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ترامپ به پای خودش شلیک کرد

گاردین :ترور شهید فخریزاده با مجوز ترامپ
صورت گرفت

یک مقام آمریکایی :اسرائیل پشت ترور دانشمند
ایرانی قرار داشته است

یک مقام آمریکایی با اشــاره به ترور شهید محســن فخریزاده تصریح کرد :تقریبا تردیدی وجود ندارد
که اســرائیل پشت این حمله قرار داشته اســت.یک مقام آمریکایی درباره اقدام تروریستی روز جمعه که
به شــهادت محسن فخریزاده ،دانشمند ایرانی در زمینه دفاعی و هسته ای منجر شد ،مدعی شد :هیچ
اطالعاتی وجود ندارد که نشــان دهد آمریکا در این اقدام دخالتی داشته است.به نوشته روزنامه واشنگتن
پســت ،این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود ،افزود :تقریبا هیچ تردیدی نیست که اسرائیل
پشت این حمله قرار داشته است.

برنی سندرز :ترور فخریزاده غیرقانونی و
تحریکآمیز بود

برنی ســندرز با بیان اینکه ترور شهید محسن فخری زاده «غیرقانونی و تحریکآمیز» بود این جنایت را
«اقدامی در راستای تضعیف دیپلماسی آمریکا-ایران» خواند.برنی سندرز ،سناتور ارشد آمریکایی در توییتی
نوشت :ترور محسن فخریزاده ،عملی غیرقانونی ،تحریکآمیز و بیمالحظه بود .این ترور ،آشکارا با هدف
تضعیف دیپلماسی آمریکا-ایران ،در آستانه روی کار آمدن دولت جدید بود.سندرز اضافه کرده است :ما باید
اجازه ندهیم این اتفاق بیفتد .دیپلماسی ،نه قتل ،بهترین مسیر حرکت به جلو است.

سازمان ملل ترور شهید فخریزاده را محکوم کرد

سخنگوی دبیرکل ســازمان ملل ضمن محکوم کردن ترور شهید فخری زاده،خواستار پرهیز از هرگونه
اقدامی شــد که «باعث افزایش تنشها در در منطقه میشــود».به نقل از کانادا نیوز ،استفان دوجاریک،
ســخنگوی آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به درخواست برای اظهار نظر دبیرکل سازمان
ملل در خصوص ترور دانشــمند هستهای ایران گفت :ما قطعا هرگونه ترور یا قتل نامشروعی را محکوم
میکنیم.

مقام صهیونیست :جهان باید برای ترور
فخری زاده ممنون اسرائیل باشد

یک مقام صهیونیســتی با اذعان به اینکه ترور شــهید فخری زاده کار این رژیم بوده است ،مدعی شد:
اسرائیل هر اقدامی که الزم باشد علیه برنامه هستهای ایران انجام خواهد داد.
ایســنا نوشت :یک مقام رژیم صهیونیستی که خواست نامش فاش نشود در گفتوگو با روزنامه نیویورک
تایمز درباره ترور محسن فخری زاده دانشمند برجسته کشورمان در حوزه دفاعی و هسته ای اذعان کرد
که رژیم صهیونیستی پشت این اقدام جنایتکارانه قرار داشته است.
وی که بنابر گزارش نیویورک تایمز سال ها پیگیر پرونده شهید فخری زاده برای اسرائیل بوده است ،گفت:
جهان باید برای ترور محسن فخری زاده ممنون اسرائیل باشد.
این مقام صهیونیستی همچینن گفت :ما به انجام اقدامات الزم علیه برنامه هستهای ایران ادامه خواهیم
داد.

از زمان شکســت دونالد
ترامــپ در انتخابات
ریاســت جمهــوری
آمریــکا تحلیلها و
گمانــه زنیها در مورد
احتمال درگیری نظامی
ایران و آمریکا هر روز به
شکلی مطرح می شود و
حــاال با تــرور شــهید
محســن فخــری زاده،
احتمــال بــروز جنــگ
مستقیم یا غیرمستقیم میان ایران و آمریکا
تقویت شده است .چند روز قبل از این ترور
سایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی
مدعــی صدور فرمان آمادگــی به نیروهای
ارتش اســرائیل در صــورت حمله احتمالی
آمریکا به ایران پیش از پایان دوره ریاســت
جمهوری دونالد ترامپ شــده بود .چند روز
بعــد از اعالم اولیه نتایــج انتخابات آمریکا
ترامپ وزیر دفاع و چند نفر از مقامات ارشد
پنتاگون را اخــراج کرد .تغییراتی که همگی
در راستای تشــدید تنش ها با ایران تفسیر
شــدند .هفته گذشــته روزنامــه آمریکایی
نیویورک تایمز گزارشــی منتشــر کرد و از
برگزاری یک نشســت توســط تیم امنیتی
ترامپ خبر داد .بر اساس این گزارش ترامپ
از نزدیکان و مشــاوران امینتی خود خواسته
درباره گزینه حمله به ســایت هستهای نطنز
مشــاوره بدهند .همزمان شاهد برخی اخبار
مربوط به حمالت اســرائیل به مواضعی در
سوریه هســتیم که مدعیاند به مستشاران
ایرانی در ســوریه تعلق داشته است .برخی
رســانهها مدعی شــدهاند حمله اسرائیل در
پاســخ به تالشهای ایران برای قرار دادن
بمبهای کنار جادهای در مســیر عراق به
شــرق ســوریه و بلندیهای جوالن برای
آسیب رساندن به اسرائیلیها بوده است.
ارتــش اســرائیل مدعی شــده حمالت به
سوریه پاسخی به عملیاتهای مورد حمایت
ایران بوده که منجر به انفجارهای متعددی
در نزدیکــی پایــگاه نظامی اســرائیل در
بلندیهای جوالن شده است .پایگاه خبری
صدای آمریکا مدعی شــده نیروهای ایران
حضور نظامیشان را در شرق سوریه تقویت
کردهانــد و احتمــاال هدف آنهــا تضعیف
ائتالف بــه رهبری آمریکا بــرای مبارزه با
داعش اســت .یک پایگاه خبری محلی در
ســوریه مدعی شده ایران در هفتههای اخیر
دست به اســتخدام گسترده نیروهای محلی
برای عضویت در گروههــای مورد حمایت
ایــران در دیرالزور زده اســت .خبر ســفر
علی روغنگران

وزیر امورخارجه انگلیس با ابراز نگرانی نســبت به وضعیت منطقه پس از ترور شــهید فخریزاده گفت:
ما همچنان منتظر روشن شــدن تمام حقایق درباره آنچه در ایران روی داده است ،هستیم.ایسنا نوشت:
دومینیک راب ،وزیر امورخارجه انگلیس در گفت وگو با شبکه اسکای نیوز در واکنش به حادثه تروریستی
روز جمعه که به شهادت محسن فخری زاده دانشمند برجسته کشورمان در حوزه دفاعی و امنیتی منجر
شد ،گفت :ما نگران وضعیت در ایران و همچنین در منطقه پس از قتل یک دانشمند هسته ای برجسته
در ایران هســتیم.این مقام انگلیســی افزود :ما خواهان این هستیم که شاهد کاهش تنش ها باشیم.وی
تصریح کرد :ما همچنان منتظر روشن شدن تمام حقایق برای رسیدگی کامل به آنچه که در ایران اتفاق
افتاد ،هســتیم .وزیر امورخارجه انگلیس همچنین گفت :اما من تاکید می کنم که به قوانین بین المللی
بشردوستانه پایبند هستیم که بطور کامال شفاف با هدف قرار دادن غیرنظامیان مخالف می کند.پس از
وقوع این اقدام جنایتکارانه مقامات کشورمان ضمن محکوم کردن آن تاکید کرده اند که پاسخی مناسب و
قاطعانه به این اقدام تروریستی خواهند داد.محمد جواد ظریف ،وزیر خارجه کشورمان نیز امروز در توییتی
به زبان آلمانی نوشت :تروریستها یک دانشمند برجسته ایرانی را به قتل رساندند .این بزدلی که در آن
نشانههایی جدی از نقش اسرائیل وجود دارد ،بیانگر جنگ طلبی عامالن این اقدام از سر استیصال است.
ایران جامعه بینالمللی به ویژه اتحادیه اروپا را به دست برداشتن از استانداردهای دوگانه و محکومیت این
اقدام ترور دولتی فرامی خواند.سخنگوی وزارت امورخارجه آلمان نیز روز شنبه پس از ترور محسن فخری
زاده دانشمند برجسته ایرانی تصریح کرد :چند هفته پیش از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا بسیار حائز
اهمیت است که فضای گفت وگو با ایران حفظ شود تا بحث ها درباره برنامه هسته ای این کشور بتواند
از طریق مذاکره حل وفصل شود.وی در ادامه افزود :بنابراین ما از تمام طرف ها می خواهیم که از هر
اقدامی که می تواند به تشدید وضعیت کنونی منجر شود ،پرهیز کنند.
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حقایق درباره ترور دانشمند ایرانی هستیم
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یک روزنامه انگلیسی در سر مقاله خود می نویسد که ترور شهید محسن فخری زاده با مجوز دونالد ترامپ
رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفته اســت.در سرمقاله روزنامه گاردین آمده است :گفته می شود که در
ســال  ، ۲۰۰۹مقامات اســرائیلی برای حمله هوایی به ایران قبل از روی کار آمدن باراک اوباما به دنبال
کمک و سالح آمریکا بودند .جورج دبلیو بوش امتناع ورزید .مشاوره ای که به بوش داده شده بود مشابه
آنچه دونالد ترامپ در توجیهی این ماه از مقامات دریافت کرده است :یک حمله نظامی می تواند بدون اثر
باشد ،ایران را به ساختن بمت اتمی نزدیک تر کند و ممکن است منجر به جنگ شود.
خبرآنالین نوشت :ترامپ بر اثر یک گزارش بازرسان سازمان ملل احساس خطر کرده بود که به افزایش
قابل توجه ذخایر اورانیوم اشــاره داشت .ترامپ خواستار گزینه های نظامی می شود اما او را منصرف می
کنند و حاال توجه ها به این مسئله است که آیا او برای سایر اقدامات پوششی علیه ایران چراغ سبز داده
اســت؟آمریکاییها و تحلیلگران منطقهای گمانه زنی می کنند اسرائیل تنها در صورتی می تواند در این
ترور[فخری زاده] دست داشته باشد که اجازه ترامپ را گرفته باشد.این توضیح به چند دلیل منطقی است.
ترور جمعه مانند ترور ژانویه گذشــته  ،ژنرال سپاه پاسداران قاسم سلیمانی  ،اقدامی فوق العاده تحریک
کننده است .این خطر دارد ایران را به تالفی مسلحانه علیه برجسته ترین دشمنانش  -اسرائیل  ،عربستان
سعودی و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه سوق دهد .ترور  ،از این نظر  ،به معنای اعالم جنگ است.
هیچ یک از رهبران اســرائیل و یک فرد بیمســئولیت همانند بنیامین نتانیاهو ،یک بار هم گامی چنین
خطرناک را بدون آنکه با واشنگتن شفافسازی کند ،انجام نمیدهد .آمریکا و اسرائیل در کلیه خرابکاری
های داخل ایران همکاری داشته اند.با توجه به شکست شدید سیاست ترامپ درباره ایران در طول چهار
سال گذشته شکی نیست که او احساس ناامیدی می کند و کارزار تحریمی فشار حداکثری آنطوری که
انتظار داشــت نتوانست ایران را به زانو در آورد ،و پس از خروج یکجانبه ترامپ از توافق هستهای ،ذخایر
اورانیوم ایران در حال افزایش است .اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در باره احیاء توافق
هســتهای و بازگشت به برجام را از دالیل احتمالی دخیل بودن ترامپ در این ماجرا است .ترامپ به پای
خود شــلیک کرد و تنش های منطقهای را افزایش داد.اگر ایران اقدام تالفیجویانه انجام بدهد ،میتواند
خاورمیانه را به هرج و مرج بکشاند و امیدهای بایدن برای یک شروع دوباره را از بین ببرد.

محرمانه نتانیاهو به عربســتان سعودی نیز
در ایــن میان اهمیت قابل توجهی داشــت.
به نظر میرســد نشستی سه جانبه با حضور
همه دشــمنان اصلی ایران در ریاض برگزار
شده است .رسانههای صهیونیستی دوشنبه
گذشــته گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو،
نخست وزیر اسرائیل ،روز یکشنبه در سفری
«محرمانه» به عربستان سعودی رفته است.
بر اســاس این گزارشهــا ،نتانیاهو در این
سفر با محمد بن ســلمان ،ولیعهد عربستان

این ناو به ناوگان ســپاه خبر داد و ماموریت
این شــناور ســنگین را «حضور مقتدر سپاه
در آبهای دوردســت» اعالم کرده ،اما به
نظر میرســد هدف اصلی از این رونمایی،
قــدرت نمایی ایران در تنگــه هرمز ،جایی
که ناوهای آمریکایی در آن مســتقرند بوده
اســت .ناوگروه آمریکایی نیمیتز از مدتها
پیش در خلیج فارس مســتقر شــده است.
ســتاد فرماندهی مرکزی ایــاالت متحده،

,,

از لبنــان و دیدار با حســن نصراهلل به عراق
رفته و با هادی العامری فرمانده سازمان بدر
عراق دیدار داشته است .در این دیدار نماینده
گروههای شیعه از جمله عصائب اهل الحق،
کتائب حــزب اهلل ،حرکت حزباهلل النجبا و
همچنین ابو فدک المحمدی فرمانده ســتاد
کل نیروهای حشــد شعبی نیز حضور داشته
اند .قاآنی در این دیدار نســبت به هر گونه
درگیری با آمریکا هشــدار داده و گفته این
درگیری به سرعت به بیرون از عراق تسری

ترور شهید محسن فخری زاده را میتوان در راستای تالش های اسرائیل و آمریکا در

منطقه برای افزایش تنش و کشاندن ایران به یک جنگ تفسیر کرد .ظهر روز جمعه ،محسن
فخری زاده دانشمند برجسته هستهای و دفاعی ایران و معاون وزیر دفاع ترور شد .به
گفته رسانه های آمریکایی و اسرائیلی این حمله با هماهنگی اسرائیل ،آمریکا و احتماال
عربستان انجام شده است و قرار است در واپسین روزهای باقی مانده از دولت ترامپ
اقدامات علیه ایران افزایش پیدا کند

و مایک پومپئو ،وزیــر خارجه آمریکا که به
ریاض ســفر کرده بود ،دیدار کرده است .به
اذعان کارشناسان ،کشــورهای عربی حوزه
خلیج فارس با هــدف مقابله با ایران حاضر
به نزدیکی سیاســی با اســرائیل شدهاند .با
پیوستن رسمی عربستان به کشورهای عربی
که اسرائیل را به رسمیت شناختهاند ،تشکیل
ائتــاف منطقهای علیه ایــران که یکی از
سیاستهای ترامپ از ابتدای ورودش به کاخ
سفید بوده رســما محقق خواهد شد .شواهد
دیگری دال بر وجــود تنش در منطقه میان
ایران و اســرائیل وجود دارد .حسین دهقان
مشاور رهبری در مصاحبهای با پایگاه خبری
آسوشــیتدپرس وجود این تنشهــا را تایید
کرده بــه ترامپ در هفتههــای باقیمانده از
ریاست جمهوریاش هشــدار داده است .او
گفته« :یک منازعه محدود تاکتیکی میتواند
به یک جنگ تمامعیار تبدیل شود .به گفته
مشاور رهبر جمهوری اسالمی ایران «قطعا
آمریکا ،منطقــه و جهان قادر به تحمل یک
چنین بحران جهانی نیستند».
از دیگر تحرکات طرف ایرانی که موید غیر
عادی بودن شرایط اســت ،رونمایی نیروی
دریایی سپاه پاسداران از ناو جنگی اقیانوس
پیمای شــهید رودکی اســت .روز پنجشنبه
حسین ســامی فرمانده ســپاه از پیوستن

موســوم به «سنتکام» ،روز شــنبه اول آذر
ماه از اســتقرار بمــب افکنهای «»52-B
در منطقــه خاورمیانــه خبر داده اســت .به
گزارش رســانههای آمریکایی بعد از ژانویه
سال گذشته و ترور شهید قاسم سلیمانی در
عراق ،این اولین بار اســت بمب افکنهای
اســتراتژیک دوربرد در منطقــه خاورمیانه
مســتقر میشــوند .خبر اعــزام این بمب
افکنها بعد از خبر اعزام جنگندههای 16-F
آمریکایی از آلمان بــه پایگاه هوایی الظفره
ابوظبی منتشر شده است .اما مهمترین نشانه
احتمال بروز یک جنگ تمام عیار میان ایران
آمریکا ،ســفر یکی از مقامات ارشد سپاه به
عراق اســت .گزارشها حاکی از آن اســت
که ایران به همه نیروهــای مورد حمایتش
در عراق دســتور داده تا هرگونه اقدام علیه
نیروهای آمریکایی را تا روز تحلیف بایدن به
تعویق بیاندازند .میدل ایست آی در گزارشی
به نقل از فرمانده یکی از گروههای شیعه در
عراق نوشته :اســماعیل قاآنی فرمانده سپاه
قدس هفته گذشته سفری به عراق داشته و
برای همه نیروهای نظامی شیعه خطر بروز
یک جنگ توسط ترامپ قبل از خروجش از
کاخ ســفید را توضیح داده و به آنها دستور
داده هیــچ بهانهای به دســت آمریکاییها
ندهند .این رســانه نوشــته قاآنی مستقیم

پیدا خواهد کرد .یکی از مقامات ارشد حاضر
در جلســه با قاآنی به میدل ایست آی گفته:
فرمانده ســپاه قدس هشدار داده و گفته اگر
جنگی میان ایران و آمریکا در بگیرد جلوی
عواقــب آن را نمیتــوان گرفــت و عراق،
سوریه ،لبنان ،یمن ،عربستان ،کویت و ایران
به جبهه جنگ هر دو طرف تبدیل می شوند.
یکی از مشــاوران الکاظمی نخســت وزیر
عراق در تفسیر سفر قاآنی به بغداد به میدل
ایســت آی ضمن اشاره به تحرکات ناوهای
آمریکایی در تنگه هرمز گفته :ایرانیها این
بســیج آمریکایی را علیه خودشان میدانند.
ترامپ به دنبال ایجاد آشوب و جنگ با ایران
قبل از خروج از کاخ ســفید است و ایرانیها
میخواهنــد وضعیــت را آرام کنند .ترامپ
رقابت انتخاباتی را باخته و ممکن است کار
را به خشــونت بکشد و ایران سعی دارد مانع
از چنین اتفاقی شــود .نشریه انگلیسی زبان
«تهران تایمز» متعلق به ســازمان تبلیغات
اسالمی نیز در شماره روز چهارشنبه هجدهم
نوامبر خــود تصویری از برد موشــکهای
ایــران و پایگاههــای آمریــکا در منطقه را
نشــان داده که به عنوان هدف با رنگ قرمز
عالمتگذاری شــدهاند و در زیر آن با حروف
بزرگ نوشته شده« :عقب بنشینید!»
همزمان واشنگتن پست نیز گزارشی منتشر

کرد و اعالم کرد ترامپ قصد دارد نیروهای
آمریکایی را در روزهای پایانی حضورش در
کاخ سفید از افغانستان ،عراق وحتی سومالی
بیرون بکشد .این دو استراتژی ترامپ یعنی
قصد حمله به ایران و عقب نشینی نیروها از
منطقه به درستی متناقض به نظر میرسند.
نشــریه آمریکایی اگزمینر با اشــاره به این
تناقضات گفته اگر آمریکا بعد از  19سال به
این نتیجه رســیده که نیروهایش را از جنگ
بی پایان افغانســتان و عراق بیرون بکشد،
پس کدام منافع استراتژیک آمریکا قرار است
با حمله به تاسیســات هستهای ایران که در
حال غنی کردن اورانیــوم با درصد پایین و
تحت نظر بازرسان آژانس است ،تامین شود؟
جنگ جدید با ایرانی که به مراتب کشــوری
بزرگ تر ،با جمعیت بیشــتر و قدرت بیشتر
است چه توجیهی دارد؟
ایــن اظهارنظرها و اخبار جســته و گریخته
در بســتر روابط اخیــر آمریکا و اســرائیل
معنادار میشوند .اســرائیل به طور سنتی از
حمایت هر دو حزب آمریکا برخوردار اســت،
امــا نتانیاهو روابط خوبی با اوباما نداشــت.
در واپســین روزهای حضــور اوباما در کاخ
ســفید ،آمریکا قطعنامــهای در محکومیت
شهرک سازیهای اسرائیل در کرانه باختری
را وتــو نکــرد .معموال پیــش از آن آمریکا
قطعنامههای اینچنینــی را وتو میکرد ،اما
این بار به ســازمان ملل اجــازه داد که این
قطع نامــه را علیه اســرائیل تصویب کند.
یک ســال قبل از این نتانیاهــو با حضور و
ســخنرانی در کنگره آمریکا ،مسیر مذاکرات
با ایــران را دچار اختالل کــرد .اقدامی که
خشم دموکراتها و دولت اوباما را به همراه
داشــت .برخی کارشناسان معتقدند بازگشت
دموکراتها به کاخ ســفید و پیروزی بایدن،
حمایتهای این حزب از اسرائیل را به خطر
خواهــد انداخت و از این رو اســرائیلیها با
همکاری اعراب همه ســعی خود را میکنند
تــا از آخرین فرصــت حمایــت آمریکا در
کمپینشان علیه ایران بهره ببرند .ترور شهید
محســن فخری زاده را میتوان در راستای
تالش های اســرائیل و آمریــکا در منطقه
برای افزایش تنش و کشاندن ایران به یک
جنگ تفســیر کرد .ظهر روز جمعه ،محسن
فخری زاده دانشــمند برجســته هستهای و
دفاعی ایران و معاون وزیر دفاع ترور شد .به
گفته رســانه های آمریکایی و اسرائیلی این
حمله با هماهنگی اسرائیل ،آمریکا و احتماال
عربستان انجام شده اســت و قرار است در
واپسین روزهای باقی مانده از دولت ترامپ
اقدامات علیه ایران افزایش پیدا کند.

