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آیا رئیسی و قالیباف وارد انتخابات ریاست
جمهوری می شوند؟

یک تحلیلگر مسائل سیاسی کشور گفت :اصل بر این است کسانی که مسئولیت ریاست یک قوه
را دارند ،در انتخابات ریاســت جمهوری شرکت نکنند ،اما مسئله انتخابات ریاست جمهوری خیلی
مهم است و اگر افراد توانمندی در این انتخابات شرکت نکنند احتمال حضور رئیسی یا قالیباف وجود
دارد .ایسنا نوشت :ناصر ایمانی درباره احتمال ورود رئیسی و قالیباف به انتخابات ریاست جمهوری
اظهار کرد :آقای رئیسی واقعا خودش تمایل ندارد وارد انتخابات شود ،زیرا اقدامات او در قوه قضاییه
متوقف میماند ،اما عده ای از جریان های سیاسی تمایل دارند که به خاطر اهمیت جایگاه ریاست
جمهوری ،وی وارد انتخابات شود .به هر حال اهمیت جایگاه ریاست جمهوری از ریاست قوه قضائیه
بیشتر است .این افراد معتقدند که آقای رئیسی هم میان اصولگرایان و هم میان اصالح طلبان رای
دارد .در واقع مسئله آنها اهمیت جایگاه ریاست جمهوری است .وی ادامه داد :در حال حاضر انتخاب
این نیســت که آقای رئیسی قوه قضائیه را انتخاب کند یا خانه نشین شود .ما در مورد این موضوع
بحث نمی کنیم ،بلکه مقایسه ما بین ریاست قوه قضائیه و ریاست جمهوری است و کسانی که از
آقای رئیســی دعوت می کنند معتقدند ریاست قوه مجریه مهمتر از ریاست قوه قضائیه است .این
تحلیلگر مسائل سیاسی گفت :اعتقاد من این است که آقای رئیسی در حال حاضر تمایلی به حضور
در انتخابات ندارد ،اما اگر در میان کاندیدهای انتخابات کسی وجود نداشته باشد که بتواند کشور را در
این شرایط برای چهار یا هشت سال به خوبی مدیریت کند ،احتمال دارد که به انتخابات ورود کند.
وی درباره شکست رئیسی در انتخابات  96گفت :آن موقع شرایط به گونه دیگری بود .مردم شناخت
کمتری از آقای رئیسی داشتند ،زیرا او رئیس تولیت آستان قدس بود ،اما در این چند سال شناخت
مردم بیشتر شده است و نظرسنجی ها هم نشان می دهد که میزان رای رئیسی افزایش یافته است.
ایمانی در مورد احتمال حضور قالیباف در انتخابات هم خاطرنشــان کرد :اگر رئیسی وارد انتخابات
شــود حتما قالیباف کاندید نمی شود ،اما اگر رئیسی نیاید ،احتمال کاندید شدن قالیباف وجود دارد.
تفاوت قالیباف با رئیسی این است که او کارهای اجرایی و مدیریتی زیادی کرده و کارنامه مفیدی
هم داشــته است و ممکن است اگر رئیسی نیاید ،او به انتخابات وارد شود .اگر کاندیدای قابلی وارد
انتخابات نشــود که تاکنون نشده ،احتمال حضور قالیباف وجود دارد .من معتقدم قالیباف در جایگاه
ریاســت جمهوری می تواند مفیدتر از جایگاه ریاست مجلس باشد .این تحلیلگر مسائل سیاسی در
پایان گفت :اصل بر این است کسانی که مسئولیت ریاست یک قوه دیگر را دارند ،آن قوه را ترک
نکرده و در انتخابات شــرکت نکنند ،اما مسئله ریاست جمهوری خیلی مهم است و به نظر من اگر
افراد شایسته ای که توانمندی اداره یک کشور را ندارند ،در انتخابات حضور نداشته باشند ،احتمال
حضور رئیسی یا قالیباف وجود دارد.

هئیتی از کمیسیون امنیت ملی در هفته جاری
به سراوان سفر خواهد کرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :هئیتی از کمیسیون امنیت ملی در هفته
جاری برای بررسی اتفاقات اخیر به سراوان سفر خواهد کرد و پس از بررسی زوایای حادثه ،گزارش
سفر در اختیار ریاست مجلس قرار خواهد گرفت.حسن همتی به سفر هئیتی از کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس برای بررسی حادثه سراوان اشاره کرد و گفت :هئیتی از کمیسیون امنیت
ملی و سیاســت خارجی مجلس در هفته جاری به شهر سراوان سفر خواهند کرد تا جزئیات حادثه
اخیر در این شــهر را مورد بررســی قرار دهند.نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس افزود :در
این سفر همه اتفاقات اخیر در شهر سروان را مورد بررسی قرار خواهیم داد .با مقامات استانی ،محلی
و هر شــخص دیگری که الزم باشــد ،در خصوص بررسی زوایای این حادثه به گفتوگو خواهیم
پرداخت.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد :پس از سفر به سراوان و
بررسی اتفاقات اخیر ،گزارشی در این رابطه به کمیسیون امنیت ملی ارائه خواهیم داد و از آنجا نیز
این گزارش در اختیار رئیس مجلس قرار داده میشود.
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511/1اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

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

آگهــی موضوع ماده  3قانــون و ماده  13آئین نامه قانــون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  .نظر به دستور مواد
 1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره 139960306006003299
هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رمضانعلی
هرمزی فرزند یداله به شــماره شناسنامه  15صادره از تربت حیدریه نسبت
به ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  119/20متر مربع( یکصد
ونوزده و بیست صدم متر ربع ) قسمتی از پالکـ  238فرعی از اراضی آغویه
پالک  – 228اصلی دهستان اربعه واقع درخراسان رضوی بخش یک حوزه
ثبت ملک تربت حیدریه خریداری مع الواســطه از مالک رسمی سید احمد
حسینی آغویی محرز گردیده است .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13قانون آئین
نامه مربوطــه این آگهی در دو نوبت به فاصلــه  15روز از طریق روزنامه
محلی و کثیراالنتشــار در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به
آرای اعالم شده اعتراض داشــته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا
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بازارچههای مرزی مسیری برای امنیت پایدار
ســرویس سیاسی /عضو کمیســیون امنیت
ملــی و سیاســت خارجی مجلــس گفت :با
توجه به عدم همراهی کشــور افغانستان در
راهاندازی بازارچههای مرزی بین دو کشــور،
دولت بازارچههای مرزی شمال شرق کشور
را بازگشایی کند.
به گزارش روزنامه صبحامروز ،جلیل رحیمی
جهان آبادی با اشــاره به لزوم فعالســازی
بازارچه های مرزی کشــور گفت :راهاندازی
بازارچه های مرزی یکی از راه های توســعه
پایدار و ایجاد شــرایط مناسب زندگی برای
مرز نشــینان بوده کــه منجر بــه افزایش
تبادالت مرزی خواهد شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس بیان کرد :کشورمان از نظر ارتباطات
مرزی قابلیت تبــادالت اقتصادی با تمامی
کشور های همسایه خود را دارد ،اما متاسفانه
از ظرفیت بازارچه های مرزی اســتفاده الزم
را نمی بریم.
وی افزود :نگاه دولت به بازارچه های مرزی
جدی نیست و تالش نشده تا از آن به عنوان
راهی برای تســهیل امرار معاش مرز نشینان
و توســعه پایدار کشور استفاده شود که علت
چنین مشکلی ،عدم رایزنی های کافی برای
بازگشایی بازارچه های مرزی است.
رحیمی جهان آبادی عنوان کرد :بازارچههای
مرزی مانند شمشیر دولبه است از این جهت
که بازگشــایی بازارچه هــای مرزی ممکن
اســت تبعات منفی همچــون کاهش درآمد
های ناشــی از عوارض ورودی کاالها برای

دولت داشــته باشــد اما از نگاه مثبت ،این
موضوع باعــث درآمد زایی ،تســهیل امرار
معاش و بهبود زندگی مرز نشینان می شود.
وی بیان کرد :در صورت بسته شدن مرز ها
کسی که در یک نقطه مرزی زندگی می کند
در بن بســت کامل قرار می گیرد و روی به
رفتار های مخرب امنیــت ،مانند قاچاق می
آورد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس تاکید کرد :در کمیسیون امنیت ملی
دربــاره بازارچه های مــرزی در کمیته مرز
رحیمی جهان آبادی:

بازارچههای مرزی مانند

شمشیر دولبه است از این

جهت که بازگشایی بازارچه

های مرزی ممکن است تبعات
منفی همچون کاهش درآمد

های ناشی از عوارض ورودی
کاالها برای دولت داشته

باشد اما از نگاه مثبت ،این

موضوع باعث درآمد زایی،
تسهیل امرار معاش و بهبود

زندگی مرز نشینان می شود

بحــث مفصلی را پیرامون ایــن موضوع باز
کردیــم و به دنبال بازگشــایی بازارچه های
مرزی هستیم .ما اعتقاد داریم وجود بازارچه
های مرزی می تواند بــرای اقتصاد مناطق
مرز نشــین مفید باشــد و دارای آثار مثبت
امنیتی،اجتماعی و فرهنگی است.
رحیمی جهان آبادی تصریح کرد :در مرزهای
استان خراسان آمادگی بازگشایی بازارچههای
مرزی در صالح آباد ،بخش جنت آباد ،منطقه
ســمیع آباد ،بخش مرکزی تایبــاد را داریم
که به تســهیل امرار معاش مردم کمک می
کند .دولت افغانستان همراهی الزم برای راه
اندازی بازارچه های مرزی را ندارد ،به همین
دلیل از دولــت به ویــژه وزارت امورخارجه
انتظار داریم که اقدام به بازگشــایی بازارچه
های مرزی شمال شرق کشور کنند.
دولت با فعال کــردن بازارچه های مرزی به
معیشت مرزنشینان کمک کند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس گفت :دولت بــا فعال کردن بازارچه
های مرزی ضمن ایجاد درآمد زایی نســبی
برای خودش به معیشت و اقتصاد مرزنشینان
کمک کند.
یعقوب رضا زاده نیز در همین رابطه با اشاره
به اهمیت دیپلماســی منطقــه ای در فعال
شدن بازارچه های مرزی گفت :این موضوع
از ســه دیدگاه قابل بررسی بوده ،دیدگاه اول
سیاسی و روابط خارجی است که با  15کشور
همســایه هســتیم و ارتباط بین مرزنشینان
داخلی و خارجی معموال مناسب است که می

تواند به ارتقاء ارتباط دوســتی بین دو کشور
کمک کند.
عضو هیئت رئیســه کمیســیون امنیت ملی
و سیاســت خارجی مجلس ادامه داد :از نظر
امنیتــی نیز بــا توجه به این که کشــورمان
نزدیک به  8هــزار و  700کیلومتر مرز آبی
و زمینی با همســایگان دارد ،قطعا توســعه
بازارچه های مرزی می تواند به امنیت پایدار
مرزها کمک کند .این موضوع باعث می شود
تــا مردم خود اقدام بــه تامین امنیت مرز ها
کننــد و تردد آن ها در منطقــه می تواند به
تامین امنیت مرزها توســط نیروهای امنیتی
کمک کند.
رضا زاده بیان کرد :چهل ســال گذشــته به
خصــوص پیــروزی انقالب نشــان داد که
بازارچه هــای مرزی امنیت پایــدار را برای
مردم ارمغان می آورند.
وی عنوان کرد :ســومین دیــدگاه اقتصادی
اســت ،با توجه به این که مرز نشینان ما در
مناطق صعب العبور زندگی می کنند و از نظر
معیشتی در شرایط ســختی به سر می برند
قطعا اگر امکاناتی را برای آن ها فراهم نکنیم
مجبور به ترک مناطق مرزی خواهند شد.
عضو هیئت رئیســه کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس بیان کرد :در صورت
خالی شدن ،روستاهای مرزی به مامنی برای
دشــمنان تبدیل خواهد شــد و آن ها امنیت
کشورمان را زیر سوال خواهند برد.
وی ابراز کرد :اگر به دنبال تامین امنیت مرز
ها هستیم الزم است که معیشت مرزنشینان

رضازاده :سومین
دیدگاه اقتصادی است ،با
توجه به این که مرز نشینان
ما در مناطق صعب العبور
زندگی می کنند و از نظر
معیشتی در شرایط سختی
به سر می برند قطعا اگر
امکاناتی را برای آن ها
فراهم نکنیم مجبور به ترک
مناطق مرزی خواهند شد

تامین شــود و فکــر اقتصاد آنها باشــیم لذا
تحقــق این امــر مهم در مبــادالت مرزی
خالصه می شود.
رضا زاده تاکید کرد :دولت می تواند با فعالیت
دیپلماســی اقتصــادی و سیاســی از طریق
برقراری ارتبــاط بین ایران و کشــور های
همسایه بازارچه های مرزی رونق دهد.
وی تصریح کرد :در این راســتا تشویق های
الزم باید توســط دولت بــرای بازارچه های
مرزی گذاشته شود و در کنار آن پایانه های
مرزی توســعه پیدا کند تــا ضمن کمک به
اقتصاد و معیشت مرزنشینان دولت برای خود
درآمد نسبی ایجاد کرده و موجبات دوستی با
کشور های همسایه را فراهم آورد.
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دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید
اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی دادخواست به
اداره ثبــت محل تحویل دهد که در این صــورت اقدامات ثبت موکول به
ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی
واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل
را ارائــه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول:
 . 1399 /12/11تاریخ انتشار نوبت دوم1399/12/27 :
محمد کاظم باقرزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
مفقودی

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو ســواری  206آریانا مدل  1388به شماره
پالک  12ایران  776ق  75شــماره موتور  13187014608و شماره شاسی
 NAAP31ES69J218927بــه نــام محمدجواد جمشــیدیان مجاور مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

سه برگ سفید سند کمپانی موتور ســیکلت پیشتاز رنگ مشکی مدل 1392
به شــماره پالک  771 - 17755شماره موتور  124NEG402995و شماره
شاسی  NEG125A9204132مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

ﺗﻮ ﻫﯿﺎﻫﻮى ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ،دﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎى ﻣﺤﮏ رو ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
روزﻫﺎى ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺑﺎزار ﺷﻠﻮﻏﻪ ،ﻫﻤﻪ ﮐﻠﻰ ﮐﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺎل ﻧﻮ اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻪ و ﺣﻮاﺳﻤﻮن ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﻮن ﭼﯿﺰى رو ﮔﻢ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﭘﺪر و ﻣﺎدرى ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺑﺎزار ﺷﻠﻮغ ﻣﺤﮑﻢ دﺳﺖ ﺑﭽﻪﺷﻮن
رو ﻣﻰﮔﯿﺮن ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ ﮔﻢ ﺑﺸﻦ ،ﻣﺤﮏ ﻫﻢ ﺑﯿﺶ از 20ﻫﺰار ﮐﻮدك داره ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻧﺠﺎت زﻧﺪﮔﯿﺸﻮن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮ روزﻫﺎى
ﭘﺮﻫﯿﺎﻫﻮى ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﻢ ﺑﺸﻪ .درﺳﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻢ دور ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻤﻮﻧﯿﻢ وﻟﻰ ﺑﯿﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎﻧﻰ و ﺣﻤﺎﯾﺘﻰ ،دﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺤﮏ رو ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
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تشکیل  ۳۹پرونده تخلف عرضه خارج از
شبکه آرد در خراسان شمالی

آیا سهامداری بورس ،افراد را به فرزندآوری ترغیب میکند؟

بورس ،ابزاری شعاری برای تشویق به فرزندآوری
سیده ریحانه موسوی

خبرنگار

Emeil: srm.6671@gmail.com

برخالف بازارهای سکه،
طــا و ارز که همگی
آشنایی نســبی با آن
دارنــد ،بــازار بورس
برای اکثر شــهروندان
در نگاه اول یــک بازار
تخصصی به شمار میرود
کــه اطــاع چندانی در
خصــوص آن ندارنــد.
بنابراین ســرمایهگذاری
شــخصی و مســتقیم
ریســک ســرمایهگذاری را برای افراد باال
خواهد برد.
ماهیت صندوقهای سرمایهگذاری

به گــزارش روزنامه «صبح امروز» آنها نیاز
دارند که از طریق یک واسطه مالی این کار
را انجام دهند تا هم ریســک سرمایهگذاری
را کاهــش داده و هم بتوانند به مرور ،دانش
و تخصص خــود را در زمینه بــازار بورس
بــاال ببرنــد .در یک کالم میتــوان گفت
که افراد ســرمایه خود را در اختیار صندوق
قــرار میدهند و متولیان صنــدوق با توجه
به تخصص و دانشــی که دارنــد ،آن را به
صورتهای مختلف ســرمایهگذاری کرده و
در نهایت سود مشخصی را به شما پرداخت
میکنند .بنابراین صندوقهای سرمایهگذاری
در اینجا نقش همان واســطه مالی را بازی
میکنند.
صندوقهای بورســی یک نهاد مالی کامال
قانونی و رسمی هســتند که سازمان بورس
و اوراق بهــادار نیز بر عملکــرد آنها نظارت
میکنــد .ضمن آنکه مجوز تاســیس آنها را
نیز سازمان بورس صادر کرده و هر چند ماه
یکبار توسط حسابرســان حرفهای اقدام به
حسابرسی از صندوق میکند.
عدم تمایل افراد به فرزندآوری

متأسفانه در ســالهای اخیر ،فرزندآوری که
ّ
پدیدهای جداییناپذیر از ازدواج بوده ،تبدیل
به پدیدهای شده که خانوادهها در انتخاب آن

دچار تردید هســتند و در حال حاضر شــاهد
عــدم تمایل افراد جامعه به داشــتن بیش از
یک یا دو فرزند هستیم که دالیل آن کامال
واضح و برکسی پوشیده نیست.
توضیحات فوق پیش درآمدی بود تا بگوییم
این بار نمایندگان مجلس برای تشویق هرچه
بیشــتر مردم به فرزندآوری ،طرح اقتصادی
دیگــری را مطرح کردند ودولــت را مکلف
نمودند تا برای متولدان ســال  ۱۴۰۰منابعی
را جهت خریداری واحدهــای صندوقهای
ســرمایهگذاری پذیرفتــه شــده در بورس
اختصاص دهد.
نمایندگان مجلس در جلســه علنی عصر روز
شنبه و در ادامه بررسی جزییات الیحه بودجه
 ۱۴۰۰با الحاق یــک بند به ماده واحده این
الیحه موافقت کردند.
سهام یک میلیونی متولدین۱۴۰۰

طبق این مصوبه ،دولت مکلف است به ازای
هر فرزند که از ابتدای سال  ۱۴۰۰متولد شود،
یک میلیون تومان از محل یک درصد از یک
دوازدهم هزینههای شــرکتهای دولتی را
به صورت بالعوض صرفــ ًا جهت خریداری
واحدهــای صندوقهــای ســرمایهگذاری
پذیرفته شــده در بورس به سرپرست فرزند
تخصیص دهــد .آییننامــه اجرایی این بند
توسط هیأت دولت تهیه و به تصویب مجلس
شورای اسالمی میرسد.
مشوقهای دستوری افزایش جمعیت

