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به تازگی آمریــکا و کره جنوبی اعالم
کرده اند که در حال تدارک مقدمات
برگــزاری رزمایش نظامــی در ماه
مارس هســتند .انتظار نمی رود که
دولت آمریکا در دوره ریاست جمهوری
بایدن روشی که ترامپ انتخاب کرده بود
را در مورد کره شــمالی ادامه دهد و لذا
تعامل طرفین از همین ابتدای کار نشان
می دهد که شرایط ممکن است خیلی
سریع متحول گشته و وضعیت بحرانی
که در ابتدای دوره ریاســت جمهوری
ترامپ بین دو کشور وجود داشت ،باز گردد .با روی کار آمدن
ترامپ در سال  2017کره شمالی برنامه ساخت سالح های
هسته ای خود را با سرعت بیشتر از آنچه تصور می شد توسعه
داد .آزمایش های پی در پی موشــکی کره شمالی تنش در
روابط دو کشور را افزایش داد .وقتی که ترامپ ،کره شمالی را
حامی تروریسم دولتی نامید و این کشور را به استفاده از حجم
گسترده آتش خشم تهدید کرد ،تنش در روابط دو کشور به
حدی باال رفت که از دیدگاه کارشناسان احتمال یک جنگ
گسترده در شبه جزیره کره اجتناب ناپذیر بود .اما این اوضاع
با یک چرخش رهبر کره شمالی تغییر کرد .در شرایطی که
رهبر کره شــمالی و ترامپ با الفاظ غیرمحترمانه یکدیگر را
مورد خطاب قرار می دادند ،ناگهان به مناســبت ســال نو
میالدی در سال  2018رهبر کره شمالی پیام تبریکی برای
همتای کره جنوبی خود به همراه یک شــاخه زیتون ارسال
کرد و این ســر آغاز ورود رهبر کره شمالی به روندی شد که
باید آن را ماه عســل روابط کیم جونگ اون و دونالد ترامپ
نامید ،چرا که منجر به دور شــدن خطر جدی وقوع جنگ از
شبه جزیره کره شد و در اوج ناباوری کسانی که منتظر جنگ
بودند ،شــاهد ســه دیدار بین ترامپ و کیم جونگ اون طی
مدت دو ســال در ســنگاپور (ژوئن  ،)2018هانوی (فوریه
 )2019و منطقــه مرزی  DMZبیــن دو کره (ژوئن )2019
شدند .علیرغم اینکه کره شمالی در چند سال گذشته از انجام
مذاکره مســتقیم با کره جنوبی و آمریــکا به امید اخذ نتایج
ملموس در حوزه سیاست و اقتصاد استقبال کرد ،اما به علت
زیاده خواهی های آمریکا تحوالت تا پایان ســال  2019به
گونه ای پیش رفت که مقامات کره شمالی ،عمال در مسیر
خبرنگار

ن رضــوی گفــت:
اســتاندار خراســا 
امانتــداری آرا و صداقــت مجریــان،
مشارکت حداکثری سه انتخابات خرداد
 ۱۴۰۰را تامین خواهد کرد.
محمدصادق معتمدیان در جلســه ستاد
انتخابات اســتان اظهار کــرد :با توجه
به برگزاری ســه انتخابات سال آینده و
شرایط خاص ناشــی از شیوع ویروس
کرونــا ،ایــن دوره از اهمیــت خاصی
برخوردار است.
معتمدیان افزود :به جهت رعایــت فاصلهگذاریها و محدودیتهای اجتماعی قطعا نیازمند
پروتکل خاص در برگزاری انتخابات هستیم.
وی ادامه داد :صداقت ،انسجام ،تعامل و هماهنگی کامل باید بین مجریان برگزاری انتخابات
در اســتان به عنوان اولین اصل مورد توجه قرار بگیرد ،در مرحله دوم تعامل حداکثری باید با
سایر دستاندرکاران اعم از هیاتهای نظارت و ناظران انتخابات مد نظر باشد.
اســتاندار خراسانرضوی با اشاره به اینکه رعایت اصل بیطرفی و استقالل باید مورد توجه
دائمی قرار بگیرد ،تصریح کرد :جایگاه ما جایگاه حاکمیتی است و امانتی برعهده ما است لذا
این باید برای همه دستاندرکاران و مجریان انتخابات معنا پیدا کند که به هیچ عنوان اجازه
نخواهیم داد سالیق فردی ،سیاسی و شخصی در امر انتخابات تاثیر بگذارد.
وی با اشــاره به ضرورت برگزاری جلســات توجیهی برای فرمانداران ،بخشــداران و همه
دســتاندرکاران برپایی انتخابات در استان تاکید کرد :اســتقالل و بی طرفی «خط قرمز»
ما است.
معتمدیان عنوان کرد :هیاتهای اجرایی و بازرسان سالم و متعهد باید تالش کنند تا بتوانیم
یک انتخابات سالم ،بی نقص و بدون ایراد را در سطح استان برگزار کنیم.
اســتاندار خراسانرضوی خطاب به برگزارکنندگان و مجریان انتخابات در استان ،تاکید کرد:
هرگونه فعالیت ،اظهار نظر و اقدامی که شائبه جانبداری از فرد ،افراد ،کاندیدا و جناح خاصی
باشد ممنوع است و با کسی تعارف نخواهیم داشت.
وی با اشــاره به افزایش صندوقهای رای برای انتخابات پیشرو ،خاطرنشان کرد :ضرورت
دارد از ظرفیت دســتگاههای اجرایی اســتفاده شــود .یکی از مهمتریــن اولویتهای ما در
انتخابات تامین امنیت آن است.
معتمدیان به بحث ســامت و رقابت سالم در انتخابات اشاره کرد و گفت :باید تعامالت خود
را با هیاتهای نظارت در بحث شوراها باال ببریم که فضای عاقالنهای باشد و همه جریانات
تعریف شــده در ذیل نظام مقدس جمهوری اســامی ایران بتوانند ورود پیدا کنند تا فضای
رقابتی شکل بگیرد.
وی با اشاره به بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در باب اهمیت انتخابات ،خاطرنشان کرد:
مقام معظم رهبری اخیرا و صراحتا بر مشــارکت مردم در انتخابات تاکید داشتند و فرمودند:
«مشــارکت مردم اهم است و انتخاب درســت مهم» بر این اساس این سیاست و استراتژی
کالنی بود که توسط معظم له مطرح شد.
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دیپلماسی به بن بست رســیدند .تقریبا در سال آخر ریاست
جمهوری ترامپ پرونده کره شمالی کنار گذاشته شده بود .اما
مدتی قبل کره شمالی با انجام یک آزمایش موشکی جدید و
سالح هایی با فن آوری پیشرفته ،عمال به دوره ماه عسل و
نامه نگاری های عاشقانه خود با رئیس جمهوری آمریکا پایان
داد .واقعیت این بود که نوع و ماهیت مســئله کره شمالی و
آمریکا از جنسی است که تالشهایی از این نوع نمی تواند
منجر به توافق هســتهای یا تغییر رسمی در روابط دو کشور
شود .آمریکا نابودی توانمندی کره شمالی را می خواهد و کره
شــمالی نیز این را خوب می داند چیزی که تا کنون مانع از
حمله مشترک آمریکا و کره جنوبی علیرغم همه تمرین های
نظامی شــبیه سازی شــده برای حمله به کره شمالی شده،
قدرت بازدارندگی هسته ای این کشور است .کره شمالی قبل
از انجام آزمایش های حساس اخیر به این نتیجه رسیده بود
که آمریکا تمایلی به بازگشــت سیاست به مسیر متعارف و
عادی شــدن وضعیت کره شمالی در سطح منطقه ای و بین
المللی ندارد .با انجام آزمایش موشک های جدید طبیعی بود
که طرف مقابل این چالش نیز به سیاســت های قبلی خود
بازگردد .ایــن رویکرد آمریکا را باید ناشــی از عدم درک و
شناخت صحیح از سیاســت های کره شمالی تلقی کرد که
تصور می کردند پیشبرد همزمان سیاست فشار و مذاکره آنها
را به اهدافشان خواهد رساند و لذا حاضر نشدند یک معامله برد
– برد را با کره شمالی جلو ببرند .در واقع این فرصتی استثنایی
برای آمریکا بود که اگر واقعا خواستار حل مسئله شبه جزیره
کره بود ،می بایست از وجود یک دولت مدافع مذاکره سیاسی
با کره شمالی در سئول برای پیشرفت مذاکرات استفاده می
کرد .اما آمریکا که همچنــان در فکر دریافت امتیازات یک
طرفه اســت ،به چیزی جز خلع ســاح کامل کره شمالی
رضایت نمی دهد ،امری که معلوم بود غیر محتمل است .حتی
این نوع رفتار آمریکا اعتراض رهبر کره جنوبی را نیز باعث شد
و مــون جای ،رئیس جمهوری کــره جنوبی در پیام خود به
مناسبت سال نو میالدی  2020سیاست های آمریکا و عدم
همراهی کامل این کشور را مورد انتقاد قرار داد و اظهار کرد
کــه اگر کره شــمالی گام های عملی برای خلع ســاح و
غیرهسته ای شدن را برداشته است ،آمریکا و جامعه بین الملل
نیز باید گام های مشابه را بردارند و تحریم ها علیه این کشور
را کاهش دهند .کره شمالی در سال های اخیر توانسته شرایط

خود را با تحریم های آمریکا وفق داده و این تحریم ها دیگر
آن تاثیری را که  5سال پیش داشتند را ندارند و با ورود چین
و آمریکا به عرصه جنگ اقتصادی ،چین دیگر خود را ملزم به
رعایت تحریم های کره شمالی نمی بیند و مشخص است که
مرزهای چین به روی کره شــمالی به عنوان راه تنفس این
کشور برای تحمل فشارهای بی امان تحریم های اقتصادی
آمریکا باز شده است.
اکنون کره شــمالی به سطحی از توانایی نظامی دست یافته
اســت که می تواند ســاختار توزیع قــدرت منطقه ای را به
نحوی دگرگون کند که هم ظرفیت های جدیدی در اختیار
این کشــور قرار دهد و هم از طریق اتحاد با چین در رقابت
بــا آمریکا و متحدین منطقه ای آمریــکا ،جایگاه خود را در
منطقه تثبیت کند ،بنابر این فکر خلع ســاح هسته ای کره
شمالی فکر بیهوده ای اســت که قابلیت اجرا ندارد .با روی
کار آمدن جو بایدن که در زمان باراک اوباما به عنوان معاون
رئیس جمهور در جریان مبارزات انتخاباتی ،کیم جونگ اون
را «اوباش» خوانده بود و در ســال  2019نیز وی را «سگ
هاری» نامید که باید با چماق کشــته شــود ،طبیعی بود که
کره شمالی انتظار برخورد شدیدتری داشته باشد و به همین
علت رهبر کره شــمالی شروع به خط و نشان کشیدن برای
بایدن کرد .وی در سخنانی بعد از روی کار آمدن بایدن گفت:
«فعالیتهای سیاســی خارجی ما بایــد در جهت به زانو در
آوردن آمریکا تنظیم و متمرکز شود ،زیرا آمریکا بزرگترین
دشــمن و مانع اصلی ما در مسیر توسعه نوآورانه است .برای
ما مهم نیســت که چه کســی در آمریکا قدرت را در دست
دارد زیرا در هر صورت ماهیت واقعی این کشــور و سیاست
زیربنایی آن در قبال کره شمالی تغییر نمیکند .ما روابط خود
را با نیروهای ضد امپریالیستی و مستقل در جهان گسترش
می دهیم .ضمن این که از سالح هستهای خود سوء استفاده
نمیکنیم ،اما در حال گســترش زرادخانه هستهای خود و از
جمله باال بردن ظرفیتهای حمله پیشگیرانه و تالفیجویانه
با تولید کالهک در اندازههای مختلف هســتیم ».رهبر کره
شــمالی در این ســخنرانی خود وعده ســاخت سالح های
پیشــرفته تر برای مقابله با تهدیدات نظامی آمریکا را داد و
به گونه ای صحبت کرد که گویــا تاریخ اعتبار همه قول و
قرارهایی که در سه دور دیدارش با ترامپ داده بود ،تمام شده
و به جای اول بازگشــته اند .رهبر کره شــمالی ضمن اینکه
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راه را برای گفت وگوهای جدید با آمریکا باز نگاه داشــته ،در
عین حال تاکید کرده که سرنوشــت روابط دو جانبه به این
بســتگی دارد که آمریکا سیاست های خصمانه خود در قبال
کره شــمالی را کنار بگذارد ،توصیه ای که با سیاست های
هژمونی آمریکا در تضاد است و امکان تحقق آن فعال وجود
ندارد .همان گونه که انتظار می رفت سخنان حماسی رهبر
کره شمالی به تشدید تنش با آمریکا انجامیده و آمریکا نیز به
سیاست تهدید و ارعاب کره شمالی متوسل شده است .اعالم
برگزاری رزمایش ،نبردی شبیه سازی شده برای حمله به کره
شمالی در ماه مارس  2021حتما با واکنش های متقابل کره
شمالی مواجه خواهد شد و در روزهای آینده باید منتظر پاسخ
کره شمالی باشیم .آمریکا از برگزاری رزمایش با کره جنوبی
چندین هدف را پیگیری می کند .اول اینکه دولت بایدن می
خواهد این پیام را به منطقه شرق آسیا بدهد که کره جنوبی
و ژاپن همچنان متحدین آمریکا در منطقه هســتند و امنیت
این دو کشــور برای آمریکا از اهمیت باالیی برخوردار است.
دوم اینکه با برگزاری رزمایش ،موجی از حمالت لفظی کره
شمالی علیه کره جنوبی آغاز می شود و آن اندک قدم هایی
که برای بهبود رابطه دو کشور برداشته شده بود ،همه متوقف
می شوند .یکی از نگرانی های آمریکا این است که اگر روزی
دو کره با یکدیگر متحد شــوند ،آمریکا با چه بهانه ای می
خواهد در کره جنوبی باقی بماند .تجربه آمریکا از متحد شدن
دو آلمان پیش روی آمریکاست که چگونه با یک تحول آلمان
قدرت اول اروپا شد .اگر این دو کشور با یکدیگر متحد شوند
و قدرت هسته ای کره شمالی حفظ شود و با قدرت اقتصادی
کره جنوبی تجمیع شــود ،این دو خود تبدیل به یک کشور
مقتدر در منطقه می شوند که نیازی به حمایت آمریکا ندارند.
پس آمریکا با برگزاری رزمایش برای آتش دشــمنی بین دو
کره هیزم تهیه می کند و شــرایط را به وضع چهار سال قبل
بــاز می گرداند .هم اکنون آمریکا با بزرگ جلوه دادن تهدید
کره شمالی حضور خود را در ژاپن و کره تثبیت کرده است .در
واقع علت اصلی حضور آمریکا در شبه جزیره کره رصد کردن
چین است که هم اکنون از خشکی و دریا در کنار گوش چین
این کشور را رصد می کند .اگر آمریکا پایگاه های خود را در
کره و ژاپن از دست بدهد ،هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد .بنا
براین پیش بینی می شود در روزها و هفته های آینده ما شاهد
افزایش تنش در منطقه شبه جزیره کره باشیم.

محمد کاظم باقرزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

آگهــی موضــوع ماده  3قانــون و ماده  13آئیــن نامه قانــون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی  .برابر رای شماره
 139960306021000830هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی ملک
بردســکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانــم فاطمه علی نژاد فرزند
حسین به شــماره شناســنامه 1637صادره از بردسکن درششــدانگ یکباب
ساختمان به مساحت  114/82متر مربع قسمتی ازپالک  992فرعی از 4اصلی
واقع درخراســان رضوی بخش  4حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری ازمالک
رســمی خانم زهرا مومنی ثانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت
اول . 1399/11/19 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/12/4 :
غالمرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسناد وامالک بردسکن
511/2ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک  تربت حیدریه
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آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی  .نظر به دســتور مواد  1و
 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  139960306006002386هیات اول
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت
حیدریه تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حســین جاللی فرزند
غالمعباس به شــماره شناسنامه  0690048173صادره از تربت حیدریه نسبت
به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت  128/30متر مربع ( یکصد و بیست
و هشــت و سی صدم مترمربع) قسمتی از پالکـ  40مجزی شده از  7فرعی از
پالک  3350اصلی واقع در خراســان رضوی بخش یک شهر حوزه ثبت ملک
تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی غالمعباس جاللی 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 شهرها 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
تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواست 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 اعتــراض در مهلت قانونی واصل
نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست 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 /11/20 :تاریخ
انتشار نوبت دوم1399/12/4 :

آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی  .نظر به دســتور مواد  1و
 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  139960306006002478هیات اول
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت
حیدریــه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم اعظم وثوقی فرزند علی
اکبر به شــماره شناســنامه  721صادره از رشــتخوار نسبت به ششدانگ یک
باب ســاختمان به مســاحت  109/77متر مربع( یکصد و نــه و هفتاد وهفت
صــدم مترمربع) قســمتی از پالکـ  308فرعی از اراضــی دیزقند پالک 231
اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت
حیدریه خریداری مع الوســطه از مالک رســمی حسین شکوهی سیوکی محرز
گردیده اســت .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 شهرها
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 رســید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 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 است و در صورتی که اعتراض در مهلت
قانونــی 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 /12/4تاریخ انتشار نوبت دوم1399/12/20 :
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مفقودی

برگ ســبز و سند کمپانی موتور سیکلت پیشــتاز مدل  1392به شماره پالک
 755 - 77117بــه نام حلیمه تاجــی خویردی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
مفقودی

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو ســواری پرایــد مدل  1392به شــماره
پــاک  12ایــران  563ج  15شــماره موتور  4931661و شــماره شاســی
 NAS421100D1342508به نام ســید محسن یاســینی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

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 -

3

Vol.3.No.880 / Feb .22.2021

www.sobhe-emrooz.ir

اقتصاد

دوشنبه 4اسفند /1399سال سوم /شماره880

sobhe.emrooz.news@gmail.com

خبر

گمشدن اولویتها
در تامین آب خراسان شمالی

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره به ظرفیت آبهای مرزی
و پساب خراسان شمالی ،گفت :خراسان شمالی نیازی به انتقال آب از دریای عمان ندارد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از مهر ،علی جدی در خصوص پیشــنهاد استاندار
خراســان شــمالی مبنی بر انتقال آب دریای عمان به اســتان ،اظهار کرد :وزارت نیرو اجازه
اســتفاده آب موجود در مرزهای اســتان را به مردم نمیدهد که به وزارت نیرو اعالم کردیم
این یک ظلم است.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اســامی ادامه داد :خراسان شمالی نیازی
به اینکه آب از عمان اســتفاده کند ،ندارد اما اکنون اجازه اســتفاده از آبهای مرزی را به ما
نمیدهند.
وی در ادامه به اولویت بندی بهره برداری از منابع آبی اشاره داشت و افزود :اولویت اول این
است که از پسابها بهره ببریم و صنایع از آنها استفاده کنند و اولویت دوم قانع کردن وزارت
نیرو برای استفاده ساالنه  ۴۰تا  ۶۰میلیون متر مکعب از آبهای مرزی است.
جدی تصریح کرد :انتقال آب از دریای عمان به خراســان شمالی باید با کمک صنایع بزرگ
اتفــاق بیفتد در حالی که اکنون این صنایع اگر مایل باشــند میتوانند از پســاب بجنورد و
شیروان استفاده کنند.
نماینده مردم شــیروان در مجلس شورای اسالمی در انتها گفت :با این حال آمدن آب عمان
به خراسان شمالی ضرری برای استان ندارد.