در نشست علنی امروز صورت گرفت

موافقت مجلس با بررسی دوفوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها
نمایندگان مردم در مجلس با بررســی دوفوریت طرح اقدام
راهبردی برای لغو تحریم ها موافقت کردند.
نمایندگان در نشســت علنی روز (یکشــنبه  9آذر) مجلس
شورای اسالمی با بررســی دوفوریت طرح اقدام راهبردی
بــرای لغو تحریم هــا با  232رأی موافــق از مجموع 246
نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
مجتبی ذوالنور به عنوان درخواســت کننده دوفوریت برای
طرح اقدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها در توضیح دالیل
درخواست تبدیل یک فوریت این طرح به دوفوریت توضیح
داد :برجــام دو طرف دارد ،یکــی  5+1و دیگری جمهوری
اســامی ،ایران تمام تعهدات برجامی خود را از صفر تا 100
انجــام داده اســت و گزارش های متعــدد و مکرر مدیرکل
آژاننس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرده اســت جمهوری
اســامی تمام تعهدات خود را اجرا کرده اســت ،اما آمریکا
به عنوان یکــی از طرف های مقابل که اگرچه تحریم های
بانکی را به صورت کاغذی لغو کرد ،اما سایه سنگین تهدید
و تحریــم را به روی نظام بانک داری دنیا حفظ کرد و هیچ
تحریمی درعمل برداشــته نشد ،و سپس این کشور از برجام
خارج شــد.رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست داخلی
مجلس شورای اسالمی ادامه داد :آقای رئیس جمهور گفتند

 5+1از این به بعد  4+1اســت ،از کرامات شیخ ما چه عجب
شــیره را خورد و گفت شیرین است! هر دانش آموز دبستانی
هــم می داند  5+1منهای  1می شــود 4+1؛ و آیا مزاحمی
رفــت که برجــام راه خود را ادامه دهد ،یــا زمانی که موقع
بهره برداری ما بود ،از برجام خارج شــد تا به تعهدات عمل
نکنــد و ایجاد مزاحمت کند تا تعهدات بقیه شــرکا نیز اجرا
نشــود و در واقع ســهم ما در برجام قفل شد و ما به سهم و
حق خود نرسیدیم.وی افزود :اتحادیه اروپا حاضر به پرداخت
هزینه نشــد و طبق عرف ،شرع و قوانین ،جمهوری اسالمی
نیز باید از مســیر رفته باز گردد ،لذا طرح تجدیدنظر در این
مســیر تدوین شد و  8طرحی که دوستان در رابطه با خروج
از  NPTو اصالحات برجام داشــتند ،تجمیع شــد .همچنین
جلسات متعدد کارشناسی با حضور آزاد نمایندگان و صاحب
نظران برگزار شــد .صاحب نظران مجلس ،مرکز پژوهش
ها ،سازمان انرژی اتمی ،وزارت امور خارجه ،سپاه ،ستاد کل
نیروهای مســلح ،وزارت اطالعات و دســتگاه های مختلف
دعوت شدند و نتیجه جلســات متعدد طرح  9ماده ای فوق
شد.ذوالنور به تفاوت این طرح با طرح های دیگر اشاره کرد
و گفت :این طرح مســیری برای تعطیل کردن تعهداتی که
تاکنون اجرا کرده ایم ،پیش بینی شــده و در پایان نیز ماده

 9جرم انگاری شده است تا این قانون ضمات اجرایی داشته
باشــد .همچنین گام های  5گانه کاهش تحریمات برجامی
را دولــت تصویب و ابالغ کرد ،امــا او ًال برخی از گام ها بی
خاصیت اســت و دوم ًا برخی دیگــر از گام ها اص ً
ال اجرایی
نشــدند و مجلس نمی تواند ورود و مطالبه گری کند ،اما اگر
خود مجلس بــرای دولت تکلیف تعیین کند ،هر نماینده ای
به مثابه جــزء از کل یا نمایندگان و کلیت مجلس می تواند
اجرای تکالیف را از دولت مطالبه کند.
وی در ادامــه توضیح داد :در این طرح جرم انگاری شــده و
درجات مجازات از یک تا  8که در قانون مجازات اســامی
آمــده ،کف آن درجه  4تــا درجه  7که  20ســال زندان و
ســایر مجازات ها را دارد ،به عنوان ضمانت این طرح پیش
بینی شده اســت ،برای اعمال درخصوص افرادی که امتناع
یا استنکاف یا ممانعت از اجرای این قانون دارند ،لذا ضمانت
اجرایی برای آن تعریف شده است.
نماینده مردم قم در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه
عنوان این طرح نیز با تغییراتی روبرو شــده است ،بیان کرد:
نمایندگان چند هفته گذشــته بررســی آن را به صورت یک
فوریــت تایید کردند و پس از آن نیز جلســات کارشناســی
سنگین به دفعات برگزار شد و تغییرات و اصالحاتی صورت

گرفت و با توجه به شــهادت شهید عزیزمان محسن فخری
زاده ،مردم مطالبات و درخواست هایی از مجلس دارند.
وی با بیــان اینکه روند پیگیری این طــرح باید تغییر کند،
افــزود :با توجه به امضای بیش از  170نماینده درخواســت
میشــود یک فوریت این طرح براساس ماده  155آیین نامه
به دو فوریت تبدیل شود.
ذوالنور همچنین با تشــکر از ریئس مجلس و اعضای هیات
رئیســه که انقالبی رفتــار کردند تا تغییــر فوریت محقق
شــود گفت :همین امروز بهصورت جدی و بیفاصله جلسه
فوقالعاده کمیســیون امنیت دایر میشود و گزارش ارجاعی
نیز تقدیم هیات رئیســه خواهد شــد و نمایندگان محترم از
امروز حداکثر به مدت  48ســاعت وقت بررسی این طرح و
ثبت پیشنهادات خود را دارند.
وی با درخواست از هیات رئیسه مبنی بر آنکه روز سه شنبه
نیز به منظور بررســی این طرح جلســه علنی برگزار شود،
افــزود :باید به جزئیات این طرح پرداخته شــود ،طرحی که
منافع ملی و خواســته ملت را تامین میکند تا ان شــاء اهلل
منجر به رفع تحریم ها شود و آنچه خیر و مصلحت انقالب
اسالمی و مردم است محقق شده و این بار سنگین از دوش
مردم با اقدام انقالبی مجلس برداشته شود.
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فراهم شدن بستر جهش تولید
با کاهش تورم

بررسی اندیشه اقتصادی شهید مدرس در گفتگو با منصوری بیدکانی؛

وضعیت کنونی بانکها و بورس اجتماع نقیضین با اندیشه شهید مدرس دارد
نــدا دالور  /دهم آذرماه که ســالروز
شــهادت آیتاهلل سید حسن مدرس است
را «روز مجلــس» نامگــذاری کردهاند.
آیتاهلل سید حسن طباطبایی زواره مشهور
به مد ّرس سیاســتمدار و روحانی شــیعه
متولد  1249در شــهر زواره از توابع استان
اصفهان متولد شــدند که بعدها به دستور
رضا شــاه در  ۱۶مهر  ۱۳۰۷دستگیر و به
دامغان و مشهد و ســپس به خواف تبعید
شــدند .مدرس  ۷ســال در خواف توسط
مأمــوران زیر نظر بود و در  ۲۲مهر ۱۳۱۶
از خواف به کاشــمر منتقل گشــت و در
همان جا به شــهادت رسیدند که امروز به
اهتمام آســتان قدس رضوی و دســتور و
پیگیریهــای مجدانه مقام معظم رهبری
آرامگاه ایشان به قطبی فرهنگی در کشور
و اســتان خراســان رضوی تبدیل شــده
است .این روحانی بنام شیعی از دوره دوم
تا پایان دوره ششــم در مجلس به ایفای
نقش پرداخته و از مجموع  1300جلســه
تشــکیل شــده در مجلس ،در مذاکرات
 660جلســه حضور داشتند که در بسیاری
از این جلسات در حوزه مسائلی اقتصادی
اظهار نظــر کردهاند .در همین راســتا با
دکتر مهدی منصوری بیدکانی ،پژوهشگر
و اســتاد اقتصاد دانشگاه مشهد به گفتگو
نشســتیم متن ذیل چکیدهای مفید از این
مصاحبه است.
اص ً
ال اعتقادی ندارم که ایشان
اقتصاددان هستند

منصوری بیدکانی در ابتدای سخنان خود
گفت :شهید مدرس شخصیتی چند بُعدی
هســتند که بُعد اصلی تفکر ایشان قائم بر
فقاهت و علم تخصصی ایشــان علم دین
اســت اما از آن جهت که اگــر علم دین
عمیق خوانده شــود ،میتوانــد در مقابل
مســائل به اصطالح مستحدثه نیز کارآمد
باشــد ،اظهار نظرهای ایشــان در ســایر
حوزههای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
نیز حائز اهمیت اســت .بنــده نمیخواهم
شــهید مدرس را جان مینارد کینز یا کارل

مارکس جلوه دهم و اص ً
ال اعتقادی ندارم
که ایشان اقتصاددان هستند.
این استاد دانشــگاه ادامه داد :بنده اعتقاد
دارم شــهید مدرس اقتصاددان نبودند .اما
نظرات اقتصادی ایشــان بســیار مهم و
دارای کلیــد واژهای تاریخی ،اعتقادی در
دستیابی به یک مدل اقتصاد مذهبی ،شاید
در تعریف یک حکمرانی خوب باشد .دقت
کنید که از همان  660جلســهای که شما
فرمودید ایشان در مجلس حضور داشتهاند
و سخن گفتهاند باید عرض کنم که 120
جلسه در مورد مسائل اقتصادی آن هم با
یک دیدگاه غیر منطبق با دیدگاه بسیاری
از علمای بــزرگ مانند شــهید مطهری
سخن گفتهاند.
منصوری بیدکانی اذعان داشــت :به نظر
این حقیر نگاه اقتصادی ایشــان با دیدگاه
مرحوم شریعتی به اقتصاد نیز ،اگر اجتماع
نقیضین نباشــد قابل جمع هم نیســت و
متاســفانه ظرافت نگاه این شهید بزرگوار
در حوزههای مختلف در البالی اســناد و
مدارک تاریخی ،سالها مستور مانده است
و فقط یک جمله از ایشان در اذهان مانده
که» سیاســت ما عین دیانت ما و دیانت
ما عین سیاســت ماســت» همین و بس.
تا صحبت از مدرس میشــود بدون هیچ
عقبه مطالعاتی ،قائم بر منطقی احساســی
میگویند که مدرس انســانی شــجاع بود
که مقابل رضا شاه ایستاد ،حرف بیشتری
ندارنــد! اصال ممکن اســت آرای همین
شخص سخنران با مدرس کام ً
ال متناقض
باشد.
آیتاهلل مدرس با اقتصاد دولتی مخالفند

وی ادامه داد :شاید برایتان جالب باشد که
بدانید پژوهشهای ما در ســخنان شهید
مدرس نشان میدهد که آیتاهلل مدرس با
اقتصاد دولتی مخالفند ،ایشان به صراحت
میگویند دولت نــه مالک خوبی میتواند
باشــد ،نه تاجــر خوبی! تا کنــون هر چه
کردهایم ضرر کردهایــم! به نظر بنده این
دیــدگاه ناظر بر اصل  44قانون اساســی

اســت و جواب قاطعی است به آنهایی که
اقتصاد اسالم را سوسیالیسیتی میخوانند.
هر چند در دوازده ســال بیــش بنده هم
اعتقاد داشــتم اقتصاد اســام به اقتصاد
بلوک شــرق نزدیکتر اســت ،اما امروز
پس از مطالعات بسیار و عمیق بنده هم با
نظر این عالم شهید کام ً
ال موافقم و مدلی
متفاوت برای حکمرانی اقتصاد قائلم.
منصوری بیدکانی تصریــح کرد :به این
جمله شهید با دقت توجه کنید» ملکی که
در دســت دولت صد خروار عایدی داشته
باشد در دســت مردم صد و پنجاه خروار
عایدی خواهد داشت « .
شهید مدرس مخالف تمرکز امور
اقتصادی بودند

این اســتاد اقتصاد دانشگاه در ادامه گفت:
نگاه آیتاهلل شهید مدرس به بحث مالیات
نیز با نگاه بســیاری از مسئولین به ظاهر
خیرخــواه امروز متفاوت اســت ایشــان
مالیات را از عناصر تاثیرگذار برشــاخص
پیشــرفت تعریف میکننــد و افرادی که
مالیــات نمیپردازنــد را خائــن خطاب
میکننــد ،اما در مورد افرادی که خمس و
زکات نمیپردازنــد ،چنین لفظی را به کار
نمیبرند! البته باید عــرض کنم که ُمراد
ایشــان از مالیات ،مالیات توام با مراعات
حال فقرا و ضعفا میباشد .بطور کلی شهید
مدرس مخالف تمرکز امور اقتصادی بودند
و اگر زنده بودند به نظر بنده به اســتقالل
بانک مرکزی و اســتقالل سیاســتهای
پولی رای میدادند که دولت با دیکتههای
غلــط و مکرر خود بانک مرکزی را مجبور
به تزریق نقدینگی نکند که شــاهد تورم
افسارگســیخته و کمرشــکن در اقتصاد
نباشیم .شک ندارم اگر شهید مدرس زنده
بودند و در مجلس این روزها و این شرایط
ماننــد مرغ 40هزارتومانی ،روغن دســت
نیافتنی ،گوجه  20هزارتومانی ،قیمتهای
ساعتی ،تجارت خارجی معیوب ،اقتصاد در
آســتانه انفجار و بورس رم کرده از فریب
دولتمردان را درک میکردند اگر ســکته

نمیکردند ،حداقل برخوردی اساسی و کار
آمد را عملیاتی و در دســتور کارشان قرار
میدادند.
وی اذعــان داشــت :یکی از مشــکالت
اساسی و غیر قابل کنترل کنونی در کشور
دخالــت نهادهــا یا قوههــای مختلف در
اموری است که به آنها ربطی ندارد و این
مســاله به نوعی اپیدمی شده است .شهید
مدرس اعتقاد داشــتند برای جلوگیری از
فســاد باالخص فســاد مالی مسئولیتها
تقسیم شــود و مسئولین هر قسمت بدون
دخالت دیگری انجام مسئولیت کنند.
مخالفت با سیستم بانکداری

منصوری بیدکانی در خصوص نگاه شهید
مدرس به مساله بانکداری با ارجاع شماره
هفتــم مجله مجلــس و پژوهــش بیان
داشت :بنده شک ندارم اگر شهید مدرس
در زمانه مــا و در مجلس بودند ،در مقابل
این روش بانکــداری ربوی و تکثیر ربای
شرعی و این شــیوه اداره بورس و هضم
بی اندازه سرمایههای مردم از سوی دولت
با شــعبده بازی حقوقیهــا ،قوی ًا مقاومت
میکردند .چراکه این شــهید بزرگوار بیان
میکند که «در ایام تنباکو به فکرم رسید
که جایی درســت کنیم و پولهایی جمع
کنیم و با شــرایطی آسان به زمین کاران
بدهیم که چشمشــان برای قرض گرفتن
به دســت شرکتها و کمپانی نباشد و این
قرض صورت قرضالحســنه داشته باشد.
همان کاری کــه بعدها با مجتهد حاج آقا
نوراهلل پس از بازگشت از نجف انجام دادیم
و اصولی بنا شــد ،که بانک ملی از آن در
آمد» و نکته جالبتر این است که قبل از
تصویب بانک ملی در سال  1305شمسی،
موسســه رهنی در مجلس مطرح میشود
که با سرمایه اندکی از کسور بازنشستگی
کشــوری تامین شــد و زیر نظــر وزارت
دارایی شــروع به کار نمود .هدف اساسی
از تاسیس این موسسه کارگشایی از طریق
دادن قرضهای کوتاه مدت با بهره کم در
مقابل اخذ وثیقه اموال منقول بود ،نه غرق

کردن مردم در باتالق ربا و سود!
استاد اقتصاد دانشگاه مشــهد با اشاره به
اینکه شهید مدرس جمله زیبایی در مورد
وظایف دارند ،افزود :جملهای که ابتدایش
زبــان حال این روزهــا و انتهایش درمان
و برای قوای مختلف فانوس راه ایشــان
اســت .ایشــان میگویند» امروزه مردم
آســودگی ندارند و یک قسمت بزرگش از
دســت مامورین جزء دولت اســت .بدون
اســتثنا که فقیر و رعیت و کاسب و تاجر
همه از دست آنها در صدمه هستند .دولت
باید قِســمی کند که راحتی از برای تمام
مردم فراهم کند»
وی ادامه داد :بودجه ســندی اســت که
هزینههــا و درآمدهای آتــی دولت در آن
ذکر میشود و دولت آن را در قالب الیحه
تقدیم مجلس میکنــد و پس از تصویب
بــه آن قانون بودجه میگویند ،این روزها،
روزهای مرتبط با تصویب بودجه اســت.
اینکه کما فیالســابق بودجــه غیرعلمی
نگارش مییابــد و اینکه این روزها کرونا
هم دلیلی مضاعف برای توجیه بی بندباری
بودجه نویسی است .بهتر است نمایندگان
محترم را به جملهای مشــهور از این فقیه
بزرگوار در جلســه  135مجلس ششــم با
الیحه کمیسیون محاسبات مبنی بر بودجه
روضه خوانی در مجلس شورای ملی ارجاع
دهم .ایشــان فرمودند « :ما حاضر نیستیم
یک شــاهی بی جــا خرج شــود ،ولو در
مصیبت حضرت سیدالشهدا»
منصــوری بیدکانی در ادامه با اســتناد به
دیدگاه دیگر این عالم ربانی شهید مدرس
را مظلــوم واقعی دو انقالب مشــروطه و
انقالب اســامی خواند و گفت :شهید در
مورد بیتالمال مســلمین میگویند« :من
میگویــم بیتالمال عمومی مســلمین را
نباید مفت به کســی داد .مذهب من هم
همین طور میگوید که مال عموم را نباید
به کســی دهند که برای او کار نمیکند.
بــرای اینکه مال عموم اســت و هرکس
خدمت به عموم کند مزد به او میدهند.

