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نگاهی به تحرکات انتخاباتی اصالح طلبان در هفته گذشته؛

نبوی در نقش
لیدر اصالحات
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ به «صبح امروز»مطرح کرد:

سالمت کامل  ۴۷۰نفر از کادر درمان مشهد
بعدازواکسیناسیون
4

ماجرای نامه جنجالی مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی
برای واکسیناسیون خارج از نوبت هنرمندان؛

خون ما رنگینتر نیست!

5

هرکارت ملی ،یک روغن در؛

صفهای چرب و چیلی

3

در گزارشی از یک پدیده اجتماعی ،اقتصادی مطرح شد:

جوالن ساخت و ساز غیر
مجاز در روستاهای کاشمر
6

 ۴هزار کتابخانه در
کانونهای مساجد
خراسان شمالی فعال است

3

آگهي فراخوان عمومي 99/09
رديف

مشخصات

مدت اجاره

1

اجاره سالن ورزشی پهلوان وفادار در مرکز

یکساله

قيمت پايه كل کارشناسی
(ریال)

ناحیه یک شهر جدید گلبهار

@Sobh_Emrooz
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اجاره بهاء یکساله سالن
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آخرین تحوالت برجام

اهداف سفر گروسی به تهران
به روایت صالحی

رئیس ســازمان انرژی اتمی ضمن اعتراض به درز اطالعات محرمانه آژانس در رســانهها،
گفت :در جلســه فردا با رافائل گروســی مالحظات آژانس در چارچوب موافقتنامه پادمان و
همکاریهای دو طرف مورد بررسی و گفتوگو قرار خواهد گرفت.
ی اکبر صالحی» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی امروز (شنبه) در پاسخ
«عل 
به سؤال خبرنگار فارس در خصوص هدف سفر «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی به تهران و خبر منتشــر شــده رویترز مبنی بر مشاهده آلودگی ذرات اورانیوم در
دو نقطه در ایران که در آســتانه ســفر گروسی به تهران منتشر شده است ،اظهار داشت :بعد
از اعالم ما مبنی بر اجرای ماده ششــم قانون مصوب مجلس در خصوص توقف نظارتهای
فراپادمانی و ارائه نامه در این خصوص به آژانس ،رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی
درخواست سفر فوری به ایران و دیدار با اینجانب را مطرح کرد.
وی افزود :ســازمان انرژی اتمی ایران با در نظر گرفتن تعامالت خود با آژانس با این ســفر
موافقت کرد.
مشروح گفتگوی صالحی با فارس را در ادامه می خوانید:

نگاهی به تحرکات انتخاباتی اصالح طلبان در هفته گذشته؛

نبوی در نقش لیدر اصالحات

اعتراض شفاهی و کتبی ایران به درز اطالعات محرمانه آژانس در رسانهها

علی روغنگران

طرح شفافیت آرا چه زمانی در صحن علنی
مجلس مورد بررسی مجدد قرار میگیرد؟

Ali.solh.1980@gmail.com

آخرین تحوالت برجام

ســرانجام بهزاد نبوی با
قبــول ریاســت نهاد
اجماع ســاز اصالح
طلبان (ناسا) رهبری
جریان اصالحات را بر
عهده گرفت .او بیشتر از
آنکه یک اصالح طلب به
شــمار بــرود ،از دیدگاه
مخالفــان خــود یــک
ساختارشکن بوده و بارها
تا مرز مــرگ پیش رفته
اســت؛ آن زمان که علیــه حکومت پهلوی
جبهــه دموکراتیک خلق را تاســیس کرد و
هنگام بازداشت قصد داشت با قرص سیانور
خودکشــی کند تا به دام مامــوران پهلوی
نیافتد .از آن زمان بهــزاد نبوی بارها به آن
رفتار اشــاره کرده و به کنایه گفته که عمر
اضافه کرده است .در دهه هفتاد ،بهزاد نبوی،
ســازمان مجاهدین انقالب اسالمی ایران را
تاســیس کرد کــه حزبی جریانســاز بود و
توانســت جریان اصالحــات را از دل چپ
اســامی با مفاهیم مدرنی مثل دموکراسی
احیــا کند .نبــوی در هفته نامــه عصر ما و
جلســات منظم میــدان انقــاب و کمک
نیروهای همفکر خود ،به تربیت نسل جدید
چهرههــای روزنامهنــگار و فعال سیاســی
پرداخت .بــا پیروزی خاتمی در انتخابات 76
نبوی بار دیگر به عرصه سیاست بازگشت و
این بار ،در قامت نایب رئیس مجلس ششم و
ســخنگوی جبهــه دوم خــرداد نطقهای
حماسی در مجلس داشــت .اما در نهایت با
اســتعفا از نمایندگی به خاطر اعتراض به رد
صالحیتهای گسترده مجلس هفتم ،به یک
چهره معتــرض تبدیل شــد .همین بود که
جوانــان اصولگرا در قم وقتــی در بحبوحه
تبلیغات سال  84فرصت یافتند ،با طناب دار
و شعار «اعدام باید گردد» به او حمله کردند
و پیرمرد را حسابی کتک زدند؛ سال  88هم
با حضور در ســتاد موســوی نهایتا به زندان
خبرنگار

صالحی در این خصوص چند نکته را یادآور شــد و گفت :متاســفانه درز اطالعات محرمانه
آژانس در رســانههای بینالمللی روند ناخوشایندی اســت که از سالهای گذشته همچنان
ادامه دارد و در این خصوص جمهوری اسالمی ایران بارها به صورت شفاهی و کتبی مراتب
اعتراض خود را به آژانس ارائه کرده اســت .اخیرا نیز آقای غریب آبادی سفیر و نماینده دائم
ایران در وین ( )+طی یادداشــت رسمی مالحظات حقوقی و سیاسی حول این موضوع را با
جزییات به آژانس تذکر داده است.
وی یادآور شــد :موضوعات این چنین به صورت معمول بین آژانس و کشــورهای عضو در
جریان اســت و تا زمانی که فرآیند بررسیها نهایی نشده است ،نبایستی به رسانهها کشیده
شود.
رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد :تردیدی نیست که انتشار این گونه مطالب با اهداف
و اغراض سیاسی صورت میگیرد.
وی اضافه کرد :به نظر اینجانب سازوکارهای آژانس باید به گونهای بازنگری شود که از تکرار
این گونه اقدامات جلوگیری به عمل آید.
صالحی گفت :برای رســیدن به این ســازوکار آژانس میبایســت ضمن حفــظ بیطرفی با
رویکردی حرفهای از انتشار مطالب این چنین جلوگیری کند.
* در جلســه (یکشــنبه) با گروســی مالحظات آژانــس در چارچوب موافقتنامــه پادمان و
همکاریهای دو طرف مورد بررسی و گفتوگو قرار خواهد گرفت /از تاریخ پنجم اسفند ماه
نظارتهای فراپادمانی متوقف خواهد شد
معاون رئیس جمهور در خصوص اهداف سفر گروسی به تهران نیز ضمن اشاره به درخواست
مدیرکل برای سفر به ایران اعالم کرد :از آنجایی که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها
و صیانت از منافع ملت ایران در حال اجرا اســت و طرف مقابل هنوز تعهدات خود در زمینه
لغو تحریمها را اجرا نکرده اســت ،از تاریخ پنجم اســفند ماه نظارتهای فراپادمانی متوقف
خواهد شــد ،در عین حال در جلسه (یکشنبه) با آقای گروسی مالحظات آژانس در چارچوب
موافقتنامه پادمان و همکاریهای دو طرف مورد بررسی و گفتوگو قرار خواهد گرفت.

رفت و تا آخرین روز حکمش در زندان ماند.
با این حال ،اســفند  ،98بهزاد نبوی متحول
شده و برخالف رفتار رادیکال پیشین ،این بار
از حضور در انتخابات دفاع میکرد و رای داد
و حاال تالش برای اجماع میان اصالح طلبان
در انتخابات ریاست جمهوری  1400را آغاز
کرده اســت .همه این ماجراها ،زندگی بهزاد
نبوی را بیشتر از هر سیاستمدار اصالح طلب
دیگری پرفراز و نشــیب کرده اســت .بهزاد
نبوی دوســتان زیادی در میان اصالحطلبان
دارد ،اما بیشتر از دوست ،دشمنان فراوانی در
الیههای جریان تندرو دارد .صدها مقاله که
در کیهان و ســایر رســان ه هــای تندروی
اصولگرا علیه او نوشــته شــده است ،نشان
میدهــد تا چه انــدازه شــخصیت او برای
اصولگرایان منفور و دوســت نداشتنی است.
چندی پیش هم صفار هرندی در یک برنامه
تلویزیونــی نبــوی را متهم کرد کــه اوایل
انقــاب به نام جلوگیری از قاچاق ،زندگی را
بر مردم تنگ کرده بود .حاال اما بهزاد نبوی
آخرین گزینه رهبری جریان اصالحات است.
حضور با یک نامزد اصالحطلب و به دســت
آوردن رای حداقلی ،حمایــت از یک گزینه
اعتدالی اما با شانس باال ،پیروزی سراسری یا
حتی تا پیروزی با یک گزینه اصالح طلب ،در
صــورت نرمش شــورای نگهبــان در تایید
صالحیــت ها ،راههای پیــش روی نبوی و
اصالح طلبان هستند.

نداشــته باشــد .تاکنون احزاب بسیاری از
ظریف بــرای حضور در انتخابات ریاســت
جمهوری دعوت کردهانــد اما در این مورد
خاص ،نکته جالب آن اســت که جهانگیری
خود یکــی از کاندیداهای احتمالی انتخابات
اســت؛ چنانچه مدتها پیــش رایزنیهایی
با برخی اصالح طلبان خوشــنام را نیز آغاز
کرده بود اما ماجراهایی مثل ارز جهانگیری
و عملکرد دولت روحانی و حواشی برادرش
که هیچکدام برایش نام نیکی نداشت ،باعث
شد فعال برای تصمیم نهایی دست نگه دارد.
ایــن در حالی بود که در جریان مناظرههای
انتخاباتی ســال  96جهانگیری آنقدر خوش
درخشیده بود که بسیاری او را رئیس جمهور
بعــدی ایران میدانســتند و حتی میگفتند
اگر همین االن هم کنار نکشــد ،رای اش
از روحانی بیشــتر است ،با این حال از سال
 96به بعد جایــگاه او آنقدر نزول یافت که
حتــی در دولت هم به قــول خودش اختیار
عوض کردن منشــیاش را نداشته باشد .از
سوی دیگر محمدجواد ظریف هم همانگونه
که گفته شد به قول خودش تخصصی برای
سیاســت داخلی ندارد .احتماال در جلســه
جهانگیــری  -ظریــف بار دیگر پیشــنهاد
همیشگی به ظریف ارائه شده است؛ حضور
معاون اول قوی .قبال هم به ظریف پیشنهاد
داده بودند که یک معاون اول بســیار قوی
باید در کنار او حضور داشــته باشد تا بتواند
حوزه درون کشور را مدیریت کند.

اصالح طلبــان تالش دارنــد ظریف را به
انتخابــات بیاورنــد .ظاهــرا جهانگیری در
کاخ ســعدآباد دیداری با ظریف داشته و از
او درخواســت کرده نظرش را درباره حضور
در انتخابات ریاســت جمهوری بگوید که با
پاسخ همیشــگی ظریف مواجه شده است:
«در مســائل اجرایی داخلی تسلطی ندارم»
و جهانگیــری خیال ظریــف را از این بابت
جمع کــرده که نگرانی بــرای امور اجرایی

صادق خــرازی دبیر کل حزب ندای ایرانیان
گفتــه «اعضای حــزب در حــال مطالعه و
بررسی هســتند تا ببینند مناســبات داخلی
جریان اصالحات به کدام سمت خواهد رفت.
اگر منافع ملی و منافع مردم در آن لحاظ شود
که با حضــور فردی مثل بهزاد نبوی امیدوار
هستیم همراهی خواهیم کرد .اما اگر قرار بر
تکرار روندهای گذشــته باشد که پیام ساز و
کار انتخاب افراد حقیقی فعال این است بعید

اصرار اصالح طلبان به کاندیداتوری
ظریف

ساز مخالف ندای ایرانیان

میدانم حزب ندای ایرانیان همراهی کند».
صادق خرازی رابطه بسیار نزدیکی با سردار
قالیباف دارد و اگر رودربایســتیهای حزبی
نبود ،حتما در ســتاد او فعال میشــد .حزب
ندای ایرانیــان البته قبال اعــام کرده بود
صادق خرازی را بــه عنوان گزینه انتخاباتی
معرفــی خواهد کرد و اکنون هم نخســتین
پالس آنها از زبان دبیر کل رسیده که احتمال
دارد با نهاد اجماع ساز همکاری نکنند.
کارگزاران ،فعال تر از دیگر احزاب

حزب کارگزاران جدیتر از سایر احزاب اصالح
طلب در فکر انتخابات  1400است .زمانی که
هنوزبحث بر ســر کلیات بود و کسی درباره
مصداقها حرف نمیزد ،لیست بلند انتخاباتی
حزب کارگزاران منتشر شد .هفته گذشته نیز
حسین مرعشی درباره آخرین اقدامات حزب
کارگزاران برای انتخابــات  1400خبرهایی
داده و گفته «تصمیم ما این اســت که بعد از
بررسی صالحیت نامزدهای انتخابات توسط
شورای نگهبان ،گزینه خود را اعالم کرده و
از حاال دســتمان را رو نمیکنیم ».البته این
جمله با لیســت ابتدایی در تناقض اســت و
معلوم نیســت این سخن را باید قبول کرد یا
انتشار لیســت افراد مورد حمایت را .مرعشی
همچین گفتــه «ما دربــاره گزینه حزب به
جمع بندی رســیده ایم و پیشنهاد خود را به
ائتالف اصالح طلبــان اعالم خواهیم کرد و
از او دفــاع میکنیم ،اما در نهایت براســاس
نظر ائتــاف عمل میکنیم ،چون عضوی از
ائتالف اصالح طلبان هستیم.
محبوبیت خاتمی نزد اصالح طلبان

بحث دعــوت از خاتمی همچنــان یکی از
گزینههــای روی میز اصالح طلبان اســت؛
اگرچــه خاتمی این پیشــنهاد را به تندی رد
کرده اســت .هفته گذشــته برای بار دیگر
درباره وضعیت خاتمی صحبت شــده و اینبار
مصطفی معین گفته «قرائن و برخی شواهد
به دست آمده در نظرسنجیها کاهش اعتماد
عمومــی را به جریانهای سیاســی از جمله

اصالح طلبان و اصولگرایان نشــان میدهد،
ولی به نظرم این آسیب قابل ترمیم است».
معین درباره نقش لیدری خاتمی و شیخوخیت
بزرگان اصالحات همچنــان پررنگ گفت:
«نمیتــوان بر پایه برخی اظهــار نظرها که
عکــس العملــی در مقابل نقــض عهدها و
ضعفهای دولت یا فضاسازیهای افراطیون
اســت و در برخی از نشــریات یا شبکههای
اجتماعی بازتاب داده میشــود پیشداوری
کرد .آری ،محوریت و محبوبیت آقای خاتمی
در نــزد اصالح طلبانی کــه قصد خدمت به
جامعــه را بــدون چشمداشــتی از قدرت و
رانتهای آن دارند مانند گذشــته وجود دارد.
در واقع پایگاه اجتماعی ایشــان نیز کاهش
نیافته است».
گزینه حزب مردمساالری در انتخابات

حــزب مردمســاالری هم از قافلــه احزاب
اصالح طلب عقب نمانده و اعالم کرده قرار
اســت نامزد اختصاصی معرفــی کند .آرش
حبیبی عضو شــورای مرکزی و ســخنگوی
حزب مردمســاالری گفته «احتمال معرفی
نامزد اختصاصی حزب مردمســاالری برای
انتخابات ریاست جمهوری  1400وجود دارد.
بحث نامزد اختصاصی حزب مردمســاالری
برای انتخابات ریاســت جمهــوری 1400
از مدتها قبل در دفتر سیاســی و شــورای
مرکزی این حزب تصویب شــده ،اما پس از
مخالفت دبیرکل ،بــه مجمع عمومی کنگره
نوزدهم موکول شــده و لــذا تاکنون اعالم
نشــده اما اگر در کنگره نوزدهم حضور نامزد
اختصاصی پذیرفته شود این موضوع به جبهه
اصالحطلبان ایران اطالع داده میشود».
آنگونه که ســخنگوی حزب گفتــه ،ظاهرا
مخالف اصلــی نامزد اختصاصــی دبیر کل
اســت؛ البته مصطفی کواکبیان آنقدر اعتماد
به نفس دارد کــه برای انتخابات ریاســت
جمهوری ثبت نــام کند .دلیل مخالفت فعال
معلوم نیســت؛ شــاید دلیل ماجرا حمایت از
عارف باشد.

برجام و رفع تحریمها در گفتوگو با نمایند ه جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد؛

عضو هیات رئیسه مجلس گفت :حداقل دو هفته به صورت سه شیفت درگیر بررسی جزئیات
الیحه بودجه ســال  ۱۴۰۰خواهیم بود تا به تصویب برســد ،پــس از آن نیز برای تایید به
شــورای نگهبان ارجاع خواهد شد که در این فرصت میتوانیم طرح شفافیت آرا را در دستور
کار قرار دهیم.
سید ناصر موسوی الرگانی به زمان برسی مجدد طرح شفافیت آرا در مجلس شورای اسالمی
اشــاره کرد و گفت :براساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی وقتی بررسی جزئیات
الیحه بودجه در دســتور کار قرار میگیرد ،هیچ طرح یا الیحه دیگری مورد بحث و بررسی
قرار نمیگیرد.
نماینده مردم فالورجان در مجلس افزود :در صورتی زمان بررسی بودجه طرحی مورد بررسی
قرار میگیرد که سه فوریتی و برای کشور ضرورت داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد :حداقل دو هفته به صورت سه شیفت درگیر بررسی
جزئیات الیحه بودجه ســال  1400خواهیم بود تا به تصویب برسد ،پس از آن نیز برای تایید
به شــورای نگهبان ارجاع خواهد شــد که در این فرصت میتوانیم طرح شــفافیت آرا را در
دستور کار قرار دهیم.

رای پرونده شرکت نیشکر هفت تپه به زودی
صادر می شود

نماینــده مردم تهران ،ری ،شــمیرانات ،پردیس و اسالمشــهر در مجلس گفت :براســاس
صحبتهای شــفاهی که در خصوص پرونده هفت تپه مطرح شــده است ،رای قاضی صادر
شده ،اما در انتظار اطالع رسانی آن هستیم.
احمد نادری به آخرین وضعیت پرونده نیشــکر هفت تپه اشــاره کرد و گفت :پرونده شرکت
نیشــکر هفت تپه در ایســتگاه آخر که همان قوه قضائیه بوده قرار گرفته است و قاضی باید
رای خود را در این رابطه صادر کند.
نماینــده مردم تهران ،ری ،شــمیرانات ،پردیس و اسالمشــهر در مجلس افزود :براســاس
صحبتهای شــفاهی که در خصوص پرونده هفت تپه مطرح شــده است ،رای قاضی صادر
شده ،اما در انتظار اطالع رسانی آن هستیم.
وی به البیگریهای مدیرعامل شــرکت هفت تپه اشــاره و اظهار کرد :طبیعتا مدیرعامل
نیشــکر هفت تپه همچون گذشــته در حال فشار وارد کردن به قوه قضائیه و نهادهای دیگر
اســت ،البته چنین موضوعی تازگی ندارد؛ چرا که از همان گذشته تا االن به دنبال البیگری
بــوده که در حال حاضر نیز میخواهــد تالش خود را انجام دهد تا مانع خلع ید شــود ،اما
دســتگاه قضایی و شان آیت اهلل رئیســی اجل از این صحبتهاست که بخواهد تحت تاثیر
چنین اقداماتی قرار بگیرد.
ایــن نماینده مردم در مجلس افزود :مطمئن هســتم رای دادگاه پرونده شــرکت هفت تپه
مطلوب و رایی خواهد بود که به عدالت نزدیک است.

ســرویس سیاســی /رهبر انقالب در ارتباط تصویری با مردم
آذربایجان شرقی ( )۲۹/۱۱/۹۹درباره سیاست جمهوری اسالمی
در مورد برجام فرمودند« :حرفهایی زده میشود ،وعدههایی داده
میشــود .من میخواهم امروز فقط همیــن یک کلمه را بگویم؛
بگویم ما حرف و وعدهی خوب خیلی شــنیدهایم که در عمل،
آن حرفها و وعدهها نقض شده و ض ّدش عمل شده .حرف فایده
ندارد ،وعده فایده ندارد؛ این دفعه فقط عمل ،عمل؛ عمل از طرف
مقابل را ببینیم ،ما هم عمل خواهیم کرد .با حرف و وعده و اینکه
«مــا این کار را خواهیم کرد ،آن کار را خواهیم کرد» جمهوری
اســامی این دفعه قانع نخواهد بود ،مثل گذشته نخواهد بود».
پایگاه اطالعرســانی  KHAMENEI.IRذیــل پرونده «حرف
قطعی» موضع جمهوری اسالمی در زمینهی تحریمها و برجام
را در گفتوگو با دکتر مجید تختروانچی ،ســفیر و نمایندهی
جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد بررسی میکند.
ما در مورد برجام و سیاست هستهای ،همواره از یک منطق قوی
برخوردار بودهایم؛ یعنی سیاستی که ما اتخاذ میکنیم ،بر مبنای
یکسری اصول است و این اصول ،دارای منطقی است .طبیعت ًا
این منطق وقتی با کشورهای مختلف مطرح میشود جای هیچ
شکوشبههای باقی نمیگذارد.
در مورد سیاست هستهای ،وقتی ما در برجام به توافق رسیدیم،
قبول کردیم که یکسری تعهدات را برای یک دورهی خاصی
بپذیریــم تا تحریمهایی که بهطــور غیرقانونی و ظالمانه علیه
مردم ایران وضع شده بود ،در چهارچوب و بازهی زمانی برداشته
شود؛ ا ّما آنها از همان ابتدا در عمل کار خالفی کردند که جای
شکوشــبههای باقی نماند .ما در دوره اوباما گزارشهایی برای
هماهنگکنندهی برجام فرســتادیم و به اقدامات خالف دولت
آمریکا در آن زمان نســبت به تعهداتــش ،اعتراض کردیم .در
دورهی ترامپ هــم که نقض فاحش برجام با خروج غیرقانونی
آمریکا از برجام صورت گرفت ،ما همان موقع اعالم کردیم که
این کار خالف برجام است و به اعضای شرکتکننده در برجام
گفتیم که اقدام آمریکا نباید بیپاسخ بماند .آنها هم به ما گفتند
که شــما مدتی صبر کنید و ما جبران میکنیم ،ولی متأســفانه
نهتنها جبران نکردند ،بلکه به تعهداتشان هم عمل نکردند.
هر سهنوع تحریم باید برداشته شود

همانطــور که گفته شــد ،مبنــای برجام قبول یکســری
محدودیتها توسط ایران در ارتباط با موضوع هستهای در قبال
لغو تحریمهای شــورای امنیت ،اروپاییهــا و آمریکاییها بود.