«صبح امروز» به بررسی کریپتوکارنسی میپردازد؛

رمزارز ملی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور

دبیر سرویس

مریم اصغری

به عقیــده صاحبنظران
بدون شــک سرعت
پیشرفت فناوریهای
نویــن مالــی در
دهههــای اخیــر،
تحــوالت شــگرفی در
نظام پولی کشورها ایجاد
کــرده اســت .در بیس
اصلــی ،سیســتم مالی
حاکم بر جهان امروز بر
مبنای پــول فیات اداره
میشود و هر کشــوری بنا به صالحدید و
سیاســتهای مالی خود ،میتواند به چاپ
پــول بپردازد؛ که البته در صورت اســتفاده
صحیــح ،میتواند به خروج یک کشــور از
بحران کمک کنــد .اما چگونگی برخورد با
آن توســط دولتها مســئلهای اســت که
مدیریــت بســیار دقیقــی را میطلبد و در
صورت بروز یک اشتباه ،میتواند پیامدهای
جبرانناپذیری را منجر شود .به طور نمونه
چاپ بیرویه پول فیات میتواند ارزش یک
ارز ملی را به طور چشمگیری کاهش دهد و
موجب بــروز حبابهای قیمت و تورمهایی
شــود که زندگی میلیونها نفر را با مشکل
مواجه کند .بنابراین تأثیرات چنین تصمیمی
به طور مســتقیم بر کیفیــت زندگی مردم
اثرگذار است و خود این مردم هیچ اختیاری
در خصوص اتخاذ یا عدم اتخاذ آن ندارند.
در مقابل این سیاســت ،یکی از فناوریها
نویــن مالــی جهــان ،ارزهــای مبتنی بر
زنجیــره بلوکــی یــا همان بــاک چین
اســت که تحت عنوان رمز ارزها یا همان
کریپتوکارنســی( )Cryptocurrency
شناخته میشوند .هرچند که در ایران از واژه
مصطلح ارز دیجیتال ()Digital currency
برای آنها اســتفاده میشود که به صورت
مداوم در حال رشد و توسعه هستند و روز به
روز انواع زیادی از آن تولید میشوند .شاید
یکی از متداولترین سواالتی که در دنیای
امروز ممکن است در ذهن افراد مطرح شود،
همین سوال مربوط به چیستی ارز دیجیتال
یا رمزارز اســت .به زبان ســاده ،رمز ارزها،
شکل مجازی پول هستند که در طراحی آن
از فناوری رمزنگاری استفاده شده است .در
نتیجه ،ما اغلب از آن به عنوان پول مجازی
یا دارایی دیجیتال یاد میکنیم.
از جمله ویژگیهــای رمز ارزها میتوان به
غیرمتمرکز بودن آن اشاره کرد .پول مجازی
غیرمتمرکز ،به معنای انتشــار و کنترل پول
فارغ از کنترل و مدیریت نهاد ناظر مرکزی
بوده و تمام فرآیندهای آن ازجمله انتشار و
تأیید تراکنشها بهجای اینکه توســط نهاد

مرکزی انجام گیــرد ،از طریق تمامی افراد
با سازوکار و معادالت پیچیده ریاضی انجام
میشود و این ویژگی باعث شده تا دولتها
در قبال آن مواضع متناقضی بگیرند.
نگرانی رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال
مجلس از خرید ریالی رمز ارزها

در این خصوص روز گذشــته رئیس کمیته
اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسالمی در
توئیتی از خرید ریالی رمز ارزها و بیت کوین
اظهار نگرانی کرد.
مجتبی توانگر ،نماینده مردم تهران و عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
توئیتی را درباره خرید رمز ارزها و بیت کوین
منتشر کرد و نوشــت« :با خرید ریالی رمز
ارزهــا از درگاههای پرداخــت داخلی زمینه
شکلگیری پروندهای بزرگتر از سکه ثامن
فراهم شده اســت .باید اقدامات الزم برای
شناسایی مســیرهای خرید ارزی بیتکوین
بــرای جلوگیری از ضربه شــدید به اقتصاد
کشور و بازار سرمایه انجام شود».
ناتوانی دولتها در کنترل عرضه و
تقاضای داراییهای دیجیتال

یکــی از مهمتریــن بحثهــا در فرآینــد
سیاستگذاری یک پدیده نوظهور ،شناخت
چالشهای ناشی از آن است؛ لذا قانونگذار
و سیاســتگذار باید تسلط جامعی بر تمامی
ابعاد چالشــی رمز ارز داشــته باشد .در این
خصوص بــه گفتگو با یــک تحلیلگر بازار
سرمایه پرداختیم.
جــال طاهــری بــا اشــاره بــه اینکــه
«کریپتوکارنســی از بحــث برانگیزتریــن
طاهری :بزرگترین خطر
عدم وجود رمز ارز ملی،
خروج ارز از کشور است.
بنابراین رمزارز ملی میتواند
ابزاری عمومی و دیجیتال را
برای پرداخت فراهم کند که
برای استفاده از آن لزومی به
داشتن حساب بانکی نیست و
ثبات و تقویت سیاستهای پولی
را به همراه دارد

فناوریهای موجود در این روزها محســوب
میشــود» میگوید :این جنجالها در درجه
اول به دلیــل ناتوانی دولتهــا در کنترل

عرضه و تقاضای داراییهای دیجیتالی بوده
است .چراکه میتواند به پولشویی ،استفاده
در عملیات تروریســتی ،حبابهای ســفته
بازانه و فرارهای مالیاتی دامن بزند.
وی ادامــه میدهد :اگــر بخواهیم در یک
پروســه تیتروار به معایب این ارزها اشــاره
کنیم؛ میتــوان از نوســانات قیمتی ،عدم
اعالم هویت رســمی فرســتنده و گیرنده،
تهدید اقتصــاد واقعی و گســترش بخش
غیررســمی اقتصاد ،نبود قوانین و مقررات
جامع و همچنین صرف بــاالی انرژی نام
برد.
گسترش ارزهای دیجیتال؛ تضعیف بانک
مرکزی و نهادهای واسط

این تحلیلگــر اقتصادی میافزاید :همچنین
گســترش ارزهــای دیجیتال بــه تضعیف
بانک مرکزی و نهادهای واسط میانجامد.
چراکه در دنیای امروزی ،شــما برای انجام
هر تراکنش مالی نیاز به یک بانک خواهید
داشــت تا این کار را برایتان انجام دهد .این
بانکهــا همچنین بــر روی تراکنشهای
انجام شده در مبالغ باالتر نظارت میکنند و
در صورت مغایرت با قوانین ،از انجام آنها
جلوگیری مینماینــد .در مقابل نیز بانکها
به عنوان واســطه ،این خدمات را به صورت
رایگان در اختیار مــا قرار نمیدهند و برای
انجام هر تراکنش ،مبالــغ (گاه ًا) زیادی را
تحت عنوان کارمزد از حساب ما کم میکنند
و این امکان در نقل و انتقاالت ارز دیجیتال
کامال از بین میرود و افراد بدون واســطه
تراکنشهای خود را به انجام میرسانند.
طاهری با اشاره به مزیت استفاده از رمزارزها
مطرح میکنــد :در مقابل نیــز میتوان از
مزیتهای استفاده از این فناوری به کاهش
قدرت تحریم دالری آمریــکا علیه اقتصاد
ایران ،امکان ایجاد رمز ارزهای منطقهای و
تسهیل در پیمانهای پولی دو و چندجانبه،
تســهیل در جهانیشدن کســبوکارهای
داخلی و بهبــود صــادرات غیرنفتی ،عدم
امکان جعــل رمز ارزها و امــکان افزایش
سرمایهگذاری خارجی در کشور اشاره کرد.
چالش های اقتصادی رمزارزها

وی در خصوص تبعات خروج ارز از کشور در
شرایط فعلی بیان کرد :از آنجایی که تاکنون
در شرایط نامناسب تحریمها قرار داریم ،هر
گونه خروج ارز از کشور شرایط نامناسبی را
رقم میزند.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود :بهرهگیری
از شــبکههای بالک چینی و رمز ارزها در
اقتصاد ،به ویژه کشــوری مانند ایران که از
لحاظ سایر پارامترهای اقتصادی و سیاسی
تحت فشار قرار دارد ،باید بااحتیاط بیشتری

دنبال شــود؛ زیرا تاکنــون در تعریفهای
این فناوری بیشــتر صحبتها در خصوص
مزیتها بوده و از چالشــهای اقتصادی آن
کمتر ســخن گفته شده است .گسترش رمز
ارزهــا ،خرابکاریهای بینالمللی را افزایش
میدهد ،چون رمز ارزها جز مواردی هستند
که اگــر نظارت دقیقــی روی عملکرد آنها
نباشد ،میتواند در عملیاتهای غیر قانونی
مورد استفاده قرار بگیرد.
وی ادامــه میدهــد :با توجه بــه اینکه ما
یعنی مراکز و ســایتهای نگهداری رسمی
خریــد و فروش رمز ارزهــا نداریم ،در واقع
ساختارهای پایهای رمز ارزها مشکل دارد به
همین منظور نظارتی هم روی آنها نیست.
چراکه ســایتهایی که در حــال حاضر در
آن معامله میشــود رسمی نیستند ،درمقابل
سایتهای بینالمللی هم سابقه خوبی برای
ایرانیان ندارند ،چرا که معتقدند انتقال دارایی
از کیفهــا به بورسها یــا برعکس ممکن
است گم شود ،بنابراین چندین مرتبه حساب
ایرانیها را بســتند و دارایی را قفل کردند.
درواقع خروج ارز از کشــور فارغ از ســود و
زیانی که برای افراد دارد ،برای اقتصاد کشور
سم است.
عدم وجود رمز ارز ملی مساوی با خروج
ارز از کشور

طاهــری درخصوص ارائــه راهکاری برای
شــرایط فعلی بیان میکند :در حال حاضر
به نظر میرســد که صدور مجوز یک یا دو
صندوق رمز ارز مشکالت را از بین میبرد،
چون وزارت صمت ،مجوز استخراج رسمی
ارز دیجیتال در کشــور را صادر کرده است.
اگر آنها ارز را به صندوقهای رسمی واگذار
کنند ،خطر بزرگ خروج ارز از کشور برطرف
میشود.
وی با اشــاره به صحبتهــای نایب رییس
صنــدوق بینالمللــی پول بیــان میکند:
بزرگتریــن خطر عدم وجود رمــز ارز ملی،
خروج ارز از کشــور اســت .بنابراین رمزارز
ملی میتواند ابــزاری عمومی و دیجیتال را
برای پرداخت فراهم کند که برای اســتفاده
از آن لزومی به داشتن حساب بانکی نیست
و ثبــات و تقویت سیاســتهای پولی را به
همــراه دارد .عرضه یک رمــزارز بی عیب
و نقص ،نیازمند آن اســت کــه بانکهای
مرکــزی در چندین حــوزه زنجیره ارزش
فعال باشــند؛ حوزههایی که از جمله آنها
میتوان به تعامل با مشتریان ،ساخت کیف
پول مجازی ،برگزیدن یک فناوری و تامین
و نگهــداری آن ،نظارت بر معامالت و البته
مسئولیتپذیری در خصوص مسائل مرتبط
با پولشــویی و تامین مالی تروریسیم اشاره

توانگر :با خرید ریالی
رمز ارزها از درگاههای
پرداخت داخلی زمینه
شکلگیری پروندهای بزرگتر
از  سکه ثامن فراهم شده
است .باید اقدامات الزم برای
شناسایی مسیرهای خرید ارزی
بیتکوین برای جلوگیری از
ضربه شدید به اقتصاد کشور و
بازار سرمایه انجام شود

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :این
وزارتخانه با محوریت بانــک صنعت و معدن
طرحهای دارای تفاهمنامه سرمایهگذاری را در
خراسان رضوی تامین مالی میکند.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و یه نقل از
ایرنا ،علی رســولیان روز گذشته افزود :بر این
اســاس تامین مالی  ۱۴طرح ســرمایهگذاری
خراســان رضوی در قالب تفاهمی بین وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با بانک صنعت و معدن
صورت گرفته است.
وی ادامه داد :موارد مورد حمایت در خراســان
رضــوی از مجموع طرحهای ســرمایهگذاری
بزرگ به ارزش دو هــزار و  ۳۵۰میلیارد ریال
است.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت۱۴ :
طرح سرمایهگذاری دارای تفاهمنامه و تعریف
شــده برای اجرا در بخشهای مختلف صنعتی،

روز سهشنبه هفته جاری پنجم اسفند ماه طی
نشستی با حضور اســتاندار خراسان رضوی و
ســرمایهگذاران آنها در محــل بانک صنعت و
معدن مورد بررسی قرار میگیرند.
وی محصول تولیدی ایــن طرحهای صنعتی
را ریسندگی ،آلیاژ فروســیلیس ،تایر و تیوپ،
سدیم کربنات ،آجر نسوز ،فوالد ،کاغذ و مقوا،
چرم مصنوعی ،محلولهای ضدعفونی ،کاشــی
و ســرامیک ،چاپ ســیلک ،موتــور درایو کم
مصرف ،کولر آبی ،سفال و آجرنما برشمرد.
رسولیان افزود :اجرای  ۱۴طرح سرمایهگذاری
صنعتی در خراسان رضوی از نظر ریالی به ۱۵
هزار و  ۳۳۰میلیارد ریال تســهیالت ســرمایه
ثابت و سرمایه در گردش نیاز دارند.
وی ســرمایه ارزی مورد نیاز این طرحها را نیر
 ۴۳.۵میلیون دالر اعــام و بیان کرد :وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در پی تاکیدات نماینده

فلــزی ،صنایــع غیرفلزی و معدنــی ،صنایع
پتروشیمی و پلیمری است.
صنایع غذایی در خراســان رضوی دارای رتبه
چهارم سرمایهگذاری صنعتی است.

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی به دولت اجازه دادند در صورتی که منابع دولت از محل
صادرات نفت کمتر از سقف مقرر باشد نسبت به تأمین مابهالتفاوت حاصل از منابع ،از حساب
ذخیره ارزی اقدام کند.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایرنا ،نمایندگان مجلس شــورای اسالمی روز
گذشــته و در جریان بررسی الیحه بودجه با بند ج تبصره یک ماده واحده گزارش کمیسیون
تلفیق درباره الیحــه بودجه  ۱۴۰۰برای تأمین مابهالتفاوت حاصل از منابع حســاب ذخیره
ارزی موافقت کردند.
بر اساس دربند ج تبصره یک ماده واحده؛ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت ،میعانات
گازی و خالص صادرات گاز در سال  ۱۴۰۰کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد،
به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند (پ) ماده ( )۱۷و جزء ( )۴بند (ح) ماده ( )۱۶قانون
احکام دائمی برنامههای توسعه کشــور مصوب  ۱۰بهمن ماه  ۱۳۹۵با اصالحات و الحاقات
بعدی نسبت به تأمین مابهالتفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
در ادامه این بنده آمده اســت :در صورت تحقق درآمد مازاد بر ســقف مقرر در بند (ب) این
تبصره ،درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده ( )۱۷قانون احکام دائمی برنامههای توسعه
کشور به حساب ذخیره ارزی واریز میگردد.

کرد.

میزان معامالت روزانه ارزهای دیجیتال
در ایران

رمزارزها ،مدتها اســت که به سوژهای داغ
بدل شــدهاند و به گفته برخی کارشناسان،
افرادی که به بازار سهام به عنوان بازار زود
بازده نگاه میکــرده و به جهت کم تحملی
به نتیجــه آنچنانی نرســیدهاند ،این روزها
به خرید ارزهــای دیجیتــال رو آورده و با
سرمایههای خرد امید به کسب منافع دارند.
اما فعالیت در این حــوزه نیز همانند بورس
نیازمند داشتن آگاهی کامل است و با خرده
اطالعات مسیری جز تباهی نخواهد داشت.
بنا بر گزارشــی که روز گذشــته خبرگزاری
تســنیم ارائه داد ،میزان معامالت رمزارزها
در ایران قابــل توجه و تعــداد کاربران به
بیش از یک میلیون نفر رســیده است .تنها
در یک روز در یکــی از صرافیهای ایرانی
که بزرگترین صرافــی ارزهای دیجیتال در
ایران است و 600هزار نفر کاربر دارد 1396
میلیارد تومان طی  24ســاعت تنها در 12
ارز معروف معامله صورت گرفته است .حال
اگــر این صرافی  30درصد بازار را در اختیار
داشته باشد ،معامالت در صرافیهای ایرانی
روزانه  4تا  5هزار میلیارد تومان اســت .در
حالی که در بورس تهــران در برخی روزها
حجم معامالت حدود  8هزار میلیارد تومان
بوده اســت که اگر معامــات صرافیهای
خارجــی را نیز لحاظ کنیم ،چه بســا میزان
معامالت روزانــه ارزهای دیجیتال در ایران
از میزان معامالت بورس بیشــتر باشــد و
هشداری است برای سیاستگذاران اقتصادی
یکــی از منظر میزان جذب نقدینگی در این
بــازار و دیگری بخاطر خروج ارز در صرافی
های بین الملل!

