شماره  8 / 1288صفحه /قیمت  3000تومان در مشهد  /عوامل فروش و شهرستانها  1500تومان

با سالم خدمت امام عصر

ع
( ج)

چهارشــنبه

9
06

واکنش مهدی پازوکی به اعالم نرخ عجیب تورم از سوی رئیس جمهور؛

با آمار بازی نکنید
3

1401

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت:

مهمترین توفیق دولت
احیاءامید و اعتماد مردم بود
8

یک بام دوهوای مجلس و دولت برای معرفی یک وزیر؛

لطفا حرفهایتان
را باهم یکی کنید
2

سیاست

چهارشنبه 9شهریور /1401سال سوم  /شماره1289

Vol.3.No.1289/ August .31.2022

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

2
خبر

رای پرونده متروپل صادر شد

ســخنگوی قوه قضاییه از صدور رای پرونده
متروپل خبر داد.
مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن
تبریک هفته دولت گفت :هفته دولت فرصتی
برای عرض تبریک و خدا قوت به دولتمردان
خدوم است .مردم انتظارات به حقی دارند که
دولت با صبر و حوصله درصدد شنیدن و توجه
ویژه به این انتظارات و اقدام موثر در راستای رفع آنهاست.
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده متروپل
گفت :از روز وقوع تا امروز  ۳،ماه و  ۸روز میگذرد و قول داده بودیم روند رســیدگی با
سرعت انجام شود .پرونده مورد بحث که ناظر بر اتهامات  ۲۱نفر از جمله شهردار اسبق،
سابق و فعلی آبادان و نماینده سازمان نظام مهندسی بر وقوع قتل شبه عمدی  ۴۳نفر اعم
از  ۳۶مرد و  ۷زن بود .متعاقب این قضیه ،بررسیها صورت گرفت و با صدور کیفرخواست
پرونده به دادگاه ارسال شد و رأی پرونده صادر شده است .به میزان تقصیر هر کدام از
متهمین به پرداخت دیه کامل زن مسلمان در حق اولیای دم و پرداخت دیه کامل مرد
مسلمان و دیه مصدومان این حادثه محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت :هر کدام به سه سال حبس تعزیری درجه  ۵با احتساب ایام
بازداشــت و به انتشار محکومیت ،دو سال انفصال از خدمات دولتی هر یک از متهمان
دولتی ،دو سال منع اشتغال و لغو پروانه اشتغال ،محرومیت از عضویت در نظام مهندسی
محکوم شدند.
وی افزود :متهم اصلی متوفی حسین عبدالباقی  ۷۵درصد مقصر بوده و دیه اولیای دم از
اموال این فرد که پیشتر توقیف شده ،تادیه میشود.
وی در پاســخ به سوالی درباره زورگیر بزرگراه نیایش و جرمهای مربوط گفت :در رابطه
با جرایم خشــن از جمله سرقت و توسل به سالح گرم و سرد باید گفت که خط قرمز
ما این دسته از افراد هستند که امنیت مردم را دچار اختالل میکنند .در صورت کشف
جرم با افرادی که مرتکب این جرایم شدند با قاطعیت برخورد میشود و گذشت نخواهیم
کرد .در رابطه با بزرگراه نیایش نیز فرد متهم فردی است به نام حبیب اللهی که در این
پرونده بالدرنگ تحقیقات انجام شــد و بررســیهای مقدماتی انجام و قرار جلب صادر
شد و کیفرخواست به دادگاه انقالب ارســال شد .پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار
میگیرد .یک مورد از عنوان اتهام محاربه از طریق کشیدن سالح سرد است و فرد مذکور
سرقتهای متعددی داشته است.
وی افزود :اتهامات دیگری هم نســبت به ســرقت تلفن همراه داشته که تقاضای اشد
مجازات شده است و در روز های آتی مجازات خواهد شد.
ستایشی درباره پرونده دو تبعه بازداشتی سوئدی (سیمون کاسپر و استفان کوین گیلبرت)
گفت :بازداشت این دو فرد در حوزه مواد مخدر بوده است و با سویدی هایی که جاسوس
هستند خلط مبحث نشود .روند رســیدگی به پرونده آنها انجام شده است .در مرحله
دادگاه محکومیت حاصل کردند  .متهم اول تبعه سوئدی است که در  ۷بهمن سال ۹۸
حین کنترل مسافران خارجی در فرودگاه امام از این شخص مقدار  ۹۷۰۰گرم معادل ۲۱
هزار عدد قرص ترامادول کشف شده است .ایشان به  ۵سال حبس و جزای نقدی به
میزان بیش از  ۱۰میلیارد ریال محکوم میشود .فرد دوم نیز در  ۶بهمن  ۹۸در موقعیت
خروجی فرودگاه امام از بازرسی از چمدان او  ۹۸۰۰گرم مواد از نوع شیره تریاک کشف
میشود که ایشان نیز به  ۸سال حبس ۶۰ ،ضربه شالق و جزای نقدی محکوم شده است.
وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به استفساریه مجلس درباره قانون تسهیل
صدور مجوزهای کسب و کار ،آیا نتایج آزمون وکالت مرکز وکالی قوه قضاییه اصالح خواهد
شد؟ گفت :این استفساریه در مجلس تصویب شد و این مصوبه به شورای نگهبان تقدیم شده
و ان شاءاهلل تصمیم خواهند گرفت و هر تصمیمی بگیرند ما تبعیت می کنیم.
وی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بسیاری از سارقان میدانند که سرقت کمتر از  ۲۰میلیون
حبــس ندارد آیا در این خصوص قوه قضائیه برنامهای دارد؟ گفت :افزایش نرخ جرم ناظر بر
متغییرهایی است که هر کدام میتواند بر سرقت اثر گذاشته باشد .اینکه گفته شود افزایش
آمار سرقت ناشی از قانون است ،عدم توجه به سایر مؤلفهها را میرساند .قانون مجازات حبس
نسبت به جرایم خرد است .نسبت به این قضیه باید گفت که در اجرای مواد  ۴۵و  ۴۶قانون
آئین دادرســی اگر جرم سرقت در مأل عام صورت گیرد قابل تعقیب است .باید به شرایط و
جمعیت کیفری زندانها هم البته توجه کرد اما معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی این
موضوعات است .نظر بر این است که کاهش مجازات حبس بررسی شود تا مجازاتها بازدارنده
شود .این نکات در الیحهای تا دو ماه آینده طرح و بررسی خواهد شد.
وی در پاســخ به سوالی مبنی براینکه قبال گفته بود که در نشست شورای عالی فضای
مجازی به ریاست رئیس جمهور علل و عوامل اختالل اخیر در شبکه اینترنت پایتخت
و برخی نقاط دیگر کشور ،بررسی شد و وزارت ارتباطات مامور شد عامالن اختالل اخیر
اینترنت را به دستگاه قضا معرفی کند ،آیا تاکنون عامالن اختالل اخیر در اینترنت به قوه
قضاییه معرفی شده و قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده یا خیر؟ گفت :هنوز پرونده ای
از دولت ارسال نشده و اگر ارسال شود ما رسیدگی می کنیم .دیروز با اقای زارع پور تماس
گرفتم که بپرسم پرونده ای در این زمینه هست ولی نتوانستم با ایشان صحبت کنم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعداد احکام صادره در زمینه جرایم خشن
گفت :در سال  ۱۴۰۰و سال جاری در ارتباط با جرایم خشن از جمله مزاحمت با سالح
 ،اخاذی ،زورگیری  ،ســرقت و تجاوز به عنف ارقام قابل توجهی نیست اما این اقدامات
روح و روان مردم را مختل میکند و اثرگذار است و قوه قضاییه در ارتباط با این جرایم با
قاطعیت برخورد میکند .اکنون ستاد ویژهای در دادستانی کل کشور به ریاست دادستان
کل تشکیل شده و هدف این ستاد نظارت و رصد سرقتهای خشن و زورگیری است.
ستایشی تاکید کرد :قوه قضاییه نسبت به مرتکبان جرایم خشن ترحم ندارد و کسانی که
مبادرت به خشونت میکنند ،طبق موازین قانونی با قاطعیت برخورد میشود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت راه اندازی هیات حل اختالف رسانهها
در سراسر کشور گفت :در جلسه مدیران رسانه با رئیس قوه قضائیه نکاتی مطرح شد و یکی
از این نکات در خصوص توسعه شوراهای حل اختالف بود و حجتاالسالم محسنی اژهای
ریاست قوه قضائیه در خصوص توسعه شوراهای حل اختالف در حوزه رسانه تاکید کردند.
وی افزود :در گذشته در این خصوص شوراهایی در تهران ،کردستان و البرز راه اندازی
شده است و رئیس قوه قضائیه دســتورات الزم را برای ایجاد شورای حل اختالف ویژه
رسانهها در سراسر کشور را ابالغ کرده اند و از ابتدای سال  ۱۴۰۰تا تیرماه سال جاری
 ۳۲۲فقره مورد بررسی قرار گرفته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته شده مهدی جهانگیری دوران محکومیتش را
خارج از زندان ســپری می کند؟ آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت :مهدی جهانگیری
تاکنون رد مال و جزای نقدی در نظر گرفته شــده در دادنامهاش را انجام داده است .او
کمتر از  ۸۰روز حبس دارد و میتواند از مرخصی استفاده کند و مطابق مقررات به وی
مرخصی اعطا شده است .گفتنی است او در اتهام پولشویی تبرئه شده است.
وی در پاسخ به ســوالی درخصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در پرونده سرقت از
صنــدوق امانات بانک ملی اظهار کرد :این پرونده  ۱۶متهم داشــته که درباره  ۱۳نفر
تصمیمگیری شده است و  ۳نفر از متهمان در کشور همسایه هستند .همکاری منصفانه
کشور همسایه مطابق با موازین قانونی برای استرداد متهمان ،هنوز صورت نگرفته است.
هماکنون فرایند تحویل اقالم مکشوفه به مالباختگان در حال انجام است .این فرایند به
سادگی نیست و افراد باید مستندات خود را ارائه دهند .کارشناسان حدود  ۱۰هزار برگه
و عکس و سند را بررسی کردند .اموال به تدریج تحویل میشود.
وی در خصــوص احکام متهمان پرونده نیز گفت :پرونده در مرحله دادســرا اســت و
تصمیمات قضایی در دادسرای مربوطه اتخاذ میشود.
ســخنگوی قوه قضائیه در خصوص نفتکش توقیفشده یونانی و احتمال مصادره آن از
ســوی دادگاههای ایران گفت :چنانچه دعوایی مطرح شــود یا شکایتی عنوان شود در
خصوص فعل یا ترکفعل یا اقدامی که ضرری تحمیل کرده باشــد ،محاکم رسیدگی
میکنند و اگر خسارتی از ناحیه دولت آمریکا وارد شده باشد ،در محاکم اتخاذ تصمیم
انجام و رأی صادر خواهد شــد .االن پرونده در بندرعباس در حال رسیدگی است و یک
پرونده در تهران در حال رسیدگی است و پرونده دیگری در ناحیه بینالمللی دادسرای
تهران در حال رسیدگی است .تصمیمی گرفته شده و نسبت به آن اعتراض شده است و
پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است.
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هــم اکنون پس از دو مــاه و در گیرودار
معرفــی دو وزیر بــرای وزارت بازرگانی
و صمت ،روز گذشــته معــاون پارلمانی
رئیســی گفت با تفکیــک وزارت صمت
بــار وزیر کمتر میشــود؛ پــس نیازی
نیســت که وزیر صمت را دوباره معرفی
کنیم ،ولی امضا کنندگان استیضاح می
گویند حتی در لحظــه آخر نیز از تعداد
امضاهای استیضاح کاسته نشد و صرفا بنا
به درخواســت رئیس مجلس و در جهت
همکاری با دولت فقط یک فرصت دوماهه
برای اصالح این وزارتخانه به دولت دادیم.
امروز هم یکی از نمایندگان در اخطاری
به رییس مجلس ،درخواســت کرد که از
این موضوع رفع ابهام شود که قالیباف هم
پاسخ داد.

سبز نشان داده چون برای برکناری ایشان
برنامه داشته اســت ،چقدر این موضوع
را تأیید میکنید؟ گفت :درباره ایشــان
استیضاحی مطرح نشد ،نمایندگان سؤال
کردند و ایشان لبمرزی رأی آورد و حتی
کارت زرد هم نگرفت .ایشان گفتند برای
اینکه انسجام بیشــتری در کابینه باشد،
بهتر است اســتعفا بدهد .طبیعی است
که افــراد در دولت یکطور فکر نکنند و
سالیقشان در اجرا با یکدیگر برابر نباشد.
حســینی درباره طرح اســتیضاح آقای
فاطمی که در مجلس اعالم وصول نشد،
نیز گفت :البته ما درباره اســتیضاح آقای
فاطمیامیــن ،صحبتهایی داریم ،چون

در حاشیه

,,

حدود دو ماه پیش بود که وزیر صمت تا آستانه استیضاح پیش رفت و بر اساس
توافق رئیس جمهور و رئیس مجلس ،فرصت دوباره گرفت؛ فرصتی که البته به نظر
درخواست کنندگان استیضاح ،مشروط بر عدم معرفی دوباره ایشان به عنوان
وزیر صمت بود

معاون پارلمانی رئیسی :دولت فقط برای
بازرگانی وزیر معرفی میکند

حســینی در پاســخ به ســؤالی درباره
استیضاحهای مطرح در راهروهای مجلس
گفت :تاکنون حدود  ۱۰استیضاح مطرح
شده که همه آنها با گفتوگو و هماهنگی
مجلس و دولت بــه مرحله اعالم وصول
نرسیده است .اســتیضاح حق مجلس و
نمایندگان مجلس اســت و این موضوع
هیــچ منافاتی با رابطــه خوب مجلس و
دولت نداشته است.
حســینی در توضیح بیشــتر پاسخ خود
گفت :برخی نماینــدگان با برخی وزرا از
ابتدا مخالــف بودند؛ یعنی اینطور نبوده
که با همه اینها موافق باشند ،مث ً
ال ما وزیر
داریم که لبمرزی  ۱۶۰و  ۱۷۰رأی آورده
است و از اول یک عده مخالف بودند .بعد
که یک مقدار جلو رفتیم بعضیها گفتند
«ما گفتیم که فــالن وزیر کارآمدی الزم
را نــدارد ،».حاال یک دالیلــی هم برای
خودشان مطرح کردند و امضا هم گرفتند
ولی این موارد را صحبت کردیم جلسات
متعدد گذاشتیم ،موضوع در کمیسیونها
مطرح شد ،وزرا توضیح دادند و نمایندگان
معترض قانع شــدند و طبیعی است که
اگر قانع نشوند ،میروند سراغ گزینههای
دیگر.
معاون پارلمانی رئیسجمهور در پاسخ به
این که ادعا شده دولت به مجلس درباره
استیضاح یا سؤال از آقای عبدالملکی چراغ

میخواهــد فقط بــرای وزارت بازرگانی،
وزیر معرفــی کند ،گفت :دقیقاً ما چنین
برداشــتی داریــم .برخــی نمایندگان
میگویند دولت باید دووزیر معرفی کند.
ولی خب ،یــک نگاه دیگــری در دولت
هســت .آن روزی که مســئله استیضاح
مطرح شــد موافقت کردیم کــه وزارت
بازرگانی تشکیل شود ،یعنی بار سنگینی
بر دوش یک نفر هست و اعالم کردیم که
ما هم این را تفکیک را قبول داریم و انجام
شــود ،ولی اینکه از جهت حقوقی برای
وزارت صمت کــه تا حاال صنعت ،معدن
و تجارت بوده است نهایت اینکه تجارتش

بهادری جهرمی افزود :مجلس طرحی را
مجلس گذشته در دستور کار خود قرار
از
ِ
داده و تصویب شده بود و با دولت مکاتبه
و نظرخواهی صورت گرفت که نظر دولت
چیست؛ بنابراین ،یک روال در طرحهای
جاری مجلس اســت و دولت اظهار نظر
میکند که نظرش نسبت به کلیات موافق
یا مخالف است.
وی خاطرنشان کرد :دولت رسما نسبت به
کلیات طرح موافقت کرده است؛ بنابراین،
یک ســؤال و یک جواب وجود داشت که
داده شــد و این موضــوع در مجلس در
حال رسیدگی اســت و باید همه منتظر
بمانند ،مجلس نسبت به وزارت بازرگانی

در کمیســیون که مطرح شــد اعضای
کمیسیون قانع شدند و زیر نصاب رسید
و ســامانه اعالم کرد که بایگانی شــود.
باالخره برداشتهای مختلف از آییننامه
داخلی مجلس هســت؛ برخی از اعضای
هیات رئیســه بر این بــاور بودند که بعد
از کمیســیون هم اگر کســی امضا کرد،
میتواند به امضاهای قبلی پیوست شود،
برخی دیگر هم این موضوع را قبول ندارند.
حسینی درباره برداشت خود از آییننامه
مجلس در موضوع استیضاح ،تصریح کرد:
برداشــتی از آییننامه را که میگوید بعد
از شکســتن نصاب ،امضای جدید دوباره
استیضاح را به نصاب برساند قبول ندارم
و برداشــت ما این اســت که در چنین
شــرایطی ،باید طرح استیضاح جدیدی
مطرح شود و امضاهای جدید بعد از اعالم
طرح به هیات رئیسه ،نمیتواند به اعتبار
طرح قبلی بیفزاید.
وی در پاســخ به این که برداشت دولت
درباره تفکیــک وزارت صمت و بازرگانی
چیســت؟ آیا دولت ،آقــای فاطمیامین
را وزیــر صمــت پیشفــرض میداند و

حذف میشــود ،هویتش که هســت و
صنعت و معدن بهجای خودش هســت،
یک بخشی از وظایفش کم و کاسته شده
است ،یعنی به قول معروف بار وزیر کمتر
میشود؛ پس نیازی نیست که وزیر صمت
را مجددا ً معرفی کنیم.
سخنگوی دولت :بحث تفکیک وزارت
صمت مطرح نیست ،بلکه بحث تشکیل
وزارتخانه جدید «بازرگانی» مطرح است

ســخنگو و رئیس شــورای اطالعرسانی
دولت در پاســخ به سؤالی مبنی بر اینکه
سرنوشت تفکیک وزارت صنعت ،معدن و
تجارت به کجا رســیده است و آیا وزرای
جدیــد بازرگانی و صمت هــم انتخاب
شــدهاند یا خیر؟ گفــت :وزارت صنعت،
معدن و تجارت موضوع بحث نیســت و
وزارت صنعت ،معــدن و تجارت بهجای
خود باقی است و در اینجا بحث تشکیل
وزارتخانه جدید بازرگانی مطرح اســت؛
یعنی بهشــیوه ســابق که قبل از ادغام
وزارت بازرگانی بوده است ،برگردیم و آن
هم بحث دولت نیســت و توسط مجلس
مطرح شده است.

تصمیمگیــری کنــد که آیــا وزارتخانه
جدیدی ایجاد شود یا خیر؟!
قالیباف :دولت دو وزیر برای وزارت صمت
و بازرگانی به مجلس معرفی میکند

رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد
که نظر رئیس جمهور همچنان بر معرفی
دو وزیــر برای وزارت صنعــت ،معدن و
تجارت و بازرگانی به مجلس پابرجاست
و اظهارات معاون پارلمانی نیز خالف این
نیست.
لطفاهلل سیاهکلی در تذکری شفاهی در
جلســه علنی صبح امروز مجلس شورای
اسالمی گفت :در آییننامه واردات خودرو
علیرغم تالشهــای مجلس در تصویب
قانون واردات خودرو ،همه زحمات مجلس
بــه هدر رفته اســت .هدف مــا از قانون
واردات خودرو ،تنظیم بازار ،ایجاد رقابت،
انتقال تکنولوژی ،پاسخگویی به نیاز بازار
و اصــالح کیفیت و قیمت خودرو بود .اما
در آییننامهای که نوشته شده است باید
برویم و مجددا به پراید تعظیم کنیم ،چون
هیچ اتفاق خاصی در بازار نمیافتد.
وی در ادامــه اظهار کرد :آییننامهای که

نوشته شده ،بسیار ضعیف است و اساسا
تاثیــری در بازار نخواهد داشــت .در این
آییننامه نقش مجلس شــورای اسالمی
و کمیســیون صنایع نادیده گرفته شده
اســت؛ گویا کاله کمیســیون اصال پشم
ندارد .انتظار میرود در خصوص آییننامه
واردات خودرو تکلیف را روشن کنیم.
نماینده مردم قزوین در مجلس شــورای
اســالمی در ادامه تصریح کــرد :معاون
پارلمانی رئیــس جمهور در امور مجلس
صحبتهایی داشــتند که خیلی اشکال
داشت آقای حســینی بر خالف وعدهای
که رئیس جمهــور داده بود که دو ماه به
دولت برای استیضاح فرصت دهید که دو
وزیر برای وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و وزارت بازرگانی به مجلس معرفی شوند،
گفتهاند کــه تنها یک وزیــر به مجلس
معرفی خواهد شد.
وی در ادامــه تاکید کرد :چــرا اظهارات
معــاون پارلمانی رئیــس جمهور خالف
اظهارات شــخص رئیس جمهور است؟
اینچنیــن نــگاه کردن تمســخر به کار
کارشناسی مجلس شورای اسالمی است.
استیضاح وزیر صمت هنوز پابرجاست و
اگر دو وزیر به مجلس معرفی نشوند ،قطعا
دوباره دنبال خواهد شد.
قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی
در پاسخ به تذکر ســیاهکلی بیان کرد:
در بحث آییننامه واردات خودرو تکلیف
مشــخص اســت .هر آییننامهای که در
دولت به تصویب برسد ،در هیات تطبیق
قوانین بررسی شده و اگر مغایرتی با قانون
داشته باشــد به دولت منعکس و حتما
اصالح میشــود و اگــر آییننامه واردات
خــودرو نیز در هیات تطبیق مغایرتی در
آن شــود به دولت اطالع خواهد شد .در
بحث وزارت صنعت ،معــدن و تجارت و
وزارت بازرگانی نیز همچنان نظر رئیس
جمهور همان نکتهای است که بنده اشاره
کردم و در صحبتهایی که روز گذشته با
معاون پارلمانی داشتم ،گفتند که صحبت
من با رسانهها چیز دیگری بوده و در تیتر
این گونه مطرح شده که دولت یک وزیر
به مجلس شورای اسالمی معرفی میکند.
قرار شــد امروز در رسانهها این موضوع را
اصالح کنند.

