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شرط جدید ایران برای توافق با آمریکا

حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در دیدار با مقامات واتیکان ،آخرین وضعیت مذاکرات احیای برجام
را تشریح و تاکید کرد جمهوری اسالمی ایران برای توافق خوب و پایدار جدی است .وی افزود ما در طول
مذاکرات ابتکارات و انعطافهای مهمی را ارائه کرده ایم ولی الزم اســت طرف آمریکایی نیز با واقع بینی،
شرایط را برای نهایی شدن توافق مهیا سازد.
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران ،ظهر روز سه شنبه با کاردینال پیترو
پارولین نخســت وزیر واتیکان و همچنین اسقف اعظم پاول گاالگر وزیر امور خارجه این کشور گفتگو و
تبادل نظر کرد.
طرفین در این گفت و گوها در مورد عالیق و نگرانیهای مشترک در قبال تحوالت بین المللی و منطقهای
تبادل نظر کردند.
مقامات دو کشــور ضمن بررسی روابط دوجانبه ،در مورد تدارک ساز و کار ارتقاء همکاری های مشترک
توافق و اهمیت گفتگوهای بین ادیان که پیرو ســفر آیت اهلل اعرافی به واتیکان مورد بررسی قرار گرفته
را مورد تاکید قرار دادند.
وزرای خارجه جمهوری اســالمی ایران و واتیکان همچنین ضمن تبادل نظر در مورد راههای استحکام
بخشیدن به صلح و ثبات جهانی و منطقه ای ،بر ضرورت حل و فصل سیاسی بحران ها تاکید کردند.
وزیر خارجه ایران در دیدار برگزار شده با مقامات واتیکان ،آخرین وضعیت مذاکرات احیای برجام را تشریح
و تاکید کرد جمهوری اسالمی ایران برای توافق خوب و پایدار جدی است .وی افزود ما در طول مذاکرات
ابتکارات و انعطافهای مهمی را ارائه کرده ایم ولی الزم اســت طرف آمریکایی نیز با واقع بینی ،شرایط را
برای نهایی شدن توافق مهیا سازد.
مقامات جمهوری اسالمی ایران و واتیکان در ادامه در مورد مسائل منطقه ای به تبادل نظر پرداخته و بر
ضرورت استقرار صلح و امنیت پایدار ،بویژه در منطقه غرب آسیا تاکید کردند.
وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد جمهوری اسالمی ایران در راستای ایفای مسئولیت جهانی در مقایله با
تروریسم ،با مجاهدتهای سردار شهید قاسم سلیمانی ،نقش مهمی را در حفاظت از مسیحیان ایزدی عراق
و نیز مسیحیان ســوریه در برابر تروریست های جنایتکار داعش ایفا کرده است ،امری که مورد قدردانی
واتیکان است.
امیرعبداللهیان همچنین تاکید کرد جمهوری اسالمی ایران همان قدر که با جنگ در اوکراین مخالف است
و از راه حل سیاسی برای پایان بخشیدن به آن حمایت می کند ،با جنگ در دیگر مناطق جهان نیز مخالف
اســت.وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد ما به ویژه نگران هر گونه بحرانی شدن شرایط در شمال سوریه
هستیم و تالش های مهمی را برای جلوگیری از بروز یک بحران جدید صورت داده ایم.
در این دیدار دیدگاه مشترک جمهوری اسالمی ایران و واتیکان در خصوص استفاده سیاسی از ابزار تحریم
های فرامرزی غیر قانونی ،مورد تاکید قرار گرفت.
امیرعبداللهیان رویکرد جمهوری اسالمی ایران را برای حل سیاسی بحران های یمن ،اوکراین و افغانستان
تبیین کرد.وزیر خارجه ایران طرح دموکراتیک جمهوری اســالمی ایران برای برگزاری رفراندوم در میان
فلسطنیان اصیل شامل مسلمان ،مسیحی و یهودی را برای واتیکان تشریح کرد.
وضعیت در لبنان نیز مورد ارزیابی امیرعبداللهیان و نخست وزیر واتیکان قرار گرفت.
وی از وزیر خارجه واتیکان برای سفر به تهران دعوت کرد.

دیدگاه

نباید موضوعات فرهنگی و اجتماعی را امنیتی کنیم

جواد آرینمنش گفت :امروز میبینیم آن اســت که عموم برخوردها در حوزه حجاب ســلبی است و خب
طبیعی است با چنین رویکردی مسئله حجاب سامان داده نمیشود.
در میانه مشــکالت اقتصادی به نظر میرسد مشکالتی در حوزه سیاست داخلی هم به وجود آمده است؛
از جمله برخوردهایی که با تنیچند از نیروهای تندروی اصالحطلب صورت گرفته و البته برخوردهایی که
با برخی کارگردانهایی که چندان هم خطوط قرمز را رعایت نمیکنند .حاال در این وضعیت پرســش آن
است که چه باید کرد تا در شرایطی که حتما مهمترین دغدغه مردم رفع مشکالت اقتصادی است ،حواشی
سیاسی بیش از این نشود؟
جواد آرینمنش ،فعال و تحلیلگر سیاســی ،درباره این موضوع به «نامهنیوز» گفت« :به طور کلی مسائل
فرهنگی را باید با راهکارهای فرهنگی حلوفصل کرد .معموال در کشورهای دموکراتیک مسائل پیچیده
امنیتی به موضوعات سیاسی و اجماعی تبدیل و برایش راهکارهای فرهنگی و اجتماعی جستوجو میشود.
به هیچوجه درست نیست که برعکس عمل کنیم و موضوعات فرهنگی و اجتماعی را تبدیل به موضوعات
امنیتی کنیم .شاید چنین روشی به ظاهر در کوتاهمدت جواب بدهد اما حتما واکنشهای منفی جامعه را در
پی خواهد داشت و فاصله میان مردم و مسئوالن را بیشتر میکند».
او ادامه داد« :در زمینه حجاب شورای عالی انقالب فرهنگی طرح عفاف و حجاب را پیشبینی کرده است
که در این طرح بیش از 25نهاد و دستگاه فرهنگی و آموزشی مانند وزارت آموزشوپروش ،سازمان تبلیغات،
وزارت ارشاد ،ستاد امر به معروف و نهی از منکر ،دانشگاهها و دهها نهاد فرهنگی-اجتماعی دیگر .یکی از آن
نهادها هم نیروی انتظامی است .این ترکیب این معنی را میدهد که اکثر اقدامات در حوزه حجاب و عفاف
باید ایجابی باشد و بخش بسیار محدودی از اقدامات باید سلبی باشد اما آنچه امروز میبینیم آن است که
عموم برخوردها در حوزه حجاب سلبی است و خب طبیعی است با چنین رویکردی مسئله حجاب سامان
داده نمیشود».این فعال سیاسی همچنین بیان کرد« :امنیتیشدن کشور با تکیه بر دیدگاههای سلیقهای
و شــخصی نتیجه منفی به بار میآورد .اگر فردی دیدگاههای متفاوتی نسبت به مسئوالن دارد باید با او
گفتوگو کرد ،باید نقطهنظرات در کرسیهای آزاداندیشی که رهبر انقالب هم بر این موضوع تأکید دارند،
مطرح شود و راهکارهای اقناعی در پیش گرفته شود؛ وگرنه زور و ارعاب و تهدید که کار را جلو نمیبرد و
بلکه باعث مظلومنمایی همان افرادی که بازداشت میشوند ،خواهد شد که این هم نتیجه معکوس است».
آرینمنش در پایان گفت« :اکنون کشور درگیر مشکالت شدید اقتصادی است و باید تمرکز مسئوالن بر
حل این موضوعات باشد .آقای رئیسی و دولتش گفت که مشکالت معیشیتی و اقتصادی را به سرنوشت
برجام گره نمیزنیم که در عمل چنین نشــد و دیدیم که گره خورده اســت؛ پس بهتر است دولت و همه
مسئوالن تمرکز خود را بر رفع مشکالت اقتصادی و حل مسائل بینالمللی معطوف کنند».