مدیریت دوگانه اجرایی دلیل اصلی گرانی مرغ است
نشست اضطراری بررسی افزایش قیمت مرغ که قرار بود با
حضور وزرای کشاورزی ،صمت و نمایندگان عضو کمیسیون
کشــاورزی مجلس برگزار شود به دلیل عدم حضور خاوازی،
وزیر کشاورزی و رزم حسینی ،وزیر صمت لغو شد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از اقتصاد آنالین،
بعد از مشــکالت فراوانی که به دلیل مدیریت دوگانه وزارت
صمت و وزارت جهاد کشــاورزی در بحــث تأمین و توزیع
نهادهها ایجاد شد ،در نهایت با پیشنهاد نمایندگان کمیسیون
کشــاورزی ،تفاهم نامهای برای ایجاد یــک مدیریت واحد
در بحــث نهادهها میان این وزارتخانهها منعقد شــد .اما در
شرایطی که قرار بود نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه ابعاد
و زوایای گوناگون این موضــوع را با حضور وزرای مربوطه
نهایی کنند ،خاوازی ،وزیر جهاد کشــاورزی و رزم حسینی،
وزیر صمت خبر دادند که در این جلســه حاضر نخواهند شد.
جلســهای که برخی نمایندگان معتقدند بــه دلیل مخالفت
رییس جمهور با تفاهمنامه وزرای صمت و جهاد کشــاورزی
لغو شده است.
نماینده مردم دامغان به عنوان یکی از حاضران در نشســت
در تشریح دالیل عدم حضور دولتمردان در این نشست مهم
گفت :اصلیترین و اساســیترین علت گرانیهای بی سابقه
نهادههای دامی (جو ،ذرت ،کنجاله و ســویا) ،گوشت ،مرغ
 ،تخممــرغ و لبنیــات که زندگی مردم را تلخ کرده اســت،
واگذاری قســمت مهمی از وظایف وزارت جهادکشاورزی به
وزارت صنعــت ،معدن و تجارت اســت  .تفویض اختیاراتی
که توســط رییس جمهور صــورت گرفته اســت .در واقع
عدم مدیریت واحد باعث شــده تا مسئوالن اجرایی این دو

وزارتخانه هرکدام دیگری را مســئول نوسانات بازار مرغ و
سایر اقالمی که به قیمت نهادهها وابسته است ،بدانند.
علیزاده در ادامه گفت :وجود مقدار بسیار زیاد نهادههای دامی
در بــازار آزاد ،رانتهای فــراوان واردات این محصوالت از
خارج و سایر مشکالت برآمده از گرانی و کمبود نهاده ،همه
ریشــه در این تصمیم غلط دارد .طبیعی است زمانی که یک
مدیریت واحد در این خصوص به کار گرفته نشود ،سوداگران
و فرصتطلبان از شکاف های موجود در ساختارهای اجرایی

استفاده کرده و نبض قیمتها در بازار را به دست می گیرند.
عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس در پاسخ به این پرسش
کــه چرا هنوز برای ایجاد مدیریت واحــد در تامین و توزیع
نهاده تصمیم گیری نشــده؟ گفت :کمیســیون کشــاورزی
مجلــس ،مرکــز پژوهشهــای مجلس به همــراه وزرای
جهادکشــاورزی و صمت بر این مســئله اشتراک نظر دارند
کــه باید زمینه مدیریت واحد در حــوزه مهم تامین و توزیع
نهادهها ایجاد شود .بر اساس این ضرورت های کارشناسی،

وزرای کشاورزی و صمت تفاهم نامهای را امضاء کردند که
وظایف بنیادین این حوزه برای تامین و توزیع نهاده به وزارت
جهادکشاورزی بازگردد.
او افزود :در واقع هم وزرا و هم نمایندگان عضو کمیســیون
کشــاورزی معتقدند که با این تصمیم بخش قابل توجهی از
نوسانات و ســوداگری ها در بازار نهاده ،حذف خواهد شد و
ثبات نسبی به بازار باز می گردد .متاسفانه علی رغم امضای
این تفاهم نامه میان رزم حســینی و خــاوازی ،باز هم این
تصمیم با مخالفت رییس جمهور مواجه شده است.
علیزاده با اشــاره به مطالبه مردم و رهبری برای گســترش
ثبات در بازارها گفت:پس از بیانات اخیر مقام معظم رهبری،
کمیسیون کشاورزی خواستار جلســه ای در روز چهارشنبه
پنجم آبان ماه بــا حضور وزیران جهادکشــاورزی ،صمت،
معــاون ارزی بانک مرکــزی و رییس گمــرک جمهوری
اسالمی شــد تا برای مشــکل گرانی ها چاره ای اندیشیده
شود ،متاســفانه به وزیران جهادکشاورزی و صنعت معدن و
تجارت اجازه حضور در جلســه را ندادند و جلســه بی نتیجه
خاتمه یافت .حاال شما پیدا کنید پرتقال فروش را.
عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس در پایان گفت :بعد از
اینکه مشــخص شد وزرای صمت و کشــاورزی علی رغم
برنامهریزیهای قبلی قرار نیســت در این جلســه شرکت
کنند و معاونان خود را به جلســه فرســتاده اند ،نمایندگان
عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس یازدهم نیز در اعتراض
به بیتوجهی چهرههــای دولتی به ضــرورت برنامهریزی
هماهنگ برای مهار گرانیها ،نشســت اضطراری بررســی
افزایش قیمت مرغ را لغو کردند.

رییس بانک مرکزی در پســت اینســتاگرامی
خود نوشــت :امید است تا از مسیر کاهش تورم
انتظاری در افق پیشرو ،بســتر مناســبتری
بــرای فعالیــت بنگاههای اقتصــادی و تقویت
سرمایهگذاری و جهش تولید فراهم شود.
به گزارش روزنامه «صبــح امروز» و به نقل از
روابط عمومــی بانک مرکزی ،عبدالناصر همتی
در ادامه این یادداشت افزود :رهبر معظم انقالب
در دیدار  ۴آذرماه  ۹۹با اعضای شــورای عالــی هماهنگی اقتصادی ،نکات مهم و راهبردی
در خصوص اقتصاد کشــور بیان فرمودند .ایشان در بخشی از بیاناتشان در مورد نحوه تأمین
کســری بودجه دولت ،روش فروش اوراق و سهام دولت را مورد تأکید قرار داده و استقراض
از بانک مرکزی و انتشــار پول برای تأمین کسری بودجه را نفی کردند .از بابت عنایت ویژه
ایشان به کنترل پایه پولی و نقدینگی در جهت مهار تورم صمیمانه قدردانی میکنم.
وی ادامه داد :همراهی دولت در تأمین کســری بودجه  ۸ماه اول سال از طریق انتشار اوراق
بدهی و فروش ســهام نیز قابل تقدیر است .امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شده،
این روند ،در ماههای باقیمانده سال نیز ،با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را
به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کالن و معیشت مردم ،تأمین مالی کرد.
همتی گفت :بانک مرکزی نیز با توجه به آرامش موجود در بازارها و چشــم انداز آن ،ضمن
تقویــت اقدامات و جدیت برای ایجاد تعادل در بازار ارز ،از کلیه ابزارهای پولی در دســترس
خود ،در نیل به تورم هدف گذاری شده استفاده خواهد کرد.
رییس بانک مرکزی خاطرنشان کرد :سیاستهای احتیاطی کالن برای جلوگیری از ناترازی
سیستم بانکی و اثر آن بر متغیرهای پولی و تورم در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد .در این
راستا شورای پول و اعتبار نیز پیشتر کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را به تصویب رسانده و
همکاران من دستورالعملهای مرتبط با این مصوبه و سقفهای تعیین شده برای میزان رشد
دارایی بانکها را بزودی اعالم خواهند کرد.
وی اظهار داشت :با توجه به تغییر قابل مالحظه در انتظارات تورمی در هفتههای اخیر ،امید
میرود که با این اقدامات ،التهابات و نااطمینانیهای تورمی کاهش یافته و از مســیر کاهش
تورم انتظاری در افق پیش رو ،بستر مناسب تری برای فعالیت بنگاههای اقتصادی و تقویت
سرمایهگذاری و جهش تولید فراهم شود.

سامانه جامع تجارت عملیاتی شد

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات از عملیاتی
شــدن «ســامانه جامع تجارت» برای مبارزه با
فساد خبر داد.
روز گذشــته «محمدجــواد آذری جهرمی» در
توییتر خود نوشــت :امــروز ،در تاریخ ،۹/۹/۹۹
باالخره «ســامانه جامع تجارت» یکی دیگر از
دستاوردهای دولت الکترونیکی دولت دوازدهم
وارد مرحله عملیاتی شد.
وزیر ارتباطات اضافه کرد :این ســامانه با اژدهای هفت سر فساد بوسیله جلوگیری از قاچاق،
شفافیت آمار تجارت و تسهیل خدمات برای بازرگانان مبارزه خواهدکرد.
به گزارش صبح امروز ســامانه جامع تجارت ایران یک مکانیســم تسهیلکننده برای انجام
امور بازرگانی اســت که پیچیدگیهای تجارت بینالملل را حل خواهد کرد .این سیستمهای
تسهیل گر دسترسی تجار را به بسیاری از فرصتها آسانتر میکند.
ســامانه جامع تجارت ایران یکی از برنامههای دولت در راســتای اجرای برنامههای دولت
الکترونیک اســت که عالوه بر کاهش پیچیدگیها ،تســهیل و تسریع در انجام امور تجارت
بینالملل ،باعث کاهش فساد در اقتصاد و تجارت نیز میشود.
ســامانه تجارت خارجی ،سامانه تجارت داخلی ،سامانه نیما ،سامانه شناسه کاال ،گواهی امضا
الکترونیک ،ســامانه انبارها ،سامانه مجوزها ،ســامانه شناسه رهگیری ،سامامه همتا ،سامانه
ضوابط تجاری از جمله مهمترین زیرسامانههای این سامانه جامع است.

نحوه ارسال پیامک متقاضیان وام یک میلیونی

متقاضیان دریافــت مرحله دوم وام یک
میلیونی ابتدا کد ملی سرپرســت خانوار
را به شــماره  ۶۳۶۹ارسال کنند ،چنانچه
پیامک ارســال نشــد ،بار دوم آن را به
 +۹۸۶۳۶۹بفرستند.
به گزارش روزنامــه «صبح امروز» و به
نقل از ایرنا ،متقاضیــان دریافت مرحله
دوم وام یــک میلیــون تومانــی کرونا
بــرای ثبت نام در این طرح باید کد ملی
سرپرست خانوار را از سیم کارتی که به نامش هست ،به شماره  ۶۳۶۹ارسال کنند.
هنــوز برخی از متقاضیان در ارســال پیامــک ناموفق بودهاند ،آنها گفتهاند :پیامک ارســال
نمیشود و تلفن همراه خطای ناموفق بودن ارسال پیامک را نمایش میدهد.
وزارت تعاون درباره حل این مشکل اعالم کرد :تنظیمات برخی از گوشیهای همراه نیازمند
اضافه کردن  +۹۸قبل از شماره  ۶۳۶۹است.
واقعیت اینکه در این گوشــیها ارسال پیامک به شکل  +۹۸۶۳۶۹است؛ بنابراین متقاضیان
ابتدا کد ملی سرپرست خانوار را به شماره  ۶۳۶۹ارسال کنند ،چنانچه پیامک ارسال نشد ،بار
دوم آن را به  +۹۸۶۳۶۹بفرستند.
به گزارش صبح امروز ،ثبت نام برای دریافت وام یکمیلیون تومانی از چهارم آذرماه شــروع
و به مدت یک هفته ( ۱۱آذرماه) ادامه دارد .این وام قرض الحســنه و در  ۳۰قســط از یارانه
معیشتی خانوار کسر میشود.

تداوم روند تامین ارز و ترخیص کاالهای اساسی

ستاد تنظیم بازار اعالم کرد :بررسی ارزش اظهاری کاالهای وارداتی بر اساس ارزش مندرج
در تاریخ آخرین ویرایش ثبت سفارش قبل از اظهار گمرک مالک عمل گمرک خواهد بود.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از اقتصادآنالین ،بر اســاس تصمیم ســتاد تنظیم
بازار بررسی ارزش اظهاری کاالهای وارداتی بر اساس ارزش مندرج در تاریخ آخرین ویرایش
ثبت سفارش قبل از اظهار گمرک مالک عمل گمرک خواهد بود.
ســتاد تنظیم بازار با توجه به محدودیت منابــع ارزی و عدم تخصیص و تامین ارز در فاصله
زمانی ثبت سفارش اولیه کاالهای اساسی و ضروری توسط واردکنندگان همچنین در راستای
تسهیل حفظ روند تامین کاال این تصمیم را اتخاذ کرده است.
این تصمیم در راســتای اجرای تبصره بند  ۲دســتورالعمل تصمیمــات یکصد و دوازدهمین
کارگروه تنظیم بازار در خصوص درخواســت بررســی پیش بود ارزش کاالهای اساســی و
ضروری وارده مطابق با قیمت ثبت ســفارش کاال ها بر اساس تاریخ تمدید یا تاریخ ویرایش
ثبت سفارش ها (فاصله زمانی  ۱۶مرداد  ۹۷تا  ۵مرداد  )۹۸بوده است.
همچنین در صورتی که پس از لحاظ شرایط فوق ،پروندههای حل اختالف نشده وجود داشته
باشــند موضوع پرونده های مربوطه قابل طرح و رســیدگی در مراجع رسیدگی به اختالفات
گمرکی (کمیســیون رسیدگی به اختالفات گمرکی و تجدید نظر موضوع موارد  ۱۴۶و ۱۴۴
امور گمرکی) خواهند بود.

اجتماعی
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مربی حرکات اصالحی و آسیبشناسی ورزشی

هدف از نشســتن ،ذخیره انرژی و کاستن از فشارهایی است که در حالت
ایستاده بر بدن تحمیل میشــود و اجرای بهتر و مسلطتر فعالیتهاست.
نشستن صحیح ،سبب کاهش تنفس شــکمی و فشار وارده بر اندامهای
داخل شــکم و تناسب جریان خون پاها میشود .نشستن طوالنی میتواند موجب سوءهاضمه و
کندی گردش خون پاها شــود ،اما نشستن صحیح و استفاده از صندلیهای مناسب در نگهداری
وضعیت بدن مطلوب موثر اســت .در همین زمینه رابطه مســتقیمی میان طول عضله راســت
شــکمی ،قوز پشتی و نحوه نشستنها وجود دارد .برای مثال در هنگام نشستن کاهش ارتفاع و
افزایش سطح اتکا ،نگهداری صحیح باالتنه را سادهتر میکند.
همچنین توجه به این نکته ضروری اســت که در هنگام نشســتن فشار وارده بر دیسکها ،به
ویژه در مهرههای چهارم و پنحم کمری ،نسبت به حالت ایستاده بیشتر است .فردی که بر روی
صندلی به جلو متمایل میشــود فشــار بر روی بخش جلوی مهرههای او گاهی به  ۵۰تا ۱۰۰
کیلوگرم میرسد و این میتواند موجب بروز سایر ناهنجاریهای ستون فقرات شود .در این بین
بیش از  30درصد دانشآموزان به دلیل عدم درست نشستن دچار کمردرد میشوند.
افراد بیشتر زمان خود را در طول روز نشسته هستند تا ایستاده ،همین امر میتواند در شکلگیری
وضعیت بدنی ،به ویژه در سنین رشد ،موثر باشد .درواقع حدود  ۸۴تا  ۸۸درصد اوقات دانشآموزان
در مدارس ابتدایی ،در وضعیت ساکن و نشسته میگذرد ،حال آنکه دانشآموزان فقط  ۳۳درصد
از این زمان را به پشــتی صندلی خود تکیه میدهند؛ بنابراین نیاز است تا روش صحیح نشستن
به دانشآموزان آموزش داده شود.
اما روش درست نشستن چگونه است؟
نشستن و برخاستن را میتوان برای سهولت مطالعه به سه مرحله تقسیم کرد:
 )۱نحوهی فرود آمدن)۲ ،نحوهی نشستن)۳ ،نحوهی برخاستن.
باید بدانیم که مهم نیست از چه نوع صندلیای استفاده میکنیم ،بلکه مهم آن است که هنگام
فرود آمدن ،مرکز ثقل و باالتنه با کنترل و به آرامی فرود آید و از ارتفاع رها نشــود .جلوگیری
از ضایعات ســتون فقرات و زیبایی و موزون بودن حرکات از مزایای رعایت مرحله اول نشستن
است .مهمترین نکته آن است که فرد با کنترل بر نشیمنگاه فرود آید نه اینکه خود را رها کرده
و به اصطالح سقوط کند.

خبر
رحیمی خبر داد:

میانگین سن بیماران کرونایی در مشهد  ۴٠تا
 ۵٠سال است

مسئول کارگروه اطالع رســانی کرونا دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :میانگین سن بیماران
کرونایی مشهد  ۴٠تا  ۵٠سال است.به گزارش ایلنا از مشهد ،حمید رضا رحیمی مسئول کارگروه
اطالع رســانی کرونا دانشگاه علوم پزشکی مشــهد گفت :بیشتر بستری شدگان مبتال به کرونا
بیماریهای زمینهای نظیر دیابت ،بیماریهای قلبی و عروقی ،مشــکالت تنفســی ،سرطان و
نقص سیستم ایمنی داشتهاند.وی افزود :بیشتر فوت شدگان بر اثر کرونا در خراسان رضوی هم
بیماری زمینهای و سن باالتر از  ۶۰سال داشتهاند.

هنوز در استان روند شیوع کرونا نزولی نشده است

دبیــر کمیته مراقبت و درمان بیماری کرونا در دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد گفت :اعمال
محدودیتها بهویژه اعمال آنها از اول آذر ماه ســبب شــد تا منحی رشد صعودی مبتالیان به
بیماری کرونا تا حدودی ثابت شــود ،اما هنوز روند شیوع نزولی نیست.به گزارش «صبح امروز»
به نقل از ایســنا ،اصغر انجیدنی در خصوص تاثیر محدودیتهای اعمال شــده از اول آذرماه در
جلوگیری از شــیوع بیشــتر بیماری کرونا اظهار کرد :تاثیر این محدودیتها زمانی خود را نشان
میدهد که حداقل  ۱۰روز تا دو هفته از زمان اعمال محدودیتها گذشــته باشد و انشاهلل از ۱۵
آذر ماه شــاهد کاهش مبتالیان و بستریها در بیمارستانها باشــیم که این اتفاق نشاندهنده
رعایت پروتکلهای بهداشتی به ویژه کاهش اجتماعات و دورهمیهای خانوادگی است.

دستگیری چهار گروه صیاد حرفهای پرندگان شکاری

مدیرکل حفاظت محیط زیســت خراسان رضوی از دســتگیری چهار گروه حرفهای و سابقهدار
شکار پرندگان ارزشمند شکاری در استان خبر داد.به گزارش «صبح امروز» ،تورج همتی با اشاره
به دســتگیری چهار گروه حرفهای و سابقهدار شکار پرندگان ارزشمند شکاری در استان خراسان
رضوی ،بیــان کرد :در پی چندین روز رصد اطالعاتی درخصوص فعالیت شــبکهای یک گروه
صید و قاچاق پرندگان شــکاری در شهرســتان تربت جام ،ماموران یگان موضوع را در دستور
کار خود قرار داده و طی دو عملیات ضربتی جداگانه در یک روز  ،متخلفان را دســتگیر کردند.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت خراسان رضوی گفت :از آنجا که عوامل این باند در دو نقطه از
حوزه استحفاظی تربتجام در حال فعالیت مجرمانه بودند ،با مدیریت یگان حفاظت و شناسایی
متخلفان ،مخفیگاه آنها رصد و ســرانجام با همکاری پلیس اطالعات و امنیت در یک نقطه و
فرماندهی پاسگاه انتظامی سمیعآباد در اقدامی غافلگیرانه هر دو گروه حرفهای دستگیر شدند.
به گفته وی در بررســی محل اختفای متهمان ،یک بهله باالبان و یک قبضه اسلحه وینچستر
قاچاق و مهمات مربوطه کشــف و ضبط شد.همتی با اشاره به کشف چندین قطعه انواع پرنده
وحشــی همچون قمری ،چکاوک ،کبوتر از محل دســتگیری تصریح کرد :تمامی ابزار و ادوات
شــکار و صید پرندگان وحشی از محل جمع آوری شده است .همراهی پلیس اطالعات و امنیت
تربت جام و پاســگاه انتظامی بخش سمیعآباد برای دســتگیری متخلفین درخور تقدیر است و
این هم افزایی در سراسر استان برای حذف کانال ها و شبکه های قاچاق پرندگان وحشی بسیار
ازشمند است.مدیرکل حفاظت محیط زیســت خراسان رضوی با اشاره به اینکه همزمان با این
موضوع دوگروه حرفهای شکار پرندگان وحشی نیز درشهرستان جغتای با الشه  ۳۲قطعه کبک
و یک قطعه تیهو دستگیر شدهاند ،اظهار کرد :سودجویان با سوء استفاده و اغفال و تطمیع برخی
افراد را برای زندهگیری پرندگان شــکاری با خود همراه میکنند و با قاچاق پرندگان شــکاری
به کشــورهای حوزه خلیج فارس ،موجب نابودی تنوع زیســتی استان میشوند.گفتنی است ،به
لحاظ کیفری و حقوقی ،شکار پرنده باالبان بیشترین مجازات را در بین پرندگان شکاری دارد و
متخلفین عالوه بر تحمل سه سال حبس باید دو میلیارد ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط
زیست پرداخت کنند.
/////////////////////////////////////

میانگین سن بیماران کرونایی در مشهد  ۴٠تا
 ۵٠سال است

مسئول کارگروه اطالع رســانی کرونا دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :میانگین سن بیماران
کرونایی مشهد  ۴٠تا  ۵٠سال است.
به گزارش «صبح امروز» حمید رضا رحیمی با بیان اینکه «بیشتر بستری شدگان مبتال به کرونا
بیماریهای زمینهای نظیر دیابت ،بیماریهای قلبی و عروقی ،مشــکالت تنفســی ،سرطان و
نقص سیســتم ایمنی داشتهاند» اظهار کرد :بیشتر فوت شدگان بر اثر کرونا در خراسان رضوی
هم بیماری زمینهای و ســن باالتر از  ۶۰سال داشتهاند .به طور معمول این افراد حدود  ۱۰روز
از بیماریشــان گذشته است و درمان درستی نگرفتهاند و متاسفانه هنگامی که بستری میشوند
شرایط سختی را میگذرانند.
رحیمی میانگین ســن بستری شدگان کرونا در بیمارستانهای خراسان رضوی را بین  ۴۰تا ۵۰
سال عنوان و بیان کرد :اکثر بیماران سرپایی  ۱۸سال و بیشتر داشته اند ،اما در کودکان مراجعه
و مرگ و میر ناشی از کرونا خیلی کم است.به گفته وی بسیاری از کودکان ،ناقل ویروس کرونا
هستند و قابلیت انتقال ویروس به والدین و خانواده خود را دارند.