امضا بدون راستیآزمایی معنی ندارد
درحقیقت اگر ما بخواهیم بــرای رفع تحریم ،بهصورت ناقص
برخورد کنیم ،توازنی که از ابتدا در برجام شکل گرفته بود ،به هم
میخورد .همین اتفاق هم افتاد و با خروج دولت قبلی آمریکا از
برجام ،عدم توازن شــدیدی بهوجود آمد .ما از همان ابتدا گفتیم
کــه باید عدم توازن را رفع کنند؛ چون اگر این عدم توازن وجود
داشته باشد ،برجام دیگر معنی ندارد .ایران به طرف مقابل اعالم
کرد که این وظیفهی شماســت که این عدم توازن را رفع کنید،
اگــر در رفع آن ناتوانید ،پس مــا مجبوریم که توازن را به گونه
دیگری برقرار کنیم .به همین دلیل ما یکسال صبر کردیم و بعد
قدمهایی را بهصورت متقابل برداشتیم تا توازن در برجام بهوجود
بیاید.وقتی ترامپ از برجام خارج شد ،یکسری تحریم ک ه باید
در چهارچوب برجام لغو میشد ،برگشت و یکسری تحریم دیگر
هم اضافه شد .عالوه بر این آمریکاییها تحریمهای دیگری ،با
عناوین جدیدی (غیر از هســتهای) اعمال کردند .درواقع نهتنها
در چهارچوب برجام تحریمها برچیده نشد ،بلکه عناوین همان
تحریمها را عوض کردند و بهعنوان تحریم جدید مطرح کردند.
در مجموع از زمان خروج آمریکا از برجام تا اآلن ،سه نوع تحریم
علیــه ما اعمال کردند .اگر هرکدام از این تحریمها لغو نشــود،
بازگشت آمریکا معنی ندارد؛ یعنی آمریکا موقعی میتواند بگوید
که من به برجام برگشــتم که همهی این تحریمها لغو شــود.
صــرف اعالمنظر و اینکه بگوید من آمادهام به برجام برگردم یا
به برجام برگشتم ،ولی در عمل این تحریمها لغو نشود و از بین
نرود ،از دید ما هیچ ارزشی ندارد.
امضا بدون راستیآزمایی معنی ندارد

عالوه بر این بحثراستیآزمایی هم از بحثهای بسیار مهمی
اســت که ما حتم ًا بر آن تأکید داریم .ما وقتی تعهداتمان را در
چهارچوب برجام اجرا میکنیم ،نمایندهی آژانس نظارت دارد .این
کاری اســت که نمایندگان آژانس بینالمللی انرژی اتمی انجام
میدهند و آنها مشــخص میکنند که تعهد ایران انجام شده یا
انجام نشده است .سابقهی کار ما روشن است .ما وقتی موردی را
قبول میکنیم ،به تعهداتمان هم عمل میکنیم؛ ا ّما در ارتباط با
لغو تحریمهایی که باید آمریکاییها انجام بدهند ،ما باید بهعنوان
کشور ذینفع راستیآزمایی کنیم؛ یعنی اگر آمریکاییها میگویند
ما تحریم نفت یا پتروشیمی ایران را برداشتیم ،ما نمیتوانیم فقط
به امضــای یک نامه یا اعالم موضع رضایت بدهیم .اگر امضاء
همراه با فرآیندی برای راستیآزمایی اقدامات نباشد ،معنی ندارد.
بهطور مثال ،نفتفروختن ما یکسری لوازمی دارد .شرکتی که

میخواهد از ایران نفت بخرد ،نباید از تحریمشدن توسط آمریکا
هراس داشــته باشد .درحقیقت مجموعهای از تحریمها باید لغو
بشــود تا فروش نفت بهصورت دقیق و کامل انجام شود .یعنی
اگر اعالم شود که تحریم نفت ایران لغو شد ،فینفسه نمیتواند
کفایت کند .باید در کنارش تضمینهایی هم وجود داشته باشد
که مشکلی برای فروش نفت هم پیش نیاید.یک نکتهی بسیار
مهم دیگر در زمینه راستیآزمایی ،بحث بانکی است .مث ً
ال شرکتی
کــه از ایران نفت میخرد ،باید بتواند از طریق سیســتم بانکی
جهانی پولش را بهراحتی به ایران منتقل کند؛ یعنی نقلوانتقاالت
بانکی باید اینقدر ساده باشد که هیچ شکوشبههای در آن وجود
نداشته باشد .بانکها نگران این نباشند که اگر وارد کار تجاری
با ایران شــدند ،مورد تحریم آمریکا قرار میگیرند .آمریکاییها
خودشان هم بهخوبی میدانند که اگر بخواهند واقعا کار دقیقی
را در زمینه برچیدهشدن تحریم انجام بدهند ،شامل چه عناصری
باشــد .بنابراین ،ما رفع تحریم را موقعی میپذیریم که متوجه
شویم و احساس کنیم که مراحلش دارد بهخوبی انجام میشود.
وقتی چنین کاری انجام شــود ،ما هم آمــاد ه و حاضریم که به
تعهدات برگردیم.
خسارت ایران در برجام جزو مطالبات ماست

موضوع خســارات ایران در برجام هم یکی از موضوعات بسیار
حساس و جزو مطالبات ماســت .البته این بهعنوان پیششرط
شروع انجام تعهدات آمریکا نیست .ایران این موضوع را هم بارها
اعالم کرده و ما حتم ًا بعد از اجرای تعهدات آمریکا ،در جلســات
کمیسیون مشترک به آن خواهیم پرداخت.
موضوع خســارات از این جهت برای ما مهم است که در طول
چند سال اخیر ،صدمات زیاد جانی و مالی در اثر تحریمها به ما
وارد شد .مث ً
ال آمریکاییها ادعا میکردند که دارو تحریم نیست
و به دروغ اعالم میکردند که خارج از شمول تحریم است ،ولی
تحریم بود و صدمات زیادی به مردم بهخصوص در دوران کرونا
ما زد .بنابراین ،ما در طول این سالها هم ضربهی انسانی و هم
خسارات مادی فراوانی خوردیم .خسارات موضوع مهمی است و
باید به آن پرداخته شــود که چه کسی مسئول این کار است و
چگونه باید به خسارات رسیدگی و به مردم پرداخت شود.
حتی اگر تحریمها رفع شود نباید خیالمان راحت شود

موضوع خنثیســازی تحریمها و ارجحیتش نســبت به رفع
تحریمها که رهبــر ّ
معظم انقالب فرمودند هم از موضوعات
بســیار مهم اســت .ما باید از نظر داخلی به حدی برسیم که

بتوانیم اثر تحریمها را خنثی کنیم ،ولی چگونه؟ مث ً
ال اگر نفت
ما را تحریم میکنند ،ما باید وابستگی اقتصادمان به نفت را به
مرور زمان کنیم و به صفر برســانیم تا وقتی تحریم میکنند،
تأثیر چندانی روی اقتصاد ما نداشــته باشد .البته ما تالشمان
را بــرای رفع تحریمها میکنیم ،ولی باید کاری کنیم که اثر
تحریمها خنثی شــود .این کار هم شروع شده است و در چند
سال اخیر تالش کردهایم ،ولی باید این تالشها بیشتر شود تا
بتوانیم تحریمها را خنثی کنیم؛ حتی اگر تحریمها رفع شدند
و آمریکاییها تعهداتشان را انجام دادند ،نباید خیالمان راحت
شــود ،چراکه در آینده ممکن است آمریکاییها دوباره چنین
کاری را انجام بدهند .بنابراین ،باید مصونســازی اقتصاد از
تحریمها ،سرلوحهی کارمان باشــد و با قوت بیشتری ادامه
پیدا کند.
البته ما با دنیا تعامل داریم و جمهوری اسالمی میخواهد که با
همه کشورها تعامل داشته باشد .طبیعت ًا با یکسری کشورهای
ل ما بیشتر اســت و با عدهای کمتر .اصل تعامل
دوســت ،تعام 
بینالمللی مورد قبول همه است ا ّما مسئلهای که برای ما اهمیت
دارد ،قوتبخشــی اقتصاد از درون است .در عین اینکه تجارت
بینالمللی داریم ،ما نباید اقتصادمان به خارج از کشــور متکی
باشــد که با اعمال تحریم دچار مشکل بشویم .ما باید با توجه
به ظرفیتهای زیادی که کشــور دارد ،بتوانیم اقتصادمان را از
درون تقویت کنیم .بنابراین کلید حل مســائل ،تمرکز بر روی
ل و ظرفیتهای خودمان اســت که بتوانیم به
تواناییهای داخ 
اقتصادمان قوت ببخشــیم.وحدت هم از مســائل بسیار مهم و
کلیدی بهخصوص در سیاست خارجی است .وقتی مجموعهی
نظام جمهوری اســامی ایران در حوزهی سیاســت خارجی و
بینالمللی به تصمیم واحدی میرسد ،طبیعت ًا مسئولین کشور باید
در چهارچوب آن سیاســت عمل و حرکت و موضعگیری کنند؛
چون غیر از این ،مورد سوءاستفادهی دشمنان قرار میگیرد .اگر
یکصدا با طرفهای خارجی صحبت کنیم ،طبیعت ًا سوءاستفادهی
دشــمنان دیگر کمترین تاثیر را در مسائل ما خواهد داشت .ولی
اگر چند صدایی باشد ،خودبهخود باعث مشکل میشود و دیگران
طمع میکنند .البته همه میتوانند نظرات و دیدگاههای مختلفی
را مطــرح کنند ،ولی وقتی به یک نظر و تصمیم رســیدیم که
نظر نظام جمهوری اســامی است ،همه باید در این چهارچوب
صحبت کنند و با یک زبان ،نظر جمهوری اسالمی را در سطح
بینالمللی مطرح کنند و موضعگیری کنند.
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افزایش حجم تولید گوشت قرمز
در خراسان رضوی

معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت :حجم تولید
گوشــت قرمز در این استان امسال تاکنون روند افزایشی داشته بطوری که در مقایسه با
مدت مشابه پارسال دو درصد بیشتر شده است.
به گــزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایرنا ،حســن جعفری افزود ۶۴ :هزار تن
گوشت قرمز ظرف این مدت در خراسان رضوی تولید شد و این استان رتبه نخست تولید
آن را در سطح کشور کسب کرد.
وی ادامه داد :خراسان رضوی همچنین در این مدت با  ۳.۵درصد رشد نسبت به پارسال
 ۸۹۳هزار تن شیر تولید کرد و در این حوزه رتبه سوم کشور را به دست آورد.
معاون ســازمان جهاد کشاورزی خراســان رضوی به دیگر تولیدات استان ظرف امسال
اشاره و بیان کرد :امسال  ۱۲۷هزار تن گوشت مرغ و  ۱۰۲هزار تن تخممرغ در خراسان
رضوی تولید و عرضه شده است.
وی گفت :خراســان رضوی هماینک در تولید گوشت مرغ رتبه پنجم و در تولید تخممرغ
جایگاه چهارم را در میان استانهای سراسر کشور دارد.
جعفری افزود :بر این اســاس خراسان رضوی در حوزه تولید مواد پروتیینی جزو استانهای
مهم و قطب کشوری محسوب میشود.
وی گفــت :حجم قابل توجه تولید گوشــت قرمز ،مرغ و تخممرغ توســط دامپروران و
پرورشدهندگان طیور در خراســان رضوی ،موجب تولید مازاد مصرف داخلی اســتان و
صدور این مواد مهم غذایی از خراسان رضوی به دیگر استانهای کشور شده است.
هفت میلیون و  ۸۰۰هزار راس دام سبک ۳۴۱ ،هزار راس دام سنگین و  ۱۰هزار و ۵۰۲
نفر شتر در خراسان رضوی وجود دارد.
هزار و  ۴۰۰واحد پرورش مرغ گوشــتی با ظرفیت هر دوره  ۲۶میلیون قطعه در خراسان
رضوی فعالیت دارند.
حجم مصرف روزانه گوشــت مرغ در اســتان شــش میلیون و  ۸۷۰هزار نفری خراسان
رضوی  ۴۲۰تن است.

هرکارت ملی ،یک روغن در؛

سیده ریحانه موسوی

خبرنگار

Emeil: srm.6671@gmail.com

افزایش قیمــت جهانی
دانههــای روغنــی و
چالش نقــل و انتقال
پول باعث شــد بازار
ایران بــا کمبود روغن
مواجه شود .با وجود اینکه
مســئوالن همواره وعده
رفع مشــکالت تولید و
توزیع روغن جامد و مایع
را میدهند و دبیر انجمن
صنفــی صنایــع روغن
نباتی نیز یک هفته پیش گفت :مشکالتی در
بخــش روغن نیمه جامد در حــوزه ارزی و
تأمیــن حلبها مطرح بود کــه تا حدود ۷۰
درصد برطرف و در روزهای آینده کمبود این
بخش جبران خواهد شد ،اما همچنان روغن
جامــد در بــازار کمیاب اســت و در برخی
فروشگاهها به هر کارت ملی تنها یک روغن
جامد تعلق میگیرد.
همچنین رئیس ســازمان حمایت از مصرف
کننــدگان و تولید کنندگان نیز در بهمن ماه
اعالم کرد :مشکالت ارزی برای واردات مواد
اولیه تولید روغن نباتی به کشــور با توجه به
تعریف منابع جدید برای اســتفاده از ارز حل
شده است.
افزایش  ۱۰۰دالری دانههای روغنی

این مشکل ماهها است که گریبانگیر مردم
شــده اســت و رئیس انجمن صنفی صنایع
روغــن نباتی آذر ماه ســال جــاری در این
خصــوص گفت :در دو ماه گذشــته بیش از
 100دالر در هــر تن قیمــت روغن خام و
دانههای روغنــی افزایش یافته اســت که
همین عامل در روند خرید دانههای روغنی و
روغن خام ایران تاثیر گذاشته است.
معــاون بازرگانی ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت اســتان خراسان رضوی در خصوص
وضعیت توزیع روغن در این استان میگوید:
تا مرداد ماه ســال جاری توزیع روغن همان
رونــد طبیعی خود را طی میکرد ،یعنی جزو
کاالهای ســهمیه بندی تنظیم بازار نبود ،به
وفور عرضه میشد و هیچ مشکلی در تامین
آن وجود نداشت.

صفهای چرب و چیلی

نیز یــک تا دو مرحله روغن صنفی به میزان
دوهزار و  ۲۲۰تن و  ۲هزار و  ۵۰تن سهمیه
صنعت به ما اعالم شد.
غفوریان مقدم ادامه میدهد :آخرین سهمیه
صنعت که به ما اعالم شد  ۴هزار و  ۴۰۰تن
بود که توزیع آن از طریق اســتان و سازمان
نبــود و فقط میزان را را بــه ما اطالع دادند
زیرا توزیــع آن از طریق انجمن کشــوری
کارخانجات روغن صورت میگیرد.
تامین روغن خانوار ،اولویت سازمان
صمت

وی بــا بیان اینکه اولویت مــا تامین روغن
بخش خانوار اســت و حداقل نیاز ماهانه ما
حدود چهار هزارو  ۵۰۰تن اســت ،در حالی
که چیزی کــه در هر مرحله به ما اختصاص
داده شده حدود ۲هزار و  ۴۰۰تن بوده است،
ابراز میکند :قسمتی از این مقدار تعلق گرفته
به ما از کارخانجات داخل اســتان و قسمتی
از آن هم از کارخانجات خارج اســتان تامین
میشــد ،که ما برای دریافــت بخش خارج
استان بهشدت دچار مشــکل بودیم و هنوز
هم هســتیم ،به نحوی که مجبور شــدیم تا
به همکاران حوزه قضایی متوســل شــویم
و با کمک آنها توانســتیم ســهمیهمان را از
کارخانجات خارج استان جذب کنیم.
معاون بازرگانی ســازمان صمت اســتان با
اشاره به اینکه تقاضای ما از وزارتخانه این
بوده است که ،ســهمیه ما را از کارخانجات
داخل استان تخصیص دهند ،تشریح میکند:
ترخیص روغن خام ســرعت گرفته است و
میــزان تحویل روغن به اســتانها افزایش
پیــدا کرده .طی روزهای اخیر یک ســهمیه
ســه هزار تن به ما اعالم کردند که خارج از
استان است.
وی تبییــن میکند :بخش دیگــری غیر از
میزانــی که به ما اعالم میشــود مربوط به
فروشگاههای زنجیرهای است که به صورت
متمرکــز از اتحادیــه خود ســهمیه دریافت
میکننــد کــه آن نیز متغیر اســت .از هفته
گذشــته توانســتیم مقداری روغن تحویل
غفوریان مقدم :قسمتی

مشکالت در حوزه ترخیص روغن خام

علی غفوریــان مقدم در گفتگــو با «صبح
امروز» بیان میکنــد :آن میزان روغنی که
بخش خصوصی و همچنین آن مقداری که
شــرکت بازرگانی دولتی ایران میآورد با ارز
 ۴۲۰۰تومانی اســت ،که از مردادماه به بعد
مشکالتی در حوزه ترخیص روغن خام پیش
آمد.
وی تصریــح میکند :اولین ســهمیهای که
به ما بــه عنوان روغن خانوار اختصاص داده
شــد ،در ایام محرم و صفر بود واز آن به بعد
همین روال ادامه پیدا کرد و دو تا سه مرحله
دیگر نیز به استان روغن تعلق گرفت که به
طور متوســط حدود  ۲۴۰۰تن بود .بعد از آن

از این مقدار تعلق گرفته

به ما از کارخانجات داخل

استان و قسمتی از آن هم از

کارخانجات خارج استان تامین
میشد ،که ما برای دریافت
بخش خارج استان بهشدت

دچار مشکل بودیم و هنوز هم
هستیم ،به نحوی که مجبور
شدیم تا به همکاران حوزه
قضایی متوسل شویم

بگیریــم و هزار و  ۸۰۰تــن در حال توزیع
داریم کــه  ۸۰۰تن آن را به شهرســتانها
اختصاص دادیم و هزار تن آن را برای مشهد
در نظر گرفتیم.
غفوریان مقدم اظهار میکند :ســه هزار تن
روغن جدید نیــز به ما اعالم کردند که هزار
و  ۴۰۰تن آن را برای شهرســتانها و هزار و
 ۴۰۰تن آن را برای مشهد در نظر گرفتهایم
که در طول اسفند ماه وارد استان میشود.
وی اعالم میکند :ما دو روز گذشــته میزبان
معــاون وزیر و مدیر عامل ســازمان حمایت
بودیم و جلسه ویژه تنظیم بازار نیز با حضور
آنها برگزار شــد که در آن مشــکل روغن را
مطرح کردیم ،آنها قول دادند که به ما کمک
کنند و سهمیه ویژهای به استان ما اختصاص
دهند.
 ۹۰درصد روغن مصرفی وارداتی است

معــاون بازرگانی ســازمان صمت اســتان
خراسان رضوی در پاســخ به این سوال که
اکنون تولید به چه صورت است و در گذشته
به چه صورت بود که این مشــکالت وجود
نداشت و ما خود میتوانیم تولید کننده باشیم
چرا چنین مســائلی وجــود دارد؟ میگوید:
بیش از  ۹۰درصد روغن مصرفی ما از محل
روغن خام یا دانههای روغنی وارداتی تامین
میشــود ،که اخیرا وزارت جهاد کشــاورزی
در حال حرکت به ســمت توسعه کشت کلزا
اســت تا نیاز ما را از محل وارات کمتر کند.
در ماههای اخیر ما به خاطر شــرایط ناشــی
از تحریم ،با مشــکالتی مواجه شدیم ،اما با
همت دولت در دو ماه اخیر مشکالت مربوط
به ترخیص روغن رفع شد.
آیا تمامی مشکالت ناشی از تحریم است؟

دهه بعد از جنگ همیشــه ادامه داشــته و با
تشــدید تحریمها در سه ســال گذشته ،این
سوء تدبیریها ادامه داشته است.
وی بــا بیان اینکه «تولیــد ما در عمل دچار
مشکل شده اســت» میگوید :درست است
کــه روغن در داخل تولید میشــود ،اما باید
بهخاطر داشــت که حــدود  ۷۰تا  ۸۰درصد
واردات ما کاالهای واســطهای و سرمایهای
هســتند ،یعنی بســیاری از کاالهایی که در
داخل تولید میشوند ،مواد اولیهشان از خارج
وارد میشود ،که به احتمال بسیار زیاد روغن
یکی از این اقالم است.
این اقتصاددان عنوان میکنــد :اگر تولید و
توزیع روغن دچار مشــکل شده باشد ،بدون
هیچ تردیدی بــه تحریمها برمیگردد ،ما به
اندازه کافی ارز در اختیــار نداریم و به دلیل
اینکه  FATFرا نپذیرفتیم ،امکان انتقال پول
برای خرید کاالهای واسطهای وجود ندارد.
تولید با ۴۰درصد ظرفیت

وی تصریــح میکند :آنگونه کــه آمارها به
صورت واقعی میگویند ،تولیدکنندگان داخلی
بین  ۳۰تا  ۴۰درصد ظرفیتشــان تولید دارند،
و بقیه آن به دالیل مختلف از جمله نبود مواد
اولیه کافی خالی است و تولید کافی ندارند.
افقــه ابراز میکند :بیش از  ۶ماه اســت که
مشــکل تولید و توزیع روغن به وجود آمده
اســت ،اگر این موضوع یک معضل ســاده
بود که به بحث توزیع ربط داشــت ،تا کنون
حل شــده بود اما عدم رفع این چالش نشان
میدهد که بسیار پیچیدهتر از حد تصور است.
وی اظهــار میکند :با وجــود اینکه FATF
را میتــوان پذیرفت ،امــا در دام بازیهای
سیاســی افتــاده و تا زمانی که حل نشــود
مشکالت تولید کشــور رفع نخواهد شد .به
نظر بنده شــرایط کشــور بهگونهای است و
ایران به مرحلهای رســیده که ناچار است به
مذاکره با آمریکا و برجام بازگردد ،اما ممکن
اســت این روند را تا انتخابات خرداد ماه به
عقب بیندازد.

وی در پاســخ به این ســوال که آیا تمامی
مشــکالت این حوزه و به طــور کلی حوزه
تولید مربوط به مسائل ناشی از تحریم است
یا موضوعــات دیگری نیز در آن نقش دارد؟
توضیح میدهد :ممکن است عوامل دیگری
مانند مشــکالت حوزه حمــل و نقل در این
خصوص دخیل باشــند اما تحریم یک عامل
موثر است .اکنون تقاضا برای روغن به شدت
افزایش یافته و حتی ممکن اســت در برخی
جاها خرید بیشــتر از نیــاز صورت بگیرد که
این عامل نیز بازار را دیرتر به شــرایط عادی
برمیگرداند.
یــک اقتصاددان و اســتاد دانشــگاه در این
خصــوص میگوید :دلیل ایــن موضوع زیاد
پیچیده نیســت ،اما مســئوالن همیشــه به
گونهای پاســخ میدهند کــه آن را پیچیده
میکنند.

مصرف روغن خام کشــور ماهانه  ۱۰۰هزار
تن اســت و برای تعادل بخشــی بــه بازار،
واردات و تولید افزایــش یافته و روند توزیع
این محصول نیز سرعت بیشتری پیدا کرد.