هشدار برای برهم زدن نظم امنیتی خاورمیانه به صدا در آمد؛

بایدن در مسیر ترامپ
روز گذشته شــاهد آغاز تور بایدن در غرب
آســیا بودیم .ســفری که با نیتی از پیش
تعییــن شــده و حتی به زعم بســیاری از
کارشناسان بینالمللی همانند پروژه ترامپ
در قبال سرزمین اشغالی به شکست منجبر
خواهد شد.
اما در آن سوی داستان روند مذاکرات رفع
تحریمها که دور جدید آن از زمان استقرار
دولت سیزدهم آغاز شده طی ماههای اخیر
با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است.
ایاالت متحده آمریکا به عنوان عضو خارج
شــده از برجام ،در دوره جدید مذاکرات نیز
برخالف فضاسازیهای سیاسی و رسانهای
پرحجم ،گام عملی و سازندهای برای خروج
مذاکرات از وضعیت فعلی برنداشته است.
هرچند شــرایط فعلی حاکم بــر مذاکرات
را نمیتوان چنــدان رضایت بخش قلمداد
کرد اما برخی کارشناسان مسائل راهبردی
معتقدند که هنوز هم عقالنیت منفعتمحور
میتواند نقش تاثیرگذاری را در تصمیمهای
آمریکا برای تغییر وضعیت موجود ایفا کند.
اگرچه پس از آخرین دور مذاکرات در دوحه
هنوز زمــان و مکان جدیــدی برای ادامه
مذاکرات آتی مشخص نشده اما این شرایط
به معنی دســت کشــیدن طرفین از ادامه
مذاکرات نیست.
در این میان رژیم صهیونیســتی به عنوان
اصلیتریــن مخالــف تــداوم مذاکرات و
حصول توافق ،بــا بهرهگیری از البیهای
سیاسی و رســانهای خود و نفوذ در آژانس
بینالمللی انــرژی اتمی بهدنبــال تثبیت
این گزاره اســت که ایــران بهدلیل تداوم
نصب ســانتریفیوژهای پیشرفته و پیگیری
فرآیند غنیسازی  ۶0درصد در آستانه فرار
هســتهای قرار گرفته و از ایــن رو احیای
برجام در شرایط فعلی بهدلیل از دست رفتن
کارویژه بازدارنده آن فاقد ارزش گذشــته
برای آمریکا است!!
رژیم صهیونیستی در کنار اقدامات سیاسی و
رسانهای ،پیگیری فعالیتهای خرابکارانه
سایبری ،فیزیکی و ترور اشخاص در ایران

را نیز بــا هدف تحریک ایران در دســتور
کار قرار داده تــا از این طریق ابتکار عمل
از دســت مذاکرهکننــدگان خارج شــده و
رفتارهای واکنشی جایگزین آن شود.
این تهاجمهای کــور ،گاه ارزش راهبردی
و کیفــی خود را فدای مقــدار و کمیت نیز
کرده و حتی صنایع عادی نیز در فهرســت
عملیاتهای خرابکارانه قرار گرفته است.
این شــیوه کــه قبال در دســتور کار رژیم
صهیونیســتی نبود در یکســال گذشــته
افزایش یافته تا شــاید با تولید هرج و مرج
بتوانــد از آبهای گلآلــود ماهی دلخواه
خود را صید کند.
اگرچه ایاالت متحده تاکنون با سکوت در
برابــر اقدامات مخرب رژیم صهیونیســتی
تمایــل خــود را به اســتفاده ابــزاری از
شــرارتهای این رژیم بــرای امتیازگیری
در مذاکرات نشــان داده امــا به طور قطع
واشینگتن باید متوجه این واقعیت نیز باشد
که افزایش شرارت اسرائیل میتواند تحت
شــرایطی ،اوضاع را از کنترل خارج کرده
و گزینههای متفاوتــی را برای تنبیه رژیم
غاصب صهیونیستی مطرح نماید.
رژیم صهیونیســتی در حالی بهدنبال ایجاد
سامانه یکپارچه پدافندی با همکاری آمریکا
در منطقه اســت که ســامانه مشابه آن در
سرزمین های اشغالی نتوانسته امنیت مورد
نظر این رژیم را فراهم کند.
به گفته وزیر دفاع اوکراین« :این سیســتم
بــرای زدن موشــکهای کوچک و عادی
ساخته شده و در مقابل موشکهای کروز و
بالستیک کارایی ندارند».
بسیار روشن اســت که هرگونه اقدام برای
بر هــم زدن نظم امنیتــی فعلی در غرب
آســیا ،ممکن اســت بر ســایر حوزهها از
جمله حملونقــل ،ترانزیت و انتقال انرژی
تاثیرگذار باشد و مشــکلی بر بحران فعلی
غذا و انرژی در جهان بیافزاید.
جمهوری اسالمی ایران بارها نگرانی خود
را از ایجــاد ناامنی و بیثباتــی در منطقه
اعالم نموده و بیش از هر کشــور دیگری

هشدار اروپا درخصوص پیمان نظامی
تلآویو علیه ایران

اندیشــکده اروپایی نوشــت ،همه اعضای
شــورای همکاری خلیج فــارس ایران را
تهدید نمیدانند و عربســتان ســعودی و
امارات نیز به دنبــال کاهش تنش با ایران
هستند.
هشدار اروپا درخصوص پیمان نظامی
تلآویو علیه ایران

همچنین همانطور کــه در ابتدای مقاله به
آن اشاره شد ،اندیشــکده «شورای روابط
خارجــی اروپا» در تحلیلی در زمینه ســفر
«جــو بایــدن» رئیس جمهــور آمریکا به
فلســطین اشــغالی و طرح تشکیل پدافند
مشــترک بین رژیم موقت صهیونیســتی
با برخی کشــورهای عربی منطقه نوشت،
پیمــان نظامی بیــن (رژیم) اســرائیل و
کشورهای عربی حاشــیه خلیج فارس ،به
همان سرنوشتی طرحهای شکست خورده
دولت ترامپ دچار میشود.
در بخشی از این گزارش که روز چهارشنبه
منتشــر شــد آمده اســت ،علیرغم گمانه
زنیهای جنون آمیــز در مورد یک پیمان
نظامی رســمی بیــن (رژیم) اســرائیل و
کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس ،این
ابتکار ممکن است به همان سرنوشتی دچار
شود که طرحهای شکســت خورده دولت
ترامپ برای ایجاد اتحاد راهبردی خاورمیانه
به آن دچار شد .در حالی که اعضای بالقوه
این ائتــالف از تقویت همــکاری امنیتی