طعنه سنگین زیباکالم به انتقادهای رئیسی از دولت قبل

صادق زیباکالم در یادداشتی در آرمان ملی نوشت:
ایکاش ایــن ســنت بتواند زمانی متوقف شــود و
مســئوالن به جای متهم ســاختن گذشــتگان در
حقیقت به خود میپرداختند.
در ایــران بعد از انقالب ســنتی معمول شــده که
دولتهای برســرکار ،گذشتگان را محکوم میکنند
که اینها باعث نامالیمات ،نابسامانیها ،کاستیها و
خالصه وضع نابسامان موجود هستند .بعد از انقالب،
روندی وجود داشــت که گفته میشــد به کشــور
نرسیدند .بعد که جنگ شد این مسائل دیگر تا پس
از جنگ تحتالشعاع مساله جنگ قرار گرفت .پس
از جنگ مجددا این روند بــه راه افتاد که جدای از
کاســتیها؛ حال خرابیهای جنگ هم باید جبران
شود .اما بعد که دولت اصالحات بر سر کارآمد انگشت
اتهام به سمت مرحوم آیتا ...هاشمی رفسنجانی و
برنامههای او رفت که سیاستهای او چندان درست
نبــوده و باعث بهوجود آمدن اشــرافیگری ،فاصله
طبقاتی و این دســت مسائل شــدهاند .رسیدیم به
دوران آقای احمدینژاد که این سنت همچنان ادامه
پیدا کرد و دولت اصالحات متهم شد که به اقشار و
الیههای فرودست و مسائل اقتصادی توجه نکرده و
همه توجهش را صرف توسعه سیاسی ،گفتوگوی
تمدنها و این دست مسائل نمودهاند .بنابر این اگر

وضع کشور از نظر اقتصادی خیلی درست نیست به
واسطه کاستیهای دولت آقای هاشمی رفسنجانی
و دولت اصالحات بوده اســت .بعد بــه دولت آقای
روحانی رسیدیم .در دولت آقای روحانی نیز همچنان
این ســنت ادامه یافت و مشــکالت و مسائل بر سر
دولت آقای احمدینژاد خالی شد.

و اکنــون نیز مجددا همان داســتان در حال تکرار
شــدن است و آقای رئیســی در حقیقت مشکالت
و مســائل موجود را به ناکارآمدیهای دولت آقای
روحانی حواله میدهند .اما آنچه هرگز در این میان
در موردش صحبت نمیشود عملکرد همان دولتی
است که برسرکار است .به عبارت دیگر آقای رئیسی

هیچگاه نمیگوید که ما در این یک سال چه کردیم
یا سیاســتهای اقتصادی ما چگونه بودهاند؟ دارای
چه نقاط قوتی بوده و چه نقاط ضعفی داشــتهاند؟
ایضا در هشت سالی که آقای روحانی رئیسجمهور
بــود هیچگاه نگفــت که مشــکالت ،مســائل و
دشــواریهایی که داریم و سیاستهای ما چگونه
بوده اســت .ایکاش این سنت بتواند زمانی متوقف
شود و مسئوالن به جای متهم ساختن گذشتگان در
حقیقت به خود میپرداختند .آقای رئیسی به جای
متهم ساختن گذشتگان و اینکه نابسامانیها ،گرانی،
تورم ،امروز همه جملگی ناشــی از سیاســتهای
دولت روحانی است .ایکاش میگفتند که خودشان
چه کردهاند .به عالوه این ســوال باقی میماند که
پس مســئولیت نهادهای حاکمیتی چون مجلس
چه بــوده اســت .در زمان مرحوم آقای هاشــمی
رفسنجانی ،زمان آقای خاتمی ،زمان آقای روحانی
آیا ســایر نهادهای نظام مسئولیتی نداشتهاند؟ اگر
سیاستهای آقای روحانی یکپارچه غلط بوده پس
مجلس چه میکرده و چــه انتقاداتی به آن دولت
وارد ساخته است؟ به عالوه کدام سیاستهای آقای
روحانی مشــخصا غلط بودهاند و اکنون باید اصالح
شــوند؟ با حواله دادن مشــکالت به گذشتگان در
حقیقت آبی گرم نمیشود.
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خاندوزی از کاهش  ۱۹درصدی تورم میگوید

وزیر اقتصاد گفت :شاید آمار و نمودار صوری
ساختن در دیگر دولتها امری رایج بوده اما
کاهش  ۱۹درصدی تــورم دوازدهماهه ،آمار
رسمی بانک مرکزی است.
بــه گــزارش روزنامه «صبح امروز»  ،ســید
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در
حساب شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
در مکتب ما مغالطه جایز نیســت بویژه از سوی خواص .شــاید آمار و نمودار صوری
ساختن در دیگر دولتها امری رایج بوده اما. ...
کاهش  ۱۹درصدی تورم دوازدهماهه ،آمار رسمی بانک مرکزی است.

خریداران لیر ضرر کردند

واکنش مهدی پازوکی به اعالم نرخ عجیب تورم از سوی رئیس جمهور؛

یک کارشــناس اقتصادی در واکنش به
آمار اعالمی رییس دولت سیزدهم از تورم
شــهریور  ۱۴۰۰گفت :اینها بازی با آمار
است .مردم آمارها را در زندگی خود لمس
میکنند.
به گــزارش روزنامه «صبــح امروز»؛ این
دومین بار است که رییسجمهور از تورم
باال در دولت قبل سخن میگوید؛ آن هم
اعدادی متفاوت از گزارش مرکز آمار ایران
و بانک مرکــزی که نرخهای اقتصادی را
اعالم میکنند .ابراهیم رییســی یک بار
در تیرمــاه امســال در گفتوگوی زنده
تلویزیونی عنوان کرد که دولت را با تورم
 ۶۰درصدی تحویل گرفتیم و یکبار هم
دیروز در جمع خبرنگاران گفت تورمی که
قریب به  ۶۰درصد در شهریور  ۱۴۰۰بود
با اولین اقدام دولت سیزدهم مواجه شد
که برای مقابله با آن کارهــای تورمزا را
کنار بگذارد.
در حــال حاضر مرکز آمــار ایران تنها
مرج رســمی آمار در کشــور اســت و
آنگونه کــه در آمار مرکــز آمار ایران
دیده میشــود ،در مرادمــاه  ۱۴۰۰که
ســید ابراهیم رییسی دولت را از حسن
روحانی تحویل گرفت ،نرخ تورم ساالنه
 ۴۵.۲درصد و نرخ تورم نقطهای ۴۳.۲
درصد بوده است .از ســوی دیگر ،نرخ
تورم ســاالنه شــهریور  ۱۴۰۰از سوی
مرکز آمار ایران  ۴۵.۸درصد و نرخ تورم
نقطهای  ۴۳.۷درصد بوده است.
برخی کارشناســان اقتصادی در واکنش
به آمارهای اعالمی از سوی رییس دولت
ســیزدهم ،عنوان میکننــد که احتماال
آقای رییســی با یک اطالعات غیرواقعی
در اقتصاد مدیریت کشور روبهروست .در
همین رابطه ،مهدی پازوکی ،کارشناس
اقتصادی در گفتوگو بــا خبرآنالین در
واکنش به این آمار رییسجمهور که نرخ
تــورم در شــهریور  ۱۴۰۰در حدود ۶۰
درصد بود ،گفت :اتفاقا تورم در شــهریور

مشاور رئیس ســازمان بورس در امور سهام
عدالت از دو برابر شدن سود این سهام خبر
داد و گفت :این موضوع در حال بررسی است
که سود سهام عدالت در  ۶ماه دوم سال طی
دو مرحله پرداخت شود.
به گزارش روزنامه «صبــح امروز» و به نقل
از ایسنا ،پیمان حدادی با بیان اینکه به طور
کلی نماد  ۲۶شرکت سرمایهگذاری استانی
پس از ازادسازی سهام عدالت بازگشایی شد،
گفت :هیات مدیره هفت شرکت به دلیل عدم
رعایت مصوبات شــورای عالی بورس سلب
صالحیت شــدهاند و به همین دلیل توکن
آنها در سامانه کدال غیرفعال شد و امکان
بارگذاری اطالعات مالی در کدال را ندارند.
دالیل بسته شدن نماد شرکتهای
سرمایهگذاری استانی

حدادی در مورد دالیل بسته شدن نمادهای
شرکتهای سرمایهگذاری استانی توضیح داد:
روش حسابداری شرکتهای سرمایهگذاری
استانی اشــتباه انجام شــده بود ،به همین
دلیل شــورای عالی بورس جدید در ســال
گذشته تاکید کرد که اینمورد باید براساس
استانداردهای حسابداری صورت بگیرد.
وی بــا بیــان اینکه نمادهای شــرکتهای
سرمایهگذاری اســتانی بازارگردان نداشتند،
گفت :شورای عالی بورس قبال مصوب کرده
بود صندوق توسعه بازار کار بازارگردانی این
نمادها را انجام دهد اما منابعی وجه نقد برای
این منظور در اختیار این صندوق گذاشــته
نشد .از طرف دیگر شــورای عالی بورس در
دولــت قبل این صندوق را ملــزم کرده بود
قیمت این سهام را نزدیک به قیمت NAV
نگــه دارد درحالی که این موضوع در حیطه

با آمار بازی نکنید

سال گذشــته  ۶۰درصد نبوده است .اگر
نرخ تورم این عدد بوده ،بگویند آمار را از
کدام مرجع اعالم میکنند .جالب است که
مرکز آمار ایران طبق قانون ،ماخذ اعالم
آمارهای تورم ،رشد اقتصادی ،بیکاری و...
اســت .مرکز آمار ایران نیز یک سازمان
دولتی اســت .من در گزارش تورم مرکز
آمار ایران مربوط به شهریور  ۱۴۰۰عدد
 ۶۰درصــد از نرخ تــورم را ندیدم .لطف
کنند و بگوینــد این عدد را چگونه اعالم
میکنند؟
وی افزود :حرف من به این مفهوم نیست
که دولت قبل ایراد نداشــته است .دولت
قبل قابل نقد اســت ،ولــی قدرت خرید
مردم در دولت سیزدهم به شدت کاهش
پیدا کرده است؛ به خصوص برای طبقات
متوسط و فقیر .شما اجاره ساختمان را با
دوره روحانی مقایسه کنید .یا موادغذایی
را ببینید که یک کیلو برنج در آخر دولت
روحانی چه قیمتی داشــته و االن با چه
قیمتی فروخته میشــود .یا روغننباتی،
شکر ،قند و چای در پایان دولت روحانی
با چه قیمتی به فروش میرفت و االن چه
قیمتی دارد .اینها باعث میشود که آمار
و اطالعات ارائه شده برای مردم باورناپذیر
باشد.
دولت رییسی استراتژی و برنامه ندارد

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد :به
نظر من بزرگترین مشــکل امروز دولت
رییسی این اســت که استراژی و برنامه
ندارد .من یک ســوال از آقای رییســی
دارم .در حال حاضر برنامه ششم مربوط
به دولت روحانی یک ســال تمدید شده
است .به من پاسخ دهند که اگر روحانی
بد بود ،چرا برنامهاش خوب است!؟ چرا
برنامه دولت روحانی را یکســال تمدید
کردید؟ بنابراین سیاستگذاری اقتصادی
جدیدی از سوی دولت سیزدهم رو نشده
است.
پازوکی متذکر شد :آقای رییسی میگفت

من  ۷هزار صفحه برنامه دارم ،اما  ۷صفحه
را هم منتشــر نکرده اســت .اگر هست،
بگویید کجاست تا من بخوانم!
وضعیت اشتغال بههم ریخت

وی درباره افزایش حقوق بازنشســتگان
تامیناجتماعی یادآور شد :مردم تورم را
در زندگــی خود لمس میکنند .در حال
حاضر قدرت خرید مردم به شدت پایین
آمده است .سیاستهای دولت سیزدهم
به نظر من ناعادالنه اســت .دولت حداقل
حقوق کارگــران را  ۵۸درصــد افزایش
داده و باعث شــده که از ماه شهریور کل
بازنشستگان تامیناجتماعی که میلیونها
نفر هســتند ۳۸ ،درصد بــه اضافه ۵۵۰
درصد افزایش حقوق داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی گفت :شما دو نفر
را در نظر بگیرید .یک نفر که اســتخدام
رســمی اســت ،باید حقوق بازنشستگی
کمتری نســبت به بازنشســته کارگری
بگیــرد .این عدالت اســت؟ این نشــان
میدهد که دولت برنامه ندارد.
پازوکی با اشــاره به عملکــرد حجتاله
عبدالملکی ،وزیر سابق تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،افزود :ایشان وضعیت اشتغال
کشور را بههم ریخت .شما به کارگاههای
خصوصی بروید و تحقیق کنید .خیلیها
به خاطر افزایــش حداقل حقوق ،تعدیل
نیرو داشتند .این نشان میدهد که دولت
سیزدهم برنامه ندارد و هم اینکه عدالت
را رعایت نمیکند.
با آمار بازی نکنید

وی تصریح کرد :به نظر من دولت سیزدهم
دنبال عدالت و برخورد کارشناسی نیست؛
دنبال برخوردهای پوپولیستی است .دولت
پول را از کجا میآورد؟ این پول یا درآمد
نفت است یا مالیات و فروش اوراق است.
این کارشــناس اقتصــادی گفت :دولت
ســیزدهم برای اینکه بگوید دولت قبلی
خوب کار نکــرده ،آمار عجیبی از فروش
اوراق میدهــد و میگویــد ماهانــه ۱۲

هزار میلیارد تومــان بدهی دولت قبل را
میدهیم .خب بدهی شــما را هم دولت
بعدی باید پرداخت کند .شما همین االن
اوراق مشارکت به مردم میفروشید.
پازوکی افزود :اینها بازی با آمار اســت.
مــردم آمارها را در زندگــی خود لمس
میکنند .شما به قیمت مسکن نگاه کنید.
قیمت مسکن امسال نسبت به پارسال ۴۵
درصد افزایش داشته است .چرا این آمار
را نمیدهنــد .این آمار را مرکز آمار ایران
منتشر کرده اســت .این سوال را از آقای
رییســی میپرسم که شما چرا گذاشتید
قیمت مسکن تا این حد باال برود؟
وی یادآور شــد :یکــی از اتفاقات کنونی
این است که معدل مدیران دولت رییسی
کوتاهتر شدهاند .اگر کسی را عوض کردند
و قویتر آوردنــد ،کار خوبی کردهاند .اما
مــا میبینیم که چنیــن اتفاقی نیفتاده
اســت .برای مثال ،شما به سازمان برنامه
نگاه کنید .مدرک تحصیلی قبلی مدیران
قبلی و سوابق کاریشان را با مدیران امروز
مقایسه کنید.
کسری بودجه چگونه جبران شد؟

این کارشــناس اقتصادی درباره اظهارات
دولت رییسی درباره جبران کسری بودجه
بدون استقراض از بانک مرکزی و با ایجاد
درآمد گفت :از شــرکتهای دولتی پول
گرفتهانــد .بگویند از کجــا درآمد ایجاد
کردهاند؛ آن هم در شــرایطی که مخارج
دولت را باال بردهاند.
پازوکــی افــزود :همیــن االن دربــاره
پروژههای نیمهکاره سوال است .در بودجه
 ۱۴۰۱چند پروژه جدید را آغاز کردهاند.
نکته دیگر اینجاســت که شما به الیحه
بودجــه  ۱۴۰۰نگاه کنید که دولت چند
پروژه در برنامه داشــته و مجلس انقالبی
در قانون بودجه چند پروژه افزایش داده
است .از ســوی دیگر ،عناوین پروژهها را
تغییر دادهاند .برای مثال ،راهآهن تهران -
اصفهان تبدیل به تهران  -اصفهان  -اهواز
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بازارگردان نیســت و بازارگردان در راستای
کمک به نقدشوندگی سهم فعالیت خواهد
کرد.
مشاور رئیس ســازمان بورس در امور سهام
عدالت افزود :از طرف دیگر نهادهای امنیتی
این موضوع را مطــرح کردند که زمانی که
نمادها بســته نشده بود ،اشخاص مختلف با
خرید درصد کمی از شــرکتها ،امکان در
اختیــار گرفتن مدیریت آنها را در دســت
میگیرند.
حدادی در مورد زمان بازگشایی این نمادها
توضیح داد :نمادها بعــد از برگزاری مجامع
و اصالح آییننامه ازادســازی سهام عدالت
بازگشایی میشــوند .البته نوبت اول مجامع
شرکتها در اوایل سال  ۱۴۰۰در  ۱۸استان
برگزار شد و به حد نصاب هم نرسید و سپس
دادســتانی جلوی برگزاری آن را گرفت .زیرا
مجامع به صورت الکترونیکی برگزار میشد
و فقط ســهامدارانی امکان شــرکت در آن
را داشتند که سجامی شــده بودند که این
موضوع بر خالف قانون تجارت است .از طرف
دیگر سازمان بورس وقت اسامی افراد تایید
صالحیت شــده برای هیات مدیره را اعالم
نکرده بود و برای هیئت رئیسه مجامع افراد
دولتی توســط شورا و نه سهامداران انتخاب
شده بودند.
وی ادامه داد :بر این اســاس در شورای عالی
بورس پیشــنهاد شده اســت که مجامع به
صورت الکترونیکی و حضوری برگزار شــود
که البته این موضوع هنوز مصوب نشده است.
همچنین هر زمانی شورا مصوب کند فراخوان
ثبتنام متقاضیان بــرای ثبت نام در هیات
مدیره این شرکتها اعالم میشود .البته برای

افرادی که ســال قبل ثبتنام کرده و تایید
صالحیت شدهاند پیامک تایید ارسال میشود
و این افراد نیازی به ثبتنام مجدد ندارند.
مشاور رئیس ســازمان بورس در امور سهام
عدالت بــا تاکید بر اینکه فراینــد برگزاری
مجامــع بین  ۴۵تا  ۶۰روز زمــان نیاز دارد،
اظهار کرد :بنابراین نمادها حداقل تا  ۶۰روز
اینده بازگشایی نخواهند شد.
امکان فروش  ۶۰درصد از سهام عدالت
وجود نخواهد داشت

حدادی در ادامه با اشاره به امکان فروش ۶۰
درصد از ســهام عدالت برای مشموالن این
سهام در سال  ۱۳۹۹گفت :این موضوع یکی
از دالیل ریزش بازار در آن سال بود به همین
دلیل احتماال امکان فروش  ۶۰درصدی برای
هیچکدام از مشموالن وجود نداشته باشد .در
آن زمان  ۳.۵نفر از سهامداران روش مستقیم،
سهام عدالت خود را فروختند که باعث شد
 ۱۴هزار میلیارد تومان از بازار خارجشود .به
همین دلیل فروش سهام عدالت باید به تدریج
صورت بگیرد.

شده اســت .همین تغییر ،هزار میلیارد
تومان برای دولت بار مالی دارد .اکثر این
پروژههای نیمهکار ،به فشارهای سیاسی
مجلس مربوط میشود.
پازوکی تصریح کــرد :من طرفدار اصالح
ساختاری هســتم ،اما این دولت اصالح
ســاختاری انجــام نمیدهــد .اصــالح
ســاختاری یعنی اینکه ساختار اقتصاد،
نظام بانکی ،سیســتم پولی ،نظام مالی و
مالیاتی دگرگون شود.
بودجه غیرشفاف شده است

این کارشــناس اقتصادی دربــاره آینده
اقتصاد و تورم کشــور گفت :اگر انضباط
پولی و مالی در اقتصاد ایران حاکم شود،
به طور قطع تورم قابل کنترل است .باید
با مشــکل تورم برخورد علمی شــود .به
عبارتی ،ساختار هزینه دولت باید شفاف
شــود .این در حالی است که بودجه سال
 ۱۴۰۱یکی از ناشــفافترین بودجههای
بعد از انقالب بوده است.
پازوکی با بیان اینکه هزینههای غیرضرور
باید کاهش پیدا کند ،افزود :ســوال این
است که آیا دولت هزینههای غیرضرور را
کاهش داده اســت؟ پاسخ من خیر است.
نمونهاش ،بودجه مجلس ،شورای نگهبان
و مجمع تشــخیص مصلحت نظام است.
سوال من این اســت که چرا ردیفهای
بودجه را ادغــام کردهاند؟ به نظر من هر
چه ردیفهای بودجه ادغام شــود ،کسی
از کار سر در نمیآورد .چرا قانون بودجه
 ۱۴۰۱را چاپ نمیکنند؛ با وجود اینکه
 ۶ماه از سال گذشته است.
وی تاکیــد کرد :به نظر مــن اگر دولت
میخواهــد تــورم را کنترل کنــد ،باید
اصالحات ســاختاری در مخــارج دولت
داشته باشــد ،اصالح نظام بانکی صورت
گیرد و هماهنگی بین سیاستهای پولی
و مالــی به وجود آید .دولــت نباید برای
بانکها تعهد ایجاد کند .از ســوی دیگر،
تعامل با جهان اتفاق بیفتد.

