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محمدفاضلی

ترور نباید به دعوای سیاسی تبدیل شود

عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلس گفـت :موضـوع ترور دانشـمند
هسـتهای کشـورمان نبایـد بـه دعوای سیاسـی تبدیل شـود.
جلیـل رحیمـی جهـان آبـادی در رابطـه بـا رهنمودهـای رهبـر معظـم انقلاب مبنـی بـر
ضـرورت پیگیـری مجـازات قطعـی عامالن و آمران ترور شـهید فخـری زاده ،گفت :برنامه
تـرور دانشـمندان هسـته ای کشـورمان یکـی از بخـش هـای نقشـه اسـرائیلی هـا بـرای
مقابلـه بـا فنـاوری و پیشـرفت ایـران در ابعـاد نظامـی و غیرنظامی اسـت.
نماینـده مـردم تربـت جـام ،تایبـاد ،باخـرز و صالح آبـاد در مجلس شـورای اسلامی اظهار
کـرد :اقدامـات خرابکارانـه در نطنـز و انتشـار ویـروس در تاسیسـات اتمـی از مصداق های
مقابلـه اسـرائیل بـا کشـورمان اسـت؛ همچنیـن ترورهایـی کـه از دهه  80شـروع شـده و
دانشـمندان کشـورمان را مـورد هـدف قرار داده اسـت.
وی ادامـه داد :ایـن تـرور در برهـه ای از زمـان رخ مـی دهـد کـه زمزمه بازگشـت آمریکا
بـه برجـام از سـوی بایـدن مطرح اسـت و در این راسـتا اسـرائیلی هـا و کشـورهای عربی
دسـت و پـا زدنـد تـا ایـن امـر محقق نشـود و کشـورمان دچـار چالـش مجـدد و درگیری
هـای منطقه شـود.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس یازدهـم افـزود :اسـرائیلی هـا بـر اسـاس محاسباتشـان
احسـاس مـی کننـد فرصـت کمـی بـرای جلوگیـری از رسـیدن ایـران بـه مـرزی هایـی
مشـخص از فنـاوری هسـته ای دارند امـا مهم در حالیسـت که ایران دارای صنعت هسـته
ای بومـی اسـت و از توانایـی الزم برای آموزش و تربیت دانشـمندان ،اسـتخراج مواد اولیه،
تولیـد کیـک زرد و سـاخت سـانتریفیوژ برخوردار اسـت.
رحیمـی جهـان آبـادی با اشـاره بـه اینکـه رهبر انقلاب تاکید جـدی بر پیگیـری مجازات
قطعـی عاملان و آمـران تـرور شـهید فخـری زاده داشـتند ،گفـت :آمـران ایـن رخـداد
آمریکایـی هـا و اسـرائیلی ها هسـتند امـا عامالن نیـاز به شناسـایی دارد از ایـن رو وزارت
اطالعـات و سـازمان اطالعـات سـپاه بایـد بررسـی هـای دقیق تـری انجام دهنـد .بر این
اسـاس اگـر فتنـه و نفـوذ رخ داده بایـد بـه شـدت مـورد پیگیری و بررسـی قـرار بگیرد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه موضـوع تـرور دانشـمند هسـته ای کشـورمان نبایـد بـه دعـوای
سیاسـی تبدیـل شـود ،ادامـه داد :هیچ طیف و جناحی نیسـت کـه از این حادثه تروریسـتی
غمگیـن نباشـد؛ بـه عبارتـی هیـچ فردی نیسـت کـه مشـاهده کند فرزنـدان ایران شـهید
مـی شـوند و تمـام وجـودش به خشـم تبدیل نشـود.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس یازدهم با اشـاره به اینکه چالـش ایران و اسـرائیل به جای
حسـاس رسـیده اسـت ،افـزود :بنابراین نباید در تله اسـرائیلی هـا قرار بگیریم بلکـه ما باید
قاعـده بـازی را مشـخص کنیـم که در چـه زمان و مکان به سـراغ اسـرائیلی ها برویم.
عضو کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت خارجی مجلس شـورای اسلامی خاطرنشـان کرد:
بـدون شـک اسـرائیل بـا سرنوشـت و هسـتی خـودش بازی مـی کنـد و این امر برایشـان
مرگبـار خواهـد بـود؛ اسـرائیل نمی توانـد به ایران آسـیب بزند زیرا پاسـخ قاطع ،سـخت و
مرگبـار دریافـت خواهد کرد.

همانطــور که پیش بینی
می شد دو جناح اصلی
کشــور و احــزاب و
تشکل های سیاسی،
فعالیت جدی خود برای
حضــور در انتخابــات
ریاست جمهوری 1400را
به پس از روشــن شدن
نتیجه انتخابــات آمریکا
موکول کردند و به همین
دلیل هفتــه اول آذرماه،
پرخبرترین بازه زمانی در مدت گذشــته بود؛
تکلیف انتخابات آمریکا مشخص شده بود و
معلوم بود جمهوری اســامی در آینده با چه
شــرایطی روبروست ،در این وضعیت طبیعی
بود که آرایش جریانهای سیاسی مشخصتر
شود و حتی حزب کارگزاران سازندگی لیست
مقدماتی خود برای انتخابات  1400را منتشر
کرد .به جز حزب کارگزاران که اولین لیست
انتخاباتی را در میان احزاب کشــور منتشــر
کرد ،حزب اعتماد ملی نیز دست به کار شد و
خبر داد که نامزد انتخاباتی آنها در هفته های
آتی معرفی میشــود .روابــط عمومی حزب
اعتمــاد ملــی خبــر داده کــه «پــس از
تصمیمگیری نهایی در دفتر سیاسی و کمیته
تعامل ،مصوبات به شــورای مرکزی حزب
ارجاع خواهد شــد و پس از تشــکیل جلسه
شــورای مرکــزی و تصمیمگیــری درباره
مصوبات دفتر سیاســی ،تصمیمات و نامزد
تشکیالتی حزب اعتماد ملی برای انتخابات
ریاستجمهوری ،در هفتههای آتی از طریق
ســخنگو یا روابط عمومی حــزب به اطالع
عموم رسانده خواهد شد».
حزب اعتماد ملی در جریان انتخابات مجلس
دهم و شــورای شهر چهارم بسیار موفق بود
و چنــد نماینده به مجلس فرســتاد و حتی
بعد از کنار گذاشــتن نجفی ،توانست شهردار
تهران را از حــزب خود روی کار بیاورد .این
حزب نشــان داد در کار تشــکیالتی بسیار
قوی اســت .حاال هم که مهــدی کروبی از
علی روغنگران
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کارشناسـان نظامی-امنیتی در دو روز گذشـته هشـدار دادهاند که ترور محسـن فخریزاده
نشـاندهنده وجـود خللهایی در سیسـتمهای امنیتی کشـور اسـت.
ایـن نوشـته چنـد فرضیـه دربـاره سـازوکارهای اجتماعـی و سیاسـی منجـر بـه بـروز
حفرههایـی در نظـام امنیتـی طـرح کـرده و شـرایط اجتماعـی را نیـز بـه ایدههـا و اهداف
طراحـان تـرور متصـل میکنـد.
یـک .امنیـت و نظامهای امنیتی به شـدت تحت تأثیر شـرایط اجتماعی-سیاسـی ،باالخص
اعتماد ،امید و حس میهندوسـتی هسـتند .کارشناسـان و افسـران امنیتی بهواقع مشـاغلی
خطرنـاک ،پرمسـئولیت و حسـاس دارنـد .آنهـا همچنین بـه اطالعاتی دربـاره رخدادهای
پنهـان (و شـاید کثیـف) نظامهـای اقتصـادی و سیاسـی دسترسـی دارنـد کـه بـرای مردم
عـادی پوشـیده اسـت .فسـادها ،ناکارآمدیهـا و مسـائلی که باعث دلسـردی مـردم عادی
میشـود ،بـا شـدت بیشـتری بر آنهـا اثر میکنـد .هر گونـه افزایـش فسـاد و ناکارآمدی،
بـه ماننـد سـازوکاری خودویرانگـر ،بیشـتر باعـث کـم آوردن و بُریـدن آدمهـای مسـئول
نظامهـای امنیتـی میشـود که خـود بایـد ناظـران و تقویتکننـدگان سـازوکارهای مقابله
بـا فسـاد و ابعـادی از ناکارآمـدی باشـند .این گونـه آدمها بیشـتر در معـرض عواقب رخنه
کردن فسـاد در سیسـتمها هسـتند و با سـرعت بیشـتری انگیزه ،اسـتواری و میهندوسـتی
الزم بـرای انجـام شـغل خطیرشـان را از دسـت میدهند.
دو .اگـر مـردم عـادی فقـط جلوههایـی آشـکار از فسـادهای منجر بـه بـروز نابرابریهای
اقتصـادی حیرتانگیـز را میبیننـد و در ایمـان و استواریشـان بـرای مقاومـت در برابـر
وسوسـههای عمـل غیرقانونـی و فرصتطلبـی حفرههایـی پدیـد میآیـد ،کارشناسـان
امنیتـی عمـق و الیههـای گوناگـون فسـاد منجـر بـه بـروز نابرابریهـا ،ثروتهـای
افسـانهای و فقرهـای استخوانسـوز را میبیننـد و گاه خودشـان مسـئول بررسـی چنیـن
مسـائلی هسـتند .یـک فرضیـه ایـن اسـت که آنهـا بیشـتر در معـرض این وسوسـه قرار
گیرنـد« :حـاال کـه همـه در حـال بخـور بخور هسـتند ،چـرا من نـه؟» چشـم برزخی یک
آدم امنیتـی ،عامـل وسوسـه هم هسـت.
سـه .مـردم عـادی بـرای پیروی کـردن از وسوسـه فسـاد و دسـت یافتن بـه مطلوبهای
اقتصـادی ،ابـزاری ندارنـد؛ امـا یـک آدم امنیتـی دارای دسترسـی بـه اطالعـات حسـاس،
متـاع الزم بـرای فـروش و دسـت یافتن بـه مطلوبهای اقتصـادی را داراسـت .اطالعاتی
کـه او در اختیـار دارد میتوانـد با سـرعت قابـل توجهی به سـرمایه اقتصادی تبدیل شـود.
چهـار .یـک کارشـناس امنیتـی نبایـد هیـچ نقطـه سـیاهی در کارنامـه و زندگـی حرفهای
داشـته باشـد کـه بتوان از آن بـرای تحت فشـار قـرار دادن او برای مقاصد خاص اسـتفاده
کـرد .مدیـر یـا کارشـناس امنیتـی کـه وارد فعالیت اقتصـادی شـده و بهواسـطه فعالیت در
محیطـی مملـو از زد و بنـد و امـکان فسـاد ،اقداماتـی انجـام میدهـد ،بـه طعمـه خوبـی
بـرای سـایر سـرویسهای امنیتـی بـدل میشـود .یـک فرضیـه ایـن اسـت کـه میتـوان
او را بـرای افشـا نکـردن سـایر نقـاط سـیاه زندگیاش تحت فشـار قـرار داد .ایـن احتما ًال
یکـی از دالیلـی اسـت کـه از نظامیـان و امنیتیهـا انتظـار مـیرود از ورود به هـر فعالیت
اقتصـادی خـودداری کننـد و در عـوض جامعـه و حکومـت نیـز امـکان زندگی مناسـب را
بـرای ایشـان فراهـم کند.
پنـج .بیطرفـی فضیلـت بـزرگ هـر حکومتـی اسـت .بـو روثسـتاین ،محقـق سـوئدی،
در کتـاب مهـم «کیفیـت حکومـت» بیطرفـی ( )Impartialityرا مهمتریـن شـاخص
کیفیـت حکومـت میدانـد و آنرا تشـریح میکنـد .آغشـته شـدن نظامهـای امنیتـی بـه
ترجیحـات سیاسـی و نقـض بیطرفـی ،نقطـه آغـاز وارد کـردن معیارهایـی بـه دور از
شـاخصهای حرفـهای صیانـت از امنیـت در ارزیابـی آدمهـا ،سیاسـتها و اقدامات اسـت.
نقـض بیطرفـی بهواسـطه هـر عالقـه یـا منفعتی غیـر از حرفـه صیانـت از امنیـت (خواه
علقههـای اقتصـادی ،سیاسـی ،ایدئولوژیـک و  )...نظـام جمـعآوری داده ،اولویتبنـدی،
هدفگـذاری و ارزیابـی دادههـای امنیتـی را مخـدوش و در معـرض خطـا قـرار میدهـد.
شـش .طـراح تـرور غیـر از ضربـه زدن بـه ظرفیـت علمـی یـا هسـتهای ،و حتـی جـدای
از ضربـه زدن بـه روندهـای سیاسـت خارجـی ایـران ،عمیقـ ًا تقابلهـای حـاد اجتماعـی و
سیاسـی جامعـه ایـران امـروز را در محاسـبات خـود وارد کـرده اسـت .طراح تـرور میداند
کـه پرونـده هسـتهای و سیاسـی و جناحی شـدن مقـوالت کالن امنیت ملی نظیـر پرونده
هسـتهای ،تـوان موشـکی و نیـروی نظامـی؛ و مصـادره شـدن ایـن مقـوالت توسـط یک
جریـان سیاسـی بـه عنـوان ابـزار مقابله بـا دیگـران در عرصـه سیاسـت داخلی ،تـرور هر
فـرد مرتبـط با مقوالت هسـتهای و موشـکی ،ظرفیت انشـقاق و منازعه در جامعـه ایران و
رو در رویـی اجتماعـی را افزایـش میدهـد.
مـن بـه اسـتناد اسـتداللهای فـوق ،ریشـهیابی ظرفیـت و حفرههـای امنیتـی منجـر بـه
تـرور محسـن فخـریزاده ،مقولـهای بسـیار فراتـر از صرفـ ًا مداقـه در نظـام امنیتی اسـت.
ریشـههای اجتماعـی پیدایـش حفرههـا و محاسـبات طراحـان تـرور را بایـد لحـاظ کـرد.
* عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

حصر پیام فرســتاده که اصالح طلبان حتما
جدی مشارکت کنند ،حزب اعتماد ملی حتما
برنامههایش را قویتر از گذشته پیش میبرد.
رقیب بیخطر برای اصولگرایان
سورنا ســتاری یکی از چهرههایی است که
برخی گروههــای اصالح طلــب از احتمال
نامزدی او حمایت میکنند .جالب آنجاســت
همان وقتی که سخن از احتمال کاندیداتوری
ســتاری به میان آمده بــود ،او با محمدباقر
قالیباف جلسه داشت .شــاید به همین دلیل

در میان گمانهزنیهای انتخاباتی یک نفر اما
چراغ را روشن کرد و فیلمی منتشر کرد که در
آن رسما خبر نامزدی خودش برای انتخابات
ریاست جمهوری را منتشر کرد :سردار حسین
دهقان .دهقــان تنها چهرهای بود که هم در
دولتهای محمود احمدینژاد و هم در دولت
حســن روحانی در پســتهای عالی دولتی
ایفــای نقش کرد .او پــس از آنکه در دولت
دوم حســن روحانی با کرسی وزارت دفاع و

,,

اصالح طلب چندان ســخت نیست .در میان
اصولگرایان نیز تصور اینکه کسی بخواهد از
محمد باقر قالیباف یا ابراهیم رئیســی بگذرد
و با حســین دهقان ائتالف کند ،کمی دشوار
است .در چنین شــرایطی اینکه بتوان سردار
دهقان را نماینده «فضای اجماع و تفاهم در
سطح ملی» بدانیم هم سخت است.
مناظره درباره رئیس جمهور نظامی
مناظره میان ســیدمصطفی تــاجزاده فعال
سیاســی اصالحطلــب و احمــد زیدآبادی

همانطور که پیش بینی می شد دو جناح اصلی کشور و احزاب و تشکل های سیاسی ،فعالیت جدی خود برای
حضور در انتخابات ریاست جمهوری  1400را به پس از روشن شدن نتیجه انتخابات آمریکا موکول کردند و
به همین دلیل هفته اول آذرماه ،پرخبرترین بازه زمانی در مدت گذشته بود؛ تکلیف انتخابات آمریکا مشخص
شده بود و معلوم بود جمهوری اسالمی در آینده با چه شرایطی روبروست ،در این وضعیت طبیعی بود که
آرایش جریانهای سیاسی مشخصتر شود

اســت که چهرههای محافظه کار از نامزدی
سورنا ستاری استقبال میکنند .اخیرا ابراهیم
فیاض چهــره اصولگــرا گفته «بــه نظرم
رقابت در انتخابات ریاســت جمهوری 1400
بین بذرپاش و ســتاری است ،چون معتقدم
تکنوکراســی بومــی در انتخابات ریاســت
جمهوری آینده ،پیروز میشود».
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیســه
مجلــس هم گفته «از طیــف اصالحطلبان،
آذری جهرمی ،ســورنا ســتاری و اردکانیان
به عنوان گزینه مطرح هســتند ».با این حال
اصولگرایانی مثل محمدحســن قدیری ابیانه
دراینباره اینگونه تحلیل میکنند که «ستاری
آدم خوشنامی است و در زمینه مسئولیتهای
خودش نســبتا خوب عمل کرده اســت ،اما
مســئولیت ریاســت جمهوری فقط مسائل
فناورانه نیست».
ویدئوی تبلیغاتی سردار دهقان

پشتیبانی نیروهای مســلح خداحافظی کرد،
به عنوان مشــاور رهبری منصوب و مشغول
فعالیت شــد .او در مصاحبه ویدیویی درباره
چرایی کاندیداتــوریاش گفته که «خودم را
یک عنصــر کامال ملــی و انقالبی و فردی
میدانم که آنچه تا به امروز برایم مهم بوده،
در اختیار گذاشــتن ظرفیت فکری ،اجرایی و
ذهنی خودم برای پیشــبرد اهــداف و منافع
نظام و انقالب بوده اســت ».روزنامه اعتماد
نوشــته پیش از این اخباری مبنی بر حمایت
علی شــمخانی ،محسن رضایی و محمدباقر
قالیباف از او برای حضور در انتخابات منتشر
شــده بود .دهقان خود را نمــاد تفاهم ملی
خوانده اما در لیست مقدماتی انتخاباتی حزب
کارگزاران سازندگی که تالش میکند رابطه
دوســتانهای با همه نهادهای قدرت و ثروت
برقرار کند هم جایی برای سردار دهقان نبود.
با این وصف پیشبینی وضعیت سایر احزاب

روزنامهنــگار و فعال ملی-مذهبی با موضوع
«رئیسجمهــور نظامــی؟» هفته گذشــته
توسط انصافنیوز برگزار شد .تاجزاده در این
مناظره گفته بود «جمهوری اســامی یک
نظــام هیبریدی و ترکیبــی یعنی یک نظام
نیمه بســته و نیمهباز یا نیمه انتخابی و نیمه
انتصابی اســت .عوامل زیادی در این که هر
لحظه و در هر دوره کدام یک از این نیمهها
دســت باال را پیدا کنند ،نقــش ایفا میکند.
یعنی هر قدر که
مردم فعالتر باشند ،مشــارکت داشته باشند
و مطالبات خــود را بروز دهند ،کف مطالبات
ملی باال میرود و برعکس هراندازه که مردم
منفعل باشــند این مطالبات پایینتر میآید.
البته شــرایط منطقهای و بینالمللی هم در
این مسئله تاثیرگذار اســت .برای مثال اگر
در همین انتخابات اخیر آمریکا ترامپ پیروز
میشد شرایط به نفع گروههای انتصابی رقم

میخورد لذا بیدلیل نبــود که وقتی ترامپ
شکســت خورد واقعــا عزا گرفتنــد چرا که
میدانستند که پیروزی بایدن ،کفه را به نفع
تعامل ،تنشزدایی ،رفــع تحریمها و گفتگو
سنگین میکند».
زیدآبادی با بیان اینکه با حضور رئیسجمهور
نظامــی ،فضا بســته نخواهد شــد ،اینگونه
تحلیل کرده بود که «با حضور رئیسجمهور
نظامی فضا خیلی هم بسته نخواهد شد .برای
مثال علیرغم ســختگیریها در این سالها
حوزههایی مانند موسیقی و فیلم محدود نشد
و یا در مســئله حجاب موفق نشــدند آنچه
مدنظر داشــتند را اجرا کنند .تصور نمیکنم
رئیس جمهــور نظامی بعد از روی کار آمدن
بخواهد دوباره گشــت ارشاد راهاندازی کند و
با زنان برخورد کند یا اینکه فضای مجازی و
اینترنت را بهطور کلی تعطیل کند».
حمایت موتلفه از قالیباف
دوگانه قالیباف  -رئیســی یکبار در انتخابات
 1396پیش آمد و آنجا قالیباف کنار کشــید.
این بــار اما بخشــی از اصولگرایان معتقدند
باید رئیسی کنار بکشد .حمیدرضا ترقی گفته
«منصوبــان از جانب رهبری برای کســب
سمت خاص منع شــدهاند .با توجه به اینکه
حکمهای مقام معظم رهبری معموال پنجساله
و سهساله است ،شرایط اقتضا میکند که فرد
منصــوب بتواند برنامه خود را به ســرانجام
برســاند ».ناظران اینگونه تحلیل کردند که
منظور ترقی ابراهیم رئیســی است؛ چه آنکه
رئیس مجلس منصوب رهبری نیســت .البته
خود ترقی اشــارهاش را تکمیل کرده و گفته
«قالیباف بهعنــوان نماینده مجلس منتخب
مردم اســت و انتصابی از ســوی رهبری در
مورد ایشــان صورت نگرفته است؛ بنابراین
فکر نمیکنم ایشــان مشــمول چنین منعی
باشد؛ مگر اینکه خود وی تشخیص دهد که
جایگاهش در اجرا مفیدتر است یا مجلس».
پیــش از این ســلیمی نمین فعال سیاســی
اصولگــرا خبر داده بود که «کســانی را که
از ایشــان (رهبری) حکم داشتند و دارند ،از