تالش اعراب منطقه برای تنش زدایی
با ایران

بر اســاس این گزارش ،همه کشــورهای
شورای همکاری خلیج فارس ایران را یک
تهدیــد عینی نمیدانند .حتــی آنهایی که
این کار را انجام می دهند ،مانند عربستان
ســعودی و امارات ،اخیرا ً به دنبال کاهش
تنش با ایران از طریــق تعامل دیپلماتیک
و در مورد امارات ،افزایش روابط اقتصادی
بودهاند .اردن که در سال  1994یک معاهده
صلح با اســرائیل امضا کرد ،در درجه اول
نگران پتانسیل توافق ابراهیم برای تضعیف
راه حل دو دولتی بین اسرائیل و فلسطین
اســت .مصر نیز از حمایت از هرگونه اقدام
امنیتــی ضدایرانی خــودداری کرده ،حتی
درخواست عربســتان برای حمایت از یمن
را رد کرده اســت .مراکش ،نیز امنیت خود
را از دریچه رقابت بــا الجزایر تا ایران دور
از خود میبیند.
بیمیلی اعراب در اشتراک دادههای
نظامی

در بخش دیگــر این تحلیل آمده اســت،
حتی ایده ســادهتر ســامانه دفاع هوایی
یکپارچه منطقــهای نیز در قالبی چندجانبه
دشــوار خواهد بود .ایــاالت متحده بیش
از یک دهه اســت که ایده دفاع موشــکی
یکپارچه شــورای همکاری خلیج فارس را
ترویج کرده است ،اما بیمیلی عمیق سران
عرب خلیج فارس برای به اشتراک گذاشتن
دادههای نظامی حساس با یکدیگر مانع از
پیشــبرد این تالش شده است.تالش برای
افزایش قابلیتهای دفاعی کشورهای خلیج
فارس بــه خودی خود چیز بدی نیســت،
بهویژه اگر تضمینهای امنیتی بیشــتری
برای آنها فراهم کند ،اما اطمینان از این که
این همکاری امنیتی به یک اتحاد تهاجمی
علیه ایران تبدیل شــود مشکل خواهد بود.

فرار قطر و امارات از تحریمهای ایران

این اندیشکده با پرداختن به مذاکرات بین
عربســتان و ایران بــا میانجیگری عراق
نوشت ،گفتوگو با میانجیگری عراق بین
عربستان سعودی و ایران تاکنون موفقیت
محدودی داشــته ،اما تنشهای منطقهای
را بهطــور قابل توجهی کاهــش داده و به
ایجاد یــک آتشبس چند ماهــه در یمن
کمک کرده اســت .اگر این گفتوگو ادامه
یابد ،ایران و عربستان سعودی میتوانند بر
روی راهحلی دائمیتر برای مناقشه یمن به
توافق برسند که چشــمانداز کاهش تنش
منطقهای گستردهتر را افزایش میدهد.
در خاتمه این گزارش آمده اســت ،امارات
متحده عربی مایل اســت از کشیده شدن
به موج جدید تحریمها و فشارهای آمریکا
بر ایران اجتناب کند هم به این دلیل که از
تشدید تنش نظامی توسط تهران میترسد
و هم بــه این دلیل که در موقعیت ایدهآلی
برای تبدیل شدن به مرکز تجارت گسترده
با این کشــور قــرار دارد .قطر به نوبه خود
فعاالنه از مذاکرات بر ســر برنامه هستهای
ایــران حمایت کرده و ممکن اســت آماده
همکاری با تهران برای توسعه بیشتر میدان
گازی مشترک خود باشد.

داستان قفل کودک گوگل چیست

511/1هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی()4/1

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رسمی  )1برابر رای شماره  1401۶030۶005003375هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد جواد احکامی فرزند محمد ابراهیم بشــماره شناســنامه 33822
صادره از نیشــابور در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت  2۶/48متر مربع از پالک یک فرعی از
 39اصلی واقع در اراضی گذر محمدی بخش  12نیشــابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد ابراهیم
احکامی محرز گردیده اســت  )2 .برابر رای شماره  1401۶030۶005003380هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
نیشــابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد جواد احکامی فرزند محمد ابراهیم بشــماره
شناسنامه  33822صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  185متر مربع از پالک
یک فرعی از  39اصلی واقع در اراضی گذر محمدی بخش  12نیشــابور خریداری از مالک رســمی آقای
محمد ابراهیم احکامی محرز گردیده اســت  )3برابر رای شماره  1401۶030۶005003521هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک نیشــابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید مجید محروقی فرزند سیدابوالحسن
بشــماره شناسنامه  31092صادره از نیشابور در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت  1۶۶/5۶متر
مربع از پالک  389فرعی از  3اصلی واقع در اراضی گذر ده جیلوگر بخش  12نیشابور خریداری از مالک
رســمی خانم زینب شاکری محرز گردیده اســت  )4 .برابر رای شماره  1401۶030۶00500338۶هیات
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک نیشــابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســن علی لوالئی مهدی آباد فرزند
نعمت بشــماره شناسنامه  10502434۶3صادره از نیشابور در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 95۶متر مربع از پالک  141اصلی واقع در اراضی حسینی بخش 13نیشابور خریداری از مالکیت مشاعی
متقاضی محرز گردیده اســت  )5برابر رای شماره  1401۶030۶00500354۶هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین بابادی فرزند محمد بشمارشناسنامه  417صادره
نیشــابور از در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  10۶/۶7متر مربع از پالک  752فرعی از 107
اصلی واقع در اراضی زهد خریداری از مالک رســمی آقای محمد تقی بابا جان زاده مهاجر محرز گردیده
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
 ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صو.رتی انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  .تاریخ انتشار نوبت اول  1401/ 04/08تاریخ
انتشار نوبت دوم  1401/04 / 23م الف 3۶55
سید ابوالفضل حسینی -رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

برای رفع عوامــل ناامنی در منطقه تالش
کرده و هزینه پرداخت نموده است.
اگرچــه برخی کشــورهای فرامنطقهای و
رژیم صهیونیســتی منافع خود را در ایجاد
و توسعه ناامنی و بیثباتی در منطقه دنبال
میکنند اما کشــورهای منطقه غرب آسیا
بهدلیل تحمل خســارتهای هنگفت مالی
و انسانی که از رهگذر نزاع و درگیریهای
پرهزینه به هوشمندی الزم برای جلوگیری
از شــکلگیری مجدد شــرایط خسارتبار
تجربه شده رسیدهاند.

منطقهای استقبال خواهند کرد ،تصورات و
اولویتهای متفاوت تهدیدات آنها در مورد
ایران احتما ً
ال مانع هماهنگی مؤثر بین آنها
خواهد شد.

