شماره  8 / 993صفحه /قیمت  3000تومان در مشهد  /عوامل فروش و شهرستانها  1500تومان

با سالم خ دمت امام عصر

ع
( ج)

یک شنبه

10
05

1400

تأثیر تنگناهای جنسیتی و هویتی بر بروز خشونت زنان؛

خشونتیکه
زنانه نیست

روایتی از جزئیات مذاکرات
اخیر ایران با آمریکا و اروپا
2

4

استارلینک در آسمان ایران مستقر میشود؟

اینترنت ماهوارهای
600دالری!
3

نگاهی به طرح جنجالی مجلس از دیدگاه عبدالجبار کاکایی؛

عقبنشینیهای قجری
5

در گفت و گو با شهردار شاندیز مطرح شد:

رویای پایان پدیده
6

برخورد قاطع با تبانی کنندگان لیگ دسته دوم

قلع و قمع فاسدان فوتبال
7

عکس:محمد خدایی

سیاست

یکشنبه  10مرداد  /1400سال سوم /شماره 993

Vol.3.No.993 / August .1.2021

www.sobhe-emrooz.ir
sobhe.emrooz.news@gmail.com

2
یادداشت

وزارت «صمغ» و مشکل مایحتاج مردم

میرزا علی آیت اللهی

گاهـی الزامـات و واقعیـت هـای مملکـت را درنظـر نمیگیریـم و بـدون توجـه به شـرایط
داخلـی از غربیهـا الگـو مـی گیریـم و خودمـان را گرفتـار مـی کنیم.
نظـام دولتـی ما در ۴۰سـال اخیر نسـبتا متمرکـز بوده اما در سـازمان دهـی مملکت ادای
نظـام هـای بـا اقتصـاد آزاد را در مـی آوریـم .اول انقلاب وزارتهـای صنایـع سـنگین و
صنایـع و معـادن وبازرگانـی بـه صـورت  ۴وزارتخانـه وجـود داشـتند ودر راس انها گاهی
بزرگانـی کـم نظیر قرارداشـتند .مثلا در وزارت صنایع سـنگین مردی مـورد قبول صنعت
و پـاک دسـت بـود که سـابقه معاونت ریاسـت جمهـوری را داشـت و وقـت خداحافظیش
صاحبـان صنایـع دههـا سـکه بـه او تقدیـم کردنـد کـه همـه را بـدون ریـا خرج مدرسـه
سـازی درمنطقـه  ۲تهـران و کارخیـر کرد.
در وزارت صنایـع وزیـری بـود کـه صنعـت را مـی شـناخت و مرجعـی بـرای صاحبـان
کارخانجـات بـود هرچنـد گاهـی تندخویـی او با زیردسـتانش درسـت نبـود و بخت یارش
شـد تـا خانـواده اش در پتروشـیمی بـه امکاناتـی دسـت بابنـد و .....
در وزارت معـادن و فلـزات هـم زمانـی وزیـر قدرتمنـدی حضور داشـت کـه کارش بدنبود
هرچنـد در سـفرهایش آشـپزش بایـد همراهش مـی بود تا مـزه غذا را درسـت درک کند!
آمدنـد و طـی فراینـدی زمانبـر  ۳وزارتخانـه صنعتـی را درهـم ادغـام کردنـد .ایـن کـه
میگویـم وزارت «صمـغ» بـه همین دلیل اسـت که هرچـه وزارتخانه بوده به آن چسـبانده
انـد و شـده وزارت صنایـع و غیره.
خـوب اگر سـوال کنیـم چراتخصـص زدایی کردیـد و وزارتخانه هـارا درهم ادغـام کردید
پاسـخ مشـخص ایـن اسـت کـه بسـیاری از کشـورها اینگونـه عمـل کـرده انـد و قصـد
کاهـش نیـروی انسـانی و کوچـک کـردن دولـت وافزایـش بهـره وری داریم.
حـاال جـا دارد بررسـی شـود نیروی انسـانی فعلی وزارت صمـت با مجموع نیروی انسـانی
وزارتخانـه هـای سـابق چه تفاوتـی کرده؟چه قدرکاهـش یافته؟و وضعیـت عملکردی این
وزارت درحـال حاضر چگونه اسـت؟معادن مملکت دسـت چه اشـخاصی اسـت وچگونه از
انهـا بهـره بـرداری و بـه چه شـیوه ای از آنها صیانـت و بر آنها نظارت میشـود؟
راسـتی در ۳۰سـال اخیر چندصنعت سـنگین جدید ایجاد شـده و وضعیت صنایع متوسـط
و کوچـک چـه گونه اسـت؟ خودرو سـازهای ما چقـدر از عملکرد انحصـاری فاصله گرفته
انـد؟ آیـا تمرکززدایی در مقررات دسـت وپاگیر و بروکراسـی اتفـاق افتاده یاخیر؟
تـا ایـن جـای کار را شـاید بـه زور و لطایـف الحیل بتـوان توجیه کرد ولی انحلال وزارت
بازرگانـی (اسـمش فارسـی تـراز تجـارت اسـت و سـابقه طوالنـی در مملکـت داشـته) و
انضمـام آن بـه وزارت صنعـت و معـدن سـابق هیچ نتیجه مناسـبی نداشـته اسـت .اصوال
وظایـف وزارت بازرگانـی بـا وزارت صنایع سـازگاری کاملـی ندارد.
عـدم انجـام وظایـف وزارت بازرگانـی کـه در برهـه هایـی از زمـان وزرای موفقی داشـته
اسـت بـر مایحتـاج مـردم اثرمسـتقیم گذاشـته و در درازمدت با کاهش سـطح رفـاه مردم
زمینـه نارضایتـی انهـا را فراهـم مـی آورد .وزارت بازرگانـی تامیـن مایحتـاج و پیداکردن
نقطـه بهینـه بـرای واردات ارزاق و کاالهـای مصرفـی مـردم را بایـد بـه بهتریـن وجهی
انجـام دهد.
بـه یـاد دارم دبیـری در یکـی از مـدارس فنـی بـه دانـش آمـوزان گفتـه بـود شـما B B
هسـتید بـی سـواد و بـی هنـر و البتـه وزارت صمت بـه چنین سرنوشـتی دچارخواهد شـد
بـی صنعـت و بی تجـارت.....
یادمـان باشـد کـه مدتهـا اسـت وزیـر قـوی نیـز در راس ایـن وزارتخانـه کـه جمـع ۴
وزارتخانـه شـده اسـت ندیـده ایـم.
بـه هرحـال جـا دارد مجلس فعلـی که عالقـه وافری به طـرح دادن و تصویـب طرحهای
خـودش دارد وارد گـود شـود و کـم لطفـی گذشـته درعدم تصویـب الیحه ایجـاد وزارت
بازرگانـی را جبـران کنـد و قبـل از معرفـی کابینـه طـرح ایجـاد وزارت بازرگانـی را بـا
فوریـت ارائـه و تصویـب نماید.بـه نظـر نگارنـده حتـی از تفکیـک وزارت حمـل و نقل از
مسـکن و شهرسـازی مهمتـر و در اولویت بیشـتری قـرار دارد.

خبر

طرح ممنوعالخروجی مسئوالن حقوق
شهروندی اشخاص را تضییع میکند

عضـو کمیسـیون امنیت ملـی و سیاسـت خارجی مجلس اعتقـاد دارد که طـرح ممنوعیت
خـروج مسـئوالن از کشـور نقـض کننـده اصـل برائـت میباشـد و ضمـن آسـیب زدن به
بدنـه مدیریتـی کشـور موجـب تضییع حقـوق شـهروندی افراد میشـود.
جلیـل رحیمـی جهـان آبادی با اشـاره به طرح ممنوعیـت خروج مسـئوالن و مدیران نظام
پـس از اتمـام مسـئولیت از کشـور گفت :ایـن طرح مبنای منطقـی و معقولی نـدارد ،ما در
کشـور هـم دسـتگاه هـای اطالعاتـی و امنیتـی و هـم دسـتگاه هـای نظارتی داریـم ،اگر
مسـئولی چـه در دوران مسـئولیت خـود و چـه قبـل آن هر اقدامـی انجام دهد کـه در پی
آن بایـد از دسترسـی بـه یـک حـق قانونـی همچـون خـروج از کشـور منـع شـود باید در
همـان زمانـی کـه این عمـل را انجام می دهد موضوع مشـخص و در پـی آن از این حق
قانونـی منـع شـود ،اینکه شـخص را بـدون انجـام هرگونه جرمـی و صرفا به دلیـل اینکه
مسـئولیتی را بـر عهده داشـته اسـت از یـک حق قانونـی و از حقوق شـهروندی منع کنیم
خلاف اصـل برائـت اسـت.وی افزود :در قانون اساسـی مـا و در علم حقـوق جهانی اصل
بـر برائـت اسـت؛ یعنـی اصـل بـر این اسـت که شـخص جرمـی انجام نـداده اسـت مگر
اینکه طبق مسـتندات و با بررسـی دقیق قانونی مشـخص شـود جرمی انجام داده اسـت و
بـر اسـاس آن جـرم اگـر مجازاتی در قانون مقر شـده باشـد بـرای او در نظر گرفته شـود.
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجی مجلس تاکیـد کرد :این طـرح هم اصل
برائـت را نقـض مـی کنـد و هـم قبـل از اینکـه فـرد جرمـی را انجام داده باشـد بـرای او
مجـازات در نظـر میگیـرد ،ایـن موضـوع منـع خـروج از کشـور تضییـع حق شـهروندی
است.
نماینـده مـردم تربـت جـام ،تایبـاد و باخزر در مجلـس در پایـان اضافه کرد :ایـن اقداماتی
کـه در حـال انجـام اسـت کاملا غیرکارشناسـی بـوده و به بدنه مدیریتی کشـور آسـیب
وارد مـی کنـد ،معتقـدم کـه این موضـوع موجب میشـود خیلـی از نیروهـای متخصص،
دلسـوز و توانـا تمایلـی بـه کار کـردن در پسـت هـای مدیریتی نداشـته باشـند آن هم در
ایـن شـرایط دشـوار کشـور ،ایـن طرح جز آسـیب زدن بـه کشـور هیچ حاصلـی ندارد.
مفقودی

برگ ســبز خودرو سواری سیستم پژو  ۴۰۵مدل ۱۳۹۴به شماره پالک ۸۴۵
ن  ۲۲ایران  ۳۶به شــماره موتور  ۰۷۵۸۴۸۱و شماره شاسی 3FT230580
مربوط به رمضانعلی اسدزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روایتی از جزئیات مذاکرات اخیر ایران با آمریکا و اروپا

نماینده ایران در ســازمانهای بینالمللی در
وین بــه روایتی از جزئیــات مذاکرات اخیر
ایران با آمریکا و اروپا پرداخت و تاکید کرد:
آمریکا میخواهد توافق هســتهای را برای
موضوعات موشــکی و منطقه ای گروگان
بگیرد.
به گزارش روزنامه صبحامروز؛ رهبر انقالب
در دیدار چهارشنبه ششــم مرداد  ۱۴۰۰که
آخریــن دیدار بــا اعضای دولــت دوازدهم
محسوب میشــد به تجربیات مهمی درباره
روابط هشــت ســال اخیر اروپا و امریکا با
جمهوری اسالمی ایران اشاره کردند .ایشان
تجربه دولت یازدهــم و دوازدهم را مصداق
مهمی در تایید این گــزاره اعالم کردند که
اعتماد به غرب جواب نمیدهد و نخواهد داد.
پایگاه  KHAMENEI.IRبرای بررســی این
موضوع به گفتوگو بــا کاظم غریبآبادی
پرداخته است که عالوه بر عضویت در هیات
مذاکــره کننده ایران ،ســفیر و نماینده دائم
جمهوری اسالمی در سازمانهای بینالمللی
در وین هم محسوب میشود.
در دیدار هیئت دولت با رهبر انقالب ،ایشان
به مذاکرات اخیر نیز اشاره کردند و از اصرار
طرف غربی بر شــرطی در متــن مذاکرات
گفتند که این شرط بهانهای برای مداخالت
بعدی غربیها شــود .این شــرط چه بود و
چگونه در مذاکرات مطرح میشــد؟ واکنش
مذاکرهکنندگان به این نوع شرطگذاری چه
بود؟
آمریــکا و طرفهای غربی برای پیشــبرد
تفاهــم و نهاییکــردن آن و همچنین رفع
برخی تحریمهــا ،اصرار کردنــد که بندی
در بیانیــهی وزرا در خصوص گفتوگوهای
بیشــتر در آینده برای سه موضوع درج شود:
ا ّول ،اقدامات بیشــتر در مــورد تقویت مؤثر
روابط اقتصادی و تجــارت بینالملل ایران
شــامل تغییر در سیاســت تحریمی آمریکا.
دوم ،تضمین منافع عدم اشاعهای برجام در
درازمدت و ســوم ،گامهایی برای حمایت و
تقویت امنیت منطقهای در میان کشورهای
منطقهی خلیج فارس شــامل کاهش تنش
و اقدامات اعتمادســاز از طریق گفتوگو در
منطقه .جدای اینکــه موضوع دوم محلی از

رئیس قوه قضائیه گفــت :برخی انحصارها در
کشور «شکاف طبقاتی» ایجاد کرده است و ما
در قوه قضاییه به دنبال شکستن این انحصارها
خواهیم بود
نخســتین جلســه ســتاد راهبری سند تحول
قضایــی پــس از انتصــاب حجتاالســام
والمسلمین محســنی اژای به ریاست دستگاه
قضا ظهر امروز شنبه ( ۹مرداد) با حضور رئیس
قوه قضاییه برگزار شد.
حجتاالســام والمسلمین محســنی اژهای
با بیان اینکه در اجرای ســندهای باالدســتی
«نظارت» امری ضروری اســت ،گفت :زمانی
گفته میشــد سیاســتهای کلی نظام قابلیت
اجرایــی ندارند و به آنها هم عمل نمیشــد،
اما وقتی که یک هیئــت ناظر از درون مجمع
تشــخیص مصلحت نظام پــای کار آمد ،این
سیاستها قابلیت اجرا پیدا کردند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در اجرای سند
تحول قضایی باید در وهله نخست وظایف هر
بخش و دستگاه و در وهله دوم دستگاه نظارت
کننده و پیگیر موضوع ،مشــخص شود عنوان
کــرد :هیئت نظارتکننده ،هــم باید بر اجرای
اقدامات ســند و هم بر عدم اجــرای اقدامات
مغایر با سند تحول از سوی دستگاههای متولی
نظارت داشته باشد.
حجتاالســام والمسلمین محســنی اژهای
در عیــن حال گفت که هیئــت ناظر بر اجرای
ســند تحول قضایی باید عالوه بر وظیفه ذاتی
نظارتی خود ،مشکالت دستگاه مجری سند را
نیز بشناســد و برای حل آن مشکالت راهکار

اعراب ندارد؛ چــون زمانبندیها در برجام
مشــخص اســت و این موضــوع میتواند
بهمنزلــهی مبنایی برای طــرح تعهدات و
زمانبندیهای جدید شود .موضوع سوم نیز
کام ً
ال با اهداف و دســتورکار گفتوگوها در
تعارض آشــکار بود ،ازاینرو ،هیئت ایرانی
بالفاصله این درخواست را رد کرد.
در واقع ،آمریــکا و غربیها بهدنبال اهداف
خاص خــود بودند .این موضوع نشــان داد
که آنهــا همچنــان به تفاهم هســتهای
بهعنوان پلی برای ورود به سایر موضوعات
غیرمرتبط مانند مسائل منطقهای و موشکی
ن ســری ،حتی فراتر رفتند
نگاه میکنند .ای 
و اصرار کردند که خواستهشــان بهنوعی در
متن گنجانده شود .هدفشان این است که از
این طریق بالفاصله بعد از هر تفاهمی ،سراغ
این موضوعات بیایند و آن را جزئی الینفک
از تفاهم هستهای تلقی کنند و زمینه را برای
مداخالت خود در ایــن حوزهها فراهم کنند
و هر کجا هم که به اهداف خود نرســیدند،
ایــران را مقصر معرفیکرده و زمینه را برای
اعمال فشــار به بهانههای دیگــر بر ایران
فراهــم کنند.رهبر انقالب تصریح کردند که
آمریکاییها در مذاکرات اخیر حاضر نشــدند
از موضع عنادآمیــز خود کوتاه بیایند و حتی
یک قدم بردارند .جزئیــات نحوهی برخورد
آمریکاییها در این مذاکرات چگونه بود؟
آمریکاییهــا ادعــا میکنند کــه آمادهاند به
تعهــدات خود تحت تفاهم هســتهای برگردند
و تحریمهای مغایر بــا آن را بردارند ،ا ّما رفتار
آنان در مذاکرات این را ثابت نمیکند .مصادیق
مختلفی در اینباره قابل بررسی هست:
 .۱کل تفاهــم را بــه پذیــرش بنــدی در
خصوص انجــام گفتوگوهای آتی در مورد
مســائل منطقــهای گره زدند کــه کام ً
ال با
موضوع مذاکرات غیرمرتبط و مضر اســت.
رفع برخی تحریمهــا و همچنین خروج نام
سپاه پاســداران انقالب اسالمی از فهرست
گروههای تروریســتی را مستقیم ًا به پذیرش
این بند منوط کردند.
 .۲حاضــر به لغو دســتور اجرایــی تحریم
تســلیحات متعارف نشــدند کــه کام ً
ال با
قطعنامهی  ۲۲۳۱شورای امنیت و برجام در

تناقض آشــکار است و بهنوعی مغایر ادعای
آمریکا به برگشت تعهدات برجامی است.
 .۳حاضر به برداشتن تحریمها علیه بیش از
 ۵۰۰نفر از اشــخاص حقیقی و حقوقی -که
توسط دولت ترامپ به بهانهی غیرهستهای
تحت تحریم قــرار گرفتند -و همچنین لغو
قانون تحریمی کاتســا نشــدند ،درحالی که
تمامــی اقدامات ترامپ از جمله توســل به
بهانههای غیرهستهای برای اعمال تحریم با
هدف تخریب کامل تفاهم هستهای صورت
گرفته بود .از سوی دیگر ،این نشاندهندهی
عزم جدی دولت جدید آمریکا در اســتفاده
از کارتهــای ایجادشــده در دولت قبلی و
همچنین پیگیری سیاســت فشار حداکثری
علیه ایران است.
 .۴حاضــر به ارائهی تضمیــن در مورد عدم
تکرار رفتارهای مشــابه دولت قبل در قبال
تفاهم هستهای نشــدند؛ حتی حاضر نشدند
دورهی زمانی معقولی را هم برای تداوم کار
شــرکتهایی که با ایران وارد تجارت و کار
اقتصادی میشــوند ،در نظر بگیرند که تا در
صورت بروز هر مشکلی برای تفاهم احتمالی
کار خــود را بــدون دغدغــه از تحریمهای
فراسرزمینی آمریکایی به پایان برسانند.
 .۵حاضر به بحث دربارهی خسارات وارده به
ایران در اثر خروج یکجانبه و غیرقانونی از
تفاهم هستهای نشدند.
 .۶دربارهی فعالیتها و تعهدات هســتهای
ایــران زیادهخواهیهایی را مطرح کردند که
حتی فراتر از متن برجام اســت .البته همگی
از ســوی ایران رد شــد ،ولی این حاکی از
کارشــکنی و روحیهی عناد آنــان دارد .در
ایــن قضیه ،طرفهای غربــی نیز از موضع
مشابهی برخوردار بودند.
 .۷در مورد راســتیآزمایی با وجود اینکه در
مدل ا ّولیــهی برجام ایران ابتدا برای چندین
ماه تعهدات هســتهای خود را انجام داد که
مورد راســتیآزمایی آژانس نیز قرار گرفت
و ســپس ســایر طرفها با اجرای تعهدات
رفــع تحریمی خود پرداختند ،ا ّما در ســری
جدید گفتوگوها آمریکاییها حاضر نشدند
ایــن واقعیت مهــم را بپذیرند کــه تمامی
مشکالت موجود ناشی از رفتارهای خصمانه

و مخرب آنهاســت و ابتدا آنها باید تمامی
تعهدات خــود را انجام بدهنــد و تنها پس
از راســتیآزمایی در زمانی معقــول ،ایران
به اجرای تعهــدات خود خواهــد پرداخت.
مدل آمریــکا برای انجام تعهــدات اصولی
و راســتیآزمایی در دو روز صرف ًا یک مدل
تشریفاتی و خالی از فایدهی عملی است.
با توجــه به تجربــهی برجــام و افزایش
تحریمها در چندســال اخیر ،به نظر شــما
رویکرد و مدل جمهوری اســامی ایران در
مذاکرات هســتهای و برخورد با طراحیهای
دولت آمریکا چگونه باید باشد؟
در اینجا الزم است به چند نکته اشاره کنم:
 .۱مذاکرات به جمعبندی نهایی نرسیده و در
عرف دیپلماسی هیچ موردی توافق نمیشود،
مگر آنکه در مورد همه چیز توافق شود .این
اصل بدین معناست که اگر حتی ۱۰درصد از
متون مذاکراتی نیز باقیمانده باشد ،مذاکرات
همچنان ناتمام اســت و توافقی وجود ندارد،
چه بسا همین اندک موضوعات باقیمانده از
موضوعات مورد تفاهم مهمتر باشد.
 .۲مواضع باالدستی نظام ،قانون اقدام راهبردی
مجلس شــورای اســامی و دســتاوردهای
هســتهای کشــور موقعیت مناســبی را برای
جمهوری اســامی ایران در هــر مذاکرهای
فراهم نموده اســت .طبیعت ًا ،طرفهای مقابل
تــاش خواهند کرد تا با توســل به ابزارهای
مختلــف مانــع بهرهمنــدی مــا از موقعیت
تقویتشده شــوند ،ا ّما مهم این است که ما با
طراحی و برنامهریزی مناسب و پرهیز از عجله
حداکثر بهرهبرداری را بهعمل آوریم.
 .۳باید توجه داشته باشیم که این آمریکا بود
که تعهدات خــود را نقض کرد و اکنون نیز
مدعی بازگشــت به برجام است و این ایران
نبود که ناقض بوده باشد .لذا ،باید مراقب بود
که جای مدعی و متهم عوض نشود.
 .۴آنچه که برای ایران باید دستورکار اساسی
و با اولویت باشــد ،رفع عملی تحریمهاست.
آمریکا و غرب باید هــر آنچه را که در این
زمینه الزم است عم ً
ال پذیرفته و اجرا کنند و
این مغایرتی با برجام نخواهد داشت و فراتر
از آن نیست .برجام ایجاد شد تا تحریمهای
مغایر با آن علیه ایران برداشــته شود .چطور

اژهای :به دنبال شکست انحصار هستیم

ارائه دهد.
رئیس قوه قضاییه افزود :کمیسیون ویژه اجرای
ســند تحول قضایی باید مشــخص کند کدام
راهکارهای تعیین شــده در سند تحول نیاز به
وضع قانون و ابالغ دستورالعمل دارند.