شمخانی :عملیات و محل ترور شهید فخریزاده پیشبینی شده بود
دبیر شــورایعالی امنیت ملی با اشاره به ترور شهید فخری
زاده گفت :دستگاهها و سیستمهای اطالعاتی به این اطالع
رسیدند که ایشان هدف است و در همین نقطهای که ایشان
به شهادت رســید ،قرار اســت اقدامی علیه ایشان صورت
بگیرد ،تمهیدات ایمنی الزم هم در ارتباط با حفاظت ایشان
صورت گرفت ،اما اینبار دشــمن از سبک و شیوهای کامال
حرفهای ،تخصصی و جدید اســتفاده کرد و متاسفانه موفق
شد.ایسنا نوشت :امیر دریابان علی شمخانی دبیر شورایعالی
امنیت ملی در حاشــیه مراسم تدفین شهید محسن فخری
زاده در امامزاده صالح (ع) تهران با بیان اینکه «به غمناک و
غصه دار شدن ملت ایران نسبت به از دست دادن چنین فرد
صالح ،توانمند و موثری ســر تعظیم فرود میآورم و متعهد
شــوم که ما اشک غم را از چشمان مردم پاک کنیم» اظهار

کرد ۲۰ :ســال است که شهید فخری زاده را میشناسم و در
جریان جزئیات فعالیتهای او بودم؛ او به معنای واقعی کلمه
فردی بی بدیل بود.
وی افزود :شهید فخری زاده در حوزه فناوری صاحب سبک،
خالق و مبتکر بود و همیشــه محل خدمت او نوک پیکان
خدمت به ملت ایران بود؛ در حاشــیه نبــود اما گمنام بود.
خدمات شــهید مهندس هستهای ســردار فخری زاده قابل
بیان نیست؛ همینقدر بگویم که دشمن  ۲۰سال به دنبال به
شهادت رساندن ایشان بود ،اما تا به حال ناکام بود.
دبیر شورایعالی امنیت ملی گفت :این بار هم سیستمهای
اطالعاتی کشــور با دقت احتمال بروز حادثه برای ایشــان
و محــل بروز احتمالی حادثه را پیــش بینی کرده بودند ،اما
به دلیل تواتر اخبار در طول این  ۲۰ســال متاسفانه جدیت

مورد نیاز اعمال نشــد و این بار آنها موفق شــدند ،و اگر نه
عملیاتهای ناکام فراوانی داشتند.
دریابان شمخانی افزود :دستگاهها و سیستمهای اطالعاتی
به این اطالع رســیدند که ایشــان هدف است و در همین
نقطهای که ایشان به شهادت رسید ،قرار است اقدامی علیه
ایشــان صورت بگیرد ،تمهیدات امینی الزم هم در ارتباط با
حفاظت ایشــان صورت گرفت ،اما اینبار دشمن از سبک و
شــیوهای کامال حرفهای ،تخصصی و جدید استفاده کرد و
متاسفانه موفق شد.
وی خاطــر نشــان کرد :از دیــدگاه من او یک دانشــمند
هســتهای بی بدیل است؛ بسیار هســتند کسانی که با سو
تفاهم میتوان گفت دانشمند هســته ای هستند اما شهید
فخری زاده دانشــمند هســتهای بود .اگر روزی مصلحت

بر این شــد کــه تالشهای گام بــه گام او در تولید اقتدار
در حوزههــای مختلف از کرونا تا توان پدافند هســتهای و
هستهای بیان شود ،حتم ًا چشــم مبهوت جهانیان از اینکه
این فرد با این قابلیتها در ایران حضور داشته است ،بیشتر
مبهوت میشود.
دبیر شــورایعالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه فخری زاده
تنها نیســت ،گفت :مــا بطور قطع فخــری زادهها داریم و
دشــمنان ما هرگز قادر نیستند توان علمی فخری زادهها را
از جوانان عزیز ما ،هرچند بــا تأخیر بگیرند .امیدوارم خون
است شهید همانطور که در پیام رهبری هم بیان شد منجر
به ادامهی تالش در مســیری باشد که ایشان شروع کرد و
امیــدوارم زندگان ما قصاص این خون را به نحوی که ملت
ایران را شاد کند ،بگیرند.

مجلسی :طرح خروج از پروتکل الحاقی انتخاباتی است
مـن فکـر میکنـم کـه دولـت بعـدی ،در اختیـار همـان
کسـانی باشـد کـه امروز مجلـس را در دسـت دارنـد .دولت
بعـدی احتمـاال اصولگـرا خواهـد بـود .آقـای روحانـی هـم
رفتنـی اسـت و شـاید همـان کسـی رییـس جمهـور آینـده
شـود کـه سالهاسـت آرزوی ریاسـت جمهـوری را در سـر
میپرورانـد.
یـک دیپلمـات سـابق گفـت که طـرح مجلس بـرای خروج
از پروتـکل الحاقـی برخلاف منافـع ملی ایران اسـت.
انتخـاب نوشـت :فریـدون مجلسـی در ارزیابـی و تحلیـل
طـرح اخیـر نماینـدگان مجلس ،تصریـح کـرد :واقعیت این
اسـت کـه مجلـس مواضـع ضـد دولتـی را دنبـال میکنـد.
البتـه دولـت بعـد از خـروج از برجـام و وقتی متوجه شـد که
آن کلیـد حالل مشـکالتش ،ناکارآمد اسـت مواضع خودش
را بـا اصولگرایـان تطبیـق داد ولـی بـا ایـن وجـود برخـی
جریانهـای سیاسـی داخلـی که مجلـس هم نماینـدهای از
همیـن جریانـات اسـت ،تلاش میکنـد تـا از هـر فرصتی

بـرای تخریـب دولـت اسـتفاده کند .مـن تصـور میکنم که
آنـان بـا این طـرح میخواهنـد بگویند که مـا مخالف برجام
بودیـم و هسـتیم و تمامـی تبعـات این مسـاله متوجه دولت
خواهـد بـود.وی ادامـه داد :سـوال اصلـی مـن از نمایندگان
مجلـس ایـن اسـت کـه اگـر شـما مخالـف برجـام هسـتید
و دالیـل شـما بـرای مخالفـت بـا برجـام و اساسـا مذاکـره
بـا غـرب درسـت و منطقـی اسـت ،چـرا اقـدام بـه تصویب
لغـو برجـام نمـی کنید یـا از نهادهای باالدسـتی مجـوز لغو
برجـام نمیگیریـد کـه احتیاجـی بـه اقدامـات جدیـد ماننـد
طـرح اخیـر داشـته باشـید؟ سـوال دیگـر آنکـه مگـر سـایر
تصمیمـات و نظـرات نهایـی دربـاره برجـام و موضوعـات
مرتبـط بـا آن در اختیـار مجلـس بـوده کـه این بـار مجلس
تصمیـم بـه خـروج از پروتـکل الحاقـی بگیرد؟
مجلسـی افـزود :اگـر نماینـدگان مجلـس بـه یـاد داشـته
باشـند ،شـورای عالـی امنیـت ملـی هماهنـگ با نظـرات و
تصمیمـات رهبـری  ،دربـاره موضوعـات مرتبـط بـا برجـام

و مذاکـرات هسـتهای اعلام نظـر میکـرد کـه اتفاقـا در
همیـن شـورا نیـز اکنـون رییـس مجلـس کـه یـک ژنـرال
نظامـی هسـت ،حضـور دارد و ایشـان میتوانـد نظـرات و
دغدغههـای مجلـس را بـه نمایندگـی از اعضـای مجلـس
شـورای اسلامی در شـورای عالـی امنیت ملی مطـرح کند.
ایـن دیپلمـات سـابق با تاکیـد بر اینکـه مسـیر غیرمتعارفی
کـه مجلس پیـش گرفته حکایـت از تالشهـای جدی این
نهـاد بـرای تخریـب هرچه بیشـتر دولـت اسـت ،اظهارکرد:
آنهـا میداننـد کـه خـروج از  NPTبـه تعبیـری منجـر بـه
خـروج از برجـام میشـود و احتمـاال ایـن را هـم نمایندگان
مجلـس بایـد بداننـد کـه ادامـه چنیـن رونـدی میتواند در
آینـده ایـران را دوباره به ذیل منشـور شـورای عالـی امنیت
ببرد.
وی ادامـه داد :مـن بـا توجـه بـه تظاهـرات اخیـری کـه در
قـم رخ داد و برخـی شـعار حمایـت از جنـگ را سـر دادنـد،
فکـر میکنـم که ایـن جریانهای سیاسـی نگـران موقعیت

خودشـان هسـتند و بـه همیـن دلیـل وارد چنیـن وادی و
اقداماتـی شـدهاند.
مجلسـی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه دوگانگـی
اصولگرایـان در بحـث برجـام و مذاکرات با غـرب را چگونه
ارزیابـی میکنیـد ،تصریـح کـرد :مـن فکـر میکنـم کـه
دولـت بعـدی ،در اختیـار همـان کسـانی باشـد کـه امـروز
مجلـس را در دسـت دارنـد .دولـت بعـدی احتمـاال اصولگرا
خواهـد بـود .آقـای روحانی هم رفتنی اسـت و شـاید همان
کسـی رییـس جمهـور آینـده شـود کـه سالهاسـت آرزوی
ریاسـت جمهـوری را در سـر میپرورانـد.
ایـن دیپلمـات سـابق در پایـان خاطر نشـان کـرد :اقدامات
امـروز مجلـس بیشـتر جنبـه تبلیغاتـی و انتخاباتـی دارد و
آنـان دنبـال ایـن هسـتند کـه در موقعیتهـای معتبـر
سیاسـی بـدون آنکـه نقشـی در راهبـرد آن داشـته باشـد،
منافـع خودشـان را تامیـن کـرده و جنجالهـای انتخاباتـی
بـه راه اندازنـد.
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تولیدات بیکیفیت داخلی ،پای خودروسازان
خارجی را به کشور باز کرد

رییس گــروه اقتصادی معاونت بررســی
دفتر رهبر معظــم انقالب و عضو مجمع
تشــخیص مصلحت نظام گفت :تولیدات
بیکیفیت داخلی سبب ورود خودروسازان
خارجی به کشورمان شــده که در اجرای
خودروی مــدرن و اقتصــادی باید نگاه
ویژهای به کیفیت شود.به گزارش روزنامه
«صبــح امروز» و به نقل از روابط عمومی
وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت« ،علی
آقامحمدی» در نشســت مشــترک با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزیر صنعت
درباره بررســی طرح تولید خودروهایی مدرن و اقتصادی ،افزود :برای تولید خودروهای ارزان و
به روز باید همه دســتگاههای مرتبط تعامل داشته باشند و مشکالت پیش پای خودروسازان در
این طرح برداشــته شــود.وی ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد فضای رقابتی به منظوراجرای این
طرح اضافه کرد :خودروسازان دولتی و بخش خصوصی باید در کنار هم این طرح را پیش ببرند.
برابری با قیمتهای جهانی در تولید خودرو

در پی تداوم مثبت شدن شاخص بورس صورتگرفت ؛

کامبک نقدینگی به سمت بورس

سیده ریحانه موسوی

خبرنگار

Emeil: srm.6671@gmail.com

بورس ،در روز گذشــته
معامــات خــود را با
رشد  ۳۸هزار واحدی
معادل  ۲.۷درصد به
پایان رساند و شاخص
کل وارد کانــال یــک
میلیون و  ۴۶۵هزار واحد
شــد .در معاالت دیروز،
شاخص هم وزن با رشد
 ۶هــزار و  ۹۴۲واحدی،
معــادل  ۱.۶۹درصد به
 ۴۱۷هزار واحد رســید ،این نشــانگر رشد
قیمت ســهام شــرکتهای کوچک است و
گزارش و عملکردهای شرکتها باعث شد تا
ســهامداران روی خــوش به ســهام برخی
شرکتها نشان دهند.
به گزارش روزنامه« صبح امروز» بورس بعد
از افت شــديد بازار در ماههای اخیر ،اکنون
در شرايط مناســبي قرار دارد و اين موضوع
از اهميت بااليي برخوردار اســت .به عبارت
دقيقتر با توجه به ريزش قابل مالحظه چند
ماهه که باعث ارزنده شــدن قيمتها شد و
از طرفي رکود در ســاير بازارها که ناشي از
نتايج انتخابات آمريــکا و به تبع آن کاهش
قيمت دالر و تعطيلي نصف و نيمهاي که در
بازارهاي رقيب داريم ،منجر شده تا نقدينگي
روانه بازار سهام شود.
وضعیت نمادهای بورس

معامــات روز دوشــنبه درحالی بــه پایان
رســید که نمادهای» فارس ،فوالد ،شستا و
تاپیکو» از تاثیرگذاران بر رشــد شــاخص و
نمادهای «شســتا ،خودرو ،شپنا و فوالد « از

پرتراکنشهای بازار دیــروز بودند .نمادهای
«وتجارت ،خساپا ،خودرو ،وبملت ،وبصادر «
بیشترین خرید حقوقیها را به خود اختصاص
دادند اگرچه بســیاری از نمادها از اســتقبال
خوبــی روبرو بودند ،اما « دارایکم» نیز امروز
با  ۵درصــد مثبت معامله شــد و نمادهای
پاالیشی هم روز خوبی را سپری کردند.
در فرابورس نیز شــاخص کل با  ۴۲۵واحد
رشــد به عدد  ۱۸هزارو  ۲۶۱واحد رســید و
نمادهای» مارون ،بپــاس ،صبا ،دی و ذوب
« بیشترین تاثیر را در رشد شاخص فرابورس
داشــت .در هر حال با توجه به شرايطي که
عنوان شــد ،ميتوان گفت ،موقعيت بورس
در مقطع فعلي به گونهاي اســت که درکوتاه
مدت و تا يــک ماه آتي ميتواند جذبکننده
پول و نقدينگي باشــد و به واســطه کاهش
قيمت ســهام ،بازار ميتواند رشد مناسبي را
به خود ببيند.
شاخص نشانگر وضعیت کلی بورس

درست است که شاخص ،عملکرد و وضعیت
بورس را نشــان میدهد ،اما مثبت یا منفی
بودن شــاخص همیشــه به معنی مثبت یا
منفی بودن کل بورس نیست .بلکه شاخص،
وضعیت کلی بورس را به ما نشــان میدهد.
به همین منظور به سراغ یکی از کارشناسان
بازار ســرمایه رفتیم تا وضعیــت آن را مورد
ارزیابی قرار دهیم و با ارائه راهکار به مردم از
اتفاقات تلخی که در چند ماه اخیر برای آنها
رخ جلوگیری نماییم.
اهمیت ورود سود حقیقی به بورس

دکتر پیمــان مولوی فعال بازار بورس و دبیر
انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با «صبح

مطرح کردن مباحثی
مانند اینکه گول خوردم
یا فرش زیر پای خود را
فروختم ،از سوی مردم
بسیار قبیح است؛ زیرا باید
با دقت و براساس روندها
سرمایهگذاری خود را انجام
دهند ،نه براساس حرفها و
شنیدهها

امروز» بیان میکند :حجم و اســتمرار ورود
سود حقیقی به بازار سرمایه بسیار مهم است
و افرادی که عالقهمند به ســرمایهگذاری در
آن هســتند ،باید به این شاخص مهم توجه
کنند .اگــر نگاهی به رونــد ورود نقدینگی
حقیقــی و برآیند ورود و خــروج آن به بازار
سرمایه بیندازید ،مشــاهده خواهید کرد که
در هفته گذشــته در بیشتر اوقات مثبت بوده
اســت که این روند در روز دوشنبه نیز ادامه
پیدا کرد.
وی با بیان اینکه «پیــش از ورود حقیقیها
به بازار ،چندین هفته نقدینگی حقوقیها نیز
به بازار مثبت بود» تصریح میکند :هرچقدر
کــه روند ورود حقیقیها به بــازار ادامه پیدا
کند ،میتوان بــه افزایش تعداد روزهایی که

شاخص بورس مثبت است امیدوار بود .اما در
این روزها روند ورود نقدینگی در کوتاهمدت
به بورس دخیل اســت نه الزاماچشــمانداز و
مباحــث دیگر ،زیرا ســایر عوامل در اقتصاد
ایران تغییری نداشــته و بــهزودی نیز تغییر
نخواهد کرد.
تاثیر تعطیالت دوهفتهای بر بازار بورس

دبیر انجمــن اقتصاددانان ایران ابراز میکند:
دو هفته تعطیلی داشــته و داریم و نقدینگی
که در این مدت میتوانســت وارد بازار طال
شود ،روانه بورس و امالک و مستقالت شد؛
دلیــل اینکه این نقدینگــی وارد بازار خودرو
نشــد ،کاهش معامالت به دلیل پایین بودن
میزان تقاضا بود .با این حال اشخاص حقیقی
باید دقت کنند تا دوباره دچار مشکالت قبل
نشوند ،و با حواسی جمع ،تفکر و درایت وارد
آن شوند.
مردم دیگر حق گول خوردن ندارند

وی با اشــاره به اینکه «بازار سرمایه بازاری
پربازده اما توام با ریسک است ،که مردم باید
آن را مدیریــت کنند» اظهار میکند :این بار
مطرح کردن مباحثی مانند اینکه گول خوردم
یــا فرش زیر پای خود را فروختم ،از ســوی
مردم بسیار قبیح اســت؛ زیرا باید با دقت و
براساس روندها سرمایهگذاری خود را انجام
دهند ،نه براساس حرفها و شنیدهها .تا ۵۰
روز آینده هیچ اتفاق خاصی در اقتصاد ایران
نمیافتد اما ممکن اســت بحثهایریســکی
دیگری در آن مطرح شود.
تاثیر رفتار بازار بر سرمایهگذاری

مولوی خاطرنشــان میکند :فارغ از اینکه ما
چگونه فکر میکنیم ،باید دقت کنیم که بازار

چه رفتاری را نشــان میدهــد؛ ما میتوانیم
دیدگاهی خوشبینانه یــا بدبینانه به اقتصاد
ایران داشته باشیم ،اما چیزی که تعیین کننده
بازار و نجاتدهنده ســرمایهگذاری اســت،
دانش ،تفکر و اطالعات است .این روزها در
بازه زمانی کوتاه مدت ،مهمترین عامل درک
حرکــت نقدینگی در روزهای قبل از اتفاقات
است نه بعد ازآن ،یعنی اینکه ببینیم نقدینگی
به کدام ســو میرود و همزمان با آن حرکت
کنیم.
انواع سرمایهگذاری در بورس

وی بــا دســته بنــدی ســرمایهگذاری به
کوتاهمــدت ،میانمدت و بلندمدت تشــریح
میکنــد :در کوتاهمدت با پیگیــری روندها
میتوانیم ســرمایهگذاری داشــته باشیم ،در
میانمدت یــک فاصله تــا انتخابات ۱۴۰۰
داریم که ریســکهای آن متفاوت اســت و
بعــد از آن میتوانیم یــک رویکرد بلندمدت
داشته باشیم ،اما زمانی که میگوییم رویکرد
بلندمــدت ،به این معنا نیســت که وارد یک
ســهم شــویم و اگر قیمت آن کاهش یافت
نفروشیم وآن را نگهداریم ،بلکه میتوانیم با
فروش آن تعداد سهم بیشتری از سهامی که
فکر میکنیم در آینده بنیاد قویتری دارد را
اختیار کنیم.
دکتر پیمان مولوی فعال بازار سرمایه و دبیر
انجمــن اقتصاددانان ایــران تاکید میکند:
افــراد بایــد حواسشــان باشــد و بازارهای
مــوازی را لحظه به لحظه رصــد کنند ،زیرا
ســرمایهگذاری در ایــران بــدون توجه به
بازارهای موازی ریســک بسیار زیادی برای
آنان به همراه خواهد داشت.

