنامه نیویورک تایمز را در این باره بازنشر داد.
نیویورک تایمز در این باره در صفحه توییترش با مطرح
کردن ادعاهایی نوشت :رسانههای داخلی ایران گزارش
دادند که دانشــمند ارشد هسته ای این کشور در شمال
ایران مورد هدف یک تیراندازی مرگ بار قرار گرفت .او
به عنوان جریان پشــت پرده برنامه تسلیحات هستهای
این کشور در نظر گرفته می شد.
ترامپ همچنین پیام توییتری یک خبرنگار به نام یوسی
مِلمــان را در این باره بازنشــر داد کــه با مطرح کردن
ادعاهایی گفته بود :طبق خبرهای داخل ایران ،محسن
فخری زاده در دماوند ،شرق تهران ترور شده است .او
سرپرست برنامه مخفی نظامی ایران بود و سال ها تحت
تعقیب موســاد بود .مرگ او یــک ضربه بزرگ روانی و
حرفه ای برای ایران است.
بعد از آن خبرگزاری رویترز گزارش داد که وزارت دفاع
آمریکا و دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی از اظهار
نظر درباره ترور محسن فخری زاده خودداری کرده اند.
در این میان شبکه لبنانی المیادین به نقل از رسانه های
صهیونیســتی از احتمال دست داشتن این رژیم در ترور
دانشمند برجسته کشورمان خبر داد.
شــبکه المیادین نوشت که رســانه های صهیونیستی
اظهاراتی از بنیامین نتانیاهو ،نخســت وزیر این رژیم را
بازنشر دادهاند که اشاره تلویحی به دست داشتن اسرائیل
در ترور محسن فخری زاده ،دانشمند ایرانی دارد.
بنا به اعالم رسانههای اسراییلی ،نتانیاهو گفته است که
«این هفته کارهای زیادی انجام دادم اما نمی توانم در
مورد همه آن ها صحبت کنم».
از ســوی دیگر ،یوسی کوبرفسر ،مدیرکل سابق وزارت
امور راهبردی رژیم صهیونیستی گفت که فخری زاده،
سلیمانی برنامه هسته ای ایران بود .وی همچنین تاکید
کرد که چنیــن اقدامی را تنها اســرائیل و آمریکا می
تواند انجام دهد.
همچنیــن امیر بوحبوت ،کارشــناس سیاســی پایگاه
صهیونیســتی یدیعوت آحارانــوت گفت :زمانی که یک
شخصیت برجسته در پروژه هسته ای ایران را ترور می
کنند ،معادالت را برهم می زنند و نظام جدیدی را ایجاد
می کنند.
وی گفت که فخری زاده کارشناس پروژه هسته ای بود
و در پروژه موشک های بالستیک نیز خبره بود.
در این راســتا،کارل بیلت نخســت وزیر پیشین سوئد و
رئیس اندیشــکده شورای روابط خارجی اروپا در صفحه
توییترش نوشت :دور از ذهن نیست که این ترور انجام
شــده بخشــی از تالش ها برای جلوگیــری از دولت

جو بایدن[رئیــس جمهور منتخب آمریــکا] در احیای
دیپلماسی با ایران و بازگشت به توافق هسته ای باشد.
او در ادامــه در واکنش به پیام توییتری دیگری در این
باره اظهار کرد :تا حد زیادی غیرمحتمل اســت که این
رخداد امروز اتفاقی بوده باشــد .بیشتر احتمال دارد که
محل شناسایی شده بود و یک تصمیم سیاسی برای به
قتل رساندن امروز او گرفته شده است.
همچنین مارک فیتــز پاتریک ،معاون وزیر امور خارجه
پیشــین آمریکا دراظهارنظری در ایــن باره در صفحه
توییترش نوشــت :دلیل ترور فخــری زاده ممانعت از
پتانســیل جنگی ایــران نبود ،بلکه هــدف ممانعت از
دیپلماسی را در بر داشت داشت.
او همچنین در واکنش بــه پیام توییتری کتربر دیگری
که با اشــاره به این ترور مدعی شــده بود فخری زاده
«معمار برنامه هســته ای نظامی ایران» بوده اســت،
گفت :این اتفاق بزرگی است اما برنامه هسته ای ایران
مدت هاست از آن موقعیتی که به افراد وابسته بود گذر
کرده است.
از ســوی دیگر فرماندهی کل جبهه خلق برای آزادی
فلسطین اعالم کرد که برخالف توهم رهبران تروریست
صهیونیســتی ،ترور محســن فخری زاده توانایی های
ایران را تضعیف نمی کند.
همچنین جنبش مجاهدین فلسطین نیز اعالم کرد که
طریقه ترور فخری زاده انگشت اتهام را به سوی دشمن
صهیونیستی می برد.
ایــن جنبش تاکید کرد که ترور شــهید فخری زاده در
چارچوب از بین بردن عناصر قدرت بشری امت اسالمی
انجام شــد.جنبش مجاهدین فلسطین همچنین اعالم
کرد که سیاســت ترور نخبه ها و علمای امت اسالمی
برای تســلیم آزادگان و مجاهدان موفق نخواهد شد و
مرحله کنونی نیازمند همبســتگی و اتحاد بیشــتر میان
محور مقاومت است.
دفتر سیاســی جنبش انصاراهلل یمن نیــز در بیانیه ای
ترور محســن فخری زاده ،دانشمند برجسته کشورمان
را تسلیت گفتد
در این بیانیه آمده است که انصاراهلل یمن بر حق تهران
در پاســخ به تمام طراحی کنندگان و اجرا کنندگان این
جنایت تاکید می کند.
انصاراهلل یمن اعالم کرد که جنایت های ترور دانشمندان
بزرگی در سطح فخری زاده ،در راستای تالش دشمنان
برای از بین بردن نخبه های علمی امت اســامی است
تا در انحصار خودشــان بمانند اما به خواســت خداوند،
ناکام خواهند ماند.
ســاعاتی بعد جان برنان ،رئیس پیشــین ســیا (آژانس
اطالعــات مرکزی آمریکا) در توییتی با اشــاره به ترور
محسن فخریزاده ،نوشــت :این اقدامی مجرمانه و به
شــدت بیپروایانه بوده اســت .این خطر تالفیجویی
مرگبــار و دور جدیــدی از درگیریهــای منطقهای را
ایجاد میکند .این خرد ســران ایرانی را نشان میدهد
که منتظر بازگشــت رهبری آمریکایی مســئولیتپذیر
بــه صحن جهانی بمانند و در برابر تمایل شــدید برای
پاسخدهی به خطاکاران احتمالی مقاومت کنند.
وی در توییت دیگری نوشــت :من نمیدانم که آیا یک
دولــت خارجی مجوز قتل فخریزاده را صادر و یا آن را
اجرا کرده است یا نه .چنین اقدام تروریسم دولتی نقض
شــنیع قوانین بینالمللی محسوب میشود و دولتهای
بیشتری را به انجام حمالت مرگبار دیگری علیه مقامات
خارجی تشــویق میکند .این ترورهــا با حمالت علیه
رهبران تروریست و عامالن گروههایی همچون القاعده
و داعش که کشــوری مستقل نیســتند ،بسیار متفاوت

اســت .آنها به عنوان مبارزان نامشروع تحت قوانین
بینالمللی میتوانند هدف قرار بگیرند تا جلوی حمالت
تروریستی مرگبار گرفته شود.
از ســوی دیگر ،نصر الشــمری ،ســخنگوی مقاومت
اسالمی ن َُجباء شــهادت دکتر «محسن فخریزاده» را
به رهبر معظم انقالب ،دولت جمهوری اسالمی و ملت
ایران تسلیت گفت.
الشــمری در پیامی توئیتری ،ترور دانشــمند برجسته
ایرانــی را محکوم و آن را اقدامــی «بزدالنه» توصیف
کرد.
وی ضمن تأکید بر اینکه «باور داریم ایران اســامی با
ادامه ایســتادگی ،مقتدرانه پیروز خواهد شد» افزود :این
کشــور بهواســطه عقیده محمدی و حسینی که بر پایه
الهام از شــهادت استوار اســت ،ظالمان و مستکبران را
شکست خواهد داد.
هشــام شــرف ،وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن در
پیامــی به محمد جواد ظریف ،وزیــر خارجه ایران ترور
محســن فخری زاده ،دانشمند برجســته کشورمان را
تسلیت گفت.
در این پیام آمده اســت که هدف این اقدام تروریستی
متوقف کردن پیشــرفت های علمی ایــران و صنعت
موشکی آن است واین اقدام نشان دهنده ترس دشمن
از ملت ایران است.
در این راستا کریس مورفی ،سناتور دموکرات آمریکایی
در توییتــی نوشــت :اگر هــدف اصلی قتل محســن
فخریزاده دشــوارتر کردن آغاز مجدد توافق هستهای
ایران بوده است ،پس این قتل آمریکا ،اسرائیل و جهان
را امنتر نخواهد کرد.
جنبش حماس در بیانیه ای جنایت ترور محسن فخری
زاده ،دانشمند برجسته ایرانی را محکوم کرد.
جنبــش حماس اعالم کــرد که هــدف از این جنایت
محرومیت جمهوری اســامی و امت اسالم از داشتن
ابزارهای پیشرفت علمی و قدرتمند شدن است.
همزمان با آن جنبش جهاد اســامی فلســطین ترور
دانشــمند هســته ای برجسته کشــورمان را به شدت
محکوم کرد.
این جنبش اعالم کرد که هدف از این اقدام تروریستی
هدف قــرار دادن پایه های نهضت و پیشــرفت علمی
جهان اسالم به ویژه جمهوری اسالمی ایران است.
از طرفــی دیگر ،ایلهان عمر ،نماینده مســلمان کنگره
آمریکا در پی اظهارات جان برنان ،رئیس ســابق سیا در
خصوص ترور دانشمند برجسته ایرانی در توییتی نوشت:
صحبت کــردن در خصوص نقض قوانیــن بینالملل
مســئلهای حزبی نیســت و طرف ایــران را گرفتن نیز
محســوب نمیشود .این مســئله به تعادل و نکشاندن
جهان به اوضاعی آشفتهتر از آنچه که در آن قرار داریم
مرتبط میشود.
شــیخ نعیم قاســم ،معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان در
گفتوگو با شبکه المنار گفت که شهادت محسن فخری
زاده به دســت افراد مورد حمایت آمریکا و اسرائیل را به
امام خامنه ای ،وزارت دفاع ایران ،سپاه پاسداران انقالب
اسالمی و ملت ایران تسلیت میگویم و این اقدام جزئی
از جنگ علیه ایران و منطقه و فلسطین است.
شــیخ نعیم قاسم گفت که حزباهلل لبنان این جنایت را
محکوم می کند و معتقد اســت که پاســخ به این اقدام
به دســت طرفهای ذیربط در ایران انجام خواهد شد.
شــهادت عنوان شرافت و کرامت اســت و ترورها ما را
نمیلرزاند.
خورخه آرزا  ،وزیر امــور خارجه ونزوئال نیز در صفحه
توییترش نوشــت :ونزوئال ترور محســن فخری زاده

دانشمند برجســته ایرانی و مسئول سازمان تحقیقات و
نوآوری دفاعی جمهوری اســامی ایران را محکوم می
کند که جانــش را در یک حمله تروریســتی در حومه
تهران از دست داد.
بن رودز ،مشاور امنیت ملی آمریکا در زمان دولت باراک
اوباما نیز به ترور محســن فخری زاده واکنش نشــان
داد .وی در پیامی توییتری نوشت :این یک اقدام تکان
دهنده با هدف کارشــکنی در دیپلماســی میان دولت
بعدی آمریکا و ایران اســت .وقت آن رسیده است این
گسترش تنش پیوسته متوقف شود.
از ســوی دیگر ،اگنس کاالمار ،گزارشگر ویژه سازمان
ملل در صفحه توییترش نوشــت :هنوز ســوال های
بســیاری درباره جریانات کشــتن محسن فخری زاده،
دانشمند ارشد ایران وجود دارد .هنوز هیچ عامل دولتی
یا غیردولتی مســئولیت آن را بر عهده نگرفته اند .اما به
یاد داشته باشیم که یک قتل هدف دار برون مرزی و با
یک درگیری مســلحانه تخطی از حقوق بشر بینالمللی
اســت که با زور جان کسی را گرفتن را منع می کند و
تخطی از منشور سازمان ملل است که اعمال زور برون
مــرزی در مواقع صلح را منع می کند .کشــورهایی که
بــه اقداماتی خصومت آمیز مبــادرت کنند و به گرفتن
جان کسی منجر شود ،به صورت بالفعل تعهداتشان در
معاهده ها را نقض کرده اند .کشورهایی که نمی توانند
اقداماتی مســئوالنه برای حل کردن مناقشه های بین
المللی شان از طریق صلح آمیز انجام دهند ،نمی توانند
به تعهدات مثبتشــان برای اطمینان حاصل کردن از
حق زندگی پایبند باشند.
بعد از آن حزباهلل لبنان در بیانیهای شــهادت محسن
فخری زاده ،دانشمند برجسته ایرانی را به رهبری ،ملت
ایران و خانواده وی تسلیت گفت.
در بیانیه حزب اهلل آمده اســت :بــا تمام قدرت در کنار
جمهوری اســامی ایران و ملت مجاهد و فداکار آن در
مقابلــه با تهدیدات و توطئه هــای خارجی و همچنین
مقابلــه با ائتالف جدیــد رژیم صهیونیســتی و برخی
کشورهای منطقه خواهیم ایســتاد.ما بر این باوریم که
جمهوری اســامی ایران به خواســت خداوند قادر به
مقابلــه با تمامی این خطرات ،شناســایی جنایت کاران
و قطع دســتی است که به سوی علما و دانشمندان این
کشور دراز شود.
حزب اهلل همچنین تاکید کرد که ایران توانایی مقابله
با تروریسم دولتی توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی
و حامیان سیاسی آن را دارد.
خبرگزاری دولتی تاس با اشاره به ترور فخری زاده
نوشت :محافظان فخری زاده با تروریست ها درگیر
شدند.این رسانه روسی خاطرنشان کرد که در شهر
دماوند این دانشمند مورد سوء قصد قرار گرفت.
خبرگزاری ریانووستی دیگر خبرگزاری دولتی روسیه
نیز اعالم کرد که محســن فخری زاده رئیس مرکز
تحقیقات و نوآوری وزارت دفاع ایران در نتیجه حمله
تروریستی به قتل رسید.
این خبرگزاری بــه نقل از کارشــناس خود ضمن
اشاره به احتمال دست داشتن رژیم صهیونیستی در
قتل دانشــمند ایرانی ،اعالم کرد که هر چیزی که
با نوآوری و برنامه هســته ای در ایران مرتبط باشد
برای اسرائیل یک تهدید بالقوه است .
خبرگــزاری غیردولتی اینترفاکس روســیه نیز در
خبری نوشت :در ایران محسن فخری زاده دانشمند
هسته ای را به قتل رساندند و بنا بر ادعای بنیامین
نتانیاهو نخست وزیر اسراییل فخری زاده در برنامه
هسته ای نظامی ایران شرکت داشت.

این رســانه روســی افزود :در منابع آزاد گفته شده
است که فخری زاده در گذشته در بخش لجستیکی
وزارت دفــاع ایران مقام عالی داشــت .آژانس بین
المللی انرژی اتمی خواستار مصاحبه و گفت و گو با
فخری زاده در مورد فعالیت های مرکز پژوهش های
فیزیکی در دوره ریاست وی بر این مرکز شده بود.
رادیو «اکومســکو» با گرایش غربی نیز سعی کرد
دلیل تــرور فخری زاده را شــرکت وی در برنامه
هسته ای ایران جلوه دهد.
این رســانه روســی افــزود :در جریــان انفجار و
تیراندازی احتمال وجود دارد سازمان دهندگان حمله
به فخری زاده هم کشته شده باشند.
شبکه تلویزیونی رن.ت.و روســیه نیز با اعالم خبر
ترور فخری زاده به عنوان یک دانشــمند هسته ای
گفت که این دانشــمند را در نزدیکی شــهر دماوند
مورد حمله قرار دادند و ممکن اســت در این حادثه
چند نفر دیگر کشته شده باشند.
به گزارش این رســانه چند ســال پیــش هم این
دانشمند ایرانی مورد ســوءقصد قرار گرفت اما وی
جان سالم به در برده بود.
از ســوی دیگر حزب الدعوه عراق که ریاست آن را
نــوری المالکی برعهده دارد در بیانیه ای اعالم کرد
که ایــن حزب جنایت ترور شــهید فخری زاده که
خدمات علمی زیادی به امت اســامی و کشورش
ارائه داد را محکوم می کند .طراحان و اجراکنندگان
این عملیات خطر واقعی ایران علیه خود را نخبگان
و دانشمند میدانند نه سالح کشنده.
در این بیانیه همچنین آمده اســت کــه این اقدام
تروریستی بزدالنه منطقه را در تنش خطرناکی قرار
می دهد.
همچنین مارک دوبوویتز ،مدیر اندیشکده بنیاد دفاع
از دموکراسی ها که یک البی قدرتمند صهیونیستی
در آمریکا به شمار می آید و همواره مواضع به شدت
ضد ایرانی دارد با انتشــار رشته توئیت هایی به ترور
محسن فخری زاده دانشمند برجسته ایرانی واکنش
نشان داد و به اقدامات خصمانه و تروریستی آمریکا
و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان اذعان کرد.
وی در حســاب کاربری خــود در توئیتر نوشــت:
درحالیکه تقریبــا دو ماه تــا روی کار آمدن بایدن
(رئیــس جمهور منتخب آمریکا) زمان باقی اســت،
آمریکا و اســرائیل فرصت زیادی دارند تا آســیب
سختی به نظام ایران وارد و اهرم فشاری برای دولت
بایدن ایجاد کنند.
جابر الحرمی ،روزنامه نگار سرشــناس قطری نیز در
واکنش به ترور محسن فخری زاده در صفحه توییتر
خود نوشــت :تمام داده ها نشان می دهد که موساد
اسرائیل پشت ترور محســن فخری زاده ،دانشمند
ایرانی قرار دارد.
وی نوشت :اســرائیل تالش می کند تا از روزهای

باقی مانده ترامپ بهره ببرد و بیشــترین آســیب را
به ایران بزند.
الحرمی همچنین با انتشــار تصویری از نتانیاهو که
درحال نشــان دادن تصویر شهید فخری زاده است
نوشت  :نتانیاهو دو سال پیش نسبت به خطر محسن
فخری زاده علیه خودشــان هشدار داده بود.علیرغم
برخــی اختالفاتی کــه با ایران داریــم این اقدام و
جنایت را محکوم می کنیم.
ناصــر ابوشــریف ،نماینده جنبش جهاد اســامی
فلسطین در تهران در واکنش به این اقدام تروریستی
گفت :اثر انگشت قلدری آمریکایی-صهیونیستی در
ترور محسن فخری زاده ،رییس سازمان پژوهش و
نوآوری وزارت دفاع ایران واضح اســت.این عملیات
در راستای تالش برای فلج کردن توسعه بشری در
ایران انجام شد.
نالدی پاندور ،وزیر خارجه آفریقای جنوبی نیز ضمن
محکومیت این اقدام تروریستی اظهار کرد که این
دومین شــهروند برجســته ایرانی است که در سال
 2020به این روش کشته شد.
وی تاکیــد کرد  :قتل هدفمنــد ایرانی ها منجر به
صلح نمی شــود ،بلکه ناآرامی های منطقه را بیشتر
مــی کند و عامالن اینگونه اقدامــات باید محاکمه
شــوند.ما علی رغم ادامه هدف گیــری ناعادالنه و
دخالت خارجی در امور داخلی ایران ،از خویشتنداری
دولت ایران تمجید می کنیم.
وی بــار دیگر بر تعهد آفریقــای جنوبی به صلح و
امنیت در خاورمیانــه مطابق با رعایت کامل قوانین
بین المللی و منشور سازمان ملل متحد تاکید کرد.
وزیر خارجه آفریقای جنوبی با دعوت همه کشورها
بــه گفتوگو به جای تقابل جهت برقراری صلح و
امنیت پایدار در منطقــه خاورمیانه افزود :آفریقای
جنوبی آماده کمک در این زمینه است.
ســخنگوی اتحادیه اروپا نیز در واکنــش به اقدام
تروریســتی در به شهادت رســاندن محسن فخری
زاده ،دانشمند برجسته کشورمان در زمینه دفاعی و
هسته ای بیانیه ای منتشر کرد.
در این بیانیه با اشاره به ترور فخری زاده آمده است:
یــک مقام دولتی ایران و تعدادی غیرنظامی در یک
سری حمالت وحشــیانه جان خود را از دست داده
اند .این یک اقدام مجرمانه و بر خالف اصول حقوق
بشر اســت که اتحادیه اروپا از آنها حمایت می کند.
نماینده عالی اتحادیه اروپا به اعضای خانواده افرادی
که در این اقدام جان خود را از دست دادهاند ،تسلیت
می گوید و برای کســانی که احتماال در این حادثه
مجروح شده اند ،آرزوی سالمتی کامل دارد.در چنین
شــرایطی ،بیش از هر زمان دیگری مهم است که
تمام طرف ها خونســردی خــود را حفظ کنند و از
هر گونه درگیری که به نفع هیچ کس نخواهد بود،
پرهیز کنند.
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رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو خبر داد؛