یک اقتصــاددان در خصــوص این موضوع
میگوید :طــرح موضوع افزایــش جمعیت،
خود میتواند قابل تامل و بررســی باشد ،اما
نمایندگان محترم مجلس به عنوان یک تفکر
دستوری به آن نگاه میکنند و تصور میکنند
با مشــوقهای دستوری میتوانند مردم را به
افزایش جمعیت ترغیب کنند.
محسن خنداندل در گفتگو با «صبح امروز»
ادامه میدهد :این روش در گذشتههای دور
به ما جواب داده واشــتباه بــوده ،یعنی ما در
دوره ریاست جمهوری هشــتم و نهم ،یک

طرح موضوع افزایش
جمعیت ،خود میتواند قابل
تامل و بررسی باشد ،اما
نمایندگان محترم مجلس
به عنوان یک تفکر دستوری
به آن نگاه میکنند و تصور
میکنند با مشوقهای
دستوری میتوانند مردم را
به افزایش جمعیت ترغیب
کنند

سری مشــوقهای مالی را مطرح کردیم اما
زیــر بار منابع آن ماندیــم .وقتی که مجلس
مقولهای را مطرح میکند که در قانون بودجه
دیده نشــده اســت ،محلی برای اعتباراتش
وجود ندارد.
وی با بیــان اینکه آمارهــا میگویند اکنون
یارانه یکی از عوامل ازدیاد نرخ تورم اســت
و در حقیقــت اســکناس بدون پشــتوانه به
بازار تزریق میکنــد ،تصریح میکند :طرح
اینگونه مسائل برای تشویق به فرزندآوری
نیز به اقتصاد سیاســی بازمیگــردد ،زیرا ما
میخواهیم به عنوان یک ابزار شــعاری به
آنان نگاه کنیم و مردم را به این سمتوســو
حرکــت دهیم که وقتی میگوییم جمعیت را
افزایش دهید ،بحث تامین منابع مالی آن را
نیز در نظر بگیرید.
ایجاد حس مطالبهگری با طرحهای
اقتصادی

این اقتصــاددان در ادامه میگوید :این اقدام
نکته منفی دیگری نیز دارد و آن ایجاد حس
مطالبهگری در مردم اســت ،یعنی ما در حال
سوق دادن افراد به ســمتی هستیم که این

ذهنیت در آنها شــکل میگیرد تا برای برای
فرزندآوری مطالباتی داشــته باشند و اکنون
ایــن مطالبات را به آنهــا میدهیم ،که این
موضوع بحث خطرناکی است ،زیرا دولت در
تامین سایر منابع نیز دچار مشکل شده است.
راه فرار نمایندگان جیست؟

وی با اشاره به اینکه نمایندگان یک راه فرار
تحت عنوان تامین بودجه این اقدام از محل
منابع قرضالحســنه و مــازاد منابع اعتباری
بانکهــا در نظر گرفتهانــد ،مطرح میکند:
معنای این موضوع این اســت که هیچگونه
منابع مازاد و قرضالحسنه ای وجود ندارد ،اما
به طور کلی رفتارهای اینچنینی نشان دهنده
یک اقتصاد شکست خورده است و اگر تزریق
منابع آن نیز محقق شــود ،باعث ازدیاد نرخ
تورم و افزایش پول بدون پشتوانه میشود.
سودجویی دالالن از طرحهای مشوق
اقتصادی

خنداندل ابــراز میکنــد :خانوادههایی که
میخواهند یک میلیون تومــان برای فرزند
خود دریافت کنند ،باید چندین میلیون تومان
دیگر را بابت افزایش نرخها و کاهش ارزش
پول ملی بپردازند .متاسفانه مطرح شدن این
فرصتهــای بیمنطق که چیزی جز شــعار
سیاســی نیســت ،چرخه اقتصادی را به هم
میریزد و تمام دالالنی کــه به دنبال بهانه
میگردنــد ،پیش از آنکه هر اتفاقی رخ دهد،
قیمتهــا را افزایش میدهنــد ،که این خود
عاملی برای برهم زدن توازن اقتصادی است.
محل تامین مشوقهای اقتصادی
کجاست؟

وی تاکید میکند :باید مشخص شود که این
کار از محل کدام منابع قرار است اتفاق بیفتد
و ســهامی که میخواهند واگذار کنند دسته
بندی شــود ،اما اگر سهام شرکتهایی که از
آنهــا تحت عنوان خوشبازده نام میبرند ،به
این ترتیب واگذار شود ،غیرقابل بازده خواهند
شد.
این اقتصاددان تبییــن میکند :اگر به جای

اینگونــه طرحهــا مســکن مهــری را که
سالهاست از تصویب و اجرای آن میگذرد
و همچنین خودروهای ثبت نامی را به مردم
تحویل بدهند بهتر از دادن خودروی رایگان
و ســاخت خانه به قیمت متری دو میلیون و
 ۵۰۰هزار تومان است.
مصیبتی به نام تغییرات ژئوپولوتیکی
وی ادامــه میدهد :خطــای بزرگی که در
الیحه ســاخت منزل مســکونی ذکر شده
وجود دارد این اســت که وزارت کشــاوزی
متولی انجام آن در حاشــیه شــهرها است،
که به رسمیت شــناختن تغییر ژئوپولوتیکی
کشــاورزی اندکی که مانده مصیبت بزرگی
اســت ،زیرا ســازمانهای آب ،بــرق ،گاز و
شهرداری مکلف میشوند تا به آنها خدمات
ارائه دهند ،در صورتی که اکنون برای تامین
این موارد با کمبود و مشکل مواجه هستیم.
شکست اقتصاد در تجارت جهانی
محســن خنداندل تصریح میکند :اقتصاد
ما اکنون در تجارت جهانی شکســت خورده
اســت و روابط اقتصادی کشاورزی میتواند
پلی باشــد وراه نجاتی را بــرای ما به وجود
بیاورد ،اما همین کشاورزی به ته خط رسیده
را با چنین مصوباتی تحتتاثیر قرار میدهند.
عدم وجود نقشه اقتصادی در کشور
وی تبیین میکند :سیستم و زیرساختهای
آموزشــی مــا مبتنی بــر اصول نیســتند،
دانشآموزانــی هســتند کــه در کانکــس
درس میخوانند دسترســی بــه اینترنت در
این شــرایط بیماری برای مــردم به راحتی
فراهم نیســت ،حال به فکر افزایش جمعیت
افتادهاند؛ زیرا طرح و مدلی برای بخشهای
مختلف نداریم ،که بر اساس آن اصول پیش
برویم .در ســایر کشــورها عوامل حکومتی
دولتــی فقط بــرای نظارت بــر بخشهایی
که در اختیار دولت اســت هســتند و اقتصاد
آنها آزاد اســت در صورتی که در کشــور ما
اینگونــه نیســت و نقشــه راه و برنامهای
وجود ندارد.

تمدید تمهیدات بانک مرکزی برای مقابله با شیوع کرونا در سال 1400
تمهیدات ویژه بانک مرکزی که پیش از این با هدف کاهش
مراجعات حضوری به شــعب بانکها در راســتای مقابله با
شیوع ویروس کرونا به شبکه بانکی ابالغ شده بود ،در سال
 ۱۴۰۰نیز ادامه دارد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از روابط عمومی
بانک مرکزی ،این بانک در بخشــنامهای به شــبکه بانکی
تاکید کرد با توجه به شــرايط خاص بهداشــتی کشور و نیز
در راســتای مدیریت ،کنترل و پیشــگیری از شیوع ویروس
کرونا ،به منظور تســهیل اســتفاده هموطنان از درگاههای
غیرحضــوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شــعب
و دســتگاههای خودپرداز ،موارد مقرر در بخشــنامه شماره
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در دستور کار قرار گیرد.

بر این اســاس تمهیدات ویژه بانک مرکزی با هدف کاهش
مراجعات حضوری به شــعب بانکها در راســتای مقابله با
شیوع ویروس کرونا به شرح زیر است:
 :1ســقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی و درون بانکی
از مبــدا هر کارت به  100میلیون ریــال در هر روز افزایش
مییابد .ذکر این نکته ضروری است که میزان کارمزد انتقال
وجه بیش از  30میلیون ریال به صورت پلکانی لحاظ خواهد
شد.
 :2ســقف مجاز انتقــال وجــه کارت بــه کارت از طریق
پرداختســازها از  10میلیون ریال بــه  ۳۰میلیون ریال با
حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره
ملی دارنده ســیم کارت انجامدهنده تراکنش قابل افزایش
اســت .با توجه به خطرات ناشی از سوءاستفادههای احتمالی

در صــورت عدم اعمال کنترل فوق ،افزایش ســقف انتقال
وجه مجاز نیست .ذکر این نکته ضروری است که در صورت
پیوســتن بانکها و پرداختسازها به هاب فناوران مالی این
سقف می تواند تا مبلغ  50میلیون ریال افزایش یابد.
 :3امکان تمدید تاریخ انقضای کارتهای بانکی بدون نیاز به
مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال  1400و به مدت یک
ســال بالمانع اســت .همچنین ضروری است اقدامات الزم
برای احراز هویت غیر حضوری و اطالعرســانی به مشتریان
صورت گیرد.
 :4ســقف صدور کارت هدیه تا اطــاع ثانوی و به صورت
موقت به  ۲۰میلیون ریال افزایش یابد.
 :5ضروری اســت فرآیندهــای افتتاح حســاب و دریافت
تسهیالت در راستای کاهش زمان حضور مشتریان در شعب

اصالح شــود و مشــتریان بتوانند تمام اقدامات الزم نظیر
تکمیل فرمها را به صورت غیرحضوری انجام دهند و پس از
مراجعــه حضوری صرف ًا برای احراز هویت و با صرف حداقل
زمان در کوتاهترین زمان ممکن امور مربوط به انجام رسد.

دولت باید برای افزایش حقوق بازنشستگان از مجلس مجوز میگرفت
رییس سازمان برنامه و بودجه از مجلس خواست الیحه دولت
برای افزایش حقوق بازنشســتگان را اعالم وصول کرده و در
دستور کار قرار دهد.
بــه گزارش روزنامه «صبح امروز» و بــه نقل از ایرنا ،دهمین
جلســه بررســی الیحه بودجه  ۱۴۰۰روز یکشنبه در بخش
درآمدی و رســیدگی به اصالحات اعمال شده موارد ارجاعی
از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق در حال برگزاری است و
«محمد باقر نوبخت» در سخنانی به همراهی دولت و مجلس
برای کمک به اقشــار مختلف و بازنشستگان تأمین اجتماعی
تاکید کرد و افــزود :از  ۱۵۰هزار میلیــارد تومانی که در بند
(و) تبصره ( )۲الیحه بودجه آمده اســت ،مبلغ  ۳۲هزار میلیارد

تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و ۱۸
هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و
لشکری اختصاص پیدا میکند .وی با بیان اینکه سه ماه قبل
الیحهای دو فوریتی به مجلس ارائه شــده تا اجازه داده شــود
بازنشســتگان تأمین اجتماعی نیز افزایش حقوق داشته باشند،
افزود :از هیات رییسه مجلس درخواست داریم تا الیحه دولت
اعالم وصول شــود و بتوانیم صد درصد منابع مد نظر به این
منظور اختصاص داده شــود«.محمدباقر قالیباف» در پاسخ به
رییس سازمان برنامه و بودجه درباره تالش مجلس برای کم
کردن سقف حقوق بازنشستگان ،گفت :رفع مشکالت صندوق
بازنشستگی ،صندوق تأمین اجتماعی ،صندوق تأمین اجتماعی

نیروهای مسلح و رفع مشکالت کارگران همواره جزو دغدغهها
مجلس بوده و برای کارهایی که دولت مجوزی برای انجام آن
دریافت کرده ،مجلس با نــگاه مثبت این موضوعات را دنبال
کرده است.
مجلس شــورای اســامی ادامه داد :مجلس به دنبال کاهش
ســقف حقوق بازنشستگان نیست .البته دولت در صندوقهای
بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی که متعلق به کارگران
بــوده ،افزایش ســالیانه را در  ۱۸درصد نگه داشــت و مابقی
دستگاهها را حدود  ۴۰تا  ۵۰درصد افزایش داد که این ناعدالتی
اســت .ولی مجلس در الیحه بودجــه اصالحی به دنبال حل
مشکالت تأمین اجتماعی برای کارگران است.

وی با تاکید بر اینکه نباید منابع آن از محلی تامین شــود که
سبب تورم شود ،گفت :از طرفی هم پس از کمک نباید دست
در جیــب مردم کنیم.قالیباف ادامه داد :اینکه آقای نوبخت می
فرمایند مجلس حدود ســه ماه است که الیحه افزایش حقوق
بازنشســتگان تأمین اجتماعی را اعالم وصول نکرده اســت،
ایشــان می دانند که چرا دولت الیحهای دو فوریتی به منظور
افزایش حقوق بازنشستگان کشوری ارائه کرده است .زیرا دولت
بعد از تخلف در زمینه افزایش حقوق بازنشســتگان ،الیحهای
را برای اصالح آن ارائه کرده است.وی خاطرنشان کرد :دولت
باید برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از مجلس مجوز
دریافت میکرد و در این صورت مجلس با این اقدام موافق بود.

سرپرســت سازمان صمت خراسان شمالی از تشکیل  ۳۹پرونده تخلف عرضه خارج از شبکه
آرد در این استان خبر داد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایســنا ،علی اصغر رضازاده از انجام  ۳۶۲فقره
بازرســی از سطح نانوایی های اســتان خبر داد و گفت :با بازرسی های صورت گرفته ۱۲۳
پرونده تخلف نیز برای نانوایی های تشــکیل شد که دســتورالعمل های بهداشتی را رعایت
نکرده بودند.
به گفته وی عدم نصب نرخ نامه و ساعت کار و تعطیلی خودسرانه نیز  ۳۳فقره پرونده تخلف
را به خود اختصاص داده است.
رضازاده تعداد پرونده های تخلف تشــکیل شــده برای گران و کم فروشی را را نیز  ۲۲مورد
اعالم کرد.
وی ادامه داد :هفت پرونده تخلف نیز برای موضوع تغییر پخت خودسرانه تشکیل شده است.
گفتنی اســت سیدالموســوی مدیر کل تعزیرات حکومتی خراســان شــمالی نیز در نشست
هماهنگی تعزیرات اســتان که در تاریخ  ۱۰اسفندماه برگزار شد ،گفت ۸۰ :درصد از نانوایی
های استان به دستگاه کارت خوان مجهز هستند و  ۲۰درصد به این دستگاه مجهز نیستند.
وی افزود :نانوایی هایی که برای عرضه نان خارج از شــبکه جریمه شدند مبلغ جریمه انجام
شده یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان بوده است.
وی ادامه داد :عالوه بر آن نانوایی هایی که تابلو ندارند  ۱۰درصد سهمیه آرد آن ها کم می
شود و اگر بعد از شش ماه این موضوع حل نشود ۲۰ ،درصد از سهمیه آرد کم خواهد شد.

تعرفه  ٨۶درصدی برای واردات خودرو در
سال آینده

نمایندگان مجلس در مصوبهای مقرر کردند حقوق ورودی خودروهای سواری در سال آینده
حداقل به میزان هشتاد و شش درصد ( )%۸۶ارزش گمرکی آن تعیین شود.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایســنا ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی در
جلســه علنی روز یکشنبه و در جریان بررســی جزئیات الیحه بودجه در بخش درآمدی بند
الحاقی یک تبصره  ٧را به تصویب رساندند که براساس آن:
 :1نرخ ارز محاســبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی در ســال  ۱۴۰۰در همه موارد از جمله
محاسبه حقوق ورودی ،براساس برابری نرخ ارز اعالم شده بانک مرکزی (نرخ سامانه مبادله
الکترونیکی  )etsدر روز اظهار و مطابق ماده ( )۱۴قانون امور گمرکی است.
 :۲درسال  ۱۴۰۰نرخ چهاردرصد ( )%۴حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده ( )۱قانون
امور گمرکی برای کاالهای اساســی ،دارو ،تجهیزات پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی
به یک درصد ( )%۱و برای سایر کاالها به دو درصد()%۲ارزش گمرکی کاال تقلیل مییابد.
 :۳در ســال  ۱۴۰۰مبلغ ریالی حقوق ورودی هر واحد کاالهای اساســی ،دارو ،تجهیزات و
ملزومات پزشکی مصرفی و نهادههای کشاورزی و دامی نباید افزایش یابد.
 :4حقوق ورودی خودروهای ســواری حداقل به میزان هشــتاد و شش درصد ()%۸۶ارزش
گمرکی آن تعیین میشود.
به گزارش صبح امروز ،در جریان بررســی این بنــد ،محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت:
برای ما این مهم اســت که حدود  ۸میلیارد دالری که ارز ترجیحی برای کاالهای اساســی
و تجهیزات و دارو پیشبینی شــده ،وقتی میخواهد وارد کشــور شود حقوق گمرکی و سود
بازرگانیاش نسبت به سال  ۹۹افزایش نیابد؛ یک راه این است که برای حقوق گمرکی ets
و ارز ترجیحی را قرار دهیم که این شفافیت الزم را ندارد و یک راه دیگر این است که اینها
را با یک قیمت وارد کنیم و برای کاالهای اساســی ،سود بازرگانی را آنقدر کاهش دهیم که
قیمتها از سال  ۹۹باالتر نرود که به نظر میرسد این راه شفافیت بیشتری را ایجاد میکند.
نمایندگان مجلس در ادامه بند الحاقی  ٩تبصره  ٢١که در آن آمده بود «در سال ۱۴۰۰تعرفه
حقوق ورودی کاالهای اساســی و دارو سه درصد ( ،)۳%ســایر کاالها شش درصد ( )۶%و
حقوق ورودی خودرو هشــتاد و شش درصد ( )۸۶%تعیین می شود» ،را از متن بودجه حذف
کردند.

پرواز از مبدا و مقصد  ۳۲کشور به ایران
ممنوع شد

ســخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با هدف مقابله با شــیوع ویروس کرونا از ممنوعیت
پرواز از مبدا ایران به  ۳۲کشور و برعکس خبر داد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از وزارت راه و شهرسازی« ،محمدحسن ذبیخش»
اظهار داشــت :براساس مصوبههای ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و با هدف پیشگیرانه در
جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا در کشور ،پذیرش مســافر از کشورهای پرخطر به ایران
ممنوع شد.
وی افزود :وضعیت پذیرش مســافران کشــورهای با شــرایط ویژه ،مســافران مستقیم یا
غیرمســتقیم بــه مقصد ایران که ظــرف حداکثر دو هفته قبل از موعد ســفر بیش از چهار
ســاعت در یکی کشــورهای انگلیس ،آفریقای جنوبی ،آنگوال ،آرژانتین ،بولیوی ،بوساوانا،
برزیل ،بروندی ،کیپورد ،شــیلی ،کلمبیا ،جمهوری دموکراتیک کنگو ،اکوادور ،اســواتینی،
گینه فرانســوی ،لســوتو ،گویان ،ماالوی ،موریتانی ،موزامبیک ،نامیبیا ،پاناما ،پاراگوئه ،پرو،
رواندا ،سیشیل ،سورینام ،تانزانیا ،اوروگوئه ،ونزوئال ،زامبیا و زیمباوه اقامت داشتهاند ،تا اطالع
ثانوی امکان ورود به جمهوری اسالمی ایران را ندارند و پذیرش آنها در فرودگاه کشور مبدا
ممنوع است.
ذیبخش تاکید کرد :همه اتباع ایرانی و خارجی که قصد ســفر به ایران را دارند ،ملزم به ارائه
گواهی تست مولکولی( )RT-PCRمنفی از نظر کووید  ۱۹با مدت اعتبار حداکثر  ۹۶ساعت
از آزمایشــگاههای مورد تایید وزارت بهداشــت کشــور مبدا به زبان انگلیسی یا مورد تایید
کنسولگری پیش از سوار شدن به هواپیما در فرودگاه مبدا هستند.
ســخنگوی سازمان هواپیمایی کشوریی افزود :مســافران باید فرم خوداظهاری عدم ابتال به
کووید ۱۹را در فرودگاه مبدا قبل از صدور کارت پرواز تکمیل و به نماینده شرکت هواپیمایی
ارائه کنند و همچنین فرم تعهد مسافر را در طول پرواز تکمیل و در فرودگاه مقصد به نماینده
وزارت بهداشت مستقر در فرودگاه تحویل دهند.
به گفته ســخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ،هزینه تست مولکولی( )RT-PCRبر عهده
مسافر است.

