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پست «صلح امام حسن (ع)» در اینستاگرام
سایت رهبر انقالب

رهبر انقالب با اشــاره به صلج امام حسن (ع)
فرمودند :هیچکس نمیتوانــد بگوید که امام
حســن ،فالن گوشهی کارش ســؤالبرانگیز
است .نه ،کار آن بزرگوار ،صددرصد بر استدالل
منطقی غیر قابل تخلف منطبق بود.
ِ
صفحه اینستاگرام سایت رهبر انقالب با انتشار
بیاناتی از مقام معظم رهبری نوشت:
کار امام حسن علیهالسالم براساس استدالل منطقی غیرقابل تخلف بود
هر کس  -حتّی خود امیرالمؤمنین(ع)  -هم اگر به جای امام حسن مجتبی(ع) بود و در
آن شرایط قرار میگرفت ،ممکن نبود کاری بکند ،غیر از آن کاری که امام حسن کرد.
هیچکس نمیتواند بگوید که امام حسن ،فالن گوشهی کارش سؤالبرانگیز است .نه ،کار
منطقی غیر قابل تخلف منطبق بود.
آن بزرگوار ،صددرصد بر استدالل
ِ
در بین آل رسول خدا(صلّیاهللعلیهوالهوسلّم) ،پُرشورتر از همه کیست؟ شهادتآمیزترین
زندگی را چه کسی داشته است؟ غیرتمندترین آنها برای حفظ دین در مقابل دشمن،
السالم) بوده است .آن حضرت
برای حفظ دین چه کسی بوده است؟ حسینبنعلی(علیه ّ
در این صلح ،با امام حسن(ع) شریک بودند .صلح را تنها امام حسن نکرد؛ امام حسن و
امام حسین این کار را کردند1369/۰1/22 .

صرف ًا گمانه زنی است!
پاسخ رستم قاسمی به شایعات پیرامون دستیارش؛

قهرمانصلح

سید مصطفی محقق داماد
قهرمان فقط کسی نیست که در میدان جنگ
بر دیگری پیروز می شــود بلکه قهرمان آن
کسی باشد که بتواند با یک سیاستی یا جلوی
جنگ را بگیرد یا اص ً
ال جنگ شــروع نشود یا
بعد از شروع شدن ،جنگ را خاموش کند.
به نظر من مظلوم تاریخ امام حسن(ع) هستند؛ مرد هنرمندی که با یک صلح ،تشیع را
حفظ کرد .و این اقدامی بود که از جدش پیغمبر(ص) یاد گرفته بود .اگر صلح حدیبیه
نبود ،امروز اسالم نبود و اسالمی باقی نمی ماند.
یکی از زیباترین چهره های دیپلماسی پیامبر(ص) صلح حدیبیه است .کسی اگر بخواهد
دیپلماســی رسول اهلل را مطالعه کند ،باید از صلح حدیبیه آغاز کند و جالب این است
که در قرآن مجید نیز «فتح» به معنای پیروزی برای «صلح» نامگذاری شده است« .إِن َّا
َفت َْح َنا ل َ َ
ک َفت ًْحا ُمبِی ًنا؛ ما تو را در میان ظلم ،پیروزی بخشیدیم».
هنر رسول اهلل(ص) در این بود که جلوی جنگ و خونریزی را گرفت با وجود اینکه عده
ای از افراد افراطی تند به ایشان ایراد گرفتند ،اما ایشان تصمیم گرفت و قرار داد صلح
نوشت و مقدمه آینده اسالم همین صلح حدیبیه شد و واقعاً باید یک کتاب بسیار بزرگ
از نظر حقوقی نوشــت و تبیین کرد که چقدر این قرارداد ،هنری و دیپلماتیک نوشته
شده است .باید به صلح به عنوان یک ارزش نگریست نه به عنوان شکست ،تفکرات تندی
در زمان امام حسن(ع) وجود داشت و مخالف صلح حضرت بودند ،اما امام قدرتمندانه
اقدامی که می دانســتند درست است را انجام دادند و همین صلح مقدمه باقی ماندن
تشیع و مقدمه کربال ،امام باقر(ع) و امام صادق(ع) شد.
در قرون وسطی و وقوع جنگ های صلیبی بسیاری از مسیحیان کشته شدند ،اما امروز
پرچمدار صلح ،آشتی و دوستی مسیحیت است چرا که به این اصل رسیده که ادیان باید
عاملی برای تحقق صلح و دوستی در سراسر جهان باشند .لذا از یک چهره دینی انتظار
می رود که دم از دوستی بزند چون نماینده خدای رحمان و رحیم است.
معلمین دینی همواره باید از آشــتی ،دوســتی و صفا بگویند ،اظهار کرد :سالها قبل
کتابی که اثر جان اف کندی بود در ایران چاپ شد و عنوان کتاب به فارسی «سیمای
شــجاعان» ترجمه شــد .خالصه این کتاب این بود که شجاع ترین و قوی ترین افراد
کسانی هستند که طبق مصالح ملی عمل کنند ولو اینکه تمام ملت با آنها مخالف باشند
و امام حسن(ع) دقیقاً چنین اقدامی را انجام داد.

بینالملل
فرافکنی کاخ سفید در قبال مسائل پادمانی

آیا آژانس واقعا مستقل است؟!

طی روزهای اخیر ،مقامات آمریکایی توقف تحقیقات آژانس در قبال برخی اماکن ادعایی
در ایران را موضوعی جدای از توافق هســته ای و احیای آن دانسته اند .کارین ژان پیر،
سخنگوی کاخ سفید می وید اگر ایران آماده است تا به تعهدات خود در توافق هستهای
ســال  2۰1۵موسوم به برجام بازگردد ،آمریکا نیز آماده انجام همین کار است.بر اساس
گزارش دویچه وله ،او که در یک نشست خبری با خبرنگاران سخن میگفت ،تاکید کرد:
«در مورد تحقیقهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی که به موارد پادمانی مربوط میشود،
موضع ما کام ً
ال واضح است؛ ایران باید [به پرسشهای این آژانس] پاسخ دهد».
اشاره او به پرسشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره ذرات اورانیوم پیدا شده در
سه سایت در ایران است و آژانس میخواهد منشأ این ذرات را بداند .آژانس تا کنون بارها
تاکید کرده که ایران باید به سواالت بیپاسخ این نهاد بینالمللی جواب دهد وگرنه پرونده
ایران همچنان باز خواهد ماند .ایران پاسخش در این باره را به آژانس داده اما رییس اژانس
آنها را «قانع کننده» ندانسته است.به عبارت بهتر ،رافائل گروسی مدیرکل آژانس در صدد
«بازرسی حداکثری» از این اماکن و مفتوح نگاه داشتن این پرونده ها با هدف امتیازگیری
های دیگر از تهران است .مقامات آژانس و آمریکا هر دو معتقدند که اگر این پرونده ها قبل
از اجرایی شدن مجدد توافق برجام مختومه شود ،عمال جایی برای مانور سیاسی آژانس
و غــرب در تقابل با تهران باقی نخواهد ماند .در این میان ،ادعای مقامات آمریکایی در
خصوص استقالل آژانس تا حد زیادی غیر طبیعی به نظرمی رسد! کارین ژان پیر با تاکید
بر ‹›حمایت سرسختانه آمریکا از استقالل آژانس بینالمللی انرژی اتمی›› تصریح کرد که
‹›احیای برجام نباید به تحقیقهای آژانس درباره تعهدهای قانونی ایران بر اساس معاهده
منع اشاعه تسلیحات هستهای مشروط شود››.بر این اساس ،زمانی که مدیرکل آژانس
به شــورای حکام گزارش دهد که مسائل باقیمانده با ایران ،شفافسازی و حل و فصل
شــدهاند ،در آن صورت انتظار میرود که موضوع ایران از دستور کار آژانس خارج شود،
ولی این شرایط ،پیش از گزارش مدیرکل آژانس رخ نمیدهد.با این حال مسجل است که
رافائل گروسی به مانند سالهای اخیر ،هرگز گزارشی را به شورای حکام ارائه نخواهد کرد
که مغایر با امیال سیاسی و راهبردی واشنگتن و تروییکای اروپایی نگاشته شده باشد .در
هر حال ،آژانس بین المللی انرژی اتمی اکنون به جای کاتالیزور و عامل تسریع کننده ،به
اصلی ترین عامل ایجاد وقفه دوباره در مذاکرات تبدیل شده است.
صورت مسئله اکنون مشخص است .مقامات کشورمان خواستار آن هستند که هر چه
سریع تر و بدون وقفه  ،پرونده موارد ادعایی بسته شود .تهران این موضوع را پیش شرطی
مهم برای عملیاتی شــدن توافق هســته ای می داند .رئیس سازمان انرژی اتمی ایران
صراحتا اعالم کرده است که پیش از بازگشت به برجام باید سواالت آژانس بینالمللی
انرژی اتمی از ایران «بسته» شود وگرنه روز بازاجرایی وجود نخواهد داشت.
واقعیت امر این است که موافقت با اجرایی شدن توافق هسته ای بدون«مختومه نمودن»
پرونده های ادعایی آژانس علیه کشورمان کمترین توجیهی ندارد .بر همگان مسجل است که
هدف آژانس و غرب از موکول کردن بازرسی از اماکن مطرح شده پس از احیای توافق هسته
ای چیست! رافائل گروسی که این روزها سکوت معناداری را در پیش گرفته است ،تالش می
کند با مفتوح نگاه داشتن این پرونده ها و با بهره گیری از جو روانی ناشی از احیای توافق هسته
ای (و باال بودن هزینه بر هم زدن دوباره توافق) ،از مکانهای یاد شده به عنوان سرپلی برای
بازرسی از دیگر اماکن و وادار سازی تهران به همراهی با این تقاضاهای غیر حقوقی استفاده
کند .امکرون رئیس جمهور فرانسه علی رغم وعده ای که درخصوص حل این پرونده داده
اســت ،اقدامی در این خصوص صورت نداده و تالش می کند تا «اعالم نظر آژانس در قبال
موارد ادعایی» را مترادف با « بسته شدن این پرونده ها» قلمداد کند .قطعا به لحاظ حقوقی
و عملیاتی ،میان «اعالم نظر آژانس» و « مختومه شدن پرونده» تفاوتی اساسی وجود دارد! .

مدتی بود در محافل غیر رســمی خبری
و شبکههای اجتماعی ،سخن از بازداشت
یکی از دســتیاران نزدیک بــه وزیر راه و
شهرسازی بود و ادعاهای مختلفی درباره
فرد بازداشت شده و اتهام انتسابی به وی
مطرح میشــد و این ادعاها تا آنجا پیش
رفت که گفته شد ،بستری شدن وزیر راه
و شهرسازی در بیمارستان ،بی ارتباط با
این موضوع نیست.
در این ارتباط اردشــیر مطهری ،نماینده
مردم گرمسار و آرادان در مجلس که اتفاقا
او هم اخباری مبنی بر قطعی شدن حکم
محکومیتش به علت مدیریت یک کانال
تلگرامی و درج مطالب توهین آمیز در آن
منتشر شده ،ادعاهایی را در توییتر مطرح
و اظهار کرد :رستم قاسمی باید پاسخگوی
ســواالت و ابهامات مــردم و نمایندگان
باشــد .ماموران وزارت اطالعات ،قاســم
مکارم شیرازی را دقیقا سر قراری که برای
دریافت رشوه به صورت یورو ترتیب داده
بود ،دستگیر کرده اند .از آن روز هم رستم
قاسمی کمردرد گرفته ،بستری شده و از
زمان بازداشت مشاور و بازرس ویژه اش،
به جای اینکه پاســخگوی ابهامات باشد
روی تخت افتاده است .این درست نیست.
او باید بلند شــود و پاسخگوی سواالت و
ابهامات مردم و نمایندگان باشد.
صدیف بدری ،نایب رئیس دوم کمیسیون
عمران مجلس شــورای اسالمی ،نماینده
دیگری بــود که در ایــن ارتباط صریحا
مطالبی را بیان داشت و با اشاره به بیماری
رستم قاسمی ،وزیر راه و شهرسازی گفت:
موضوع کسالت آقای قاسمی صحت دارد
و ایشــان عمل جراحــی کردند که بنده

هم به مالقات ایشــان رفتم و اگر تخلفی
صورت گرفته باشــد ،نهادهــای نظارتی
و امنیتــی قطعا ورود و بررســی خواهد
کرد .نایب رئیس دوم کمیســیون عمران
مجلس ادامه داد :تاکنون سوالی از وزیر در
خصوص حواشی به وجود آمده در وزارت
راه و شهرســازی به کمیســیون عمران
به عنوان کمیســیون تخصصی از سوی

یکشنبه انتشار یافته ،تصریح کرد :اخیرا
خبر منتشــره پیرامون یکی از مشاوران
اینجانــب و تحقیق دربــاره اتهامات فرد
مزبور بوســیله دســتگاه نظارتی درون
دولت موجب سوءاستفاده دشمنان نظام
و تخریــب کارکنان خــدوم وزارت راه و
شهرســازی خصوصا جوانــان انقالبی و

,,

گمانهزنیهای بیپایه تا قبل از اثبات اتهام
در مرجع صالح قضایی و خدشه به آبروی
افراد ،دوری کنند.
قاســمی ادامــه داد :البته در یک ســال
گذشــته ،اقدامات مهمی برای بســتن
گلوگاههای فســاد در حیطــه وزارت راه
و شهرســازی انجام گرفته کــه بعضا با
تبلیغات سنگین تخریبی برای کند شدن

میشود این پرونده در مراحل ابتدایی بوده و تا نهایی نشدن تحقیقات توسط
نهادهای نظارتی و قوه قضائیه به جهت حفظ حریم خصوصی افراد هیچ گونه
اطالعاتی از پرونده منتشر نشده و کلیه مطالب ذکر شده صرفا گمانهزنی
است که صحت و سقم آن مشخص و مورد تایید نیست
نمایندگان ارائه نشده است.

اطالعیه رستم قاسمی در واکنش به
بازداشت مشاور و بازرس ویژه خود

اما پــس از اینکــه درباره ایــن موضوع
ادعاهای متعدد و به تواتر مطرح شد ،وزیر
راه و شهرسازی که تاکنون نسبت به این
موضوع سیاست سکوت در پیش گرفته
بود ،تصمیم گرفت به آنها پاســخ داده و
جهت تنویــر افکار عمومی و رفع ابهام از
اذهان اطالعیه را منتشر کند.
وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد :در یک
سال گذشته ،اقدامات مهمی برای بستن
گلوگاههای فســاد در حیطه وزارت راه و
شهرسازی انجام شده که بعضاً با تبلیغات
سنگین تخریبی برای کند شدن این روند
مواجه شده است.
«رستم قاسمی» در این اطالعیه که روز

پر کار وزارتخانه شــده که در این زمینه
خاطرنشان میشود این پرونده در مراحل
ابتدایی بوده و تا نهایی نشدن تحقیقات
توســط نهادهای نظارتی و قوه قضائیه به
جهت حفظ حریــم خصوصی افراد هیچ
گونه اطالعاتی از پرونده منتشــر نشده و
کلیه مطالب ذکر شــده صرفا گمانهزنی
اســت که صحت و ســقم آن مشخص و
مورد تایید نیست.
وی افزود :اینجانب به عنــوان وزیر راه و
شهرسازی ،ضمن تأکید بر اعتماد کامل
به نهادهای نظارتی دولت ،رسیدگی دقیق
و بدون مالحظــه درباره اتهام هر فرد در
هر جایگاهی را الزم و واجب دانســته و
آمادگی ایــن وزارتخانه را برای همکاری
در تکمیل تحقیقات و روشن شدن حقایق
اعالم میکنم .لکن الزم است رسانهها از

این روند مواجه شــده است که از جمله
این اقدامات میتوان به شــفافیت فراگیر
سازمانی ،حذف امضاهای طالیی ،عدالت
در فرصتهای اقتصــادی ،بازپسگیری
اموال و امالک ملی در اختیار سوءاستفاده
گران اشاره کرد که انشاءاهلل گزارش کامل
آن به اطالع مردم شریف خواهد رسید.
قاسم مکارم شیرازی کیست؟

قاسم مکارم شیرازی متولد سال  1363در
شهرستان المرد استاد فارس است .او در
حساب شخصی توییترش تحصیالت خود
را فوق لیسانس علوم سیاسی و دکترای
روابط بین الملل معرفی کرده است.
ازجمله سوابق اجرایی که خود قاسم مکارم
در توییتر به آن اشــاره کرده ،میتوان به
مشاور بین الملل شرکت بازرگانی پردیس
بانک رفاه ایران و مشاور بین الملل شرکت

مهندسی ایران (ایریتک) اشاره کرد.
قاسم مکارم شــیرازی دو سال پیش ،از
حوزه انتخابی شــیراز ،بــرای نمایندگی
مجلس نامزد شــد که در آن زمان هزینه
های تبلیغات و پشــتیبانی ســتادهای
انتخاباتی خــود را در توییتر  ۵۸میلیون
تومــان اعالم کرد .او در انتخابات مجلس
خــود را انتخــاب اول جوانــان شــیراز
میدانست ،اما در نهایت با کسب ۷6۵۰
رای ،نتوانست به مجلس شورای اسالمی
راه یابد .محمد قاسم مکارم شیرازی مدتی
نیز رئیس دفتر سید احمدرضا دستغیب
(فرزند سید فخرالدین) بوده است.
در زمــان نامزدی رســتم قاســمی در
ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت
جمهوری ،مسئولیت های ستاد انتخاباتی
وزیر راه و شهرسازی کنونی بر عهده قاسم
مکارم شیرازی بود؛ هرچند رستم قاسمی
درنهایت برای نامزدی ریاست جمهوری
رد صالحیت شد.
گفته میشود ،رستم قاسمی در ابتدا قصد
داشــت قاسم مکارم شیرازی را در سِ مت
مســئول دفتر و مدیرکلی حوزه ریاست
منصوب کند؛ اما این موضوع عملی نشد
و در نهایت قاسم مکارم به عنوان بازرس
ویژه و مشــاور عالی وزارت راه معرفی و
چندی پیش از ســوی رستم قاسمی در
کمیته شایســته گزینی ایــن وزارتخانه
منصوب شد تا انتصابات زیر سایه او انجام
شود.
گزارش های غیررســمی ،فساد در پروژه
شــهر جدید پردیس و دیگر پروژه های
کالن شهرســازی در کشــور را دلیــل
بازداشت قاسم مکارم شیرازی دانستهاند.