سود سهام عدالت دو برابر میشود

وی ادامه داد :در این راســتا اقداماتی انجام
شده است تا مشــموالن به نگهداری سهام
خود تشویق شوند که راهاندازی سامانه ستاره
و امکان توثیق سهام عدالت از جمله آن است.

وی در ادامه با بیان اینکه سود سهام عدالت
عملکرد سال  ۱۴۰۰دو برابر میشود ،عنوان
کرد :بنابراین مشــموالنی که سهام عدالت
یک میلیون تومانی دارند امسال دو میلیون
تومان و مشموالنی که ســهام عدالت ۵۳۲
هزار تومانی دارند امسال حدود یک میلیون و
 ۱۰۰هزار تومان سود دریافت میکنند.مشاور
رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت با
اشاره به پیشنهادی مبنی بر واریز سود سهام
عدالت طی دو مرحله اظهار کرد :این موضوع
باید به تصویب شــورای عالی بورس برسد.
البته تحقق آن منوط به این اســت که ۳۶
شرکت سرمایهپذیر سودهای خود را به موقع
پرداخت کنند .شورا از پرداخت دو مرحلهای
سود در  ۶ماه دوم سال استقبال میکند.

مشاور رئیس ســازمان بورس در امور سهام
عدالــت در ادامه در مــورد آخرین وضعیت
انتقال ســهام عدالت متوفیــان به وراث نیز
توضیح داد :از  ۴۹میلیون نفر مشمول سهام
عدالت حدود ســه میلیون و  ۵۰۰هزار نفر
فوت کردهاند که در این میان برخی وارثین
هم فوت شدهاند .برای انتقال سهام این روش
پیشنهاد شده بود که وراث به صورت حضوری
به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کنند که
این روش بسیار زمانبر بود.
حدادی افزود :بنابراین قرار شــد این فرایند
به صورت الکترونیکی و با همکاری شــرکت
ســپردهگذاری مرکــزی و قــوه قضاییه تا
شهریورماه انجام شود .اما به نظر میرسد قوه
قضاییه در ارسال اطالعات به سپردهگذاری
کمی از برنامه عقب است.

حدادی در مورد سود  ۱۳شرکت غیربورسی
موجود در پرتفوی سهام عدالت نیز توضیح
داد :طبق مصوبه ماه قبل شورای عالی بورس،
ســود این شــرکتها بعد از اعمال افزایش
سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال
شــده شرکتها توسط ســازمان خصوصی
سازی در پایان شهریورماه با همکاری شرکت
ســپرده گذاری پرداخت میشود .هم اکنون
ســود در خزانه دولت قراردارد.وی ادامه داد:
از این  ۱۳شرکت سه شرکت بورسی شدند
و در  ۶ماه دوم ســال حداقل  ۴شرکت دیگر
در بازار سرمایه پذیرش میشوند .همچنین
مراحل ثبت هلدینگ این شرکتها درحال
انجام است و این هلدینگ به  ۴۹میلیون نفر
مشمول سهام عدالت تعلق دارد.

تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان

پرداخت سود  1۳شرکت غیربورسی در
پایان شهریور

دبیر کل کانون صرافان اظهار داشت :به طور
قطع تاثیرات برابری لیر در اقتصاد ترکیه به
صادرات این کشــور میتواند کمک کند هر
چند که در تورم داخلی اثرات منفی به دنبال
داشته اما با ادامهدار شدن نوسانات قیمت لیر
دیگر کسی در ایران جرات خرید لیر با قصد
ســرمایه گذاری ندارد ،از همین روی تقاضا
برای خرید لیر در بازار ایران متوقف شد و فعاالن از بازار لیر خارج شدند.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» کامران ســلطانیزاده در گفتوگو با ایلنا با اشاره به
میــزان تقاضای برای خرید لیر با توجه به کاهش قیمت این ارز خارجی در چند ماه
گذشته ،اظهار داشت :بخشی از تقاضا برای لیر در ایران مربوط به مصرف مسافری است
و معموال مسافران به ترکیه تقاضای لیر دارد اما بخشی دیگر از تقاضا برای لیر مربوط
به سرمایهگذاری و مصرف سرمایهای میشود.
وی ادامه داد :با کاهش قیمت لیر در ماههای گذشته تقاضا برای مصرف سرمایهای لیر
افزایش پیدا کرد اما در این مدت کاهش برابری لیر بیشــتر شد و هموطنان ما تصور
میکردند که برابری لیر برمیگردد و با کاهش قیمت لیر افزایش این ارز در بازار ایران
افزایش یافت اما در نهایت با ادامه روند نزولی قیمت لیر خریداران ضرر کردند.
دبیــر کل کانون صرافان گفت :به طور قطع تاثیــرات برابری لیر در اقتصاد ترکیه به
صادرات این کشور میتواند کمک کند هر چند که در تورم داخلی اثرات منفی به دنبال
داشته اما با ادامهدار شدن نوسانات قیمت لیر دیگر کسی در ایران جرات خرید لیر با
قصد ســرمایه گذاری ندارد ،از همین روی تقاضا برای خرید لیر در بازار ایران متوقف
شد و فعاالن از بازار لیر خارج شدند.
وی افزود :توصیه من به افرادی که قصد سفر به ترکیه دارند این است که به جای لیر،
دالر خریداری کنند چراکه دالر توافقی به تناسب برابری لیر به صرفهتر است .قیمت
توافقی برای لیر وجود ندارد و اگر در ایران دالر خریداری شود و در ترکیه به لیر تبدیل
کنند تا  ۱۰درصد سود خواهند داشت.
سلطانیزاده با اشاره به سهمیه ارزی زائران در ایام اربعین اظهار داشت :در حال حاضر
ســهمیه ارز مسافری تا سقف  ۱۰۰دالر است که مسافران میتواند معادل  ۱۰۰دالر
هر ارزی را دریافت کنند .همچنین هر ایرانی با ارایه کارت ملی امکان دریافت ۲۰۰۰
دالر در سال دارد .حال اینکه در ایام اربعین برای زائران این امکان فراهم شده که هم
 ۲۰۰۰دالر و هم  ۱۰۰دالر را دریافت کنند و این امکان فقط ویژه ایام اربعین است.

نماد پرسپولیس فردا در فرابورس باز میشود

بر اساس اعالم مقام ناظر بازار ،نماد معامالتی
پرسپولیس امروز در بازار پایه نارنجی فرابورس
باز میشود.
به گزارش روزنامــه «صبح امروز» و به نقل از
فارس ،پس از بازگشایی نماد استقالل در بازار
پایه فرابورس در هفته گذشته ،امروز مقام ناظر
بازار اعالم کرد :نماد معامالتی شرکت فرهنگی
ـ ورزشــی پرســپولیس در تابلوی نارنجی بازار پایه فرابورس ایران در جلسه معامالتی
امروزگشایش خواهد یافت .سهامداران میتوانند نسبت به تعیین کارگزار ناظر و نسبت به
اطالعات افشا شده در سامانه کدال اقدام کنند.

قیمت جهانی نفت کاهش یافت

نگرانی بازار از رکود در جهان و کاهش تقاضا
برای نفت ،قیمت این کاالی اساسی را کاهش
داد و به  ۱۰۴.۳دالر در هر بشکه رساند.
بــه گزارش روزنامه «صبــح امروز» و به نقل
از رویتــرز ،از آنجا که بازار نفت می ترســد
افزایش شدید نرخ بهره بانکی آمریکا به رکود
اقتصادی جهانی منجر شود و تقاضا برای نفت
کاهش یابد ،قیمت نفت در معامالت روز گذشته کاهش یافت.
هر بشــکه نفت برنت با  ۴۵ســنت کاهش  ۱۰۴.۶۴دالر فروخته شد .نفت برنت روز
دوشنبه  ۴.۱درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش در بیش از یک ماه گذشته به
شمار می رود.هر بشکه نفت خام آمریکا نیز با  ۵سنت کاهش  ۹۶.۹۶دالر معامله شد.
 WTIروز گذشــته  ۴.۲درصد افزایش یافته بود.نرخ تورم در بسیاری از بزرگ ترین
اقتصادهای جهان نزدیک به دو رقم شده ،سطحی که نزدیک به نیم قرن گذشته دیده
نشده است که می تواند بانک های مرکزی ایاالت متحده و اروپا را به افزایش شدیدتر
نرخ بهره وادار کند.به گفته تحلیلگران« ،تمایل برای ریسک پذیری به علت پیش بینی
در مورد اینکه فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد ،کاهش یافته اســت...
کاهش قیمت گاز در اروپا نیز بر بی ثباتی چشم انداز بحران انرژی افزوده است».
از دیگر عواملی که بر قیمت ها تاثیر گذاشته است ،این بود که رئیس اژانس بین المللی
انرژی گفت ،تولید نفت روسیه در پی جنگ اوکراین از حد انتظار فراتر رفته است.
رئیس آژانس بین المللی انرژی توضیح داد :در صورت لزوم ،کشــورهای عضو آژانس
بینالمللی انرژی می توانند نفت بیشتری از ذخایر استراتژیک نفت ( )SPRآزاد کنند.
در عین حال ،درگیری های سیاسی دوشنبه شب در عراق به عنوان دومین تولیدکننده
بزرگ اوپک ،مانع از کاهش بیشتر قیمت ها شد.

گردش مالی  ۶۴۰میلیاردی فنبازار ملی ایران

دبیر شبکه فن بازار ملی ایران معاونت علمی
و فناوری ریاســت جمهوری با بیان این که
وظیفه اصلی شبکه فنبازار ملی ایران کمک
به رونق مبادالت فناورانه و انتقال تکنولوژی
در زیســتبوم نوآوری و فناوری کشور است،
گفت :این شــبکه از ابتدای امســال تا پایان
مردادمــاه ۶۴ ،میلیارد تومــان گردش مالی
داشته تعداد بروکرها به  ۵۴رسیده است .به گزارش ایسنا ،محمد صالحی خالقی با بیان
این که شبکه فنبازار ملی ایران با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
در نقش یک واســطه حرفهای در سطوح مختلف در کنار عرضهکنندگان خواهد بود،
اظهار کرد :در این شبکه ملی ،تاکنون پنج فنبازار در عرصههای تخصصی نفت ،گاز،
پتروشیمی ،سالمت و شهر هوشمند ایجاد شده است تا به شکلی کام ً
ال تخصصی در
حوزههای مختلف فناورانه به متقاضیان خدمات ارائه کند.وی افزود :فن بازار تخصصی
معدن نیز در حال اجرایی شدن است .در فنبازار تعداد شرکتها به چهار هزار و ،۴۲۰
تعداد محصوالت  ۱۴هزار و  ۲۵۳و تعداد تقاضاها به  ۸۳۷رسیده است.

اجتماعی
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تحویل نخستین نمونههای سلولی یوزپلنگ
ایرانی به مرکز ملی ذخایر ژنتیکی

به مناســبت روز ملی یوزپلنگ آسیایی(۹
شهریور) نمونه های سلول جنسی یوزپلنگ
برای حفاظت بهینــه از این گونه در خطر
انقراض تحویل مرکز ملــی ذخایر ژنتیکی
کشور شد.
به گزارش ایرنا از ســازمان حفاظت محیط
زیســت ،در راســتای مطالعه ،شناسایی و
حفاظــت از منابع ژنتیکی کشــور و بهره
مندی متقابل از ظرفیتها و توانمندیهای علمی و پژوهشی ،تفاهم نامه همکاری
مشترک میان مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست
معاونت محیط زیست طبیعی  -منعقد شد.حســن اکبری معاون محیط زیست طبیعی وتنوع زیستی سازمان حفاظت محیط
زیست در مراســم امضای این تفاهم نامه گفت :در حوزه محیط زیست  ۷۰درصد
جمعیت گونه برجســته ای مانند آهو را از دســت دادیم و آن چیزی که ارزشمند
است تنوع درون جمعیتی یک گونه است.
وی اظهارداشــت :یکنواختی درون جمعیتی بعضی گونه ها باعث شده که نتوانیم
بعضی گونه ها را نجات دهیم.
اکبری گفت :در محیط زیست هم تقریبا کمتر از دو دهه است که به سمت ژنتیک
حفاظــت رفته ایم و باید در حوزه بعضی مســائل ژنتیکی هم وارد مقوله حفاظت
ژنتیک شویم.
وی تصریح کرد :تا جایی که می شود باید منابع ژنتیکی کشور را ذخیره کنیم و با
عقد تفاهم نامه با مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران که یک مرکز تخصصی است
و با یک پیشــینه خوبی فعالیتش را شــروع کرده در سطح وسیعی سعی کنیم که
فعالیت ها را در بخش ژنتیکی انجام بدهیم.
اکبری گفت :ســعی ما بر آن اســت نمونه هایی که دریافت خواهیم کرد را برای
نگهداری به این مرکز ارسال کنیم.
وی عنوان داشت :ســازمان حفاظت محیط زیست دستگاه اجرایی نظارتی است و
نیاز اســت که دو دستگاه با نشســت های فنی همکاری ها را گسترش دهند تا در
حفاظت از منابع زیستی کشور بتوانیم موفق تر عمل کنیم.
معاون محیط زیســت طبیعی وتنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه
داد :هدف از انعقاد این تفاهم نامه ،همکاری در زمینه شناسایی ،حفاظت و احیای
منابع ژنتیکی ،بهره مند شــدن از ظرفیت ها و توانمندی های متقابل دو دستگاه
از قبیل منابع انســانی ،امکانات آزمایشــگاهی ،کارگاهی ،کتابخانه ای ،بانک های
اطالعاتی ،نمونه های زیستی و فضای فیزیکی است.
اکبری اظهار داشــت :ارتقــاء دانش و آگاهی طرفین در زمینــه حفاظت از منابع
ژنتیکی ،فراهم کردن امکان دسترسی و دستیابی به اطالعات مرتبط طرفین برای
کارشناسان از دیگر موارد این تفاهم نامه است.
وی اظهار داشــت :اقدامات مشــترکی مانند ایجاد بانک نمونه های سلولی حیات
وحش کشــور ،انجام طرح های تحقیقاتی مشــترک در خصوص حفاظت و احیای
گونه های گیاهی و جانوری در معرض تهدید کشور در طول مدت این تفاهم نامه
اجرا خواهد شد.

اعطای فرزندخواندگی دختران باالی  ۷سال
به دختران مجرد

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان ســازمان
بهزیستی کشور با بیان اینکه اولویت نخست
سازمان بهزیستی برای واگذاری کودکان به
عنوان «فرزندخوانده» با خانوادههای بدون
فرزند اســت ،گفت :زنان مجرد در اولویت
دوم پذیــرش فرزندخواندگی هســتند که
فرزنــدان دختر فاقد
میتواننــد نگهداری
ِ
سرپرســت موثر تحت پوشش بهزیستی را
بر عهده بگیرند.
سعید بابایی در گفتوگو با ایسنا ،درخصوص زنان مجرد متقاضی فرزندخوانده بیان
فرزندان
کرد :زنان مجرد اولویت دوم فرزندخواندگی هستند که میتوانند نگهداری
ِ
دختر فاقد سرپرست موثر تحت پوشش سازمان بهزیستی را بر عهده بگیرند .البته
با توجه به این که اولویت نخست بهزیستی با خانوادههای بدون فرزند است ،معموال
کودکان دختر با سن باالی  ۷ســال ،تحت سرپرستی بانوان مجرد قرار میگیرند.
مســیر پذیرش کودکان نیازمند پیگیری درمان در کلیه سنین نیز برای این بانوان
گشــوده است و در طول ســالهای اخیر چندین مورد از پذیرش این کودکان در
استانهای مختلف ثبت شده است.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیســتی کشــور با بیان اینکه بعد از
ثبت درخواست ،سازمان بهزیستی وضعیت اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و آمادگی
متقاضیان را برای سرپرستی از کودکان تحت پوشش را بررسی خواهد کرد ،گفت:
در این بررســی ،شرایط سنی ،تحصیلی ،درآمد ،سالمت جسمی و روانی و تناسب
کودک موردتقاضا با خانوادهها ارزیابی خواهد شــد و بهزیســتی نظر خود را جهت
صدور حکم به دادگاه اعالم میکند.
وی با بیان اینکه تعداد متقاضیان فرزندپذیری بسیار باال است ،گفت :برای سرعت
در تحویل کودک ،متقاضیان میتوانند کودک با ســن باالی پنج ســال یا کودکان
دارای معلولیت یا نیازمند پیگیری درمان را نیز بپذیرند.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در تحویل
کودک همواره اولویت با زوجین فاقد فرزند است ،یادآور شد :کودک تحویلی باید از
نظر شرایط سنی با متقاضیان تناسب داشته باشد .به طور مثال متقاضیان  ۳۰الی
 ۴۴ســاله میتوانند متقاضی کودکان کمتر از پنج سال باشند مگر اینکه متقاضی
کودک دارای معلولیت یا نیازمند پیگیری درمان باشند.

آماری از «نوزادان رها شده»
در تهران

معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی
استان تهران آماری درخصوص نوزادان رها
شده طی سالهای گذشته اعالم کرد.
به گزارش ایســنا ،فاطمــه ارزانیان معاون
اجتماعی بهزیستی استان تهران در حاشیه
بازدید خبرنگاران از شــیرخوارگاه شبیر با
اشــاره به اینکه رسانههای بیگانه در ارتباط
با نوزادان رها شــده بزرگنمایی می کنند،
اظهار کرد :آمارهای کودکان رها شده در سالهای اخیر حکایت از این دارد که تعداد
کودکان رها شده افزایش نداشته است.
وی تصریح کرد :براســاس آمار اخذ شده در سطح استان تهران در سال ۱۲ ،۹۹
نوزاد ،درســال  ۱۳ ،۱۴۰۰نوزاد و در  ۵ماهه گذشته از سال  ۱۴۰۱هشت نوزاد
در سطح استان رها شدهاند که پس از ورود اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی
و اخذ حکم قضایی ،این نوزادان به شــیرخوارگاههای ســطح استان انتقال داده
شدهاند.
به گفته معاون اجتماعی بهزیستی استان تهران ،از سال ۱۳۹۹تا به امروز  ۳۳نوزاد
در استان تهران رها و به شیرخوارگاهها ارجاع داده شدهاند.

دروغ گفتن به کودکان چه عواقبی دارد؟

دائما والدیــن از فرزندان مــی خواهند
کــه دروغ نگویند ولی خود نا خواســته
به فرزنــدان دروغ مــی گویند که باعث
دروغگویی فرزندان می شــوند چون آنها
فکر می کنند که کار نادرســتی نیست
چون پدر و مادرشــان گاهــی این کار را
انجام می دهند.
در این گــزارش چند نمونه از دروغهایی
را میخوانیــد که پــدر و مادر معموال به
فرزندانشان میگویند ،البته راهکارهای
بهتــری به جــای دروغ گفتــن نیز می
خوانید.بعضــی از دروغ های متداول که
والدین به فرزندانشان می گویند
هیچ وقت نمی گذارم حادثه بدی برای تو
اتفاق بیفتد

شاید خواســته شما این باشــد ولی در
حقیقت ممکن نیست چون نمی توان به
طور صــد در صد از بچه ها مراقبت کرد.
می توانید اینطور بگوئید که من همیشه
سعی می کنم تا از تو محافظت کنم ،ولی
در بیرون از خانه بعضی از افراد امکان دارد
خطرناک باشــند ،بنابراین بهتر است که
از من جدا نشــوی .در صورتی که از من
دور شوی امکان دارد که به خطر بیفتی.