۴میلیون تن کاالی اساسی راهی بازار میشود

رئیس سازمان حمایت از مردم خواست از احتکار خانگی روغن خودداری کنند.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از خبرگزاری تسنیم ،عباس تابش ،رئیس سازمان
حمایت اظهار داشــت :طبق معمول با رسیدن به روزهای پایانی سال تب خرید در بازار زیاد
شده است .با توجه به تب کرونا ،برنامهریزی شده است تا از تجمعات بزرگ جلوگیری شود.
وی بیــان کرد :حداقل  4میلیون تن کاال ظرف چند روز آینده از گمرک ترخیص میشــود
تا نیاز مردم کشــور تأمین شود ،در طول سال هم شــاهد بودیم که علیرغم شیوع ویروس
کرونا و خالی شــدن قفســههای فروشــگاهی در سراســر دنیا هیچ کمبودی در کشور ما
ایجاد نشــد ،برای ماه مبارک رمضان هم تدارک الزم دیده شــده اســت و مشــکلی ایجاد
نخواهد شد.
رئیس ســازمان حمایت گفت :فروش روغــن با کاالهای جانبی و یا بــا کارت ملی تخلف
محسوب میشود .با توجه به برنامهریزیهای اعالمشده نباید کمبودی در بازار داشته باشیم.
از مــردم هم تقاضا داریم از احتکارهای خانگی اجتنــاب کنند ،اگر هر کس  2برابر نیاز خود
کاال خریداری کند با تقاضای دوبرابری مواجه خواهیم شد.

اجتماعی
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جعفر شاهرخی ،جامعهشناس

خبر

متخصص بیماریهای عفونی مطرح کرد:

احتمال  90درصدی درمان مبتالیان
کرونای انگلیسی

یــک متخصــص بیماریهای عفونی با بیان اینکــه «تاکنون در مطالعات انجام شــده تفاوت
معناداری در خصوص میزان مرگو میر کرونای انگلیسی در مقایسه با کرونای معمولی مشاهده
نشــده است» گفت :در حال حاضر امید به درمان و بهبود مبتالیان این نوع از کرونا بیش از 90
درصد است.ایســنا نوشت :سیاوش وزیری با بیان اینکه «تاکنون در مطالعات انجام شده تفاوت
معناداری در خصوص میزان مرگومیر کرونای انگلیسی در مقایسه با کرونای معمولی مشاهده
نشده اســت» اظهار کرد :در حال حاضر امید به درمان و بهبود مبتالیان این نوع از کرونا بیش
از  90درصد اســت .وقتی آمار ابتال به یک نوع ویروس بیشتر میشود و شمار مبتالیان افزایش
مییابد ،در این بین جهشهایی در ویروس مشــاهده میشــود.وی افزود :در خصوص ویروس
کرونا ،این جهشها در کشــورهایی مانند انگلیس شــناخته شده و این نوع ویروس جهشیافته
تفاوت هایی با نوع قبلی آن دارد .آنچه مسلم است قدرت سرایت و انتقال ویروس کرونا در نوع
جهشیافته آن بســیار شدت یافته و میزان چســبندگی این نوع ویروس به بافتهای تنفسی تا
حد زیادی افزایش یافته اســت.این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه داد:
با توجه به تغییراتی که این نوع ویروس داشــته ،این امکان هست که افرادی که اخیرا به کرونا
مبتال شــده و بهبود یافتهاند و ســطحی از ایمنی در بدن آنها ایجاد شده است .این ایمنی در
برابر ویروس جهشیافته جدید چندان موثر نباشــد و دوباره مبتال شوند.وزیری گفت :با توجه به
تغییرات صورت گرفته در ویروس و قدرت انتقال باالی آن توصیه میشود افراد نکات مربوط به
قرنطینه خانگی را به طور جدیتری رعایت کرده و برای محافظت بیشــتر از دو ماسک استفاده
کنند.ایــن متخصص بیماریهای عفونی در خصوص میــزان مرگومیر این ویروس هم گفت:
کرونای انگلیسی هم مثل نوع کرونای معمولی میتواند در برخی افراد بدون عالمت ظاهر شده
و در برخی با عالِم شــدیدتری بروز پیدا کرده و برخی افراد را هم قربانی کند .این امکان هست
که میزان مرگومیر این نوع ویروس مقداری بیشــتر از کرونای معمولی باشــد ،اما تاکنون در
مطالعات انجام شــده تفاوت معناداری در این زمینه مشخص نشده است .در حال حاضر در این
نوع کرونا بیش از  90درصد امید درمان و بهبودی داریم.

تنها ماندن ایران در برابر کرونا

ایران ،شاهد خروج متخصصان کادر درمان
خود از جمله پزشکان و پرستارانی است که
به جای ماندن در کشور مهاجرت را انتخاب
کردهاند.
به گزارش روزنامــه «صبح امروز» به نقل
از میدلایســتآی ،بر اســاس آمار منتشر
شده توسط ســازمان نظام پزشکی ایران،
یک ســازمان غیردولتی و اصلیترین نهاد
صنفی متخصصان پزشکی ،طی یک سال
گذشــته ،بیش از  3000پزشک درخواست
دریافت مدارک برای خارج ازکشور کردهاند.
این مهاجرت به ویژه در کشــوری که 1.4
میلیــون مورد مثبت و بیــش از  57هزار و
 800مــورد مرگ ناشــی از ویروس کرونا
دارد ،نگرانکننده است.
محمــد جهانگیــری ،یک مقام ارشــد در
ســازمان نظــام پزشــکی ایــران ،گفت:
«کمبود انگیــزه از جمله انگیزههای اصلی
متخصصان برای خروج از کشــور است».
وی ادامــه میدهــد« :وقتی از پزشــکان
میپرســیم چرا کشــور را ترک میکنید؟
آنها پاسخ میدهند که ما به دنبال آرامش
و آسایش برای خود و خانواده خود هستیم...
وقتی پزشکان روزانه با تنشهای اجتماعی،
شــغلی ،رفاهی و عدم امنیت شغلی روبرو
میشــوند همه اینها باعث میشود انگیزه
خود را از دست بدهند».
جهانگیری در مصاحبهای با یک خبرگزاری
محلی گفتــه« :وقتی انگیزه ایجاد نکنیم و
همزمان برای پزشکان ما در دیگر کشورها
شرایط فراهم باشــد ،آنها کشور را ترک
میکنند».
مینا ،یک پرســتار باتجربه این احساس را
کامال درک میکنــد .وی یکی از هزاران
کارمند سیســتم درمانی است که ایران را
برای چشماندازی جدید ترک کرده است .او
میگوید که مهاجرت چندین سال در ذهن
او بوده ،اما سرانجام این همهگیری کووید
 19بود کــه وی را وادار به این اقدام کرد.
«چندین ســال به سفر به کانادا فکر کردم،
اما هر بار به دالیل شخصی منصرف شدم.
با شــروع شــیوع ویروس کرونا ،احساس
کردم کــه باید درباره آینــدهام تصمیمات

بســیار جدی بگیرم .با توجــه به اینکه در
دانشــگاهی در اتریــش پذیرش داشــتم،
تصمیم به مهاجرت گرفتم».
وی کــه به عنــوان پرســتار در ایران کار
میکــرده ،میگوید« :با شــرایط ســخت
کاری ،حقوق کم ،جایگاه اجتماعی ضعیف
و عدم مشــخص بودن وضعیت استخدامی
برای آینده روبرو بودیــم ».اما در اتریش،
طی همهگیری از حضور وی بسیار قدردانی
شده است« :با توجه به اینکه حدود  10سال
سابقه پرستاری در ایران داشتم ،خیلی زود
استخدام شدم و در یکی از بیمارستانهای
وین مشغول به کار شدم .شرایط برای کادر
پزشکی شگفتانگیز است و خوشحالم که
این تصمیم را گرفتم».
این پرســتار گفت« :در ایران ،متأسفانه ما
تنهــا ماندیم و به همین دلیل ،تعداد تلفات
ناشــی از همهگیری کوویــد  19در میان
کارکنان درمانی بسیار زیاد بود».
حتی قبــل از اینکه همهگیــری ویروس
کرونا چالشهای بیسابقهای را در سیستم
بهداشــتودرمان ایران به وجود آورد .این
کشور در حفظ متخصصان پزشکی خود با
مشکل روبرو بود.
در ســال  ، 2019یک مقام ارشــد وزارت
بهداشــت زنگ خطر کاهش ســریع تعداد
جهانگیری :گرفتن

مدرک دیپلم  12سال و دریافت
تخصص پزشکی هم  12سال
طول میکشد ،این به آن

معناست که دولت  24سال
برای آموزش این پزشکان
وقت میگذارد ،اما هیچ

مشوقی برای نگهداری آنها

در داخل کشور ایجاد نمیکند.
در حقیقت به نظر میرسد ما

پزشكان را آموزش میدهیم تا
آنها را صادر کنیم

متخصصــان پزشــکی که در ایــران کار
میکنند را بــه صدا درآورد .ایرج حریرچی،
معاون وزیر بهداشت ایران اعالم کرد حدود
 15000پزشک ایرانی یا مهاجرت یا تغییر
حرفه دادهاند و کار پزشــکی نمیکنند .او
اضافه کرده بود که ایران همچنین ساالنه
بیش از  1000پرســتار خود را  -بیشتر به
دلیل اشــتغال در کشــورهای خارجی -از
دست میدهد.
حریرچی در آن زمــان گفته بود« :به ازای
هر  1000ایرانی ،فقط  1.6پزشك عمومی،
دندانپزشــك و متخصص وجــود دارد .در
حالی كه حداقل نســبت مــورد نیاز برای
تأمین تقاضای این كشور  2.5پزشك برای
هر  1000نفر است».
با توجه به اینکه ســازمان بهداشت جهانی
هدف توســعه پایدار خود ( )SDGرا برای
پوشــش مراقبتهای بهداشــتی با 4/45
پزشک ،پرســتار و ماما به ازای هر 1000
نفر جمعیــت تا ســال  2030تعیین کرده
است ،ایران فاصله زیادی برای رسیدن به
این عدد دارد.
ما پزشکان را آموزش میدهیم و صادر
میکنیم

ایرج خســرونیا ،رئیس انجمن متخصصان
داخلی ایــران دالیلی را که معتقد اســت
در مهاجــرت پزشــکان نقــش دارد ،بــا
 MEEبه اشــتراک گذاشت« :اول از همه،
درآمد پزشــکان شــاغل در ایران به اندازه
هزینههــای آنها نیســت .هزینه ویزیت
ســرپایی در ایران حدود  2دالر اســت ،اما
در کشورهای همسایه مانند امارات متحده
عربی بیــش از  20دالر اســت .درضمن
پزشــکان مورد احترام همگانی نیســتند.
وقتی رئیسجمهوری علیه جامعه پزشــکی
در مجلس صحبــت میکند ،وقتی نماینده
مجلس علیــه ما صحبــت میکند ،وقتی
تلویزیــون دولتی با تمســخر مــا مردم را
سرگرم میکند ،این موارد است که پزشکان
را دلسرد میکند».
وی گفــت« :ایران حداقــل  50هزار دالر
برای آموزش و تجربهاندوزی هر پزشــك
هزینه میكند ،اما بسیاری از پزشكان جوان

بالفاصله پس از فارغالتحصیلی از كشــور
خارج میشوند».
جهانگیری عدم آیندهنگری دولت را مقصر
روند فعلی میدانــد« :گرفتن مدرک دیپلم
 12ســال و دریافت تخصص پزشکی هم
 12سال طول میکشد ،این به آن معناست
کــه دولت  24ســال برای آمــوزش این
پزشــکان وقت میگذارد ،اما هیچ مشوقی
برای نگهداری آنها در داخل کشور ایجاد
نمیکنــد .در حقیقت به نظر میرســد ما
پزشــكان را آموزش میدهیــم تا آنها را
صادر کنیم».
بحران پرستاری

بخــش پرســتاری ایران هم بــا وضعیت
مشــابهی روبرو اســت .از زمان شــروع
همهگیری ،حدود  60هزار پرســتار هنگام
کار در خــط مقدم درمــان به 19-Covid
آلوده شــدهاند .طبق گفتــه مدیر انجمن
پرســتاران ایران ،در همیــن دوره ،میزان
مهاجــرت پرســتاران حــدود  300درصد
افزایش یافته است.
تأخیــر در پرداخــت حقوقهــا ،پرداخت
غیرصحیح پاداشهای مربوط به همهگیری
کرونا و بیدقتی در مدیریت منابع انســانی
تنها برخی از دالیلی اســت که پرســتاران
ایرانی را متمایل به کار در خارج از کشــور
میکند.
یکی از اعضای ارشد پرستاران که خواست
نامــش فاش نشــود ،بــه  MEEگفت که
وقتــی پرســتاران ایرانی به کشــورهای
دیگر مهاجــرت میکنند ،بالفاصله جایگاه
اجتماعی آنها باال مــیرود و درآمد آنها
چند برابر میشــود« .با شیوع همهگیری،
برخی کشورها مشــوقهای مناسبی برای
جــذب پرســتار فراهم کردند .بــه عنوان
مثال ،قبــل از همهگیــری ،نمره IELTS
(آزمون زبان انگلیســی) هفت یا هشــت
بــرای پذیرش در مهاجــرت ضروری بود،
اما پس از همهگیری ،پرســتاری با ضعف
در زبان انگلیســی هم پذیرفته شده است.
مشوقهای مالی نیز یکی دیگر از مواردی
اســت که پرســتاران را به مهاجرت سوق
میدهد .ما ســاالنه  12هزار فارغالتحصیل

با توجه به اینکه سازمان
بهداشت جهانی هدف توسعه
پایدار خود ( )SDGرا برای
پوشش مراقبتهای بهداشتی
با  4/45پزشک ،پرستار و
ماما به ازای هر  1000نفر
جمعیت تا سال  2030تعیین
کرده است ،ایران فاصله
زیادی برای رسیدن به این
عدد دارد

از دانشــگاههای پرستاری داریم ،اما میزان
اشتغال آنها پایین است و درآمد آنها نیز
پایین است».
به گفته یک مقام وزارت بهداشت ،دستمزد
ســاعتی یک دانشجوی پرستاری در ایران
حدود  1.2دالر است در حالی که در کانادا
هر ساعت  33دالر است.
از نظــر عســل ،پرســتاری کــه در یک
بیمارستان خصوصی در ایران کار میکند،
فاصله زیاد حقوق و دســتمزد بین پزشکان
و پرســتاران همان چیزی است که شرایط
را دشــوارتر میکند« :در بیشــتر کشورها،
حقوق پزشک و پرســتار متفاوت است ،اما
در ایران ،تفاوت بسیار زیاد است .در ایران
تفاوت دســتمزد به حدی است که پزشک
میتواند به راحتی پس از چند ســال یک
ماشین فانتزی بخرد ،اما حقوق یک پرستار
حتی کفاف اجاره خانه آنها را نمیدهد».
عسل افزود« :بحث من این نیست که چرا
پزشکان درآمد بیشــتری کسب میکنند،
بلکه این است که چرا پرستاران نمیتوانند
با درآمد خــود به راحتی از پس هزینههای
زندگی خــود برآیند .این بــه آنها انگیزه
میدهــد که به خارج از کشــور بروند و به
گذشته نگاه نکنند».
سایت سازمان نظام پزشکی

معاون هماهنگی اداره کل آموزشوپرورش خراسان رضوی:

معاون هماهنگی و امور اجرایی آموزش و
پرورش خراســان رضوی در پاسخ به
سوال خبرنگار «صبح امروز» مبنی بر
اینکه تعداد معلمهای پرورشی از سال
 ۱۳۶۰تاکنون چقدر افزایش داشته و
چرا نقش این مربیان در مدارس کمرنگ
شــده اســت؟ اظهار کرد :درحال حاضر
محدودیــت نیروی انســانی داریم و در
بعضی از این مــوارد به ضرورتها اکتفا
میکنیم .به طور مثال ،مشاوران را به دو
مقطع متوســطه اول اختصاص دادهایم؛
چراکه نیاز بیشــتری به مشاوران در این مقطع احساس شده
اســت .هر چند در حوزههای دیگر هم آســیبپذیری وجود
دارد ،ولی مربی پرورشی در تمام مدارس حضور دارند.
به گزارش «صبح امروز» حســین شــادکام ،روز گذشته در
نشســت خبری با محوریت «دغدغههــای تربیتی خانواده
دانشآموزان در ایام کرونا » اظهار کرد :امور تربیتی شــکل
گرفتــه باید حامی ارزشهــای دینی و ملــی در مجموعه
آموزشوپــرورش باشــد .در طی این ســالها از نیروهای
بســیار ارزشــمندی برخوردار بودیم .مبنای ســند بنیادین
آموزشوپرورش ،قانون اساســی این سازمان است .این سند
نظام تعلیموتربیت در حوزه تربیتی و پرورشی ،اصالت و نقش
محوری دارد.
به گفته وی ،این نشــان میدهد که چکیده سند بنیادی بر

محدودیت نیروی انسانی داریم

راهیان نور مجازی

به گفته وی ،یکی دیگر از برنامههایی که در فضای مجازی
دنبال میشود و به صورت مجازی و ابتکاری قابل اجرا است
برنامه راهیان نور خواهد بود که در  ۲۳اسفند ماه نوبت استان
خراسان رضوی است.
آموزش خبرنگاری پانا

شــادکام با بیان اینکه «آموزش خبرنگاری پانا در ســازمان
دانشآموزی با حضور  ۹۰۰نفر برگزار شــده اســت» اظهار
کرد :همچنین اپلیکیشن هدایت تحصیلی و شغلی از توسط
استان خراســان رضوی برای کشــور طراحی شده که روز
گذشــته نمونه استانی آن رونمایی شــد .در این «نرمافزار»
ن را دارند.
دانشآموزان امکان دیدن سواالت و پاسخ آ 

فاطمه تنانی

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور گفت :برخی اصناف درخواست خود را برای در
اولویت قرار گرفتن تزریق واکسن کرونا به ستاد ملی کرونا ارائه کردهاند ،ما نیز این درخواست را
دادهایم و تقاضا داریم که رانندگان تاکسی که از اقشار آسیبپذیر هستند در اولویت قرار گیرند.
ایرنا نوشــت :مرتضــی ضامنی با تاکید بر حساســیت و ضرورت ارائه خدمات توســط ناوگان
تاکســیرانی در کشــور و با هدف قطع زنجیره کرونا اظهار کرد :درخواست قرارگیری رانندگان
ناوگان تاکســیرانی در اولویت دریافت واکســن بعد از کادر درمان را داریم و اکنون این تقاضا و
درخواســت را دادهایم ،اما هنوز جوابی دریافت نکردهایم.به گفته وی ،در این درخواســت تاکید
شــده با توجه به حساسیت شغل رانندگان ناوگان تاکســیرانی و لزوم ارائه خدمات توسط آنها
و براســاس شواهد و اعالم از سوی وزارت بهداشت این قشــر از مشاغل گروههای آسیبپذیر
هستند و میتوانند در جلوگیری از افزایش چرخه انتقال ویروس کرونا موثر باشند .از سویی دیگر
این شــغل از جمله مشاغلی است که تعطیلیبردار نیست و باید به بطور دائم خدمات ارائه دهد؛
بنابراین باید در اولویت دریافت واکسن باشند.