کاهش 40درصدی قیمت خودرو
تداوم سیر نزولی قیمت خودرو برای اولین بار
رکود کاهشــی را در این بازار به وجود آورده
اســت و با دنده معکــوس قیمتها در بازار
خودروهــای داخلی ،مونتاژی و وارداتی ،این
روزها مشــتریان بیشتری برای اطالع از کم
و کیف قیمت در تکاپو برای بررسی جزئیات
این بازار هستند.
به گــزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل
از تجــارت نیوز ،قیمــت خودروهای داخلی
در هفتههــای اخیر چندده و بعضا تا بیش از
100میلیون کاهش یافتهاند .نرخ خودروهای
لوکــس خارجی هم با ریزش یک تا بیش از
2میلیارد تومانیمواجه بوده است .همزمان با
چشــمانداز نزولی قیمتها ،مالکان خودروها
سعی دارند تا با مراجعه به مراکز نیمهتعطیل
خرید و فروش خودرو یا از طریق انتشار آگهی
در اپلیکیشنهای موبایلی ،خودروهایشان را
بفروشند .خبرنگاران همشهری میگویند در
این شرایط مشــتریان و خریداران ،برخالف
ماههای گذشته ،نقش پررنگتری در تعیین
نرخهــا دارند .همزمان بــا ریزش قیمتها،
اقبال متقاضیان بــه طرحهای پیشثبتنام
شرکتهای خودروســازی بهشدت کاهش
یافته است.
سعید موتمنی ،رئیس اتحادیه نمایشگاهداران

خبر

و فروشــندگان خــودرو گفت :بــا توجه به
تعطیلی بازار ،روند کاهشی نرخ ارز و تشدید
رکود ،فعاالن صنفی در انتظار کاهش بیشتر
قیمتهــا ،بهخصوص در بــازار خودروهای
گرانقیمت مونتاژی و وارداتی هستند.
او گفت :با کاهش  30تا 40درصدی قیمتها
در موج اخیر ریزش نرخ خودرو ،بخشــی از
حباب قیمتی شکلگرفته در بازار تخلیه شده
است.
سعید موتمنی در عین حال افزود :حتی این
کاهش قیمتها نیز قادر به آشتی مشتریان با
بازار خودرو نبوده ،ضمن اینکه کاهش قدرت
خریــد و تعطیلی نمایشــگاههای خودرو در
دوره 2هفتهای قرنطینه نیز در کاهش اقبال
مشتریان به خرید خودرو مؤثر بوده است.
کاهش قیمت خودرو به واسطه ادامه روند
سیر نزولی دالر

نعمــتاهلل کاشانینســب ،نایبرئیــس
نمایشــگاهداران و فروشــندگان خودرو نیز
تأکید کرده اســت :اگر ســیر نزولی قیمت
دالر ادامه یابــد ،قیمت خودروهای داخلی و
وارداتــی باز هم کاهش بیشــتری را تجربه
خواهد کرد.
فربد زاوه ،کارشــناس بازار خــودرو که نیز
پیشتر ریــزش  30تا 40درصــدی قیمت

خــودرو در آبان و آذر را پیشبینی کرده بود،
میگوید :مسیر سیاستهای کالن اقتصادی
به ســمتی اســت که احتماال قیمت دالر با
روند کاهشی بیشتری مواجه خواهد شد و به
همین دلیل پیشبینی میشود تا پایان آذرماه
قیمــت خودروهای داخلــی 10درصد دیگر
نسبت به قیمتهای کنونی کاهش یابد.
افت 30درصدی قیمت خودروهای داخلی
میزان خرید و فروش خودرو متأثر از اعمال
محدودیتهای ناشــی از شیوع کرونا ،روند
کاهش قیمت ارز ،ســیر نزولــی قیمتها و
تشدید رکود به شــدت کاهش یافته است.
معــدود متقاضیــان خرید مصرفــی نیز با
توجه به چشــمانداز نزولی قیمتها ،منتظر
ارزانترشدن قیمتها هستند .با این شرایط
دیروز قیمت حاشــیه بازار سمند الایکس به
170میلیون ،پــژو 405به 170میلیون ،تیبا2
به 126میلیون ،پژو پــارس به 191میلیون،
پژو206تیــپ 2بــه 170میلیون ،ســاینا به
126میلیون ،تیبــا صندوقدار به 113میلیون
و پرایــد 131به 97میلیــون تومان کاهش
یافــت .همچنیــن قیمت پــژو 206تیپ5
بــه 242میلیــون ،پژو206صندوقــدار به
240میلیون ،پژو207دندهای به 280میلیون
و پژو207اتوماتیک بــه 301میلیون تومان

تغییرات متوسط قیمت اقالم خوراکی

ثابت ماندن رقم  50میلیونی وام ازدواج
در الیحه بودجه 1400

مرکز آمار تغییرات متوســط قیمت اقالم
خوراکی منتخب برای گروههای مختلف
خوراکی در مناطق شهری کشور در آبان
ماه  ١٣٩٩را منتشر کرد.
بــه گــزارش روزنامه «صبــح امروز» و
بــه نقل از ایرنا ،در گــروه نان و غالت،
اقالم «برنج ایرانــی درجه یک» با ۹.۲
درصد« ،برنج خارجی درجه یک» با ٧.٩
درصد و «شیرینی خشک» با  ٥.٩درصد
بیشــترین افزایش قیمت را نسبت به ماه
قبل داشتهاند.
همچنین در گروه گوشــت قرمز ،سفید و
فرآوردههای آنها اقالم «مرغ ماشــینی» با  ٢٦.٢درصد«،گوشــت گاو یا گوساله» با  ١٨.١درصد«،ماهی
قزلآال» با  ١٣.٩درصد و «گوشــت گوســفند» با  ١٣.٧درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل
داشــتهاند«.روغن نباتی جامد» با  ٣٣.١درصد« ،روغن مایع» با  ١٢.٦درصد و «خامه پاستوریزه» با ١١.٢
درصد بیشــترین افزایش قیمت همچنین در ماه جاری متوســط قیمت «تخم مرغ ماشینی» با کاهش ٦.٤
درصدی در گروه لبنیات ،تخم مرغ و انواع روغن نسبت به ماه قبل مربوط به رو به رو بوده است.
در گروه میوه و خشــکبار بیشترین افزایش قیمت مربوط به «لیموترش» با  ١٤,٩درصد و «موز» با ١١.٢
درصد افزایش نســبت به ماه قبل است .همچنین در ماه جاری متوسط قیمت «پرتقال»  ٨.٩درصد کاهش
قیمت نسبت به ماه قبل داشت ه است.
در گروه سبزیجات بیشــترین افزایش قیمت مربوط به «گوجه فرنگی» با  ٢٠۸.۹درصد«،فلفلدلمهای» با
 ٦٢.٣درصد«،پیاز» با  ٦٢.٢درصد و «کدو سبز» با  ٢١.٠درصد افزایش نسبت به ماه قبل است.
در قند و شکر ،آشــامیدنیها و سایر خوراکیهاگروه ،بیشترین افزایش قیمت مربوط به «نوشابه گازدار» با
 ١٠درصد و «چای خارجی بستهای» با  ٩.٥درصد افزایش نسبت به ماه قبل است.

خبر

رسید.

ریزش 500میلیون تومانی مونتاژیها

این گزارش حاکی اســت :میــزان کاهش
قیمتها در بازار خودروهای مونتاژی چینی
و فرانسوی بهمراتب بیشــتر از خودروهای
تولید داخل بوده اســت .این شرایط موجب
نزدیکشــدن یا برابری قیمت حاشیه بازار
برخی خودروهــای داخلی مانند محصوالت
ســایپا به نرخ مصوب دولتی شده است .اما
میزان ریــزش قیمت در بــازار خودروهای
مونتاژی بهخصوص خودروهای چینی بیشتر
بوده و موجب شده قیمت حاشیه بازار برخی
ن موتور
محصوالت مدیران خــودرو ،کرما 
و بهمــن موتور به کمتــر از قیمت مصوب
کارخانه برسد.
قیمت خودروهای مونتــاژی ریزش  300تا
500میلیون تومانی قیمت را تجربه کردهاند،
بهنحوی کــه قیمت هایمــا از ۹۵۰میلیون
بــه ۶۶۰میلیون ،ســیتروئن  C3مدل ٩۸با
کاهــش  ۳۰۰میلیونــی بــه  ۸۱۰میلیون،
مزدا  ۳مدل ٩۸با کاهــش  ۵۰۰میلیونی به
۸۷۰میلیــون تومان ،قیمت پژو ۲۰۰۸از یک
میلیــارد و ۲۰۰میلیونتومان به ۸۰۰میلیون
تومان رسیده است.
تخلیه میلیاردی حباب قیمت وارداتیها

بــازار خودروهــای وارداتی کــه در چندماه
گذشــته متاثر از افزایش قیمت ارز ،کاهش
عرضه ناشی از ممنوعیت واردات و افزایش
قیمــت میلیاردی ایــن خودروهــا با رکود
بیشــتری نســبت بهخودروهــای داخلی و
مونتــاژی مواجه بوده ،این روزهاافت قیمت
بیشتر و رکود شدیدتری را تجربه میکند .با
این روند ،قیمت ســانتافه از ۳میلیارد و ۶۰۰
میلیــون به ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون رســیده
است.
قیمــت مدل 2017این خــودرو نیز که قبال
به 2میلیــارد و 300میلیون تومان رســیده
بــود ،این روزها بــا قیمت یــک میلیارد و
600میلیون تومان نیز مشــتری ندارد .نرخ
سوناتا که قبال تا یک میلیارد و 700میلیون
تومان افزایش یافتــه بود نیز اکنون به یک
میلیــارد و 300میلیون تومان کاهشیافته و
قیمت مقطوع هیوندایی آزرا که قبال در بازار
به 3میلیارد و 100میلیون تومان رسیده بود،
اکنون به 2میلیارد و 200میلیون رســیده و
حتی امکان تخفیف بیشــتر به مشتریان نیز
وجود دارد .این کاهش قیمت در خودروهای
لوکــس گرانقیمــت ماننــد برخــی انواع
بیامدبلیو حتی تا بیش از 2میلیارد تومان نیز
رسیده است.

براســاس جزئیات الیحه
بودجــه ســال  ،1400رقــم وام ازدواج
جوانان علیرغم تورم شــدید ســاالنه و
افزایش قیمت کاال و خدمات ،همان 50
میلیون تومان امسال بوده و تغییر نخواهد
کرد.
به گزارش روزنامــه «صبح امروز» و به
نقل از خبرگــزاری فارس ،طبق جزئیات
پیش نویس الیحه بودجه ســال ،۱۴۰۰
رقم وام ازدواج همان  ۵۰میلیون تومان
امسال در نظر گرفته شده و دولت قصدی
برای افزایش آن ندارد .وام ازدواج جوانان
در بودجه سال  ۹۹به همت نمایندگان مجلس به  ۵۰میلیون تومان افزایش یافت و تبدیل به قانون شد.
کاربــران فارس مــن در رابطه با وام ازدواج مطالبات مختلفی از جملــه افزایش وام ،نحوه تضامین بانکی،
تسریع در پرداخت را از مسئوالن داشتهاند که از جمله آن میتوان به آیا وام ازدواج جوابگوی جوانان است؟،
اعتراض به سود باالی بانکی وام ازدواج جوانان ،حمایت از کمپین وام ازدواج  200میلیونی اشاره کرد.
همچنین سجاد مهدیزاده ،مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اخیر در مورد تعداد وام ازدواج پرداخت شده از
ســوی بانکها گفته است :تا پایان مهر امسال ۵۰۲ ،هزار و  ۴۰۰فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش
 ۲۶هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان پرداخت شد.
در حالــی دولت قصد ثابت نگه داشــتن وام ازدواج جوانان را دارد که تورم نقطــهای آبان ماه برای گروه
کاالهــای غیر خوراکی و خدمات با به  ٤١.٨درصد افزایش یافته اســت .افزایش چند برابری قیمت کاال و
خدمات به ویژه لوازم خانگی در دو سال اخیر قدرت خرید خانوارها به خصوص زوجهای جوان را به شدت
کاهش داده اســت و این مسئله مغایرت با قوانین باالدســتی نسبت به افزایش ازدواج جوانان و تشویق به
فرزندآوری و مباحث پیرامونی دارد.

پوشش اینترنت کشور به  ۹۴درصد رسیده است
رییس سازمان فناوری ایران گفت :هشت سال پیش میزان
دسترســی به فناوری اطالعات در کشــور  ۲۲درصد بوده و
امروز با اســتراتژی های وزارت ارتباطــات  ۸۱درصد مردم
حداقل هفتهای یکبار از اینترنت اســتفاده میکنند و در حال
حاضر سطح پوشش در کشور  ۹۴درصد به رسیده است.
بــه گزارش روزنامه «صبح امروز» و بــه نقل از ایرنا« ،امیر
ناظمی» رییس سازمان فناوری اطالعات در مراسم رونمایی
از طرحهای پســت بانک ایران که روز شنبه با حضور وزیر
ارتباطات برگزار شد ،ضمن تاکید بر اینکه این فراگیری هم
جنبه زیر ســاختی و هم خدمات محتــوا دارد ،تصریح کرد:
فراگیری در حوزه خدمات به معنای این اســت که خدماتی
ارائه شــود که گروه های مختلف بــا نیازمندیهای خاص
بتوانند از این خدمات استفاده کنند و در حوزه بانکی و مالی،
که گســترش و فراگیری خدمات مورد توجه بیشتری است،
نخستین موضوع احراز هویت افراد بدون نیاز به حضور برای
استفاده از خدمات مالی است.

وی اضافــه کرد :دومین موضوع دســترس پذیری خدمات
بانکی اســت و معنی آن اینکه هرگروه از مشتریان با توجه
به نیازمندی هــای خاصی که دارند بتواننــد از آن خدمات
استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد :رابطه بانک ها و فناوری اطالعات یک
ارتباط دوسویه است ،بانک ها از یک سو از فناوری اطالعات
اســتفاده می کنند تا خدمات مالی بهتری به شهروندان ارائه
دهند و ابزارهایی مانند کیف پول الکترونیکی و احراز هویت
و حتی ابزارهای مرتبط با شــفافیت مالی در این دسته قرار
دارند و از ســوی دیگر بانک ها بــا حمایت از صندوقهای
سرمایهگذاری جســورانه به توسعه فناوری اطالعات کمک
می کنند.
ناظمــی تاکید کرد :هشــت ســال پیش میزان دسترســی
به فناوری اطالعات در کشــور  ۲۲درصد بــوده و امروز با
راهبردهای وزارت ارتباطات  ۸۱درصد مردم حداقل هفته ای
یکبار از اینترنت استفاده میکنند ،ضمن اینکه اکنون سطح
پوشش در کشور به  ۹۴درصد رسیده است.

رییس ســازمان فنــاوری اطالعات با بیــان اینکه یکی از
راهبردهــای اصلــی وزارت ارتباطات و فنــاوری فراگیری
خدمات فناوری اطالعات در کشوراســت ،افــزود :ایران به
عنوان یکی از کشورهای دارای رشد باال در فراگیری فناوری
اطالعات برای سومین سال پیاپی توسط  ITUانتخاب شده
است.
رییس ســازمان فناوری اطالعات ایران با بیان اینکه پست
بانک خود به عنوان یکی از پیشــروان اســتفاده از فناوری
اطالعات در حوزه بانکداری معرفی کرده است ،افزود :پست
بانک به ســوی بانکداری الکترونیکــی حرکت را آغاز کرده
اســت.ناظمی ضمن تقدیر از کنشگران اجتماعی که مسئله
دســترس پذیری را به یک موضوع عمومی تبدیل کرده اند،
گفت :امروز اســتفاده از خدمات بانکی برای نابینایان مسیر
می شــود و این موضوع با پیگیری نابینایانی رقم خورد که
این موضوع را تبدیل به یک دستور کارکردند.
شــایان ذکر اســت که آیین رونمایی از خدمات جدید پست
بانک ایران در چارچوب توســعه اقتصــاد دیجیتال با حضور

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به شــکل آنالین برگزار
شد .ســرویس ( )IPGدرگاه پرداخت اینترنتی صوتی جهت
استفاده نابینایان برای نخستین بار درسطح کشور ،راهاندازی
مرحله نخســت سامانه افتتاح حســاب غیرحضوری با احراز
هویت بیومتریک ،راه اندازی ســجام (ســامانه جامع احراز
هویت مشتریان) در باجههای بانکی روستایی و آغاز فرآیند
ارائه تســهیالت در قبال توثیق سهام عدالت خدمات نوینی
بود که امروز افتتاح شد.

وحید حاج سعیدی
فارغ از اینکه بزرگان علم اقتصاد یا همان اقتصاد دانان چه تعاریف وپارامترهایی برای اقتصاد
درنظر گرفتهاند،واژه اقتصاد میان عامه مردمدارای تعاریفو تعابیر جداگانهای اســت .این
تعاریف و ویژگیهایخودســاخته درساختار ذهنی افراد نیزرســوخ پیدا کردهاند و به بیان
فصیحتر و ســادهترمردم اوضاعاقتصادیجامعه را براســاسدارایی ها ،درآمد ،قدرت خرید
و به زبان ســاده تر بر اساس آمارها و مشاهدات خود ســنجیده و تجزیهوتحلیل میکنند.
بــه عنوان مثال اگر در دنیا کاهــش ارزش پول در قبال تولید واقعــی را تورم بنامند ،عامه
مردمتورم را همانگرانیقلمداد میکنند! اگر در کشــورهایپیشرفته با اعمالسیاستهای
مختلــف،زمینه برای ایجاد اشــتغال دربخشهایمختلف تولیــدی ،صنعتی ،خانگی و…
فراهم شــود،اشتغال از دیدگاهمردم ما استخدام در یکشرکت دولتییاخصوصی یا همان
ت میزنشینیتعریف میشــود و تا برای فرد حقوق ثابت ماهیانه واریزنشود ،اساس ًا اورا
پشــ 
فاقد شغل رسمیمیدانند!
البته این رویکرد تنها مختص عامه مردم نیســت و در بدنه دولت نیز چنین تضادها و ناســاز
نماهاییبه وفوربهچشــم میخورد و معمو ًال جنس آمارهایاقتصادی دولتیها درخصوص
عبور از رکود،کاهش نرخ تورم،کاهشمیزان نقدینگی و در مجموع بهبود اوضاع معیشــتی
جامعه باواقعیتهای موجوددر جامعه و آمارهایارائ ه شــدهتوســطکارشناســان مستقل،
تفاوتهای آشکار ومعناداری دارند!
این اختالف ساختاری در ســایرالیههای مختلفاقتصادینیز به چشم میخورد.به عنوان
نمونه اگر یک کارگر ســاده خیاطیبا بیاحتیاطی دراطو کشــیدن،باعث براق شدنکت و
شــلوار مشتری شود ،عالوه برپرداخت غرامت و تاوان این سهلانگاری ،ازکار اخراجشدهو
ل انگاری و سوءتدبیر
یا در معرض اخراج از کارنیز قرار میگیرد؛ اما مدیری که به دلیل سه 
دراجــراییک پروژه میلیاردی باعث ایجاد خســارات هنگفت و در مواقعی جبران ناپذیربه
اموال وجان مردممیشــود،ن ه تنها بازخواست و برکنار نمیشود ،بلکه در شرایطی با ارتقاء
درجه نیز روبرو میشود!
دزدی از نگاه مردمبرداشــتن مال غیر بدون اجازه اســت که با لحاظ شرایط ،منجر به قطع
ی کهبرداشــتهای چند هزار میلیاردی از بیتالمال درقالب
دســتدزدخواهد شد،در حال 
اختالس یاوامهای بی بازگشت عمدت ًا ازمصادیق دزدیمحسوب نمیشود و تا بهحال دست
هیچ اختالسکنندهای قطع نشده است!