پیشگیری از صدور چک بی محل ،هدف قانون جدید چک است
معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی از اقدام به کار
گرفته شــده این بانک برای ایجاد زیرســاختهای الزم در
مسیر اجرای قانون جدید چک خبر داد و گفت :قانون قانون
جدید چک به دنبال پیشگیری از صدور چک بی محل است.
بــه گزارش روزنامه«صبح امروز» و به نقل از روابط عمومی
بانک مرکزی ،آمنــه نادعلی زاده با بیان اینکه قانون جدید
چک به دنبال پیشگیری از صدور چک بی محل است ،گفت:
فرآیند تخصصیص چک به افراد تا فرآیند صدور چک توسط
افراد به نحوی تنظیم شده که نه تنها مانع از جعل چک می
شود ،بلکه مانع صدور چکهای بی محل خواهد شد.
وی اضافه کرد :بانک مرکزی برای تســهیل دسترسی مردم
به سامانه صیاد ،از اپلیکیشنهای پرداخت نیز استفاده کرده
اســت .نادعلی زاده خاطرنشان کرد :چک باید در وجه ذینفع
مشخص صادر شــود ،ذینفع اولیه میتواند چک را به ذینفع
مشخص بعدی منتقل کند.
این مقام مســئول خاطرنشــان کرد :مطابــق قانون ،بانک
مرکزی ایجاد روالهای اعتبارســنجی را دنبال میکند ،اما
باید توجه شــود که اجرای زودهنگام و غیرکارشناســی این
طرح میتواند منجر به مشکالت عدیده شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه چک الکترونیک سازوکار کلی چک
فیزیکی را خواهد داشــت ،اما به شکل الکترونیک و مجازی

صادر خواهد شــد و عالوه برآن استفاده از چک الکترونیک
الزامی نیســت و مشــتریان در صورت نیاز میتوانند از این
خدمت استفاده کنند.
نادعلی زاده با اشــاره به اینکه قانــون جدید چک به دنبال
پیشــگیری از صدور چک بی محل اســت ،گفــت :فرآیند

تخصصیــص چک به افــراد تا فرآیند صدور چک توســط
افراد به نحوی تنظیم شــده که نه تنها جلوی جعل چک را
میگیرد ،بلکه مانع صدور چکهای بی محل میشود.
معــاون اداره نظامهای پرداخت بانــک مرکزی گفت :بانک
مرکزی برای تســهیل دسترسی مردم به ســامانه صیاد از

اپلیکیشنهای پرداخت نیز استفاده کرده است.
به گفته وی ،چک باید در وجه ذینفع مشــخص صادر شود.
ذینفع اولیه میتواند چک را به ذینفع مشخص بعدی منتقل
کند.نادعلی زاده ضمن تاکیــد بر اینکه مطابق قانون ،بانک
مرکزی ایجاد روالهای اعتبارسنجی را دنبال میکند ،افزود:
باید توجه شــود که اجرای زودهنگام و غیرکارشناســی این
طرح میتواند منجر به مشکالت عدیده شود.
معاون اداره نظامهای پرداخــت بانک مرکزی با بیان اینکه
چک الکترونیک سازوکار کلی چک فیزیکی را خواهد داشت،
امــا به صورت الکترونیک و مجازی صادر میشــود ،افزود:
اســتفاده از چک الکترونیک الزامی نیســت و مشتریان در
صورت نیاز میتوانند از این خدمت استفاده کنند.
به گزارش صبــح امروز« ،قانون اصالح قانون صدور چک»
توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی در تاریخ  ۱۳آبان
ماه ســال  ۹۷اصالح و بازنگری شــد ،حال پس از گذشت
تقریبی دو سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده
شده مطابق قانون) بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده
و ناظر بر فعالیتهای بانکی کشــور با ایجاد زیرساختهای
الزم مقدمات آن را فراهم کرده اســت تا از آذرماه امسال به
عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیندهای
مربوط به صدور ،گردش و وصول انواع چک درآید.

کمک  100هزار تومانی برای جبران تورم تحمیل شده به مردم!
رئیس کانون عالی انجمنهــای صنفی کارگران با بیان
اینکه دولت گوش شنوا برای کارگران ندارد ،گفت :با این
تورمــی که دولت به مردم تحمیــل کرده ،کارگر با ۱۰۰
هزار تومان چندروز ماه هم نمی تواند زندگی کند.
بــه گزارش روزنامه«صبح امروز» و به نقل از خبرگزاری
مهــر ،ناصــر چمنــی در مــورد وضعیت کارگــران در
محدودیتهایکرونایی ،اظهار داشــت :در این شــرایط
تورمی ،دولت میتوانــد مبلغی را به عنوان کمک هزینه
به کارگران پرداخت کند و یا اینکه بخشی از حقوقی که
همیشــه میگرفتند را به کارگران بیکار شــده فاقد بیمه

پرداخت کند.
وی ادامه داد :کارگــران روزمزد ،کارگران باربر و … به
شدت تحت فشــار قرار گرفتهاند به خصوص بعد از این
تعطیالت و محدودیتها به طور کلی شغل و درآمد خود
را از دست دادهاند .کارگران شناخته شده هستند و دولت
به راحتی میتواند آنها را شناسایی کند اما هیچ اقدامی در
این خصوص انجام نمیدهد.
چمنی گفت :تنها راه مطمئمــن حمایت از کارگران این
است که دولت بخشی از حقوق این افراد را به حسابشان
واریــز کند تا حداقل بتوانند در این گرانیها و هزینههای

مربوط به کرونا ،کانون خانواده شأن را حفظ کنند.
رئیــس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشــور
افزود :متأســفانه دولت نمیداند در این تورم شدید ،چه
بر سر کارگر آمده است و این افزایش قیمتهایی که در
مرغ ،گوشت ،حبوبات و … رقم خورده ،چه بر سر سفره
کارگران آورده است.
وی گفت :میگویند دولت قرار است ماهانه کمک هزینه
 ۱۰۰هزار تومانی به قشــر کم درآمد پرداخت کند؛ با این
تورمی که دولت به مردم تحمیل کرده ،این ارقام جبران
کننده هزینهها نیست.

رییس گروه اقتصادی دفتر رهبر معظم انقالب گفت :برابری با قیمتهای جهانی نیز نکته حائز
اهمیتی است که سبب ورود خودروهای تولیدی کشورمان به بازارهای رقابتی جهان خواهد شد.
به گفته آقامحمدی ،توجه به استانداردهای نوین و روز جهان در تولید خودروها و پلتفرمهای ایجاد
شــده بسیار مهم اســت و نگاه مردمی و اقتصادی به تولید خودروهای روز سبب استقبال طیف
گستردهای از مردم از خودروهای داخلی خواهد شد.این جلسه که با حضور وزیر صنعت ،معدن و
تجارت و معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری برگزار شد طرح تولید خودروی به روز و اقتصادی
از ســوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با ورود به عمق داخلیسازی بیشتر ،توجه به
تابآوری و پلتفرمهای مشترک با استفاده از ظرفیت دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو
و سایپا و همچنین بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت
خودروهای به روز و ارزانقیمت تولید میشود

معاون علمی و فناوری رییسجمهوریدرباره بررسی طرح تولید خودروی به روز و اقتصادی ،بیان
کرد :ایجاد نوآوری با اســتفاده از طراحیهای داخلی بیشتر خواهد شد و به همین دلیل ،در طرح
تولید خودروی ارزانقیمت و به روز بر روی طراحی با استفاده از ظرفیتهای داخل کشور تأکید
داریم.سورنا ســتاری با اعالم اینکه چنانچه طراحی دست مهندسان داخلی باشد ،خلق خودرو
خواهیم کرد ،گفت :باید از کپیکاری در حوزه خودرو و مونتاژ خارج شویم و به سمت خلق خودرو
با استفاده از طراحی نیروهای متخصص کشورمان و نخبگان حرکت کنیم.
هوشمندسازی در صنعت خودرو

معاون علمی و فناوری رییسجمهوری ضمن تأکید بر اینکه آینده صنعت خودرو در هوشمندسازی
است ،افزود :کشور ما نیز در آینده باید به سمت تولید خودروهای هوشمند و برقی برود تا از این
موضوع عقب نمانیم که این مهم نیز در دستور کار قرار دارد.

تدارکات الزم جهت کنترل بازار مرغ

وزیر جهاد کشــاورزی با بیــان این که با
توزیع گســترده ،قیمت مرغ کاهش یافته
اســت گفت :بازار مرغ در روزهای آینده و
حتی شب عید مشکلی نخواهد داشت و در
تدارک کنترل بازار تخم مرغ نیز هستیم.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل
از خبرگزاری اقتصاد ایران ،کاظم خاوازی
گفت :واسطهها در بازار مرغ حذف شده اند
و بازار مرغ در روزهای آینده و حتی شــب
عید مشکلی نخواهد داشت.وی افزود :عوامل زیادی مثل شرایط کرونایی ،ارز ،تامین نهاده و ...در
تعیین قیمت مرغ موثر است و صنعت مرغ وابستگی زیادی به نهادهها دارد و عمده اینها هم از
خارج از کشور تامین میشود؛ این صنعت در روزهای اخیر با مشکالت تامین نهادهها و تامین ارز
مواجه بود به همین دلیل مشکالتی را به وجود آورد.کاظم خاوازی با اشاره به نگرانی واحدهای
صنعتی در تامین نهاده ها ،گفت :باید از این صنعت حمایت کافی میشــد.وزیر جهاد کشاورزی
افزود :تعداد زیادی از افراد به عنوان دالل که در چرخه صنعت مرغ ضروری نیستند به بازار مرغ
ورود و عرصه را بر خریدار تنگ کردند.خاوازی افزود :وزارت جهاد کشاورزی ورود کرد و با توزیع
گسترده در میدان بهمن و بقیه میادین قیمت مرغ را کاهش داد و قیمت  35هزار تومان میدان
بهمن را به  18هزار تومان رساندیم.وی با اشاره به دستور رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی
برای کنترل بازار مرغ گفت :وزارت جهاد کشاورزی با همکاری برخی دستگاهها به بازار ورود و
مرغ گرم با کیفیت را وارد بازار کرد.وزیر جهاد کشــاورزی قول داد بازار مرغ در روزهای آینده و
حتی شب عید مشکلی نداشته باشد.خاوازی افزود :در سطحی گسترده با بهره گیری از امکانات
بسیج بازار را رصد میکنیم و امید است بعد از سه چهار روز بازار عادی شود و حتی فروشگاههای
خصوصی هم مرغهای خود را عرضه کنند.وی درباره تخم مرغ گفت :فشــار زیادی روی تولید
کنندگان تخم مرغ هست و اینهاتقاضاهایی برای صادرات دارند ،اما قیمت همان قیمت مصوب
است.او افزود :واسطهها در بازار مرغ حذف شده اند و در تدارک کنترل بازار تخم مرغ هم هستیم.
وزیر جهاد کشاورزی درباره حبوبات هم افزود :قیمت در مزرعه با قیمت فروشگاه تفاوت زیادی
دارد؛ اگر شهرداریها بر اساس مصوبه دولت غرفههایی از میادین را در اختیار تولید کنندهها قرار
بدهند خیلی از مشکالت حذف میشود.خاوازی گفت :واسطهها سود کالنی میبرند در صورتی
که هیچ ارزش افزودهای در اختیار اینها نیست و باید این واسطهها حذف شود.وی درباره طرح
تامین نهادهها در داخل کشور گفت :در صورت اجرای طرحی که در دست داریم میتوانیم سه و
نیم میلیون تن نهاده دامی تولید کنیم.وزیر جهاد کشاورزی افزود :الزامات طرح آماده شده است
و این طرح میتواند شروعی باشد برای خودکفایی در تامین نهادههایدامی.وی درباره آبخیزداری
هم گفت :طرح ها اجرا شده است و در بسیاری از مناطق این طرح ها آب را به قنات ها و چشمه
ها برگرداند و همین باعث بازگشت روستائیان به زمین های خود شده است

رکود اقتصادی چیست؟

تعریف کالسیک رکود اقتصادی دارای معایب زیادی است.
بــه گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از صندوق بین المللی پول ،به صورت کلی رکود
اقتصادی به رشــد منفی در دو فصل متوالی اطالق می شود .با این حال این تعریف عمومی
برای تمامی شرایط قابل استفاده نیست؛ چرا که اوال همه کشورها آمارهای رشد اقتصادی را به
صورت فصلی اعالم نمی کنند و دوم این که تعریف رشد اقتصادی در تمامی کشورها یکسان
نیست .از طرف دیگر رشد اقتصادی شاخص گسترده ای است و چه در سطح داخلی و چه در
سطح جهانی بیانگر جزییات کامل نیست .برای مثال در تاریخ ،متوسط رشد ساالنه جهان به
ندرت منفی بوده اما در این بازه زمانی رشد اقتصادی بسیاری از کشورها منفی بوده است یا در
سطح کشوری ممکن است رشد چند بخش حتی برای دو فصل متوالی منفی باشد اما مجموع
رشد اقتصادی مثبت باشد .در سال  ۱۹۷۵میالدی متوسط رشد اقتصادی جهان به  ۱.۹درصد
رســید اما اندازه گیری ها نشان می داد که سطح رفاه جهانی به نسبت سال قبل از آن تقریبا
تغییری نکرده است .چرا؟ به این دلیل ساده که رشد جمعیت نیز در همان سال تقریبا در سطح
رشد اقتصادی بود و در نتیجه سرانه تولید ناخالص داخلی بدون تغییر باقی ماند .این وضعیت در
سال  ۱۹۸۲حتی بدتر نیز شد و با وجد متوسط رشد مثبت اقتصادی جهان ،سطح سرانه تولید
ناخالص داخلی به نســبت سال قبل کمتر هم شد .چندی پیش مرکز ملی مطالعات اقتصادی
آمریکا تعریف کاراتری از رکود اقتصادی ارایه داد و آن را کاهش قابل توجه فعالیتهای اقتصادی
در سطح کشور به مدت چندین ماه تعمیم داده است .این تعریف با در نظر گرفتن پارامترهای
بیشتری نظیر رشد بخش تولید ،اشتغال در بخش غیرکشاورزی ،درآمد شخصی واقعی افراد و
میزان تراکنش ها ،می تواند تعریف دقیق تری از رشــد اقتصادی یا رکود و تاثیر آن بر سرانه
تولید ناخالص داخلی را ارایه دهد

اجتماعی
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«آنی تایم و آنی وِر» فقط یک اشتباه لفظی نیست!

مصطفی داننده

زبان اســت دیگر ،گاهی نمیچرخد .اشــتباه میکند؛ مثال آروم نمیگیریم را نمیگیگیریم میگوید.
البته بهتر اســت این اشتباه لسانی را قبول کنیم و قلدرمآبانه ســهو زبانی خودمان را گردن دیگران
نیندازیم .خود نویسنده این متن که زبانش کیبورد لپ تاپ است ،بارها در نوشتن دچار اشتباهی سهوی
شــده است که بیا و ببین.برخی اشتباهها اما اتفاقی نیست .این که نمایندهای دو کلمه ساده انگلیسی
« »anytime & anywhereرا « آنی تایم ،آنی ِور» تلفظ میکند ،نشان میدهد این نماینده جوان
پارلمان ،تا به حال این دو کلمه را ندیده ،نخوانده و نشنیده است .همین االن این دو کلمه وارد ادبیات
فارســی شده است و خیلیها در مکالمات روزمره خود از آن استفاده میکنند و این که جناب نماینده
این چنین آنها را تلفظ میکند ،بسی جای تعجب دارد.
با مرور از این جنس اشــتباهات ،پی به این مســئله میبریم که ندانستن در برخی مسؤوالن ما یک
اپیدمی اســت .وقتی نمایندهای در مجلس دهم ،مشــهورترین موزه دنیا یعنی لوور را ««لو ُور ،لو ِور،
لووووور و لوبر» میخواند یا عضو شورای شهری در شیراز ونیز ایتالیا را متعلق به سوئیس میداند ،باید
هم ماموران آژانس بینالمللی اتمی « آنی تایم  ،آنی ِور» به ایران سر بزنند!
وقتی کریمی قدوسی که چند دورهای هم نماینده است؛ انپیتی یا معاهده منع اشاعه سالح هستهای
( )N.P.Tرا به اشتباه ( )MPTمینویسد ،تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل.
دلیل این ندانستنها ساده است:
-1این افراد کتاب نمیخوانند .قطعا کسی که کتاب خوانده است حداقل یکبار هم که شده نام این موزه
و آن شهر و برخی کلمات انگلیسی دیده است.
-2این افراد به اینترنت سر نمیزنند .در اینترنت بارها و بارها چنین کلماتی قابل مشاهده هستند.
-3این افراد فیلم نمیبیند .در فیلمهای و سریالهای داخلی و خارجی به کرات از این کلمات استفاده
شده است.
-4این افراد مشورت نمیکنند .به هر دلیلی برخی مسؤوالن کشور ،کتاب نمیخوانند ،به اینترنت سر
نمیزنند و فیلم نمیبییند .به نظر میرسد آنها قبل از اینکه حرفی را بزنند یا متنی را بخوانند با کسی
مشــورت نمیکنند و از آنها نظر نمیخواهند.باور کنیم این اشــتباهات لپی ،لفظی یا حاصل اشتباه و
خستگی نیست .اینها حاصل ندانستن است .مسؤوالن کشور در هر ردهای باید بیشتر از مردم عادی
بخوانند ،ببیند و بشنوند .امروز مردم به ویژه نسل جوان در دریایی اطالعات غوطه ور هستند و گامهای
بلندی را به سوی کسب دانش و فضیلت برداشتهاند .نمیشود کسی که وظیفه اداره کشور را به عهده
دارد از نظر اطالعات از مردم خود عقب باشد.اداره کشور ،مائده آسمانی نیست که به یک انسان برسد
و او با خوردن آن بتواند به همه امور مسلط باشد .تنها راه ،خواندن و استفاده از تجریبات دیگران است.
این اشــتباهات شاید از مردم عادی پذیرفتنی باشد اما از کسی که سرنوشت ،آینده و ثروت ما دست
آنهاست ،قابل قبول نیست.در نهایت باید به یک نکته دیگر هم اشاره کرد .سعی نکنیم در کالم و گفتار
خود از کلمه و یا نامی که نمیدانیم چیســت و به کجا تعلق دارد ،استفاده کنیم .به کار بردن کلمات
قلمبه سلمبه در بیان آدمی ،به معنای سواد و با کالس بودن نیست.

خبر

رکوردزنی عمل سزارین در !۹/۹/۹۹

مدیرکل انتقال خون اســتان تهران از افزایش  ۸۹درصدی ســزارین در ُرندترین تاریخ قرن خبر داد.
به گــزارش «صبح امروز» محمدرضا مهــدی زاده ،مدیرکل انتقال خون اســتان تهران از افزایش
 ۸۹درصدی ســزارین در ُرندترین تاریخ قرن خبر داد.به گفته وی براســاس گزارشهای دریافتی از
بیمارستانهای سراسر استان روز گذشته حدود  ۸۹درصد میزان سزارین نسبت به روزهای قبل رشد
داشته است ،اما خوشبختانه میزان واحدهای خون درخواستی تغییر چندانی نداشته و ما توانستیم توزیع
خون و فرآوردههای خونی را به خوبی در سطح استان تهران کنترل کنیم.

افزایش سطح امنیتی ایمیل با چند اقدام ساده

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا راهکارهایی را برای افزایش سطح
امنیتی ایمیل ارائه داد.به گزارش «صبح امروز» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،علی محمد رجبی
با بیان اینکه «با توجه به ماهیــت ایمیل و کاربردهای آن در انجام امور مختلف ،کاربرانی که دارای
ایمیل هســتند و با آن سروکار دارند ،باید نســبت به ارتقاء سطح امنیتی آن اقداماتی را انجام دهند»
اظهــار کرد :کاربران باید بطور مرتب مرورگرهای خــود را بروز کرده و همه وصلههای امنیتی آن را
نصب و فعال و دستگاهشــان را با نصب یک آنتیویروس معتبر و بروز محافظت کنند.وی افزود :بر
روی لینکهای مشکوک و ناشــناس و فایلهای ضمیمه شده آنها کلیک نکنند و نشستهای باز
ایمیلها در سیستمهای دیگر باید بسته باشند.به گفته رجبی کاربران ایمیل شخصی و کاری خود را
از یکدیگر مجزا کنند .ورود دو مرحلهای ایمیل باید فعال و از رمزهای عبور پیچیده و ترکیبی شــامل
اعداد ،حروف کوچک ،حروف بزرگ و عالئم برای ایمیل خود استفاده شود و همچنین رمزهای عبور
باید به صورت دورهای تغییر پیدا کند.