گزارش «میدل ایستآی» از مهاجرت کادر درمان ایران؛

خبرنگار

رانندگان تاکسی در اولویت تزریق واکسن
کرونا قرار گیرند

عکس:محمد آل رسول

«بیایید باهم حرف بزنیم » ،این شــعاری بود که چند سال پیش سازمان جهانی بهداشت برای
روز جهانی ســامت با موضوع افســردگی انتخاب کرده بود تا به وســیله آن توجه جهانیان را
به افســردگی به عنوان بیماری قرن معطوف کنــد .البته موضوع این مرقومه پرداختن به مقوله
افســردگی نیست ،بلکه هدف بیان برخی عوامل است که مانع از انجام گفتوگو میشود .استاد
ســاروخانی معتقد است« :ذات انســان ارتباط است .انسان ارتباط گر و ارتباط جو .وقتی انسانی
از ارتباط با دیگر افراد محروم میماند؛ یعنی از گفتگو دور مانده است .ارتباط و گفتوگو هم به
انسان زندگی میبخشد و هم باعث نجات او میگردد» .کمتر کسی را می توان یافت که از تنها
بودن مطلق لذت ببرد و تنهایی را وسیله آرامش بداند.
امروز محرومیت از گفتوگو با دیگران را از بزرگترین تنبیههای انســانی برمیشمارند .کاهش
ارتباطات اجتماعی ،تنهایی ،گوشهگیری و احساس عدم حمایت را به دنبال دارد .در این صورت
انســان ،صرف نظر از خستگی مفرط ،احســاس تنبلی ،عدم تمرکز در تصمیمگیری و احساس
پوچــی دیگر هیچ تمایلی به انجام فعالیتهایی کــه قب ً
ال از آنها لذت میبرد ،ندارد و در برخی
موارد به خودآزاری و حتی خودکشی نیز منجر میشود.
برخــی ترس و ناامیــدی را مهمترین عامل بازدارنده گفتوگــو میدانند .به این معنا که چون
میترســیم و امیدی به تاثیر ارتباط و گفتوگو نداریم ،با یکدیگر حرف نمیزنیم .از سوی دیگر
اســتفاده نادرســت از تکنولوژیهای جدید ارتباطی ،محیط گفتوگوی ما را از محیط واقعی به
محیط مجازی تغییر داده و مانع از انجام ارتباط موثر و درک متقابل میشــود .بنابراین ارتباطات
را در حوزه خانواده و جامعه با چالش جدی مواجه کرده اســت .برای برقراری ارتباط فیمابین
رعایت برخی الزامات ضروری است.
میگویند گمانهها ،موریانههای ارتباطند .
کســانی که با آداب گفتوگو و مذاکره مختصر آشــنایی دارند ،میدانند که پرهیز از برداشــت
زودهنــگام و گمانهزنی و اصرار به باورهای رایج در گفتوگو از الزامات اولیه ارتباط به شــمار
میروند.
بــزرگان علوم ارتباطــات معتقدند اگر بخواهیم یک مهارت ارتباطی را برای حفظ و گســترش
صمیمیت و ارتباطات نام ببریم آن «گوش دادن» است.
ما اغلب همانطور که صداهای پیرامونمان را میشنویم ،صحبتهای یکدیگر را نیز میشنویم،
امــا در واقع عمدتا به حرفهای هم «گوش نمیدهیم» .الزمه گوش دادن شــکیبایی ،اجتناب
از قضاوت و تالش برای درک مخاطب اســت .گوش دادن واقعی در ســایه پرهیز از تعصبات و
جزمیت شکل میگیرد.
ســبک گفتوگوی خانواده ،جامعه و کشــور موفق سبک گفتوگوی صریح و مشارکتجوست.
ارتباطاتــی که عمدت ًا طــرف مقابل را در موضع رنجیدگی ،ســردرگمی و بدگمانی قرار ندهد و
یا با تهدید و تمرکز بر ویژگیهای منفی مخاطب شــکل نگیرد .گفتوگوی ســازنده مســتلزم
انتقادپذیری ،بلوغ انســانی ،دانســتن مهارتهای ارتباطی و معطوف به هدف مشترک بودن و
سعه صدر است.
گفتوگــو هیچگاه به معنای جدل نبوده و نیســت؛ چرا که هدف جــدل ،اثبات خود و دفاع از
مواضع شــخصی ،حزبی و عقیدتی خاص است و هدف از گفتوگو ،بیدار کردن هوش جمعی و
بهرهمندی از افکار ،مدلها و ساختارهای ذهنی دیگری.
امروزه افزایش طالقهای عاطفی ،خشــونتها و بزههای اجتماعی ،میل به دوســتیابیهای
مجازی ،شکاف اجتماعی و  ....را نمیشود صرفا و فقط به مشکالت اقتصادی و سیاسی مرتبط
دانســت و درمان دیگری برای آن متصور نبود ،بلکه اتفاقات یاد شــده را میتوان در چارچوب
مفاهمه و همصحبتی سودمند کاهش داد.
ارتقــاء فرهنگ ارتباطات اجتماعی ،گفتوگو و درک متقابل از ســطح خانواده گرفته تا جامعه و
دولتها و حکومتها تنها راه نجات جوامع برای ساختن دنیای زیبا و شایسته زندگی است .بیاد
داشــته باشــیم گفتوگوی موثر هیچ وقت در حصار جغرافیایی خاص و زبان مشترک نیست و
بدون شــک قویترین و کارآترین آنها گفتوگو از جنس همدلی است .کافی است خود را باور
کنیم و برای مخاطبانمان ارزش قائل شــویم .مطمئن باشیم مخاطب خیلی زود به این احساس
پی میبرد و به آن پاسخ مثبت خواهد داد.
توصیه راهبردی که لسانالغیب حافظ شیرازی به شیوایی آن را بیان کرده است که :
«چو غنچه گر چه فروبستگی ست کار جهان
تو همچو باد بهاری گره گشا می باش »....

معلمان باید طرح های خالقانه داشته باشند

محوریت حوزه تربیتی بوده و هدف ما نیز داشتن فعالیتهای
تربیتی اســت .گفتمان اول در آموزشوپرورش تربیتی این
اســت که برنامه مدیران و دبیــران برنامههایی اثربخش و
تربیتی باشد.
گذاشتن جشن تکلیف دانشآموزان در شاد ،اتفاقات
خوبی را رقم میزند

شادکام با اشاره به برنامههای اجرایی در شاد توضیح داد:

مــا موظفیم همه این برنامهها را به صورت توســعهیافته
در شــاد و فضــای مجازی برگــزار کنیم .مثــل برنامه
جشــن تکلیــف دانشآموزان اســت .هر خانــواده برای
جشــن تکلیف فرزندش مراســمی را در خانــه میگیرد
و عکس و فیلم جشــن را در ســامانه «شــاد» برای ما
قــرار میدهد و ایــن موضوع باعث بــروز اتفاقات خوبی
میشود.

معــاون هماهنگی اداره کل آموزشوپــرورش با بیان اینکه
«بحثی کــه در برنامهها به آن توجــه میکنیم هدف قرار
نگرفتن و پرهیز از کلیشهای شــدن جشنوارهها و مسابقات
اســت» تشریح کرد :اینها مبنای رســیدن به بستر تربیتی
اســت و توصیه ما به همکارانمان ارائه طرحها و برنامههای
خالقانه است .بیشــترین محدودیت در دوره کرونا را حوزه
تربیتی متحمل شــد .به این خاطر کــه یکی از ضرورتها
در امــر تربیت مواجهه چهرهبهچهره با دانشآموزان اســت.
بیشــتر اتفاقات تربیتی در اردوها ،مسابقات و ...دیده میشد،
ولی متاســفانه در درگیری با این ویروس همه این برنامه ها
تعطیل شدند.
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کافه فیلم

نقد فیلم سازهای ناکوک؛

نمایش تنهایی یک زن

آسیبشناسی غزل معاصر از دیدگاه عبدالجبار کاکایی؛

با شعار نمیتوان غزل را کنار زد

دبیر سرویس

مهناز اصغری

بیشــک تجربههــای
اعصــار مختلف ثابت
کرده اســت که هیچ
مانــدگاری و ثباتــی
اتفاقی نیست و اگر هر
پدیدهای ضعف داشــته
باشد ،در سالها و قرون
متمادی سازگار با جامعه
باقی نمیماند.
به گزارش روزنامه «صبح
امــروز» بــا ایــن پیش
توضیحات خواســتیم به قالب غزل نگاهی
بیندازیم و ویژگی ماندگار آن را مورد بررسی
قرار دهیم و بفهمیم که چه شــده است که
برخــی قالبهاي ســنگين و رنگين شــعر
فارســي به تدريج از بیــن رفته و به عبارتی
منقرض شــدهاند ،اما غزل با محيط سازگار
شد و همچنان ادامه یافت .در این خصوص
عبدالجبــار کاکایی از چهرههای شــاخص
ادبیات در سالهای اخیر در یک برنامه زنده
اینســتاگرامی به توضیحاتــی پرداخت .وی
ســالها فعالیت در زمینه سرودن شعر و نقد
و بررســی ادبی داشته است و غزل و مثنوی
از قالبهای مورد عالقهاش اســت .کاکایی
به عنوان یکی از اســاتید حوزه ترانهسرایی
نیز با خواننــدگان مطرحی همچون فریدون
آسرایی ،حسامالدین سراج ،محمد اصفهانی،
ســاالر عقیلی ،فرزاد فرزیــن ،رضا صادقی،
محســن یگانه ،محمد علیــزاده و علیرضا
افتخاری همــکاری کردهاســت و تا کنون
حدود  30مجموعه شــعر و کتب تحقیقاتی
در زمینه ادبیات را به تالیف رســانده است.
آنچه میخوانید چکیــدهای از صحبتهای
عبدالجبارکاکایی است.
رویکردی تازه در ادبیات

این منتقد ادبــی در خصوص تاثیر تحوالت
اجتماعــی و پیامد آن بر ادبیــات میگوید:

پیامد تحوالت اجتماعی تاثیراتی است که بر
ادبیات میگذارد و نه در ایران ،بلکه در اغلب
نقاط جهان زمانی یک رخداد اجتماعی شکل
میگیرد کــه مردم برای مصــرف ،تولید یا
تحول یک صدا میشوند و مناسبات واژگانی
ایجاد میگردد و نظام نشانهشناسی لغوی در
جامعه به وجــود میآید .بنابراین هر انقالب،
شورش ،نهضت یا اتفاقی مهمی که در جامعه
مــا اتفاق میافتد ،و توجــه جامعه را به خود
جلب میکند ،واجد یک نظام زبان شناسی و
نشانه شناسی خاص است.
کاکایــی ادامــه میدهد :به طــور نمونه در
انقالب مشــروطه این تحول بنیادی ســبب
شــد که به شــعر و ادبیات نیز سرایت کند و
انقالب مشروطیت نیز تقریبا به مانند همین
تاثیر را داشت و مفهوم آزادی و ملت برجسته
شــد و از یک دوره به بعــد ،رعیت تبدبل به
ملت شد .این تحول بنیادی سبب شد که نوع
نگاه در شعر عوض شــود و زمینهساز تغییر
ســاختار و فرم شود و در نهایت زبان متحول
گردد .بنابراین تحولی که پس از مشروطه در
شعر شــعرای معاصر به وجود آمد ،سبب شد
رویکرد تازهای در ادبیات شکل بگیرد.
برجستهسازی زبان

این کارشناس ارشــد زبان و ادبیات فارسی
در یک نمونه دیگر با اشــاره به انقالب سال
 1357در ایــران مطرح میکند :با شــروع
تب و تــاب انقالب  ،57کلماتــی که مردم
بیشــترین مواجهه را با آن داشــته و از آن
تاثیــر میپذیرفتند و به عبارتی واژههایی که
بســامد باالیی داشــت ،نظام نشانه شناسی
زبان آن دوره را شــکل دادند .در این نظام
زبان شناســی ،به موازات هوشــنگ ابتهاج،
شهریار ،رضا براهنی ،قیصر امین پور ،نصراهلل
مردانی و ....وجود دارند که شعر آنها مدیون
برجستهسازی زبان است.
وی در خصوص تاثیرات انقالب اســامی

در دوران معاصــر بر شــعر فارســی بیان
میکند :من شخصا معتقدم شعر انقالب از
دهه  50و پیش از انقالب سال  57شروع
شد .شعر متعهد یا شعر سالح ،تعابیری بود
که به یک جنبش اجتماعی در ایران اشاره
میکرد .در این بین گروهی از روشنفکران
دیندار که با الهام از دکتر شریعتی و سایر
علما ،همچون مرحوم مطهری شاکلههای
فکری و اعتقــادی و دینی پیــدا کردند،
در تشــکلهایی ذیل عنــوان مجموعه یا
حوزههای هنری به تشــکیل انجمنهای
ادبی دســت زدند و نظام نشانهشناســی
ویژهتری که غالبا کلمات آئینی و مذهبی
بــود را از دل انقالب بیرون کشــیدند .در
واقع ذیل گفتمان انقالب ،گفتمان انقالب
اسالمی را به وجود آوردند.
کاکایی تاکیــد میکند :در واقــع تحویل و
تحول به سمت نوگرایی ،زمانی اتفاق میافتد
که ســاختارهای جامعه مانند معماری ،نظام
شــهری یا اداری ،نظام تولید ،نظام مصرف
و ...متحــول گردد و نــگاه آدمها به محیط
عوض شود.
غزل هویت خود را حفظ کرده است

این ترانه سرای برجســته در خصوص تاثیر
تحــوالت اجتماعی بر غزل ابــراز میکند:
تحوالت اجتماعی خیلی ســخت وارد قالب
ســنتی و رخنهناپذیر غزل میشوند .چراکه
غزل تاریخچهای کهن دارد و قالبی بوده که
در دورههای مختلف تاریخی اســتوار مانده
اســت .یکی از دالیل این اســت که غزل،
حرف دل اســت و از دیرباز زبــان عواطف
انســانی جامعه ایرانی بوده است و این قالب
به همین شــکل تقدس پیدا کرده است که
در قرنها و دورههای مختلف تاریخی هویت
خود را حفظ کرده و نســبتا نفوذ ناپذیر شده
اســت .بنابراین تغییرات و تحوالت را کمتر
در ایــن قالب میبینیم .مگــر اینکه مکاتب

ادبی همچون خراســان ،فارس یا آذربایجان
تا حدودی در گذشــته تاثیراتی بر واژگان یا
ترکیبها گذاشــته باشــند .اما ساختار غزل
همچنان به همان شکل باقی مانده است.
قالب غزل با فرم شناخته شده
تغییرناپذیر است

وی با اشاره به اینکه «در حقیقت غزل ،سرود
مقدس ایرانیان است» میگوید :هویت ملی
ما در غزل تعریف شده ،چراکه جزو سنتهای
کاریزمای ادب فارســی است .البته بد نیست
اشــارهای کنیم که گویا در پیشــینه شــعر
فارسی ،غزل با موســیقی همراه بوده است.
در واقع غزل دکلماسیون نبوده و غزلخوانی
محسوب میشــده اســت .هرچند که واژه
ســرودن نیز برای غزل اســتفاده میشده و
غزل ســرودن به آواز نزدیک است .بنابراین
غزل احتماال همراه ســازها اجــرا و نواخته
میشده اســت و به مانند اشعار فولکلوریک،
بخشــی از ساختار فرهنگی جامعه را تشکیل
میدهد.
عبدالجبار کاکایی میافزاید :در همین روزگار
که تحوالت به شدت و به سرعت در حال رخ
دادن است و دوره تغییرات خیلی کوتاه سپری
میشود ،شــاهد این هســتیم که این قالب
هویت خود را در هر دوره با نامهای مختلف
حفظ میکند .به طــور نمونه غزل نو ،فرانو،
مدرن و پست مدرن پا به عرصه ادبی گذاشته
است .اما هسته مرکزی ،خود غزل است که
با ویژگیهای شناخته شده همیشگی هویت
خــود را حفظ کرده اســت .بنابراین ظواهر،
نوع اســتفاده از کاربرد واژگان ،زبان و حتی
تفکرات ممکن است تغییر و تحول پیدا کند
اما قالب غزل با فرم شناخته شده تغییرناپذیر
است.
ساختار موزون

وی در توضیــح اینکه «بعضــی ها معتقدند
غزل با جامعــه امروز همخوانی ندارد و لذت

معاصر نیســت» مطرح میکند :غزل شامل
ساختار ،ســاختمان و عناصر درونی میشود.
اگر منظور لذت بردن از عناصر درونی است،
باید اشــاره کرد که اگر حافظ هم بود دیگر
با عناصر قرن هفتم شــعر نمیگفت و غزل
نو و مدرن میســرود .ما بایــد بپذیریم که
موزون اندیشــیدن واقعیت پذیرفته شده به
عنوان نظام زیبایی در جامعه ماست و زمانی
میتوانیم احساس براعت و بیزاری کنیم که
موزون اندیشیدن را دوســت نداشته باشیم.
در واقع وقتی زبان در بســتر موسیقیایی قرار
میگیرد ،زیبا میشــود .کســانی که موزون
میاندیشند دیدگاه متفاوتی به زیبایی شناسی
دارند و اگر شــعر ســپید را با غــزل موزون
مقایســه کنید ،متوجه جهانشناسی متفاوتی
میشوید.
وی با اشاره به اینکه «با شعار نمیتوان غزل
را کنار زد» مطرح میکند :زمانی ما میتوانیم
نظــام تفکر مــوزون و نحو مــوزون را گنار
بگذاریم که جامعه احساس بیزاری و براعت
از آن کند .مــا نمیتوانیم بگوییم غزل کهنه
اســت .غزل قالبی است که ظرفیت بالندگی
و تحول دارد .امــا محدودیتهای الیتناهی
دارد که تا زمانی که این نظام زیبایی شناسی
مورد پســند جامعه اســت ،نمیتوان غزل را
کنار گذاشت.
قالب به ظرفیتهای شعر فارسی کمک
میکند

وی در پایانبندی صحبتهای خود در پاسخ
به اینکه «به عقیده شــما ،اندیشه نو نیاز به
همراهی یک قالب نو نداشــت؟» میگوید:
قالب میتواند به ظرفیتهای شــعر فارسی
کمک کنــد .بنابراین ایجــاد قالبهای تازه
بــه ایجاد تحول ادبی در یک کشــور کمک
میکنــد .اما لزوما این بدان معنا نیســت که
قالبهای قبل بــه درد نمیخورد و باید دور
ریخته شود.