حجتاالســام والمسلمین محســنی اژهای با
بیان اینکــه کرامت و عدالت در همه شــئون
قضایــی وجود دارد و باید رعایت شــود ،گفت:
متاســفانه هنوز مقوله گســترش عدالت که در
قانون اساسی بر آن تصریح شده ،به نحو کامل

تبیین و دنبال نشده است.
رئیس دســتگاه قضا با اشاره به اصلهای  ۴و
 ۵قانون اساســی کشــورمان گفت :نیازمند آن
هستیم که بررسی کنیم در زمینه مسئولیتها و
وظایفی که در قانون اساســی بر عهده دستگاه

وقتی حاضر نمیشــوند در مورد تضمینها و
آیندهی کار شرکتها صحبت کنند ،اطمینان
پیدا کنیم که در رفع عملی تحریمها صادق
خواهند بود! اینکه بهدلیل ممنوعیت استفاده
از یوتــرن برای ایــران نتوانیــم پولهای
خودمــان را از بانکهای کشــورهای دیگر
منتقلکــرده و یا اســتفاده کنیم ،چون یک
تحریم ا ّولیه اســت و نه ثانویــه و ظاهراً به
برجام ارتباطی ندارد ،مشــکل ایران نیست.
چه تضمینی وجــود دارد که با تفاهم جدید
و عدم حل این مشــکل و مشکالت مشابه
بهگونهای که شــرایط بهرهمنــدی و انتفاع
ایــران از منافــع تفاهم هســتهای تضمین
شود ،بتوانیم عواید حاصله از فروش نفت را
دریافت و یا هزینه کنیم!
 .۵مذاکرات صرف ًا باید هســتهای باشــد و
طرح و بررســی هرگونه ایــدهی غیرمرتبط
باید از دســتورکار حذف شود .حضور و نفوذ
منطقهای و موشک ابزار قدرت ایران است و
بههیچوجه قابل مذاکره نخواهد بود.
 .۶اقدامات هســتهای ایران باید متناسب با
اقدامات رفع تحریمی اجرا شــود .چنانچه با
اجرای کامل تعهدات هستهای بهویژه ارسال
ذخایر به خارج از کشور شاهد عدم اجرا و یا
ایجاد مانع در اجــرای تعهدات طرف مقابل
بودیم ،دســت ما برای مدتها خالی خواهد
بود.
 .۷ضمــن انجــام تالشهــای الزم برای
رفع تحریمها ،باید خنثیســازی تحریم در
دستورکار جدی کشور قرار بگیرد بهگونهای
که ابزار تحریم از آمریکا گرفته شود.
در پایــان ،ذکــر این نکتــه را نیز ضروری
میدانــم کــه در نظام جمهوری اســامی
هیــچ مقام و نهادی با حصول به یک تفاهم
خوب که موجب رفع عملی تحریمها شــود،
مخالف نیست؛ ا ّما با توجه به تجربیات قبلی
باید هوشــیارتر و هوشــمندتر حرکت کرد.
ایراداتی که در اینجا به آنها اشــاره شد ،از
نوع محتوایی است و عدم رفع آنها زمینهی
انتفــاع عملی ایران را فراهــم نخواهد کرد.
اینها موضوعاتی هســتند که در مذاکرات
به طرفهای مقابل منعکسشده و همچنان
باز هستند.

قضایی گذاشــته شــده اســت ،چگونه عمل
کردهایم.
حجتاالسالم والمســلمین محسنی اژهای در
ادامه موضوع «پیشــگیری از وقــوع جرم» را
از جمله موضوعاتی دانســت که دســتگاه قضا
در دوره تحــول و تعالی با همــکاری دولت و
مجلس تمرکز ویژهای بر آن دارد ،عنوان کرد:
برخی انحصارها در کشــور «شکاف طبقاتی»
ایجاد کرده اســت و ما در قوه قضاییه به دنبال
شکستن این انحصارها خواهیم بود.
رئیس قوه قضاییه با تاکیــد بر ضرورت تبیین
سند تحول برای کارکنان دستگاه قضا تصریح
کرد :هیئت نظارتکننده بر اجرای ســند تحول
قضایی باید به دســتگاهی که نسبت به اجرای
سند اهتمام کافی را ندارد بالفاصله تذکر دهد.
حجتاالســام والمسلمین محســنی اژهای
معاونت راهبردی دســتگاه قضا را متولی اصلی
اجرای ســند تحول قضایی دانســت و گفت:
جلسات ســتاد راهبری سند تحول قضایی باید
هر دو هفته یک بار برگزار شود.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه باید جلوههای
آزادی مشــروع در جامعه تبیین شــود ،گفت:
مشــخص نکردن مصادیق آزادیهای مشروع،
حالت انفعالی ایجاد خواهد کرد.
حجتاالســام والمسلمین محســنی اژهای
همچنین خواســتار آن شــد که در سال جاری
بــا توجه به شــرایط کرونا و فشــار اقتصادی
همهجانبــه دشــمنان علیــه ایران اســامی،
راهکارهای سند تحول قضایی بر اساس اولویت
به مرحله اجرایی برسند.
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استارلینک در آسمان ایران مستقر میشود؟

اینترنت ماهوارهای600دالری!

ســرویس اقتصــاد | طرح مجلــس برای
محدودســازی اینترنت این روزها اعتراضات
زیادی را به همراه داشــته اســت و برخی
کارشناسان معتقدند اینترنت ایران با تصویب
و اجرای آزمایشی این طرح همانند اینترنت
چین خواهد شــد .اما در حاشیه این انتقادات
اخباری آمیخته با شــایعات بیــن کاربران
دســت به دســت میشــود که خبر از این
میدهد که بــه زودی اینترنت ماهوارهای یا
همان استارلینک به ایران میآید و ایرانیها
برای همیشه از فیلترینگ خالص میشوند.
پدیدهای تازه که باعث دسترســی همه افراد
در جهــان به اینترنت آزاد و با ســرعت باال
میشــود .حدس و گمانه زنیهای کاربران
زمانی تقویت شد که ابوالحسن فیروزآبادی،
دبیر شــورای عالی فضای مجــازی هم به
صدا و ســیما آمــد و گفت که از شــهریور
ماه استارلینک به آســمان ایران هم میآید
و مــردم با خرید یک دســتگاه گیرنده ۶۰۰
دالری میتوانند آن را دریافت کنند .او حتی
توضیح داد که خرید یک دستگاه برای یک
مجتمع کافی و به صرفهتر است.
استارلینک و چالشهای آن با کاربران
ایرانی

اکنون سوال این اســت که این اخبار تا چه
حد درست است و با واقعیات همخوانی دارد؟
در این خصوص تجارت نیوز نوشت :واقعیت

این اســت کــه ورود اینترنــت ماهوارهای
بــه خاورمیانه و ایران ،صــرف نظر از اینکه
در فازهای بعدی توســعه ایــن پدیده اتفاق
میافتــد و بــه ســرعت رخ نمیدهد برای
کاربران ایرانی با چند چالش مواجه اســت.
نکته اول گرانی خدمات ایــن نوع اینترنت
است و برخالف تصور بســیاری از کاربران
ایرانی صرفا به خریــد یک دیش یا گیرنده
خالصه نمیشود.
شرکت اســپیس ایکس که از حامیان پروژه
اســتارلینک اســت برای کاربران ایمیلی
ارســال کرده و در آن ایمیل قیمت خدمات
خود را برای کاربران آمریکایی متشــکل از
 ۴۹۹دالر هزینه خریــد دیش ماهوارهای و
 ۹۹دالر هزینه ماهانه سرویس اعالم کرده
است .اگر همین اعداد را برای کاربران ایرانی
در نظــر بگیریم ،با دالر  ۲۵هــزار تومانی،
کاربران ایرانی ناچار هستند ماهانه حدود ۲.۵
میلیون تومان حق اشتراک بپردازند.
صرف نظــر از رقم گزاف هزینــه این نوع
اینترنت ،مشترکان ایرانی در شرایط تحریم
و مشــکالت نقــل و انتقال پــول چگونه
میخواهنــد حق اشــتراک ماهانــه خود را
بپردازند؟ از این گذشــته طراحان استارلینک
اعالم کردهاند که استفاده از آسمان کشورها
برای اســتقرار ماهوارهها باید مطابق قوانین
جهانی و اجازه دولتها باشد .آیا دولت ایران

این اجازه را خواهد داد؟ نکته دیگر بحثهای
فنی ماجراســت که برای اســتارلینک هم
هنوز مبهم است .اســتقرار هزاران ماهواره
برای دسترســی میلیاردها کاربر به اینترنت
پرسرعت ،چه مشــکالتی در اتمسفر زمین
ایجاد میکند و آیا اصوال امکانپذیر است؟
فیلترینگ از بین خواهد رفت؟

یک کارشناس حوزه فناوری گفت :اینترنت
ماهوارهای تحول بزرگی در عرصه ارتباطات
جهان بــه خصوص ایران ایجــاد میکند و
مباحثی مانند فیلترینگ به کلی از بین خواهد
رفت.امیــد رهبر در گفت و گو با ایســنا ،در
خصوص اینترنت ماهوارهای در قالب پروژه
اســتارلینک با بیان اینکه پروژه استارلینک
که در ایران به عنــوان اینترنت ماهوارهای
شناخته میشود در آسمان ایران در دسترس
اســت ،گفت :اینترنت ماهــوارهای تحول
بزرگی در عرصه ارتباطات جهان به خصوص
ایران ایجاد میکند و مباحثی مانند فیلترینگ
به کلی از بین خواهد رفت و ســرویسهای
بزرگی چون یوتیوب با سرعت و کیفیت باال
در دسترس ایرانیان قرار خواهد گرفت.
رهبر ادامه داد :ایران در لیســت درخواست
استارلینک قرار گرفته است و ارائه آزمایشی
اینترنت ماهوارهای شــرکت اسپیس ایکس
برای همســایگان و غرب ایران فراهم شده
اســت .گزارش برخی کاربــران در فضای

مجــازی نشــان دهنده در دســترس بودن
اینترنت ماهــوارهای در برخی مناطق ایران
است.
وی افزود :اگر چه ســرویس دهی رســمی
اینترنت ماهوارهای استارلینک در ایران دور
از انتظار است اما دفاتر رسمی این شرکت در
ترکیه ،امارات ،کویت ،قطر و سایر کشورهای
همسایه ،دسترســی غیر مستقیم به اینترنت
ماهوارهای استارلینک را فراهم خواهند کرد.
محدود کردن اینترنت ماهوارهای نشــدنی
اســتاین کارشناس حوزه فناوری خاطرنشان
کرد :به نظر میرســد ارائه سرویس اینترنت
ماهــوارهای برای کاربــران ایرانــی مانند
سرویسهای دیگر شــرکتهای آمریکایی
غیر رســمی ،همراه با دردسرهای فراوان و
هزینه باالتر از سایر کشورها خواهد بود.
وی اظهار کرد :اســپیس ایکس یک شرکت
آمریکایی اســت و ملزم بــه رعایت قوانین
آمریکا خواهد بــود و بحث مجوز برای ارائه
چنین سرویســی در ایران هم مانند ســایر
ســرویسهای دیگر راه به جایــی نخواهد
برد .محدود کردن اینترنت ماهوارهای عمال
نشدنی و کار بسیار دشواری است.
رهبر خاطرنشان کرد :به گفته مدیران ارشد
استارلینک ،این شرکت  ۱۸۰۰ماهواره را در
مدار زمین قرار داده و به محض این که همه
این ماهوارهها به مدار عملیاتی وارد شــوند

پوشش سراسری اســتارلینک کامل خواهد
شــد و این اتفاق در ماه ســپتامبر میافتد.
همچنین ایالن ماسک ،مدیر عامل شرکت
اســپیس ایکس در کنگــره جهانی موبایل
 ۲۰۲۱در بارســلون گفت که انتظار میرود
پوشــش جهانــی و پایدار برای ســرویس
اینترنت پرســرعت ماهوارهای این شــرکت
حدود یک ماه دیگر میسر شود.
طرح صیانت کاربران را به سمت اینترنت
ماهوارهای سوق میدهد

وی با اشاره به احتمال دسترسی به اینترنت
ماهــوارهای و از طــرف دیگــر بحث طرح
صیانت از حقوق کاربران در مجلس شورای
اسالمی ،گفت :این رویکرد اشتباه و تصویب
طــرح صیانت از حقوق کاربــران در فضای
مجازی ،کاربران ایرانی را بیش از همیشه به
سمت اینترنت ماهواره ای سوق خواهد داد.
با توجه به پیشــرفت روز افزون تکنولوژی و
اینترنت ماهوارهای امید است که راهکارهای
بهتری چون کاهش هزینههای اینترنت به
خصوص اینترنت همراه ،افزایش پهنای باند،
برداشتن محدویتها و فیلترینگ در دستور
کار مدیران و مســئوالن قرار گیرد .محدود
ســازی اینترنت تاثیرات منفــی اجتماعی و
اقتصــادی بر جامعه خواهد داشــت و یک
اشتباه بســیار بزرگ و جبران ناپذیر خواهد
بود.

افزایش  ۴۶درصدی هزینه دهکها افزایش قیمت خودرو در بازار راکد
افزایش هزینه  ۱۰دهک نســبت به پارســال تا بیش از ۴۶
درصد بوده است.به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل
از ایســنا ،آنچه که مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت تورم
در تیرمــاه اعالم کــرد از این حکایت داشــت که نرخ تورم
با افزایش نســبت به ماه قبل به  ۴۴.۲درصد رســیده است.
همچنین تورم نقطــه به نقطه بیانگر افزایش  ۴۳.۶درصدی
هزینه خانوارها در مقایسه با سال گذشته بود.
بررســی تازه ترین وضعیــت تورم کل در بیــن  ۱۰دهک
هزینهای نشــان میدهد که دهک های مختلف هزینه ای
تورمــی حدود  ۴۳.۶درصد تــا  ۴۹.۹را در رابطه با تورم کل
تجربــه کردند؛ به طوری که تورم بــرای دهک اول ،۴۴.۵
دهک دوم  ،۴۴.۹دهک سوم  ،۴۴.۵دهک چهارم  ،۴۴دهک
پنجم  ،۴۳.۸دهک ششــم  ،۴۳.۶دهک هفتم  ،۴۴.۴دهک
هشــتم  ،۴۴.۶دهک نهم  ۴۶.۳و بــرای دهک دهم ۴۹.۹
درصد بوده است.
اما در رابطه با تــورم نقطه به نقطه ،افزایش هزینه دهکها
بیــن  ۴۲.۸تا  ۴۶.۱درصد متغیر اســت؛ به طوری که برای

جدول تغییرات نرخ ســود بینبانکی نشــان
میدهد که نرخ ســود در این بازار از ۱۸.۴۶
درصد در اوایــل تیر ماه امســال به ۱۸.۱۷
درصد در مرداد ماه کاهش یافته است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از
ایرنا ،نرخ بهــره بین بانکی به عنوان یکی از
انواع نرخهــای بهره در بازار پول به نرخهای
سود یا بهره در سایر بازارها جهت میدهد.
در واقع این نرخ ،قیمت ذخایر بانکهاست و
زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاهمدت
اعم از روزانه یا هفتگی ،دچار کســری ذخایر
میشــوند ،از سایر بانکها در بازار بین بانکی
یا از بانک مرکزی استقراض میکنند که این
نرخ در حال حاضر در محدوده  ۱۸.۱۷درصد
قرار گرفته است.
این در حالی اســت که ســود بین بانکی در
ســال گذشــته روند متفاوتی را طی کرد؛ در
ابتدای ســال و در سه ماه اول ،نرخ سود بین
بانکی روندی کاهشــی داشت بهطوریکه در
خردادماه این نرخ به هشت درصد نیز رسید.
از ایــن ماه تا آبان ،ســود بیــن بانکی روند
متفاوتی را در پیش گرفت و صعودی شــد و
این روند صعودی تا به آنجا پیش رفت که در
آبان ماه ،نرخ ســود در بازار بین بانکی از نرخ
ســقف کریدور نیز بیشتر شد و به بیش از ۲۲

دهــک اول و دوم  ،۴۶.۱دهک ســوم  ،۴۵.۳دهک چهارم
 ،۴۴.۶دهک پنجم  ،۴۴.۱دهک ششــم  ،۴۳.۵دهک هفتم
 ،۴۳.۳دهک هشــتم  ،۴۲.۸دهــک نهم  ۴۲.۹و دهک دهم
 ۴۳.۹درصد بوده است.
این در حالی اســت که در خردادماه گذشته افزایش هزینه
بین دهک ها از حدود  ۴۷تا بیش از  ۵۱درصد نوسان داشت
که نشــان می دهد در تیرماه این افزایش هزینه تا حدودی
کاهش داشته است.

در بازار کم رونق فروش خودرو قیمت برخی از خودروهای
داخلی بازهم افزایش پیدا کرد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از تســنیم ،بازار
خرید و فروش خودرو در نخستین روز هفته جاری نیز همانند
روزهای گذشــته رکود معامالت را شاهد است .با این وجود
روند افزایش قیمتها در برخی از خودروهای داخلی همچنان
وجود دارد اما ســوال اینجاست وقتی خودرویی فروخته نمی
شود چرا قیمت آن هر روز افزایش پیدا می کند؟
فعاالن بازار خرید و فروش خودرو معتقدند در شــرایط فعلی
کمتــر خریداری اقدام به خرید خــودرو می کند از آن طرف
فروشنده ها برای جلوگیری از ضرر و زیان خود قیمتها را به
صورت غیرمنطقی در بازارهای غیررسمی و در قالب تبلیغات
اغوا کننده هر روز افزایش می دهند تا شــاید در رکود بازار
سودی عاید آنها شود.
در حال حاضر مشــاهدات بازار نشان می دهد سایپا  111به
مرز  140میلیون تومان رســیده است .عالوه براین کوئیک
دنــده ای  153میلیون تومان ،ســاینا  147میلیون تومان و

تیبادو  140میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
در بازار امروز خرید و فروش خودرو پژو  405جی ال ایکس
 216میلیــون توممان ،پژو پــارس  250میلیون تومان ،پژو
206تیپ دو  225میلیون تومــان ،پژو  206صندوقدار 276
میلیون تومــان ،رانا پالس  233میلیون تومان ،ســمند ال
ایکس  218میلیون تومان ،و پژو  207اتوماتیک  385میلیون
تومان به فروش می رسد.

نرخ سود بین بانکی به  ۱۸.۱۷درصد رسید

درصد رسید .از آبان ماه اما دوباره روند سود
بین بانکی تغییر کرد و کاهشی شد .از آذرماه

سال گذشته تا اوایل خردادماه سالجاری نرخ
ســود بین بانکی در محدوده  ۱۹تا  ۲۰درصد

تثبیت شــده بود تا آنکه از اردیبهشت مجدد
روند کاهشی شروع شد و تا اواسط تیرماه نیز

ادامه یافت.
البته این نرخ تا پایان تیرماه روند صعودی پیدا
کرد و به  ۱۸.۶۱درصد رسید اما از این زمان
به بعد تاکنون طبــق اعالم بانک مرکزی به
 ۱۸.۱۷درصد رســیده است.بررسی این اعداد
و ارقام درحالی است که کارشناسان اقتصادی
کاهش مداوم نرخ ســود در بــازار بین بانکی
آن هم در شــرایط تورمــی را تهدیدی برای
اقتصاد میدانند زیرا ،نشــان دهنده افزایش
پایه پولی و نقدینگی متاثر از دســت درازی
دولت بــه منابع بانک مرکــزی برای تامین
کسری بودجه است.
از ســوی دیگر ،کاهش نرخ بهره بین بانکی
یک سیاســت انبســاطی اســت که متاثر از
این سیاســت قیمتها در همه بازارها نه به
صورت همزمــان افزایش مییابد که تاکنون
روند کاهشــی این نرخ در سالجاری مداوم و
قابل توجه نبوده است تا موجب این امر شود.
موضوع دیگری که در راســتای کاهش نرخ
بهــره بین بانکــی مطرح میشــود ،کاهش
سودهای بانکی اســت که مدیر عامل بانک
توســعه صادرات ایران در این زمینه به ایسنا
اعالم کرد :کاهش این نرخ در صورتی منجر
به کاهش سود بانکی میشود که کاهش نرخ
در بازار بین بانکی پایدار باشد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراســان شمالی گفت :تاکنون  ۱۹هزار و  ۱۴۳تن گندم مازاد بر
مصرف کشاورزان استان خریداری شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال  ۸۲درصد
کاهش دارد.به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایرنا ،سیدجالل موسوی اظهار داشت ،حدود
 ۲ماه از آغاز خرید محصول گندم کاران استان گذشته و برداشت این محصول در مناطق مختلف رو
به پایان است اما امسال میزان خریداری بسیار ناچیز است .مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان
شــمالی افزود :این درحالی است که در مدت مشابه پارسال کشاورزان استان بیش از  ۱۱۵هزار تن
گندم به دولت تحویل دادند.موســوی گفت :فصل خرید گندم رو به پایان است و شماری از مراکز
خرید این محصول غیرفعال است اما در صورت نیاز و اقبال کشاورزان ،مراکز آمادگی دارند تا فعال
شــده و خرید را انجام دهند.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی اظهار داشت :تاکنون
 ۱۹هزار و  ۱۴۳تن گندم در قالب سه هزار و  ۱۹۱محموله از یکهزار و  ۷۷۴کشاورز خریداری شده
است که ارزش ریالی آن  ۹۵۹میلیارد و  ۲۵۹میلیون ریال است.وی خاطرنشان کرد :وجوه مربوط به
خرید گندم در کمترین زمان پرداخت می شود و کشاورزانی که تا اول مردادماه گندم را تحویل داده
اند ،وجوه را دریافت کرده اند.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت :اکنون کشاورزن
سه میلیارد ریال بابت تحویل گندم ،مطالبه دارند .بر اساس این گزارش ،پارسال  ۱۳۱هزار تن گندم
تولیدی کشــاورزان استان خریداری و ذخیره سازی شد.خشکسالی و کاهش بارندگی ها سبب شد
تا  ۳۰درصد از گندم و جوی دیم زارهای خراســان شمالی از بین برود .پیش از این ،رییس سازمان
جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفته بود که کاهش بارندگی و خشکسالی  ۳۸هزار هکتار از اراضی
دیمزار غالت ( جو و گندم ) استان را نابود کرد و بر اساس بررسی کارشناسی حدود  ۳۶هزار هکتار
از اراضی دیمزار مربوط به گندم و مابقی نیز مزارع کشت جو است.