وزارت صمت نیاز مالی طرحهای سرمایهگذاری خراسان رضوی را تامین میکند
ولی فقیه در خراســان رضوی و اســتاندار این
استان نسبت به تامین تســهیالت برای همه
طرحهای مورد اشاره اقدام کرده است.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :مقام
عالی این وزارتخانه برای تامین مالی طرحهای
ســرمایهگذاری صنعتی در خراســان رضوی
مبلغی را از محل اعتبــارات بنگاههای بزرگ
صنعتــی و معدنی نزد بانک صنعت و معدن ،را
در نظر گرفته است.
شــش هزار و  ۵۰۸واحد صنعتی با اشتغالزایی
 ۲۰۴هــزار نفر و ســرمایهگذاری  ۱۰۳هزار و
 ۷۰۰میلیــارد ریال در خراســان رضوی فعال
هســتند ۹۵ .درصد ســرمایه گــذاری بخش
تولید صنعتی در این اســتان متعلق به بخش
خصوصی است.
بیشــترین حجــم ســرمایهگذاری صنعتی در
خراســان رضوی به ترتیب متعلــق به صنایع

دولت مجاز به برداشت مشروط از
ذخیره ارزی شد

سهم استان شــش میلیون و  ۸۷۰هزار نفری
خراسان رضوی از کل ارزش افزوده اقتصادی
ایران ،بدون محاسبه نفت و گاز  ۶،۶درصد و با
محاسبه آن کمتر از  ۵،۵درصد است.

خبر خوب نوروزی برای بازنشستگان کشوری

مدیر کل امور مالی صندوق بازنشســتگی کشــوری از پرداخت عیدی بازنشستگان و وظیفه
بگیران باقیمانده این صندوق تا دو روز آینده خبر داد.
بــه گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از اقتصادآنالین ،علی خدامی گفت :با هماهنگی
خزانهداری کل کشــور و سایر مراجع ذیربط مقرر شد برای آن دسته از بازنشستگان و وظیفه
بگیرانی که بخشــی از عیدی آنها واریز شده یا هیچ وجهی برای عیدی دریافت نکردهاند،
عیدی این عزیزان طی دو روز آینده به طور کامل پرداخت شود.
به گفته خدامی ،افراد دارای دو دفترکل و عزیزانی که روزشــمار بازنشســتگی آنها کمتر از
یکســال بوده و در نتیجه عیدی کامل برای آنها محاسبه نشده است ،جزء گروههای مورد
اشاره بودهاند.
عیدی بازنشســتگان و وظیفهبگیران کشوری طبق مصوبه دولت ،به مبلغ یک و نیم میلیون
تومان شامگاه چهارشنبه  ۲۹بهمن ماه پرداخت شد.

تداوم محدودیت واردات  ۲۵۰۰کاال    

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :حتی در صورتی که تحریمها لغو شود ،محدودیت واردات
۲هزار و ۵۰۰کاال به کشور همچنان ادامه مییابد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از مهر ،علیرضا رزم حســینی ،در پایان سفر روز
نخست خود به استان یزد در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یزد اظهار داشت:
ســاخت قطعات داخلی در بســیاری از رشــته ها افزایش یافته به نحوی که اکنون در لوازم
خانگی تا  ۷۵درصد و خودرو تا  ۸۰درصد به تولید داخلی رسیدهایم.
وی عنوان کرد :در حوزه پوشــاک نیز کارخانجات در حال کار و فعالیت هستند و با توجه به
اینکه صرفه واردات پوشاک کاهش یافته ،کار کارخانجات تولید پوشاک رونق گرفته است.
رزم حســینی تاکید کرد :آمادگی داریم در یزد با توجه به اینکه قطب نســاجی کشور است،
شهرک ویژه پوشاک راه اندازی کنیم که الزم است برای این موضوع جانمایی انجام شود و
این شــهرک به نحوی ایجاد شود که امکان تکمیل زنجیره پوشاک فراهم باشد.وی با اشاره
به اینکه واردات  ۲هزار و  ۵۰۰کاال در کشــور محدود و حتی تحریم شــده است ،افزود :این
محدودیتها برای رونق تولید داخل انجام شــده و حتی اگر تحریمها لغو شــود ،محدودیت
واردات این کاالها ادامه خواهد یافت.وزیر صنعت ،معدن و تجارت در مورد مرغ و تخم مرغ
نیز بیان کرد :تولید مرغ و تخم مرغ ما  ۸۵درصد وابسته به خارج از کشور است زیرا خوراک
دام از خارج وارد می شود اما جهاد کشاورزی به دنبال تولید کلزا است.

قانون درج قیمت روی تخم مرغ
به اجرا رسید  

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران از اجرای قانون الزامی شدن درج قیمت بر روی هر
دانه تخممرغ خبر داد.به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از صدا و سیما ،رضا سالمی
افزود :درج قیمت به روی هر دانه تخممرغ مصوب شده و به صورت دستورالعمل به واحدهای
تولیدی ابالغ گشته که میبایست از مبادی تولید قیمت هر دانه تخممرغ روی آن درج شود.
مدیرکل پشــتیبانی امور دام استان تهران گفت :اگر تخم مرغ به صورت فلهای عرضه شود،
باید قیمت هزار و  ۱۰۰تومان بر روی هر دانه آن درج شود و اگر عرضه به صورت بستهبندی
است ،حک قیمت هزار و  ۲۰۰تومان به روی تک تک تخممرغها الزامی است.
وی گفت :تولیدکنندگان ملزم به رعایت دســتورالعمل درج قیمت به روی تخممرغها هستند
و اگر این امکان برای خودشان وجود نداشت باید از طریق واحدهای بسته بندی این اقدام را
انجام دهند.مدیرکل پشــتیبانی امور دام استان تهران افزود :فروش تخم مرغ با قیمت باالتر
از آن چه روی آن درج شــده تخلف اســت و بازرســان صنعت و معدن با هرگونه تخلف در
این خصوص برخورد میکنند.ســالمی با اشــاره به اینکه در خصوص تخممرغ با مازاد تولید
مواجهیم ،گفت :همه صنوف میتوانند با مراجعه به ســردخانه تهرانپارس تخممرغ مورد نیاز
خود را با نرخ مصوب شانهای  ۲۹تا  ۳۰هزار تومان عمده و  ۳۲تا  ۳۳هزار تومان باری خرده
فروشی تحویل بگیرند.وی افزود :با توجه به اینکه در ایام نزدیک به عید هستیم نیاز صنایع را
نیز با پودر تخم مرغ تأمین کردهایم و همه متقاضیان میتوانند با مراجعه به شرکت پشتیبانی
امور دام نیاز صنایع به پودر تخم مرغ را برطرف کنند.

اجتماعی
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تجمل گرایی واسراف امروز ،احتیاج
فرداست

جعفرشاهرخی،جامعهشناس

همـه روزه مقادیـر بسـیار زیادی مـواد زاید صنعتـی و خانگی تولید و دور ریخته میشـود
کـه بخـش قابـل توجهـی از آن ناشـی از سـوء مصـرف بـوده و نمیتـوان آن را زباله به
معنـای واقعی قلمـداد کرد.
قدرتهـای بـزرگ تجـاری برای رسـیدن بـه منافع خـود با تبلیغات گسـترده از انسـان
مصرفکننـدهای تمـام عیـار سـاخته و نیازهای غیـر واقعی بـرای او معرفی کرده اسـت.
انسـانی کـه مصرفگراسـت و مولـد ضایعات؛ ضایعات و پسـماندهایی که محیط زیسـت
را لحظـه بـه لحظـه آلودهتـر و حلقـه زندگی سـالم را بـرای مـردم جامعه تنـگ و تنگتر
میکنـد.
مصرفگرایـی در برخـی از مـا مـردم بـه فرهنگـی متـداول تبدیل شـده اسـت و افتخار
بـه داراییهـای مـادی و تجملگرایـی بـر داراییهای معنوی پیشـی گرفته اسـت .اینکه
چـه عواملـی در بـروز و ظهـور مصرفگرایی موثر اسـت ،موضوع این چند سـطر نیسـت.
مهـم درک ایـن موضـوع اسـت کـه مصـرف گرایـان ،آدمهـای عجیـب و ناشـناختهای
نیسـتند .ایـن خـود ماییـم که پرچم اسـراف و تولیـد زباله را بـاال نگه داشـتهایم .به قول
معـروف هیچـگاه دسـتمان بـه کم نرفته اسـت .بـا وجود اطلاع از همه مضرات اسـراف
و مزایـای صرفـه جویـی ،اما گاه صرفهجویی را کسـر شـأن خـود میدانیم .بیـش از نیاز
میخریـم تـا آبرویمـان پیش مهمان و در و همسـایه حفظ شـود .دکـور و طاقچههایمان
مملـو از وسـایلی اسـت کـه سـال به سـال یکبـار هم مورد اسـتفاده قـرار نگرفته اسـت.
حتی در شـرایط سـخت اقتصادی و بحران کنونی اگر وسـعمان بکشـد از ترس موهوم
آینـده ،میخریـم و تلنبـار میکنیـم و به ناچار بخشـی از آن را دور میریزیـم و درنهایت
شـرایط را بـه خـود و جامعه سـخت و سـختتر میکنیم.
زبالـه را پسـمانده و باقیمانـده تولیـد و یـا تغییـر شـکل چیزهـای دیگـر نیز آنچـه را که
قبلا اسـتفاده شـده و دیگـر بـه آن نیـازی احسـاس نمیشـود ،گفتهاند.
در طـول شـبانهروز بیـش از  ۲هزار تن پسـماند در مشـهد تولید میشـود؛ یعنـی به ازای
هـر نفـر بیش از  ۶۵۰گـرم زباله.
ایـن آمـار کمـی نیسـت و با اسـتاندارد جهانـی بسـیار فاصلـه دارد .البته که تولیـد زباله
بـا میـزان دارایـی و طبقه اجتماعـی افـراد ارتباط چندانـی ندارد.
امـروزه تجمـع زبالههـا بـه قـدری اسـت که مدیریـت شـهری را در این حـوزه با چالش
جـدی مواجـه سـاخته و آثار زیانبـار آن به وضوح در زندگی شـهری به چشـم میخورد.
زبالههایـی کـه نـه فقط مولـد بیماری ،تعفـن و  ....هسـتند ،بلکه با آلوده کـردن خاک و
آب و هـوا ،خسـارات دوچندانـی بـه زیسـتگاه مـا وارد میکند .تولیـد زباله قطعا ناشـی از
ضعـف مدیریـت مصـرف ،ناآگاهـی ،غفلـت و حتی گاهی از سـر مقابله با لجبازی اسـت.
مصـرف گرایـی ،چشـم هـم چشـمیها و زیادهخواهیهـا ،آثـار مخـرب و پیامدهـای
فـردی  -اجتماعـی فراوانـی را بـا خـود بـه ارمغـان آورده اسـت کـه کمتریـن اثـر آن
تزلـزل روح تعـاون و نوعدوسـتی ،افزایـش فاصلـه طبقاتی  -بیشـتر از آنچه هسـت  -و
شـعلهورتر کـردن آتـش بحـران اقتصـادی اسـت.
تولیـد بیـش از حـد زبالـه یعنـی داریم با دسـت خودمان منابـع و امکانـات طبیعیمان را
از بیـن میبریـم و ایـن مصداق بـارز تجاوز بـه حقوق جامعه اسـت.
راهـی جـز ایـن نداریـم بـرای آنکـه شـهرمان را با کمتریـن خسـارت به فرزنـدان خود
و نسـل هـای بعـد تحویـل دهیـم ،با همدلـی و همراهـی ،با مشـارکت اجتماعـی  ,همه
اسـتعداد هـای فرهنگـی را بـکار گیریـم تـا بیـش از این شـاهد هـدر رفت سـرمایههای
ملـی و تحمیـل هزینههـای شـهری نباشـیم.
یادداشت

خبر
پدر کودکآزار در سبزوار دستگیر شد
سرپرسـت اداره بهزیسـتی سـبزوار گفت :در پی دسـتور دادسـتان یک پدر کودکآزار به
علت ضرب و شـتم فرزند  ۹سـالهاش ،دسـتگیر شـد.
ایسـنا نوشـت :حسـین دولتآبـادی در ایـن رابطـه اظهـار کـرد :ایـن کـودک پسـر از
سـوی پـدر و نامـادری خـود مـورد شـکنجه و ضـرب و شـتم قـرار گرفتـه بـود کـه بـا
اطالعرسـانی همسـایگان ،ایـن موضـوع بالفاصله بررسـی شـد .پس از آن که دادسـتان
شهرسـتان سـبزوار دسـتور بازداشـت پـدر کـودکآزار را صادر کـرد ،وی توسـط ماموران
پلیس دسـتگیر شـد.
سرپرسـت اداره بهزیسـتی سـبزوار گفـت :کارشناسـان اورژانـس اجتماعـی نیـز بـرای
بررسـی وضعیـت کـودک آزار دیـده وارد عمـل شـدهاند.
دولتآبـادی اعتیـاد به مـواد مخدر والدیـن ،بروز آسـیبهای اجتماعی ،اختلاالت روانی
و طلاق را از عمدهتریـن عوامل کودکآزاری برشـمرد.

راز اتوبوس مسافربری در انبار حاشیه
شهر چه بود؟

فرمانـده انتظامـی مشـهد از کشـف مقادیری موادمخـدر و قرص های قاچـاق از اتوبوس
مسـافربری خبر داد.
بـه گـزارش «صبـح امـروز» عبـاس صارمی سـاداتی بـا بیـان اینکـه «تیمهـای مبارزه
بـا موادمخـدر کالنتـری سـپاد مشـهد در اقدامـی اطالعاتـی بـه سـرنخهایی از تـردد
مشـکوک یـک دسـتگاه اتوبوس مسـافربری مسـیر اسـتانهای جنوبی کشـور بـه یکی
از روسـتاهای حاشـیه شـهر مشـهد دسـت یافتنـد» اظهـار کرد :پلیـس پـس از کنترل و
مراقبتهـای پوششـی ایـن خودرو مسـافربری با هماهنگـی مقام قضایی وارد عمل شـد
و اتوبـوس را مقابـل یـک انبـار توقیـف کرد.
فرمانـده انتظامـی مشـهد خاطرنشـان کـرد :در بازرسـی از آن قریب به  60کیلـو تریاک،
 6هـزار و  800عـدد قـرص هـای مختلـف غیرمجـاز و  3دسـتگاه چـرخ خیاطـی قاچاق
کشـف کـرد .در ایـن عملیـات غافلگیرانـه پلیسـی  4متهـم دسـتگیر و تحقیقـات بـا
دسـتورات مقـام قضایی ادامـه دارد.

داروخانهها لوازم آرایشی نفروشند

رییـس اتـاق اصنـاف بجنـورد گفـت :داروخانـهداران مجـاز بـه فـروش لـوازم آرایشـی
نیسـتند مگـر اینکـه پروانه کسـب دریافـت کنند که ایـن اقدام در اسـتان تاکنـون انجام
نشـده است.
ایرنـا نوشـت :مهـدی امیـدوار با بیـان اینکه «یکی از مشـکالت در عرضه لوازم آرایشـی
در داروخانههـا ایـن اسـت کـه داروخانـهداران پروانـه کسـب دریافـت نکردهانـد» اظهار
کـرد :در برهـه ای از زمـان ،کسـبه تعطیـل بـود و بازاریـان به نوعـی متضرر شـدند ،اما
فـروش لـوازم آرایشـی و بهداشـتی در داروخانههـا انجـام میشـد این در حالی اسـت که
داروخانـهداران اسـتان پروانـه فعالیت دریافـت نکردهاند.
وی بـا بیـان اینکه «شـاهد بـروز تخلف همچـون گرانفروشـی در عرضه لوازم آرایشـی
در داروخانههـا هسـتیم» گفـت :متاسـفانه اجـازه بازرسـی از داروخانههـا را نداریـم البتـه
اتـاق اصنـاف میتوانـد در گشـتهایی کـه بـه همـراه تعزیـزات انجـام میشـود بـه
تخلفـات رسـیدگی کنـد .دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـتان ،انجـام بازرسـی از داروخانهها
را تقابـل در انجـام وظایـف میدانـد و تاکنـون اجـازه بازرسـی بـه ما داده نشـده اسـت.
رییـس اتـاق اصنـاف بجنـورد در بخـش دیگـر سـخنان خـود اظهـار کـرد :در  ۹ماهـه
امسـال هشـت هـزار و  ۳۰۰مـورد بازرسـی از بـازار بجنـورد انجـام شـده و در این مدت
حـدود هـزار فقـره پرونـده تخلف تشـکیل شـده اسـت.