ســید مرتضی افقه اســتاد اقتصاد دانشگاه
اهواز در گفتگو با «صبــح امروز» میگوید:
مشــکالت اقتصادی به خصوص در بخش
تولیــد بیش از هــر چیزی به بحث ســوء
تدبیریهای داخلی بر میگردد که در ســه

همچنین به دلیل وابســته بودن تولید روغن
خوراکی بــه واردات مواد اولیه آن ،امســال
برنامه اختصاص یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون
دالر ارز بــرای روغن خام وجود دارد که باید
 ۱.۹میلیون تن واردات روغن خام انجام شود

سوءتدبیر عامل مشکالت تولید

منافع ملی فدای منافع سیاسی

این اســتاد دانشــگاه خاطرنشــان میکند:
امیــدوارم اکنــون بهخاطر مــردم مذاکره با
آمریکا را قبول کنــد ،اما اگر بخواهند منافع
سیاسی را فدای منافع ملی کنند احتماال این
موضوع تا اواسط تابستان بهطول بینجامد.
مصرف  ۱۰۰هزار تنی روغن

واردات  ۱.۹تنی روغن خام

افقه :با وجود اینکه FATF
را میتوان پذیرفت ،اما در دام
بازیهای سیاسی افتاده و تا زمانی
که حل نشود مشکالت تولید کشور
رفع نخواهد شد .به نظر بنده
شرایط کشور بهگونهای است و
ایران به مرحلهای رسیده که ناچار
است به مذاکره با آمریکا و برجام
بازگردد ،اما ممکن است این روند
را تا انتخابات خرداد ماه به عقب
بیندازد

تا بازار این محصول تنظیم شود.
بخشــی از روغن مورد نیاز از محل دانههای
روغنی وارداتی و تولید داخل تامین میشود و
از حدود سه میلیون تن دانه روغنی وارداتی،
 ۱۸درصــد تبدیــل به روغن خام شــده که
میتواند بخشی از نیاز کشور را تامین کند.
تخصیص  ۹۳۳میلیون دالر به روغن خام

همچنیــن در هفــت ماهه امســال میزان
تخصیص ارز بــرای روغن خام  ۹۳۳میلیون
دالر بوده و در ایــن مدت  ۷۷۳میلیون دالر
نیز برای دانههای روغنی تخصیص ارز شده
است.
 ۷۴۱میلیون دالر تامین ارز برای روغن خام
و  ۶۶۴میلیون دالر تامین ارز برای دانههای
روغنی در هفت ماهه امسال انجام شده است
و ایــن تامین ارزها با یــک وقفه یک ماهه
تبدیل به کاال میشــود و بهوسیله گمرکات
ترخیص و وارد کشور خواهد شد.
موانع کشت دانههای روغنی

مهمترین مسئلهای که مانع گسترش کشت
دانههای روغنی در کشــور بوده اولویتهایی
است که دولت نتوانسته برای این موضوع در
نظر بگیرد و همچنان این محصول علیرغم
استراتژیک بودن آن در برنامهریزی دولتها
نبوده است.
دولت در زمینــه تولید دانههــای روغنی با
ضعف کارشناســی و تخصصی روبرو است
و نیاز به ســرمایهگذاری ،حمایت و حضور و
فعالیت سرمایهگذاران بخش خصوصی دارد.
باال بودن هزینه تولید و تحریمها و مشکالت
در تامین مواد اولیه باعث شــده که مالکان
کارخانهها عطایشان را به لقایشان ببخشند و
دســت از تولید بکشند و در نهایت با فروش
زمین کارخانــه ،پول بســیار زیادتر و بدون
دردسری را کســب کنند این در حالی است
که در نهایت دود تمام این مشکالت به چشم
کارگرانی که بیکار میشوند و مردمی که باید
در این شــرایط در صفهای طوالنی منتظر
بمانند برود.

خراسان شمالی در بهرهمندی از گاز روستایی  ۱۷درصد از کشور باالتر است
مدیرعامل شــرکت گاز خراســان شــمالی گفت :براساس
آمارهای موجود این اســتان در شــاخص بهرهمندی از گاز
روستایی که هم اکنون ســطح برخورداری جمعیت مناطق
روســتایی آن به  ۹۹درصد رسیده ۱۷ ،درصد از کشور باالتر
است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایرنا ،حسنرضا
میربلوکی اظهار داشت :شاخص بهره مندی از گاز در سطح
کشور  ۸۲درصد است.
وی با بیان اینکه استان در شاخص بهره مندی از گاز شهری
نیز سه درصد از کشور باالتر است افزود :شاخص بهره مندی
از گاز شــهری در اســتان  ۱۰۰درصد و در کشور  ۹۷درصد
است.
وی با اشــاره به اینکه  ۲۴شهر استان خراسان شمالی از گاز

برخوردار شــدهاند اظهار داشــت :از این نظر این استان در
ردیف  ۱۰استانها در سطح کشور قرار گرفته است.
وی تعداد کل روســتاهای قابل گاز رسانی در استان را ۷۵۵
روستا عنوان کرد و افزود :از این تعداد  ۷۴۰روستا گازرسانی
شــده است که از این نظر در سطح کشــور در جایگاه سوم
قرار گرفته ایم ،اســتان همــدان و اصفهان به ترتیب اول و
دوم هستند.
میربلوکی تعداد کل روســتاهای بــاالی  ۲۰خانوار گاز دار
استان را  ۷۲۰روستا دانست و افزود :از این تعداد  ۷۰۸روستا
تاکنون گازدار شده اند اما مابقی به دلیل سرانه باالی هزینه
به ازای هر خانوار  ۱۲۰میلیون ریال شــرایط گاز رســانی را
ندارند.
مدیرعامل شــرکت گاز خراســان شــمالی گفت :تعداد ۳۸

روســتای باالی  ۱۰خانوار و زیر  ۲۰خانــوار وجود دارد که
تاکنون  ۲۵روستا گاز رسانی شده است.
میر بلوکی افزود ۷۶ :روستا در استان زیر  ۱۰خانوار جمعیت
دارنــد که تاکنــون از این تعداد  ۱۳روســتا از گاز بهره مند
شده اند.
وی در مجموع تعداد روستاهای استان را  ۸۳۴روستا عنوان
کرد و افزود :تاکنون به  ۷۴۶روستا گاز رسانی شده است.
در مجموع تا پایان آذرماه ســال جاری مشترکان گاز استان
 ۲میلیارد و  ۵۳میلیــون و  ۳۷۱هزار و  ۶۲۰متر مکعب گاز
مصرف کردند ،این مشــکترکان در سال گذشته دو میلیارد و
 ۷۰۴میلیون و  ۱۱۰هزار متر مکعب گاز مصرف کرده بودند.
خراسان شمالی  ۸۶۳هزار نفر جمعیت دارد که  ۴۴درصد آن
در روستاها سکونت دارند.

 ۳۲میلیارد دالر ارز برای واردات تامین
شد

رئیس کل بانک مرکزی از تامین  ۳۲میلیارد دالر ارز برای واردات از ابتدای ســال جاری
خبر داد و گفت :در دو سال و نیم گذشته ،کشور را عمدتا با صادرات غیرنفتی اداره کردیم.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از بانک مرکزی ،عبدالناصر همتی ،رئیس کل
بانک مرکزی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان گفت :از ابتدای
ســال  ۳۲میلیارد دالر تأمین واردات شده اســت ،بیش از  ۲۲میلیارد دالر آن از صادرات
غیرنفتی بوده است.
وی افزود :در دو ســال و نیم گذشته در اوج فشــار حداکثری کشور را عمدت ًا با صادرات
غیرنفتی اداره کردیم.
به گفته همتی ،بانکها در  ۱۰ماه ابتدای سال  ۷۲۰هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش
تسهیالت دادهاند.
وی اظهار داشت :اعتبارات بانکها محدود است و آنها به منابع الیزال وصل نیستند.

پیامک جریمه رانندگان در پمپ بنزینها
جعلی است
ســخنگوی شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بــا بیان اینکه جریمــه رانندگان با
دوربینهای جایگاههای ســوخت امکانپذیر نیست ،گفت :پیامکهای جریمه رانندگان در
پمپ بنزینها جعلی است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از صدا و ســیما ،فاطمه کاهی اظهار داشــت:
پیامکهای منتشــر شده در فضای مجازی که حاوی پیام جریمه رانندگان بدون ماسک
در پمپ بنزینها است ،جعلی و غیرقابل استناد است.
سخنگوی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی با بیان اینکه جریمه رانندگان با دوربینهای
جایگاههای سوخت امکانپذیر نیست ،گفت :انجام این کار نیاز به زیرساختهایی دارد که
هنوز چنین زیرساختهایی فراهم نیست.
وی افزود :اکنــون در جایگاهها فقط دوربینهای امنیتی وجود دارد که برای رصد کردن
حوادث و اتفاقاتی که ممکن است در جایگاهها رخ دهد ،استفاده میشود که با دوربینهای
ثبت تخلف تفاوت دارد.
به گفته ســخنگوی شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تا کنون هیچ طرحی مبنی بر
جریمه رانندگانی که پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند ،در جایگاهها مطرح نشده
است.
وی گفت :مردم نگران این مســاله نباشــند و اگر قرار باشــد چنین اتفاقی بیفتد ،قطع ًا از
قبل اطالع رسانی خواهد شــد ،اما در حال حاضر چنین برنامهای در دستور کار نیست و
زیرساخت اجرای آن نیز اکنون وجود ندارد.

لزوم تمرکز بر تامین نیاز بازار کشورهای
دوست و همسایه

معاون وزیر صمت با تاکید بر شناخت دقیق از بازار کشورهای دوست و تمرکز بر چگونگی
تامین نیازهای آنهــا ،گفت :باید از علم روز در مبادالت اقتصادی به ویژه در دوره کرونا،
برای توسعه تجارت استفاده کرد.
بــه گزارش روزنامــه «صبح امروز» و به نقل از وزارت صمت ،برات قبادیان در مراســم
افتتاحیه نشست راهبردی مبادالت اقتصادی در مسیر جاده ابریشم ،با تمرکز بر کشورهای
عضو سازمان همکاری شانگهای ،بر استفاده از علم روز در مبادالت اقتصادی خصوصا در
شرایط کنونی کرونا برای توسعه تجارت کشور تاکید کرد.
وی درباره اقدامــات وزارت صنعت ،معدن و تجارت در پیاده ســازی نظام دیجیتالی در
توســعه تجارت ،گفت :امروز بازاریابی دیجیتال ،گمرک دیجیتال ،بارانداز دیجیتال ،انبار
دیجیتال ،توزیع و پخش دیجیتال توانسته است با تجمیع درخواستها و مبادالت اقتصادی
مشــابه ،هزینه های تجارت را کاهش داده و منفعت بیشتری را عاید کشورهای با دانش
نماید.
معاون آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت صمت ادامه داد :خوشــبختانه وزارت صمت در
این حوزه گامهای خوبی برداشــته و توانسته ایم ازسامانه های متعددی در این خصوص
بهرهبرداری کنیم.
قبادیان گفت :آنچه برای کشــور و تجار ما ضروری است ،شناخت دقیق از بازار هدف در
کشــورهای دوســت و تمرکز بر چگونگی تامین نیازهای آنها با برخورداری از دانش روز
برای توسعه تجارت است.
وی ادامه داد :کشــورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای خصوصا چین و روسیه،
در دوران تحریم همکاری و مبادالت اقتصادی مناسبی با ایران داشتهاند.
معاون وزیر صنعت معدن با بیان اینکه به لحاظ تاریخی مسیر جاده ابریشم برای ما حائز
اهمیت اســت و ایران در این مسیر جایگاهی ژئوپولیتیک دارد ،به همکاری ایران با چین
اشاره کرد و افزود :سند همکاری  ۲۵ساله با چین و همچنین همکاری با سایر کشورهای
این ســازمان میتواند در دوران تحریم جهشی مناسب در مبادالت اقتصادی ایجاد نموده
و توسعه تجارت کشور را همراه داشته باشد.
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چالشی بین داشتن کمردرد و عالقه به الغری!

مهساایزدخواه،کارشناسارشدآسیبشناسیورزشی

فروش خودروهای بدون مجوز محیط
زیست قانونی نیست

معـاون رییسجمهـوری و رییـس سـازمان حفاظـت محیطزیسـت گفـت :فـروش یـا
پیشفـروش همـه خودروهایـی که مجـوز محیطزیسـت را نگرفتهاند ،غیرقانونی اسـت و
بـر اسـاس پیگیـری سـازمان حفاظت محیط زیسـت ،جلوی ایـن تخلف گرفته میشـود.
ایرنـا نوشـت :عیسـی کالنتـری با بیان اینکـه «فروش یـا پیشفروش همـه خودروهایی
کـه مجـوز محیطزیسـت را نگرفتهانـد ،غیرقانونـی اسـت و بـر اسـاس پیگیری سـازمان
حفاظـت محیـط زیسـت ،جلـوی ایـن تخلف گرفته میشـود» اظهـار کرد :پیـش فروش
خـودرو بـدون مجـوز محیـط زیسـت را بـه ریاسـتجمهوری منعکـس کردیم تـا جلوی
ایـن کار را بگیرند.
کالنتـری بـا بیـان اینکـه «تا زمانـی که مجوز سـازمان حفاظـت محیط زیسـت دریافت
نشـود اجـازه پیشفـروش خـودرو را ندارنـد» گفـت :وزیـر صنعت ،معـدن و تجـارت نیز
گفتـه کـه مـن اجـازه پیش فـروش نـدادم و بایـد جلویش گرفته شـود.

كشف بیش از  94كيلو ترياك در مشهد

رئیـس پلیـس موادمخدر اسـتان از كشـف  94كيلـو و  770گرم ترياك در بازرسـي از 2
منزل مسـکونی در مشـهد خبر داد.
بـه گـزارش پایـگاه خبری پلیس ،مهدی سـلمانیان در ایـن رابطه اظهار کرد :در راسـتاي
تشـديد مبـارزه بـا قاچـاق موادمخـدر ،مامـوران پلیـس مبـارزه بـا موادمخـدر اسـتان بـا
اطالعـات فنـي و تخصصـي از فعاليـت افرادي سـودجو در زمينـه حمل و نگهـداي مواد
افیونـی مطلـع شـدند و رسـيدگي بـه موضـوع را بـه صـورت ويـژه در دسـتور كار خـود
قـرار دادند.
وي افـزود :مامـوران انتظامـي بـا اشـراف اطالعاتـي محـل دپـو مـواد مخـدر ،دو منزل
مسـكوني در سـطح شـهر مشـهد را شناسـايي کرده و با هماهنگي مقام قضائي در يك
عمليـات ضربتـي وارد ایـن مكانها شـدند.
سـلمانیان بـا اشـاره به ایـن که مامـوران پلیس مبـارزه با مواد مخدر اسـتان در بازرسـی
از منـزل اول مقـدار  63کیلـو و  200گرم تریاک و در بازرسـی از منزل دوم  31کیلو 570
گـرم تریـاک را کشـف کردنـد ،تصريح كـرد :در این زمینه پنج متهم نیز دسـتگیر شـدند
کـه پـس از تشـکیل پرونـده مقدماتی به مراجـع قضائی معرفی خواهند شـد.

لغو مسابقات اسبدوانی ترکمنهای
خراسان شمالی به دلیل کرونا

سرپرسـت هیات سـوارکاری خراسـان شـمالی اعالم کرد :مسابقات اسـبدوانی شهرستان
مـرزی راز و جـرگالن ،کـه قـرار بود به مناسـبت والدت امـام علی (ع) و روز پـدر برگزار
شـود ،به دلیل شـیوع ویـروس کرونا لغو شـد.
ایرنـا نوشـت :مصیـب اکبـرزاده بـا بیـان اینکـه «بـا توجـه بـه گزارشهـای سـتاد ملی
مقابله با کرونا و شـرایط شـیوع کرونا در کشـور و خراسـان شـمالی ،این رویداد ورزشـی
و پرطرفـدار کـه بنـا بود در پیسـت اسـبدوانی روسـتای «باغلـق» راز و جـرگالن برگزار
شـود ،تـا اطلاع بعـدی برگزار نمیشـود» تشـریح کـرد :این اقـدام برای حفظ سلامت
شـهروندان ،به ویژه عالقه مندان و هواداران ورزش جذاب اسـبدوانی انجام شـده اسـت،
کـه معمـوال بـرای تماشـای ایـن مسـابقات از فواصـل و دور نزدیک گردهـم میآیند.
بـه گفتـه وی ،تصمیمـات جدیـد دربـاره تعطیلـی و یـا برگـزاری مسـابقات اسـبدوانی
شهرسـتان رازو جرگالن ،مشـروط به کسـب مجوز از سـتاد کرونا اسـت .پس از بررسـی
تمامـی شـرایط بـه ویـژه در نظـر گرفتـن وضعیـت حفـظ سلامت شـهروندان ،اتخـاذ
خواهد شـد.

سالمت کامل  ۴۷۰نفر از کادر درمان مشهد بعد از واکسیناسیون
رئیــس دانشــگاه علوم
پزشکی مشهد با اشاره
بــه واکسیناســیون
بخشی از کادر درمان
مشهدی گفت :واکسن
اســپودنیک  ۵به اندازه
 ۴۷۰نفر به مشــهد وارد
شده و به کادر درمانی که
معرفی شده بودند ،تزریق
شــد .همه در ســامت
کامل هســتند به غیر از
 ۱۱نفــر که تب خیلی خفیف داشــتند و به
سرعت بهبود یافتند.
بــه گزارش روزنامه «صبــح امروز» محمد
حسین بحرینی ،در جلسه ستاد استانی کرونا
که روز گذشــته در استانداری برگزار شد ،در
پاسخ به سوال خبرنگار «صبح امروز» مبنی
بر اینکه برنامه ســتاد برای مراکز تجمع در
اســتان از جمله بازارها ،مســاجد و ...برای
جلوگیری از شیوع کرونای انگلیسی چگونه
اســت؟ اظهار کرد :ما از اول شروع ویروس
کرونا هفته به هفته بسته به شرایط ویروس
فاطمه تنانی

رییس سازمان حفاظت محیطزیست:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ به «صبح امروز»مطرح کرد:

خبرنگار

خبر

عکس :فاطمه تنانی

در یادداشـت قبلـی نوشـتیم کـه خیلـی از تمریناتـی کـه
بـه منظـور کوچک شـدن شـکم انجـام میدهیم نـه تنها
تاثیـری بـر الغری نـدارد ،بلکـه ممکن اسـت باعث کمر
درد هم شـود .حاال اگر فردی از گذشـته مبتال به آسـیبی
باشـد بخصـوص آسـیبهای ناحیه کمـری ،تمرینات باید
بـا احتیـاط بیشـتر و با ترتیب مشـخصتری انجام شـوند.
یکـی از اصلیتریـن دالیـل کمـر درد ،ضعـف عضلات
اطـراف کمـری ،کوتاهـی عضلات یـا گودی کمر اسـت
کـه اینهـا سـادهترین علـل کمـر درد هسـتند و معمـوال در مـدت کوتاهـی بـا تمرینات
اصولـی ،درد کاهـش زیـادی پیـدا میکنـد .نکتـه مهـم اینجاسـت کـه باید علـت اصلی
کمـردرد مشـخص باشـد؛ اگـر کمـردرد بـه دلیـل ضعف باشـد بـا تقویت یـک مجموعه
عضلـه بـه نـام ُکـر ( )coreکه مرکز ثقـل ،پایه و تکیـهگاه اصلی بدن اسـت درد کاهش
یابد.
عضلات کـر در بـدن مانند پی و اسـکلتبندی در سـاختمان هسـتند که اگر سـاختمانی
اسـکلتبندی مناسـبی نداشـته باشـد بـا خطـر سـقوط و تخریب روبـهرو اسـت همانطور
کـه بـا ضعـف ،عضلات کـر بـا درد و ناتوانـی مواجه میشـود .ایـن مجموعـه عضالت
عضلـه زیـر شـشها و تـا حـدودی عضلات باسـن

شـامل کـف لگـن ،پشـت ،شـکم،
هستند .
در صـورت ضعـف ایـن عضلات هـر تمرین سـنگین یـا هر افزایـش وزن باعث فشـار
بیشـتر بـه سـتون فقـرات میگردد ،چـون هیچ حمایتـی ندارد .قبـل از هـرکاری باید کر
را تقویـت کـرد و قطعـا تمریناتـی مانند دراز و نشسـت هیچ نقشـی در این زمینـه ندارند.
پـس قبـل از انجـام هـر حرکـت سـنگینی از ایـن بابت که کر شـما بـه عنوان سـتون و
مرکـز نگهـداری بـدن توانایی انجـام آن کار را دارد یا خیر مطمئن شـوید .از نشـانههای
اصلـی ضعـف کـر سـر به جلـو آمده ،پشـت گرد ،شـانههای چرخیـده به جلـو و کمر گود
اسـت .ایـن وضعیـت در اکثـر خانمهایـی که  ۳۰سـال به باال دارند شـایع اسـت و بعد از
بـارداری بـه مراتـب بدتر هم خواهد شـد.
از مهمتریـن عضلات کـر ،عضلـه کـف لگـن اسـت .ایـن عضلـه در صورتیکـه مـا
بیاختیاری در ادرار داشـته باشـیم ،بسـیار ضعیف اسـت؛ یعنـی در مواقعی مانند عطسـه،
سـرفه ،خنـده و ورزش کـردن و...
بهتریـن تمریـن بـرای تقویـت آن ،تمرینـات کگل اسـت ،به ایـن صورت که شـما باید
بـه طـور مـداوم ایـن عضلـه را منقبض نگـه دارید .ایـن کار را در تمـام مواقـع میتوانید
انجـام دهیـد؛ سـرکار و موقـع انجام کارهـای خانه و از همـه راحتتر در زمـان خوابیده به
پشـت .بـرای پیـدا کـردن این عضلـه مهم ،بایـد در زمان ادرار بـرای چند لحظـه ادرار را
متوقـف کنیـد تـا متوجـه شـوید با کـدام عضلـه ایـن کار را انجـام میدهید ،ایـن همان
عضلـه کـف لگـن اسـت کـه بهتریـن تمریـن بـرای آن ،انقبـاض و نگهداشـتن انقباض
است.
بهتـر اسـت  ۱۰بـار ایـن عمـل را در حداکثـر زمانـی کـه میتوانیـد ،تکـرار کنیـد .برای
تقویـت سـایر عضلات کـر از تمریـن خوابیـده بـه پشـت و تنفـس صحیـح کـه تمـام
عضلات را درگیـر میکنـد اسـتفاده میکنیـم .در یادداشـت بعـدی بـه توضیـح کامـل
دربـار ه انجـام تنفـس صحیـح میپردازیـم .نکتـه اینجاسـت زمانیکـه درد کمـر کاهش
یافـت بـه تمرینـات اصلـی کـه بیشـترین میـزان کالریسـوزی دارد میپردازیـم.

تصمیمگیریهای الزم را در این زمینه اتخاذ
کردیم.
به گفته وی ،یکی از دشواریهای کرونا این
است که مردم و مســئوالن در رابطه با این
بیماری بالتکلیف هستند و نمیدانند که قرار
اســت هفته بعد این ویروس به چه صورت
خودنمایی کند.
بحرینی تشــریح کرد :این شرایط مختص
ایران نیست ،بلکه در همه کشورها به همین
صورت است به طور مثال در انگلستان ظرف
 ۲۴ســاعت محدودیتهایی بسیار شدید در
ایام کریســمس وضع شد .درحال حاضر نیز
کرونای انگلیســی در عراق وجــود دارد به
همین خاطــر مرزهای ایران با این کشــور
بســته شده است .برای پیشــگیری از شیوع
این بیماری از مسافران هوایی ،تست گرفته
میشود .با کرونا زندگی کردن به معنی جدی
نگرفتــن این ویروس نیســت ،بلکه به این
معنی است که باید خیلی رعایت کنیم و این
ویروس را فراموش نکنیم و آگاه باشــیم که
همیشه همراه ما است.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی مشهد توضیح

برای تشخیص کرونای
انگلیسی نیاز به دستگاه،
امکانات و کیت متفاوتی است
تا بتوان وضعیت ژنها را روی
ویروس مطالعه کرد .این
دستگاه تا به امروز فقط در
تهران بوده ،ازهم اکنون وارد
مشهد شده است تا بتوانیم
کرونای انگلیسی را دقیق
تشخیص دهیم

داد :از هفته دوم آذر ماه تســت سریع انجام
میشــود هر چند که حساسیت تست سریع
نســبت به تست «پیســیآر» کمتر است و
ممکن اســت به این دلیل درصد پایینتری
را نشان دهد.