انتخاب یک زن برای ساختمان شماره  10بریتانیا؛
اعضای حزب محافظهکار پارلمان انگلستان ،لیز تراس
را بــه عنوان رئیس این حزب و نخســتوزیر آتی این
کشور انتخاب کردند .او باید آماده باشد تا کشوری را
تحت هدایت بگیرد که با رکود ،بحران گرانی و هزینه
معیشت و همچنین ناآرامیهای صنعت مواجه است.
تراس متولد ســال  19۷۵میالدی در شهر آکسفورد
است .پدرش پروفســور ریاضی و مادرش پرستار بوده
اســت .آنها زمانی که تــراس چهارســاله بود راهی
اسکاتلند و گفته میشود که او نقش «مارگارت تاچر»
نخســت وزیر اســبق انگلیس را در تاتر دبستان بازی
کرده است.
تــراس پس از اتمام دانشــگاه به عنوان حســابدار در
شرکت شل فعالیت داشت اما در رویای ورود به پارلمان
و ادامه فعالیتهای سیاسی بهسر میبرد .او شانس خود
را در انتخابات پارلمانی سالهای  2۰۰1و  2۰۰۵برای
کســب کرســی حوزه «همزوورث و کلدرولی» آزمود
اما در هیچکدام پیروز نشــد .تراس در سال  2۰۰6به
عضویت شورای شــهر منطقه گرینویچ لندن درآمد و
از دو ســال بعد هم به عنوان معاون اندیشکده دست
راستی ریفورم انتخاب شد.
او ســال  2۰1۰که دیوید کامــرون رهبر وقت حزب
محافظهکار در انتخابات پارلمانی پیروز شــد ،با کسب
 13هزار و  14۰رای کرســی منطقه نورفولک جنوب
غربی را به دســت آورد و به این ترتیب به پارلمان راه
یافت.سال  ،2۰12یعنی تنها دو سال پس از ورود تراس
به پارلمان ،او به عنوان معاون وزیر آموزش منصوب شد
و چهار سال بعد سکان وزارت دادگستری را در دولت
«ترزا می» دست گرفت.
سال  ،2۰19بعد از آنکه ترزا می از سمت نخستوزیری
اســتعفا کرد لیز تراس از تالش بوریس جانسون برای
رهبــری حزب محافظــهکار حمایت کرد .جانســون
هم بعد از نخستوزیر شــدن ،تراس را به عنوان وزیر
تجارت بینالملل انتخاب کرد .ســرانجام ،سال ،2۰21
در تغییراتی که جانســون در کابینه اعمال کرد سمت
لیز تراس به وزیر امور خارجه ارتقا یافت.
او روز  1۰جــوالی  2۰22اعالم کــرد که قصد دارد

«تــراس» «تاچــر» نمیشود

در انتخابات برای ریاست حزب محافظهکار انگلیس و
جانشــینی بوریس جانسون نامزد شود .بعد از پنج دور
رأیگیری ،او و ریشــی ســوناک دو نامزدی بودند که
با یکدیگر برای ســکونت در خانه شماره  1۰داونینگ
اســتریت لندن رقابت کردند و حاال او بعد از مارگارت
تاچر و ترزا می ،سومین نخستوزیر زن تاریخ انگلستان
است.
لیز تراس در همه دوران فعالیتش در سیاســت تالش
کــرده خودش را فردی شــبیه مارگارت تاچر نشــان
دهد .ماتیو جانســون ،استاد علوم سیاسی در دانشگاه
نورثامبریــا به روزنامــه ایندیپندنــت میگوید« :فکر
میکنم هر کســی که توجهی به سیاست داشته باشد
میتواند ببیند تراس سعی میکند چهرهای شبیه تاچر
از خودش به نمایش بگذارد .روشــن اســت که معتقد
است این بهترین راهبردش برای برنده شدن در رقابت
برای ریاست حزب محافظهکار است».

با این حال ،آنچه مشخص اســت این است که تراس
تفاوتهــای بارزی بــا مارگارت تاچر دارد .جانســون
میگوید« :تاچر صاحب دیدگاههای سیاســی روشن
و منســجمی بود و از تواناییهای فکری و سیاسیای
برخــوردار بود که نتیجــهاش تدوین سیاســتهای
مشخصی بود که مسیر کشور طی  3۰تا  4۰سال بعد
را روشن کرد».
او اضافــه میکند« :لیــز تراس ،نــه از توانایی فکری
الزم بــرای داشــتن چنان دیدگاهی برخوردار اســت
و نه اســتعداد سیاســی الزم برای رقــم زدن چنان
واقعیتهایی را دارد .میتوانم این را بگویم که او هرگز
از آن حمایتهای سیاســی گسترده [مانند تاچر] هم
برخوردار نیست».
به نوشته ایندیپندنت ،حتی در خطمشی خارجی هم
که به نظر میرسد این دو زن هر دو جنگطلب باشند،
با همدیگر تفاوتهایــی دارند .تاچر به دلیل کمک به

پایان یافتن جنگ ســرد مشهور اســت و زمانی اعالم
کرده بود که میخاییل گورباچف ،رهبر اتحاد شوروی،
«مردی است که میتوان با او معامله کرد».
اما در مورد تراس برعکس است و گاهی به نظر میآید
از مسیر او خارج میشــود و به کشمکش کنونی بین
اوکراین و روســیه دامن میزنــد .او در ماه فوریه ،در
پاســخ به این پرسش که آیا شــهروندان بریتانیا باید
داوطلبانه در این جنگ شرکت کنند ،گفت که از چنین
داوطلبانی « 1۰۰درصد» حمایت میکند -حرفی که
روسای ارتش به او گفتند آن را پس بگیرد؛ زیرا نگران
بودند مبادا به برخورد مستقیمتر بین بریتانیا و روسیه
منجر شود.
از طــرف دیگر ،لیز تراس در شــرایطی قــدرت را در
دست خواهد گرفت که انگلیس در سالهای گذشته از
بحرانی به بحران دیگر هدایت شده و در حال حاضر هم
درگیر یکی از بدترین معضالت خود به ســر میبرد .به
تازگی ،صندوق بینالمللی پول گزارش داد تاثیر بحران
انرژی بر خانوارهای بریتانیایی ســختتر از مردم سایر
کشورهای غرب اروپا بوده است.
همچنین بنابر اعالم دفتر آمار ملی بهای گاز طبیعی در
انگلیس در ماه جوالی ســال جاری میالدی 96درصد
افزایش داشــت و درهمین حال بهــای برق نیز با ۵4
درصد افزایش روبرو شــد .بنابــر تحلیلهای صورت
گرفته توســط دویچه بانک (،) 
تورم ساالنه قیمت مصرف کننده گاز و برق در انگلیس
در ســال جاری میالدی به طور متوســط حدود ۸۰
درصد افزایش داشــت درحالی که میزان تورم در 19
کشور عضو منطقه پول مشترک یورو دارای میانگین
رشد  4۰درصدی است.
برای روشن شــدن اینکه آیا لیز تراس تا چه اندازه از
پس حل این مشکالت برخواهد آمد باید منتظر گذشت
زمان بود .با این حال ،مشکالت پیچیدهای که انگلیس
در حــال حاضر با آنها مواجه اســت ،احتمال اینکه او
نتواند کاری از پیش ببرد ،بسیار باالست؛ مخصوصا که
خانم نخست وزیر ،شخصیت متزلزلی در سیاست این
کشور دارد.
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چه کشورهای از لیست واردات خودرو
حذف میشوند

نگاهی به روشهای بهبود وضعیت بازار سرمایه؛

مهمترین هدفی که همه کشــورها و جوامع
در تــالش برای رســیدن به آن هســتند،
رشد و توســعه اقتصادی است .در این میان
صاحبنظران اقتصادی از ســرمایه گذاری در
بورس بهعنوان دماســنج اقتصــادی و البته
اهرمی اثرگذار در اقتصاد رو به توســعه یاد
میکنند .چراکه بازار سرمایه به دلیل نقشی که
در گردآوری منابع مالی از طریق پساندازهای
کوچک و بزرگ دارد و همچنین نقشی که در
هدایت منابع مالی بهسوی مصارف و نیازهای
سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادی
دارد ،مورد توجهاند.
امروزه اهمیت و نقش بازارسرمایه و بورس
اوراق بهادار در اقتصاد کشــورها بر کسی
پوشیده نیســت .سرمایهگذاری در بورس
اهمیت زیادی در ســامانههای اقتصادی
دارد و به عبارتی ،یکی از مولفههایی است
که میزان ســنجش ســالمت یا بیماری
اقتصادی کشورها را مشخص میکند.
بــه گــزارش روزنامه «صبح امــروز» و به
نقل ازتجارت آنالین؛ در چند ســال اخیر،
بورس جایگاه ویــژهای در میان مردم پیدا
کرده و به یکــی از گزینههای جذاب برای
سرمایهگذاری تبدیل شده است .با توجه به
این نکته که در نیمه دوم سال  ،99شاخص
بورس ریــزش 4۵درصدی را تجربه کرد و
باعث نارضایتی عمومی در جامعه شد ،دولت
و مجلس بر آن شدند تا با اجرای یکسری
برنامههای سازماندهی و نظارتی ،وضعیت
بازار سرمایه را بهبود بخشند و این بازار را به
ثبات نسبی برسانند تا به این طریق ،اعتماد
عمومی را به بازار سرمایه برگردانند.
دیدگاهها درباره صدور مجوز نهادهای مالی

بنابراین مجلس ،سازمان بورس را ملزم به
رسیدن به ثبات و همچنین باال رفتن میزان

رونق به بورس بازمیگردد؟
نقدشوندگی و شفافیت در این بازار کرد.
در یک ســال گذشته ،تعداد شرکتهایی
که در حوزه بورس و بازارسرمایه فعالیت
میکنند ،به طور چشمگیری افزایش یافته
است.
در خصوص صدور مجوز نهادهای مالی و
تسهیل روند صدور آنها که در سالجاری
اعمال شــد ،دو دیدگاه وجود دارد .برخی
از اهالی بــازار و اقتصاددانان بر این باورند
که سازمان بورس ،با تسهیل صدور مجوز
کمی بازار ،باعث
نهادهای مالی و توسعه ّ
ایجاد رقابت بین نهادهــای مالی و ورود
ایدهها و ابزارهای جدید خواهد شد که در
نتیجه ،توسعه ظرفیتهای بازار سرمایه را
به دنبال خواهد داشــت .بنابراین سازمان
بورس باید رونــد صدور مجوز این نهادها
را تسهیل کند و بیشــتر امور نظارتی را
مورد توجه قرار دهد .از سوی دیگر ،برخی
معتقدند ،بازار سرمایه ظرفیت تعداد زیاد
شرکتها و نهادهای مالی را ندارد و صدور
بیرویــه این مجوزهــا ،در آینده نزدیک
شــرکتها را با چالشهای جدی مواجه
خواهد کرد.
همچنین باید در نظر داشــت که افزایش
صــدور مجوزها ،امر کنتــرل و نظارت بر
نهادهای مالی را برای سازمان بورس بسیار
دشوار میکند و در صورتی که این سازمان
نتواند بهدرســتی نظارت کند ،مشکالت
اساسی متوجه بازارسرمایه خواهد شد.
کمیســیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران
در روند بررســی و تصویب اصالح قانون
بازار اوراق بهادار خواستار مقابله با توسعه
جرمانگاری ،افزایش شــفافیت و تناسب
دادن بین جرم و مجازات در بورس است.
دبیر کمیته بورس کمیسیون بازار پول و

سرمایهگذاری

در بورس اهمیت

زیادی در سامانههای
اقتصادی دارد و

به عبارتی ،یکی از

مولفههایی است که

میزان سنجش سالمت
یا بیماری اقتصادی

کشورها را مشخص
میکند

ســرمایه اتاق ایران ضمن تاکید بر لزوم
افزایش شــفافیت بورس به کمک اصالح
قانون بازار اوراق بهادار ،تاکید کرد و گفت:
مقابله با توسعه جرمانگاری در بازار سرمایه،
ارتقای سطح شفافیت در بورس و تناسب
دادن بین جرم و مجــازات در این وادی،
آن چیزی اســت که اتاق ایران در احکام
اصالحی قانون اوراق بهادار دنبال میکند.
پیشنهادات بخش خصوصی برای اصالح
رویههای بازار

علــی ســامانیفرد ،دبیر کمیتــه بورس
کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به
تشریح مجموعه اولویتهای این کمیته در
راستای حضور پررنگتر بخش خصوصی
در روند تصمیمسازیهای دولت در حوزه

بازار ســرمایه و اصالح رویههای جاری در
این بخش با هدف بهتر شــدن شــرایط
حامن بر آن ،پرداخت.
بر اساس اظهارات او از اسفند سال گذشته
 11محور اصلی درباره مسائل زیرساختی
بازار سرمایه مورد توجه کمیته قرار گرفته
که از این بین میتوان به موضوع حاکمیت
شرکتی ،تامین مالی ،بازارگردانی و مسائل
مربوط به بازارســازی اشاره کرد .از طرفی
ارتقای جایگاه و نقش بورس کاال به عنوان
زیرساخت پایه برای ارتقای بورس اوراق در
دستورکار قرار دارد.
قانونی که  16سال مورد بازنگری قرار
نگرفته است

او همچنین از تشکیل و بررسی موضوعات
روز بازار ســرمایه در جلســاتی با حضور
فعــاالن بازار خبــر داد و گفــت :در این
جلسات ضمن بررسی مسائل و آثار ناشی
از آنهاف پیشــنهادهای خود را به صورت
مکتــوب در اختیار ســازمان بورس قرار
میدهیم و با بــه فراخور موضوع آن را به
عنوان موضوع جلسه با نمیاندگان سازمان
مطرح میکنیم.
سامانیفرد یکی از موضوعات مهمی که در
حال حاضر در دســت بررسی قرار دارد و
از اواسط سال گذشته مورد توجه بوده را
احکام اصالح قانون بازار اوراق بهادار عنوان
کرد و افزود :این قانون مصوب سال 13۸4
و در طول  16سال گذشته مورد بازنگری
قرار نگرفته است.
متناســب با تغییراتی که در بازار سرمایه
رخ داده ،به نظر میرسد اصالح این قانون
ضرورت داشــته باشــد .بنابراین در سال
 14۰۰موضوع اصــالح این قانون مطرح
شد و احکام احصالح قانون مورد بررسی

قرار گرفت .از آن زمان نماینده اتاق ایران
در جلسات بررسی قانون در مجلس حضور
داشته و این جلسات همچنان ادامه دارد.
بر اساس اظهارات دبیر کمیته بازار سرمایه،
در احکام اصالح قانون مدنظر ،حدود 1۸
ماده مورد توجه قــرار گرفته و اتاق ایران
بر دو بخش از آن تاکید دارد .فصل ششم
قانون کــه مربوط به جرایــم و مجازات
اســت ،باید موردبازنگی جدی قرار بگیرد
چراکه شاهد توسعه جرمانگاری در روند
فعالیتهای این بازار هســتیم و از طرفی
در ارائه مصادیق جرم ،شفافیت الزم وجود
ندارد.
عدم تناسب بین جرم و مجازات

او عدم تناسب بین جرم و مجازات را ایراد
دیگری دانســت که بر این اصالحیه وارد
بوده و باید بازنگری شود .سامانیفرد در
ادامه کارآیی بازار سرمایه در هر کشوری
را منوط به رعایت اصل شــفافیت در آن
دانســت و تاکید کرد :بزرگترین دارنده
اطالعات دولت است و متاسفانه در هیچ
کجای این قانون تعریف نشــده که اگر
دولت از اطالعات خــود برای اثرگذاری
بر بازار اســتفاده کرد ،چگونه باید با آن
برخورد کرد؟ در این رابطه پیشنهاد اتاق
ایران ،راهاندازی سامانهای است که دولت
مکلف باشد در آن هرگونه تصمیم جدید،
تعرفههای جدید و غیره را پیش از ابالغ
و اجرا ،افشــا کند و به اطالع فعاالن بازار
برســاند .البته باید تقویم زمانی مناسبی
بیــن تصویب و اجرای ایــن تصمیمات
در نظر بگیرد .دبیر کمیته بازار ســرمایه
خاطرنشــان کرد :شــفافیت به معنای
افزایش پیشبینیپذیری بازار ســرمایه
است.

وام  ۳تا  ۵میلیونی به زائران اربعین بدون مراجعه به بانک

وزیر امور اقتصــادی و دارایی اعالم کرد تا
ســقف  ۵میلیون تومان تســهیالت برای
حضور زمینی زائران اربعین حســینی (ع)
در بزرگترین اجتماع بشری جهان از سوی
بانکهای زیرمجموعه ایــن وزارتخانه پیش
بینی شده است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل
از ایرنا ،ســید احســان خاندوزی با اعالم
ایــن خبر گفت :به منظــور پرداخت این
وام ،پس از هماهنگی هایی که با سازمان
برنامــه و بودجه ،ســازمان حج و زیارت،
ســتاد مرکزی اربعین  ،پلیس گذرنامه و
بانک ها صورت گرفت  ،زائران سرپرســت
خانواری که یارانه دریافت می کنند ،پس

از درخواست این تسهیالت در سامانه حج
و زیارت (سماح) در صورتی که از مرزهای
زمینی خارج شــوند  ،مبلغ این تسهیالت
به صورت خودکار و بدون نیاز به مراجعه
به بانکها به حساب یارانه آنها واریز شده و
با اقساط یکساله از یارانه آنها کسر خواهد
شد.
وی افزود  :درخصوص زائرانی که سرپرست
خانوار نیســتند امکان بهــره مندی از این
تسهیالت با رضایت سرپرست خانوار فراهم
خواهد شد.
خاندوزی خاطرنشــان کرد :این تسهیالت
به طور ویژه برای آن دســته از هموطنانی
پیش بینی شده که به دلیل مشکالت مالی

توان حضور در راهپیمایی اربعین حسینی
را نداشتند.
وزیر اقتصاد میزان این تســهیالت را برای
سرپرست خانوار  3میلیون تومان ،سرپرست
خانــوار همراه با یک نفــر از اعضای خانوار
تحت پوشش او  4میلیون تومان و سرپرست
خانــوار و  2نفر یا بیشــتر از اعضای خانوار
تحت پوشش او  ۵میلیون تومان اعالم کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد :برای
دریافت این تسهیالت مطلقا نیاز به حضور
در بانکها نیست و این تسهیالت در صورت
ثبت درخواست در سامانه سماح به صورت
خودکار به زائران تعلق گرفته و در حســاب
یارانه آنها واریز می شود.

دولت آخر شهریور درباره قیمت تخم مرغ تصمیم گیری میکند
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با
اشاره به کاهش شدید قیمت تخم مرغ درب
مرغداری گفت :دولت آخر ماه جاری درباره
قیمت این محصول تصمیم گیری می کند.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل
از مهــر ،ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره
اتحادیــه مرغ تخم گذار اســتان تهران با
اشــاره به کاهش شــدید قیمت تخم مرغ
درب مرغداریها گفت :میانگین قیمت هر
کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری  34هزار
تومان اســت در حالی که دولت قیمت آن
را  3۵هزار و  ۵۰۰تومان اعالم کرده بود.
وی بــا اشــاره بــه  6برابر شــدن قیمت
نهادههــای تولید اظهار داشــت :در حال
حاضر قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم
تخم مرغ بیش از  ۵۰هزار تومان است و به
همین جهت تولید کنندگان در زیان بسیار
شدید هستند.