راهکارهایرهاییکودکانازترسهایواقعیوخیالی

وحیدحاجسعیدی

دنیای کودکان پر از خطرات واقعی و خیالی
اســت که گاهی اوقات ما بزرگترها فراموش
میکنیم که این دوران و مخاطرات را تجربه
کردهایم!
بســیاری از ترسهــای کــودکان ،عادی و
موقتی اســت و با رشــد کودک خودبهخود
از بیــن میروند ،ولی برخــی از این ترسها
ناهنجاری محسوب میشوند و نیاز به درمان
دارند.
مطالعــات دانشــمندان نشــان میدهد که
اختالالت اضطرابی از شــایعترین شــرایط
روانی کودکان اســت .در نســبت باالیی از
موارد ،معلوم میشــود کــه عالئم اختالل
اضطراب بزرگســاالن اولین بــار در دوران
کودکی ظاهر شــده اســت؛ بنابراین درمان
اضطــراب غیرطبیعــی در کودک نــه تنها
بــه خاطر خود مهم اســت ،بلکه میتواند به
جلوگیــری از اختالالت بزرگســاالن کمک
کند.
ذهن و احساســات کــودکان ،دائم ًا در حال
تغییر و رشد است و همه آنها با یک سرعت
رشــد نمیکنند؛ بنابراین تشــخیص ترس
طبیعی از ترسهایی کــه نیاز به توجه ویژه
دارند همیشه آسان نیســت .به عنوان مثال
نوزادان تازه متولد شــده معمو ًال از افتادن و
صداهای بلند میترســند .ترس از غریبهها

از همان شــش ماهگی شــروع میشــود
و تا دو یا ســه ســالگی ادامه دارد .کودکان
پیشدبســتانی معمو ًال از جدا شدن از والدین
خود میترسند .آنها همچنین ممکن است از
حیوانات بزرگ ،مکانهای تاریک ،ماسکها
و موجودات ماورالطبیعی بترسند.
کودکان بزرگتر ممکن است نگران مرگ در
خانواده ،تصادف ،عدم موفقیت در مدرســه و
وقایع اخبار مانند جنگ ،حمالت تروریســتی
و آدمربایــی باشــند .نوجوانــان اضطراب و
نگرانیهای جنسی و اجتماعی در مورد آینده
خود و جهان دارند.
ایــن اضطرابهــا در صورت ادامــه یافتن
و ایجــاد پریشــانی جدی ،یــا از بین بردن
هماهنگی خانوادگی یا ایجاد اختالل در رشد
و تربیت کودک قطع ًا به یک مشــکل تبدیل
میشوند و ضرورت پیشگیری یا درمان این
اختالالت در همــان اوان کودکی ضروری
است .این اختالالت و ترسها دارای الیهها
و مختصات متعددی هستند که به تعدادی از
آنها اشاره میشود.
اختالل اضطراب عمومی

ایــن روزها اضطراب عمومی در کودکان
بیشتر دیده میشود .چنین مشکلی که قب ً
ال
اختــال بیش از حد مفرط کودکی نامیده
میشــد ،همان اختالل نگرانــی کنترل
نشــدهای اســت که در بزرگساالن اتفاق

والدین و سایر اعضای

خانواده از بسیاری جهات

میتوانند به فرزندان کمک
کنند .آنها میتوانند در

مورد نحوه کنترل اضطراب

کودک آموزش ببینند .آنها
میتوانند با ارائه مدلهایی

از اعتماد به نفس و حل مسئله
و پاداشهایی برای غلبه

بر ترس ،رفتار درمانی-
شناختی را تسهیل کنند

میافتــد .کودکان مبتال بــه این اختالل
نسبت به برآوردهسازی انتظارات دیگران
از خود ،آگاهی دارند ،اما نســبت به خود
تردید دارند و بیش از حد نگران هســتند.
آنهــا نیازمنــد اطمینان و تأییــد مداوم
بزرگســاالن هســتند .آنها ممکن است
نگران نمرات مدرســه ،طوفان ،ســرقت،
سرقت صدمه به خود هنگام بازی یا حتی
گرانی و مشکالت اقتصادی باشند .آنها
اغلب احساس بیقراری و تنش میکنند و

از سردرد ،معده درد و سایر عالئم جسمی
شکایت دارند.
اختالل اضطراب اجتماعی (ترس
اجتماعی)

کــودکان مبتال بــه این اختــال به طرز
دردناکــی خجالتی هســتند و از قرار گرفتن
در معرض هر چیز ناآشنایی میترسند .آنها
به والدین خود چســبیدهاند و ممکن است در
سنی که دیگر طبیعی نیست از کودکان دیگر
و همچنین غریبههای بزرگسال ترس داشته
باشــند .کودکان مبتال به این اختالل ممکن
است از بلند خواندن ،شروع مکالمه یا شرکت
در یک جشن تولد بترسند.
اختالل وسواس فکری

ایــن اختــال شــامل افــکار ناخواســته
سرزده(وسواس فکری) است که باعث ایجاد
تنش فزایندهای میشود که گاهی با اقدامات
تکراری (اجبار از ســوی دیگــران) برطرف
میشــود .این بیماری معمو ًال به عنوان یک
اختالل اضطرابی طبقهبندی میشــود؛ زیرا
وسواسها معمو ًال شامل ترس مانند ابتال به
بیماری یا مرگ والدین هســتند .بزرگساالن
مبتال به این اختالل میدانند که وســواس
غیرمنطقی است ،اما کودکان خردسال ممکن
است چنین نباشند .درنتیجه عالئم با اختالل
اضطراب عمومی همپوشانی دارند.
درمان هــر کدام از این اختــاالت نیازمند

شناسایی دقیق مشــکل و استفاده از راهکار
یا پروســیجر متناســب با نوع اختالل است.
تحقیقات طوالنی مدت نشــان میدهد تأثیر
خانواده و مشــکالت خانوادگــی تاثیر قابل
مالحظهای در به وجــود آمدن این اختالت
دارند .خوشــبختانه کودکان معمو ًال با رشد
کردن از ترس رشد رها میشوند یا میتوانند
با موفقیت درمان شوند.
والدین و ســایر اعضای خانواده از بســیاری
جهــات میتوانند به فرزنــدان کمک کنند.
آنها میتوانند در مورد نحوه کنترل اضطراب
کودک آموزش ببینند .آنها میتوانند با ارائه
مدلهایــی از اعتماد به نفس و حل مســئله
و پاداشهایــی برای غلبه بر تــرس ،رفتار
درمانی -شــناختی را تســهیل کنند .گاهی
اوقات یک مشکل خانوادگی منشأ اضطراب
کودک است ،یا کودک مضطرب فکر میکند
که وی دلیل بروز هرگونه دردسر در خانواده
اســت .در ایــن صورت ،ممکن اســت یک
خانواده درمانی مشترک که همه اعضا در آن
شرکت میکنند ایده خوبی باشد.
در مجموع باید اذعان داشــت نقش خانواده
در پیشــگیری و درمان اختالالت ناشــی از
ترس ،بسیار حائز اهمیت است ،اما در مراحل
پیچیدهتر و پیشرفتهتر مراجعه به روانپزشک
و مشــاور اولین گام در حل اختالالتی از این
دست است.

بیتکوین حق انتخابی جدید برای تعیین مهریه!
چند روزی است که خبر تعیین یکی از ارزهای دیجیتال بیت
کوین به عنوان مهریه در فضای مجازی دســت به دســت
میشود ،خبری که عدهای درباره آن تحت عنوان موضوعی
طنزآمیز و عدهای دیگر تحت عنوان موضوعی غیرقانونی و
غیرعرفی صحبت کردند.

ماجرا این اســت که زوج و زوجه در ســند ازدواج خود بیت
کوین را به عنوان مهریه تعیین کردهاند و همین سند ازدواج
نگاهها را به خود جلب کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت :در این راستا مهدی عزیزاده
قصاب ،وکیل پایه یک دادگســتری در پاســخ به این سوال

کــه آیا میتوان بیتکوین را به عنوان مهریه قرار داد یا خیر
اظهار کرد :بر اساس قانون هر چیزی که مالیت داشته باشد،
میتواند به عنوان مهریه تعیین شــود .در قانون مدنی گفته
شــده هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد،
میتــوان مهر قرار داد و به همین دلیل تعیین بیت کوین به

عنوان مهریه مشکلی ندارد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا بیتکوین
مبنایی غیر شرعی یا غیر عرفی دارد یا خیر بیان کرد :شرع،
انتخاب بیتکوین را ممنوع نکرده است و میتواند به عنوان
مهریه انتخاب شود.

سازمان غذا و دارو اعالم کرد:

مسمومیت  12هزار نفر بر اثر مصرف متادون در یک سال

سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سالمت
ســازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه در سال  ۱۳۹۸بیش
از  ۱۲هزارنفر بر اثر مسمومیت ناشی از مصرف متادون به
بیمارستانها مراجعه کردهاند ،بر ضرورت نظارت بیشتر بر
نحوه توزیع این دارو تاکید کرد.
ایســنا نوشت :نوشین محمدحسینی با اشاره به اینکه یکی
از دغدغههای ســازمان غذاودارو بروز عوارض ناشــی از
مســمومیت با متادون و به دنبال آن فوت ناشــی از سوء
مصرف این داروست ،اظهار کرد :اگرچه آموزشهای الزم
در خصوص پیشگیری از مسمومیتها خصوصا متادون از

طریق معاونتهای غذاوداروی دانشگاههای علوم پزشکی
کشور در طی ســالهای متمادی ارائه شده است ،ولی به
رغم آموزشهای ارائه شــده توسط ســازمان غذاودارو و
دانشگاهها ،کماکان این دارو قربانی میگیرد.
وی با بیان اینکه «از ســال  ۱۳۹۵تا نیمه نخست ۱۳۹۹
بیش از  ۴۳هزار و  ۴۰۰مورد مســمومیت ناشی از مصرف
متادون در کشــور ثبت شده اســت» عنوان کرد :از جمله
مشکالت مبتال به در حوزه متادون میتوان به قاچاق این
دارو و عرضه غیرمجاز آن در بازار سیاه ،عرضه دارو بدون
رهگیری مصرفکننده واقعی دارو ،عدم نظارت مناســب

بــه توزیع متــادون در مراکز توزیع فعلــی متادون و عدم
انجام بازرسی منظم ،سهلانگاری مصرفکنندگان داروی
متادون و عدم رعایت نــکات ایمنی در نگهداری صحیح
دارو ،مســمومیت اتفاقی خانوادهها ،کودکان و بســتگان
فردی که تحت درمان اعتیاد با متادون قرار دارند اشــاره
کرد.
سرپرســت دفتر نظــارت و پایش مصرف فــرآورده های
سالمت تصریح کرد :در بررسیهای صورت گرفته براساس
آمار ارســالی از بیمارستانهای  ۵۷دانشگاه کشور ،در سال
۱۳۹۸و نیمه نخســت  ،۱۳۹۹اصلیترین عامل مسمومیت

با مــواد مخدر و محرک ،با اختالف زیــاد از دیگر عوامل
مخدر و محرک ،داروهای متادون و ترامادول بوده اســت.
همچنین تریاک ،شیشه ،حشــیش و هروئین در ردههای
بعدی قرار دارند.
وی خاطرنشــان کرد :تعداد کل موارد مســمومیت عوامل
مخدر و محرک مراجه شــده به بیمارستانهای  ۵۷دانشگاه
در کل کشور در سال های ۱۳۹۸و نیمه نخست ۱۳۹۹به
ترتیــب برای متادون  ۱۲۳۶۱و  ،۵۵۲۷ترامادول  ۷۲۷۴و
 ،۲۹۷۴تریاک  ۶۴۴۶و  ۲۸۹۶و شیشــه  ۲۲۸۳و ۱۰۹۹
مورد ثبت شده است.

هشدار؛ کرونا شروع ماجراست ،پاندمیهای واقعی بزرگ در راهاند
دانشــمندان هشــدار دادهاند که یک عــادت روزانه غذایی
میتواند پاندمیهای بزرگی به وجود بیاورد.
خبرآنالین نوشت :دانشمندان هشدار دادهاند که تقاضا برای
تهیه گوشــت ارزان ،میتواند منجر به ایجاد پاندمیهایی در
آینده شود که پاندمی کروناویروس را صرفا به شروع ماجرای
پاندمیها تبدیل کند.
براساس اعالم دانشــگاهیان آفریقای جنوبی ،تولید گوشت
زمینه کاملی برای ظهور بیماریهایی به شــکل کووید۱۹-
ایجاد میکند .بــه گفته آنها این خطر بــا افزایش ارتباط
حیوانات با انســانها و عدم یادگیری از اتفاقات گذشــته به
وجــود میآیند .پاندمــی کروناویروس کــه مطالعات اولیه
از وجــود ارتباط بین آن و بازار ذبــح حیوانات در چین خبر
میدهند ،در یک ســال منجر به مرگ  ۲.۲میلیون نفر شده
است.
متخصصان ســازمان ملل و ســازمان ایمنــی غذایی اروپا،
قبال اعالم کــرده بودند که دامپــروری صنعتی اصلیترین
دلیل شــیوع بســیاری از بیماریهای عفونی در حیوانات در
دهه گذشته است .همچنان نســبت به خطرش برای ایجاد

پاندمی جدید هشدار داده است .تعداد بیماریهای زونوتیک،
بیماریهایی که از حیوان به انســان منتقل میشوند ،در ۵۰
سال اخیر چهار برابر شده است.
کارشناســان میگوینــد حیواناتی که در حبــس ،بازارهای
خیابانی یا زمینهای کشــاورزی نگهداری میشوند ،مستعد
ابتال به بیماری هســتند .چراکه به گفته متخصصان استرس
حضور در آن شرایط و حتی دیدن ذبح سایر حیوانات منجر به
ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن آنها میشود.
گزارشی که چند ماه پیش به اســم «آیا باید منتظر پاندمی
بعدی باشــیم؟» به این موضوع پرداخــت که دامپروری به
پاتوژنها اجازه میدهد ایجاد بشــوند ،گسترش پیدا کنند و
این موضوع با استفاده معمول آنتیبیوتیکها بیشتر میشود؛
چراکه آنتیبیوتیکها منجر به کم اثر شدن داروها میشوند.
سازمان جهانی بهداشت میگوید که به طور جهانی ،ساالنه
یــک میلیارد نفر بــه بیماریهای زونوتیک مبتال شــده و
میلیونها نفر از این طریق فوت میکنند و همچنین منشــاء
۷۵درصــد بیماریهای عفونی زونوتیک حیوانات وحشــی
هستند.پروفســور آلزا روکس ،رئیــس بخش علوم طبیعی و

کشــاورزی و دانشیار جانورشناسی در دانشــگاه ایالتی آزاد،
در این رابطه گفت« :نیاز ما به گوشــت منجر شده است تا
فعالیتهای دامپروری ارزانتر و به شــکل کنترل نشدهای
انجام میشــود؛ حیوانات بیشــتری در فضاهای کوچکتر
قرار میگیرند و از ســویی منابع تغذیــه آنها کمتر و کمتر
میشــود».او افزود« :بیمــاری گاو دیوانه را بــه یاد دارید؟
قفسهــای باتری مرغهــا را دیدهاید؟ ما نبایــد رفتارهای
تغذیهای عجیب را سرزنش کنیم ،بلکه باید به خودمان نگاه
کنیم .اگر ما خوردن گوشــت را نه یک حــق روزانه ،بلکه
یک تهدید ببینیم .میتوانیم فشار موجود رای محیط زیست
را کاهش دهیم و از ســویی ســرعت تکامــل یک ویروس
زونوتیک بعدی را هم کم کنیم».
پروفســور رابرت براگ ،از دپارتمان میکروبی ،بیوشیمیایی و
بیوتکنولوژی غذایی ،در ایــن رابطه میگوید« :پاندمیهای
بیشتری در آینده در راهاند و احساسی بین دانشمندان وجود
دارد کــه این پاندمی کووید ۱۹-میتواند تازه یک مقدمهای
برای یک پاندمی واقعی و بزرگ باشد».
او افزود« :بسیاری از ویروسشناسان مثل خودم ،سالهاست

که ایجــاد یک پاندمی آنفلوآنزا را پیشــبینی کردند .بشــر
سالهای زیادی است که نسبت به پاندمیهای بعدی هشدار
شنیده است ،اما به نظر میرســد مردم تنها وقتی شروع به
شــنیدن این هشدارها میکنند که در وســط یکی از آنها
باشند».ویروس آنفلوآنزای مرغی ،H۵N۱ ،میزان مرگومیر
بین  ۵۰تا  ۶۵درصد دارد .براگ در این باره هشدار میدهد:
«اگر در این ویروس قابلیت انتقال از انســان به انسان ایجاد
بشــود ،ما میتوانیم با یک پاندمــی واقعی و جدیدی روبرو
ی ابوال
شویم».به گفته او ردیابیها نشان داده است که بیمار 
از انســانهایی که خفاش خوردهاند ،ایجاد شده است و این
باور وجود دارد که  HIVوارد بدن انســانهایی شده است که
گوشت میمون خورده اســت .همچنین آنفلوآنزای اسپانیایی
که در سال  ۱۹۱۸ایجاد شد و منجر به مرگ  ۵۰میلیون نفر
شد ،از خوکها شروع شد.
براگ میگوید« :همه اینها از ســوءرفتار انسان با حیوانات
ایجاد شده است .بشر از پاندمی آنفلوآنزای اسپانیایی در سال
 ۱۹۱۸درس گرفته اســت ،اما انسان در یادگیری از مسائل
تاریخی به شکل بدی کند است».
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کافه فیلم
نقد فیلم ابلق؛

پذیرفتن باطل در مقابل حق

گفتگو با کارگردان موفق مشهدی؛

فیلمسازی در مشهد کار سختی است

دبیر سرویس

مهناز اصغری

تا کنون سرنوشت همه
استعدادهای فیلمسازی
در مشهد این بوده که
در این شــهر فوت و
فن ســینما را بیاموزند
اما در نهایت در پایتخت
به شهرت برسند و شاید
اینکه چــرا همه راههای
هنرپیشهها و سینماگران
به تهران ختم میشود را
باید از پایتخت نشــینان
پرســید ،در واقــع فردی کــه خالقیتها و
کارهایش از سوی مســئوالن شهری دیده
نمیشــود ،راه چاره را در تهران میجوید تا
دســت کم اســتعدادش به هدر نرود .با این
توضیحات خواســتیم به این موضوع اشاره
کنیم که فیلم ســازان جوان مشــهدی این
روزها جدای از بحث حمایت اقتصادی ،نیاز
به حمایت عاطفی و دیدهشدن دارند.
اما اکنون با توجه به مشکالتی که در عرصه
ســینما در خصوص تولید ،جذب اسپانسر و
اکران آن در مشــهد وجــود دارد ،مصطفی
احمدی فر با جسارت خویش پا بر این عرصه
گذاشــته و توانایی خود را بــه رخ پایتخت
نشــینان کشانده است .هرچند که در این راه
بارها مورد بی مهریهایی از سوی مسئولین
قرارگرفته است ،اما این امر موجب نشد تا از
این راه پا پس کشد.
محصول سالها تجربه

مصطفــی احمدی فــر متولد مــرداد1364
اســت و کارشــناس ارشــد تربیت بدنی و
هنر میباشــد .او از ســال  1378وارد جهاد