با توجه به نقش اســرائیل و تمرکز آشکار
آن بر ایران ،تهران مطمئن ًا به این موضوع
نگاه خواهد کرد.
این اندیشــکده نوشــت ،به دور از تضعیف
موقعیت منطقهای و برنامه هستهای ایران،
همســویی نظامی بین (رژیم) اســرائیل و
کشــورهای عربی خلیج فــارس میتواند
تنشها را در خاورمیانه افزایش دهد .تهران
تالشها برای ایجاد زیرساختهای نظامی
در شبه جزیره عربستان که اسرائیل میتواند
از آن حمله مستقیم کند ،را تهدیدی جدی
خواهد دید .ایران احتما ً
ال با تسریع برنامه
هســتهای خود و تشــدید عملیات نظامی
خود ،از جمله به شیوهای که میتواند منافع
غربیها مانند نفتکشهای انتقال انرژی به
اروپا را هدف قرار دهد ،تالفی خواهد کرد.

محدودسازی سرچ گوگل برای مشترکان این سیمکارتها
در حالی اتفاق افتادهاســت که بسیاری از کاربران توییتر
آن را تایید کردهاند .شــاید اینترنت کودکان شامل همه
کاربران در همه سنین میشود ،نه فقط کودکان!
تجارت نیوز نوشــت :این روزها بحــث اینترنت کودکان
بسیار داغ است .بسیاری از مسئوالن خواهان ایجاد یک
فضای امــن در اینترنت برای کــودکان و کنترل آنها
توسط خانواده در این فضا هســتند .اما با جدیتر شدن
موضوع ،این شــبهه برای کاربران ایجاد شــده که طرح
صیانت و اینترنت طبقاتی در حال اجرا شدن است.
طرح صیانت آغاز شده است؟

براســاس گزارشهــا ،یکی از هدفهایــی که در طرح
صیانت از کاربــران در فضای مجازی دنبال میشــود،
مســاله اینترنت طبقاتی است .به این صورت که هر یک
از طبقات جامعه به سطح مشخصی از این فضا دسترسی
داشته باشند.
با وجود این ،بهنظر میرســد که دولت سیزدهم طبقاتی
کردن اینترنــت را از کودکان آغاز کردهاســت .چرا که
اپراتورهای بزرگ کشور سیمکارتهایی را ارائه دادند که
استفاده از هر یک از سرویسهای اینترنت ،براساس سن
افراد تعیین میشود .به این معنی که سرویسهای گوگل
و ویکیپدیا برای کودکان تا سنین  15سال در دسترس
نیســت .یا در ســرویس بومینو همراه اول سرویسهای
آپارات ،دیجیکاال و اســنپ مارکت در دسترس کودکان
زیر  15سال قرار نمیگیرد.
از سوی دیگر اما بسیاری از کاربران گمان میکنند که در
حقیقت طرح صیانت به آرامی در حال اجراســت .چرا که
برخی از کاربران ادعا کردند که دو اپراتور بزرگ کشــور

در اقدامی ناگهانی با فرض اینکه همه مشــترکین آنها
کودک هســتند ،قابلیــت  safe searchگوگل را قعال
کردند.
میــالد نوری ،کارشــناس آیتی در اینبــاره در توییتر
نوشت« :همراه اول و ایرانسل با فرض کودک بودن همه
مشترکین خود ،قابلیت  safe searchگوگل رو به شکل
قفل شــده (بدون امکان غیرفعالسازی) فعال کردن .با
این دســتکاری ،شما با هر سن و سالی فقط به محتوایی
در گوگل دسترسی دارید که یک کودک دسترسی دارد».
این محدودســازی ســرچ گوگل برای مشــترکان این
ســیمکارتها در حالی اتفاق افتادهاســت که بسیاری از
کاربران توییتر آن را تایید کردهاند .شاید اینترنت کودکان
شــامل همه کاربران در همه ســنین میشــود ،نه فقط
کودکان!
راهکاری فنی بهجای طرح صیانت وجود دارد!

همچنین ،این کارشــناس حوزه فناوری در صفحه توییتر
خود درباره راهکاری نوشتهاست که والدینی که خواستار
اینترنت کودکان خود هســتند ،میتوانند با استفاده از آن
کودک خــود را کنترل کنند .با این روش دیگر نیازی به
اجرای اینترنت طبقاتی نیست.
«آیا حاضرید وزیر صیانت و رفقا به اســم اینترنت ایمن
برای کودکان اینترنت طبقاتی رو تســت کنند؟ خیر .به
جای این کارها تــوی تلویزیون و روزنامه و بیلبوردهای
شــهر و… پدر مادرها رو آموزش بدید طبق فرهنگ و
تفکر خودشــون از ابزارهای  parental controlکه اکثر
سیستم عاملها دارن استفاده کنند.
اینکه پدر و مادرهای ایرانی نمیدونن هر گوشی امکاناتی
داره که میتونن روی محتوا ،میزان زمان استفاده ،دانلود

و نصب اپلیکیشــنها ،لوکیشن گوشی و حتی اپلیکیشن
پیشــنهادی توسط معلم به فرزندشــون نظارت کنن ،به
دلیل عدم آموزش همین نکته ســاده بــه عموم والدین
اســت.اگر پدر و مادرید و نگران اســتفاده فرزندتون از
اینترنت،بجــای دنبالهروی از طرحهــای محدود کننده.
.1سوادتون رو افزایش بدید.2 .استفاده از ابزارهای کنترل
والدین خود سیســتم عامل رو یاد بگیرید.3 .یادتون باشه
آموزش از کنترلگری بهتره .خیلی از ماها بچه بودیم رمز
کاناالی ماهواره رو میدونستیم».
اینترنت همچنان محدود میشود

بهنظر میرســد که این روزها محدودسازی و فیلترینگ

اینترنت بهطور جدی از سوی مسئوالن پیگیری میشود.
چرا که طبــق گزارشها ،از یک ســو اینترنتی طبقاتی
در حال اجراســت و از سوی دیگر بیشــتر فیلترشکنها
و VPNهــا از کار افتادهاند .همچنین ،کندی ســرعت و
کیفیت پایین اینترنت در چند وقت اخیر صدای بســیاری
از کاربران را در آوردهاست.
این در حالی است که این مشکالتی برای اینترنت کشور
بهوجود آمدهاســت ،احتماال بیانگــر اجرای طرح صیانت
اســت .اما قرار اســت که طرح صیانت برای بار دوم به
صحن علنی مجلس بازگردد و بهرای گذاشتهشــود .پس
چرا مادههای این طرح یکی یکی در حال اجراست؟
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اختصاص  ۲هزار میلیارد تومان به حوزه آموزش
و پرورش خراسان رضوی در سفر رییسجمهور