 ۹هزار خبرنگار و هنرمند منتظر دریافت پیامک
ثبتنام مسکنملی باشند

معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرســازی گفت ۹ :هزار نفر از خبرنگاران و هنرمندان که
بــا اولویت وزارت فرهنگ به وزارت راه معرفی شــدند ،تا پیــش از  ۱۷مردادماه پیامک ثبتنام در
سامانه مسکن ملی را دریافت میکنند.به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایرنا «محمود
محمودزاده» روز گذشته در مراسم امضای تفاهمنامه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای خانه
دارشدن جامعه هدف از جمله خبرنگاران ،افزود :یکی دیگر از تفاهمنامههای مهم بین وزارت راه و
شهرسازی و سایر دستگاهها با هدف خانهدار شدن اقشار تحت پوشش و هدف ،امروز به امضا رسید.
وی با بیان اینکه بر اساس این تفاهمنامه  ۱۰هزار واحد مسکونی ساخته می شود ،اضافه کرد۷۵ :
هزار متقاضی اولیه واجد شــرایط توسط وزارت فرهنگ به وزارت راه معرفی شده است.محمودزاده
توضیح داد :مراحل پاالیش اولیه و شاخص های سه گانه ای که برای واجد شرایط بودن متقاضیان
پیش بینی شده است ،بررسی شد و از وزارت ارشاد خواستیم تا افراد معرفی شده اولویت بندی شوند.
وی ادامه داد ۹ :هزار نفر تاکنون به عنوان اولویت به وزارت راه و شهرسازی معرفی شدند که قبل
از روز خبرنگار ( ۱۷مردادماه) از طریق پیامک به آنها اعالم خواهد شد تا بتوانند به سامانه مراجعه و
نسبت به بارگذاری اطالعات اقدام کنند تا امکان معرفی به پروژه های درحال اجرا در مکان هایی
که ظرفیت خالی وجود دارد فراهم شــود.معاون مســکن وزیر راه و شهرساری گفت :یک هزار نفر
دیگر با اولویت بندی وزارت فرهنگ به وزارت راه معرفی خواهند شــد و برای فهرســت جدید نیز
امکان ساخت و ساز مسکن فراهم است.وی گفت :سه گروه اصلی خبرنگاران و هنرمندان و حتی
کارمندان وزارت فرهنگ در این تفاهمامه گنجانده شده اند؛ اگر اراضی در اختیار وزارت راه نیز فراهم
شود امکان اتصال به پروژه نیز فراهم است .با استفاده از منابع صندوق هنز نیز تالش خواهد شد تا
امکان صاحب مسکن شدن این قشر فراهم شود.

بازار رها شده کاالهای اساسی!

دولت در روزهای پایانی فعالیت خود دست تولیدکنندگان را در افزایش قیمت ها باز گذاشت.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از تسنیم ،بازار کاالهای اساسی مردم در روزهای پایانی
دولت دوازدهم همچنان با تنش قیمتی روبروســت و نکته مهم اینجاست در این شرایط مسئولین
نظارتی نیز توجهی به اوضاع نداشته و شرکتها با آزادی عمل کافی نسبت به تغییر قیمت محصوالت
خود اقدام می کنندالبته طی یک ماه اخیر قیمت عمده کاالهای اساســی با رشــد قیمت روبرو بود
ولی این موضوع گویا هنوز متوقف نشــده و همچنان مردم شــاهد گرانی بیشتر کاالهای مصرفی
خود هستند.مشــاهدات بازار نشــان می دهد کارخانجات رب گوجه نسبت به افزایش چندین باره
محصوالت خود اقدام کرده اند .به نحوی که هر قوطی رب گوجه فرهنگی  800گرمی از  18هزار
تومان به  24هزار و  900تومان رسیده است.عالوه براین برنج ایرانی نیز متاثر از سایر کاالها هر روز
با قیمتهای متعددی در بازار به فروش می رسد عمده فروشان معتقدند برنج ایرانی کیلویی  40هزار
تومان به زحمت پیدا می شود و اکثرا قیمت های باالیی را برای برنج عنوان می کنند.متاسفانه عالوه
بر کاالهای مذکور بازار حبوبات نیز با افزایش قیمت مواجه شده است برهمین اساس اکثر حبوبات
رشــد  15درصدی را شاهد است .به نحوی که قیمت هر کیلو لوبیا چوتی  42هزار تومان ،هر کیلو
لوبیا قرمز  32هزار تومان ،هر کیلو لپه  37هزار تومان در عمده فروشی ها قیمت گذاری شده است.
به طور حتم این محصوالت تا به دست مصرف کننده برسد رشد بیشتر قیمتی را تجربه خواهد کرد.

مرغ سهمیه بندی شد!

نایبرئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران درباره دالیل افزایش قیمت مرغ در بازار گفت:
متأسفانه آمار جوجه ریزی و وضعیت مرغ در بازار با حجم ورودی آن در تناقض است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از تجارت نیوز ،در حالی که شکاف بازار دونرخی مرغ به
 ۱۵هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است ،هر روز شاهد طوالنی شدن صف خرید مرغ در میادین
میوه و تره بار شهرداری هستیم.
قیمت فروش هر کیلوگرم مرغ در این میادین  ۲۴۹۰۰است که در فروشگاههای سطح شهر به  ۳۶تا
 ۴۰هزار تومان رسید.این دوگانگی قیمت باعث شده تا متقاضیان خرید مرغ از میادین میوه و تره بار
شهرداری ،حدود  ۳ساعت در صف بایستند تا در هر نوبت ،امکان خرید  ۳عدد مرغ برای آنها فراهم
شــود .روندی که نگرانی از شیوع کرونا بین خریداران را افزایش میدهد.دادههای سامانه مدیریت
اطالعات صنعت طیور (سماصط) نشان میدهد که اکنون نباید کمبودی در بازار داشته باشیم.با این
حال حبیب اسداهلل نژاد نایبرئیس کانون سراســری مرغداران گوشتی ایران تاکید دارد :دادههای
سامانه سماصط در حال حاضر با واقعیتهای بازار مرغ کشور مطابقت ندارد و فاصله زیادی بین آمار
تولید با میزان توزیع وجود دارد.حبیب اسداهلل نژاد ،درباره دالیل افزایش قیمت مرغ در بازار به  ۴۳تا
 ۴۵هزار تومان گفت :متأسفانه آمار جوجه ریزی و وضعیت مرغ در بازار با حجم ورودی آن در تضاد
و تناقض اســت.وی درباره اینکه گفته میشود تولید کاهش یافته و کمبود عرضه دلیل این گرانی
اســت ،افزود :مرغ کم است اما نبود نظارت و انحراف در توزیع و دالل بازیهایی که در این حوزه
وجود دارد ،و همچنین عرضه وسیع در قالب بسته بندی و قطعه بندی با قیمتهای عجیب و پر سود
به این مساله دامن زده و باعث گرانی شدید مرغ شده است.اسداهلل نژاد با اشاره به اینکه گرانی مرغ
ربطی به تولیدکنندگان ندارد ،تصریح کرد :این روزها همه حتی مرغ فروشان که هیچ اطالع و ارتباط
مســتقیمی با مرغداران ندارند و نمیتوانند جلوی تخلفات و گرانفروشی همکاران خود را بگیرند،
در مقوله مرغ و امور مرغداران دخالت و اظهار نظر غیر مسئوالنه و دور از واقعیت میکنند در حالی
که تولیدکنندگان نقشی در تعیین قیمت ندارند و بر اساس ساز و کارهای سختگیرانه تعریف شده
نمیتوانند مرغ را خارج از شــبکه عرضه کنند ،کما اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان هر کیلوگرم
مرغ زنده را  ۱۷هزار و  ۱۰۰تومان عرضه میکنند.
وی ادامه داد :این در حالی است که نرخ مؤلفههای تولید به شدت افزایش یافته اما دولت نیز حاضر
به اصالح قیمت نیست و تولیدکنندگان در زیان هستند.
اسداهلل نژاد درباره وضعیت قیمت این کاال در روزهای آینده نیز گفت :اگر نظارت انجام و بازار کنترل
نشــود بعید است شرایط بهبود یابد و الزمه ثبات و آرامش در بازار کنترل و رصد مرغ از کشتارگاه
تا واحد صنفی و عرضه مرغ به نرخ واقعی توســط واحد صنفی در کنار محدود سازی قطعه بندی
مرغ است.

اجتماعی
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هنگام خواب از بالشت طبی استفاده کنیم
یا معمولی؟
مهسا ایزدخواه ،کارشناس آسیبشناسی ورزشی

خوابیدن اتفاقی شیرین و دلچســب است ،مخصوصا هنگامی که
خستهاید یا انرژی زیادی در بدنتان وجود ندارد ،اما خواب راحت به
همین ســادگی اتفاق نمیافتد .باید شرایط و زمینههای آن فراهم
باشــد که از مهمترین شرایط آن بالشتی است که در هنگام خواب
استفاده میکنید .طبیعتا دو نوع بالشت داریم؛ معمولی و طبی .بالشت
معمولی که در بهترین حالت آن از پنبه پر میشــوند باز هم بصورت یکدســت نیست و معموال جز به
صرفه بودن قیمت آن فاید ه خاص دیگری ندارد ،اما به طور کلی بالشتهای طبی انواع مختلفی دارند.
بهطور مثال بالشــت مثلثی برای افرادی که کمر درد و ناراحتی معده دارند مناســب است و یا بالشتهای
بارداری که با قوسها و برجستگیهای مناسب خود استراحت را برای بانوان باردار راحتتر میکند .میخواهیم
ی که برای
در این یادداشــت به بالشت طبی که برای خواب و گردن مناسب است ،بپردازیم.بالشتهای طب 
گردن استفاده میشوند دو نوعاند؛ بادی و فومدار .نوع بادی آن قیمت کمتری دارد و حمل آن آسانتر است،
اما برای اســتفادهی مداوم در حین خواب به هیچ عنوان توصیه نمیشــود و بهتر است از نوع فومدار آن که
بالشت هوشمند هم نامیده میشود ،استفاده کنید؛ به این دلیل که این بالشتها گودی گردن را با قسمتهای
برجست ه خود پر میکند و با فرورفتگیهایی که دارد محل مناسبی برای قرار دادن سر به وجود آورده است.
اگر در مواقعی که گردن درد دارید از حول ه لوله شــده ،اســتفاده کنید درد گردن شما کاهش مییابد ،در این
صورت مطمعن میشوید که به بالشت طبی نیاز دارید و زمان آن رسیده که بالشت خود را تعویض کنید.

تأثیر تنگناهای جنسیتی و هویتی بر بروز خشونت زنان؛

خبر
تیر خالص بر پیکر گاوخونی؛

تاالب زاینده رود غرق در فاضالب و لجن نفتی

تاالب بینالمللی گاوخونی که به علت ســالها بیآبی و تامین نشدن حقابه ،بیابان شده این روزها به
محلی برای تخلیه پســماندهای ویژه و لجن های اســیدی نفتی تبدیل شده است .یک تانکر پسماند
ویژه نفتی اواسط هفته گذشته در ضلع شمالی تاالب بینالمللی گاوخونی و در دو کیلومتری کوه سیاه
تخلیه شده است.
مهر نوشــت :رضا خلیلی ورزنه مدیرعامل انجمن دوســتداران میراث طبیعی و محیط زیســت ورزنه
میگوید :یک تانکر  ۱۰تنی پســماندهای نفتی را چهار روز پیش در دو کیلومتری کوه سیاه کنار جاده
تخلیه کرده و هنوز فرد یا افراد خاطی شناسایی نشدهاند.
وی با بیان اینکه «این معضل در شــرق اصفهان بارها اتفاق افتاده ،اما تاکنون به آن رســیدگی نشده
است» میافزاید :مدت زیادی است که شهرستان نائین درگیر معضل تخلیه پسماند ویژه نفتی اسیدی
است و به گفته مردم محلی این موضوع بارها با ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان
مطرح شده است .این پسماندهای اسیدی خاصیت خورندگی دارد و خاک را به ریزگرد تبدیل میکند و
تنفس آن خطرناک است اما به رغم اینکه این معضل با ادارات مربوطه مطرح شده به وفور شاهد تخلیه
ضایعات نفتی در طبیعت هستیم.
وی با اشاره به چندین مورد مشابه در شرق اصفهان ،خاطرنشان میکند :چندی پیش یک تانکر پسماند
نفتی در سرچشمه قنات روستای حاجی آباد -از توابع نائین -خالی شده بود که اداره منابع طبیعی سریع
آن را از منطقه جمعآوری کرد که به منابع آب زیرزمینی نفوذ نکند ،یا در یک مورد در جاده پل راه آهن،
به علت تخلیه پسماند نفتی یک دستگاه پژو بر اثر لغزندگی جاده واژگون شده که با ورود راهداری این
مواد از جاده پاکسازی شد.
مدیرعامل انجمن دوستداران میراث طبیعی و محیط زیست ورزنه با اشاره به اینکه در روستای زفره ،زیر
پل جرقویه و مجاورت کوهستانهای نائین نیز پسماند اسیدی تخلیه شده و اکنون این معضل در تاالب
گاوخونی مشاهده شده است ،میگوید :پسماندها را در طبیعت رها میکنند و کسی پاسخگو نیست در
حالی که به راحتی میتوان خاطیان را شناسایی کرد اما کسی همکاری نمیکند.
خلیلی اضافه میکند :گفته میشود هزینه دفن بهداشتی پسماندهای ویژه حدود  ۶۰میلیون تومان است
و شــرکتها برای اینکه از این امر شانه خالی کنند به صورت گردشی این مواد سمی را در همه جای
شرق اصفهان تخلیه میکنند و این معضل بزرگ در آینده سالمت مردم را به خطر میاندازد.
این دوستدار محیط زیست همچنین به وضعیت بغرنج گاوخونی اشاره کرده و میافزاید :آبی که تیرماه
امسال به مدت یک هفته برای کشاورزی شرق اصفهان رهاسازی شد حتی به استخرهای کشاورزی
مردم ورزنه نیز نرســید که تاالب حتی سهمی از زهاب کشاورزی داشته باشد و این در حالی است که
پســابهایی که به سمت ورزنه رها میکنند نیز به این منطقه نمیرسد و فقط تا پایین دست رودخانه
زاینده رود جریان دارد و با گرمای هوا شرایط خشکیدگی گاوخونی بدتر میشود.

اعمال قانون در پیشگیری از هر گونه
سوءاستفاده از اراضی ملی در مشهد

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرســتان مشــهد گفت :برای پیشگیری از هرگونه تخریب و
سوءاستفاده از اراضی ملی در مشهد باید قانون اعمال شود.
روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مشهد نوشت :مهدی چکنه با بیان این مطلب اظهارکرد:
وسعت شهرستان مشهد  ۹۳۱هزار هکتار است که  ۴۹هزار هکتار آن اراضی ملی محسوب میشود؛ به
همین دلیل برای مراقبت از این عرصه وســیع روزانه  ۳گروه از یگان حفاظت اداره در سطح عرصهها
بهصورت شبانهروزی هرگونه سوء استفاده را رصد میکنند.
وی با اشــاره به اهمیت حفاظت از اراضی ملی در این شهر گفت :اخیرا در پالکهای قاسمآباد بزرگ،
بزوشک و ابرش اقدامات تخریبی مشاهده شد که در کوتاهترین زمان ممکن و در سطح  ۵۰۰۰مترمربع
اعمال قانون شد.
به گفته رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مشهد ،از ابتدای سال جاری تاکنون  ۲۸مورد
تخریب اراضی ملی شناســایی و تشکیل پرونده شــده که برای صدور حکم به مراجع قضایی ارسال
شده است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

کروناییها واکسن نزنند

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت :افرادی که در حال حاضر به بیماری کرونا مبتال هستند ،نباید واکسن
بزنند و باید از زمان پایان عالئم بیماری ،چهار هفته بگذرد تا بتوانند واکسن کرونا تزریق کنند البته نوبت
واکسیناسیون این افراد نمیسوزد.
تســنیم نوشت :کیانوش جهانپور با بیان اینکه «در استان تهران استقبال باالیی از واکسن کرونا شده
است» اظهار کرد :به دلیل باال بودن جمعیت استان تهران ،طبیعت ًا گروههای سنی پایینتر در پایتخت،
دیرتر از اســتانهای دیگر واکســن کرونا فراخوان میشوند .به نظر میآید ظرف دو تا سه هفته آینده
تکمیل واکسیناســیون گروه ســنی اعالم شده در تهران ادامه داشته باشــد و بعد از تکمیل آن ،سایر
گروههای سنی در استان تهران نیز در اولویت قرار خواهند گرفت.جهانپور ادامه داد :افرادی که در حال
حاضر به بیماری کرونا مبتال هستند ،نباید واکسن بزنند و باید از زمان پایان عالئم بیماری ،چهار هفته
بگذرد تا بتوانند واکسن کرونا تزریق کنند البته نوبت واکسیناسیون این افراد نمیسوزد.به گفته سخنگوی
ســازمان غذا و دارو ،نوبتدهی واکسیناسیون کرونا بر اساس گروههای سنی و شغلی انجام میشود و
اگر فردی نتواند در موعد مقرر واکسن را دریافت کند ،میتواند در هفتهها و ماههای بعد ،واکسیناسیون
را انجام دهد.رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت در پاسخ به این سؤال که «آیا
واکسنهای تأییدشده وارداتی توسط سازمان غذا و دارو مجدداً بررسی میشوند؟» گفت :پس از انجام
ن کرونا و طی شدن تستهای فنی و مراحل تأییدیه خطوط تولید ،مسئول فنی
مطالعات بالینی واکس 
هر شــرکت سازنده واکسن کرونا ،مســتندات را تأیید میکند؛ بعد از آن باید تست پایداری طی شود
که در صورت تأیید تســت پایداری ،این واکسنها تحویل ما داده میشود.وی متذکر شد :از هر «بچ»
محمولههای وارداتی نیز در داخل کشور نمونهبرداری میشود و در آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو
با اطالعات فنی ارائه شده ،تطبیق داده میشود بنابراین قبل از ورود واکسنها به زنجیره توزیع ،فرآیند
کنترل کیفیت در چند مرحله در شرکت تولیدکننده خارجی و سازمان غذا و داروی ایران انجام میشود.

ســرویس اجتماعی  /افزایش خشــونت در
جامعه فعلی ایران ،یکی از فاکتورهایی است
که در ســطح جامعه به وفور وجود دارد .بروز
خشونت از سوی مردان و زنان ایرانی در حتی
کوچکترین اختالفنظرها به چشم میخورد،
اما در این میان رفتارهای پرخاشــگرانه زنان
در چند وقت اخیر منجر به ایجاد پرسشهایی
مبنی بر چرایی بروز چنین خشونتهایی آن
هم با تقلید از رفتارهای مردانه شده است.
اخیرا درگیری و دعوای «هلیا» و قمهکشی او
منجر به ایجاد واکنشهای زیادی در فضای
مجازی شده و این پرسش را برای مخاطبان
ایجاد کــرده که چطور میشــود یک دختر
نوجوان در دعوای خود با همسنوســاالنش
از قمه اســتفاده کند؟ روز گذشته نیز زنی به
دلیل وجود اختالفات خانوادگی با همسرش
در کرمانشاه او با با هفت گلوله زخمی کرد.
نکته اینجاست که بروز چنین رفتارهایی آن
هم با شــدت خشــونت باال میتواند فضای
روانــی جامعه را به میزان زیادی در گیر خود
کند .همچنین این خشونتها تنها محدود به
چند منطقه از کشور نمیشود و در خراسان و
در شهر مشهد نیز به چشم میخورد.
راضیه یکی از زنان مشــهدی اســت که در
مورد تجربه درگیــری و دعوای خود با چند
زن در پارک میگوید:
«اگر پسر بودی پسر جذابی میشدی!»