دانشگاهی مشهد شــد و با سلفژ و موسیقی
کار هنــر را خود را آغاز کــرد .وی از همین
راه وارد عرصه موســیقی تئاتر شد و در سال
 89به کمک دوســتانش قدم در راه ســینما
گذاشت و با درخشش کاری خود به مدت دو
سال مجری شــبکه استانی خراسان رضوی
بود و به جهت تخصصی که در امر موسیقی
کودک داشــت ،همزمان نیز چند سالی را به
حرفه آهنگسازی کودک مشغول شد .وی از
ســال  91در حوزه تولید نیز به عنوان دستیار
در چندین پروژه همکاری داشت و سه سال
بعد اولین پروژه را به عنوان مدیر تولید کلید
میزند .احمدیفر به دلیل عالقه شــدید به
حوزه سینما دورههای تخصصی آموزشی خود
را در تهــران گذراند تا اینکه فیلم کوتاهی را
برای جشــنواره ســاخت و کارگردانی کرد.
نخستین فیلم بلند به کارگردانی این فیلم ساز
جوان بــا نام «عکس پائیزی» نیز در مراحل
تدویــن قرار دارد و به زودی از شــبکه ملی
پخش خواهد شد .وی معتقد است کار کردن
در کنار کارگردانها و فیلمساران خبره ،باعث
میشود هر آنچه الزم است را بیاموزی و در
حوزه فیلمسازی تبدیل به یک دایرهالمعارف
شوی.
عکس پاییزی

وی در رابطــه با آخرین کار ســینمایی خود
میگوید« :عکس پائیزی» یک فیلم سینمایی
 90دقیقه ای است و اکنون در مراحل تدوین
و آهنگسازی قرار دارد .این فیلم تجربه دوم
من در حوزه کارگردانی اســت که بهمن ماه
مجوز ساخت آن را دریافت کردم .این پروژه
به قلم علیرضا ســوزنچی ،از پیش کسوتان

عرصه ســینما و تئاتر مشهد و تهیه کنندگی
غالمحسین حیدری کلید خورد.
این کارگردان مشهدی ادامه میدهد :در این
پروژه علی رغم اینکه تمام شرایط و ارتباطات
الزم بــرای به کارگیری بازیگــران خارج از
استان به ویژه پایتخت را داشتیم سعی بر این
بود که از توان و پتانســیل بچههای مشهد و
خراسان اســتفاده شود .در این خصوص تنها
اســداهلل یکتا از بازیگران کشوری هستند و
اســتفاده از او در یکی از نقشها نیز بخاطر
کارکتــر فیزیکی خاص و کوتــاه قامتی بود.
البتــه از نکات مثبت ایــن اتفاق میتوان به
حمایت از جامعه کوتاه قامتان خراسان اشاره
کرد .چراکه در کنار ایــن هنرمند پنج نفر از
کوتاه قامتان خراسان نیز در این فیلم بازی
کردند.
توپ و تانکی در کار نیست

احمدیفر نیز در خصوص ژانر کار گفت :ژانر
قصه در واقع متعلــق به دفاع مقدس بود .با
این تفاوت که هیــچ توپ و تانک و خاک و
خاکریزی در آن دیده نمیشود و زبان امروز
است ،داســتان از این قرار است که تعدادی
دانشــجوی معماری و هنر ،جهت تحقیق و
جمع بندی پایان نامه خود وارد یک روســتا
شــده و اتفاقات داستان در دل قصه رقم می
خورد.
وی در خصوص لوکیشــنها و هزینه پروژه
نیز تصریح میکند :طبــق گفته مدیر تولید
هزینه ســاخت تا کنون بسیار باال بوده است
و فیلمبرداری را نیز در لوکیشنهای مشهد،
گلبهار و گلمکان به انجام رساندیم و با توجه
به حمایت شــهردار گلمکان توانستیم نیمی

از پروژه را در لوکیشــنهای طبیعت ییالقی
گلمکان انجام دهیم.
آدمها در محدودیتها دیده میشوند

وی در خصوص کیفیت و قدرت رقابت پروژه
با همتایان پایتخت گفت :واقعیت این اســت
که آدمهــا در محدودیتها دیده میشــوند
به این معنا که وقتــی حمایتهای بزرگ و
چهرههای شاخص ســینما و تلویزیون را در
کنارت داشــته باشــی ،هنر چندانی نکردی.
اینکــه در محدودیتها و بدون اســتفاده از
چهرههای پیشکسوت ،شاخص و سلبریتی با
موفقیت فیلم ســاخته شود ،ارزشمند است و
این کار نیز به همت  20جوان که عاشق کار
هستند ،تولید شده اســت.احمدیفر با اشاره
به اینکه «با حمایت ارشــاد مشهد در بخش
مجوز مشــکلی نداشتیم» گفت  :عوامل این
مجموعه از هنرمندان شناخته شده مشهدی
هستند و این امر خیلی در روند کار تاثیرگذار
بود .وی در خصوص اینکه چرا کار در شبکه
اســتانی انجام نشد با گالیه مندی نسبت به
صدا و ســیمای مرکز استان گفت  :متاسفانه
دوستان صداوسیمای استانی همکاری الزم
را در هیچ زمینهای نداشــتند .در واقع روال
این اســت که اگر کار بخواهد در شبکه ملی
پخش شود ،باید از طریق صدا و سیما مرکز
استان اقدام گشــته و شناسنامه کار تامین و
تایید شود و بعد به تهران رفته و آنجا تصویب
گردد .اما برای این پروژه این روال طی نشد.
روی وعدههای هیچ کس نباید حساب
کرد

احمدیفر درباره ســختی کار فیلمسازی در
ایران گفت :بــه طور کلی فیلمســازی کار

آســانی نیســت ولی در ایران سختتر و در
مشهد تقریبا وحشتناک است چراکه معموال
حمایت چندانی صورت نمیگیرد و برای کار
باید فقط به توان خودت متکی باشی و روی
وعدههای هیچ کس نباید حساب کرد .
این هنرمند در خصوص حمایت سایر ارگانها
و سازمانهای دولتی مشــهد از ساخت این
پروژه بیان میکند :اگر بخواهم به جســارت
بیــان کنم ،سیســتم اداری و حمایتی ،هیچ
حمایتی از کار نکردند .ما حتی به بنیاد شهید
هم مراجعه کردیم و پاســخی که به ما دادند
کســب اجازه پرداخت از تهــران بود که در
نهایت نیز میسر نگردید.
وی ادامه میدهــد :همچنین در ابتدای کار
برای حمایت از پروژه به ســراغ شــهرداری
مشهد رفتیم .هرچند از طرح استقبال کردند
اما در نهایت به نتیجه نرســید و گفتند شما
فیلم را بسازید ما بعدا حمایت خواهیم کرد که
البته هنوز هم هیچ خبری نیســت .در نهایت
به سراغ آدمهای حقیقی که عاشق هنرمندان
هســتند و به آنها احترام میگذارند ،رفتیم و
بــا توجه به اعتبار شــخصی خودم و عوامل
توانستیم کار را به مرحله تولید برسانیم.
شایان ذکر است در پروژه سینمایی «عکس
پائیزی» مدیر تصویر برداری :اشکان ضیایی،
مدیر صدابرداری :فواد بهبودی ،طراح گریم:
امیر حسین غفاری ،طراح صحنه :احمد آخوند
زاده ،طراح لباس :محبوبه سلطانی هستند و
در بخــش چهرهها و بازیگران نیز اســداهلل
یکتا و علی رضا ســوزنچی و علی جوانمرد و
محمود کریمی و مینو پروستان زاده و منیره
آالداغی و زهره مرادی حضور دارند.

تالش برای ایجاد دیپلماسی در حوزه مد و لباس ایرانی اسالمی
دبیر بخــش بینالملــل دهمین جشــنواره
بینالمللــی مــد و لباس گفــت باید موضوع
اقتصاد فرهنگ و هنر را به سود تولیدکنندگان
و طراحان ایرانی در حوزه مد و لباس اسالمی
هدایت کنیم.
به گزارش روزنامه «صبــح امروز» و به نقل
از روابط عمومی دهمین جشنواره مد و لباس
فجر ،محمد علی کیانی ،دبیر بخش بینالملل
دهمین جشــنواره بینالمللی مد و لباس فجر
و مدیــرکل همکاریهای فرهنگــی و امور
ایرانیان خارج از کشــور ســازمان فرهنگ و
ارتباطــات اســامی در گفتوگو بــا روابط
عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور
به تشــریح فعالیتهای این بخش پرداخت و
گفت :سال گذشته بخش بینالملل با نمایش
پوششهای سنتی کشورهای مختلف حضور
فیزیکی در جشنواره داشت اما امسال به دلیل
شــرایط کرونا این فرصت در فضای مجازی
دنبال شد.
او هدف بخش بینالمللی جشنواره مد و لباس
فجر را فراهم کــردن زمینه گفتوگو ،تعامل،
آشــنایی و تبادل ایــده و تجربه بین طراحان
ایرانی و خارجــی اعالم و عنوان کرد :در این
دوره بــا رویکرد پژوهش محــور و به منظور
بهرهبــرداری از ظرفیتهــای بینالمللــی و
تأثیرگذاری الگوهای ایرانی ـ اسالمی پوشش
در دنیا به ویژه بر کشورهای مسلمان فعالیت
بخش بین الملل انجام شد.
کیانی برگزاری نمایشــگاه مد و لباس فجر را
فرصتی جهت آشنایی کشــورهای خارجی با
اوج هنر و خالقیت طراحان ایرانی و نیز تبادل
نظر فرهنگی و معرفــی ارزشهای فرهنگی
ایران عنوان و از ارســال و انعکاس فراخوان
جشــنواره مد و لباس فجــر در  80نمایندگی

ایران در  65کشــور خارجی خبر داد و گفت:
سفارتخانههای ایران در خارج از کشور نیز این
فراخوان را منعکس کردند تا سایر کشورها با
برگزاری این رویداد در ایران اشنا شوند.
او از اســتقبال طراحان و فعــاالن فرهنگی
تعداد قابل توجهی از کشــورها برای همراهی
و ارتباط با جشــنواره مد و لباس فجر خبر داد
و گفت 12 :کشــور طــراح و افراد صاحب
ســبک و استادان دانشگاه به ما معرفی کردند
و وبینارهایی با حضور ســیده مرضیه شفاپور
رئیس دهمین جشــنواره مــد و لباس فجر،
صدیقــه پاک بین دبیر جشــنواره مد و لباس
فجر و طراحانی از کشــورهای فرانسه ،ژاپن،
قرقیزستان ،افغانســتان ،اذربایجان ،روسیه و

اندونزی و چندبن کشــور برگزار شد و خواهد
شد
مدیرکل همکاریهای فرهنگی و امور ایرانیان
خارج از کشور ســازمان فرهنگ و ارتباطات
اســامی ادامه داد :بیش از  20طراح مطرح
کشورهای مختلف از جمله کشورهای ترکیه
و ایتالیــا و طراحانی از کشــورهای آفریقایی
برای برگزاری وبینار مشــترک بــا طراحان
ایرانی اعــام آمادگی کردند اما زمان محدود
نمایشگاه امکان برگزاری همه این نشستها
را فراهم نکرد اما وبینارهای برگزار شــده در
ایران مورد استقبال خیلی خوب مخاطبان قرار
گرفت.
او با تأکیــد بر اینکه فضــای مجازی قدرت

نرمی اســت که نباید از آن غفلت کرد ،گفت:
بر همین اســاس پیشــنهاد کردیم دبیرخانه
دائمی بخش بینالملــل در حوزه مد و لباس
ایرانی ـ اسالمی را تشکیل دهیم و نه فقط در
دوره جشنواره بلکه هر ماه حداقل با دو نفر از
طراحان مطرح ،صاحبان برندها و سبکهای
مختلف طراحی لباس و مسئوالن مد و لباس
کشــورهای مختلف وبینــار تخصصی برگزار
کنیم.
کیانی تصریح کرد :جشنواره مد و لباس فجر
در حال فراهم کردن زمینــه برقراری ارتباط
علمــی و قوی طراحــان ایرانــی و خارجی
است .از ســوی دیگر طراحان شرکت کننده
در وبینارهــای بخش بینالملل همه اســاتید

دانشگاه بودند و میتوان زمینه تبادل دانشجو
و استاد بین دانشــگاههای ایرانی و خارجی و
اعطای فرصتهای مطالعاتی به پژوهشگران
ایرانی و خارجی در حوزه مد را فراهم کرد.
او با اشــاره به اینکه اداره کل همکاریهای
فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور سازمان
فرهنگ و ارتباطات اســامی عضو کارگروه
شورای سیاستگذاری بخش ساماندهی مد و
لباس هم هست ،گفت :ایرانیان خارج از کشور
نیز عالقه زیادی بــه لباسهای اصیل ایرانی
دارنــد ،ایرانی تبارهای زیــادی هم در حوزه
مد در جهان فعال هســتند که میتوان ارتباط
همه آنها را با فعاالن و تولید کنندگان لباس و
زیورآالت ایرانی فراهم کرد.
کیانــی اظهار امیــدواری کرد با اســتفاده از
ظرفیت رایزنان فرهنگی خارج از کشور حوزه
مد و لباس ایرانی ـ اســامی بهتر به جهان
معرفی و جذابیت بینالمللی فرهنگی ایران به
خوبی به نمایش گذاشته شود.
او تصریح کرد :از ظرفیت مد و لباس ایرانی ـ
اسالمی میتوان در نمایشگاههای بینالمللی
مد جهان استفاده کرد .ما میتوانیم دیپلماسی
فرهنگی مد و لباس ایرانی ـ اسالمی را فعال و
اقتصاد هنر و فرهنگ را به سود تولیدکنندگان
ایرانی رونق دهیم.
دبیــر بخــش بینالمللی دهمین جشــنواره
بینالمللی مد و لباس فجــر همچنین گفت:
مــا میتوانیم از برگزیدگان جشــنواره فجر و
برندهای موفق ایرانی در هفتههای فرهنگی
ایران در سایر کشورها دعوت کنیم تا هنرشان
را در خارج از کشــور هم به نمایش بگذارند.
این ارتباط میتواند فرصتی برای برندســازی
طراحــان ایرانی در حوزه بینالملل هم فراهم
کند.

نرگس آبیار در تازهترین اثر خود با عنوان ابلق ســعی دارد طبق روال فیلمهای گذشتهاش با
بهرهگیری از خصوصیات لوکیشن فیلم ،داستان انسانهایی را روایت کند که فضای ملتهبی
بر آنها حاکم اســت .فیلمساز آثار متنوعی در کارنامه ســینمایی خود دارد و از تجربه کردن
موضوعــات مختلف واهمهای ندارد .جدا از موضوع و مفهــوم به فرهنگ ،گویش و آداب و
رســوم ،در قومیتهای گوناگون عالقه مند اســت .حال اینکه چقدر در ارائه آنها موفق بوده
اســت ،فیلم به فیلم قابل بحث اســت .با مشــاهده فیلمها به نظر میرســد خانم آبیار ابتدا
در تحقیقات میدانی بافت آثارش راشناســایی میکند ،و ســپس منطبق بــا آن جغرافیا ،به
موضوعاتی میپردازد که از دل همان بافت بیرون میآیند.
بنابراین لوکیشن در سینمای خانم آبیار از اهمیت ویژهای برخوردار است .فیلمساز با شناخت
و تمرکز بر روی خصایص بســتری که داستان فیلم در آن روایت میشود ،با تبادل اطالعات
قصــد دارد میــزان تاثیرگذاری فیلم را بر روی مخاطب افزایــش بدهد .میتوان در مجموع
گفت مهمترین ویژگی ســینمای خانم آبیار نحوه ارائه موضوع اثر ،متناسب با بافت لوکیشن
فیلم اســت .فیلم ابلق با رویکردی انتقادی موضوع اجتماعی دارد و داستان فیلم در محلهای
به نام زورآباد اتفاق میافتد .داســتان فیلم درباره شخصیتی به نام راحله است که به او قصد
تعدی کردن وجود دارد .سرانجام راحله مانع تجاوز می شود .در وهله نخست با انکار شخص
مخطی گمان می شود صحت موضوع تجاوز در میان اهالی محله زورآباد مسئله اصلی خواهد
شد .اما دیری نمیپاید که متوجه میشویم عده ای از خانم های همان محله زروآباد ،توسط
شــخص مخطی در گذشته به آنها سوء نیت انجام شده است؛ و حقانیت ادعای راحله بر آنها
آشــکار است .بخشــی از اهالی محله زورآباد همانند فیلم همه می دانند به کارگردانی اصغر
فرهادی در فیلم ابلق میدانند ،اما بخاطر پیامدهای ناشی از گفتن ،جرئت بیان آن را ندارند.
فیلمســاز در فیلم ابلق به سراغ سطحی از جامعه میرود که آداب رایج در میان آنها مختص
به جغرافیای بستر فیلم اســت .فیلم ابلق چند ویژگی قابل اهمیت دارد که باعث درک بهتر
محتوای اثر و برانگیختن عواطف مخاطب میشــود .خصایص شــخصیتهای فیلم ابلق،
متناســب با طبقه اجتماعیشان در مکان وقوع داستان ترسیم شــده است .به همین خاطر
شــخصیتهای فیلم واقعگرایانه و باورپذیر هســتند .نحوه بازی بازیگران اصلی و فرعی که
اغلب خوب بازی کردهاند .حرکت دوربین بر روی دســت که گاهی در بعضی از پالنها دچار
افراط شــده اســت ،ولی در کلیت فیلم مورد قبول است .کاتهای سریع فیلم که متناسب با
ریتم داســتان و فضای حاکم بر محله زورآباد اســت .طراحی صحنه ،طراحی لباس و گریم
شخصیتها که در باور پذیری داستان فیلم بسیار موثر بوده است.
نرگس آبیار فیلمســازی اســت که آرام آرام در حال اوج گرفتن اســت .جسارت نگاهش در
انتخــاب موضوع و نحوه پرداخت آن رو به افزایش اســت .فیلم ابلــق در بیان و به تصویر
کشــیدن افکار شخصیتها که مشابه آنها در ســینمای دیگر فیلمسازان وجود دارد صراحت
دارد .مضمون قانون شــکنی ،نوع تفریح و عدم بهداشت نقش بسزایی در ساختار فیلم دارند.
ابتدا مفهوم قانون شــکنی با معنای عنوان محله تعریف میشــود و سپس در نحوه پرداخت
زندگی اهالی محل ،تشریح میشــود .جریان زندگی گروهی اهالی محل در زیر حریم دکل
فشــار قوی برق ،جریان زندگی موشها در دل جریان زندگی ســاکنین محل ،و نکته حائز
اهمیت ،تهیه و بســته بندی مواد غذایی به شــکل غیرقانونی و غیربهداشتی در بطن همین
بســتر اتفاق میافتد .نوع بازی کودکان و تفاوت بازی آنها در بکگراندی که عظمت شــهر
بازی دیده میشود.