معاون سابق وزارت بهداشت پاسخ میدهد؛

چگونه طب سنتی دستاوردهای علم پزشکی را مخدوش میکند؟
معاون بهداشت سابق وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی گفت :در بین فعاالن طب
ســنتی افراد ناصالح زیاد است و اگر فعالیت
این افراد در نظام سالمت گسترش پیدا کند،
بســیاری از دستاوردهای طب مدرن از جمله
حذف بسیاری از بیماری های واگیر مخدوش
می شود.
به گزارش روزنامــه «صبح امروز» به نقل از
ایرنا ،علی اکبر سیاری با بیان اینکه «در طب
ســنتی هم مثل طب مدرن افراد ناشایســت
وجود دارند ،اما خطرش از طب مدرن بیشــتر
اســت» اظهار کرد :درواقع این خطر به دلیل
آن است که بیشــتر امکان فریب مردم عوام
را دارد .متأســفانه در ســالهای گذشته این
عوامزدگی بیشــتر شده و پر رنگ کردن طب
سنتی در نظام سالمت میتواند دستاوردهای
علم پزشکی را که در کشور داشتهایم ،از بین
ببرد.
طرفداران طب سنتی مخالف واکسن
هستند

وی افزود :با اســتفاده از علم مدرن پزشکی
در ســالهای گذشته ،دســتاوردهای بسیار
بزرگی داشتهایم مث ً
ال از طریق واکسیناسیون
بیماریهای زیادی مثل سرخک ،کزار و…
ریشه کن شــده ،در حالی که طرفداران طب

ســنتی مخالف واکسن هستند .توجه به نگاه
این افراد همه دســتاوردهای طب مدرن را از
بین میبرد ،البته در بین طرفداران طب سنتی
افراد عاقل و با سواد هم هستند که عمدت ًا در
دانشکدههای طب سنتی فعالیت میکنند اما
افراد ناصالح هم در بین آنان زیاد است.
موافقم ادغام طب سنتی در شبکه
بهداشتی نیستم

عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی
شــهید بهشــتی درباره ادغام طب سنتی در
شبکه بهداشــتی کشــور گفت :موافق این
کار نیســتم ،زیرا حتم ًا به دستاوردهای نظام
بهداشــت و درمان کشــور در کنترل و مهار
بیماریهــا به خصــوص بیماریهای واگیر
لطمه میزند ،زیــرا از یک طرف تعداد کافی
متخصص با صالحیت و ســالم طب ســنتی
که بتواند در شــبکه گسترده بهداشتی کشور
فعالیت کند نداریــم و از طرف دیگر افراط و
تفریط در بین این افراد زیاد است.وی با اشاره
به اپیدمی کرونا توضیــح داد :کنترل و مهار
بیماری کووید  ۱۹به همکاری مردم بستگی
دارد ،اگر مــردم بپذیرند که این بیماری یک
خطر برای ســامت همگانی است و اصول
بهداشــتی را رعایت کنند ،دستهایشــان را
مدام بشورند و به محض خروج از خانه ماسک

بزنند میتــوان این اپیدمــی را کنترل کرد.
مهار کرونا یک اقدام دســتوری نیست ،اول
مردم باید قانع شوند و بدانند که این بیماری
شوخی بردار نیست و هیچکس مصون نیست
تا با مســئوالن نظام سالمت همکاری کنند.
ســیاری با بیان اینکه «اگر مردم خطرات و
مرگ آوری ایــن بیماری را بشناســند و به
خصوص درباره خطر مرگ این بیماری برای
افراد ســالمند یا افراد دارای بیماری مزمن و
عوامل خطر اطالعات کافی داشــته باشند و
متعهدانه به اصول بهداشــتی پایبند باشند»
تصریح کرد :مردم بایستی دستمال یا ماسک
خود را به طریق بهداشتی دفع کنند ،مهمانی
نروند و فاصلهگذاری را رعایت کنند ،میتوان
این اپیدمی را کنترل کرد .سیســتم بهداشت
باید به مردم آمــوزش دهد ،امکانات الزم را
برای تســت زیاد فراهم کند و امکانات کافی
را برای اینکه مردم تمــاس بگیرند و عالئم
بیماری خود را اعالم کنند فراهم کند.معاون
امور بهداشــت سابق وزارت بهداشت با اشاره
به امکانات شــبکه بهداشتی کشور بیان کرد:
این امکانات تا حدی در شــبکه بهداشــتی
کشور ایجاد شــده ،اما همه این اقدامات باید
بــا هم و هماهنگ و کامل انجام شــود ،هم
مردم باید آگاه و اقناع شــوند و هم امکانات

بیماریابــی و هدایت و مدیریــت بیماران در
شبکه بهداشتی و بیمارستانی کامل باشد.وی
درباره میــزان اقناع مردم برای رعایت اصول
بهداشتی افزود :اگر مردم به اندازه کافی اقناع
شده بودند و رعایت میکردند که بیماری این
قدر پیشــرفت نمیکرد و این همه آمار فوتی
باال نمیرفت ،نیازی به تعطیالت نبود ،مرگ
روزانه باالی  ۴۰۰نفر بر اساس اعالم وزارت
بهداشــت نشــان میدهد که به اندازه کافی
پروتکلهای بهداشتی رعایت نشده است .این
افراد تازه کسانی هستند که تست آنها مثبت
شده اســت ،عده زیادی هم هستند که تست
آنها مثبت نمیشــود یا اص ً
ال امکان مراجعه
پیدا نمیکنند.
کرونا در گروههای سنی کودک و نوجوان
دیده میشود

متخصص طب اطفال درباره وضعیت ابتالی
کودکان به کرونا توضیح داد :این بیماری در
همه گروههای سنی کودکان تا نوجوانان هم
دیده میشود ،البته شدت بیماری در کودکان
به اندازه بزرگســاالن نیست مگر مواردی که
کــودک یا نوجوان یک بیمــاری زمینهای یا
اختالل داشته باشند ،مث ً
ال کودکانی که پیوند
کلیه یا کبد شده باشند ،یا بیماریهای مزمن
مثل دیابت یا نارساییهای کبد و بیماریهای

تنفسی ،گوارشی یا سرطان داشته باشند.
وی افزود :هیچ گروه ســنی از بیماری کووید
 ۱۹مصون نیست ،همه افراد در معرض خطر
هســتند .اگر چه کودکان به ایــن بیماری با
شدت کمتری مبتال میشــوند ،اما میتوانند
ناقل باشــند و بدون هیچ عالمتی بیماری را
به والدین و دیگــران منتقل کنند .ما هم در
بیمارستان کودکان مفید هر روز تعداد زیادی
از کودکان مبتال به کرونا را مشاهده و بستری
میکنیــم و بخش مخصوص کووید کودکان
داریم.
دل درد و اسهال از عالئم کرونا در کودکان

ســیاری ادامــه داد :کودکانــی کــه عالئم
گوارشــی مثل دل درد ،یا زرد ،تب ،اسهال و
استفراغ دارند باید از نظر کرونا بررسی شوند
ولی معمو ًال بیماری کوویــد  ۱۹در کودکان
خفیف اســت و عالئم شــدید نــدارد .با این
حال کودکانی که مشــکالت مزمن تنفسی
دارند ،زمانی که ویروس کرونا وارد بدن آنان
میشود ،ماده سیتوکایین ،سیستم ایمنی بدن
را تضعیــف میکند ،کلیه ،کبــد ،ریه ،مغز را
تخریب میکند و به همه این ارگانها آسیب
میزند در این صورت کودک دچار تشــنج و
نارسایی تنفسی میشــود و حتی موارد فوت
کودکان بر اثر کرونا هم داریم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون:

رزرو یا مصرف خون در سزارینهای غیراورژانسی تخلف است

مدیرعامل ســازمان انتقال خون ایران ،دستور بازدید سرزده
مدیران کل استان ها از بیمارستانها را صادر کرد و گفت :در
صورت رزرو یا مصرف خون در سزارین های غیراورژانسی با
مراکز درمانی برخورد می شود.
به گزارش «صبح امروز» پیمان عشــقی با ارسال نامهای به
مدیران کل ادارات انتقال خون سراســر کشــور با استناد به
ماده  ۱۲اساسنامه سازمان انتقال خون ایران ضمن یادآوری
ضرورت بازدیدهای دورهای منظم از بیمارستانهای سراسر
کشــور بازدید ویژه و ســرزده و تصادفی مدیــران کل را از
بیمارستان ها به ویژه بیمارستان های خصوصی در تاریخ ۹

آذرماه را خواستار شد.
ماده  ۱۲اساسنامه سازمان انتقال خون ایران بیان می دارد که
در صورت عدم رعایت مفاد آیین نامه بانک خون بیمارستانی
از طرف مؤسســات درمانی و بهداشتی سازمان انتقال خون
باید بالفاصله از ادامه فعالیت واحد متخلف مربوطه جلوگیری
نمــوده و مراتب را به مراجع ذیصــاح قانونی اعالم نماید.
ایــن بازدیدها با هدف جلوگیری از هرگونه رزرو و یا مصرف
خون در اعمال سزارین الکتیو(غیراورژانسی) صورت میگیرد
و چنانچه مرکز درمانی درخواســتی از این دســته را به ثبت
رسانده باشد گزارش به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی

استان ارسال و مجازات مصوب که جلوگیری از ادامه فعالیت
بانک خون بیمارستان است اعمال می شود.
گفتنی است پیشــتر معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی کشــور نیز در نامهای به دانشگاههای علوم
پزشکی سراسر کشــور با اشــاره به تجربه نگرانکننده در
تاریخهای رند ســالهای قبل ،دستورالعملی را ابالغ کرده و
هشدارهای جدی را به متخلفان داده است.
در نامه مورد اشــاره آمده اســت که چندین تاریخ مناسبتی
و تقویمی در ســال جاری رصد شــد که متاسفانه نتایج آن
حاکی از افزایش معنادار آمار ســزارینهای غیر ضرور توسط

بعضی از پزشــکان و بیمارستانهاست.و ا توجه به در پیش
بودن تاریخ  ،۰۹/۰۹/۹۹بررســی و شناسایی میزان همراهی
و عملکرد پزشــکان و بیمارســتانها در کنتــرل این اقدام
غیرموجه در دستور کار جدی وزارت متبوع قرار گرفته است.
بر این اســاس دانشــگاهها موظفند عملکرد افزایش آماری
سزارینهای بیمارستانها و پزشکان در تاریخ /۰۹/۰۹ ۹ ۹را
مورد بررسی دقیق قرار دهند و به مسئول فنی بیمارستانهای
دارای آمــار نامتعارف تذکر مکتوب ابالغ کنند و پزشــکان
متخصص زنان و زایمان با آمار افزایشی را به هیئت انتظامی
استان معرفی کنند.

مدیر بیماریهای طیور دامپزشکی خراسان رضوی مطرح کرد:

احتمال شیوع آنفلوآنزای پرندگان در خراسان رضوی

رئیس بهداشت و مدیر بیماریهای طیور اداره
کل دامپزشــکی خراســان رضوی نســبت به
جلوگیری از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
با توجه به قرارگیری در فصل سرما هشدار داد.
به گــزارش «صبح امروز» به نقــل از فارس،
علیرضــا شــهرام شــرقی ضمن هشــدار به
پرورشدهندگان طیور در استان ،اظهار کرد :با
توجه به شــرایط آب و هوایی که در زمســتان
وجود دارد برخی از واحدهــای پرورش دهنده
طیــور بــه دلیل کاهــش مصرف ســوخت و
هزینههای ناشی از آن ،اقدام به بستن تهویهها
و کاهــش ورودی هــوا میکنند کــه این امر
میتوانند مشــکالت تنفســی را برای گلههای
آنان به دنبال داشته باشد.
وی افــزود :توصیه میکنم با توجه به شــرایط
فعلی ،پرورش دهندگان هزینه سوخت را تحمل
کنند و در راســتای جلوگیــری از ابتالی طیور

به بیماریهای تنفســی همچون نیوکاســل،
برونشــیت و آنفولوآنــزا ،اقــدام بــه کاهش
تهویههای خود نکنند.
رئیس بهداشت و مدیر بیماریهای طیور اداره
کل دامپزشــکی خراســان رضــوی مهمترین
بیماری ایــن فصل برای طیــور را آنفلوآنزای
فوق حــاد پرندگان خوانــد و تصریح کرد :این
بیماری بــر اثر مهاجرت پرنــدگان که در این
فصل رخ میدهد به واحدهای صنعتی ســرایت
میکند .متاسفانه در آبان ماه سال جاری تاالب
میقان در اســتان مرکزی ،خط مرزی اردبیل-
آذربایجان و فریدونکنا ِر مازندران به عنوان سه
کانون وحشــی رؤیت این بیماری شناسایی که
باعث بروز تلفاتی در گلههــای مهاجر و طیور
بومی که در مجاورات این بیماری بودند ،شدند.
رئیس بهداشت و مدیر بیماریهای طیور اداره
کل دامپزشــکی خراســان رضــوی ادامه داد:

بنابرایــن تاکید داریم روســتاییان و واحدهای
صنعتی پرندگان خــود را در تماس با پرندگان
آزاد و مهاجــر قرار ندهند و در فضای بســته و
بهداشتی نگهداری کنند.
وی در خصوص راهها انتقال این بیماری ،اظهار
کرد :ویروس از ترشحات پرنده آلوده ،ترشجات
دهانی و دســتگاه گوارش و ترشــحات خونی
منتقل میشــود و در گلههــا از طریق تماس
مســتقیم و یا اشــیاء آلوده که حاوی ویروس
هستند ،انتقال مییابد.شــرقی ضمن اشاره به
اینکه از ابتدای ســال  97هیچ گونه رخدادی از
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سطح خراسان
رضوی نداشــتیم ،خاطرنشــان کرد :اگرچه در
برخی از اســتانها به صورت محدود داشتیم؛
البته نیوکاسل و برونشیت از جمله بیماریهایی
است که در سطح کشور ما به صورت اندیمیک
و اپیدمیک هست؛ اما با مراقبتهای بهداشتی

و اجرای واکسیناسیون دام در مقابل این بیماری
میتوان گلهها را تا حد معقول ایمن نگه داشت.
رئیس بهداشت و مدیر بیماریهای طیور اداره
کل دامپزشــکی خراســان رضوی یادآور شد:
چنانچه موردی از ابتالی بیمــاری آنفلوآنزای
فوق حاد در گله تشــخص دهیم تمامی طیور
زنده به دلیل خطری که برای انسان دارد حتی
چنانچه به ظاهر ســالم باشند ،معدوم میشوند

 Yبنابراین تمامــی واحدهایی که پرورش مرغ
مادر ،بوقلمون گوشتی و مرغ تخمگذار دارند در
راســتای جلوگیری از بیماری ،گلههای خود را
واکسن آنفلوآنزای فوق حاد بزنند .گفتنی است
کل گلههای پرورشــی از  15روزگی نوبت اول
واکســن دارند و پس از چهــار هفته نوبت دوم
و این پوشش واکسیناسیون تا  57-56هفتگی
ادامه دارد.

هشدار پلیس فتا در مورد پیامکهای جعلی توقیف خودرو
پلیس فتا نســبت به کالهبرداری از شــهروندان با ارسال
پیامک جعلی توقیف خودرو هشدار داد.
به گزارش «صبح امروز» پلیس فتا در هشدار به شهروندان
اعالم کرد :مجرمان و کالهبرداران ســایبری با شگردها
و ترفندهای مختلف ســعی دارنــد اطالعات کارت بانکی
شــهروندان را بدســت آورده و اقدام به برداشت غیرمجاز
از حســاب بانکی آنها کنند که در یکی از این شــگردها

ســودجویان اقدام به ارسال پیامکی جعلی با عنوان توقیف
خــودرو کرده و در ادامه کاربر را به یک ســایت جعلی یا
فیشینگ هدایت میکند.
در ادامه میآید :در ادامه از کاربر خواسته میشود که برای
اســتعالم این موضوع مبلغ بسیار اندکی را از طریق درگاه
پرداخت واریز کنند و کاربر نیز با این تصور که مبلغ مذکور
بسیار ناچیز اســت آن را واریز کرده و وارد درگاه میشود،

غافل از اینکه اطالعات کارت بانکی شــهروندان از طریق
این صفحه به سرقت خواهد رفت و افراد سودجو میتوانند
اقدام به برداشت از کارت بانکی کنند.
این هشــدار می افزاید :برای شناسایی اینگونه پیام های
جعلی الزم است کاربران توجه داشته باشند که در اینگونه
پیامها ازآنان درخواست میشــود مبالغ اندکی را پرداخت
کننــد ،برای پرداخت آنان را بــه یک لینک جعلی هدایت

میکنند و اینکه معموال مجرمان ســایبری از دامنه های
رایگان نظیر  tk.و  ga.برای ایجاد ســایتهای فیشینگ
استفاده میکنند.
بر اســاس اعالم پلیس فتا الزم است شــهروندان توجه
داشته باشــند که لینک درگاههای پرداخت مجاز و معتبر
باید مرتبط بــا دامنه  shaparak.ir/باشــد و در صورت
هرگونه مغایرت با آن باید به آن شک کنند.
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روزنامه دستبافتهها

نحوه شستشوی تابلو فرش و تمیز کردن آن

ماجرای مجسم ه اسرارآمیز در بیابانی دورافتاده؛

سازهای سوال برانگیز!
چنــدی پیش زیستشناســان حیات وحش
یوتــای آمریکا ،وقتی ســوار هلیکوپتر بودند
تا یک سرشــماری روتین از نوع گوســفند
شــاخدراز منطقه را انجام دهند ،متوجه چیز
عجیبی شــدند .یک ســتون فلزی یکپارچه
بــراق در نزدیکی یک تختهســنگ در این
منطقه دور از دســترس قرار داشت و ارتفاع
آن  ۳تا  ۳.۵متر تخمین زده میشــد .با این
اتفاق به سرعت یک ســتون فلزی ساده در
دل بیابان تبدیل به معمایی شــد که تا مدتی
طوالنی بســیاری برای حل کردنش سرگرم
میشوند.
به گــزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل
ازخبرآنالیــن ،در بیابانی دورافتاده ســازهای
غیرطبیعی پیدا میشود ،سازهای که بر اساس
تصاویر ماهوارهای تجاری تا سال  ۲۰۱۵آنجا
نبوده است .ماجرا چیست؟
دوباره در فضــای مجازی ماجرای پرطرفدار
بیگانگان فضایی وســط کشیده میشود .آدم
فضاییهایی که آمدهاند ســتونی فلزی را به
دلیلــی نامعلوم میان بیابانــی برپا کردهاند و
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رفتهانــد! به هر حال ماجرای جذابی اســت.
همه دوســت دارند به اصل ماجرا پی ببرند.
این مجســمه چطور از این مکان دورافتاده
سردرآورده است؟
نمادی یادآور «اودیسه فضایی»

آنها که ســینما را دوســت دارند با دیدنش
ناخودآگاه صحنهای از فیلم « :۲۰۰۱ادیســه
فضایی» را به یاد میآورند .شــاهکار استنلی
کوبریــک اواخر دهه  ۶۰میالدی به ســینما
عرضه شــد و همانطور که از نامش برمیآید
حماسهای علمیتخیلی فضایی است .همین
شباهت به آتش تنور هواداران فرضی ه دست
داشــتن بیگانگان فضایی در برپا کردن این
مجســمه میدمد ،هــر چند که بــه خوبی
میدانند تصویرهای فیلم زاده ذهن کوبریک
و خیالی است.
حــال که صحبــت از هنرهای تجســمی و
مجســمهای مرموز اســت ،بد نیست بدانید
که سال  ۱۹۶۸فیلم استنلی کوبریک اسکار
بهتریــن جلوههای ویژه بصری را از آن خود
کرد و برای جایزه بهترین طراحی صحنه هم

نامزد دریافت جایزه شد.
داســتان فضاییهــا را که کنــار بگذاریم،
میتوان تصــور کرد که یکــی از میلیونها
بیننده فیلم «اودیســه فضایی» با الهام از اثر
مورد عالقهاش دســت به این کار زده است
تا به این کارگــردان فقید ادای احترام کرده
باشد.
پای کدام هنرمند در میان است؟