نبی پور با بیان اینکه  31شــهریورماه قرار
اســت در جلســهای با حضور مســئوالن
وزارت جهاد کشاورزی و معاون اول رئیس
جمهور ،قیمت این کاال بررســی و تعدیل
شــود ،تصریح کرد :در جلســهای که روز
گذشته با مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی
در این زمینه داشتیم ،تأکید کردیم که در
صورت ادامه روند فعلــی تولید کنندگان
گلههای مرغ را حذف خواهند کرد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار
استان تهران درباره اینکه اگر قیمت هر کیلو
تخم مرغ بیــش از  ۵۰هزار تومان و قیمت
هر شانه آن بیش از  1۰۰هزار تومان باشد،
تــوان خرید مردم به شــدت افت میکند،
تأکید کرد :ما نیز به این مسئله آگاهیم اما
مرغــداران نیز چارهای ندارند و بیش از این
نمیتوانند زیان را تحمل کنند و ادامه روند
فعلی منجر به نابودی تولید خواهد شد.

این فعــال بخش خصوصی عنــوان کرد:
دولت بایــد چــارهای برای این مســئله
بیندیشد به طوری که مصرف کننده قدرت
خرید داشته باشــد و تولید کننده نیز در
زیان قرار نگیرد.
نبی پور در بخش دیگری از ســخنان خود
درباره دالیل افزایــش قیمت مرغ توضیح
داد :احتمــاالً به دلیل کاهش جوجه ریزی
این اتفاق افتاده اما در حوزه مرغ تخمگذار
امکان ناگهانی کاهش جوجه ریزی وجود
ندارد .چرا که مرغ گوشتی حداکثر  4۵روز
در مرغداری میماند اما این زمان برای مرغ
تخم گذار  24ماه است.
وی درباره آخریــن وضعیت صادرات تخم
مرغ نیز گفــت :صادرات کمابیش به عراق
و افغانســتان انجام میشــود ضمن اینکه
مقداری نیز به پاکســتان تخم مرغ صادر
کردیم.

معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت گفت:
کشورهایی که در تحریم های ظالمانه آمریکا
شرکت کردند باید از لیست واردات خودرو به
کشورمان خارج شوند که این در حال پیگیری
است.
بــه گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از
تسنیم ،ابوالفضل خلخالی ،معاون دفتر صنایع
خودرو وزارت صمت در مورد آئین نامه وزارت صمت برای واردات خودرو و اشــکاالت
آن گفت :اینطور نیست که دست وزارت صمت برای نوشتن خیلی از بخش های آئین
نامه باز باشد چراکه قانون در برخی موارد محدودیت هایی ایجاد می کند.
وی افزود :از جمله این محدودیــت ها ،بحث لزوم انتقال فناوری و همچنین اولویت
واردات خودروهای اقتصادی برای عامه اســت و یک محدویت دیگر هم میزان ارزی
است که سازمان برنامه و بودجه برای این موضوع تخصیص داده که متناسب با شرایط
کشور است.
معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت متذکر شــد :مــا تا به امروز آئین نامه ای به
معنای آئین نامه اجرایی واردات مصوب نکردیم بلکه مصوبه هیئت وزیران با پیشنهاد
وزارتخانه را داریم که در راستای آن مصوبه ،دستورالعمل های واردات در حال نگارش
است و اتفاقاً جلساتی را هم با بخش خصوصی که واردات انجام دادند برگزار کردیم.
خلخالــی با بیان اینکه انتقال فناوری در اولویت این طرح قرار گرفته گفت :افراد می
تواننــد طرح کســب و کار خود را ارائه کنند و اگر شــرایط خدمات پس از فروش و
نمایندگی را داشته باشد ما هم برای تأمین مالی واردات به آنها کمک می کنیم.
وی عنوان کرد :کشــورهایی که در تحریم های ظالمانه آمریکا شرکت کردند باید از
لیست واردات خودرو به کشورمان خارج شوند که این در حال پیگیری است.
خلخالی افزود :سقف دالری که در این آئین نامه تعیین شده متناسب با تصمیم گیری
های کالن کشور در حوزه اقتصاد است ضمن اینکه ما در این بخش ،توان تولید داریم.

پاسخ همتی به رییسجمهور

همتی به اظهارات رییسجمهور در خصوص
عدم بازگشت ارز صادراتی در دورهای که در
مسند ریاست قوه قضاییه حضور داشت پاسخ
داد.
بــه گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از
خبرانالین ،رییسجمهوری در نشستی که با
حضور رییس کل بانــک مرکزی و وزیر امور
اقتصادی و دارایی و دیگر مقامات بانکی و اقتصادی حضور داشتند ،تاکرد کرد :وقتی
من در دستگاه قضایی بودم بحث از برگشت ارز صادراتی بود.
وی ادامه داد :آنجا اعالم کردند که  2۷میلیارد دالر از صادراتی برنگشته است .حاضر
نبودند اسم چهار بدحساب را اعالم کنند و بگویند این بها بدحسابن .پاکت میبستند
در پاکت و میگفتند در این را باز کن و ببین چه کسانی هستند.
همتی در صفحه شخصی خود نوشته است :جهت یادآوری .اسامی رسما در چند مرحله
به قوه قضاییه ارسال شد .برخی از متخلفین بازداشت شدند و بخشی از ارزها برگشت.
بخشی بیشتری از ارزها نیز در تعامل با صادرکنندگان محترم به چرخه اقتصاد برگشت.
وی تاکید کرده است :پاکت دربسته در مناظره تقدیم شما شد ،لیست بدهکاران دانه
درشت بانکی بود نه صادرکنندگان .اعالم عمومی اسامی اشخاص صرفا با تشخیص و
مجوز مقام قضایی ممکن است .جزییات قبال به مراجع امنیتی و قضایی اعالم شده بود.
وی تاکید کرده است  :امیدوارم حداقل وعدههای اصلی در مناظرهها فراموش نشود.

حق مسکن  ۶۵۰هزار تومانی کارگران از مهر
عملیاتی میشود

معــاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی می گوید:موضوع افزایش حق
مسکن کارگری مطابق آنچه که پیش از این
در شــورای عالی کار تصویب شــده بود ،هم
اکنون در دســتور کار است .به احتمال زیاد
این افزایش از مهر عملیاتی میشود.
بــه گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از
تســنیم ،در حالی که نمایندگان کارگران همچنان در انتظار ابالغ مصوبه اصالح حق
مســکن از سوی دولت هستند که نیمی از ســال گذشته است و هنوز حقوق قانونی
دریافت نکرده اند.
محمد باقر قالیباف ،رئیس مجلس در بیســت و نهم تیرماه  14۰1در نامهای رسمی
خطاب به دولت ،اصالح دو مصوبه را خواستار شد؛ اول ،افزایش مستمری بازنشستگان
و دوم ،مصوبهی کمک هزینهی مسکن کارگران.
در این نامه ،مهلت دولت یک هفته ذکر شده بود اما اکنون با گذشت چند ماه از این
نامه ،مصوبه کمک هزینه مسکن هنوز بازبینی نشده است؛ در ارتباط با کمک هزینه
مسکن کارگران مشمول قانون کار ،باید حق مسکن 6۵۰هزار تومانی که همان مصوبه
شورایعالی کار است احیا شود.
رعیتی فرد معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی می گوید:موضوع
افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه که پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده
بود ،هم اکنون در دستور کار است .به احتمال زیاد این افزایش از مهر عملیاتی میشود.
وی ادامــه داد :در صورت ابالغ افزایش حق مســکن کارگری ،در ماههای باقی مانده از
سال ،14۰1مبلغ یکصد هزار تومان به دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه میشود.
رعیتی فرد گفت :از سوی دیگر چون مبنای اجرای این مصوبه ابتدای سال 14۰1است،
مابهالتفاوت این افزایش به ماههای سپری شده نیز تعلق میگیرد .این بدان معنی است
که هر کارگر مشمول قانون کار ،بابت شش ماه نخست سال جاری ،مبلغ ششصد هزار
تومان را به عنوان مابهالتفاوت افزایش حق مسکن از کارفرمای خود طلبکار میشود.

روسیه غرب مقصر افزایش قیمت غذاست

مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت
امور خارجه روسیه اعالم کرد که تحریمهای
غرب جلوی صادرات غالت روســیه را گرفته
است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از
راشاتودی ،الکساندر کینشچاک ،مدیر بخش
خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه
روسیه ،گفت :کشورهای غربی نمیخواهند
محدودیتهای موجود بر صادرات محصوالت کشاورزی روسیه را بردارند و به همین
دلیل جلوی کاهش قیمت مواد غذایی در بازار جهانی را گرفتهاند.
وی طی مصاحبهای گفت که روسیه طی ماههای گذشته مجبور شده تا مکانیزمهای
خاصی را برای صادرات ایجاد کند.
به گفته این مقام روس ،تحریمهای آمریکا و اروپا که شامل قطع دسترسی بانکهای
روسیه به سوئیفت و مسدود شدن انتقال دالر و یورو هستند و در قالب آنها شرکتهای
بیمه کننده محمولههای روس هم مجازات میشوند ،جلوی پهلو گرفتن کشتیهای
خارجی در بنادر روس و دسترسی شرکتهای روسی به کشورهای خارجی را گرفته
است.
از دیگر تبعات تحریمها افزایش شدید قیمت حمل محمولههای روس است.

اجتماعی
در شهر
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کتابیبرایبازخوانیمیراثتوسعهایمجیدتهرانیان

پدرام الوندی
کتاب جدیدی دربارهٔ مجید تهرانیان ( )1391-1316به همت هادی خانیکی منتشر شده
است .خانیکی سالهاست که در کالسهای کارشناسی ارشد و دکترای علوم ارتباطات،
ذیل چت ِر موسع
عموماً در دانشــکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی همواره ِ
«ارتباطات توسعه» از تهرانیان گفته و نوشته است.
اینبار اما فراغت نســبی ناشــی از دورهٔ درمان سرطان پانکراس این فرصت را به استاد
داد تا پارهای از مکتوبات تهرانیان را که سالها موضوع درس و بحث او با دانشجویانش
بوده است ،برای عالقهمندان به ارتباطات توسعه بازخوانی کند و در قالب کتابی با عنوان
«اندیشهٔ پیشرفت و تحوالت جدید جامعهٔ ایران» عرضه کند.
شناخت مجید تهرانیان برای عالقهمندان به علوم ارتباطات ضروری است .این ضرورت
برآمده از تجربهٔ نگارنده در مطالعه آثار و احوال تهرانیان در طول سالهای تحصیل است.
بخش مهمی از این شناخت از خالل کالسهای دکتر خانیکی به دست آمده است و به
همین دلیل است که خانیکی کتاب «اندیشهٔ پیشرفت و تحوالت جدید جامعهٔ ایران» را
مهمترین ثمرهٔ مطالعاتی و تدریسش در حوزهٔ ارتباطات توسعه میداند.
نخستین گزاره به «پژوهشکدهٔ مطالعات ارتباطی و توسعهٔ ایران» باز میگردد .نهادی که
در ســال  13۵3در چارچوب طرح «آیندهنگری سازمان رادیو تلویزیون ایران» پیٰیزی
شــد و در دورهٔ کوتاه فعالیت (تا پیروزی انقــالب ایران) تالشها و پژوهشهای علمی
گســتردهای را در حوزههای میان رشتهای بین علوم ارتباطات و قلمروهای دیگر علوم
انسانی ســامان داد .عمدهٔ پژوهشهای باقیمانده از تهرانیان و سایر همکاران او ،که از
سرآمدان آن
سرآمدن پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی در ایران و محققان مدعو آن از
ِ
روزگار در جهان بودند ،محصول هفت سال فعالیت این پژوهشکده و برآمده از استقالل
سفارشی به خوشامد دربار و دولت بوده است.
نسبی آن از نهاد قدرت و پروژههای
ِ
رجوع به کتاب دیگری که نشر نی دربارهٔ تهرانیان منتشر کرده است« :صدایی که شنیده
نشد» (به همت عباس عبدی و محسن گودرزی) گواه خوبی بر این ادعاست .در این کتاب
مروری برهمان طرح آیندهنگری صورت گرفته است .این طرح به همت مجید تهرانیان و
علی اسدی اجرا شد و از نخستین پیمایشهای ملی در ایران به شمار میرود .یافتههای
آن طرح در دههٔ پنجاه نشان میداد که در زیر پوست جامعهٔ ایران یک جریان دینی در
حال رشــد است و البته به دلیل ناشنوایی جریان حاکم در آن سالها این پژوهش که
زیرگوش دولت انجام شد ،شنیده نشد.
اکنون حدود نیم قرن از زمان تأسیس این پژوهشکده میگذرد و بخشهایی از پژوهشهای
انجام شده در آن پیش از این ،به جز کتاب عبدی و گودرزی ،در کتاب دیگری به همت
هادی خانیکی منتشر شده است .این کتاب که با نام «دانشگاه ارتباطات و توسعه ملی
در ایران» توسط پژوهشکدهٔ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منتشر شده است
چهار پژوهش کلیدی را دربارهٔ دانشــگاه و در نسبت میان دانشگاه با جامعه ،ارتباطات
و توسعهٔ ملی در برمیگیرد .نکتهٔ جالب اینجاست که برخی مسائلی که تهرانیان ذیل
«جنبههای اجتماعی و فرهنگی فرار مغزها» و یا «ارتباطات ،فرهنگ و بحران دانشگاه» به
آنها پرداخته است ،خوشبختانه یا متأسفانه همچنان رنگ و بوی تازگی دارد .در فرازی از
این کتاب تهرانیان با اشاره به بحران دانشگاه در آن سال مینویسد (ص « :)2۷4گسترش
شتابزده آموزش عالی در دههٔ اخیر سنتهای گذشته را بیش از پیش سست کرده و
هضم عناصر جدید را مشکل و بلکه امکانناپذیر ساخته است .کمبود استادان و مدیران
ورزیده یکی از مشکالت این امر است ،و سلب اختیار از استادان و مدیران با صالحیت
علمی دلیل دیگری بر تشدید این بحران» .در جایجای پژوهشهای بازخوانی شده در
این کتاب حذف تاریخ نگارش از سربرگ چنین گفتاری تشخیص دورهٔ زمانی مورد اشاره
را برای پژوهشگران حوزهٔ آموزش عالی ناممکن و دشوار میسازد .پژوهشهای مورد اشار
ه در این دو کتاب بخشی از مجموعه تالشهای علمی و روشمندی است که در عمر پربار
این نهاد میان رشتهای به میراث مانده است .پژوهشگری در کالس جهانی
شخص مجید تهرانیان اختصاص دارد .مرور آثار به جای
علمی
گزارهٔ دوم به ویژگیهای
ِ
ِ
مانده از او در قالب تألیف یا سرپرستی نویسندگان در مجموعهٔ مقاالتی که در سالهای
قبل و بعد از انقالب ایران از او منتشر شده است ما را با پژوهشگر و اندیشمندی روبرو
میکند که با اصحاب اندیشه همآورد است .مقاله «مهار مدرنتیه ،به سوی یک پارادایم
جدید »1او که در سال 199۷و در کتاب «ارتباطات بینالمللی و جهانیسازی :مقدمهای
انتقادی »2توسط انتشارات سِ یج منتشر شد ،نخستین مواجههٔ من در دورهٔ کارشناسی
ارشــد با مجید تهرانیان بود .مقالهای که جدای از تسلط حیرتانگیز نویسنده به تاریخ
مدرنیته ،دو ایــدهٔ محوری پایان تاریخ فوکویاما و برخورد تمدنهای هانتینگتون را به
چالش کشیده بود و به سیاقی همیشگی اش تالش کرده بود از منظری ایرانی و شرقی و
با تأکید مفاهیم توسعه و نوگرایی را بازخوانی کند .مرور دیگر آثار او از جمله پژوهشهایی
که در کتاب جدید «اندیشهٔ پیشرفت و تحوالت جدید جامعهٔ ایران» بازخوانی شدهاند و
به طور خاص دو گفتار بلندی که با عنوان «اندیشهٔ پیشرفت :پیشگفتاری بر نظریههای
رشد اقتصادی» و «ابعاد انسانی توسعه» در این کتاب آمده است نشان از پیوند عمیق او
با فرهنگ و ادبیات در غرب و شرق دارد .نقل قولها و اشاراتی که تهرانیان در جایجای
گفتارهایش به آنها ارجاع میدهد و پیوندهایی که به خوبی در مطالعات تطبیقی به آنها
اشاره میکند بدون یک زمینهٔ گسترده و عمیق پژوهشی نشدنی هستند.
به طور خاص در سالهای دههٔ نود میالدی تهرانیان به سبب حضور و تدریس و پژوهش
جهانی تودا و پیش از آن مؤسسه صلح
در ژاپن و ریاست مؤسسهٔ سیاستپژوهی و صلح
ِ
ماتســوناگا در ژاپن عالقه ویژهای به مقایسه میان روندهای توسعه در ایران و ژاپن پیدا
کرد .برای نخستین بار پس از درگذشت تهرانیان در این کتاب مقالهٔ بلندی از او با عنوان
«سنت و تجدد در تاریخ معاصر ایران و ژاپن» منتشر شده است.
گزارهٔ سوم به ویژگی جهانوطنی تهرانیان باز میگردد .او در تجربیات آکادمیک خود در
حوزهٔ علوم انسانی پژوهشگری فراتر از ایران و در عین حال وفادار به ایران بود .خلق مفهوم
«توسعهٔ ملی» در روزگاری که برنامههای توسعهٔ آمرانه خریدار داشتند و طراحان توسعه
برای کشورهای شرق در سوی دیگر اقیانوسها ایدهپروری میکردند ،از جمله تالشهای
ارزشمند او بود .در آن سالها تهرانیان در کنار فرهاد حکیمزاده و مارچلو ویداله سرپرست
تألیف یک کتاب مشترک میان پژوهشکدهٔ مطالعات ارتباطی و توسعهٔ ایران و انتشارات
راتلیج شدند با عنوان« :سیاستهای ارتباطی برای توسعهٔ ملی.»3
نکتهٔ اولی که برای نگارنده در مواجهه با تهرانیان به چشم میآید ،سوای از همهٔ لذاتی که
بردهام و سعی کردم در این گفتار به اشتراک بگذارم این است که خواندن پژوهشهای
تهرانیان برای ما بیشتر به کشف «روش» و «منطق» مواجهه با موضوع منجر میشود.
آنجا که تهرانیان از جهانهای توسعه سخن میگوید و سلطهٔ بالغی ادبیات توسعهٔ برآمده
از غرب را که پژوهشگران دیگری مانند دانیل لرنر در کشورهای «درحال توسعه» دنبال
میکردند و به دنبال افزایش سواد و شهرنشینی و توسعهٔ رسانهها و مشارکت در انتخابات
فرهنگی توسعه در جوامع
برای توسعهیافتگی بودند ،به چالش میکشد و به ریشههای
ِ
غربی و شــرقی میپردازد و برهمین اساس هم از «اندیشهٔ پیشرفت» سخن میگوید و
تالش میکند تا فهمی جهانی و همتراز میان شرق و غرب از پیشرفت را ارائه کند.
نکتهٔ دوم اما به شارح کتاب یعنی دکتر هادی خانیکی باز میگردد .تهرانیان در سالهای
پس از انقالب فرصت اندکی برای حضور در ایران پیدا کرد .یکسالی در دانشگاه درس داد
و سپس با داستانی که بارها تکرار شده است مجبور به ترک میهن شد .در همان دوران
کوتا ِه حضور ،مباحثات و مکالمات میان او و هادی خانیکی به عالقه و اعتماد متقابل منجر
شد و تهرانیان دستنوشتهها و پژوهشهای کمتر در دسترسش و همچنین طرح و شرح
درس کالســیاش را به هادی خانیکی سپرد و به اضطراری ناموجه و تأسفبار از ایران
رفت .در سالهای بعد نیز به دالیل مختلف ،اجرای برنامهٔ پژوهشی مشترکی که میان این
دو صحبتش شده بود میسر نشد اما خانیکی مهمترین شارح «منطق» و «روش» مواجههٔ
تهرانیان با مسائل حوزهٔ ارتباطات و توسعهٔ ملی ماند و بسیاری پژوهشهای او را گرد آورد
و به موضوع مباحثهٔ کالسهای درس دانشگاهی تبدیل کرد .از دل این مباحث رسالههای
دکتری به نگارش درآمدهاند و مقالهها و سخنرانیهای دانشگاهی مختلفی در سالهای
اخیر منتشر شدهاند و پژوهشگران مختلفی با میراث فکری تهرانیان آشنا شدهاند.
این کتاب عالوه بر بازخوانی پژوهشهای تهرانیان دو فصل مهم در ابتدا و انتها دارد که
به خصوص فصل پایانی کتاب با عنوان «تحوالت جدید جامعهٔ ایرانی و مسئلهٔ توسعه و
ارتباطات در ایران» عم ً
زمانی اندیشهٔ تهرانیان است .در حقیقت انتخاب
ال جمعبندیِ این ِ
و چینش این گزارشها و توضیحات مؤلف در ابتدای آنها و در ابتدا و انتهای کتاب در
مجموع اثری خواندنی و کارا برای عالقهمندان حوزهٔ ارتباطات و توسعه فراهم آورده است.