استقبال از زمستانه کتاب یعنی افزایش  ۵۰درصدی یارانه
مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی گفت :برای طرح زمســتانه کتاب مبنا را بودجه ۴
میلیارد تومانی در نظــر گرفتیم اما در صورتی که این طرح
با اســتقبال مواجه شود میتوانیم یارانه را تا سقف  ۵۰درصد
افزایش دهیم.
به گزارش روزنامه«صبح امروز» و به نقل از روابط عمومی
خانه کتاب و ادبیات ایران ،علیرضا اسماعیلی مشاور اجرایی
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ،با
اشاره به برگزاری طرح زمســتانه کتاب ،عنوان کرد :اجرای
طرحهــای توزیــع یارانه کتــاب از طریق کتابفروشــیها
(طرحهــای فصلی فروش کتاب) توانســته تــا حد زیادی
به بقای زنجیره فعاالن حوزه نشــر کمــک کند ،زیرا ما در
طرحهای پیشــین تجربه بســیار خوبی داشتیم و با استقبال
خوبی از سوی مردم روبرو شدیم.

او در ایــن زمینــه توضیح داد :در طرح پاییــزه کتاب حدود
 ۲۰میلیــارد تومان گردش مالی در حــوزه فروش کتاب در
کتابفروشــیها داشــتیم که این رقم برای فعاالن این حوزه
خیلی خوب و ارزشمند است زیرا به چرخه نشر کمک میکند.
اســماعیلی با بیان اینکه مجموع این اقدامــات به ویژه در
حوزه کتابفروشان اهمیت زیادی دارد ،گفت :با توجه به اینکه
بخشــی از فعاالن این حوزه دچار مشــکل نقدینگی هستند
این طرحها میتواند بخش زیادی از مشــکل نقدینگی آنها
را حل کند و در جبران بخشــی از مشکالت این حوزه موثر
اســت.او ادامه داد :با توجه به مشکالتی که به دلیل بیماری
کرونا رخ داده اســت و فروش کتابفروشیها کم شده است
اجرای طرحهای فصلی فروش کتاب از جمله زمستانه کتاب
کــه به زودی آغاز خواهد شــد میتواند فرصتی برای اهالی
این حوزه و مردم باشد.اسماعیلی با اشاره به اجرای زمستانه

کتاب گفت :با توجه به تخفیف و یارانهای که برای این طرح
در نظر گرفته شده است انگیزهای برای خریداران هم ایجاد
میشــود تا به سراغ کتابفروشــیها بیایند و این استقبال به
افزایش نقدینگی کتابفروشــان و در کل چرخه نشــر کمک
میکند.او همچنین درباره میزان یارانه زمستانه کتاب ،عنوان
کرد :برای این دوره از طرحهای فصلی فروش کتاب مبنا را
بودجــه  ۴میلیارد تومانی در نظــر گرفتیم اما در صورتی که
این طرح با اســتقبال مواجه شود میتوانیم یارانه را تا سقف
 ۵۰درصد افزایش دهیم.اسماعیلی در پایان گفت :زمانی که
یارانــه به طرح فصلی اختصاص پیدا میکند زمینهای فراهم
میشود که خریداران به سمت کتابفروشیها سوق داده شوند
و این موضوع به اقتصاد نشر فعاالن این حوزه کمک میکند.
طرح زمستانه کتاب تا  ۱۶اسفند ماه در سراسر کشور برگزار
میشود.

هشت فیلم متقاضی اکران نوروز
دبیر شورای صنفی نمایش با بیان اینکه تاکنون هشت فیلم
برای اکران نوروز اعالم آمادگی کردهاند ۱۶ ،اسفند را آخرین
مهلت برای ارائه درخواســت کتبــی متقاضیان این نوبت از
اکران دانســت .به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل
از ایسنا ،مرتضی شایسته درباره مصوبات جلسه روز یکشنبه
 ۱۰اسفند شــورای صنفی نمایش گفت :تاکنون هشت فیلم
برای اکران نوروز درخواست دادهاند و از آنجا که برخی تهیه
کنندهها یا دفاتر پخش اطالع دقیق نداشــتند و خواســتار
فرصتی برای ارائه درخواست بودند ،قرار شد تا  ۱۶اسفند به
دفاتر پخش و تهیه کنندگانی که متقاضی اکران فیلمهایشان
در نوروز  ۱۴۰۰هســتند مهلت داده شود تا درخواست کتبی
خود را به دبیرخانه شورا ارائه کنند.

او افزود :بر این اساس شورا روز  ۱۷اسفند نسبت به معرفی سه
فیلم پرمخاطب و پرفروش برای اکران نوروزی تصمیمگیری
میکند.وی در پاســخ به اینکه آیا با توجه به درخواستهایی
که پیشتر از سوی پخش کنندهها مطرح شده بود تا ضمانت
اجرایی بیشــتری برای اکران داشته باشند ،حمایتها نسبت
به گذشــته تغییر کرده است؟ گفت :بله ،تغییراتی داشتهایم و
هر کدام از ســه فیلمی که در عید اکران شوند  ۲۰۰میلیون
تومان هزینه تبلیغات دریافت می کنند .ضمن اینکه سازمان
ســینمایی هم  ۳ ،۲و  ۵درصد صندلیها را در اکران گارانتی
میکند .تاکنون فیلمهای بی همه چیز ،دینامیت ،الله ،چپ
راســت و درخت گردو از مهمترین فیلمهایی بوده که برای
اکران نوروز مطرح شدهاند اما قطعی نشده است.

ســینما سینما | سازهای ناکوک ساخته علی حضرتی بلوغ موسیقی سکوت در سینمای ایران
اســت .علی حضرتی عمیقا تحت تاثیر ســلیقه و تفکرات اصغر عبدالهی و فرزاد موتمن قرار
گرفته اســت؛ اما این تاثیر ابدا باعث نشده او نوآوری چشــمگیری در ساختار نداشته باشد .
هنگامه قاضیانی ،حامد کمیلی و غزل شــاکری (در نقش هدیه) انتخاب هوشمندانه ای است
چرا که صدای این ســه بازیگر قبل از بیان و بدنشــان بروز پیدا می کند و همین امر وجه
مشترک قابل توجهی میان فرم و نمایش ایجاد کرده است .
موســیقی به عنوان انتزاعیترین هنر همواره سایر حوزهها را زیر پرچم خود میگیرد .اصلی
ترین ویژگی موســیقی استفاده شــده در این فیلم هماهنگی عجیبی است که بین متن فیلم
نامه ،دکوپاژ کارگردانی و تصویر ایجاد کرده است .در «سازهای ناکوک» بیننده تنها به زاویه
دوربین و برخورد او با احساســات بازیگران توجه نمیکند بلکه موسیقی آرام و بعضا مینیمال
به ســینمای ناطق در ایران جان دوباره میبخشد .از عمدهترین دالیل تاثیر گذاری موسیقی
باید به محتوای فیلم نامه که درباره خانم هارپ نواز اســت اشــاره کرد .موسیقی به جریان
ســیال ذهن هدیه ،نقش محوری فیلم نامه ،تبدیل میشود .آنچه مخاطب میشنود حاصل
تداعی ذهنی است که توانایی زایش نت جدیدی ندارد و همواره در پیش درآمد یک موسیقی
شــاهکار گیر میکند .موتور محرک فیلم نامه ،قصه آن اســت ،به طرزی که قصه عمیقا با
روحیات و خواســتگاه هرمونوتیک فیلم ساز مشابهت دارد .علی حضرتی که پیش از آن فیلم
کوتاه ســاعت ساز را در کارنامه خود دارد و «سازهای ناکوک» اولین پروژه بلند سینمایی او
است فیلمی ساخته در قامت سینما به مثابه موسیقی .پدیدهای که شاید نمونه اولیه آن را در
«دلشدگان» علی حاتمی میتوان دید.
فیلمنامه قابلیت رشــد خیال و انتزاع باالیی در ذهن مخاطب دارد .به حدی که اگر صدا را از
فیلم حذف کنیم همچنان میتوان موســیقی و صدای چنگ را در متن آن شنید .این مسئله
از آگاهی باالی فیلم ســاز نســبت به آنچه خلق میکند ،خبر میدهد .داســتان فیلم درباره
روانپزشکی است که بر عدم تعادل روانی خواهر تاکید دارد و مدام به این مسئله اشاره میکند
که ژن خودکشی از مادر به او رسیده است .او در برخورد با معشوقه خواهر خود با بازی حامد
کمیلی او را نیز روانی خطاب میکند .داستان بر سر مسئله دروغ و ترس است .دو روی یک
ســکه که هیچ ارزشی ایجاد نمیکنند .این دو بُعد روانی که بیشتر در نقش خانم روانپزشک
دیده میشــود تنها میتواند حاصل یک دوست داشتن زیاد باشد که فیلم نامه در حق اظهار
آن کوتاهی به عمل آورده و تنها جایی اســت که میتوان به «ســازهای ناکوک» ایراد بنی
اســرائیلی گرفت .همواره قرار گرفتن موســیقی به عنوان عامل اصلی یک اثر سینمایی قبل
از داســتان مواجهه فانتزی ،رمانتیک ژانر با اثر را در پی داشته است .اما در این اثر که شدیدا
من را به عنوان یک فیلم بین جدی به یاد فیلم «استاد» ساخته پل تامس اندرسون انداخت،
مواجهه ســایکولوژی ژانر سینمایی با موسیقی را مشاهده میکنیم .ذهنی که در تالش برای
زایش اســت اما در شک ،ترس و عدم اعتماد خفه شــده و تنها سفر به تمامی معنای کلمه
میتواند ناجی آن باشــد .سفر ذهنی و سفر مکانی .نکته دیگر که باید به آن اشاره کنم زمان
فیلمنامه اســت .زمان این فیلم نامه در بیرون از داستان و سینما در حال پیشروی است اما از
درون مدام به گذشته رجوع میکند و حتی در پالن میز ناهار خوری خود به این ارجاع اشاره
دارد .دوربین نیز زمان را در خود غرق میکند و مدام به نوســتالژی بودن تصاویر خود اصرار
میورزد .از چگونگی برداشت از خطوط چهره غزل شاکری گرفته تا آغاز فیلم که به چشمان
هنگامه قاضیانی و ربودن نگاه از حامد کمیلی اشــاره دارد «.ســازهای ناکوک» نمایشــی
روانشناسانه از تنهایی یک زن است که به حد اعال تعمیم داده میشود و تنهایی ذهنهایی را
به تصویر میکشد که در زایش یک پدیده نو توسط عوامل بیرونی کنترل میشوند

خبر

برای اولین بار در کشور ،تاسیس خانه بازی
در خراسان شمالی

فاطمه یزدان پنــاه  /مدیر کل
کانون پرورش فکری جوان و نوجوان
از راهاندازی مکانی به منظور اموزش
و ســرگرمی بــا عنوان خانــه بازی
خبرداد و گفــت :در این مکان انواع
بازیهــای کامپیوتــری ،رومیزی و
رمزگشــا ارائه میشود که کودکان و
نوجوانان میتوانند به عنوان سرگرمی
از این مکان استفاده کنند.
به گــزارش روزنامه «صبح امروز»
فرهاد اقابیگی در ادامه افزود :در حال
حاضر باافتتاح دو مرکز ثابت فرهنگی هنری فاروج و مرکز ســیار صفیآباد شــمار مراکز در
اســتان به  20مرکز افزایش یافته که کانون ســیار به منظور دسترسی راحتتر کودکان به
کانون است .به طور مثال برای قشر عشایر که دائما در حال کوچ هستند  ،رسیدگی میشود
و با منتقل شــدن آنها این حمایت قطع نخواهد شد ،بلکه در شهر یا استان دیگر این حمایت
ادامه مییابد .
فرهاد اقا بیگی در نشســت خبری با اصحاب رســانه استان با اشاره به اینکه طی دهه فجر
امســال مرکز فرهنگی هنری فاروج افتتاح شد ،گفت :این پروژه از سال  88کلنگ زنی شده
و بااعتباری بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.
وی هم چنین با اشــاره به افتتاح مرکز سیار صفیآباد افزود :این مرکز نیز با اعتباری بالغ بر
بر  400میلیون تومان اماده بهرهبرداری است.
همچنین اقابیگی با اشاره به طرح قاصدک گفت :در فاز اول در این طرح برای  300کودک
و نوجوان هر هفته  2کتاب فرســتاده میشود و با برگردان این کتب دوباره 2کتاب دیگر در
اختیارشان قرار میگیرد.
رییس کانون پرورش فکری افزود :پویش قصهگویی با هدف فعالیت 3ساله و ترویج گفتمان
درخانواده راهاندازی شده است.
وی با توجه به میراث کهن ،خراسان شمالی را مهد قصه نامید و ادامه داد :از مرداد تا ابان ماه
 99در بخش عمومی پویش شــاهد استقبال  1300از کودک 5ساله تا والدین و پدر بزرگها
بودیم ،در راســتای این پویش عالقهمندان میتوانند زیر نظــر مربیان متخصص خود را به
مرحله ی حرفه ای برسانندد.
آقابیگی از ثبــت 23قصه به عنوان ثبت ملی خبرداد و گفت :با کمک اداره میراث فرهنگی
خراسان شمالی توانستیم  23قصه را شناسایی و به ثبت ملی برسانیم.
وی از شــاعران کــودک و نوجــوان گفت کــه میتوانند هــر دوهفته به صــورت زنده از
پیــج رســمی کانون پــرورش فکری به شــعر خوانی بپردازند و اســتعداد خــود را محک
بزنند.
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پیشرفت فیزیکی  75درصدی پروژه
تقاطع مصلی

معاون عمــران ،حمل و نقل و ترافیک
شهرداری مشهد گفت :پروژه تقاطع غیر
همســطح مصلی (زندگی) از پیشرفت
فیزیکی  75درصدی برخوردار است.
به گزارش صبح امروز خلیل اهلل کاظمی
در این خصوص افزود :اجرای تقاطع غیر
همسطح مصلی ،نه تنها مسیردسترسی
میان شهرک های اطراف این محل را
محیا می کند بلکه این منطقه را از بن
بســت خارج کرده و با کاهش مسافت
کاهش آلودگی هوا و ایمن شدن تردد عابران پیاده را نیز درپی خواهد داشت.
وی با اشاره به این که بار ترافیک سنگین شهرک شهید رجایی و شهید باهنر و مسیر سرخس
به مشهد به بولوار حر می ریزد که این بولوار گنجایش این ترافیک سنگین را ندارد ،اضافه کرد:
بر همین اساس در حال طراحی پروژه ای برای ایجاد دسترسی و اتصال این معابر به تقاطع غیر
همسطح مصلی (زندگی) هستیم تا شهرک شیرین و پانیز هم از بن بست خارج شوند.
کاظمی تصریح کرد :زمانبندی اجرای طرح ابتدا  15ماهه بود که با تاکیدات شهردار برای سرعت
بخشیدن به کار طی هماهنگی های انجام شده با پیمانکارپروژه ،یک کار سرعت بیشتری گرفته
است.
معاون عمران حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشــهد گفت :تقاطع غیر همسطح مصلی با
زیرگذری به طول 3.10کیلومتر و میدانی همسطح با  280هزار متر مکعب عملیات خاکی20 ،هزار
متر مکعب عملیات بتن ریزی اجرایی خواهد شد.

جمع آوری  25مورد سایبان و تابلو غیر مجاز
در منطقه یک شهرداری مشهد

شــهردار منطقه یک از جمع آوری 25
سایه بان ،بنر و تابلو غیر مجاز در راستای
رفع نازیبایی ها و افزایش جلوه بصری
شهر خبر داد.
به گزارش صبح امروز کوروش باوندی
دراین خصوص گفت :در آســتانه بهار
 1400و در راستای رفع نازیبایی و نظم
بخشی به منظر شهر  25سایه بان ،بنر
و تابلو غیر مجاز و فرسوده از سطح این
منطقه جمع آوری شد.
وی افزود :با تالش همکاران اجرایی منطقه بیش از  60مورد سایه بان و تابلو غیر مجاز در سطح
منطقه شناسایی که بیشتر این موارد با صدور اخطاریه اقدام به جمع آوری تابلوهای خود کردند و
 25مورد که به اخطارها بی توجه بودند از سوی منطقه جمع آوری شد.
شــهردار منطقه یک با اشاره به اینکه از شهروندان محترم درخواست داریم تا قبل از نصب هر
گونه ســایه بان ،تابلو ،بنر و داربســت اقدام به اخذ مجوز کنند ادامه داد :شهرداری منطقه برای
پیشگیری از بروز هر گونه ناهماهنگی و آسیب به مبلمان شهری از نصب هرگونه تابلو،سایبان
و ..بدون مجوز جلوگیری خواهد کرد.

احداث کانال جمع آوری آب های سطحی در
بولوار سرافرازان منطقه 9

شــهردار منطقــه  9مشــهد از احداث
کانال جمع آوری آب های ســطحی در
بولوار ســرافرازان این منطقه خبر داد.
به گــزارش صبح امروز جــواد اصغری
در این خصوص گفت :مدیریت شهری
براساس نیازســنجی های کارشناسی
شــده ،از ابتدای سال جاری پروژه های
متعدد احداث کانال جمع آوری آب های
ســطحی را با هدف رفــع آب افتادگی
معابر و هدایت مطلوب آب های سطحی
هنگام بارندگی در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود :این کانال ها در بولوارهای اقبال الهوری ،خاقانی ،دالوران ،شــهید فکوری ،پیروزی،
بزرگراه شــهید کالنتری و  ...به صورت سرپوشیده و در بعضی از محل ها به صورت روباز اجرا
شده و یا در حال اجرا است.
شهردار منطقه  9به احداث پروژه کانال جمع آوری آب های سطحی در بولوار سرافرازان اشاره و
اظهارکرد :این کانال به طول  200متر حدفاصل سرافرازان  13و بولوار نماز به صورت سرپوشیده
در حال احداث است.
اصغری ادامه داد :تاکنون  100مترطول از این کانال اجرا شده و کل پروژه در بهار سال آینده به
بهره برداری خواهد رسید.
وی گفت :پیش از این نیز  200مترطول کانال جمع آوری آب های سطحی در سرافرازان  15اجرا
شده که ابتدای سال جاری به بهره برداری رسیده است.