سه زن و یک دختر بچه؛ باند سارقان خیابانی

فرمانده انتظامی مشــهد از دســتگیری اعضای باند سرقتهای تیزدســتانه از مسافران اتوبوس و
مینیبوسهای شهری و شناسایی  8شاکی پرونده خبر داد .به گزارش «صبح امروز» عباس صارمی
ساداتی در تشریح این خبر گفت :در پی گزارش سرقتهای تیزدستانه از مسافران اتوبوسهای شرکت
واحد خطوط  32- 30و 57و مینیبوسهای شهری مشهد دستورات الزم برای پیگیری سریع موضوع
صادر شد.وی افزود :بررسیهای اولیه در این رابطه نشان میداد سه زن و یک کودک  10ساله عامل
اصلی این ســرقتها هستند و و طرح ویژهای در دستور کار تیمهای تجسس کالنتری بانوان مشهد
قرار گرفت .تیمهای تجسس کالنتری بانوان مشهد پس از پنج ساعت کنترل و مراقبتهای پوششی
متهمان را شناسایی و زمانی که قصد سرقت از مسافران هنگام سوار شدن به اتوبوس شهری داشتند
آنها را در اقدامی غافلگیرانه دســتگیر کردند .صارمی ســاداتی اظهار کرد :در بازرســی بدنی از این
متهمان هفت دســتگاه گوشی تلفن همراه  2 ،میلیون تومان وجه نقد و 3گرم مواد مخدرکشف شد.
ماموران کالنتری بانوان پس از هماهنگی با مقام قضایی مخفیگاه متهان را نیز بازرســی و مقادیری
لباس های مارک دار کشف کردند .تاکنون  8شاکی پرونده شناسایی شده اند و تحقیقات برای کشف
اقدامات مجرمانه اعضای این باند ادامه دارد.

مسعود مردانی:

ریزش مو از عوارض ابتال به کروناست

عضو کمیته علمی ســتاد مقابله با کرونا گفت :کهیر ،جــوش و ریزش مو از عوارض ابتال به بیماری
کروناســت که با تغذیه مناسب درمان میشود.به گزارش «صبح امروز» به نقل از باشگاه خبرنگاران
جوان ،مسعود مردانی با اشــاره به عالئم و عوارض بیماری کرونا ،اظهار کرد :در حال حاضر بیماری
کرونا به طور کامل برای دانشــمندان ناشناخته اســت و این ویروس منحوس هر لحظه با عالئم و
عــوارض جدیدی بروز پیدا میکند.او ادامه داد :امروزه زدن کهیر ،جوش و حتی ریزش مو میتواند از
عوارض ابتالی افراد به بیماری کرونا باشد که به مرور زمان بر طرف میشود.عضو کمیته علمی ستاد
مقابله با کرونا با اشــاره به اینکه افراد باید در هنگام ابتال به بیماری کرونا از تغذیه مناســب برخوردار
شوند ،بیان کرد :براساس آخرین مطالعات انجام گرفته توسط دانشمندان بسیاری از عوارض کرونا مانند
زدن جوش ،کهیر و حتی ریزش مو با مصرف انواع ویتامین ها برطرف می شود.مردانی تاکید کرد :در
حال حاضر یکی از مسائل مهم در دوران قرنطینه پیشگیری از سوء تغذیه در بین افراد مبتال به بیماری
کرونا است ،زیرا تغذیه سالم و مصرف مواد مغذی باعث می شود تا سطح ایمنی بدن افزایش یابد.
بهترین راه پیشگیری از ابتال به کرونا زدن ماسک است

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت :بهترین راه پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا زدن ماسک
در هنگام خروج از منزل ،عدم تردد غیر ضروری در سطح شهر و جلوگیری از حضور در اماکن شلوغ
به ویژه مکان های مسقف است.او افزود :افراد مبتال به بیماری های زمینه ای و سالمندان باید بیش از
سایرین از خود مراقبت کنند تا بیماری کرونا بر آن ها چیره نشده و سالمتی شان به خطر نیفتد .افرادی
که مشکوک به بیماری کرونا هستند باید در قرنطینه به سر ببرند و از حضور در اجتماعات خودداری
کنند ،زیرا این کار جلوی انتقال ویروس کرونا را می گیرد.

یک متخصص کودکان و نوزادان از تاثیر کرونا بر زنان باردار میگوید؛

پاسخهایی برای رفع نگرانی مادران مبتال به کرونا
ســارا ایزدخواه  /پایان بیماری کرونا یا
به عبارتی ویروس کووید  19 -مشــخص
نیســت و لزوم مراقبت بیشتر و علمیتر در
این برهه حســاس به ویژه برای نوزادان و
کودکان ضروری اســت .بمانــد که ابتال و
فوت نوزادان و کودکان نیز در برخی شهرها
گزارش شده اســت .هر چند در حال حاضر
نمیدانیم آیا احتمــال ابتالی مادران باردار
به ویروس کووید 19-نسبت به عموم مردم
بیشتر است یا خیر و آیا در نتیجه ابتال به این
بیماری ،مادر باردار ،شرایط سختی پیش رو
خواهد داشت یا خیر.
به گــزارش روزنامه «صبح امــروز» با این
وجود ،ذکــر این نکته ضروری اســت که
مادران بــاردار تغییراتی در بدن خود تجربه
میکنند که ممکن اســت خطر بروز عفونت
را در آنهــا بــاال ببــرد .درنتیجه ضرورت
مراقبت بیشــتر از خود در ایــن ایام حیاتی
است .سابقه شدت بیماری زنان هنگام ابتال
بــه ویروسهایی از خانــوادهی کووید19-
و سایر عفونتهای مســری تنفسی ،مانند
آنفلوانزا ،بیشــتر بوده و همواره الزم اســت
مادران بارداراز خود در برابر هرگونه بیماری
محافظت کنند.
به منظور آشــنایی بیشتر با خطرات ناشی از
ابتال به این ویروس و نحوه محافظت از مادر
باردار و جنین گفتگویی با زهرا کردکتولی،
متخصص کودکان و نوزادان داشتیم.
وی در پاســخ به این پرســش که مادران
باردار چگونه میتوانند از خود در برابر ابتال

به کرونــا محافظت کنند؟ ،توضیح میدهد:
حقیقت امر پروتــکل متفاوتی مادران باردار
در خصوص محافظت از خود در برابر کرونا
وجود نــدارد و آنها نیز بایــد همانند افراد
عادی جامعه پروتکلهای بهداشــتی که از
رســانهها اعالم شــده را مراعات کنند ،اما
چیزی که در این بین مهم اســت ،اهمیت
حفاظت از خود و جنین در چنین شــرایطی
اســت؛ چرا کــه در این دوران به واســطه
بارداری بــدن در حالت طبیعی قرار ندارد و
ممکن است با بروز کمترین نشانه بیماری،
تبعــات و عــوارض جدیتری بــه مادر و
توصیه میشود قبل از
شیردهی دستها شسته شوند
و از عطسه یا سرفه روی

کودک خودداری شود و حتم ًا
از ماسک استفاده گردد .یک
روش خوب دیگر دوشیدن
شیر با دست یا با شیردوش
است و فرد دیگری که بیمار
نیست آن شیر را به کودک
بدهد

جنین وارد شــود .بنابراین توجه به رعایت
بهداشت عمومی و پروتکلهای بهداشتی در
خصوص کرونا در دوران بارداری بســیاری
ضروری و حیاتی است.
وی در رابطــه به این موضــوع که امکان
انتقــال کرونا از مادر بــاردار به جنین وجود
دارد یا خیر خاطرنشــان میکند :باید بدانیم
اطالعات در مورد کرونا در بارداری بســیار
محدود اســت و این که آیــا یک زن باردار
مبتــا به کرونا میتواند ویروس کرونا را به
جنین به طور مستقیم ،حین یا بعد از زایمان
منتقــل کند یا خیر ،هنــوز به صورت دقیق
مشــخص نیســت .با این حال ،در بررسی
کودکانی که از مادر مبتــا به کرونا متولد
شــدند ،آثار کرونا مشاهده نشده و عالوه بر
این ،ویروس در نمونههای مایع آمنیوتیک یا
شیر مادر تشخیص داده نشده است.
ایــن متخصص کودکان و نــوزادان با بیان
اینکه «انتقــال این بیماری از طریق تماس
نزدیک با شــخصی که مبتال به کرونا تأیید
شده است و گزارشها حاکی از آن است که
عمدتا از طریق قطرات تنفسی بیماری ایجاد
می شود» تصریح میکند :از سویی بر روی
شــیر تعدادی از مادرانی که به کرونا مبتال
بودند ،آزمایش انجام شده و هیچ عالمتی از
ویروس در شــیر یافت نشده است؛ بنابراین
احتمال انتقال از شــیر مادر منتفی اســت.
درواقع به نظر میرســد کــه حتی اگر فرد
مبتال به کرونا باشــد شیر دادن او به کودک
بیخطر است.

مادران مبتال به کرونا از شیردوش
استفاده کنند

بــه گفته وی باید مراقب بــود تا بیماری از
طریق مســتقیم( تنفس و تماس) به نوزاد
ســرایت پیدا نکند .توصیه میشــود قبل از
شیردهی دستها شسته شوند و از عطسه یا
سرفه روی کودک خودداری شود و حتم ًا از
ماسک استفاده گردد .یک روش خوب دیگر
دوشیدن شــیر با دست یا با شیردوش است
و فرد دیگری که بیمار نیست آن شیر را به
کودک بدهد .البته حتم ًا قبل از دوشیدن شیر
با دست یا با شیردوش  ،دستتان را بشویید.
کردکتولی تشــریح میکند :دوران بارداری،
زایمان و دوران نوزادی کودک دوران بسیار
حســاس و ناشــناختهای محسوب میشود
و رعایت اصول بهداشــتی و روانی در این
ایام بیش از هر زمان دیگری مهم و حیاتی
اســت .بیماری کرونا یکی از بیماریهایی
اســت که احتمال ابتال بــه آن وجود دارد و
نباید از ســایر بیماریها غافل شد .استعمال
دخانیــات ،تغذیــه نامناســب ،اســترس و
بیخوابی ،مصــرف مواد مخدر و الکل و در
مجموع داشتن یک زندگی پر خطر عالوه بر
به خطر انداختن سالمت مادران ،به صورت
مســتقیم بر نوزادان نیز اثر ســوء گذاشته و
آینده آنان را تهدید میکند.
غذای سالم؛ عاملی برای افزایش
مقاومت بدن در برابر کرونا

وی میافزاید :رعایت بهداشــت ،مصرف
میوهجــات و غذاهــای ســالم و دارای

رعایت بهداشت ،مصرف
میوهجات و غذاهای سالم دارای
پروتئین ،ویتامین ،چربی مناسب
و امالح مختلف ،انجام حرکات
ورزشی ،خواب کافی ،پرهیز
از رفتارهای پرتنش و تحریک
آمیز ،استفاده از الگوهای صحیح
تغذیه و تقویت سیستم ایمنی
بدن به ویژه در دوران کرونا
ضریب مقاومت بدن را در برابر
بیماریها افزایش میدهد

پروتئین ،ویتامین ،چربی مناسب و امالح
مختلف ،انجام حرکات ورزشــی ،خواب
کافــی ،پرهیــز از رفتارهــای پرتنش و
تحریک آمیز ،استفاده از الگوهای صحیح
تغذیــه و تقویت سیســتم ایمنی بدن به
ویژه در دوران کرونا ضریب مقاومت بدن
را در برابر بیماریها افزایش میدهد .امید
اســت مادران باردار و مادرانی که در این
ایام وضع حمل کرده اند ،با رعایت نکات
فوق دوران کم خطر و شــادی را تجربه
کنند و فرزندانی شــاد و ســالم تحویل
جامعه دهند.

معاون صندوق رفاه دانشجویان:

 ۱۰درصد دانشجویان گوشی اندروید ندارند

معـاون صنـدوق رفـاه دانشـجویان بـا تاکیـد بـر اینکـه ۱۰
درصد دانشـجویان گوشـی اندرویـد دسترسـی ندارند ،گفت:
صنـدوق رفـاه بـه تمامی دانشـجویانی کـه ایـن امکانات را
نداشـته باشـند وام کمـک هزینـه خریـد گوشـی یـا تبلت تا
سـقف  ۵میلیـون تومـان پرداخـت مـی کند.
بـه گـزارش «صبـح امـروز» بـه نقـل از ایسـنا ،در پـی
اعلام فراخوانـی بـا عنـوان «دغدغههـا یـا مطالبـات ایـن
روزهای دانشـجویان چیسـت؟» که در آسـتانه روز دانشـجو
و بـا هـدف انعـکاس دیـدگاه هـا ،نظـرات ،دغدغـه هـا و
مشـکالت دانشـجویان در حـوزه هـای مختلـف رفاهـی،
صنفی و آموزشـی در شـرایط تعطیلی ناشـی از شـیوع کرونا
ویـروس دانشـگاه ها اعالم شـد ،تعـدادی از دانشـجویان به
عـدم دسترسـی بـه امکانـات و تجهیـزات آموزشـی اعـم از
تبلـت ،گوشـی یـا لپ تـاپ انتقاد داشـتند و خواسـتار کمک
صنـدوق رفـاه بـرای خرید ایـن تجهیزات آموزشـی شـدند.
یکـی از مخاطبـان بـه مشـکالت مالـی دانشـجویان در این
شـرایط اشـاره و تاکید کرد :متاسـفانه بحـران کرونا بیش از
پیش مشـکالت مالی دانشـجویان را بیشـتر کـرده و طبیعتا
مشـکل مالـی میتوانـد حرکـت علمـی کشـور را متوقـف
کنـد .هزینههـای سـنگین خریـد لـوازم الکترونیـک ،خریـد
بسـتههای اینترنتـی ،خریـد کتـاب  ...باعـث ناامیـد شـدن
دانشـجو از تحصیل شـده اسـت.
وی در ادامـه آورده اسـت :بـا وجـود اعلام سـازمان جهانی
بهداشـت بابـت اینکـه ایـن ویـروس حداقـل دو سـال مـا
را بـه چالـش خواهـد کشـید دانشـگاه برنامـه ای بـرای
مشـکالت دانشـجویان ارائـه نداده اسـت .سـوال این اسـت
کـه چـرا بودجـه سـرویس حمـل و نقـل ،خوابگاه ،سـلف و
هزینـه هـای گاز و بـرق دانشـگاه که دانشـجو در دانشـگاه
حضـور نـدارد بـرای رفـاه دانشـجو (خریـد لپ تـاپ) صرف
نمیشـود؟
در ایـن زمینـه الیـاس منیـری معـاون دانشـجویی صنـدوق
رفـاه دانشـجویان بـا تاکیـد بـر اینکه ایـن صندوق بـه تمام
دانشـجویانی کـه به تجهیزات آموزشـی نظیر گوشـی و لپ
تـاب دسترسـی ندارنـد وام کمـک خریـد ایـن تجهیـزات را
بدهـد بـه ایسـنا گفـت :دانشـجویانی کـه بـه عـدم دریافت
وام ضـروری خریـد لـپ تـاب یـا تبلـت انتقـاد دارنـد آیـا
درخواسـتی را بـه دانشـگاه یـا صندوق ارسـال کـرده اند که
وامـی را دریافـت نکرده باشـند؟ در واقع یکی از مشـکالتی

کـه مـا امسـال داریـم ایـن اسـت کـه بـه دلیـل اینکـه
دانشـگاه هـا امسـال تعطیل اسـت .بنابراین بسـیاری از این
دانشـجویان بـه تسـهیالت صنـدوق رفـاه اطالعـی ندارند.
وی در ادامـه تصریـح کـرد :در واقـع مـا حـدود یـک ماهی
اسـت کـه درگیـر ایـن موضـوع هسـتیم کـه گـروه هـای
اجتماعـی مـا در خصـوص تسـهیالت صنـدوق رفـاه انـواع
اطلاع رسـانی هـا را بـه دانشـجویان انجـام مـی دهنـد و
بخشـنامه هـای متعـددی را نیـز بـه دانشـگاه هـا ارسـال
کردیـم و حتـی بـه حـدود ۲۳هـزار دانشـجو پیامـک در
خصـوص نحـوه دریافـت تسـهیالت صنـدوق رفـاه ارسـال
کـرده ایم.
بـه گفتـه منیری؛ با توجـه به اینکـه  ۹۵درصد دانشـجویان
در دانشـگاه حضـور ندارنـد بنابرایـن از اطالعیـه هـا و
بخشـنامه هـای صندوق اطالعـی ندارند امـا در حال حاضر
چـون دانشـجو در محیط دانشـگاه حضور نـدارد در نتیجه از
تسـهیالت رفاهـی نیـز بـی خبر شـده انـد .اگرچـه برخی از
دانشـگاه هـا ایمیـل هایـی را در ایـن زمینه به دانشـجویان
ارسـال کـرده اند.
معـاون دانشـجویی صنـدوق رفـاه دانشـجویان وزارت علوم
همچنیـن خاطرنشـان کـرد :دانشـجویان بـه پورتـال هـای
دانشـجویی یـا پورتـال صنـدوق رفـاه دانشـجویان مراجعـه
و درخواسـت هـای خـود را ثبـت کننـد .وقتـی درخواسـتی
از سـوی آنهـا ثبـت نمـی شـود .صنـدوق رفـاه چگونـه
خواسـته ای را پیگیـری کنـد .انتقـاد دانشـجویان بـه عـدم
اختصـاص تسـهیالت خریـد تجهیـزات آموزشـی نظیـر
گوشـی یـا لـپ تـاپ از وزارت علـوم مثـال فـردی اسـت
کـه منتظـر برنـده شـدن در یـک قرعه کشـی بانکی اسـت
امـا در صورتیکـه حسـابی را در آن بانـک بـاز نکرده اسـت.
بنابرایـن خیلـی عجیـب اسـت که دانشـجویان از ایـن روند
دریافت تسـهیالت اطالعی نداشـته باشـند .البتـه ما این بی
اطالعـی را از دانشـجویان جدیدالـورود مـی توانیـم بپذیریم
امـا دانشـجویان قدیـم کـه از مـا وام دریافـت کـرده انـد
چگونـه نمـی داننـد کـه بایـد بـرای ثبت تقاضـا بـه پورتال
صنـدوق مراجعـه کننـد.
وی بـا بیـان اینکه صنـدوق رفاه دانشـجویان برای شـرایط
خـاص اعـم از شـرایط کرونایـی بـه دانشـجویان وام موارد
خـاص مـی دهـد گفت :ایـن وام شـامل چنـد دسـته از وام
هـا مـی شـود .مثلا کسـی کـه فرزنـدی متولـد می شـود،

دچـار حادثـه شـود و یـا در معـرض بالیـای طبیعـی نظیـر،
سـیل ،زلزلـه و  ...باشـد و همچنیـن بـه دلیـل ابتلا بـه
بیمـاری هـای خـاص از داروهـای خـاص اسـتفاده کنـد تا
سـقف پنـج میلیـون تومـان وام شـرایط خـاص دریافت می
کنـد کـه پرداخـت وام بـرای خریـد گوشـی یا لپ تـاپ نیز
در شـرایط کرونایـی جـزو ایـن مـوارد خـاص قـرار گرفتـه
اسـت و دانشـجو اگر تـا قبل از این شـرایط گوشـی اندروید
نداشـت ممکـن بـود اهمیتـی نداشـته باشـد امـا در حـال
حاضـر داشـتن ایـن تجهیـزات بـه دلیـل مجـازی شـدن
کالس هـای آموزشـی اهمیـت دارد .بنابرایـن ایـن نیز جزو
ضـرورت هـا و مـوارد خاص دریافـت وام قرار گرفته اسـت
و دانشـجویانی کـه کـم بضاعـت باشـند و توانمنـدی مالـی
ندارنـد مـی تواننـد کمـک هزینـه خریـد گوشـی ،لـپ تاپ
یـا تبلـت دریافـت کننـد.وی ادامـه داد :دانشـجویانی که به
تجهیـزات آموزشـی نظیر گوشـی یـا تبلت دسترسـی ندارند
حتمـا تقاضـای دریافت وام مـوارد خاص را در قسـمت ثبت
تقاضـای پورتـال صنـدوق رفـاه دانشـجویان ارائـه دهنـد و
دانشـگاه هـا بر حسـب شـرایط خـود مـی توانند ایـن وام را
بـه دانشـجویان پرداخـت کنند .در واقـع از قبل به دانشـگاه
هـا ابلاغ اعتبـار شـده اسـت و اگـر دانشـگاهی  ۲۰۰نفـر
تقاضـای دریافـت وام کمـک خرید گوشـی یا تبلـت را دارد
ولـی بـرای  ۱۰۰نفـر مـی توانـد ایـن وام را پرداخـت کننـد
مـی تواننـد بر حسـب اولویت ها ایـن وام را پرداخـت کنند.
معـاون دانشـجویی صنـدوق رفـاه دانشـجویان وزارت علوم
بـا بیـان اینکـه بیـش از  ۹۰درصد دانشـجویان بـه امکانات
آمـوزش مجـازی نظیـر گوشـی یـا تبلـت دسترسـی دارنـد
گفـت :نظرسـنجی کـه در اواخـر تـرم گذشـته انجـام شـد
مشـخص شـد که تنهـا حـدود  ۱۰درصـد این دانشـجویان
بـه ایـن امکانـات دسترسـی ندارنـد .مـا در صنـدوق رفـاه
دانشـجویان بـرای ایـن درصـد نیز تسـهیالت کمـک خرید
گوشـی یـا تبلـت فراهـم کـرده ایـم و اگـر دانشـگاه ایـن
تشـخیص را بدهـد که دانشـجو بـه ایـن امکانات نیـاز دارد
مـا اعتبـار را بـه سـرعت پرداخـت خواهیـم کـرد و کمتر از
 ۵۰۰۰تقاضـا تـا کنـون بـرای دریافـت ایـن وام از سـوی
دانشـجویان ارسـال شـده اسـت و مـا هـم محدودیتـی
بـرای دریافـت ایـن وام نداریـم و دانشـجویان همـه مقاطع
تحصیلـی اعـم از ورودی هـای جدیـد و  ...مـی تواننـد وام
را دریافـت کننـد.