صحبت از شــباهت که باشــد ،در کارهای
برخــی از هنرمندان مینیمالیســت میتوان
آثاری پر شباهتی به این مجسمه مرموز پیدا
کرد .مشهورترین این افراد جانمککراکن،
هنرمند آمریکایی اســت .مدیــر گالری آثار
مککراکن دربــاره این آثــار نظرهای ضد
و نقیضــی داده اســت .او در مصاحبهای با
گاردین گفته است که گمان نمیکند این اثر
ربطی به آن مرحوم داشــته باشد و در گفتگو
با نیویورکتایمز خالف این را گفته است.
آیا واقعا با کاری از مککراکن طرف
هستیم؟

پسر این هنرمند در این باره گفته است :پدرم

واکنش روزنامههای دنیا به ترور شهید فخریزاده

آغاز بحر طویل با اجرای «جلگه جاجرم»
دوتارنوازان خراسان

یکی از اصلی ترین موضوعاتی که رسانههای
جهان در دو روز اخیر مورد توجه قرار داده اند،
ترور شهید محســن فخریزاده است .برخی
از رســانهها با نگاهی تحلیلی به این حادثه
ترویســتی ،تاثیر آن را بــر روابط بین الملل
کشورها ،مورد بررسی قرار دادهاند.
به گــزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل
از ایسنا ،آلبرت کوچویی ،گوینده پیشکسوت
رادیو هر روز با مرور تیترها و ســرفصلهای
رســانههای جهان ،مهمترین اخبــار دنیا را
روایت میکند .از مهمترین اخباری که او روز
گذشته به آنها پرداخته ،درگذشت دیهگو مارادونا است.
روایت آلبرت کوچویی از اخبار مهم رســانههای جهان در رابطه با ترور شــهید محسن فخریزاده در روز
یکشــنبه ( ۹آذر ماه) به شرح زیر اســت« :اکونومیس» با عنوان پدر برنامههای هستهای ترور شد ،از ترور
شــهید محسن فخریزاده نوشت؛ ترور محســن فخری زاده ،تالشهای جو بایدن را برای بازسازی پیمان
هســتهای ،پیچیده کرده و در هم ریخت .این روزنامه عنوان کرده است که ترور دانشمندان ایرانی ،بیش از
هر مرگی ،ایران را برآشفته میسازد.
روزنامه «گاردین» نیز با اشاره به مالمتها علیه رژیم صهیونیستی در صفحه نخست از ترور دانشمند ایرانی
میگوید .روزنامه فرانسوی «لوموند» هم با عنوان تندروهای دولت ترامپ رو در رو با ایران ،از ترور دانشمند
ایرانی مینویســد؛ البته با نگاهی دیگر به پیمان برجام در  .۲۰۱۵ترامپ مانع بازگشت آمریکا به این پیمان
است حال آن که ،جو بایدن وعده کرده است به گفتمان با تهران ،رو خواهد آورد.
«لوموند» ،روزنامه فرانســه در نگاهی دیگر نوشــت :ترور محســن فخریزاده ،شــخصیت کلیدی برنامه
هستهای ایران؛ تهران ،اسرائیل را عامل حمله خواند و عهد کرد انتقام سخت در پیش است.
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یکبــار من گفته بود که دوســت دارد یکی
از کارهایــش را در نقطهای دورافتاده در دل
طبیعت جا بگذارم».
در این میان ادوارد روشی هنرمند سرشناس
که ســابقه دوســتی با مککراکن را دارد و
با هنر او آشــنا اســت ،این اثر را کاری از او
نمیداند.
جیمز هیوارد هنرمند معاصر نیز پس از دیدن
مجسمه با اطمینان انتساب آن بهمککراکن
را رد میکند .او باور دارد که این سازه فلزی
ماشینی است ،اثر هنری نیست و به احتمال
زیاد از همان شوخیهای مجازی است که با
دامن زدن به تئوریهای توطئه و شــایعات
عامیانه دنبال جلب توجه است.
به هر صورت وقتــی در یک نقطه دورافتاده
با ستونی فلزی روبهرو میشویم که شباهتی
غیرقابل انــکار به آثار یک هنرمند دارد ،باید
او در فهرســت قرار داد .هر چنــد که او در
سال  ۲۰۱۱بر اثر تومور مغزی از دنیا رفته و
احتماال هیچگاه این ســتون را در این مکان
دورافتاده ندیده باشد.

زمان نصب مجسمه

پس از انتشــار تصاویر فقــط  ۴۸زمان الزم
بود تا مردم مکان دقیق مجسمه را شناسایی
و پیــدا کنند .این در حالی بــود که مقامات
ایالتــی میگفتند مکان اثر را اعالم نمیکنند
تا مــردم به خطر نیفتند .چرا کــه دورافتاده
بــودن این خطــر را به وجود مــیآورد که
مردم گم شــوند و نتوانند راه برگشت را پیدا
کنند.
البته که این خطــرات و محدودیتها باعث
نشد تا مردم با اســتفاده از ابزارهای آنالین
مکان دقیــق را پیدا نکننــد و خیلی زود به
آنجا رســیدند .یکی از نــکات جالبی که در
این بررسی مشخص شد زمان تقریبی نصب
مجســمه بود .بر اســاس تصاویر گوگلارت
ســال  ۲۰۱۵خبری از این مجسمه نیست و
در سال  ۲۰۱۶سروکلهاش پیدا شده است.
هر چه هست ،اکنون دیگر این ستون فلزی
در بیابانهای یوتا شــهرت زیادی پیدا کرده،
هر چند که هنوز مشخص نیست که از کجا
آمده است.

پروژه موسیقی «بحر طویل» با همت جمعی
از دوتارنوازان خراســان و بــا اجرای آهنگ
«جلگه جاجرم» با هدف گســترش عشق و
ُ
دوستی آغاز شد.
بــه گزارش روزنامه «صبــح امروز» به نقل
«جلگه
از روابط عمومــی پروژه بحر طویلُ ،
جاجــرم» با همت یلدا عباســی و جمعی از
هنرمندان دوتارنوا ِز خراســان شکل گرفته و
هدفش گسترش عشــق و دوستی در میان
جامعه است.
هنرمندانی که در این پــروژه نقش دارند از
مناطق مختلف خراسان هستند و متنی را به عنوان شعا ِر خودشان نوشته و منتشر کردهاند که در قسمتی از
این پیام آمده است :امروز ما ،شاگردان تمامی استادان بزرگوار و معلمان گرانقدرمان در نقطه نقط ه خراسان،
از تمامی ســبکها و مکتبهای رایج در این ســرزمین پهناور که گنجینهای از مقامها و ملودیهای بکر و
باارزش است ،در خانواده بزرگ «ما» گرد هم آمدیم تا به دور از تمامی تعصبات بی ریشه ،غرور ،حسادتها
و خودنماییها و  ...عشق و دوستی را سر لوحه کار خود قرار دهیم و در مسیر جاودان هنر «باهم» پنجه بر
ســا ِز عشق زنیم و قدم برداریم و نوید میدهیم «پروژه بزرگ بحر طویل» را که آیین ه تمام نمای انسانیت
و برابری خواهد بود.
مردمان ُکر ِد خراسان است.
حماسی
«جلگه جاجرم» نام منطقهای در خراسان و عنوان یکی از قطعههای
ِ
ِ
ک رکن عروضی سالم
بَ ْح ِر َطویل ،یکی از قالبهای ِ شــعری ِ نســبت ًا متأخر فارسی مبتنی بر تکرار متوالی ی 
ن ک ه در هر یک از بحور به رعایت نظ م خاص
ت عروض که 
به شــمار دلخواه ســراینده ،خار ج از محدودی 
ی است که از تکرار دو رکن
ض سنت 
ف در عرو 
ن تأکید میکند؛ و این غیر از «بحر طویل» متعار 
ی ارکا 
عدد 
«فعولن ،مفاعیلن» (دوبار در هر مصراع) ب ه دست میآید.

جزئیات سریال کمدی اوباما درباره ترامپ

باراک اوباما و همسرش قرار اســت سریالی درباره ترامپ
بســازند اما این سریال چه رویکرد و ساختاری را در دستور
کار دارد؟
به گــزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقــل از الجزیره،
شــبکه نتفلیکس رسما اعالم کرد با مشارکت باراک اوباما
(رییس جمهور سابق آمریکا) و همسرش میشل اوباما یک
مجموعه کمدی را در انتقاد به سیاستهای دونالد ترامپ و
دولت شکست خوردهاش میسازند.
این سریال که ساختاری انیمیشن ،رئال دارد و بخش هایی
از آن در قالب مســتند ارائه خواهد شد .نام این سریال که
روایتی از شکســت دونالد ترامپ و دولتش استThe G« ،
 »Wordیا «حرف گ» است.
الجزیره در توضیح دلیل انتخاب این نام آورده اســت :این
سریال به حرف « »Gدر اول کلمه التین «»Government
به معنای دولت اشاره دارد .آوردن حرف اول کلمه «دولت»
در نام ســریال ،به این امر اشــاره دارد که کلمه «دولت»،
لزوما کلمه خوبی نیســت و لزومی ندارد آن را کامل تلفظ
کرد .این ســریال در پی پاسخ به این ســوال است که آیا
دولت ،نهادی غیرقابل اعتماد یا بر عکس قابل اعتماد است.
ســریال « »The G Wordســلطه طلبی و قدرت دولت
آمریکا و پیچیدگیهای آن را به تصویر کشــیده اســت و

تاثیــری که این حکومت بر مردمش میگذارد را بررســی
میکند.
پیشتر آدام کاناور که بازیگر این مجموعه است ،در توییتر،
خبر حضورش در ســریال « »The G Wordرا تایید کرده
و از اینکه در ســریالی درباره حکومت فدرالی ایفای نقش
میکند ،ابراز خوشــحالی کرده بود .او در سریال «آدام همه
چیز را خراب میکند» هم بازی کرده بود و این ســریال در
سایت ( )IMDbامتیاز  ۸از  ۱۰را کسب کرده است.
ســریال «حرف گ» بر اســاس کتاب «خطــر پنجم :لغو
دموکراسی» نوشــته روزنامهنگار آمریکایی مایکل لوئیس
ســاخته شده است .باراک اوباما و همسرش در سال ۲۰۱۸
حق چاپ این کتاب را خریدهاند.
این کتاب درباره شکست ترامپ در اداره کشور آمریکا است
و بیکفایتــی این دولت در حوزه اقتصاد و دیگر بخشها را
از منظر طنز روایت می کند.
ترامپ در طول مدتی که بر صندلی ریاست جمهوری تکیه
زده بــود ،صحبتها و رفتارهایی را از خود نشــان داد که
دشــمنانی را از طیفهای مختلف برای خود به وجود آورد،
اما به نظر میرســد سرســختترین و مصممترین دشمن
ترامپ رسانهها باشند؛ زیرا که مستندها و فیلمهای زیادی
ســاخته شده که در آنها ترامپ مورد حمله سازندگان قرار

گرفته است.
همکاری اوباما با شبکه نتفلیکس در سال  ۲۰۱۹با ساخت
فیلم مســتند «کارخانه آمریکایی» آغاز شــد .این مستند
دربــاره یک کارخانه در آمریکا اســت کــه مالک آن یک

ســرمایه دار چینی اســت و بیش از هزار کارگر آمریکایی
در آن مشــغول به کار هستند« .کارخانه آمریکایی» تعامل
سرمایه داران چینی با طبقه کارگر آمریکا را نشان میدهد.
این فیلم برنده اسکار بهترین مستند هم شده است.

شستشوی تابلو فرش امری بسیار مهم و حساس است وبه طور کلی نیازی به شستشو ندارد.
اما اگر به هر دلیلی خواســتید این کار را انجام دهید میتوانید از روشی که در زیر آمده است
استفاده کنید .اولین کاری را که انجام میدهید ،این است که تابلوفرش را از قابش جدا کنید.
در مرحله بعــد روی این تابلوفرش را با جاروبرقی که دهانهای تمیز دارد جارو بزنید تا ذرات
گرد و غبارآن کامال از بین برود.ســپس اطمینان از پس ندادن رنگهای بافته شد ه فرش را
داشــته وسپس مقداری شامپو فرش را در آب سرد حل کرده و تکه اسفنجی بزرگ را دراین
محلول تمیز کننده قرار داده ،وســطح این تابلو فرش را با ســرعت تمیز کنید.در مرحله آخر
برای خشــک شدن ،این تابلو فرش را روی زمین ،در محیط نسبتا گرم و دور از نور خورشید
قرار داده تا رطوبت آن تبخیر شده و تابلو فرش تغییر رنگ ندهد.قابل ذکر است که این کار
اجازه نمیدهد رنگهای آن در همدیگرادغام شوند.
نکته:هرگز تابلوفرش خود را روی طناب پهن نکنید ،چون ممکن است که تغییر شکل دهد.
همچنین تابلو فرش خود را در زیر نور خورشــید پهن نکنید ،اگر خواســتید این کار را انجام
دهید ،آن را پشــت و روکرده سپس زیر آفتاب قرار دهید.اگر خواستید روزانه این کار را انجام
دهید میتوانید ازبرس گردگیری جاروبرقی استفاده کنید.

کافه فیلم
نقد فیلم سراسر شب؛

پازلهایی که به خوبی در کنار هم چیده
نشدهاند
علیرضامرادی

قبـل از ورود بـه مبحـث فیلـم «سراسـر شـب» بر خـود الزم دانسـتم در ابتدا قـدری از
فیلمسـاز ایـن ِفیلـم بگویم چرا که قطعا سراسـر شـب فیلمی بسـیار نزدیـک به لحظات
شـخصی فـرزاد موتمـن و جهان بینی اوسـت.
فـرزاد موتمـن فیلمسازیسـت کـه تاریـخ سـینما را بـه خوبـی میشناسـد ،بـا ادبیـات
جهـان آشناسـت و در کنـار آن بـا وقایـع رو ِز جامعـه خود و جهـان امروز بیگانه نیسـت.
سـینمای کالسـیک را دوسـت دارد و هنـر مـدرن را میشناسـد .شـاید اشـاره بـه اینها
الزم بـود تـا بدانیم با فیلمسـازی روبرو هسـتیم ،که شـناخت و جهان بینیاش از سـینما
آنقـدر اسـت کـه توقع مـان را از آثـار او بـاال ببرد.
امـا در مـورد فیلـم ،بـا تمـام احترامی که بـرای فیلمسـاز آن قائل هسـتم ،اثری نیسـت
کـه بتوانـد حتـی مخاطب خاص سـینما را به وجـد آورد .اگرچـه قبل از دیـدن فیلم این
آمادگـی را در خـود ایجـاد کـرده بـودم کـه بـا اثـری غیر متعـارف روبـرو خواهـم بود و
نبایـد چنـدان بـه دنبـال روابـط علـت و معلولی در فیلم باشـم امـا آنچه که بیشـتر با آن
مواجـه شـدم آشـفتگی بود تا سـاختار شـکنی چـه در فرم و چـه در محتـوای اثر.
اگرچـه فـرم روایـت فیلـم ،خطی نیسـت و بایـد پازل هـا در کنار هـم چیده شـوند تا به
محتـوای اثـر نزدیـک شـویم ،امـا سـاختار روایی آنقـدر ُگنگ و پریشـان گوسـت که در
جذابیـت قـرار دادن پازلهـا در کنـار یکدیگـر بـرای مخاطب از دسـت میرود
لحظاتـی
ِ
و انـگار میلـی بـه ادامـه و دنبـال کـردن فیلم ندارد .سراسـر شـب پـر اسـت از لحظات
و گفتگوهایـی کـه بـه تنهایـی شـاید برای مخاطـب فیلم بیـن و خاص سـینما جذاب و
قابـل توجـه باشـد امـا در کلیت ،اثری نیسـت که از یک انسـجام الزم برخوردار باشـد و
اسـکلت بندی اش درسـت چیده شـده باشـد.
شـاید آنچـه کـه از جذابیـت فیلـم نیز تـا انـدازهای کـم میکند روایـت مـوازی کاراکتر
دیگـری از فیلـم بـا بـازی آزاده صمـدی اسـت کـه همچـون وصلـهای ناجـور بـه فیلم
چسـبیده اسـت و تنهـا کاری کـه میکنـد مخاطـب را از قصه اصلـی فیلـم دور میکند.
شـاید اگـر موتمـن تمرکز بیشـتری را بر روی کاراکتـر داود مرادی با بـازی امیر جعفری
گذاشـته بـود و شـخصیتی بـاور پذیرتـر بـرای مخاطـب خلـق میکـرد ،اثـر او از اقبـال
بهتـری برخـوردار مـی شـد .کارگـردان بـی پولـی کـه اتفاقـا شـناخته شـده اسـت و در
روزگاری فیلـم کمـدی او جـزو پرفـروش ترین فیلم هـای دوران خود بـوده ،امروز برای
سـاخت فیلمـی بـا تعلقـات خاطر خـودش بـا چالش های اساسـی روبروسـت.
موتمـن در پرداخـت روایـت اصلی فیلـم نیز که قصه دختری اسـت که بـه دنبال جوابی
بـرای خـواب طوالنـی خواهـرش کـه عاشـق سینماسـت ،میگردد ،نیـز چنـدان موفق
نبـوده اسـت و حاشـیه هـای فیلـم بر متن ِ اثر سـوار اسـت .خـارج از تمـام نقدهایی که
بر سراسـر شـب وارد اسـت اما در لحظاتی نیز حال فیلم بسـیار خوب اسـت و مهمترین
نکتـه آن ایـن اسـت که شـب در سراسـر شـب به خوبی شـکل گرفته اسـت.
فضـای شـب قطعـا حـال و هـوای خـود را مـی خواهـد و انصافـا بایـد بگوییم که شـب
ِفیلـم موتمـن بـه خوبی از آب درآمده اسـت و قضـای الزم برای القای یک حس شـبانه
در آن وجـود دارد .بـازی الناز شاکردوسـت بسـیار خوب اسـت ،حرکات اضافـی در آن به
چشـم نمیخـورد و اتفاقـا جنـس ِبـازی سـردش در فیلـم به شـدت فیلـم را گـرم کرده
اسـت و بـه کاراکتـر مورد نظر فیلمسـاز نزدیک شـده اسـت.
نورپـردازی خـوب ،بازی با رنگ و سـایهها در شـب و خلق برخی فضاهای سورئالیسـتی
اثـر ،از دیگـر نـکات قابـل توجـه فیلـم اسـت .گفتوگوهـای فیلـم ،دیالوگهـای گرته
بـرداری شـده از آثـار تاریـخ سـینما و ادبیـات ،اشـاراتی بـه ژان لـوک گـدار ،شکسـپیر،
موراکامـی و رمانهایـی تاثیـر گـذار از ادبیـات جهـان اگرچـه میتوانـد بـرای مخاطـب
عـام بیگانـه و حتـی ایـرادی بـر فیلـم باشـد امـا به همـان انـدازه بـرای مخاطـب فیلم
بیـن و عالقمنـد بـه ادبیات و تاریخ سـینما خوشـایند اسـت و ایـن لحظـات دقیقا همان
جاهایـی اسـت کـه می تـوان فـرزداد موتمـن و جهـان بینـی اش را در پشـت ِاثر حس
کرد.

در شهر
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مرمت آسفالت با روش پیشگرمایشی
در منطقه 3

سرپرســت منطقه از اجــرای روش پیش
گرمایشی مرمت آســفالت برای اولین بار
در منطقه خبر داد .
به گزارش صبح امروز ،امید رضا رحمانیان
بــا اعالم ایــن خبر افزود :ایــن روش از
لکهگیری آســفالت یک روش نوین است
که بــا حرارت الیــه قبلــی و فعلی ،در
عملیاتی خاص آسفالت به صورت یکسان
در آمده و موجب افزایش طول عمر مفید،
دوام و یکپارچگــی الیه جدیــد در نقاط
لکهگیری با الیه آسفالت قبلی میشود.
وی تصریح کرد :بنای ما در مدیریت شــهری این منطقه بر این اســاس اســتوار است که
همواره با بهرهگیری از روشهای نو و استفاده از نیروهای کارآمد سطح خدمات ارائه شده به
شــهروندان را افزایش داده و باعث حفظ هرچه بیشتر و بهتر سرمایههای شهری که متعلق
به عموم شهروندان است شویم.
از این روش برای اولین بار در منطقه  ۳برای مرمت آســفالت پروژه آبیاری فضای سبز بلوار
شیخ صدوق که در مراحل پایانی می باشد ،استفاده شد.