به همراه دوستم در پیست دوچرخهسواری
پارک «ریحانه» میدوییدیم و وســایمان
را بــر روی نیمکتی گذاشــته بودیم .چند
خانم بــه آن نیمکــت نزدیک شــدند و
کولهپشــتیهایمان را روی زمین انداختند.
وقتــی صحنه را دیدم به آنها گفتم« :چرا
این کار را کردید؟» که جواب مرا با تندی
دادند و بحث باال گرفت که با عذرخواهی
یکی از آنها مشــاجره لفظیمــان تمام
شــد .اما در همان لحظه خانمی مســن با
حالتی تمسخرآمیز به دوستم گفت« :همه
خانمهــای اینجا به تو شــک دارند ،فکر
میکنند تو دختر نیستی و پسری!»  .کس
دیگری هم گفت« :اگر پسر میشد ،پسری
جذاب میشد».

خشونتی که زنانه نیست

یکی روی کمرش نشست و دو تن دیگر
به او لگد میزدند

از ایــن جمله و لحن گفتار ناراحت شــدم و
جواب آنها را دادم .دوباره بحث بینمان باال
گرفت و دعوا شروع شد .آن خانمها شروع به
کتک زدن ما کردند چراکه تعدادشــان از ما
بیشــتر بود طوری که لباسهایمان پاره شد.
دوســتم را روی زمیــن انداختند ،یکی روی
کمرش نشســت و دو نفر دیگــر به او لگد
میزدند .بعــد از چند دقیقه مأموران پارک از
راه رسیدند و ما را از هم جدا کردند .داشتم از
رفتار آن چند زن شــکایت میکردم که یکی
از آنها دوباره لگدی به شکم من زد طوری
که از شدت درد به بیمارستان منتقل شدم و
یک شب در بیمارستان بستری بودم.
علت افزایش خشــونت زنان چیســت؟ آیا
جامعه امروزی نقشی در تشدید این دسته از
خشونتها دارد؟
 19هزار و  331پرونده نزاع زنان در
خراسان رضوی طی یک سال

براساس دادههای پزشــکی قانون خراسان
رضوی در ســال گذشــته حدود  54هزار و
 882پرونــده مبنی بر ادعای نزاع تشــکیل
شــده که شــامل نزاع  19هزار و  331زن و
 35هزار و  551مرد میشد .متاسفانه در سه
ماه ابتدایی سال جاری تعداد  16هزار و 156
پرونده ادعای نزاع تشــکیل شده که از این
میزان حدود  5هــزار و  631مربوط به نزاع
زنان و  10هــزار  525مربوط به نزاع مردان
میشد .همانطور که از اعداد و ارقام مشخص
است سه ماه گذشته سال جاری میزان نزاع و
درگیری خانمها در زمینههای مختلف ،نصف
میزان درگیری مردان بوده است .خشونت دو
بار معنایی دارد؛ معنایــی مثبت و منفی .بار
معنایی مثبت خشونت ،مرتبط با فرایندهایی
برای حفظ امنیت کشــور است که در اینجا
موضــوع مورد بحــث ما نیســت .آنچه که
اهمیت دارد معنای منفی خشونت است.
جعفر شاهرخی ،جامعهشــناس معتقد است،
خشــونت در تمام دنیا به شکلهای مختلفی
مانند بردهداری ،خشونت علیه زنان ،دختران
و کودکان رایج است.

بیتوجهی آموزشوپرورش به فرهنگ
گفتوگو؛ نقطه آغازین بروز خشونت

وی در گفتوگــو با «صبح امــروز» با بیان
اینکه «متاســفانه نهادهای متولی کشور در
حوزه آموزش و فرهنگســازی با مشکالت
و نواقص زیادی روبهرو هســتند ،اما ســوال
اینجاســت که تا کنون در کدام بازه زمانی،
آموزشوپــرورش کشــور ما بــه فرهنگ
گفتوگــو و حــل مســائل مربــوط به آن
پرداختهاســت؟ درواقع این کموکاستی نقطه
شروع خشونت است.
خشونت را سیاسی نکنید

به اعتقاد شاهرخی ،آموزش چگونگی تربیت
فرزندان به خانواده ،با کاهش خشونت ارتباط
مستقیم دارد .اگر بسیاری از باورها از طریق
آموزش به خانوادهها منتقل نشــود ،فرزندانی
مؤثر هم در عرصــه اجتماعی وجود نخواهد
داشــت .نکت ه حائز اهمیت غلبه سیاســت بر
فرهنگ است؛ یعنی باید این دو بهطور کامل
جدا از هم باشــند؛ زیرا خشــونت یک بحث
فرهنگی است و با ادبیات سیاست همخوانی

اقتصاد اشاره کرد .درواقع رابطهای تنگاتنگ
بین اقتصاد و معیشت مردم با امنیت ،استرس
و خشــونت وجود دارد؛ درنتیجــه نمیتوان
آن را نادیــده گرفت .امکان کاهش تنش در
جامعهای با مشــکالت اجتماعی ،معیشتی،
اقتصادی وجود ندارد.
وی تصریح میکند :متاســفانه از طرفی ما با
ضعف کنترل خشــونت روبهرو هستیم و از
سویی فاکتور مؤثر دیگر در این زمینه هجوم
عوامل خشــونتزا اســت .هم ه این عوامل
دست به دســت هم میدهند تا ما جامعهای
داشــته باشــیم که آرامش کمتری را تجربه
میکند .هر کشوری که به این مسائل کمتر
پرداخته باشد طبیعتا با تنش بیشتری مواجه
است.
فقدان نگاه واقعبینان ه نسبت به دختران
و زنان

به گفته شــاهرخی ،نگاه واقعبینانهای نسبت
بــه دختران و زنان در کشــور وجود ندارد و
هنــوز رفتارهــا و کردارهای بــه اصطالح
مردساالرانه در جامعه ایران به چشم میخورد
کــه تا حدودی زنان را از حقوق بدیهی آنها
بازمــیدارد .تداوم این رفتــار و کردار باعث
میشــود زنان از امنیــت اجتماعی ،روانی و
نگاه واقعبینانهای نسبت
فرهنگی کمتری برخوردار باشند .با گسترش
به دختران و زنان در کشور
روزانــ ه فضــای مجازی و حجــم زیادی از
وجود ندارد و هنوز رفتارها
اطالعات ،آنها نسبت به حق و حقوق خود،
و کردارهای به اصطالح
آگاهی بیشــتری پیدا میکنند ،اما در جامعه
ایران از این حق و حقوق بهرهمند نمیشوند.
مردساالرانه در جامعه ایران به
وی اظهار میکند :علل بیشــتر خشونتها
چشم میخورد که تا حدودی
پرورش دختران و زنان در محیطی است که
زنان را از حقوق بدیهی آنها
برگرفته از تنگناهای جنسیتی و هویتی بوده.
بازمیدارد .تداوم این رفتار
دخترانی که در خانــواده یا امورات اجتماعی
و کردار باعث میشود زنان
به دلیل جنسیتشــان از آزادی و امتیازاتی که
انتظار دارند محروم میشوند؛ درنتیجه تالش
از امنیت اجتماعی ،روانی و
میکنند با جنس مخالف همسانسازی کنند
فرهنگی کمتری برخوردار باشند
ش پسرانه داشته باشند .البته
و رفتارها و پوش 
ممکن است که زمان بروز اینگونه رفتارهای
مردانه کم باشــد و با ازدواج یا بلوغ دختران
ندارد.
کمتر شــاهد این کردارها باشــیم ،اما در هر
این جامعهشــناس خاطرنشــان میکند :از صورت برخی از این رفتارها ملکه ذهن زنان
موضوعهای مؤثر بر خشــونت ،میتوان به میشود.

از موضوعهای موثر بر

خشونت ،میتوان به اقتصاد

اشاره کرد .درواقع رابطهای

تنگاتنگ بین اقتصاد و معیشت
مردم با امنیت ،استرس و

خشونت وجود دارد؛ درنتیجه
نمیتوان آن را نادیده

گرفت .امکان کاهش تنش در

جامعهای با مشکالت اجتماعی،
معیشتی و اقتصادی وجود
ندارد

مباحث فرهنگی ،زودبازده نیستند

شــاهرخی با بیــان اینکه «اگر برخورد درســت
فرهنگی با رفتارهــای مردانه زنان صورت نگیرد
روزبهروز شــاهد افزایش بروز خشــونت از سوی
زنان خواهیــم بود» میگوید :باید توجه داشــت
مباحث فرهنگی که خشــونت هم بخشــی از آن
اســت زودبازده نیســتند ،به این معنا که زمانبر
میباشــند و اگر بحرانی در زمینه فرهنگی پیش
بیاید ریشــهای بوده و در طول این بحران متوجه
آن نمیشــویم .غفلت ما از ایــن اتفاقات هزینه
زیادی به لحــاظ مالی و زمانی بــرای ما خواهد
داشــت و گاه غیرقابل جبــران خواههد بود .وی
در ادامه میافزاید :بســیاری از فرزندان تمایلی به
همراه شدن با خانواده ندارند .این شکاف فرهنگی
ایجاد شــده نســل امروز ،با عقاید یــک خانواده
باورپذیــر همخوانی نــدارد و در نهایت منجر به
ایجاد بحران میشود .اینگونه بحرانها وابسته به
سازمان خاصی نیســت ،بلکه مردم در کنترل آن
مسئول هســتند.به گفته این جامعه شناس ،جالب
اینجاست که در کشور گرفتن گواهینامه رانندگی،
نیازمند شرکت در دهها کالس و آزمون است ،اما
جوانان به راحتی ازدواج میکنند ،طالق میگیرند
و بچهدار میشــوند .متاســفانه در کشور ما تقدم
پرورش بر آموزش فراموش شده؛ درحالی که زیر
بنای همه اتفاقات آموزش است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطرح کرد:

احتمال بحرانی شدن وضعیت بیمارستانها در مشهد

معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
با اشاره به روند افزایشی بستریهای کرونا در
مشهد ،گفت :اگر فکری برای مشهد و خراسان
رضوی نشــود در روزهای آینده بیمارستانها
قفل خواهد شد.
ایسنا نوشــت :مهدی قلیان در نشست خبری
ستاد مقابله با کرونای خراسان رضوی که روز
گذشته در اســتانداری خراسان رضوی برگزار
شــد ،اظهار کرد :متأسفانه در موج پنجم کرونا
هستیم .روز گذشته  ۴۲۶نفر در خراسان رضوی
بستری شدند و مجموع بستریان به  ۱۸۵۳نفر
رسید .از این میان  ۴۲۴نفر در بیمارستانهای
مشهد بستری شدند.
وی افزود :در حال حاضر  ۳۸۸نفر در خراسان
رضــوی در بخش مراقبتهای ویژه هســتند
کــه از این تعــداد  ۳۲۰نفر در مشــهد تحت
مراقبهای ویژه هستند و در این شرایط تخت
در مراقبتهای ویژه به سختی پیدا میشود.
قلیــان با بیان اینکه «روز گذشــته  ۳۰نفر در
خراســان رضوی با تســت کرونا مثبت فوت
کردند کــه  ۲۸فوتی آن در شــهرهای تحت
پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی بــه وقوع
پیوست» توضیح داد :ممکن است برخی افراد
تست پیسیآر منفی داشته باشند و بر اثر کرونا
فوت کنند ،اما در لیست فوتیان ما نیستند.
رونــد افزایشــی مبتالیان کرونا در خراســان
رضوی
به گفته وی ،ابتدای مرداد ماه تعداد بســتریان
خراســان رضوی  ۳۲۷نفر بود که تنها در یک

هفته گذشته  ۱۰۰نفر افزایش داشته است .این
مسئله نشان میدهد که بستریان ،مبتالیان و
همچنین مراجعات سرپایی در خراسان رضوی
در یک هفته گذشــته روند افزایشــی داشته و
دارد .در این شــرایط اگر فکری برای مشــهد
و خراســان رضوی نشــود در روزهای آینده
بیمارستانها قفل خواهد شد.
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
با اشــاره به افزایش تختهــای ویژه درمان
بیماران کووید ۱۹-در دانشــگاه علوم پزشکی
مشــهد ،بیان کرد :در جلســهای که با رؤسای
بیمارستانهای مشهد تشکیل شد ۴۷۰ ،تخت
مخصوص به بیماران کرونا اختصاص یافت تا
شرمنده مردم نشویم.
تصویب محدودیتهای جدید کرونایی در
استان

قلیــان در خصوص محدودیــت رفتوآمد به
مشــهد ،تاکید کرد :در خصــوص محدودیت
سفر به مشهد تمهیداتی اندیشیده شده است.
بر این اســاس قرار است مکاتبهای با قرارگاه
ملــی مقابله با کرونا انجام شــود تا اختیارات
محدودیت ســفر به مشــهد و خراسان بیشتر
شــود .همچنین در جلسه ستاد کرونای استان
تصمیم گرفته شــد تا هیــچ باغتاالر و مراکز
سرباز ،اجازه برگزاری و مراسمی نداشته باشد.
تا قبــل از این محدودیت تنهــا در فضاهای
سربسته و رستورانها بود .در این مدت شدت
و نظارت بیشــتر خواهد شــد.وی ادامه داد:
برگزاری مراسم و مهمانی خانوادگی در مراکز

سرباز و باغ تاالرهای طرقبه و شاندیز ممنوع
شــد تا از ایــن موج با کمترین آســیب عبور
کنیم .موج پنجم کشــوری بوده و تمام کشور
را دربرگرفته است .همچنین فع ً
ال محدودیت
سفر به مشهد و خراسان در حد مکاتبات است.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی
مشــهد در خصوص واکسیناســیون معلمان و
خبرنگاران ،گفت :چهارشــنبه هفته گذشته با
ش و پرورش خراســان رضوی،
همکاری آموز 
واکسیناســیون فرهنگیان آغاز شد .پنج مرکز
برای واکسیناســیون آنان ایجاد شده است که

دانشگاه علوم پزشــکی مشهد وظیفه توزیع و
نظارت بر واکسیناسیون را دارد.
وی افزود :واکسیناسیون معلمان باید به سرعت
انجام و تا  ۱۵شــهریورماه به اتمام برســد .به
فرهنگیان تنها واکسن سینوفارم زده میشود.
همچنیــن واکسیناســیون خبرنــگاران آغاز
شده اســت .با این حال با توجه به اینکه سن
خبرنگاران از گروههای هدف نیســت ،پایگاه
جداگانهای برای آنان در نظر گرفته شده است.
با کمبود تخت بیمارستانی مواجهیم
قلیان بــا بیان اینکه «در خراســان رضوی با

کمبود تخت بیمارســتانی مواجهه هســتیم»
توضیح داد :برخی از قسمتهای بیمارستانها
بــرای نقاهتگاه بیماران درنظر گرفته شــده تا
تخت برای مراقبتهای ویژه خالی شــود .در
حال حاضــر تخت برای افرادی که بســتری
میشــوند ،موجود است .شــرط اول در درمان
کووید ۱۹-اکســیژن اســت .به همین دلیل
اســت که برخی از بیمارســتانها نمیتوانند
بیمار پذیرش کنند .ما به سمت توسعه تختها
رفتهایم تــا بتوانیم بیشــتر از بیماران مراقبت
کنیم.
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کافه کتاب

راهنمای کامل تربیت کودک

خبرنگار

جواد لگزیان

«تربیـــت کامـــل یعنـــی تربیـــت بـــا برنامـــه .انجـــام ایـــن کار بـــر:
کنـــش نـــه واکنـــش ،دانـــش نـــه شـــانس ،فکـــر کـــردن نـــه
عصبانیـــت ،عقـــل ســـلیم نـــه بیمنطقـــی ،اســـتوار اســـت.
درســـت همانطـــور کـــه «ازدواج کامـــل» بـــه ایـــن معنـــا
نیســـت کـــه همســـران ،انســـانهایی کامـــل هســـتند ،منظـــور از
تربیـــت کامـــل نیـــز ایـــن نیســـت کـــه پـــدر یـــا مـــادر میتوانـــد
(حت ــی ب ــا ت ــاش زی ــاد) «کام ــل» باش ــد .تربی ــت کام ــل «رون ــدی»
اس ــت ک ــه ط ــی آن ،والدی ــن ب ــا تم ــام نق ــاط ق ــوت و ضع ــف خ ــود
بـــه عنـــوان یـــک انســـان ،نهایـــت تـــاش خـــود را در تربیـــت
فرزندانی توانا ،مسئول و شاد ،بهکار میگیرند».
« راهنمـــای کامـــل تربیـــت کـــودک » کتابـــی جامـــع و شـــامل
موضوع ــات و مس ــائل متنوع ــی در ح ــوزه تربی ــت ک ــودکان اس ــت .در ای ــن کت ــاب ،ب ــه
بی ــش از س ــیصد م ــورد از ن ــکات و مش ــکالت رفت ــاری ک ــودکان از آداب غ ــذا خ ــوردن
،ات ــاق خصوص ــی ،تنه ــا مان ــدن در خان ــه ت ــا بح ــث و ج ــدل خواه ــر و ب ــرادر پرداخت ــه
ش ــده و ب ــرای ه ــر م ــورد س ــه ی ــا چه ــار راهح ــل کارب ــردی ارائ ــه ش ــده اس ــت ک ــه
مجموعـــ ًا حـــاوی هـــزار روش تربیتـــی اســـت .بدیـــن ترتیـــب میتـــوان ادعـــا کـــرد
کـــه تقریبـــ ًا غالـــب نـــکات ریـــزی کـــه والدیـــن در تربیـــت فرزنـــد بـــا آن ســـر و کار
دارن ــد مط ــرح ش ــده اس ــت« .الیزاب ــت پنتل ــی» در ه ــر م ــورد ابت ــدا ب ــه بررس ــی عل ــل
و ریشــههای مس ــئله از ن ــگاه والدی ــن و همچنی ــن از دی ــدگاه ک ــودک پرداخت ــه اس ــت
و ب ــا ارائـــه راهحله ــای متع ــدد ب ــه والدی ــن ای ــن امـــکان را میده ــد ک ــه متناس ــب
ب ــا ش ــرایط خ ــود و فرزن ــدان خ ــود ،بهتری ــن گزین ــه را ب ــه کار ببندن ــد .از ویژگیه ــای
دیگ ــر کت ــاب ای ــن اس ــت ک ــه در حی ــن مطالع ــه ه ــر م ــورد ،خوانن ــده را ب ــه مطالع ــه
موضوعـــات مرتبـــط دیگـــر راهنمایـــی میکند.زیبایـــی ســـاختار ایـــن فرهنـــگ ســـاده
ای ــن اس ــت ک ــه ش ــما ب ــه راحت ــی روش ــی را ک ــه ب ــرای فرزن ــد و موقعی ــت خانوادگ ــی
شـــما ،مناســـبتر از همـــه بـــود ،بـــه کار گیریـــد و راه حـــل خـــود را بیابیـــد .اگـــر
آن پیش ــنهاد موث ــر نب ــود ،ب ــاز ه ــم چن ــد انتخ ــاب دیگ ــر داری ــد «.راهنم ــای کام ــل
تربیـــت کـــودک » ابزارهایـــی را کـــه بـــرای احســـاس اعتمادبهنفـــس در پـــرورش
فرزندانتـــان نیـــاز داریـــد ،بـــه شـــما میدهـــد.
نویس ــنده ای ــن کت ــاب «الیزاب ــت پنتل ــی» در سراس ــر آمری ــکا ب ــرای والدی ــن س ــخنرانی
میکن ــد و نویس ــنده اس ــت .او م ــادر س ــه فرزن ــد اس ــت و ب ــه عن ــوان رئی ــس انجم ــن
اولی ــا و مربی ــان مش ــغول ب ــه کار اس ــت.
«راهنمـــای کامـــل تربیـــت کـــودک [کلیدهـــای تربیـــت کـــودکان و نوجوانـــان]
« کتابـــی اســـت از الیزابـــت پنتلـــی بـــا ترجمـــهی اکـــرم قیطاســـی کـــه در 430
صفحـــه و توســـط انتشـــارات صابریـــن بـــا قیمـــت 30000تومـــان بـــه چـــاپ
رسیده است.