ماحصل چنین نگاه و رویکردی و پذیرش اقتصاد ســه گانه یا ســه وجهی (اقتصاد مردمی،
ب زده و در عین حال احساســی،
اقتصــاد دولتی و اقتصاد واقعی) ،درکنارتصمیماتشــتا 
سیاســی وانتخاباتی ،نبودانجمنهای صنفی،بنگاهداری دولتبه ویژههابانک و نهادهای
بزرگ دولتی ،دســتکاری آمارها یا عدم شفافیتدر ارائه آمارهایاقتصادی ،جزیرهایعمل
کردن مجموعه هایاقتصادی بزرگ کشــور ،قاچاقگسترده و سیستماتیک کاال و ارز ،فرار
مالیاتی درحجمگسترده ،انحراف ازقانون بودجه ،حضوریقه سفید ها و برخی افراد خاص در
اقتصاد ،اختالسهایکالن ،فقداننظارتمســتمر بر عملکرد مجموعههایاقتصادی و…
باعث شــده تا اقتصاد کشور به شدت شکننده و زیان ده شــود به نحوی که تبعاتاین بی
ثباتی درهمه الیههای اجتماعی،فرهنگی و سیاسی جامعه به چشم میخورد .ب ه بیان دیگر
اینرویکردباعثشــده تااقتصاد کشــور دچار یک آنارشیسم و هرجومرج لحظهای شود تا
جایی که یک عده«برایبهدست آوردن حداقلدرآمد» و عدهایبرای «خرج کردن ثروت
میلیاردی بادآورده » باچالشهای اساسی مواجهشده اند!
در این بین نبود دانش اقتصادی میان آحاد جامعه هم بهیکی از دالیل نابســامانی اقتصادی
فعلی تبدیلشــدهاســت .چرا که قاطبه مردم درتصمیم گیریهای اقتصادی با مشکالت
ی اطالعیازمفاهیم ورویکردهای اقتصادی باعث میشود ناخواسته
عدیده روبرو هستند وب 
در بروز یا تشــدید برخی تبعاتاقتصادیســهیمشوند.با داشــتن چنین رویکردی با گران
شدن یککاال حمله به ســوی مغازهها و فروشگاهها آغازمیشود وخریدیمعادل مصرف
یکســال ولو بیشتر نشان از نبود ســواد اقتصادی یا عدم تواندر تصمی م گیری صحیحدر
اقتصاد خانوار است.
ناگفته نماند توســعهچنین فرهنگی در جامعه نیازمندآموزش وصرفهزینه و زمان اســت
و شــاید وقت آنفرا رسیده باشــد که درکتب درسی بخشی از فرهنگاقتصادی و مقوالت
مربوط به آن گنجانده شود.
در واقــع تفــاوت در نوع نــگاه مردم و دولت بــه مقوله اقتصاد و کاهش چشــمگیر میزان
تحملپذیری مردم دربرابرفشارهای اقتصادی ،باعث شده تا انجامتغییرات اساسیاقتصادی
پایدار در کشــور بهکندی صورت پذیردیاحتی انجام این تغییرات به آیندهای نامعلوم موکول
شــود.از ســوی دیگر با وجود چنین تنگناها و شــرایط ناعادالنه اقتصادی ،دولت با اجرای
طرحهای خلق الساعه نظیرتوزیع سهام عدالتو یارانه ،بسته هایحمایتی ،تعیین دستوری
نرخ ارز ،باال و پائین بردن نرخ ســود بانکی ،صدور بخشــنامههای متعدداقتصادی،مسدود
کردنبرخی حسابها ،اعطای وام بهبیکاران ،راهاندازی بنگاههای زودبازده و یا حتی استفاده
ازنیرویانتظامی بــرایبرقراری نظم و انضباطاقتصادی درجامعه تالش میکند که تأثیر
چنینرویکردی قطع ًا موضعی وموقتی خواهد بود و ممکن اســتدر آینده منجر بهتشــدید
وخامتاوضاع و به هدر رفتن ســرمایههای ملینیزشود .ادامه این سیکل معیوب وتجویز
مســکنهایموقتی و احساسی و به زبان سادهتر ادارهدســتوریاقتصاد ،روز ب ه روز کالف
سردرگماقتصاد راپیچید ه تر و باز نشدنیترمیکند .افزایش شکاف طبقاتی ایجاد شده،باال
رفتن خط فقر،روندصعودیشــاخص فالکت ناشــی از بیکاری ،کاهش ارزش پول ملی در
سالهای اخیر و…،حجت گفتارفوق است.
در این شــرایطبایدبپذیریم اندک وعدههای دولتفعلی نیز درمقوالت اقتصادی به دالیل
مختلف سیاسی وغیرسیاســی تاکنون محقق نشده است.وعدههایینظیرتکنرخی کردن
ارز،واگذاریشرکتهای دولتی و آزاد شدن دولت از نقش بنگاه دار ،جلوگیری از قاچاقکاال،
مقابله با فرارمالیاتی کالنافراد ،بنگاهها و نهادها ،هدفمندســازی یارانههایغیرهدفمند و
حذفیارانهثروتمندان ،واقعی کردن بهای سوخت و نهایت ًا ایجاد رونق اقتصادی از وعدههای
است.
ایندولت بوده کهبه نظررسیدن به آنها دشوارتر نیز شده 
هرچند بخشــی از این دشــواریها ممکن اســت ریشــه در تصمیماتدولتهایگذشته،
توطئهچینیمخالفان دولتدر الیههای مختلف ،یا حتی شرایط المحاله اقتصادی وسیاسی
داخلی وبینالمللی داشته باشد ،ولی ضعفعملکردو برنامهریزی دولت نیز در تشدید بحران
شــرایطپیش رو بیتأثیر نبوده و نیســت .تا جایی چندی قبلازجانب رئیس اتاق بازرگانی
ایراناعالم شــد« ۷۰درصداقتصاد در اختیار کسانی است که جز ضرر چیزی برایاقتصاد
نداشتهاند!»
با این وجود توقع بهبــود اوضاع اقتصادی دردولتفعلی و حتی دولتهای آتی دریک بازه
زمانی کوتاه توقعیغیرمنطقیاســت؛ چراکه ساختاری که درطول چند دهه دچاراختالل و
نابسامانی شــدهاست ،یک شبه اصالحنخواهد شد و نیاز به زمانی طوالنیتراز آنچهتصور
میکنیم ،دارد .شــایدروزی ارادهای عملی و علمی برای حلمشــکالتاقتصادی مردمدر
دولتمردان دیده شود و با برنامهریزیهای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت،حذفمدیران
ناکارآمد وخائن به نظاماز بدنه اقتصاد،مبارزه جدی با فساد اقتصادی و قاچاق کاال ،آموزش
مبانیاقتصاد در مدارس و در اصلیترینگام قطع ید غارتگران بیتالمال و دشــمنان اصلی
مردمونظام که مقاممعظم رهبری نیز همواره در مبارزه باآنها تأکید داشــته است ،زمینه
برای بهبوداقتصادی و معیشتی مردم فراهمشود.
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آقا داماد چه کارهاند؟  9/9/99به دنیا آمده!

مصطفی داننده

مارادونا که رفت ،همه حســرت نبوغ فوقالعاده او در فوتبال را میخورند .استعدادی که شاید دنیای
فوتبال دیگر شاهد همچو اویی نباشد .محسن فخریزاده که ترور شد ،همه از علم او حرف زدند و
از اینکه فخریزاده یک دانشمند برجسته در زمینه هستهای و پزشکی بوده است .پرویز پورحسینی
به خاطر بازیهای خوبش در فیلمهای سینمایی و تلویزیونی در یادها ماند .هیچکس از تاریخ تولد
آنها حرف نزد .اصال مهم نبود؛ شــاید تنها اهمیتش این است که بدانیم آنها در چه سنی به دیار
باقی شتافتند ،همین .فکر میکنید که مثال  80سال دیگر ،اخبار اعالم میکند که فالنی که متولد
 9/9/99بود از دنیا رفت ،و وای به حال بشریت بعد از او؟
نه ،از وقتی جهان ،جهان شد ،ویژگیهای اخالقی ،فرهنگی ،اجتماعی ،فردی و علمی افراد ،نشان
فضلیت و برتری آنها بوده است نه تاریخ تولد.
نمیدانم شاید برخی از خانوادهها فکر میکنند که پسر یا دخترشان در تاریخ ُرند ،پای به عرصه گیتی
بگذارد ،دیگر احتیاج به دانشگاه رفتن ،هنر آموختن و انسان شدن ندارد .گویی خدا پکیجی را آماده
کرده است و همه اینها را یک جا به متولدین  9/9/99یا دیگر تاریخهای رند اهدا میکند.
بچهای که از اول زندگی یاد گرفته است که تاریخ تولدش ،وجه تمایز او با دیگران است ،قطعا تالشی
برای رسیدن به یک جایگاه اجتماعی مناسب نمیکند ،چون فکر میکند از روزی که چشم باز کرده
است این جایگاه را دارد.
 30ســال دیگر وقتی آقا پســر متولد 9/9/99به خواســتگاری میرود ،از او در مورد شغل و میزان
تحصیالت ســوال میکنند .پدر در پاســخ لبخندی میزند و میگوید ،که این چه سوالی است و از
جیبش شناســنامه آقازاده را در میآورد و رو به خانواده عروس میگیرد که آنچه همه خوبان دارند،
پسر ما در تاریخ تولدش دارد!
یا از میزان تحصیالت و هنرهای عروس خانم میپرسند و مادرش میگوید ،از هر انگشت دختر ما
یک هنر میبارد چون او متولد  9/9/99است.
حاال که عروسیها تعطیل شده ،اما اگر کرونا نبود ،مطمئن باشید که در  ،9/9/99شاهد عروسیهای
چنان و چنان بودیم .چون با عروســی در تاریخ رند ،خوشبختترین آدمهای روزی زمین میشویم.
دیگر با هم دعوا نخواهیم کرد و همیشه چون دو مرغ عشق عاشق با هم زندگی میکنیم تا مرگ
ما را از هم جدا کند.
البته نباید چندان تعجب کرد .در جامعهای که پول داشتن ،ارحج به هر فضیلت اخالقی است ،باید هم
برخی فکر کنند که داشتن یک تاریخ تولد خاص میتواند برای آنها یک آپشن و ویژگی مهم باشد.
یادمان نرفته اســت زمانی داشتن مدرک تحصیلی برای جوانان به ویژه در مسیر ازدواج یک ُحسن
بزرگ بود .حاال اما اگر باالترین مدرک را هم داشــته باشــید اما حقوقتان نزدیک  3میلیون تومان
باشد یا خانه نداشته باشید ،نمیتوانید روی جواب مثبت خانواده دختر مورد عالقهتان حساب کنید.
مواظب باشیم ناهنجاریها تبدیل به هنجار نشوند و مسائل سادهای که هیچ اصالتی ندارند برای ما
آدمها تبدیل به فضیلت نشوند.

خبر

سهام عدالت ضامن تسهیالت برای زنان
سرپرست خانوار میشود

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در توئیتی از ابالغ دســتور رئیس کل بانک مرکزی
مبنی بر قرار گرفتن سهام عدالت به عنوان ضمانت تسهیالت قرض الحسنه زنان سرپرست خانوار
و زنان کارآفرین خبر داد.
به گزارش «صبح امروز» معصومه ابتکار در این توئیت ،از به نتیجه رسیدن تقاضا و پیگیری معاونت
ریاســت جمهوری در امور زنان و خانواده خبر داد و نوشت :با موافقت دکتر عبدالناصر همتی ،بانک
مرکزی به مدیران عامل بانک ها دســتور داد نســبت به پذیرش ســهام عدالت به عنوان ضمانت
تسهیالت قرض الحسنه زنان سرپرست خانوار و زنان کارآفرین اقدام کنند.
معاون رئیس جمهوری در بخشی دیگر از این توئیتتصریح کرد :این سیاست می تواند بخشی از
مشکالت زنان در تامین وثیقه را حل کند.

کاهش  ۵۰درصدی تلفات کرونا با تداوم
محدودیتها

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :اگر روند کنونی مقابله با کرونا بر مبنای محدودیت ها و رعایت
پروتکل های بهداشتی ادامه یابد و مردم این موضوع را جدی بگیرند ،دی ماه شاهد کاهش زیر ۵۰
درصد تلفات کرونایی هستیم.
بــه گزارش «صبح امروز» به نقل از ایرنا ،مســعود مردانی با تاکید بــر اینکه رعایت پروتکلهای
بهداشتی ،ســبب کاهش مراجعه بیماران کروانی به مراکز درمانی نظیر مطبها و بیمارستانها در
مقایسه با  ۱۰روز گذشــته شده ،تصریح کرد :نیازمندان بستری در مراکز درمانی نیز کاهش چشم
گیری داشته است.به گفته وی اجرای طرح جدید بر مبنای ایجاد بسیاری از محدودیتهای فردی
و اجتماعی با هدف کاهش و کنترل ویروس کرونا بسیار خوب و ارزشمند است و نتیجه این سخت
گیرها از ماه آینده مشخص خواهد شد.استاد دانشگاه علوم پزشکی گفت :یکی از مهمترین راههای
انتقال کرونا از فرد بیمار به دیگران از طریق «هوابرد» اســت و بهترین راه مقابله با آن اســتفاده از
ماسکهای استاندارد و شستوشوی مکرر دستها است.مردانی افزود :مراکز درمانی و بیمارستانها
و هر مکان شلوغی جز آلودهترین مکانهایی هستند که مردم باید سعی کنند به آن مراجعه نکنند
فقط زمانی که مجبور به استفاده از آن هستند.

وضعیت فعالیت مراکز قضایی
در هفته دوم قرنطینه

در هفته دوم قرنطینه سراسری و بر اساس اعالم تعطیلی ادارات ،نحوه چگونگی ارائه خدمات مراکز
قضایی تشریح شد.
به گزارش «صبح امروز» بر اساس اعالم مراکز قضایی مانند دفاتر ثبت اسناد ،دفاتر ازدواج و طالق،
شوراهای حل اختالف ،دادگستری ها و ...روند ارائه خدمات به مردم بر اساس رویه هفته قبل بوده و
مراکز قضایی از بخشنامه معاون اول قوه قضاییه پیروی میکنند.
بخشنامه معاون اول قوه قضائیه درباره چگونگی فعالیت نهادهای قضایی
از روزهای ابتدایی شــیوع بیماری کرونا معاون اول قــوه قضاییه درباره چگونگی فعالیت نهادهای
قضایی توضیحاتی داد.
بر اســاس این بخشنامه تمامی بخشهای مختلف قوه قضاییه باید از ظرفیتهای موجود استفاده
کنند تا با حضور حداقلی نیروها و همچنین استفاده از سامانه های الکترونیکی خدمات دهی به مردم
در شرایط کرونایی تسهیل یابد.در این بخشنامه  ٢٢مادهای حجتاالسالم و المسلمین غالمحسین
شهای مختلف قضایی ب ه منظور پیشگیری از شیوع کرونا را به
محســنی اژهای نحوه فعالیت بخ 
تمامی واحدهای ستادی ،قضایی و سازمانهای تابعه قوه قضائیه ابالغ کرد.
یکی از موضوعاتی که در این بخش های آن توجه بســیار شده بود استفاده از سامانه های آنالین
برای رســیدگی به پروندههای قضایی است که از جمله آن میتوان به سامان ه برگزاری دادگاه های
آنالین و نوبتدهی الکترونیک اشاره کرد.براساس این بخشنامه ،معاونتها ،واحدهای قضایی مرکز و
دادگستریهای کل ،موارد قابل دورکاری و چگونگی انجام آن را با حضور دو سوم نیروها ،پیشبینی
و اقدام کنند همچنین در این بخشنامه تأکید شده است ،در مواردی که امکان دورکاری وجود دارد با
نظارت مسئول ذیربط ،برنامه ریزی به نحوی باشد که حضور افراد در محل کار در زمان واحد کمتر
باشد.همچنین اســتفاده از ظرفیتهای قانونی برای کاهش مراجعان به مراجع قضایی و همچنین
برگزاری دادگاهها با حداقل افراد تاکید شده است و به منظور جلوگیری از تجمع و گفته شده تا نوبت
دهی به صورت الکترونیک باشد و مراجع قضایی زمان حضور مراجعان را از طریق پیامک به آنها
اطالع دهند.با شروع قرنطینه سراسری شوراهای حل اختالف و دادگستریها بر اساس این بخشنامه
به ارائه خدمت پرداختند و دفاتر ثبت اسناد رسمی و طالق ازدواج و طالق به صورت زوج و فرد به
ارائه خدمت پرداختند و بر این اساس تا اطالع ثانوی نهادهای قضایی به روال قبلی خود عمل خواهند
کرد و درباره تعطیلی آنها هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

والدینی که تاریخ تولد فرزندشان را دستکاری میکنند ،چه ویژگیهای روانی دارند؟

من خاص هستم چون تاریخ تولدم ُرند است !

امروزه ما با پدیدهای جدید مواجه هستیم به
نام تولد الکچری و دستکاری در تاریخ تولد
فرزندان .برخی از افراد بر این عقیده هستند
که تاریخ تولــد خاص ،باعث افزایش اعتماد
بنفس در فرزندشان میشود؛ به همین خاطر
دســت به این کار میزنند ،بــدون توجه به
عواقب خطر ســاز آن ،که وزارت بهداشت و
درمان نیز بر آن تاکید کرده است.
به گــزارش روزنامه «صبــح امروز» وزارت
بهداشت و درمان بیان میکند که دستکاری
در تاریخ تولد نوزاد آن هم با عمل ســزارین
موجب میشــود که اختالالت بســیاری در
جنین ایجاد شــود وحتــی در بعضی مواقع
منجر به مرگ جنین شود.
اما چرا جامعه ما به این کار گرایش پیدا کرده
اســت؟ توضیحات مختلفی پزشکان در این
باره مطرح کردند و حتی گاهی حقوق دانها
هم بــر مجازات قضایی تاکید کردند که پدر
و مادر و پزشــکانی که دست به چنین کاری
بزنند با مجارات روبهرو میشوند.
پرسش اینجاست وضعیت اجتماعی و روانی
جامعه ما به چه سمتی پیش رفته که افراد به
این کارها گرایش پیدا کردند؟
احمــد میگوید« :به نظر مــن والدینی که
دســت به این کار میزنند مشکالت روانی
دارند .این کار بیفرهنگی اســت چون جان
فرزندانمان به خطر میافتد درحالی که آنچه
اهمیت دارد سرنوشت فرزندان است»
عاطفه موافق اســت و بیــان میکند« :من
این کار را میکنم ولی با مجوز پزشــک که
مطمئن باشــم این کار برای فرزندم خطری
در پیش نخواهد داشت».