معبد اسپاخو ،میراث چند هزار ساله خراسانشمالی
اســپاخوی ســنگین در کنار جاده آشــخانه
خراسان شمالی به جنگل گلستان و بر بلندای
تپه ای که جنگلی از ارس و درختان سوزنی
برگ آن را احاطه کرده اســت ،نگاه خود را
به جاده آســیایی دوخته تا شاید گردشگران،
اندکی راه کج کنند و به دیدارش بیایند.
بنای تاریخی اســپاخو که قدمت آن به عهد
ساســانیان باز می گردد ،معبد و آتشکده ای
است که در روستای اسپاخو در  ۶1کیلومتری
جنوب غرب شــهر آشخانه ،مرکز شهرستان
مانــه و ســملقان به فاصله اندکــی از جاده
آســیایی بجنورد-گرگان قــرار دارد و یافته
های تاریخی حکایت از آن دارد که ســنگ
بنای این مکان در دوره ساســانی گذاشــته
شده است.
مردم این روســتای کهن که تاکنون  14اثر
و بنای تاریخی در آن شناســایی شده است
در کنار این معبد سنگی روزگار میگذرانند و
اگــر چه تا قبل از همه گیری کرونا معدودی
از گردشــگران ایرانی و خارجــی از این بنا
دیــدن می کردند ،اما این روزها همان اندک
گردشگران نیز بی اعتنا از جاده می گذرند و
اندکــی درنگ ندارند تا از این معبد که هزاره
های تاریخ را پشت سر گذاشته است ،دیدن
کنند.
کهن ترین اثر ثبت شده

کارشناســان میراث فرهنگی بــر این باورند
که معبد یا آتشــکده اســپاخو کهن ترین اثر
ثبت شده در خراسان شمالی است و ظرفیت
افزایش شــمار گردشگران با توجه به محیط
جذاب روستا و مردمان مهمان نواز آن وجود
دارد.
اگــر از بجنورد مرکز خراســان شــمالی به

سمت این روســتا حرکت کنیم پس از عبور
از آشــخانه ،چمن بید و روستای باش کالته
و نرســیده به رباط قره بیل تابلوی روستای
اســپاخو را می بینیــم و ای کاش این تابلو
بزرگتــر و واضح تر بود تا مســافرانی که با
این منطقه آشــنا نیستند به راحتی از کنار آن
نگذرند.
در این روستا طرح هادی اجرا شده و بر همین
اساس با طی مسیری سنگ چین و زیبا می
توان از دل روســتا عبور کرد و به بلندای تپه
ای رسید که اسپاخو در آن ساخته شده است
و اطراف آن نیز آثاری از گورســتان ،گرمابه
ای کهن و بقایای یک تمدن قدیمی و راهی
باستانی را نیز دیده می شود.
اهالی این روســتای  75خانــواری مردمی
کشاورز و دامپروند که مهمان نوازی خصیصه
بارز آن هاست و گردشگران عالوه بر دیدن
این بنا و دیگر آثار تاریخی روســتا از لبنیات
تازه مانند کشک ،ماست و دوغ خوشمزه این
محل بهره ببرند.
به گفته یک کارشــناس میراث فرهنگی آن
چــه در نگاه اول مــردم را جذب این بنا می
کند ،نوع سازه و مصالح متفاوت آن و به ویژه
سقف گنبدی شــکل نیم کره مانند آن است
که به نوعی آن را با گنبد چهار طاق ساسانی
مقایسه می کنند.
محمد یزدانی مــی افزاید :باستانشناســان
با توجه بــه خصوصیات معمــاری و کاربرد
مصالح ،به ویژه استفاده از سنگ ،تیر و شیوه
طاقسازی و قوس طاق ها و موارد دیگر این
بنا را مربوط به اوایل دوره ساسانی و ابتدای
دوره اسالم تا عصر آل بویه می دانند.
وی می گوید :خرابه های حمام اســپاخو نیز

در حاشــیه غربی روســتا و در جنوب بنای
کلیسا واقع است که متاسفانه گنبد و پوشش
حوضخانه آن فرو ریخته و ســاکنان منطقه
که ارزش و قدمت آن را نمی دانســتند ،حتی
مصالح آن را برای ســاخت و سازهای خود
استفاده کرده اند.
این کارشــناس میراث فرهنگی می افزاید:
ایــن حمام در مجموع بســیار زیبا بوده و از
نظر فضا ســازی و اجرای پالن و کاربرد به
خصوص برای گرم کــردن فضا از ابتکارات
جالبی استفاده شده است که مهارت سازنده
آن را به نمایش می گذارد.
وی در مورد وجه تمسیه روستا می گوید:کلمه
اسپاخو از واژه پهلوی (هسپ)( ،اسپ) ریشه
گرفته که به مرور زمان اســپ به اسب تغییر
یافته و کلمه اســپاخو نشان دهنده این است
که در زمان های دور در این محل اسب های
وحشــی وجود داشتند که اهالی آن ها را رام
کرده و پرورش می دادنند.
به گفته یزدانی؛ ادغام گنبد و ایوان در این بنا
از نماد های معماری ساسانیان است.
قوس گهواره ای

این کارشــناس میراث فرهنگی می افزاید:
ورودی اصلی این بنا به شــکل ایوانی بلند با
قوس گهواره ای ســاخته شده که گنبد خانه
در سمت غرب آن تعبیه شده است و در دیوار
های شمالی و جنوبی این آتشکده  9طاقچه
کوچک به شکل مستطیل با ابعاد  30الی 40
سانتی متری قرار دارد که قسمت فوقانی این
طاقچه ها با ســه تیر چوبی محکم از درخت
ارس پوشیده شده است.
وی می گوید :این آتشکده دارای سه ورودی
و خروجی اســت که تاریخ شناســان آن را

 ۶کارگاه ساختمانی متخلف در خراسان شمالی پلمب شد

نشــانگر پیام زرتشــتیان یعنی گفتار نیک،
کردار نیک و پنــدار نیک می دانند و از آنجا
که این معبد دارای آتشدان و حفره هایی در
ســقف برای خروج دود است ؛احتمال اینکه
این معبد توسط زرتشتیان ساخته شده باشد،
بیشتر است.
وی با اشــاره به گورســتان اطــراف این بنا
خاطرنشــان می کند :شــکل دفن و مقبره
سازی با نحوه تدفین مسمانان متفاوت است
و قبرها به صورت خانوادگی درکنار یکدیگر
قرار گرفته اند،که نشان می دهد اقوام خاصی
از زرتشتیان در این مناطق زیست می کردند
و این بنا مربوط به آن ها است.
طرح توسعه

روستای اسپاخو با توجه به ظرفیت هایی که
دارد از جمله قرار گرفتن در مسیر گردشگری
شمال به خراسان رضوی ،سرسبزی و زیبایی
روســتا و اجرای طرح هادی و از همه مهمتر
قرار داشــتن بنای معبد تاریخی اسپاخو می
تواند به مکان مناســبی بــرای فعالیت های
گردشگری تبدیل شود.
معاون میــراث فرهنگــی اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان
شــمالی در مورد بنای تاریخی اســپاخو می
گوید :مرمت این بنا ســال  80آغاز شد و با
توجه به دو تکه شــدن بناُ ،پشته هایی برای
نگهداری بنا تعبیه و همچنین قســمت هایی
از بنا بندکِشی شد.
وی می افزاید :بنای تاریخی اسپاخو در سال
 1345توســط یک تیم باســتان شناسی به
سرپرستی عـزتاهلل نگـــهبان که مشـغول
بـــررسی محوطهها و آثار شــمال خراسان
بودنــد ،شناســایی و به شــماره  1579در

فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
وی خاطرنشان می کند :در روستای اسپاخو
تاکنــون  14اثر و محوطه تاریخی شــامل
آتشکده اســپاخو ،قلعه شهر سوخته ،معدن
تاریخی ،ســاختار هــای آرامگاهــی ،قلعه
ساسانی ،محوطه باستانی اسپاخو ،حمام ،راه
قدیمی ،محوطه ساسانی ،رشته قنات قدیمی،
محوطه اسالمی و محوطه چشمه علی اصغر
شناسایی شده است ،اما مهمترین و شاخص
ترین اثر این مجموعه بنای تاریخی ،اسپاخو
اســت که بــر روی تپه ای بلنــد در جنوب
روستای امروزی اسپاخو قرار دارد.
وی می افزاید :طرح توسعه این بنای تاریخی
با هدف جذب گردشگر و با توجه به موقعیت
خاص این روستا که در محور تردد مسافران
زیادی قرار دارد در حال تدوین است و جذب
سرمایهگذار و ایجاد تاسیسات خدماتی مورد
نیاز گردشگران شامل ســرویس بهداشتی،
پارکینگ ،مســیر دسترسی مناســب به بنا،
خدمات پذیرایی و اقامتی ازجمله محورهای
طرح توسعه در این بنا است.
شهرســتان مانه و سملقان به مرکزیت شهر
آشــخانه در شــمال غربی اســتان خراسان
شــمالی واقع شــده و از شــمال و شرق به
شهرســتان بجنورد ،از جنوب به شهرستان
جاجرم ،از غرب به اســتان گلستان محدود
میشود.
تاکنون  713اثر تاریخی خراســان شمالی در
فهرســت آثار ملی به ثبت رسیده که از این
تعــداد  525اثر تاریخی 53 ،اثر طبیعی109 ،
اثر ناملموس و  2۶اثر منقول تاریخی است.
خراسان شــمالی با دارا بودن  8۶3هزار نفر
جمعیت در شمالشرق کشور قرار دارد

افزایش  5۷درصدی جابهجایی مسافران پایانههای مسافربری مشهد

معاون روابط کار اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت ۶ :کارگاه
ساختمانی در این استان به علت رفتارهای غیر ایمن و خطاهای انسانی پلمب شد.
قربان نباتیان روز گذشــته در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :بازرسیهای
انجام شــده از کارگاههای مشــمول قانون کار منجر به ابــالغ  700مورد اخطار و
گزارش رفع نقص شد که  1۶کارگاه به دلیل توجه نکردن به نکات ایمنی به مراجع
قضایی خراسان شمالی معرفی و در نهایت منجر به پلمب  ۶کارگاه ساختمانی شد.
وی تصریح کرد :متاســفانه  51درصد از حوادث کار در کارگاه های ساختمانی اتفاق
میافتد و این تعداد از کارگاه های پلمب شده نیز به علت بی توجهی به رفع نواقص
تعطیل شدند.
نباتیان در ادامه از کاهش افراد دریافت کننده بیمه بیکاری در خراســان شــمالی خبر داد و افزود 871 :نفر از ابتدای امســال
تاکنون مشمول دریافت بیمه بیکاری شده اند ،در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل  921نفر بود.
وی خاطرنشان کرد :کاهش افرادی که بیمه بیکاری دریافت می کنند ،نشان دهنده کاهش تعدیل و اخراج کارگران در کارگاه
های مشمول قانون کار است.
معاون روابط کار اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد 170 :پرونده در رابطه با مشــاغل ســخت و زیان آور در 11
کمیته بدوی و تجدید نظر در سالجاری بررسی شده است و نتیجه آن به زودی اعالم خواهد شد.

مدیر عامل ســازمان پایانههای مسافربری شهرداری مشهد از افزایش  57درصدی
جابهجایی مسافران پایانههای مسافربری مشهد در سه ماه ابتدایی سال خبر داد.
مهدی کمالی در گفتوگو با ایســنا در خصوص میزان جابهجایی مســافر در پایانههای
مســافربری مشهد در سه ماه ابتدایی ســال جاری اظهار کرد :در این مدت چهار میلیون
و  481هزار و  55۶مســافر از طریق پایانههای مسافربری مشهد جابهجا شدهاند که این
رقم نســبت به مدت زمان مشابه در ســال گذشته  57درصد رشد داشته است.وی افزود:
در فروردین ماه یک میلیون و  334هزار مســافر با  38درصد رشــد ،در اردیبهشــت ماه
یک میلیون و  415هزار مســافر با  71درصد رشــد و در خرداد ماه یک میلیون و 733
هزار مســافر با  ۶2درصد رشد نســبت به سه ماه ابتدایی سال  1400از طریق پایانههای
مســافربری مشهد جابهجا شــدهاند.مدیر عامل ســازمان پایانههای مسافربری شهرداری مشــهد در خصوص تردد وسایل نقلیه در
پایانههای مســافربری مشهد گفت :همچنین  255هزار و  831وسیله نقلیه در پایانههای مسافربری مشهد جابهجا شدهاند که نسبت
به سه ماه ابتدایی سال گذشته هفت درصد رشد داشته است.مشهد دارای سه پایانه مسافربری امام رضا(ع) ،معراج و مسیر راه ابریشم
است .پایانه مسافربری امام رضا(ع) بزرگترین ترمینال مشهد به شمار میرود که در جنوب غربی این شهر واقع شده است .از آنجا که
پایانه مســافربری امام رضا(ع) بزرگترین ترمینال مشهد محسوب میشود ،بیشترین مقاصد سفر گردشگران و زائران کشور را به خود
به اختصاص داده و اکثر شهروندان مشهدی نیز که تمایل به سفر دارند ،از این ترمینال سفر خود را آغاز میکنند.

 ۵۰درصد بیکاران خراسان رضوی فارغالتحصیالن دانشگاهی هستند
معاون ســازمان فنی و حرفهای کشــور گفت :در حال حاضر  4۶درصد دارندگان
مدرک دکتری 78 ،درصد کارشناســی ارشد و  74درصد کارشناسی بیکار هستند.
همچنین در حال حاضر  50درصد افراد بیکار در خراســان رضوی فارغالتحصیالن
دانشگاهی هستند.
علیحســین شهریور روزگذشــته ،در جلسه شــورای مهارت خراسان رضوی که
در ســالن شهید سلیمانی اســتانداری خراسان رضوی برگزار شــد ،اظهار کرد :تا
ســال  2025میالدی  80میلیون شغل جدید در جهان ایجاد خواهد شد .همچنین
 ۶5درصد کودکانی که در ســال  2017وارد دبســتان شــدهاند ،تا آن زمان وارد
مشاغلی خواهند شد که هنوز وجود ندارد .بنابراین بسیاری از آموزشهای فعلی در
آمادهسازی آنها برای آینده ناکام خواهد ماند.
وی افزود :بازار کار نیازمند نیروی کار ماهر است که برای تربیت این نیروی ماهر
باید ســه وظیفه را به سرانجام رســاند .اولین وظیفه تدوین استانداردهای مهارتی
و وظیفــه دوم اجرای این آموزشها در بخشهای دولتی و غیردولتی اســت که
بخشــی از آن به صورت رایــگان و بخش دیگر در ازای پرداخت شــهریه انجام
میشــود .وظیفه سوم نیز ســنجش صالحیت حرفهای و صدور گواهینامه مهارت
برای مهارتآموزان است.
معاون سازمان فنی و حرفهای کشور عنوان کرد :در حال حاضر ساالنه حدود یک
میلیون و  500هزار نفر در آموزشهای ســازمان فنی و حرفهای در ســطح کشور
شرکت میکنند که  70درصدشان در آزمونها نمره قبولی کسب و به منظور کسب
گواهینامــه مهارت تالش میکنند .همچنین  50درصد از این افراد موفق به ورود
به بازار کار میشوند.
شــهریور تصریح کرد :هماکنون جمع کل کارگاههای فنی و حرفهای کشــور 2۶
هزار و  794مورد اســت که از این تعداد حدود  4800مراکز ثابت دولتی اســت و
حدود  12هزار آموزشــگاه به صورت آزاد فعالیت میکند .البته تعدادی آموزشگاه