نگاهی به طرح جنجالی مجلس از دیدگاه عبدالجبار کاکایی؛

حدود دو سالی میشــود که با شیوع کرونا،
اغلب محافل ادبی به پلتفرمها و شبکههای
مجازی کــوچ کردهاند .همــان محافلی که
بازتاب دهنده صدای قشــر فرهنگی جامعه
همجون نویسندگان و شــاعران است .البته
کارکرد پلتفرمهای مجازی در سالهای اخیر
در راســتای کمک به بدنه فرهنگ جامعه و
ارتقای سطح ادبی ،تنها در این مورد خالصه
نمیشــود و بد نیست اشــارهای هم داشته
باشیم که در سالهای اخیر با وجود وضعیت
صنعت نشــر بخش قابل توجهی از آثار ادبی
در فضای مجــازی (شــبکههای اجتماعی
خارجی) منتشر میشــدند .اکنون اما اهالی
فرهنگ نگران اجرایی شدن طرح صیانت از
حقوق کاربران در فضای مجازی هســتند و
تاکنون واکنش های بسیاری را به آن نشان
دادهاند.در این خصــوص عبدالجبار کاکایی
در واکنش به مطرح شــدن طرح صیانت از
حقوق کاربران در فضای مجازی در مجلس،
آن را یک تصمیم کالن سیاسی که بازخورد
بــدی دارد ،میدانــد و میگوید که این یک
عقبنشینی بســیار بد است و هر کسی این
تصمیم را گرفته ،از سر ناآگاهی بوده است.
گردش اطالعات در فضای مجازی
باالست

به گزارش روزنامه «صبح امروز» ،این شاعر

عقبنشینیهایقجری

در گفتوگو با ایســنا درباره آسیبشناســی
اجرایی شدن طرح صیانت از حقوق کاربران
در فضــای مجازی برای حــوزه فرهنگ و
ادبیــات ،آن هم با توجه به اینکه این روزها
بسیاری از اهالی فرهنگ و ادبیات از فضای
مجازی و بهویژه پلتفرمهای مرسوم خارجی
برای فعالیتهای خود استفاده میکنند ،اظهار
کرد :من به موضوع فضای مجازی و نسبت
آن با ادبیات خیلی خوشبین هستم .غالب ًا با
وجود این نظریه که میگویند میزان مطالعه
کم شده و موضوع مطالعه در حال به حاشیه
رفتن اســت اما اتفاق ًا من معتقدم که گردش
اطالعــات در ایــن فضا باالســت و تربیت
فرهنگی برای استفاده از فضای مجازی هم
روزبهروز در حال بهتر شدن است.
او در ادامه گفت :استفاده ما از فضای مجازی
در سال  ۱۴۰۰به نسبت دهه  ۹۰و  ۸۰خیلی
بهتر شده اســت؛ کانالهای متعددی به راه
افتــاده و تبادل اطالعات صــورت میگیرد؛
هم در حوزه فرهنگ ،هم در حوزه سیاســت،
هم در حوزه هنر و  . ...به اعتقاد من ،نســبت
فضای مجازی با شهروند ایرانی دارد همانند
نسبت دریا و ماهی میشود .به قول موالنا که
میگوید «ماهیان را با یبوست جنگهاست»،
این نســبت در حــال حاضر بــرای مردم با
فضای مجازی برقرار شده و بدون آن ،ادامه

کاکایی :من نمیدانم

این طرحها را چه کسی

مینویسد و چه کسی مصوب

میکند .یا چطور میخواهند
آن را پیاده کنند و با چه

ذهنیتی این کار را انجام

میدهند .اما این رسم ًا

نوعی عقبنشینی ،شبیه به

عقبنشینیهایی است که ما
از دوره قاجاریه در مقابل
جهان توسعه داشتیم

حیاتشان به مخاطره میافتد.

این طرحها را چه کسی مینویسد؟

کاکایی ســپس این طرح را نوعی عقبگرد
دانست و بیان کرد :من نمیدانم این طرحها
را چه کسی مینویســد و چه کسی مصوب
میکند .یا چطور میخواهند آن را پیاده کنند
و با چه ذهنیتی ایــن کار را انجام میدهند.
اما این رســم ًا نوعی عقبنشــینی ،شبیه به

عقبنشینیهایی است که ما از دوره قاجاریه
در مقابل جهان توسعه داشتیم تا حاال .و این
بهجای این است که خودشان را قوی کنند و
صفحات مجازی پرقدرت فرهنگی و فکری
راه بیندازند و به فکر درمان باشند.
ایــن شــاعر در عین حال بــه چالشهای
موجــود در فضای مجازی نیز اشــاره کرد و
گفت :در فضای مجازی خیلی اتفاقات دیگر
هــم میافتد ،امــا راه دارد .این فضا فضایی
اســت آزاد برای عرضه و تبادل اطالعات و
باید در آن حضور پیدا کــرد .نه اینکه یک
مشت کارمند حقالزحمهای را به اسم جنگ
نرم راه انداخت تا وارد فضای مجازی شــوند
و با فحاشــی ،هتاکی و تهدید بخواهند جلو
نظریهپــردازی ،گفتوگوها و اظهارنظرهای
فضای مجازی را بگیرند.

باشد .اما کســانی که این طرح را نوشتهاند،
به اینجــای ماجرا فکر کردهاند؟ یا همچنان
سادهاندیشــانه فکر میکنند مثل زمانی که
دیش ماهوارههــا را جمع میکردند تا زمانی
که بعضی سایتها و کانالها را فیلتر کردند
و حاال هم که به این صورت پیش میروند.
او بــا بیان اینکه به فضای مجازی بســیار
خوشبین است و آن را بسیار فضای مفیدی
میبیند ،گفــت :حداقل در فضــای ادبیات
میتوانــم راندمان کاری فضــای مجازی را
مثبت ببینم .اگرچه در آغاز یکسری اتفاقات
افتاد که مثل ســیلی بود که از کوه پایین آمد
و بــا خودش خار و خاشــاک را هم آورد ،اما
کمکم در حال ســیال و شفاف شدن است و
تبادل اطالعات و ســایتهای قوی در حال
شکل گرفتن هستند.

عبدالجبــار کاکایی افزود :بــه نظر من ،این
یک عقبنشینی بسیار بد و غیرمنطقی است.
هر کســی ،مقامی و منصبی که این تصمیم
را گرفته ،از ســر ناآگاهی بوده است .جهان
مجازی نه تنها االن در اروپا و امریکا بلکه در
جهان سوم هم دارد بخشی از حیات معنوی
مردم میشود .این پروژهها و طرحها هم مثل
قطع شــدن برق و کمبــود آب احتمال دارد
همان «شورشهای خیابانی» را در پی داشته

این شاعر و ترانهســرا اظهار کرد :دفترهای
شــعر ما در تیراژهای دو یا ســههزار جلدی
چاپ میشد اما حاال بازدیدکنندههای آثارمان
حدود  ۵۰ ،۴۰هزار نفر هستند ،طبیعی است
که برای من به عنوان یک شاعر خیلی خوب
اســت که ارتباطم با این تعداد از افراد اهل
مطالعــه و خوانش زیاد شــده و حتی برای
هر کســی که مثل مــن کار فرهنگی انجام
میدهد.

تصمیمی از سرناآگاهی

بازدیدهای ده برابری نسبت تیراژ کتاب

شانزدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی برگزار میشود
اهالی تئاتر با برگزاری شــانزدهمین جشنواره
تئاتر خراسان شــمالی به رقابت با یکدیگر می
پردازند و چراغ ســالن هــای نمایش بار دیگر
روشن و پر فروغ می شود.
به گزارش روزنامــه «صبح امروز» و به نقل از
ایســنا ،معاون امور هنری و سینمایی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی با بیان
اینکه این اداره کل با همکاری انجمن هنرهای
نمایشــی اســتان ،در راســتای سیاست های
راهبردی وزارت فرهنگ وارشــاد اسالمی و به
منظور ارتقای ســطح کیفی تئاتر و ارتباط موثر
تماشاگران با آثار نمایشــی از طریق جشنواره
تئاتر و اجرای عمومی ،روشن نگاه داشتن چراغ
تئاتر و رونق آن در شرایط کنونی ،شانزدهمین
جشــنواره تئاتر استان خراسان شــمالی را در
راســتای معرفی آثار منتخب به جشــنواره بین
المللی تئاتر فجر برگزار می کند ،گفت :جشنواره
تنها در بخش رقابتی -صحنه ای و با اختصاص
به آثار ایرانی با اولویت متون نویسندگان بومی

برگزار خواهد شد.ابوالحســن حیدری ادامه داد:
ارزش ها و دســتاوردهای انقالب اســامی و

دفاع مقدس ،بهره گیری از مفاهیم و جلوه های
فرهنگ ،تاریخ و ادبیات غنی ایرانی و اسالمی،

فرهنگ و آداب و رســوم بومی و محلی استان،
نگاه کاوشــگرانه و مدبرانه به جامعه ،مسئولیت
پذیری و اخالق مدنی ،ایجاد روحیه نشــاط و
شــاداب و امید بخش در جامعه با توجه به آمار
خراب روانی ناشی از شیوع جهانی کرونا ،توجه
به مفاهیم و ارزش های واالی فراگیر و جهانی،
آگاهی بخشــی درباره آســیب های اجتماعی
موضوعات شهروندی ،مضامین مرتبط با شعار
ســال( تولید ،پشــتیبانی ها ،مانع زدائی ها) از
موضوعات و محورهای جشنواره است.
وی با بیان اینکه بازبینی آثار نمایشی متقاضی
و نحوه انتخاب آثار بــه صورت حضوری و در
صورت تمایل کارگردان به صورت ارسال فیلم
نمایــش خواهد بود ،تصریح کــرد :گروه های
شــرکت کننده در جشــنواره نیز باید متعهد به
اجرای عمومی در اولین فرصت بعد از جشنواره
و در شرایط مناسب اجرا با توجه به شیوع کرونا
و اخذ مجوز های الزم از ستاد استانی باشند.
وی گفــت :با توجه به شــیوع ویروس کرونا،

نحوه برگزاری جشــنواره شــانزدهمین و آئین
اختتامیه با توجه به شــرایط و اعالم نظر ستاد
استانی کرونا اعالم می شود.
حیــدری اظهار کــرد :متقاضیــان حضور در
جشنواره تا  ۱۰مهرماه فرصت دارند تا آثار خود
را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روابط عمومی اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان شمالی؛
وی خاطرنشــان کرد :آثار رســیده نیمه دوم
مهرماه بازبینی و جشــنواره نیمه اول آبان ماه
برگزار خواهد شــد و در نهایت بنابر تشخیص
هیئــت داوران و کیفیت آثار نمایشــی ،دو اثر
برگزیده به دبیرخانه جشــنواره بین الملل تئاتر
فجر معرفی می شوند.
عالقمندان می توانند بــرای دریافت فراخوان
و فــرم ثبت نــام بــه پورتال اطالع رســانی
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراسان
شــمالی بــه آدرس khsh.farhang.gov.ir
مراجعه کنند.

بیانی ه خانه هنرمندان ایران برای اهتمام به واکسیناسیون عمومی
خانه هنرمندان ایران در پی شیوع موج پنجم
کرونا و افزایش ابتال و مرگ و میر در بیانیهای
آورده اســت :برای گســترش واکسیناسیون
عمومــی اهتمام به خرج دهیــد تا حق اولیه
سالمت به مردم شریف ایران بازگردد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از
روابط عمومی خانــه هنرمندان ایران ،در پی
شیوع موج پنجم کرونا و افزایش ابتال و مرگ
و میر ،خانه هنرمندان ایــران بیانیهای صادر
کرده و در آن نوشــت :متاسفانه سایه روزگار
تلخ و سخت کرونازده ،همچنان بر سر مردم
دنیا و به ویژه مردم عزیز ایران گسترده مانده
است.
در کنار مشــکالت مختلف و عمده اجتماعی،
محیــط زیســتی و اقتصــادی موجــود در
کشــورمان ،موج تازه این بیمــاری پیچیده
نیز ،بیش از همیشــه جامعــه ایرانی را درگیر

خود کرده و متاســفانه قربانــی میگیرد .در
این میان ســرعت واکسیناسیون عمومی نیز
راضی کننده نیست و با سرعت ابتال و امواج
گوناگون کرونا در کشور تناسبی ندارد.
در ادامــه این بیانیــه آمده اســت :در کنار
همه مردم ،قشــر هنرمنــد و اهالی فرهنگ
و رســانه نیــز به رغــم وجود خطــرات و
مخاطرات مضاعف ،از اولویتی برای دریافت
واکســن برخوردار نشدهاند و دائما چهرههای
ارزشمندی از میانمان میروند .خانه هنرمندان
ایران به عنوان یک مجموعــه مردمنهاد ،با
کمال تاســف از اوج گرفتن مجدد موج تازه
کرونــا ،از مســئولین ذیربط تقاضــا میکند
برای گسترش واکسیناسیون عمومی اهتمام
مناسبتری به خرج دهند تا هرچه سریعتر از
بحران موجود خارج شویم و حق سالمت که
از حقوق اولیه انســانی است به مردم شریف

ایران بازگردد.
نهادهای تصمیم ســاز کشور نیز باید با درک
درست از اولویتهای خاص و ضروری مردم،
تصمیمات خود را تا اطالع ثانوی به نیازهای
حیاتــی ملت معطــوف کنند .طبیعتــا انجام
واکنشهای سریع و مفید و مسئوالنه ،در این
برهه بحرانی از تاریــخ ،در حافظه مردم این
سرزمین ماندگار خواهد شد.
به گزارش صبح امروز ۲۸۵ ،شهرستان قرمز،
 ۱۱۰شهرســتان نارنجی و  ۵۳شهرستان در
وضعیت زرد قــرار دارند و هیچ شــهری در
شرایط آبی نیست و تاکنون  ۹میلیون و ۳۶۶
هــزار و  ۲۹۰نفر ُدز اول واکســن کرونا و ۲
میلیــون و  ۶۵۲هزار و  ۳۵۸نفر نیز ُدز دوم را
تزریق کردهاند و مجموع واکسنهای تزریق
شده در کشور به ۱۲میلیون و ۱۸هزار و ۶۴۸
ُدز رسیده است.

خبر

منابع تبلیغاتی انتخابات  ۱۴۰۰در کتابخانه
ملی آرشیو شد

معاون اداره کل فراهمآوری ســازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از گردآوری و آرشیو منابع
تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری در مخازن آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی خبر داد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از روابط عمومی ســازمان اسناد و کتابخانه ملی
ایران ،فرناز محمدی معاون اداره کل فراهمآوری ســازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران در
اینباره گفت :مجموع منابع مربوط به برگزاری ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
به صورت تفکیکشــده گردآوری و در ادامه مســیر در مخازن این ســازمان برای حفاظت،
حراست و بهرهمندی آیندگان آرشیو شد.
او ادامــه داد :مجموع  ۲۶هزار و  ۹۰۴منبع الکترونیکی شــامل عکس ،فیلمهای مناظرهای،
کلیپهای تبلیغاتی ،فایلهای صوتی و غیره و نیز طرحها و برنامههای پیشنهادی نامزدهای
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری جمعآوری شده و در این میان تنها  ۲۱۳عنوان منبع چاپی
گردآوری و آرشیو شده است.
معاون اداره کل فراهمآوری ســازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران تصریح کرد :با توجه به
تاکید معاونت کتابخانه ملی مبنی بر گردآوری و حفاظت از آثار مرتبط با رویدادهای ملی و به
منظور تحقق این مهم در مرحله نخست ،کمیتهای ویژه تشکیل شد و هریک از اعضای این
کمیته مکاتباتی را با ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری برقرار کردند و در نهایت
برای نخســتینبار این منابع به عنوان یکی از رویدادهای مهم سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی
کشور جمعآوری و آرشیو شد.
محمدی توضیح داد :جمعآوری منابع مرتبط با رویدادهای مهم کشور و حفاظت و حراست از
این منابع یکی از رسالتهای مهم سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است و از آنجایی که
انتخابات ریاســت جمهوری نیز جزء رویدادهای مهم سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی محسوب
میشود ،اداره کل فراهمآوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در راستای جمعآوری منابع
انتخاباتی  ۱۴۰۰گام برداشت.
معاون اداره کل فراهمآوری ســازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خاطرنشان کرد :نکته حائز
اهمیت این است که در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به دلیل حرکت به سمت
دولت الکترونیک و نیز شــرایط خاص کرونایی ،درصد قابل توجهی از اقدامات و فعالیتهای
تبلیغاتی در فضای مجازی صورت گرفت.

ماجرای شکایت پر سر و صدای اسکارلت
جوهانسون از دیزنی

بازیگــر فیلم «بیوه ســیاه» از دیزنی بخاطر اکران آنالین این فیلم که منجر به کم شــدن
دریافتیاش شــده است شکایت کرد .این شــکایت در فضای رسانهای هالیوود جنجال به پا
کرده اســت.به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ورایتی« ،اســکارلت جوهانسون»
بازیگر فیلم ابرقهرمانی «بیوه ســیاه» از کمپانــی دیزنی بهخاطر اکران همزمان این فیلم در
سینماها و پلتفرم دیزنی پالس شکایت کرد.
او مدعی اســت که دیزنی قرار نبوده این فیلم را همزمــان در پلتفرمش اکران کند و همین
باعث شده اســت که دریافتی او کمتر شود .این شکایت در فضای رسانهای هالیوود جنجال
بهپا کرده است.
دیزنی نیز شــکایت او را غمانگیز و ناراحتکننده خوانده و او را متهم به بیتوجهی به اثرات
زیانبار کویید 19-بر اقتصاد سینما کرده است.
عواقب این تنش میتواند دستمزد بازیگران را در زمانی که سرویسهای آنالین و همهگیری
کرونا چشمانداز سینما را مختل کرده است ،تغییر دهد.
جوهانســون مدعی اســت که دیزنی قرارداد مارول را بدون دلیل قانونی و موجه نقض کرده
اســت و با این کار او نتوانســته است ســود کامل کارش را بگیرد اما از آن سو دیزنی کام ً
ال
مخالف این ادعا اســت و حتی میگوید او جدای از آنکه  20میلیون دالر برای بازی در فیلم
دریافت کرده است و در کنار آن برای اکران آنالین فیلم نیز وجهی را گرفته است.
وکالی جوهانســون نیز از آمادگی شــرایط مجدد برای مذاکره در مــورد قرارداد مجدد خبر
دادهاند.
هنگامی که دیزنی تصمیم گرفت فیلمهای پرفروشی مانند «کروئال»« ،بیوه سیاه» و «گشت
و گذار در جنگل» را در دیزنی پالس به طور همزمان با ســینما اکران کند ،فرمول جدیدی
برای محاسبه معامالت تنظیم کرد .اینگونه که استودیو برای برخی از بازیگران موافقت کرد
که درآمد فروش فیلم در دیزنی پالس که آنها در آن بازی کردهاند را ،به کل فروش گیشــه
خود اضافه کند و در این صورت به آنان شــانس بیشــتری برای کسب امتیاز پاداش بدهد.
بهنظر میرسد که جوهانسون شامل این بازیگران نبوده و برای همین شاکی است.
در حال حاضر این فیلم در ســینماهای آمریکا  80میلیون و از اکران در پتلفرم دیزنی پالس
نیز  60میلیون درآمد داشته است.

در شهر
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برگزاری دوره آموزشی ویژه منتخبین
شوراهای ششم

در راســتای برنامه های آموزش دفتر امور شهری و شــوراها و با توجه به نزدیک شدن به ایام
تحویل و تحول در شــهرداری ها و به منظور ارتقای شــفافیت ،جلسه آموزشی و توجیهی ویژه
منتخبین ششــمین دوره شــورای اســامی با حضور مدیر کل دفتر امور شــهری و شوراها و
کارشناسان دفتر برگزار شد.
در این جلســه آموزشی موضوعات و مباحث مهم و عمده در حوزه های مالی و بودجه ،عوارض
و بهای خدمات ،منابع انســانی ،خدمات شــهری و قوانین و مقررات مربوط به شــوراها توسط
کارشناسان دفتر به صورت تخصصی تشریح شد.

مناسب سازی معابر شهری باید جزو
سیاست ها و اولویت های اصلی در شهر
قرار بگیرد

مناسب سازی معابر شهری و ادارات و بویژه مراکز
تفریحی باید جز سیاســت ها و اولویت های اصلی
در شهر قرار بگیرد
معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرســتان تربت
حیدریه در مراســم جشن روز بهزیستی شهرستان
گفت  :مناسب ســازی معابر شــهری و ادارات و
بویژه مراکز تفریحی باید جز سیاست ها و اولویت
های اصلی در شــهر قرار بگیرد تا جامعه معلولین
شهرســتان نیز از حقوق شهروندی خود بهره مند
شوند.
شرافتی راد فرماندار تربت حیدریه در ادامه گفت :
امروزه باید دنبال توسعه نیروهای انسانی خود باشیم
و با کاهش آسیب های اجتماعی جامعه ای با نشاط
و سالمت را خواهیم داشت.
وی در پایان افزود  :بســیاری از هنرمندان ما علی
رغم معلولیت و آسیب های اجتماعی و فرهنگی آن در جامعه اما پر توان و خالق افتخار آفرینی
میکنند.
در پایان این مراسم از مدیران برتر مهد کودک های شهرستان با اهدای هدایایی تقدیر شد .

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی:

روند افزایشی دما ادامه خواهد داشت

مدیرعامل ســازمان فردوس ها شــهرداری
مشــهد گفــت :کاهــش ســطح رعایت
دســتورالعمل های بهداشتی از سوی مردم و
زائران باعث افزایش چشمگیر متوفیان نسبت
به ماه گذشته شده است.
به گزارش صبح امروز ،حجت االسالم حسین
مهدوی دامغانی با اشــاره به وضعیت وخیم
فوتی های کرونا طی روزهای اخیر در شــهر
مشهد ،اظهار کرد :طبق اطالعات اعالمی از
سوی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی ،تعداد قابل توجهی از بستری های کرونایی در مشهد غیر
بومی بوده و عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی باعث انتشار گسترده این بیماری و افزایش
افسار گسیخته متوفیان کرونایی شده است.
وی با بیان اینکه در برابر این اوضاع پرسنل آرامستان ها همچنان با تمام وجود در راه انجام وظیفه
جان فشــانی می کنند ،افزود :دیدن درد و رنج همشهریان از یک سو و فشار مضاعف کاری از
سوی دیگر باعث وارد آمدن لطمات شدید روحی و جسمی به کارکنان آرامستان ها شده و ادامه
این شرایط باعث مختل شدن روند خدمت رسانی در آرامستان ها خواهد شد.
مدیرعامل ســازمان فردوس ها شهرداری مشــهد با تاکید بر اینکه قدرت سرایت گونه جدید
بیماری کرونا در تجمعات و دورهمی ها بیشتر است ،بیان کرد :از همشهریان خواهشمندم تا از
حضور در تجمعات و مراسم های غیر ضروری اجتناب کرده و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی
و دستورالعمل های بهداشتی مانع انتشار بیماری بین هموطنانمان باشند.
حجت االســام مهدوی دامغانــی در پایان گفت :طبق مصوبات ابالغی ،برگزاری مراســم در
آرامستان و ورود به آرامستان ها جهت زیارت اهل قبور در روزهای پنجشنبه ،جمعه و تعطیالت
رســمی ممنوع بوده و حضور خانواده متوفی جهت تدفین نیز با محدودیت رو به رو اســت و از
شــهروندان درخواست می شود به جهت حفظ سالمت خود از تجمع در آرامستان ها خودداری
کنند.