شهرداری و میراث فرهنگی همیشه به دلیل
دیدگاه هایی که داشته اند در مقابل یکدیگر
بوده اند ،اما در دوره پنجم شــورای اسالمی
شهر با تغییر سیاست ها به جای تقابل در بافت
های تاریخی مشهد ،سیاست تعاملی در ژیش
گرفته اند و با کمک شهرداری بخش هایی
از بافت تاریخی مشــهد از جمله بازار سرشور
و بازار سرپوشیده عملیات مرمتی با مشارکت
شــهرداری مشهد و میراث فرهنگی خراسان
رضوی انجام شده است.
پایان مرمت و احیای بازار سرشور مشهد
تا خرداد ۱۴۰۰

محله سرشــور یکی از محلههــای قدیمی
مشــهد بوده که در جنوب شرق محله سراب
و غــرب حرم مطهــر واقع و پــس از محله
سراب ،اعیاننشینترین محله مشهد محسوب
میشده اســت .راســته بازار اصلی مشهد از
این محله شــروع میشده و پس از قطع حرم
مطهر رضوی به محله نوغان میرسیده است.
معبری مهم به نام کوچه «شور» از این محله
آغاز میشــده و پس از عبور از شــرق حرم
امامرضا(ع) به محله نوغان و راسته بازار دیگر
مشهد میرسیده است.
هیئتهای مذهبی زمانی که برای عزاداری به
مشــهد میآمدند ،در ابتدای این بازار قدیمی

پیش از تشرف به حرم مطهر رضوی استحمام
میکردنــد و به همین دلیل ایــن بازار به نام
«سرشور» معروف شده است .بازار سرشور رو
باز است و در آن همه چیز عرضه میشود .این
بازار از دوره صفوی تا کنون تغییرات بسیاری
به خود دیده اما هیــچگاه از تک و تا نیفتاده
است.معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
رضــوی در گفتوگو با ایســنا در خصوص
مرمت و احیای بازار سرشور مشهد اظهار کرد:
بازار سرشور جزو راســته بازارهایی است که
دارای عناصر شاخص برای ثبت در آثار میراث
ملی اســت .محالت مســکونی و حمامهای
قدیمی زیادی در راســته این بازار قرار داشته
که نیازمند رســیدگی ،بهسازی ،مرمت و احیا
قرار دارد و یکی از عناصر شاخص بافتهای
تاریخی مشهد محسوب میشود.
مرجان اکبری ادامه داد :رسیدگی و بهسازی
بافت با ارزش فرهنگی -تاریخی مشــهد از
اســفند  ۱۳۸۸توسط رئیس ســازمان وقت
میراث فرهنگی کشور ابالغ شده است .مرمت
و احیــای آثار ثبت شــده در بافت تاریخی از
اولویت قابل مالحظهای برخوردار اســت .از
ســال  ۱۳۸۸که این طرح زیر نظر شهرداری
مشهد بوده ،توجه چندانی برای احیا و مرمت

بازار سرشور صورت نگرفته است.
وی افزود :خوشــبختانه در ســنوات اخیر با
مصوباتی که شورای شهر مشهد آن را هدایت
کرده ،شــهرداری مشهد تا زمانی که شهردار
بافت تاریخی مشهد را مشخص کند ،وظایف
بافــت تاریخــی را به دوش خواهد کشــید.
امیدوارم همانطور کــه کارهای خوبی برای
بافت تاریخی مشهد در این دوره شکل گرفته،
نظارتهــای میراث فرهنگی اســتان را نیز
مدنظر قرار داده و برای بروز مشکالت کمتر
طرحهای مرمت و احیای بافتهای تاریخی
را از ابتدا به اداره کل میراث فرهنگی اســتان
ارسال کنند.
اکبری ادامه داد :همچنین امیدوارم این روند
در شهرداری مشــهد تداوم داشته باشد و به
زودی شاهد ایجاد شــهرداری بافت تاریخی
در شهر مشهد باشیم .این تشکیالت مدیریتی
کمک خواهد کرد تا یک وحدت رویه در تمام
محدودههای بافــت تاریخی صورت پذیرد تا
فقط شاهد مرمت و احیا در یک راسته از بازار
نباشیم.
احیای محالت قدیمی نیازمند برنامهریزی
و مدیریتی واحد است

اکبــری در خصــوص نیاز ســایر بافتهای
تاریخی مشــهد به مرمت و احیا عنوان کرد:

کال طرق در مجاورت شهرک شهید باهنر پارک خطی می شود
شهردار مشهد گفت :کال طرق واقع در مجاورت شهرک شهید باهنر بدنه سازی ،کف
سازی و تبدیل به پارک خطی خواهد شد.
به گزارش صبح امروز به نقل از پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد محمد رضا کالئی
در حاشیه بازدید استاندار خراســان رضوی از پروژه های شهرداری مشهد در شهرک
شــهید باهنر و فعالیت های انجام شده در حوزه بازآفرینی شهری در محله حر ،گفت:
یکی از پروژه هایی که اســتاندار از آن بازدید داشت ساماندهی کال طرق در مجاورت
شهرک شــهید باهنر بود که طبق برنامه ریزی های انجام شده این کال بنه سازی و
کف سازی خواهد شد.
وی افزود :پس از اجرای بدنه و کف حاشــیه کال نیز تبدیل به یک پارک خطی جهت
استفاده ساکنان شهرک باهنر می شود.
کالئی اضافه کرد :درکنارســاماندهی کال طرح هایی نیز در حوزه بازآفرینی شــهری از جمله تبدیل زمین های بایر به مجموعه
ورزشــی ،زمین بازی ،توسعه فضاهای سبز ،فضاهای فرهنگی ودرمانی نیز از سوی دفاتر تسهیل گری برای شهرک باهنر درنظر
گرفته شده است که این طرح ها نیز دراین بازدید مورد بررسی قرارگرفت تا مشکالت موجود برطرف و اجرای این طرح ها تسهیل
شود.
کالئی ادامه داد :در بازدید امروز استاندار از شهرک شهید باهنر از بافت های فرسوده محله حر نیز بازدید به عمل آمد که مقرر شد
براساس طرح تفصیلی و در چهارچوب طرح های بازآفرینی و بسته مشوق هایی که در این حوزه درنظرگرفته شده است  ،با همکاری
بنیاد مسکن این بافت ها به تدریج احیا و نوسازی شود.
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اجرای بیش از  ۵۰طرح متنوع نورپردازی در سطح شهر
و توجه ویژه به مناطق کمبرخوردار

کارشــناس مرکز پیشبینی
ادارهکل هواشناسی خراسان
رضوی  ۱۱اســفند را زمان
آغاز بارش پراکنده در سطح
استان اعالم و بیان کرد :این
بارندگی کــه تا پایانی هفته
جاری در خراســان رضوی
ادامــه دارد ،روز جمعــه ۱۵
اســفند ماه شــدت خواهد
گرفت.
آیدا فاروقی روز گذشــته در
گفتگو با ایرنا زمان شــروع
روند افزایش ابرناکی آسمان
خراسان رضوی را از سمت غرب استان امشب پیشبینی و بیان کرد :در پی رشد و گسترش ابر
در آسمان استان ،دوشنبهشب بارش پراکنده از نواحی جنوبی خراسان رضوی آغاز خواهد شد.
وی افزود :بارشــها در طول روزهای آتی به صــورت پراکنده ادامه یافته تا اینکه روز جمعه آتی
در پایان هفته جاری ،بر حجم و وسعت آن در مناطق مختلف خراسان رضوی همراه با کاهش
محسوس دمای هوا افزوده میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد :با این حال دمای هوای استان ظرف دو
روز آتی روند افزایشی خواهد داشت.
وی گفت :بر این اساس بیشینه دمای هوای مشهد فردا دوشنبه به  ۱۹درجه خواهد رسید اما روز
سهشنبه  ۱۲اسفند چند درجه کاهش یافته و رو به سردی میرود.

تعامل شهرداری و میراثفرهنگی به جای تقابل

معاون خدمات شــهری شهرداری مشهد از
افزایش بیش از  ۲۶درصدی میزان ریســه
های نــوری در خیابان ها و معابر شــهری
کالنشهر مشهد در اســتقبال از بهار ۱۴۰۰
خبر داد.
به گــزارش صبح امروز ،مهــدی یعقوبی با
اعالم این خبر اظهار کرد :زیبایی منظر شبانه
شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران
اســامی ،همواره یکی از مهم ترین اولویت
های مدیریت شــهری بوده و تالش شــده
است تا با اجرای طرحهای متنوع و استفاده
از تکنولوژی های به روز و با مصرف بهینه انرژی ،منظر شبانه زیبایی در شهر امام رئوف ایجاد شود.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر بیش از  ۲۳۱هزار متر طول ریسه نوری در سطح شهر مشهد نصب شده
است ،افزود :از این میزان بیش از  ۶۰هزار متر طول ریسه بندی ،تنها در استقبال از بهار ( ۱۴۰۰بهمن و اسفندماه
 )۹۹اجرا شده است که  ۲۶درصد کل میزان ریسه های نوری شهر مشهد را شامل میشود.
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد بیان کرد :با توجه به تقارن ایام مبارک ماه رجب ،شعبان و اعیاد مذهبی و
ن بندی استقبال از بهار  ۱۴۰۰استفاده شد که دارای
عید نوروز ،برای اولین بار در مشهد از ریسه فول کالر در آذی 
مزایایی نظیر کنترل از راه دور ،ضد آب بودن و طول عمری بیش از  ۵۰هزار ساعت بوده و می توانند بیش از
 ۱۶میلیون رنگ را به نمایش بگذارند.
یعقوبی خاطرنشــان کرد :این ویژگی ها در کنار فرمان پذیری و برنامه نویســی انواع افکت ها ،باعث می شود
بتوانیم در مناسبت های مختلف سال ،با استفاده از برنامه نویسی هوشمند ،تنوع نوری و رنگی گسترده ای را در
نورپردازی های شهری ایجاد کنیم.
وی اضافه کرد :امســال و در آســتانه بهار  ،۱۴۰۰آذین بندی مناطق کم برخوردار و حاشیه شهر هم در دستور
ن بندی قرار گرفته است و عالوه بر معابر مناطق برخوردار ،معابر پرتردد مناطق حاشیه ای شهر از
کار ویژه آذی 
جمله مناطق ســه ،چهار ،پنج و  6به صورت ویژه و با ریسه های فول کالر ،آذین بندی خواهد شد که از جمله
این معابر می توان به بولوار رســالت ،میدان رسالت ،بولوار طبرسی شمالی ،بولوار پنجتن ،بولوار شهید آوینی و
بولوار حر اشاره کرد.

بــازار فرش به عنوان یــک اثر تاریخی ثبت
شده در فهرســت آثار ملی ،راسته کوچه باغ
حسن خان ،راسته کوچه ساالری مقدم ،کوچه
پنجه ،سراب ،سبز ،سعدی و خامنهای از جمله
راستههای قدیمی و تاریخی مشهد است که
نیاز بــه مرمت و احیا دارند .تمامی محالت و
کوچههای قدیمــی و تاریخی نیازمند مرمت
و احیا هستند اما این که چگونه برای مرمت
اولویتبندی شوند ،نیازمند یک برنامهریزی و
مدیریت واحد است.
پیشرفت  ۶۵درصدی مرمت و احیای
بازار سرشور

حســین عبداهللزاده ،شــهردار منطقه هشت
مشــهد نیز در خصوص عملیات بهســازی
و مرمت بازار سرشــور تصریح کــرد :پروژه
بهسازی بازار سرشور از سال گذشته آغاز شده
و بازسازی سر درب مغازهها ،ساخت یک سر
درب برای بازار و پوشــش غشایی به صورت
چادر نیز انجام گرفته است .از حدود  ۹۰ستونی
که برای بهسازی بازار در نظر گرفته شده بود،
تنها احداث  ۲۰ستون دیگر باقیمانده است.
مرمت و احیای بازار سرشور تا کنون  ۶۵درصد
پیشرفت فیزیکی داشته و تمام تالش ما این
است که تا خرداد سال آتی به پایان برسد.
وی اضافــه کرد :به دلیل تردد و ترافیک زیاد

بازار سرشور و حضور همزمان مردم و کاسبان
کار بهسازی به سختی و کندی انجام میشود.
در ابتدا  ۹میلیارد و  ۴۰۰میلیون برای بهسازی
بازار سرشور قرارداد ،منعقد کرد ه بودیم که به
دلیل افزایش هزینهها ممکن است  ۲۵درصد
دیگر به آن اضافه شود و مجموع هزینههای
مرمت و بازار سرشــور به حــدود  ۱۱میلیارد
تومان برسد.
آغاز عملیات بهسازی و اتصال دو محله
سرشور و ارگ در سالهای  ۱۴۰۰و
۱۴۰۱

شهردار منطقه هشت مشهد در خصوص سایر
برنامههای شهرداری برای بافتهای تاریخی
این منطقه گفت :برای دو محله سرشور و جنت
یا ارگ صنعت پروژههایی تعریف کردهایم که
بر اساس اتصال به یکدیگر انجام خواهد شد.
این دو طرح با سازمان بازآفرینی نهایی شده
و پس از تصویب اعتبارات پیشبینی شــده
برای کفســازی و بهسازی این دو محله که
منجر به ایجاد یک مسیر تردد به حرم رضوی
میشــود ،اجرایی خواهد شد .این دو طرح در
برنامههای آتی شهرداری منطقه هشت قرار
دارد و مطابق طراحیهــا و برنامهریزیهای
صورت گرفته در ســالهای  ۱۴۰۰و ۱۴۰۱
اجرا خواهند شد.

دسترسی دوم ایستگاه شهید کاوه قطارشهری آماده بهره برداری شد
مدیرعامل شــرکت قطار شهری شهرداری مشهد گفت :دسترسی دوم ایستگاه شهید
کاوه خط دو با هزینه  17میلیارد تومان آماده بهره برداری شده است.
به گزارش صبح امروز کیانوش کیامرز درخصوص اقدامات انجام شده در خطوط قطار
شهری مشهد ،افزود :در ایستگاه های شهید کاوه ،الندشت ،وسعدی خط دو قطار شهری
مشهد تنها یک دسترسی به بهره برداری رسیده است که اکنون دسترسی دوم ایستگاه
شــهید کاوه آماده بهره برداری شده و طی روزهای آینده افتتاح و در اختیار شهروندان
قرار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد :دسترسی دوم ایستگاه شهید کاوه دارای دو پله برقی و آسانسور جهت
استفاده از افراد دارای معلولیت و سالمندان است که با هزینه بیش از  17میلیارد تومان
احداث شده است.
کیامرز با بیان اینکه دسترسی دوم در ایستگاه های سعدی تا پایان سال و ایستگاه الندشت تا اوایل سال 1400آماده بهره برداری
خواهد شد ،اظهارکرد :عملیات تکمیلی ایستگاه سالمت نیز واقع در پایان خط دو قطار شهری مشهد ،اکنون درحال انجام است.
مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد افزود :ایستگاه سالمت به عنوان ایستگاه سوار نیز عمل خواهد کرد و شهروندان می توانند
دراین ایستگاه خودروهای خود را پارک کرده و با استفاده از قطار شهری ادامه مسیر بدهند.
وی ادامه داد :ایستگاه پارک سوار سالمت که جزو آخرین پازل های خط دو قطار شهری مشهد خواهد بود ،حداکثر تا اردیبهشت
سال  1400به بهره برداری خواهد رسید.
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 109اقامتگاه بومگردی در خراسان رضوی فعال است

آسمان خراسان رضوی بارانی میشود

پروژه مرمت و احیای بازار سرشور مشارکتی اجرا میشود

مدیرکل میراثفرهنگی،گردشگری و صنایع
دستی خراسان رضوی از فعالیت  ۱۰۹اقامتگاه
بومگردی دارای مجوز در این استان خبر داد.
به گزارش صبح امــروز ،ابوالفضل مکرمیفر
گفت :بررسی وضعیت پراکنش این واحدها در
سطح شهرستانهای استان نویدبخش آینده
خوبی برای توسعه گردشگری استان است.
وی افــزود :شهرســتان گناباد بــا  ۱۲واحد
بیشــترین اقامتگاهها را دارد و شهرستانهایی
ماننــد قوچان ،فیــروزه و گلبهــار هر کدام
یک واحد اقامتــگاه دارند.مدیــرکل میراث
فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی ادامه داد :شهرستانهایی چون جغتای ،خوشاب ،سرخس،
ششــتمد ،زاوه ،صالحآباد ،فریمان و مهوالت هم در حال حاضر اقامتگاه بومگردی ندارند.وی با اشاره به وجود
ظرفیتهای بینظیر برای بومگردی و توسعه واحدهای اقامتی بومی در این استان گفت :با حمایت از تاسیس
و راه اندازی این واحدها و ارائه تسهیالت به متقاضیان شمار واحدهای فعال بومگردی در استان طی امسال و
ســال آینده تا  ۲۰۰درصد افزایش خواهد یافت.مکرمیفر افزود :با توجه به ظرفیتهای بومی ،تاریخی و طبیعی
در استان خراسان رضوی واحدهای اقامتی بومی تا  ۸۰۰واحد قابل افزایش است.وی ادامه داد :تا قبل از شیوع
بیماری کووید  ۱۹هم بومگردی و اقامتگاههای بومی در خراسان رضوی مورد استقبال گردشگران خارجی قرار
داشت و به خصوص در شهرهایی مانند گناباد ،تربتجام و خواف شاهد استقبال بیشتر گردشگران خارجی از این
واحدها بودیم.مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت :شمار اقامتگاههای
بومگردی استان در چارچوب برنامهریزی و تالشهای جاری تا پایان دوره فعالیت دولت دوازدهم به  ۱۶۰واحد
افزایش خواهد یافت.
وی افزود :خراســان رضوی به دلیل گستردگی و تنوع جاذبههای تاریخی ،فرهنگی ،طبیعی و گردشگری این
خطه ،از ظرفیت بسیار برای توسعه بومگردی و ایجاد واحدهای اقامتی برخوردار است.
مکرمی فر ادامه داد :به همین خاطر عالوه بر واحدهای اقامتی بومگردی که تاکنون در خراســان رضوی مورد
بهرهبرداری قرار گرفتهاند موافقت اصولی تاسیس  ۱۶۵اقامتگاه بومگردی دیگر نیز از سوی این ادار ه کل صادر
شده است.وی گفت :در پی صدور موافقت اصولی برای تاسیس این تعداد اقامتگاه هماینک اقدامات اجرایی به
منظور راه اندازی آنها آغاز شده است.
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مظاهری به کمیته انضباطی باشگاه استقالل
فراخوانده شد

در پی بی انضباطی رشــید مظاهری دروازهبان استقالل در تمرین امروز این تیم ،این دروازهبان به
کمیته انضباطی باشگاه استقالل دعوت شد.
به گزارش ســایت رسمی باشگاه استقالل ،در پی بی انضباطی رشید مظاهری دروازهبان استقالل
در تمرین امروز این تیم ،این دروازهبان به کمیته انضباطی باشــگاه استقالل جهت ادای توضیحات
دعوت شد.
باشگاه اســتقالل با هرگونه بی انضباطی برخورد خواهد کرد چراکه راه موفقیت در همدلی و البته
نظم درون تیمی است.

دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور

تفتیان در  ۶۰متر قهرمان شد

دونده ملی پوش کشورمان در دوی  ۶۰متر داخل سالن قهرمانی کشور قهرمان شد.
به گزارش خبرنگار ورزشــی خبرگزاری فارس ،در ادامه رقابتهای روز نخست مسابقات دوومیدانی
داخل سالن قهرمانی کشور ،در ماده  ۶۰متر حسن تفتیان ،دونده المپیکی کشورمان توانست یا رکورد
 ۶.۵۴ثانیه در جایگاه نخست قرار بگیرد .رضا قاسمی دیگردونده مطرح ایران با  ۶.۷۶ثانیه دوم شد.
در پرش طول نیز کیوان قنبرزاده موفق شد یا رکورد  ۲.۱۹متر به مدال طال برسد.