به پایان کرونا نزدیک میشویم؟
الهه جعفرزاده /طبق اعالم آژانس بهداشت
سازمان ملل متحد ،در هفته گذشته 4.۵
میلیون مورد جدیــد ابتال به کووید19-
گزارش شــد که این آمار نسبت به هفته
قبل 16 ،درصد کاهش داشــته اســت.
همچنین آمار مربــوط به مرگومیر نیز
 13درصد کاهش یافته و طی این مدت،
تلفات ناشی از ویروس کرونا چیزی حدود
 13۵۰۰نفر بوده است.
سازمان جهانی بهداشــت اظهار داشت:
مرگومیــر در همهجــای جهان کاهش
یافته اســت ،به جز آسیای جنوب شرقی
و غرب اقیانوس آرام؛ که آمار فوتیها در
این نواحی به ترتیب  1۵درصد و  3درصد
افزایش یافته است.
بنا به هشدار تدروس آدهانوم گبریسوس،
مدیــر کل ســازمان جهانی بهداشــت،

احتمال دارد که با شروع فصل زمستان در
نیمکره شمالی و ظهور احتمالی گونهی
خطرناکتری از کووید ،19-شاهد افزایش
تعداد بستریها و مرگومیرها باشیم.
او گفت که نرخ واکسیناســیون ،حتی در
کشورهای توسعهیافته و غنی ،همچنان
بسیار پایین است .تدروس اضافه کرد3۰ :
درصد کارکنان بهداشــت و  2۰درصد از
افراد مسن هنوز واکسینه نشدهاند.
مدیر کل ســازمان جهانی بهداشــت از
افرادی که هنوز واکسن دریافت نکردهاند،
درخواســت کرد هرچــه زودتــر برای
واکسیناسیون اقدام کنند.
تا کنون واکسنهای کووید ،19-حتی با
ظهور گونههای مختلف ،تنها سویه اصلی
ویــروس کرونا را هدف قــرار دادهاند؛ اما
واکسنهای تقویتکنندهی جدید ،که با

سازمان جهانی
بهداشت اخیر ًا،
طی یک نشست
خبری ،گفت که
تعداد مواردِ جدید
ابتال به ویروس
ومیر
کرونا و مرگ
ِ
گزارششده در
سطح جهانی تقریب ًا
در همه جای دنیا
کاهش یافته است

واکســن «دو ظرفیتی» یا دوگانه
عنوان
ِ
شــناخته میشــوند ،هم در برابر سویه
اصلی ویروس کووید و هم مســریترین
زیرسویهی آن ،یعنی اومیکرون  4.BAو
 ، ۵.BAمقاومت و ایمنی ایجاد میکنند.
پیشگامان مقابله با اومیکرو
نخست بریتانیا ،نسل جدید واکسنهای
دو ظرفیتی ساخت شرکت مدرنا را تأیید
کرد و تصمیم گرفت که این واکسنهای
دوگانه را ابتدا به افراد باالی  ۵۰سال ،به
عنوان دوز تقویتکننده ،تزریق کند.
سپس آژانس دارویی اروپا ،از تأیید نهایی
دو واکســن کووید 19-که سویه فرعی
اومیکرون را هدف قرار میدهند و توسط
شرکتهای فایزر-بیونتک و مدرنا تولید
شــدهاند ،خبر داد .این واکسن ،عالوه بر
نســخه اصلی ویروس کرونا ،سویه فرعی

اومیکــرون  1.BAرا نیز موردهدف قرار
میدهد.
کانادا نیز در روز پنجشنبه تزریق و مصرف
واکســنهای دو ظرفیتــی کووید،19-
که توسط شــرکت مدرنا تولیده شدهاند،
را برای بزرگســاالن تأیید کرد .سازمان
بهداشــت و ســالمت کانادا در بیانیهای
اعالم کرد که واکســن دو ظرفیتی مدرنا
ایمن و مؤثر است و در عین حال ،ایمنی
قابلقبولی را در برابر زیرشاخههای 4.BA
و  ۵.BAاومیکرون ایجاد میکند.
کارل الوترباخ ،وزیر بهداشــت آلمان ،هم
اخیــرا ً اعالم کرد :آلمــان از هفته آینده
استفاده از واکسنهای جدید کووید،19-
که برای مقابله با گونهی اومیکرون تولید
و در اتحادیه اروپا تأیید شده است ،را آغاز
خواهد کرد.

طالبان زیر قول و قرارش زد

محرومیت دریاچه هامون از حقابهاش
در شرایطی که دولت طالبان وعده داده
بود بــه تعهداتش در خصــوص حقابه
دریاچه و تاالب هامون عمل خواهد کرد،
شــواهد حکایت از خلف وعده ایشان و
سرازیر شــدن آب به مسیر غیرطبیعی
دارد!
تابناک نوشت :ایران و افغانستان به رغم
قرابتهای فراوانی که با یکدیگر داشــته
و دارند ،از دیرباز بر ســر برخی مســائل
اختالفاتی داشته اند که یکی از مهمترین
هایش ،مســاله هامون اســت؛ هفتمین
تاالب بین المللی جهان که شــامل سه
دریاچه نزدیک به هم به نامهای هامون
پــوزک ،هامون صابری و هامون هیلمند
اســت که همــه تحت عنــوان دریاچه
هامون شــناخته میشــوند و حتی در
ســرگرمیهای جدولی و بازی با اعداد،
مساحت آنها با هم جمع زده میشود تا
این گونه دریاچه هامون سومین دریاچه
کشــورمان بعد از دریاچههــای خزر و
ارومیه لقب گیرد.
محرومیت دریاچه هامون از حقابهاش با
انحراف دوباره هیرمند از مسیر طبیعی!
 /معــاون رئیــس جمهور :خلــف وعده
افغانســتان را از طریق سازمانهای بین
المللی پیگیری میکنیمالبته همین که
نام دریاچه ارومیه بیاید ،کافی اســت تا
یــاد مصائب و مشــکالت و بحران رو به
گســترش آبی در کشــورمان بیفتیم،
امــا وقتی پای هامون بــه میان میآید،
نگرانیها وســیعتر هم میشــود ،چون
این تاالب در پایین دست حوضه آبریزی
قرار دارد که منابــع تغذیه آن در خاک
کشورمان نیست و عمدهترین منبع آب
آن ،رود هیرمند اســت که در افغانستان
جریان دارد؛ رودی پر آب که باید در آخر
مسیرش به هامونها بریزد ،اما نمیریزد
چراکه سدهای عظیمی روی آن احداث
شده است!
احتماال نام ســد کمال خان به گوشتان
آشناســت و حتی درباره سد دیگری که
همســایه شــرقی در تالش است روی
هیرمند احداث نمایــد و کمال خان در
قیاس با آن ،بســیار کوچک اســت هم
شنیده اید و چه بسا در سایه بحرانهای
آبی ،درباره مذاکرات طوالنی مدت میان
ایــران و افغانســتان در خصوص حقابه
هیرمند و هامون اطالعاتی داشته باشید
و بدانید که رعایت یــا عدم رعایت آن،
همــواره میان مقامات دو کشــور محل
بحث بوده است ،اما ســوای همه اینها،

,,
وضعیتی عجیب که انتظار میرفت امسال تغییر کند چراکه علیاکبر محرابیان ،وزیر
نیرو اعالم کرده بود طالبان در توافقی با کشورمان قول داده اند که «قطرهای آب
به سمت گود زره که منطقهای لم یزرع است جاری نشود ».قول و وعدهای که حاال
تصاویر ماهوارهای نشان میدهد ،محقق نشده است تا نه تنها وخیمترین روزهای
هامون تداوم داشته باشد ،که خطر شکل گیری کانون گرد و غبارهای آسیب زا،
سه کشور را تهدید کند
بالی دیگــری هم هامون را تهدید کرده
که نسبتا تازهتر است.
درباره تالش افغانستانیها برای انحراف
هیرمند از خط سیر طبیعی و ثقلی اش
ســخن میگوییم که چندسالی است در
دســتور کار مقامات کشور همسایه قرار
گرفتــه و به رغم مذاکرات صورت گرفته
و وعده دولــت طالبان مبنی بر توقفش،
امســال نیز بروز و نمود یافته و اجرایی
شده است؛ اینکه افغانها ترجیح داده اند
مسیر طبیعی هیرمند را دستکاری کنند
به گونهای که آب به جای رسیدن به سه
هامون ،روانه «گودزره» شــود که شوره
زاری در پایین دســت تاالب است و در

خاک افغانستان واقع شده.
گودزره جایی اســت که از دیرباز وقتی
هیرمند به تاالب هامون میرســید و به
ترتیــب هامون پوزک ،هامــون صابری
و بعد هامــون هیرمند (هلمنــد) را پر
میکرد ،ســرریز آن به گودزره ســرازیر
میشــد .نقطه پایــان هیرمند پرآب که
حاال چندســالی اســت با حفر زمین در
باالدست هامون ها ،محل سرازیر شدن
آبی شــده که حقابه دریاچهها و تاالب
بیــن المللــی هامون اســت .تاالبی که
زیســت مردم و جانداران بسیاری به آن
وابسته بوده و هست ،اما حاال نابود شده
و به جای تالش بــرای حفظ باقیمانده

حیــات در آن و پیرامونش ،دســتمایه
سیاستهای نادرست شده است.
محرومیت دریاچه هامون از حقابهاش با
انحراف دوباره هیرمند از مسیر طبیعی!
 /معــاون رئیــس جمهور :خلــف وعده
افغانســتان را از طریق سازمانهای بین
المللی پیگیری میکنیم
نکته قابل تامل ،اما آنجاست که یک سوم
تاالب در خاک افغانســتان واقع است و
با انحراف آب رود از مســیر طبیعی اش،
زندگی افغانستانیهای مجاور این تاالب
هم دســتخوش بالیایی شــده است ،اما
نه آن مصیبتهــا و نه بالی عظیم تری
که بر ســر ســاکنان پیرامون تاالب در

خاک کشــورمان آمده ،موجب نشده که
مقامات افغانستان دست از کار نادرست
خود بکشند و به پرداخت حقابه هامون
ـ که در چندین معاهــده پذیرفته اند ـ
عمل کننــد؛ حقابهای که البته بحث در
خصوص میزان آن و شکل رهاسازی اش
به تاالب از قبل هم حرف و حدیثهای
زیادی وجود داشته است.
وضعیتی عجیب که انتظار میرفت امسال
تغییر کند چراکه علیاکبر محرابیان ،وزیر
نیرو اعالم کرده بود طالبان در توافقی با
کشورمان قول داده اند که «قطرهای آب
به سمت گود زره که منطقهای لم یزرع
است جاری نشــود»؛ قول و وعدهای که
حاال تصاویر ماهوارهای نشــان میدهد
محقق نشده است تا نه تنها وخیمترین
روزهای هامون تداوم داشــته باشد ،که
خطر شکل گیری گرد و غبارهای آسیب
زا ،ایران و افغانســتان و حتی پاکستان
را در محدودهای وســیع با کانون تاالب
هامــون تهدید کند و به شــکل گیری
بحرانهای انسانی منجر شود.
ماجرا زمانــی تامل برانگیزتر میشــود
که فیروز قاســم زاده ،سخنگوی صنعت
آب کشــور در پاسخ به ســوالی در این
خصوص ،از قول افغانستانیها گفته که
«این اتفــاق غیرعمدی و به دلیل وجود
نقص در سازه انحرافی سد کمالخان رخ
داده و قرار شــده است که دولت طالبان
نقص این سازه را به گونهای برطرف کند
که دیگر آب به طرف شــوره زار منحرف
نشــود» ،در حالی که به نظر میرسید با
مذاکــرات صورت گرفته بین مقامات دو
کشــور ،تدابیر الزم برای رسیدن حقابه
هامــون به تــاالب فراهم آیــد که مهم
ترینش ،انسداد راههای انحرافی دایر شده
در افغانستان برای هدایت آب هیرمند به
گودزره بوده است.
اتفاقــی که از دید مســئوالن ســازمان
حفاظت محیط زیست کشورمان معنایی
متفاوت دارد و باید به شــکل متفاوتی با
آن برخورد کــرد به این صورت که علی
سالجقه ،معاون رئیس جمهور و رییس
سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان
از آن بــا عنــوان «خلف وعــده طرف
افغان بــرای تخصیص حقابــه هامون»
یاد میکند و تاکیــد دارد« :وقتی طرف
مقابل به تعهدات خود پایبند نباشــد ما
هــم از طریق ســازمانهای بین المللی
برای دریافت حقابه هامون اقدام خواهیم
کرد».
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کافهشعر
حسن عارفیمهر
از حاصل دنیا ،غم آن قسمت ما شد
یک عمر خوشی ،ختم به اندوه و بال شد
در حیرتم از کو ِه پر از غم که چگونه
دل ِ
من بیحوصله جا شد
در این ِ
تنگ ِ
یک بار اگر بخت به ما روی خوشی داشت
صد بار دگر قسمت ما جور و جفا شد
زنجیر شد و بند به پاهای دلم بست
آن لحظه که گیسوی تو بر شانه رها شد
دیوانه نبود این دل معصو ِم من ،اما
با دیدن خال لب تو سر به هوا شد
تنها دل من بود که از عشق تو میسوخت
بیچاره درین معرکه انگشتنما شد
از «آگاتا کریستی» تا «جی کی رولینگ» ؛

نویسندگان مشهوری که با نام مستعار مینوشتند

به عقیده بسیاری نام مستعار یک مساله
پیچیده چندوجهی است :چراکه میتواند
راهی برای ناشــناس ماندن ،ساخت یک
چهره اجتماعی یا تغییر آن ،انعکاس یک
هویت مرموز یا اجتناب از انتظارات باشد.
درواقع نام مســتعار حتی رواج هم دارد و
در همین کشــور خودمان هم بسیاری از
چهرههای سرشناس از این شیوه استفاده
کردهاند؛ البته ذیل عنوان «تخلص»! اما در
این بین به این موضوع هم باید اشاره کرد
که در خارج از این مرز و بوم نیز شماری
از نویسندگان برجستهای که این روزها به
عنوان خالقان برخی از شناختهشدهترین
آثار ادبی میشناسیم به دالیل مختلفی در
مقطعی از فعالیت ادبیشان با نام مستعار
نویسندگی میکردند.
به گــزارش روزنامه «صبــح امروز» و به
نقل از نشنال ،اگر نام «استیون کینگ»
را بشنوید بیدرنگ کتابهایی همچون
«درخشــش» و «آن» به ذهنتان خطور
میکنــد ،با اینحــال اگر نــام «ریچارد
بچمن» را برای یــک طرفدار کتابهای
ترســناک بخوانید ،به احتمــال زیاد او
را نمیشناســد .این درحالی اســت که
هر دو این نویســندگان در واقع یک نفر
هستند .همچنین «آگاتا کریستی» یکی
از مشهورترین نویسندگان جنایی جهان
است ،اما کمتر کسی میداند او زمانی با
نام مســتعار «مری وستمارکوت» کتاب
منتشر میکرد.
در ادامــه بــا شــماری از نامدارتریــن
نویســندگان جهان آشــنا میشوید که

تجربه نویسندگی با نام مستعار را داشتند؛
«جی کی رولینگ»« /رابرت گالبریت»

«جی کی رولینگ» نویســنده برجسته
مجموعه داستانهای «هری پاتر» است.
با اینکه نام واقعی این نویسنده بریتانیایی
«جــوآن رولینگ» اســت ،ناشــرش به
او توصیــه کــرد اگر به عنــوان یک زن
نویسندگی کند -پســربچهها مجموعه
داســتانهای «هــری پاتــر» را مطالعه
نخواهند کرد.
«رولینگ» بعدها با نام مســتعار «رابرت
گالبریت» کتاب «آوای فاخته» را منتشر
کرد .این کتاب نخستین جلد از مجموعه
داستانهای جنایی « کورمورن استرایک»
است.
«استیون کینگ»« /ریچارد بچمن»

وقتی که «پادشــاه وحشــت» شروع به
فعالیت کرد ،ناشــرانش او را به انتشــار
فقط یک کتاب در ســال محدود کردند.
در نهایت «اســتیون کینگ» ناشرش را
متقاعد کرد که کتابهای بیشــتری را با
نام مستعار «ریچارد بچمن» منتشر کند.
«کینگ» تحت پوشــش نــام «بچمن»
هفت کتاب از جمله «خشــم» در سال
 19۷۷و «مرد فراری» را در سال 19۸2
روانه بازار کرد.
نــام مســتعار «کینــگ» توســط یک
کتابفروش ســاکن «واشــینگتن دی
سی» افشا شد .او متوجه شباهت بین آثار
«بچمن» و «کینگ» شده بود.
«آیزاک آسیموف» « /پل فرنچ»

«آیزاک آســیموف» نویســنده برجسته

فیلمیکهدرونیز ۶دقیقهتشویقشد!