هدایت و برنامهریزی فعالیتهای گردشگری ،سبب
تحول اقتصادی خواهد شد

شــهردار شاندیز با اشــاره به مشکالت صنعت گردشگری
و عــدم حمایــت متولیان از این صنعت ،گفــت :هدایت و
برنامهریزی بخش گردشگری ،اقتصاد را متحول میسازد.
بهرام نکاحی درخصوص مشــکالت صنعت گردشگری در
دوران شــیوع ویروس کرونا اظهار کرد :طبیعت ،درسهای
زیــادی به ما میآموزد .به عنــوان مثال هنگامی که باران
میبارد ،مسیر حرکت باران بستری برای حرکت بارانهای
بعدی را ایجاد میکند و سپس سبب شکلگیری مسیلها
و رودخانه میشــود؛ به تعبیری دیگر طبیعت راه درست و
مناسبی در پیش میگیرد.
ن به عنــوان موجودی همراه با تفکر و
وی ادامه داد :انســا 
بینش ،در انتخاب مســیر خود اختیار دارد .به شکلی که با
انتخاب مسیر درست ،منافع بیشتری کسب میکند و انتخاب
اشتباه باعث آشفتگی در رفتار او میشود.
شهردار شاندیز بیان کرد :گردشگران همواره نیازهایی دارند
که اگر نیازهای آنها تأمین شود عالوه بر اینکه از آسیبها
جلوگیری میشــود ،حضور آنها زمینه برخی فرصتها را
نیز ایجاد میکند .بنابراین چنانچه کارها بدون برنامهریزی
انجام شــود ،تنها به آسیبهای ناشــی از گردشگری دچار
خواهیم شــد؛ همانطور که تاکنون برای جامعه گردشگری
برنامهریزی مدونی صورت نگرفته و زیرســاختهای مورد
نیاز نیز وجود ندارد.
نکاحی عنوان کرد :بنابراین تهدیدها بیشــتر از فرصتها،

کاشت  112هزار بوته گل فصلی در منطقه سه مشهد
شهردار منطقه سه مشهد از کاشت  112هزار بوته گل فصلی در این منطقه طی بهار 1400
خبر داد.به گزارش صبح امروز ،امید رضا رحمانیان دراین خصوص افزود :ســرانه فضای سبز
منطقه  3مشهد در مقایسه با سرانه سایر مناطق و همچنین متوسط سرانه فضای سبز شهر
مشــهد ،بسیار پایین تر است.وی ادامه داد :در همین راستا ،ضمن تعریف پروژه های احداث
پارک و فضای ســبز در این منطقه برای افزایش ســرانه فضای سبز که اعتبار بیش از 31
میلیارد تومانی به آن اختصاص یافته است ،به دنبال نگهداری مناسب از فضای سبز موجود
هستیم تا شهروندان بتوانند حداکثر استفاده را از سرانه بیش از  5متر مربعی فضای سبز منطقه
داشته باشند.شهردارمنطقه سه درباره عملکرد منطقه سه مشهد در حوزه فضای سبز نیز گفت:
نگهداری یک میلیون و  344هزار متر مربع فضای ســبز شامل آبیاری ،سمپاشی ،هرس و
چمن زنی در ســه ماهه نخســت سال جاری صورت گرفته است که در حوزه بازپیرایی فضای سبز این منطقه نیز اعتبار دو میلیارد و 400
میلیون تومانی اختصاص یافته است.وی ادامه داد :کاشت  112هزار بوته گل فصلی به مساحت  3500متر مربع و  140هزار متر مربع هرس
فرم و پرچین از جمله اقدامات صورت گرفته برای نگهداری مطلوب فضای سبز موجود در منطقه سه مشهد بوده است.
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معرفی  ۱۲۰زلزله زده گرمه ای برای دریافت تسهیالت به بانک

افزایش کم سابقه متوفیان کرونا در مشهد

شــهردار شــاندیز درباره پایان پروژه پدیــده گفت :پدیده،
پروژهای اســت که زمانی آغاز شــده و روزی هم به پایان
خواهد رســید ،اما زمان پایان این پروژ مربوط به متولی امر
است و در نتیجه پایان این مجموعه را نمیتوانم پیشبینی
کنم .امــا اثرگذاری این مجموعه بر صنعت گردشــگری،
اقتصاد شــهر و مباحث فرهنگی و اجتماعی غیر قابل انکار
اســت؛ چراکه پدیده یکی از مگاپروژههای کشــوری این
مجموعه محسوب میشود.
به گزارش صبح امــروز بهرام نکاحی با بیان ایم مطلب به
ایسنا اظهار کرد :نقش ما به عنوان شهرداری و متولیان شهر،
در کوتاه شــدن زمان اتمام پروژه و جلوگیری از انحرافات
اعتباری اثرگذار خواهد بود .به نظر من مدیریت شهری به
بلوغی نرسیده اســت که بتواند مگاپروژهای مانند پدیده را
همراهی کند ،لذا ما ناگزیر هســتیم که برای انجام وظایف
و تکالیف خود ،خودمان را در الیههای مختلف اجتماعی و
مدیریتی قوی و توانمند سازیم.
شهردار شاندیز بر اساس برداشتهای میدانی در طول دوران
شــیوع ویروس کرونا درخصوص شرایط و مشکالت شهر
شاندیز در پی شیوع ویروس کرونا عنوان کرد :شیوع ویروس
کرونا آسیبهایی را ایجاد کرده است .اعمال محدودیت سفر
باعث میشود افراد بخشــی از نیازهای تفریحی خود را از
طریق مراکز در دسترس برطرف کنند و شاندیز و طرقبه از
جمله شهرهای در دسترس هستند و لذا مراجعه مردم به این
شهرها افزایش یافته است که ترافیکهای سنگین در برخی
روزها گواه این ادعا هستند.

رویای پایان پدیده

معـاون امور بازسـازی و مسـکن روسـتایی
خراسـان شـمالی از معرفـی  ۱۲۰واحـد
مسـکونی زلزلـه زده شهرسـتان گرمـه
بـه بانـک بـرای دریافـت تسـهیالت
ویـژه سـاخت منـازل روسـتایی
خبر داد.
روحانـی در گفـت و گو با ایسـنا ،اظهارکرد:
هـر چنـد چنـدی پیش تسـهیالت سـاخت
منـازل روسـتایی زلزلـه زده شهرسـتان
گرمـه در هیـات ویـزان مصـوب شـد امـا
هنـوز در شـورای عالـی پـول و اعتبار مطـرح نشـده و بانک های عامـل آن برای پرداخت تسـهیالت
مشـخص نشـده اند.
وی گفـت :امـا طی چند روز گذشـته امکان پرداخت تسـهیالت ویژه روسـتایی فراهم شـده اسـت که
واحدهـای مسـکونی زلزلـه زده دو شهرسـتان گرمه و جاجرم بـه بانک معرفی و این تسـهیالت جهت
سـاخت واحدهای تخریب شـده پرداخت می شـود.
روحانـی افـزود :تاکنـون  ۷۰پرونـده از ایـن منـازل در شهرسـتان جاجـرم و  ۵۰پرونده نیـز از گرمه به
بانـک معرفـی شـده انـد اما هنـوز به مرحلـه عقد قـرار داد نرسـیده اند.
به گفته وی ،روند معرفی پرونده های منازل زلزله زده به بانک ادامه دارد.
ایـن مقـام مسـئول مبلـغ تسـهیالت ویـژه را  ۱۰۰میلیـون تومان اعلام کرد .وی با اشـاره بـه وقوع
دو زلزلـه  ۵.۵و  ۵.۳ریشـتری در بامـداد  ۲۷اردیبهشـت مـاه سـال جـاری اظهارکرد :بر اثـر وقوع این
زمیـن لـرزه یک هـزار و  ۳۰۲واحد مسـکونی آسـیب دیدند.
معـاون امور بازسـازی و مسـکن روسـتایی خراسـان شـمالی افـزود :از این تعـداد  ۵۷واحـد باید تعمیر
شـوند و یـک هـزار و  ۲۴۵واحـد مسـکونی نیـز از آنجایی که خشـتی و گلی بـوده و قابلیـت تعمیر را
ندارد باید بازسـازی شـود.
به گفته وی ۱۲۱ ،واحد نیز به صورت  ۱۰۰درصد تخریب شده بودند که باید بازسازی شوند.
روحانـی بـا اشـاره بـه اینکـه در جلسـه هیـات وزیـران رقـم  ۶۸میلیـارد تومان بـه عنوان تسـهیالت
و  ۳۵میلیـارد تومـان نیـز بـه عنـوان کمـک بالعـوض مصوب شـده اسـت ،افـزود :این مصوبـه باید
بـه شـورای پـول و اعتبـار و بانـک مرکزی ارسـال شـود و بعد از مشـخص شـدن بانک هـای عامل،
تسـهیالت بـه زلزلـه زدگان اختصاص مـی یابد.
وی ادامـه داد :بـرای سـاخت یـک واحـد روسـتایی مبلـغ  ۸۰میلیون تومـان تسـهیالت و  ۲۰میلیون
تومـان کمـک بالعـوض پرداخت خواهد شـد.
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد :برای سـاخت منازل زلزله زده شـهری نیـز رقم  ۱۰۰میلیـون تومان
بـه عنـوان تسـهیالت و  ۲۰میلیـون تومان کمـک بالعوض پرداخت می شـود.
بـه گفتـه وی ،علاوه بـر آن مبلغ  ۱۵میلیـون تومان در روسـتا و  ۲۰میلیون تومان در شـهر به عنوان
کمـک بالعوض اسـکان موقت پرداخت خواهد شـد.
معـاون امـور بازسـازی و مسـکن روسـتایی خراسـان شـمالی تصریـح کـرد :کمک بالعوض اسـکان
موقـت بـا تاییـد پرونـده در بانـک بـه زلزلـه زدگان پرداخت می شـود.

گردشگری را فرا گرفتهاند ،از این رو اگر بتوانیم این تهدیدها
را به فرصت تبدیل کنیم نهتنها اقتصاد شــهر بلکه اقتصاد
استان متحول خواهد شد .به شکلی که در کنار ارائه خدمات
گردشــگری به مرکز بازرگانی نیز تبدیل خواهیم شــد ،به
عنوان مثال میتوان صنایع دستی تولید شده در شهرهای
اســتان را در این شــهر معرفی و تبادل کرد .به این ترتیب
با هدایت و برنامهریزی اقدامات گردشگری ،اقتصاد استان
تغییر پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به مشکالت گردشگری شهر شاندیز ،تصریح
کــرد :به طورکلی با وجود اینکه ظرفیتهای گردشــگری
فراوانی وجود دارد ،اما برنامهریزی الزم در زمینه گردشگری
صورت نگرفته و دستگاههای متولی به خوبی وظایف خود
را انجام ندادهاند و همچنین الزم است پروژههای نیمهتمام
مورد حمایت قرار گیرند .در حالی که امروزه متولیان صنعت
گردشــگری ،موانعی برای صدور مجوز به شمار میروند و
افراد برای انجام فعالیتهای قانونی ،با مشکالت و موانعی
روبهرو هستند.
اهمیت گردشگری باید به عنوان فرهنگ در میان
جامعه نهادینه شود

شهردار شاندیز اضافه کرد :در حالی که دستگاههای متولی
ابتدا باید به برنامهریزی ،تشویق و حمایت بپردازند و سپس
نظارت را مورد توجه قرار دهند .با این وجود متولیان که اغلب
از مشــکالت اطالع ندارند ،با رویکردی نظارتی برنامهها را
پیش میبرند .بنابراین لزوم اهمیت گردشگری و ارتقاء این
صنعت باید به عنوان فرهنگ در میان جامعه نهادینه شود.

نکاحی خاطرنشان کرد :تغییر سبک زندگی در شاندیز ،سبب
فراموشی بسیاری از فعالیتها شــده است ،به گونهای که
استقبال از فعالیتها و مشاغل خانگی بسیار کاهش یافته و
یا منقرض شده است .اما اینجا (شاندیز) میتواند به عنوان
مرکز عرضه صنایع دستی استان فعالیت داشته باشد ،زیرا در
برخی از خانوادههای روستانشین این سبک زندگی همچنان
وجود دارد .بر این اساس بستر عرضه و فروش صنایع دستی
در این شــهر وجود دارد ،اما تاکنون در این راستا اقداماتی
صورت نگرفته است.
وی تشــریح کرد :طرح بازار سنتی شاندیز را تهیه کردهایم،
اما به دلیــل عدم قرارگیری در اولویت ،با مخالفت شــورا
مواجه شده است .به طور کلی باوجود اینکه در برخی روزها
جمعیت شهر شاندیز بیشتر از برخی کالنها برآورد میشود،
اما برخی امکانات مانند اورژانس متناســب با این جمعیت
وجود ندارد.
شهردار شاندیز افزود :عالوه بر اینها منافع فردی و آنی در
اولویت قرار دارند و این رویکرد ســبب بروز برخی چالشها
میشــود .همچنین فکر میکنیم برخی مشکالت برای ما
اتفاق نخواهد افتاد در صورتی که ممکن است این اتفاقات
بــرای ما نیز روی دهــد و لذا باید بــرای مواجهه با آنها
برنامهریزی و پیشبینی کنیم ،اما متأسفانه برخی از مشکالت
امروزی مانند آمار تصادفات ،ناشی از عدم برنامهریزی است.
از این رو متولیان امــور باید عالوه بر مدیریت امور جاری،
برای آینده نیز برنامهریزی کنند ،همچنین آگاهیبخشی در
حوزههای گوناگون نیز اثرگذار خواهد بود.

واکسیناسیون روزانه  300اتوبوسران در برابر بیماری کرونا
مدیـر عامل سـازمان اتوبوسـرانی گفت :با پیگیریهـای صورت گرفتـه و با همکاری
دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد ،واکسیناسـیون کارکنان سـازمان اتوبوسـرانی مشهد
در برابـر بیمـاری کرونـا از چنـد روز گذشـته آغـاز و روزانه  300اتوبوسـران واکسـینه
می شـوند.
بـه گـزارش صبـح امـروز ،سـعید حسـینقلی زاده مقـدم در ایـن خصـوص افـزود:
اتوبوسـرانان و مینـی بوسـرانان شـاغل در بخـش سـازمانی و خصوصـی در اولویـت
واکسیناسـیون قراردارنـد.
وی ادامه داد :در مجموع  3500اتوبوسـران و مینی بوسـران مشـمول دریافت واکسـن
کرونـا خواهند بود .
مدیـر عامـل سـازمان اتوبوسـرانی گفت :ایـن اقدام با مدیریت مراکز پزشـکی شـهرداری مشـهد و پیگیریهای صـورت گرفته
و با همکاری دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد ،واکسیناسـیون کارکنان سـازمان اتوبوسـرانی مشـهد در برابر بیماری کرونا از چند
روز گذشـته آغاز و روزانه  300اتوبوسـران واکسـینه می شـوند.

خبر

سرپرست میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی بینالود معارفه شد

کارشــناس مرکز پیشبینی ادارهکل هواشناسی
خراســان رضوی با اشــاره به اینکــه «از روز
دوشنبه شــدت وزش باد در استان افزایش پیدا
میکند»،گفت :روند افزایشی دمای هوا تدریجی
است و تا اواسط هفته ادامه خواهد داشت.
زهــرا عنایتی در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد:
شنبه در سطح اســتان به ویژه در نوار شرقی و
نیمه جنوبی شــاهد وزش باد نسبتا شدید همراه
با گردوخاک هستیم .همچنین امروز و فردا به تدریج شدت وزش باد کاهش پیدا میکند ،اما در
نواحی بادخیز همچنان وزش باد را خواهیم داشت .بیشترین شدت وزش باد در شهرستان خواف
با  ۶۵کیلومتر بر ساعت بوده است.
وی افزود :از دوشنبه شدت وزش باد در استان افزایش پیدا میکند .همچنین روند افزایشی دمای
هوا تدریجی است و تا اواسط هفته ادامه خواهد داشت.
عنایتی ضمن اشاره به اینکه «در  ۲۴ساعت گذشته فریمان با  ۱۲درجه خنکترین و داورزن با
 ۳۷درجه گرمترین شهرهای استان بودند» ،گفت :دمای مشهد در  ۲۴ساعت گذشته بین  ۲۰و
 ۳۲درجه بوده اســت .امروز دمای مشهد  ۳۳درجه پیشبینی شده که شب به  ۱۹درجه کاهش
پیدا میکند.
کارشــناس هواشناسی استان خاطرنشان کرد :در هفته جاری بارشی در سطح استان پیشبینی
نشده است.

در گفت و گو با شهردار شاندیز مطرح شد:

سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی بینالود
با حضور فرماندار این شهرستان و
مسعود رحمانی مدیر امور شهرستانها
و محمدکاظم رادمنش مدیر امور
اداری اداره کل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی خراسان
رضوی معارفه و از خدمات مسئول
سابق این نمایندگی در این شهرستان
قدردانی شد.
به گزارش صبح امروز فرماندار شهرستان بینالود روز گذشته در مراسم تکریم و معارفه مسئول نمایندگی این
شهرستان که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد ،اظهار کرد« :طرقبه و شاندیز نگین گردشگری خراسان
رضوی و ایران است که ساالنه حدود  60میلیون زائر و مسافر به این شهرستان سفر میکنند».سیدحسن حسینی
افزود« :بیش از  400مجموعه گردشگری در این شهرستان فعال است که به زائران و مسافران خدمات ارائه
میکنند و در طول  7سال گذشته که در این شهرستان بودهام یک مورد هم مسمومیت غذایی در این شهرستان
نداشتهایم و این نشاندهنده مدیریت و تالش مدیران و تاسیسات گردشگری شهرستان است».او ادامه داد« :
افرادی که به این شهرستان آمدهاند از مهماننوازی و خدمات ارائهشده رضایت داشتهاند».
فرماندار شهرستان بینالود تصریح کرد« :با توجه به زحمات خدمات انجام شده طی چند سال اخیر،
تشکر ویژهام از آقای احمدزاده مسئول سابق نمایندگی میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
شهرستان و مجموعههای گردشگری این شهرستان اعالم میکنم».حسینی با اشاره به انتصاب مسئول
جدید میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی شهرستان بینالود اظهار کرد« :مجموعه ذیقیمتی از
سنگنگارهها در این شهرستان وجود که با توجه به تعداد زیاد این آثار تاریخی انتظار داریم شناسنامه این
آثار تکمیل و برای ثبت جهانی آن اقدام شود».همچنین مسعود رحمانی مدیر امور شهرستانهای ادارهکل
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی در ادامه مراسم گفت« :شهرستان بینالود در سه
حوزه میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی شاخص است و ظرفیتهای کمنظیری دارد».او با قدردانی از
زحمات علی اکبر احمدزاده مسئول سابق نمایندگی میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی شهرستان بینالود
اظهار کرد« :تالشهای صورت گرفته طی این چند سال باعث شده تا هر پروژهای که در این شهرستان به
بهرهبرداری برسد از خدمات و تالشهای مسئول نمایندگی میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی به نیکی
یاد میکنند».رحمانی با اشاره به شرایط بحران شیوع کرونا و تاثیر آن بر تاسیسات گردشگری استان گفت:
«رعایت شیوه نامه بهداشتی ستاد ملی کرونا باید تشدید شود تا در کسب و کارهای مرتبط با حوزه گردشگری و
ی میراثفرهنگی ،گردشگری
صنایعدستی خللی ایجاد نشود».همچنین علی اکبر احمدزاده مسئول سابق نمایندگ 
و صنایعدستی شهرستان بینالود در این مراسم گزارش از عملکرد خود طی چند سال مسئولیت در این شهرستان
ارائه کرد و گفت« :این شهرستان در حال حاضر بیش از  50مجتمع گردشگری 17 ،اقامتگاه بومگرید و  16خانه
مسافر فعال دارد».او ادامه داد« :با توجه به پروندههای در دست اقدام ،تاسیسات گردشگری شهرستان تا نوروز
 1401به دو برابرر افزایش خواهد یافت».احمدزاده به ظرفیتهای صنایعدستی شهرستان اشاره و تصریح کرد:
بیش از  400هنرمند در زمینههای پوستیندوزی ،ارغوانبافی و سبدبافی و  ...در این شهرستان فعالاند و برخی
هنرمندانی در این شهرستان مهر اصالت دریافت کردهاند و جایگاه ویژهای در تولید ملی دارند».
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تفتیان به نیمه نهایی  100متر نرسید

دونده سرعتی کشورمان در ماده  100متر المپیک به نیمه نهایی نرسید و حذف شد.
به گزارش فارس ،مرحله مقدماتی دوی  100متر مردان امروز برگزار شد .حسن تفیتان،
تنها نماینده کشــورمان در این بخش در گروه  ۶به مصاف دوندگانی از توگو ،ســاحل
عاج ،آفریقای جنوبی ،آنیگوآ و باربودا ،برزیل ،کانادا ،زیمباوه و لیبریا رفت.دونده سرعتی
کشــورمان در این مســابقه با رکورد  10.19ثانیه در جایگاه چهارم ایستاد و از رسیدن
به نیمه نهایــی بازماند.تفتیان در مجموع ،در میان  59دونده در جایگاه  28قرار گرفت.
این اتفاق در شــرایطی روی داد کــه وی در بازیهای المپیک ریو  2016به مرحله نیمه
نهایی رسیده بود.