یکـی دیگـر از مخاطبـان بـا عنـوان «حسـین» نیـز ضمـن
انتقـاد بـه شـرایط دریافـت وام ها عنـوان کرده بـود :من در
تـرم جاری درخواسـت وام دانشـجویی نمـودم .تقریب ًا تمامی
پروسـه هـای اداری دریافـت ایـن وام را نیـز طی کـردم در
حالـی کـه از مـا نامـه کسـر از حقـوق بـه مبلـغ حداقل ۳۰
میلیـون تومان درخواسـت شـد،اما باید سـوال کـرد که کدام
ضامنـی حاضـر مـی شـود بـرای ضمانـت کـه بـدون هیچ
مناسـباتی نامـه کسـر از حقـوق ارائـه بدهـد و حاضر باشـد
در قبـال دومیلیـون وام مـن  ۳۰میلیـون تومـان در اختیـار
صنـدوق رفـاه قرار دهـد .با این شـرایطی که بـرای دریافت
وام قـرار داده مـی شـود هیـچ ضامنـی حاضـر بـه ضمانـت
نیست .
در ایـن رابطـه نیـز معـاون دانشـجویی صنـدوق رفـاه
دانشـجویان از حـذف شـرط کسـر از حقـوق بـرای دریافت
وام دانشـجویی در شـرایط کرونـا خبـر داد و گفـت :مـا در
صنـدوق رفـاه تصمیـم گرفتیـم بـه دلیل شـرایط موجـود از
دانشـجویان کسـر از حقـوق نمی خواهیم و بر اسـاس سـند
تعهـد بـه متقاضـی دریافـت وام بـا داشـتن سـند تعهـد وام
پرداخـت خواهد شـد و همـان تعهد ضامن کفایـت می کند.
منیـری ادامـه داد :در واقـع ایـن شـرایط بـرای ضامن هایی
هسـت کـه قـراردادی هسـتند و مـا بـرای اینکـه شـرایط
پرداخـت وام را تسـهیل کنیـم اعلام کردیـم ضامـن های
قـراردادی هـم بدون کسـر از حقـوق می توانند مـورد قبول
واقـع شـوند .البته در گذشـته فقـط ضامن های رسـمی می
توانسـتند بـه عنـوان ضامن معرفی شـوند .با توجـه به اینکه
در بسـیاری از شـهرها مـا ضامـن رسـمی نداشـتیم و اعالم
کردیـم کارمندهـای قـراردادی نیـز مـی تواننـد ضمانـت
دانشـجویان را قبـول کننـد .بنابرایـن کارمنـدان قـراردادی
تمامـی دسـتگاه هـای سـه قـوه و حتـی بانـک هـا و برخی
نهادهـا شـامل ایـن ضامـن هـا می شـوند و شـرایط ضامن
سـهل تر از گذشـته اسـت.
معـاون دانشـجویی صنـدوق رفـاه دانشـجویان تاکیـد کرد:
بـا توجـه بـه اینکه دانشـگاه هـا درگیـر مباحث آموزشـی و
مجـازی خـود هسـتند بنابراین بـا وجود اینکه تلاش هایی
کـه در بخـش هـای رفاهـی و اداری وام بـرای پرداخـت
تسـهیالت بـه دانشـجویان فعـال هسـتند امـا دانشـجویان
اطالع چندانی از شـرایط تسـهیلی وام ها و سـایر تسهیالت
صنـدوق رفـاه ندارند.
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روزنامه دستبافتهها

عمر فرش را چگونه پیشبینی کنیم؟
محمدحسینسیف

مجموعه تاریخی بندیان درگز را بشناسیم؛

کشف اتفاقی بخشی از تمدن خراسان

خبرنگار

محمدعلی علی نژاد

مجموعه تاریخی بنديان
و یاریمتپــه در دو
كيلومتــری شــمال
غــرب شــهر درگز،
ابتدای جاده روســتای
ارتیان و در كنار رودخانه
درونگر قرار دارد ،محوطه
باســتانی بندیان پس از
کشــف اتفاقــی قطعات
گچبری در سال ۱۳۶۹در
این محل ،مورد شناسایی
اولیه قرار گرفت و اکنون بهعنوان بخشی از
تاریخ و تمدن خراسان به سایتموزه تبدیل
شده است.
با توجه به اهمیت بســیار زیاد این شــواهد
و پــس از انجــام چندیــن فصــل كاوش
باستانشناســی توسط اســتاد مهدی رهبر،
آثار ارزشــمند و منحصر بهفــرد معماری از
دوره ساســانی بهدســت آمد .این شواهد در
محــدودهای حدود چهار هكتــار قرار دارد و
تاکنــون بخش كوچكــی از آن از زیر خاک
خارجشده است.
قســمت اصلی بندیان ،ساختمان مرکزی یا
نیایشگاه است که در برگیرنده تاالری مربع
شکل به ابعاد  ۵/۸در  ۵/۱۰متر بوده و سقف
آن بر روی چهارستون گچبری شده زيبا قرار
داشته اســت .بر روی دیوارهای داخلی این
تاالر ،هفت صحنه گچبری شده قرار گرفته
كه از حيث تاريخی و هنری واجد ارزشهای
فراوانی است.

صحنه شــكار گوزن توســط پادشاه سوار بر
اسب ،صحنه جنگ پادشاه ساسانی با پادشاه
اجنبی (هپتالی) ،صحنه پيروزی پادشاه ایرانی
بر دشــمن اجنبی ،يك صحنه مذهبی شامل
تصويری از فرشــته آناهيتــا ،الهه فراوانی و
آبهای روان با ظرف آبی در دســت که در
حــال ریختن بر روی زمین و زنبقهاســت
و صحنههــای معرفی شــخصیتهای مهم
دوره ساســانی ،صحنه تاجبخشی و صحنه
ضيافت از جمله آنهاســت .این صحنهها با
نوارهای ترسیمشده با طرحهای برگ انگور
یا چلیپاشکل محدود شدهاند.
در انتهای این تاالر ،راهرویی به سمت داخل
ســاختمان ارتباط پیدا میکنــد که به یک
آتشکد ه با فضای چهارطاقی با ابعاد چهار متر
در چهار متر وارد میشــود و آتشدان گچی
بسیار زیبایی در میانه آن قرار دارد.
در سمت شــمال این آتشکده ،اتاقی کوچک
با ســه اســتودان گچی قــرار دارد ،بر روی
استودانها نقوش اســاطیری گاو گیریفون،
مار ،عقرب و صحنههای شکار دیده میشود.
در جنــوب چهارطاقی آتشــکده نیز فضایی
مدور بهعنوان «برشنوم گاه» یا محل تطهیر
بوده است.
نيايشــگاه بندیان بهظاهر در مجموعهای از
بناهای حكومتی یا «دســتکرد» قرار داشته
است.
بر اساس مدارك موجود اين ساختمانها در
زمان بهرام پنجــم ( ۴۲۰/۴۳۸ميالدی) بعد
از جنگ با پادشــاه هپتالی و کشتن او ساخت ه

شــده و در زمان پيروز پادشاه ساسانی كه به
دست هپتالیها كشته شد ،تخریبشده است.
براساس کتیبههای کشفشده به خط پهلوی
كه بر بدنه ديوارهای گچی تاالر نقش بسته
شــده ،درگز فعلی همان «دستگردی» است
كه با «مرو» يك واحد سياســی را تشكيل
مــیداده و مقر يكــی از مرزبانیهای دوره
ساسانی بوده است.
مضمون کتیبهها حكم انتصاب شــخصی به
نام «يــزداد» از طرف يك مقام عالیرتبه به
نام «ويد شاپور» به دژبانی مرو است.
هماکنون این مجموعه معماری در پوشــش
اولین سایتموزه طراحیشده در شرق ایران،
مکان مناســبی برای معرفی بخشی از هنر
دوره ساسانی خراسان است.
دخمه تدفین یا برج خاموشان

در خارج از ســاختمان مرکــزی و به فاصله
چهل متری شرق آن ،یک سازه برجیشکل
از دوره ساســانی برجــایمانــده که دخمه
تدفین یا برج خاموشــان است .در این برج،
بخش مهمی از مراســم مذهبــی و خاص
تدفین در آئین زردشــت انجام میشده که از
قداست زیادی برخوردار بوده است.
اقامتــگاه حاکم یا تاالر تشــریفات ،عمارت
نســبت ًا بزرگی اســت که در فاصله نودمتری
جنوب غرب ساختمان نیایشــگاه قرار دارد،
این ســاختمان با طرح تاالر ستوندار محل
زندگی یزداد شاپوران یا همان حاکم بندیان
است.
در کنار نیایشــگاه بندیان ،محوطه تاریخی

یاریمتپه با  ۳۷متر ارتفاع ،یکی از مهمترین
محوطههای تاریخی شــرق ایران است ،این
تپــه بلندپیکر ،در فاصلــه  ۳۰۰متری غرب
مجموعــه بندیان و در کناره رودخانه درونگر
قرار گرفته است.
با توجه به شناســایی طیف بســیار گسترده
دادههای ســفالی از زمان پیــشاز تاریخ تا
دوران تاریخی ،این محوطه بیشــترین دوره
اســتقرار پیدرپی ســکونت در خراســان را
داراست.
سایتموزه بندیان

محمود طغرایــی مدیر پایگاه میراثفرهنگی
بندیان درگز درباره اقدامات انجامشده در این
مجموعه ،اظهار میکند :پس از اتمام کاوش
باستانشناسان در محوطه مرکزی بندیان و
ساماندهی و انجام اقدامات گسترده مرمتی و
حفاظتی شواهد کشفشده ،بر روی عوارض
معماری ،پوشش بزرگی طراحی و ساخته شد
و در سال  ۱۳۸۹بهعنوان سایتموزه بندیان
به بهرهبرداری رسید.
او میگویــد :نورپــردازی گچبریهــا،
بازسازی یکی از اســتودانها ،ساماندهی و
مستندســازی فنی نقــوش از جمله اقدامات
مهم در داخل فضای سایتموزه در سالهای
گذشته است .طراحی محوطهسازی مجموعه
در راستای ساماندهی مسیر گردشگران نیز
از اقدامات مهم سال  ۹۸و سال جاری است.
طغرایی میافزاید :مرمت برج خاموشی ،تاالر
تشــریفات یا ســاختمان اقامتگاهی حاکم و
توسعه و تکمیل طرح محوطهسازی در تمام

محدوده مجموعه از برنامههای ســالهای
آینــده این پایگاه اســت .ایجاد نمایشــگاه
دستاوردهای بندیان که در برگیرنده تصاویر و
شرحی از مراحل کشف و تأسیس سایتموزه
مذکور در یکی از فضاهای ســاختمان اداری
موجود اســت ،از دیگر برنامههای در دست
انجام است.
سندی از تاریخ و هویت خراسان و ایران
کهن

ابوالفضل مکرمیفر مدیرکل میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدستی خراسان رضوی
نیــز میگوید :شهرســتان درگــز از جمله
شهرستانهای خراسان رضوی با ویژگیهای
خــاص گردشــگری اســت که عــاوه بر
گردشــگری تفریحی ،با داشــتن مجموعه
تاریخی بندیان ،میتواند گردشگر تاریخی و
فرهنگی را نیز جــذب کند .مجموعه بندیان
درگز بخشی از تاریخ و هویت خراسان بزرگ
است که اگرچه بهصورت اتفاقی این محوطه
باستانی کشف شده است اما مطالعات بسیار
ارزشــمندی در این محوطه صورت گرفته و
اکنون این محوطه باستانی سندی از تاریخ و
هویت خراسان و ایران کهن است.
او عنــوان میکند :محوطه باســتانی بندیان
درگز هنــوز نهتنها برای مــردم بلکه برای
باستانشناســان نیز کام ً
ال شــناخته نشــده
اســت و هنوز بخشی از آن در برنامه مطالعه
و تحقیق قــرار دارد .بندیــان درگز ظرفیت
ثبت در فهرســت میــراث جهانی را دارد که
هماکنون مقدمات آن در حال انجام است.

ایران جذاب برای کرواسیها

کتاب گردشــگری درباره ایران تنها در عرض
دو روز پس از انتشــار در فروشــگاه اینترنتی
 ،VBZدر جایــگاه اول فــروش قرار گرفت و
حتی رکورد نویسنده بزرگترین کتاب پرفروش
قرن  ۲۱جهان «راز داوینچی» را پشــت سر
گذاشت.
بــه گزارش روزنامه «صبــح امروز» و به نقل
از ایرنا ،هرویه روپچیچ Hrvoje Rupčić
موسیقیدان و جهانگرد مشهور کرواسی بعد از
انتشار کتابش با عنوان از سرزمین مردم نجیب
که روایت او از دو ماه موتورسیکلت سواری در
سراســر ایران به اتفاق همسرش بود؛ طی دو
مصاحبه مفصل با نشریه پر تیراژ وچرنی لیست
و همچنین برنامه صبح بخیر کرواسی(پربیننده
ترین برنامه تلویزیون کرواسی) به روایت ایران
و مردمانش از دیدگاه خود پرداخت.
کتاب هرویه روپچیچ تنهــا در عرض دو روز
پس از انتشــار این کتاب در فروشگاه اینترنتی
 ، VBZدر جایــگاه اول فروش قرار گرفت و
حتی دن بــراون ،نویســنده بزرگترین کتاب

پرفــروش قــرن  ۲۱جهــان راز داوینچی را
پشت سر گذاشــت .اینک عالوه بر کرواسی،
از اســترالیا ،کــره جنوبی ،ژاپــن و کانادا نیز
درخواستهایی برای خرید و انتشار این کتاب
رسیده است.
روپچیچ در گفتگو بــا روزنامه پرتیراژ وچرنی
لیست گفت :بســیار خرسندم که این کتاب از
طریق شــبکههای اجتماعی در سراسر جهان
از جمله اســترالیا ،کره جنوبی ،ژاپن ،کانادا و
تقریبا تمام کشــورهای اروپایی سفارش داده
شــده اســت .البته این کتاب تاکنون فقط به
زبان کرواتی منتشر شــده است .تنها سه روز
پس از انتشــار کتاب ،ســفیر ایران نیز به من
تبریک گفت و و خوشــحالم که اخبار مربوط
به کتاب من در بســیاری از رسانه های ایران
منتشر شده است.
وی افــزود :آنچه شــما را در ایــران هیجان
زده میکند ،بیشــتر از مکانها ،مردم هستند.
ایرانــی ها مهمان نــواز ،نجیــب ،مهربان و
فرهیختهترین افرادی هستند که در سفرهایم

یکــی از بزرگترین مجموعه ســنگنگارههای
ماقبل تاریخ در جنگلهای آمازون کشف شد.
به گزارش روزنامــه «صبح امروز» و به نقل از

گاردین ،باستانشناســان موفق شــدهاند دهها
هزار نقاشــی حیوانات و انســانها را که حدود
 ۱۲۵۰۰سال پیش بر روی صخرهای در کلمبیا

به دنیا مالقات کردهام .گاهی احساس میکنم
که برخی رفتارهای غرب ،یک بازی کودکانه
در برابر نجابت آنها اســت .خیلیها قبل سفر
از من میپرســیدند که چرا با جان خودم بازی
میکنم ،امــا من نمیدانســتم چگونه آنها را
متقاعد کنم که ،تا آنجا که به خود مردم مربوط
میشود ،ایران امنترین کشور در جهان است.
هرگز در هیچ کجای اروپا و آمریکا ،که من هم
ســفر کردم ،چنین احساس آرامش و استقبالی
ندیــدهام.او میگوید که آزادانه و با ســرعت
باالیی با موتور ســیکلت از غرب به شرق و از
شمال به جنوب ایران سفر کرد ،و به باالترین
قله ایــران و خاورمیانه یعنی کــوه دماوند با
 ۵۶۷۸متر ارتفاع هم صعود کرده است.
روپچیــچ ادامــه میدهد :من عاشــق صحرا
هستم ،که قســمت بزرگی از ایران است .من
مجذوب شــهرهای کویری آن مانند یزد شدم
که حتی مارکوپولو در خاطــرات خود از او به
عنوان یک شــهر مهم و زیبا در جاده ابریشم
نام میبرد .شهرهایی که قدمتی حداقل چهار

کافه شعر
محمد توکلیکوشا

هزار ساله دارند .موتور سواری از طریق دشت
کویر ایران یک تجربه وصف ناپذیر اســت .با
اطمینان میگویم که شــهر اصفهان یکی از
زیباترین شهرهای جهان است.

او که یک عکاس و فیلمبردار هم هست اظهار
امیدواری میکند مستند تلویزیونی هم که در
همین زمینه در دســت تهیه دارد مورد توجه
شبکههای تلویزیونی قرار گیرد.