فیلــم «نهنگ» ســاخته دارن
آرونوفسکی در جشــنواره ونیز
با تشــویق  6دقیقــهای حضار
روبهروشد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز»
و بــه نقل از مهــر برندن فریزر
بازیگــر فیلم «نهنــگ» بعد از
تشویق فیلم در جشنواره ونیز به
مدت  6دقیقه ،با چشمان اشکبار
از حضار تشکر کرد.
اولین نمایش جهانی «نهنگ»
که شب پیش (یکشنبه شب) در پنجمین
روز جشــنواره فیلــم ونیــز رخ داد را باید
نشانهای از بازگشت برندن فریزر به هالیوود
دانســت .این فیلم احتماالً وی را در صدر
رقابت برای اسکار بهترین بازیگر مرد امسال
قرار میدهد.
فریــزر در این فیلم در نقــش پدری 3۰۰
کیلویی که به ویلچر نیاز دارد تصویر شده
اســت .این مرد که با چاقی شدید زندگی
میکند تالش دارد تا با دختر  1۷سالهاش
که از وی فاصلهای زیاد دارد ،دوباره ارتباط
برقرار کند.
این فیلم با اقتباس از نمایشنامهای به همین
نام اثر ساموئل دی .هانتر ساخته شده است
و فریزر برای بازی در نقش شخصیت اصلی،
لباس چاقی مصنوعی پوشید که با توجه به
صحنههای مورد نظر فیلم ،وزنی بین  2۵تا
 1۵۰کیلو اضافه را برای وی ایجاد میکرد.
هر روز  6ســاعت از وقت این بازیگر صرف
گریم میشد تا به قالب شخصیت مورد نظر
درآید.
فریــزر در مصاحبه پیــش از نمایش فیلم
درباره ســختی گریم گفت واین که لباسی
تقریبــاً شــبیه یک کت تنگ با آســتین
میپوشید که با دســت روی آن ایربراش
شده بود تا مانند پوست انسان باشد و همه
موهای بدن رویش نقاشــی شده بود تا به

نظر برسد پوست وی است.
وی گفت در پایان روز که همه ابزار گریم را
از تنش خارج میکرد دچار سرگیجه میشد
و همین موجب قدردانی وی از افرادی شد
که بدنشان این چنین است .وی افزود برای
ســکونت در آن وجود فیزیکی باید از نظر
ذهنی و جســمی یک فرد فوقالعاده قوی
باشی.
هرچند آرونوفسکی پیوند دیرینهای با ونیز
دارد اما «نهنگ» اولین نمایش پرهیاهوی
وی در این جشــنواره بــود .او اولین بار با
«چشمه» در ونیز دیده شد و سال 2۰۰۸
با فیلم «کشــتیگیر» شــیر طال را از آن
خود کــرد« .قوی ســیاه» وی هم یکی از
فیلمهای بزرگ ونیز در ســال  2۰1۰بود.
وی با «مادر!» هم در ســال  2۰1۷در این
جشنواره حضور داشت.
فریزر با «جورج جنگل» در سال  199۷و
پس از آن با «مومیایی» به چهره محبوب
گیشــههای سینما بدل شــد ،اما در دهه
 2۰1۰جایــگاه خود را از دســت داد و در
نقشهــای کوچکتر و اغلــب تلویزیونی
دیده شد .گرچه فریزر سال پیش با «بدون
حرکت ناگهانی» ساخته استیون سودربرگ
در نقــش مکمل با اقبال مواجه شــد ،اما
«نهنگ» بازگشت بزرگی برای این بازیگر
محسوب میشود .وی بازیگر فیلم «قاتالن
ماه کامل» اسکورسیزی هم هست.

آمریکایی -روســیهای کتابهای علمی
تخیلی از نام مســتعار اســتفاده کرد تا
نویسندگی در ســایر ژانرهای ادبی را نیز
امتحان کند.
از خالق «من ،ربات» و «غارهای پوالدی»
خواسته شد تا یک رمان علمی تخیلی را
برای کودکان بنویســد تا با اقتباس از آن
یک مجموعه تلویزیونی ساخته شود .او که
نگران بود این برنامه به اندازه کافی خوب
نباشد ،رمان «استار خوششانس» را با نام
مستعار «پل فرنچ» نوشت و شش رمان را
برای این مجموعه داستان با نام مستعار
ادامه داد.
«آگاتا کریستی»« /مری وستماکوت»

وقتی بحث نویســندگان آثار جنایی در
میان باشد ،نویسندهای مشهورتر از «آگاتا
کریستی» به ذهن نمیرسد.
این نویسنده انگلیسی  66رمان کارآگاهی
نوشت و «هرکول پوآرو» و «خانم مارپل»
را به جهان معرفی کرد و در این بین 14
مجموعه داستان کوتاه نیز منتشر کرد.
«کریســتی» همچنین شش رمان با نام
مستعار «مری وستماکوت» نوشت که از
جمله آنهــا به «پرتره ناتمام»( )1934و
«بار»( )19۵6میتوان اشاره کرد.
«کریستی» درباره استفاده از نام مستعار
گفتــه بود ایــن کار را بــرای کاوش در
پنهانیترین و ارزشمندترین باغ تخیالتش
انجام داده است.
«دین کونتز»« /برایان کوفی»

«دین کونتز» نویسنده آمریکایی ،تاکنون
بیش از  4۵۰میلیون نسخه از  1۰۵رمانی

که به نگارش درآورده اســت را فروخته
اســت .او که برای خلق رمانهای مهیج
شهرت دارد ،نویســندگی در شاخههای
وحشت ،علمی تخیلی و رمزآلود را تجربه
کرده است.
«کونتز» یکی از فعالترین نویســندگان
جهان محسوب میشــود .او در دهه ۷۰
میالدی تا هشت کتاب در سال مینوشت.
فعالیت او به حدی زیاد بود که ناشرانش
نگران بودند بازار کتاب از آثار او اشــباع
شود .بنابراین او به سرغ نام مستعار رفت تا
بتواند کتابهای بیشتری بنویسد .تاکنون
 1۰مورد از نامهای مســتعار او افشا شده
است .از جمله این نامها به «دینا دویر»،
«ا ِون وســت»« ،آرون وولــف» و «دیوید
اکستون» میتوان اشاره کرد.
«مایکل کرایتون» « /مایکل داگالس»

بسیاری از کتابهای این نویسنده مشهور
خالــق «پــارک ژوراســیک» و «دنیای
گمشده» به فیلم تبدیل شدهاند.
«کرایتون» نویسندگی رمان را در دوران
دانشــجویی در دانشکده پزشکی هاروارد
آغاز کرد .او نخســتین رمان خود را با نام
«شانس» در ســال  1966با نام مستعار
«جان النگ» منتشــر کرد .این نویسنده
بعدها درباره دلیل استفاده از نام مستعار
گفت با توجه به اینکه قرار بود پزشــک
شــود ،ممکن بود بیمارانــش نگران این
باشند که از آنها برای نوشتن شکلگیری
شخصیتهای رمان استفاده شود.
«کرایتــون» عــالوه بر «النــگ» از نام
مستعار «جفری هادسون» نیز برای چاپ

کتاب اســتفاده کرده است .این نویسنده
نخستینبار در ســال  1969با نام واقعی
خودش کتاب منتشر کرد.
او همچنین رمــان «معامله» را به همراه
برادرش و با نام مستعار «مایکل داگالس»
روانه بازار کرد.
«سی .اس .لوئیس» « /کالیو همیلتون»

«سی .اس .لوئیس» نویسنده «سرگذشت
نارنیا» با دو نام مستعار «کالیو همیلتون»
و «ان دبلیو کلرک» نیز کتاب نوشت.
این نویســنده متولد «بلفاست» در آغاز
نویســندگی با نام «همیلتــون» فعالیت
کرد و چندین مجموعه شعر با نام مستعار
منتشــر کرد .زمانی که شــعرهای او با
استقبال چندانی مواجه نشد ،او با استفاده
از نام واقعی خودش نویســندگی رمان را
آغاز کرد.
«سوفی کینزال» « /مدلین ویکهام»

ایــن نویســنده ،مجموعــه کتابهای
«اعترافــات یک معتاد به خریــد» را به
نــگارش درآورده اســت .تاکنون بیش از
 4۰میلیون نسخه از مجموعه کتابهای
این نویســنده به فروش رسیده است .او
نحستین کتاب خود را در سن 24سالگی
و با نام واقعی «مدلین ویکهام» منتشــر
کرد.
او شش کتاب با نام «ویکهام» نوشت ،اما
در نهایت با نام مستعار «سوفی کینزال» به
نویسندگی ادامه داد.
«سی .اس .لوئیس» در سال  2۰۰3اعالم
کرد که هویت «کینزال» و «ویکهام» به او
تعلق دارند.

«بازی مرکب» برنده جایزه «امی» شد

ســریال کرهای «بازی مرکب» در مراســم جوایــز «امی هنرهای
خالقانه» در چهار شاخه به عنوان برگزیده انتخاب شد.
بــه گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از رویترز ،ســریال درام
کرهای «بازی مرکب» روز گذشته نخستین سهمش از جوایز «امی»
را در مراسم «امی هنرهای خالقانه» دریافت کرد.
«لی یــو می» بازیگر اهل کره جنوبی ،بــرای بازی در نقش «جی
یونگ» به عنوان برگزیده بخش بهترین بازیگر زن مهمان انتخاب
شد .او در این سریال در نقش دختر جوانی ظاهر شد که مجبور بود
در یک رقابت خطرناک شرکت کند.
جوایز «امــی هنرهای خالقانه» در کنار بخــش بازیگران مهمان،
به هنرمندان پشــت صحنه همچــون صدابــرداران ،گریمورها و
فیلمبرداران اختصاص مییابد.
در ایــن دوره از جوایز «امی هنرهای خالقانه»« ،چادویک بوزمن»
بازیگر فقید فیلم «پلنگ سیاه» برای صداپیشگی سریال انیمیشن
«چه می شد اگر؟  »...به عنوان برنده انتخاب شد .همچنین «باراک
اوباما» رئیسجمهور سابق ایاالت متحده آمریکا به عنوان «بهترین
راوی» در مجموعه مستند «پارکهای ملی ما» و «پیتر جکسون»

کارگردان نیوزلندی و برنده سه جایزه اسکار برای ساخت مجموعه
مستند «بیتلز» برنده جایزه «امی» شدند.
جوایز «امی» مربوط به شــاخههایی همچون بازیگران نقش اصلی
در  12ســپتامبر اهدا خواهد شد .سریال «بازی مرکب» نخستین
سریال غیرانگلیسی زبانی خواهد بود که در بخش سریالهای درام
رقابت میکند.
سریال «چیزهای عجیب» نیز که  ۵جایزه «هنرهای خالقانه امی»
را دریافت کرد نیز در شــاخه ســریالهای درام به همراه «وراثت»
رقابت خواهد کرد.

 ۷۸شیء تاریخی کشف شد

فرمانــده یگان حفاظــت ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و
صنایعدستی خوزستان ،از کشف و ضبط  ۷۸شیء تاریخی هنگام
بازرسی از یک منزل در رامشیر خبر داد.
بهگــزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از روابطعمومی ادارهکل
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی خوزستان ،سرهنگ
رامیــن مکناوی افزود :در تماس رییس پلیس آگاهی شهرســتان
رامشیر مبنی بر کشف تعدادی شیء تاریخی در این شهرستان ،این
موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد :این اشــیاء شامل  62عدد سکه و تعدادی شیء فلزی
سنگی هستند که در این خصوص صورتجلسهای تنظیم و اشیای
مکشوفه به منظور سیر مراحل و کارشناسی ( تشخیص اصل یا بدل
بودن) تحویل گرفته شدند که پس از اعالم نظر کارشناسان ادارهکل
میراثفرهنگی خوزستان ،تعدادی از این اشیاء ،تاریخی و تعدادی
دیگر تقلبی تشخیص داده شد.
فرمانــده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی خوزســتان گفت:
هماکنون این موضوع بهمنظور شناسایی متهمان دیگر از راه مراجع
قضایی درحال رسیدگی است.

وی بیان کرد:براســاس ماده  ۵62قانون مجازات اسالمی ،هرگونه
حفاری و کاوش بدون مجوز به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و
فرهنگی ممنوع است و متهمان به  6ماه تا یک سال حبس محکوم
میشوند و اشیای مکشوفه به نفع وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی و آالت و ادوات حفاری به نفع دولت ضبط میشود.
به گزارش ایرنا رامشــیر در جنوب شــرق اهواز واقع اســت .این
شهرستان دارای چهار اثر ثبت ملی شده شامل مضیف میر عبداله
بزرگ(قرون متاخر اسالمی) ،تل رضوان(تاریخی) ،تپه مرزه(اشکانی
-الیمایی) ،و محوطه آبشار ابولفلوس (اشکانی  -الیمایی) است.

یاران خود ،امروز
ای داد که یاریگ ِر ِ
این عاشق بیچارهی محتاج دعا شد
*
شهره شجیعی
قبل از آنکه بشناسمت
در استخوان هایم فرو رفتی
و چشم هایم هر شب با پلک های تو بسته شد
گذشتی
و عشق چون ستاره ای در تاریکی
فرو رفت
چون شوالیه ای در خط افق ایستادم
و به سمت خود فرمان آتش دادم
ناگهان در مانند خمیازه ای باز شد

خبر

 ۹آذر؛ آغاز سی و دومین جشنواره تئاتر خراسان رضوی

مدیر روابط عمومی ســی و دومین جشنواره
تئاتر فجر خراســان رضوی از برگزاری سی و
دومین جشنواره تئاتر فجر استان از نهم آذرماه
خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،به نقل
از روابط عمومی جشنواره تئاتر فجر خراسان
رضوی ،سید حبیب قاآنی اظهارداشت :سی و
دومین جشنواره تئاتر استان خراسان رضوی از نهم آذرماه و همزمان با میالد حضرت
زینب(س) در چهار سالن و طی چهار روز در مشهد برگزار خواهد شد.
وی افزود:تعداد آثار متقاضی ثبت شده در دبیرخانه  1۰1اثر می باشد که از این تعداد
24اثر از شهرستانهای استان خراسان رضوی هستند.
قاآنی تصریح کــرد :در میان شهرستانها؛ســبزوار با ،۷قوچــان ،4تربت حیدریه و
نیشابور،3خواف و چناران،2کاشمر،خلیل آباد و درگز هر کدام با یک اثر حضور دارند.
مدیر روابط عمومی ســی و دومین جشــنواره تئاتر فجر اســتان خراسان رضوی در
ادامه افزود :در میان آثار متقاضی شــاهد حضور هشت کارگردان خانم و ده تا دوازده
کارگردان اولی هستیم.
قاآنی تصریح کرد:بازبینی آثار از ســی مهرماه آغــاز و تا پانزدهم آبان ماه نتایج اعالم
میشود.
وی افزود:در حاشیه برگزاری جشنواره،نخستین همایش پژوهشی(رضوان)با رویکرد
بازخوانــی مباحث پژوهشــی حوزه نمایش خراســان رضوی با همکاری دانشــگاه
اقبال برگزار میشــود که عالقمندان براســاس محور های اعالم شده در فراخوان تا
2۰شهریورماه میتوانند چکیده مقاالت خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

سه فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره تایوان

فیلــم کوتاه «چپ دســت» به نویســندگی
و کارگردانــی نســرین محمدپــور منتخب
دوازدهمیــن جشــنواره جهانــی فیلــم
«کائوسیونگ» تایوان شد.
به گــزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از
مهر ،فیلم کوتاه «چپ دست» به نویسندگی
و کارگردانی نسرین محمدپور و تهیهکنندگی
فریبــا عــرب (کمپانــی CHOSEN
 )IMAGEبه بخش رقابتی دوازدهمین جشنواره جهانی فیلم «کائوسیونگ» تایوان
راه پیدا کرد.
این جشنواره با هدف کشف فیلمســازان جدید و ارتقای مبادالت فرهنگی از طریق
فیلمهای کوتاه برگزار میشــود و «چپ دســت» در این دوره به همراه  2فیلم کوتاه
ایرانی دیگر یعنی :انیمیشن  6دقیقهای «بادها کجا میمیرند» ساخته پژمان علی پور
و فیلم کوتاه  14دقیقهای «تک شاخ» ساخته محمد کمال علوی به نمایندگی از ایران
در این رقابت حضور خواهند داشت.
دوازدهمین جشــنواره جهانی فیلم «کائوســیونگ» تایوان  22مهر تا  ۸آبان 14۰1
مصادف با  14تا  3۰اکتبر  2۰22برگزار میشود.
در خالصه داستان فیلم کوتاه  1۵دقیقهای «چپ دست» آمده است« :مریم تصمیمی
بزرگ در سر دارد و قصد دارد کاری انجام دهد و خود را برای این کار آماده میکند اما»...

انیمیشن «ببعی» متقاضی فیلم فجر

انیمیشــن ســینمایی «ببعی» که تازه ترین
محصول سازمان اوج است در جشنواره فیلم
فجر رونمایی خواهد شد.
بــه گزارش روزنامه «صبح امــروز» و به نقل
از ایســنا ،انیمیشن ســینمایی «ببعی» به
کارگردانی حسین صفارزادگان و تهیهکنندگی
محمدمهدی مشــکوری در چهل و یکیمن
جشنواره فیلم فجر رونمایی می شود.
سریال «ببعی» یکی از پرمخاطب ترین آثار شبکه پویاست که نسخه سینمایی آن برای
حضور در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر در مرحله تولید است.
در خالصه این فیلم آمده« :ببعی که همیشــه مجالت جغد قهرمــان درباره پرواز را
میخواند در سر رویای پرواز دارد و میخواهدمانند یک پرنده پرواز کند»...
این انیمیشن سینمایی که با مشارکت موسسه «قاب رویا» و شرکت رایمون مدیا تولید
شده ،با تکنیک سه بُعدی و با استفاده از بهروزترین تکنولوژی انیمیشن سازی در ایران
ساخته شده است.
انیمیشن «ببعی» پس از دو فیلم «فهرست مقدس» و «پسر دلفینی» سومین انیمیشن
سینمایی است که در سازمان اوج تولید شده است.
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اکتشاف ماده معدنی سلستین در شهر فیروزه

سرپرســت اداره صنعت ،معــدن و تجارت
فیروزه گفت :یک شرکت گچ خراسان موفق
به کشف ماده معدنی جدیدی به نام «سولفات
استرانسیوم» یا «سلستین» در این شهرستان
خراسان رضوی شده که مراحل اکتشاف آن
در حال انجام است.
به گزارش ایرنا ،تاکنون  46نوع ماده معدنی
در خراسان رضوی شناسایی شده است که از این محل  9۰۰معدن از سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان پروانه بهره برداری گرفته اند و این برای نخستین بار است که
ماده ای با عنوان «سلستین» در استان کشف می شود.
جواد خالقی در گفتگو با ایرنا افزود :کارکنان این شــرکت در حالی که مشغول بهره
بــرداری از معدن گچ خود بودند به این ماده معدنی جدید دســت یافتند که پس از
دریافت پروانه اکتشــاف از مراجع قانونی از آبان ماه ســال گذشته نسبت به تکمیل
اکتشاف آن اقدام کرده اند.
وی بیان کرد :ذخیره معدن «سلستین» کشف شده  2۰هزار تن است که می تواند در
ساخت  LEDو  ،LCDداروهای آرامبخش ،صنایع هوافضا و نظامی کاربرد داشته باشد.
سرپرست اداره صنعت ،معدن و تجارت فیروزه گفت :با استخراج و بهره برداری از ماده
معدنی «سلستین» توسط شرکت مزبور ،زمینه توسعه اشتغال و درآمدزایی جدیدی
برای منطقه فراهم می شود.