شــاید این جمالت باعث ترس و استرس
بچه ها شود ولی دانستن حقیقت مهمتر
از آن است .با قدری توجه در جمله های
خود به او بفهمانید که بچه دزدی با این
که خیلی کم است ولی باید مواظب بود.
گفتن حقیقت باعث می شود که فرزندان
در مقابل غریبه ها با احتیاط تر باشند.
دیگر هیچوقت برایت چیزی نمیخرم

بهجای آنکه بــه او بگوید که دیگر هیچ
وقت برایش چیزی نمی خریــد ،او را از
چیزی محروم کنید کــه اکنون و اینجا
دارد .اینطوری میفهمد که رفتارش چه
عواقبی دارد .مثال پسرتان با خواهرش دعوا
میکند و شما میخواهید دعوا را به پایان
برساند ،میگویید دیگر هیچ وقت برایت
چیــزی نمیخرم تــا او را متوجه نتیجه
کارش کنید ،اما او آخر می فهمد که شما
دروغ گفتهاید .تنبیه حقیقی داشته باشید،
مانند محروم کردن چند ساعته از تبلت یا
دســتگاه بازی یا از او بخواهید در اتاقش
بماند و به کاری که کرده فکر کند.
قول می دهم که درد نداشته باشد

با رفتن پیش پزشک ،ممکن است کودک
آمپول هم داشته باشد .کودک با گریه و

ســر و صدا حاضر به زدن آمپول نیست
و شــما برای راضی کردن او به دروغ می
گوئید کــه درد ندارد .ولی فرزندتان می
داند که دروغ می گوئیــد چون بار قبل
هم همین جملــه را به او گفته بودید .به
او بگوئید :قدری درد دارد ولی خیلی زود
آرام می شــود و برایــش بگویید که این
آمپول باعث بهتر شدن بیماری او خواهد
شد و برای سالمتی نیاز است.
پارک تعطیل است

خودتان میدانید که پارک تعطیل نیست،
ولــی وقت ندارید کودکتــان را به پارک
ببرید ،زیــرا کارهایی دارید که باید انجام
دهیــد .بهجای دروغ گفتن ،بگویید« .بابا
نمیتواند امروز تــو را به پارک ببرد ،زیرا
باید برای آخر هفته خرید کنیم تا بتوانیم
غذا بخوریم و همین طور کارهای دیگری
نیز دارم که امروز باید انجام بدهم ».شاید
کودکتــان پرخاش کند ،ولی اشــکالی
ندارد ،حقیقت زندگــی را یاد می گیرد.
اینکه همیشه نمیتواند هر چه میخواهد
را بهدســت بیاورد .گفتن واقعیت سبب
میشود شما پدر یا مادر راستگویی نیز
نشان داده شوید ،زیرا او کمکم بزرگ می

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری :با «نابالغ همسری» مخالفیم
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه به دالیل مختلف با نابالغهمسری
مخالفایم و این امری بدیهی است ،گفت :اما اینکه تفسیر ما از عدم بلوغ چیست؟،
نیازمند تامل است .ممکن است ناظر به بافت فرهنگی و جغرافیایی و دیگر عوامل
موثر بربلوغ جنسی و عقلی ،در مواردی کودکی زود تمام شود و یا در مواردی
کودکی حتی تا اواسط جوانی نیز استمرار یابد.
به گزارش ایسنا ،انسیه خزعلی در صفحه توییتر خود نوشت« :اینکه ما با دالیل
مختلف با نابالغهمسری مخالفیم ،امری است بدیهی ،اما اینکه تفسیر ما از عدم
بلوغ چیست؟ نیازمند تامل است! ممکن است ناظر به بافت فرهنگی وجغرافیایی
ودیگر عوامل موثر بربلوغ جنســی و عقلی ،در مواردی کودکی زود تمام شــود و یا
درمواردی کودکی حتی تا اواسط جوانی نیز استمرار یابد ».وی در توییت دیگری با بیان
اینکه رسالت ما رساندن جامعه به واسطه آموزش و تربیت به بلوغ فکری است ،توضیح داد«:بلوغ جنسی خود به خود به
وقوع خواهد پیوست .ما طرفدار قطعی ازدواج بالغانه هستیم تا شاهد استواری نهاد واالی خانواده باشیم و این امر بیش
از هــر چیز نیاز به کار فرهنگی خصوصاً در مناطق محروم دارد».معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در توییت
دیگری به تیتر یکی از روزنامهها درباره سخنان خود در نشست خبری اخیر در خصوص «ازدواج بالغانه» و تاکید وی بر
«بالغ همسری» اشاره و تصریح کرد«:حال آن تیتر نادرست روزنامه از کجا آمده و چه نسبتی با کالم و نکات بیان شده
دارد ،قطعا اشتباهی بود که در شماره بعد توسط خود روزنامه اصالح شد؛ هرچند نه بعنوان تیتر صفحه اول که در گوشه
کوچکی از صفحات میانی و چقدر همه ما مکلف به رعایت اخالق حرفهای هستیم! خصوصا در جهاد تبیین».

شود و می تواند تشــخیص بدهد درباره
تعطیلی پارک دروغ میگویید.
تو بهترین نقاش دنیایی ،کارت عالی
است!

تا زمانی کــه خودتان نیــز واقعا چنین
عقیــدهای ندارید ،کودکتان را تشــویق
نکنید .باور کنیــد یا نه ،فرزندتان آنقدر
هم که شما فکر میکنید فریب نمیخورد.
آنها میتوانند متوجه لحن صدا و زبان بدن
بشــوند و زمانی که شما در حرف هایتان
صداقت ندارید ،او می فهمد .به جای آن
میتوانید خالقیت او در کارش را تشویق
کنیــد .او را برای کارهــا و تواناییهایی
تحســین کنید که اعتقاد دارید واقعیت
دارنــد ،نه بــرای هر کار عــادی که از او
میبینید.
اگر تو نیای من نمی روم

برای مجبــور کردن کودکتان به حرکت،
بهجای اســتفاده از شیوه ترســاندن ،از
پیامدهــای معیــن و حقیقی اســتفاده
کنیــد .میتوانید بگوییــد« :چنانچه در
عرض  ۵دقیقه کفشهایت را نپوشــی و
ســوار ماشین نشوی ،امشب اجازه نداری
تلویزیون ببینی ».و هر بار این پیامد را نیز

به او تحمیل کنید .به این شیوه ،فرزندی
خواهید داشت که به شما گوش میکند؛
گــوش میکند چون حرف شــما ارزش
دارد ،نــه به علت ترس از اینکه او را ترک
میکنید.
وقت خوابیدن است

زمان خواب فرزند شما چنانچه ساعت ۹
است شما از یک ساعت قبل خاموشی زده
و وقت خواب را اعالم می کنید .بهتر است
که در ساعت مشــخص بگوئید که وقت
خواب رسیده و باید برای خوابیدن آماده
شویم .شاید این مسئله به نظر شما یک
دروغ مصلحتی باشد ولی کم کم باعث بی
اعتمادی فرزند نسبت به شما می شود.
ما پول نداریم چیزی بخریم

بهجــای دروغ گفتن ،به فرزندتان با زبان
خودش توضیــح دهید .به او بگویید قرار
اســت خانه بزرگتری بخرید و به همین
علت نمیتوانیــد فالن چیــز را برایش
تهیه کنیــد .به او کمک کنید بفهمد که
بعضی وقت ها برای انجــام کاری که به
نفع خانواده اســت ،باید از خودگذشتگی
کرد .با ایــن کار نه فقط درس زندگی به
او میدهید ،بلکه دروغگو نیز نمیشوید.

شناسایی  ۱8۷۱بیمار جدید و فوت  44بیمار کرونایی دیگر
بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
در طول ۲۴ســاعت گذشته ۴۴ ،بیمار مبتال به کووید ۱۹در کشور جان خود را از
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری ،به  ۱۴۳هزار و  ۸۲۰نفر رسید.
به گزارش روز سه شنبه از وبدا ،از دیروز تا امروز  ۸شهریورماه  ۱۴۰۱و بر اساس
معیارهای قطعی تشــخیصی ۱۸۷۱ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور
شناسایی و  ۳۷۳نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون و  ۵۲۷هزار و  ۴۹۹نفر رسید.
تا کنون  ۷میلیون  ۲۹۲هزار و  ۵۶۶نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
 ۱۱۰۴نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .تا کنون
 ۵۳میلیون و  ۷۸۹هزار و  ۱۹آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
تا کنون  ۶۴میلیون و  ۹۸۹هزار و  ۳۹۷نفر ُدز اول ۵۸ ،میلیون و  ۳۶۹هزار و  ۴۵۲نفر ُدز دوم و  ۳۰میلیون و ۷۴۸
هزار و  ۱۲۲نفرُ ،دز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۴
میلیون و  ۱۰۶هزار و ُ ۹۷۱دز رسید.
در شبانه روز گذشته  ۴۱هزار و ُ ۴۱۸دز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
در حال حاضر  ۶۴شهرستان در وضعیت قرمز ۱۶۳ ،شهرستان در وضعیت نارنجی ۲۰۷ ،شهرستان در وضعیت زرد
و  ۱۴شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

افزایش ظرفیت «کیفی استاندارد» یا افزایش «اسمی و کاغذی» مسأله این است؟

رئیس سازمان نظام پزشــکی کشور با اشاره به رشد
پزشــکی در کشــورمان در دوران انقالب شکوهمند
اســالمی گفت :از زمانی که  ۵۰۰۰پزشــک خارجی
در ایران داشــتیم به جایی رسیدیم که امروز ساالنه
 ۴۰۰۰بیمار بــرای درمان به ایران میآیند و یا بیش
از  ۶هزار دانشــجوی خارجی پزشکی در کشور وجود
دارد.
دکتر محمد رییسزاده در ســفر به شــاهرود در تاالر
پورسینا دانشگاه علوم پزشکی شاهرود اظهار کرد :برخی
می خواهند مردم و جامعه پزشکی را روبه روی هم قرار
میدهند.
وی با بیان اینکه اهمیت کیفیت آموزش در رشتههای
پزشکی به اندازه جان انسان ها مهم است تصریح کرد:
افزایش بیکیفیت نیــروی تخصصی بزرگترین ظلم به
ســالمت مردم است و هرکس مرتکب این ظلم شود تا
قیامت ضامن است.
وی ،با انتقاد از مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش رشــته
های پزشکی افزود :دو قطبی کنونی به وجود آمده ،بین
افزایش یافتن و یا نیافتن ظرفیت پزشکی نیست بلکه دو
قطبی افزایش ظرفیت کیفی متناسب با استانداردهای
روز دنیا و افزایش ظرفیت اسمی و کاغذی است.
وی با بیان اینکه هیچگاه وزارت بهداشت و جامعه پزشکی
مخالف افزایش ظرفیت با توجه به نرخ رشد جمعیت و
سالمندی نیست ،خاطرنشان کرد :باید هرچقدر میتوان
ظرفیت را با رعایت استانداردهای اعتباربخشی های بین
المللی و ملی آموزش افزایش داد.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور اضافه کرد :نباید به
گونهای باشــد که در هر شهر و روستایی یک دانشکده
بزنیم و آنجا دانشجو را استاد ندیده و بیمار ندیده آموزش
دهیم ،فــردا هم مدرکی به آنها دهیم ،آقای مســوول
حاضری فردا عزیز خودت را به دســت آدمی بدهی که
اینگونه پرورش می دهی؟
دکتــر رییسزاده با بیــان اینکه نوع سیاســتگذاری
حاکمیت رفتار جامعه پزشکی را تنظیم میکند ،تأکید
کرد :اینکه درباره عقبگرد  ۴۰ســاله در حوزه پزشکی

صحبت کردم ارتباطی با عمر یک ساله دولت سیزدهم
ندارد بلکه روندی است که از قبل آغاز شد و اکنون آثار
آن را میبینیم.
وی ادامه داد :وزیر بهداشت تنها وزیری است که چندین
سال در معاونت آموزشی بود و با ورود تخصصی و عمیق
به این موضوع به فکر راه حل و چاره است.
رئیس ســازمان نظام پزشکی کشــور بیان کرد :اینکه
من هشــدار میدهم به این معنا است که کشور پزشک
عمومی جوان نخبه به اندازه کافی دارد اما آنها به رشته

های تخصصی وارد نمیشــوند؛ به مقدار قابل توجهی
نیروهای متخصص دارد اما به رشتههای فوق تخصصی
ورود نمیکنند.
دکتر رییس زاده اظهار کرد :ما فقط هشدار میدهیم اما
آسیب شناسی و پیداکردن راهکار با خودتان چرا که اگر
ما چیزی بگوییم متهم به تعارض منافع میشویم.
وی ادامه داد :شما شاه بیت غزل با عنوان افزایش ظرفیت
در ذهنتان است و فکر می کنید همه مواردی که من می
گویم با این کار قابل حل است در حالی که اگر ظرفیت
را  ۱۰۰برابر کنید باز هم پزشکان نمیروند فوق تخصص
جراحی قلب یا کودکان بخوانند.
رییس سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه جامعه
پزشــکی و مردم در کنار یکدیگر هســتند ،اظهار کرد:
عدهای مردم و جامعه پزشــکی را روبــه روی هم قرار
میدهند و گویا هر مشــکلی که برای مردم ایجاد شده
است تقصیر پزشکان است.
دکتــر رییس زاده افزود :تبعات این کار ســرخوردگی،
ناامیدی و ســیل مهاجرت جامعه پزشکی و این معضل
است که دیگر پزشــکی برای عملهای جراحی سخت
داوطلب نمی شود.
وی نظام سالمت را یکی از بازوهای قدرتمند جمهوری
اسالمی برشــمرد و تصریح کرد :بی شــک این بازوی
قدرتمند دشمنانی هم دارد بنابراین هجمه هایی که گاه
و بی گاه از سوی جریان های مختلف به جامعه پزشکی
وارد می شــود کار کسانی است که با این مولفه قدرت
کشور مخالف هستند.
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چالشهای انتشار موقعیت مکانی در
اینستاگرام

نویسنده فیلم «ابلق» توضیح میدهد؛

سوءاستفاده از قدرت و رنج سکوت

پریسا کرزیان با اشاره به اینکه فیلم «ابلق»
فقط درباره تعرض ،خشــونت جنســی و
مسائل زنان نیست ،تأکید کرد که این فیلم
درباره سوءاستفاده از قدرت و رنج سکوت
در برابر آن است.
به گزارش روزنامه «صبــح امروز» و به نقل
از ایلنا؛ فیلم سینمایی «ابلق» پنجمین اثر
سینمایی نرگس آبیار به تازگی در سینماهای
کشور اکران شده و تا امروز توانسته نزدیک به
 ۶میلیارد تومان فروش داشته باشد« .ابلق»
که در سیونهمین جشنواره فیلم فجر حضور
داشت و توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم
از نگاه تماشــاگران را دریافت کند ،همچون
دیگر آثار آبیار روایتگر قصهای زنانه است .آبیار
که در سالهای اخیر سراغ قصههایی از دوران
دفاع مقدس و موضوعاتی سیاسی رفته است،
با فیلم سینمایی «ابلق» نگاه خود را معطوف
به مسائل فرهنگی و اجتماعی روز کرده که
از این جهت میتــوان آن را در کارنامه این
کارگردان به فیلم اولش نزدیک دانســت که
تفاوتهای چشمگیری با دیگر آثار او دارد.
بازیگرانی چون الناز شاکردوســت ،هوتن
شکیبا ،بهرام رادان ،گالره عباسی ،مهران
احمدی ،گیتی معینی و شادی کرمرودی
در این فیلم ایفای نقش کردهاند و پریســا
کرزیــان فیلمنامه این اثــر را به صورت
مشــترک با نرگس آبیار نوشته است .به
بهانه اکران «ابلق» گفتوگویی با نویسنده
اثر (پریســا کرزیان) داشتیم که در ادامه
میخوانید؛
با نگاهی به جامعه امــروز ایران،
کاراکتر اصلی فیلم شــما نسبت به
خشــونتی که علیه او صورت گرفته
تا چه حد عملکردی متناسب با زنان
امروز جامعه دارد؟
ابتدا الزم است اشاره کنم که فیلم «ابلق»
فقط درباره تعرض ،خشــونت جنســی
و مســائل زنان نیســت بلکــه دربارهی
سوءاســتفاده از قدرت و رنج ســکوت در

برابر آن است .فرقی نمیکند که این قدرت
در دســت یک مرد باشد یا یک زن! (این
موضوع را در اصناف ،اقشار ،طبقات و حتی
محیطهای خانوادگی شاهد هستیم) در هر
صورت ممکن است شــخص از جایگاه و
اعتماد دیگران در جهت منافع شخصیاش
سوءاســتفاده ،تعرض و بهرهکشی کند یا
حقوق دیگران را نادیده بگیرد .سکوت در
مقابل این رنج همچــون درهای هولناک
است و «ابلق» درباره جامعه و بستری است
که انسانی را به سوی این دره سوق میدهد
و نظارهگر سقوطش میشود .اما در پاسخ به
سوالتان باید بگویم با وجود کنشگر شدن
زنان در جامعهی امروز ،همچنان اشخاص
بسیاری وجود دارند که به هزار و یک دلیل
ناچار به سکوت میشوند.
آیا خشــونتی که در «ابلق» شاهد
هستیم از نظر شــما تنها مربوط به
همان قشر ضعیف جامعه میشود؟
این موضوع فقط شامل اقشار ضعیف جامعه
نمیشــود .ما در طبقات مرفه هم شاهد
چنین ماجراهایی هستیم .فقط نوع مواجهه
و شکل ظاهری آن فرق دارد .ماهیت همان
است و درد همان.
چرا برای روایت قصه یک خیانت و
خشونتخانوادگیبهسراغپایینشهر
رفتید؟
من در قصه نیاز به اهرم فشــاری داشتم
که راحله ناچار شــود به آن دلیل حرفش
را پس بگیــرد و این اهرم همان تعصب و
خشــونت و عواقب ناشــی از آن بود .در
پالت اولیه ،قصه بین اهالی یک آپارتمان
در محلهای متوســط رخ میداد و با اینکه
ویژگیهای اخالقی مرز و طبقه نمیشناسد
اما به نظر میآمد که در محلههای ضعیف
و حاشیهنشین این تعصب و خشونت شکل
بیرونیتــری دارد .به همیــن دلیل زمان
نگارش فیلمنامه جغرافیای داســتان و به
موازات آن شخصیتپردازی و سایر موارد

را با توجه به ایــن موضوع تغییر دادم .در
واقع هدف من گفتن این قصه بود ،نه نشان
دادن مشکالت یک قشر خاص.
آیا برای پرداخت بیشتر به مسئله
خشونت جنســی مالحظاتی چون
سانســور و ممیزی منجر به کمرنگ
شدن این مسئله در فیلم شد؟
نشان دادن این میزان از تعرض یا خشونت
جنسی در فیلمنامه ،چیزی بود که از همان
لحظهی اول در ذهنــم بود و برای من به
عنوان فیلمنامهنویس ربطی به ممیزی و
سانسور نداشت زیرا هدفم نمایش میزان
خشونتهای جنســی نبود؛ بلکه نحوهی
برخورد آدمها با ظلم یا تعرضی که اتفاق
افتاده ،مدنظرم بود .ضمن اینکه تعرض و
تجاوز به حق و حریم دیگران فارغ از میزان
آن در هر صورت سراسر رنج است.
در پرداختن به مســئله خشونت
خانگی چقدر بــه نمادپردازیهای
تاریخــی فکر کردید؟ بــه طور کل
کارکرد نمادپردازیهای سینمایی در
فرهنگسازی را چقدر میدانید؟
استفاده از نشانه و استعاره بخشی از عادت
همیشگی من است .من ترجیح میدهم
همه چیز را الیه الیه کشــف کنم .تاثیر و
لذت این کشف به مراتب بیشتر از شنیدن
یک واقعیت خشک و خبری است .زمانی
که «ابلق» را مینوشــتم (البته آن زمان
نامش زورآباد بــود) ،تقریباً همزمان یک
کار کوتــاه بــه نام «چاه» نوشــتم که به
کارگردانی اســتادم آقای منصور باباخانی
ســاخته شــد و خودم هــم در آن بازی
گرفتگی چا ِه یک شرکت
کردم .آنجا هم،
ِ
و خیلی موارد دیگر استعاره بودند .کارهای
کوتاه دیگری هم که پیش از آن نوشتهام
همین طور است .در ابلق هم ،موشها و از
بین نرفتنشان در آخر فیلمنامه ،آینههای
شکســته ،گل و گرفتن عصــاره گلها،
دامن سفید راحله ،گوسفندی که قربانی

میشــود ،عروســکی که بچههای کوچه
بیاجازه برمیدارند و با آن بازی میکنند،
کودکی که اختالل اللی انتخابی دارد و...
استعارههایی بود که حین نوشتن در ذهنم
اتفاق میافتاد و به فیلمنامه اضافه میکردم
و بعد از ثبت فیلمنامه و ارسال برای خانم
آبیار ایشان موارد دیگری را به زیبایی به آن
اضافه کردند و عمق بیشتری به اثر دادند.
در این فیلم به نوعی زن بیشتر از
اینکه قربانی نگاه جنسیتزده باشد،
قربانی مصلحتاندیشی است .آیا این
تحلیل را درســت میدانید؟ به نظر
شما قربانی شدن یک زن در اجتماعی
مصلحتاندیش منجر به منفعل شدن
کاراکتر اصلی فیلم نشده است؟
شخصیت اصلی فیلم قربانی شرایط است
و به دنبال آن ناچار است مصلحت اندیشی
کند .اگر شرایط طور دیگری بود انتخاب
او هم متفاوت میشــد و با این حال اص ً
ال
زنان
منفعــل نیســت .او برخالف تمــام ِ
دیگــ ِر فیلم ،که در معرض همین موضوع
قــرار گرفتهاند و هیچ اقدامــی نکردهاند،
واکنشهای زیادی نشان میدهد .تالش او
بــرای رفتن از آنجا و اقدام دردناکش برای
جلوگیری از آن اتفاق و جلوتر حرف زدن
و فریاد زدنش ،همه نشــان از شخصیت
کنشــگر او دارد .اما در نهایت جبر محیط
اطرافش از او قویتر است.
با تغییرات اساسی که به سرعت در
جامعه رخ میدهد ،به نظر شما «ابلق»
که بیش از دو سال از زمان ساخت آن
میگذرد همچنان تازگی الزم را دارد؟
از نظر مــن ،موضوع ظاهــری این قصه و
همچنین درونمایهی عمیقتر آن ،نه شامل
زمان میشــود و نه شامل مرز و جغرافیایی
خاص ،به همین دلیل من به ســهم خودم
موقع نوشــتن فیلمنامه تاکیدی روی یک
منطقه خاص نداشــتم .به نظر میرسد در
فضاســازی فیلمنامه با مصلحتاندیشــی

حاکم در ذهن کاراکترها ،نویســنده سعی
بر ایجاد نوعی تعلیق داشــته که ترس از به
وقوع پیوســتن یک فاجعه قرار است حس
مصلحتاندیشی مخاطب را هم بیدار کند.
اگر چنین قصدی در فضاسازی وجود داشته
آیا از نظر شما این فضا در فیلم هم وجود
دارد؟ در برخی نقدها به این نکته اشاره
شده که کارگردان در فضاسازی موفق
عمل نکرده است؛ نظر شما چیست؟
به هیچ وجه قصد من در فیلمنامه بیدار کردن
حس مصلحت اندیشــی مخاطب نبوده .اتفاقاً
تراژدی ماجرا همینجاست .من میخواستم این
تراژدی را نشــان دهم .اینکه چطور همه چیز
در نهایت یک انســان را به سمت همان درهی
ِ
هولناک سکوت و خفگی و تسلیم سوق میدهد.
حال اینکه چقدر اثــر در نمایش این موضوع
موفق بوده ،به نظر مخاطبان و منتقدین بستگی
دارد .اما از اینکه خانم آبیار این قصه را ساختند
خوشحالم زیرا به تمامی همان فضایی را خلق
کردند که در ذهن مــن هم بود .باید بگویم از
شانس من است که اولین فیلمنامهی بلندم را
کارگردان قدرتمندی چون ایشان ساختند.
آیا ممیزی در کلیت قصه تأثیرگذار
بوده یا خیر؟
فیلم به فیلمنامهای که در ابتدا نوشته بودم
به شدت نزدیک اســت و تقریباً میتوانم
بگویم هیچ چی ِز آن حذف یا سانسور نشده
است .شــاید در بازنویسی یا اجرا مواردی
باشــد که شامل این موضوع شده و من از
آن بیخبرم.
در نهایــت میخواهــم از آقای حســین
نمازی که زمان نــگارش فیلمنامه روزها
وقت گذاشتند و مرا از نظراتشان بهرهمند
کردند ،قدردانی کنــم .همچنین از آقای
محمدحسین قاسمی و خانم نرگس آبیار به
خاطر افتخار و فرصتی که برای همکاری با
خودشان به من دادند ،سپاسگزارم .امیدوارم
مردم «ابلق» را دوست داشته باشند که به
نظر میرسد تا حد زیادی همین طور است.