کشف دهها هزار سنگنگاره ماقبل تاریخ

خلق شدهاند کشف کنند.
موضوعات این ســنگنگارهها کــه حیوانات
منقرضشده عصر یخ هســتند یکی از عوامل
تاثیرگذار در تخمین قدمت این ســنگنگارهها
بوده است.باستانشناسان معتقدند تصاویر این
حیوانات توسط نخستین گروه از افرادی که به
این بخش از جنگلها آمازون رسیده بودند ،خلق
شده است .این اکتشاف در حقیقت سال گذشته
صورت گرفته ،اما تاکنون رســانهای نشده بود.
اخیرا پروژه ساخت یک برنامه تلویزیونی درباره
کشف این سنگنگارهها با عنوان «رمز جنگل:
پادشاهی گمشده آمازون» کلید خورد.
ایــن اکتشــاف بــزرگ توســط یــک گروه

متاســفانه با وجود اینکه ایران میراث دار  ۳۰۰۰ســاله فرش دستباف است اما یک مرجع یا
گروه کارشناســی تخصصی فرش دستباف که بصورت ســازمانی و هدفمند کار کنند وجود
ندارد .در کشورهایی مثل امریکا و روسیه و انگلیس کارگروههای تخصصی وجود دارد که بر
روی اشــیا قدیمی ،تحقیق و بررسی تاریخی انجام میدهند که فرش دستباف هم یکی از آن
اشیا هست .برای مثال در کشور انگلیس و شهر لندن یک پژوهشگاه وجود دارد که شما می
تونید با ارســال نمونه فیزیکی پرز ،پود و تار فرشــتان ،اطالعاتی دقیق در مورد قدمت دقیق
(حتی به ماه) نوع رنگرزی فرش و  ...دست پیدا کنید.
این پژوهشگاه با آزمایش رادیو کربن و بوسیله دستگاههای پیشرفته این کار را انجام میدهد
و هزینهای دریافت میکند و در نتیجه اصل یا تقلبی بودن فرش را تشخیص میدهند .سوال
اینجاست که چرا ما در ایران چنین سازمانی نداریم و باید تشخیص فرشهای به جا مانده از
گذشته را به حدس و گمان بسپاریم؟ البته این شرکت انگلیسی در تهران هم یک نمایندگی
کوچــک دارد که نمونه کار را برای نماینده در انگلیس ارســال و نتیجه را دریافت میکند و
البته پروسه زمان بری است .حاال که این امکانات در دسترس نیست باید با تخمین حدودی،
اطالعاتــی جمع اوری کرده و با تکیه بر مســتندات ظاهری و فیزیکی بدون آزمایش دقیق،
قدمت ،محل بافت ،نوع برند و ...را تشخیص بدهیم .این نظر شخصی بنده هست و ممکن
است یک کارشناس آن را رد کند.
در قدم اول برای تشخیص قدمت باید یک تاریخچه دقیق از برندهای معروف و غیرمعروف
قدیمی در ذهن داشــته باشــیم؛ با طرح و نقوش شــهرهای مناطق مختلف آشنا باشیم .به
رنگآمیزی نقشههای همه مناطق آشنایی داشته باشیم .نوع گره رایج رایج در مناطق ایران را
بدانیم .با نوع مواد اولیه مورد استفاده در فرش آشنا باشیم .عدم توانایی در تشخیص موارد باال
تا حدودی شما را به اشتباه خواهد انداخت و نهایتا تشخیص درستی نمیتوانید داشته باشید.
فرشــی را جلوی شــما پهن میکنند و به شما میگویند تشــخیص دهید محل بافت ،نوع
رنگرزی و قدمت بافت چقدر اســت .یک قالیچه تصویــری کرمان را تصور کنید .اولین کار
تشــخیص طرح و نقش و محل بافت اســت .باید بدانید این طرح و نقوش در چه دورهای
بیشتر در آن منطقه بافته میشده .از گذشته به سمت امروز بررسی کنید .مثال فرش تصویری
کرمان از  ۴۰۰ســال پیش بافته میشده و حاال باید تشخیص داده که برای  ۴۰۰سال پیش
اســت یا  ۱۰سال پیش؟ اول اســطورهای که تصویرش به قالی تبدیل شده را باید بشناسید.
اگر تصویر یکی از شاهان صفویه هست ،پس یا همزمان با حکومت یا پس از فوت آن بافته
شده است .اگر نوع گره و نوع پود و طریقه استفاده از آن را در فرش کرمان بدانید ،میتوانید
تشخیص دهید که این فرش بافت کرمان و تصویر یکی از اساطیری است .بعضی از فرشها
امضا و نام فرد به تصویر کشــیده شــده در فرش وجود دارد و تا حدودی به تشخیص کمک
خواهد کرد .همچنین باید از تشخیص رنگرزی اطالعات کافی داشته باشیم .مثال در کرمان
تا  ۱۳۰سال پیش رنگرزی گیاهی بوده و پس از آن رنگ شیمیایی هم استفاده میشده است.
باید با بررســی و آزمایش فیزیکی و نگاه کردن و مقایسه سایش رنگها ابرشی بودن ،جیغ
بودن رنگها این مســئله را تشخیص داد .الیاف به کار رفته در تار و پود و پرز اهمیت بسیار
زیادی دارد .آیا در این فرش تصویری نوع چله پشم است یا پنبه؟ پرز آن مرینوس ،پشم و یا
کرک اســت .آیا این چله و پود و پرز مربوط به آن زمان شهر کرمان هست؟ در کرمان ۲۰۰
ســال پیش با چله پنبه دسریس با تاب کم فرش بافته میشده اما یک فرش تصویری بافت
تبریز با قدمت ۲۰۰ســال آیا اینگونه است؟ فرشهای تصویری تبریز معموال با چله پر تاب
در گذشــته بافته میشــده .پس این خود یک راه تشخیص است .نوع پود چله و پرز استفاده
شــده ،گره فارسی هست یا ترکی؟ در کرمان با گره نامتقارن قالی بافته میشده اما در تبریز
با گره متقارن .باید بدانیم نوع گرهها از چه زمانی در شهرها تغییر کرده .مثال در کرمان ۷۰۰
ساله گره فارسی بافته میشود .اما  ۷۰ساله که گره ( )Uیا بی گره بافی هم مرسوم شده .نوع
گره به راحتی از پشــت و روی فرش قابل تشخیص هست و با قرار دادن تمامی گزینهها در
کنــار هم .نوع گره ،نوع رنگرزی ،نوع الیاف تار و پود و پرز ،مارک قالی ،امضا و  ...می توان
تا حدودی قدمت و نوع بافت را تشخیص داد .همه این موارد بستگی به اطالعات قوی شما
در رابطه با تاریخ فرش بافی شــهرهای مختلف ایران دارد .اگر قدم به قدم در تشخیص جلو
برید تا حدود زیادی میتوانید ســن و سال و نوع بافت را تشخیص دهید .اما نه بطور دقیق،
مگر اینکه از تاریخ تولیدات آن برند اطالعات کافی داشــته باشید .مثال بدانید که حبیبیان در
چه سالهایی کارگاه قالیبافی داشته و چه نوع فرشهایی تولید میکرده است.

باستانشناســی بریتانیایــی -کلمبیایــی بــه
سرپرســتی «خــوزه ایریرت» اســتاد رشــته
باستانشناسی در دانشگاه اکستر صورت گرفته
است.
سرپرســت این گروه باستانشناسی میگوید:
«وقتی در محل این ســنگنگارهها حضور پیدا
کنید احساســاتتان برانگیخته میشــود .ما از
دهها هزار نقاشی صحبت میکنیم .بررسی این
نقاشیها سالهای بســیاری زمان خواهد برد.
به هر ســمت که میچرخید بــا دیواری از این
سنگنگارهها مواجه میشوید».
عالوه بر تصاویری از حیوانات منقرضشــده،
تصاویری از ماهیهــا ،مارمولکها و پرندگان

در کنار انســانهایی که دســتهای یکدیگر
را گرفتهانــد بر روی این صخرهها به چشــم
میخورد .ابعاد ســنگنگاره نیز بســیار متنوع
است.
یکی از نکات قابل توجه خلق این سنگنگارهها
در قســمتهای باالیــی صخــره اســت.
باستانشناسان معتقدند پاسخ به این سوال که
برخی از سنگنگارهها چطور در چنین ارتفاعاتی
خلق شدهاند به اجسام شبیه به برجهای چوبی
که در این ســنگنگارهها به چشــم میخورد
نهفته است.
کارشناســان معتقدنــد هنوز احتمال کشــف
نقاشیهای بیشتری در این مکان وجود دارد.

نیمی آبم ،نیمی آتش
دست میبرم بر کارون
دستهای برادرم را در میآورم
دست میبرم در کوره
کوره راهی را در میآورم که انتهاش معلوم نیست
کاش یــک صندلی بــودم که گاهــی تو رویش
مینشستی
گاهی از رویش بلند میشــدی و من حجم تو را
میگرفتم
نیمی آبم ،نیمی آتش
دست میبرم بر نیلگون خلیج فارس
نفت میکشم از چشمهایی که روزی حرف های زیادی داشت
از گریه هایی که جاشوهای مست رو به نهنگهای دیوانه میخواندند
دست میبرم بر خاکستر
خاک برسر میشود
سری که از این دوران پارینه سنگی به جا مانده
از آتش خاکستر میماند
از من  ...تو
کاش لباس شبی بودم
که دوست داشتی در مجلس پادشاه بپوشی
کاش کفشی بودم
که در پاگرد پلهها
از پایت به در میآمد
و بعدها فقط به پای تو میخورد
نیمی آبم ،نیمی آتش
و سماور وجودم هِی ُقل ُقل میکند

در شهر
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مشهد در کنفرانس بینالمللی شهرهای
هوشمند بخارست شرکت میکند

مدیرعامل ســازمان فاوا شهرداری مشهد گفت:
مشــهد در هشــتمین دوره کنفرانس بینالمللی
شهرهای هوشمند بخارست که در کشور رومانی
برگزار میشود ،شرکت میکند.
بــه گزارش صبح امــروز ،محمدجــواد رجائیان
مدیرعامــل ســازمان فاوا شــهرداری مشــهد
گفــت :رویداد بینالمللی شــهرهای هوشــمند
روزهــای  ۳و  ۴دســامبر امســال برگــزار
خواهد شــد .یکی از سخنرانیهای این کنفرانس به شهر مشــهد اختصاص داده شده است و
روز جمعــه  ۱۴آذرمــاه ،گزیدهای از اقدامات مشــهد در حوزه هوشمندســازی شــهری ارائه
خواهد شد..
او با اشاره به برگزاری مجازی این کنفرانس به دلیل بیماری کرونا افزود :نمایندگانی از کشورهای
مختلف از جمله ایتالیا ،دانمارک ،بلغارســتان ،آفریقای جنوبی ،آلمان ،اسلوونی ،اتریش ،لهستان،
هند ،ایرلند نیز در این رویداد شرکت دارند و در ارتباط با ابعاد گوناگون تحول شهرهای هوشمند
همچون حکمرانی هوشــمند ،فناوریهای هوشــمند ،جوامع هوشمند ،اقتصاد هوشمند ،امنیت
هوشمند ،حمل و نقل و محیط زیست هوشمند به ارائه دستاوردهای خود خواهند پرداخت.
مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری مشــهد ادامه داد :در این کنفرانس نیز مانند آنچه در اجالس
 ۲۰۲۰ WSISبه میزبانی شهر ژنو سوئیس انجام شد ،به معرفی تعدادی از طرحها و فعالیتهای
صورتگرفته در مشهد ،در حوزه شهر هوشمند خواهیم پرداخت که از آن جمله میتوان به نظارت
هوشمند بر ساختوسازها با استفاده از هوش مصنوعی ،شهرداری هوشمند و اقدامات خاص برای
دوران پســاکرونا برای کاهش رفت و آمد شــهروندان ،زیرساختهای پرداخت خرد شهروندی،
توسعه زیرساختهای فیبر نوری و تجمیع دکلهای مخابراتی اشاره کرد.
رجائیان با اشاره به محورهای اصلی برگزاری این رویداد بیان کرد :ارگانهای دولتی ،بخشهای
خصوصی ،نهادهای آکادمیک و مجامع مهندسی از سراسر جهان در کنفرانس بینالمللی بخارست
برای بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث مرتبط با شهرهای هوشمند گرد هم میآیند تا زمینهای
برای افزایش آگاهی و درک بهتر مفاهیم شــهرهای هوشمند و مشارکت فعال در فرایند توسعه
شهرهای هوشمند فراهم آمده و موجب تسهیل ارتباط و تعامل فعاالن شهرهای هوشمند جهان
شود.
او تصریح کرد :نخستین دوره این کنفرانس در سال  ۲۰۱۳برگزار شده و به طور پیوسته ،برگزاری
آن ساالنه تداوم داشته است که در امسال شاهد برگزاری هشتمین دوره آن هستیم که فرصتی
برای ارائه دســتاوردهای مشهد در حوزه هوشمندسازی و بهرهمندی از تجربیات سایر شهرهای
موفق جهان در این عرصه به شمار میرود.
مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد تاکید کرد :با شتاب گرفتن
فرایند تحقق مفهوم شهر هوشمند در مشهد ،که در دوره اخیر مدیریت شهری به طور جدی دنبال
شده است ،ارتباط با نهادهای معتبر بینالمللی در این خصوص از اهمیت ویژهای برخوردار است؛
لذا در پی ارتباط و تعامل کارشناسان این سازمان با مجامع بینالمللی ،دستاوردهای ارزشمندی در
سال اخیر در این حوزه داشتهایم که به عنوان مثال میتوان به کسب مدال نقره جشنواره معتبر
 wegoدر بخش شهرهای هوشمند پایدار و حضور موفق در چندین رویداد جهانی اشاره کرد.

تکمیل  ۱۵درصد ظرفیت واحدهای اقامتی
فعال در خراسان رضوی

معاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت:
در هفته نخست آذر ماه با توجه به محدودیت های
جدید کرونایی حدود  ۱۵درصد ظرفیت واحدهای
اقامتی فعال در خراسان رضوی تکمیل شد.
به گزارش صبح امروز یوســف بیدخوری معاون
گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی خراسان رضوی با اشاره به تکمیل
شدن حدود  ۱۵درصد ظرفیت واحدهای اقامتی فعال درخراسان رضوی گفت :این روزها معادل
یک چهارم واحدهای اقامتی رســمی خراسان رضوی شامل هتل ،هتلآپارتمان و مهمان پذیر
فعال بوده و بقیه به دلیل شــرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا و کاهش چشمگیر ورود و خروج
مسافر و گردشگران غیرفعال و تعطیل موقت هســتند.او افزود :بر اساس آمارگیری انجام شده
ظرفیت واحدهای اقامتی رسمی شامل هتل ها  ۱۳.۷درصد ،هتل آپارتمان ها  ۱۷.۴درصد و در
مهمانپذیرها  ۱۵.۴درصد تکمیل و بیش از  ۸۰درصد اتاق های این مراکز اقامتی خالی اســت.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی همچنین
با اشاره به کاهش چشمگیر و بیســابقه ورود و اقامت گردشگران خارجی در مشهد در شرایط
کنونــی ادامه داد :هم اکنون بیش از هفت درصد مهمانان حاضر در واحدهای مهمانپذیر ،حدود
هشت درصد مسافران هتل ها و حدود  ۲۰درصد مسافران هتل آپارتمان ها را مسافران خارجی
تشکیل میدهند.

رئیسشورایشهرمشهددربازدیدازپروژهنگهداریمعتادانمتجاهرحسنآباد:

توضیحات عضو شورای شهر مشهد در مورد استعفایش:

محمد حاجیان شهری ،عضو شورای اسالمی
شهر مشهد در مورد استعفای خود گفت :ما در
شفافســازی در روابط بین شورا ،شهرداری و
مردم ،در انتخاب افراد برای پستها و شایسته
ســاالری ،در اصالح فرآیندهایــی که باعث
کاهش و یا از بین رفتن رانتها در مناســبات
مالی و اداری شهرداری است ،موفق نبودهایم.
محمد حاجیان شهری در گفتوگو با ایسنا در
خصوص دالیل استعفای خود اظهار کرد :ما با
شعار تغییر آمدهایم ،شوراها آمدهاند تا نقایص در
وظایف اجرایی شهرداریها را برطرف کرده و
وظایف اجرایی شهرداری را مطابق با منویات
مردم اجرا کنند .آیا مشخص است که تا چه حد
توانستهایم نظر مردم را بعد از سه سال نسبت
ی تغییر دهیم؟
به شهردار 
وی افزود :ما با شعار تغییر آمدهایم که شفافیت
در روابط بین شورا ،شــهرداری و مردم ایجاد
کنیــم و در واقع منافع مــردم را حفظ نماییم؛
یعنی در روابط شورای شهر و شهرداری مسائل
مالــی ،اقتصادی ،فنــی و  ...هر چیزی که در
درون مدیریت شهری میگذرد را برای مردم
شفاف کنیم .درست است که ما سامانه شفافیت
را ایجاد کردهایم اما هنوز نتوانستهایم که روابط
موجود را شــفاف کنیم و بحث در این حوزه
بسیار طوالنی اســت .انتصابات و شایستگی
افراد در شهرداری بر چه اساسی انجام میگیرد.
درست اســت که این مساله اختیارات شهردار
اســت و شــوراها حق ورود در این مساله را
ندارند اما این انتصابات باید بدون درنظر گرفتن
جناحهای سیاسی باشد.

عضو شورای اسالمی شهر مشهد عنوان کرد:
ممکن است که من اشتباه کنم اما از نگاه بنده
تغییر در حوزه مدیریت شــهری اتفاق نیفتاده
است .ما در شفافسازی در روابط بین شورای
شــهر ،شــهرداری و مردم ،در انتخاب افراد
برای پستها و شایســته ساالری ،در اصالح
فرآیندهایی که باعث کاهش و یا از بین رفتن
رانتها در مناســبات مالی و اداری شهرداری
اســت ،موفق نبودهایم .ما نتوانستهایم اعتماد
کافی در روابط بین شهرداری با مردم در جهت
ارتقای جایگاه مردم ایجاد کنیم.
وی افزود :در صورت پذیرفته شــدن استعفای
بنده از لحاظ قانونی یکی از اعضای علی البدل
بر اساس آرایی که به دست میآید جایگزین
خواهد شــد .باید منتظر بود تا جلسه شورای
شــهر برگزار شود و در جلسه آینده طبق آیین
نامه باید عمل شود .مطمئن باشید در صورت
باقی ماندن در شــورای شهر مشهد به صورت
شفاف با مردم صحبت خواهم کرد و مسائلی را
به صورت طرح به شورا ارائه میدهم و از سه
ظرفیت تذکر ،سخنرانی و طرح همانند گذشته
استفاده میکنم.
متن نامه استعفای حاجیان شهری از
عضویت در شورای شهر مشهد

در بخشــی از نامه اســتعفای محمد حاجیان
شــهری ،رئیس کمیســیون خدمات شهری،
بهداشــت ،ســامت و محیط زیست شورای
شــهر مشــهد خطاب به محمدرضا حیدری
رییس شورای اسالمی شهر مشهد آمده است:
« ضمــن آرزوی توفیق ،به پیوســت تصویر

نامه استعفای اینجانب محمد حاجیان شهری
از عضویت در پنجمین دوره شــورای اسالمی
شهر مشهد مقدس به حضور تقدیم می گردد.
خواهشمند است وفق ماده  ۷۷آیین نامه داخلی
شورای اســامی شهر مشــهد مقدس اقدام
فرمایید.
همچنین در نامه وی خطاب به مردم مشــهد
آمده اســت« :حدود سه سال پیش این افتخار
را یافتم تا با قرار گرفتن در لیســت امید مورد
حمایت جریان اصالح طلبی که با شعار تغییر در
وضعیت مدیریت شهری وارد کارزار انتخابات
شوراهای اسالمی شــهر مشهد مقدس شده
بود ،با رای اعتماد باالی شــما مردم خوب و
به عنوان نماینده شما مردم بزرگوار ،در شورای
اسالمی شهر شروع به خدمت نمایم.همچنین،
بعید میدانم که هیچیک از اعضای فعلی شورا،
در صورت کاندیداتوری مســتقل میتوانست
اینچنین مورد اعتماد شما قرار گیرد.
انگیزه فراوان و زیادی داشتم ،رأی و اعتماد
شــما نیز اراده و انگیــزهام را دوچندان نمود
کــه برای اصالح مدیریت شــهری و بهتبع
آن تالش برای فراهم آوردن شــرایط برای
زندگی و حکمرانی بهتر برای مردم شــهرم
تالش کنــم در این مســیر تمــام توان و
تخصص و تجربه خودم را بکار گرفتم ،خدای
خویش را شــاهد می گیرم که در این مسیر
از هیچ کوششــی دریغ ننمودهام تا جایی که
به دلیل فشــارکاری راهی بیمارستان شدم،
اما در طی این ســه ســال تمام تالش خود
را مصروف پاسداری از اعتماد شما و ارتقای

پیشرفت  70درصدی کمپ گردشگری شهر باجگیران شهرستان قوچان
مدیرمیراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی شهرستان قوچان از پیشرفت  70درصدی
پروژه تآمین امکانات رفاهی کمپ گردشــگری باجگیران با مشارکت شهرداری وشورای
شــهرباجگیران خبر داد.به گزارش صبح امروز جوادرجبــی با اعالم این خبر افزود :پروژه
کمپ گردشگری باجگیران با مساحت حدود  1200متر مربع با اعتباری بیش از 3میلیارد و
 200میلیون ریال با مشارکت شهرداری باجگیران در حال احداث است.
او ادامه داد :دربخش باجگیران به دلیل مجاورت با مرز کشور ترکمنستان و وجود بازارچه
های مشــترک مرزی ،هم چنین مناطق گردشگری زیبا و دیدنی گردشگران زیادی را به
این منطقه جذب کرده که همین امر باعث شد تا با مشارکت شهرداری برای ساخت پروژه
کمپ گردشــگری اقدام شود.رجبی اظهار کرد :در شهرســتان قوچان از ابتدای سال 98
موافقت اصولی وپروانه بهره برداری برداری  12مجتمع گردشگری اقامتی  ،سفره خانه سنتی و اقامتگاه بوم گردی صادر شده است.
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اردوگاه نگهداری معتادان متجاهر حسنآباد
تا پایان آذرماه به بهرهبرداری میرسد

انتشار فراخوان بهره برداری از دومین نیروگاه بیوگاز مشهد

سرپرســت معاونت اقتصادی
شــهرداری مشــهد گفــت:
فراخوان پروژه ساخت و بهره
بــرداری از دومیــن نیروگاه
بیوگاز مشــهد واقع در جاده
میامــی بــا حجم ســرمایه
گذاری۴۰۰میلیــارد ریــال و
ظرفیــت  ۶۰۰کیلــو وات در
ساعت منتشر شد.
به گــزارش صبح امــروز به
نقل از روابط عمومی معاونت
اقتصادی شــهرداری مشهد،
مهدی حاتمی عنوان کرد :با
توجه به اینکه موضوع پسماند
یکی از دغدغه های مدیریت
شهری بوده است ،فراخوان پروژه استحصال بیوگاز از لندفیل میامی و احداث و بهره برداری نیروگاه بیوگازسوز
توســط معاونت اقتصادی شهرداری و با هدف تحقق اقتصاد چرخشی ،بازیافت مواد و تولید انرژی با مشارکت
بخش خصوصی منتشر شد.
وی ضمن اشاره به اینکه پس از نیروگاه بیوگاز طرق این دومین نیروگاه بیوگاز در مشهد خواهد بود ،افزود :در
این راستا با هماهنگی سازمان مدیریت پسماند و به لحاظ تجارب موفق شهرداری مشهد در استخراج گاز حاصل
از مراکز دفن زباله نســبت به امکانســنجی اقتصادی پروژه احداث نیروگاه بیوگاز(تولید انرژی الکتریکی از گاز
لندفیل ایستگاه شماره ۲پسماند) منطبق بر مطالعات فنی سازمان مدیریت پسماند اقدامات الزم انجام شده است.
سرپرست معاونت اقتصادی شــهرداری مشهد بیان کرد :با دفن سالیانه زباله در محل های منتخب ،انفعاالت
شیمیایی عظیمی صورت می گیرد که نتیجه آن تولید گاز متان است .این با حفر ۷۰۰چاه و در فرایند لوله گذاری
به کارخانه بیوگاز منتقل و پس از سوزاندن گاز متان منجر به تبدیل برق می گردد.
وی افزود :این پروژه تاثیر بســزایی در جلوگیری از انتشــار آالیندگی در محیط زیست ،کاهش مصرف انرژی
فسیلی و ایجاد انرژی الکتریسیته خواهد داشت.
حاتمی در خاتمه خاطرنشان کرد :حجم سرمایه گذاری این پروژه۴۰۰میلیارد ریال و ظرفیت کارخانه ۶۰۰کیلووات
در ساعت است ،همچنین اطالعات مربوط به نحوه مشارکت بخش خصوصی فعال در حوزه مربوطه در قالب
فراخوان منتشر شده است که از طریق سایت معاونت به آدرس  www. Eco.mashhad.irقابل دسترسی است.