تفاهمنامه خرید  ۹۰۰اتوبوس جدید برای
مشهد امضا شد

تفاهمنامــه ســرمایهگذاری و خریــد 9۰۰
دســتگاه اتوبــوس ،روز دوشــنبه با حضور
وزیر کشــور ،بین شــهرداری مشهد و گروه
خودروسازی بهمن در تهران امضا شد.
سیدعبداهلل ارجائی ،شهردار مشهد اظهار کرد:
تسهیل حملونقل عمومی ،کاهش آلودگی
هوا و حمایت از تولید داخل از اهداف انعقاد
این قرارداد است .احمد وحیدی ،وزیر کشور نیز در این مراسم اظهار کرد :انتظار داریم
سایر شهرها نیز مانند شهرداری مشهد وارد عرصه تامین و نوسازی ناوگان حملونقل
عمومی شوند.
بیوک علی مرادلو ،مدیرعامل گروه خودروســازی بهمن نیز گفت :با سپاس از اعتماد
شــهرداری مشهد ،تمام تالشــمان را خواهیم کرد که در کمترین زمان و با بهترین
کیفیت به تعهدات خود عمل کنیم.

 ۱۶مرکز مداخلهگر حوزه طبسنتی در مشهد
مهرو موم شدند

مدیر امور طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم
پزشکی مشــهد گفت :از ابتدای سال جاری
 16مرکز متخلف و مداخلهگر در حوزه طب
سنتی در مشهد مهر وموم شدند.
دکتر ســید جواد مجتبــوی در گفت و گو
ایرنا با اشــاره به اینکه برخورد قانونی با این
مداخلهگران طب ســنتی بدنبال  3۷۰مورد
بازدید از مراکز فعال در این حوزه انجام شده است ،افزود :این مداخله گران سالمت یا
پزشک نبوده و یا صالحیت الزم برای فعالیت در این حرفه را نداشته و مرتکب تخلفات
مختلفی در این زمینه میشدند.
وی بیان کرد :همچنین طی یک هفته اخیر در راستای شکایتهای دریافتی از سامانه
 19۰در خصوص انجام خدمات در حوزه طب ســنتی شامل اعمال یداوی (در حوزه
شکســتگیها) ،زالو درمانی و رگگیری در منازل مسکونی ،ابتدا بازدید میدانی انجام
شد و پس از اثبات تخلف و اخذ مجوز قضایی این مراکز تعطیل شدند و پرونده آنان به
دادگاه ارسال شد.مدیر امور طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :در
یکی از این موارد یکی از شاکیان به دلیل عفونت شدید ایجاد شده از طریق زالو درمانی
به دادستانی شکایت کرده است.
دکتر مجتبــوی تاکید کرد :از عموم مردم تقاضا داریــم در انجام کارهای درمانی و
استفاده از خدمات طب سنتی از مراجعه به مراکز فاقد صالحیت خودداری کرده و به
مراکز درمانی طب سنتی مورد تایید و دارای مجوز مراجعه کنند.
وی افزود :همچنین توصیه می شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیر مجاز در
حوزه ســالمت بویژه در طب سنتی با سامانه  19۰تماس گرفته تا موضوع به سرعت
توسط کارشناسان پیگیری شود.

کشف  ۶هزار پودر لباسشویی تقلبی

فرمانده انتظامی مشــهد گفت :با هوشیاری
ماموران کالنتری مصلی مشهد تعداد  6هزار
عدد پودر لباسشــویی تقلبــی به ارزش یک
میلیارد ریال قبل از توزیع کشف شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ احمد
نگهبان اظهار کرد :در پی کسب خبری مبنی
بر تخلیه بار کامیون حامل پودر لباسشــویی
تقلبی در یکی از انبارهای سطح شهر مشهد ،بالفاصله تیمی از ماموارن انتظامی برای
بررسی موضوع وارد عمل شدند.
فرمانده انتظامی مشهد افزود :ماموران کالنتری مصلی پس از هماهنگی با مقام قضائی
به محل اعزام و با حضور کارشناســان بهداشت و اداره صمت در بازرسی از کامیون و
انبار مورد نظر  6هزار عدد پودر لباسشویی تقلبی را کشف کردند.
ســرهنگ نگهبان با بیان این که کارشناسان مربوطه ارزش کاالهای مکشوفه را یک
میلیارد ریال برآورد کرده اند ،تصریح کرد :خودرو کامیون به پارکینگ منتقل و متهم
پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

امکان صدور کارت شناسایی موقت در
خراسانشمالی فراهم شد

مدیر کل ثبت احوال خراسان شمالی گفت:
افراد باالی  1۸ســال که بنا به دالیلی موفق
به دریافت شناسنامه نشدهاند ،کارت شناسایی
موقت دریافت میکنند.
علی زاهدی نیا ،مدیر کل ثبت احوال خراسان
شــمالی در گفتوگو با خبرنــگار فارس در
بجنورد با اشاره به این که این طرح مختص
ایرانیانی است که به هر دلیلی موفق به دریافت شناسنامه نشدهاند اظهار کرد :در کل
کشور  ۸۵۰۰نفر باالی  1۸سال وجود دارند که بنا به دالیلی فاقد شناسنامه هستند و
این به دلیل عدم پیگیری برای دریافت شناسنامه از طرف خود این افراد است.
وی با اشــاره به این که این افراد هیچ مدرک شناســایی ندارند گفت :برای شناسایی
راحتتــر این افراد و در جهت بهرهمندی این آنها از خدمات دولتی ،اداره ثبت احوال
اقدام به تشــکیل یک بانک اطالعاتی جهت جمع آوری اطالعات مربوط به این افراد
کرده است .همچنین در خراسان شمالی  34نفرباالی  1۸سال فاقد شناسنامه هستند.

در بازارچه مرزی باجگیران چه خبر است؟

سهمخواهی سایهها از واگذاری غرفهها

بازارچه مرزی باجگیران به عنوان مرز ایران
و ترکمنســتان ،یکی از اهرمهای مهم در
ایجاد اشتغال ،فعالیت اقتصادی و امنیت
بهویژه برای مرزنشینان است اما متأسفانه
گرفتار ســهمخواهی برخی کارخانهها و
حتی شرکتهای تعاونی با سفارش و البی
شده که همین امر میتواند تهدیدی جدی
برای امنیت اقتصادی و مرزی به شمار آید.
به گزارش فارس  ،بازارچه مرزی مشترک
ایران و ترکمنســتان ســال  ۷۰ایجاد و
بهصورت رسمی در سال  ۷۵توسط وزرای
وقت امور خارجه دو کشور فعالیت خود را
آغاز کرد.
این مرز مهم و اســتراتژیک زمانی از رونق
باالیی برخوردار بود بهطوریکه کامیونها
باید چند شــبانهروز در صفهای طوالنی
نزدیــک باجگیران منتظــر میماندند تا
وارد محوطــه گمرک شــده و وارد خاک
ترکمنستان شــوند اما نامالیمات ،رکود و
تعطیلی را برای این مرز به ارمغان آورد.
طی سالهای مختلف بارها و بارها این مرز
به سمت تعطیلی موقت رفته اما در اسفند
 9۸پــس از آغاز همهگیری کرونا در دنیا،
کشور ترکمنستان یکطرفه تمام مرزهای
خود با ایران ازجمله مرز باجگیران را بست
و همین امر باعث شد معیشت مرزنشینان
به مخاطره بیفتد.
دولت دوازدهم عزم چندانی برای بازگشایی
مرز باجگیران نداشت و حتی نائب رئیس
مجمع نمایندگان خراسان رضوی مدعی
بود درگیری وزیر نفت دولت قبل بر ســر
مســئله گاز و کمکاریهــای وزیر وقت
امور خارجه از علتهای مؤثر در تعطیلی
مرز باجگیران اســت .بــا روی کار آمدن
دولت ســیزدهم ،تالشهای زیادی برای
گســترش دیپلماســی خارجی بهویژه با
همسایگان صورت گرفت بهطوریکه طی
 9ماه فعالیت دولت ،دو بار رئیسجمهور
ایران سفر رسمی به ترکمنستان داشته و
یکبار رئیسجمهور ترکمنستان به ایران
سفرکرده است و همین دیدارها و امضای
سندهای همکاری موجب شد مرز مسافری
و بازارچه استراتژیک و مهم باجگیران پس
از دو سال و نیم تعطیلی بازگشایش شود.
اســتراتژیک و مهم بودن مرز باجگیران را
میتوان در این موضوع نشــان داد که این
مرز تنها مرز در جغرافیای ایران بهحساب
میآیــد که فاصله کمی بــا پایتخت یک
کشور در همسایگیمان را داشته و همین
امر میتواند زمینه تبــادالت اقتصادی و
فرهنگی بیشتری را فراهم کند.
یکــی از اصلیترین موضوعــات در بحث
بازگشــایی و فعال شــدن بازارچه مرزی
باجگیران ،واگذاری غرفههای این بازارچه
به متقاضیــان واردات و صــادرات از این
محل اســت که بر اســاس قانون شورای
ساماندهی مبادالت مرزی اولویت واگذاری
با مرزنشــینان و رعایت فاصله سکونت تا
شعاع  4۵کیلومتری است.
متأسفانه بســیاری از غرفه داران از نحوه
واگذاری گالیه داشتند و اذعان میکردند

برخی شرکتها ،کارخانهها و حتی شورای
شهر باجگیران برخالف قانون و تنها با رابطه
و بدون ضابطه قانونی درخواست در اختیار
قرار گرفتن غرفه برای مبادالت تجاری خود
را دارند.
پرداخت هزینههای برق بازارچه مرزی
باجگیران حتی در ایام تعطیل

یکــی از غرفه داران قدیمی بازارچه مرزی
باجگیران در گفتوگو با خبرنگار فارس در
قوچان با اشــاره به قرعهکشیهای متعدد
انجامشده برای واگذاری غرفهها و تغییر هر
باره لیست واگذاری ،گفت :باید فکری به
حال غرفه داران قدیمی شود ،اآلن عدهای
آمدند که معلوم نیست در طول این سالها
و حتی دوران تعطیلی کجا بودند و امروز
مدعی دریافت غرفه هستند.
بــرات حاجیپور بابیان این مطلب که 2۰
ســال در بازارچه مرزی باجگیران دارای
سابقه بوده و حتی غرفهای در اختیار داشته
است ،بیان کرد :بیشــترین نگرانی غرفه
داران قدیمی مربوط بــه بدهکاری اتباع
طرف مقابل بابت اجناسی است که نسیه
از غرفههای بازارچه مرزی باجگیران در آن
زمان تهیه کردند و شاید این رقم به ۵۰۰
میلیون تومان برای هر غرفه برسد.
وی با تأکید بر اینکه متأســفانه صحبتی
دربــاره چگونگــی دریافــت مطالبــات
انجامنشده و غرفه داران مثل توپ والیبال
پاسکاری میشــوند ،افــزود :غرفه داران
قدیمی با چنگ و دندان ایــن بازارچه را
حفظ کرده و حتی در ایام تعطیل پول برق
را پرداخت میکردند اما امروز عدهای دنبال
تصاحب غرفهها هستند.
این غرفــه دار قدیمی با اشــاره به اینکه
واردات و صادرات نیازمند تســلط بر امور
اولیه دادوستد بوده و مرز بهویژه باجگیران
یک نقطه حساس بهحساب میآید ،بیان
کرد :کسی مخالف حضور نیروی جوان در
بازارچه و ایجاد اشتغال نیست اما مهم توجه
به حال غرفه داران قدیمی و رعایت عدل و
قانون در این زمینه است.
تالش برخی کارخانهها برای تصاحب
غرفهها

یکی دیگر از غرفه داران این بازارچه مرزی
که نمیخواهد نامی از وی به میان آید نیز
در گفتوگــو با خبرنگار فارس با یادآوری
این موضوع که بر اساس نیاز طرف مقابل،
غرفه بازارچه باجگیران اقدام به تأمین کاال
میکنند ،بیان کرد :غریبه اسمی از غرفه
و بازارچه شــنیده اما نمیداند این کار چه
سختیهایی دارد حتی این مسئله را باید
بداند که ترکمنستان دالر را قبول نمیکند
اما محاســبات ارزی داخل کشــور برای
صادرات و واردات بر اساس دالر است.
وی با تأکید بر اینکه جوانان نیز میتوانند
در کنار غرفه داران قدیمی در این بازارچه
مشغول به کار شــوند اما باید سرمایهای
نیز در اختیار داشــته باشند ،گفت :برخی
شــرکتها به دنبال تصاحــب غرفههای
این بازارچه هســتند کــه در حال حاضر
با کشــورهای مختلف خارجی دادوستد

میکنند پس مثل مرزنشین بیکار نبوده و
اص ً
ال به شغل نیاز ندارد.
آقا و خانمی که تاکنون مرز را ندیده چرا
باید غرفه در اختیار داشته باشد؟

یکی دیگر از غرفه داران قدیمی با یادآوری
این موضوع که بر اســاس بخشنامه باید
غرفههای بازارچههای مرزی به ساکنان تا
شعاع  4۵کیلومتری مرز داده شود ،گفت:
آقا یا خانمی که مرز را ندیده یا فردی که
کسبوکارش در مشهد دارای رونق است
چرا باید این غرفههــا را در اختیار بگیرد
و گفته شــود برخی غرفهها به سایر داده
میشود؛ این سایر از کجا آمده است؟.
محمــد بگلرزاده بابیان اینکه  2۷ســال با
توریســت در این مرز کارکرده و بیشترین
ضرر را همین غرفــه داران قدیمی پس از
بسته شدن مرز متحمل شدند ،تصریحکرد:
 6غرفه برای ســایر در نظر گرفتهشــده،
سایری که شرکتهای تعاونی و کارخانههای
مختلف مســتقر در قوچان با نام و نشانی
مشخص هســتند که میتوان تکتک نام
برد؛ مگر این شــرکتها فروش ندارند که
دست روی معیشت مرزنشین گذاشتهاند؟
غرفه داران بازارچه

مرزی باجگیران قریب به سه

سال تعطیلی آن را در شرایط
بد اقتصادی تحمل کردند تا

که رونق به این منطقه مرزی
برگردد اما حاال که فصل

جدیدی برای آنان در حال
رقم خوردن است عدهای با

هر روش میخواهند معیشت

مرزنشین را مورد تزلزل قرار

داده و با گرفتن غرفهها برای
خود سود به دست آوردند.

وی با تأکید بر اینکه اگــر اتفاقی در مرز
رخ بدهــد اول مرزدار حاضر اســت و بعد
نیروهای دولتی میآیند یا اگر مرز دوباره
تعطیل شود همین مرزدار در منطقه ساکن
بوده و این سایر دنبال کاسبی خود میروند،
افزود :کســی مخالف حضور هیچکدام از
مرزنشــینان منطقه باجگیران در بازارچه
نیست تمام حرف این است که باید جلوی
این سایر گرفته شود.
مبادله در بازارچه مرزی نیازمند آشنایی با
قوانین گمرکی است

یک غرفه دار دیگر نیز که در زمان فعال بودن
بازارچه و مرز ،بیش از  1۵میلیون دالر واردات
در بازارچه مرزی باجگیران انجام میداده است
بابیان اینکه فعالیت در بازارچه نیازمند آشنایی
با قوانین گمرکی ،دارایی و حتی قضایی است،
گفت :مسئله ارز در همین بازارچه یک موضوع
مهم بوده زیرا هنگام تنظیم اظهارنامه مالیاتی
مالک محاسبه بر اساس دالر است اما مبادله
تجاری با ترکمنستان بر مبنای منات انجام

میشــود و این یعنی علناً بازرگان دالری در
اختیار ندارد.
بهرام دالور تأکید کرد :من هم میتوانستم
مثل خیلیها ســرمایه خود را مث ً
ال داخل
ساختوساز بگذارم تا پولم چند برابر شود
نه اینکه امروز با حفظ بازارچه مرزی یک
ریال هم دست من را نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه غرفه داری در بازارچه
مرزی نیازمند ســرمایه است و هرکس به
دنبال شــراکت و مباشری در این غرفهها
است باید حداقل آورده ریالی داشته باشد،
بیان کــرد :هیچکس رضایت به بیکاری و
کمبود اشتغال ندارد اما اگر قرار به واگذاری
این غرفهها به متقاضیان واقعی است باید
بهصورت مساوی سرمایه گذاشته شود.
حتی یکی از اعضای شورای شهر و رئیس
کمیســیون معامالت اقتصــاد باجگیران
مدعی است که غرفهای بنا به دستور اکید
فرماندار برای مسائل مالی باید در اختیار
شهرداری و شورای شــهر باجگیران قرار
بگیــرد و پسازآن دوباره شــورا این غرفه
را به اهالی باجگیــران واگذار خواهد کرد.
نکته حائز اهمیت در زمزمههای واگذاری
غرفههای بازارچه مرزی باجگیران حضور
برخی کارخانهها و شــرکتهای تعاونی و
غیره است که در حال حاضر با زیرمجموعه
و تعداد زیادی کارگر فعال بوده و عالوه بر
تولید به صادرات کاال میپردازند و مشخص
نیست میخواهند از تصاحب این غرفههای
مرزی با البی و ســفارش به کدام ســود
نانوشته دست پیدا کنند.
البتــه غالمعبــاس ارباب خالص؛ ســفیر
جمهوری اسالمی ایران در ترکمنستان بر
این مســئله تأکید دارد که واگذاری غرفه
خارج چارچوب موجب میشــود بازارچه از
مسیر اصلی خود جدا و احقاق حق مرزنشین
صورت نگیرد پس باید  1۰۰درصد غرفههای
بازارچه مرزی باجگیران به مرزنشینان واگذار
شود؛ نمیشود فردی از تهران یا حتی یک
کارخانهدار در این بازارچه غرفه بگیرد زیرا
کارخانــه صــادرات و واردات خود را باید از
کانال گمرک انجام دهد.
باید اهالی باجگیران از بازگشــایش مرز و
بازارچه در اولویت اول منتفع شوند
مدیر بازارچه مرزی باجگیران در گفتوگو
بــا خبرنگار فارس در قوچان با اشــاره به
این مطلب که بازارچه مــرزی از  19دی
 9۸بهصورت یکطرفه تعطیلشــده بود،
گفت :مذاکرات و تبادالت فراوانی در سطح
رؤسای جمهور ایران و ترکمنستان و وزرای
دو کشور صورت گرفته و پس از رایزنیهای
متعدد ،مرز باجگیران در حوزه مســافری
و بازارچه بهصورت رســمی از  2شهریور
 14۰1آغاز به کارکرد.
علی رحمتی بابیان اینکه قریب به  2۰۰نفر
متقاضی غرفههای بازارچه مرزی باجگیران
بودند که جهت اســتعالم بــه فرمانداری
قوچان اسامی ارسال شد ،تصریح کرد :به
استناد نامه فرمانداری تاکنون استعالم 23
نفر آمده که غرفهها به این افراد واگذارشده
است و در آینده نیز در کنار این غرفه داران