دیک ادووکات سرمربی تیم ملی عراق شد

تاثیرگذاری یک مربی در حاشیه رختکن

رمز تکرارپنجقهرمانیپرسپولیس

مهدی مرتضویان  /تیم فوتبال پرسپولیس در
حالی پنجمین قهرمانی خود در لیگ برتر ایران
دست پیدا کرد که اتجاد بین اعضای تیم تبدیل
به یکی از اصول رختکن این تیم شده است.
به گزارش مهر ،تیم فوتبال پرسپولیس با کسب
پیروزی دو بر صفر مقابل پیکان تهران در
بیستمین دور رقابتهای لیگ برتر به پنجمین
قهرمانی متوالی خود در لیگ برتر رسید تا
سرخپوشان پایتخت بار دیگر در این رقابتها
رکوردشکنی کنند.
سهم خارجیها و یک ایرانی در پنج
قهرمانی

برانکو ایوانکوویچ نخستین قهرمانی خود با
پرسپولیس در لیگ شانزدهم را رقم زد .سرمربی
موفق کروات سرخپوشان در چهار سال حضورش
در پرسپولیس موفق به کسب سه قهرمانی و
یک نایب قهرمانی در لیگ برتر شد .هت تریک
برانکو با پرسپولیس باعث شد تا این تیم با رفتن
او دچار بحران شود اما گابریل کالدرون به عنوان
جانشین برانکو نیز عملکرد کام ً
ال موفقی داشت.
سرمربی آرژانتینی سرخپوشان در دور رفت لیگ
نوزدهم با این تیم به قهرمانی رسید اما اختالف
با محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل پیشین
باشگاه باعث شد با دلخوری از این تیم جدا شود
تا در حال حاضر یکی از طلبکاران سنگین این
تیم باشد.
یحیی گل محمدی در فعل و انفعالی زمستانی

به پرسپولیس آمد تا آماری خیره کننده از خود
به جای بگذارد .او در یک فصل و نیم حضور در
پرسپولیس دو قهرمانی برای سرخها به ارمغان
آورد و یک بار هم نایب قهرمان لیگ قهرمانان
آسیا شد.
استخوان بندی ثابت با حفظ باتجربهها

پرسپولیس در سالهای گذشته بارها با پنجره
نقل و انتقاالتی بسته روبرو شد که اوج آن در
دوره مربیگری برانکو ایوانکوویچ بود .با این
حال سرمربی محبوب سرخها با کمترین بازیکن
توانست تیمش را به فینال لیگ قهرمانان ۲۰۱۸
برساند اما از رسیدن به مهمترین جام فوتبال
باشگاهی در قاره کهن باز بماند.
حفظ اسکلت اصلی پرسپولیس در دوران پسا
برانکو نیز ادامه داشت و این تیم تغییر چندانی
در خود ایجاد نکرد؛ البته یحیی گل محمدی
در ابتدای فصل بیستم ۱۰ ،بازیکن جدید به
پرسپولیس آورد تا این تیم با رفتن بازیکنانی
نظیر علی علیپور ،علیرضا بیرانوند ،بشار رسن و
شجاع خلیل زاده بار دیگر درخشان ظاهر شود.
پرسپولیس پس از تکرار نایب قهرمانی در سال
 ۲۰۲۰به پنجمین قهرمانی خود در لیگ برتر
دست پیدا کرد.
کمترین حاشیه با کمترین درگیری

اگر قرار باشد مروری به اتفاقات رختکن
پرسپولیس در یک دهه اخیر داشته باشیم باید
آن را در دو فصل متفاوت بررسی کرد .این تیم

در ابتدای دهه  ۹۰با مربیانی همچون حمید
درخشان و علی دایی و حمید استیلی بارها به
حاشیه رفت اما در پنج سال گذشته کمترین
اتفاقات را در رختکن خود شاهد بود.
شاید بزرگترین حاشیه در رختکن این تیم
مربوط به درگیری دو بازیکن زیر  ۲۳سال
تیم در لیگ برتر هجدهم شود با که با تصمیم
برانکو ایوانکوویچ سرمربی وقت سرخها با اخراج
موقت آنها روبرو شد.حاشیههای پرسپولیس در
دوران یحیی نیز ادامه داشت اما آرامش یحیی
و مدیریت صحیح او در رختکن باعث شد تا
بگو مگوی امید عالیشاه در فصل گذشته با
سیامک نعمتی و جدال لفظی همین بازیکن با
حمید مطهری مربی تیم کمترین حاشیه را برای
پرسپولیس به وجود آورد.
رهبری تیم با محوریت کاپیتان

سیدجالل حسینی در طول پنج سال گذشته یکی
از مؤثرترین بازیکنان پرسپولیس بود .او در تمام
این سالها با پرسپولیس به قهرمانیهای متوالی
رسید تا حاال با کسب  ۹جام قهرمانی در لیگ
برتر رکورد جدیدی را از خود ثبت کند.
او نه تنها کاپیتان سرخها بود بلکه قدرت رهبری
او نیز حرف اول و آخر را میزد .سید جالل به
همان اندازه که مانع از ورود حاشیه به تک تک
بازیکنان تیم میشد ،هوای آنها را در مقابل
درخواستهایشان از باشگاه نیز داشت .او در
فصل بیستم قراردادی به مراتب کمتر از بازیکنان

جدید پرسپولیس داشت اما باز هم پا پس نکشید
و جنگندگی خود را برای موفقیت تیم حفظ کرد.
تدبیر آقا کریم و رفاقت یحیی با بازیکنان

بدون شک کریم باقری عنصری تأثیرگذار
در آرامش پرسپولیس بود .او در تمام پنج
قهرمانیهای این تیم حضور داشت .کسوت
پرسپولیس و دیسیپلین او در حضور مستمر در
تمرینات باعث شد تا بازیکنان الگوی مناسبی
برای حرفهای شدن پیدا کنند.
بطوری که محمدحسین کنعانی زادگان ،شجاع
خلیل زاده ،سید جالل حسینی ،کمال کامیابی نیا،
مهدی طارمی ،محسن مسلمان در مصاحبههای
خود بارها روی این موضوع تاکید کردند.
کنعانی زادگان مدافع ملی پوش پرسپولیس که
آخرین بازی خود را مقابل پیکان تهران برای این
تیم پس از دو فصل انجام داد در این باره گفت:
نقش آقا کریم در تیم ویژه است .او حواسش به
تمام شرایط فنی و روحی بازیکن است .اگر کسی
بخواهد کوچکترین اشتباه را انجام دهد قطع ًا
میداند با آقا کریم روبرو میشود .او با عملکرد
خود به ما یاد میدهد به موقع و با بیشترین توان
در تمرینات حاضر شویم و بازی کنیم.
باقری معمو ًال کمترین حضور را در رسانهها
نیز دارد .او حتی در جریان جشن قهرمانی شب
گذشته پرسپولیس روی سکو نرفت .بازیکنان
پرسپولیس به همان اندازه که از مدیریت
کریم باقری در تیم میگویند حضور یحیی گل

محمدی را عاملی بر افزایش رفاقت بین اعضای
تیم میدانند.گل محمدی در اکثر تمرینات
گروهی شرکت میکند و با بازیکنان خود به طور
مستمر گفتگو دارد .او مشکالت مالی و شخصی
بازیکنان خود را شنونده است و برای آنها با
مدیریت صحبت میکند.یحیی که در دوران
بازیگریاش سابقه پوشیدن پیراهن پرسپولیس
را در کارنامه دارد شرایط شاگردان خود را به
خوبی درک میکند و آنها را از شرایطی که دارند
آگاه میکند .یحیی در تمام مدت زمان حضورش
در پرسپولیس لب به تعریف از تعهد بازیکنانش
گشوده و خود را مشتاق به کار کردن با آنها نشان
میدهد.روحیه مشورت پذیری یحیی با دستیاران
خود و محدود نکردن بازیکنان به رفتارهایی
خاص در تمرینات باعث شد اتمسفر پرسپولیس
صمیمی باقی بماند و بازیکن جایگاه خود را در
پرسپولیس همچنان درک کند.
اتحاد اتحاد اتحاد

پرسپولیس با پنج قهرمانی متوالی واژه جدید
وارد فوتبال ایران کرد« :گالت»! تعریفی که
نشان از رکوردشکنی سرخها در فوتبال باشگاهی
ایران دارد اما کمتر کارشناسی است که رمز این
موفقیت را اتحاد درون تیمی نداند .سرخها در
غالب مدیر ،مربی ،بازیکن ،پزشک و تدارکات
جایگاههای تعریف شده خود را درک کرده و با
روحیهای مثالزدنی و کمترین کارشکنی دنبال
تکرار موفقیتهای خود هستند.

برخورد قاطع با تبانی کنندگان لیگ دسته دوم

قلع و قمع فاسدان فوتبال

علی عزیزی به یک ســال محرومیت از هرگونه فعالیت
مرتبــط با فوتبال ،فوتســال و فوتبال ســاحلی و پانصد
میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
امین کاشفی به یک ســال محرومیت از هرگونه فعالیت
مرتبــط با فوتبال ،فوتســال و فوتبال ســاحلی و پانصد
میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

آرای مربوط به اتفاقات تبانی در لیگ دســته دوم فوتبال
کشور از سوی کمیته اخالق صادر شد.
به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ،درخصوص تخلفات
تبانی و شــرط بندی در لیگ دسته دوم فوتبال کشور به
استناد به مادههای  ۳۵ ،۳۳ ،۳۰ ،۲۹ ،۲۲ ،۱۶ ،۳ ،۲و ۳۷
آئین نامه اخالق فدراســیون فوتبال و ماده  ۷۳آئین نامه
انضباطی ،آرا به شرح زیر صادر شد:

بخش دوم-مسئولین

بخش اول  -باشگاهها

 -۱باشگاه ســردار بوکان به ســقوط به لیگ استانی و
پرداخت پنج میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
 -۲باشگاه شهید قندی یزد به سقوط به لیگ دسته سوم
و پرداخت پنج میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
 -۳باشگاههای شاهین بندرعامری و شهرداری ماهشهر
و پاس همدان هرکدام به کسر شش امتیاز در لیگ فعلی
و کســر شش امتیاز در لیگ آینده و پرداخت پنج میلیارد
ریال جزای نقدی محکوم شدند.
بخش دوم -بازیکنان
الف-سردار بوکان

سروش سعیدی به محرومیت تمام عمر از هرگونه فعالیت
مرتبط با فوتبال ،فوتسال و فوتبال ساحلی و یک میلیارد
ریال جزای نقدی محکوم شد.
بهنام رســومی نیا به پنج ســال محرومیــت از هرگونه

فعالیت مرتبط با فوتبال ،فوتســال و فوتبال ســاحلی و
پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
امید سلطانی به پنج ســال محرومیت از هرگونه فعالیت
مرتبــط با فوتبال ،فوتســال و فوتبال ســاحلی و پانصد
میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
سیدمصطفی نوربخش به پنج سال محرومیت از هرگونه
فعالیت مرتبط با فوتبال ،فوتســال و فوتبال ســاحلی و
پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
مهران مرادعلی به دو سال محرومیت از هرگونه فعالیت

مرتبــط با فوتبال ،فوتســال و فوتبال ســاحلی و پانصد
میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
رسوب طهماســبی به یک ســال محرومیت از هرگونه
فعالیت مرتبط با فوتبال ،فوتســال و فوتبال ســاحلی و
پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
ب-پاس همدان

سروش حیدری به دو سال محرومیت از هرگونه فعالیت
مرتبط با فوتبال ،فوتســال و فوتبال ســاحلی و ششصد
میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

بابــان کریمی رئیس هیأت مدیره تیم ســردار بوکان به
دو ســال محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال،
فوتســال و فوتبال ســاحلی و پانصد میلیون ریال جزای
نقدی محکوم شد.
سلیمان تحریریان مدیرعامل تیم سردار بوکان به دو سال
محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال ،فوتسال و
فوتبال ساحلی و پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم
شد.
آزاد آفریدونی سرپرســت تیم ســردار بوکان به دو سال
محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال ،فوتسال و
فوتبال ساحلی و پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم
شد.
نامبردگان در صورت داشــتن هرگونه اعتراض میتوانند
الیحه دفاعی خود را ظــرف مهلت یک هفته به کمیته
اخالق ارسال کنند.

مغانلو :فع ً
ال برای آیند ه هیچ تصمیمی نگرفتهام

شــهریار مغانلو مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس اعالم کرد
فع ً
ال برای آیندهاش هیچ تصمیمی نگرفته است.
به گــزارش تســنیم ،شــهریار مغانلو دربــاره قهرمانی
پرسپولیس اظهار داشت :یک فصل خستهکننده برای ما
بود و خیلی اذیت شــدیم .خدا را شکر که برای ما پایان
خوبی داشت و قهرمان شدیم و توانستیم دل هواداران را
شاد کنیم .واقع ًا جای خالی هواداران حس میشد .دلمان
برای آنها خیلی تنگ شــده اســت .هواداران خیلی به ما
محبت داشــتند و امیدوارم که توانسته باشیم دلشان را
شــاد کنیم.وی در مورد اینکه بهعنوان یکی از خریدهای
پرســپولیس در نیمفصل به جمع سرخپوشان اضافه شد،
تصریح کرد :من تمام ســعی و تالشم را کردم که برای

پرسپولیس مثمرثمر باشم و خوشحالم که تأثیرگذار بودم.
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس که با رادیو تهران گفتوگو
میکرد ،در پاســخ به این ســؤال که پس از پایان لیگ
به پرتغال برمیگردد ،خاطرنشان کرد :فع ً
ال برای آیندهام
هیچ تصمیمی نگرفتم و متأســفانه حال مدیربرنامههایم
خوب نیست .انشاءاهلل هرچه زودتر خوب شود تا بهترین
تصمیم را بگیریم.مغانلو در پاســخ به این ســؤال که آیا
امیدوار به حضور در تیم ملی هســت ،عنوان کرد :خیلی
تــاش کردم .آرزوی هر بازیکنی اســت که به تیم ملی
دعوت شود و امیدوارم این افتخار نصیب من هم بشود.
وی در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه پس از قهرمانی
با چه کســی صحبت کرد ،گفت :اولین کسی که به من

زنگ زد مادرم بود و خیلی خوشــحال بود .در این مدت
آنها خیلی اذیت شده بودند و امیدوارم جواب زحماتشان
را داده باشــم.مهاجم پیشــین پیکان درباره بازی با تیم
سابقش تصریح کرد :من در تیم پیکان بزرگ شدم .آنها
یک تیم خوب و بازیکنساز هســتند .امسال اگر تمرکز
بیشتری داشتند میتوانستند سهمیه هم بگیرند .امیدوارم
ســال آینده با مدیریت بهتر جزو چهار تیم باالی جدول
قرار بگیرند .خیلی این تیم را دوست دارم و امیدوارم سال
آینده نتیجه بگیرد.مغانلو در پاسخ به این سؤال که کار با
یحیی چطور اســت هم یادآور شد :یک سال بود که قرار
بــود با آقا یحیی کار کنم که ایــن اتفاق دیر رقم خورد.
گلمحمدی یک مربی بادانش ،کاربلد و صبور اســت .ما

کادر فنی خوبی در تیم داشــتیم که شرایط را مدیریت و
سعی کردند بهترین تمرینات و ریکاوری را برای بازیکنان
داشــته باشند .خدا را شکر ثمره این کارها را هم دیدیم و
توانستیم قهرمان لیگ شویم .وی در پاسخ به این پرسش
که در خط حمله پرسپولیس با کدام بازیکن راحتتر بود،
گفــت :من با همــه بازیکنان هماهنگ بــودم .واقع ًا در
باشگاه پرسپولیس که در سطح باالیی قرار دارد ،با بیشتر
بازیکنان هماهنگ بودم.مهاجم تیم فوتبال پرســپولیس
درباره بهترین گلش در پرســپولیس تصریح کرد :گلم به
ذوبآهن بهترین گلم بود .در آن بازی چون یک بر صفر
عقب بودیم و من هم بهعنوان بازیکن تعویضی به زمین
آمدم ،گلی که به ثمر رساندم را دوست دارم.

دیک ادووکات رسما به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال عراق معرفی شد.
به گزارش فارس ،دیک ادووکات ســرمربی هلندی رســما به عنوان سرمربی تیم ملی
فوتبال عراق معرفی شد.
پیش از این عراقی ها به دنبال جذب کارلوس کی روش ســرمربی پرتغالی بودند که در
نهایت این سرمربی به کشور عراق نیامد.
اعالم حضور ادوکات بر روی نیمکت عراق در شــرایطی است که این سرمربی هلندی
پیش از این اعالم بازنشستگی از فوتبال کرده بود اما با این شرایط به فوتبال باز خواهد
گشت.
به گزارش فارس ،ادووکات در دو مقطع ســرمربی تیم ملــی فوتبال هلند بود و عالوه
بر آن ســرمربیگری تیمهای ملی فوتبال کرهجنوبی ،روســیه و بلژیک را هم بر عهده
داشته است.
عراق یکی از رقبای تیم ملی کشــورمان در مرحله پایانــی انتخابی جام جهانی 2022
اســت .سوریه ،امارات ،کره جنوبی و لبنان دیگر رقبای شاگردان اسکوچیچ به شمار می
آیند.

فراز کمالوند سرمربی تراکتور شد

مدیرعامل باشــگاه تراکتور از انتخاب فراز کمالوند بهعنوان ســرمربی جدید تیم فوتبال
این باشگاه خبر داد.
به گزارش رســانه رسمی باشگاه تراکتور ،جمشید نظمی با اعالم این خبر ،اظهار داشت:
پیرو جلســه صبح امروز (شــنبه) هیئت مدیره ،پس از بررســی رزومه و برنامه مربیان
مختلف پیشنهادی ،آقای فراز کمالوند بهعنوان سرمربی جدید تیم فوتبال تراکتور برای
فصل آینده انتخاب و معرفی شد.
وی افزود :انتخاب آقای کمالوند بهعنوان سرمربی جدید ،با در نظر گرفتن تمامی جوانب
اتفاق افتاده اســت و برای او در این ســمت آرزوی موفقیت داریم ،همچنین از زحمات
سرمربیان پیشین ،اعضای کادر فنی و بازیکنان نیز تقدیر و تشکر میکنم.
مدیرعامل باشگاه تراکتور یادآور شد :امیدوارم در فصل آینده با همدلی و همراهی هیئت
مدیره و ســرمربی جدید و همچنین حمایت هواداران ،فصلی درخشــان را برای تراکتور
رقم بزنیم.

بهبودی علی کریمی بعد از  ۱۷روز قرنطینه
خانگی به خاطر ابتال به کرونا

بهبودی کریمی بعد از  17روز قرنطینه خانگی به خاطر ابتال به کرونا
علی کریمی بازیکن ســابق تیم فوتبال پرسپولیس و تیم ملی فوتبال کشورمان اخیرا ً به
کرونا مبتال شده بود و پس از قرنطینه خانگی بهبود یافت.
به گزارش تســنیم ،علی کریمی بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس و تیم ملی فوتبال
کشــورمان اخیرا ً و در پیک پنجم بیماری کرونا به این ویروس مبتال شده بود و پس از
 17روز قرنطینه خانگی بهبود پیدا کرد.کریمی بیماری خود را به کســی اعالم نکرده و
با قرنطینه خانگی به دنبال بهبودی بود .وی پس از  17روز مجددا ً تســت  PCRداد که
مشخص شد تست او منفی شده و بهبود یافته است.
این در حالی اســت که کریمی در دوران همهگیری کرونا دو بار به دعوت مســئوالن
باشــگاه االهلی امارات به دبی سفر و مسئوالن این باشگاه از او درخواست کردهاند که
واکســن فایزر بزند ،اما کریمی با رد این پیشــنهاد اعالم کرده همزمان با مردم کشور
واکسینه خواهد شد.
گفتنی اســت ،حال کریمی خوب اســت و او پس از پشت سر گذاشتن بیماری مشکلی
ندارد.

واکنش سایت  AFCبه پنجمین قهرمانی
متوالی پرسپولیس با تمجید از  ۲ستاره

واکنش سایت  AFCبه پنجمین قهرمانی متوالی پرسپولیس با تمجید از  2ستاره
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا نقش دو بازیکن پرسپولیس را در پنجمین قهرمانی پیاپی
این تیم پررنگ دانست.
به گزارش تســنیم ،سایت کنفدراســیون فوتبال آســیا ( )AFCدرباره قهرمانی مجدد
پرســپولیس در لیگ برتر نوشت« :پرسپولیس برای پنجمین سال متوالی قهرمان ایران
شد .شاگردان یحیی گلمحمدی برای قهرمانی نیاز به نتیجهای برابر با سپاهان یا بهتر
از این تیم داشــتند تا از قهرمانی خود محافظت کنند ،اما بــا پیروزی  2بر صفر مقابل
پیکان هیچ اشــتباهی مرتکب نشــدند.این نتیجه ،پیروزی خارج از خانه سپاهان مقابل
رقیب پرسپولیس یعنی اســتقالل را هم بیاثر کرد و این تیم دو امتیاز از قهرمان عقب
ماند .رقابت جذاب قهرمانی تا شب پایانی پیش رفت .پرسپولیس با گل مهدی عبدی از
پیکان پیش افتاد و با آرامش بیشــتری به بازی ادامه داد .پس از آنهم پنجمین قهرمانی
متوالی با گل احمد نوراللهی قطعی به نظر میرسید .نوراللهی و عبدی به ترتیب با زدن
 10و  9گل ،بهترین گلزنان تیمی بودند که تنها یک شکست متحمل شد.
در حالی که قدرت اصلی ایران قهرمانی دیگری را جشــن میگرفت ،سایپا هم در شب
پایانی لیگ برتر ایران ناامید شــد به لیگ دسته اول سقوط کرد .قهرمان ایران در سال
 2007تا شــب آخر لیگ با ذوبآهن و نفت مسجدســلیمان برای فرار از سقوط رقابت
میکرد که با شکست  5بر یک مقابل تراکتور ،به همراه ماشینسازی سقوط کرد».