ماراتن سینما بر فرش قرمز ونیز
قدیمیترین جشــنواره سینمایی جهان به
مدت  ۱۰روز میزبان نمایش آثار سینماگران
برگزیده از سراسر جهان خواهد بود.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از
ایسنا ،هفتاد و نهمین جشنواره فیلم ونیز ،از
امروز  ۳۱آگوست ( ۹شهریور) در ایتالیا آغاز
به کار میکند و تا  ۱۰سپتامبر ( ۱۹شهریور)
ادامه خواهد داشــت .در زیر نگاهی داریم به
مهمترین اتفاقاتی که در ونیز  ۲۰۲۲در انتظار
مخاطبانسینماست.
جشنواره با «برفک» آغاز میشود

فیلم «نویز سفید» (برفک) به کارگردانی «نوآ
بائومباک» به عنوان فیلم افتتاحیه هفتاد و
نهمین جشــنواره فیلم ونیز روز چهارشنبه
 ۳۱آگوست ( ۹شهریور) به نمایش گذاشته
میشــود .این فیلم که یکــی از آثار بخش
مســابقه اصلی ونیز اســت ،با نقشآفرینی
بازیگرانی چون «آدام درایور»« ،گرتا گرویگ»
و «دان چیدل» همراه شده و دومین حضور
«نوآ بائومباک» در افتتاحیه ونیز است.
او پیش از این در سال  ۲۰۱۹با فیلم «داستان
ازدواج» در جشــنواره فیلم ونیز حاضر شده
بود .داســتان فیلم «برفــک» که اثری ضد
مصرفگرایی است ،درباره خانوادههای است
که در دهه هشــتاد میــالدی در مواجهه با
مصرفگرایی و تکنولوژی دچار یاس ،پوچی
و تردیدهای بنیادی میشود .این فیلم که از
رمان نوشته «دان دلیلو» اقتباس شده  ،یک
اثر هنری بدیع ،جاه طلبانه و قانع کننده است
که شامل مولفههای متعدد دراماتیک ،کنایه
آمیز و طنز است.

جایزه شیر طالیی بهترین فیلم جشنواره شد.

 2۳کارگردان به دنبال شیر طالی ونیز

فهرست بخش مسابقه اصلی هفتاد و نهمین
جشنواره فیلم ونیز شامل آثاری منتخب از
 ۲۳ســینماگر از جمله «آلخانــدرو گونزالز
ایناریتو»« ،دارن آرونوفسکی»« ،تاد فیلد»،
«لــوکا گوادانینــو»« ،مارتین مــک دونا»،
«سانتیاگو میتر»« ،کوجی فوکودا» و جعفر
پناهی اســت که برای کسب جایزه نخست
جشنواره یعنی شــیر طالیی بهترین فیلم،
شیر نقرهای (جایزه بزرگ هیات داوران) ،شیر
نقرهای (بهترین کارگردانی) ،جام ولپی برای
بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد ،جایزه
هیات داوران ،جایزه بهترین فیلمنامه ،جایزه
«مارچلو ماســترویانی» برای بهترین بازیگر
نوظهور جشنواره رقابت میکنند.
حضور کمسابقه سینمای ایران در ونیز ۲۰۲۲
با اعالم فهرست فیلمهای بخش رسمی هفتاد
و نهمین جشــنواره فیلم ونیز مشخص شد
که ســینمای ایران حضور پررنگی در دوره
جدید از این جشنواره سینمایی دارد« ،شب،
داخلی ،دیوار» ساخته وحید جلیلوند و «بدون
خرس» از جعفر پناهی ،دو نماینده سینمای
ایران در بخش مسابقه اصلی جشنواره امسال
ونیز هستند .همچنین ســینمای ایران در
بخش افقها با فیلم «جنگ جهانی سوم» به
کارگردانی هومن سیدی حضور خواهد داشت
و در بخش افق ها ا ِکسترا نیز فیلم «بی رویا»
از آرین وزیر دفتری نمایش خواهد داشت.
فیلم «تنها» به کارگردانی جعفر نجفی هم در
بخش خارج از مســابقه نوزدهمین دوره بخش
مســتقل «روزهای ونیز» به نمایش گذاشــته

آکادمی اسکار میهمان جشنواره ونیز میشود

میشود .در بخش بینال کالج سینما نیز فیلم
«بانو» به کارگردانی «تهمینا رافائال» محصول
جمهوری آذربایجان به تهیه کنندگی کتایون
شــهابی پذیرفته شــده و داریوش خنجی به
عنوان مدیر فیلمبردار در فیلم «باردو» ساخته
«آلخاندرو گونزالز ایناریتو» همکاری کرده است.
لیال حاتمی داور بخش اصلی جشنواره است

لیال حاتمی بازیگر ایرانی در کنار چهره های
سرشناسی فیلمهای قدیمیترین جشنواره
ســینمایی جهان را داوری میکند .امسال
«جولین مور» بازیگر آمریکایی ریاست هیات
داوران بخش مســابقه بینالملل جشنواره
فیلم ونیــز را بر عهــده دارد و در کنار لیال
حاتمــی« ،کازوئو ایشــیگورو» نویســنده
برنده نوبــل ادبیات ژاپنــی« ،ماریانو کان»
(کارگــردان ،فیلمنامهنویــس و تهیهکننده
آرژانتینــی)« ،لئونــاردو دیکاســتانزو»

(کارگردان و فیلمنامهنویس ایتالیایی) «آدری
دیوان» (کارگردان فرانســوی) و «رودریگو
ســوروگوین» (کارگردان ،فیلمنامهنویس و
تهیهکننده اســپانیایی) دیگر اعضای هیات
داوران را تشکیل میدهند.
جایزه جشنواره ونیز به نماد سینمای فرانسه

ونیز امســال از «کاترین دِنو» ،نماد سینمای
فرانسه با اعطای جایزه شیر طالیی یک عمر
دستاورد سینمایی ،تقدیر می کند .این بازیگر
 ۷۸ســاله در طول دوران فعالیت حرفه اش
با برخی از بزرگتریــن کارگردانان اروپا چون
«لوئیس بونوئل»«« ،فرانسوا تروفو»« ،مانوئل
دی اولیویرا»« ،رومن پوالنســکی« و «الرس
فون تریه» کار کرده است .رابطه طوالنی «دِنو»
با جشنواره ونیز به ســال  ۱۹۶۷بازمیگردد،
زمانی کــه در فیلــم «زیبای روز»ســاخته
«بونوئل» بازی کرد و این فیلم در نهایت برنده

جشــنواره فیلم ونیز به مناســبت نودمین
سالگرد تاسیس خود ،میزبان آکادمی علوم
و هنرهای سینمایی اسکار میشود و «بیل
کرامر» رئیس جدید آکادمی در کنار ســایر
مدیران ارشد این نهاد سینمایی با حضور در
جشنواره به اعضای آکادمی در سراسر سینما
خوشامد خواهند گفت و سینمای بینالملل
را در کنار یکدیگر جشن میگیرند .همچنین
قرار اســت «بیل کرامر» با اعضای آکادمی و
مطبوعــات بینالمللی دیــدار کند و ضمن
مالقات با متخصصان صنعت سینما در جشن
افتتاحیه جشنواره ونیز حضور پیدا کند.
رونمایی از نسخه مرمتشده  18فیلم
کالسیک تاریخ سینما

نسخه ترمیم شده  ۱۸فیلم از آثار درخشان
تاریخ سینما از فیلمسازانی چون «پیر پائولو
پازولینی» و «ژان رنوآر» تا «ساتیاجیت رای»
و «یاسوجیرو اوزو» میهمان بخش کالسیک
جشنواره فیلم  ۲۰۲۲ونیز خواهند بود.
«ترزای دزد» به کارگردانی «کارلو دیپالما»،
«عشقهای کوچک من» به کارگردانی «ژان
اوستاش»« ،خواستههای عمیق خدایان» به
کارگردانی «شوهی ایمامورا»« ،مرغی در باد»
به کارگردانی «یاسوجیرو اوزو»« ،قضیه» به
کارگردانی«پیرپائولوپازولینی»«،شطرنجباز»
به کارگردانــی «ســاتیاجیت رای»« ،یک
سردرگمی کنفسیوس» به کارگردانی «ادوارد
یانگ» و «ســرجوخه گریزپا» به کارگردانی
«ژان رنوآر» از مهمترین این فیلمها هستند.

موضوع در اختیار گرفتن مکان دقیق کاربران
باعث شد تا بســیاری تنظیمات اینستاگرام
را تغییر دهنــد و مجوزهای مکان برای این
شبکه اجتماعی را غیرفعال کنند.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از
یورونیوز ،آدام موسری ،مدیرعامل اینستاگرام
ادعاهایی مبنی بر اینکه این شبکه اجتماعی
دادههای با ردیابی مکان کاربران آن را برای دیگران به اشتراک میگذارد را رد کرد.
مطالبی اخیرا در شــبکههای اجتماعی منتشر شــدهاند که ادعا میکنند در بهروز
رسانی اخیر آیاواس [سیستم عامل تلفن همراه اپل] ،کاربران میتوانند مکان دقیق
شما را از اینستاگرام پیدا کنند .این مطالب میگویند که اگر گوشی آیفون یا آیپد
دارید مکانی را که در یک پســت یا استوری برچسبگذاری میکنید ،مکان تقریبی
نیســت و موقعیت دقیق مکانی شــما را نشــان میدهد و تمام فالوئرهای شما نیز
میتوانند آن را مشاهده کنند.
موضــوع در اختیار گرفتن مکان دقیق کاربران باعث شــد تا بســیاری تنظیمات
اینســتاگرام را تغییر دهند و مجوزهای مکان برای این شبکه اجتماعی را غیرفعال
کنند.
آدام موسری با این حال توضیح داد که موقعیت مکانی یک تنظیم دستی در گوشی
شما است و ویژگی جدید اینســتاگرام نیست .وی تاکید کرد که اینستاگرام مکان
دقیق شما را با افراد دیگر به اشتراک نمیگذارد.
اینســتاگرام در قوانینی که بــه کاربران نیز آنها را اعالم کرده اســت میگوید به
موقعیت مکانی دقیق او مخصوصا در آیاواس دسترســی دارد .اینســتاگرام مانند
سایر شبکههای اجتماعی از کاربران درباره حق دسترسی به مکان سوال میپرسد.
اما اینســتاگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگر به غیر از افزودن مکانی که مستقیما از
ســوی کاربر تعیین شده است ،به هیچ وجه این موقعیت مکانی را بهصورت عمومی
به اشــتراک نمیگذارد .طبق گزارشها ،هیچ نمونهای از انتشار موقعیت جغرافیایی
یک کاربر بدون اطالع وی گزارش نشده است.
حســاب کاربری اینستاگرام در توییتر برای شفافسازی این موضوع گفت« :بدیهی
اســت که ما موقعیت مکانی شــما را با دیگران به اشتراک نمیگذاریم .مانند دیگر
رســانههای اجتماعی ما از «موقعیت مکانی دقیق» برای برچســبهای لوکیشن و
قابلیتهای مپ (نقشه) استفاده میکنیم».

عبور «خانه اژدها» از روی گیم آف ترونز!
ســریال «خانه اژدهــا» (House of the
)Dragonبه مرز  ۲۵میلیون مخاطب رسید.
به گزارش روزنامه «صبــح امروز» و به نقل
از ورایتی ،قسمت دوم سریال «خانه اژدها»
( ،)House of the Dragonموفــق بــه
جذب  ۱۰.۲میلیون مخاطب شد.
این میزان بیننده  ۲درصد بیشــتر از میزان
بینندههای قسمت اول این سریال که  ۱۰میلیون نفر بودند است.
این در حالی است که سریال «بازی تاج و تخت»()GAME OF THRONES
در بیشترین حالت رکورد  ۴.۲میلیون بیننده را برای خود ثبت کرده بود.
سازندگان سریال «خانه اژدها» رسما اعالم کردند که فصل دوم این سریال ساخته
خواهد شد زیرا اعالم شده مخاطبان سریال از مرز  ۲۵میلیون نفر خواهد گذشت.
این سریال در حال حاضر از رکورد سریال «رضایت» ( )Euphoriaهم عبور کرده
و در صدر جدول پر بینندهها قرار گرفته است.

خالق «داستان اسباببازیها» درگذشت
رالــف اگلســتون ،انیماتور پیکســار ،خالق
«داستان اســباببازیها» و برنده اسکار در
 ۵۶سالگی درگذشت.
به گــزارش روزنامه «صبح امــروز»  ،رالف
اگلســتون ،انیماتور پیکسار ،خالق «داستان
اسباببازیها» و برنده اسکار در  ۵۶سالگی
درگذشت.
رالف اگلستون ،انیماتور ،کارگردان هنری و
طراح تولید استودیو انیمیشن پیکسار ،برنده جایزه اسکار ،روز دوشنبه پس از مبارزه
طوالنی با سرطان پانکراس درگذشت.
اگلســتون برنده اسکار انیمیشــن کوتاه برای نویسندگی و کارگردانی فیلم پیکسار
«برای پرندگان» در سال  ۲۰۰۱شد.
پیکسار در توییتی به او ادای احترام کرد و نوشت« :پیکسار و جهان برای همیشه از
او سپاسگزار خواهند بود».
ایــن انیماتور همچنیــن به عنــوان کارگردان هنــری در فیلم اصلی «داســتان
اســباببازیها» فعالیت کرد و کار او به عنوان یک هنرمند در فیلمهای پیکســار
متعددی از جمله «هیوالها»« ،در جستجوی نمو»« ،وال-ای» «ماشینها» «شگفت
انگیزان» و «درون بیرون» برجســته بود« .روح» آخرین اثر معتبر او در سال ۲۰۲۰
بود.

باران کوثری به جشنواره فیلم
فجر میآید؟
کارگردان فیلم «شــهر خاموش» در تدارک
اکران فیلمش در جشنواره فیلم فجر است.
به گزارش روزنامه «صبــح امروز» و به نقل
از خبرآنالیــن ،فیلــم «شــهر خاموش» به
تهیهکنندگی رضا محقق بــه تازگی پروانه
نمایــش گرفتــه و احمــد بهرامــی درباره
برنامهریزی برای اکران این فیلم به ایســنا
گفت :پروانه نمایش فیلم را برای داخل و خارج از کشــور گرفتهایم و به دنبال این
هستیم که برای حضور در جشنوارههای مختلف اقدام کنیم اما اولویت ثبت نام در
جشنواره فیلم فجر است.
او افزود« :فیلم «شــهر خاموش» جنسی از سینماســت که وجه هنری آن بر وجه
عامهپسند و انچه به عنوان سینمای بدنه شناخته میشود ،غالب است اما نسبت به
«دشت خاموش» قصهگوتر است».
«شــهر خاموش» سومین فیلم بهرامی پس از «دشت خاموش» و «پناه» است .این
فیلمساز برای «دشت خاموش» جایزه افقهای جشنواره فیلم ونیز را برای سینمای
ایران کســب کرد .بهرامی همچنین با اولین فیلم بلند ســینماییاش یعنی «پناه»
کاندیدای دریافت جایزه ویژه جشنواره مدیترانهای کن شد.
در فیلم «شــهر خاموش» باران کوثری ،بابک کریمی ،علــی باقری ،بهزاد دورانی،
محسن مهری دروی ،کریم و حبیب شراهی به عنوان بازیگر جلوی دوربین مسعود
امینیتیرانی رفتهاند.

در شهر
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خراسان رضوی در حوزه آموزش و پژوهش
جز کیفیترین استانها در کشور است

رییس شورای هماهنگی دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی منطقه
 ۹کشــور گفت :بر طبق ارزیابیها مشهد و
خراســان رضوی جزو با کیفیتترین شهرها
و استانهای کشــور در حوزههای آموزش و
پژوهش است.
بــه گزارش ایرنا ،هاشــم جلیلیصفریان روز
گذشته در نشست خبری اعضای شــورای هماهنگی دانشگاهها و موسسات آموزش
عالی غیردولتی و غیرانتفاعی منطقه  ۹کشور با اصحاب رسانه ،افزود :کیفیت آموزشی
در دانشــگاه و موسســه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی منطقه  ۹در سطحی
بسیارخوب بوده و ما در کنار آموزشهای تحصیلی ،در جهت توانمندسازی دانشجویان
هم تالش میکنیم تا در زمان فارغالتحصیلی از ظرفیت آنان در محیط کار بیشترین
استفاده شود.
وی با بیان اینکه منطقه  ۹کشور شامل استانهای خراسان رضوی ،خراسان شمالی،
خراســان جنوبی و سمنان اســت ،ادامه داد ۴۳ :دانشــگاه و موسسه آموزش عالی
غیردولتی و غیرانتفاعی در این منطقه داریم که از این تعداد  ۳۲دانشگاه و کوسسه در
استان و  ۹مورد در مشهد فعال است.
این مسوول اظهار کرد :شورای هماهنگی دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیردولتی و
غیرانتفاعی منطقه  ۹یکی از فعالترین و منظمترین شوراهای  ۱۰گانه کشور بوده و در
تالش هستیم تا ضمن رفع مشکالت در جهت رشد و توسعه این منطقه گام برداریم.
دبیر کل سابق اتحادیه شورای هماهنگی دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیردولتی
و غیرانتفاعی کشــور نیز در این نشست گفت :از گذشته تاکنون شاهد آن بودیم که
دولتها عالقهای به همکاری و تعامل با دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیردولتی و
غیرانتفاعی نشان نمیدهند ،درحالیکه در مسیر پیشبرد کارها نیاز است دولتها به کار
بخش خصوصی در حوزه دانشگاهی اعتقاد داشته باشند ،چراکه هماکنون تعداد این
مکانهای آموزشی از  ۷۴به  ۳۳۳مورد در کشور افزایش یافته است.
علی آهونمنش افزود :به گفته فرهاد رهبر ،دســتیار اقتصادی رییس جمهور هزینه
هر ســال تحصیلی دوره کارشناسی در دانشگاه دولتی  ۵۶میلیون بوده و این عدد در
دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی  ۶.۵میلیون بوده و تفاوت این
رقمها که نزدیک به  ۹۰درصد کمتر از هزینههای دانشــگاه دولتی بوده خود گویای
همهچیز است.
وی بــا بیان اینکه بخش خصوصی در حوزه دانشــگاهی برای مردم ناشــناخته بود،
ادامــه داد :ورودیهای ما به علت عدم آگاهی کامل مردم به ورودیهای دانشــگاهها
و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی کمتر بوده ،اما میزان خروجیها به
مراتب از دولتیها بیشتر بوده ،ضمن اینکه میزان پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد
در غیردولتیها و خصوصیها هم از دولتیها بیشتر است و از دولت کنونی میخواهیم
که نگاه بهتری به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی کشور
داشته باشند.
شورای هماهنگی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی منطقه
 ،۹هشتم شهریورماه به میزبانی موسسه آموزش عالی فردوس در مشهد برگزار شد.