سطح مدیریت شهری نمودهام و اعتقاد دارم
تا رسیدن به شهری ایده آل و در شان مردم
شریف مشهد ،راهی بس دشوار و طوالنی در
پیش اســت و تبیین درست مسیر حرکت و
اصالح امور الزمه این امر مهم است.
مدتی همراه و همگام با مدیریت شهری بودم
که متاسفانه عدم شفافیت در بسیاری از مسائل
و عدم تحقق شفافیت در مسیر تغییر را شاهد
بــودم لذا مســیر کاری و قانونــی را در پیش
گرفتم تا شــاید بتوان کاری کرد و با همراهی
منتقدان مدیریت شهری کنونی گامهای بلندی
در جهت محقق شدن شفافیت برداشتم .بنده
بر این باور بوده و هســتم که شــفاف بودن و
شــفاف عمل کردن یکــی از راههای کاهش
فســاد ،بهبود شرایط معیشــت مردم و کسب
رضایت مندی عموم مردم است اما امروز شاهد
مسائلی همچون دروغ ،پنهان کاری ،مسئولیت
ناپذیری ،تهدید ،تطمیع و مســامحه و معامله
هستم که متاســفانه با ساز و کار موجود هیچ
امیدی به اصالح آن نیست.
مدتی خاموش ماندم و به احترام حرفی نزدم.
تا شاید اوضاع با کمک ناصحان مشفق خارج
از شورا آنگونه که باید و شاید در مسیر درست
پیش برود ولی هر چه زمان گذشــت بر میزان
مســائل آنچنان افزوده شد که دیگر نمیتوان
ســکوت کرد .در این اواخر با همراهی عدهای
دیگر از اعضای دغدغهمند شــورا تمام سعی
و تــاش خــود را معطوف نمــودم تا جلوی
ضرر بیشــتر را بگیریم اما متأسفانه از آنجا که
تمام تالش من و ســایر اعضای همراه برای

جلوگیری از بســیاری از مســایل مورد توجه
سایر اعضای شــورا قرار نگرفت و بار سنگین
امانتی که بر دوشم گذاشتید را سنگینتر نمود
به سهم خودم شرمنده شما هستم که می بینم
نمیتوانم برای بهبود حال و روز شــما خوبان
کاری از پیش ببرم.
لــذا در همین جا اعالم می کنــم با توجه به
شرایط موجود ،دیگر تحمل این شرایط برایم
بسیار گران و سخت است و ضمن عذر خواهی
از شما مردم شریف مشهد ،استعفای خودم را به
شما تقدیم می کنم تا شاید بتوانم حداقل به این
روش صدای خودم را به گوش کسانی که خود
را به خواب زده اند برسانم.
پروردگارا! به من آرامشــی عطا فرما تا بپذیرم
آنچه را که نمی توانم تغییر دهم و شــهامتی،
تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم و بینشــی تا
تفاوت این دو را بدانم».
در اولین جلسه صحن علنی استعفای یک
عضو شورای شهر مشهد از سمت خود
بررسی خواهد شد

به گزارش پایگاه اطالعرسانی شورای اسالمی
شــهر مشــهدمقدس ،محمد حاجیانشهری،
عضو شــورای شهر مشهد با انتشار نامهای در
تاریخ  ۸آذرماه از سمت خود استعفا کرده است.
محمدرضا حیدری ،رئیس شــورای اســامی
شــهر مشــهد در این خصوص اعالم کرد در
اولین جلســه صحن علنی که برگزار شــود،
طبق آئیننامه در این خصوص تصمیمگیری
کرده و نتیجــه به اطالع عموم شــهروندان
مشهدالرضا(ع) خواهد رسید.

مناسب سازی بوستان های منطقه  10برای افراد دارای معلولیت
شــهردار منطقه  10از ایجاد رمپ و مناسب ســازی ورودی ،نصب آبخوری سه
سطحی و سرویس های بهداشــتی ویژه افراد دارای معلولیت در تمامی بوستان
های این منطقه به منظور ســهولت در ورود شــهروندان دارای معلولیت به این
مکان ها خبر داد.
به گزارش صبح امروز ،احمد حافظ با بیان این خبر ،اظهار کرد :این اقدام با هدف
ارتقای سطح رفاه حال شهروندان دارای معلولیت و همچنین به منظور تسریع در
تردد و استفاده این افراد از مکانهای عمومی ،اجرایی شده است.
وی ادامه داد :ایجاد رمپ و مناســب سازی ورودی ،نصب آبخوری سه سطحی
و ســرویس های بهداشتی ویژه افراد دارای معلولیت در تمامی بوستان های این
منطقه به منظور سهولت در ورود شهروندان دارای معلولیت به این مکان ها از جمله این اقدامات است.
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چرا شهردار گناباد برکنار شد؟

رئیس شورای شــهر مشهد گفت :طی
سالهای گذشــته در بحث ساماندهی
معتــادان متجاهــر شــاهد روشهای
مســکن کوتاهمدتی بودیــم که صرفا
موجب هدررفت منابع شدهاست ولی با
اســتفاده از رویکرد اردوگاهی ،موضوع
مهارتآموزی ،بازســازی شــخصیت،
برگشت به جامعه و خانواده در دستورکار
قرار خواهد گرفت.به گزارش صبح امروز
محمدرضا حیدری در حاشــیه بازدید از
پروژه نگهداری معتادان متجاهر حسنآباد که عملیات اجرایی آن حدود  4ماه قبل آغاز شده است،
اظهارکرد :شهرداری مشهد ،براساس مصوبه شورای شهر و با مشارکت ستاد مبارزه با موادمخدر
استان نسبت به ساخت اردوگاه حسنآباد اقدام نموده است؛ درحالیکه براساس قانون ،شهرداری نه
در بحث ساماندهی معتادان متجاهر مسئولیتی داشته و نه اردوگاه در محدوده شهری مشهد قرار
دارد.وی بــا بیان اینکه در این اردوگاه ،پس از بهرهبرداری ،رویکرد جدیدی در بحث جمعآوری،
قرنطینه و درمان معتادان متجاهر شاهد خواهیم بود ،گفت :حداقل زمان نگهداری فرد معتاد6 ،
ماه پیشبینی شده تا کامل از فضای اعتیاد به مواد مخدر فاصله بگیرد و در کنار این نگهداری،
مهارتآموزی افراد نیز درنظر گرفته شده تا آنها را برای برگشت به جامعه و خانواده و عرصه کار
و فعالیت اقتصادی و اشــتغال آماده نمایدحیدری خاطرنشان کرد :تجربه چندین ساله نشان داده
که رویههای گذشته ناکارآمد بوده و بیشتر رفتارهای مسکن کوتاهمدت بودهاند که فقط موجب
هدررفت منابع شده است ولی در این روش شاهد بازسازی شخصیت فرد هستیم.
رئیس شورای شهر مشهد در ادامه گفت :زیرساختهای این اردوگا ه به نحوی طراحی شده که
 3هزار نفر را پوشــش میدهد؛ در فاز اول که براساس گزارشهای ارائه شده تا پایان آذرماه به
بهرهبرداری خواهد رســید ،آمادگی پذیرش  500نفر فراهم میشود.حیدری اظهار امیدواری کرد
که مدیریت استان اعم از نماینده عالی دولت و دیگر نهادها و دستگاههای مسئول برای تکمیل
و بهرهبرداری از فاز دو ،با ظرفیت  2500نفر در مناسبترین زمان ممکن اقدام کنند و بتوان گام
اثرگذار و بنیادین و اساسی در بحث ساماندهی معتادان متجاهر برداشت.

استعفابرایاستیفایشفافیت

به گفت ه رئیس شــورای اسالمی شهر گناباد،
مهران حسینزاده شهردار گناباد به دلیل عدم
پیگیری پروژههای پیشنهادی شورا در موعد
مقرر ،در جلسه استیضاح ،با رأی قاطع اعضاء
شورای اسالمی برکنار شد و علیاکبر بهزادیان
به عنوان سرپرست شهرداری گناباد انتخاب
شد.
سید حســین پورهاشمی در گفتوگو با ایسنا
عنوان کرد :شــنبه  ۸آذرماه جلسه استیضاح
شــهردار گناباد برگزار شد و در این جلسه که
حدود  ۵ساعت طول کشید مهران حسینزاده
نتوانست اعضاء شورای اسالمی را قانع کند و با رای قاطع اعضا برکنار شد.
پورهاشمی دربار ه علت استیضاح شهردار گناباد گفت :سال گذشته شهردار بودجهای برای سال  ۹۹پیشنهاد دادند
و شــورا هم بر اســاس این بودجه و بعد از مطالعات و برگزاری جلسات متعدد پروژههای خوبی تعریف کرد به
طوری که هم ه نقاط شهر از این پروژه ها منتفع شوند که در نهایت  ۲۶پروژه قطعی و شهردار موظف شد این
پروژهها را در موعد مقرر پیگیری و اجرا کند.
وی ادامه داد :بعد از گذشت چند ماه ،روند پیگیری پروژهها قابل قبول نبود که به همین دلیل شورا در این مورد از
شهردار توضیح خواست و قرار شد فرصت دوبارهای به شهردار داده شود تا با جدیت بیشتری پروژهها را پیگیری
کند اما بعد از این فرصت چند ماهه ،باز هم روند پیشروی پروژهها کند ارزیابی شد.
پورهاشمی افزود :بنا بر قانون اعضاء شورا به صورت کتبی سواالتی از شهردار پرسیدند که  ۸سوال مطرح شد
و شــهردار فقط برای سه ســوال جواب قانع کننده ارائه کرد و برای  ۵سوال دیگر از جمله سوال درباره پروژه
شهرک کارآفرین ،مطالعات محور پلیس راه تا بیدخت ،طرح گردشگری و ...اعضا قانع نشدند و بر همین اساس
بار دیگر جلسه استیضاح شهردار برگزار شد و در این جلسه شهردار نتوانست توضیحات قانع کنندهای ارائه کند
و با رأیگیری و رای قاطع اعضا ،شــهردار برکنار شد و علیاکبر بهزادیان به عنوان سرپرست شهرداری گناباد
معرفی شد.
رئیس شورای اسالمی گناباد ضمن تشکر از زحمات مهران حسینزاده گفت :قطعا از ظرفیت و توانمندیهای
ایشان در سایر بخشها استفاده خواهد شد.
به گفته رئیس شورای اسالمی گناباد ،علیاکبر بهزادیان با  ۲۹سال سابقه کاری از کارمندان با سابقه و با تجربه
شــهردای گناباد است که پیش از این نیز در بسیاری از پستهای شهرداری از جمله بر عهده داشتن اختیارات
معاونت شهردای فعالیت داشته همچنین بهزادیان پیش از این مدیر دفتر بنایی نماینده سابق گناباد بوده است.
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استقالل با چهار غایب به مصاف پیکان میرود

تیم فوتبال اســتقالل در هفته چهارم لیگ برتر میهمان پیکان اســت که آنها برای این بازی ۴
غایب دارند.به گزارش مهر ،در چارچوب هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر تیم فوتبال اســتقالل
تهران امروز به مصاف پیکان میرود و این در حالی است که آنها  ۴غایب برای این دیدار دارند.
بر اســاس این گزارش ۳ ،بازیکن اســتقالل به دلیل مصدومیت و سرمربی این تیم نیز به دلیل
محرومیت امکان همراهی کردن این تیم را در هفته چهارم ندارند.ســیاوش یزدانی مدافع میانی
آبیپوشــان که بعد از اولین بازی آنها دچار آسیب دیدگی شد ،سومین بازی متوالی تیمش را نیز
از دســت داد .فرشید اســماعیلی هم که به تازگی از بند آسیب دیدگی رها شده هنوز به شرایط
حضور در میدان نرســیده و لذا احتمال اینکه وی نیز در این بازی مورد اســتفاده قرار نگیرد زیاد
اســت.به اینها اضافه کنید شیخ دیاباته را که در تمرین روز گذشته این تیم آسیب دید و احتمال
اینکه دیدار هفته چهارم تیمش را از دست بدهد وجود دارد .باتوجه به محرومیت محمود فکری
و غیبت این  ۳بازیکن ،آبیپوشــان مقابل حریف هفته چهارم خود  ۴غایب خواهند داشت.دیدار
دو تیم استقالل و پیکان از ساعت  ۱۶:۱۵فردا سه شنبه در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار
میشود.
پرسپولیس  - ۳شهر خودرو صفر

بغضپرسپولیسترکید
تیم فوتبال پرسپولیس که در سه دیدار ابتدایی لیگ برتر نتوانسته
بود در جریان بازی گل بزند و از این حیث مورد انتقادات زیادی
قرار گرفت ،باالخره در هفته چهارم طلسم را شکست.به گزارش
مهر ،هفته چهارم از بیستمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر
عصر امروز دوشــنبه با دیدار تیمهای پرسپولیس و شهرخودرو
در ورزشگاه آزادی تهران پیگیری شد که این بازی با پیروزی
 ۳بر صفر سرخپوشــان به پایان رسید.سرخپوشان پرسپولیس
که در سه دیدار گذشته صاحب یک پیروزی و دو تساوی شده
بودند و در رســیدن به گل در جریــان بازی ناکام بودند ،برای
شکستن این طلسم با تغییراتی در ترکیب خود به میدان رفتند
اما از موقعیتهایی که به دست آوردند برای رسیدن به هدفشان
اســتفاده نکردند تا اینکه در دقیقه  ۴۱سیدجالل حسینی این
طلسم را شکست.شــاگردان گل محمدی در اکثر دقایق نیمه
اول صاحب توپ و میدان بودند و موقعیتهایی را هم به دست
آوردند کــه مهمترین آن نصیب آرمان رمضانی شــد اما این
مهاجم که در این دیــدار در ترکیب اصلی تیمش قرار گرفته
بود دروازه بدون دروازه بان را کج دید و توپ را به بیرون زد.در
دقیقه  ۴۱یک ضربه ایستگاهی از جناح چپ نصیب پرسپولیس
شد که ارسال ســعید آقایی را سیدجالل حسینی با ضربه سر
به گل نخســت سرخپوشــان تبدیل کرد تا هم اولین گل این
بازی را به ثمر برســاند و هم طلسم گل نزدن سرخپوشان در
جریان بازی را بشــکند.در نیمه دوم بازی هم پرسپولیس تیم

برتر میدان بود و موقعیتهای خوبی را برای گلزنی ایجاد کرد.
آرمان رمضانی که در نیمه اول یک موقعیت عالی را از دســت
داده بود ،مشابه همان موقعیت را در نیمه دوم هم به دست آورد
اما با بی دقتی ضربهاش را به باالی دروازه زد تا گل محمدی
ناچار به تعویض او شود.در دقیقه  ۷۳بشار رسن در حالی پشت
محوطه جریمه صاحب توپ شــد که دروازه بان شهرخودرو از
دروازه خارج شده بود و هافبک عراقی سرخپوشان میتوانست
بــا یک ضربه دقیق گل دوم را وارد دروازه کند اما او هم آنقدر
ضربهاش را بد زد که مدافــع حریف روی خط توپ را کنترل
کرد.در دقیقه  ۸۴همکاری خوب پرسپولیســیها توپ را درون
محوطه جریمه به احمد نوراهللی رساند و این بازیکن با شوتی
محکم و زمینی دروازه شهرخودرو را برای دومین بار باز کرد تا
خیال سرخپوشــان بابت رسیدن به پیروزی و کسب سه امتیاز
این دیدار راحت شود.در دقیقه  ۸۹میالد سرلک با شوتی فنی
برای ســومین بار دروازه شهرخودرو را باز کرد .سرلک پس از
گرفتن توپ از بازیکن شــهرخودرو در پشت محوطه جریمه با
یک ضربه فنی زیبا توپ را به تیر عمودی زد و چرخش آن تور
دروازه تیم مشهدی را برای سومین بار لرزاند.پرسپولیس با این
پیروزی  ۸امتیازی شــد و شرایط مطلوبی در جدول رده بندی
پیدا کرد و باید منتظر برگــزاری دیدارهای دیگر هفته چهارم
باشــد تا جایگاهش را در جدول مشخص کند .شهرخودرو هم
 ۴امتیازی باقی ماند.

گلمحمدی :این روند باید تا فینال ادامه داشته باشد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت:یکی از فاکتورهایی که
باعث شــد بازی امشــب بازی خوبی از آب در بیاید قضاوت
آقای کرمانشاهی و تسلط او روی صحنه ها بود.گلمحمدی:
قضاوت کرمانشــاهی خوب بود/چمــن آزادی عمر خودش
را کرده اســت/این روند باید تا فینال ادامه داشته باشدیحیی
گلمحمدی پس از برتری تیم پرسپولیس مقابل شهرخودرو
اظهار داشت :بازی خیلی خوبی را از طرف تیممان شاهد بودیم
و فوتبال خوبی ارائه شــد .هر دو تیم به دنبال بازی فنی بودند
که قبل از شــروع قابل پیش بینی بود که فوتبال خوبی از آب
در بیایــد .در بازی همه چیز را خوب کنتــرل کردیم و حتی
میتوانستیم گلهای بیشتری بزنیم .بازیکنانم مزد برتری خود
را خوب گرفتند و به آنها خســته نباشید و خدا قوت میگویم.
امیدوارم این روند تا فینال ادامه داشته باشد.سرمربی پرسپولیس
در خصوص ادعای نوازی مبنی بر اینکه تکل ســرلک اخراج
داشــت عنوان کرد :یکی از فاکتورهایی که باعث شــد بازی
امشــب بازی خوبی از آب در بیاید قضاوت آقای کرمانشاهی
و تســلط او روی صحنه ها بود .من قشنگ داشتم صحنه را
مــی دیدم و بازیکن ما واضح توپ را زد .هر دو بازیکن تکل
زدند و ادعای مربی حریف درســت نبود ،از تیم داوری هم به
خاطر قضاوت خوبش تشکر میکنم.گلمحمدی در خصوص
گل نزدنهــای آرمان رمضانی گفت :این بازیکن خیلی خوب

اعتراض استقالل رد شد

کار کــرد و روی هوا خیلی خوب توپ را به بازیکنان رســاند.
رمضانی دوندگی زیادی در جریان بازی داشــت و البته او در
تک به تک ها خوب کار نکــرد اما باید قبول کنیم او تالش
کرد که در موقعیت قرار بگیرد .او باید بیشتر تالش کند ضمن
آنکه ما نباید نسبت به یک بازیکن نا امید شویم .او این ضعف
را با تمرین بیشــتر برطرف خواهد کرد.وی در خصوص چمن
ورزشــگاه آزادی نسبت به بازی قبل عنوان کرد:زمین نسبت
به بازی قبل خیلی بهتر شده بود .استقالل و پرسپولیس و تیم
ملی فقط این زمیــن را در اختیار دارند .این زمین خیلی وقت
است باید دستخوش تغییرات می شد و فکر میکنم این چمن
عمــر خودش را کرده و حتما باید تغییرات اساســی در آن به
وجود بیاید.سرمربی پرسپولیس در خصوص حضور مدیرعامل
این باشگاه در ورزشــگاه تصریح کرد :من در رختکن بودم و
ایشــان را ندیدم ولی از حضور آقای ســمیعی تشکر میکنم.
باشــگاه پرداختی خوبی به بازیکنان بابت سال قبل داشت و
مدیریت در تالش هســتند که این مسائل را حل کنند .من و
بازیکنان به عینه می بینیم که مدیران باشگاه تالش می کنند
مشکالت باشگاه به حداقل برسد.تمدید قراردادش گفت :این
افتخار نصیب من شــد و خدا را شکر می کنم که میتوانم در
خدمت پرسپولیس باشــم .روز گذشته یک روز به یاد ماندنی
برای من بود ،از اعتماد باشــگاه و هواداران تشــکر میکنم و
امیدوارم بتوانم پاسخ اعتماد این عزیزان را بدهم.