وی بــا بیان اینکــه «ویروس انگلیســی با
ویروس چینی تفاوتی ندارد» تشــریح کرد:
فقــط جزییــات ژنــون کرونای انگلیســی
پیچیدهتر است که با تست «پیسیآر» قابل
تشخیص نیست.
بحرینی در مورد نوع تست کرونای انگلیسی
که وارد مشهد شده اســت ،بیان کرد :برای
تشــخیص کرونای انگلیسی نیاز به دستگاه،
امکانــات و کیت متفاوتی اســت تــا بتوان
وضعیــت ژنها را روی ویروس مطالعه کرد.
این دســتگاه تا امروز فقــط در تهران بوده،
ولی از امروز به مشــهد هم وارد شده است تا
بتوانیم کرونای انگلیســی را دقیق تشخیص
دهیم.
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد
خاطرنشــان کرد :آزمایش کرونای انگلیسی،
خــاص تعداد محدودی اســت و در مناطقی
که به یک باره شــیوع کرونــا رو به افزایش
باشد به صورت رندمی از تعداد محدود گرفته
خواهد شــد .تعداد کیتهای تست کرونای
انگلیسی خیلی محدود است؛ یعنی زیر ۱۰۰
عدد است.

وی در مورد ظرفیت مراکز درمانی مشــهد
برای مقابلــه با ویروس کرونای انگلیســی
توضیح داد :صرفنظــر از اینکه مردم با چه
ویروسی مریض شده باشند ،یک برنامهریزی
ســه مرحلهای در دست کار داریم که برای
تعداد بستریها از  ۱۰۰۰نفر تا  ۳۵۰۰نفر در
نظر گرفته شده اســت؛ یعنی ما برنامهریزی
 ۳۵۰۰تخت برای بیماران کرونایی پیشبینی
کردیم تــا برای تمــام بیمــاران تخت در
بیمارســتانها داشته باشــیم .مردم هم باید
حمایت الزم را داشته باشند تا تعداد بیماران
به این حد نرسد.
بحرینی در مورد واکسیناســیون  470نفر از
کادر درمانی مشهد افزود :واکسن اسپودنیک
 ۵به اندازه  ۴۷۰نفر به مشهد وارد شده و به
کادر درمانی که معرفی شــده بودند ،تزریق
شد .همه در ســامت کامل هستند به غیر
از  ۱۱نفر که تب خیلی خفیف داشــتند و به
سرعت بهبود یافتند ،ولی بقیه بدون عوارض
بودند .گفتنی است در محموله جدید واکسن
که به زودی وارد میشود سهم مشهد ۷۰۰۰
هزار دوز است.

معاون کل وزارت بهداشت مطرح کرد:

جوانان ،اصلیترین قربانی کرونای انگلیسی
معاون کل وزارت بهداشــت گفت :در حال حاضر بررسیها
نشــان میدهد افراد جوانتر بیشتر به نوع جهشیافته کرونا
(کرونای انگلیسی) مبتال میشوند.
به گــزارش «صبح امروز» ایــرج حریرچی بــا بیان اینکه
«مطالعات دانشــمندان نشــان میدهد ویــروس کرونای

انگلیســی که نوعی ویروس جهشیافته محسوب میشود
میزان ســرایتپذیری ،بیماریزایــی و مرگومیر باالتری
نســبت به نوع قبلی ویروس کرونا دارد» اظهار کرد :در حال
حاضر بررسیها نشان میدهد افراد جوانتر بیشتر به این نوع
ویروس جهشیافته مبتال می شوند.

به گفته وی ،نکته مهم این اســت که امــروزه تنها ابزار در
دست مردم برای پیشــگیری از ابتال به این بیماری رعایت
دستورالعملهای بهداشتی مانند زدن ماسک ،شستن دست
ها با آب و صابون و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و فیزیکی
اســت .مردم باید برای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونای

انگلیســی در هنگام خروج از خانه تا زمان برگشتن به منزل
از ماســک اســتفاده کنند .به تدریج انجام واکسیناسیون در
زمینه مقابلــه با بیماری کرونا کمــک خواهد کرد .در حال
حاضــر تعداد قابل توجهی از واکســن های موجود ،بر روی
ویروسهای کرونا موثر و اثربخش است.

چطور حقوق زنان را به آنها بازگردانیم؟

دو اقدامی که باید انجام شود؛ ورود دادستانی و اصالح قانون گذرنامه
سمیرا زرگری ،ســرمربی تیم ملی اسکی آلپاین که به علت
ممنوعالخروج شــدن از سوی همسرش نتوانست تیم ملی را
در مســابقات قهرمانی جهان ایتالیا همراهی کند ،اتفاقی که
واکنشهای بسیاری را در پی داشت.
ایسنا نوشــت :تیم ملی اســکی آلپاین زنان و مردان ایران
روز سهشــنبه ،به رقابتهای قهرمانی جهــان ایتالیا اعزام
شدند ،اما سمیرا زرگری ،سرمربی تیم زنان توسط همسرش
ممنوعالخروج شــد و نتوانســت تیم ملــی را همراهی کند.
زرگری در صفحه شــخصی خود در اینســتاگرام خواســتار
حمایت مسئوالن شده و نوشته «روزها ،ماهها و سالهاست
که شــغل من از طرف شوهرم مسخره میشود .شوهری که
آمریکا به دنیا آمده و در ایران هم بزرگ نشــده است .دالیل
دیگر ممنــوع الخروجی را هم خواهم گفت .فقط به حمایت
مســئوالن محترم نیاز دارم چون سالهاســت برای پرچم
کشورم زحمت کشیدهام و عاشق کشورم هستم».
«حــق خروج زنان از کشــور» در الیحــه «حفظ کرامت و
حمایت از زنان در برابر خشــونت» مورد توجه قرار گرفته و
برایش راهکاری نیز در نظر گرفته شــده است که در صورت
تصویب میتواند از بروز چنین رخدادهایی جلوگیری کند.
اما اشــرف گرامی زادگان ،مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت
امور زنان و خانواده رئیــس جمهوری ،در این باره به گفت:
باعث تاسف است که هنوز پس از این همه فرازوفرودی که
در جامعه رخ داده ما همچنــان اندر خم یک کوچهایم .این
ممنوعالخروجی آن هم برای زنان توانمند که با هدف ارتقاء
جایگاه ملی کشــور صورت میگیرد ،نشــان از آن است که
نتوانستهایم در کشــورمان حقوق زنان را ادا کنیم و کرامت
آنان را پاس بداریم .وقتی اجازه داده میشــود شــخصیت و
هویت مستقل زنان این چنین گستاخانه زیر سئوال برود.
مسئوالن از ورود و اعتراض به این ناحقی دریغ میکنند

این حقوقدان ادامه داد :قانون گذرنامه در سال  ۱۳۵۱مصوب
شــده اســت و در ســالهای پس از آن دچار تغییراتی شد.
این تغییرات بدون توجه به حقوق زنان انجام شــد .زنان در
این قانون وابســته به دریافت اجازه از شوهر هستند .در طی

سالهای گذشته هم شاهد بودیم که اگر شوهر اراده میکرد،
زن قهرمان ملــی را ممنوعالخروج میکرد .نه تنها در مورد
سرمربی تیم ملی ،بلکه قهرمانان ورزشی کشور از این سلطه
خســارتهای زیادی دیدند .جالب این است که مسئوالن از
ورود و اعتراض به این ناحقی دریغ میکنند و حاضر نیستند
بــه حمایت از این زنان بپردازنــد .حال آن که هیچ کس به
فکر خسارتهای مادی و معنوی وارد شده به زنان نیست.
توجه الیحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر
خشونت» به حق خروج زنان از کشور

وی با اشــاره به مورد توجه قرار گرفتن حق خروج از کشور
زنان در الیحــه «حفظ کرامت و حمایــت از زنان در برابر
خشــونت» افــزود :در مــاده  ۵۷الیحه «حفــظ کرامت و
حمایت از زنان در برابر خشــونت » آمده اســت «زنانی که
برای خروج از کشــور نیاز به اذن همســر دارند ،در صورت
خودداری غیرموجــه وی از اعطــای اذن ،میتوانند ضمن
تقدیم دادخواست ،مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت
خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند .دادگاه خارج
از نوبت نســبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز
ضرورت امر ،عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب ،اذن خروج
از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد».
مشــاور حقوقی و پارلمانــی معاونت امور زنــان و خانواده
همچنین این را هم گفت که در بررســی الیحه مذکور راه
حل مقطعی کوچکی ایجاد شــده است که به دلیل نیازهای
پیشرو و آیندهنگرانه ،کافی نیســت و باید اقدام اساسیتری
صورت گیرد.
دادستان کل کشور حق ورود دارد

گرامیزادگان در پاسخ به این سوال که آیا راهکار جایگزینی
برای اخذ حق خروج زنان از کشــور تــا هنگام تصویب این
الیحه وجود دارد؟ ،تصریح کرد :بله .دادستان کل کشور حق
ورود دارد و طبق شــرح وظایف خود به اســتناد تبصره ماده
 ۲۹۲قانون آیین دادرســی کیفری مصــوب  ۱۳۹۲میتواند
در موضوع رفع ممنوعیت خروج از کشــور به عنوان مدعی
العموم ورود کند .هم اکنون این راه حل وجود دارد.

ما نگران ضرر دیدن کودکان در این لجاجتها هستیم

وی در بخش دیگر ســخنان خود گفــت :معاونت امور زنان
و خانواده مکرر مورد خطاب زنانی اســت که شوهرشان به
دالیل گوناگونی مانع خروج آنان از کشــور هستند .اخیرا با
حوادث پیش آمــده ،نگرانی معاونت از تبعات این ممنوعیت
افزایــش یافته و مخاطراتی را در پیش رو میبیند .ما نگران
این هســتیم که با این نحوه برخورد بین زن و شوهر و گاه
لجاجتهای ناگــوار ،تزلزل و جدایی افزایش یابد و کودکان
از آن بیشــترین ضــرر را ببیند هرچند کــه زنان اغلب خود
مهمترین قربانی این سلطه غیرقابل کنترل هستند.
به گفته مشــاور حقوقــی و پارلمانی معاونــت امور زنان و
خانواده ،پیش از این که دیر شود باید قانون گذرنامه اصالح
شــود و زنان از این ممنوعیتهــای غیرقابل قبول خالص
شوند .اگر روابط زن و شــوهر در خانواده با تفاهم و انسانی
باشــد هیچگاه این اختالفات و عدم تفاهمها پیش نخواهد
آمد .همچنین وظیفه مجلس شــورای اســامی نیز در این
شرایط حساس بســیار مهم است .نمایندگان باید به شرایط
جامعه و خواســته به حق زنان توجه کنند و بدانند که حقوق
ملت باید در اولویت امور باشد.
وظیفه مسئوالن تشریح حقوق زنان است

گرامیزادگان درباره «شــروط ضمن عقد» برای گرفتن حق
خروج از کشــور زنان ،اظهار کرد :شــروط ضمن عقد یکی از
راهکارها میتواند ،باشــد .این شــروط برای برخی از خانواده
هنــوز مقبول نیســت و آن را قابل اعتنــا نمیدانند .وظیفه
مســئوالن بوده و هســت که فرهنگ آموزش حقوق زنان و
خانوادهها را توســط مراکز مرتبط و آگاه برای افراد تشــریح
کنند و این آموزش را توسعه دهند .آگاهی ،توانمندی میآورد.
زنان با آگاهی میتوانند به آینده خود بیشــتر بیندیشــند .در
تصمیمگیری برای آینده خود نه تنها شــروط مندرج در سند
ازدواج بلکه بر اساس ماده  ۱۱۱۹قانون مدنی ،شروط دیگری
را نیز به آن بیفزایند.وی ادامه داد :شرایط امروز با سال تدوین
قانون گذرنامه که عمری بیش از  ۵۶سال از آن گذشته قابل
قیاس نیست .قانون را باید روزآمد کرد وگرنه پاسخگوی ملت

نخواهد بود .یادآور شوم که همین مطالبات و درخواستهای
مکرر زنان به معاونت امور زنان و خانواده موجب شد تا الیحه
اصالح بند  ۳ماده  ۱۸قانون گذرنامه در دســتور کار معاونت
راهبردی قرار گیرد و از ابعاد حقوقی و فقهی آن بررسی شود.
معاونت با بیش از  ۶ماه مطالعه و کار کارشناســی این الیحه
را آماده تقدیم به دولت کرده است.
نیازی به تکرار شروط ضمن عقد در وکالتنامه مجزا
نیست

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ،درباره
ثبت شــروط ضمن عقد به صورت وکالتنامهای مجزا ،افزود:
در مورد این که پس از ثبت شــروط ضمن عقد ازدواج باید
مجددا این وکالت برای شروط در دفتر اسناد رسمی هم ثبت
شود ،این تکرار و دوباره کاری را معاونت امور زنان و خانواده
با ریاست اسناد کشور که معاون قوه قضاییه هستند در میان
گذاشــت .ایشان نیز طی بخشــنامهای به کلیه دفاتر ازدواج
اعــام کرد که ثبت در دفتر ازدواج کافی اســت و نیازی به
تکرار وکالت در دفاتر اسناد رسمی نیست.
وی معتقد اســت که زنان میتوانند هر شرطی را که مغایر
با ذات عقد نباشــد در هنگام ازدواج اعالم کنند و در صورت
موافقــت زوج و دادن وکالت به زن ،آن را در ســند ازدواج
بیاورند .مهم این اســت که زنان در هنگام ازدواج ،خواسته
های خود را مطرح کنند و به آن جنبه سندیت بدهند.
دختران با این ممنوعیتها در انتخاب همسر سختگیر
میشوند

گرامیزادگان تشــریح کرد :خطاب من به مسئوالن کشور
اســت که وظیفه دارند رعایت حقوق زنان را در نظر بگیرند.
سیاســتهای کشــور به عنوان نمونه  -بر اساس افزایش
ازدواج ،جمعیت و به خصوص باروری تنظیم میشود ،ولی در
اجرا با تدوین مقرراتی دیگر ،ضد آن سیاست عمل میشود.
وی خاطرنشــان کرد :دختران که قصــد ازدواج دارند وقتی
ایــن محدودیتهــا و ممنوعیتها را می بیننــد در انتخاب
همسر سختگیرتر میشوند و دیگر به سادگی تن به ازدواج
نمیدهند.
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کافه کتاب

چرا باید شاهنامه خواند

خبرنگار

جواد لگزیان

امــروز بیاییم در آســمان ادب
فارسی ستاره شاهنامه را رصد
کنیم و همراه با شاهنامهپژوه
خردمند ســیامک شیرمردی
زیبایی این ســتاره درخشان را
دوباره ببینیم.
سیامک شــیرمردی که پیش از
ایــن کتاب جنبههای نمایشــی
کلیله و دمنــه را در کارنامه خود
دارد این بار برای آشــنایی هرچه
بیشتر همه عالقمندان فرهنگ و
اندیشههای کهن ایرانی با شاهنامه این کتاب خواندنی را به رشته تحریر درآورده است .
این کتاب به چرایی مطالعه کتابهای کالســیک و بویژه شــاهنامه می پردازد و با استفاده از
منابع متعدد و اســتفاده از نمادهای بکار برده شده در شاهنامه و شباهتهای آن با موقعیتهای
اجتماعی کنونی پلی بین گذشــته تاریخی و اســاطیری و دنیای امروز زده است تا خواننده
پــس از مطالعه عالوه بر عالقمندی بــه این نوع ادبیات ،با توجه به ارجاعات دقیق به منابع
مختلف اطالعات گرانبهایی نیز در مورد جایگاه ادبیات حماســی ایران در جهان بدست آورد
و با نظرات بزرگان جهان در مورد شاهنامه آشنا شود.
از نگاه شــیرمردی در شاهنامه حضور انسان پر رنگ بوده و برخالف آنچه اکثرا می پندارند
این کتاب فقط داســتان جنگها و پیروزیها نیست  ،بلکه نمودار فرهنگ  ،اندیشه و آرمانهای
یک ملت در گذر تاریخ و نموداری واقعی از اندیشــههای آنان اســت  .در این کتاب  ،شــما
مردمی را میبینید که در راه آرمانهای انســانی  ،شــرافت و فضیلت از خودگذشتگی کرده و
در مبارزات با جانفشــانی  ،پیروز شدند  ،شکســت خوردند  ،عاشق شدند  ،ساختند  ،باختند
 ،زندگی کردند و در تمامی حاالت دادگری و آزادمنشــی و میهن دوستی را ارج نهادند  .در
این کتاب هر چیزی آرمانی بیان شده است  ،پهلوان در شاهنامه دارای تمامی خصایل نیک
پهلوانی و نجاتبخشی  ،پادشاهان و فرمانروایان دوراندیش و بزرگمنش و به فکر بهروزی
زیردستان ،کشاورزان در بند آبادانی و بطور کل هر کسی در این کتاب به نوعی معرفی شده
دارای اعتدال و وفادار و خویشتندار است  .شاهنامه  ،حماسه تمام اقوام این سرزمین و بیانگر
بزرگیهاســت  .و خواندن مکرر آن به ما درس شــجاعت  ،عفت  ،فداکاری و میهنپرستی
میدهد .شــاهنامه سرشار از راستی و درســتی و میهنپرستی و آزادگی و انسانیت و شرافت
انســانی بوده و در آن چیزی که برخالف عقل و منطق بوده نخواهید یافت  .سرگذشــتهای
پهلوانی و تاریخی در شــاهنامه  ،سرشار از معانی بسیار زیبای فلسفی و اجتماعی و عشق و
اخالق بوده و با لطیفترین نوع احساسات بشری بیان شده است .شاهنامه آیینه و جلوهگاه
اندیشه و تفکر ایرانیان باستان است و تقریب ًا دانشنامهاي است که جهـانبینـــی ایرانیـــان
کهن را در خود گرد آورده است ؛ بنابراین  ،میتوان توقع داشت که نظـــر ایرانیـــان دربـاره
عـــدالت و داد در آن بـه تمامی بازتاب یافته باشد ؛ امري که جاي جاي شاهنامه حکایت از
آن دارد و به مناسبتهاي گوناگون بـــه آن توجـه شده و به لزوم پایبندي به آن نیز سفارش
گردیده است.
نشر دنیای نو کتاب (چرا باید شاهنامه خواند) به نگارش سیامک شیرمردی را در  ۲۵۶صفحه
رهسپار بازار کتاب کرده است.

ماجرای نامه جنجالی مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی برای واکسیناسیون خارج از نوبت هنرمندان؛

دبیر سرویس

مریم اصغری

اخیــرا نامهای از ســوی
سازمان نظام پزشکی
به وزارت بهداشــت
منتشر شده که خبر از
درخواســتی مبنی بر
واکسیناســیون خارج از
نوبت هنرمندان میدهد.
چراکــه روابــط عمومی
نظام پزشکی معتقد است
فعالیــت هنرمنــدان در
عرصــه فیلــم و
سریالسازی برای تولید برنامههای هنری با
هدف دعوت مردم به ماندن در خانه اســت،
بنابرایــن باید ترتیبی اتخاذ شــود تا اولویت
واکسیناسیون هنرمندان همپای کادر درمان
در نظر گرفته شود.
به گزارش روزنامــه «صبح امروز» این نامه
که از سوی حسین کرمانپور ،مدیرکل روابط
عمومــی و امــور بین الملل ســازمان نظام
پزشکی ،خطاب به کیانوش جهانپور ،رئیس
مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت
بهداشــت-درمان و آموزش پزشکی ،نوشته
شــده در یکی دو روز گذشته با واکنشها و
انتقادهای مختلفی همراه بوده است.
شروع ماجرا و حواشی!

در بخشــی از این نامه آمده اســت« :جهاد
امروز هنرمندان کشور در نگهداشت مردم در
خانه و سست کردن چرخش ویروس کرونا،
کمتر از کادر درمان نیســت .ســازمان نظام
پزشکی کشور ضمن پاسداشت همراهیهای
دلسوزانه این عزیزان ،معتقد است این گروه
معظم ،از پرریســکترین گروههایی هستند
که هر آینه میتوانند در معرض ابتال و انتقال
ویروس کرونا باشند .مگر میشود در سریال
یــا فیلمی به ایفای نقــش پرداخت درحالی
که ماســک بر صورت اســت؟ بســیاری از
داستانهایی که امروز این هنرمندان مشغول
بازی نقشهای آن هستند در زمانهایی رخ
داده که ماسک زدن مرسوم نبوده است .لذا
پیشنهاد میدهیم ،در واکسیناسیون اختیاری،
این دست از برنامهسازان هنری که سرمایه
ملی هم محســوب میشــوند ،همپای کادر

خون ما رنگینتر نیست!