پشت پرده مشکالت شاهان گرماب فریمان چیست؟

روزهــای پایانی مردادماه بود که با دســتور
دادستانی فریمان مجموعه آب درمانی شاهان
گرماب این شهرســتان به دلیل مشــکالت
بهداشتی و نداشتن مجوز بهرهبرداری پلمب
شد.
هر چند این اولین بار نبود و آبگرم شــاهان
گرماب یک بار دیگر هم در ســال  ۱۳۸۷به
دلیل وجود برخی مشکالت بهداشــتی تعطیل شده اما بر اساس آنچه گفته میشد
امسال چون گردشگران از مجموعه آبدرمانی شاهان گرماب گالیه و نارضایتیهای
زیادی را داشــتند به همین دلیل در راستای اســتیفای حقوق مردم با دستور ویژه
دادستانی تا اطالع بعدی این مجموعه پلمب شد.
اما در خصوص اینکه این مجموعه چه زمانی بازگشایی خواهد شد مدیر شبکه بهداشت
و درمان فریمان به ایسنا گفت :طی بازدیدی که مسئوالن شهرستان از این مجموعه
داشــتند فهرستی از مشــکالت موجود که بین  ۷تا  ۱۰مورد بوده تهیه و مقرر شده
مسئوالن آبگرم شاهان گرماب همه آنها را رفع کنند که در این رابطه خود ما هم در
حوزه بهداشت پیگیریهایی را داشتهایم.
مصطفــی جعفری افزود :بــا توجه به اینکه یکی از دغدغههــای خود ما هم موضوع
گردشــگری است به همین دلیل روز گذشــته طی تماسی با مدیر مجموعه شاهان
گرماب خواســته شد تا اگر آمادگی دارند و نواقص مرتبط با حوزه بهداشت رفع شده
برای بازدید مجدد اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه کارشناسان حوزه مرکز بهداشت از این مکان بازدید داشته و طی امروز
و فردا گزارش آن تهیه و برای جناب دادستان ارسال خواهد شد ،افزود :در بازدیدی که
از این مکان توسط مسئوالن صورت گرفته بود فقط بخشی از مشکالت مرتبط با حوزه
بهداشت بوده و در سایر بخشها هم مشکالتی وجود داشته که مسئوالن مرتبط باید
گزارش آن را تهیه و برای جناب دادستان ارسال کنند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان اظهار کرد :پس از تهیه گزارشها در بخشهای
مختلف این دادستان محترم خواهند بود که برای صدور دستور بازگشایی این مکان
تصمیمگیری و دستورات الزم را صادر خواهند نمود.
وی با تأکید بر اینکه سالمت شــهروندان از اهمیت بسیاری برای ما برخوردار است،
گفت :امیدواریم با رفع تمامی نواقص و موانع بهداشــتی این مجموعه گردشگری هر
چه زودتر بازگشایی شود.
مدیر شبکه بهداشــت و درمان فریمان افزود :همه مشکالت این مجموعه مرتبط به
مســائل بهداشتی نبوده است.وی در پاسخ به این ســؤال مبنی بر اینکه بعضاً گفته
میشود آبگرم شاهان گرماب تنها چشمه آبگرم قابل شرب ایران است آیا موضوع را
تائید میکنید ،خاطرنشان کرد :من در مورد آبگرم شاهان گرماب صحبت نمیکنم اما
بر اساس نمونههای آبی که از این منطقه گرفته شده از نظر آزمایشگاه مرجع مقداری
کدورت آب باالست و توصیه برای آشامیدن نمیکنیم.
اما مشکالت مجموعه شاهان گرماب به همین جا ختم نمیشود به طوری که مدیرعامل
هاللاحمر خراســان رضوی هم پیش از این در یک جلسه با انتقاد از وضعیت شاهان
گرماب گفته بود :متأسفانه آبگرم شاهان گرماب به دست پیمانکار نا اهل افتاد است.
محســن ذاکریان با بیان اینکه قرارداد واگذاری آبگرم شــاهان گرماب مانند قرارداد
ترکمنچای بوده است ،افزود :نمیدانم به چه صالحدیدی مسئوالن وقت هاللاحمر به
این نتیجه رسیدهاند که بستن چنین قراردادی خوب است .شاید اقتضائات آن زمان به
گونهای بوده که آنها قانع شدهاند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون پیمانکار حتی یک ریال از تعهداتش را انجام نداده که در
همین راستا از سازمان بازرسی هاللاحمر کمک خواستهایم ،علت بسیاری از مشکالت
در شــاهان گرماب نفوذ پیمانکار است .باوجود هزینههای بسیاری که از مردم گرفته
میشــود اما خدمات نامناسبی داده میشود در واقع به مردم ظلم میشود ،امیدواریم
بتوانیم فسخ قرارداد کنیم و مجدد توسط خود هاللاحمر یا پیمانکار جدید احیاء شود.
با توجه به اینکه شاهان گرماب کمتر از  ۱۰۰کیلومتر با مشهد فاصله دارد میتواند یک
جاذبه گردشگری بسیار مناسب برای زائران باشد.
مجموعه آبگرم شــاهان همواره مورد توجه گردشگران بوده است ،با توجه به آنکه ارائه
خدمات نامطلوب آثار زیانباری بر وجهه گردشگری این شهرستان وارد میکرد ،دادستانی
و فرمانداری با همکاری دیگر دستگاههای اجرایی برای رفع این مشکل وارد شدهاند.
آبگرم شاهان گرماب در  ۵۶کیلومتری شرق فریمان در خراسان رضوی قرار دارد و در
تاریخ  ۱۳۸۳.۵.۱۷به شماره  ۱۱۰۳۲در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی خبر داد

اختصاصهزارمیلیاردتومانبهتأمینآباستان

زخم خشکســالی خراسانشمالی در سال های اخیر
با تــداوم روند کاهش نزوالت جوی عمیقتر شــد و
دولت ســیزدهم با درک این واقعیت یکهزار میلیارد
تومان اعتبار برای طرحهای مقابله با بحران کم آبی
اختصــاص داد و امید را در دل مردم این خطه زنده
کرد.
دشــتهای خراسان شــمالی که روزگاری به دلیل
پرآبی مخازن زیرزمینی سرسبز بود ،اکنون میانگین
افت سطح آب این مخازن در دشت ها  ۵۰سانتی متر
برآورده شده به طوریکه هشت دشت استان ممنونه و
ممنونه بحرانی است و سه دشت آزاد نیز ظرفیت های
الزم را برای برداشت آب ندارند.
به گفته مسووالن شــرکت آب منطقه ای خراسان
شــمالی؛ اینک  ۷۷درصد حجم مخازن ســدهای
خراسان شمالی خالی است که وضعیت خشکسالی
و نبود بارش باران تهدیــدی برای اتمام این مخازن
است ،ضمن اینکه که بخشی از آب مورد نیاز سه شهر
بجنورد ،شــیروان و اسفراین از این منابع آبی تامین
می شود.
سیمای کنونی منابع آبی در این خطه از شمالشرق
کشــور امیدوارکننده نیســت ولی با روی کار آمدن
دولت ســیزدهم این موضوع مورد توجه جدی قرار
گرفت و رییس جمهور در ســفر خود به خراســان
شمالی حدود ســه هزار میلیارد تومان به حوزه آب
اختصاص داد که از این میزان یکهزار میلیارد تومان
به شرکت آب منطقه ای ۸۱۸ ،میلیارد تومان به آب
و فاضالب و  ۷۸۰میلیارد تومان نیز به سازمان جهاد
کشــاورزی در راستای تامین آب پایدار و سایر موارد
ابالغ شد.
اجرای  2۴پروژه ملی

مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
با تشــریح اقدامات شــاخص دولت سیزدهم در این
شرکت گفت که در ســال نخست از فعالیت دولت،
بیش از  ۲۴۸میلیــارد تومان اعتبار برای اجرای ۲۴
پروژه ملی و استانی جذب و هزینه شده است.
مهندس سید عقیل مرتضوی تصریح کرد :این شرکت
در یکســال اخیر دستاوردهای متعددی داشته است
که بهره برداری از نیروگاه خورشــیدی سد غالمان،
آغاز مجدد عملیات اجرایی ســد بش قارداش ،فعال
شدن پروژه عالج بخشی سد بیدواز اسفراین ،اولویت

بخشــی به تکمیل عملیات اجرایی ســد گلمندره
و تکمیل نخســتین بند الستیکی اســتان از جمله
مهمترین اقدامات اجرایی است.
وی افزود :صرفه جویی بیش از سه میلیون متر مکعب
آب زیرزمینی ،انســداد  ۱۲۷حلقه چــاه غیرمجاز،
شناسایی  ۲۴۹حلقه چاه غیرمجاز ،صدور  ۳۵مجوز
بهره برداری منابع آب برای بخش صنعت اســتان،
نصب  ۹۱دســتگاه شمارشگر هوشمند آب و برق بر
روی چاههای کشاورزی ،ساماندهی و الیروبی بیش از
 ۲۴کیلومتر رودخانه و مسیل ،مطالعه  ۵۹۷کیلومتر
حریم و بستر رودخانه ،مطالعه هیدروگرافی در چهار
سد و آزاد سازی حدود  ۴۰هکتار از زمینهای بستر
رودخانه های استان از دیگر فعالیتهای مهم شرکت
آب منطقه ای خراسان شمالی در یکسال اخیر است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
افزود :در این مدت همچنین  ۲۲فقره سند مالکیت
حریم و بستر رودخانه ها و تاسیسات منابع آب استان
به نام این شرکت دریافت و  ۱۶هزار متر مربع زمین
محدوده سد دربند نیز تملک شده است.
وی اضافه کرد :راه انــدازی پایگاه داده مکانی منابع
آب استان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،به روز
رســانی آمار و اطالعات منابع آب استان ،انجام پهنه
بندی ســیالب در رودخانه ها و مسیلهای استان و
احداث سه ایستگاه جدید هیدرومتری از جمله دیگر
اقدامات دولت سیزدهم است.
اختصاص یکهزار میلیارد تومان اعتبار

اما عملکرد دولت سیزدهم تنها به اجرای طرح های
عمرانی ختم نشد و در سفر دوم تیرماه رییس جمهور
به خراسان شمالی در مجموع حدود  ۱۳هزار میلیارد
تومان اعتبار به استان اختصاص یافت که بخشی از آن
سهم حوزه آب است و با تزریق این اعتبار ،گام بلندی
در اجرای طرح های نیمه تمام حوزه آب برداشــته
می شــود و تن تفتیده این خطه از شمالشرق جانی
دوباره می گیرد.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
در ادامه به تخصیص اعتبارات دولتی اشــاره کرد و
گفت :یکهزار میلیارد تومان اعتبار از محل سفر رییس
جمهور به این شــرکت در استان اختصاص یافت که
برای پروژههای نیمه تمام و سایر طرحها هزینه می
شود.

تخصیص  5۰۰میلیارد ریال اعتبار به خراسان رضوی برای از بین بردن عیوب نقاط پرتصادف
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراســانرضوی گفت :در راســتای
اجرای  ۲۹ریز پروژه به منظور از بین بردن عیوب  ۴۸نقطه پرتصادف در قالب
طرح پیشــنهادی در جریان سفر ریاست جمهوری به خراسان رضوی۵۰۰ ،
میلیارد ریال اعتبار به این اداره کل تخصیص یافت.
جعفر شــهامت روز سه شــنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :در حال
حاضر از میان ریز پروژه های یاد شــده  ۶ ،طرح با پیشــرفت  ۱۰۰درصدی
به بهرهبرداری رســیده است و بقیه آنها با پیشرفت حدود  ۵۵درصدی طبق
برنامه پیش میرود.
وی همچنیــن بودجه مصرفی اداره نگهداری ابنیه راههای این اداره کل طی
پارسال را  ۵۱۵میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد ۵۰ :مورد تعمیرات موردی و اساسی پلها ،ساخت  ۳۲دهانه پل
و آبنمای باکسی ،تهیه هزار و  ۶۰۰قطعه باکس بتنی از جمله اقدامات شاخص صورت گرفته در خصوص نگهداری
ابنیه فنی راهها بوده است.
مدیر کل راهداری و حمل نقل جاده ای خراسان رضوی گفت :اداره ایمنی و حریم راه ها نیز با بودجه  ۳۴۴میلیارد
ریالی در ســال گذشته اقدام به اجرای ۲هزار کیلومتر خطکشــی ،رفع هشت نقطه پرتصادف ،نصب  ۱۰کیلومتر
گاردریل ،نصب چهار کیلومتر نیوجرســی َمفصلی ،نصب  ۱۵۰متر مربع تابلو اطالعاتی و  ۶هزار عالمت اخطاری و
انتظامی و تامین روشنایی  ۱۰.۷کیلومتر از راه های استان کرد.
خراسان رضوی با پنج هزار و  ۲۰۰کیلومتر راه آسفالته اصلی و فرعی ،هفت هزار و  ۶۰۰کیلومتر راه آسفالته روستایی
و هفت هزار و  ۷۶۰کیلومتر راه غیر آسفالته در جایگاه سوم کشور از نظر طول راهها و همچنین تردد درون استانی
قرار دارد.

مرتضوی اظهارداشــت ۲۰۰ :میلیــارد تومان از این
اعتبار برای تکمیل ســدگلمندره شهرستان گرمه،
 ۱۰۰میلیارد تومان برای سد دربند مانه و سملقان،
 ۳۰میلیارد تومان برای تکمیل سد بیدواز اسفراین و
 ۶۵میلیارد تومان برای دیگر سدهای استان اختصاص
می یابد.
وی افزود :همچنین برای آبرســانی شهرک صنعتی
اسفراین با مشارکت صنایع  ۱۵میلیارد تومان اعتبار،
برای ســاماندهی رودخانه های مرزی  ۱۱۰میلیارد
تومان و مابقــی برای طرح انتقــال آب های مرزی
هزینه می شود.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
بر اهمیت حــوزه آب تاکید کرد و افزود :بحران تنها
مختص به حوزه های اجتماعی و اقتصادی نیست و
آب به بحرانی امنیتی در برخی از مناطق کشور تبدیل
شده است و خوشبختانه تزریق این اعتبارات شرایط
آبی استان را بهبود می بخشد.
خلق منابع جدید

مدیریت منابع آب در حال حاضر با دشــواریهای
فراوان دســت و پنجه نرم میکند ،پر واضح اســت
کــه تداوم مدیریت منابع آب میتواند اســتان را در
آســتانه یک ابر بحران قرار دهــد که عالوه بر تغییر
نگاه مسووالن و کارشناسان محلی و استانی نگاه بلند
دولت را می طلبد تا بتوانیم منابع آب موجود را حفظ
و منابع جدید از جمله اســتفاده از آب سبز و پساب
شهری را خلق کنیم و این شرایط نیازمند توجه و نگاه
جدی دولت به خراسان شمالی است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی در
این باره اظهار داشــت :این مدیریت برای تامین آب
پایدار منابع آبی جدید را خلق می کند تا در ســال
های آینده با بحران مواجه نشود.
مرتضــوی افزود :همچنین تالش مــی کنیم تا آب
خاکستری (پساب) را در اختیار صنایع قرار دهیم و
آبی که در اختیار دارند را برای بخش های شــرب و
کشــاورزی به مصرف برسانند که اینک برای اجرایی
شــدن این طرح اقداماتی در پتروشیمی خراسان در
حال انجام است.
طرح استفاده پتروشــیمی از پساب در سفر رییس
جمهور به استان مورد تاکید قرار گرفت تا این صنعت
از پساب استفاده کند و چاه های آب شرب را تحویل

دهد.
رییس جمهور در این ســفر از مدیران پتروشــیمی
خراســان خواست تا شبانه روزی برای اجرایی شدن
اســتفاده از آب پساب تالش کنند و باید سه تا چهار
ماه دیگر از منبع آبی جدید برای صنعت اســتفاده
کنند و آب سالم را در اختیار مردم و کشاورزان قرار
دهند.
جایگاه آب در سند آمایش

متوســط بارش دراز مدت این استان  ۲۶۷میلیمتر
است که حجمی معادل هفت میلیارد و  ۵۹۱میلیون
متر مکعب می شود که از کل حجم بارش دریافتی،
 ۷۷درصد معادل  ۶میلیارد و  ۵۲۹میلیون متر مکعب
آن به دلیل تبخیر و تعریق از دسترس خارج شده و
تنها یک میلیارد و  ۶۲میلیون متر مکعب حجم آب
تجدید شونده در اختیار است که برابر استانداردهای
مصوب شــورای عالی صرفا  ۷۵درصد آن باید مورد
استفاده قرار گیرد.
کارشناســان آب منطقه ای خراسان شمالی بر این
باورند که ســیمای منابع آب استان وضعیت کامال
شکننده ای دارد به نوعی  ۵۰درصد کشتزارهای آبی
و باغی استان با تنش آبی مواجه است که این وضعیت
به علت کاهش بارندگی ها ایجاد شــده و به همین
علت  ۲۷۳روستا اکنون با تنش آبی مواجه است.
پدیده خشکســالی و وضعیت نامناســب منابع آبی
موجب شد تا امسال  ۷۷درصد از حجم سدهای این
استان خالی باشــد بنابراین منابع آبی باید به خوبی
مدیریت شود.
ورودی آب به ســدهای این استان بستگی به بارش
باران ،برف و ســیالب زمســتانه دارد که متاسفانه
وضعیت بارندگی در ســال جاری نســبت به سال
گذشته و حتی طوالنی مدت کاهشی بوده است و این
منابع آبی امسال نیز از سیالب تابستانه بی بهره بودند.
خراسان شمالی دارای  ۲شــبکه رودخانه ای است،
رودخانه اترک و سرشــاخه های متعدد آن در ناحیه
شــمالی استان که بخش اعظم اســتان را در بر می
گیرد و بخش جنوبی استان که جزو حوضه آبریزی
کویر مرکزی محسوب می شود از شبکه رودخانه ای
و جریان آبی محدود برخوردار است.
خراسان شــمالی در شمال شرق کشور واقع است و
 ۴۴درصد از جمعیت آن در روستاها سکونت دارند.

مجموعه دوچرخهسواری بانوان در تربتحیدریه افتتاح شد
مجموعه تفریحی و دوچرخهسواری ویژه بانوان تربتحیدریه روز سهشنبه ،در
آخرین روز از هفته دولت و با حضور فرماندار و جمعی از مسووالن محلی این
شهرستان مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
به گزارش خبرنــگار ایرنا ،شــهردار تربتحیدریه امروز سهشــنبه در آیین
بهرهبرداری از طرحهای عمران شهری تربت حیدریه گفت :مجموعه تفریحی
و ورزشی بانوان تربت حیدریه با قسمت های مختلف همچون پیست اسکیت،
دوچرخه کوهســتان ،دوچرخه شهری ،گلخانه ،مکانبازی و آموزش کودکان،
تاب مادر و فرزند و آبنما در پارک جنگلی  ۸۰۰هکتاری پیشکوه این شهرستان
اجرا شده است که یکی از مناطق اصلی گردشگری خراسان رضوی است.
وحید فرختبار بیان کرد :به تبعیت از نگاه عدالت محور دولت مردمی در توزیع خدمات و امکانات بین اقشار مختلف
مردم ،بخشی از طرحهای عمران شهری به زنان و کودکان اختصاص یافته است.
وی افزود :همچنین در مجموعه تفریحی و دوچرخهسواری بانوان قسمتهای جداگانهای برای بهرهمندی کودکان
اختصاص یافته اســت و معتقدیم حتی نوزادان هم باید در بهرهمندی از طرح های عمران شــهری سهیم باشند تا
بتوانیم ادعای عدالت محوری داشته باشیم.
شهردار تربتحیدریه اضافه کرد :امروز طرحهای عمرانی دیگری اعم از مناسبسازی پیادهروها برای استفاده معلوالن،
روکش آسفالت ،مسیر اختصاصی دوچرخه در خیابانها ،اصالح هندسی میدان بسیج و دژبان و دیگر طرحهای عمران
شهری با مجموع اعتبار هزینه شده  ۹میلیارد و  ۱۱۹میلیون تومان مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
فرخ تبار تاکید کرد :در پارک جنگلی پیشکوه تربتحیدریه فضاهای تفریحی ،ورزشی و مذهبی دیگری همچون گلزار
شهدای گمنام ،استخر ،مجتمع فرهنگی و هنری ،پیست موتورسواری و نظایر آن وجود دارد.