متاسفانه در حال

حاضر سبک زندگی به

سمت رفتارهای نمایشی
در حرکت است ،و

حس نیاز به تایید در

افراد روز به روز بیشتر
میشود

کامیار هم موافق است و میگوید« :بله این
کار را میکنــم به دلیل اینکه تاریخ تولد رند
اعتمــاد بنفس آدم را باالمیبرد و من این را
دوســت دارم و انشاهلل که اتفاقی نمیافتد و
من مثبت فکر میکنم».
برای اطالع از اینکه چه انگیزههای روانی و
رفتاری در افراد وجود دارد که باعث میشود
فرزند خود را در معرض آســیب و خطر قرار
دهند با مینا دادگســتر مقدم ،روانشــناس
گفتوگو کردیم.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش که چه
فاکتورهایی منجر شده است تا برخی پدر و
مادرها گرایش به چنین رفتاری داشته باشند،
اظهار میکند :این مســئله از دو بعد فردی و
اجتماعی باید بررسی شود ،اینکه در گذشته
این کار صورت نمی گرفت به خاطر ســبک
زندگی افراد بود که متاسفانه در حال حاضر
سبک زندگی به سمت رفتارهای نمایشی در
حرکت است و حس نیاز به تایید در افراد روز
به روز بیشــتر میشود .این یک نیاز طبیعی
در افراد اســت ،در گذشــته سطح اضطراب
و اســترس افراد کمتر بود و ســبک زندگی
ســالمتر ،و نیاز به تایید در بســتر خانواده و
جامعــه که کوچکتر از این جامعه کنونی بود
جواب داده میشد.
دادگســتر مقــدم میافزاید :هــر چقدر که
جامعه بزرگتر شــد و تکنولوژی پیشــرفت
کــرد ،روابط کم رنگتر و بــه نیاز «تایید»
کمتر پاســخ داده شــد .افراد برای اینکه به
نیازهای ذاتی خود پاســخ بدهند دســت به
یک ســری کارهایی مثل»مد» زدند»،مد»
یعنی هماهنگ شــدن و همگام شدن افراد
با جامعــه و رفتارهای اجتماعــی که مورد
تایید افراد جامعه باشــد .همــه آدمها تایید
گرفتن را دوســت دارند ،تولد الکچری هم
نیاز به تایید برای والدین است.به گفته این
روانشــناس یکی از فاکتورهایی که به این
وقایع دامن میزند ،زندگی در فضای مجازی
و تکنولوژی اســت .روابط در دنیای واقعی
هر روز کم رنگتر میشــود و رفتارهای ما
به یک ســطح نمایشــی در فضای مجازی
تبدیل میشــود ،وقتی افراد یک موضوع از
خود یا تولد الکچری فرزندشان را در فضای
مجازی انتشــار میدهند با گرفتن هر الیک
نیاز به تایید در خــود را ارضا میکنند ،پس
اجتمــاع ،تکنولوژی و مد مــردم را به این

سمت سوق میدهند.
وی با بیان اینکه «بیشــتر افرادی به سمت
ایــن کار میرونــد که خال روانــی دارند و
آدمهای ســالم هرگز این کار را نمیکنند»
خاطرنشــان میکند :برخی افــراد اختالل
شخصیت نمایشی دارند که این کار را انجام
میدهند ،این اختــال ،نیاز به تایید در فرد
را به شــدت بــاال میبرد و باعث میشــود
افراد رفتارهایی را بــرای جلب توجه انجام
دهد ،یکی از نشــانهها در افراد همین تولد
الکچری گرفتــن و یا عکسها و فیلمهایی
اســت که از تمام لحظات زندگی در فضای
مجازی منتشــر میکنند .فضای مجازی به
خصوص اینستاگرام به نمود پیدا کردن این
رفتارها کمک میکند و باعث میشــود که
فرد بیمارتر شــود ،این والدینی که برای به
دنیا آوردن فرزند خود در این تاریخها تالش

اعتماد به نفس
در بستر خانواده توسط
والدین برای کودک
شکل میگیرد و زیاد
به پدیدههای بیرونی
مرتبط نیست

میکنند کسانی هســتند که در آینده از این
بچههــا در فضــای مجازی بــرای نمایش
دادن و ابزاری برای تایید شدنشــان استفاده
میکنند.دادگســتر مقدم افزود :جالب است
بدانید که انتشــار تصاویر کودکان در برخی
از کشــورهای اروپایی توســط والدین جرم
تلقی میشــود ،چون این کار باید با رضایت
فرد انجام شــود ،و حتی در مواقعی بوده که
کودک بعداز بزرگ شــدن به خاطر انتشــار
عکسهایش در فضای مجــازی از والدین
شکایت کرده است .ما پدیده کودکان کار در
فضــای مجازی را داریم که همین کودکانی
هســتند که در فضای مجــازی عکسها و

مدل شدنشــان را برای کسب درآمد انتشار
میدهــن ،کــه در مباحث مربــوط به آن
میپردازیم.
وی با توضیح اینکه تولد الکچری بســتری
را آماده میکند برای بروز رفتارهای جدیدتر
در این حوزه ،دو مشکل دیگر که در اینباره
وجــود دارد از جمله اختــاالت اضطرابی و
افســردگی یا اختالل دو قطبی ،افرادی که
این اختالالت را دارند برای کاهش اضطراب
و افسردگی دســت به این کارها میزنند تا
بتوانند رفتارشان را کنترل کنند ،بیان میکند:
در مجموع والدینی که ســالم هســتند و به
نیازهایشــان درست پاســخ داده میشود به
سمت این رفتار نمیروند.
این روانشــناس تصریح میکند :به نظر من
والدینی که ایــن کار را میکنند هنوز برای
والد بودن آماده نیســتند ،چون اولین اصل
والد بودن الویت داشــتن نیازهای فرزند به
نیازهای والد اســت مخصوصا در ۷سال اول
که کودک نیازمند به والدین است؛ زیرا شما
خدای کــودک روی زمین هســتید که به
نیازهایش پاسخ میهید و باعث رشد کودک
میشوید.
دادگســترمقدم میافزاید :وقتــی والدین به
خاطر رسیدن به نیاز خودشان بچه را نارس
به دنیا میآورند تا تولد الکچری داشته باشند
حتی به قیمتی که بچــه با ریه های ناقص
در دستگاه نگهداری شود ،این یعنی والدین
هنوز آمادگی والد شدن را ندارند ،و این بچه
در معرض آســیبهای روانی بیشــتری از
طرف والدین قرار میگیرد.
وی در پاســخ به اینکه آیا در کشور تدبیری
برای جلوگیری از این اندیشــیده شده است،
تشریح میکند :متاســفانه اداره ثبت احوال
اعالم کرده اســت که مردم بــرای تولد در
۹۹/۹/۹به بیمارستانها هجوم نبرند زیرا اگر
بچــهای چند روز قبل یا چند روز بعد به دنیا
بیاید تاریخ تولــدش را  ۹/۹ثبت میکنیم،با
این کار مردم را تشویق به چنین رفتارهایی
میکنند و مهــر تایید به این رفتار اشــتباه
اجتماعی میزنند.این روان شــناس در پاسخ
به اینکه بعضی فکر میکنند با دستکاری در
تاریخ تولد فرزندشــان برای او اعتماد بنفس
می سازند ،خاطرنشــان کرد :من همیشه بر
دو اصل تاکید میکنم که افراد برای ازدواج
کردن و والد شــدن باید دورههایی آموزشی

والدینی که برای به
دنیا آوردن فرزند خود در
تاریخهای رند تالش میکنند
کسانی هستند که در آینده از
فرزندان خود فضای مجازی
برای نمایش دادن و ابزاری
برای تایید شدنشان استفاده
میکنند

را پشــت سر بگذراند و گواهینامه این کار را
بگیرنــد؛ ولی متاســفانه در جامعه ما به این
موضوع مهم اهمیت نمیدهند ،کســانی که
به این پدیده تاریخ تولد رند اعتقاد دارند که
به بچه اعتماد به نفس میدهد ،به تاریخ تولد
افراد برجســته نگاه کنند ،آیا تاریخ تولد آنها
رند اســت که به موفقیتهای باال رسیدند،
عتمــاد به نفس در بســتر خانواده توســط
والدین برای کودک شکل میگیرد و زیاد به
پدیدههای بیرونی مرتبط نیست .بستر اعتماد
به نفس در  ۲یا ۴ســال اول زندگی کودک
توســط والدین ساخته میشود و باید بتوانیم
در هــر لحضه از زندگی بــه او بگوییم «تو
خوبی» « تو میتوانی» و این برای شــکل
گیری اعتماد بنفس کافی است .تاریخ تولد
یک جنبه نمایشــی برای فــرد دارد.وی در
پاسخ به این پرسش که با توجه به وضعیت
فعلی گرایش افراد به این دســته از اقدامات
در آینده روبه بهبود میرود یا بدتر میشود؛
تشــریح میکند :قطعا بدتر میشــود ،حال
روانی جامعه خوب نیست و نیازهای پایهای
مردم ،مثل نیاز به احترام و دوســت داشــته
شــدن و یا حتی نیازهای زیستی و امنیت
افراد در این سیســتم پاســخ داده نمیشود
و ایــن موضوع حال روانی مــردم را خراب
میکند؛ افراد برای خوب شدن حالشان دست
به رفتارهایی این گونه میزنند تا موقتا حال
خوبی پیدا کنند ،هر چقدر که افراد در فضای
مجازی غرق شوند این رفتارها بیشتر خواهد
شد و دنیا هر روز بیشتر به سمت ارتباطات
مجازی کشیده میشوند.

 ۱۷۴۸کرونا مثبت قصد استفاده از هواپیما و قطار را داشتند

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :تمام آزمایشهای
مثبــت در یک بانک اطالعاتی جمع آوری میشــود و طی
چهار روز گذشته از حضور و سفر  ۱۷۴۸نفر فردی که مثبت
بودند و قصد خرید بلیت و مســافرت بــا اتوبوس ،هواپیما و
قطار داشتند جلوگیری کردیم.
به گزارش «صبح امروز» علیرضا رئیسی در حاشیه ستاد ملی
مقابله با کرونا تشــریح کرد :به طور کلی با توجه به رعایتی
که مردم انجام دادند و میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی
که به باالی  90درصد رســیده اســت ،رونــد بیماری رو به
کاهش گذاشــته و در حال حاضر در  160شهر و شهرستان
قرمــز ،حدود  145شــهر روند رو به کاهــش دارند و روند
کاهشی شروع شده که بسیار جای خوشحالی است و در 15
شــهر باقی مانده نیز فکر میکنم طی این هفته روند کاهش

آغاز خواهد شد.
به گفته وی خبر خوب دیگر این اســت که  89شــهری که
قرمز بودند که از  5آبان  43شــهر بود و  14آبان  46شــهر
دیگر به آن اضافه شــد ،آن  89شهر به جز دو شهر همه این
شــهرها از حالت قرمز خارج شــده و به نارنجی و زرد بدل
شدهاند که نشاندهنده رعایت بسیار خوب مردم است .برای
کاهش روند فوتیها هم باید منتظر باشیم .با توجه به اینکه
در حال حاضر میزان ورودی به بیمارستانها و بستری رو به
کاهش گذاشته،حدود دو تا سه هفته دیگر آثار این موضوع را
خواهیم دید .میزان فوتیها نیز کاهش مییابد.
رئیسی تاکید کرد :نباید دوباره فریب این را بخوریم که چون
روند بیماری رو به کاهش گذاشــته دیگر نیــاز به اقدامات
خاصی نیست ،بلکه آقای رییس جمهور هم تاکید کردند که

اقدامات زیادی باید انجام شــود .همچنان باید بحث استفاده
از ماســک ،فاصلهگذاری اجتماعی و ...را باید جدی بگیریم.
ترددهای غیر ضروری را حذف کرده و از حضور در جشنها
و مراســمهای پرتجمع به ویژه در فضاهای بسته باید پرهیز
کرد .با توجه به سرد شدن هوا و بسته شدن درب و پنجره و
کاهش تهویه ،این مضوع میتواند برای شیوع بیماری بسیار
موثر باشــد .خوشبختانه ما میزان تستها را تا پایان این ماه
به  100تا  120هزار تست در روز خواهیم رساند.
وی بــا بیــان اینکه « با توجــه به ســامانه یکپارچه رصد
آزمایشهایی که ایجــاد کردیم ،تمام آزمایشهای مثبت در
یک بانک اطالعاتی جمع آوری میشود» تصریح کرد :طی
چهار روز گذشته از حضور و سفر  1748نفر فردی که مثبت
بودند و قصد خرید بلیت و مســافرت بــا اتوبوس ،هواپیما و

قطار داشــتند جلوگیری کردیم .زیرا توانستیم از این سامانه
استفاده کنیم.
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت :یکی از مصوبات
امروز ســتاد ملی کرونا که یکی از مصوبات خوب است ،این
اســت که فکر میکنــم برای اینکه بتوانیــم از حضور افراد
کرونــا مثبت در حمــل و نقل عمومــی و ادارات جلوگیری
کنیم ،این اســت که همراه داشــتن کارت ملی برای گرفتن
خدمت ،الزامی اســت؛ بنابراین هموطنان اگر قرار اســت به
اداره ای برای گرفتن خدمت مراجعه کنند ،باید کارت ملی به
همراه داشته باشند .این اقدام برای حفظ سالمت خودشان و
دیگران است .در این صورت اگر آزمایش مثبت داشته باشند،
بــا کارت ملی قابل چک کرن اســت و میتوانند از افراد در
معرض خطر محافظت کنند.

مجازات قضایی در انتظار والدینی که اصرار به تولدهای تقویمی دارند

مصطفی ترک همدانی از مجازات شــدید پزشــک ،ماما و
والدینی که اصرار به تولدهای تقویمی دارند و سبب ضربه به
ســامت جنین می شوند ،خبر داد.به گزارش «صبح امروز»
به نقــل از برنا ،مصطفــی ترک همدانی ،وکیــل پایه یک
دادگســتری با اشــاره به پیامدهای حقوقی دستکاری تاریخ
زایمان بــرای به دنیا آوردن فرزند در تاریخ ُرند گفت :از این
بابت که اگر کسی عمدا سالمتی شخصی را به خطر بیندازد
مرتکب جرم شده است ،انجام دادن چنین کاری یعنی همان
دستکاری تاریخ به دنیا آمدن جنین ،قطعا پیامدهای حقوقی

و کیفری دارد.او افزود :طبق قانون ،فرقی ندارد انسان به یک
شــخص کامل و بالغ آسیب برساند یا جنینی که هنوز متولد
نشده است به هرحال مجرم محسوب میشود و باید مجازات
شــود.به گفته ترکهمدانی قانون مجازات اســامی برای
چنین اقدامی مجازات پیش بینی کرده اســت و در راستای
مبحث صدمه رساندن به جنین قرار داده است به این صورت
که اگر آســیب زننده؛ یعنی پزشــک ،ماما و والدین با وجود
اینکه میدانند اگر تاریخ زایمان را جابجا کنند جنین آســیب
میبیند و حتی ممکن اســت ُمرده به دنیا میآید اما به بهانه

به دنیا آمدن در یــک تاریخ ُرند این کار را انجام دهند ،باید
مجازات شوند که در این شرایط پزشک و ماما مباشر جرم و
پدر و مادر معاون جرم هســتند و هرکدام مجازات مشخص
دارند.ایــن وکیل پایه یک دادگســتری درخصوص مجازات
مباشــر و معاون در چنین جرمی بیان کرد :قانونگذار صریحا
مجازات این اقدام را ذکر کرده اســت که اگر جنین ُمرده به
دنیا بیاد قتل محسوب میشود و پدر و مادر باید دیه بپردازند
و اگر جنین با آسیب به دنیا بیاید یا بعدا دچار آسیبی شود که
ناشی از اقدام چنین کاری بوده است باز هم دیه تعیین شده

است که والدین باید بپردازند.ترک همدانی با تشریح کرد :در
دادســرای رسیدگی به جرائم پزشکی تا دلتان بخواهد از این
دست جرائم که ناشی از تخلفات یا قصور انجام امور پزشکی
اســت ،وجود دارد اما در این مورد ،فقط پزشک و ماما مقصر
نیســتند بلکه والدین هم در این صدمه دخیل هستند و آنها
هم باید مجازت شــوند و دیه پرداخت کنند .تنها تفاوت این
نوع جرائم این اســت که دیگر ولــی دم یعنی والدین وجود
ندارند و دادستان (مدعی العموم) یا ضابط مربوط یعنی وزارت
بهداشت و درمان ورود پیدا میکنند و آنها شاکی هستند.
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سرو «کشمر» ،نماد سرافزاری ایرانیان
رجبعلیلبافخانیکی

باستانشناس و مدیرکل اسبق میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی

گزارشی از حواشی انتشار آلبوم علی زند وکیلی؛

حق معنوی اثر را حفظ کنید ،حتی شما دوست عزیز!

مریم اصغری

خبرنگار

حق پایمال شده این شاعر خراسانی
را به او بازگردانید

همچنین حســین غالمی دبیــر انجمن
شــعر خیابان و یکی از افرادی که اخیرا
در راستای شفاف سازی این اتفاق تالش
بســیاری را به انجام رســانده اســت در
این رابطه میگویــد :من هم دورادور در
جریان بــودم .اما زمانی که پیگیریها به
نتیجه نرســید مدام به این فکر میکردم
باید بیشــتر به این موضوع پرداخته شود
تا حق پایمال شــده این شاعر خراسانی
بــه او بازگردد .هرچند که بیش از 40روز
از فوت ایشــان میگذرد اما بدون تردید
حفظ این اثر میتواند دلگرمی بازماندگان
وی باشد.
وی ادامــه میدهد :شــعر مرحوم جمیله
ســادات کراماتی از اینترنت دانلود شده
که در آنجا به اشــتباه ایــن غزل به نام
حســین منزوی ثبت شــده بود .اما این
اتفاق ماحاصل انتخاب شــعر بدون هیچ
تحقیقی از بستر نامناسب اینترنت است.
طبیعتا رفتــار حرفهای ایجاب میکند که
برای انتشار چنین آلبومی توسط خواننده
مطرحی چون علی زند وکیلی حساسیت
بیشتری لحاظ گردد.
عذرخواهی که شبیه عذرخواهی نبود!

غالمــی میافزایــد :با ارائه مســتندات
و توضیحــات کافــی همچــون عکس
صفحــات کتاب و تاریخ انتشــار و ...به

فیلمی از ایران برگزیده جشنواره استانبول

فیلم «نامو» (بیگانه) به تهیه کنندگی مســتانه مهاجر و به ســرمایه گذاری نوید محمدزاده و پژمان بازغی
تولید شده است .بختیار پنجهای ،سویل شیرگیر ،نادر مهدیلو ،ناصر هاشمی ،هادی افتخارزاده ،فیروز عاقلی
و تارا آقاجانی بازیگران این فیلم هستند.
پخش این فیلم توسط شرکت آرت هود اینترتیمنت انجام میشود.
ســایر عوامل فیلم «نامو» (بیگانه) عبارتند از مدیر فیلمبــرداری :وحید بیوته ،صدابردار :عبدالرضا حیدری،
صداگذار :حسین قورچیان ،مدیرتولید :سامان ایرانزاده ،دستیار کارگردان :امیر اطمینان ،مدیر روابط عمومی:
علی پاکزاد.