اعتراض مسئوالن اســتقالل به محل برگزاری دیدار با پیکان رد شد.به گزارش «ورزش سه»،
بعد از آنکه مدیران باشــگاه پیکان اعالم کردند دیدار با استقالل در ورزشگاه شهدای شهرقدس
برگزار میشــود ،آبی های پایتخت نسبت به این مساله اعتراضهایی داشتند.استقاللی ها دیروز
اعتراض رســمی و کتبی خود را به محل برگزاری دیدار با پیکان به ســازمان لیگ فرســتادند.
آنها مدعی هســتند که زمین چمن شهرقدس وضعیت چندان خوبی ندارد و باید محل برگزاری
بازی عوض شــود.البته درخواست استقاللیها برای تغییر محل برگزاری دیدار باپیکان دیروز از
سوی مدیران باشگاه میزبان و سازمان لیگ رد شد.بر این اساس دیدار پیکان و استقالل ساعت
16:15امروز در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار خواهد شد.

دوقلوی شیخ او را  4هفته از استقالل گرفت!

مهاجم اهل مالی اســتقالل به مدت  3هفته از میادین دور خواهد بود.به گزارش «ورزش سه»،
در اواســط تمرین روز یکشنبه تیم استقالل بود که شیخ دیاباته مهاجم اهل مالی آبی پوشان به
دلیل احســاس درد در عضله پای خود به تمرین کردن ادامه نداد و در اختیار کادر پزشکی قرار
گرفت.در همین رابطه دیاباته در اختیار کادر پزشکی آبی پوشان قرار گرفت تا از پای مصدومش
 MRIبگیرد و وضعیت او توســط کادر پزشــکی تیم به دقت بررسی شود.اما امروز دکتر مهدی
سیاهپوش ،پزشــک تیم استقالل ،در گفتوگو با سایت رسمی باشگاه استقالل ،درباره آخرین
وضعیت شیخ دیاباته گفت :بعد از انجام  MRIو معاینات تخصصی ،مشخص شد عضله دوقلوی
پای چپ این بازیکن دچار کشیدگی شده و حداقل سه هفته از میادین دور خواهد بود.مصدومیت
دیاباته از ناحیه دوقلوی پاســت و او زیرنظر کادر پزشــکی استقالل کار فیزیوتراپی را آغاز کرده
اســت.بدین ترتیب اســتقالل که باید تا تاریخ  28آذر به مصاف تیم های پیکان ،صنعت نفت،
شــهرخودرو و ذوب آهن برود ،قطعا دیاباته را در این  4دیدار به همراه نخواهد داشت.اســتقالل
باید پس از دیدار با ذوب آهن در شهرآورد بزرگ تهران به مصاف پرسپولیس برود و باید منتظر
ماند و دید کادرپزشکی آبی پوشان می تواند آقای گل لیگ برتر را به آن بازی برساند یا خیر.

برگ آخر

روزنـامه اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی خراسان رضوی
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جهانگیری :ایران منفعتی از برجام نبرد

معاون اول رئیسجمهور در اجالس شانگهای:ایران منفعت قابل توجهی
از اجرای برجام نبرده اســت اما همچنان برای تقویت رویکرد چند جانبه
گرایی ،درصدد بازگشــت توازن و تعادل در انجام تعهدات طرفین به این
توافق بین المللی اســت .انتظار داریم نهادهای بینالمللی ،منطقهای و
دولتها در برابر تروریسم دولتی سکوت نکنند .ایران در فرصت مناسب
به این جنایت ضد انسانی پاسخ قاطع و حساب شده خواهد داد/.تسنیم
طرح مجلس دست دشمن را علیه ایران باز میگذارد

کاردار اســبق کشورمان در انگلیس به خبرآنالین گفت :مجلس شورای
اســامی دو فوریت طرح اقدام راهبردی بــرای لغو تحریمها را با ۲۳۲
رای موافق تصویب کردند .متاســفانه روی آوردن به چنین تصمیماتی
دســت ایران را در عرصه سیاســت خارجی خواهد بست و دست رقبای
ایــران را از آنچه که آنها اراده کرده اند بــاز می گذاریم .فکر می کنیم
که این یک طرح راهبردی اســت اما درست بر خالف منافع ملی کشور
محسوب می شود.
ریزشهای عجیب قیمت خودرو در سایه نبود مشتری

دنیایاقتصاد نوشــت :با کاهش تورم انتظاری و نرخ ارز از یکسو و اثرات
روانی احتمال لغو ممنوعیت واردات خودرو ،بازار خودروهای خارجی کشور
نیز در مسیر سقوط قیمت قرار گرفت .طبق اخبار رسیده از بازار ،طی سه
تا چهار هفته گذشته ،قیمت خودروهای وارداتی ریزشی شدید را تجربه
کــرده ،تا آنجاکه فعاالن بازار از افت قیمت تا مرز  ۳۵درصد نیز صحبت
به میان میآورند.
واکنش روسیه به درخواست برخی نمایندگان مجلس در باره
بازرسان آژانس

نماینده دائم روســیه در سازمانهای بینالمللی در وین:در ارتباط با ترور
دانشمند ایرانی ،شماری از نمایندگان مجلس شورای اسالمی جمهوری
اسالمی ایران خواستار توقف اجرای پروتکل الحاقی و توقف بازرسیهای
آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران شــدند.علت و انگیزه این تقاضا
قابل درک است اما احساسات و هیجانات همیشه به یافتن راه حل های
درست کمک نمیکند .پروتکل الحاقی در جهت منافع همه ازجمله تهران
است/.ایسنا
تکذیبیههای علیه کریمیقدوسی به عدد  15رسید

شــرق نوشت :آش آنقدر شور شده که اینبار همجناحیهایش اقدام به
تکذیب ادعاهایش کردند؛ شــاید چون برای نخستینبار کریمیقدوسی،
نماینــده اصولگرای مجلس ،گلبهخودی زده اســت! رجانیوز ،رســانه
نزدیک به جبهه پایداری ،در کانال تلگرامیاش نوشت« :محتوای توییت
[کریمیقدوسی] از سوی منابع رجانیوز تکذیب شد»کریمیقدوسی رکورد
آن خود کرده
تکذیب را در میان نمایندگان و حتی چهرههای سیاسی از ِ
است .تا اینجا تقریبا  15ادعای مربوط به او را «شرق» احصا کرده که از
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سوی دیگران تکذیب شدهاند .اما به احتمال زیاد تعداد واقعی بیشتر از این
موارد است .نکته مهم این است که این فرد با این پیشینه برای حضور در
مجلس یازدهم تأیید صالحیت شده است!
دناپالس و وام های چندصدمیلیونی تان اجازه نمی دهد
مثل مدرس شوید

روزنامه جمهوری اســامی با اشاره به روز دهم آذر که به نام روزمجلس
نامگذاری شــده است نوشــت :بیتعارف باید بگوئیم اکنون در مجلس
شورای اســامی ،فردی با ویژگیهای مدرس نداریم و این یک نقص
بــزرگ و یک فقر واقعی بــرای مجلس و قوه مقننــه نظام جمهوری
اسالمی است.اگر فقط سادهزیستی و قناعت و مردمداری شهید مدرس
در وجود نمایندگان فعلی مجلس شــورای اسالمی باشد ،سایر ویژگیها
نیز به تدریج پدید خواهند آمد ولی افسوس که حقوقهای دهها میلیونی،
وامهای کالن ،دناپالس و منازعات سیاسی و جناحی اجازه برآورده شدن
این انتظار را نمیدهند
فائزه هاشمی :مردم از اصالح طلبان ناامید شدند

فائزه هاشــمی رفســنجانی ،عضو حزب کارگزاران به خبرآنالین گفت:
کارگزاران وابستگی مالی به خانواده آیت اهلل هاشمی ندارد .اعضای حزب
حق عضویت پرداخت می کنند و اگر دستشــان برســد کمک هم می
کنند .چند سالی اســت که در کارگزاران مثل اکثر احزاب اصالح طلب
شــاخص های اصالح طلبی کمتر دیده می شود.بخاطر نتیجه انتخابات
امریکا ممکن است اتفاقاتی در کشور بیفتد و انگیزه هایی برای رأی دادن
ایجاد شــود .شعار «اصالح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا » بخاطر نا
امیدی مردم به ویژه معترضین از اصالح طلبان بود ،جریان اصالحات در
اعتراضات راه را اشتباه رفت.عملکرد شورای شهر و شهرداری ها عملکرد
مناســبی نبوده .تصمیمات در شورای شهر بر اساس رأی اکثریت است،
محســن  ۱نفر بین  ۲۱نفر اســت و خودش تصمیم گیر نهایی نیست.
متأســفانه خود اصالح طلبان هم دموکرات نیستند و در درون خودشان
اعتقاد واقعی به دموکراســی ندارند ،این موضوع به لیدری آقای خاتمی
هم برمی گردد.مجمع روحانیون برجستگی ویژهای نسبت به دیگر احزاب
اصالح طلب ندارد که بخواهد لیدر باشد
ماجرای اهدای نشان خدمت به شهید فخریزاده

محمــود واعظی :ما شــهید فخری زاده را ســرمایه تمام ملت ایران
میدانیم اما کســانی که جز از عینک منافع جناحی ،توان مشــاهده
و تجزیه و تحلیــل اتفاقات و موضوعات را ندارنــد ،ظاهراً فراموش
کردهاند که این شــهید بزرگوار در ســالهای گذشته عضوی از دولت
تدبیر و امید بوده اســت .حضور اثربخش ایشــان در راس موثرترین
بازوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،گام بلندی در راستای
شایستهســاالری بوده و حاال به جای اینکه دولت برای اســتفاده از
قابلیتها و توانمندیهای این شهید قدر ببیند ،در مظان اتهامات ناروا
و شــایعات بیاساس قرار گرفته اســت .از نتایج عجیب این عملیات
روانی غیرمســئوالنه ،یکی این است که شهید بزرگواری که عضوی

از همان دست هک دادی
هب تو رب خواهد گشت

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:

نخستین جلسه دادگاه « پوری حسینی» برگزار شد /سردار حاجیزاده :دست از انتقام بر نخواهیم داشت
 /تکذیبیههای علیه کریمیقدوسی به عدد  15رسید /ریزشهای عجیب قیمت خودرو در سایه نبود مشتری
از دولــت بوده و همزمان با تیم مذاکرهکننده ،به دلیل نقشآفرینی در
توسعه و بالندگی صنعت صلحآمیز هستهای،نشان درجه دو خدمت از
دست رئیسجمهور دریافت کرده است (این مسئله به دلیل مالحظات
امنیتی در آن زمان رسانهای نشد) را مخالف دولت بازنمایی میکنند و
شهادت مظلومانه او را به برجام ربط میدهند.
نخستین جلسه دادگاه « پوری حسینی» برگزار شد

نخســتین جلسه رسیدگی به اتهامات «میر علی اشرف عبداهلل پوری
حسینی» رییس پیشیین سازمان خصوصی سازی در شعبه اول دادگاه
کیفری یک اســتان تهرام به ریاست قاضی جواهری در برگزار شد .با
توجه به شــرایط ویژه کرونایی و ضرورت رعایت ضوابط ســتاد ملی
کرونا این جلســه با رعایت پروتکل های بهداشتی و حضور محدود
حضار برگزار شد .نماینده دادستان گفت :پوری حسینی رییس سازمان
خصوصی متهم اســت به اخالل عمومی در نظام تولیدی کشــور از
طریق واگذاری بنگاههای کالن دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی
و بدون توجه به اجرای سیاستهای کالن اصل  ۴۴و مقررات مربوطه
و کارشناسی غیرمعتبر.
عاقبت راهی که مجلس آغاز کرده ،تبدیل ایران
به کره شمالی است

یک کارشــناس امور بینالملل ،گفت :برخــی از مخالفان برجام که
اتفاقا در مجلس نیز حضور دارند ،میخواهند در کنار اهداف تبلیغاتی
خودشــان ،همان روند تخریبی علیه دولــت را ادامه بدهند و بگویند
دلواپسی ما از سیاست خارجه دولت بیجا نبوده و ترور شهید فخریزاده
یکی از نتایج همین اقدامات است که البته این موضوعات هیچ ارتباطی
با هم ندارند .علی بیگدلی در گفتوگو با «انتخاب» با اشاره به مصوبه
اخیر مجلس برای خروج از پروتکل الحاقی در واکنش به ترور شهید
فخریزاده ،گفــت :این اقدام مجلس به هیچ عنوان نمیتواند به نفع
مصالح و منافع کشــور باشــد .من فکر میکنم که این اقدام مجلس
بیشتر یک اقدام عاطفی بود که به ظن خودشان بتوانند جامعه را آرام
کنند وگرنه اصال اقدام درستی و متناسبی با اتفاق تروریستی اخیر نبود.
مضاف براینکه اساسا این مباحث و مسائل در حوزه اختیارات مجلس
نیست که راسا درباره سیاست خارجه تصمیمگیری کند و باید درباره
این مســائل شورای عالی امنیت ملی و رهبری تصمیمگیری کرده و
نظرنهایی را بدهند .این کارشناس سیاست خارجی با بیان اینکه راهی
که مجلسیها شــروع کردهاند عاقبت کارش کره شمالی خواهد بود،
تصریح کرد :اگر فرض کنیم که اقدامات مجلس عملیاتی شــود و در
ادامه ایران از  NPTو برجام و پروتکل الحاقی خارج شــود ،ما نهایتا
مورد توجه شــورای عالی امنیت قرار میگیریم و آنان برای حل این

مساله قطعا به ایران تذکراتی خواهند داد که اگر مورد توجه قرار نگیرد،
ما در منشور و ذیل قطعنامهها قرار گرفته و در نهایت مشمول تحریم
همه کشــورها خواهیم بود .این یعنی آنکه بهانهها و مســیرها برای
جنگافروزی دشمنان علیه ایران هموار خواهد شد و آنان با ادعاهای
واهی میتوانند به راحتی علیه ایران اعالن جنگ کنند.
شمخانی :ترور شهید فخریزاده با دستگاه هایی الکترونیکی
انجام شد؛ فردی در صحنه حاضر نبود

علی شمخانی ،دبیر شورایعالی امنیت ملی :اگر روزی مجال این پیش
آمد و مصلحت بر آن قرار گرفت که تالش های گام به گام شــهید
فخــری زاده در تولید اقتدار در حــوزه های مختلف از کرونا گرفته تا
پدافند هسته ای و هسته ای بیان شود ،حتم ًا چشم مبهوت جهانیان از
توانمندی و دانش او بیش از این مبهوت خواهد شد که این فرد با این
قابلیت ها آیا می تواند در ایران وجود داشته باشد؟ بله -این گونه است
و فخری زاده تنها نیست .وی تأکید کرد :ما به طور قطع فخری زاده
ها داریم و آنها هرگز قادر نیســتند توان علمی و فناوری کشورمان را
متوقف کنند .خون این شهید همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند
موجب تداوم مسیری است که او شروع کرد و امیدوارم که بازماندگان
قصاص خون این شــهید را به نحوی که موجب شــادی ملت ایران
شــود ،بگیرد .دبیر شورایعالی امنیت ملی گفت :عملیات ترور شهید
فخریزاده بسیار پیچیده و با دستگاه هایی الکترونیکی بوده و فردی در
صحنه خاضر نبوده است .این مقام ارشد امنیتی ادامه داد :سرنخ هایی
وجود دارد؛ کســی که این طراحی را کرده برای ما مکشــوف است و
سابقه اش را می دانیم .ضمن اینکه منافقین در این اتفاق نقش داشتند
و عنصر جنایتکار این امر ،اسراییل و موساد است.
سردار حاجیزاده :دست از انتقام بر نخواهیم داشت

ســردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه
مراسم تشییع پیکر پاک شهید محسن فخری زاده گفت :تروریستها
و دشمنان اسالم میخواهند حرکت نورانی ملت ایران را متوقف کنند،
اما بدانند اگر قرار بود این اتفاق بیفتد در این چهل ســال که  ۱۷هزار
شهید ترور دادیم این حرکت متوقف میشد ،اما امروز شاهد ادامه این
حرکت ملت ایران هستیم .وی گفت :دشمنان ما از ترس مرگ دست
به خودکشی زدند و بدانند که قطع ًا تقاص خواهند داد .فرمانده نیروی
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی خطاب به دشمنان تصریح
کرد :ملت ایران از انتقام دســت برنخواهد داشــت .سردار حاجی زاده
گفت :راه این شــهید و دیگر شهدای ترور ادامه دارد و این شهادتها
رغبت و انگیزه دوستان و همکاران این شهید را برای ادامه راه او بیشتر
خواهد کرد.

وزیر کشور :باالترین تخمین درگیری
 ۳درصد مردم با کرونا است

وزیر کشور :توصیههای جدیدی که که وجود دارد ،در این جلسات بررسی
میشود و نهایتا آن قسمت از پیشنهادات اجرایی هست ،ابالغ میشود و
قرارگاه آن را پیگیری میکند و بخشهایی از پیشنهادات که باید درباره
آن تصمیمگیری شود نیز به ستاد ملی ارجاع داده میشود .فرمانده قرارگاه
عملیاتی ســتاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد :مجموعه افرادی که در
باالترین تخمین و بدترین و پرریســکترین نگاه به این موضوع داریم
شامل  ۳درصد مردم ما هستند و یعنی  ۹۷درصد مردم ما در این خصوص
هیچ نگرانی ندارند و ســالم هستند و فقط  ۳درصد به نوعی درگیر این
هم و غم ما این باشد که از این  ۳درصد
موضوع(کرونا) شــدهاند و باید ّ
مراقبت کنیم و خودشان نیز از خود مراقبت کنند تا آن  ۹۷درصد بهراحتی
بــه زندگی خود ادامه دهند .رحمانی فضلی گفت :ما بخاطر این  ۳درصد
مجبور میشویم تا  ۹۷درصد را در شرایط خاص قرار دهیم و تعطیالت و
محدودیت میگذاریم که برای مردم نگرانی ایجاد میشود.
منتجب نیا :مرکز نیروهای تندرو مشهد و قم است

یک چهره سیاسی اصالح طلب درباره برخی تندروی ها در کشور گفت:
واقعیتی وجود دارد و آن هم این است که مجموعه ای بی منطق شکل
گرفته اند و مرکز آنها عمدتا در قم و در مشهد است«.رسول منتجب نیا»،
چهره سیاسی اصالح طلب ،با اشاره به افزایش تندروی ها طی ماه های
اخیر گفت :در برخی از مجالس قم تعدادی برای این کارها تربیت شده اند
و آموزش دیده اند تا در روزهایی که کشور درگیر بحران است ،علیه هر
کسی که خواستند تظاهرات کنند.وی در ادامه گفت واقعیتی وجود دارد و
آن هم این است که مجموعه ای بی منطق ،تندرو و خشن شکل گرفته
اند و مرکز آنها عمدتا در قم و در مشهد است و یا می توان گفت ،حداقل
محل ظهور آنها در این دو شهر است .تا به حال موارد زیادی وجود داشته
که آنها دســت به حرکاتی زشت و زننده زده اند ،البته که در همه موارد،
مقامات و مراجع و بزرگان آن را محکوم کرده اند.این فعال سیاسی افزود:
به طور مثال تجمعی که در مســجد فیضیه داشتند و روحانی را به خفه
کردن در استخر ،تهدید کردند ،این حرکت بسیار زشت و بچگانه بود که
در ضمن آن اعتراف به قتل آیت اهلل هاشــمی برداشت شد .از این موارد
به دفعات در قم و مشهد اتفاق افتاده است ولی مسئوالن با آنها برخورد
ریشه ای ندارند .شاید به طور موردی یکی دو نفر را دستگیر و برای مدتی
زندانی کنند اما چند ماه بعد آزاد می شوند و این برخوردی ،اساسی و ریشه
ای نیست .برخورد اساسی یعنی برنامه ریزان و طراحان این موارد که در
تهران ،قم و مشهد مشخص هستند مورد تعقیب قرار بگیرند اگر این افراد
مجازات و یا کنترل شــوند ،افرادی که در دست پایین این جریانات مزد
منبع تابناک
بگیر هستند دست به چنین کارهایی نمی زنند .