ریاست فدراسیون فوتبال به عزیزیخادم رسید

مجمع انتخاباتــی فدراســیون فوتبال برای
مشــخص شــدن رئیس جدید آن در سالن
اجالس ســران برگزار شد و در نهایت رئیس
جدید این فدراسیون مشخص شد.
به گزارش فارس ،مجمع انتخاباتی فدراسیون
فوتبــال از ســاعت  10:20امروز در ســالن
اجالس سران با قرائت قرآن آغاز شد.
این مجمع انتخاباتی قرار بود اســفند ســال
گذشته برگزار شود اما  10روز قبل از برگزاری
مجمع فیفا به اساســنامه ایران ایراد گرفت و
برای اصالح آن این مجمــع به تعویق افتاد.
ســرانجام پس از کش و قــوس های فراوان
اساسنامه ارسالی ایران به فیفا از سوی مدیران
جهانی این رشــته تایید شد و در نهایت برای
تاریخ  10اسفند برگزاری مجمع انتخاباتی به
تصویب رسید.
دیروز از بین مصطفی آجورلو ،شــهاب الدین
عزیزی خادم ،کیومرث هاشمی و علی کریمی
یکی به عنوان رئیس انتخاب می شود.
همچنین در نشســت اعضــای جدید هیات
رئیسه فدراســیون فوتبال و نواب رئیس هم
انتخاب شدند.
اسامی نامزدها به شرح زیر است:
علی کریمی (نواب رئیس :مهدی مهدوی کیا
 سعید دقیقی و فاطمه علیپور)شــهابالدین عزیزیخــادم (نــواب رئیس:
منصــور قنبــرزاده  -حیدر بهاروند و شــهره
موسوی)
کیومرث هاشــمی (نــواب رئیــس :علیرضا
رحیمی،غالمرضا بهروان و پریا شهریاری)
مصطفــی آجورلو (نواب رئیس :حســن نصر
اصفهانی -سعید فتاحی و لیال محمدیان)
*هیات رئیسه

فوتبالباخت

* پس از قرائت قرآن و پخش سرود جمهوری
اسالمی ،مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون
فوتبال ضمن خیر مقدم و تشــکر از حاضران
صــورت جلســه و نحوه رای دهــی اعضای
مجمع را اعالم کرد.
*علــی غفــاری ،طهمورث حیــدری ،صمد
نوتــاش به عنوان ناظــر و رحمانی ،حیاتی و
حیدری به عنوان شمارش کنندگان آرا در این
بخش انتخاب شدند.
*مصوبه مجمع قبلی فدراسیون با اکثریت آرا
از سوی اعضای مجمع تایید شد.
*همزمان با برگــزاری انتخابات یک نقاش
در طبقه دوم ســالن اجالس ســران مشغول
کشــیدن پرتره نامزدهای ریاست فدراسیون
فوتبال بــود .این نقاش شــباهت زیادی به
اشکان دژاگه داشت.
*همچنیــن جعفــر ســمیعی ،مدیرعامــل
پرســپولیس که در کنار اسماعیل خلیل زاده،
نماینده باشگاه اســتقالل و فرهاد حمیداوی
مالک فعلی باشــگاه شــهرخودرو در ســالن
نشسته بود لحظاتی با آنها صحبت کرد.
* علــی فالحتــی مســئول کمیتــه بدوی

یادمان باشــد که به خاطر اعمال و ر فتار خود
جواپ پس دهیم .ما امانتدار  80میلیون مردم
هستیم که امیدشان به فوتبال است .همچنین
مدیون خون شهدایی هستیم که با چشمالن
باز ،امانت را به ما سپردند.
وی گفــت :من ســعی کــردم در این مدت
خودسانســوری داشته باشــیم .یکی از موارد
مهم احراز صالحیــت و عدم احراز صالحیت
دوســتان بود .البته فرق است بین کسی که
صالحیت ندارد و کسی که صالحیتش احراز
نشده است .کســی که صالحیتش توسط ما
احراز نشده ،معنی اش این است که صالحیت
ندارد .البته کســانی که صالحیتشان احراز
نشــد به خاطر این بود که فرم ها را به موقع
به ما نرساندند.
فالحتی عنوان کرد :در صحبت با دوســتان
 AFCاعالم کردم که هیچ مناصب حکومتی
و دولتی در این انتخابات دخیل نبود .از وزارت
ورزش هنم تشــکر میکنیم که بدون دخالت
پیگیر و دلواپس برگزاری مجمع بود.
رئیس کمیتــه انتخابات فدراســیون فوتبال با
اشاره به بحث حقوقی امر مختومه گفت :اینجا

و هیچ رای دهنده ای تلفن همراه نباید داشته
باشد .جالب اســت در حالی که گفته می شد
هیچ یک از اعضا حق آوردن تلفن همراه را به
این جلسه ندارند اما همگی تلفن های همراه
خود را آورده اند.او همچنین گفت :دستهایتان
را روی برگه ها بگیریــد چون لنز دوربین ها
قوی است!
* در زمان رای گیری انتخابات فدراســیون
فوتبــال در حالــی که پخش زنــده صفحه
فدراســیون فوتبــال در اینســتاگرام در حال
نمایش بود به یکباره این الیو قطع شد .حتی
این برنامه که از شبکه آنتن در حال پخش بود
نیز قطع شد .این سوال پیش می آید که مگر
قرار است در انتخابات چه اتفاقی روی دهد که
الیو اینستاگرامی باید لغو شود؟
* بعــد از چنــد دقیقــه الیو اینســتاگرامی
فدراسیون فوتبال و شبکه آنتن وصل شدند و
روند انتخابات پخش شد.
*به هنگام اعالم نماینده باشگاه ها آلومینیوم
تیم لیگ یکی رو تابلو اعالم شــد که سعید
عباسی به این مساله اعتراض کرد.
*تعدادی از نمایندگان فیفا به شــکل آنالین

پس از رای نیاوردن در مجمع؛

علی کریمی:روز مهندس را تبریک میگویم

روسای هیاتهای فوتبال

احســان اصولی (خراسان رضوی) عبدالکاظم
طالقانــی (خوزســتان) ،طهمــورث حیدری
(چهارمحــال و بختیاری) ،حســین باجیوند
(قزویــن) ،حبیباهلل ابوالحســن شــیرازی
(تهران) ،امیرحســین محتشم (بوشهر) ،علی
طاهری (اصفهــان) ،عباس صوفی (همدان)،
جواد ششــگالنی (آذربایجان شرقی) ،منصور
بیک وردی (البرز) ،غالمعلی هنرپیشه (فارس)
مدیران عامل باشگاهها

ســعید عباســی (آلومینیوم اراک) ،محمدرضا
ســاکت (ســپاهان) ،بهرام رضاییان (پارس
جنوبی) ،سعید نجاریان (تیم فوتسال شهروند
ساری) ،مهرداد سراجی (سایپا) ،علیرضا جنتی
(تیم فوتســال گیتی پســند اصفهان) ،احمد
عشــقان ملک (تیم فوتبال ســاحلی مقاومت
گلساپوش یزد) ،اکبر محمدی (پیکان)
کارشناس (سایر اعضای هیات رئیسه)

رضا رضایی ،فریده شــجاعی ،مسعود مرادی،
داود رفعتــی ،ابراهیم شــکوری  ،حمیدرضا
مهرعلــی ،صادق دوردگر ،میرشــاد ماجدی،
احمدرضا براتی ،حســن کامرانیفر ،محسن
ترکی ،محمد آخوندی ،هوشــنگ نصیرزاده،
امین نوروزی ،حسین شمس ،علیرضا شهاب،
غالمرضــا جباری ،علــی علیــزاده ،هدایت
ممبینی ،شــهامت عباسی ،رضا درویش ،نیما
نکیســا ،حسین زرگر ،رســول فروغی ،سعید
فتاحی ،خداداد افشاریان ،بهنام ابوالقاسم پور،
علیرضا ابراهیمی ،رضا صادق پور ،اســماعیل
صفیری ،جمیله کشاورز ،رضا محمد کاظمی،
حسین نیرویار.
* در این مجمــع نمایندگان کنفدراســیون
فوتبال آسیا هم حضور دارند .سنجر رضایف و
مصطفی دو نماینده  AFCهستند.
* این مجمع انتخاباتی بعد از  4ساله و نه ماه
در حال برگزاری است.
* مجمع فدراســیون فوتبال به صورت زنده
در حال پخش از اینســتاگرام بود و برای فیفا
هم پخش شد.
* ۸۶نفر از اعضای مجمع حضور دا شتند.

نامزد ریاست فدراســیون فوتبال پس از آنکه نتوانست آرای الزم
را کســب کند گفت :فوتبال دیگر به من نیاز ندارد چرا که اگر نیاز
داشــت امروز در مجمع رای می آوردم.به گــزارش خبرنگار مهر،
علی کریمی در مجمع انتخابات فدراســیون فوتبال  ۹رای کسب
کرد و نتوانســت بــه مرحله بعدی این رای گیــری راه پیدا کند و
به همراه مصطفی آجورلو از مجمع خارج شــد.کریمی پس از این
اتفاق گفت :بعد از ســالها طبیعت ًا شــرایط برای حضور فوتبالیها
فراهم شد که بتوانیم در انتخابات شرکت کنیم اما نتیجه آنطور که
میخواستیم رقم نخورد.وی ادامه داد :برای رئیس آینده فدراسیون
آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم بتواند کارهای اساسی برای این
فوتبال انجام دهد.کریمی ادامه داد :از ابتدا هم میدانســتیم که در
این مجمع چه اتفاقی رقم خواهد خورد .صرف ًا برای این حضور پیدا
کردم که بعداً نگویند شرایط برای فوتبالیها فراهم شد اما نیامدند.
نتیجه انتخابات از قبل مشــخص بــود .از  ۹نفری که به من رای
دادند تشکر میکنم.
فدراســیون در صحبــت هایش گفــت؛ اگر
کاندیداها نتوانند بیش از نیمی از آرا را کسب
کنند ،دو نامزدی که بیشــترین تعداد رای را
دارند ،بــه دور دوم راه پیدا میکنند و بقیه از
ادامه راه حذف خواهند شد.
علی فالحتی رئیس کمیته انتخابات فدراسیون
فوتبال در صحبتهایی اظهار داشت :ما یکی
دو ماه امانتدار بودیــم و فکر میکنم امانتدار
خوبی بودیــم و امروز شــما اعضای مجمع
امانتدار هســتید که باید به اهلش بســپارید.
اهلش کیس؟ کســی که امانتداری کند .باید

کاپیتان پیشــین تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد :این مجمع نشان
داد و مشخص کرد که فقط  ۹نفر میخواستند شرایط فوتبال تغییر
کند .امیدوارم رئیس آینده فدراســیون این نفرات را اذیت نکنند و
اجازه بدهند کارشان را انجام دهند.
علی کریمی در ادامه خاطرنشــان کــرد :آرایی که اعضای مجمع
دادند برای من قابل احترام است ،اگر من هم جای اعضای مجمع
بودم به هرکســی که دوست داشــتم رای میدادم .این موضوع را
به وجدان دوســتان واگذار میکنم و امیدوارم اعضای مجمع پیش
وجدانشان راحت باشند.
کریمی در مورد اینکه آیا این مجمع هم مهندســی شده بود گفت:
مهندسی را نمی دانم اما جا دارد روز مهندس را به مهندسین عزیز
تبریک بگویم و برایشان آرزوی موفقیت کنم.
علی کریمی در پایان به این پرســش که آیــا همچنان در فوتبال
حضور خواهد داشــت و کار مربیگری خواهد کــرد گفت :فوتبال
دیگر نیازی به من ندارد چرا که اگر نیاز داشت حتم ًا رای میآوردم.

امر مختومه وجود ندارد .کســانی که صالحیت
شــان احراز نشده معنی اش این نیست که اگر
مثال ســه ما دیگر انتخابات دوباره برگزار شود،
دیگر نتوانند نامزد شــوند .آنها باز هم میتوانند
نامزد شوند و عدم احراز صالحیت ابدی نیست.
وی در پایــان توضیحــات و تذکراتی را در
خصوص نحــوه رای دادن به اعضای مجمع
ارائه کرد.
* بــه هنــگام گرفتن برگــه آرا نبــی دبیر
فدراســیون فوتبال تاکید کرد که به هیچ وجه
عکس و فیلم از برگه های رای گرفته نشــود

مشــغول تماشا و نظارت این مجمع انتخاباتی
هستند.
* شــمارش آرای کاندیدا آغاز شده است .در
این بخــش  87رای به صنــدوق ها ریخته
شد .طبق شــمارش صورت گرفته مصطفی
آجورلو  ،18شــهاب عزیزی خادم  ، 35علی
کریمی  ، 9کیومرث هاشمی  24رای آوردند
که انتخابات به دور دوم کشیده شد .یک رای
هم باطل اعالم شد.
بدیــن ترتیــب رای گیــری در دور دوم بین
عزیزی خادم و هاشمی برگزار می شود.

دلداری «پپه» به طارمی

* علی کریمی قبــل از برگزاری انتخابات در
دور دوم محل برگزاری نشست را ترک کرد و
هنگام ترک این اجالس ،حضار برای او دست
زدند .همچنین آجورلو نیز سالن را با همراهی
محمود اســامیان ترک کرد .او حاضر نشد با
خبرنگاران گفت و گو کند.
* شــمارش آراء در دور دوم آغاز شد .در این
رای گیری شــهاب الدیــن عزیزی خادم 49
رای را کســب کرد و هاشــمی بــه  38رای
رسید .بدین ترتیب عزیزی خادم رئیس جدید
فدراسیون فوتبال شد.
*پس از انتخاب شــهاب الدین عزیزی خادم
به عنوان رئیس جدید فدراســیون ،کیومرث
هاشــمی رقیب وی به ســمت عزیزی خادم
رفت و به این فرد تبریک گفت.
* با توجه به اینکه نــواب اول و دوم معرفی
شــده عزیزی خادم که بهاروند رد صالحیت
شــد و منصور قنبرزاده از حضور در انتخابات
انصراف داد .رای گیری برای نواب اول و دوم
انجام نمی شــود .امــا رای گیری برای نواب
سوم که مســئول کمیته بانوان است در حال
انجام است.
* شــهره موسوی با کسب  70رای در مقابل
 17رای باطل به عنــوان نایب رئیس بانوان
فدراسیون فوتبال انتخاب شد.
عزیزی خــادم و بهاروند پــس از پایان رای
گیری برای نایب رئیسی بانوان به سمت نبی
رفته و از وی تشکر کردند.
* در رای گیری اعضای جدید هیات رئیســه
فدراسیون فوتبال ،احسان اصولی و طهمورث
حیدری به عنوان نماینده هیات های اســتانی
در هیات رئیســه انتخاب شدند .اصولی رئیس
هیات فوتبال استان خراسان رضوی و حیدری
رئیس هیــات فوتبــال اســتان چهارمحال
بختیاری اســت .کاظم طالقانی در این بخش
نتوانست رای بیاورد.
*در هنگام رای گیری هیات رئیسه فدراسیون
فوتبال در بخش نماینده مدیران باشــگاهها،
احســان حاج صفی برای چند دقیقه با شهاب
الدین عزیزی خادم رئیس جدید فدراســیون
فوتبال به گفتوگو مشغول بود.
* در بخــش انتخاب نماینده باشــگاه ها در
هیات رئیسه بهرام رضاییان مدیرعامل باشگاه
پارس جنوبی با  40رای و محمدرضا ساکت و
مهرداد سراجی مدیران عامل سپاهان و سایپا
هر کدام  25رای کســب کردند که در نهایت
رضاییان برای حضور در هیات رئیسه انتخاب
شد و بین ساکت و سراجی دوباره رای گیری
صورت می گیرد.
* پس از کشــیده شــدن انتخابــات نماینده
باشــگاه ها به دور دوم بین ساکت و سراجیف
مهدی نبی اعالم کرد با توجه به جلوگیری از
فرسایشی شدن روند این انتخاب و همچنین
انتخاب کارشناســان هیات رئیسه به صورت
همزمان برگزار شود.
* نبی هنگام اعالم اســامی نامزدهای بخش
کارشناسان هیات رئیســه عنوان کرد فریده
شجاعی از این بخش انصراف داده است.
* با اعــام عزیزی خــادم ،حیدربهاروند به
عنوان سرپرست نایب رئیس دوم انتخاب شد.
* در ادامــه شــمارش آراء از بین ســاکت و
ســراجی به عنوان نماینده باشگاه ها ،سراجی
به هیات رئیســه فدراســیون راه پیــدا کرد.
سراجی  49رای کسب کرد و ساکت  34رای.
* در اقدامــی عجیب از ســوی برخی از رای
دهنــدگان ،درحالی که ابراهیم شــکوری از
حضــور در انتخابات به عنوان کارشــناس در
هیات رئیسه فدراسیون انصراف داده است ،به
سخنگوی باشگاه پرسپولیس رای دادند.
* احمدرضــا براتــی ،خــداداد افشــاریان و
میرشــادماجدی به ترتیب بــا  20 ، 24و 20
رای توانســتند به هیات رئیسه فدراسیون راه
پیدا کنند.

طارمی یاد بازی ایران  -پرتغال را زنده کرد /دلداری «پپه» به مهدی
مهدی طارمی در بازی حساس لیگ پرتغال بین پورتو و اسپورتینگ یاد دیدار تیم ملی فوتبال ایران
مقابل پرتغال را زنده کرد.
به گزارش خبرنگار مهر ،در دیدار حساس هفته بیست و یکم لیگ فوتبال پرتغال تیم فوتبال پورتو به
مصاف اسپورتینگ لیسبون رفت و این بازی با نتیجه تساوی بدون گل تمام شد .پورتو که در رده دوم
جدول لیگ پرتغال بود و فاصله  ۱۰امتیازی با اسپورتینگ صدرنشین داشت ،در صورت برد در این
مسابقه میتوانست به قهرمانی امیدوارتر شود اما تالش این تیم برای گلزنی به پورتو ثمری نداشت.
مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو در این مســابقه صاحب دو موقعیت خوب گلزنی شد
که با کم دقتی این فرصتها از دست رفت .این مهاجم ایرانی ساعاتی بعد از بازی ،با انتشار پیامی
از هواداران تیم پورتو عذرخواهی کرد.
اتفاقاتی که در این بازی برای طارمی افتاد بی شــباهت به بازی ایران و پرتغال در مرحله مقدماتی
جام جهانی روسیه نبود .طارمی در ثانیههای پایانی آن مسابقه و در حالی که بازی با نتیجه تساوی
یک  -یک در جریان بود ،یک موقعیت بسیار خوب گلزنی را در محوطه جریمه پرتغال به اوت زد تا
آه از نهاد هواداران فوتبال ایران برآید .در صورت گل شدن آن موقعیت ،پرتغال از جام جهانی حذف
میشد و تیم ملی ایران به مرحله بعدی راه مییافت.
طارمی در حسرت از دست دادن آن موقعیت تحت فشار زیادی قرار گرفت و در زمین مسابقه شروع
به گریه کرد .عالوه بر اعضای تیم ایران ،یکی از نفراتی که به طارمی و دیگر بازیکنان ایران دلداری
داد« ،په په» مدافع سرشناس پرتغال بود.
این اتفاق به نوع دیگری در بازی پورتو با اســپورتینگ رقم خورد؛ با این تفاوت که این بار په په به
عنوان هم تیمی به مهاجم تیم ملی ایران دلداری داد .طارمی از شدت ناراحتی بعد از پایان مسابقه
ابتدا روی زمین نشست و یکی از بازیکنان پورتو برای بلند کردن او از زمین تالش کرد .طبق ادعای
ســایت « »noticiasaominutoطارمی حتی به دلیل از دســت دادن این موقعیتها بعد از بازی با
اسپورتینگ گریه کرده است.
او هنگام خروج از زمین هم با اســتقبال «سرجیو کونسیسائو» سرمربی پورتو مواجه شد .در همین
هنگام په په هم به سمت طارمی رفت و با باز کردن آغوشش برای او ،به این مهاجم ایرانی دلداری
داد.