بد نیســت اشــارهای به مــاده  ۲قانون
حقوق مولفــان ،مصنفــان و هنرمندان
داشته باشــیم .مطابق این قانون،آثاری
که نتیجه فکر ،ایده و ابتکار افراد هستند
مورد حمایت این قانــون قرار میگیرند.
این آثار شــامل یک نوشــته ،مجسمه،
نقاشــی ،موســیقی ،فیلم ،عکس و حتی
طرحهایگرافیکی و طرحهای نرم افزارها
نیز میباشد.
موضــوع دیگری که در این بین میتوان
به آن اشــاره کرد ،مبحــث پیگیری این
موضوع با اســتفاده از وظیفــه حمایتی
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان
رضــوی از هنرمندان اســت .با توجه به
تحقیقات ما ،اگر نامهای به اداره فرهنگ
و ارشاد اســامی خراسان رضوی ارسال
و مســتندات ضمیمه گــردد ،به راحتی
میتــوان موضوع احقاق حقوق مولف اثر
را توسط این اداره از وزارت ارشاد پیگیری
کرد .چراکه چاپ کتاب مستقیما زیر نظر
و تائید این وزارت اســت و به ســادگی
صحه بر ایــن ادعای مرحــوم کراماتی
گذاشته میشود.
جا دارد اشارهای به این موضوع نیز داشته
باشــیم که حفظ حق معنوی اثر چه بسا
بیشتر از حقوق مادی آن ارزشمند باشد و
بی شک اگر چتر حمایتی مستحکمی بر
سر هنرمندان گسترده باشد ،کمتر شاهد
این چنین اتفاقاتی هســتیم .در انتها نیز
باید یادآور شــویم که مصرانه پیگیر این
موضوع از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
خراسان رضوی هستیم تا شاید به زودی
اخبــار خوبی را در این خصوص منتشــر
کنیم.

خبر

حضور  ۷۲درصدی زنان سرامیست
در دوساالنه سرامیک

دهمین جشــنواره فیلم «جنایت و مکافات»
استانبول در حالی پایان یافت که فیلم ایرانی
«نامــو» به تهیه کنندگی مســتانه مهاجر و
کارگردانی نادر ساعی ور« ،ترازوی طالیی»
این جشنواره را از آن خود کرد.
به گزارش روزنامه«صبــح امروز» و به نقل
از ایســنا ،دهمین دوره جشنواره جهانی فیلم
«جنایت و مکافات»  ۲۰تــا  ۲۶نوامبر (۳۰
آبان تا  ۶آذر) در شهراستانبول ترکیه برگزار
شــد و فیلم «نامو» از ایــران بعنوان یکی از
آثار بخش رقابتی فیلم بلند سینمایی در این
جشنواره اکران شد و جایزه بزرگ بهترین فیلم این جشنواره را از آن خود کرد.
هدف از برگزاری این جشــنواره نمایش ســوژههای جنایی ،مکافات و عدالت در قالب ســینما جهت نقد و
بررسی آنها در راستای توسعه و ارتقای فهم از حقوق بشر ،همبستگی و دموکراسی در جامعه است.

چه بسا حفظ حق معنوی اثر از حق
مادی آن ارزشمندتر باشد!

۷۲درصــد هنرمندانــی کــه آثارشــان در
یازدهمین دوســاالنه ملی سرامیک ایران به
نمایش گذاشته شده است ،زن هستند.
به گــزارش روزنامه«صبح امروز» و به نقل
از ایرنا ،در یازدهمین دوســاالنه ســرامیک
ایران  ۹۷اثر به نمایش گذاشــته شده است
که  ۸۵هنرمند هرکدام یک اثر ،چهار هنرمند
هرکدام دو اثر به نمایش گذاشــتهاند و چهار
اثر نیز به صورت مشترک دو نفره ارائه شده
اســت و در مجموع  ۹۷هنرمند در دوساالنه
حضور دارند.
حضور زنان در قامت مدیران آموزشگاه های هنری و مدیریت گالری های هنری از دیگر موارد قابل تامل
در سال های اخیر است که حضور آن ها در نسبت با مردان در حال افزایش است.
افزایش حضور زنان در فضاهای آکادمیک ،نقش موفق زنان در عرصه های اجتماعی و شــرایط فرهنگی
و اقتصادی کشــور را می توان از عواملی دانست که در تمایل به زنانه شدن هنرهای تجسمی ایران نقش
مهمی داشته است.
از بین  ۹۷هنرمند راه یافته به نمایشــگاه دوســاالنه  ۶۹نفر زن و  ۲۸نفر مرد هستند که بیانگر حضور ۷۲
درصدی هنرمندان سرامیست در دوساالنه است.
یازدهمین دوساالنه ملی سرامیک ایران با حمایت اداره کل هنرهای تجسمی و همکاری انجمن هنرمندان
ســفالگر ایران و موسســه توسعه هنرهای تجســمی معاصر از  ۱۰آبان ماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار
شده است.

کافه کتاب

نشسته ام کنار خودم

«علــی
شــعرهای
عربی»دعوتــی اســت
روشنی بخش به شنیدن
نــوای دل انگیــز دو تار
خراســانی ،همراه شدن با
پرندهای در پروازی به سوی
رهایــی ،مشــارکت در آبی
اقیانوس بیکران و تماشای
ماه از فراز کوه باشکوهی به
نام تنهایی.
او ســالها عاشــقانه بــه
دنبال کلمهای گمشــده در میان کتابها ،به
دنبال حرفی در میان حروف و در جســتجوی
پنجرهای به تصویری دلخواه سرشار از حس خوب زندگی در میان کلمهها قدم زده است
و از تپش تپههای دور ،از دم و بازدم نبض ســبزهها و از ســکوت شیری رنگ سکوی
سنگها برایمان شعرهایی زیبا هدیه آورده است.
« هنوز در ذهن من /آســمان آبی وجود دارد /و خورشــید به فراوانی میتابد /پرندهی
قهوهای پرواز میکند /و بلبل زرد میخواند /در انبار متروکه فرودگاه /زیر یک ماشــین
قدیمی دراز کشیدهام /و همهی آنچه را که بر زبان آوردم/حقیقت دارد»
«علــی عربی»از اندوه جنگ و غم ویرانهها آگاه اســت و با آرزویی شــاعرانه در میانه
نبردهای خونین از صلح سرودی دل انگیز میسازد.
«نه نمیتوانم /پشــت میز مذاکره بنشــینم /نه نمیتوانم  /به کســی کمک کنم /تنها
میتوانم /وسط میدان جنگ بایستم /تا هر دو طرف /به من شلیک کنند»
تلخــی روزگار و گرانی نان هر چند لحظاتی تلخ را در صفحات کتاب آفریده اســت اما
شــاعر با نشان دادن سمت نیک احساسات پاک انسانی در نهایت دست خواننده آثارش
را در دست شادی میگذارد و به کوچه خوبی رهسپار میکند.
«شــادیام را بر میدارم /به کوچه میزنم /و به اولین کودکی میدهم /که توپش را گم
کرده است /اندوهام را /ال به الی لباسهای چمدان میگذارم /و خودم را به آخرین قطار
شبی میسپارم /که از این شهر میگذرد /به مرز که رسیدم /دلم را همچون پرندهای /در
آسمان آبی رها میکنم /پرنده عادتی  /آیا به خانهاش باز خواهد گشت؟»
علی عربی با شــناخت عالی از شعر ســپید و همزیستی عارفانه با طبیعت در آرزوی دنیا
وجغرافیایی اســت که در آن نامها نه از دوری و جدایی که از دوســتی و یکتایی بگویند
چرا که« :کوه ها /وقتی به کشــور دیگری میرســند /نامشــان تغییر میکند /اما برای
همیشه /کوه باقی میمانند»
و حس عمیق دوســت داشتن را در آهنگ طبیعت کشــف میکند و میسراید« :فردا/
درختی که در مسیر خیابان ایستاده /و سایهاش را از تو دریغ نمیکند ،منم /کمک کن!/
تا از میان کلمه ها سبز شوم»
این شعرها که کلمات را راهی به اقیانوس زیبایی ساخته اند بخوانیم و روشنی یابیم.
مجموعه شعر «نشســتهام کنار خودم»کتابی از «علی عربی «را انتشارات نگاه در ۱۱۴
صفحه و با قیمت ۱۵۰۰۰تومان رهسپار بازار کتاب کرده است.
جواد لگزیان

خبر

بدون شــک کســانی که به هر نوعی با
جامعــه هنری و ادبی مشــهد در ارتباط
هستند از موضوع استفاده از شعر مرحوم
جمیلــه کراماتی که در شناســنامه آلبوم
علــی زند وکیلی به نام حســین منزوی
منتشــر شــد ،مطلع هســتند و قطعا در
صفحات مجازی بــرای یک بار هم که
شــده موضوعی مرتبط با ایــن اتفاق را
مرور کردهاند .حال با ارائه پیش گفتار باال
قصد داریــم که به جهت احقاق حق این
شــاعره مرحوم گامی در راستای شفاف
سازی این مهم برداریم .در این خصوص
به سراغ سید احسان کراماتی ،برادر وی
رفتیم تا توضیحات تکمیلی را بشنویم.
احسان کراماتی میگوید :در فروردین ماه
سال جاری بود که مرحوم خواهرم ،پس
از پیگیری و تالش برای برقراری ارتباط
با علــی زند وکیلی و مدیــر برنامه وی،
پستی را در قالب شکوائیه ادبی در صفحه
شخصی خود به اشتراک گذاشت و توسط
دیگر شــاعران خراسانی و بعضا کشوری
بارها بازنشر شد و به کرات مسئولین این
اتفاق بر روی این پستها تگ شدند.
متــن شــکوائیه مرحوم جمیله ســادات
کراماتی بدین شــرح بود که« ســال 93
به طور اتفاقی متوجه شــدم که یکی از
شــعرهای من (که غزلی است از کتابی
که در سال 88به چاپ رساندهام) را جناب
زندوکیلی اجرا کرده است؛ آن هم بدون
اجازه و رعایت حقــوق مربوط به مولف
اثــر .پیگیری زیادی صــورت گرفت اما
نتوانستم به ایشان و مدیر برنامههایشان
دسترســی پیدا کنم( .بعــد از مدتی هم
متوجه شدم که در بعضی از سایتها نیز
این شعر با نام حسین منزوی منتشر شده
است) اخیرا هم که دسترسی حاصل شد،
مدیر برنامه ایشان پشت گوش انداختند و
دیگر پاسخی ندادند ....انشااهلل که جناب
زند وکیلی این اشــتباه بوجــود آمده را
تصحیح کنند».
احسان کراماتی ادامه داد :با وجود اینکه
مدتی بود که خواهرم از این اتفاق مطلع
شده بود ،نمیخواست موضوع را بیش از
اندازه بزرگ کند و ترجیح داد با مصالحه
با مســئولین تهیه آلبوم ،ایــن موضوع
فیصلــه پیدا کنــد .بنابرایــن در صفحه

خبرنگار

ما انسانها از هنر لذت
میبریم اما این بدان
معنا نیســت که به
هر شکل و نوعی از
هنر دیگران استفاده
کنیــم .بنابرایــن تنها
خالــق آثــار ادبــی و
هنری ،حق استفاده از
آثــار خــود را دارند و
دیگــران حق کپی آثار
دیگــران را ندارند .به
این حق اصطالحا امروزه حق کپی رایت
میگویند .متاسفانه هنرمندان امروزه به
علت ناآگاهیهایی کــه در زمینه حقوق
خود دارند ،بســیار مورد سواستفاده قرار
میگیرند .این در شرایطی است که حتی
در بعضــی کشــورهای پیشــرفتهتر
نقاشیهای کودکان باالی سه سال مورد
حمایت کپی رایت قرار میگیرند.
موضوع بحث برانگیــز در این خصوص
این اســت که اســتفاده از آثــار ادبی و
هنری به طور اخالقی نیاز به اجازه خود
صاحب اثر دارد ،امــا از آنجا که این آثار
به راحتی میتوانند در اختیار دیگران قرار
بگیرند ،ممکن است خیلیها بدون اجازه
و رعایت کپیرایت از آنها استفاده کنند.
برای حمایت از این آثار در کشــورهای
دیگر سازمانهای بینالمللی کپی رایت
وجود دارد که متاســفانه ایران عضو این
سازمانها نیست.
با ایــن پیش توضیحات خواســتیم این
موضوع را یادآوری کنیم که هنرمندان و
نویسندگان و هر شخصی که از ایدههای
خود آثاری بوجــود میآورد؛ دو نوع حق
نســبت به آثار خود دارد .حق معنوی؛ به
این معنا که اثر باید به نام خالق اثر منتشر
گردد و اگــر جایزهای به اثر تعلق بگیرد،
مالک آن جایزه خالق اثر ادبی میباشــد
و شخص دیگری حق ندارد که آن را به
نام خود منتشر کند یا این حق را از پدید
آورنده اثر سلب کند .حق دوم،حق مالی
نسبت به اثر اســت .بر خالف آنچه که
اکثر عموم افــراد تصور میکنند یک اثر
هنری رایگان نیســت و برای استفاده از
آثار ادبی و هنری سایرین ،باید هزینه به
صاحب اثر پرداخت شــود و حق استفاده
مالی و کاربردی از یک اثر با صاحب آن
اثر میباشد.

گامهای ابتدایی احقاق حق مرحوم
جمیله سادات کراماتی

اینســتاگرام خود ،یعنی تنها راه دسترسی
که موجود بود اقدام بــه برقراری ارتباط
کرد و مســتندات خود را شــرح داد .اما
توسط مدیر برنامه علی زند وکیلی مورد
استقبال و پیگیری قرار نگرفت.
کرامات در پایانبندی صحبتهای خود
مطرح کرد :شــعر «متهم» با مطلع «دلم
برای تو و حرف تازهات تنگ اســت» در
کتاب شعر مرحوم جمیله سادات کراماتی
با عنوان «ماه را دوست دارم که شبهایت
را» در ســال  1388توســط انتشــارات
موسسه انجمن قلم ایران به چاپ رسیده
اســت .اما آلبوم «عبور از مه» علی زند
وکیلی که این شــعر در آن اجرا شــده
اســت ،مربوط به سال  92است .بنابراین
با یک نگاه ســاده میتــوان صحت این
موضوع را بررسی کرد و جایی برای ایراد
و بهانــه در حفظ حق معنــوی اثر باقی
نمیماند.

ادمین پیج اینســتاگرامی «کپی پیســت
اورجینال» ،طی رشــته استوریهایی به
شــرح کامل این مطلب پرداخته شــد و
حمایتها و بازخوردهای زیادی توســط
کســانی که دغدغه هنــر دارند به انجام
رســید .پس از آن با پستهای این افراد
و منشن کردن آقای زند وکیلی در همان
ســاعات ابتدایی صدا به گوش او رسید.
اولین عکسالعمل این خواننده سرشناس،
حذف پست مربوط به این غزل از صفحه
شــخصی خود بود .من و دیگر دوستانی
کــه از ما حمایت میکردنــد پس از این
اتفاق در دایرکت و دیگر پســتها اعالم
نظر کردیم .پس از آن به این فکر کردیم
که بــرای پیگیری این موضوع باید فراتر
از مشــهد گام برداریم و در این خصوص
به علیرضا بدیع ،پیمان ســلیمانی ،علی
بهمنی ،نادر خطایــی و تعدادی دیگر از
شاعران مطرح کشوری اطالع دادیم.
دبیر انجمن شعر خیابان تصریح میکند:
زمانی که این افراد به چرخه پرس و جو
کردن و هشتگ گذاشتن پیوستند ،فردی
به نام هامون بهرامــی مقدم در کامنتی
نوشــت « من ســازنده پروژه «عبور از
مــه» با صدای علی زند وکیلی هســتم.
این انتخاب شعر یک سهو از طرف بنده
بوده است و مراتب عذرخواهی از خانواده
زنده یاد منزوی و خاتــم کراماتی حدود
سه سال پیش انجام شــد و پرونده این
قضیه بسته شد»
وی میافزاید :از آنجایی که پست شکوائیه
ادبی خانم کراماتی در سال جاری انتشار
داده شــده بود ،صحت ایــن ادعا تائید
نمیگردد .خانم کراماتی اگر میخواستند
این موضوع را از طریق شکایت پیگیری
کنند ،به راحتی امکانپذیر بود چراکه برادر
ایشان از بهترین وکالی مشهد هستند و
اگر میخواستند از این طریق اقدام کنند،
حتی میتوانستند غرامت مالی بگیرند .اما
مرحوم فقط به حفظ حق معنوی اثر خود
فکر میکردند .البته اینکه پیگیری از این
طرق نشد بســته به تصمیم خود او بودو
چراکه جدای از ســایر مباحث ،مدتها در
نبرد با بیماری ســرطان بودند .البته یک
ماه قبل از فوت در  24مهر مجدد پســت
خود را استوری نیز کرده و توسط شاعران
مشهدی نیز حمایت شــد و همچنان بر
حفظ حق معنوی اثر خود تاکید داشتند.

وی تاکید میکند :پس از کامنت سازنده
پروژه عبور از مه ،علی زند وکیلی استوری
مبنی بر اینکه این یم اشتباه سهوی بوده
است ،منتشر و اعالم میکند که شعر این
ترک به نام خانم جمیله سادات کراماتی
است .البته در واقع خیلی رنگ و بویی از
عذرخواهی در آن دیده نمیشــد و بیشتر
توضیح حواشــی بــود .در نهایت اینکه
رســانهای کردن این موضوع به دالیلی
حائز اهمیت است چراکه بعید میدانم این
ترک بازنشر شــود و یا حتی در بازنشر و
در شناسنامه کار شاعر ترک معرفی گردد.

سرو درختی تزئینی و همیشهسبز است ،شاید به همین دلیل
در فرهنگ بســیاری از ملتها نماد سرســبزی و زندگی و
جاودانگی اســت .در چین باستان عقیده داشتند که استفاده
از میوه ســرو باعث عمر طوالنی میشــود چراکه مملو از
عصاره «یانگ» است .آنها همچنین عقیده داشتند که اگر
صمغ سرو بر پاشنه پا کشیده شود بدن را سبک میکند .بر
آستانه حجرههای «انجمنهای سری» چین سرو بهعنوان
نماد جاودانگی کاشــته میشد .ســرو خمرهای در چین باستان «درخت شرق و بهار» بود و
مقدس شمرده میشد.
در ژاپن یکی از چوبهایی که در آئین «شــینتو» مصرف میشــد ،چوب نوعی ســرو به
نام«هینوکی» بود .کاهنان شــینتو عقیده دارند که آتش آئینی و مقدس را باید از اصطکاک
دو قطعه چوب هینوکی روشن کرد .هینوکی را در ساخت معابد نیز به کار میبردند که عالوه
بر جنبه تقدس ،پاک و فناناپذیر نیز بود.
در میانرودان نیز سرو از گذشــتههای دور موردتوجه و مقدس بوده تا جایی که به خدایان
هدیه میشــده است ازجمله در نقش برجستهای ســومری مربوط به «اور نمو» بنیانگذار
امپراتوری دولتشــهر ســومری «اور» ،او ظرف گلدانی شــکلی را که در آن سروی قرار
دادهشده ،به «نانار» ایزد ماه تقدیم میکند.
امــا در ایران جلوه ســرو در اســطوره و هنــر پررنگتر اســت ،در دوره هخامنشــی در
ســنگنگارههای تخت جمشید بارها از آن و کاج درخت همسان آن استفادهشده است .گاه
جهت جدا کردن صحنههای نمایش از یکدیگر مثل هدیه آورندگان پلکان شــرقی آپادانا و
گاه احتما ًال بهمنظور نمایش جنگل یا مرغزار مثل حاشــیه فوقانی صحنه جدال شــیر و گاو
بر بدنه پلکان شرقی آپادانا.
اما در میان ســروها «ســرو کشــمر» از همه معروفتر اســت و دلیل آن عظمت ،قدمت
سایهاندازی و حرمت آن بوده است .سرو کشمر که به «سرو بست» هم شهرت داشته برای
ایرانیان از قداســت بسیار زیاد برخوردار بوده زیرا در سنت «مزدیسنا» اعتقاد بر این بوده که
زردشــت آن را از بهشــت آورده و به دست خود در قریه «کشمر» (روستای علیآباد کنونی
شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی در محدوده ترشیز کهن) کاشته است.
این باور را فردوســی بزرگ اینگونه نقل کرده اســت« :یکی شاخ سرو آورید از بهشت /به
دروازه شهر کشمر بکشت»
« حمداهلل مســتوفی» کاشت سرو کشمر را به «جاماسب»نسبت داده و بسیاری از مورخان
و نویســندگان و شــاعران چون «ابومنصور ثعالبــی»« ،علی بن جهــم»« ،علی بن زید
بیهقی »« ،حمداهلل مستوفی»« ،جهانگیر اشــیدری»« ،محمد دبیر سیاقی»« ،محمدجعفر
یاحقی»«،قاآنــی»« ،محمدتقی بهار» و «محمدرضا شــفیعی کدکنی » و ...در آثار خود آن
را ستودهاند.
آن نهال بهشتی بهتدریج برومند و تناور شد تا آنجا که بنا بر روایات در سایه آن بیش از هزار
گوسفند آرام میگرفتند و مرغان بیشماری نیز بر شاخههای آن مأوا داشتند.
بنا به روایتی گشتاسب گرداگرد آن سرو ،تاالر عظیمی برآورد و برهر برگ آن نام گشتاسب
نقش بسته بود.
سرو کشمر تا سالیان دراز برپای بود تا اینکه در سال ۲۴۷ه.ق در مجلس «متوکل» عباسی
از آن ســخن به میان آمد و متوکل درصــدد انهدام آن برآمد ،به عامل خود «ابوالطیب» در
نیشــابور فرمان داد آن درخت بهشتی را قطع کند و برای او به «دارالخالفه »بفرستد .مردم
نیشــابور و کشمر برآشــفتند و پذیرفتند که پنجاههزار سکه زر بپردازند تا سرو کشمر بریده
نشــود اما عمال خلیفــه نپذیرفتند و درخت را قطعهقطعه کردنــد! و خلیفه یک روز قبل از
رسیدن درخت به قتل رسید و این امر مطابق با پیشگوئی زردشت بود که گفته بود« :هرکس
آن را برید کشته خواهد شد».
چــون درخت را بینداختند زمین آن حدود بلرزید و بــه کاریزها و بناها خلل وارد آمد .انواع
و اصناف مرغان ،چندان برگرد آن به پرواز درآمدند که آســمان پوشــیده گشت و به انواع
الحان زاری میکردند .چون درخت که بر هزار و سیصد شتر نهاده بودند ،به یکمنزلی مقر
خلیفه رســید ،غالمان ترک شــبهنگام او را پارهپاره کردند و به دیدار درخت نائل نیامد»
(ثمارالقلوب)
ســرو کشــمر که نماد عظمت و ســر افزاری و جاودانگی ایران و ایرانی بود ،بعد از خود در
آیینها و بافتهها و کاشیها و سفالها و فلزها در قالب نخل و «بتهجقه» باقی ماند.