دیگر نیز فعال است .گروههای هدف آموزشی نیز شامل  1۶گروه از جمله شاغالن،
دانشجویان ،روستاییان و عشایر ،دانشآموزان ،زنان خانهدار ،افراد دارای معلولیت
و ...است.
وی خاطرنشــان کــرد :از اولویتهای ســازمان فنی و حرفهای کشــور افزایش
مهارتافزایی دانشــجویان ،دانشآموختگان ،مهارتآموزی در محیط واقعی کار،
توسعه مراکز جوار و بین کارگاهی ،طرح ساماندهی مربیان ،طرح تعیین صالحیت
آزمونگران و برگزاری مسابقات ملی و بینالمللی مهارت است.
شهریور با اشاره به وضعیت بیکاری در کشور ادامه داد :در حال حاضر کشور دارای
 84میلیون و  100هزار نفر جمعیت است که  ۶2درصد از این جمعیت در سن کار
یعنی بین  15تا  ۶5سال قرار دارند .طبق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز
سال گذشته نرخ بیکاری در افراد  15سال و بیشتر  8.9درصد است .در حال حاضر
تعداد کل بیکاران کشور  2میلیون و  409هزار و  142نفر است که از این رقم تعداد

فارغالتحصیالن بیکار زن  484هزار و  424و تعداد فارغالتحصیالن بیکار مرد 433
هزار و  523نفر است .به طور کلی  ۶4درصد جمعیت فعال کشور بیکار است.
وی دربــاره مهارتآمــوزی در محیط کار واقعی خاطرنشــان کــرد :طول دوره
مهارتآموزی در محیط کار واقعی حداقل  25روز کاری و حداکثر  18ماه اســت.
همچنین حداقل ســن مهارتآموز  15سال در نظر گرفته شده و مهارتآموزان در
طول دوره مهارتآموزی تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار میگیرند و دولت
هزینه بیمه مسئولیت و حوادث مشموالن را بر عهده دارد.
معاون ســازمان فنیوحرفهای کشــور عنوان کرد :باید توجه داشت مهارتآموزان
مشمول قانون کار و تامین اجتماعی نیستند و به آنها دستمزد پرداخت نمیشود.
همچنین تمام بنگاههای فعال اقتصادی دارای مجوز از یکی از دستگاههای اجرایی
میتواننــد به عنوان واحــد پذیرنده در طرح مهارتآمــوزی در محیط کار واقعی
مشارکت کنند.
نرخ بیکاری در خراسان رضوی  ۷.5درصد است

شــهریور تاکید کرد :خراسان رضوی دارای  42شــهرک صنعتی فعال است40 .
درصد اشــتغال در این اســتان مربوط به بخش صنعت اســت .نــرخ بیکاری در
خراســان رضوی  7.5درصد و تعداد افراد جویای کار اســتان هم  12هزار و 937
نفر اســت .ضمن اینکه تعداد کارگاههای مجری طرح  594کارگاه است که تعداد
مهارتآموزان در این کارگاهها شامل  1141زن و  42مرد است.
وی با اشاره به وظایف شورای مهارت استان افزود :تعیین اولویت اجرای طرحهای
مهارتآموزی ،تعیین حمایتها و سیاستهای تشویقی برای اجرای طرحها ،تعیین
و بررســی نقش هر یک از دستگاههای اجرایی استان ،رفع موانع احتمالی در نحوه
و نظارت بر اجرای صحیح طرح و ارائه گزارش به استاندار و سازمان آموزش فنی
و حرفــهای و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از جمله وظایف شــورای مهارت
خراسان رضوی است.

مدیــر کل آمــوزش و پرورش خراســان
رضــوی گفت 2 :هزار میلیــارد تومان در
جریان سفر پر خیر و برکت رییسجمهور
به خراسان رضوی برای تکمیل طرحهای
نیمه تمام این استان اختصاص یافته است.
سید امیر شوشتری روز گذشته در سفر به
شهرستان سبزوار در گفت وگو با خبرنگار
ایرنــا ،افزود :از محل ایــن اعتبارات تمام
مدرســه های کانکسی و ســنگی سطح
استان خراسان رضوی جمع آوری و طرحهای عمرانی آموزشی با پیشرفت فیزیکی باالی 50
درصد تا سال  1402تکمیل میشود.
وی با اشاره به اینکه تکمیل طرحهای نیمه تمام آموزشی اولویت آموزش و پرورش خراسان
رضوی ،اظهار داشــت :احداث طرح های آموزشی جدید در صورت جذب و مشارکت خیران
آغاز میشود.
مدیر کل آموزش و پرورش خراســان رضوی گفت :از مشــکالت مهــم آموزش و پرورش
خراسان رضوی کمبود فضاهای آموزشی است که با کمک خیران و اداره کل نوسازی ،توسعه
و تجهیز مدارس بخشی از این مشکل برطرف میشود.
شوشتری افزود :همچنین کمبود نیروی انسانی از دیگر مشکالت آموزش و پرورش است که
برنامه ریزیهای مناسبی در این باره صورت گرفته است.
اســتان  ۶میلیون و  870هزار نفری خراســان رضوی با بیش از یــک میلیون و  400هزار
دانشآموز حدود  9درصد جمعیت دانشآموزی کشــور و با حدود  90هزار معلم حدود هشت
درصد جمعیت معلمان کشور را در اختیار دارد.