معابر ویژه؛ پر رنگ کردن نقش اجتماعی و عبوری

حفر  30حلقه چاه جذبی برای آب های سطحی

شــهردار منطقه یــک از اجرای عملیات
حفر  30حلقــه چاه جذبی در راســتای
اقدامات پیشگیرانه از بروز حوادث طبیعی
ناشی از بارش باران و برف در این منطقه
خبر داد .
به گزارش صبح امروز ،کوروش باوندی
با بیان این خبر اظهار کرد :در راســتای
پیشگیری از بروز حوادث طبیعی ناشی از
باراش نزوالت جوی و آب گرفتگی معابر
عملیات حفر  30حلقه چاه جذبی با اعتباری بالغ بر  585میلیون ریال اجرایی شد.
وی ادامه داد :مدیریت بحران و جلوگیری از حوادث ناشــی از عوامل طبیعی همواره یکی از
دغدغه های مدیریت شهری است؛ در همین راستا نیز با تدبیر ،مدیریت خطر ،سرمایه گذاری
و انجام فعالیت های پیشگیرانه می توان خسارات و بروز حوادث را چندین برابر کاهش داد.
شــهردار منطقه یک در راستای خدمت رســانی به شهروندان به هنگام بارش نزوالت جوی
خاطر نشــان کرد :امید اســت با تدابیر و اقدامات صورت پذیرفته شــامل :حفر چاه جذبی،
الیروبی کال ها و کانال ها ،احداث ســوله های نمک و شــن و  ...شاهد مشکالت جدی در
سطح منطقه نباشیم.

پیش بینی بارش و احتمال آبگرفتگی معابر
در استان

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری
مشــهد از کاهش بیش از  100هزار نفری
جابجایی مسافر توسط خطوط قطار شهری
طی هفته گذشته خبرداد.
به گزارش صبح امــروز وحید مبین مقدم
در ایــن خصوص گفت :از اول آذر و با آغاز
محدودیت های پیشگیری از شیوع ویروس
کرونــا تا  8آذر ماه  518هــزار و 818نفراز
طریــق خط یک و دو قطار شــهری جابجا
شــده اند.وی افزود :این در حالی است که
از  23تا  30آبان و قبل از اجرای محدودیت های مرتبط با شــیوع ویروس کرونا  625هزارو
 881نفر توسط خطوط قطار شهری جابجا شده اند.
مبین مقدم اضافه کرد :مقایســه این دو آمار نشــان می دهد که میزان جابجایی مســافر با
اجرای محدودیت ها طی هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن  107هزار و  ٦٣نفر کاهش
داشته است.مبین مقدم با بیان اینکه از  25اسفند  98تا  5خرداد امسال ،سرویس دهی قطار
شــهری به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف بود ،اظهارکرد :اما از  ٥خرداد تا پایان آبان 10
میلیون و 397هزار و  ٣٠١نفر از طریق خط یک و 4میلیون و  736هزار و  624نفر توســط
خط دو جابجا شده اند.
مدیرعامل شــرکت بهره برداری قطار شهری مشــهد ادامه داد :این درحالی است که از اول
فروردین تا  30آبان سال گذشته که محدودیت های کرونایی و توقف سرویس دهی را شاهد
نبوده ایم  31میلیون  25هزار و  ٦١٧نفر توســط خط یک و  8میلیون 597هزارو  746نفر از
طریق خط دو قطار شهری مشهد جابجا شده اند.

معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دســتی خراســان رضوی گفت :چهــار هزار و
 ۶۷۳تخت در واحدهای اقامتی مشــهد برای میزبانی از
بهبودیافتگان کرونا آماده شده است.
به گزارش صبح امروز ،یوسف بیدخوری با اعالم این خبر
افزود :در پی درخواست دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبنی
بر احتمال اعالم نیاز وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشکی برای اختصاص بخشی از فضای واحدهای اقامتی
رســمی به اقامت بهبودیافتگان کرونا به منظور گذراندن
دوران نقاهت ،تعدادی از مالکان واحدهای اقامتی رسمی

کالنشهر مشهد در این زمینه اعالم آمادگی کردند.
او ادامه داد ۱۸ :واحد اقامتی وابسته به دولت و دستگاهای
اجرایی آمــاده میزبانی و پذیــرش بهبودیافتگان بیماری
کووید  ۱۹برای سپری کردن دوران نقاهت و جلوگیری از
حضور آنان در جمع اعضای خانواده و جامعه تا زمان پایان
این دوران هستند.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی خراسان رضوی گفت :این افراد در این دوره
به خدمات بیمارستانی نیاز ندارند و فضای تحت کنترل با
خدمات روزانه برای آنان مورد نیاز است.

نصب یک دستگاه پل عابر پیاده در بزرگراه آزادی مشهد
مدیرعامـل سـازمان حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری مشـهد از نصـب
یـک دسـتگاه پل عابـر پیـاده در بزرگـراه آزادی خبـرداد .به گـزارش صبح
امـروز هـادی عطارزاده طوسـی با بیـان این مطلـب ،اظهار کـرد :این اقدام
بـا هـدف ایمن سـازی مسـیر تـردد عرضی عابـر پیـاده در معابر پـر حادثه،
پـس از کارشناسـی هـای انجـام شـده و اخذ مصوبات انجام شـده اسـت.
وی افـزود :همچنیـن امـروزه با افزایش تردد وسـایل نقلیه در معابر شـهری
و بیـن شـهری و بـه تبع آن افزایش مخاطرات ناشـی از تصادفات؛ اسـتفاده
از پـل هـای هوایـی عابـر از یـک انتخـاب بـه یـک ضـرورت تبدیل شـده
است.
مدیرعامـل سـازمان حمـل و نقـل و ترافیک شـهرداری مشـهد تاکید کرد:
ل های عابـر پیاده ،تمایل شـهروندان برای اسـتفاده از پل
افزایـش تعـداد پ 
و عبـور از عـرض خیابـان را بیشـتر مـیکند که نتیجه آن امنیت تردد در سـطح شـهر اسـت.
گفتنی است این دستگاه در محل بزرگراه آزادی ،آزادی  135نصب شده است.

او افزود :هیچ گونه اجباری در زمینه مشارکت این مالکان
نبــوده و تاکنون با هیچیک از آنهــا نیز قراردادی امضا
نشده است.
بیدخوری اظهار کرد :در صورت اعالم نیاز دانشــگاه علوم
پزشکی مشــهد برای اقامت این افراد ،زیرساختها مهیا
شده و آمادهسازیهای الزم انجام شده است.
هــم اکنون بیــش از  ۲هــزار و  ۷۰۰واحد تاسیســات
گردشــگری در خراســان رضوی دارای مجوز هســتند
کــه بیش از هــزار واحــد آن را اماکن اقامتی تشــکیل
میدهند.

فضاآرایی و تجهیز و بهسازی گرمخانه منطقه ۴
معاون سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد از راه اندازی گرمخانه در منطقه چهار
و پذیرش هرشب آسیب دیدگان اجتماعی و کارتن خواب ها خبر داد.به گزارش صبح امروز
رضا دانایی با بیان این خبر اظهار کرد :باتوجه به تاکید شهردار و همیاری فعاالن فرهنگی
ســاکن در منطقه چهار ،بررســی برای انتخاب مکانی مناسب جهت ایجاد گرمخانه شروع
شــد که پس از بررسی های بیشــتر ضمن انتخاب زمین مناسب برای ایجاد مکان دائمی
گرمخانــه ،به صورت همزمان و با موافقت معاونت اجتماعی ســازمان اجتماعی فرهنگی،
مکانی برای ایجاد گرمخانه موقت نیز معرفی شد.وی افزود :در زمان اندک عالوه بر انعقاد
تفاهم نامه و اجاره سالن ،نسبت به رفع ایرادات و تجهیز سیستم گرمایشی سالن نیز اقدام
شــد.دانایی تصریح کرد :از همان شب اول که شروع به تجهیز و بهسازی سیســتم گرمایشی کردیم ،پذیرش افراد آسیب دیده و
کارتن خواب و توزیع غذای گرم آغاز نیز آغاز شده بود.وی اضافه کرد :در بازدیدی که توسط نمایندگان مختلف از بهزیستی ،ستاد
موارد مخدر ،شــهرداری مشهد و ...انجام شــد ،اقدامات این گرمخانه مورد تایید قرار گرفت.الزم به ذکر است ساعات پذیرش این
مکان هر روز از ساعت  ۱۹است و شهروندان می توانند عالوه برتماس و معرفی فرد و مکان او به شماره  ۱۳۷این افراد را نیز به
آدرس انتهای بولوار آوینی ،نوکاریز خیابان شهید حکیمی  ۱۱هدایت کنند.

خبر

خبر

پیشرفت  15درصدی پروژه پردیس تئاتر شهر

کاهش  100هزار نفری مسافر قطار شهری

 ۴هزار و  673تخت واحدهای اقامتی مشهد آماده میزبانی از بهبود یافتگان کرونا

هر شب حدود  ۷۰۰۰تردد غیرمجاز در مشهد ثبت میشود

اداره کل هواشناســی بــرای اغلب نقاط
اســتان از جمله شهرســتان مشهد بارش
پراکنده باران و برای نواحی حنوب و غرب
اســتان براش باران با احتمال آبگرفتگی
معابر را پیش بینی کرده است.
به گزارش صبح امروز بر اساس اطالعات
اداره پیــش بینی اداره کل هواشناســی
خراســان رضــوی ،تحلیل نقشــههای
آیندهنگری و تصاویر ماهواره امروز برای
مناطقی از استان نشان دهنده بارش پراکنده باران و برف همراه با رخداد مه و کاهش میدان
دید اســت .این وضعیت با شــدت و ضعف تا دوشنبه ادامه خواهد داشت .دوشنبه بر میزان و
وسعت بارش در نیمه شمالی استان افزوده خواهد شد.
هم چنین طی این مدت آبگرفتگی معابر در جنوب غرب و غرب استان و به ویژه از یکشنبه
اواخر وقت تا دوشــنبه اختالل در ترددهای جاده ای در نیمه شمالی استان و احتمال کوالک
برف در محورهای مواصالتی شمال غرب دور از انتظار نیست.
هم چنین کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت :از بعدازظهر
امروز تا پایان روز سهشــنبه در مشهد و ســایر نقاط استان به ویژه در نواحی سردسیر بارش
باران و برف پیشبینی میشود.
مرتضی اثمری در گفتوگو با ایســنا در خصوص وضعیت جوی استان ،اظهار کرد :پیشبینی
میشــود از اواخر وقت امروز  ،به خصوص از دوشــنبه افزایش ابرناکی را خواهیم داشت .در
مشــهد بارش بهصورت باران و در نیمه شمالی اســتان بارش بهصورت برف و باران خواهد
بود .نواحی سردســیر بارش برف و در نواحی کوهستانی استان بارش برف به صورت کوالک
خواهد بود .با شروع سامانه بارشی ،تشکیل مه و کاهش دید را در بیشتر نقاط استان خواهیم
داشت.
وی با بیان اینکه «این ســامانه تا اواخر وقت سهشنبه در استان ادامه خواهد داشت» ،عنوان
کرد :تا روز سهشــنبه بارشها به صورت پراکنده ادامه خواهد داشــت و روز چهارشنبه بارش
نخواهیم داشت .از اواخر چهارشنبه شاهد سامانه بارشی جدیدی در استان خواهیم بود.

رئیس کمیســیون شهرســازی و معماری
شورای شهر مشهد گفت :پس از تصویب
الیحه معابر ویژه ،این موضوع در دستورکار
شــهرداری قرار گرفته اســت؛ معابر ویژه
تشــخیص میدهد که کدام معبر امکان و
قابلیت پررنگ شــدن نقش اجتماعی و یا
عبوری داشته باشد و هماهنگی آن با نقش
راهها از نظر حملونقلی را بررسی میکند.
به گــزارش صبــح امــروز محمدهادی
مهدینیــا در گفتگویــی بــه تشــریح

موضوع معابر ویــژه پرداخت و اظهارکرد:
تصمیمگیــری درخصوص معابــر ویژه،
یکی از مواردی است که در مصوبه شیوه
پاسخگویی به هیاتهای فنی مطرح شده
بود.وی افزود :برهمین اساس ،شهرداری
مشهد کار کارشناسی گسترده و مبسوطی
روی ایــن موضــوع انجــام داد و پس از
ارجاع به کمیسیون شهرسازی و معماری
شورای شهر ،در کارگروه مشترک ترافیک
و شهرســازی ،با حضــور تمامی معاونین

منطقه مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
مهدینیا با بیان اینکه در این جلسه تمامی
معابر ویژه و روند گذشته و پیشبینیهای
آینــده و نقطه نظر مشــاور طرح تفصیلی
و تجربیــات شــهرداریهای مناطــق
درخصوص آنها ،مورد به مورد بررسی شد،
گفت :سرانجام نقشه معابر ویژه به تصویب
کمیســیون شهرسازی و معماری رسیده و
جهــت اجرا به شــهرداری مشــهد ابالغ
شده اســت.رئیس کمیسیون شهرسازی و

معماری شــورای شهر مشــهد در تشریح
ویژگــی معابر ویژه تصریــح کرد :یکی از
ویژگیهــای این معابــر ،کاربری مختلط
آنها و دیگری ،نوع بارگذاری و جرمگذاری
در حاشــیه معبر است که شرایط ویژهتری
دارد زیرا پوسته پیوستهای در معابر ویژه و
خیابانهای اصلی شهر داریم.
مهدینیــا در ادامه با بیــان اینکه برخی
راهها دارای نقش عبوری پررنگ و برخی
دیگــر نیز دارای نقــش اجتماعی پررنگ

هســتند ،گفت :یکی از ویژگیهای معابر
ویژه ،هماهنگــی آن با نقش راهها از نظر
حملونقلی اســت؛ معابر ویژه تشــخیص
میدهــد که کدام معبر امــکان و قابلیت
پررنگ شــدن نقش اجتماعی و یا عبوری
داشته باشد.وی افزود :اولین دستاورد این
مصوبه ،ایجاد محدودیت در معابر غیرویژه
اســت که نقش عبوری بیشــتری داشته
باشند و کاربریهای تجاری و مختلط در
آنها قرار نگیرد.

معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشهد گفت :پروژه احداث پردیس تئاتر شهر مشهد از 15
درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.
به گزارش صبح امروز ،خلیل ا ...کاظمی در این خصوص افزود :در حال حاضرعملیات اجرایی پروژه پردیس
تئاتر شهر مشهد از سرعت خوبی برخوردار است.
وی با بیان اینکه این پروژه در سه شیفت کاری فعال است اظهارکرد :در قسمت بتن ریزی فونداسیون 400
تن آرماتور و هفت هزار و  500مترمکعب بتن ریزی داشته ایم.
کاظمــی تصریح کرد :اجــرای چهار هزار و  800مترمربع قالب بندی دیوار هــای بتنی و  320تن آرماتور
بندی دیوارها انجام شده است ،همچنین تا کنون هزار و  100مترمکعب بتن ریزی در بخش دیوارها انجام
شده است.
معاون عمران و حمل و نقل شهرداری مشهد با اشاره به اینکه در بخش اجرای تاسیسات عملیات مربوط به
تاسیسات تونل انرژی انجام شده است ،خاطرنشان کرد :هم اکنون نیز شاهد عملیات اجرایی آرماتوربندی،
قالب بندی ،بتن ریزی دیوارهای بتنی و ایزوالسیون رطوبتی دیوارهای پیرامونی هستیم.
وی ادامه داد:ســالن بــزرگ پردیس تئاتر قابلیت گنجایش  ۷۰۰نفر تماشــاگر را در خود خواهد داشــت
ضمن اینکه ســه سالن بلک باکس برای اجرای تئاترهای همزمان و اجرای برنامههای آموزشی وهمچنین
فضاهایی همچون کتابخانه ،موزه و نگارخانه برای این مجموعه پیش بینی شده است.
کاظمی ،گفت :طبق برنامه ریزی های انجام شــده از سوی سازمان عمران شهرداری مشهد پردیس تئاتر
شهر در تابستان  1400به پایان خواهد رسید.

رییس اداره آموزش و ترافیک پلیس راهور خراسان
رضوی گفت :تقریبا از ابتدای آغاز محدودیتها هر
شب  ۷۰۰۰تردد غیرمجاز توسط دوربینها ثبت شده
که برای آنان پیامک هشدار ارسال شده است.
ســرهنگ علیرضا رحیمی در گفتوگو با ایســنا در
خصوص میزان کاهش ترددهای شــبانه از ساعت
 ۲۱الــی  ۴صبــح اظهار کــرد ۸۰ :درصــد مردم
محدودیتهای تردد خودروهای شخصی از ساعت
ی مانده نیز شامل
 ۲۱را رعایت کردهاند ۲۰ .درصد باق 
خودروهایی میشــود که مجوز تردد دارد .اغلب مردم محدودیتها را رعایت کردهاند .طی بازدیدهای میدانی که
داشتهام ،برخی از شهروندان در دو شب نخست از محدودیتها اطالعی نداشتند.وی افزود :اعمال قانون از طریق
دوربینهای ثبت تخلف به صورت هوشمند اجرا میشود .همچنین در  ۵۰نقطه از شهر مشهد تیمهای نظارتی از
ساعت  ۲۱تا  ۴صبح فعالیت دارند .در دو شب نخست آغاز محدودیتها به خودروهایی که تردد غیرمجاز داشتند،
تذکر و اخطار دادیم اما از شــب ســوم ،ترددهای غیر مجاز ثبت و اعمال قانون شــده است.رییس اداره آموزش و
ترافیک پلیس راهور خراســان رضوی تصریح کرد :لیست خودروهای دارای مجوز برای تردد شبانه از قبل اعالم
و در سیســتم ثبت شده است .چنانچه کسی در آژانس تلفنی فعالیت دارد و توسط دوربینهای ثبت تخلف اعمال
قانون شــده ،میتواند نســبت به ابطال و حذف جریمه خود اقدام کند .هدف از اجرای این طرح رعایت شهروندان
است که خداراشکر مردم نیز به خوبی رعایت کردهاند .ترغیب چندانی برای جریمه و اعمال قانون شهروندان نداریم.
رحیمی گفت :نیروهای پلیس راهور از ســاعت  ۲۱تا  ۴نســبت به اعمال قانون خودورهای غیربومی اقدام کرده و
برخورد میکنند .هر پالکی که جزو پالکهای تعریف شــده شهر مشهد نباشد ،در این ایام در مشهد تردد داشته
باشد ،اعمال قانون میشود اما اگر خودرویی با پالک هر شهری دیگری در مشهد تردد داشته باشد دال بر این که
مدرک سکونت همراه خود داشته باشد ،مورد اعمال قانون قرار نخواهد گرفت.وی تاکید کرد :هر مسافری که پیش
از آغاز محدودیتها در مشهد حضور داشته و در این ایام در شهر تردد کند ،اعمال قانون خواهد شد .اطالعرسانیها
از قبل صورت گرفته و باید پیش از اعمال محدودیتها از شهر خارج میشده است.رییس اداره آموزش و ترافیک
پلیس راهور خراسان رضوی در خصوص خودروهایی که برای جلوگیری از ثبت تخلف توسط دوربینها پالک خود
را مخدوش میکنند ،عنوان کرد :مخدوش کردن عمدی پالک خودرو دور از فرهنگ و شــخصیت ایرانیان است.
مخدوش کردن پالک عالوه بر اعمال قانون مختص خود ،جرم اســت و شــخص باید به مقامات قضایی معرفی
شود .سهشنبه شب بیش از  ۶۰خودرو اقدام به مخدوش کردن پالک خود کرد ه بودند که به پارکینگ منتقل شدند.
رحیمی در پایان بیان کرد :نیاز به یک مراقب ویژه از ســوی شــهروندان است که مسیرهای خلوت آنها را فریب
ندهد .تعداد تصادفات کمتر شده اما شدت آنان بیشتر شده است .با توجه به کاهش ترافیک شهری ،میانگین سرعت
افزایش پیدا میکند و شدت تصادفات نیز باال میرود .شهروندان احتمال عبور عابرین پیاده و دوچرخهسوار را بدهند
و در تقاطعهایی که چراغ چشــمکزن وجود دارد ،احتمال عبور هر وسیله نقلیه دیگری را بدهند تا شدت برخورد،
جان خود و دیگران را به خطر نیندازد.
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خبر

دیاباته مصدوم شد

مهاجـم تیـم فوتبال اسـتقالل در حین تمرینات امروز(یکشـنبه) آبیپوشـان پایتخت مصدوم
شد .
به گزارش ایسـنا و به نقل از باشـگاه اسـتقالل ،شـیخ دیاباته در اواسـط تمرین روز یکشـنبه،
بـه دلیـل احسـاس درد در عضله پای خـود به تمرین کـردن ادامه نداد.
این بازیکن برای انجام فرایند درمانی در اختیار کادر پزشکی قرار گرفت.