در شهر

یکشنبه 9آذر   /1399سال سوم    /شماره816

Vol.3.No.816 / November.29.2020

www.sobhe-emrooz.ir
sobhe.emrooz.news@gmail.com

6
خبر

شهردار این شهر عنوان کرد:

افزیش ساخت و سازهای غیرمجاز در
تربتحیدریه نگران کننده است

مسئول مرکز پایش آالیندههای زیست محیطی
شــهرداری مشهد گفت :ساالنه در مشهد۲۴۵ ،
هزار تــن آالیندههای مختلف در جو منتشــر
میشــود که در این میان مونو اکســید کربن،
ناکس و ساکسها بیشترین سهم را دارند.
به گزارش صبح امروز ،رضا اســماعیلی با بیان
این مطلب افزود :لیست و سیاهه منابع آلودگی
هوای مشــهد توسط شهرداری تهیه و مهر ماه
امسال در کارگروه کاهش آلودگی هوای استانداری خراسان رضوی مصوب شده است.
وی اضافه کرد :بر اساس این سیاهه ۶۴ ،درصد از منابع آلودگی هوا در مشهد مربوط به منابع
متحرک و  ۳۶درصد مربوط به منابع ثابت است.
مســوول مرکز پایش آالیندههای زیست محیطی شهرداری مشــهد گفت :در بخش منابع
متحــرک آلودگی هوا ،خودروهای شــخصی ســهم اصلی را دارند و مونواکســید کربن نیز
بیشترین آالینده ای است که تولید میکنند.
اســماعیلی افزود :در بحث منابع ثابت نیز نیروگاهها ســهم عمدهای در آلودگی هوا دارند و
درصورتی که به جای مازوت از ســوخت با کیفیت استفاده کنند تاثیر چشمگیری در کیفیت
هوا خواهند داشت.
وی ادامه داد :پمپ بنزینها نیز ســهم  ۵.۲درصدی در آلودگی هوای این کالنشهر دارند که
این مهم مربوط به تبخیر و هدررفت بنزین است.
شهروندان مشهدی در  ۲۵۲روز امسال تا کنون  ۲۷روز هوا با شاخص ناسالم برای گروههای
حساس و یک روز هوا با کیفیت ناسالم برای همه را تنفس کردهاند.
همچنین تعداد روزهای هوا با شاخص قابل قبول از ابتدای امسال تا کنون  ۱۸۸روز و هوا با
کیفیت پاک نیز  ۳۶روز بودهاست.
کالنشــهر ســه و نیم میلیون نفری مشهد در کل  ۳۶۵روز پارسال  ۴۰روز هوای پاک۲۶۶ ،
روز هوای ســالم ۵۷ ،روز هوای ناســالم برای گروههای حساس و  ۲روز هوای ناسالم برای
تمامی گروهها داشت.

اجرای رای قلع دیوارکشی غیرمجاز در
منطقه 9

یک مورد دیوار کشــی غیرمجاز در مساحت
 600مترمربع براساس بند  14ماده  55قانون
شهرداری ها در محدوده این منطقه قلع شد.
بــه گزارش صبــح امروز براســاس بند 14
ماده  55قانون شــهرداری هــا ،اتخاذ تدابیر
مؤثر برای رفع خطر بناهــا و دیوارهای فاقد
استحکام و خطرســاز بر عهده شهرداری ها
اســت و در صورت عدم رفع خطر از ســوی
مالکان مربوطه پس از اتمام مهلت مقرر ،شهرداری می تواند نسبت به رفع خطر یا مزاحمت
اقدام کند.
به همین منظور در جهت صیانت از حقوق شهروندان قانون مدار و براساس ضوابط و مقررات
و با هماهنگی مراجع قانونی ،یک مورد دیوارکشــی غیرمجاز در مســاحت  600مترمربع در
حریم کال هفت تیر و اراضی فضای سبز آن محدوده تخریب شد.
گفتنی است از ابتدای ســال جاری  3مورد دیوار کشی غیرمجاز خطرساز در مساحت 1500
مترمربــع در محدوده خدماتی شــهرداری منطقه  9با هماهنگی مراجــع قانونی و ذیصالح
تخریب شده است.

تمرکزبرپیشگیریوبرخوردموثروفوریباساخت وسازغیرمجاز
در جلســه هماهنگــی
دســتگاههای اجرایی
اســتان که در دفتر
معاون هماهنگی امور
عمرانــی اســتانداری
خراســان رضوی برگزار
شــد ،در خصــوص
سیاســتگذاری بــرای
تمرکــز بــر اقدامــات
پیشگیرانه و برخورد مؤثر
بــا
فــوری
و
ساختوســازهای غیر مجاز تصمیمگیری
شد.
به گزارش صبح امــروز ،معاون هماهنگی
امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در
این جلســه بر صیانت و پاسداری از حقوق
عامه تأکید کرد و گفــت :رعایت قوانین و
مقررات در جلوگیری از ســاخت و سازهای
غیر مجاز به عنوان اهم وظایف دستگاههای
متولی باید در دستور کار قرار گیرد.
ســیدکمالالدین میرجعفریــان به ضرورت
برنامهریزی دقیق برای اقدامات پیشگیرانه
محمدعلی علی نژاد

مونو اکسیدکربن بیشترین سهم را در آلودگی
هوای مشهد دارد

معاون استاندار خراسان رضوی تاکید کرد:

خبرنگار

شهردار تربتحیدریه ،افزایش ساخت و سازهای
غیرمجاز و حاشیهنشــینی را از جمله مشکالت
عمده در بحث مدیریت شــهری ذکر کرد و با
بیان این که حاشیهنشــینی پیامدهای اجتماعی
منفــی زیادی نیز به همــراه دارد گفت :باید با
اتخاذ راهکار درســت و اصولی بــا این پدیده
مقابله شود.
به گزارش صبح امروز سعید اکبریان با بیان این
که معضل ساخت و سازهای غیرمجاز و حاشیه نشینی در تمام کشور از جمله در تربتحیدریه
به یک مشکل اساســی در مدیریت شهری تبدیل شده است افزود :افزایش بیرویه و افسار
گســیخته قیمت زمین و مسکن  ،ضوابط دست و پا گیر اداری ،قوانین متناقض ،نبود متولی
مشــخص ،نداشــتن تعیین حد و مرز خدماتی بین شــهرداریها و فرمانداریها ،داللبازی
و واســطهگری ســودجویان زمین و مسکن دست به دســت هم دادهاند تا شاهد شهرهایی
بدقواره و نا ایمن باشــیم.وی ادامه داد :اکنون نه تنها شــهرداری تربتحیدریه بلکه بیشــتر
شــهرداریهای کشور با شدت و ضعف درگیر ساخت و سازهای غیر مجاز هستند و مدیریت
شهری در پی آن است تا با توجه به شرایط اقتصادی کشور عالوه بر درک شرایط شهروندانی
که نیاز مبرم به مســکن دارند بتواند نسبت به اجرای سیاست های اصولی شهرسازی ،کسب
درآمد و ایجاد سرانههای خدماتی در محالت نیز اقدام کند.
شهردار تربتحیدریه با بیان این که جلسهای با حضور متولیان امر برگزار شد تا با همفکری
و هماندیشــی و با استفاده از تمام ظرفیتها نسبت به ساماندهی این حوزه اقدام شود گفت:
مشــاوران امالک ،بزرگ مالکان ،ســازندگان و مردم چهار رکن اصلی در کاهش ساخت و
ســازهای غیر مجاز هستند و هماهنگی بین بخشی برای مقابله با این پدیده الزم و ضروری
است.اکبریان افزود :مشاوران امالک دو دستهاند کسانی که غیرقانونی و بدون پروانه فعالیت
میکنند و کســانی دیگری نیز با وجود داشــتن پروانه کســب ،آگاهانه و یا به دلیل نداشتن
آگاهی و اشــراف کامل به قوانین ،اقدام به تنظیم مبایعه نامــه و قولنامههای خالف قانون
میکنند و فعالیت هر دو دســته به نوعی باعث شــکلگیری محدودههای شهری بد قواره و
خارج از اصول شهرسازی می شود.
وی آســیبهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و امنیتی را از جمله پیامدهای منفی ســاخت
و ســازهای غیرمجاز و افزایش حاشیهنشــینی عنوان کرد و گفت  :نباید توقع ایجاد انقالب
در شــهر را داشت و به طور حتم رفع مشکالت انباشته شــده نیاز به زمان و همراهی مردم
و همدلی مســووالن دارد و نخستین کسانی که از ایجاد این گونه محدودههای شهری غیر
اصولی متضرر میشوند ،خود مردم و ساکنان آن مناطق هستند.
شــهردار تربتحیدریه گفت :این شــهرداری با هدف حمایت از گروههای کم برخوردار و نیز
در جهت حمایت از ســاخت و سازهای اصولی و رونق محالت هدف ستاد بازآفرینی شهری،
اقدام به ارایه لوایحی با موضوع اصالح دفترچه قیمت منطقهای ،اصالح ضوابط شهرســازی،
ســاماندهی اراضی و پاسخگویی اراضی مشاعی به شورای شهر کرده است که خوشبختانه با
همراهی و حمایت اعضای شورا ،فرمانداری و نماینده مقام قضایی ،این لوایح در شورای شهر
و هیات تطبیق مصوب و طبق آن مقرر شد تا ظرفیتهای قانونی مناسبی برای ساخت و ساز
اصولی و رونقبخشی به ساخت و سازهای مردمی ایجاد شود.
اکبریان افزود :در حوزه مسکن نیاز است تا همزمان با برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز،
یک پیشــنهاد اجرایی و عملیاتی نیز برای ارایه به متقاضیان مســکن داشــته باشیم و اداره
مســکن و شهرسازی نیز باید نسبت به ایجاد شرایط مناسب برای در اختیار گذاشتن مسکن
مهر به متقاضیان واجد شرایط اقدام کند.

در راســتای رفع آسیبها در مبدأ اشاره کرد
و یادآور شــد :جلوگیری از تصرفات اراضی
دولتی و تغییر کاربریهای غیر مجاز اراضی
کشاورزی از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی بهرهگیری از ظرفیت رسانههای ارتباط
جمعی و روابط عمومی ادارات متولی را مهم
دانســت و افزود :افزایــش آگاهی عمومی
جامعه از قوانین و مقررات و اقدامات مستمر
ادارات متولــی در جلوگیری از ســاخت و
ســازهای غیر مجــاز و برخــورد قانونی با
متخلفان باید مد نظر قرار گیرد.
ارائه گزارش از ساخت و ساز غیر مجاز
تا دو هفته دیگر

الزم به ذکر اســت در این جلسه مقرر شد
حداکثر ظرف مــدت  2هفته ادارات متولی
موضوع ســاخت و ســازهای غیر مجاز در
اراضی داخل محدوده و حریم شهرها ،داخل
محدوده روســتاها و اراضی خارج از حریم
شهرها و محدوده روستاهای بر پایه اقدامات
قانونی (با بهرهگیری از ابزارهای تشویقی و
بازدارنده) باید برنامهریزی صورت گیرد و باز
خورد و اثر بخشــی برنامهها حداکثر ظرف

مدت  2هفته بعد به اســتانداری ارائه شود.
ضروری اســت گزارش اقدامــات مؤثر هر
دستگاه نیز رسانهای شود.
برنامه ریزی برای تحویل و تحول اراضی
دولتی داخل حریم شهرهای استان

همچنین مقرر شد ،ادارات کل منابع طبیعی
و راه و شهرســازی استان برای اجرای ماده
 10قانــون زمین شــهری موضوع تحویل
و تحــول اراضــی دولتی واقــع در داخل
حریم شهرهای اســتان برنامه ریزی الزم
را انجام دهنــد و نتیجه اقدامــات حداکثر
ظرف مــدت  2هفته به اســتانداری اعالم
شود.
ادارات متولــی موضوع صیانــت از اراضی
دولتی ،نظارت بر ســاخت و ســازهای غیر
مجاز نیز باید در راســتای هــم افزایی بین
دســتگاهها به گونهای برنامه ریزی نمایند
تــا از ظرفیتهــای موجــود هر دســتگاه
(گشت نظارت و ســایر امکانات پرسنلی و
تجهیزاتی و  )...برای انجام به موقع وظایف
قانونی محوله کلیه ادارات ذیربط در اســتان
بهرهگیری شود.

بارش برف و باران در خراسان رضوی شدت میگیرد
کارشــناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی خراســان رضوی گفت :بارشهای
پراکنــده باران و برف که طی روزهای اخیر در خراســان رضــوی جریان دارد روز
دوشنبه هفته جاری در مناطق مختلف این استان شدت میگیرد.
آیدا فاروقی روز شنبه با بیان این مطلب به خبرنگار ایرنا افزود :از عصر روز یکشنبه
و در طول روز دوشــنبه بر میزان وسعت این بارشها افزوده میشود و طی این مدت
احتمال آبگرفتگی در جنوب و غرب خراســان رضوی و اختالل در ترددها در نیمه
شمالی استان پیشبینی شده است.
وی ادامه داد :بارشــهای برف و باران پیشبینی شده همراه با پدیده مه گرفتگی و
کاهــش میدان دید و همچنین بارش کوالک در برخی از مناطق خراســان رضوی
رخ خواهد داد.
کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت :از عصر جمعه تاکنون بارشهای پراکنده در شهرستانهای
قوچان ،کالت ،کاشمر و تربتجام استان خراسان رضوی گزارش شده است.
وی اضافه کرد :از امروز شــاهد روند افزایش دما در خراســان رضوی هستیم به طوری که بیشینه دمای هوای مشهد فردا ۹
درجه سلسیوس پیشبینی شده است و به تدریج تا روزهای پایانی هفته افزایش دارد.

تهیه طرح های توسعه و عمران شهری
و روستایی براساس نیاز واقعی

ادارات متولی موضوع تهیه طرحهای توسعه
و عمران روســتایی  ،شــهری و  ...نیز باید
ترتیبــی اتخــاذ کنند تا طرحها بر اســاس
نیازهــای واقعی جامعه هدف تهیه شــود و
آسیب شناسی گرایشهای عمومی به تغییر
در طرحهای توســعه شــهری با تمرکز بر
ارائه راهکارها برای رفع مشــکالت در مبدأ
صورت پذیرد.
استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق
بیت المال

همچنین بنا شــد از ظرفیت شــورای حفظ
حقوق بیت المــال برای اجــرای به موقع
قوانین و مقررات ،رفع مشکالت ،هماهنگی
با مراجع قضایی استان ،شهرستان و نیروی
محترم انتظامی توســط کلیه ادارات متولی
موضــوع صیانــت از زمین و حقــوق عامه
بهرهگیــری گردد.اقــدام به موقــع مطابق
مقــررات در جلوگیری از ساختوســازهای
غیــر مجاز و برخــورد قانونی بــا تخلفات
ســاختمانی و متخلفان به عنوان مهمترین

پارامتر ارزیابــی ادارات اجرایی ،فرمانداریها،
بخشداریها ،شهرداری ،دهیاریها و  ...لحاظ
و نیز به دفتر بازرســی ،مدیریت عملکرد و
امور حقوقی اســتانداری و کلیــه ادارات و
دستگاههای ذیربط استان ابالغ شود.
آموزش به گشت های نظارتی

بایــد برنامهریزی الزم برای آموزش قوانین
و مقررات به نیروی انسانی و گشت نظارت
هر دســتگاه به منظور برخورد قانونی مؤثر
و به موقع با تخلفات ســاختمانی توســط
دستگاههای مرتبط صورت گیرد.
نظارت بر ساخت و ساز حریم شهرستان
مشهد بر عهده فرماندار

بــا عنایت بــه اهمیت و ضــرورت اعمال
مدیریت واحــد و تمرکز زدایــی به منظور
جلوگیری از ساخت و ســازهای غیر مجاز
در خارج از حریم شهرســتان مشــهد مقرر
شد مشــابه کلیه شهرســتانهای دیگر که
از ســال  1396برگزاری کمیسیون ماده 99
به فرمانــداران تفویض شــده در خصوص
شهرســتان مشــهد نیز همین رویه ابالغ و
اقدام شود.

پیشرفت  ۷۰درصدی دو پروژه گردشگری سرخس
مدیر میراث فرهنگی گردشــگری و صنایع دســتی شهرستان سرخس از پیشرفت
فیزیکی  ۷۰درصدی عملیات اجرایی دو پروژه زیرساخت های گردشگری و صنایع
دستی شهرستان سرخس خبر داد.
بــه گزارش صبح امروز مجید حســینی با اعــام این خبر افزود :فــاز یک پروژه
چندمنظوره پایگاه اطالع رســانی و مرکز صنایع دستی سرخس و همچنین پروژه
ساماندهی سرویس بهداشتی بابالقمان با پیشرفت فیزیکی  ۷۰درصد در دست اجرا
است.او ادامه داد  :اعتبار این دو پروژه حدود چهار میلیارد ریال است که از اعتبارات
استانی معاونت سرمایه گذاری اداره کل تامین شده است.
حســینی اظهار کرد :پایگاه اطالع رسانی و مرکز صنایع دستی سرخس در دو طبقه
به مساحت  ۳۰۰مترمربع در اراضی ترمینال سرخس در حال احداث است .
حســینی تصریح کرد :ساخت مجتمع بهداشتی در اراضی ترمینال در قالب فاز یک پروژه ساخت مجتمع چندمنظوره است که
با پیش بینی  ۶چشمه و تامین امکانات بهداشتی برای توان یابان با سازه اسکلت فلزی ساخته خواهد شد.
حسینی گفت :عالوه بر این سرویس بهداشتی بابالقمان نیز به طور کامل ساماندهی شده و امکانات الزم برای توان یابان در
آن پیش بینی خواهد شد .حسینی افزود :این پروژه ها دی ماه  ۹۹آماده بهره برداری خواهد شد.