سکانس اجرای برنامه پهلوان ،جدا از مفهوم اسیر شدن در چنگال قدرت ،به همراه کفتربازی
و شــرطبندی جز تفریح اهالی محل محسوب میشــود .عنوان فیلم ابلق قابل تعمق است.
با مشــاهده فیلم باید پرسید این عنوان چه ســنخیتی با فیلم دارد و چگونه معنا میشود؟ دو
رنگی در فضای ملتهب فیلم وجود دارد ،ولی تیرگی بیشتر نمایان است .سیاهی و سفیدی در
همتنیده شده است ،و همگام با یکدیگر حرکت میکنند؛ و گاهی به یک سو بیشتر سوق پیدا
میکنند .اهالی محله زورآباد بیشتر در تیرگی زیست میکنند .به معنای دیگر قرار گرفتن دو
رنگ بر روی بالهای پرنده که به عنوان نمادین در فیلم به آن پرداخته شده است ،نشان از
شخصیت خاکستری است .شــخصیتهای فیلم ابلق معرف و گویای زمان و مکانی هستند
که در عالم واقعیت و جهان خارج از فیلم وجود دارند .در فیلم به خوردن تخم کفتر برای باز
شدن زبان دختر راحله که بخاطر ترس بند آمده است ،اشاره میشود .در واقع بند آمدن زبان
دختر راحله بیانگر حال و هوای وضعیتی اســت که راحله در نیمه نخســت فیلم به آن دچار
شده است .راحله تحت تاثیر پیامدهای ناشی از گفتن ،زبانش از ترس بند آمده است و سپس
تحت تاثیر شــرایط ســخت روحی و روانی زبانش باز میشود .استداللهای راحله به ترتیب
برای پنهان کردن حقیقت از همسرش علی ،بازگویی حقیقت در نزد او ،دفاع از حقیقت ماجرا
در نزد اهالی محل و پذیرفتن باطل در مقابل حق ،کامال باور پذیر و با یکدیگر رابطه علت و
معلولی دارند .یکی از نکاتی که در پرداخت شخصیت راحله مورد توجه قرار گرفته شده است،
مواجه شدن مکرر راحله با خطر و تصمیمگیری در شرایط سخت است.
راحله موظف به گرفتن تصمیمهای تاثیرگذار در روند داســتان اســت .در نهایت راحله برای
حفظ منافع علی و خواهر علی که همسر شخص مخطی است ،خود را گناهکار جلوه میدهد
تا چاقوی علی غالف شــود .بعد از تماشــای فیلم روشن به کارگردانی سید روحاهلل حجازی
و فیلم ابلق به کارگردانی خانم نرگس آبیار ،این دومین چاقویی هســت که در سی و نهمین
جشــنواره فیلم فجر از حرکت باز می ایســتد .چاقو متهم را میشناســد ،اما ترجیح میدهد
ســکوت کند .با این اوصاف میتوان پرسید غالف شــدن چاقوها در این دو فیلم مربوط به
داســتان فیلمها میشود و یا دالیل آن مربوط به خارج از متن است؟ که با گذشت زمان می
توان به پاسخ آن رسید.
پرداختن به عنصر لهجه در ســینمای خانم آبیار و وفاداری فیلمســاز به برخی از بازیگران و
اســتفاده مکرر از آنها ویژگی بارز فیلمهای خانم آبیار اســت .لهجه شخصیت راحله با بازی
خوب النازشاکردوست در کلیت فیلم ابلق دچار ضعف است .بازیگر از حفظ تداوم لهجه عاجز
اســت .عالقه فیلمساز به داشتن لهجه کاراکترهایش همیشه در اجرا موفق نبوده است .بازی
بهــرام رادان که نقش شــخص مخطی با عنوان جالل را بازی میکنــد ،در القای حس به
مخاطب چندان موفق نبوده است .فیلمساز در انتخاب نقش جالل میتوانست دقت بیشتری
انجام دهد.
قابل ذکر میباشــد در برنامه نقد هفت که مختص سی و نهمین جشنواره فیلم فجر هست،
در روزهای گذشته آقای مســعود فراستی در میز نقد مربوط به فیلم ابلق درباره فیلم گفتند:
ابلق که خوب داســتان نداره ،داســتان الکی ،یکی به یکی نظر داره و اونم آره یا نه! ظاهرا
فیلم درباره جنبش مد شده اخیر اروپا (یوتو) میباشد! بالفاصله دیگر منتقد ثابت برنامه هفت
آقای محمد تقی فهیم به آقای مســعود فراستی تذکر میدهد که این جنبش نامش (می تو)
میباشــد .و آقای مسعود فراســتی با کمال وقاحت تاکید میکند که بیشتر شبیه یوتو تا می
تو!!! مســعود فراستی رو به دیگر منتقد برنامه هفت آقای سید ناصر هاشمزاده (دیگه لو ندم
دیگه!!!) که آقای سید ناصر هاشمزاده با کنایه به مسعود فراستی( ،نه دیگه کافیه( .مخاطب
گرامی بعد از تماشای فیلم ابلق و نقد فیلم ابلق در برنامه هفت خودتان قضاوت کنید که چه
کســانی دائم در تمام برنامههای نقد هفت ،جز منتقدین ثابت میباشــند و به هیچ عنوان به
شعور مخاطب احترام نمیگذارند.
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بازدید از نخستین پارک مادر و کودک
در مشهد

عضو هییت رییسه شورای اسالمی شهر مشهد به
همراه شهردار منطقه  11و تعدادی از بانوان فعال
در حوزه فرهنگی از پــروژه پارک مادر و کودک
شهر مشهد و فاز دو بوستان چهل بازه که در حال
اماده سازی است بازدید کردند.
در این بازدید که ظهر روزگذشــته انجام شد ،از
بخش هایی از این دو پروژه بازدید به عمل آمد.
گفتنی اســت پارک مادر و کودک با هدف ارائه
خدمات به مادران ،کودکان ،افراد سالمند ،زنان باردار و افراد دارای معلولیت در حال آماده سازی
است .از جمله بخش های این مجموعه می توان به زمین ورزشی ،وسایل بازی ،بخش سرگرمی،
فضای استراحت و ...اشاره کرد همچنین در این مجموعه یک ساختمان دو طبقه نیز با خدماتی
همچون ســالن ورزشــی کودک و مادر به صورت مجزا ،اتاق نگهداری کودک ،اتاق سنجش
سالمت کودک ،کافی شاپ و ...در اخیتار شهروندان قرار خواهد گرفت.
این پروژه با مساحت هشت هکتار و اعتبار بالغ بر  40میلیارد تومان در حال آماده سازی است .و
کودکان پسر تا سن  6سال و دختران بدون محدودیت سنی می توانند از این پارک استفاده کنند.
همچنین فاز دوم بوســتان چهل بازه با مســاحت  23هکتار و اعتبار بالغ بر  100میلیارد تومان
در حدفاصل بولوار دانشــجو تا سیدرضی قرار دارد و عالوه بر ایجاد فضای باز و تفریحی دارای
کاربری کشاورزی است به این شکل که سه هکتار از این پارک به قطعات  15تا  20متر تقسیم
و بــه مدت محدود در اختیار شــهروندان قرار می گیرد تا محصوالت مــورد نظر خود را در آن
کشت کنند.

بارندگی در خراسان رضوی  ۴۴درصد
کاهش یافته است

اتوبوسهای برقی ساخت ایران  به مشهد میآیند
تفاهمنام ه تولیــد اتوبوسهای برقی ایرانســاخت و ارایه
بــه ناوگان شــهری با حضور معــاون علمــی و فناوری
رییسجمهوری و شهردار مشهد امضا شد.
ورود فناوریهای پیشرفته به حوزه حمل و نقل ،به ویژه در
جابهجاییهای درون شهری ،ایفاگر نقشی پررنگ و پرشتاب
شده است.
کاهش هزینهها ،آالیندگی و محدودیتهای انرژی

فناوریهــای نــو در این حوزه ،ضمن کمــک به کاهش
هزینهها ،آالیندگی و محدودیتهای انرژی ،ارایه خدماتی
کارآمد و ســالم تر به جامعه را فراهم میکند ،شرکتهای
دانشبنیان نیز به حوزه حمل و نقل پیشرفته ورود کردهاند و
ی برای فناور کردن حوزه جابهجاییهای درونشهری
از توانای 
برخوردارند.
تولید انبوده اتوبوس برقی در دستور کار قرار میگیرد

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی از کاهش  ۴۴درصدی میزان بارندگی در این استان طی سال
زراعی جاری نسبت به مدت مشابه دوره آماری خبر داد.
محسن عراقیزاده روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود :از ابتدای سال زراعی جاری یعنی
آغاز مهر ماه گذشته تاکنون  ۵۲میلیمتر باران در استان خراسان رضوی باریده است.
وی حجم بارندگی خراسان رضوی را در مدت مشابه دوره آماری بلندمدت  ۹۲میلیمتر ذکر و بیان
کرد :حجم نزوالت آسمانی در این استان ظرف سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه پارسال
هم  ۴۹درصد کمتر شده است.
مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی در ادامه گفتگو با خبرنگار ایرنا به حجم بارش در مهشد نیز
اشاره و بیان کرد :از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون  ۴۳میلیمتر باران در این کالنشهر مشهد
باریده است.
وی ادامه داد :این حجم بارندگی در مشهد نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت  ۵۹درصد
و نسبت به پارسال  ۴۵درصد کاهش داشته است.
عراقیزاده گفت :بیشترین حجم نزوالت آسمانی در خراسان رضوی ظرف همین مدت در شهر
ریوش مرکز شهرســتان کوهســرخ واقع در جنوب غربی استان به میزان  ۱۲۰میلیمتر گزارش
شده است.
وی افزود :مقایسه دورهای حجم بارش در ریوش نشانگر افزایش اسن بطوری که نسبت به دوره
آماری  ۱۴درصد و نسبت به پارسال  ۴۴درصد بیشتر شده است.

جو خراسان رضوی تا پایان هفته ناپایدار است

شهردار منطقه  9مشهد از ایمن سازی معابر سطح
این منطقه با اســتفاده از  8هزار عدد تجهیزات
ترافیکــی خبرداد .به گزارش صبــح امروز ،جواد
اصغری با بیان این مطلب ،اظهار کرد :در راستای
ایمن سازی معابر و روان سازی تردد وسائل نقلیه،
از ابتدای ســال جاری شهرداری منطقه  9اجرای
پروژه های مدیریت ترافیک در حوزه حمل و نقل
و ترافیک را در دستور کار خود قرار داده است.
وی ادامه داد :به همین منظور معابر سطح منطقه از طریق اجرای پروژه تعمیر ،نگهداری و نصب
تجهیزات ترافیکی و نصب و تعمیر تابلوهای ترافیکی ایمن سازی شده است.
شهردار منطقه  9مشهد تصریح کرد :در این پروژه  8هزار عدد از انواع تجهیزات ترافیکی شامل
میل باتومی ،رفلکتور و  ...و دو هزار و  800تابلوی ترافیکی در بولوارهای رضوی ،خاقانی ،هاشمیه،
هفتم تیر ،دالوران ،هنرستان و دیگر معابر و میادین سطح منطقه نصب شده است.
اصغری با اشــاره به دیگر پروژه های ترافیکی این منطقه از ابتدای ســال جاری ،افزود :اجرای
خط کشی محوری و عرضی گذرگاه های عابر پیاده و رنگ آمیزی سرعتگیرهای سطح منطقه،
اجرای پروژه های اصالح هندســی و  ...از دیگر پروژه های ترافیکی این منطقه از ابتدای سال
جاری است.
وی با اشاره به اقدامات طرح استقبال از بهار  1400توسط اداره حمل و نقل و ترافیک این منطقه،
تاکید کرد :همزمان با اجرای این طرح اقدامات گسترده ای در خصوص رنگ آمیزی و تعویض
تابلوهای ترافیکی فرسوده و معیوب و رفع نقص ،تعمیر و نصب تجهیزات ترافیکی سطح منطقه
در حال انجام است و تا  25اسفندماه به پایان می رسد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مشهد گفت :سیستم نظارت و کنترل
ناوگان باری درون شهری هوشمندسازی می شود.
به گزارش صبح امروز ،علی باخرد در این خصوص افزود :در راســتای اجرای ماده ()7
قانون هوای پاک و در راســتای ســاماندهی تردد ناوگان باری سنگین و نیمه سنگین
در سطح شهر مشهد ،محدودیت زمانی و مکانی پیش بینی شده است که شامل کلیه
وسایل نقلیه باری با تناژ بیش از  5/3تن می شود.
وی با اشاره به ضرورت اخذ مجوزهای الزم از سوی شرکت های حمل و نقل بار ،اضافه
کرد :از این پس عالوه بر کنترل ترددها توسط واحدهای بازرسی مستقر در سطح شهر،
دوربیــن های نظارتی نیز خودروهای باری متخلف را جریمه می کنند؛ لذا توصیه می
کنیم این شرکت ها برنامه سفر وسایل نقلیه باری خود در مناطق مختلف شهری را به نحوی تنظیم کنند که تردد و توقف آنها در
محدودههای مکانی مطابق زمان مشخص شده در برگه مجوز باشد.
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مشهد تصریح کرد :مجوز تردد برای ناوگان باری سنگین و نیمه سنگین دارای
پروانه فعالیت از شــهر مشــهد به صورت مدت دار و برای ناوگان باری برون شهری دارای بارنامه به مشهد یا ناوگان باری دارای
پروانه فعالیت از سایر شهرها به صورت موردی از طریق سامانه  ftms.mashhad.irصادر می شود.
باخرد با تاکید برممنوعیت تردد سایر ناوگان باری جاده ای و ترانزیتی در شهر که هدف سفر آن ها مشهد نیست ،خاطرنشان کرد:
این ناوگان موظف هستند تا از کنارگذر شمالی تردد کنند ،لذا نظارت و اعمال قانون مکانیزه از طریق دوربین های سطح شهر ،گامی
مهم در جهت شهر هوشمند است و امیدواریم با این اقدام بتوانیم تا حد زیادی از تخلفات بکاهیم.
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مشاور طرح تفصیلی با دور زدن شورای شهر کار خود را پیش برد

ایمن سازی معابر منطقه  9با استفاده از 8
هزار عدد تجهیزات ترافیکی

کنترل ناوگان باری هوشمند می شود

نایــب رئیــس کمیســیون
اقتصــادی ،ســرمایهگذاری و
مشــارکتهای شــورای شهر
مشــهد گفــت :واقعیتهای
موجود در طرح تفصیلی بافت
پیرامونی حــرم مطهر رضوی
نادیده گرفته شــده و مشاور،
مدیریت شــهری را ،بهعنوان
مجری طرح نامحرم تلقی کرده
است؛ البته تهیهکنندگان طرح
تفصیلی این بافت هم تاکنون
طرحی در این مقیاس و با این
ویژگی آماده نکردهاند.
به گزارش صبــح امروز ،احمد
نــوروزی با بیــان اینکه حفظ
ساکنان بومی و مالکان در بافت
پیرامونی حــرم مطهر رضوی،
یکی از مسائلی است که در بازنگری طرح مطرح میشود ،اظهارکرد :این مهم ،موضوعی است که شورای پنجم
از ابتدای فعالیت خود پیوسته به آن توجه داشته و براساس آن ،از تعریف پروژههای بزرگ خودداری کرده است
تا بیشتر روی بسترسازی برای بازسازی و نوسازی منازل و امالک مردمی بافت تمرکز شود.
وی در ادامه گفت :مدیریت شهری در این دوره پیوسته سعی داشته تا با اعطای معوض برای افرادی که امالک
آنها در مسیر و معابر و پروژههای بزرگ واقع شده است ،آنها را در بافت حفظ کند.
نوروزی با بیان اینکه  5دفتر تسهیلگری برای حفظ ساکنان بومی در  7محله بافت پیرامون حرم مطهر مستقر
شدند و وظیفه آنها گفتگو با مردم و تشویق و توجیه آنها برای نوسازی و تجمیع امالک است ،افزود :برخی افراد
صرفا شعار میدهند ولی مدیریت شهری برخاسته از شورای پنجم در عرصه عمل گام برداشته است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی ،سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد :در فرآیند
تهیه و تصویب طرح تفصیلی جدید بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی شاهد فضایی پرابهام هستیم ،به نحوی
که فایل  GISطرح که قابلیت کنترل و بررسی بهری ایجاد میکند ،هنوز تحویل شورا و شهرداری مشهد نشده
است؛ مدیریت شهری که مجری طرح بوده و باید براساس طرح به مردم پاسخگویی کند ،نامحرم تلقی شده که
اقدامی عجیب در بحث تهیه طرحهای تفصیلی است.
نوروزی افزود :البته تهیهکنندگان طرح تفصیلی این بافت تاکنون طرحی در این مقیاس و با این ویژگیها آماده
نکردهاند؛ به همین دلیل برای طی کردن فرآیندهای قانونی ســعی کردند که با فشــار از مراجع مختلف و دور
زدن شــورای شــهر کار خود را پیش ببرند؛ بدون آن که تراز مالی ارائه و حقوق مکتسبه مردم هم هنوز تعیین
تکلیف نشده است.
وی با بیان اینکه واقعیتهای موجود در طرح تفصیلی جدید نادیده گرفته شده و بدون شک در آینده اجرا ،طرح
را دچار مشــکل خواهد نمود ،گفت :شورای پنجم پیوسته بازنگری طرح را ضروری دانسته ولی تاکید میکنیم
که باید واقعیتها و حقوق مکتسبه را مدنظر قرار داد و اگر تصمیم به تغییراتی برای اجراء طرح میگیرند باید
پاسخگوی هزینهها و تبعات اجتماعی تصمیم خود باشند.