لیست خرید دفاع پرسپولیس یک نفره است

ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تنها یک بازیکن را برای حضور در خط دفاعی این تیم به باشگاه
اعالم کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر ،یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس برای تقویت خط دفاعی این تیم
خواهان جذب علی نعمتی مدافع شهرخودرو مشهد است تا بتواند او را به جمع شاگردان خود در نیم
فصل دوم اضافه کند.
با این حال اختالف مالی پرسپولیس با باشگاه شهرخودرو بر سر پرداخت مبلغ رضایتنامه یحیی گل
محمدی باعث شد تا انتقال نعمتی نیز فع ً
ال منتفی شود و سید مهدی رحمتی سرمربی مشهدیها
با این جدایی مخالفت کند.
شهرخودرو در حالی نسبت به انتقال نعمتی مخالفت کرده است که گل محمدی هیچ گزینه دیگری
را برای جذب در خط دفاعی پرسپولیس به باشگاه اعالم نکرده است و اصرار به حضور نعمتی دارد.
در صورتی که این بازیکن بتواند رضایتنامه خودش را دریافت کند با قراردادی به مدت یک فصل و
نیم به پرسپولیس میپیوندد تا برای این تیم بازی کند.
کد خبر

هافبک میانی تیم فوتبال تراکتور به استقالل
پیوست

هافبک میانی تیم فوتبال تراکتور با عقد قراردادی به مدت دو ساله و نیم به استقالل پیوست.به گزارش
سایت رسمی باشگاه استقالل ،ســعید مهری هافبک میانی سابق تیمهای تراکتور ،ماشینسازی و
گســترش فوالد با عقد قراردادی  ۲و نیم ساله به استقالل پیوست .برخالف شایعات ،این بازیکن با
محمد دانشگر معاوضه نشده است.وی در خصوص آبیپوش شدنش به سایت رسمی باشگاه استقالل
گفت :از اینکه به باشگاه بزرگ استقالل پیوستم خیلی خوشحالم .این باشگاه پر افتخارترین باشگاه
ایرانی در آسیا است و بازی کردن در آن افتخار است.مهری در خصوص حضور بازیکنان دیگری در
پست او هم گفت :همانطور که گفتم استقالل باشگاه بزرگی است و طبیعت ًا بازیکنان بزرگی هم دارد.
من هم مانند هم تیمیهای خود تالش میکنم تا به استقالل کمک کنم و امیدوارم مثمر ثمر باشم.
هافبک میانی جدید استقالل در پایان خطاب به هواداران گفت :من همه تالش خود را برای استقالل
خواهم کرد .زمانی که در تراکتور بودم ،هواداران تراکتور به من لطف داشتند و امیدوارم روند بهتری از
خود در استقالل نشان دهم و هواداران استقالل هم از من راضی باشند.

ذوب آهن دو مهاجم تیم فوتبال گل گهر را
جذب کرد

دو مهاجم تیم فوتبال گل گهر سیرجان به تیم ذوب آهن اصفهان پیوستند.به گزارش خبرگزاری
مهر ،با اعالم باشگاه ذوب آهن پیمان رنجبری ،مهاجم فوتبال ایران رسم ًا به تیم فوتبال ذوب آهن
پیوست .این بازیکن که سابقه حضور درتیم های شهرداری تبریز ،نفت و گاز گچساران ،گسترش
فوالد تبریز ،شــهرداری اردبیل ،پیکان تهران و گل گهر ســیرجان را در کارنامه خود دارد با عقد
قراردادی به مدت یک فصل و نیم به جمع سبزپوشــان اصفهانی پیوست.همچنین رضا محمود
آبادی مهاجم ســیرجانی تیم گل گهر رسم ًا به جمع سبزپوشان اصفهانی پیوست .این بازیکن که
سابقه حضور در لیگ آزادگان و لیگ برتر کشور در تیمهای نساجی مازندران و گل گهر سیرجان
را در کارنامه خود دارد با عقد قراردادی به مدت یک و نیم فصل به جمع شاگردان مجتبی حسینی
افزوده شد.
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حوزههای علمیه مدرسه راه میاندازند؟

مشــاور وزیر آموزشوپــرورش  :حوزههای علمیــه تازه ه فکر
افتادهاند که در همه دســتگاهها اثرگذاری هدفمند داشتهباشند.
حاجیان زاده ،مشــاور دبیر ســتاد همکاریهای حــوزه علمیه
و آمــوزش و پــرورش خبــر داده حوزههای علمیه در کشــور
مدرســههای علوم و معارف اسالمی راه میاندازند تا الگوسازی
کنند .او افزوده امروز حوزههای علمیه به صورت رسمی به تالیف
کتب درسی وارد شدهاند و خوشبختانه در همه گروههای درسی
ســازمان تالیف کتب درســی ،که مغز متفکر آموزش و پرورش
نماینده دارند .ایــن مقام دولتی خبر داده« :از دغدغههای حوزه
علمیه این اســت که اثرگذاریاش را هدفمند و ساختاری کند
و در طــرح آمایش حوزهها ،بیش از  ۱۰۰دســتگاه هدف مورد
توجه قــرار گرفتهاند که حوزه و حوزویــان بتوانند در آن نقش
موثری ایفا کند».
هشدار مکتوب ایران به آژانس درباره قطعنامه احتمالی
شورای حکام

علی اکبر صالحی ،رئیس ســازمان انرژی اتمی :در صورتی که
شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نســبت به اقدام
ایــران مبنی بر توقف پروتــکل الحاقی قطعنامــه ای را علیه
کشــورمان صادر کنند ،ایران واکنش مناسبی را خواهد داشت و
در این راستا نامه ای هم ارسال شده است .پیوست بیانیه توافق
سازمان با آژانس محرمانه است ،شــروط خاصی در این زمینه
نیامده و بنا بر اطالعات دقیقی که درباره فهرســت تاسیســات
و دوربین های نظارتی در این پیوســت ذکر شده است .به دلیل
مالحظــات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تاسیســات
کلیدی ایران ،این پیوست محرمانه خواهد ماند.
فاجعه بیتکوین در راه است؟

«حکیمی» معاون ســابق بانک مرکزی گفت :ایران باید موضع
خود را در برابر بیت کوین مشخص کند؛ در بدترین حالت ممکن
قرار داریم؛ مردم چیزی را میخرند که نه پشتوانه قانونی دارد نه
منع قانونی .برخی کشــورها مانند امریکا ضمن موافقت با خرید
و فروش بیت کوین به مردم گفته اســت که باید بیت کوین را
در کیف پول مشخصی قرار دهید و برای دریافت این کیف پول
باید احراز هویت شــود بنابراین دیگر ناشناس نیست و اگر بیت
کوینی در کیف پولی قرار گیرد که ثبتنام نشــده باشد ،قاچاق
به حســاب میآید .االن با این وضعیت می توانند با دســتگاه
ماینر بیت کوین اســتخراج کرده و در ترکیه خانه بخرند! در این
حالت ارز کشور به راحتی خارج میشود و خروج سرمایه باالیی
خواهیم داشت.و هر چقدر بیشتر بالتکلیف بماند خروج سرمایه
شدیدتر میشــود؛ اگر حاکمیت ورود نکند ،هم مردم ضرر می
کنند هم حاکمیت! بیت کوین یک دارایی با ســودآوری و ضرر
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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

ایجاد اختالف و شکاف میان نزدیکان قالیباف /ماجرای شکایت و ابطال گواهی فوت خدمه سانچی از زبان یکی از خانوادهها
 /مصباحیمقدم :صحبتی درمورد الریجانی در شورای وحدت نشده

ایجاد اختالف و شکاف میان نزدیکان قالیباف

روزنامه شــرق نوشت:اخبار پشــت پرده حکایت از این دارد که
بین نزدیکان قالیباف اختالف افتــاده و ادعای نیامدن قالیباف
به عرصه انتخابات  ۱۴۰۰یا با هدف خالی نشــان دادن صحنه
برای جلب توجه یا فشــار به رقیب بوده است یا تاکتیکی برای
دورکردن اذهان از قالیبــاف در ماههای مانده به انتخابات تا او
کمتر زیر ضرب و فشار باشد .در صورتی که خبر نیامدن رئیس
فعلی مجلس به کارزار انتخابات  ۱۴۰۰درســت باشــد ،اوضاع
برای اصولگرایان بسیار پیچیده میشود.
درخواست  VIPواکسیناسیون را نمیپذیریم؛ لطفا تقاضا
نفرمایید

کیانوش جهانپور ،رییس مرکز اطالعرســانی وزارت بهداشــت:
تلقیح واکسن کرونا به کادر درمان و سالمندان و جانبازان مقیم
آسایشگاهها در هفته جاری به  110هزار دز خواهد رسید ،تزریق
واکسن افراد مشــمول فاز 1تا نوروز انجام میشود ،هیچ تغییری
در اولویت بندی برنامه جامع واکسیناسیون کرونا اعمال نخواهد
شد VIP ،نخواهیم داشت ،لطفا تقاضا نفرمایید.
اصالحطلب هراسی ابزار گردهمایی و اجتماع اصولگرایان
است

محمــود میرلوحی ،فعال سیاســی اصالحطلــب گفت :هرگاه
اصالحطلبــان از صحنــه انتخابات به ویــژه از طریق مکانیزم
استصوابی خارج شدند ،اصولگرایان در درون خودشان بایکدیگر
دچار مشــکل و اختالف شدند و نتوانســتند به وحدت برسند.
بنابراین اصالحطلب هراسی ابزار گردهمایی و اجتماع آنها است.
حمله کیهان به خاتمی به خاطر نامه او به رهبری

کیهان نوشــت :برخی محافل رسانهای نزدیک به اصالحطلبان
میگوینــد خاتمی نامهای به محضر رهبر انقالب نوشــته و در
آن ضمن مرور ســوابق خود ،گفته که دغدغه انقالب را دارد و
هیــچگاه علیه انقالب و رهبری و حاکمیت نبوده اســت.کیهان
نوشت :برخی محافل رسانهای نزدیک به اصالحطلبان میگویند
خاتمــی نامهای به محضر رهبر انقالب نوشــته و در آن ضمن
مرور ســوابق خود ،گفته که دغدغه انقــاب را دارد و هیچگاه
علیه انقالب و رهبری و حاکمیت نبوده است.رفتارهای سالوسانه
خاتمی در حالی اســت که وی یک عذرخواهی رسمی به خاطر
خیانتهایش در فتنه ســال  ،۸۸به نظام و مردم بدهکار است.
به عبارت دیگر او و موسوی و سایر دستاندرکاران فتنه ،متهم
اول خونهای ریخته شــده ۸ ،ماه بیثباتی کشــور و خسارت

به اموال عمومــی و مردم ،مجال دادن به گروهکهای برانداز،
و تشــجیع دشــمن برای اعمال تحریمهای بعدی (موسوم به
تحریمهای فلجکننده)هســتند .با همــه اینها خاتمی اگر واقعا
قصد ابــراز ندامت و عذرخواهی دارد ،باید ایــن کار را علنی و
با صراحت انجام دهد ،خیانــت انجام گرفته را به مردم توضیح
داده و دربــاره حقیقتهای جنایت روشــنگری کند و از نظام و
مردم طلب عفــو نماید .توبه اینچنینی و قول اصالح و جبران،
شرط ادعای اصالحطلبی است و در غیر اینصورت ،هم به نفاق
منافقانی خواهد شد که فساد میورزند ،اما ادعای اصالح دارند.

خاطرنشــان میکند :با وجود نظر صریح ایشــان در مصاحبهها
و ســخنرانیها در این خصوص و تکذیب سریع این نقل و قول
بیاساس ،همچنان عدهای از رسانههای داخلی و خارجی که از
آنان بارها در کالم رئیسجمهور با عنوان تبرئهکنندگان ترامپ
و تحریمکنندگان ملت ایران خوانده شدهاند ،میکوشند در تداوم
سیاستهای پیشــین خود و بهرغم شکست مفتضحانه ترامپ،
نقش تروریسم اقتصادی او را پنهان و دولت را در پیشگاه مردم
مقصر تلقی کنند.
ماجرای شکایت و ابطال گواهی فوت خدمه سانچی از زبان
یکی از خانوادهها

نماینــده مردم کاشــمر در مجلس شــورای اســامی گفت:
دولتمــردان متخصص ایجــاد التهاب و نابســامانی در بازار ارز
هســتند و بهتر اســت از اظهارات غیرکارشناســانه خود دست
بردارند .حجتاالســام جواد نیکبین در جلســه علنی امروز
مجلس شورای اسالمی طی تذکری شفاهی،گفت :رئیس دفتر
رئیسجمهــور در روزهای اخیر و در اظهاراتی غیرکارشناســی
و البته درســت ،گفت که خودمان قیمــت دالر را باال و پایین
میآوریم .نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسالمی اظهار
داشت :آقایان دولت به ما پاســخ دهند که میخواهند با قیمت
دالر چه کاری کنند و قرار است چه بالیی بر سر مردم بیاورند؟
نیکبین افزود :دولتمردان نباید صحبتهای نســنجیده کنند و
اگر ســخن نگویند ،مردم نمیگویند که الل هستند و آنان نباید
بدون مشورت حرفی بزنند .وی ادامه داد :دولتمردان بگویند که
از التهاب در بازار دالر چه چیزی به دســت میآورند؟ زمانی که
درآمد دولت با دالر و خرجشان با ریال است ،مشخص است که
با قیمت دالر بازی میکنند.

عبــداهلل عبداللهی ،پدر ســجاد یکی از خدمههای ســانچی در
گفتوگو با خبرآنالیــن :موقعی که آقای ربیعی اعالم کرد قرار
است گواهی فوت صادر شــود ،من بالفاصله اعتراض کردم .با
این وجود فوت نامه صادر شــد و مجبور شدیم شکایت کنیم .از
سویی آنها الیحه نوشتند که من حق ندارم برای ابطال گواهی
فوت اقدام کنم.اما قاضی گفت وزارت کار و سازمان ثبت احوال
دالیل قانع کنندهای نیاوردند .من بسیار بسیار از این قاضی که
حرف ما را فهمیــد ممنونم.گواهی فوتی که در  ۲۴دی ماه ۹۶
صادر شــد راهی بود که همه درهای پیگیری ماجرا را برای ما
بست ،هرجایی میرفتیم میگفتند ماجرا تمام شده است و دیگر
کاری از دســتمان ساخته نیست .شــکایت ما دراصل این است
که نســبت به داستانی که شــرکت نفتکشها اعالم کرده بود
موافق نبودیم .هر موقع به تنهایی مینشســتم و این داستانها
را کنار هم میگذاشــتم چیزی جور در نمیآمد و باورم نمیشد
چنین اتفاقی رخ بدهد که ۳۰نفر در کشــتی باشند،یک کشتی با
آنها تصادف کند و بعد با این سیستم مدرن امروزی همه لحظه
اول فوت کنند.

دفتر رییس جمهور :انتشار نقل قولی از واعظی درباره نقش
دولت در نوسانات ارزی بیپایه و اساس است

تولیت مسجد جمکران :صداوسیما آنقدر که برای ورزش
وقت میگذارد برای امام زمان وقت نمیگذارد

نماینده کاشمر به واعظی :حرف نزنید ،نمیگویند الل هستند

روابط عمومی دفتر ریاســت جمهوری در اطالعیهای انتشــار
نقل قــول از رئیسدفتر رئیسجمهور مبنــی بر نقش دولت در
ایجاد نوســانات ارزی را بیپایه و اســاس خواند و تکذیب کرد.
روابط عمومی دفتر ریاســت جمهوری بار دیگر انتشار نقل قول
بیپایه و اســاس از رئیس دفتر رئیس جمهــور مبنی بر نقش
دولت در ایجاد نوســانات ارزی را بشــدت تکذیب کرد و اصرار
مخالفین دولت بر تکرار ایــن دروغ و حتی تحلیل پیرامون آن
را تــداوم حمله به دولت و تحت تاثیر قراردادن آرامش نســبی
بازار دانســت .اطالعیه روابط عمومی دفتر ریاســت جمهوری

رحیمیان ،تولیت مســجد جمکران با بیــان اینکه جامعهای که
امام زمان خود را نشناســد مرگ جاهلیت خواهد داشت ،گفت:
همه هویت نظام ما به والیت فقیه اســت و هویت والیت فقیه
هم به امام زمان(عج) اســت و دستیابی به تمدن نوین اسالمی
در گرو شناخت امام زمان است .وی افزود :متاسفانه صداوسیما
آنقــدر که بــرای ورزش وقت میگذارد بــرای امام زمان وقت
نمیگذارد .رحیمیان غفلت از مفاهیم مهدوی را در هنر و سینما
مورد اشــاره قرار داد و گفت :هالیوود ،فیلمهای فراوانی را برای
تحریف موضوعات مرتبط با امام زمان(عج) ســاخته است اما ما

چه کردهایم؟ وی تصریح کرد :امیدواریم به یمن وجود دو نیمه
شعبان در سال آینده ،سال  ۱۴۰۰را سال مهدوی کنیم و با همه
توان در همه عرصهها گامهای موثری در شــناخت امام زمان و
مسائل مربوط به مهدویت برداریم.
پرویز فتاح :نامزد ریاست جمهوری  ۱۴۰۰نمیشوم

پرویز فتاح ،رئیس بنیاد مســتضعفان در پاسخ به این پرسش که
آیا در «انتخابات آینده ریاســت جمهوری نامزد خواهید شد؟»،
اظهار داشت :ما تشنه قدرت نیستیم ،شیفته خدمت هستیم .وی
ادامه داد :این را امام (ره) ،رهبر معظم انقالب و شهیدان بهشتی
و سردار سلیمانی به ما یاد دادند .رئیس بنیاد مستضعفان افزود:
چون بنــده از رهبر معظم انقالب حکــم دارم ،این را با چیزی
عوض نمیکنم.بنده منســوب والیت امر هستم و ایشان منت
گذاشــته بر ما و حکم داده است .فتاح بیان داشت :بنده با حکم
ایشان هم در هیات امنای کمیته امداد و هم در بنیاد مستضعفان
هســتم و همزمان در دو جا از رهبری معظم انقالب حکم دارم.
وی تاکید کرد :بنده من این مقام را به دنیا و آخرت ندهم.
مصباحیمقدم :صحبتی درمورد الریجانی در شورای وحدت
نشده

غالمرضــا مصباحیمقــدم ،ســخنگوی جامعه روحانیــت مبارز در
خصوص اظهارات علیرضا زاکانی کــه گفته بود «جریانی در مقابل
شورای ائتالف تشکیل شــده که ظاهرا داعیه وحدت دارد ،اما آنچه
فهم میشــود این است که قرار اســت الریجانی به عنوان انتخاب
نهایــی از این جریان بیرون بیاید» گفــت :من اطالع دقیق ندارم و
سخنگوی شورای وحدت بهتر میتواند در این رابطه اظهار نظر کند،
اما آنچه که تا اینجا میدانم این است که تا امروز اصال هیچ صحبتی
در خصــوص اینکه از آقای الریجانی یا هــر گزینه دیگری حمایت
صورت گیرد ،در شــورای وحدت مطرح نشــده است .وی ادامه داد:
یعنی دوستان شورای وحدت اصال وارد صحبت درخصوص کاندیداها
نشــدهاند که چه کسی کاندیدا باشــد و بهنظرم آقایان آدرس غلط
میدهند .مصباحی مقدم همچنین درخصوص اینکه جامعه روحانیت
به دلیل اینکه از قدیمیترین تشــکلهای جریان راست سنتی است
و به این دلیل همکاری آنها با الریجانی محتمل دانســته میشود،
بیان داشــت :اینکه جامعه روحانیت قصد حمایت از آقای الریجانی
دارد را تکذیب میکنم و دروغ است .این یک نوع القای دروغ است،
ما چنین تصمیمی نداریم ،از قبل هم نداشتیم.
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