درمان نگریســته شــده و ترتیبی اتخاذ شود
سهمیه الزم در نظر گرفته شود».
موجی از واکنشها و انتقادات مردمی

اما آن ســوی جریان ،کمی متفاوت اســت
و پس از انتشــار این نامــه ،فضای مجازی
متشنج شد و کاربران به انتقاد گسترده از آن
پرداختنــد و موجی از واکنش ها به راه افتاد.
درمقابــل نیز هنرمندان و دســت اندرکاران
عرصه فیلمســازی واکنشهای مختلفی را
نشان دادند.
کاربــران از ایــن موضوع شــاکی بودند که
نمیتوان هنرمندان را هم تراز با کادر درمان
دانســت و عدهای نیز معتقد بودند که خون
هنرمندان از مردم عادی رنگین تر نیســت!
بعضــی نیز بحــث را فراتر بــرده و به فیلم
منتشر شده در خصوص واکسیناسیون شهاب
حســینی که ظاهرا در آمریکا انجام شــده
است ،اشاره کردند و تبعیض قائل شدن بین
مردم و هنرمندان را خیانت به کشــور تلقی
کردند .عدهای از کاربران فضای مجازی نیز
رفتارهــای اینچنینی را قــرار دادن مردم در
مقابل یکدیگر میدانستند.
در این خصوص ســیامک قاسمی در توئیتر
نوشت« :هنرمندان را مقابل مردم و برعکس
قرار ندهید و سریعتر واکسن معتبر بیاورید و
میلیونی واکسینه کنید .آقایان مدعی مدیریت
جهانی! بنــگالدش تــا االن  1.8میلیون و
ترکیه  6.3میلیون واکســن کرونا زدهاند ،با
تلفاتی بسیار کمتر از ایران».
عده اندکی نیــز موافق با ایــن اقدام برای
واکسیناســیون بودند و از نامه نظام پزشکی
حمایت کردند .هرچند بنابر گفتهها این اقدام
یک شــوی تبلیغاتی برای جلب توجه کردن
است.
واکنشهای هنرمندان

در ایــن خصــوص علیرضا وهــابزاده از
خبرنگارن حوزه سالمت و پزشکی در توئیتر
نوشــت« :ســلبریتی محترم ،اولویت تزریق
واکسن کرونا با پرسنل بیمارستانها ،بیماران
و سالمندان است .لطفا تقاضای خارج از نوبت
نکنید .حتی شما حامی انتخاباتی »1400
امیرمهدی ژوله ،فیلــم نامه نویس و بازیگر

نیز با اشــاره به همین توئیت در در بخشــی
از کپشن پســت خود در اینستاگرام نوشت:
«چرا مطالبات مــردم رو هم میزنید؟ االن
مســئله هیچکس این نیســت که کی اول
واکسن بزنه ،االن مســئله اینه که اصال کو
واکسن؟ دعوا سر کدوم واکسنه دقیقا؟ قطعا
هنرمندان هم در کنار همه مردم تنها و تنها
مطالبهشــون در حال حاضر اینه که واکسن
داشته باشیم ،واکسن مورد تائید داشته باشیم،
به اندازه واکسن داشته باشیم ،در اسرع وقت
واکسن داشــته باشیم ،به عدالت هم واکسن
توزیع و تزریق بشــه .اولویت تزریق واکسن
هم معیارهای علمی بین المللی داره».
در ادامــه نیز برخی چهره های سرشــناس
همچون الهام پاوه نژاد پست و استوری ژوله
را به منزله تائید بازنشر کردند.
لیال اوتادی ،فلور نظری و هانیه توســلی از
دیگر بازیگران کشــور نیز با انتشار متنی در
صفحه اینســتاگرام خود به ماجرای جنجالی
در اولویــت قــرار دادن ســلبریتیها برای
تزریق واکســن کرونا واکنش نشــان دادند.
اوتادی در صفحه اینســتاگرام خود نوشــت:
«گرچه که باحمایت همان ســلبریتیهایی
که دم انتخابات نطقشــان باز میشــود ،در
منصبها جا خوش کردهاند ،اما… ســخن
کامال منطقی ست ،هنرمندان هیچ ارجحیتی
برمــردم عــادی ندارند .من به شــخصه تا
کل ۸۰ملیون نفر ایرانــی در دورترین نقاط
وروســتاها واکســن نزنند ،از زدن واکســن
معذورم ،مــن ۸۰میلیونویکمین نفر خواهم
بود».
فلــور نظری با یــادآوری اینکه همیشــه از
تبعیض متنفــر بوده و هســت ،تأکید کرد:
«اعتقاد راســخ دارم هنرمندان هم مثل بقیه
اقشار باید تابع اولویت و شرایط موجود جامعه
باشــند ما از همین مردم هســتیم و برتری
نداریم .بعد از اینکه تمامی اقشــار در اولویت
واکســن زدند خواهان واکســن هستم .من
برتری و رجحانی ندارم».
هانیه توسلی هم نوشت« :این چه پیشنهادی
اســت؟ کادر درمان در اولویت هستند و بعد
ســالمندان و بیمارانی کــه بیماری زمینهای

دارنــد .و بهتریــن روش طبق اســتاندارد
جهانی».
پدرام شــریفی ،دیگر بازیگر ســینما که در
فضــای مجازی نیز فعال اســت و همچنین
در جشنواره فیلم فجر گذشته ،نامزد دریافت
ســیمرغ بهترین بازیگر مکمل مرد شده بود
در پاسخ به کرمانپور نوشت« :در کنار ما که
در شرایط بسیار پرخطر مشغول کار هستیم،
بســیار انســانهای دیگر در این سرزمین،
همانند ما و همکاران ما در حال کسب درآمد
برای گذران زندگی خود هســتند .ممنون که
متوجه شرایط سخت ما در هنگام تولید یک
فیلم هستید که بدون ماسک مجبور به ایفای
نقش خود هستیم اما خون ما رنگینتر از آن
آدمینیست که مجبور است با مترو به سر کار
خود برود ،مجبور اســت سوار تاکسی شود و
امیدوار باشــد که کنار دستی او کرونا نداشته
باشد .من به آن سربازی فکر میکنم که در
خوابگاه میخوابد و مجبور اســت دو سال در
این شــرایط خدمت کند .من از توجه شــما
متشکرم اما ترجیح میدهم از شما درخواست
کنم تا شرایط واکسن زدن را برای همه مردم
به همان اولویتی که در جهان برقرار اســت
انجام دهید».
معتمدآریا پیگیری اولویت واکسن را
تکذیب کرد

آن سوی دیگر جریان ،انجمن تهیهکنندگان
مســتقل ســینمای ایران از حمید فرخنژاد و
فاطمــه معتمدآریا بابت پیگیــری مجدانه و
دلســوزانه در قضیه نامه درخواست اولویت
واکسن هنرمندان تشکر کرد .اما این موضوع
بالفاصله با تکذیب معتمدآریا مواجه شــد و
وی با انتشــار ویدئویی در صفحه شــخصی
اینســتاگرام خود هرگونه فعالیت درباره نامه
درخواست اولویت هنرمندان در واکسیناسیون
کرونا را ردکرد .او همزمان با انتشــار ویدئو
در کپشــن پست خود نوشت« :علی الرغم از
دســت رفتن هنرمندان بزرگ سینما و تئاتر،
اولویت با واکسیناســیون گســترده و بدون
اتالف وقت برای همه مردم ایران است».
همچنین رییــس انجمــن کارفرمایی تهیه
کنندگان (اکــت) اعالم کرد که اعضای این

تشــکل صنفی ســینما ،هیچ گونــه مطالبه
خارج از نوبتی برای دریافت واکســن کرونا
ندارد .در بخشی از نامه فرشته طائر پورآمده
بود« :نظر به اینکــه طبقه بندی منصفانه و
مســئوالنه انجام شــده برای تعیین اولویت
دریافت واکســن ،دارای توجیه و اســتدالل
کافی و کارشناســی شده اســت ،بدینوسیله
اعالم میدارم که تهیــه کنندگان عضو این
صنف ،هیچگونه مطالبهای جهت قرار گرفتن
در شمار استثنائات و خارج از نوبت نداشته و
بی شــک جامعه درمانگر کشور ،سالمندان و
اقشــار در خطر را نســبت به خود در اولویت
بیشتری می دانند».
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی
دست به قلم شد

این موج گســترده ادامه داشــت تــا اینکه،
کرمانپــور خود در فضای مجازی دســت به
قلم شــد و نوشــت« :در این شرایط سخت
هم مردم و هم کادر درمان در اوج خســتگی
روحی و جســمی به ســر می برند .و ممکن
اســت با هر اظهار نظر یا خواســتهای که به
خصوص احســاس تبعیض و نابرابری را القا
کند ،مغموم و عصبانی شــوند؛ بنابراین شیوه
واکنشها به نامه منتشــر شــده را به عنوان
یک کنشــگر درمانی و اجتماعی میپذیریم.
رنجــش خاطر همــه عزیزان برایــم قابل
درک اســت و آن را فرصتــی برای اصالح
رویکردهای خود میدانم».
وی تاکیــد کرد« :موضــوع اصلی و دغدغه
همه ما در حال حاضر تزریق امید و ایستادگی
برای یکســال پیش روست .همه ما در یک
امر هم قسم هســتیم و آن را رساندن مرگ
و میر کرونا به صفر اســت .یکی از راههای
امیــد بخش در کنار رعایت دســتورالعملها
واکسیناسیون است .متاســفانه به هر دلیلی
تعداد واکســنهای در دسترس اندک است.
بــر همین مبنا مجبور و موظفیم بر اســاس
ســند ملی واکسیناسیون ،تن به اولویتهایی
بدهیم که با توجه به نگرش جهانی ،علمی و
مدیریتی نوشته شده است .بنابرای تمنا دارم
به اولویتهای طرح شــده در این سند دقت
شود».

 ۴هزار کتابخانه در کانونهای مساجد خراسان شمالی فعال است
مدیرکل امور استانها و حقوقی ستاد هماهنگی کانونهای
فرهنگی هنری مســاجد کشور با بیان اینکه گفت ۱۴ :هزار
باب کتابخانه در ســطح کانونهای مســاجد فعال است که
نقش اساسی در ارتقای فرهنگ مطالعه و ترویج کتابخوانی
دارد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایرنا ،حســین
براتی روز گذشــته در جلســه استانی شــورای هماهنگی
کانونهای مساجد خراسان شمالی اظهار داشت ۲۵ :هزار و
 ۹۹۳کانون در مساجد دایر است که نیمی از آنها در روستاها
تشکیل شدهاند.وی بر تقویت فعالیت های فرهنگی و هنری
در سطح روستاها تاکید کرد و اظهار داشت :گسترش فعالیت
های فرهنگــی و هنری و همچنین توجــه به حوزه های
مختلف در روســتاها موجب مهاجرت معکــوس جوانان از
شهرها به مناطق روستایی می شود.
براتی در بخش دیگری از ســخنانش به فعالیتهای کانون
های مســاجد در حوزه مرتبط با کتاب و طرح دوستدار کتاب
نیز گفت :فعالیت های مرتبط با تربیت نوجوانان را باید بیشتر
تقویت کنیم که این امــر می طلبد توجه ویژه ای به کانون
های مساجد داشته باشیم.وی افزود :استان خراسان شمالی
در طرح دوستدار کتاب رتبه های خوبی کسب کرده است که
نشان از فعالیت های گسترده کانون های مساجد در روستاها
اســت.مدیرکل امور اســتانها و حقوقی ســتاد هماهنگی
کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با بیان اینکه کانون
های مساجد روســتایی این استان حتی صاحب ایده و طرح
های نو هســتند افزود :این کانون ها را باید بیشــتر تقویت
کنیم تا الگویی برای سایر کانون ها نیز باشند.

براتی بــا بیان اینکــه ظرفیت کارهای خالقانه در ســطح
روستاها زیاد است گفت :اما روستاها از نظر منابع مالی نسبت
به شــهرها ضعیف تر هستند و بعضا مناطق دور دست هیچ
منابعی ندارند.
وی بر تقویت کانون های مســاجد روستایی تاکید و تصریح
کرد :باید از ظرفیت و پتانســیل ســایر دستگاه ها و سازمان
های فرهنگی نیز بهره برداری کنیم.
نماینده ولی فقیه در خراســان شــمالی و امام جمعه بجنورد
نیز در این نشست با بیان اینکه مسجد متعلق به مردم است
گفت :اقدامات فرهنگی باید در مســاجد بیشتر شود ،سازمان
ها و دســتگاه های فرهنگی باید با محوریت امام جماعت
مسجد و هیات امنا فعالیت داشته باشند.
حجت االسالم رضا نوری بر انتخاب افراد جوان در اعضای
هیــات امنا نیز تاکید کرد و افــزود :در کنار اعضای قدیمی
مســاجد باید از جوانان خالق و نوآور نیز برای اجرای طرح
های فرهنگی استفاده شود.
وی اظهار داشــت :هم اینک اقدامات بسیار شایسته ای در
مساجد توســط تشــکل های و گروه های مردمی از جمله
کمک به نیازمندان ،شناسایی آسیب های اجتماعی محالت
و امنیت محله انجام می شود.
معاون توســعه مدیریت و منابع انســانی اســتاندار خراسان
شمالی هم با بیان اینکه در طول تاریخ مساجد همیشه نقش
آفرین بوده اند گفت :در شرایط کنونی دشمن با هجمههای
فرهنگــی تالش زیادی دارد  ،بایــد کانون های فرهنگی و
هنری مســاجد برای اجرای طرح ها بیشــتر تقویت شوند تا
نقشه های آنان خنثی شود.

خبر

بازدید معاون امور هنری از ضبط اجرای
ارکستر ملی ایران

معاون امور هنــری وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی ،مدیــرکل دفتر
موســیقی و مدیرعامل بنیاد رودکی
از ضبط اجرای ارکستر ملی ایران در
سیوششمین جشنواره موسیقی فجر
بازدید کردند.
به گزارش روزنامــه «صبح امروز»
و به نقل از خبرآنالین ،ســیدمجتبی
حسینی معاون امور هنری در بازدید
از ضبط اجرای ارکستر ملی ایران در
جشــنواره موسیقی فجر گفت« :از تشکیل ارکستر ملی ایران  ۲۲سال میگذرد و در این ۲۲
سال طبیعت ًا فراز و فرودهای مختلفی را در فعالیتها و برنامههای ارکستر ملی ایران میتوان
دید .در واقع فعالیتهای این ارکســتر مثل هر پدیده فرهنگی دیگری با فراز و فرود همراه
بوده است».حســینی در ادامه گفت« :حدود دو سال پیش ،بنیاد رودکی برای ایجاد شوراهای
ارکســترها و برنامهریزی برای ارکسترها تمهیداتی اندیشید ،اما متاسفانه شیوع بیماری کرونا
موجب شــد مدتی فعالیت اجرایی ارکستر ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران کمتر شود و
آثار این دو ارکســتر کمتر شنیده شود .البته اعضای محترم هر دو ارکستر در این مدت فعال
بودند و تمرینات و اجراها را دنبال کردند».
معاون امور هنری عنوان کرد« :اجرای ارکستر ملی ایران در سیوششمین جشنواره موسیقی
فجر متفاوت است و شاید این اجرا گواهی بر این باشد که ارکستر ملی پیشرفت قابل توجهی
داشته است و این اجرای ارکســتر ملی ایران میتواند برای بسیاری از سواالتی که در مورد
فرآیند فعالیت ارکستر بیان میشد ،پاسخی ارائه کند».
حســینی در پایان گفت« :از مدیرعامل بنیاد رودکی ،رهبران و نوازندگان هر دو ارکستر ملی
ایران و سمفونیک تهران و اعضای شورای ارکستر قدردانی می کنم».
معــاون امورهنری ،مدیرکل دفتر موســیقی و مدیرعامل بنیــاد رودکی پس از ضبط اجرای
ارکســتر ملی ایران با بردیا کیارس ،رهبر ارکســتر و پوریا اخواص خواننده ارکستر گفتوگو
کردند.اجرای ارکســتر ملی ایران به رهبری بردیا کیارس و خوانندگی پوریا اخواص ،ساعت
 ۲۱:۳۰امروز شــنبه دوم اسفندماه در سایتهای جشنواره موســیقی فجر ،انجمن موسیقی
ایران ،تیوال ،بیپ تونز ،تماشاخونه ،گپ فیلم و نواک پخش میشود.

آخرین آمار ثبتنامکنندگان هنرکارت

علی بیگ زاده افزود :کانون های فرهنگی و هنری در حوزه
مســائل دینی و فرهنگی برنامه های خوبی دارند باید برای
تقویت برنامه های از اعتبارات اســتانی مورد حمایت بیشتر
قرار گیرند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان
شــمالی بر تقویت تشــکل های غیر دولتــی و کانون های
فرهنگــی و هنری تاکید کرد و گفت :در این اســتان ۳۸۹
کانون فرهنگی و هنری در مساجد استان وجود دارد.
حسین فرخنده افزود ۲۷۰ :باب کتابخانه در سطح کانونهای
دایر اســت.وی با بیان اینکه طبق برنامه ششم توسعه باید

در تمامی مســاجد روســتاهای باالی هزار نفر جمعیت و در
تمامی مســاجد شــهری کانون های فرهنگی و هنری دایر
باشــند اظهار داشت :برنامه ریزی شــده است تا  ۷۰کانون
دیگــر دایر کنیم که ایــن نیازمند همکاری دســتگاه ها و
سازمان های مرتبط نیز است.در این جلسه نماینده ولی فقیه
در خراســان شــمالی و امام جمعه بجنورد به عنوان رییس
شورای هماهنگی کانون های مساجد خراسان شمالی معرفی
شــدند ۲.میلیون و  ۴۸۴هــزار و  ۱۰۰نفر عضو کانونهای
فرهنگی هنری مساجد کشور هستند.

بیــش از  ۸۳هــزار نفــر از فعاالن
فرهنگــی و هنــری کشــور برای
دریافت هنرکارت ثبت نام کردهاند و
کمکهزینه بیکاری ایام کرونا برای
بیش از  ۶۰هزار نفــر از اعضا واریز
شده است.
به گــزارش روزنامه «صبح امروز» و
به نقــل از هنرآنالین از زمان اعالم
فراخوان صندوق برای ثبت نام اعضا
در سامانه هنرکارت ،تاکنون  ۸۳هزار
و  ۵۰۹نفر از فعاالن فرهنگی و هنری کشــور بــرای دریافت هنرکارت ثبت نام کردهاند که
از ایــن تعداد  ۶۲هــزار و  ۲۳۳نفر عضو صندوق اعتباری هنر و  ۲۱هــزار و  ۲۷۶نفر فاقد
عضویت هستند.
برای  ۹۷درصد ثبت نام کنندگان واجد شــرایط (بیش از  ۶۰هزار نفر) افتتاح حساب انجام و
هنرمندانی که دارای نشان درجه یک هنری بوده مبلغ  ۵۰میلیون ریال و برای سایر اعضای
صنــدوق مبلغ  ۱۵میلیون ریــال بهعنوان کمکهزینه بیکاری ایام کرونا به حســاب «هنر
کارت» آنها واریز شد.
همچنین برای حدود سه در صد از ثبتکنندگان طی روزهای آتی افتتاح حساب انجام و این
مبلغ به حساب آنها واریز میشود.
ازآنجاکه خدمات صندوق اعتباری هنر صرف ًا به اعضای این صندوق تعلق میگیرد ،بر اساس
اساسنامه امکان ارائه خدمات به هنرمندان غیر عضو وجود ندارد.

در شهر
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چرا از معماری ایرانی اسالمی بی بهره ایم؟

محمد علی علی نژاد

کارشناسمعماری

از کوچههای قدیمی مشــهد که عبور مشهد کنیم هنوز هم
برخی خانههای قدیمی را میبینیم که با سر درهای قدیمی
وپنجره ها و حتی ناودانی ها به شــکلی زیبا طراحی شده اند
تا با محیط روزگار خود ســازگار شوند .اما در وانفسای توسعه
شــهرها و با ماشینی شدن انســانها و متاثر از آن زندگیها
تعداد این خانهها انگشت شمار شدهاند و شاید بسیاری از این
آثار با هدف ساختمانی جدید آن هم نه با رعایت اصول معماری اصیل ایرانی و اسالمی بلکه با
کپیبرداری از معماری غربی بنا شدهاند و به فرهنگ و هویت ما دهن کجی میکنند.
با نگاهی به معماری و کارکردهای بناهای قدیمی به وضوح توجه ویژه به مردم را در ابعاد ،اندازه،
نور ،رنگ و حتی تمهیدات معماری برای کاهش مصرف انرژی آن هم با رعایت مالحظات زیست
محیطی می توان دید .اما به راستی این آثار معماری چه ویژگیهایی داشتند که این اندازه هنوز
هم مورد توجه هستند و در قرن  21هنوز به آن معماریها میبالیم و برآن غبطه میخوریم؟
در این باره محمدکريم پيرنيا از استادان برجسته معماري سنتي ايران و پايه گذار نگرش نوين به
فرهنگ و تاريخ معماري ايراني ـ اسالمي است که «اصول چهارگانه هنرهاي ايراني ـ اسالمي
» از جمله معروف ترين نظريات اوســت و به زعم وي مالک «اســامي » بودن هنر به شمار
مي رود  .اين چهار اصل عبارت اند از« :مردم واري» يا «مردم داري» که همان رعايت مقياس
هاي انساني به شکل مطلوب و براساس رفع نيازهاي انساني است« ،خودبسندگي « به مفهوم
حداکثر اســتفاده از امکاناتِ در دسترس و مصالح «بوم آورد»؛ «پرهيز از بيهودگي»  ،به معناي
دوري از افــزوده هاي غيرضروري« .درون گرايي» که بيش از  3اصل ديگر ،تأثيرات مذهب را
نمايان ميسازد .به گفته وي « ،درون گرايي و کشش معماران ايراني به سوي حياط ها و پادياوها
(جايگاه شست وشو) و گودال باغچهها و هشتيها و کاله فرنگيها که شبستانها و نهانخانهها
را گرداگــرد خود گرفته و محيطهاي دلکش و خودماني به وجــود آورده  ،از ديرباز جزو منطق
معماري ايراني بوده اســت » .اين چهار اصل را ،اصل ديگري تکميل ميکند که به زعم پيرنيا،
«مختص معماري ايراني ـ اسالمي» است  .اين اصل که وي آن را «نيارش و پيمون » ميناميد،
معماري ايراني را در هر  3مرحله اساســي معماري يعني طرح و محاسبه و اجرا ،به بهترين نحو
ياري ميکرد .نيارش به معناي عوامل نگهدارنده بنا ،عبارت است از «مجموعه امور محاسباتي
و استاتيکي به انضمام مصالح شناسي و استفاده از مناسبترين و کمترين مصالح » .پيمون نیز
ضوابطي است که به منظور تعيين و حفظ تناسب بين اجزاي بنا ،رعايت ميشده است .با دانستن
این ویژگی های معماری اسالمی ایرانی اکنون این سوال مطرح است که چرا ما از این داشته بی
بهره ایم؟ و چه کسی مسئول است که این اصول را به قانون تبدیل کند و به کار گیرد؟
پاســخ این سوال متوجه مردم و مسئوالن است ،مردم زمانی که قصد دارند بنایی را ایجاد کنند
و برخی از آن ها منافع شخصی را بر منافع اجتماعی ترجیح داده ومختصر قوانینی که در زمینه
معماری وشهرسازی وجود دارد را رعایت نمیکنند و مسئوالنی که باید ضوابطی را برای هرشهر،
خیابان ومحله براســاس فرهنگ وهویت آن محل تعریف کننــد تا فردی که در آن مکان قرار
میگیرد بداند به چه منطقه ای قرار گرفته است .
باید باور کنیم که معماری ایرانی اسالمی شعار نیست و آن مفاهیم عمیقی که درفرهنگ دینی
وجود دارد را می توانیم استخراج کنیم و در ساخت و سازها به کار بندیم.

خبر

جشنواره ایدههای برتر گردشگری در چناران
برگزار میشود

ث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی چناران از برگزاری جشنواره
مســئو ل نمایندگی میرا 
ایدههای برتر گردشگری در شهرستان چناران خبر داد.
محمد طاهریانمقدم با اعالم این خبر اظهار کرد :هدف از برگزاری این جشــنواره شناســایی
صاحبان ایدههای جدید در حوزه گردشگری چناران ،زیرسازی تبدیل ایدهها به طرحهای اجرایی
و معرفی طرحهای برتر به سرمایهگذار است.
وی با اشاره به ظرفیتهای باالی جذب گردشگر در چناران افزود :برگزاری این جشنواره میتواند
به شناسایی و معرفی جاذبههای کمتر شناخته شده گردشگری در شهرستان چناران کمک کند.
ث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی چناران بیان کرد :نزدیکی شهرستان
مسئو ل نمایندگی میرا 
چناران به مشهد ،قرار گرفتن در مسیر جاده آسیایی و تردد میلیونها زائر وگردشگر از این مسیر
از مهمترین دالیل برگزاری این جشنواره است.
ث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی خراسان
بر اســاس اعالم روابط عمومی ادارهکل میرا 
رضوی ،طاهریانمقدم ادامه داد :هنرمندان و ایدهپردازان میتوانند تا  ۲۸اسفندماه سال جاری ایده
و آثار خود ر به آدرس  www.ekchenaranirارسال کنند.

استفاده از ربات هوشمند به منظور بررسی
دقیق کانال های جمع آوری آب های سطحی

معاون خدمات شهری شــهرداری مشهد از به کارگیری ربات هوشمند به منظور بررسی کامل
خصوصیات کانال های جمع آوری آب های ســطحی شامل متراژ دقیق ،شیب زمین ،وضعیت
موجود و ...در کالن شهر مشهد خبرداد.
مهــدی یعقوبی با بیان این خبر اظهار کرد :در حال حاضر بیش از یک میلیون و  600هزار متر
کانال جمع آوری آب های سطحی در شهر مشهد وجود دارد که از این مقدار ،بالغ بر  700هزار
متر کانال جمع آوری آب های سطحی به صورت سرپوشیده هستند که نگهداری و الیروبی آن
ت های معاونت خدمات شهری است زیرا کنترل و الیروبی مداوم این
ها یکی از مهم ترین اولوی 
ی تواند عالوه بر جلوگیری از آبگرفتگی معابر در هنگام بارش نزوالت آسمانی ،به حل
مسیرها م 
مشکل ماندآب در کانال ها و رفع بوی نامطبوع کانال ها نیز کمک کند.
وی افزود :در همین راســتا با همکاری یک شرکت دانش بنیان ،ربات هوشمند بررسی وضعیت
کانال های جمع آوری آب های سطحی کشور طراحی و ساخته شد و در حال حاضر در مرحله
تست های مختلف و ارتقا ویژگی های آن هستیم .با استفاده از این روبات هوشمند میتوان به
آسانی وضعیت کانال های جمع آوری آب های سطحی در همه نقاط شهر را که به علت محدود
بودن فضا ،امکان بازدید مداوم را ندارند ،بررسی کرد.
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد بیان کرد :با توجه به این که تاکنون برای بازدید از این
کانال ها از نیروی انســانی استفاده می شد و در برخی مواقع ممکن بود ایمنی کارگران خدمات
شهری به خطر بیفتد ،استفاده از این تکنولوژی جدید می تواند گامی مناسب در راستای افزایش
ایمنی کارگران خدمات شهری ،در کالنشهر مشهد باشد.
یعقوبی گفت :تهیه تصاویر  ۳۶۰درجه پانوراما ،قابلیت تشخیص شیب بندی کانال ها و لوله های
فاضالب ،ضد آب بودن و قابلیت حرکت در کانال ها با وجود آب و فاضالب ،قدرت پیمایش در
مسیرهای صعب العبور ،دارا بودن سیستم موقعیت یاب حرکتی ،استفاده از بدنه ضد خوردگی و
ضد زنگ زدگی و مانیتورینگ تصویر به صورت آنالین ،بخشــی از امکانات این ربات هوشمند
است.