توسعه حمل و نقل شهری با اتوبوس ایرانساخت

در این تفاهمنامه همکاری شرکت دانشبنیان مجری طرح
موظف شده است تا مشخصات فنی اتوبوس را ظرف مدت
یک هفته به شهرداری مشهد ارایه دهد و با احصاء نیازهای
فنی و توانمندیهای مورد نیاز حرکت در مســیر تولید آغاز
شود.
همچنین مجری هزینه برآوردی اتوبوس را به همراه سهم
مشارکت و پیشــنهاد درباره میزان مشارکت طرف کارفرما
اعــام میکند ،با انجام فرآیند تولید اتوبوسهای فناور در
صورت موفق بودن تســتهای میدانی ،قراداد خرید ۱۰۰

انجام  362هزار نفر-ساعت فعالیت در پروژه تئاتر شهر مشهد
مدیرعامل ســازمان عمران شهرداری مشــهد گفت :از آغاز پروژه احداث تئاتر مشهد
تاکنون  362هزار نفر ســاعت توسط  130نفر نیروی کارگر و متخصص ،در این پروژه
انجام شده است.امیر سیاوش حجازی در این خصوص افزود :از این میزان  12600نفر-
ساعت مربوط به شب کاری از ساعت  7شب تا  7صبح بوده است.وی اضافه کرد :پروژه
احداث پردیس تئاتر شهر به صورت سه شیفت و با سرعت باال در حال فعالیت است و از
پیشرفت فیزیکی  26درصدی برخوردار است.حجازی با بیان اینکه پروژه احداث پردیس
تئاتر شــهر مشهد در تاریخ  31خرداد ماه  99در برنامه ای  407روزه آغاز به کار کرد و
طبق برنامه پایان فاز اول آن  10مرداد  1400خواهد بود ،اظهارکرد :این پروژه واقع در
خیابان پیروزی  14در زمینی با مساحت  2/5هکتار با زیربنای تقریبی  14هزار متر مربع
در  4طبقه ،شامل یک سالن نمایش اصلی به ظرفیت  700نفر ،سه سالن بلک باکس به ظرفیت  200نفر ،یک سالن سینما 130
نفره و سایر کاربری ها همچون کتابخانه و نگارخانه درحال احداث است .حجازی تصریح کرد :از ابتدای پروژه تاکنون  75هزار متر
مکعب خاکبرداری 880 ،تن آراماتوربندی 500 ،متر مربع قالب بندی فونداسیون 16200 ،متر مربع قالب بندی دیوار ،نصب  75تن
اسکلت فلزی شامل تیر و ستون و  13هزارمترمکعب بتن ریزی انجام شده است.مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد ادامه
داد :همچنین از تاریخ  7الی  10آبان ماه امسال  1500مترمکعب بتن ریزی بدون توقف در سه شبانه روز انجام شد که رکوردی
ماندگار برای سازمان عمران است.وی گفت :با توجه به فعالیت شبانه روزی پروژه و سردی هوا در بسیاری از ساعات شب و دمای
منفی ده درجه ،تمهیدات الزم جهت پیشگیری از یخ زدگی انجام شده وعملیات عمرانی هرگز تعطیل نشده است .حجازی افزود:
تاکنون برای این پروژه  89میلیارد تومان ،تامین اعتبار شده که تا به امروز  42میلیارد تومان تخصیص یافته است.

خبر

اجرای فضای سبز میدان و نورپردازی زیرگذر تقاطع چند سطحی آزادگان تا پایان سال

کارشــناس پیشبین ادارهکل هواشناسی خراســان رضوی جو این استان را تا پایان هفته کم و
بیش ناپایدار اعالم و بیان کرد :دمای هوای خراســان رضوی اواخر هفته جاری بطور محسوس
کاهش خواهد یافت.
آیدا فاروغی روز گذشــته در گفتگو با ایرنا افزود :روند کاهش محســوس دمای هوا در خراسان
رضوی از روز چهارشنبه آتی شش اسفند ماه جاری آغاز میشود.
وی ادامه داد :برای روزهای چهارشــنبه و پنجشنبه آتی عالوه بر وزش باد شدید موقت ،بارش
پراکنده باران و برف در مناطق شــمال غربی ،مرکزی و جنوب خراسان رضوی پیشبینی شده
است .کارشناس ادارهکل هواشناسی خراسان رضوی گفت :احتمال بارش پراکنده برف و باران از
ساعات پایانی امشب و ساعات ابتدایی فردا دوشنبه چهارم اسفند ماه جاری در مناطق کوهستانی
واقع در شمال غربی و جنوب این استان در جوار خراسان جنوبی وجود دارد.
وی افزود :همچنین افزایش ابرناکی آسمان و بارش پراکنده برف و باران در شمال غرب خراسان
رضوی از اواخر وقت روز سهشنبه پنجم اسفند ماه پیشبینی میشود.

براساس همین ضرورت روزگذشته با حضور سورنا ستاری

معاون علمی و فناوری رییسجمهوری و محمدرضا کالنی
شهردار مشــهد تفاهمنامهای برای توســعه اتوبوسهای
بردافزا ،با مشــارکت یک شــرکت فناور فعال در این حوزه
منعقد شــد ،تفاهمنامهای که بر مبنای آن ،حمایت معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،تولید نمونه آزمایشی یک
دســتگاه اتوبوس برقی ،در دستور کار قرار میگیرد تا مسیر
ورود فناوریهای بومی به حمل و نقل شهری هموار شود.
به گزارش صبح امروز بــه نقل از معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،این تفاهمنامه همکاری توسط منوچهر
منطقی دبیر ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حمل و نقل
پیشــرفته و وحید اصفهانیان مدیرعامل شرکت دانشگاهی
انرژی نوآور افق به امضا رســید تا پهنههای شهری شاهد
حضور یک وسیله حمل و نقل پیشرفته و ایرانساخت باشد
و نیاز کشــور به واردات و فناوریهای غیر بومی در داخل
کشور تامین شود.

اتوبوس بردافزا یا هیبریدی

این اتوبوس از نوع بردافزا یا هیبریدی است به این معنا که از
دو نوع منبع سوختی برای حرکت استفاده میکنند و با کمک
گاز و برق شهری ،خدماتی با کیفیتتر و آالیندگی پایینتر از
نمونههای پیشین اتوبوسها ارائه میدهد.

دستگاه اتوبوس برقی بردافزا منعقد می شود.
برای اجرای مناســب این تفاهمنامه ،کمیتــه راهبردی با
حضور نمایندگان شــهرداری مشــهد ،نمایندگان معاونت
علمی و فناوری ریاســت جمهوری با اهدافی چون راهبری
سیاســتگذاری تعیین اهداف کمی و کیفی و شــیوههای
اجرایی و نظارت بر همکاری مشــترک و توسعه تعامالت
برای اجرایی شدن تصمیمات همکاری میکنند.
همچنین با همکاری این کمیته راهبری ،به صورت مستمر،
ضمن انتشار گزارش سه ماهه بر پیشرفت عملکرد تفاهمنامه
نظارت میشود.
هزینههای تســهیلگری در حوزه حمل و نقل پیشــرفته،
توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرداری
مشهد تامین میشود و کمیته راهبری بر اساس پیشنهادهای
ارایه شده ،چگونگی و میزان اعتبارات مورد نیاز ،موضوعات
نفاهمنامه را پیگیری و نظارت خواهد کرد.

شــهردار مشــهد با اشاره به
اقدامات انجام شده در پروژه
تقاطع چهار سطحی آزادگان
گفت :با توجه بــه اینکه دو
ســطح از این پروژه تا پایان
اســفند آماده بهــره برداری
خواهد شــد ،بر آماده شدن
همزمان بخشی از فضای سبز
میدان و نورپــردازی زیرگذر
تقاطع آزادگان در زمان بهره
برداری تاکید داریم.
بــه گــزارش صبــح امروز،
محمد رضاکالئی روزگذشته
در نشســت بررســی پروژه
های عمرانی در حال احداث
منطقــه  12که بــا حضور
معاونان شــهردار و شهردار
منطقه دوازده برگزار شد ،افزود :در مجموع پروژه احداث بولوار مهدیه ،تقاطع چهار سطحی آزادگان و تقاطع غیر
همسطح خلیج فارس برای ما بسیار مهم است.
وی اضافه کرد :با توجه به نزدیک شــدن به زمان بهره برداری از زیرگذر و میدان پروژه تقاطع چهار ســطحی
آزادگان نزدیک می شویم عملیات اجرایی فاز اول فضای سبز پروژه و نورپردازی زیرگذر به سرعت آغاز شود.
کالئی تصریح کرد :برای اجرای پروژه تقاطع غیر همســطح خلیج فارس ،فضای سبز حد فاصل این پروژه تا
تقاطع چند سطحی آزادگان جمع آوری شده است ،اما هنوز جداول آن جمع آوری نشده که با توجه به نزدیک
شدن به ایام نوروز هرچه سریعتر باید این کار انجام شود.
کالئی به گالیه های مردم در خصوص ترافیک و نازیبایی ورودی شهر از مسیر مشهد چناران واقع در حد فاصل
سه راه فردوسی و بزرگراه پیامبر اعظم (ص) اشاره و اظهارکرد :وجود وانت بارهای فروش میوه و صیفی جات
در کنار بزرگراه باعث ایجاد ترافیک سنگین ،تصادف و همچنین بهم ریختگی سیما و منظر ورودی شهر مشهد
می شود که این موضوع اعتراض مردم را به همراه داشته است.
شهردارمشهد ادامه داد :با توجه به اهمیت موضوع شهرداری منطقه دوازده با هماهنگی سایر دستگاه های ذی
ربط هرچه سریعتر نسبت به ساماندهی این وانت بارها تا اواخر اسفند اقدام کند.
وی به ساماندهی و بازپیرایی فضای سبز بولوار شاهنامه اشاره و خاطرنشان کرد :اقدامات خوبی برای ساماندهی
فضای سبز این بولوار انجام شده است اما بر این موضوع تاکید داریم که ساماندهی فضای سبز بولوار شاهنامه
تا پایان سال به سرانجام برسد.
کالئــی گفت :یکی دیگر از پروژه های مهم درحال اجرای منطقه دوازده احداث بولوار مهدیه و بولوار عصمتیه
است که دارای اهمیت زیادی هستن لذا زمانبندی انجام شده مد نظر قرارگیرد.
وی در ادامه افزود :بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محله قلعه وکیل آباد واقع در منطقه دوازده یکی دیگر از
موضوعات مهم اســت که بر ســاماندهی و اجرای نکاتی که از سوی دفتر تسهیل گری این محله شناسایی و
اعالم شده است تاکید دارم.
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خبر
تصمیم  AFCفردا مشخص میشود

پرسپولیس تنها میزبان ایرانی در لیگ
قهرمانان آسیا؟

کنفدراســیون فوتبال آسیا در حالی قرار است فردا وضعیت میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا را
مشخص کند که گمانه زنیها از انتخاب میزبان این بازیها باال گرفته است.
به گزارش مهر ،کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کشورهای مختلف برای میزبانی در لیگ
قهرمانان  ۲۰۲۱آســیا را گرفته است و طبق اعالم ســخنگوی فدراسیون فوتبال ایران قرار
است فردا وضعیت میزبانی در لیگ قهرمانان مشخص شود AFC.پیش از این تصمیم گرفته
بود بازیهای هر گروه را در یکی از کشورهای همان گروه به صورت متمرکز برگزار کند .بر
همین اساس کشورهای عراق ،ایران ،عربستان ،قطر و امارات برای گرفتن میزبانی بازیهای
گروه خود درخواست خود را به  AFCارسال کردند اما حاال یک سایت عربی از احتمال بر هم
خوردن معادالت کنفدراسیون آسیا خبر داده است.سایت «گل» عربی شب گذشته مدعی شد
 AFCبه فدراســیونهایی که خواهان میزبانی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان در غرب آسیا
هســتند اعالم کرده که ممکن است همانند ســال قبل ،قطر به عنوان میزبان این مسابقات
انتخاب شود .دلیل این مسئله هم محدودیتهایی است که بعضی از کشورها برای جلوگیری
از شیوع ویروس کرونا اتخاذ کردهاند.این سایت در ادامه اعالم کرد اگر تمام مسابقات در قطر
برگزار نشود ،به ترتیب عربستان میزبان گروه اول ،امارات میزبان گروه دوم ،قطر میزبان گروه
ســوم و چهارم و ایران میزبان گروه پنجم خواهد بود.عربستان به دلیل مشکالتی که با ایران
دارد ،قادر به میزبانی از نمایندگان ایران نیســت و بــه همین خاطر تیم الهالل در گروه اول
میتواند شرایط میزبانی داشته باشد چرا که در این گروه تیم ایرانی حضور ندارد.در گروه پنجم
لیگ قهرمانان تیمهای پرسپولیس ایران ،گوا هند و الریان قطر حضور دارند و در صورتی که
 AFCاز فرمول دوم خود استفاده کند ،پرسپولیس شانس میزبانی در آسیا را خواهد داشت.

اعتصاب در راه است؟

جلسه عجیب فکری با بازیکنان؛ میروم تا پول بگیرید!
سـرمربی اسـتقالل امـروز در گفـت وگـو
بـا بازیکنانـش صحبتهـای عجیـب و
مهمـی را بـر زبان آورد؛ او گفته احسـاس
میکنـد مشـکل باشـگاه بـرای عـدم
پرداخـت پـول خـودش اسـت!
بـه گـزارش «ورزش سـه» ،بـا وجـود
اینکـه بعـد از حمایـت از فکـری و حضور
سـتاره هـای بـزرگ اسـتقالل در تمرین
پیـش بینـی میشـد ارامـش بـه ایـن
تیـم برگشـته و شـرایط بـرای ادامـه کار
بهتـر خواهـد شـد ،امـا ظاهـرا حواشـی
نمیخواهـد دسـت از سـر اسـتقالل
بـردارد.
مدتها اسـت بازیکنان اسـتقالل نسـبت

بـه شـرایط مالی باشـگاه و عـدم پرداخت
مطالبـات شـان گالیـه دارنـد .در ایـن
خصـوص هیات مدیره باشـگاه اسـتقالل
بارهـا تاکیـد کـرده کـه مشـکالت را حل
میکنـد امـا هنـوز هیـچ اتفاقـی رخ نداده
ا ست .
از ایـن رو بازیکنـان اسـتقالل کـه از
مدیـران باشـگاه دلخور هسـتند ،امروز در
محـل تمرین خواهان برگزاری جلسـهای
بـا محمـود فکـری سـرمربی تیم شـدند.
بازیکنـان اسـتقالل مشـکالت خـود،
کمبودهـا و مسـائل درون تیمـی را بـا
فکـری مطـرح کردنـد و سـرمربی آبی ها
نیـز بعد از شـنیدن حرفهای شـاگردانش

صحبـت هـای عجیبـی را بر زبـان آورده
است .سـرمربی اسـتقالل که خودش هم
بابـت مشـکالت مالی به سـتوه آمـده ،به
بازیکنـان اعلام کرده کـه چندیـن بار با
مدیـران باشـگاه در ایـن خصـوص حرف
زده امـا هنـوز نتیجـه ای نداشـته اسـت.
فکـری خطـاب بـه شـاگردانش گفته که
احسـاس میکنـد تـا زمانـی کـه خودش
بـاالی سـر تیم اسـت ،پولی بـه بازیکنان
پرداخـت نشـود و بـا این جملـه آب پاکی
را روی دسـت شـاگردانش ریختـه اسـت:
«اگر مشـکل من هسـتم ،میروم تا شـما
پولتـان را بگیرید».
فکـری در جلسـه با بازیکنان اسـتقالل از

وعـده های محقق نشـده مدیران باشـگاه
دربـاره پرداخـت پول حـرف زد .او از قول
مدیـران باشـگاه اعلام کـرد کـه چندین
بـار گفته انـد برای حل مشـکالت تالش
میکننـد امـا بازهـم اتفاقـی نمیافتد.
وقتـی بازیکنـان اسـتقالل صحبـت
هـای محمـود فکـری را در خصـوص
احتمـال جدایـی اش شـنیدند ،خطـاب
بـه سـرمربی تیـم اعلام کردنـد کـه اگر
مدیـران باشـگاه میخواهند بـه این رویه
ادامـه بدهنـد ،فکـر دیگری کننـد .هدف
بازیکنان اسـتقالل این اسـت کـه حضور
در تمرینـات را تحریـم کننـد کـه در این
خصـوص فکـری اعلام کـرده هرطـور

خودشـان میخواهنـد تصمیـم بگیرنـد
ولـی بایـد حرمـت اسـتقالل و باشـگاه و
هـواداران را حفـظ کننـد.
بعـد از ایـن جلسـه برخـی بازیکنـان
اسـتقالل در تمـاس بـا مدیرعامـل و
رییـس هیات مدیـره خواهان حضـور آنها
در محـل تمریـن شـدند تـا مشـکالت را
در میـان بگذارند .مسـالهای کـه باید دید
محقـق میشـود یـا خیـر.
بـه نظـر میرسـد مشـکالت اسـتقالل
بـه حـدی رسـیده کـه بازیکنـان نیـز
نمیتواننـد تـاب بیاورنـد و شـاید در
روزهـای آینـده شـاهد اتفاقـات عجیـب
تـری در ایـن باشـگاه نیـز باشـیم.