برنامه  AFCبرای لیگ قهرمانان آسیا در
سال ۲۰۲۱

بازگشت آزمون ،لبخند سماک و اسکوچیچ

سردار؛ این کابوس تلخ باالخره تمام شد

سرگئی سماک و دراگان اسکوچیچ برای موفقیت زنیت
و تیم ملی ایران چشم به درخشش دوباره سردار آزمون
دارند.
به گزارش ورزش ســه ،مقابل ازبکســتان گل زیبایی
به ثمر رســاند ،گلی که زمینهســاز پیروزی تیم ملی در
تاشکند هم شــد .سی و ســومین گل در  49بازی که
آماری جذاب را به نام ســردار آزمــون ثبت کرد .بعد از
آن اما انگار همه چیز به کام مهاجم  25ســاله تیم ملی
و باشگاه زنیت تلخ شــد .یک شکست خانگی در لیگ
قهرمانــان اروپا در تاریخ  29مهر مقابل بروژ و ســپس
کســالت بدموقع و حــدود  30روز دوری از فوتبال .این
اتفاقــات برای ســردار آزمون رخ داد و ســتاره فوتبال
ایران در شــش بــازی زنیت به میدان نرفــت .در این
شــش دیدار که مقابل روبینکازان ،خیمکی ،کراسنودار
و احمد گروژنی در لیگ روســیه و التزیو و دورتموند در
لیگ قهرمانان انجام شــد ،زنیت هم نتایج قابل توجهی

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه
شرایط این تیم در آستانه فینال لیگ قهرمانان
آســیا خاص اســت ،ضمن تاکید بــر اینکه
درخواستی برای تعویق بازیهای پرسپولیس
نداشــته است ،سیاســت خود را تشریح کرد.
به گزارش خبرنــگار مهر ،تیمهــای فوتبال
پرسپولیس تهران و شــهر خودرو مشهد فردا
دوشنبه در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر در
ورزشگاه آزادی به مصاف هم میروند.نشست
خبری این بازی امروز یکشــنبه برگزار شد و
ســرمربیان دو تیم به تشریح شرایط بازیکنان
خود پرداختند.یحیی گل محمدی ســرمربی
پرســپولیس در این نشست گفت :ابتدا از کادر
پزشکی کشــور در این روزها که کرونا حادتر
میشــود تشــکر میکنم .امیدوارم روزهای
بهتری را داشــته باشــیم .از مردم عزیز هم
میخواهم تــا جایی که امکان دارد پروتکلها
را رعایت کنند .در این شــرایط اقتصادی بد و
کرونا ،فقط خودمــان میتوانیم به هم کمک
کنیم .از مــردم میخواهم به فکــر دیگران
باشند .اگر کسی رعایت کند و از نظر اقتصادی
کمک کند خیلی از مشکالت حل میشود .ان
شــاءاهلل زودتر از شر ویروس کرونا رها شویم.
سرمربی پرسپولیس همچنین شهادت فخری
زاده دانشمند هســتهای را تسیلت گفت و هر
نوع تروری را محکوم کرد.
گل محمدی سپس درباره شرایط پرسپولیس
تاکید کرد :شهر خودرو از نظر فوتبالی یکی از

کســب نکرد .دو پیروزی برابرر کراسنودار و خیمکی ،دو
تساوی مقابل التزیو و احمد گروژنی و دو شکست برابر
روبینکازان و دورتموند نصیب زنیت شد تا غیبت آزمون
بیش از پیش به چشم بیاید.
ســردار که جــای خالیاش در ترکیب زنیت به شــدت
احساس میشــد ،در این حدفاصل بازی تیم ملی برابر
بوسنی را نیز از دســت داد تا موقعیت نصیب مهاجمان
دیگری چــون کاوه رضایی شــود .او که همیشــه در
مصاحبههــای خود تأکیــد کرده که بــا فوتبال زندگی
میکند و دوری از فوتبال برایش سخت است ،این یک
ماه را به هر ترتیب ســپری کــرد و کادرفنی زنیت هم
درباره او ریســک نکرد تا زمان بازی با التزیو فرا برسد.
دیداری که در رم و به میزبانی شاگردان سیمونه اینزاگی
برگزار شد و سردار تنها در آخرین جلسه تمرینی تیمش
شرکت کرد تا مهیای حضور چند دقیقهای در زمین شود.

زنیــت این دیــدار را واگذار کرد و ســپس یکی دو روز
قبل برابر آرســنال توال در لیگ روســیه هم به تساوی
بدون گل رســید .دیداری که باز هم سهم سردار در آن،
حضــوری کوتاه بود .آزمون اما اتفــاق جالبی را در این
بازی تجربه کرد .او که مقابل ازبکســتان برای نخستین
بار بازوبند کاپیتانی تیم ملی را به بازو بست ،برابر آرسنال
توال نیز این موقعیت ویژه را تجربه کرد و بســت بازوبند
قهرمان روســیه را هم به افتخارات خود افزود .هر چند
دقایق کاپیتانــی آزمون بعد از تعویض یوری ژیرکوف و
آرتــم زوبا کم بود اما اینکه یک بازیکن ایرانی بتواند در
باشــگاه قدرتمند اروپایی بازوبند را به بازو ببندد ،افتخار
بزرگی است که حاال برای آزمون رقم خورده.
زنیت در حال حاضر با کســب  32امتیاز از  16بازی در
صدر جدول لیگ روسیه قرار گرفته .البته زسکا مسکو با
همین تعداد امتیاز ،یک بازی کمتر و به دلیل تفاضل گل
پایینتر در جایگاه دوم ایســتاده و هر لحظه ممکن است

جایگاه زنیت را تصاحب کند .بنابراین باشگاه زنیت بیشتر
از هر زمان دیگری به بازگشت مهاجم ایرانی خود احتیاج
دارد .بخصــوص که آرتم زوبا هم مقابل آرســنال توال
آسیب دیده و برای چند هفته دور از فوتبال خواهد بود.
آزمــون این فصل  12بار در ترکیــب زنیت قرار گرفته،
 830دقیقه بازی کرده و شش گل به ثمر رسانده .یعنی
به طور میانگین هــر  138دقیقه یک گل که آمار قابل
توجهی برای او محســوب میشــود .زنیت از سردار که
رفته رفته به آمادگی نزدیک میشــود انتظار درخشش
دارد و از ســویی دیگر او باید تیم ملی ایران را هم برای
صعود به سومین جام جهانی متوالی کمک کند .دراگان
اســکوچیچ در این مسیر سخت ،چشــم به ابتدا آمادگی
ســردار و سپس گلهای سرنوشتساز او دارد تا بتواند با
خیالی آســوده تیم ملی را به جام جهانی ببرد .اتفاقی که
در صورت بازگشت سردار به اوج آمادگی دور از دسترس
نخواهد بود.

گل محمدی :برای قهرمانی کم نمیآوریم

تیمهایی اســت که در لیگ سرعت و دوندگی
خوبی دارد .فکــر میکنم فردا یک روز خیلی
دشواری را در پیش داریم .با توجه به تغییراتی
که شــهر خودرو نسبت به سال گذشته داشته
است ،جوانگرایی خوبی انجام داده و به مهدی
رحمتی و فرهــاد حمیداوی تبریک می گویم.
وی افــزود :شــرایط خاصی داریــم ۲۰ .روز
دیگر باید در فینال لیگ قهرمانان آســیا بازی
کنیم .باید ســعی کنیــم هماهنگیهای الزم
بین بازیکنانی که قرار اســت در آن بازی به
میدان بروند ،ایجاد شود .هواداران ما روزهای
حســاس و نفسگیری را پشت سر میگذارند.
هم نتایج لیگ و هم فینال آسیا هر دو برایمان
مهم است ولی باید اولویت بندی کنیم تا تیم
با هماهنگی و آمادگــی کامل به فینال برود.
سرمربی پرســپولیس ادامه داد :بازیکنانی به
هر دلیلی از جمع ما جدا شــدهاند؛ یا به خاطر
محرومیت یا به دلیــل نامهربانیها که خیلی
هم در این مســئله در دو ماه گذشــته اذیت
شــدیم .باید عادت کنیم و بیشــتر از کسانی
اســتفاده کنیم کــه در فینــال میتوانند به
پرســپولیس کمک کنند .این سیاست ما است
و ان شــاءاهلل نتیجه الزم را در لیگ و آســیا
بگیریم.گل محمدی در پاســخ به این سئوال
که آیا قبل از ســفر به قطر از ســازمان لیگ
درخواســت تعویق بازیهای لیگ را داشــته
اســت؟ گفت :درخواســت تعویق نداشتیم .از
ســازمان لیگ خواســتیم بازی با ذوب آهن،
تاسیس،تغییراتشرکت

یک هفته قبل از فینال آســیا باشــد .این سه
بــازی باقیمانده تا فینال در لیــگ برتر به ما
کمک میکند به شــرایط مســابقه برگردیم.
البته باید مراقب باشیم کسی کرونا نگیرد .این
بازیهای لیگ به ما کمک میکند با آمادگی
خوبی به فینال برویم.وی درباره مشکل گلزنی
پرســپولیس یادآور شد :در ســه بازی گذشته
در لیگ برتر موقعیتهای نســبت ًا خوبی خلق
کردیــم .هر تیمی جلوی مــا بازی میکند ،با
نفرات زیــادی دفاع میکنــد .ایجاد موقعیت
در این وضعیت سخت اســت .آمار خوبی در
ایجاد فرصت گلزنی داریم .اما در ضربات آخر
کم دقت بودیم .در بــازی آخر هم اگر پنالتی
گل میشــد شرایط فرق میکرد و تیم حریف
بیشتر باز میشد.گل محمدی گفت :یک مقدار
شــرایط طوری است که باید به بازیکنانی که
قرار است در فینال آســیا به میدان بروند ،در
لیگ بیشــتر بازی بدهیم .نمی گویم کیفیت
بازیکنان فــرق میکند .آنها از نظر هماهنگی
یک مقدار مشکل دارند .سه بازی قبل از فینال
کمــک میکند تا بازیکنان به شــرایط خوبی
برســند .می دانم هواداران هم دلهره زیادی
دارنــد و میخواهنــد تیم در تمام مســابقات
نتیجه بگیرد ولی یکسری مشکالت داریم که
هواداران خودشــان خبر دارند .در هر صورت
یک ماموریت و هدف داریم .برای رسیدن به
آن هدف تا آخرین قطره خون و آخرین نفس
میجنگیم و کــم نمیآوریم .تا آخرین لحظه

تاسـیس شـرکت سـهامی خاص پارسـا نوین تجـارت جزیره زیبـا درتاریخ  01/09/1399به شـماره ثبـت  74569به
شناسـه ملـی  14009598380ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیده کـه خالصه آن به شـرح زیـر جهت اطالع
عمـوم آگهـی میگـردد .موضـوع فعالیـت :تولیـد و طراحی و بسـته بنـدی لـوازم برقی آرایشـی از قبیل سشـوار  ،اتو
مـو  ،بابلیـس  ،ماشـین اصلاح و ریـش تـراش و هـر مـورد از ایـن قبیـل طراحی تولیـد و بسـته بندی انـواع لوازم
خانگـی فـراوری  ،تولیـد و توزیـع  ،پخـش و بسـته بنـدی انـواع محصـوالت و فـراورده های شـیمیایی و آرایشـی
بهداشـتی و دارویـی  ،طراحـی و تولیـد و پخـش و بسـته بنـدی و توزیـع انـواع دسـتگاه هـای برقـی و مکانیکـی
در زمینـه آرایشـی  ،بهداشـتی ،شـیمیایی  ،پزشـکی  ،مـواد غذایـی  ،تولیـد و توزیـع  ،پخـش و بسـته بنـدی انـواع
محصـوالت و فـراورده هـای غذایـی و آشـامیدنی تولیـد  ،توزیـع پخـش ،بسـته بنـدی و طراحی انـواع محصوالت
کاغذی  ،بهداشـتی  ،منسـوجات و سـلولزی تولید  ،توزیع پخش ،بسـته بندی و طراحی انواع محصوالت و قطعات
پالسـتیکی و نایلونـی و انـواع مصنوعـات پالسـتیکی تزریقـی و بـادی خریـد و فـروش و صـادرات و واردات کلیـه
کاالهـای مجـاز بازرگانـی اخـذ و اعطـای نمایندگـی داخلـی و خارجی برگـزاری و شـرکت درمناقصـات و مزایدات
دولتـی و خصوصـی ایجـاد توسـعه  ،راه انـدازی و مشـارکت در انـواع پـروژه هـای بازرگانـی ،خدماتـی  ،صنعتـی ،
تولیـدی و بسـته بنـدی در داخـل و خارج از کشـور برگزاری و شـرکت در همایش ها و نمایشـگاه ها  ،ایجاد شـعب
و اعطـای نمایندگی در سراسـر کشـور اخـذ نمایندگی داخلی و خارجی برگزاری و شـرکت در نمایشـگاههای داخلی
و خارجـی گشـایش اعتبـار و  LCبرای شـرکت نـزد بانکها ،ایجـاد روابط و مناسـبات تجاری صنعتـی و تولیدی بین
المللی،تهیـه طـرح هـای توجیهـی اخـذ وام و تسـهیالت از کلیـه بانکها و موسسـات دولتی و خصوصـی  .درصورت
لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربط مـدت فعالیـت  :از تاریخ ثبت به مـدت نامحدود مرکـز اصلی :
اسـتان خراسـان رضوی  ،شهرسـتان مشـهد  ،بخش مرکزی  ،شـهر مشـهد ،محله شیرودی  ،خیابان شـهیدآیت اله
صدوقـی  ،خیابـان شـهیدصدوقی [ 26مصلـی ، ]1/7پالک  ، 0سـاختمان مولـوی  ،طبقه اول  ،واحد  157کدپسـتی
 9167678598سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ  1,000,000ریـال نقدی منقسـم به  100سـهم
 10000ریالـی تعـداد  100سـهم آن بـا نام عادی مبلغ  1000000ریال توسـط موسسـین طی گواهی بانکی شـماره
 24/99مـورخ  24/07/1399نـزد بانـک بانک شـهر شـعبه مصلی مشـهد بـا کـد  304پرداخت گردیده اسـت اعضا
هیئـت مدیـره آقـای احمـد صداقـت رنجبـر به شـماره ملـی  0702347868و به سـمت نایـب رئیس هیئـت مدیره
بـه مـدت  2سـال آقـای مصطفـی خواجه یزدی به شـماره ملـی  0939956365و به سـمت رئیس هیئـت مدیره به

بـه نظـر میرسـد کـه کنفدراسـیون فوتبال آسـیا قصـد دارد کـه لیـگ قهرمانان آسـیا را در
سـال بعـد هم بـر همیـن منـوال کنونی برگـزار خواهـد کرد.
بـه گـزارش الـرای ،ویـروس کرونـا باعـث شـد تـا لیـگ قهرمانـان آسـیا در سـال  ۲۰۲۰با
روش متفاوتـی برگـزار شـود.
پیـش از ایـن بازیهـا در مرحلـه حذفـی بـه صـورت رفـت و برگشـت برگزار میشـود و هر
تیمـی میزبـان یـک بازی میشـد اما کرونا باعث شـد تـا بازیهـا در این مرحلـه به صورت
تـک بـازی و بـه میزبانی یک کشـور برگزار شـود.
روزنامـه الـرای قطـر نوشـت :کمیتـه برگـزاری رقابتهـای لیـگ قهرمانـان آسـیا
قصـد دارد کـه در سـال  ۲۰۲۱هـم ایـن رقابتهـا را بـر همیـن روش کنونـی برگـزار
کنـد .کرونـا باعـث شـده تـا بازیهـا ملـی بـه تاخیـر افتـد و بـه همیـن خاطـر در
سـال  ۲۰۲۱هـم لیـگ قهرمانـان آسـیا بـه صـورت تـک بـازی در مراحـل حذفـی
برگـزار خواهـد شـد؛ روشـی کـه هـم اکنـون هـم بـرای نخسـتین بـار اجـرا مـی شـود.به
گـزارش ایسـنا ،در فصـل  ۲۰۲۰لیـگ قهرمانـان آسـیا پرسـپولیس از غـرب توانسـت بـه
فینـال راه پیـدا کنـد و اکنـون منتظـر حریـف خـود در شـرق اسـت تـا بـازی فینـال را
برگزار کند.

برد پورتو با طارمی در شب غیبت مهاجم
ایرانی سانتاکالرا

تیـم فوتبـال پورتـو در شـبی کـه مهـدی طارمـی را در ترکیب اصلی خـود داشـت برابر تیم
سـانتاکالرا پیروز شد.
بـه گـزارش مهـر ،در چارچـوب هفته هشـتم لیگ فوتبال پرتغال شـب گذشـته تیـم فوتبال
پورتـو بـه مصـاف تیـم سـانتاکالرا رفت کـه این بـازی با یـک گل به سـود پورتو بـه پایان
رسـید« .لوییـز دیـاز» در دقیقـه  ۴۵+۱موفق شـد تک گل بـازی را به ثمر برسـاند.
مهـدی طارمـی مهاجـم ایرانـی تیـم پورتـو برای نخسـتین بـار در لیـگ پرتغـال در ترکیب
اصلـی پورتـو قـرار گرفـت و تا دقیقـه  ۶۵در زمین حضور داشـت امـا موفق به گلزنی نشـد.
طارمـی پیـش از ایـن یکبـار در جـام حذفـی در ترکیـب اصلـی پورتـو قـرار گرفتـه و موفق
بـه گلزنـی شـده بود.
ایـن مهاجـم ایرانـی در حـال حاضر در پورتو دو گل به ثمر رسـانده اسـت؛ یـک گل در لیگ
و یـک گل در جام حذفی.
ایـن در حالـی اسـت که شـهریار مغانلـو مهاجم ایرانـی تیم سـانتاکالرا به دلیـل مصدومیت،
غایـب ایـن مسـابقه بود و دوئـل مهاجمان ایرانـی در پرتغال شـکل نگرفت.
پورتـو بـا ایـن بـرد  ۱۶امتیـازی شـد و با یک بازی بیشـتر نسـبت به بـراگا و بنفیـکا به رده
دوم جـدول صعـود کرد.

حرکت جنجالی کاپیتان النصر

تمام تالشــمان را به کار میگیریم.سرمربی
پرســپولیس درباره جریمه نقدی اش از سوی
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به شوخی،
گفت :نصفــش را از آقای اکبریان (داوری که
گل محمدی را اخراج کرد) میگیرم و نصفش
را خودم میدهم!
گل محمدی درباره مشکل گلزنی پرسپولیس
بعــد از جدایی مهدی ترابــی و علی علیپور و
محرومیت عیسی آل کثیر تصریح کرد :از زمان
جدایی آن دو عزیز خیلی گذشته است .خیلی
از وظیفه گلزنی تیم ما بر عهده آن دو بازیکن
بود .مشکالتی ناخودآگاه ایجاد میشود .فقط
میتوانیم با تمرینات اختصاصی بیشتر بخشی
از این مشکالت را حل کنیم .عیسی آل کثیر
بازیکــن تاثیرگذاری برای پرســپولیس بود و

خیلی روی او حساب کرده بودیم .واقع ًا حیف
شد .هنوز هم باورش برایمان سخت است که
چــرا به این راحتی بازیکنمان را  ۶ماه محروم
کردند.
وی افزود :در هر حــال این اتفاقات رخ داد و
بعد از آن شجاع خلیل زاده جدا شد .مشکالتی
بعد از صعود به فینال پیــش آمد .برایم قابل
قبول نیست که چرا این همه هجمه و حاشیه
روی تیــم بود .هرچه فکــر میکنم به نتیجه
نمیرســم .برای ما این همه مشــکالت غیر
طبیعی بود و اص ً
ال نرمــال نبود .راهی نداریم
جز اینکه تمرکزمان روی آینده تیم باشــد .ان
شــاءاهلل جواب صبر هــواداران را بدهیم .آنها
خیلی اذیت شــدند .خودمان شرایط سختی را
پشت سر گذاشتیم .باید به آینده توجه کنیم.