 ۳۳هکتار از حریم بستر رودخانههای گلبهار از متصرفان پاکسازی شد
دادستان عمومی و انقالب گلبهار گفت :از ابتدای امسال
تاکنــون  ۳۳هکتار از اراضی و حریم بســتر روخانههای
شهرســتان گلبهار از چنــگال متصرفان پاکســازی و
آزادسازی و همه مستحدثات آنان قلع و قمع شده است.
حمید علیزاده روز گذشته در گفت و گو با خبرنگار ایرنا
افزود :طبق قانون اساســی یکی از مصادیق انفال بستر
رودخانه هاست و هر گونه تصرف در حریم و بستر رودخانه
ها ممنوع است و متاسفانه در رودخانه های گلمکان ،آبقد
و فریزی شاهد ازدیاد تصرفات در بستر و حریم آنها بوده
ایم به طوری که تا مدتی قبل دیگر بستری باقی نمانده و

عمال حریم همه رودخانه ها به تصرف درآمده بود.
وی ادامه داد :رفع تصرف از حریم و بســترهای رودخانه
های گلبهار در دستور کار دادستانی این شهرستان قرار
گرفت و دســتگاه های اجرایی متولی فراخوانده شدند و
تذکرات الزم به آنها داده و در نهایت بیش از  ۳۳هکتار از
حرایم متصرف شده آزادسازی شد.
دادســتان عمومی و انقالب گلبهار گفت :هر گونه تغییر
کاربری در اراضی کشاورزی و باغها باید با مجوز کمیسیون
مربــوط به تبصره یک از ماده یــک قانون حفظ کاربری
اراضی ،کشاورزی و باغی باشد و اگر فردی برخالف قانون

کاربری اراضی را با دیوارکشــی ،قطعه بندی یا هر گونه
تغییر کاربری غیرقانونی انجام دهد سازمان جهاد کشاورزی
موظف است در راستای اجرای تبصره  ۲از ماده  ۱۰قانون
مزبور به متخلف و توقف عملیات اجرایی اقدام کند.
علیزاده افزود:چنانچه اقدامات متخلف ادامه پیدا کند ،آن
سازمان باید با اخذ دستور قضایی از دادستانی در اجرای
تبصره  ۲از ماده  ۱۰نســبت به قلع و قمع مستحفظات
مزبور و اعاده وضع اراضی کشــاورزی به حال سابق اقدام
کند.
وی اضافه کرد :یکی از مشــکالت ما در گلبهار این است

کــه صاحبان باغ ویالها ،عالوه بر این که باغ ویالیشــان
غیرقانونی است با بهره گیری از ارتباطات خود ،برخالف
قانون از طریق دستگاه خدمات رسان مجوز اخد انشعاب
آب و برق و ســایر تاسیسات را برای باغ ویال دریافت می
کنند که این امر ،جرم اســت و طبق ماده هشت قانون
حفظ کاربری اراض کشــاورزی و باغی ،دســتگاه های
خدمات رسان زمانی می توانند به فرد مجوز اخذ انشعاب
بدهند که آن فرد مجوز الزم را از سازمان جهاد کشاورزی
گرفته باشد در غیر این صورت آن دستگاه حق دادن هیچ
مجوز انشعابی ندارد.

۷

Vol.3.No.1289/ August .31.2022

www.sobhe-emrooz.ir

ورزشی

چهارشنبه 9شهریور /1401سال سوم  /شماره1289

sobhe.emrooz.news@gmail.com

خبر

دعوت  AFCاز جواد نکونام

 AFCاز جــواد نکونــام بــرای حضــور در
گفتوگوی مربیان برتر آسیا ،دعوت کرد.
 ۲۱سپتامبر هفتمین دوره تاالر گفتوگوی
یــک روزه مربیــان برتر آســیا بــه میزبانی
کنفدراسیون فوتبال آسیا در کواالالمپور و به
صورت ویدیویی برگزار خواهد شد .در همین
ارتباط از جواد نکونام سرمربی تیم فوالد نیز
برای شرکت در این دوره که از راه دور خواهد بود ،دعوت به عمل آمده است.
در نامه ارســالی از سوی دبیرکل کنفدراسیون ،گردهمایی مربیان برجسته قاره برای
بحث درباره مسایل برجســته فنی و مدیریت تیمها و به اشتراک گذاشتن تجارب و
دانستههای جدید جهت ارتقای دانش مربیان ،هدف اصلی از برپایی برنامه اعالم شده
است.
به گزارش ایسنا ،تیم فوالد خوزستان با سرمربیگری جواد نکونام به جمع هشت تیم
برتر غرب آسیا صعود کرده است و باید در دیدار اول مرحله حذفی به مصاف الفیصلی
عربستان برود.
گلمحمدی:

بایدازموقعیتهایماناستفادهکنیم

ســرمربی پرسپولیس میگوید به چیزی
جز پیروزی مقابل صنعت نفت آبادان فکر
نمیکنند.
به گزارش ایســنا ،پرسپولیس و صنعت
نفت آبادان فردا (چهارشنبه) در چارچوب
هفته چهــارم لیگ برتر فوتبال در تهران
به مصاف هم میروند .یحیی گلمحمدی،
سرمربی پرســپولیس در نشست خبری
پیش از این دیدار اظهار کرد :بازی مهمی
در پیش داریم .باتوجه به وضعیت جدول،
هدفمان قطعا گرفتن سه امتیاز است و به
چیز دیگری فکر نمیکنیم .هدف اولمان
نمایش بازی خوب است که به همراه سه
امتیاز باشد.
او افزود :با تیم خوبی بازی داریم .باتوجه
به تغییراتی که در بحث فنی داشــتند و
آقای پرکاس آمده ،نظم خوبی را گرفتهاند.
آنها در سه بازی نخستشان تیم باکیفیت
و قابل احترامی هستند .فکر میکنم بازی
فردا ،بازی خوبــی از آب دربیاید چرا که
آنها دوســت دارند فوتبال بازی کنند و
فنی هســتند و ما هم دوست داریم که
نمایش خوبی داشته باشــیم .انشاءاهلل
بازی پرهیجانی باشــد و بایــد بتوانیم از
موقعیتهایــی که به دســت میآوریم،
خوب استفاده کنیم و سه امتیاز بازی را
کسب کنیم.

سرمربی پرســپولیس ادامه داد :امیدوارم
بتوانیــم موقعیتهایمان را به گل تبدیل
کنیم .از طرفی تیــم حریف در انتقالها
خطرناک است و بازیکنان سرعتی خوبی
دارد و میتواننــد خطــر آفرین شــوند.
بازیکنانمان انگیزه باالیی دارند و باید از
این انگیزه برای تمرکز روی مسائل فنی
اســتفاده کنند تا بتوانیــم نتیجه خوبی
بگیریم.
گلمحمــدی در ادامــه دربــاره بازی با
آلومینیوم گفت :از نظر نتیجهگیری ،انتظار
بیشتری داشتم .شــروع مسابقات است
و باتوجه به بازیهای ســختی که مقابل
ذوبآهن ،فوالد و آلومینیوم که سه تیم
خوب لیگ هستند ،انجام دادیم ،بازیهای
خوبی بوده است .البته از خیلی از دقایق
بازی هفته گذشته راضی نبودم اما گرفتن
ســه امتیاز با اهمیت بود .کســانی که از
فوتبال مدنظر من شناخت دارند میدانند
که هیچوقت از بازیکنانم نمیخواهم که
وقتکشی کنند .مســائل فنی برای من
در ارجح اســت تا ایــن که به هر قیمتی
امتیاز جمــع کنیم .تعویضهــای ما به
خاطر مصدومیتهایی بود که داشتیم و
اســماعیلیفر و فرجی بیرون آمدند .این
کــه میگویند ما وقت تلف کردیم ،بحث
تبلیغاتی و شو است .بازی آینده برای ما

اهمیت دارد .در سه بازی گذشته بازیکنان
زیادی را تغییر کردیم .تغییرات زیادی در
این فصل داشتهایم و نیاز به بازی بیشتری
برای هماهنگ شدن داریم .فکر میکنم
بازی به بازی تیممان بهتر میشود.
او درباره حضور بانوان در ورزشگاه آزادی
بیان کرد :من همیشــه گفتم که حضور
بانوان در اســتادیوم حق طبیعیشــان
اســت .نمیتوانیم این حــق را از آنها
به راحتــی بگیریم .حضــور آنها باعث
افتخار و خوشــحالی ما است .امیدوارم با
حضورشان استادیوم پرشورتر شود .از این
موضوع خوشــحالیم ولی این اتفاق باید
ســالها قبل میافتاد .شان آنها بیشتر
است و تعداد  ۵۰۰نفر برایشان کم است.
میشد این تعداد به صورت  ۵۰ ،۵۰باشد.
فکر میکنم اگر بلیت فروشی آزاد اعالم
میشد ،تعداد تماشاگران زن از مرد بیشتر
میشد.
سرمربی پرسپولیس درباره گل نخوردن
در لیگ برتر و اهمیت آن در راه قهرمانی
توضیح داد :ما دســتور تاکتیکی نداریم
کــه کم گل بزنیم ولی اگر به  ۱۰ســال
اخیر نگاه کنیم ،تیمی قهرمان شــده که
گل کمتــری دریافت کرده اســت .این
قابلیت خوبی اســت که مــا دفاع تیمی
بهتری پیدا کردیــم و موقعیت کمی به

حریف میدهیم .حضور مدافعان جدید و
دروازهبان تاثیرگذار بوده است .این اتفاق
خوبی اســت که گل نخوردیم و باید به
عادتمان تبدیل شود .گل نخوردن هدف
اصلی همه تیمهاســت و هدف اصلی ما
برای رسیدن به پیروزی ،در وهله اول گل
نخوردن است.
گلمحمدی در ادامه درباره مهاجم بعدی
پرســپولیس اظهــار کرد :قبــل از بازی
نمیخواهم ذهنیتی بــرای بازیکنان به
وجود بیاورم ولی به صورت کلی میگویم
که مذاکرات و صحبتهایی وجود دارد که
خط حملهمــان را تقویت کنیم .اینکه به
چه کسی ختم میشود ،مشخص نیست.
او درباره فشاری که روی بازیکنان خالق
تیمش وجود دارد تــا حتما بتوانند گل
یا پــاس گل بدهند ،گفت :من گفتم که
تغییرات زیادی داشتهایم .سعید صادقی
هم یکی از آنهاســت .نیاز به بازیهای
بیشتری است .البته سعید در بازی قبلی
یکی از بازیکنان خوب ما از نظر آماری بود.
فکر میکنم او آینده خوبی در پرسپولیس
خواهد داشــت .مــن او را از نظر فنی و
شــخصیتی خیلی قبول دارم و به نظرم
میتواند کمک زیادی به پرسپولیس کند.
ســرمربی پرســپولیس درباره آمادگی
لوکادیا توضیح داد :متاسفانه او ناآماده به

تمرینات آمد و اصال شرایط بدنی خوبی
نداشــت .در حــدود  ۱۲روزی که پیش
ما بوده ،شــرایط بهتری پیــدا کرده ولی
هنوز کار دارد و باید در شــرایط مسابقه
و تمرینی قرار بگیرد .تغییر باشگاه برای
او تا حدودی طبیعی است که باعث شود
طول بکشد تا جا بیفتد ولی باید خودش
هم تالش کند تا آمادگیاش را به دست
بیاورد .فکر میکنم زمان برای او تاثیرگذار
اســت اما خودش هم باید تالش کند .در
هر صورت ما هم سعی میکنیم تمرینات
اختصاصی بیشتری برای او داشته باشیم
تا زودتر آماده شود.
گلمحمدی درباره وضعیت پورعلی گنجی
گفت :او مشکلی ندارد .فردا با نبود فرجی
میتواند کارش را در پرســپولیس شروع
کند .در بازیهــای تدارکاتی جزو نفرات
خوب ما بوده اســت و میتواند شــرایط
خوبی برای کمک به ما داشته باشد.
او در پایان دربــاره انتخاب تاج به عنوان
رئیس فدراســیون فوتبال بیان کرد :به او
تبریک میگویم و برایش آرزوی موفقیت
میکنم .او تجربه خوبی در فوتبال ایران
دارد و میتواند از این تجربه استفاده کند.
اگر ما بتوانیم ،در کنار او به فوتبال ایران
کمک میکنیم.

پاسخ مهدی تاج به ابهامات قضاییاش ،طلب ویلموتس VAR ،و ...

رئیس جدید فدراســیون فوتبــال میگوید
انتخابات خوبی در مجمع فدراسیون فوتبال
برگزار شد.
به گزارش ایســنا ،مهدی تاج ،رئیس جدید
فدراسیون فوتبال درباره انتخاب خود به عنوان
رئیس جدید فدراسیون فوتبال اظهار کرد :از
همه عزیزانی که زحمت کشیدند و به مجمع
آمدندتشکرمیکنم.نمیخواهمدربارهاتفاقات
قبل از رایگیری صحبت کنم چون به سمت
گلهمندی میرود و افکار عمومی میگوید یک
دعوای جدید رخ داده اســت .من میخواهم
این  ۲ســال را به سمت یک تیم ملی مقتدر
برویم و بحث اساسنامه ،بحث حق پخش و
بحث تعلیق فدراسیون فوتبال در بخش مجوز
حرفهای را پیش ببریم .این کارها باید انجام
شوند.
او همچنین گفت :بخشــی از حضور بانوان در
ورزشگاهها انجام شــده و باید پیش برویم .از

اعضای مجمع تشــکر میکنم .شب گذشته
دیدید که انتخابات لغو شد و دوباره سر جایش
آمد و تعــدادی آمدند و رفتنــد .در مجموع
انتخابات خوبی بود و از تمام کسانی که برای
انتخابات زحمت کشــیدند تشکر میکنم و
امیدوارم شرایط خوبی را برای فوتبال رقم بزنیم.
تاج درباره حمایتهای میرشاد ماجدی از او
گفت :محبت ایشان است و امیدوارم همه چیز
بــه خوبی پیش برود .ما با هیچکس اختالف
نداریم .من با اعضای هیات رئیسه کار کردهام
و برخــی از آنها را خودم منصــوب کردهام.
دوره اختالف نیست و اگر فدراسیون فوتبال
و نهادهای حاکم ،دست به دست هم بدهیم
شاید بتوانیم به درستی پیش برویم چون از
امثال کرهجنوبی و ژاپن عقب هستیم.
او درباره شایعات بازگشت کارلوس کیروش به
فوتبال ایران و مخالفت میرشاد ماجدی با این
مساله گفت :من صحبتی در این رابطه ندارم.
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اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
 .برابـر رای شـماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۲۱۰۰۰۰۸هیـات اول موضـوع
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی ملک بردسـکن تصرفـات مالکانه
بالمعـارض متقاضـی آقـای جـواد مرادیـان محمدیه فرزنـد محمدرضا
به شـماره شناسـنامه  ۳۴۸۷صادره از بردسـکن درششـدانگ یکباب
سـاختمان بـه مسـاحت  ۱۷۲/۷۴متـر مربع قسـمتی ازپـالک ۱۴۲۲
فرعـی از  ۴اصلـی واقع درخراسـان رضـوی بخش  ۴حـوزه ثبت ملک
بردسـکن خریـداری از مالـک رسـمی آقای احمـد طالـب زاده محرز
گردیـده اسـت .لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به
فاصلـه  ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یـک مـاه از
تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم
نماینـد .بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهـد شـد /.ن .تاریخ
انتشـار نوبـت اول .۱۴۰۱/۶/۹ :تاریخ انتشـار نوبـت دوم۱۴۰۱/۶/۲۴ :
غالمرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسناد وامالک بردسکن

تاج ادامه داد :تمایل من این اســت که همه
به هم کمک کنیم و به سمت تعامل و تفاهم
و برنامهریزی برویم .برداشت من از  AFCو
رقبا به این شکل است .برخی از دوستان شاید
اطالعات من را نداشــته باشند .ما اگر همین
االن متحد شــویم ،چند هیچ از امثال کره و
ژاپن عقب هســتیم .ما باید از این کشورها
جلو بزنیم .بحث صدور مجوز حرفهای بسیار
مهم است ۲ .سال اســت که سرخابیها در
لیگ قهرمانان آسیا حضور ندارند و این برای
ما خوب نیســت به خصوص وقتی که مجوز
حرفهای ما را گرفتهاند یعنی دیگران باید ما
را ممیزی کنند.
رئیس جدید فدراســیون فوتبال در پاسخ به
این سوال که آیا فدراســیون  ۵ستاره تکرار
میشــود؟ گفت :امیدوار هستیم این اتفاق
رقم بخورد .این مســاله برای گذشته است و
باید تالش کنیم که فوتسال و فوتبال ساحلی

خود را هم ارتقا دهیم .زمانی ما در رتبه دوم
جهان فوتبال ساحلی بودیم و فوتسال هم به
این شــکل بود و باید تالش کنیم تا این دو
رشته را هم ارتقا دهیم .بحث اساسنامه هم
همچنان وجود دارد.
او در پاسخ به این ســوال که گفته میشود
برخی ابهامات قضایی نســبت به وی وجود
دارد؟ گفت :من چیزی نمیدانم.
تــاج درباره حضــور  VARدر فوتبال ایران
گفت :این سیســتم ،موضوع مهمی است .ما
 ۹داور «الیت» داشتیم که تماما حذف شدند
و یک آقای فغانی برای ما باقی مانده است و
میتواند در مسابقات بدون کمک داور شرکت
کند.رئیس جدید فدراســیون فوتبال درباره
نحوه پرداخت طلب ویلموتس گفت :آن را هم
پرداختمیکنیم.
او افزود :گلهای از گذشــته و رفتارهای انجام
شده ندارم .ما باید دست به دست هم بدهیم و
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اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراء شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۱۳۱۰و ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۱۳۱۱
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
کاشـمر بـه ترتیب تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقـای عبدالوهاب
مجیدی سـرمزده فرزند حجی حسـین بشـماره شناسـنامه  ۲۷صادره از
کاشـمر و زهـرا داروغه سـرمزده فرزند رجبعلی بشـماره شناسـنامه ۲۴۹
صـادره از رامیـان در ششـدانگ دو بـاب سـاختمان هر کدام به مسـاحت
 ۶۰/۳۰متـر مربـع و  ۲۲۴/۷۰مترمربع از پالک  ۱۶۹۸فرعی از  ۵۸اصلی
واقـع در بخـش سـه کاشـمر بـه آدرس کاشـمر  -خیابـان نسـیم -بیـن
نسـیم  ۵و ۷پـالک  ۸۱خریـداری از مالـک رسـمی آقای حجی حسـین
مجیدی سـرمزده و مالکیت مشـاعی متقاضیان محرز گردیده اسـت .لذا
بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه  ۱۵روز آگهی می
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد ازتاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید  ،ظرف
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض  ،دادخواسـت خـود را به مراجع
قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد .
تاریخ انتشـار نوبت اول .۱۴۰۱/۵/۲۵ :تاریخ انتشـار نوبت دوم۱۴۰۱/۶/۹ :
احمد جهانگیر -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشمر

گذشته را فراموش کنیم و به سمت یک اتفاق
خوب برای فوتبالمان برویم.
تاج درباره انتشار خبر لغو انتخابات فدراسیون
فوتبال و دالیل حواشــی پیش آمده گفت :از
کسانی که دو هفته است این اتفاقات را رقم
میزنند ســوال کنید .من چیزی نمیدانم و
مجری این کار نبودم.
رئیسجدیدفدراسیونفوتبالدربارهاستعفای
وحید شمسایی از ســرمربیگری تیم ملی
فوتسال هم گفت :چیزی نمیدانم.
تاج درباره شــایعاتی در خصوص اینکه گفته
میشد فشــارهای بیرونی برای جلوگیری از
حضور او به عنوان رئیس فدراســیون فوتبال
شکل گرفته اســت ،خاطرنشان کرد :چیزی
نمیدانم.او دربــاره تعامل و همکاری خود با
مجلس شورای اســالمی هم گفت :مجلس
آدمهای زیادی دارد و مکلف هســتیم که با
آنها همکاری داشته باشیم.
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اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
برابـر رای شـماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۱۲۹۹هیـات اول موضـوع
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای مسـعود معصومی میرآبـادی فرزند
عزیـز الـه بشـماره شناسـنامه  ۵۹صـادره از کاشـمر در ششـدانگ
یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت  ۱۱۲/۱۶متـر مربـع از پـالک ۱۴۰
فرعـی از  ۳۰۲۷اصلـی واقـع در بخـش یک حومه بـه آدرس خیابان
شـبنم  ۵/۱۶خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـن سـبزه محـرز
گردیـده اسـت .لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به
فاصلـه  ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد
ازتاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید  ،ظـرف مـدت یـک مـاه از
تاریـخ تسـلیم اعتراض  ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم
نماینـد .بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد  .تاریـخ
انتشـار نوبـت اول .۱۴۰۱/۵/۲۵ :تاریخ انتشـار نوبـت دوم۱۴۰۱/۶/۹ :
احمد جهانگیر  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشمر

کاوه رضایی به تراکتور پیوست

مهاجم استقالل راهی تراکتور شد.
به گزارش ایســنا و به نقل از باشگاه تراکتور،
کاوه رضایی ،مهاجم  ۳۰ساله تیم ملی فوتبال
ایران ،به عنوان بازیکن آزاد به جمع شاگردان
بردیف اضافه شد.
رضایی سابقه بازی در تیمهای فوالد ،سایپا،
ذوب آهن و استقالل در ایران و شارلوا ،کلوب
بروژ و اود هورلی در لیگ بلژیک را در کارنامه دارد.
وی توانسته در  ۱۷بازی با پیراهن تیم ملی ایران چهار گل به ثمر برساند.