آغاز پروسه انتقال احسان حاجصفی
به آاِک یونان

احسان حاجصفی برای پیوستن به تیم آا ِک آتن راهی یونان میشود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم و به نقل از ســایت رادیو ورزش یونان؛ انتقال احســان
حاجصفی به تیم آا ِک آتن پس از روزهای طوالنی ســرانجام به مرحله پایانی میرسد و
این بازیکن ایرانی راهی یونان میشود.بر اساس گزارش این رسانه معتبر ورزشی یونان؛
تیم آا ِک آتن و احسان حاجصفی چند هفته قبل برای عقد قرارداد به توافق رسیدند .این
بازیکن  31ساله به دلیل داشتن قرارداد با سپاهان و بازی در لیگ برتر ایران نمیتوانست
زودتر به یونان ســفر کند .ســپاهان در آخرین بازی فصل برابر استقالل با حضور حاج
صفی  2بر یک برنده شد اما در نهایت تیم پرسپولیس به جام قهرمانی دست یافت.
احسان حاجصفی سابقه بازی در تیمهای یونانی پانیونیوس و المپیاکوس را دارد.

روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :

برگ آخر

روزنـامه اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
خراسان رضوی و شمالی
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بازداشت چند مدیر آب خوزستان

دادســتان اهواز :معاون برنامهریزی شــرکت آبفــا ،مجری پروژه،
پیمانکار ،ذیحســاب شــرکت آبفا و همچنین مدیرعامل ســابق
شرکت بازداشت شدند .برخی ســوء جریانات در قراردادهای خرید
تجهیزات ســختافزاری و نرمافزاری در شــرکت آبفای خوزستان
و همچنین مشــکالت سیســتم هدایت آبهای سطحی فاضالب
و دخیل بودن برخی کارکنان فعلی و ســابق در موضوع و تبانی با
برخی پیمانکاران ،علت تشکیل پرونده بوده است/.فارس
اصالح طلبان فعال دندان طمع برای بازگشت به قدرت را
بکشند

عبدالواحد موسوی الری ،عضو شاخص مجمع روحانیون مبارز ،به
خبرآنالین گفت:اگر رئیسی بخواهد نگاه اصالح طلبانه را دنبال کند
همینهایی که این گونه برای ایشان تبلیغ کردند علیه او می شوند.
نمایندگان مجلس به دنبال ســهم خواهی از دولت رئیسی هستند.
آقای رئیســی یک فرصت دارد و آن این اســت که بگوید اینهایی
کــه از من حمایت کردند تبلور اراده و فکر و بینش من نبودند بلکه
مصالح خودشــان را دیدند .آقای جلیلی جایگاهی که برای خودش
قائل است یا دبیری شورای عالی امنیت ملی است یا وزارت خارجه.
کســی که در سیاست خارجی گفتمان انســدادی دارد آیا می تواند
زبان مکالمه با دنیا را داشــته باشــد؟ یک فرد میانهای مثل آقای
نیکزاد نســبت به بقیه متعادلتر است قاعدتا اگر آقای رئیسی مدل
این آقایان را دنبال کند خوب است یعنی نشان می دهد نمی خواهد
ماجراجویی کند .ظریف یک نیروی ارزنده ای در سیاســت خارجی
اســت که اگر آقای رئیســی بخواهد دولتش یک دولت موفقی در
عرصه بین المللی باشد باید با حضور یا مشاوره آقای ظریف کارش
را پیش ببرد .بخشــی از جریان اصولگرایی الریجانی را قبول دارند
ولی ممکن نیســت عضو کابینه رئیسی باشــد .اصالح طلبان باید
برای کوتاه مدت دندان طمع برای بازگشــت به قدرت را بکشــند
ولی این به این معنی نیست که خودشان را منزوی کنند .حاکمیت
به راه حل گفت و گو با اصالح طلبان جوابی نداد .دسترســی برای
رســاندن پیامها به بزرگان نظام تقریبا محدود و حتی شاید مسدود
شــده است .این یک موضوع بســیار خطرناکی است .اصولگرایان
هم ســعید قاسمی ،حسن عباســی و رائفی پور را قبول ندارند ولی
االن این افراد سخنگوی اصولگرایان شدهاند .یکدست شدن قدرت
شوخی است ،اختالفات حتما بوجود می آید.
آرزوی بزرگ برای دولت رئیسی :امیدوارم به خیانت
متهم نشوی!

علی ربیعی در یادداشــتی در روزنامه ایران نوشت:حاال که آخرین
یادداشت را در دوره مسئولیتم مینویسم ،یک امید و آرزوی بزرگ
دارم :دولــت آینده با مصائب طبیعی و غیرطبیعی ،خارجی و داخلی
که ما داشتیم ،مواجه نشــود .سکوتش به بیحرفی تعبیر نشود؛ در
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

حسینرفیعی

میانه جنگ برای احقاق حقوق ملت به خیانت و ناتوانی متهم نشود؛
گوشها قبل از رســیدن صدای دولت ،پــر از پیشداوری و اتهام
نشود .آنچه انجام می شود چیز دیگری نشان داده نشود.
طرح صیانت ،امید مردم به دولت رئیسی را نشانه گرفته

سازمان آگهیها051-38929823 :

تلفن38929825 -38929824:
نمابر 051 - 38923452 :سامانه پیام کوتاه100080888 :
دفتر خراسان شمالی٠٥٨٣٢٢٥٩٠١٨ :

امکانپذیر نیســت که در دنیای امروز مطلبی را از مردم مخفی و یا
بر آنها تحمیل کرد .امروز نمی توان به مردم دروغ گفت .کشور در
مرحلــه ای قرار دارد که نمی توان بــه مردم چیزی گفت ولی کار
دیگری انجام داد.

شب گذشته شــهاب الدین عزیزی خادم ،رییس فدراسیون فوتبال
که در استادیوم شــهرقدس حضور پیدا کرده بود ،در مورد میزبانی
تیم ملی گفت :این مســئله وابســته به وجود  VARدر استادیوم
آزادی است و میزبانی ایران هنوز به طور کامل قطعی نشده .تاریخ
دقیقی دربــاره راهاندازی  VARنمیتوانم بگویم .کمیتهای قوی با
حضور فغانی و آقای کامرانیفر تشکیل شده است .بخشی از مراحل
راهاندازی  VARدر اختیار ماست ولی بخش دیگر آن به تحریمها
بستگی دارد

نیکزاد از گزینههای شهرداری تهران انصراف داد

معــاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید از گذشــته درس
عبــرت گرفت ،به مقاومت در اســتفاده از همه پدیده های نو نظیر
راه آهن ،تلویزیون ،ویدیو و ماهواره اشــاره کرد و گفت :در مقطعی
از تلویزیون به عنوان اتاق شــیطان یاد می شد .این در حالی است
که امروز در همه روستاهای کشور از این تجهیزات دنیای ارتباطات
استفاده می شود .باید در نظر داشت که با علم و فناوری نمی توان
مبارزه کرد البته این مباحث نیازمند قواعد و قوانین حکمرانی دقیقی
هستند که باید به درستی نوشته شود .وی افزود :ممکن است شبکه
ای در فضــای مجازی ایجاد و تحت تاثیر سیاســت های جایی از
دنیا قرار داشــته باشد و عوارضی برای کشور به وجود آورد اما باید
در نظر داشــت که نمی توان با مردم خود مبارزه کرد و پیشــرفت
کشور در سازگاری ،گفتگو و جلب مشارکت مردم برای وضع قوانین
جدید اســت .جهانگیری با تاکید بر اینکه اتکا بر فناوریهایی نظیر
آی تی و آی ســی تی موجب افزایش شفافیت است ،تصریح کرد:
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درگاه پرداخت امن

نماینده حامی طرح تحدید فضای مجازی :آخرین روش در ضمانت اجرایی این طرح ،مسدود سازی است /جوادیحصار:
برخی کوچکترین صدای اعتراض را برنمیتابند /جهانگیری :در مقطعی از تلویزیون به عنوان «اتاق شیطان یاد» میشد

نماینده حامی طرح تحدید فضای مجازی :آخرین روش در
ضمانت اجرایی این طرح ،مسدود سازی است

جهانگیری :در مقطعی از تلویزیون به عنوان «اتاق شیطان
یاد» میشد

روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.

آدرس :بولوار دانش آموز  -دانش آموز-30پالک 4

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نامه سرگشــاده ای را در باره طرح
محدودسازی اینترنت خطاب به رئیس جمهور منتخب منتشر کرده
است.در این نامه آمده است:
با سالم و احترام
طبیعی اســت که دراین روزهــا ذهنیت و توجه شــما به انتخاب
همکاران متمرکز شده باشد و کمتر فرصت کنید تا به گزارشهای
دیگر بپردازید.ولی واقعیت این اســت که طرح مشهور به صیانت...
چنان مشــکلی را برای مدیریت شــما از همان آغاز ایجاد خواهد
کرد که به این ســادگی نمیتوان بــر آن غلبه کرد.بنده با توجه به
تجربیاتم با اطمینان میگویم که تصویب این طرح به کاهش امید
و اعتماد نسبت به دولت شما منجر میشود.
تحریمها میزبانی را از ایران میگیرد؟

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

حجت االسالم حســین میرزایی نماینده مردم اصفهان در مجلس
شورای اسالمی با تأکید بر توجه مجلس به دغدغهها و دیدگاههای
مردم ،تصریح کرد :مســائل مطرح شده در ماده  27و  28این طرح
مخصوص متخلفین اســت نه کسانی که میخواهند در این فضاها
کار کنند ،آخرین روش در ضمانت اجرایی مســدود ســازی برای
متخلف است ،مسدود ســازی متخلفین هم تا زمانی که جایگزین
مناســب داخلی یا خارجی پیدا نشــود امکان ندارد ،باید جایگزین
داخلی یا خارجی به مردم ارائه شــود ،مردم به آن منتقل بشــوند و
در نهایت حق مسدود سازی برای متخلفین وجود خواهد داشت
ناصر امانی منتخب ششمین دوره شورای اسالمی شهر تهران گفت:
علی نیکزاد کــه یکی ازکاندیداهای مطرح شــهرداری تهران بود
ظاهرا وبرابراطالعاتی که من دارم برنامه ای برای شهرداری تهران
ارائــه نکردند .امانی ادامه داد :البته آقــای نیکزاد خودش داوطلب
نشده وبرخی اعضای شورا وی را پیشنهادداده بودندامابخاطرسابقه
کاردرمدیریت شــهری ووزارت راه وشهرسازی یکی ازکاندیداهای
جدی این مسئولیت بود .امانی همچنین ازعدم ارائه برنامه ازسوی
آقایان آبرومند وعلــی آبادی خبردادوگفت :بــه احتمال قوی این
دونفرهم ازادامه حضوردرروند انتخاب شهردارتهران کنارکشیده اند
وبــه این ترتیب  8گزینه برنامه ارائه خواهند کرد .وی در ادامه هم
در خصوص برخی توصیه ها برای انتخاب شــهردار از سوی دولت
گفت :اخبارى که در خصوص توصیه دولت منتخب در مورد انتخاب
گزینه شهردارى تهران مطرح مى شود واقعیت ندارد.
کیهان :اگر بحث «اقناعسازی» درست صورت میگرفت ،این
همه سرو صدا نمیشد

کیهان نوشــت :وقتی تصمیمی از باال گرفته و به پایین ابالغ شود،
چون به طور طبیعی ممکن اســت با مخالفت عدهای مواجه شود،
ابتدا دســت به اقناعسازی یا مشروعیت ســازی میزنند .ابزار این
مشروعیتســازی نیز «رسانه» است ... .اقناعســازی میتواند در
مورد مســائل کوچک و بزرگ ،داخلی یا خارجی که ممکن است،

حساســیتبرانگیز باشــد ،صورت بگیرد .اینجــا در ماجرای طرح
صیانت از «حقوق کاربران فضای مجازی» ،آیا هیچ اقناع سازی و
مشروعیت سازی صورت گرفته است؟! پاسخ روشن است« :خیر»!
جوادیحصار :برخی کوچکترین صدای اعتراض را برنمیتابند

جوادیحصار در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه بسیار تالش شد
تا محلهایی برای تجمعهای مســالمتآمیز مردم تعبیه شــود تا
یک اعتراض ســاده و مسالمتآمیز با مشــکالتی روبهرو نشود اما
این اتفاق نیفتاد ،چقدر ضــرورت دارد چنین مکانهایی برای بیان
اعتراضات مردمی تعبیه شــود و احزاب چگونه میتوانند به وزارت
کشور فشــار بیاورند که این کار را به سرانجام برساند ،عنوان کرد:
مهیا کردن جایی برای تجمعات و اعتراضات مردمی حقی است که
احزاب بســیار آن را دنبال کردند .وی خاطرنشان کرد :معمو ًال نگاه
امنیتی حاکم بر رفتارهای اجتماعی و سیاسی فضا را به جایی برده
است که برخی کوچکترین صدا را هم برنمیتابند .این فعال سیاسی
اصالحطلب ادامه داد :گیرم کســی آمد و در تظاهرات به مسئوالن
حرفهایی زد اینگونه نیست با سخن یک فرد نظام متزلزل شود؛
معتقدم با کسی که توهین میکند میشود صحبت کنیم و بگوییم
آقای محترم شــما اگر آب و نام میخواهید بیاید ریشــه مشکالت
را پیدا کنیم تا ببینیم مشــکل کجاست .اگر رئیسجمهور یا رئیس
مجلس مقصر هســتند ما هم میپذیریم ولی اگر مقصر نیســتند و
پدیدههای مختلف در این امر دخیلاند ،باید دســت به دســت هم
بدهیم و آنها را برطرف کنیم.
فعال اصالحطلب :اصالحطلبان نشان دهند که ریشه مشکالت
کشور را میشناسند

سخنگوی حزب اتحاد ملت با بیان اینکه جامعه قدرتمند با شهروند
ضعیف محقق نمیشــود ،گفت :شــهروند ضعیــف و معترض ،در
اغلب اوقات اعتراضش ختم به شــورش میشود و کمتر مطالبات
مدنی و دموکراتیک را پی میگیرد اما شهروند قدرتمند و معترض،
دموکراتیزاســیون را رقم میزند و البتــه هر دوی این گروهها حق
اعتراض دارند.حســین نورانینژاد در گفتوگو با ایلنا ،در خصوص
آسیبشناســی فعالیت اصالحطلبان در یک دهه اخیر ،اظهار کرد:
اصالحطلبان در کنشــگری پســا  ،۹۲به ســمت اعتمادسازی با
حاکمیت رفتند تا بتوانند مجدداً از درون قدرت ،اصالحات موردنظر
را پیــش ببرند .پیــش از آن در انتخابات  ۸۸تقابــل اصالحات با
بخشهــای قدرتمندی از حاکمیت به اوج خود رســید و منجر به
همراهی اغلب اصالحطلبان شــاخص با جنبش ســبز شد .از سال
 ۸۹و  ۹۰به بعد که تقریب ًا جنبش ســبز هم بیتحرک شــد ،نوعی

511/1آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  140060306272000181مورخه
 1400/03/23هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی منطقه شش
مشهد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم کبری دهقانی محمد آبادی فرزند
حسین نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت  88/25متر مربع قسمتی از پالکـ
شماره  2146فرعی از  187اصلی واقع در اراضی نجفی بخش  10مشهد خریداری
با واسطه /بدون واسطه از محل مالکیت مشاعی متقاضی مالک رسمی محرز گردیده
است .لذا به استناد ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز
از طریق روزنامه محلی صبح امروز خراسان رضوی و کثیراالنتشار حمایت در شهرها
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و گواهی تقدیم
و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .م.الف 635تاریخ
انتشار نوبت اول .1400/04/26 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/05/10 :
هادی ریحانی -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شش مشهد
511/2آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  140060306272000166مورخه
 1400/03/20هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی منطقه شش
مشهد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمود یزدی فرزند علی اصغر
نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت  120متر مربع قسمتی از پالکـ شماره
 1546فرعی از  183اصلی واقع در اراضی پاچنار بخش  10مشهد خریداری با واسطه
 /بدون واسطه از محل مالکیت علی استادی مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به
استناد ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق
روزنامه محلی صبح امروز خراسان رضوی و کثیراالنتشار حمایت در شهرها منتشر و در
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و گواهی تقدیم و رسید اخذ
نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .م.الف 633تاریخ انتشار نوبت اول:
 .1400/04/26تاریخ انتشار نوبت دوم1400/05/10 :
هادی ریحانی -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شش مشهد

ســکوت و قهر بین حاکمیت و اصالحطلبان برقرار بود اما پس از
تحریمها و کاهش مشــارکت مردم که در انتخابات مجلس نهم در
سال  ۹۰خود را نشان داد ،برخی مسئوالن هم کمی از مواضع خود
در قبال اصالحطلبان عقبنشینی کردند و اصالحطلبان هم به این
نتیجه رسیدند که صرف ًا از درون جامعه نمیتوان تغییرات مدنظر را
پیش برد و اساســ ًا اصالحطلبی بدون هیچگونه پایگاهی در قدرت،
اگر نگوییم غیرممکن اســت ،الاقل بسیار سخت است .نتیجه این
اتفاقات ،مشــارکت اصالحطلبان در انتخابات  ۹۲و سپس مجلس
دهم و شوراها در ســال  ۹۴بود که در همه این انتخابات با فاصله
فاحشــی از رقیب پیروز شدند.این فعال سیاسی اصالحطلب افزود:
در ابتدای این سیاستورزی به دو دلیل بدنه اجتماعی اصالحات از
این کنشگری تازه اصالحطلبان راضی بود .یکی اینکه دولت آقای
روحانی در  ۴ســال ابتدایی خود واقعا موفق بود .برجام ،حمایت از
فضای مجازی و کنترل تورم و یک رقمی شــدن آن ،اصلیترین
این دستاوردها بودند.
منبع آگاه :دولت سیزدهم هیچ دخالتی در فرایند انتخاب
شهردار تهران ندارد

یک منبع آگاه اعالم کرد که دولت سیزدهم در فرایند تصمیمگیری
اعضای شورای اسالمی شــهر تهران هیچ دخالتی نخواهد داشت.
یک منبع آگاه در گفتوگو با تسنیم با اعالم اینکه «دولت سیزدهم
در فرایند انتخاب شهردار تهران هیچ دخالتی در تصمیمات اعضای
شورای شهر نخواهد داشت» اظهار کرد :ان شاءاهلل پس از انتخاب
شهردار شایســته برای تهران ،دولت آینده تمام مساعی خود را در
مسیر حل مشکالت این کالن شهر و توجه به نیازهای اولویت دار
شهروندان آن بکار خواهد بست.
انتقاد پژمانفر از نحوه اجرای پروژه انتقال نفت «گوره جاسک»

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی با اشاره به
بازدید میدانی خود از پروژه انتقال نفت «گوره جاســک» گفت که
این پروژه به بدترین شــکل اجرا شده است.حجت االسالم نصراهلل
پژمانفر در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت«:به همراه مدیران
دستگاههای نظارتی از پروژه انتقال نفت «گوره جاسک» در حال
بازدید میدانی هستم.متاســفانه این پروژه مهم طبق گزارشــات به
بدترین شــکل ،اجرا و زودهنگام به بهرهبرداری رسیده است.سعی
خواهم کرد جمع بندی خود را به همراه مســتندات در گزارشهای
مستمر به شما ارائه نمایم».
منبع :تابناک

511/3اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  .برابر رای شماره 139960306271004652
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای عباس روحانی فاروجی فرزند اسماعیل در ششدانگ یک
باب خانه به مساحت  134متر مربع قسمتی از پالک  35فرعی از  18اصلی بخش
 9واقع در خیابان میرزا کوچک خان  5اعتمادی  2/2سمت چپ پالک  107خریداری
از مالک رسمی آقای قاسم صدر بجمعه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ضمنا صدور سند مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه نخواهد شد .م.الف 631تاریخ انتشار نوبت اول .1400/04/26 :تاریخ انتشار
نوبت دوم1400/05/10 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

511/4هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی()5/8

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی نظر یه دستورمواد1و 3وقانون تعیین تکلیف
وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای
شماره  140060306005003361مورخ  1400/05/05هیات اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم خدیجه
وحیدی نسب نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  164/65مترمربع از
پالک شماره  111فرعی از  231اصلی واقع در اراضی مرتضی آباد بخش  2حوزه ثبت
ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم پروین محمودی محرز گردیده است.
لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق
این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند  .معترض باید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض
درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخوست به دادگاه عمومی
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول1400/05/10:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/05/25:
علی امینی -رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
جلســه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی اریا مجرد سمنگان در روز سه شــنبه مورخ  1400/5/19ساعت  17در محل موقت دفتر شرکت
واقع در مشــهد بلوار صارمی حد فاصل هاشمیه و کوثر پالک  121طبقه ســوم برگزار می گردد .از کلیه اعضاء شرکت دعوت می شود جهت
اتخاذ تصمیم نســبت به موضوعات ذیل در جلسه حضور بهم رسانند در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد میتواند حق رای خود را
به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگزار نماید لکن هیچکس نمیتواند عالوه بر رای خود بیش از  3سه رای با وکالت
داشته باشد ضمناً تائید وکالتنامه ها توســط نماینده هیئت مدیره در ساعت اداری مورخ  1400/05/15در محل دفتر شرکت انجام می شود.
این جلســه با حضور نصف+یک اعضاء یا نمایندگان آنان رســمیت دارد .دستور جلسه -1 :گزارش رئیس هیئت مدیره درباره وضعیت شرکت
 -2گزارش بازرس شــرکت در خصوص صورتهای مالی ســال  -3 1399تصویب صورتهای مالی سال  -4 1399تصمیم گیری در خصوص
افزایش ســرمایه شرکت به مقدار  1250سهم  -5تصمیم گیری در بودجه ســال  -6 -1400انتخابات نفرات اعضاء هیئت مدیره و بازرس
 -7تصمیم گیری در مورد فروش معادن ابقد و زمرد