دو نفر بهعنوان مباشر مشغول به فعالیت
خواهند شد.
وی با تأکید بر اینکه اشتغال جوانان بهویژه
اهالی باجگیران در اولویت بوده تا از بیکاری
نجات پیــدا کنند ،افزود :پیش از تعطیلی
حــدود  1۰۰نفر در ایــن بازارچه بهطور
مستقیم مشغول به کار بودند که پیشبینی
میشود این رقم تا  1۵۰نفر در حال حاضر
افزایش پیدا کند.
مدیر بازارچه مرزی باجگیران یادآور شد:
بر اساس دستورالعمل واگذاری غرفههای
بازارچه که از طرف شــورای ســاماندهی
مبــادالت مرزی اعالم میشــود ،بازارچه
مکلف اســت از کلیه افراد مراجعهکننده
ثبتنام به عملآورده و اسامی را بهمنظور
بررسی و استعالم به فرمانداری شهرستان
ارسال کند.
وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر حضور
برخی کارخانههای خاص و مشخص برای
گرفتن غرفهها ،بیان کرد :کارخانهها مراجعه
داشتهاند اما در اولویت دوم قرار دارند زیرا
اولویت با افراد بومی است تا اهالی باجگیران
از این مســئله منتفع شوند و کارخانهها و
شرکتها تنها میتوانند در کنار غرفه داران
کاالی خود را عرضه کنند.
رحمتی با اشــاره به اینکه تاکنون به هیچ
کارخانه و شــرکتی غرفه واگذار نشــده
و نمیشــود ،تصریح کرد :شــورای شهر
باجگیــران نیز جزو همین شــرکتها و
کارخانههایی بوده که تقاضای غرفه کردند
اما به دلیل کمبود مــکان فیزیکی ،برای
واگذاری غرفه موافقت نشــد و موضوع به
فرماندار نیز گزارششده است.
مدیر بازارچه مرزی باجگیران با بیان اینکه
از  2شهریور ورود مسافر و توریست ایرانی
به کشور ترکمنستان انجام و از  9شهریور
هم توریســت ترکمن برای خرید اجناس
ایرانی وارد کشور شده اســت ،یادآور شد:
پیش از تعطیلی طی  1۰ماه سال  9۸میزان
صادرات از این بازارچه به  4میلیون و 69۰
هــزار دالر و واردات بــه  ۵۸9هزار و 63۷
دالر میرسید و  16هزار و  96۰ایرانی وارد
ترکمنستان و  ۸۸هزار و  2۸۸ترکمن نیز
برای خرید کاالی صادراتی وارد ایران شدند.
باجگیــران بهعنوان پیشــانی جمهوری
اسالمی ایران در مرز مشترک با ترکمنستان
بهعنوان نزدیکترین مرز به پایتخت یک
کشور بوده و هرگونه عملکرد و فعالیت در
این مرز میتواند بیانگر نگاه کالن ایران در
حوزه اقتصادی و حتی دیپلماسی باشد.
قرعهکشیهای متعدد و بینتیجه ماندن
آن به همراه اعتراض گسترده غرفه داران
قدیمی بازارچه مرزی باجگیران مبنی بر
حضور افرادی تحت عنوان «سایر» در کنار
مرزنشینان نشــاندهنده حاشیه و چشم
طمع عدهای به این غرفههاست اما با توجه
به قاطعیت مسئول بازارچه مرزی باجگیران
مبنی بر عدم واگذاری غرفهها به «سایر»
باید دید در آینده چه اتفاقی رخ میدهد و
آیا فشاری توسط دستهای پشت پرده در
این زمینه وارد میشود یا نه؟

تولید زیر پلهای سالمت مردم را در مشهد با خطر تهدید میکند
رئیس خانه صنعت معدن و تجارت اســتان خراســان
رضوی گفت :تولید زیر پلــهای و غیر مجاز کارگاههای
تولید در محصوالتی چون قطعه ســازی،لبنیات،نبات و
مواردی دیگر سالمت مردم را با خطر مواجه کرده است.
سید حســن حســینی در حاشیه نشســت با رئیس
استاندارد خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم
از مشهدمقدس اظهارداشت:از تالشهای استاندارد برای
ارتقای کیفیت محصوالت در استان حمایت میکنیم.
وی افزود:خانه صمت آمادگی دارد با اســتفاده از توان
کارشناسی انجمن کنترل کیفیت،اختالفات را در حوزه

نظارت و اســتاندارد و گرفتاریهای واحدهای تولیدی
پیگیری کند.
حســینی ادامه داد :تولیدغیر مجاز یــا به اصطالح زیر
پله ای کارگاههــای تولیدی در محصوالتی چون قطعه
ســازی،لبنیات،نبات که اصول و اســتانداردهای الزم و
بهداشــتی را رعایت نمیکنند؛ سالمت مردم را با خطر
مواجه کرده است.
سرپرست اداره کل اســتاندارد خراسان رضوی گفت:با
رعایت مقررات به دنبال جلب اعتماد مردم نســبت به
تولید ملی هستیم.

سید محمد سجادی خاطرنشان کرد:درخواست ما بر این
است که خانه صنعت،معدن و تجارت چالشهای حوزه
استاندارد را برای حل و فصل مشکالت منعکس و اعالم
کند مجموعه استاندارد حامی تولید است.
وی تصریح کرد:با ارتقای موضوعات مرتبط با کیفیت باید
سهم مناسبی از بازار  1۵کشور همسایه داشته باشیم تا
کمک شایانی در این راستا بر حسب وظیفه انجام دهیم.
ســجادی گفت:در استان خراســان رضوی فعالیت این
اداره کل از ســال  1342آغاز که با کنترل و نظارت بر
صدور کاالها و محموله هــای صادراتی در ادامه اجرای

قانــون اوزان و مقیاسها پا به عرصه وجود نهاد و اینک
پس از گذشت 4۸سال همچنان اجرای وظایف و اهداف
مشخصی را برعهده دارد.
وی در پایــان گفت:به منظور نظارت بر کیفیت فراورده
های تولیدی مشمول استانداردهای اجباری در خراسان
رضوی طی پنج ماهه نخســت امســال بیش از ۵۵۰۰
آزمون بر روی نمونههای واحدهای تولیدی تحت پوشش
انجام گرفته است و به واحدهای تولیدی که نتایج ازمون
محصوالتشان منطبق با اســتانداردهای مربوطه نبوده
است تذکر داده شد.

اسکوچیچپاییزقطر
رامیبیند؟
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مربی سابق تیم ملی و وکیل دادگستری ،تنها راه چاره
حل محرومیت جودوی ایران پس از  4سال را استعفای
رییس فدراسیون جودو دانست و گفت :امیدوارم او با این
کار آرامش را به جودوی ایران بازگرداند.
مسعود خســروینژاد در گفتگو با ایسنا ،درباره قطعی
شدن محرومیت  4ســاله جودوی ایران از سوی دادگاه
بینالمللی حکمیت ورزش ،اظهار کرد :از روز نخســت
کــه بحث محرومیت جودوی ایــران پیش آمد ،رییس
فدراســیون جودو بارها در مصاحبههای احساســی و
نســنجیده خود و بدون در نظر گرفتــن منافع جودو،
مصاحبههای متعددی را علیه رییس فدراسیون جهانی
جودو انجــام داد که همین امر نیز باعث شــد راههای
مذاکره و جلب نظر رییس فدراسیون جهانی برای حل
مسالمتآمیز این پرونده بسته شود.
ســرمربی ســابق تیم ملی جودو ،افــزود :البته رییس
فدراســیون در این اواخر پختهتر عمل کرد و دســت از
انجام صحبتهای احساســی برداشت اما این اتفاق دیر
رخ داد چرا که رای محرومیت  4ســاله صادر شده بود و
میتوان گفت دیگر کار از کار گذشــته بود .او به عنوان
رییس فدراســیون نباید در مباحــث حقوقی که هیچ
سررشــته ای در آن نداشــت ورود میکرد و اظهار نظر
درباره این موارد را بایــد به طور کامل به وکیل پرونده
میسپرد که متاســفانه این کار انجام نشد و باعث شد
گرهای را که شــاید با ورود عقال میشد با دست باز کرد
دیگر با دندان هم نتوان باز کرد.
این وکیل دادگستری ،با اشاره به تایید محرومیت  4ساله
جودو از ســوی دادگاه  ،CASپس از چند مرتبه وقفه،
گفــت :به هر حال اینکه دادگاه حکمیت چند مرتبه در
صدور رای نهایی تعلل کرد شــاید خیلی به درازا کشید
امــا در امر قضاوت طبیعی اســت و نمونه آن در دیگر
پروندههــا نیز رخ داده اســت .در حال حاضر نیز وکیل

پرونده باید صحبت کند اما میبینیم که باز هم مسائلی
مطرح میشود که هیچ ارتباطی به موضوع ندارد و تنها
جنبه گمراه کردن افکار عمومی را دارد.
خســروینژاد درباره راهــکار برونرفت جــودو از این
وضعیــت و اینکه آیا احتمال تمدید محرومیت جودوی
ایران پس از شهریور  14۰2نیز وجود دارد یا خیر ،گفت:
شــخصا برای اوضاع پیش آمــده و اینکه جامعه جودو
از حق خود محروم شــده اند بسیار ناراحت ،متاسف و
نگرانم و امیدوارم با تدبیر مســئوالن ورزش این موضوع
حل شود و دیگر شاهد تمدید محرومیت جودو نباشیم.
به هر حال با توجه به حساســیت بیش از اندازه شخص
رییس فدراســیون جهانی جودو بر روی این موضوع به
دلیل برخی رفتارهای مســئوالن فدراســیون ،احتمال
هر اتفاقی وجود دارد .امیدوارم در چنین شــرایطی که
بســیاری از اهالی جودو از وضعیت بوجود آمده خسته
شدهاند ،میراسماعیلی با استعفای خود یک بار هم شده
در حق جودو خوبی کند و آرامش را به جودو بازگرداند.
وی در پایــان گفت :بــه عنوان یک حقوقــدان این را
میگویم که با این اتفاق ممکن است شرایط تغییر کند
و بتوان در عین دفاع از مصالح نظام ،با استفاده از تعقل
و دیپلماسی ،نظر فدراسیون جهانی را در این باره تامین
کرد تا مشکل محرومیت جودو نیز حل شود.
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مهدی تاج ممنوعالخروج میشود؟

با توجه به این مســئله و صــدور قرار جلب
دادرسی ،به نظر میرســد مهدی تاج نتواند
بابت افتتاحیه ورزشــگاه لوســیل راهی قطر
شــود .چرا که احتمال ممنــوع الخروجی او
بسیار باالســت و هیچ بعید نیست به زودی
شاهد لغو سفر او باشیم.
مهدی تاج قرار است به دعوت قطر برای دیدار
افتتاحیه لوسیل به دوحه برود ،اما بعید نیست
او ممنوع الخروج شود.
به گزارش تابناک ورزشی ،مهدی تاج پس از پیروزیاش در انتخابات فدراسیون فوتبال
اعالم کرد که به زودی ســفری به قطر خواهد داشــت .سفری که مربوط به افتتاحیه
ورزشگاه لوسیل است که دیداری بین دو تیم الهالل عربستان و الزمالک مصر خواهد
بود.
جالب اینجاســت که مهدی تاج از زمان حضور در انتخابات و رســیدن به ریاســت
فدراسیون فوتبال با صحبتهای جدی در خصوص پروندههای متعدد قضایی روبهرو
شده است.
احمد راستینه ،نماینده مجلس و مسئول کمیته ورزش و جوانان کمیسیون فرهنگی
مجلس نیز اخیرا ً در تلویزیون گفته اســت :نامهای از طرف معاون دادستان عمومی و
انقالب تهران به دبیرکل فدراســیون ابالغ شــده و در آن برای مهدی تاج در چندین
پرونده قرار جلب دادرسی صادر شده است.
با توجه به این مسئله و صدور قرار جلب دادرسی ،به نظر میرسد مهدی تاج نتواند بابت
افتتاحیه ورزشــگاه لوسیل راهی قطر شود .چرا که احتمال ممنوع الخروجی او بسیار
باالست و هیچ بعید نیست به زودی شاهد لغو سفر او باشیم.
دیدار الهالل عربستان و الزمالک مصر در افتتاحیه ورزشگاه لوسیل قرار است روز
جمعه برگزار شود که مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال نیز به این مراسم
دعوت شده است.

حضور جودوکاران ایران در جام ریاست
جمهوری تاجیکستان

سیدعباسی :برزیل شکستناپذیر نیست
جهانگیر سید عباســی در مورد دیدار ایران و برزیل در
مرحله حذفی قهرمانی جهان گفت :حمله برزیل نقطه
قوتش است و اگر بتوانیم سرویس خوب بزنیم و با دفاع
روی تور حمله آنها را دچار مشکل کنیم ،می توانیم برنده
شویم.
به گزارش ایســنا ،تیــم ملی والیبال ایــران در مرحله
مقدماتــی قهرمانــی جهان ســه بازی انجــام داد که
مقابل آرژانتین و مصر به پیروزی رســید اما در جنگ
صدرنشینی برابر هلند شکست خورد تا در مرحله یک
هشتم نهایی رقیب برزیل شود .دیدار این دو تیم ساعت
 23و  3۰دقیقه پانزدهم شهریور برگزار میشود.
جهانگیر سیدعباسی کارشناس و پیشکسوت والیبال در
گفتوگو با ایســنا به دیدار ایران و برزیل اشــاره کرد و
در مــورد احتمال پیروزی ایران گفت :هر اتفاقی ممکن
اســت در والیبال بیفتد .برزیل یکی از بهترین تیمهای
دنیاست اما ما ثابت کردهایم اگر کم اشتباه بازی کنیم،
هر چند شانس برزیل روی کاغذ زیاد است اما میتوانیم
برنده شویم.
او بــه نقطه ضعف و قــوت برزیل اشــاره و بیان کرد:
برزیل نقطه ضعف اساســی ندارد و جزو تیمهایی است
کــه والیبال مدرنی را ارئه می دهد .این تیم از نظر فنی
متفاوت از تیمهای دیگر است و جزو والیبالهای مرجع
محسوب میشــود اما این دلیل بر شکست ناپذیربودن
تیم نیست .حمله برزیل نقطه قوتش است و اگر بتوانیم
سرویس خوب بزنیم و با دفاع روی تور حمله آنها را دچار
مشکل کنیم ،میتوانیم برنده شویم.
سیدعباســی به عملکــرد تیم ملــی در دور مقدماتی
قهرمانی جهان اشاره و بیان کرد :با دو برد و یک باخت
حریف برزیل در یک هشتم نهایی شدیم .از این نظر که
دو تیم را بردیم نتیجه بدی نبود اما میتوانستیم هلند را
هم ببریم و حریف اوکراین شویم .میشد بهتر از این کار

را از دســت بدهد .تیمی که ادعای قهرمانــی دارد ،باید حداکثر امتیازات را
جمع کند.
این پیشکسوت تیم فوتبال اســتقالل درباره شرایط فنی آبیهای پایتخت
گفت :من همیشــه دفاع تیمی را قبول داشتهام .امیدوارم هافبکها بیشتر
مهاجمــان را تغذیه کنند و مهاجمان هم باید بیشــتر از موقعیتهای خود

فدراسیون جودوی تاجیکستان از ملی پوشان
جــودوی ایران برای حضور در جام ریاســت
جمهوری این کشور دعوت کرد.
بــه گــزارش ایســنا ،فدراســیون جودوی
تاجیکستان با ارســال دعوت نامه ،تیم ملی
جودوی ایران را برای حضور در مسابقات جام
ریاست جمهوری تاجیکســتان دعوت کرده
اســت .این رقابت ها طی روزهای  2۷تا 29
شهریورماه برگزار خواهد شد.
مسئوالن فدراسیون جودو نیز پس از دریافت دعوت نامه ،موافقت خود را جهت حضور
در این رقابت ها اعالم کردند.
طبــق برنامه ریزی فدراســیون جودوی تاجیکســتان ،این مســابقات در پنج وزن
-66کیلوگــرم-۸1 ،کیلوگرم-9۰،کیلوگرم 1۰۰ ،کیلوگــرم و  1۰۰+کیلوگرم برگزار
خواهد شد.
ضمن اینکه در بخش بانوان نیز مسابقات در  2وزن برگزار خواهد شد که تیم ملی جودو
کشورمان فقط در بخش مردان به این رقابت ها اعزام خواهد شد.
طبق تصمیم فدراسیون جودو به نفرات اول تا سوم به ترتیب 4 ،هزاردالر2 ،هزاردالر و
هزار دالر پرداخت خواهد شد.

برد پرگل پرسپولیس با درخشش صادقی

کرد و نتیجه گرفت اما فکر میکنم نتایج تیم در مجموع
ضعیفتر از لیگ ملتها بود.
او نقطه ضعف تیم ملی ایران در خطای تیمی دانست و
گفت :هرچند رقبایمان در قهرمانی جهان نسبت به لیگ
ملتها ضعیفتر بود اما خطای تیمی باالیی داشــتیم.
نتوانســتیم مثل لیگ ملتها دریافت کنیم ،توپهای
برگشتی را بخوانیم و سرویس بزنیم.
پیشکسوت والیبال در مورد دلیل افزایش خطای تیمی
ایــران گفت :بعضی از بازیکنان ما برای اولین بار به تیم
ملی وارد شده ،در شرایط سخت قرار نگرفتهاند و تجربه
بینالمللی ندارند .این نوسانات برای تیمی که تازه در این
مســابقات شرکت می کند ،وجود دارد .از طرفی به نظر
من خستگی دلیل دیگر است چون چند ماهی در اردو و
مسابقات مختلف حضور داشتند.