علی کریمی از حضور در تلویزیون انصراف داد

نامزد حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال با تاکید بر این که برنامه در نظر گرفته شده نمایشی
است و به صالح فوتبال نیست از حضور در تلویزیون برای مناظره در مورد انتخابات انصراف داد.
به گزارش مهر ،علی کریمی با ارسال نامهای به مدیر گروه ورزش شبکه سه سیما از حضور در
برنامهای که برای کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال در نظر گرفته شده است ،انصراف داد.
در نامه علی کریمی آمده است« :احتراما به آگاهی میرسانم اینجانب علی کریمی نامزد تصدی
ســمت ریاست فدراسیون فوتبال سالهاســت نقاط ضعف فوتبال ایران و راههای برونرفت از
بحران فعلی فوتبال کشور را در قالب مصاحبههای مختلف بیان کردهام و اکنون حضور در یک
برنامه ضبط شــده تلویزیونی و مناظره با ســایر کاندیداهای محترم را به صالح فوتبال کشــور
ندانســته و آن را بیشتر نمایشی میبینم.صدا و سیما سالها فرصت داشته تا با بررسی وضعیت
فوتبال کشــور و دعوت از اهالی فوتبال و کارشناســان ،نقش خود را به عنوان رسانه در جهت
بهبود شــرایط فوتبال ایفا کند اما به نظر میرسد اکنون در فاصله هفت روز تا انتخابات ،ساختن
این برنامه چندان به نفع فوتبال نخواهد بود.لذا ضمن تشکر از دعوت شما برای حضور در برنامه
فوتبال برتر ،ترجیح میدهم برنامههای خود را برای اداره فدراســیون فوتبال در فضای دیگر به
اطالع مردم عزیز و اعضای محترم مجمع برسانم».به گزارش خبرنگار مهر ،انتخابات فدراسیون
فوتبال روز  ۱۰اســفند برای شــناخت رئیس و اعضای هیات رئیسه برگزار خواهد شد .به همین
خاطر شــبکه سه سیما از چهار کاندیدای ریاست این فدراسیون دعوت کرده است که برای ارائه
برنامههایشــان به تلویزیون بروند .علی کریمی ،شهاب الدین عزیزی خادم ،کیومرث هاشمی و
مصطفی آجورلو گزینههای ریاست فدراسیون فوتبال هستند.
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هشدار میراث فرهنگی به فروشندگان مجوز سفر

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران :بر اساس گزارشهای به
دست آمده ،بررسی و نظارتهای به عمل آمده از مبادی برگزاری
تورهای داخلی مشــخص شده که برخی از دفاتر و شرکتهای
خدمات مســافرتی به نحوی از انحاء اقدام به واگذاری یا صدور
مجوز سفر برای افراد ،سایتها و صفحات مجازی برگزارکننده
تورهای گردشــگری غیرمجاز میکنند .در صورت مشاهده هر
گونه واگذاری یا صدور مجوز ،صدور لیست بیمه و ارائه مدارک
تور برای افراد و سایتها و صفحات مجازی صدراالشاره ،پرونده
شرکت جهت تصمیمگیریهای بعدی به کمیسیون فنی نظارت
بر عملکرد دفاتر احاله خواهد شد/.مهر
بایدن در حال بررسی لغو تحریمهای ایران

نشریه ساندی تایمز در گزارشی به نقل از یک مقام امنیتی آمریکایی
مدعی شــد که جو بایدن به دنبال آن است که تحریم های وضع
شده علیه ایران را با هدف حفظ توافق هسته ای  ۲۰۱۵کاهش دهد
و این توافق را به مســیر خود بازگرداند .این نشریه در ادامه با اشاره
به تاکید ایران بر لزوم رفع کامل تحریمها نوشت که نشانههایی از
رفــع این تحریمها وجود دارد ،هرچند کــه دولت بایدن اصرار دارد
ابتدا باید یک نشست در چارچوب  ۵+۱با حضور ایران برگزار شود.
آمادگی بازار ارز برای تغییر مسیر قیمتها

بررسی رفتار فعاالن بازار ارز در روزهای اخیر نشاندهنده تردید
و سرگردانی آنهاســت به طوری که آنها از تداوم رشد بهای ارز
نا امید شده و در انتظار ریزش قیمتها هستند ،اگرچه تحوالت
سیاســت خارجی همچنان مبهم اســت ،اما به نظر میرسد که
دالالن بازار ارز از اکنون به پیشــواز تحوالت پیش رو رفتهاند.
زمانی که اتفاقات و صحبتهــای یکی دو روز اخیر طرفهای
نفع رفع موانع
آمریکایی و ایرانی را کنار هم میگذاریم شواهد به ِ
بینالمللی اقتصاد و برداشــته شدن تحریمها خودنمایی میکند.
بنابراین ،برخالف بهمنماه احتمال نزولی شدن قابل توجه قیمت
دالر قبل از ســال نو ،دور از ذهن نخواهد بود .اکنون که نقش
رفع تحریمها در سیر نزولی و سقوطی قیمت دالر پوشیده نیست
انتظار میرود با مشاهده ســیگنالهای مثبت در روابط خارجی
و به ویژه در مورد برجام شــاهد کاهش محســوس قیمت دالر
باشیم/ .ایرنا
درگیری لفظی هاشمی با یکی از اعضا در صحن شورا

باشــگاه خبرنگاران جوان نوشت :صحبتهای محسن هاشمی و
محمد ســاالری به دلیل عدم پرداختن به دستور جلسات قبل از
بررسی بودجه ،به درگیری لفظی تبدیل شد.در ابتدا جلسه علنی
امروز شــورای شهر ،محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران
خطاب به اعضای شورا گفت :به دلیل دستور بودجه و مهم بودن
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

حسینرفیعی

آن ،لطفــا اعضا نطق و تذکر ارائه ندهنــد.وی تاکید کرد :آقای
ساالری هم دستور مهمی را آماده کرده بود که حدود نیم ساعت
زمان میبرد و در این جلسه به آن نخواهیم پرداخت.حجت نظری
عضو شورای شهر در واکنش به این صحبت ،گفت :آقای رئیس
شــما خودتان نطق کردید چرا آقای ساالری نباید اجازه داشته
باشد؟هاشــمی تاکید کرد :بنده نطق بودجهای کردم!ســاالری
خطاب به هاشمی بیان کرد :این چه شورای شهری است؟ شما
حقی ندارد!  ٢دســتور مهم امروز مطرح شده است.وی خطاب
به شــهربانو امانی یادآور شد :خانم امانی شما که همیشه تذکر
میدهید ،این چه مدل اداره جلسه است؟ بــــر چه معیاری شورا
را اداره میکنید؟هاشــمی گفت :اتفاقــا خانم امانی این را به من
یاد داده است.
گالیه عضو جامعه روحانیت از حدادعادل

حجت االسالم حسین ابراهیمی ،عضو جامعه روحانیت مبارز :ما
انتظار نداریم آقای حداد عادل بگویند تقابل؛ تقابلی وجود ندارد
ما حامی هر اتفاقی که منجر به وحدت شــود ،هســتیم .جامعه
روحانیــت قبایی برای انتخابات ندوخته و نــه کاندیدایی برای
انتخابات دارد و نه ادعایی دارد همه تالش این است که جریان
های مختلف اصولگرایی با هم به توافق برسند.من عقیده دارم
چه در پوشش ائتالف و چه در پوشش وحدت باید جمع شوند در
هر صورت حمایت خواهیم کرد و خود ما نه ادعا ،نه کاندیدا و نه
مساله پدرخواندگی نداریم/.برنا
کرباسچی :نامزدی محسن هاشمی منوط به اجماع
اصالحطلبان است

دبیرکل حــزب کارگزاران ســازندگی گفت :اگر بعــد از تایید
صالحیتها حمایت و نظر جمع روی محســن هاشمی باشد در
مورد او و دیگر اصالحطلبان تصمیمگیری میشود .معقول این
است که صبر کنیم و ببینیم چه کسانی تایید صالحیت میشوند
چون نمیخواهیم با دیگر احزاب اصالح طلب از راهی جز تفاهم
وارد شــویم و درست هم نیست نامزد مورد نظر خود را هر طور
شده با جبهه اصالحطلبان تحمیل کنیم/ .ایرنا
کاظم صدیقی :مردم به «ولی» مشروعیت نمیدهند بلکه
فقط در مقبولیت اثر دارند

حجت االسالم کاظم صدیقی ظهر یک شنبه در جلسه شورای
فرهنگ عمومی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری
برگزار شــد ،با اشــاره به آیاتی از قرآن کریم اظهار کرد :برای
اینکه یاری خداوند به یک جامعه برسد ،آن حکومت باید روابط
خالق و مخلوق را گسترش داده و در ادامه دغدغه رفع مشکالت
فقرا و مساکین را داشته باشد .دبیرکل بنیاد بینالمللی غدیر رفع
مشکالت ضعفا را دیگر وظایف حکومت دانست و گفت :حکومت

روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :
سازمان آگهیها051-38929823 :

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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دفتر خراسان شمالی٠٥٨٣٢٢٥٩٠١٨ :

درگاه پرداخت امن

نوری مالکی :بایدن با تهران وارد مذاکره خواهد شد /گالیه عضو جامعه روحانیت از حدادعادل /کرباسچی :نامزدی محسن
هاشمی منوط به اجماع اصالحطلبان است
برای بهره بردن از یاری خداوند باید مردم را نســبت به اتفاقات
جامعه حساس کند به طوری که مردم به صحنه آمده و نظارت
عمومی که همان امر به معروف و نهی از منکر است ،رواج یابد.
در حکومت اسالمی جمالتی مانند «به من چه» معنا ندارد زیرا
مردم باید به این باور برسند که همه از یک پیکر هستند .حجت
االسالم والمسلمین صدیقی کمال انسان را در پذیرفتن حاکمیت
خداوند دانســت و بیان داشــت :مردم به امام و ولی مشروعیت
نمیدهند بلکه فقــط در مقبولیت اثر دارنــد زیرا خداوندی که
بندگان را آفریده ،امام این بندگان را نیز خود معرفی میکند .اگر
عموم جامعه فردی که صالحیت ندارد را انتخاب کنند در قیامت
مواخذه خواهد شــد و از سوی دیگر فردی که صالحیت نداشته
اما مسئولیت را پذیرفته نیز مجازات میشود.
توضیح شهاب حسینی درباره واکسن زدنش در آمریکا

علی پاکزاد خبرنگار گپ و گفتی با شهاب حسینی داشت و در اینباره
نوشت :این روزها ماجرای ماسک زدن و واکسن زدن شهاب حسینی
در آن ســوی دنیا ،موضوعی شــد برای اینکه برخی به آن بپردازند
و ســاده از کنارش عبور نکنند .هر چند آنقدر در جامعه موضوعات
مهــم وجود دارد که پرداختن به این حاشــیه ها حوصله می خواهد
و انگیزه! برای همین هم با شــهاب حسینی تماس گرفتم تا ببینم
تا چه حد این موضوع برای خودش جدیت داشــته اســت؟ شهاب
حســینی در پاسخ به سئوالم در خصوص ماسکی که بصورت داشته
اســت می گوید :از ماشین که پیاده شــدم دیدم ماسک ندارم .تنها
ماســک داخل ماشین این ماسک بود که قبل تر ها ،دوستم به من
هدیه داده بود .بین زدن و نزدن آن تردید نکردم .از شهاب ماجرای
واکسیناسیونش را پرسیدم .شــهاب گفت :هیچ نیت قبلی و برنامه
ریزی مشــخصی برای زدن واکســن نبود و نداشتم .به اصرار یکی
از دوســتان که برای آغاز یک کار سینمایی همراهی ام می کرد ،در
صف واکسن مازاد ایستادیم تا شانس خود را امتحان کنیم .در آمریکا
برای مراکز سالمندان و سایر مراکز در اولویت ،همیشه چیزی حدود
بیســت درصد واکســن اضافه در نظر گرفته می شود تا در صورت
شکســتگی یا اتفاقات غیرمترقبه ،مشکلی برای جامعه هدف بوجود
نیایــد .پس از اتمام کار ،مازاد را بین مردم عادی توزیع و تزریق می
کنند .کل ماجرا همین بود.اتفافی که برای هر کسی می تواند بیفتد .
ساعی ماند ،آنکه سیلی خورد رفت!

پس از حضور روز گذشته هادی ساعی در سالن رقابتهای لیگ و
نقض محرومیت یکساله ساعی از سوی فدراسیون تکواندو ،دبیر
سازمان لیگ از سمتش استعفا کرد و برخی شایعات درباره استعفای

رییس ســازمان لیگ نیز مطرح شده اســت .پس از حمله چندی
پیش هادی ساعی به دبیر سازمان لیگ تکواندو در جریان برگزاری
رقابتهای گروهی لیگ تکواندو ،کمیته قضایی فدراسیون تکواندو
در اقدامی عجیب حکم خود را نقض کرد و هادی ساعی روز گذشته
در سالن رقابتهای لیگ حاضر شد .مسووالن فدراسیون تکواندو
و کمیته قضایی دلیل این اقدام را اعتراض ساعی به حکم عنوان و
اعالم کردند تا زمان برگزاری جلسه رسیدگی وی میتواند در لیگ
فعالیت داشته باشد! این در حالی است که لیگ تکواندو روز گذشته
به پایان رســید و دور بعدی لیگ سال آینده برگزار میشود .در پی
این اتفاق مصطفی بابایی ،دبیر سازمان لیگ تکواندو در گفتوگو با
ایسنا از استعفای خود از ادامه فعالیت در سازمان لیگ در اعتراض
به حضور ساعی در سالن خبر داد .گفته میشود رییس سازمان لیگ
تکواندو نیز استعفا کرده اما هنوز استعفای کتبی از هیچ کدام از این
دو فرد به دست فدراسیون تکواندو نرسیده است.
سرلشکر باقری :در یکی دو ماه آخر دولت ترامپ ،با
دستور رهبر معظم انقالب ۱۰ ،رزمایش برگزار شد

سرلشــکر باقری با بیان اینکه در یکی دو مــاه آخر دولت ترامپ
فشــارهای دشمن نســبت به گذشته سنگینتر شــد و در منطقه
تحرکاتی انجام داد ،گفت :در این بازه زمانی به امر فرماندهی معظم
کل قوا ،نیروهای مســلح  ۱۰رزمایش را در سراســر کشور برگزار
کردند که از قبل برنامهای جهت برگزاری این رزمایشها نداشتیم و
به یکباره این رزمایشها پس از ابالغ با قدرت برگزار شدند.
اعالم نامزدی روحانی اصالحطلب برای انتخابات
ریاستجمهوری ۱۴۰۰

حقوقدان اصالحطلب با اعالم حضورش به عنوان نامزد انتخابات
ریاســتجمهوری ،گفــت :از مدتها قبل با کمــک جمعی از
شخصیتها و جریانها ،کمیتههایی برای برنامهریزی در چندین
حوزه تشــکیل دادهایم تا با استفاده از تجارب و تخصص افراد،
برنامهکاملی برای بهبود اوضاع کشــور تهیه شود«.محســن
رهامی» روز یکشــنبه در گفتوگو با ایرنا ،همچنین افزود :این
برنامههــا کارکردهای مختلــف دارد ،هم بــرای ارائه به مردم
و احزاب تهیه شــده اســت و در صورتی که شرایط فراهم شود
میتوان در صورت موفقیت در آینده استفاده کرد .عالوه برآن ،به
هرکسی که برنده انتخابات شود میتوان ارائه کرد تا در صورت
تمایل بهره برداری کند ،در نهایت این برنامه ریزیها به عنوان
مطالعات پایه ،در بنیاد بین المللی صلح برای توســعه کشــور،
در آینده میتواند مورد اســتفاده قرارگیرد.نماینده ادوار مجلس

درباره فضای عمومی کشــور برای انتخابات ریاست جمهوری
 ۱۴۰۰اظهار کرد :در مقایســه با دورههای گذشته ،فعال فضای
انتخاباتی چندان فعال نیســت .به علل مختلف اصوال اکثریت
مردم ،هیچگونه آمادگی برای ورود به بحث انتخابات ریاســت
جمهوری و شــوراها نشان نمیدهند ،البته بحث انتخابات برای
اشــخاص مختلف ،از جناحهای گوناگون سیاسی جهت ورود به
انتخابات نسبتا داغ است.
نوری مالکی :بایدن با تهران وارد مذاکره خواهد شد

نخســت وزیر پیشین عراق گفت که جو بایدن برای حل مساله
هســتهای با ایران وارد مذاکره خواهد شد.به گزارش رای الیوم،
نــوری مالکی ،رئیس ائتالف دولت قانون عراق در گفت وگویی
تلویزیونی تاکید کــرد :انتظار می رود که دولت جدید آمریکا به
ریاست جو بایدن مذاکراتی با ایران برای حل موضوع هسته ای
انجــام دهد.وی گفت :با جو بایدن تفاهــم دارم و دولت کنونی
بســیار بهتر از دولت قبلی است .با توجه به روابطی که با رئیس
جمهــور جدید آمریکا دارم به نظر مــن وی در چارچوب پرونده
هســتهای با ایران وارد مذاکره خواهد شد.نخست وزیر پیشین
عراق خاطرنشــان کرد :اگــر هر یک از طرفهــای ایرانی یا
آمریکایی از ما بخواهند که برای حل بحران میان دو کشور ورود
کنیم ،ما مانعی نخواهیم داشــت و این مساله به سود عراق نیز
خواهد بود.نوری مالکی تاکید کرد که بازگشت روابط و دور کردن
تنش ایرانی-آمریکایی به سود عراق و منطقه است.
مهر :یکی از مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی بازداشت
شد

خبرنگار مهر کسب اطالع کرد یکی از مدیران ارشد ارزی بانک
مرکزی به اتهام دریافت رشــوه در پرونده توزیع  ۳۵میلیارد دالر
ارزهای مداخلهای بانک مرکزی بازداشــت شد.متهم بازداشتی
پنجمین مدیر ارشــد بانک مرکزی است که در سالهای اخیر
تحت تعقیب قرار گرفته است.متهم ،چندین سال مسئولیت اصلی
در حوزه ارزی بانک مرکــزی باالخص فروش بیضابطه دهها
میلیارد دالر ارز در قالب ارزهای مداخلهای را برعهده داشــته و
یکی از متهمان اصلی در خصوص ایجاد نابســامانیهای ارزی
در سالهای اخیر در کشور اســت.به گزارش مهر ،پیش از این
نیز ســخنگوی قوه قضائیه از اخذ آخرین دفاع از ســیف رئیس
سابق بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی
و ارسال پرونده آنها به دادگاه خبر داده بود.
منبع :تابناک