رئیس انجمن انبوهسازان خراسان رضوی مطرح کرد

بام فروشی در مشهد؛ نظارت ناکافی یا سوء استفاده از اوضاع نا به سامان اقتصادی؟
رئیس انجمن انبوهسازان خراســان رضوی گفت :بلوار دوم
طبرســی و منطقه ســیدی از جمله منطقههایی هستند که
بهدلیل گســتردگی و ســکونت جمع زیادی از همشهریان
اینگونه اســت ،همچنین ُپشــت کارخانه قنــد آبکوه واقع
در خیابان جانباز مرکز خرید و فروش پشــت بام اســت که
بیشترین تخلف در همین مناطق صورت میگیرد.
محمود پژوم بــا بیان اینکه پدیده «بامفروشــی» امروزه با
مباحث اقتصادی روز درگیر شده است ،اظهار کرد :این اتفاق
در ساختمانهایی که به صورت قولنامهای یا وکالتی که فاقد
سند اســت ،رخ میدهد و معموال برخی افراد با سوءاستفاده
از این اوضاع نا بهسامان اقتصادی اقدام به فروش پشتبام
منزل خود میکنند.
وی با اشاره به اینکه در سایه نبود نظارتهای کافی از جانب
دســتگاههای مســئول ،با پدیده بامفروشی در کالنشهرها
مواجه هستیم ،تصریح کرد :این پدیده در تمام مناطق مشهد
مشاهده نمیشــود و تنها در مناطقی که تراکم جمعیت زیاد
بوده و مردم توان خرید کمتری دارند ،قابل رؤیت است.
پژوم ادامه داد :بلوار دوم طبرســی و منطقه سیدی از جمله
منطقههایــی هســتند که بهدلیل گســتردگی و ســکونت
جمع زیادی از همشــهریان اینگونه است ،همچنین ُپشت
کارخانــه قند آبکوه واقــع در خیابان جانبــاز مرکز خرید و
فروش پشــت بام است که بیشترین تخلف در همین مناطق
صورت میگیرد.رئیس انجمن انبوهســازان خراسان رضوی
گفت :اغلب ســاختمانهای قولنامهای دارای یک سند مادر
اســت اما مالک پس از تکمیل ساختمان برای تفکیک سند
اقــدام نمیکند و واحدها را به صــورت وکالتی یا قولنامهای
میفروشــد .در این منازل مسکونی پشت بام همان ملک به
فرد دیگری واگذار شده است.

وی بیان کرد :متاســفانه بهدلیل وضعیت اقتصادی مردم و
افزایش قیمت مسکن و بهتبع آن رانده شدن مردم بهسمت
حاشیه شــهر ،چندی است با مسئله پشتبام فروشی مواجه
هســتیم .متاســفانه برخی از مردم بهدلیل شرایط اقتصادی
و برخــی بهدلیل نبود آگاهی اقدام بــهخرید و احداث غیر
مجاز سازه میکنند و زمانی که ساختمانشان پلمب شد ،تازه
متوجه میشوند که کارشان غیر قانونی بوده است.
پژوم اضافه کرد :بســیاری از تخلفاتی که رخ میدهد روی
توسعه بناها بوده که معموال فاقد استحکام است ،زیرا بدون
مجوز از شــهرداری و شــبانه اقدام ب ه ســاخت بنا میکنند،
بنابراین مردم نباید به دنبال واحدهای قولنامهای باشــند تا

شاهد تبعات بعدی مشکالت آن نباشیم.
رئیس انجمن انبوهســازان خراسان رضوی خاطرنشان کرد:
در شــورای حل اختــاف همه روزه شــاهد فریبخوردگی
قشــر ضعیف جامعه در این خصوص هســتیم .بســیاری از
منازل قولنامهای به این صورت اســت که مجوز چهار طبقه
پروانه ســاختمان را از شــهرداری گرفتند ،در صورتی که با
افزایــش واحدها و عدم امکان دریافت پایان کار و در نتیجه
صورتجلســه تفکیکی و سند ،واحدهایی که به این صورت
ساخته شده معموال فاقد پارکینگ بوده و سند که به صورت
وکالــت و با قولنامه در بنگاه بــه افرادی که از قوانین مطلع
نیستند ،با قیمت نازلتر از بازار به فروش میرسد.

وی افزود :در هنگام استفاده از واحد نیز اغلب بر سر مشاعات
منازعه و درگیری به وجود میآیــد که موجب تراکم کاری
دســتگاه قضایی میشود ،این در حالی اســت که متاسفانه
فروشنده و بنگاهی که در آن این معامالت صورت گرفته ،هر
دو از منافع بهره برده و مصون از هرگونه مسئولیت هستند.
پژوم با بیان اینکه برخی مالکان با داشــتن ســند ساختمان
اقدام به فروش فضای پشــت بام منزل خود میکنند ،عنوان
کرد :اینگونه ســازهها بدون نظارت مهنــدس ناظر ایجاد
میشــود و پــس از تکمیل به روشهــای مختلف اقدام به
گرفتن پایانکار میکنند که تمام علم سازه و ساختمان را زیر
سوال میبرند و متاسفانه هنوز شهرداری نتوانسته مانع از این
ساخت و سازها شود.
رئیس انجمن انبوهســازان خراســان رضوی بیــان کرد :در
قوانین تملک آپارتمانها ،پشت بام و پلهها جز مشاعات است
و هیچ کسی به تنهایی نمیتواند برای آن تصمیم بگیرد .در
صورت اخذ تاییدیه از سازمان نظام و اخذ تایید از شهرداری
و تهیه صورتجلسه تفکیکی با موافقت سایر مالکین ،امکان
اســتفاده اختصاصی از پشتبام برای یک واحد ممکن بوده
اما همچنان جزو مشــترکات ســاختمان بوده و حق فروش
ندارد .مالکان با ایجاد ســازهای در پشت بام منازل مسکونی
خود مرتکب خالف میشوند و در آینده با مشکالت حقوقی
عدیدهای مواجه و متضرر خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد :به خریداران توصیه میکنیم خریداری
اینگونه امالک به نسبت وجهی که پرداخت میکنند ،پایدار
نیســت ،البته شــهرداری نیز در این میان باید زمین مناسب
را در اختیار انبوهســازان قرار دهد تا با ســاخت و سازهایی
با زیربناهای کوچک برای چنین متقاضیانی که وادار شــدند
ملکهای تخلفی بخرند ،اقدام کنند.
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جمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال اوایل
اسفند برگزار می شود

دبیرکل فدراسیون فوتبال گفت :تصویب اساسنامه جدید با اکثرت آرای مجمع اتفاق افتاد.
نبی :مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال اوایل اسفند برگزار می شود
به گزارش فارس ،مهدی محمدنبی درباره تصویب اساســانامه جدید فدراسیون اظهار داشت:
این موضوع را تبریک می گویم 70 .عضو مجمع با اکثریت آرا به این اساســنامه رای دادند.
طبق نقشــه راه ،در آینده با توجه به مصوباتی که در مجمع و هیات رئیســه داریم ،اطالعیه
مجمع انتخاباتی را هم اعالم می کنیم.
وی افزود :اگر خدا بخواهد ،اوایل اسفند این مجمع را هم برگزار می کنیم .امروز برای فوتبال
کشور روزی تاریخی بود و بار دیگر به خانواده بزرگ فوتبال تبریک می گویم.
دبیرکل فدراســیون فوتبال ادامه داد :انشــاءاهلل طبق تعامل خوبی که وجود دارد ،بتوانیم در
آینده فوتبال کشور را به توسعه خوبی برسانیم.

بازگشت آرامش به اردوی استقالل با آشتی
مظاهری و حسینی

در آستانه فینال لیگ قهرمانان آسیا؛

نسخه یحیی برای شفای سرخها
تیم فوتبال پرســپولیس با کمترین گل خورده و کمترین
گل زده در لیگ برتر ایران به فکر قهرمانی در آسیاســت
اما برای رســیدن به این مهم یــک نگرانی بزرگ ذهن
یحیی گلمحمدی را درگیر کرده است.
به گزارش مهر ،تیم فوتبال پرســپولیس در حالی خود را
برای دیدار نهایی لیگ قهرمانان  ۲۰۲۰آسیا آماده میکند
که در سه بازی نخست خود در لیگ برتر ایران آمار خوبی
در خط حمله نداشته است.
سرخپوشــان پس از باخت در جام حذفی فصل گذشــته،
تغییرات زیادی را در لیست بازیکنان خود برای حضور در
لیگ قهرمانان  ۲۰۲۰و بیستمین دوره لیگ برتر داشتهاند
که نتایج درخشانی را برای این تیم به همراه داشته است.
آمار جذاب برای اطمینان به لک

حامد لک پس از پیوستن به پرسپولیس در نقل و انتقاالت

تابســتانی تبدیل به دروازهبان اول سرخپوشان شد .او در
 ۱۰دیدار گذشته پرســپولیس عملکردی تحسین برانگیز
داشــت تا تنهــا دو گل از روی نقطه پنالتــی از حریفان
آسیایی خود دریافت کند .آماری که او را تبدیل به بهترین
دروازهبان منطقه غرب آسیا در نظرسنجی  AFCکرد .لک
که هیچ گلی را در جریان مسابقه از تیمها دریافت نکرده
اســت در مجموع ۱۶ ،مهار مطمئن داشته است تا نشان
دهد بــرای مصافهای تک به تک با مهاجمان حریف و
شوتهای آنها کام ً
ال آماده است.
حل نگرانی برای خط دفاعی پرهیاهو

شــجاع خلیل زاده قبل از ترک پرسپولیس تاثیر بسزایی
در کلین شــیت های لک در آسیا داشــت .ترانسفر او به
الریان قطر باعث شد تا سرخها در آخرین روزهای نقل و
انتقاالتی دنبال جانشین مناسب برای او بگردند اما گزینه
مناســب یحیی جذب نشد تا زوج ســیدجالل حسینی و

محمدحســین کنعانی زادگان در قلب دفاع این تیم قرار
بگیرند.
عملکردی که خیال هواداران پرسپولیس را راحت کرده تا
با وجود صحبت از پا به سن گذاشتن سیدجالل همچنان
از او به عنوان سد مستحکم دفاعی این تیم یاد شود.

بردهای اقتصادی پرسپولیس در دیدارهای اخیر این تیم
باعث صعود ســرخها به فینال لیگ قهرمانان آســیا شد
تا این تیم بــه لطف عملکرد درخشــان مدافعان خود با
کمترین گلهای زده به شــیرینترین نتایج در آسیا برسد
اما در فاصله ســه هفته مانده به بازی فینال با مشــکل
گلزنی خود دست و پنجه نرم میکند تا گل نخوردنهای
این تیم برای کسب موفقیت کافی نباشد.
قهرمــان چهار دوره متوالی لیگ برتر تاکنون نتوانســته
اســت خیال هواداران خود را در خط حمله راحت کند تا
کادر فنی این تیم به فکــر تغییر در بازیکنان اصلی خود
برای حل این مشکل باشد .باید دید نسخه گل محمدی
برای برطــرف کردن این دغدغه بزرگ چیســت .او که
به دلیل پر بودن فهرســت بازیکنانش نمیتواند بازیکن
جدیــدی جذب کنــد ،باید از همین داشــتهها برای حل
مشکلش استفاده کند.

کمترین گلزنی برای تکرار قهرمانی

محرومیت عیســی آل کثیر از سوی کنفدراسیون فوتبال
آسیا باعث شــد تا مهدی عبدی به عنوان جانشین او در
خط حمله این تیم بازی کند .عبدی در ســه دیداری که
برای پرسپولیس در ترکیب اصلی به میدان رفته گلی نزده
است .مهاجم جوان سرخپوشان که با گلزنی خود در نیمه
نهایی لیگ قهرمانان آسیا تاثیر زیادی در فینالیست شدن
تیمش داشت در فوتبال باشــگاهی کشور عملکرد قابل
قبولی نداشته است تا او را تبدیل به بازیکن مطمئن یحیی
در خط حمله پرسپولیس کند.

صدای برخی مربیان درآمد...

تبعیض آشکار در ماجرای تمدید قرارداد خارجی های لیگ برتر!
ماجــرای امکان تمدید قرارداد بــا بازیکنان خارجی در لیگ
برتر فوتبال ایران برای برخی باشــگاهها و نبود مجوز برای
جذب بازیکنان غیرایرانی برای تیمهایی که از وجود بازیکن
خارجی بی بهره هســتند ،صدای برخی از مربیان لیگ برتر
را در آورده است.
به گزارش ایســنا ،ســوم شــهریورماه ســال جاری بود که
ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی در بیســتمین دوره
ت رییسه
لیگ برتر و برای تمامی باشــگاههای کشور در هیا 
فدراسیون فوتبال به تصویب رسید و در عین حال اعالم شد
کــه ادامه قرارداد بازیکنان و مربیــان خارجی که از فصول
قبل با باشــگاهها قرارداد داشتهاند بالمانع است و در صورتی

که قرارداد آنها به پایان رســیده باشد فقط با باشگاه فعلی
خود میتوانند تمدید کنند و با باشــگاه ثالث دیگر نمیتوانند
تفاهم کنند یا قراردادی به امضا رسانند.ماجرایی که از همان
ابتــدای امر با نظرات مخالف و موافق زیادی همراه بود و به
هیچ وجه نمیشــد به پاســخ واحد و نتیجه بخشی از سوی
کارشناســان در مورد آن دســت یافت ،چرا که لیگ فوتبال
ایــران از معدود لیگهای فوتبال در دنیا اســت که با چنین
قوانینی مواجه میشود!ســه هفته پس از شروع لیگ برتر اما
محمد ربیعی ،ســرمربی مس رفســنجان در نشست خبری
شــرایط در نظر گرفته شــده برای ادامه قرارداد بازیکنان و
مربیان خارجی که از فصول قبل با باشگاهها قرارداد داشتهاند

را نســبت به تیمهایی که هیچ بازیکــن خارجی ندارند قابل
تامل دانســت و این سوال را مطرح کرد که چرا باید تفاوتی
بین تیمی کــه بازیکن خارجی نداشــته و تیمی که قرارداد
بازیکن خارجی اش به پایان رسیده وجود داشته باشد؟
سوال درست نیز واقعا همین است ،موضوع بازیکنان خارجی
که قرارداد آنها به پایان نرســیده کامال جدا اســت اما چرا
باید بین تیمهایی که قرارداد بازیکنان خارجیشــان به پایان
رســیده بود با تیمهایی که بازیکن خارجی نداشــتند چنین
تبعیضی شکل میگرفت؟
ســرمربی مس رفســنجان همچنین از فدراســیون فوتبال
درخواست کرد شــرایطی در نظر گرفته شود تا تیمهایی که

بازیکن خارجی ندارند حداقل امکان جذب و انعقاد قرارداد با
یک بازیکن را داشته باشــند چرا که فوتبال ایران در برخی
پستها با محدودیت بازیکن مواجه است.
موضوع قابل اشاره و درست در این خصوص این که تمامی
تیمها باید با شرایط مســاوی از طریق نهاد متولی برگزاری
مسابقات در نظر گرفته شوند و اگر تیمی اجازه انعقاد قرارداد
با بازیکن خارجی را نداشته باشد باید سایر تیمها نیز از تمدید
قرارداد با بازیکنان خارجی خود محروم شــوند ،مسالهای که
به نظر میرسد از دید هیات رییسه فدراسیون فوتبال پنهان
مانده اســت و به طور حتم در نیم فصل یا پایان فصل لیگ
برتر باید در خصوص آن چاره اندیشی کرد.

نظری :فوتسال طفل سرراهی فدراسیون فوتبال است
دروازه بـان تیـم فوتسـال کـراپ الونـد گفـت :بازیکنـان
از ایـن بالتکلیفـی خسـته شـده انـد و ذهـن هـا درگیـر
ایـن اسـت کـه چـه زمانـی قـرار اسـت لیـگ شـروع
شود.
مصطفـی نظـری دروازه بـان تیـم کـراپ الونـد در گفتگو
بـا ایسـنا در مـورد وضعیـت ایـن تیـم گفـت :بیـش از دو
مـاه اسـت کـه تمرینات خـود را شـروع کردیم و بـا برنامه
ریـزی بـرای حضـور قدرتمندانـه در لیـگ برتـر آمـاده
شـدیم .در ایـن مدت هزینه زیـادی برای تیـم رقم خورده
ولـی وضعیت برگزاری مسـابقات مشـخص نیسـت .گرچه

بـرادران نـخ بـاف مالـکان تیـم بـا ایـن قضیـه حرفـه ای
برخـورد کردنـد امـا بازیکنـان از ایـن بالتکلیفـی خسـته
شـده انـد و ذهـن هـا درگیر این اسـت که چـه زمانی قرار
اسـت لیگ شـروع شـود.
وی بـا بیـان اینکه نمـی توانیـم تمرینـات را تعطیل کنیم
چـون هـر زمـان احتمال شـروع لیگ هسـت تاکیـد کرد:
قـرار بـود  ۵آذر اعلام کننـد کـه وضعیـت چـه می شـود
امـا خبـری نشـد .همیـن عامـل باعـث دلخـوری هـای
زیـادی شـده اسـت .وقتـی لیگ هندبـال ،والیبال ،کشـتی
و بسـکتبال برگـزار می شـود امـا برای فوتسـال این اتفاق

رخ نـداده یـاد ایـن جملـه مـی افتـم کـه فوتسـال طفـل
سـرراهی بـرای فدراسـیون فوتبال اسـت.
دروازه بـان تیـم کراپ در مـورد اینکه آیـا موافق برگزاری
لیـگ برتـر بـه صورت مجتمع هسـتید یـا نه خاطر نشـان
کـرد :در ایـن شـرایط برگزاری لیگ مهم اسـت .بـا توجه
بـه شـیوع بیمـاری کرونـا و وضعیـت موجود هـر گونه که
بـه صلاح اسـت برگـزار کننـد چـون برگـزاری آن به هر
نحـو به سـود فوتسـال اسـت .به نظـرم کسـانی که حرف
از لغـو لیـگ مـی زنند بایـد بدانند کـه این اتفـاق به ضرر
کل فوتسـال خواهـد بود.

در ابتدای تمرین آبی پوشــان دروازهبان های این تیم با یکدیگر آشــتی کردند تا آرامش به
اردوی این تیم بازگردد.
به گزارش مهر ،پیش از آغاز تمرین دیروز آبی پوشــان سید حسین حسینی و رشید مظاهری
که روز گذشته بین آنها کدورت پیش آمده بود ،با یکدیگر آشتی کردند تا با حسنه شدن روابط
بین آنها ،آرامش به اردوی آبیها بازگردد.رســانه رسمی باشگاه استقالل با انتشار این عکس
رفع کدورت بین این دو دروازهبان را تایید کرد.

وزیر ورزش :موفقیتهای فوتبال ادامه پیدا
خواهد کرد

وزیر ورزش و جوانان میگوید در ســالهای اخیر فوتبال ایران موفقیتهای خوبی به دست
آورده است.
به گزارش ایســنا ،مسعود سلطانیفر صبح شنبه در حاشیه برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال
اظهار کرد :ابتدا شــهادت جانگداز دکتر محســن فخریزاده را تسلیت میگویم .او دانشمند
صنعت دفاعی کشــور بود که توسط عوامل استکبار جهانی و صهیونیستی به شهادت رسید و
امیدواریم که ملت قهرمان ایران مثل همیشــه پاسخ دندانشکنی به اینها بدهند .امروز یک
روز تاریخی برای ورزش کشور به خصوص فوتبال است.
ش و قوس بود و مسائل مختلفی درباره آن مطرح
وی افزود :بحث اساســنامه که سالها در ک 
بود ،با تدابیری که اتخاذ شد ،امروز در مجمع فدراسیون فوتبال مطرح میشود و با عنایت به
تغییراتی که داده شــده و بهروزســازی که با آخرین استانداردهای فیفا به عمل آمده ،مطمئنا
سند محکمی خواهد شد تا به رشد و توسعه فوتبال کشور کمک کند .ما آینده بسیار خوبی را
با همتی که مجمع به خرج خواهد داد ،خواهیم داشت .با حمایتهایی که وزارت ورزش انجام
داده ،با حفظ اســتقالل فدراسیون فوتبال روزهای خوشی را در چند سال گذشته دیدهایم .ما
در جام جهانی  ٢٠١٨حضور مقتدرانه داشــتیم و باشگاههای ما در لیگ قهرمانان آسیا دو بار
به فینال رســیدند و به امید خدا قهرمانی یکی از این باشگاهها در آسیا را امسال خواهیم دید.
انشاءاهلل این روزهای خوب استمرار پیدا خواهد کرد.