پرورشخواه :استقالل نباید امتیاز از دست بدهد

یک پیشکســوت تیــم فوتبال اســتقالل
میگویداین تیم نباید امتیاز بازیهای پیش
روی خــود در رقابتهای لیــگ برتر را به
راحتی از دست بدهد.
بهروز پرورشخواه ،پیشکسوت تیم فوتبال
استقالل در گفتوگو با ایسنا ،درباره شرایط
ایــن روزهــای آبیپوشــان پایتخت گفت:
در چهار بازی اخیر اســتقالل ،ساپینتو به
شناخت کافی از تیم نرسیده است .قهرمانی
استقالل در لیگ برتر به این سادگی نیست.
ساپینتو باید استقالل و فوتبال ایران را بیشتر
بشناسد .شرایط استقالل بد نیست اما نباید
امتیازات به راحتی از دست بروند .نباختن در
بازیهای پیش رو خیلی مهم است .استقالل
به وضعیت آرمانی خود نرسیده و امیدواریم
در ادامه راه خود بتواند شــرایط بهتری پیدا
کند.
او ادامه داد :اســتقالل تا وقتی ترکیب خود را شناسایی نکند ،نمیتواند کار
خود را به بهترین شــکل پیش ببرد .یکسری بازیکنان تازه به تیم آمدهاند و
بازیکنانی مثل قایدی یک فصل از تیم دور بودهاند و نیاز به زمان اســت تا
بازیکنان با هم هماهنگ شوند .با وجود همه مسائل ،استقالل نباید امتیازات
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در حالــی که تیم ملــی فوتبال ایران  3۰آبــان باید اولین
مســابقه خود را در جام جهانی  2۰22برابر انگلیس برگزار
کند ،اما هنوز تکلیف سرمربی تیم مشخص نیست.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم ،فوتبال ایران
روزهای پرابهامی را پشــت ســر میگذارد و بالتکلیفی حرف
اول را میزند .اگر چه تکلیف فدراســیون فوتبال هفته گذشته
مشــخص شد اما از همان زمان حرف و حدیثها درباره سرمربی
تیم ملی تشدید شد .بازگشت کیروش یکی از وعدههای انتخاباتی
مهدی تاج بود و به نظر میرســد او تمام تالش خود را برای تحقق
این موضوع به کار بسته است.
با وجود اینکه مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال مذاکره با
کیروش را تکذیب کرده اما قرار است فردا اعضای هیئت رئیسه تشکیل
جلسه دهند و درباره شــرایط روز از جمله موضوع مهم سرمربی تیم
ملی صحبت کنند .عدم تشکیل جلسه با اسکوچیچ از سوی تاج این
باور را تقویت کرده که رئیس فدراســیون فوتبال پروژه عبور از این
مربی کروات را کلید زده اما ســؤال مهم این اســت که آیا اعضای هیئت
رئیسه در این تصمیم مهم و سرنوشتساز با تاج همراهی خواهند کرد یا خیر.
موضع برخی از اعضای هیئت رئیســه کام ً
ال مشــخص است و آنها مخالف هرگونه
تغییر در کادرفنی تیم ملی و حضور مربی دیگری از جمله کیروش هســتند .تاج
ســعی کرده پیش از جلسه رسمی هیئت رئیســه ،به صورت خصوصی با اعضای
حاضر در این جلســه حرف بزند و شــرایط را برای آنها توضیح دهد تا بلکه نظر
اعضای هیئت رئیسه را جلب کند.
آن چیزی که مشخص است اینکه جلسه فردا (سهشنبه) سرنوشتساز خواهد
بود و تکلیف ســرمربی تیم ملی را مشــخص میکند .اینکه اسکوچیچ پاییز
قطر را ببیند یا اینکه کیروش برای بار سوم روی نیمکت تیم ملی در جام
جهانی بنشــیند موضوعی اســت که به احتمال بسیار فراوان و در صورت
جمعبندی اعضای هیئت رئیسه ،فردا مشخص خواهد شد.
از سوی دیگر تیم امید هم بالتکلیف است و به نظر میرسد فدراسیون
تمایلی به ادامه همکاری با مهدی مهدویکیا ندارد .شاید این موضوع
نیز در جلسه روز آینده مورد بررسی قرار گیرد.

خسروینژاد :میراسماعیلی با استعفا در حق جامعه
جودو خوبی کند

Vol.3.No.1294/ September .6.2022

ورزشی

سهشنبه سرنوشتساز برای تیم ملی ایران

سه شنبه 15شهریور /1401سال سوم  /شماره1294

اســتفاده کنند .در فوتبال ما که موقعیتســازی
کمتر اســت ،اگر بخواهیــم از همین موقعیتها
اســتفاده نکنیم ،امتیازات هم از دست میروند و
مثل مسابقه هفته قبل 2 ،امتیاز بازی را از دست
میدهیم.
پرورشخــواه دربــاره هافبکهــای اســتقالل
خاطرنشــان کرد :هافبکهای هر تیم ،در شرایط
بازی خیلی تاثیرگذار هستند .متاسفانه هافبکهای
استقالل در چهار بازی اخیر نتوانستند انتظارات
را برآورده کنند .امیدوارم هافبکهای اســتقالل
خودشان را سریعتر پیدا کنند .اگر استقالل بتواند
هافبک بازیســاز جذب کند ،خیلی خوب است
اما اگر همین هافبکهای حال حاضر اســتقالل
بتوانند شــرایط خود را بهتر کنند ،اتفاقات خوبی
رقم خواهد خورد.
او در پاســخ به این سوال که چه تیمهایی مدعی
عنــوان قهرمانی رقابتهای لیگ برتر هســتند؟
گفت :االن زود اســت بگوییم چه تیمی قهرمان میشود .من سپاهان را تیم
خوبی دیدم اما این تیم هفته گذشته مقابل فوالد شکست خورد .من همیشه
تیمهای استقالل و پرسپولیس و سپاهان جزو مدعیان میدانم و بقیه تیمها
هم هزینه کردند و راحت نیست درباره قهرمان پیشبینی کرد.

پرســپولیس با برتری  3بر یک مقابل هوادار در ورزشگاه دستگردی ،به صدرنشینی
خود ادامه داد.
به گزارش ایسنا ،در نخستین دیدار از هفته پنجم لیگ برتر ایران ،هوادار در ورزشگاه
شهید دستگردی تهران از ساعت  19مقابل پرسپولیس صفآرایی کرد که این دیدار
با برتری  3بر یک شــاگردان گلمحمدی خاتمه یافت و سرخپوشان به صدرنشینی
خود ادامه دادند.
هوادار یک  -پرسپولیس 3
گلها :یورگن لوکادیا در دقیقه  13و سعید صادقی در دقیقه  3۷و  61برای پرسپولیس
و داریوش شجاعیان (پنالتی  )۸2برای هوادار
 - 511/1اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

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  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره
 14۰16۰3۰6۰12۰۰۰۷92هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه
ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم معصومه علی
نـژاد فرزنـد حسـن بشـماره شناسـنامه  369صادر ه از بردسـکن در ششـدانگ
اعیـان یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت  24۵/2۵متـر مربـع از پـالک 1۵69
فرعـی از  3۰2۷اصلـی واقـع در بخـش یـک حومـه کاشـمر به آدرس حاشـیه
بلـوار سـید مرتضی -خیابـان سـرافرازان خریـداری از مالک رسـمی اداره اوقاف
محـرز گردیـده اسـت .لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله
 1۵روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد ازتاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید  ،ظرف
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض  ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی
تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار نوبت اول14۰1/6/1۵ :
تاریخ انتشار نوبت دوم14۰1/6/3۰ :
احمد جهانگیر -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :
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روزنـامه اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
خراسان رضوی و شمالی
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« لیتیوم» ارزش خشک شدن دریاچهها را دارد؟

بررسیها نشــان میدهد که اگر چه خشکسالی و سدسازی موجب
خشکیدن دریاچههای داخلی شده و تالشهایی برای احیای آنها هم
انجام شده اما این خشکیدن در پس خود منابع مالی زیادی (استخراج
لیتیوم) به همراه دارد.
خشکیدن دریاچههایی مانند ارومیه ،دریاچه نمک قم ،بختگان ،هامون،
جازموریــان و  ...در ایران که تقریبا از اواخر دهه هفتاد نمایان شــد،
دالیل متعددی دارد که هر یک در جای خود قابل بررسی است .اما به
استناد گزارشهای رسانهای ،وجود منابع عظیم «لیتیوم» در کف این
دریاچهها شاید یکی از دالیل توجه ناکافی به روند خشک شدن این
منابع مهم طبیعی و تعلل در احیای آن باشد.
بیشترین و بزرگترین دخایر لیتیوم دنیا در بولیوی و افغانستان وجود
دارد که حتی تعدادی از کارشناسان یکی از دالیل کودتای بولیوی و
جنگ امریکا در افغانســتان به ویژه در دوران ترامپ را دسترســی به
معادن غنی لیتیوم در این کشور میدانستند
لیتیوم یک فلز قلیایی نقرهای-ســفید و نرم با عدد اتمی  3است .این
عنصر در شرایط استاندارد دما و فشار سبکترین فلز و کم چگالیترین
عنصر جامد است .به دلیل واکنشپذیری باالی لیتیوم ،هرگز نمیتوان
آن را به صورت عنصر آزاد در طبیعت پیدا کرد و همواره در بخشی از
یک ترکیب شیمیایی که بیشتر یونی است ،پیدا میشود .از آنجایی که
لیتیوم در آب حل میشود ،به صورت یون در آب اقیانوسها و به صورت
نمک در آبها و [خاک]رس هم دیده میشود .لیتیوم و ترکیبهای
آن کاربردهای فراوانی دارند از آن جمله در شیشــه و سرامیک پایدار
در برابر گرما ،آلیاژهای با مقاومت باال نسبت به وزن که در فضاپیماها
کاربرد دارد ،باتریهای لیتیوم خودروهای برقی و در مصارف پزشکی
به عنوان دارو است .بیشترین و بزرگترین دخایر لیتیوم دنیا در بولیوی
و افغانستان وجود دارد که حتی تعدادی از کارشناسان یکی از دالیل
کودتای بولیوی و جنگ امریکا در افغانستان به ویژه در دوران ترامپ
را دسترسی به معادن غنی لیتیوم در این کشور میدانستند .بزرگترین
معادن لیتیوم ایران هم در شرق کشور و در استان خراسان جنوبی در
شــهر نهبندان و اطراف بیرجند قرار دارد .بعد از آن دریاچه نمک قم،

روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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نمای شگرف زمین از منظر
ایستگاهفضاییبینالمللی

دو فضانورد روس به تازگی یک پیادهروی فضایی موفقیتآمیز
در ایستگاه فضایی بینالمللی انجام دادهاند و ناسا فیلمهای قابل
توجهی از این ماموریت منتشر کرده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از دیجیتال ترندز ،این ماموریت توسط
اولگ آرتمیف( )Oleg Artemyevو دنیس ماتویف(Denis
 )Matveevاجرا شــد و هفت ســاعت و  4۷دقیقه به طول
انجامید.
پیادهروی فضایی روز جمعه هشتمین ماموریت این چنینی در
ایســتگاه فضایی در سال جاری بود و تقریباً سه هفته پس از
پیادهروی دیگری انجام شــد که این دو نفر مجبور به متوقف
کردن آن شده بودند زیرا لباس فضایی آرتمیف دچار افت ولتاژ
باتری شده بود.
خوشبختانه ،چنین مواردی در طول ماموریت اخیر رخ نداد و
طبق گزارش ناسا ،آرتمیف و ماتویف توانستند تمام فعالیتهای
مورد نظر را در طول زمانی که خارج از ایستگاه فضایی بودند،
انجام دهند.
این فعالیتها شامل جابجایی از یک منطقه عملیاتی به یک پنل
کنترل خارجی متصل به بازوی رباتیک اروپایی که به تازگی
نصب شده است ،بود.
آرتمیف ،که هشــتمین پیادهروی فضایی خود را انجام میداد
به همــراه ماتویف که در حال طی کردن چهارمین پیادهروی
فضایی خود بود ،فعالیتهایی برای گســترش بوم تلسکوپی
استرال از ماژول زاریا به ماژول پویسک انجام دادند.
این پیادهروی فضایی به صورت زنده در کانال یوتیوب ناســا
پخش شــد و مراحل آن به طور صوتی توضیح داده میشد تا
مخاطبان بتوانند به طور کامل همه فعالیتهای فضانوردان را
درک کنند.
ناســا همچنین مجموعهای از ویدئوها از این پیادهروی را در
صفحه توییتر خود منتشر کرده است ،از جمله این ویدیو که
منظرهای از زمین را در فاصله  2۵۰مایلی نشان میدهد.
فیلمی دیگر به وضوح آرتمیف و ماتویف را در حال کار نشان
میدهد و بازوی رباتیک اروپایی نیز به خوبی قابل مشاهده است.
در ویدئــوی دیگری این دو فضانورد روس در حال کار بر روی
گسترش جرثقیل باری استرال از ماژول زاریا به ماژول پویسک
هستند.اگرچه فضانوردان عمده زمان خود را به شدت متمرکز
هستند تا فعالیتهای الزم را انجام دهند ،اما زمانی که ایستگاه
فضایی بینالمللی با سرعت  1۷6۰۰مایل بر ساعت(2۸3۰۰
کیلومتر بر ساعت) در حال چرخش است ،آنها زمانی را صرف
تماشای این شگفتی میکنند .چنین سرعتی بدان معناست که
ساکنان ایستگاه فضایی بینالمللی هر  24ساعت  16طلوع و
غروب خورشید را تجربه میکنند.

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

چهارمحال و بختیاری و اصفهان هم دارای این معدن هستند .این ماده
یک نوع خاک معدنی هست که حتی از آب شور هم به دست میآید.
شاید نتوان به درستی تعداد دریاچههای خشک شده ایران را به دست
آورد ،اما برخی از آنها را به دلیل اهمیت اکولوژیکی میتوان مد نظر
داشــت .مهمترین و بزرگترین آن ،دریاچه ارومیه اســت که به نظر
میرسد این روزها نفسهای آخر را میکشد و چیزی تا مرگ کامل آن
باقی نمانده است .دریاچههای هامون در استان سیستان و بلوچستان
در مرز شــرقی ایران ،دریاچههای کافتر ،بختگان ،مهارلو ،پریشان و
طشک در استان فارس ،دریاچه جازموریان در جنوب کرمان و غرب
سیستان و بلوچستان ،تاالب گاوخونی در استان اصفهان ،دریاچه نمک
و حوض سلطان در استان قم و  ...از جمله مهمترین دریاچههای خشک
شده ایران هستند که دست بر قضا برخی از آنان مانند دریاچه نمک
قم ،تاالب حوض سلطان ،دریاچه ارومیه و  ...از جمله مهمترین منابع
غنی «لیتیوم» هستند.
ایران از معدود کشــورهایی اســت که به مقادیر مناســبی از ذخایر
عناصر نادر خاکی و فلزات با ارزش دسترســی دارد که بعد از فرآیند
اکتشافات پهنههای معدنی در سال  ،1393شناسایی ذخایر لیتیوم از
جمله اتفاقاتی بود که در این اکتشافات رخ داد و فلزات کمیابی مانند
فلز لیتیوم در مناطق مختلف کشــور در مقادیر مناسب رصد شد و
استحصال نیمهصنعتی آن در دستور کار قرار گرفت.
لیتیوم اکنون در بازارهای جهانی به صورت فلز ،حدودا با قیمت 16۰
دالر به ازای هر کیلوگرم به فروش میرسد.
بیشتر عناصر نادر خاکی و فلزات کمیاب برای استخراج به تکنولوژی
باالیی نیاز دارند و بر خالف دیگر محصوالت معدنی در حجم کم و در
ابعاد کیلوگرم خرید و فروش میشود که همین امر به علت قیمت باالی
آنها و سختی استحصالشان بوده و در صورتی که بتوان در استحصال
و تولید این مواد به مزیت رسید ،در عمل ارزش افزوده باالیی خواهند
داشت ،زیرا فلزی مانند لیتیوم در صنایع «هایتک» مصارف بسیاری
دارد و اســتفاده از آن از سال  2۰1۵تاکنون بیش از  1۰برابر افزایش
داشته است.

درگاه پرداخت امن

دانش بنیان

علمی

تجاری سازی  ۱۵۰طرح کالن ملی با کمک دانش بنیانها

رییس صندوق نوآوری و شــکوفایی از
تجاری ســازی  1۵۰طرح کالن ملی به
همت این صندوق و با کمک دانش بنیان
ها خبر داد و گفت :در سه سال گذشته
 ۸۰۰میلیــارد تومان قــرارداد فناورانه
با شــرکت های دانــش بنیان منعقد و
پرداخت شده است.
به گزارش خبرنگار علم و آموزش ایرنا،
علی وحدت روز دوشنبه
در رویداد تبادل فناوری
حوزه فناوری های نوین
انرژی ،لیزر ،فوتونیک و
کاربرد پرتوها در صندوق
نــوآوری و شــکوفایی
افزود :صنــدوق نوآوری
و شــکوفایی در راستای ارایه خدمات و
تامین مالی شــرکت های دانش بنیان
به عنــوان بزرگترین نهاد تامین کننده
مالی این حوزه تشــکیل شده است.وی
بیان کرد :در قانون جهش تولید دانش
بنیان که ابتدای امسال از سوی مجلس
شورای اسالمی تصویب و توسط رییس
جمهور ابالغ شد ،شرایط بسیار خوبی در

جهت تأمین دانشبنیانها برای صندوق
نوآوری و شکوفایی دیده شده است.
وحــدت با بیان اینکه صندوق نوآوری و
شکوفایی یک سیستم مترقی در زمینه
ارایه خدمات مالی به اکوسیستم نوآوری
و فناوری کشــور اســت ،ادامه داد :در
همین راستا صندوق تالش کرد ابزارها
و خدمات مالی روز دنیا به شرکت های
دانش بنیان ارایه شود.
وی افزود :در ســال جاری رویکردهای
جدید را برای پشــتیبانی از رشد کمی
و کیفی شرکتهای دانش بنیان اتخاذ
کــرده ایم تا این شــرکتها بتوانند در
توسعه اقتصاد دانشبنیان کشور نقش
ایفــا کنند .در ســه ســال اخیر تالش
کردیم تا خدمات مالی خود را تکمیل و
سبد خدماتی خود را متنوعتر کنیم ،از
همین رو خدماتی نظیر تسهیالت ودیعه
رهن ،کمک هزینه تحقیق و توســعه،
همسرمایهگذاری و انتشار اوراق نوآوری
را در ســه ســال اخیر ارایه کردیم تا به
بالندگی شرکتهای دانش بنیان و فناور
و تکمیل زنجیره آنها کمک شود.

اعطایجایزهبینالمللیکمومتریکس۲۰۲۲بهاستاددانشگاهشریف

عضــو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی
شــریف موفــق بــه دریافــت جایزه
 2۰22 CHEMOLABدر کنفرانس
بینالمللیکمومتریکسشد.
دکتر هادی پرستار شهری ،عضو هیئت
علمی دانشکده شیمی
دانشگاه صنعتی شریف
در هجدهمیــن دوره
کنفرانــس بینالمللی
کمومتریکس در شیمی
تجزیــه  CACکه در
ایتالیا برگزار شد ،موفق
به کســب جایزه CHEMOLAB
 2۰22شد.
این جایزه هر دو ســال یکبار توســط
«الزویر» به پژوهشگران موفق و سرآمد
زیر چهل ســال که بیشترین فعالیت و
تاثیر در پنج سال اخیرشان در گرایش

کمومتریکس دارند ،اهدا میشود.
انتشار مقاالت با کیفیت ،تعامالت بینالمللی
با سایر گروههای کمومتریکس دنیا ،حضور
و سخنرانی در مجامع علمی کمومتریکس
دنیا ،داوری مقاالت برای مجالت بین المللی،
مشــارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی
بینالمللی و برگــزاری رویدادهای علمی
بینالمللی از جمله شاخصهای مهم انتخاب
محقق برتر برای دریافت این جایزه اســت.
به نقل از وزارت علوم ،کنفرانس بینالمللی
کمومتریکس که به اختصار  CACنامیده
میشود ،هر دو سال یک بار برگزار میشود و
معتبرترینکنفرانسدرزمینهکمومتریکس
در دنیاســت .در این کنفرانس جدیدترین
دســتاوردها در زمینه کمومتریکس ارائه
میشود و همچنین کمپانیهای بزرگ تولید
دستگاههای آنالیز و نرمافزارهای مربوطه در
این کنفرانس حضور دارند.