شرایط ویژه اشتراک انبوه روزنامه صبح امروز
برای پیک موتوریها،باربریها
و شرکتهای خدماتی
با ما تماس بگیرید0 9 3 6 0 5 6 6 6 3 6 :
09152560091 -

در گزارشی از یک پدیده اجتماعی ،اقتصادی مطرح شد:

جوالن ساخت و ساز غیر مجاز در روستاهای کاشمر

ساخت و سازهای غیرمجاز واحدهای مسکونی
این روزها در روستاها نیز رونق یافته به طوری
که این پدیده را در روســتاهای کاشمر استان
خراسان رضوی به تهدیدی برای آینده تبدیل
شده است.
گرانی قیمت زمین و منازل مسکونی در داخل
شهر کاشمر ،موجب شده تا برخی از شهروندان
کمدرآمد به روســتاهای نزدیک شهر شده که
ت و سازهای
عالوه بر ایجاد موج جدید ســاخ 
افسارگســیخته در مناطق روســتایی ،موجب
افزایش سرســامآور قیمــت زمینهای داخل
محدوده و از بین رفتن زمینهای کشاورزی و
گاه بروز مشکالت جدی شده است.
دهیاران بدون پشتوانه

دهیار روستای فروتقه کاشمر ناالن از ساخ 
ت
و سازهای غیرمجازی که در روستاها صورت
میگیرد گفت :به کسانی که در داخل محدوده
روســتا اقدام به تخلفات ساختمانی میکنند تا
جایی که بتوانیم فقط تذکر میدهیم و تالش
میشــود متقاعدشــانکنیم اما توان برخورد
نداریم.
حمید کورسی افزود :هرچند کسانی هستند که
توجهــی به تذکرها ندارند و همچنان بر انجام
ساختو ســازهای غیرمجاز اصرار میورزند
و وقتی هم تشــکیل پرونده میدهیم مراحل
کمیسیون ماده  ۹۹و اجرای حکم چندین سال
زمان میبرد.
وی ادامه داد :برای برخی پروندهها در سال ۹۲
حکم قلع بنا صادر شده اما تاکنون هیچ اقدامی
صورت نگرفته است و این وضعیت موجب شده
متخلفان نه تنها به تخلفاتشان ادامهدهند بلکه
ت و سازهای
دیگران را هم تشــویق به ساخ 
غیرمجازکنند.
دهیار روســتای فروتقه با بیان اینکه متأسفانه
دهیــاران هیچ پشــتوانهای ندارند و متخلفان
ساختمانی همچنان در روستاها جوالن میدهند
ت و ســازهای غیرمجاز در
گفت :برخی ساخ 
حریم معابر روستا انجام میشود.
ن و مصالح موجب
کورســی افزود :گرانی زمی 

ت و سازهایی که در
شده  ۲۰تا  ۳۰درصد ساخ 
روستا انجام شده غیرمجاز باشد.
وی ادامــه داد :اگرچه مســئوالن ،دهیاران
را مســوول جلوگیری از ســاختو سازهای
غیرقانونی می دانند اما وقتی پشتوانه حمایتی
نباشد کار خاصی نمیتوان انجام داد.
وی جوالن دالالن و سوء استفاده آنها از گرانی
مصالح و وضعیت اقتصــادی مردم را از دیگر
علل گرانی زمینها و خانههای روستایی و به
ت و سازهای غیرمجاز عنوان
تبع ،افزایش ساخ 
و ابراز کرد :برخی افراد که بنگاهدار نیســتند
و مکان مشــخصی ندارند فقــط برای خرید
و فروش زمینهای روســتائیان مبالغ کالنی
میگیرند.
برخوردها شدت و ضعف دارد

در همین خصوص رییس بنیاد مسکن انقالب
اســامی شهرستان کاشمر گفت :طبق قانون
هرفردی بخواهد زمین خود را داخل محدوده
تفکیــک کند و یا کاربری را تغییر دهد باید به
همان کمسیون فنی که طرح هادی را مصوب
کرده رفته و مجوز بگیرد.
محمــود واحدیان افزود  :اگر اســتانداردها در
روستاها رعایت نشود در بلندمدت موجب بروز
مشکالتی میشود مثال اکنون قطعات زمین با
عرض چهار متر و به صورت غیرمجاز تفکیک
میشــوند.وی ادامه داد :اگرچه دهیار موظف
ت و سازهای غیرمجاز نظارت کند
است بر ساخ 
و به اســتناد قوانین و ضوابط مراجع ذیصالح
قضایی و کمیســیون ماده  ۹۹از ساختو ساز
غیرمجاز جلوگیری کند ولی ابتدا نیاز به حمایت
قانونی و اداری دارد.
رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان
کاشمر گفت :گاهی مواقع حمایتها دستخوش
تغییرات میشــود و یا حمایتهــای قاطعی
صورت نمیگیرد و این موجب شــده دهیارها
موضوع ساختو سازهای غیرمجاز در روستاها
را کمتر رسیدگی کنند.
واحدیان افزود :هرچنــد قوانینی داریم که اگر
درست اجرا شود شــرایط تسهیل میشود اما

اگر به هر طریق حمایتی صورت نگیرد نتیجه
معکوس دارد به عنوان مثال قانونی اعالم شده
که بر اســاس آن به افرادی که تا قبل تیرماه
سال  ۹۶اقدام به ساختو ساز غیرمجاز کردند
تا سه سال آب ،برق و گاز واگذار شود و در این
مدت وضعیتشان تعیین تکلیف شود ولی اگر
حواسمان نباشد شاید یکی بعد از این سه سال
باز هم این خدمات را دریافت کند که اگر این
اتفاق بیفتد برای فرد انتظاری به وجود میآید
که بعدها نمیشود امتیازها را پس گرفت.
وی ادامه داد :هرچنــد ضمانت اجرایی احکام
کمیســیون ماده  ۹۹به متولیان برمیگردد اما
برخی مواقع در روستاها معذوریتهایی وجود
دارد و در گزارشهایــی که ناظران نظام فنی
تو
روســتایی ارائه میدهند وضعیت ســاخ 
سازهای غیرمجاز متفاوت است و در روستاهای
نزدیک شهر بیشتر اتفاق میافتد.
رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان
کاشمر در پاسخ به این ســؤال که آیا گرفتن
جریمه از افراد متخلف گرهگشــای مشکالت
است و یا باید بنا بهطور کامل قل ع و قمع گردد
گفت :زمانی میشــود در این خصوص بهطور
تو
قطع اظهارنظر کرد که تمام تمهیدات ساخ 
ساز مجاز را برای همه روستائیان فراهم کنیم.
واحدیــان افــزود :اگرچه بنیاد مســکن باید
اعتبارات کافی را داشته باشد و به موقع طرحها
را بازنگــری کند اما به دلیل عدم تأمین اعتبار
برخی طرحهای هادی هنوز بازنگری نشــده
اســت.وی اضافه کرد :با وجود این که باید در
ت و سازهای غیرمجاز وحدت
برخورد با ســاخ 
رویه داشــته باشــیم اما در دورههای مختلف
برخورد با متخلفان شدت و ضعف دارد.
رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان
کاشــمر گفت :در حال حاضر حدود  ۱۳هزار
واحد مســکونی در روســتاهای کاشمر داریم
که تاکنون به سه هزار و  ۵۰۰واحد مسکونی
برای مقاومسازی تسهیالت پرداخت شده اما
ت و سازهای غیرمجاز همچنان ادامه
اگر ساخ 
یابد با مشکالت جدی مواجه خواهیم شد.

اجرای  60هزار متر طول خط کشی محوری در معابر منطقه پنج
شــهردار منطقه پنج مشــهد از اجرای  60هزار متر طول خط کشی محوری در معابر
منطقه خبرداد .به گزارش صبــح امروز ،میالد مرادنیا با بیان این خبر ،اظهار کرد :این
پروژه با هدف افزایش ضریب ایمنی ،تســریع و تسهیل در تردد خودروها ،ساماندهی
ترافیک و ...با اعتباری چهار میلیارد و  500میلیون ریال اجرا می شود.
وی افزود :همچنین جوی ،جویچه و ...این منطقه به منظور تسهیل در تردد افراد دارای
معلولیت اصالح و پل فلزی در کلیه نقاط بولوار آوینی و خیابان شفیعی با اعتباری چهار
میلیارد و  500میلیون ریال نصب شده است.
شهردار منطقه پنج مشهد گفت :تجهیز پل هوایی عابر پیاده بین والیت چهار و پنج با
اعتبار 10میلیارد ریال ،اجرای پل هوایی عابر پیاده در بزگراه شهید بابا نظر و نصب 11
عدد چراغ چشمک زن در نقاط حادثه خیز بخش دیگر اقدامات بوده است.

واحدیــان افــزود :با توجه بــه گرانی مصالح
ساختمانی دیگر میزان تسهیالتی که پارسال
و امسال در نظر گرفته شده تکاپوی ساخت و
سازها را نمیکند.
گرانی زمین در شهر عامل ساخت و ساز
غیر مجاز در روستا

برخی از روستاهای مهاجرپذیر در نزدیکی شهر
تو
کاشــمر نیز هماکنون با مشــکالت ساخ 
ســازهای غیرمجاز دست و پنجه نرم میکنند
زیــرا دالالن و ســودجویان وارد ایــن حوزه
شدهاند و با قطعهقطعه کردن زمینهای زراعی
و فــروش آنها به شــهروندان کمدرآمد باعث
گســترش بیرویه روستاها شــده اند هرچند
این کار عالوه بر مشــکالت فنی ،معضالت
اجتماعی را نیز گسترش خواهد داد.
بخشــدار مرکز کاشــمر در این خصوص به
خبرنگار ایرنا گفت :به طور متوسط ماهیانه ۶۰
پروانه ساختمانی در روستاها صادر میشود اما
گرانی زمینها در شهر موجب افزایش ساخت
و ساز در برخی روستاها به خصوص آنهایی که
نزدیک به شهر هستند مثل فروتقه ،زنده جان،
فدافن و قوژد شــده است اما در باقی روستاها
مشکل خاصی نداریم.
ســعید چیتی افزود :متأســفانه افراد سودجو
از وضعیت گرانی ســوء اســتفاده میکنند و
زمینهای خارج از محدوده روستا را قطعهبندی
کرده و میفروشند و این تخلفات اطالعرسانی
می شــود و وظیفه پیگیری با جهاد کشاورزی
است.
وی اضافه کرد :از زمانی که کمیسیون ماده ۹۹
به شهرستان تفویض اختیار کرده تاکنون برای
 ۱۴مورد تشکیل پرونده شده و  ۱۴پرونده نیز
به نتیجه رسیده است.
تو
بخشــدار مرکزی کاشــمر گفت :ســاخ 
سازهای غیرمجاز در این چند روستا  ۲۰تا ۳۰
درصد افزایش یافته اســت و بیشتر ساختو
سازهای غیرمجاز در فروتقه ،قوژد و فدافن به
صورت مســکونی و در روستاهای زنده جان و
کسرینه به صورت باغ ویالست.

چیتی افزود :علیرغم این که احکام کمیسیون
مــاده  ۹۹ضمانت اجرایی دارد اما چون اجرای
حکم تخریب در روستاها کار سختی است باید
تالش شــود قبل از اجرای فونداسیون ،جلوی
ادامه کار گرفته شود.
وی اضافه کرد :وقتی حکمی صادر میشــود
دهیار با هماهنگی نیروی انتظامی مســوول
اجرای آن در داخل محدوده روســتا هستند و
باید اجرا شود.
بخشــدار مرکزی کاشــمر گفت :دهیاران بر
اساس قانون میتوانند با متخلفان برخورد کنند
و یکی از اهرمهایی که میشود جلوی ساختو
سازهای غیرمجاز را گرفت عدم ارائه خدمات به
متخلفان است و گر نه مشکل رفع نخواهد شد.
چیتی افزود :متأسفانه در عمل خود ما شرایط
برای انجام تخلف فراهم میکنیم و به کسانی
که ساختو ساز غیرمجاز انجام دادند میگوییم
آب و برق و گاز بگیرید و بعد پیگیر مشکلتان
باشید.
وی اضافه کرد :اگر قرار باشــد هرچند ســال
قانــون جدیدی تصویب شــود وضعیت دیگر
قابــل کنترل نخواهد بود به طور مثال یکی از
ت و ساز
معضالت ما در روستای فروتقه ساخ 
در حریم روستاست و هر روز درگیر این معضل
هستیم.
متأسفانه ناآگاهی برخی از دهیاران و شوراهای
ت و ساز در داخل
روستا نسبت به قوانین ساخ 
بافت روســتا ،نبود آموزش کافی از نحوه روند
صدور پروانه و عوارض ساختمانی و همچنین
وجود خألهای قانونی الزامآور که از دهیار برای
برخورد با این تخلفات پشــتیبانی کند موجب
شــده بســیاری از دهیاران به واسطه ترس از
ایجاد تشنج و مشکالت اجتماعی در روستا و به
علت رابطه خویشاوندی و کمدرآمد بودن مردم
از پیگیری و گزارش این تخلفات سرباززنند و
گاه اقدامی نمیکنند.
کاشــمر با  ۲بخش مرکزی و فرح دشت در
فاصله  ۲۲۸کیلومتری جنوب غرب مشهد قرار
دارد.

شهرداری در حوزه های محیط زیست پیشتاز است
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت :خوشبختانه شهرداری در حوزه
های محیط زیست پیشتاز است و شهرداری در تمام زمینه ها نقش خود را ایفا کرده و
ما از اقدامات انجام شده حمایت کرده ایم و به طور کلی یک همکاری ،همفکری و هم
افزایی بین شهرداری و دستگاه های دولتی وجود دارد.به گزارش صبح امروز تورج همتی
در خصوص توســعه تصفیه خانه های محلی و نقش آن در محیط زیست شهر مشهد
اظهار کرد :ایجاد تصفیه خانه های محلی یک اقدام ارزشمند زیست محیطی است که
به واسطه آن می توان از ظرفیت فاضالب های محلی استفاده کرد.
وی افزود :با توجه به اینکه بخشی از آبیاری فضای سبز از طریق آب شرب انجام می
شود ،می تواند با استفاده از این ظرفیت از آب تصفیه شده برای آبیاری حوزه کشاورزی
و فضای سبز شهری استفاده کرد.

شهرداری مشهد الگوی مدیریت دانش شهری در کشور
رییـس مرکـز مطالعـات برنامـه ریـزی شـهری و روسـتایی
سـازمان شـهرداری هـا و دهیاری های کشـور در جلسـه ای
بـا حضـور معـاون برنامـه ریـزی و توسـعه سـرمایه انسـانی
شـهرداری مشـهد از افتتـاح رسـمی سـامانه مدیریـت دانـش
شـهری و ابلاغ همزمـان شـیوه نامـه اسـتفاده از سـامانه در
آینـده ای نزدیـک خبـر داد.
اسـمعیل زیارتـی نصرآبـادی ضمـن اشـاره بـه تفاهـم نامـه
سـازمان شـهرداری هـا و دهیـاری های کشـور با شـهرداری
مشـهد در سـال  1399بـا هدف طراحی ،پشـتیبانی و توسـعه
سـامانه مدیریـت دانـش شـهری ،دسـتاوردهای شـهرداری
مشـهد در زمینـه مدیریـت دانـش را خـوب توصیـف کـرد و
گفـت :شـهرداری مشـهد در بسـیاری از زمینـه هـا جـزو
شـهرداری هـای پیشـرو کشـور اسـت و مـی تـوان گفـت
سـامانه مدیریـت دانـش بـا توجـه بـه تجربیـات ،تخصص و
دانشـی کـه شـهرداری مشـهد در اختیـار دارد و تجربه ای که
تسـت شـده ،سـامانه ای بـی نظیر بوده اسـت ،بـه نحوی که
مـی توانـد بـه تجمیع دانـش ایجاد شـده در مدیریت شـهری

و روسـتایی کشـور کمـک کنـد.
زیارتـی نصرآبـادی بـا اشـاره به اینکـه در حال حاضـر 1375
شـهرداری و  37هـزار دهیـاری در کل کشـور وجـود دارد که
بعضـی از ایـن شـهرداری هـا قابلیت و تـوان اجرایـی باالیی
دارنـد و بعضـی اقدامات را به صورت جزیـره ای از قبل انجام
داده و هنـوز هـم انجـام مـی دهنـد ،بـه یکـی از مهـم ترین
ایرادات در بحث پژوهش کل کشـور اشـاره کرد و اظهار کرد:
در حـوزه مدیریـت و برنامه ریزی شـهرها ،اسـتفاده از فناوری
اطالعـات باعـث ایجـاد تحـوالت زیـادی در هوشمندسـازی
نظـام هـای اداری و کنترل امور شـهری شـده و اثـر آن را در
برنامـه ریـزی شـهری ،طراحـی و مدیریت شـهری و خدمات
شـهری نمی تـوان انـکار کـرد.وی همچنین بر لـزوم همگام
بـودن حـوزه پژوهـش بـا علـم روز تاکیـد کـرد و گفـت :در
حـال حاضـر مدیریت شـهری شـهرداری هـا باید متناسـب با
تغییـرات و تکنولـوژی هـای زمانـه خـودش را بـه روز کنـد و
از ظرفیـت هـای فضـای مجـازی و پتانسـیل فنـی آی تـی
بـرای بهینـه کـردن کارها بـه نحو احسـن اسـتفاده کنند زیرا

دیگـر در عصـر حاضـر نمـی تـوان بـا سـاز و کارهای سـنتی
نیازهـای شـهری روز را پاسـخگو بـود .زیارتـی نصرآبـادی
افـزود :اگـر مدیریت شـهری کشـور را بتوان مثـل حلقه های
زنجیـز بـه هم متصـل کرد ،جلـوی بسـیاری از پژوهش های
تکـراری گرفته خواهد شـد .بـه همین منظور بایـد یافته های
پژوهشـی شـهرداری هـا به اشـتراک گذاشـته شـود تـا حوزه
پژوهـش مدیریت شـهری شـهرداری های کشـور به نسـبت
قبـل روزآمدتـر ،کارآمدتـر و بـه روز تـر شـود.وی همچنیـن
تصریـح کـرد :الزمـه دسترسـی بهتـر بـه اطالعـات روز در
حـوزه پژوهـش نیز اسـتفاده از زیرسـاخت و سـامانه ای قوی
و پویـا اسـت ،بـه نحـوی که بتـوان کلیـه اقدامات پژوهشـی
شـهرداری هـا را در آن سـامانه مشـاهده و رصـد کـرد .مدیر
کل پژوهـش سـازمان شـهرداری هـا و همیاری هـای وزارت
کشـور سـامانه مدیریـت دانش شـهری را مثبـت ارزیابی کرد
و گفـت :این سـامانه می توانـد ظرفیت مشـاهده و رصد کلیه
پژوهـش هـای شـهرداری هـا را فراهم کنـد و الزمـه آن نیز
حاکـم شـدن رویکـردی جدیـدی از حیث به اشـتراک گذاری

داده هـا و اطالعات پژوهشـی در کالنشـهرهای پیشـرو مانند
تهـران  ،مشـهد ،اصفهان و ...اسـت .زیارتـی نصرآبادی گفت:
بـا توجـه بـه اینکـه از تعـداد  1375شـهرداری کشـور ،حدود
 1000عـدد ،جمعیتـی زیـر  50هـزار نفـر داشـته و از سـویی
دیگـر قابلیـت هـای پژوهشـی و اعتبـارات پژوهشـی در این
شـهرداری ها بسـیار محدود اسـت  ،ضروری اسـت تا با نگاه
ویژه از سـوی دیگر شـهرداری های کالنشـهرها ،شـهرداری
هـای شـهرهای کوچـک بتوانند از دسـتاوردهای پژوهشـی و
بـه اشـتراک گذاشـته شـده اسـتفاده کننـد کـه قطعا ایـن امر
موجـب افزایـش بهـره وری و اثربخشـی خواهد شـد.

تمام نگاهها
به دو بازگشت؛
ابراهیمیو
مغانلو
دور رفت رقابت های لیگ برتر به انتها رسید
و از ساعاتی پیش یعنی وارد شدن به روز دوم
اســفندماه به مــدت  26روز تیمها میتوانند
نسبت به تقویت خود اقدام کنند.
به گزارش «ورزش ســه» ،هیچ کس فکرش
را نمیکــرد دیــدار پایانــی نیــم فصل اول
رقابتهای لیگ بیســتم ،پایانــی اینچنینی
داشته باشد و تیم فوتبال گل گهر که مقتدرانه
با شکست سپاهان وارد کارزار شده بود 5 ،گل
از شاگردان یحیی گلمحمدی بخورد و با 22
امتیاز در رتبه نهم به کار خود خاتمه دهد.
همیــن نتیجه تعیین کننده قهرمان نیم فصل
اول رقابتها نیز شــد و پرسپولیس که شروع
خوبی در رقابتها نداشت ،با کسب  30امتیاز
باالتــر از تمام مدعیانی قــرار گرفت که 14
هفته صدر جدول را به نام خودشان زده بودند.
حاال رقیبان پرســپولیس بــه خوبی میدانند
که کار آســانی برای جلوگیــری از پنجمین
قهرمانــی متوالی این تیــم ندارند و در پایین
جدول نیز ســه تیم ماشین ســازی ،نساجی
مازندران و ذوب آهن به شــدت خطر سقوط
را احســاس میکنند؛ حاال هــم تیمهایی که
به دنبال قهرمانی لیگ بیســتم هستند و هم
آنهایی که قصد سقوط ندارند ،با تمام توان به
دنبال تقویت خودشان هستند ،تا در این رقابت
فشرده از رقبا جا نمانند.
در ادامه این مطلب به مرور شــرایط تیمهای
مختلف خواهیم پرداخت و اشاره خواهیم کرد
که چــه تیمهایی لقــب فعالترین تیمهای
پنجــره نقــل و انتقاالت را به نام خودشــان
خواهند زد.
*گلگهر؛ این گروهی نیست که ژنرال
تحمل کند

شکســت ناباورانه  5بر صفر در دیدار معوقه
هفته دهم لیگ برتر اگرچه روزی بســیار تلخ
را برای تیم امیرقلعه نویــی رقم زد ولی این
مربی را به خوبی مطلع کرد که برای ماندن در
عرصه رقابت باید به تقویت تیم خود مبادرت
کند .تیم فوتبال گلگهرسیرجان از نظر مهره
قابل مقایســه با مدعیان قهرمانی و کســب
سهمیه نیست و اگر مدیران این باشگاه چنین
انتظاراتی از سرمربی تیمشان دارند ،راهی جز
حضور فعال در بــازار ندارند .حضور مرتضی
تبریــزی در گل گهر قطعی شــده ،ولی این
تیم هم در بخش دفاعی ،هم در بخش میانی
و هــم خط حمله خود نیاز بــه تقویت دارد و
احتماال خبرهای زیادی از ورود بازیکنان جدید
و سرشــناس به جمع آبی پوشــان سیرجانی
خواهیم شنید ،که این تیم را اگر نگوییم فعال
ترین ،کــه به یکی از فعــال ترین تیم های
پنجره زمستانی بدل خواهد کرد.
نساجی مازندران؛ استفاده از هر 6
سهمیه برای تغییر تیم!