مـدت  2سـال خانـم فرزانـه صداقـت رنجبر به شـماره ملـی  0945570228و به سـمت مدیرعامل به مدت  2سـال
و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیره بـه مدت  2سـال دارندگان حـق امضا  :کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهد
آور شـرکت از قبیـل چـک  ،سـفته  ،بـروات  ،قراردادهـا عقـود اسلامی و همچنین کلیـه نامه های عـادی و اداری
باامضـاء مدیرعامـل و یـا رئیـس هیئـت مدیـره هرکدام بـه تنهایی همراه بـا مهر شـرکت معتبر می باشـد اختیارات
مدیـر عامـل  :طبـق اساسـنامه بازرسـان خانـم مهری ترشـیزی بـه شـماره ملـی  0702401994به سـمت بازرس
علـی البـدل بـه مدت  1سـال آقای حامد رضوانی به شـماره ملـی  0702499536به سـمت بـازرس اصلی به مدت
 1سـال روزنامـه کثیـر االنتشـار صبـح امـروز خراسـان رضوی جهـت درج آگهـی های شـرکت تعیین گردیـد .ثبت
موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخذ و صـدور پروانـه فعالیت نمـی باشـد .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان
خراسـان رضـوی اداره ثبـت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری مشـهد ()1051074
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

برابـر رای شـماره  139960306271003019هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک مشـهد منطقه پنـج تصرفـات مالکانه
بالمعـارض متقاضـی آقای محمدعلی رشـیدی فرزند غالمحسـین به شـماره شناسـنامه  1021دراعیان ششـدانگ
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت  159متـر مربـع قسـمتی از پلاک  - 49اصلـی بخـش  9واقـع در گلشـهر  ،شـهید
آوینـی  17شـفیعی  23پلاک  434اعیـان متعلـق بـه خـود متقاضـی و عرصـه موقوفه صفـوی پور محـرز گردیده
اسـت .لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه  15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد .م.الـف  759تاریخ انتشـار نوبـت اول .1399/9/10 :تاریخ
انتشـار نوبت دوم1399/9/25 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
*****************************************

کاپیتـان مراکشـی النصـر عربسـتان دسـت بـه رفتـاری جنجالی زد کـه ممکن اسـت باعث
اخـراج او از تیم و کشـور عربسـتان شـود.
بـه گـزارش سـعودی اسـپورت ،دو تیـم الهلال و النصر عربسـتان فینـال جام حذفـی را در
ایـن کشـور برگـزار کردند.
ایـن الهلال بـود کـه توانسـت در ایـن بـازی به پیـروزی دسـت پیدا کنـد و جـام قهرمانی
را بـاالی سـر برد.
عبدالـرزاق حمـداهلل ،کاپیتـان مراکشـی النصـر بعد از شکسـت تیمـش حاضر نشـد که روی
سـکو بـرود و مدال بازیکنـان را تحویـل بگیرد.
طبـق پروتـکل دوران کرونایـی در عربسـتان از هـر تیـم تنهـا رییـس باشـگاه ،سـرمربی و
کاپیتـان تیـم مـی تواننـد روی سـکو برونـد و باید حتما ماسـک هم داشـته باشـند و قبل از
آن دسـت هـای خـود را ضـد عفونـی کنند.
امـا عبدالـرزاق حمـداهلل بـه عنـوان کاپیتـان النصر حاضر نشـد که روی سـکو بـرود که این
انتقادهـای زیـادی را از او به دنبال داشـت.
حتـی بعضـی از رسـانه هـا هـم از احتمـال اخـراج ایـن بازیکن از لیگ عربسـتان سـخن به
میـان آوردند.
النصـر بعـد از شکسـت برابـر پرسـپولیس در لیـگ قهرمانان آسـیا به کلی نابود شـده اسـت
تـا جایـی کـه در لیگ عربسـتان هـم از  ۵بازی تنها  ۳امتیاز کسـب کـرده و در رده پانزدهم
جدول شـانزده تیمی قـرار دارد.
خبرهـای زیـادی دربـاره اخـراج سـرمربی تیـم هم در سـاعت هـای پیش رو بـه گوش می
رسد.

511/2اداره 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

برابـر رای شـماره  139960306271001211هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک مشـهد منطقه پنـج تصرفـات مالکانه
بالمعـارض متقاضـی خانـم اعظـم آهنگـر فرزنـد حسـین به شـماره شناسـنامه  416صادره از کاشـمردر ششـدانگ
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت  62/21متر مربع قسـمتی از پلاک باقیمانده  21فرعـی از  - 2اصلی بخـش  9واقع
در خیابـان ابوطالـب  23پلاک  44خریـداری از مالـک رسـمی آقای عباسـعلی کارگر دوسـت آبادی محـرز گردیده
اسـت .لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه  15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .م.الـف 757تاریخ انتشـار نوبـت اول .1399/9/10 :تاریخ
انتشـار نوبت دوم1399/9/25 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
تاسیس،تغییراتشرکت

آگهـی تغییـرات شـرکت بایـا صنعـت صعـود نویـن فراز شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبـت  68164و شناسـه
ملـی  14008334548بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ  30/06/1398تصمیمـات ذیل
اتخـاذ شـد  :محـل شـرکت از نشـانی قبلـی بـه آدرس جدیـد :شـهر مشـهد -محلـه جلال آل احمد  ،بلـوار جالل
آل احمد[فرهنـگ  ،]8بلـوار فرهنـگ [جلال آل احمـد -13مـدرس  ،]14پلاک  ، 120طبقـه دوم کدپسـتی :
 9188876116تغییـر یافـت  .اداره کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان خراسـان رضـوی اداره ثبـت شـرکت هـا و
موسسـات غیرتجـاری مشـهد ()1053419

برگ آخر
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رفع محدودیت «زوج و فرد»
برای دفاتر ثبت ازدواج در ۹۹.۹.۹

نائب رئیس کانون ســردفتران ازدواج و طالق:با توجه شــرایط
بحرانی پاندمی کوویــد ۱۹-و تعطیلی دو هفتهای فعالیت دفاتر
ازدواج و طالق نیز بنابر بخشنامه سازمان ثبت به صورت زوج و
ت ثبت ازدواج
فرد انجام میشود اما به دلیل حجم باالی درخواس 
در تاریخ  ۹۹.۹.۹دفاتر زوج نیز در مناطقی که بنا بر اعالم ســتاد
کرونا قرمز نیستند ،امروز باز هسنند/.ایسنا
چرا مارادونا سرمربی تیم ملی ایران نشد؟

عباس ترابیان گفت :ما چند مشکل برای انتخاب مارادونا داشتیم.
اول ایــن بود که او همان زمان هم بهتازگی از بیماری ســختی
ن طور که شرایطش را جویا شدیم ،ممکن
رهایی پیدا کرده بود و آ 
بود دوباره مشکالتی برایش به وجود بیاید .از طرفی ایجنتی که
واسطه مذاکره بود ،رقم پیشــنهادی مارادونا را بسیار باال عنوان
کرد .آن زمان رقم مارادونا بیش از دو میلیون دالر بود؛ حاال دقیقا
ن و  ۲۰۰هزار دالر
ن و صد یــا دو میلیو 
بــه خاطر ندارم دومیلیو 
میخواست .این پیشــنهاد برای ما در آن مقطع که میتوانستیم
با این مبلغ گزینههای بهتری بیاوریم ،چندان مناسب نبود/.ایسنا
مشغول بگومگو برای کرسی ریاست جمهوری بودید،
دشمن عزادارمان کرد

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت :مفهوم دقیق ترور شهید فخری
زاده اینســت که دشمن در میان خودیها عوامل نفوذی دارد که
میتواند اینهمه اطالعات دقیق را به دســت بیاورد .درســت در
کوران بگومگوهای زودهنــگام مربوط به تصاحب قدرت و خیز
برداشتن عناصر سیاســی و نظامی برای به دست آوردن کرسی
ریاست جمهوری در انتخابات  ،1400دشمن ،توانست همه را به
عزای یکی از بهترین فرزندان این ملت و این کشــور بنشاند .آیا
این ترور نباید هشداری به تمام کسانی باشد که به جای تشکیل
اطاقهای تأمین امنیت به تشکیل اطاقهای تمهید جنگ قدرت
برای تصاحب صندلی دوستداشتنی ریاست جمهوری مشغولند؟
سعیدمحمد به نفع قالیباف کنار می رود؟

با توجه به بررسی چهرهها و تدارک حامیانی که در عرصه سیاست
دارند ،شاید بتوان از احتمال رقابت قالیباف و سعید محمد صحبت
کرد .البته ممکن اســت پیش از روز سرنوشت و شب انتخابات،
یکی از این دو به نفع دیگری کنار بکشد .در این صورت احتماال
دیگر نوبت کنارهگیری قالیباف بهنفع رقیب اصولگرا نیســت و
ازقضا شــاید سعید محمد گزینه مناسبی برای کنارهگیری بهنفع
کاندیدای اصلی اصولگرایان برای ریاستجمهوری باشد .چراکه
اصولگرایــان از مدتها پیش با جدیت در حال برنامهریزی برای
تصاحب کرســیهای شورای شهر تهران نیز هستند و این یعنی
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

حسینرفیعی

گزینهای که بهنفع اجماع جناح راست در انتخابات اصلی و تصاحب
«پاســتور» فداکاری کند ،میتواند بالفاصله برای ســکانداری
شهرداری پایتخت ،راهی «بهشت» شود/.روزنامه اعتماد
محمود احمدی نژاد منتظر اقدام رمال ها و جنیان بود

«قاســم میرزایی نیکو» ،نماینده مجلس دهم :تندروها با سبک
و سیاق دیپلماسی آشنا نیستند ،کسانی که برجام را آتش زدند و
پالکاردهای آنچنانی چیدند و صبح و شب مقامات و مسئولین را
دیدند تا اف ای تی اف تصویب نشــود ،تعداد مشخصی هستند.
برخی ،روحانی را در بسیاری از موارد همراهی نکردند و نتوانست
آن طور که باید به مسائل رسیدگی کند ،در دوره احمدی نژاد هم
دیدیم که آدم های رمال و اســطرالبی را گرد آورده بود و منتظر
بودند جنیان اتفاقی برای کشور رقم بزنند/ .برنا
مصباحی مقدم :قصوری متوجه نیروهای امنیتی نیست

عضو شــورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز ،گفت :پاسخ ایران
به ترور شهید فخری زاده باید هوشمندانه ،قاطعانه و غافلگیرانه
باشــد یعنی به نحوی باشــد که رژیم صهیونیستی غافل شود و
ضربه سنگینی را دریافت کند .علیرغم اینکه نیروهای امنیتی ما
در بسیاری از موارد با هوشیاری اقدامات این چنینی را شناسایی
کــرده و برخورد میکنند اما گاه مــواردی هم اتفاق میافتد که
شــاید از دست آنها خارج شود .در مجموع از دشمن جز دشمنی
نمیتوان انتظار داشت اما من تصور نمیکنم که در رابطه با این
حادثه ضعف و فتوری در بخش امنیتی نظام جمهوری اســامی
اتفاق افتاده باشد/.ایلنا
کنایه توئیتری آشنا به آمران و عامالن ترور
شهید فخری زاده

مشــاور فرهنگی رئیس جمهور در توئیتی نوشت :دماوند را الله
گون کردید؛ با سلسله جبال دانشمندان دفاعی چه می کنید؟حسام
الدین آشنا ،مشــاور فرهنگی رئیس جمهور در توئیتی خطاب به
آمران ،عامالن ،ضاربان و بازی خوردگان نوشــت :فخر ایران را
آسمانی کردید؛ با سپند پایدار و شکوفایی او چه می کنید؟ دماوند
را الله گون کردید؛ با سلســله جبال دانشمندان دفاعی چه می
کنید؟ کوته نکند بحث سر زلف تو حافظ پیسوته شد این سلسله
تا روز قیامت!او این توئیت را با هشــتگ های نفوذ ،نفاق ،ترور و
استقامات منتشر کرده است.
«نوبخت» کاندیدای حزب اعتدال و توسعه
در انتخابات  ۱۴۰۰میشود؟

عضو حزب اعتدال و توســع ه گفت :درباره تمام مســائل مربوط
بــه حزب ،نوبخت صحبت می کند.اکبر ترکان ،از اعضای حزب
اعتدال و توسعه ،در پاسخ به این سوال که برنامه های این حزب

روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :
سازمان آگهیها051-38929823 :

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

«نوبخت» کاندیدای حزب اعتدال و توسع ه در انتخابات  ۱۴۰۰میشود؟  /مصباحی مقدم :قصوری متوجه
نیروهای امنیتی نیست /محمود احمدی نژاد منتظر اقدام رمال ها و جنیان بود
برای انتخابات ســال آینده چیســت و آیا برای انتخابات ۱۴۰۰
کاندیدایی مستقل خواهید داشت یا ائتالفی؟ گفت :درباره کارها
و برنامه های حزب اعتدال و توسعه ،نوبخت صحبت می کند و
غیر از او ،قرار نیست بقیه صحبت کنند.او در پاسخ به این سوال
که آیا محمدباقر نوبخت کاندایدای احتمالی حزب اعتدال و توسعه
است؟ افزود :خیر ،صحت ندارد .بهتر است نوبخت خودش در این
باره صحبت کند؛ قرار شــد همه مسائل مربوط به حزب از سوی
دبیرکل اعالم شود.ترکان درباره برنامه های حزب برای انتخابات
ادامه داد :هنوز درباره این مســائل گفت و گویی در حزب صورت
نگرفته ،حتی فرصتی برای تشکیل جلسه رخ نداده است .حتما تا
ماه های آینده ،جلسه و برنامه هایی خواهند داشت.این عضو حزب
اعتدال توســعه در این باره که اصولگرایان جلساتی را به صورت
مجازی برگزار می کنند چرا حزب اعتدال و توســعه برگزار نمی
کند؟ عنوان کرد :به این دلیل که مشخص نیست ،غیراصولگراها
در انتخابات تایید صالحیت شوند همانطور که در انتخابات مجلس
رخ داد .بنده از اصالح طلبان شــنیده ام که کاندیداهای آنها در
هیچ حوزه انتخابیه ای ،تایید صالحیت نشــدند وقتی اینها تایید
صالحیت نشوند ،طبیعی است که رقابت بین اصولگرا و اصولگرا
اســت حال چه فرقی می کند که کدام یک از آن دو برنده شوند.
رقابت صرف بین اصولگرایان باشد و در مقابل از اصالح
وقتی که
ِ
طلبان ،کاندیدایی تایید صالحیت نشود این رقابت ،رقابت جامعی
نیست.
احتمال ارتباط سفر پمپئو به تلآویو
با شهادت شهید فخریزاده

«عاموس یادلین» رئیس ســابق دستگاه اطالعات نظامی رژیم
صهیونیســتی در یک مصاحبه از احتمال ارتباط سفر اخیر وزیر
خارجه آمریکا به تلآویو با اقدام تروریستی در به شهادت رساندن
شــهید «محســن فخریزاده» خبر داد.یک مقام ارشــد سابق
اطالعات ارتش رژیم صهیونیستی سفر دو هفته قبل مایک پامپئو
وزیر خارجه آمریکا به فلسطین اشــغالی را با شهادت «محسن
فخری زاده» دانشــمند برجســته حوزههای دفاعی و هستهای
ایران مرتبط دانســت.بنا بر گزارش «تایمز اسرائیل»« ،عاموس
یادلین» رئیس سابق دستگاه اطالعات نظامی رژیم صهیونیستی
در یــک مصاحبه درباره این موضوع که ســفر اخیر وزیر خارجه
آمریکا به فلســطین اشغالی و دیدارهای او با مقامهای این رژیم
«شــاید» به ترور روز جمعه دانشمند هستهای ایران مرتبط بوده
است ،گمانهزنی کرد.یادلین در مصاحبه با «کانال  »12تلویزیون
رژیم صهیونیستی به مواضع کامال همسوی دولت دونالد ترامپ
با این رژیم تاکید و تصریح کرد« :هر کسی این تصمیم را گرفته،

میداند که تا  55روز دیگر در کاخ ســفید کســی وجود دارد که
نوع نگاهش با او درباره تهدید ایران یکی است...بایدن البته یک
داستان متفاوت است».
رئیس ســابق دستگاه اطالعات نظامی رژیم صهیونیستی درباره
احتمال ارتباط احتمالی ســفر پامپئو به فلسطین اشغالی با ترور
شــهید فخری زاده صحبــت کرد و درباره ایــن موضوع گفت:
«اینطور به نظر میرسد که پامپئو برای نوشیدن شراب به اینجا
نیامده باشــد».گمانهزنی این مقام ارشــد سابق اطالعات ارتش
رژیم صهیونیستی درباره ارتباط سفر اخیر وزیر خارجه آمریکا به
فلسطین اشغالی با عملیات تروریستی روز جمعه در منطقه آبسرد
دماوند و شهادت دانشمند برجســت ه دفاعی و هستهای ایران در
لآویو در
حالی انجام میشود که برخی رسانهها از دست داشتن ت 
این اقدام تروریستی خبر دادهاند.
اظهارات رئیس موساد درباره ترور شهید فخری زاده

وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی مدعی شد که نخست وزیر این
رژیم هیچ اشــارهای به دخالت تل آویو در ماجرای ترور«محسن
فخری زاده» نکرده اســت.به گزارش وبگاه «تایمز اســرائیل»
توگو با رادیو
«الی کوهن» وزیر اطالعات رژیم اســرائیل در گف 
ارتش گفت که «بنیامین نتانیاهو» نخســت وزیر(رژیم) اسرائیل
در ســخنان اخیر خود (روز جمعه) در مورد دستاوردهایش هیچ
اشــارهای به دخالت تل آویو در ماجرای ترور محسن فخری زاده
نکــرده بود.کوهن افزود« :او در حال اشــاره به گفتگوهایش با
کشورهایی بود که پیشتر اســرائیل با آنها رابطه نداشت».وزیر
اطالعات رژیــم اســرائیل در ادامه با گســتاخی گفت«:حذف
محســن فخری زاده از جهان به خاورمیانه و تمام جهان کمک
کرد .هرکســی که در ساخت جنگ افزار اتمی نقش فعال داشته
باشــد ،محکوم به نابودی است».این در حالی است که یک مقام
اطالعاتی غربی شــنبه شب به صراحت گفت که ترور «محسن
فخری زاده» دانشمند هستهای و دفاعی ایران نقشه دیرباز رژیم
صهیونیستی برای خرابکاری در برنامه هستهای ایران بوده است.
یک مقام اطالعاتی غرب که بهنام وی هیچ اشــارهای نشده نیز
شنبه شــب در گفتوگو با «شبکه  12تلویزیون» رژیم اسرائیل
گفت ،کشتن دانشمند برجسته هســتهای ایران اوج برنامه بلند
مدت اسرائیل برای خرابکاری در برنامه هستهای ایران بود.
جزئیاتی جدید از شیوه عملیات ترور شهید فخریزاده

یــک روز پس از حادثــه ترور ناجوانمردانه شــهید فخری زاده،
خبرنگاران فارس به جزئیاتی از این عملیات تروریستی دست پیدا

کردهاند.بنابر این گزارش ،ماشین ضدگلوله حامل شهید محسن
فخری زاده و همســر وی ،صبح جمعه به همراه  ۳ماشــین تیم
حفاظت از شــهر رســتم کالی مازندران به سمت آبسرد دماوند
حرکت میکند.ماشین پیشرو تیم حفاظت چند کیلومتر مانده به
محل حادثه ،اســکورت را برای چک و خنثی محل مقصد ترک
میکنــد.در همین لحظات ،صدای ناشــی از اصابت چند گلوله
به ماشــین ،موجب جلب توجه دکتر فخریزاده و متوقف کردن
ماشــین میشود .فخریزاده به تصور اینکه صدا ناشی از برخورد
با مانع خارجی یا اشــکال در موتور خودرو بوده از ماشــین پیاده
میشود.در همین لحظه از خودرو نیسانی که در فاصله  ۱۵۰متری
ماشین شهید متوقف بوده ،از یک دستگاه تیربار اتوماتیک کنترل
از راه دور ،شلیکهای متعددی به سمت شهید صورت میگیرد.
دو گلوله به پهلو و یک گلوله به پشــت شــهید برخورد میکند
که منجر به قطع نخاع وی میگردد .در این اثنا سرتیم حفاظت
بدن خود را حائل پیکر شــهید میکند و چند تیر نیز به بدن وی
اصابت میکند .لحظاتی بعد همان نیسان متوقف شده نیز منفجر
میشود.پیکر مجروح شهید به درمانگاه و از آنجا با هلیکوپتر به
بیمارستانی در تهران منتقل میشود که متاسفانه بعد از مدتی به
شهادت میرســد.گفتنی است طبق اطالعات خبرنگار فارس در
این عملیات که حدود  ۳دقیقه طول کشــیده است ،هیچ عامل
انسانی در محل ترور حضور نداشــته و تیراندازیها تنها توسط
سالح خودکار انجام شده است و به جز محافظ شهید که مجروح
میشود ،هیچ فرد دیگری در این حادثه آسیب نمیبیند .در همین
رابطه بررسی هویت مالک خودروی نیسان ،نشان دهنده خروج
وی در  ۸آبان ماه ســال جاری از کشور است.به گزارش فارس،
شهید محســن فخری زاده از دانشــمندان پرافتخار هستهای و
دفاعی کشورمان نزدیک به سه دهه در فهرست ترور گروههای
تروریستی و رژیم صهیونسیتی قرار داشت .در سالهای اخیر بارها
عملیاتهای تروریستی علیه وی کشف و خنثی شده بود.
فراخوان ظریف به دول اروپایی با زبان آلمانی در پی ترور
فخریزاده

دکتر محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشــورمان در رشته توئیتی
نوشت :تروریســت ها یک دانشمند برجســته ایرانی را به قتل
رساندند .این بزدلی که در آن نشانه هایی جدی از نقش اسرائیل
وجود دارد ،بیانگر جنگ طلبی عامالن این اقدام از سر استیصال
اســت .ایران جامعه بین المللی بویژه اتحادیه اروپا را به دســت
برداشتن از استاندارهای دوگانه و محکومیت این اقدام ترور دولتی
فرامی خواند.
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