نورافکن در موقعیت احسان حاجصفی

امید نورافکن پس از نزدیک به دو ســال حضور در پســت هافبک دفاعی ،برای دومین بازی
پیاپی در منطقه چپ خط دفاعی مورد استفاده قرار گرفت.
به گزارش «ورزش ســه» ،محرم نویدکیا در اولین بازی لیگ بیســتم از نورافکن به همراه
ســروش رفیعی و مهدی کیانی در میانه زمین اســتفاده کرد ،اما شکست برابر گلگهر سبب
شد تا او در تفکرات خود تجدیدنظر کند و در هفته های دوم و سوم ،سروش به همراه محمد
کریمی و جالل علیمحمدی تشکیل دهنده ســه بازیکن میانی سپاهان بوده اند و نورافکن
به پست مدافع چپ که با بازی در همان پست به فوتبال ایران معرفی شد ،بازگشته است.
در واقع این شــرایط نورافکن را میتــوان با تجربهای که احســان حاجصفی در بازیهای
مقدماتی جام جهانی  2018داشت ،مقایسه کرد؛ در آن مقطع ،کاپیتان حال حاضر تیم فوتبال
سپاهان در این تیم زیر نظر ویسی در پست مدافع چپ بازی می کرد ولی کی روش از بازی
رفت برابر ازبکستان حاج صفی را به میانه زمین آورد و این روزها کسی شاید توجهی نمیکند
که حاجصفی بخش عمدهای از زندگی حرفهای خود را در پست دفاع چپ سپری کرده است.
این همان چالشــی اســت که امید نورافکن با آن مواجه شــده و با توجه بــه اینکه نامش
در فهرســت بازیکنان تیم ملی از سوی اسکوچیچ در پســت هافبک،در اردوهای قبلی دیده
میشود ،باید ببینیم در ادامه چه شرایطی را تجربه خواهد کرد.
فارغ این مســائل امید نورافکن فصل گذشته با سیســتمی که امیرقلعهنویی استفاده میکرد،
بــه خصوص در نیمه اول لیگ ،یکی از بهترین بازیکنان حاضر در مســابقات بود و حاال هم
در بازگشــت به پست مدافع چپ توانســته به خوبی از عهده وظایفی که برعهده او گذاشته
شده ،برآید.

511/1اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

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

برابر رای شــماره  139960306271002518هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
مشــهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی رشیدی فرزند
غالمحسین شماره شناسنامه  1021در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت  91متر
مربع قسمتی از پالک  49اصلی بخش  9مشهد واقع در شهید آوینی  17شفیعی  23پالک
 432محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد.ضمنا صدور سند مانع
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شــد .م.الف  715تاریخ انتشار نوبت اول.1399/8/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/9/9 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
511/2اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن

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

آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  .برابر رای شماره 139960306021000539
هیــات اول /دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی ملک بردســکن تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای جواد مکرمی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه  1603صادره از بردسکن
درششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  181/15متر مربع قسمتی ازپالک 1548
فرعی از  4اصلی واقع درخراسان رضوی بخش  4حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری
از مالک رســمی خانم فاطمه نساء دلدارمحرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت

به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد .تاریخ انتشار نوبت اول . 1399/8/24 :تاریخ
انتشار نوبت دوم1399/9/9 :
غالمرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسناد وامالک بردسکن
511/3آگهي فقدان سند مالكيت

نظربه اینکه آقای ســعید احمدیان برابــر وکالتنامه شــماره  274029مورخ 1399/8/5
و 236921مورخ  1392/2/16دفترخانه  3مشهد و بوکالت از طرف خانم فاطمه مجتهدی
باســتناد  2برگ فرم استشــهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اســت سند مالکیت اعیان یک باب آپارتمان
به شماره پالک  27627فرعی از  7809فرعی از  232اصلی بخش  9مشهد که متعلق به
نامبرده می باشــدبه علت سهل انگاری مفقود گردیده است .با بررسی دقتر امالک معلوم
شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت  217228دفتر  1131صفحه  14بنام خانم فاطمه
مجتهدی ثبت و سند چاپی  564217صادر گردیده است  .دفتر امالک بیش از این حکایتی
ندارد لذا به استناد ماده  120اصالحی قانون ثبت ،مراتب يك نوبت آگهي ومتذكر ميگردد
هر كس نســبت به ملك مورد آگهي معامله اي انجام داده يا مدعي وجود ســند مالكيت
نزد خود میباشــد ،بايستي ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهي اعتراض كتبي خود را
به پيوســت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمي به اين اداره تسليم نمايد بديهي است
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت
يا ســند معامله رسمي نسبت به صدور ســند مالکیت المثني وتسليم آن به متقاضي اقدام
خواهد شد .م الف 122
محمدجواد غالمی  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهدمقدس
مفقودی

برگ ســبز خودرو سواری پراید  141مدل  1384به شماره پالک  31د  -257ایران  12و
شماره موتور  01317800و شــماره شاسی  s1482284130856به نام آقای محمدعلی
علی زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ آخر

روزنـامه اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی خراسان رضوی
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

حسینرفیعی

رهبر انقالب اسالمی در پیامی بمناسبت شهادت دانشمند برجسته آقای محسن فخریزاده تأکید کردند:

لزوم مجازات قطعی عامالن و آمران جنایت

حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی با تبریک و تســلیت شــهادت و فقدان
دانشمند برجسته و ممتاز هستهای و دفاعی جناب آقای محسن فخریزاده،
بــر مجازات قطعی عامالن و آمران این جنایــت و همچنین لزوم پیگیری
تالش علمی و فنی این شهید تأکید کردند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
دانشــمند برجســته و ممتاز هستهئی و دفاعی کشــور جناب آقای محسن
فخریزاده به دست مزدوران جنایتکار و شقاوتپیشه به شهادت رسید .این
عنصر علمی کمنظیر جان عزیز و گرانبها را بهخاطر تالشهای علمی بزرگ
و ماندگار خود ،در راه خدا مبذول داشت و مقام واالی شهادت ،پاداش الهی
اوســت .دو موضوع مهم را همهی دستاندرکاران باید به ِج ّد در دستور کار
قرار دهند ،نخســت پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عامالن و آمران
آن ،و دیگر پیگیری تالش علمی و فنی شهید در همهی بخشهائی که وی
بدانها اشتغال داشت .اینجانب به خاندان مکرم او و به جامعهی علمی کشور
و به همکاران و شــاگردان او در بخشــهای گوناگون ،شهادت او را تبریک
و فقدان او را تسلیت میگویم و علو درجات او را از خداوند مسألت میکنم.
سیدعلی خامنهای
ّ
 ۸آذر ۱۳۹۹

محمدحسین روشنک

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

Sobh _E mrooz

تلفن38929825 -38929824:

رییس سابق اداره امنیت حفاظت قوه قضائیه دستگیر شد/قصه پیراهن امضا شده مارادونا برای مردم ایران که به
احمدینژاد رسید! /برجام ۱۴۰۰از برجام ۹۴موفقتر خواهد بود

رییس سابق اداره امنیت حفاظت قوه قضائیه
دستگیر شد

محمدجواد رشیدی رییس ســابق اداره امنیت حفاظت قوه و
رییس فعلی حفاظت شوراهای حل اختالف به اتهام اخذ رشوه
در پروندهطبری از نیازآذری دستگیر شد.

بخود اجازه دهد اینگونه تصمیمات را عملی کند ؟
بنظر میرسد شــورای عالی امنیت ملی که وظیفه سازماندهی این موارد را
بعهده دارد در اولین اقدام الزم اســت باید حفره های امنیتی شناسایی شود
و درجهت جلوگیری از نفوز تروریســتها ،همراه با ایجاد شیوه جدید و بروز
امنیت جان شــخصیتهای علمی ،سیاسی کشور اقدامات جدی در دستور
کار قرار گیرد.
در دومین اقدام باید بدون ترس از فریاد رسانههای دشمن با طرفداران آمریکا
و رژیم صهیونیستی در داخل کشور برخورد جدی شود و نسبت به آنهایی
که تا جاسوســی به دام میافتد فریاد میزنند و میگویند دروغ و بازداشت
سیاسی است ،آزادش کنید! و کسانی که رسانههای خارجی را برای تحمیل
فشار بر جمهوری اسالمی تجهیز میکنند و یا تا بلوایی در کشور برپا میشود
و عدهای تخریب کننده و آتش افروز بازداشت و محاکمه میشوند ،میگویند
اینان بیگناه هستند و حق بلوا داشته اند فوری آزادشان کنید!
و با کسانی که با دادن آمارهای دروغ تلفات و بازداشتیها بلوا ها به رسانههای
جاده صاف کن ترور و بلوا کمک میکنند ،به صورت جدی برخورد شود.
کار ســختی نیست ،میشــود با نگاه کردن به شبکهها و گروههای فضای
مجازی ،آنانی که عکس جاسوســان و تروریســتهای زندانی را بهعنوان
مظلوم منتشر کرد ه و یا کســانی که در بلوای سقوط هواپیمای اوکراینی و
گرانی نرخ بنزین خط شکن کمک به ایادی امریکا بودند ،را فوری شناخت.

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

سازمان آگهیها051-38929823 :

عیسی کالنتری:پخش چهل ثانیه از مصاحبه دو ساعته مربوط
به سه سال قبل بنده باعث سوءبرداشت می شود.اگر این کلیپ
تقطیع شده موجب تک ّدر خاطر شده ،عذرخواهی میکنم.اینکه
آمریکا ،شوروی و حتی اسراییل ،سعی در دخالت در انقالب را
داشته اند بر کسی پوشیده نیست.منظور من این بود که رهبری
امــام (ره) اجازه نداد آمریکا میوه انقالب را به نفع خود بچیند.
بنده مقلد امام بوده ام؛ ســال  ۱۳۶۰تصمیم گرفتم از آمریکا
بــه ایران بازگردم؛ نه منتی بر کســی دارم و نه اصراری برای
مسئولیت/ایرنا

وقت آن است که با ایادی داخلی آمریکا بصورت جدی برخورد شود

رزمنــدگان دوران دفاع مقــدس امروز از هر
زمانی برای شهادت آماده ترند.
(سردار سرلشگر شهید نورعلی شوشتری)
تردیدی نیست که محسن فخری زادهها آرزو
داشت ه و از خدا خواسته اند در پایان زندگی با
شــهادت از این جهان خاکی جدا شوند ،پس این شهادت گوارای وجودشان
(شــهید علم و دانش ) که در ماههای اخیر برای مبارزه با کرونا شب و روز
نداشته است.
پیش از این ترور ،نیز مشــخص بود سفر پمپئو به منطقه خاورمیانه و جلسه
محرمانه با ســران عرب و رژیم صهیونیســتی برای طراحی نقشه مقابله و
برخورد با جمهوری اسالمی ایران قبل از برکناری ترامپ بود است.
همیشه مشخص بوده دانشمندان و مدیران با ارزش کشور «که بسیار سخت
جایگزین میشوند اما میشوند » هدف ترور ایادی امریکا در منطقه هستند،
همه دنیا نیز این را میدانند و شک ندارد  ،امریکا و ایادی او در منطقه نیز این
هدف را مخفی نمی کنند .
اکنون باید دید کدام نهاد و سازمان تصمیم گیرنده وظیفه حفظ جان با ارزش
ترین انســان ها را بعهده داشــته آیا کوتاهی نکرده است ؟ کدام گروههای
سیاسی بلوا آفرین داخل کشور با فضا سازی باعث شده و میشوند که دشمن

روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :

توضیح رییس سازمان حفاظت محیط زیست
درباره مصاحبه اخیرش

یادداشت

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

کار بزرگ دیهگو مارادونا بعد از مرگش

تنهــا چیزی که از وصیت نامه مارادونا به بیرون درز کرده این
بوده که درخواست داشته جنازهاش را مومیایی کنند .ظاهرا اما
تکلیف مال و اموال او هم مشــخص شده است .سال گذشته
بعد از آنکه دختر مارادونا اعالم کرد پدرش با این سبک زندگی
به زودی میمیرد ،دیه گو در رسانهها اعالم کرد حالش خوب
است و قرار نیست بمیرد .او در مصاحبه با رسانههای آرژانتینی
همچنین گفت قرار است بعد از مرگ ،تمام اموال خود را وقف
کند .مارادونا گفت« :قصد دارم تمام چیرهایی را که در زندگی
ام به دست آورده ام وقف کنم تا وقتی مردم ،مردم به یکدیگر
بگویند که چه کاری انجام دادم».
کفاشیان و ماجرای عجیب سفر مارادونا به تهران

در سال  2013مسئوالن فدراسیون فوتبال و در راس آنها علی
کفاشیان رئیس این فدراسیون ادعا کردند دیه گو مارادونا قرار
است به تهران سفر کند .قرعه کشی جام جهانی مشخص کرد
تیم ملی با آرژانتین ،بوســنی و نیجریه همگروه است .در آن
زمان قرار بود مراسمی برای رونمایی از لباس تیم ملی برگزار
شــود و کفاشــیان گفت از مارادونا دعوت کرده اند .حتی خبر
رسید اسپانســر لباس ها  100هزار دالر هم به دیه گو خواهد
داد .این خبر در رســانه های ایران با واکنش شدید دیه گو در

امارات روبرو شــد .او گفت« :گزارش مطبوعات ایران دروغ و
بی اساس اســت .حتی فکر این که پیراهن کشور خودم را به
هر قیمتی بفروشم غیر ممکن است .من به این دروغ ها عادت
کرده ام .پیراهن آرژانتین را با هیچ قیمتی عوض نمی کنم».
قصه پیراهن امضا شده مارادونا برای مردم ایران که به
احمدینژاد رسید!

محسن بهاروند مسئول وقت سفارت ایران در آرژانتین که سال
ها قبل دیداری با مارادونا داشته عصر پنجشنبه گذشته زمانی
که هنوز مراســم تشییع جنازه مارادونا در آرژانتین انجام نشده
بود ،پاسخگوی ســئواالت سرویس ورزشی خبرآنالین شد.در
مالقات با مارادونا اولین چیزی که برایم تعجبآور بود همین
چهره ایشــان از نزدیک بود که چهــرهای زیباتر و مهربانتر
داشت .بعد از صحبت کوتاهی که باهم کردیم ایشان پیراهنی
با نام خودش و شماره ده را اهدا کرد و روی آن نوشت «:برای
ملت ایران ،از صمیم قلب ».و این پیراهن را داد به عنوان هدیه
به مردم ایران.در جلســه ای که با احمدی نژاد رییس جمهور
وقت داشــتیم من نمی دانستم که پیراهن مارادونا را به جلسه
آورده اند .عکاسها را صدا کردند  ،آقایان متکی و سبحانی دو
طرف پیراهن را گرفتند و در حضور عکاسان پیراهن ماردونا به
احمدی نژاد تقدیم شد
خرید نیروهای امنیتی با پول؟!

واکنش محمد کوثری به تــرور فخری زاده:در خصوص نفوذ
اطالعاتی و عملیاتی اسرائیل در ایران نمی توانیم بگوییم این
نفوذ وجود ندارد.چون مقام معظم رهبری از چند ســال پیش
دائما این مسأله را تأکید کرده اند و علنی گفته اند و به مسئولین
خیلی توصیه کرده اند که باید جلوی نفوذ را بگیریم.خیلی هم
گرفته شده و افرادی که چنین عامل شده بودند توسط دستگاه
های امنیتی دســتگیر شده اند .باالخره با پول یک سری افراد
نادان را می خرند و این باعث می شــود که عامل آنها بشوند.
اما با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان(عج) ان شاء اهلل بقیه
آنها هم دستگیر خواهند شد و نمی گذارند که این مسیر ادامه
پیدا کند /.جماران
برجام ۱۴۰۰از برجام ۹۴موفقتر خواهد بود

صــادق زیبــاکالم ،فعــال سیاســی گفــت :هنگامــی که
نرمشقهرمانانه و برجام  ۱۴۰۰در ســال آینده رخ میدهد به
صورت طبیعی و در کوتاه مدت نرخ دالر و ســکه کاهش پیدا

میکند ،تحریمها کاهش پیــدا میکند و مراودات بانکی بین
ایران و کشــورهای جهان دوباره رونق میگیرد .در نتیجه در
کوتاه مدت اقتصــاد ایران تکان میخورد و رونق اقتصادی به
وجود میآید.به همین دلیل این مسأله دارای اهمیت است که
این رونق اقتصادی در نهایت به نام چه کسانی نوشته میشود.
آنچه مشخص است این است که این موفقیت به نام روحانی،
ظریف یا اصالحطلبان نوشته نخواهد شد/.آرمان ملی
دفاع از رئیس جمهور شدن یک سن باال!

مصباحیمقدم در پاســخ به پرسشی درباره طرح اصالح قانون
انتخابات ریاســت جمهوری در مجلس گفت :از برخی جهات
موافق کلیات این طرح هســتم اما باید روی تعیین شرط سنی
مقداری کار شود .االن جو بایدن با  ۷۸سال به ریاست جمهوری
آمریکا انتخاب شده است .اگر فردی باالی  ۷۵سال توانایی دارد
و روی پا هست چه اشکالی دارد نامزد ریاست جمهوری شود؟
میانگین سن امید به زندگی و میانگین عمر در ایران باال رفته
و  ۷۹سال است .اگر میانگین سن باال رفته نباید بگوییم که آن
فرد باالی  ۷۵ســال پخته و باتجربه کاری ازش برنمیآید!این
فعــال اصولگرا افزود :حرفی نداریم بروید ســراغ نامزد رییس
جمهــوری ،وزیر یا نماینده جوان اما نه هــر جوانی! بلکه باید
تجربه داشــته باشد ۲۵ .سال ،سن ورود به خدمات نسبتا باالتر
مدیریتی اســت .اگر فردی در این ســن مدیر شده باشد با ۲۰
سال سابقه مدیریت ۴۵ ،ساله میشود .ممکن است فردی ۴۰
ساله شایســتگی ریاست جمهوری را داشته باشد اما این اتفاق
اســت و ندرت دارد .از آن طرف افراد با تجربه و پخته یا فردی
که دارای مقبولیت مردمی است را نباید از نامزدی محروم کرد.
مصباحی مقدم درباره مالک ســنجش برخی از مواد این طرح
چون داشــتن روحیه جهادی نامزد ریاســت جمهوری ،گفت:
این موضوع ایرادی ندارد جهادی بودن افراد را باید درســابقه
آنها جست .فرد جهادی پویا ،متحرک ،پرکار و مسوولیت پذیر
و همیشــه در صحنه اســت .شهید سردار ســلیمانی اوج نماد
شخصیت جهادی است که هنگام شهادت  ۶۳سال داشت و اگر
باالی  ۷۰سال هم عمر میکرد هر روز تحرک داشت و فعالیت
و خدمت میکرد.وی دربــاره تاثیر عملکرد مجلس یازدهم در
نتیجه انتخابات  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰ریاست جمهوری گفت :قطعا
تاثیرگذار اســت و افکار عمومی باالخــره در این باره قضاوت
میکند .اگر یک مجلســی کارآمدی خود را نشان داد این روی
انتخابات هم تاثیرگذار است .ما رییس جمهوری که می خواهیم
منبع :تابناک