مجید جاللی پس از قبول هدایت قرمزپوشان
قائمشهری به وضوح در یکی از مصاحبههای
خود اعالم کرد که جــای برخی بازیکنان در
تیم نیســت؛ پس از ایــن اظهارنظرها بود که
روزبه شاهعلیدوست جدا شــد و به خیبرخرم
آباد پیوســت و امیرحسین موسی زاده و کریم
اســامی هم در آســتانه جدایــی از این تیم
هستند .آرمان قاسمی دیگر بازیکنی به شمار
مــی رود که نیم فصــل دوم را در پیکان تیم
ســابق خود توپ خواهد زد .کار برای مدیران

نساجی مازندران بسیار سخت خواهد بود؛ در
میانه فصل بازیکنان با کیفیت در دســترس
نیســتند و اگر باشند هم با مبلغ باال حاضر به
عقد قرارداد با تیمی خواهند شد که رتبه خوبی
در جدول رده بندی ندارد.به جز علی آل کثیر
و رضا جاللی راد که به نســاجی پیوســتند از
رضا دهقانی و محمدرضا خلعتبری و همچنین
دو بازیکن فوالد به عنوان خریدهای احتمالی
قرمزپوشان نام برده می شود .بدون تردید در
ایــن هفته خبرهای زیادی درباره نســاجی و
تقویت این تیم خواهیم شنید و مجید جاللی
از هر  6سهمیه خود برای تقویت تیمش بهره
خواهد برد.
تراکتور؛ احسان میماند خریدهای اول
از ماشین

قرمزپوشان آذربایجانی در حال حاضر  2جای
خالی برای خرید بازیکنان جدید دارند .مدیران
این باشگاه در وهله اول به دنبال جلب رضایت
باشــگاهها و بازیکنان مدنظرشان هستند و در
صورتی که در این مسیر موفق باشند ،احتمال
خروج میثم تیموری ،وفا هخامنش ،حمزاوی
و میالد فخرالدینی وجــود دارد .البته این در
صورتی خواهد بــود که آنها در جذب علیرضا
ابراهیمی مدافع گل گهر سیرجان ،محمد اهل
شاخه مدافع نفت آبادان ،پیمان بابایی مهاجم
ماشین سازی ،بازگرداندن ابوالفضل رزاق پور
مدافع چپ تیم فوتبال ماشــین سازی و البته
جذب شهریار مغانلو موفق عمل کنند .در غیر
اینصورت بعید به نظر می رســد ،محمدرضا
زنــوزی مالــک باشــگاه تراکتــور ،رضایت
بازیکنان خود را برای جدایی از تیم صادر کند.
مالکی که رضایت حاجصفی را برای ادامه کار
جلب کرده است.
پرسپولیس؛ به دنبال یک مهاجم و یک
مدافع میانی

یحیی گلمحمدی پایان بسیار خوب و روحیه
بخشــی در نیم فصل اول داشت؛ با این حال
سرخپوشــان پایتخــت همچنــان در برخی
پســتها با کمبود بازیکن مواجه هستند .پس
از جدایی شــجاع خلیل زاده نام های زیادی
بــرای جانشــینی او مطرح شــده ،ولی هیچ
کدامشان رسمی نشدند تا همچنان جذب یک
مدافع میانی اولویت اول کادر فنی پرسپولیس
باشــد .در خــط تهاجمی نیــز اگرچه مهدی
ترابی بازگشــته و بســیاری از دغدغه های
گلمحمدی را رفع خواهد کرد ،اما فقدان یک
مهاجم تمام کننده چیزی بود که سرخپوشان
را در طول نیم فصل و فینال آســیا رنجاند و
دومین ماموریت مدیران باشگاه نیز جذب یک
مهاجم خواهد بود .از نام هایی نظیر شــهریار
مغانلو بازیکن فصل گذشــته پیکان به عنوان
گزینه اصلی یاد میشــود و این اتفاق احتماال
رخ خواهــد داد .در ایــن بیــن جدایی آرمان
رمضانی که نیم فصلی ناامید کننده را در جمع
سرخپوشــان تجربه کرد ،تقریبا قطعی به نظر
می رســد و بازیکنان نظیر علی شجاعی نیز
احتمال جدایی یا معاوضهاش وجود دارد.
پیکان؛ تارتار به دنبال نزدیک کردن تیم
به تفکراتش

مهــدی تارتار چند روز پــس از قبول هدایت
پیکان ،پس از پیروزی در اولین مســابقه ،در
اقدامی غیــر منتظره از مربیگــری این تیم
اســتعفا داد که البته با اصرار مدیران باشگاه
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نفرات برتر مسابقات بدمینتون انتخابی
شرق کشور انتخاب شدند

بازگشت .او اعتقاد داشــت ابزارهای مناسبی
برای پیاده کردن ایده های تاکتیکیاش ندارد؛
با این حال ادامه داد و توانست نتایج خوبی هم
کسب کند .مسلم مجدمی و آرمان قاسمی دو
بازیکنی هستند که از امروز میتوانند در قالب
تفکــرات تارتار درآینــد و همچنین به دنبال
جذب یک دروازه بان ،یک مدافع وسط ،یک
مدافع چپ ،یک هافبک تدافعی و یک وینگر
نیز هســت .در صورتی که مدیران باشــگاه
پیکان بتوانند این خواســتههای سرمربیشان
را که آســان هم نیست ،جامه عمل بپوشانند،
چند بازیکن از این تیم جدا خواهند شــد .البته
در مورد شــاهین طاهرخانی به نظر می رسد
کار تمام شــده است و او در نیم فصل دوم از
پیکان جدا می شود؛ پس نام پیکان را نیز باید
به تیم هایی اضافه کنیم که  26روز پرخبر را
خواهند ساخت.
ذوبآهن اصفهان؛ کار سخت مجتبی
حسینی در تیم از هم گسیخته

مجتبی حسینی مسئولیت بسیار سختی را در
اصفهان پذیرفته اســت؛ او در شــرایطی این
تیم را با رتبه چهارم ترک کرد که مهره های
کلیدی پرشــماری در جمع سبزپوشان بودند
ولی حاال دیگر اثری از آنها نیست .او اما حاال
در  26روز پیــش رو این فرصت را دارد تا در
پست هایی که احساس نیاز میکند ،بازیکنان
مورد نظــرش را جذب کند .احتماال او نگاهی
ویژه به تیم نیم فصــل اول خود و بازیکنانی
خواهد داشــت کــه با او نامشــان در فوتبال
ایران مطرح شــد؛ که در این صورت جدایی
برخی بازیکنــان ذوب آهن اجتنــاب ناپذیر
خواهد بود .علی دشتی و فرشاد محمدی مهر
پیش از انتخاب ســرمربی ،از مدیران باشگاه
درخواست فســخ قرارداد داشتند و احتماال با
پیشنهادهایی هم روبرو شده اند .از سوی دیگر
شنیده می شــود بازیکنانی نظیر رضا دهقانی
و مهدی کیانی از تیم همشــهری مورد توجه
قرار دارند .ذوب آهن نیز میتواند یکی از تیم
های خبرساز در پنجره زمستانی ای باشد که
تا پایان روز  28اسفندماه ادامه دارد.

مس رفسنجان؛ تقویت با حفظ نظم تیمی

محمــد ربیعی اگرچه در شــروع رقابت های
لیگ بیستم روزهای ســختی را تجربه کرد،
ولــی از میانه نیم فصل توانســت رفته رفته
آرامش را بــه اردوی تیمش اضافه کند .چند
بازیکن از ســعید کریمی و رحیم زهیوی هم
کارشــان با نارنجی پوشــان رفسنجانی تمام
شــده اســت .ربیعی در آخرین مصاحبه خود
تاکید داشت ،برای تقویت تیمش اقدام خواهد
کرد ولی این کار را با در نظر گرفتن این اصل
انجام خواهد داد کــه نظم تاکتیکی تیمش و
انســجامی که به سختی در نیم فصل اول به
دســت آورده ،از هم نپاشد .آنها در صف خرید
حداقل سه بازیکن باتجربه و کیفی برای ادامه
درخشش در لیگ اند.
صنعت نفت آبادان؛ کار سخت برای حفظ
مهرههای کلیدی

در شــرایطی که در پنجره زمستانی بسیاری
از تیــم ها به دنبال تقویت خود هســتند ،کار
برای مدیــران باشــگاههایی کــه از عهده
پرداخت مطالباتشان برنیامده اند ،بسیار سخت
خواهد شد .بازیکنان این تیمها به راحتی می
توانند با توجه بــه بند عدم دریافت حقوق دو

مــاه ،به صورت یکطرفه فســخ کنند و راهی
تیمهایی شــوند که شرایط مالی بهتری پیش
پــای آنها می گذارند .علــی آل کثیر تا اینجا
جدا شــده قطعی نفت آبادان است ولی طالب
ریکانی ســتاره این تیم در نیم فصل اول نیز
پیشــنهاداتی در اختیار دارد .البته ســیروس
پورموســوی برای جذب  5بازیکن درخواست
داده که اولویــت او حضور یک مدافع چپ و
یک مهاجم اســت .نفت آبــادان از جمله تیم
هایــی خواهد بود که ممکن اســت به دلیل
مشکالت مالی برخی مهره های کلیدی خود
را از دست بدهد.
سپاهان؛ محرم با کمترین تغییرات به
فکر ادامه فصل

طالیی پوشــان اصفهانی یکی از بهترین تیم
های نیم فصل اول بوده اند که مســابقات را
با رتبه خوبی نیز تمــام کردند و به نظر نمی
رســد با توجه به بازیکنان بــا کیفیتی که در
این تیم وجود دارد ،شــاهد تغییرات آنچنانی
باشیم  .مهدی کیانی یکی از سرشناس ترین
بازیکنــان لیگ برتر به شــمار می رود که در
پنجره زمســتانی پس از دو سال و نیم حضور
در ســپاهان از این تیم جدا خواهد شد .ضمن
اینکه زمزمه هایی در مورد درخواســت رضا
دهقانی و محمدرضا خلعتبری نیز برای جدایی
شنیده می شــود .البته یک باشگاه نیز برای
جذب رضا میرزایی درخواســت داده اســت.
برای تقویت تیــم محرم نویدکیا در پســت
هافبــک دفاعی به دنبال یک مهره بازیســاز
است ،که اکبر صادقی ( اولین جدا شده رسمی
شــهرخودرو) یکی از گزینه های او به شمار
می رود.
استقالل؛ شاید خروجی های خبرساز

اســتقالل نیز از جمله تیم هایی به شمار می
رود که شــاید زیاد شــاهد تغییر و تحول در
نفرات این تیم نباشــیم؛ با این حال و با توجه
به شرایطی که آبی پوشان تهرانی تجربه می
کنند ،شــاید چند بازیکــن تصمیم به جدایی
بگیرند .ســیاوش یزدانی یکــی از بازیکنانی
اســت که اخبار جــدی ای در مورد جدایی او
شــکل گرفته اســت اما همه چیز به نیمکت
اســتقالل و آینــده آن بســتگی دارد و همه
معادالت خالصه در نام محمود فکری است.
برای هواداران امــا اولویت اصلی بازگرداندن
امید ابراهیمی یا جذب یکی دو هافبک و البته
تعیین تکلیف هرویه میلیچ بود.
آلومینیوم اراک؛ با آرامش به دنبال تقویت

رسول خطیبی توانســته با آلومینیوم اراک در
اولیــن حضور لیگ برتری نتایــج فوق العاده
ای کســب کند؛ چند بازیکنی که در روزهای
ابتدایی لیگ بیســتم وارد شــدند ،تا حدودی
نیازهای ســرمربی جوان این تیم را پوشــش
دادند ،با این حال سرمربی آلومینیوم به دنبال
جــذب  4الی  5بازیکن دیگر اســت .او برای
همین منظور شرایط بازیکنان مختلفی را زیر
نظر گرفته و بازیکنان شاغل در لیگ یک نیز
از چشم او دور نمانده اند.
سایپا؛ پیشگیری با جذب مهره های
تاثیرگذار

ابراهیــم صادقــی در این فصل توانســته به
مراتب نتایجی بهتر از فصل گذشــته بگیرد،
ولــی در پایان نیم فصل با کســب  17امتیاز
رتبه ســیزدهم جدول رده بندی را در اختیار

دارد .ایــن مربی در نیم فصل به دنبال تقویت
تیم خود خواهد بود و به احتمال فراوان نفراتی
را به جمع نارنجی پوشــان اضافه می کند که
توانایــی تاثیرگذاری در بازی های این تیم را
داشته باشند.
شهرخودرو؛ کار سخت برای حفظ
ستاره ها

اگرچه وطنخواه سرپرست مدیرعاملی باشگاه
شهرخودرو در آخرین مصاحبه خود تاکید کرده
که مشکالت تیم حل شده و قصد تقویت تیم
را در نیــم فصل دوم دارند ،ولی این ماموریت
کار آســانی نخواهد بود .همین حاال مشتریان
پر و پا قرصی به دنبال جذب برخی بازیکنان
این تیم نظیر امین قاسمی نژاد ،حسن جعفری
و  ...هســتند .از طرفی روح اهلل سیف اللهی و
سعید جاللی راد قراردادشان را چند روز پیش
به صورت یکطرفه فسخ کردند و اکبر صادقی
نیــز دیگر بازیکنی به شــمار می رود که نیم
فصل دوم را در تیمــی دیگر توپ خواهد زد.
به نظر می رســد مدیران باشگاه هایی که به
دنبال تقویت تیم خود هســتند ،شهرخودرو و
بازیکنان این تیم را به دقت زیر نظر داشــته
باشند.

مســابقات بدمینتون انتخابی استان خراسان رضوی با حضور28شــرکت کننده در سالن شهید
فخار مشهد برگزار شد.
این مســابقات در سه رده ســنی زیر سیزده ســال،زیر پانزده سال،زیر هفده ســال با حضور
ورزشکارانی از شهرستان های نیشابور،درگز،گلبهار،سبزوار،تربت حیدریه و کاشمر برگزارشد .
این مسابقات برای انتخاب نفرات برتر استان برای اعزام به بازی های شرق کشوربرگزار شد که
با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

نفرات برتر زیر هفده سال

محمد گلچین مقام اول(با سرمربیگری آقای زارع و آقای رضایی)
پویا جاللیان مقام دوم(با سرمربیگری آقای متولی و آقای تقی زاده)
پوریا جاللیان و پرهام خاکشــوران مقام سوم مشترک(پوریا جاللیان با سرمربیگری آقای متولی
و تقی زاده)
نفرات برتر زیر پانزده سال

محمدرضا تقی زاده مقام اول(با سرمربیگری آقای متولی و آقای تقی زاده)
سروش ساالری مقام دوم(با سرمربیگری آقای متولی و آقای تقی زاده)
مهدیار شاملو و جوادی(مهدیار شاملو با سرمربیگری آقای متولی و آقای تقی زاده)

نفت مسجد سلیمان؛ ابهام پس از مجتبی
حسینی

ادامه مشــکالت مالی در تیم نفت مســجد
ســلیمان که نتایج بســیار خوبــی با مجتبی
حسینی کسب کرده بود ،سبب شد تا مدیران
این باشــگاه مهم ترین مهره تیم را از دست
بدهند .حاال اگر در نیم فصل برخی بازیکنان
این تیم نیز جدا شــوند ،هیچ تعجبی نخواهد
داشت .برخی بازیکنان این تیم هنوز مطالبات
فصل گذشــته را دریافت نکرده اند و اگر بند
جدایــیای مرتبط با این موضــوع در قرارداد
داشــته باشند ،مشــکلی برای فسخ یکطرفه
نخواهند داشت .بازیکنان نفت مسجد سلیمان
و بــه خصوص نفراتی کــه در نیم فصل اول
درخشــیده اند ،شــاید همین حاال کارشان با
تیمی که قرار است نیم فصل دوم در آن بازی
کنند ،تمام شده باشد و سرمربی جدید این تیم
کار بسیار ســختی در نیم فصل دوم پیش رو
خواهد داشت.
ماشین سازی؛ شرایط مبهم در تیم
قعرنشین

به احتمال زیاد پنجره نقل و انتقاالت زمستانی
با جابجایی چند بازیکن میان دو تیم ماشــین
سازی و تراکتور آغاز خواهد شد .ماشین سازی
نیز مانند شــهرخودرو ،نفت مسجد سلیمان و
نفت آبادان شــرایط خوبی از بعد مالی ندارد و
به احتمال زیــاد مهره های تاثیرگذار این تیم
در نیم فصل اول نظیر پیمان بابایی ،ابوالفضل
رزاق پور و  ...مسیر متفاوتی را در ادامه رقابت
ها دنبال خواهند کرد و مدیران این باشگاه کار
ســختی برای تقویت تیم در پنجره زمستانی
خواهند داشت.
فوالد؛ پنجره ها برای نکونام باز می
شود؟

باشگاه فوالد خوزستان به دلیل پرونده ای که
انتقــال محمد بلبلی به این تیــم باز کرد ،در
انتظار رای کمیته عالی ورزش ( )CASبه سر
می برد .جواد نکونام در شرایط فعلی چاره ای
جز حفظ بازیکنان فعلــی ندارد و باید امیدوار
باشد تا رای  CASهر چه زودتر صادر شود.

پیشنهاد عجیب مهاجم لژیونر برای پیوستن
به پرسپولیس

شهریار مغانلو برای حضور کوتاه مدت در پرسپولیس پیشنهاد عجیبی را به این باشگاه ارائه کرد.
به گزارش مهر ،یحیی گلمحمدی ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با ارائه لیست خرید خود به
مدیرعامل این باشگاه خواهان جذب شهریار مغانلو مهاجم ایرانی سانتاکالرا پرتغال شد.
مغانلو که در ابتدای فصل نیز در لیســت پرســپولیس بود برای لژیونر شــدن حاضر شد به تیم
سانتاکالرا برود اما در جمع شاگردان یحیی گل محمدی قرار نگیرد.
با این حال محرومیت  ۶ماهه عیسی آل کثیر از سوی  AFCباعث شد تا یحیی بار دیگر خواهان
جذب این مهاجم شود و او را پای میز مذاکره با جعفر سمیعی مدیرعامل باشگاه قرار دهد.
با این حال مغانلو برای آمدن به پرســپولیس پیشنهاد عجیبی را ارائه کرده است که با مخالفت
صریح مدیرعامل و سرمربی این تیم روبرو شده است.
باشــگاه ســانتاکالرا برای صدور رضایتنامه قرضی مغانلو  ۷۰هزار دالر درخواست کرده است.
همچنین این بازیکن برای نیم فصل حضور قرضی خود خواهان دریافت مبلغ سه میلیارد تومان
شده است.
شــروطی که هیچیک از آنها با خواستههای باشگاه پرســپولیس همخوانی ندارد .سمیعی دنبال
جذب قطعی مغانلو بوده اما حاضر نیســت مبلغی را به عنوان رضایتنامه به باشــگاه سانتاکالرا
بدهد .ضمن اینکه گل محمدی نیز برای حفظ تعادل در قراردادهای مالی بازیکنان خود مخالف
پرداخت سه میلیارد تومان برای مدت پنج ماه به مغانلو است.
بنابراین مهاجم لژیونر ایرانی فوتبال باشگاهی پرتغال تنها در صورت تغییر شرایط خود میتواند
پیراهن پرســپولیس را در نیم فصل دوم بر تن کند در غیر این صورت جایی در لیست بازیکنان
این تیم در دور برگشت لیگ برتر بیستم و لیگ قهرمانان  ۲۰۲۱آسیا ندارد.

لیگ برتر در عید نوروز تعطیل است

به گزارش «ورزش ســه» ،برنامه مسابقات لیگ برتر بیستم از ابتدای فصل با تغییرات زیادی
مواجه شــده است .مســابقات ملی و لیگ قهرمانان آسیا یکی از مسائلی بوده که باعث شده
سازمان لیگ بارها برنامه مسابقات را تغییر بدهد.در این شرایط در حالی که قرار بود مسابقات
هفته شــانزدهم لیگ برتر طی روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری برگزار شود اما بازی
ها یک هفته عقب افتاد و بر این اســاس برنامه رقابت های هفته شــانزدهم و هفدهم اعالم
شده است.در این شرایط گفته می شد که ممکن است مسابقات لیگ با توجه به تقویم فشرده
موجود در تعطیالت نوروز هم ادامه پیدا کند اما این اتفاق رخ نمی دهد .مســئوالن ســازمان
لیگ در نظر دارند طی روزهای  25تا  27اســفند ماه هفته هجدهم لیگ را برگزار کنندو تیم
ها دوباره به اســتراحت بروند.از این رو رقابت های لیــگ در تعطیالت نوروز برگزار نخواهد
شــد و باشگاه ها بیشتر از  2هفته زمان خواهند داشت تا به آماده سازی و استراحت بپردازند.
گفتنی اســت؛ با توجه به حضور فوالد خوزستان در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا ممکن است
یک مسابقه از هفته نوزدهم فوالد در تعطیالت نوروز برگزار شود.