شمسایی استعفا کرد!

وحید شمسایی بعد از انتخاب مهدی تاج به
عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ،از هدایت تیم
ملی فوتسال ایران کناره گیری کرد!
به گــزارش خبرنگار مهــر ،مجمع انتخاباتی
فدراســیون فوتبال امروز سه شنبه در مرکز
همایشهای صداوسیما برگزار شد که رقابت
برای رســیدن به صندلی ریاست بین مهدی
تاج ،میرشاد ماجدی و عزیزاهلل محمدی بود.
در پایان این رقابت انتخاباتی ،مهدی تاج با کســب اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید
فدراسیون انتخاب شــد .در مجمع فدراسیون فوتبال  ۸۰نفر حق رأی داشتند که از
این جمع مهدی تاج  ۵۱رأی کسب کرد ،میرشاد ماجدی  ۲۵رأی کسب کرد و عزیز
محمدی  ۴رأی را به خود اختصاص داد.
در پایان این انتخابات ،وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال خبر شوکه کنندهای
را به خبرنگاران اعالم و استعفایش از هدایت تیم ملی را اعالم کرد.
شمسایی گفت :از تیم ملی فوتسال اســتعفا دادهام و امیدوارم فرد مطلوبی جانشین
من شود.
این در حالی است که شمسایی تیم ملی فوتسال را آماده حضور در مسابقات قهرمانی
آسیا میکند و باید مهرماه در این رقابتها حاضر بشود.
شمسایی در این خصوص ابتدا با انتقاد از نحوه برنامه ریزی مجمع فدراسیون فوتبال
گفت :این نوع برنامه ریزی زیبنده کشورمان نیست .ساعت  ۲صبح پیام میآید انتخابات
نیست و ســاعت  ۵صبح میگویند برگزار میشود .یکسریها خواب ماندند .به گروه
جدید تبریک می گویم .فوتبال از همه چیز مهمتر است .آدمها می آیند و میروند.
وی تاکید کرد :صادقانه بگویم در این مجمع به میرشاد ماجدی رای دادم.
شمسایی همچنین با بیان اینکه دیگر نمیخواهد در تیم ملی فوتسال کار کند ،گفت:
همیشــه سربازم وطنم هستم .عاشق کشورم هستم .بازهم این افتخار یک روز نصیب
ما خواهد شد .شاید اتفاقاتی که برای رشتهام در گذشته رخ داده بود را نتوانستم هضم
کنم.وی درباره اینکه آیا نمیخواهد با مهدی تاج کار کند؟ گفت :خدا نکند .برای تاج،
نبی و قنبرزاده احترام زیادی قائل هســتم .من خودم دیگر نمیخواهم کار کنم حتی
اگر مهدی تاج بخواهد.

انصاریفرد سرانجام از تیم یونانی جدا شد

کریم انصاریفرد مهاجم ایران سرانجام از تیم
فوتبال آاک یونان جدا شد.
به گــزارش خبرنگار مهر ،کریــم انصاریفرد
مهاجــم ایرانی کــه در ســال  ۲۰۲۰به تیم
فوتبال آاک پیوســته بود ،امروز دوشــنبه به
صورت رسمی از این باشگاه جدا شد.
باشگاه آاک با انتشــار اطالعیهای اعالم کرد
جدایی انصاریفرد با توافقی دو جانبه صورت گرفته است.
انصاریفرد در پایان فصل گذشته لیگ یونان در لیست مازاد سرمربی آاک قرار گرفت؛
باوجود اینکه یک فصل دیگر با این تیم قرارداد داشت.او در این چند ماه برای جدایی
و توافق با آاک چالشهایی داشت اما سرانجام امروز با توافق دو طرفه این قرارداد فسخ
شد.مهاجم ایران در مدت زمان حضورش در آاک  ۲۰گل برای این تیم به ثمر رساند.

عطایی :ایران آن تیمی نبود که مقابل
آرژانتین بازی کرد

ســرمربی تیم ملی والیبال گفت :تمام هدف
تیم ایران این است که به عنوان تیم اول گروه
وارد مرحله بعد شویم تا جایگاه بهتری در بین
 ۱۶تیم داشته باشیم.
به گــزارش خبرگزاری تســنیم و به نقل از
سایت فدراســیون والیبال ،بهروز عطایی در
ورد پیروزی سه بر یک تیم ملی والیبال ایران
مقابل مصر در رقابتهای قهرمانی مردان جهان اظهار داشــت :بازی ســختی از آب
درآمد .معموالً بازی مقابل تیمهایی که چیزی برای از دست دادن ندارند ،سخت است.
شروع خیلی خوبی در ستهای اول و دوم داشتیم.سرمربی تیم ملی والیبال ادامه داد:
با وجود اینکه بر بازی مســلط بودیم ،در ست سوم ،مصریها با یک بازی انتحاری و
سرویسهای ریسکی بازی را آغاز و دریافتهای ایران را دچار چالش کردند .به همین
دلیل در حمالت کارمان ســخت شد .در ست سوم ،کمی بی دقتتر از ستهای اول
و دوم بازی کردیم .طبیعی اســت که در این سطح اگر اشتباه کنیم و دقت کافی را
نداشته باشیم ،بازی را از دست میدهیم .بازی در ست سوم برای ایران سخت شد .در
ســت چهارم هم با وجود اینکه بر بازی مسلط شدیم باز هم در مقطعی ،بازی ایران
کیفیت الزم را در حمله نداشت و نتیجه نزدیک شد.عطایی با بیان اینکه در نهایت
اشتباه مصر موجب شد تا برنده بازی باشیم ،ادامه داد :در مجموع از این بازی میتوان
درس گرفت که اگر به هر تیمی دقت و توجه نکنیم ،کارمان سخت میشود .تیم ایران
آن تیمی نبود که مقابل آرژانتین بازی کرد .در مســابقه قبلی با تفکر و تعقل بازی
کردیم ،اما در دو ســت پایانی بازی امروز شرایط به گونه دیگری بود .امیدوارم از این
موضوع درس گرفته باشیم و بازیکنان متوجه شده باشند که در تمام لحظات باید با
برنامه و با تفکر بازی کنند و از مدار و سیستم بازی خارج نشوند.

روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :
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رهبــر معظم انقالب اســالمی صبح امروز (سهشــنبه) در دیدار
رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت ،بررسی و بیان عملکرد دولت
و یاد و زنده نگه داشتن حوادث مهم انقالب و  ۴۳سال اخیر را دو
اساسی هفته دولت برشمردند و با تشریح توفیقات یکساله
رویکرد
ِ
دولت ،در بیان توصیههای مهم از جمله درباره اولویت مسئله اقتصاد
ِ
سرگذشت
اصلی
افزودند :مردم در همه حوادث و رویدادها «قهرمان ِ
انقالب» بودهاند و این واقعیت مایه درس و عبرت اســت و به همه
مسئوالن نشان میدهد که با این ملت باید چگونه رفتار کرد.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،شهیدان رجایی و باهنر را دو مدیر تراز
انقالب اسالمی خواندند و با اشاره به اینکه شهادت ،پاداش شایسته
پروردگار به این دو عزیز بود ،گفتند :غفلت و فراموشــی حوادث
بزرگ ،آفت مهمی است که باید همه از آن پرهیز کنیم.
رهبر انقالب «برانگیختگی عمومی ملت در دوران انقالب»« ،حیرت
استکبار در مقابل عظمت انقالب»« ،دشمنیهای بیوقفه زورگویان
جهانی»« ،بی دفاع بودن کشــور و پایتخــت در مقابل حمالت
هوایی صدام»« ،جوالن دادن تروریستها در سراسر کشور و ناامنی
ســالهای اول انقالب»« ،عملکرد دولتها و مجالس مختلف پس از
انقالب»« ،حضور تعیینکننده ملت در حماسه دفاع مقدس و دیگر
جبهههای مقابله با دشمنان» و «حضور بیدریغ و تحسینبرانگیز
مردم در راهپیماییها و مراسم مختلف» را از جمله مسائلی خواندند
که یاد آنها باید دائم در ذهن جامعه زنده باشد.
حضرت آیتاهلل خامنهای در همین زمینه با یادآوری حضور بهیاد
ماندنی ملت در تشییع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی افزودند:
مســائل مشابه از جمله حضور پُر معنا و گسترده مردم در تشییع
پیکر آیتاهلل ناصــری در اصفهان و مشــارکت عجیب مردم در
میهمانی غدیر نشــاندهنده جهتگیریهای عمومی ملت و راه
صحیحی است که باید ادامه یابد.
رهبر انقالب ،بررســی و پرداختن به فعالیتهــای دولت را دومین
کارکرد هفته دولت برشمردند و با اشاره به برخی توفیقات دولت،
توصیههایی خطاب به رئیسجمهور و اعضای دولت بیان کردند.
حضــرت آیتاهلل خامنــهای ،زنده کردن امید و اعتمــاد مردم را
مهمترین توفیق دولت دانســتند و افزودنــد :مردم میبینند که
دولت در وسط میدان و مشغول کار و تالش برای حل مشکالت و
خدمترسانی به آنها است و این واقعیت ،امید و اعتماد عمومی را
تا حد زیادی احیا کرده است البته این تالشها در برخی زمینهها
به نتیجه رسیده و در بعضی زمینهها نیز هنوز به نتایج الزم نرسیده
است.
ایشان سفرهای استانی دولت را موضوعی درخشان و مهم خواندند
و افزودند ۳۱ :سفر در سال اول دولت به سراسر کشور از جمله نقاط
محروم و دور افتاده ،نظارت میدانی بر کارها و همدلی عمیق با مردم
از دیگر توفیقات دولت بوده است.
«سرعت عمل و حضور در محل حوادث طبیعی و پیشبینینشده
به نشانه همدردی دولت با مردم»« ،زدوده شدن رقابتهای منفی و
مناقشهبرانگیز در روابط بین قوا که موجب آشفته کردن ذهن مردم
میشــد»« ،تأکید بر مراقبت جدی سه قوه در استمرار این تالش
آرامشبخش» و «جوانگرایی» از دیگر توفیقات دولت بود که رهبر
انقالب به آنها پرداختند.
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دفتر خراسان شمالی05832259018 :

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت:

مهمترینتوفیقدولتاحیاءامیدواعتمادمردمبود

ایشان گفتند :البته مدیران و مسئوالن جوان هم در مواردی اشتباه
و خطا میکنند اما در مجموع دمیده شدن روح جوانی در دولت و
مجلس و پرورش مدیران قوی ،ارزش صبوری در مقابل این خطاها
و رفع تدریجی آنها را دارد.
حضرت آیتاهلل خامنهای« ،خارج کردن جامعه از چشم انتظاری
برای تصمیمگیــری و اقدام دیگران»« ،پرهیز از شــرطی کردن
کشــور» و «اهمیت دادن بــه ظرفیتهای داخلــی» را از دیگر
موفقیتهای قوه مجریه خواندند.
ایشان دولت سیزدهم را «مسئولیتپذیر» دانستند و گفتند :در یک
سال اخیر شنیده نشد که دولت فرافکنی و بهانهتراشی کند و بگوید
«اختیار نداریم» و یا «نمیگذارند».
«رویکردهــای خوب در زمینه سیاســت خارجــی و فرهنگ» و
«برجسته کردن شعارهای انقالب از جمله عدالتطلبی ،حمایت از
مستضعفان ،پرهیز از اشرافیگری و استکبار ستیزی» از دیگر نقاط
برجسته دولت بود که رهبر انقالب بیان کردند.
حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :دولت این سررشته و ِ
سبک
کاری را برای دستیابی به توفیقات بیشتر ادامه دهد.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه توصیههایی را خطاب به دولت بیان
کردند.
اولین توصیه حضرت آیتاهلل خامنهای« ،شکر نعمت توفیق خدمت
به مردم» بود که در این خصوص گفتند :شکر این نعمت در درجه
اول با تقویت ارتباط با خدا و دعا و توســل و تضرع و انس با قرآن
است و در درجه بعد با ادامه تالش جهادی برای خدمت به مردم.
«داشتن نیت الهی و مخلصانه و پرهیز از کارهای نمایشی» دومین
توصیه رهبر انقالب بود.
حضرت آیــتاهلل خامنهای در همین زمینه خاطرنشــان کردند:
اطالعرسانی اقداماتی که انجام میشود ،منافاتی با اخالص ندارد
زیرا موجب افزایش امید مردم میشود.
ایشان در توصیه سوم گفتند :به میان مردم رفتن را ادامه دهید و
اســیر برخی جوسازیها نشوید و البته در مواجهه با مردم صبر و
تحمل به خرج دهید.
رهبــر انقالب ،حضور بیواســطه و مکــرر رئیسجمهور و دیگر
مســئوالن دولت در میان مردم را دارای برکات و تأثیرات فراوان
ِ
دولــت مردمی فقط به معنای به میان
دانســتند و افزودند :البته
مردم رفتن نیست ،باید با برنامهریزی دقیق و استفاده از دیدگاهها
و نظرات مختلف ،زمینه جلب مشارکت مردم در عرصههای مختلف
از جمله اقتصادی و سیاسی فراهم شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای در توصیه چهارم بر لزوم عمل به وعدهها
و پرهیز از بیان وعدههای غیرقابل تحقق که زمینهساز خدشهدار
شدن اعتماد مردم میشود ،تأکید کردند و به عنوان توصیه پنجم ،با
اشاره به موضوع طراحی نقشه جامع حرکت دولت ،افزودند :مراقب

باشید کارهای روزمره شما را غرق نکند و برای اینکه دچار این آفت
نشوید با یک طرح کالن و نقشه جامع و قابل توضیح برای مردم،
حرکت کنید.
ایشــان لزوم رعایــت اولویتها را به عنوان توصیه ششــم مطرح
کردند و گفتند :توان و امکانات دولت محدود اســت ،بنابراین باید
ابتدا ســرفصلهای اساسی مشخص شــوند و سپس سرفصلها و
زیرمجموعههای آنها اولویت بندی شوند.رهبر انقالب با تأکید بر
اینکه در شرایط کنونی ،اولویت اصلی همچنان مسئله اقتصاد است،
خاطرنشان کردند :البته این به معنای نادیده گرفتن سرفصلهای
دیگر همچون علم ،امنیت ،آسیبهای اجتماعی و فرهنگ نیست ولی
اولویت باید اقتصاد باشد همراه با پیوست فرهنگی.
حضــرت آیتاهلل خامنهای در خصوص موضوع اقتصاد چند نکته
را بیان کردند.
«لزوم انســجام مدیران اقتصادی و داشــتن نظر واحد در مسائل
گوناگون اقتصادی»« ،مشخص کردن اولویتها و تمرکز بر شاخصهای
اصلی و پیگیری روزانه آنها از جانب رئیسجمهور و دیگر مسئوالن»
نکاتی بود که رهبر انقالب به آنها اشاره کردند.
رهبر انقالب اســالمی در بیان شاخصهای اصلی اقتصاد گفتند:
اندازه تورم ،رشد اقتصادی ،رشد سرمایهگذاری ،رشد اشتغال ،رشد
درآمد سرانه و کاهش فاصله طبقاتی شاخصهایی هستند که باید
به صورت دقیق و مستمر مورد توجه قرار گیرند.
رهبر انقالب در توصیه بعدی ،عمدهترین ســرفصل در پیشرفت

اقتصاد کشور را مسئله تولید خواندند و تأکید کردند :قاطعانه با هر
عاملی که تولید را تضعیف میکند ،مقابله کنید.
ایشان در بخش تولید کشــاوزی ،با اشاره به بحران غذا به دنبال
وقوع جنگ اوکراین ،مسئله امنیت غذایی را بسیار مهم دانستند و با
یادآوری توصیههای مستم ِر قبلی مبنی بر لزوم خودکفایی در اقالم
اساسی مانند گندم ،افزودند :مسئله امنیت غذایی یک مسئله درجه
یک است که نباید از آن غفلت شود.
حضرت آیــتاهلل خامنهای در خصوص تولید صنعتی ،با اشــاره
گردش واحدهای تولیدی ،تأمین
به مشــکل کمبود ســرمایه در
ِ
این ســرمایه را وظیفــه بانکها خواندند و گفتنــد :بانک مرکزی
سختگیریهای بجا و بهموقعی را در خصوص کنترل ترازنامه بانکها
آغاز کرده اســت اما باید مراقبت شــود که این کنترلها بر روی
فعالیتهای غیر مولّد بانکها همچون خرید زمین و سکه یا فعالیتهای
بنگاهداری آنها ا ِعمال شود و تسهیالت الزم برای واحدهای تولیدی
آسیبنبیند.
رهبر انقالب در برشمردن اولویتهای اقتصادی ،مسئله مسکن را
مورد توجه قرار دادند و گفتند :در قضیه مسکن عقبماندگی زیادی
وجود دارد که موجب افزایش سرسامآور قیمت و اجارهبها و رنج و
زحمت مردم شده است.
«ساخت پتروپاالیشگاهها»« ،تکمیل زنجیره ارزش افزوده در صنایع
معدنی و جلوگیری از خامفروشــی»« ،تکمیل مسیرهای حیاتی
شمال -جنوب و شرق به غرب برای افزایش ظرفیت حمل و نقل

درگاه پرداخت امن

بینالمللی و همچنین مسیرهای ارتباطی و حمل و نقل داخلی» و
«توسعه استفاده از ظرفیت بیبدیل دریا» اولویتهای دیگری بود که
رهبر انقالب بر آنها تأکید و خاطرنشان کردند :نگذارید ظرفیتهای
طبیعی و انسانی عظیم موجود در کشور هرز برود.
حضرت آیتاهلل خامنهای در پایان سخنانشان با تأکید بر پرهیز از
نیمهکاره رها کردن کارها و ضرورت پیش گرفتن صبر و استقامت و
افزایش کار جهادی برای حل مشکالت متراکم و بجا مانده ،گفتند:
اگر به این توصیهها عمل شود ،ثابت خواهد شد که دولت سیزدهم
دولتی کام ً
ال کارآمد ،فعال و برطرف کننده مشکالت زندگی مردم
است که نتیجه آن رضای پروردگار و مردم خواهد بود.
ایشــان همچنین با قدردانی از گزارش رئیس جمهور و چند تن
دیگر از اعضای دولت گفتند :باید با فعالیت بیشتر بخش رسانهای
دولت و اطالع رسانی هنرمندانه و باورپذیر ،این دستاوردها را برای
مردم بیان کرد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،رئیس جمهور و چهار تن از
اعضای دولت به بیان گزارشهایی از رویکردها و اقداماتِ اولین سال
دولت سیزدهم پرداختند.حجتاالسالم والمسلمین رئیسی با اشاره
به شرایط دشوار کشور در مرداد « ،۱۴۰۰پیوند نزدن معیشت مردم
به اراده بیگانگان» را از مهمترین اقدامات دولت دانست و گفت :در
این یک ســال بیش از قبل مطمئن شدیم که برای همه مسائل
راهکار وجود دارد و هیچ بنبستی وجود ندارد.
رئیس جمهور همراهی و اعتماد مردم را بزرگترین سرمایه دولت
برشمرد و گفت :ابرپروژه دولت «احیای اعتماد عمومی به دولت»
است و کلیه اقدامات در این چارچوب دنبال میشود.
کنترل رشد تورم و نقدینگی ،مهار کرونا و واکسیناسیون سراسری،
استقراض نکردن از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه ،ایجاد
درآمدهای جدید و پرداخت بدهیهای سنگین بجامانده از قبل،
پایداری در ذخایر کاالهای اساســی ،ســفرهای استانی با راهبرد
حل مسئله ،فعال کردن سامانههای الکترونیک به منظور اصالح
بسترهای فسادزا ،اجرای عدالت بهویژه در الیحه بودجه ،تغییر ریل
سیاست خارجی از برجامزدگی به نگاه متوازن ،و همچنین ارتقاء
تجارت و همکاریها با همسایگان از مهمترین محورهای گزارش
رئیس جمهور در این دیدار بود.
آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز «مدیریت نوســانهای
اقتصادی»« ،فعالســازی سرمایهگذاری داخلی» و «مبارزه با فقر
و گسترش عدالت» را سه محور اصلی کار اقتصادی دولت در یک
ســال اخیر خواند و گفت :استفاده از ظرفیتهای متنوع کشور از
جمله  ۲۷۰۰کیلومتر دسترسی به دریا ،معادن و کشاورزی جزو
اولویتهای دولت است.
بیان گزارشــی از ســفرهای استانی در یکســال گذشته و روند
تخصیص منابع بــرای اجرای مصوبات آنها از زبان آقای مرتضوی
معاون اجرایی رئیسجمهور ،بیــان اقدامات برنامهای و بودجهای
دولــت از جمله در اصالح تراز درآمدها و مصارف در گزارش آقای
میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه ،و همچنین گزارش وزیر
نیــرو از اقدامات دولت در دو حــوزه آب و برق به منظور کاهش
تنشهای آبی و جلوگیری از خاموشیها در تابستان ،بخشهای
دیگر این دیدار بود.