برگ آخر

روزنـامه اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
خراسان رضوی و شمالی
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عذرخواهی مسئول نظام پزشکی بابت نامه نگاری در جهت
واکسیناسیون هنرمندان

مدیرکل روابط عمومی ســازمان نظام پزشکی کشــور در واکنش به
حواشی ایجاد شده بعد از نامه نگاری اش به رییس مرکز اطالع رسانی
وزارت بهداشــت مبنی بر واکسیناسیون هنرمندان ،اعالم کرد :نامه ام
صرف ًا برای لحاظ شدن زحمات هنرمندان در دوران کرونا در سند ملی
بود و نه فراتر از دیگران .دکتر حســین کرمانپور در صفحه توییتر خود
نوشت :شکی نیست که اولویت واکسیناسیون با کادر درمان است و نامه
ام صرف ًا برای لحاظ شــدن زحمات هنرمندان در دوران کرونا در سند
ملی بود و نه فراتر از دیگران .ظاهراً هدف نامه ،به درســتی بیان نشده
که متواضعانه عذر خواهم! امیدوارم با ورود و ســاخت سریع تر واکسن
برای همه مردم ،خاطر همگی آرام شود پیش از این حسین کرمان پور
مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی در نامه
ای به رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشــت خواستار اختصاص
سهمیه الزم برای واکسیناسیون هنرمندان کشور و برنامه سازان هنری
شده بود.
معتمدآریا نقش خود در ارتباط با ماجرای واکسیناسیون
هنرمندان را تکذیب کرد

در پی انتشار نامهای برای اولویت دادن به هنرمندان در واکسیناسیون،
فاطمــه معتمدآریا تاکید کرد که همراهی و فعالیتــی در ارتباط با این
درخواســت نداشــته و اولویت را شروع واکسیناســیون گسترده برای
مردم میداند .این بازیگر ســینما و تئاتر در نامهای کوتاه نوشته است:
«اینجانب فاطمه معتمد آریا خبر مربوط به هرگونه فعالیت خود در ارتباط
با درخواست اولویت واکسیناســیون هنرمندانه سینما را اکیدا تکذیب
میکنم.با وجود از دست رفتن بسیاری از هنرمندان تکرار ناشدنی سینما
به دلیل ابتال به کرونا ،اولویت را شــروع واکسیناسیون گسترده و بدون
اتالف وقت همه مردم ایران میدانم».
روحانی :اینکه می گفتند دولت به خاطر انتخابات واقعیت کرونا
را به مردم نگفته ،دروغ محض بود

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در پنجاه و هشتمین جلسه
ستاد ملی مقابله با کرونا با اشــاره به گذشت یک سال از شیوع کرونا
در کشور گفت :پارسال درســت نزدیک این ماه متوجه شدیم که این
ویروس وارد کشــور شده است ،شــاید چند روز قبلویروس وارد شده
بود اما آن روز تســت تشخیصی به ما گفت که کرونا وارد کشور شده
اســت .وی ادامه داد :از همان اولین روز که فهمیدیم این ویروس وارد
کشور شده است در هیات دولت تصمیم گرفتیم به مردم اعالم شود که
افرادی مبتال شده اند .البته برخی تردید داشتند که  ۳روز دیگر انتخابات
اســت و آیا این را بگوییم یا نگوییم و من گفتم تردیدی نداشته باشید
چه انتخابات باشد چه نباشد و هر مراسمی باشد این مسئله چون با جان
مردم سرکار دارد با ما شوخی ندارد و باید اعالم کنیم .رییس جمهوری
افزود :خوشبختانه از همان روز چهارشنبه به مردم کشور اعالم شد این

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

حسینرفیعی

ویروس وارد کشــور شده است و در این جهت ضد انقالب خارج نشی 
ن
که شبهه میکنند دولت واقعیت را به خاطر انتخابات به مردم نگفته و
دیر گفته است ،این یک تهمت محض و دروغ  ۱۰۰درصد است و ما از
همان لحظه اول به مردم اعالم کردهایم.
وزارت ورزش و ماجرای مجوز بانوان ژیمناست

سایت فدراسیون ژیمناستیک نوشــت :مجوز حضور بانوان ژیمناست
ایران برای حضور در مسابقات بینالمللی آکروباتیک ژیمناستیک صادر
شد .با موافقت وزارت ورزش و جوانان ،بانوان ژیمناست ایران میتوانند
با پوشش اســامی در مســابقات بینالمللی آکروباتیک ژیمناستیک
شرکت کنند .آذر سال  ۹۸بود که پس از رایزنیهای فراوان دکتر زهرا
اینچه درگاهی با رئیس کمیته آکروژیم فدراسیون جهانی ژیمناستیک،
مجوز حضور بانوان کشورمان با حجاب اسالمی در مسابقات بینالمللی
آکروباتیک ژیمناســتیک صادر شد .در ادامه و پس از برگزاری جلسات
مختلف با مسئوالن وزارت ورزش ،این وزارتخانه موافقت خود را در این
خصوص اعالم کرد تا در اتفاقی تاریخی بانوان ژیمناستیک ایران بتوانند
با رعایت شئونات اسالمی در رویدادهای بینالمللی شرکت کنند .دکتر
مهیــن فرهایزاد ،معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان در نامهای
به دکتر اینچهدرگاهی ،مجوز حضور بانوان ژیمناســت را در مسابقات
بینالمللی اکروباتیک ژیمناستیک اعالم کرد .نوع برنامه اجرایی بانوان
ژیمناست باید پیش از اعزام به تایید وزارت ورزش و جوانان برسد.
فتوای رهبر معظم انقالب درباره حجاب شخصیتهای کارتونی

کانال فقه و احکام رهبر ّ
معظم انقالب اسالمی جدیدترین استفتائات از
معظمله و جواب ایشان را دربارۀ  ۲موضوع منتشر کرده است.
پسؤال :اگر پولی برای اطعام عزاداران جمع شده باشد ،اما به جهتی نتوان
آن را در ایام عزاداری مصرف کرد ،تکلیف این پول چیست؟
جواب :برای اطعام در عزاداری ســال بعد اســتفاده کننــد و یا با اجازه
صاحبان وجوه ،در موارد دیگر مصرف کنند.
ســؤال :آیا رعایت حجاب برای شــخصیتهای فیلمهای پویانمایی
(نقاشی سه بعدی ساخته ذهن هنرمند) الزم است؟
جواب :در فرض ســؤال اگرچه حفظ حجاب فی نفسه الزم نیست ،اما
به لحاظ تبعات ترک آن ،رعایت حجاب در پویانمایی هم الزم است.
اتمام رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی در دادسرای نظامی

حجت االسالم والمسلمین بهرامی در حاشیه بازدید از دادسرای نظامی
شهرستان شــاهرود گفت :با اتمام رســیدگی به پرونده حادثه سقوط
هواپیمای اوکراینی در دادسرای نظامی ،این پرونده هم اکنون در مرحله
تدوین کیفرخواست است .وی افزود :مراحل محاکمه پس از طی فرآیند
مقدماتی با حضور متهمان و اولیاء دم در دادگاه آغاز میشــود.بر اساس
گزارش ســازمان قضایی نیروهای مسلح ،حجت االسالم والمسلمین
بهرامی همچنین با یادآوری اجرای طرح بازگشت به سنگر در نیروهای
مســلح گفت :از ســال  ۹۸تا نیمه اول سال  ۹۹بیش از  ۲۵هزار سرباز

511/1ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

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

آگهــی موضوع مــاده  3قانون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی  .نظر به دســتور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رســمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره 139960306006002861
هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ســید جعفر علمداران بایگی فرزند ســید اصغر به شماره شناسنامه
 26918صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  116/61متر مربع
( یکصد و شــانزده و شــصت ویک صدم مترمربع ) قســمتی از پالکـ  434فرعی از اراضی دیزقند
پالک  231اصلی دهســتان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
خریداری مع الواســطه از مالک رســمی اقدس دانش محرز گردیده است .لذا به موجب ماده  3قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13قانون آئین نامه مربوطه
این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر تا
در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی
تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید
ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و
گواهی دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم
قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم
دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید
و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول. 1399 /12/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/12/19 :
محمد کاظم باقرزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
511/2ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

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

آگهــی موضوع مــاده  3قانون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی  .نظر به دســتور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رســمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره 139960306006003132
هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای غالمحســین نواری فرزند یعقوب علی به شماره شناسنامه 1359
صادره از تربت حیدریه نســبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  312/67متر مربع( سیصد
و دوازده وشــصت و هفت صدم مترمربع) قسمتی از پالکـ  687و 693فرعی از اراضی کوچه قاضیان
پالک  237اصلی دهســتان اربعه واقع در خراســان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
خریداری مع الواســطه از مالک رســمی بی بی خدیجه طباطبایی محرز گردیده است .لذا به موجب
ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی و ماده  13قانون
آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشــار در
شــهرها منتشر تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ
انتشــار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ
نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه
عمومی محل نماید و گواهی دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد
یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت
اول . 1399 /12/3 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/12/19 :
محمد کاظم باقرزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
تاسیس،تغییراتشرکت

آگهی تغییرات شــرکت فاطر توکان آروین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  75486و شناسه
ملی  14009771276به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  18/11/1399تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس استان خراسان رضوی  ،شهرستان مشهد
 ،بخش مرکزی  ،شــهر مشهد ،محله نوید  ،خیابان (ســپاد  ، )2خیابان دوم  ،پالک  ، 106ساختمان
بازارموادغذائی ســپاد  ،طبقه همکف کدپستی  9196991889تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
بشرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری مشهد ()1095746
تاسیس،تغییراتشرکت

روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :

آگهی تاســیس شرکت سهامی خاص صنایع آرمان ســبز آبتین درتاریخ  20/11/1399به شماره ثبت
 75614به شناسه ملی  14009797023ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح
زیــر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تولیــد ,توزیع  ,واردات و صادرات انواع کاغذ
تولید ,توزیع  ,واردات و صادرات انواع کاغذ بهداشــتی یکبار مصرف تولید ,توزیع  ,واردات و صادرات
مواد اولیه تولید محصوالت سلولزی واردات و صادرات کلیه کاالهای بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی
شــرکت های معبتر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکب بصــورت ارزی و ریالی از کلیه بانک
ها و موسســات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشــور شرکت در کلیه مناقضات  ,پیمانها و مزایدات
دولتی و خصوصی تولید و فروش انرژی برق به اشــخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی طراحی
 ,نصــب و بهره برداری نیــروگاه های تولید پراکنده و تجدیدپذیر صادرات و واردات ماشــین آالت ,
تجهیزات  ,خدمات فنی و ومهندســی مشــارکت در احداث و خرید انواع کارخانه درصورت لزوم پس
از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت بــه مدت نامحدود مرکز اصلی

سازمان آگهیها051-38929823 :

روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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نمابر 051 - 38923452 :سامانه پیام کوتاه100080888 :

Sobh _E mrooz

تلفن38929825 -38929824:
دفتر خراسان شمالی٠٥٨٣٢٢٥٩٠١٨ :

درگاه پرداخت امن

قالیباف را زدند ،مبادا به انتخابات  ۱۴۰۰بیاید /شکایت جدید نمایندگان مجلس از رئیس جمهور /رستم قاسمی :کاندیدا
شوم ،به نفع کسی کنار نمیروم /مرعشی :انتخاب اول جبهه اصالح طلبان ظریف است
ترک خدمت کرده به خدمت مقدس سربازی بازگشته اند .وی افزود :در
این طرح با بازگشت سرباز به خدمت ،پرونده قضایی رسیدگی نمیشود
و پس از اتمام خدمت ،مشمول معافیت از مجازات میشود.
رستم قاسمی :کاندیدا شوم ،به نفع کسی کنار نمیروم

رستم قاسمی هنوز رسما اعالم کاندیداتوری نکرده اما حرفهایی میزند
که او را در لیســت کاندیداهای  1400قــرار میدهد .مثال میگوید« :
اگــر اعالم کاندیداتوری کنم ،دنبال کنار رفتن به نفع دیگری و وزارت
نیستم».معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در نشســت خبری که پنجشنبه برگزار شد ،گفت« :کسی از تحریمها
اســتقبال نمیکند ،تحریمها ظلم به مردم اســت و هزینه برای کشور
دارد ،ولی به هر حال وجود دارد.در این شرایط  ۳مولفه وجود دارد؛ یکی
رفع تحریمها که کشــور تصمیم گرفت برجام را امضا کند ،دوم مقابله
با تحریمها و سوم بیاثر کردن تحریمها که بخشی از آن اتفاق افتاده
است».به گفته او ،اگر تحریمها را بیاثر کنیم ،میتوانیم به گونه دیگری
در دیپلماسی جهانی حضور داشته باشیم.
مرعشی :انتخاب اول جبهه اصالح طلبان ظریف است

حسین مرعشی ،سخنگوی حزب کارگزاران می گوید:به نظر من انتخاب
اول جبهه اصالحطلبان آقای ظریف خواهد بود ،اصالح طلبان او را یک
دیپلمات اصالح طلب می دانند.
فعال اصالحطلب :جریان اصالحات نیاز به یک پوستاندازی
جدی دارد

یک فعال سیاســی اصالح طلب گفت :کم توجهــی به نقش جوانان
میتواند یک نقص جدی باشــد .به نظر میرسد حتم ًا باید یک پوست
انــدازی جدی صورت بگیرد و چهرههایی که ســن و ســالی از آنها
گذشــته در جایگاه هدایت جریان قــرار بگیرند و زمینه را برای حضور
توگو با ایلنا ،در
نیروهای جوانتر فراهم کنند.داریــوش قنبری در گف 
خصوص شکلگیری نهاد اجماع ساز اصالح طلبان اظهار کرد :به نظر
من شــکلگیری نهاد اجماع ساز بسیار مفید و مناسب است و ضرورت
داشــت که زودتر چنین اقدامی صورت بگیرد .با مشــکالتی که برای
شــورای عالی سیاستگذاری پیش آمد ،ما انتظار داشتیم که زودتر نهاد
جایگزین شــکل بگیرد.این عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری
افزود :خوشبختانه نهاد اجماع ساز شکل گرفته و ترکیب ،ترکیب کاملی
است؛ از احزاب اصالحطلب تا شخصیتهای مطرح جریان اصالحات در
این تشکل حضور دارند.وی بیان کرد :نقش آقای خاتمی ،نقش محوری
و بیبدیل در جریان اصالح طلب اســت و هیچ شخصی نمیتواند این
نقــش را نادیده بگیرد .آقای خاتمی نه تنها در بین اصالح طلبان بلکه

 :اســتان خراسان رضوی  ،شهرستان مشهد  ،بخش مرکزی  ،شــهر مشهد ،محله رضاشهر  ،خیابان
کســایی (پیروزی  1کالنتری  ، )6خیابان کســایی (10انوری  ، )9پالک  ، 72طبقه همکف کدپستی
 9177786577سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی منقسم به 1000
سهم  1000ریالی تعداد  1000سهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی
بانکی شــماره  9940810012مــورخ  04/11/1399نزد بانک آینده شــعبه پیروزی با کد 6240811
پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا حیدری به شــماره ملی  0920731023و به
سمت مدیرعامل به مدت  2ســال آقای امین حیدری به شماره ملی  0921462050و به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای امید حیدری به شماره ملی  0922124868و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای علیرضا ذوالفقاری مشهدی به شــماره ملی  0931419263و به
ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال آقای مصطفی حیدری به شماره ملی 0933837021
و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2ســال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار
و تعهد آور شــرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های
عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم ریحانه ذوقی به شماره ملی  0924150254به سمت بازرس
علی البدل به مدت  1ســال خانم زهرا شــیخ به شماره ملی  0944149219به سمت بازرس اصلی به
مدت  1ســال روزنامه کثیر االنتشار صبح امروز خراسان رضوی جهت درج آگهی های شرکت تعیین
گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1095808
تاسیس،تغییراتشرکت

آگهی تاسیس شرکت با مســئولیت محدود رادین طب نگار سالمت درتاریخ  01/11/1399به شماره
ثبت  75339به شناســه ملی  14009744412ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن
به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :فراوری  ،بســته بندی ،تولید  ،توزیع
و پخش انواع کاال و محصوالت دارویی  ،آرایشــی و بهداشــتی فراوری  ،بسته بندی ،تولید  ،توزیع و
پخش انواع کاال و محصوالت غذایی و آشامیدنی توزیع پخش ،بسته بندی و طراحی انواع محصوالت
کاغذی  ،بهداشتی  ،منسوجات و سلولزی تولید  ،توزیع پخش ،بسته بندی و طراحی انواع محصوالت
و قطعات پالستیکی و نایلونی ،کیسه های زباله  ،کیسه فریز  ،سلفون  ،شیرینک  ،نوارهای پالستیکی
و انواع مصنوعات تزریقی و بادی فراوری ، ،تولید و توزیع  ،پخش و بســته بندی انواع محصوالت و
فراورده های شیمیایی و آرایشی بهداشتی و دارویی فراوری  ،بسته بندی  ،تولید  ،توزیع و پخش انواع
کاال و محصوالت صنعتی و ساختمانی توزیع و پخش مویرگی محصوالت دارویی  ،آرایشی و بهداشتی
و شــیمیایی و صنعتی ساختمانی خدمات خرده فروشــی و عمده فروشی بازاریابی بصورت غیر هرمی
و غیر شــبکه ای کاال و محصوالت و ایجاد و گشــایش بازارهای فروش پخش و توزیع کاال از طریق
شبکههای توزیع عمدهفروشــی پخش و توزیع کاال از طریق شرکتهای پخش و طراحی شبکههای
فروش مختلف پخش و توزیع کاال از طریق توزیع مستقل فروش و توزیع و پخش کاال خریدو فروش
و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز گشــایش اعتبار و  LCبرای شــرکت نزد بانکها ،ایجاد روابط
و مناســبات تجاری صنعتی و تولیدی بین المللی،تهیه طــرح های توجیهی،اخذ وام و اعتبارات بانکی
بصورت ارزی و ریالی از بانک های داخلی و خارجی جهت شرکت ، ،شرکت در کلیه مناقصات پیمانها
و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشــور ایجاد توسعه  ،راه اندازی و مشارکت در انواع
پروژه های بازرگانی ،خدماتی  ،صنعتی  ،توزیعی پخشــی ،تولیدی و بســته بندی در داخل و خارج از
کشور برگزاری و شرکت در همایش ها و نمایشگاه ها  ،ایجاد شعب و اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای
معتبــر داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان خراسان رضوی  ،شهرستان مشهد  ،بخش مرکزی ،
شهر مشهد ،محله دانشجو  ،خیابان آموزش [معلم  ، ]32بلوار معلم  ،پالک  ، 738طبقه اول  ،واحد 2
کدپستی  9188996444سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان
ســهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد زنگنه قاســم آبادی به شماره ملی  0760032181دارنده
 330000ریال سهم الشرکه آقای حسین فرخانی به شماره ملی  0943082250دارنده  330000ریال
ســهم الشرکه آقای محســن حسین زاده به شــماره ملی  0944756271دارنده  340000ریال سهم
الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد زنگنه قاســم آبادی به شماره ملی  0760032181و به سمت
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسین فرخانی
به شــماره ملی  0943082250و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محسن حسین
زاده به شــماره ملی  0944756271و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان
حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود
اســامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می
باشــد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار صبح امروز خراسان رضوی جهت
درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باشــد .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان خراســان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری مشهد ()1096459
مفقودی

پروانه مسئول فنی مرکز مشاوره طلیعه به شماره پروانه  921/95/45718به تاریخ  1395/11/11بنام
آقای علیرضا اسدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مفقودی

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

برگ ســبز خودرو سواری سیستم پراید تیپ سی دی 5هاچ بک مدل  1993به شماره پالک  42ایران
 414ی  24شــماره موتور  463540و شماره شاســی  749850مربوط به محمد تقی زاده دوغشکی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

در میان عامه مردم جایــگاه ویژهای دارد .در مجموع نقش محوری با
آقای خاتمی اســت و انتظار اصالح طلبان همواره این بوده اســت که
از رهنمودهای ایشان برای توســعه کارهای حزبی و سیاسی استفاده
شود.قنبری با بیان اینکه صحبتهای خاتمی نقش راهبردی در تعیین
گرایشها و استراتژیهای اصالح طلبان داشته است ،گفت :با توجه به
جایگاه آقای خاتمی و نام نیک ایشان در میان مردم ،این نقش همچنان
خاص آقای خاتمی اســت که بتواند مجدداً به میدان ورود کند و نقش
محوری خود را در راستای وحدت و انسجام اصالح طلبان ایفا کند.
شکایت جدید نمایندگان مجلس از رئیس جمهور

تعداد  37نفر از نمایندگان در قالب ماده  234آیین نامه داخلی مجلس
شکایتی را در مورد رئیس جمهور به خاطر به کار بردن عبارات توهین
آمیز در باره منتقدان و همچنین عدم رعایت شــئونات و  ...در مجلس
طرح کردند.در این شــکایت به  53مــورد اهانت رئیس جمهور از مهر
ماه ســال  1392تا فروردین ماه  1396به منتقدان اشاره شده و از نظر
شکایت کنندگان نقض اصل  121قانون اساسی و عدم رعایت شئونات
از سوی شــخص رئیس جمهور تلقی میشود.مواردی همچون اقلیت
کارشــکن ،دروغ پراکن ،اقلیت افراطی ،تفرقه افکن ،بی عقل  ،دالل
تحریم ،دروغگو فحاش ،هتاک ،دشمن انسانیت ،منقلی و ساده لوح از
مواردی است که حسن روحانی برای منتقدان خود به کار برده و در این
طرح شکایت به آنها اشاره شده است.
گزینه ای که اصولگرایان آرزو دارند کاندیدای  1400باشد

روز گذشــته در همایش سیاسی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان با
عنوان تحول حکمرانی در گام دوم انقالب حضور همزمان چهرههایی
چــون غالمعلی حدادعادل ،مصطفــی پورمحمدی  ،صادق محصولی
با اهمیت بود .ســخنرانی های این سه نفر نشــان می داد که با تمام
اختالفات ریز و درشــت میان اصولگرایان هر ســه بــرای کاندیداتور
رئیســی عالقه مند هســتند.پورمحمدی در قامت دبیــر عالی جامعه
روحانیت ،نقشــی محوری در «شــورای وحــدت» اصولگرایان دارد،
دومی که حدادعادل اســت ،ریاست «شــورای ائتالف» ،دیگر نهاد به
اصطالح اجماعساز اصولگرایان را برعهده دارد و سومی که محصولی
باشــد ،در قامت دبیرکل «جبهه پایداری» از گروهی نمایندگی میکند
که با هیچیک از دو دســته قبلی سر ســازگاری نداشته است.آنچه اما
حتی از ســخنان دیروز این سه پیداست ،اختالفات اساسی اصولگرایان
همچنان پابرجاســت .ضمن آنکه نام سیدابراهیم رییسی همچنان به
عنوان گزینهای جدی روی میز پیشنهادهای کاندیداتوری اصولگرایان
برای انتخابات  1400قرار دارد .آنچه اما در کالم این ســه مشــترک
بود ،تکذیب کاندیداتوری خودشــان بــود و البته تاکید بر ردصالحیت

احمدینژاد.مصطفی پورمحمدی ،دبیــرکل جامعه روحانیت دیروز در
پاسخ به پرسشی مبنی بر حضور رییسی در انتخابات  ۱۴۰۰بدون اشاره
به نام رییســی ،صرفا بر خرد جمعی تاکید کرد .آنهم در حالی که به
تازگی ســخنگوی قوه قضاییه اعالم کرده رییسی دستکم فعال قصد
کاندیداتوری ندارد.
وقتی ناطق نوری از هاشمی رفسنجانی گِله مند شد

پنجمین انتخابات مجلس همراه شــد با آغاز بــه کار حزب کارگزاران
که پدر معنوی آن را هاشمی رفسنجانی می دانند.در خاطرات هاشمی
از فعالیت این حزب در ســال  74و گِله مندی ناطق نوری از وضعیت
تبلیغات کارگزاران در انتخابات آن دوره آمده است.در قسمتی از خاطرات
دوم اسفند  74هاشمی آمده است ...آقای ناطق نوری [رییس مجلس]
آمد .نگران وضع انتخابات است .از تبلیغات سنگین کارگزاران و از اینکه
آنها از نام من زیادی استفاده میکنند و اینکه فائزه هم با آنها است ،انتقاد
داشــت .گفتم این وضع را خودتان و با نظر رهبری پیش آوردید که به
پیشنهاد من توجه نشد .به ایشان گفتم که بنا دارند ،اسم شما را در لیست
بگذارند .ســپس آقایان کرباسچی  ،اخوی محمد ،مرعشی و نوربخش
آمدند .مسأله گنجاندن نام آقای ناطق در لیست ،دچار مشکلشان کرده
و با توضیحات و توجیهات من ،وضعیت مساعد شد.
آماج حمالت عارف به صداوسیما

محمدرضا عارف گفت :متاسفانه هنوز تریبون های کل نظام در اختیار
یک جریان خاص است در  40سال گذشته نگاه کنید بنده چند دقیقه در
صدا و سیما بودم رفتار صدا و سیما اظهر من الشمس است به طور مثال
در شــب یلدا فردی را که احتمال کاندیداتوریش وجود دارد را به صدا و
سیما آوردند و حافظ خوانی کرد این بازی با این شرایط قابل دوام نیست.
قالیباف را زدند ،مبادا به انتخابات  ۱۴۰۰بیاید

جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به حواشی سفر اخیر قالیباف به روسیه نیز
گفت :در سفر روســیه قالیباف کامال له شد و برخی نیز او را مغرضانه
کوبیدنــد و حتی برخی از اصولگرایان قالیباف را بیرحمانه زدند تا دیگر
نتواند برای انتخابات عرض اندام کند .وقتی آقای شریعتمداری در صدا
و سیما علیه قالیباف صحبت میکند یعنی همه کمر به قتل (سیاسی)
او بســتهاند ،مبادا اگر رئیســی آمد قالیباف هم بیاید .نهادهایی هستند
که پشــت آقای رئیسی هستند و کسی هم جرات ندارد علیه او چیزی
بگوید .برخی از سیاســیون حاضر به انتقاد از رئیسی نیستند چرا که از
پروندهسازی بیم دارند.
منبع  :تابناک