توجه به جایگاه دهیاری در توسعه روستاها
ضروری است

اســتاندار خراسان شــمالی با بیان اینکه
برخی از مســووالن و کارکنان در ادارات
با جایگاه دهیاری ها آشنا نیستند ،گفت:
توجه به نقش و اهمیت کاربردی دهیاران
ضروری است.
به گزارش ایرنا ،محمدرضا حســین نژاد
روز چهارشــنبه در همایش بزرگداشــت
ســالروز تاســیس دهیاری هــا در تاالر
داریوش بجنورد اظهار داشــت :مدیران
مکلف به پاســخگویی به نیازهای روســتاها هســتند و برای این امر باید از جایگاه و نقش
دهیاری ها اطالع کافی داشته باشند.
وی با تاکید بر مهم بودن نقش دهیاران در توســعه و آبادانی روســتاها افزود :رشد ،توسعه و
پیشــرفت روستاها با برنامه ریزی ها و اقدامات دهیاران رقم می خورد از این رو دهیاران به
عنوان نهاد کوچک اما با با گستردگی زیاد ،اهداف نظام اسالمی را پیش می برند.
حسین نژاد ادامه داد :روستا عرصه تولید و فعالیت است ،بنابراین باید انگیزه مردم برای ماندن
در روستا بیشتر شود و رغبت برای فعالیت و تولید افزایش یابد.
وی عنوان کرد :بی توجهی به توســعه روستا ،سبب مهاجرت زیاد به حاشیه شهرها می شود
که این پدیده منشا بسیاری از مشکالت اجتماعی است.
اســتاندار خراسان شــمالی اضافه کرد :دهیاران برای خدمات رسانی بهتر در روستاها باید با
قوانین آشــنا باشند و دانش خود را ارتقاء دهند و با بهره مندی از ظرفیت قانون نقش مهمی
در توسعه و عمران روستاها ایفا کنند.
همایش بزرگداشــت سالروز تاسیس دهیاری های خراسان شمالی امروز چهارشنبه با حضور
معاون امور دهیاری ســازمان شهرداریها و دهیاریهای کشــور در تاالر داریوش بجنورد
برگزار شد و در این آیین از  15نفر از دهیاران استان تقدیر شد.

 ۶۲درصد از مشکالت واحدهای تولیدی در
خراسان شمالی مربوط به حوزه بانک ها است

دادســتان عمومی و انقالب مرکز خراسان شــمالی گفت ۶2 :درصد از مشکالت واحدهای
تولیدی در خراسان شمالی مربوط به حوزه بانک ها است.
به گزارش ایســنا ،به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگســتری خراسان شمالی ،سید جواد
ایاللی در دومین نشســت ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل
استان با انتقاد از نقش ضعیف و کمرنگ بانک های خصوصی در حمایت از تولید و سرمایه
گــذاری در اســتان ،اظهار کرد:در حالی کــه طبق آمار ،به طور میانگیــن حدود  42درصد
مشــکالتی که واحدهای تولیدی در کشور با آن مواجه هستند به حوزه بانک ها مرتبط است
متأسفانه این نســبت در استان خراسان شمالی رقم  ۶2درصد را نشان می دهد که باالتر از
میانگین کشــوری است و طبعا ساماندهی این مشکالت ،مشارکت سازنده بانک ها و اقدام
بسیار جدی را می طلبد.
وی تصریح کرد :یکی دیگر از مشکالت موجود این است که بیشترین حجم اعطاء اعتبارات
و تســهیالت بانکی که به تولید و ســرمایه گذاری در استان تخصیص یافته بر دوش بانک
های دولتی است در حالی که بانک های خصوصی عالوه بر انحراف در مصارف و نیز خارج
کردن منابع مالی از اســتان ،نقش چندانی در پشــتیبانی از تولید ایفاء نمی کنند و این مسأله
قابل تأمل است.
حجت االسالم والمســلمین رضا براتی زاده،رئیس کل دادگستری استان نیز در این نشست
ضمن تبریک دهه امامت و والیت ،نقش داده های آماری را در روند تصمیم گیری مدیران
برای رفع مشکالت مختلف خاطرنشان کرد.
وی با اشــاره به وظایف ذاتی و مأموریت های قانونی تعزیرات حکومتی ،جهاد کشــاورزی،
صمت و غله به منظور ســاماندهی مشکالت مربوط به حوزه آرد و نان و پیشگیری از تداوم
تخلفات مربوطه از جمله جلوگیری مؤثر از توزیع خارج از شبکه این اقالم ،دسترسی به آمار
شــفاف و دقیق را گامی مهم و تأثیرگذار در فراینــد تصمیم گیری و حصول نتیجه مطلوب
برشــمرد و از مدیران این دستگاه ها خواست ضمن تقویت سطح تعامالت ،در یکسان سازی
و ارائه آمارهای دقیق تر بطور هماهنگ عمل کنند.
براتی زاده با انتقاد از عدم تمکین بانک های خصوصی در اســتان از مصوبات کارگروه ها و
ســتادهای فعال در زمینه حمایت و رفع موانع تولید ،به دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاست
های اقتصاد مقاومتی دادگســتری کل استان مأموریت داد تا با تشکیل کارگروهی تخصصی
نسبت به گردآوری مجموعه مصوبات اجرا نشده ،معوق و معطل توسط بانک های خصوصی
اقــدام و متعاقبا از طریق مجاری قانونی ،الزام این بانک ها به اجرای مصوبات یاد شــده را
پیگیری کنند.
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سجادی :در هیچ رشتهای
دخالت فنی نمیکنیم

وزیـر ورزش و جوانـان گفـت :نمیتوانید حـرف در دهان من
بگذارید و من هم آدم سـادهای نیسـتم.
سـید حمیـد سـجادی در خصـوص حضـور در لیـگ
دوومیدانی اظهار داشـت :شـور و نشـاط خاصی با حضور 12
تیـم در فصـل گـرم ایجـاد شـده و من بـه عنـوان خدمتگزار
ورزش از مدیـران عامـل باشـگاه هـا تشـکر میکنـم و
قدردانـی حمایـت آنها هسـتیم .دوومیدانی و اینجـا خانه من
اسـت و هرچـه دارم از دوومیدانـی اسـت .خیلی هم دوسـت
داشـتم در مسـابقات جـام امـام رضـا در مشـهد هـم حضور
پیـدا میکـردم ،امـا بـه دلیل حضـور یکی از روسـای جمهور
در تهـران مانـدم.
وی ادامه داد :خیلی سـخت اسـت که دوومیدانی را از پشـت
شیشـه ببینـم و معـذب هسـتم و دومیـن سـال سـومینبار
اسـت کـه ایـن اتفاق میافتـد .دوسـت دارم همیشـه در کنار
پیسـت باشـم و صـدای نفـس دونـدگان را بشـنوم .هـر چه
خسـتگی داشـتم ،بـا حضـور در اینجـا از تنـم بیـرون آمـد.
وی در خصـوص نتایـح والیبـال در لیـگ ملتهـا گفـت:
بـه داورزنـی تبریـک میگویـم و از کادرفنـی ایرانـی تشـکر
میکنـم .ابتـدا کـه تیـم میرفـت همـه میگفتنـد جـوان
اسـت ،امـا ما امیـدوار بودیم .اتفـاق هر کار اثرگـذار و بزرگی
در کشـور را جوانان شـروع کردند .اتفاقا من در جلسـه امروز
هیـات دولـت در حضور رئیـس جمهور و وزرا اولین گزارشـی
کـه دادم در مـورد افتخـار آفرینـی والیبـال بـود و الحمـداهلل
قدمـان بلنـد بـود و به خوبی از ایـن تیم یاد شـد.وزیر ورزش
و جوانـان در مـورد شـرایط فوتبـال اظهـار داشـت :موضع ما
حمایتـی ،پشـتیبانی کننـده و انگیـزه دهنـده اسـت .ما 235
رشـته ورزشـی را مدیریـت میکنیـم 52 ،فدراسـیون اسـت.
مـا منتظـر اعـالم نظـر هسـتیم و هـر تصمیمـی بگیرنـد ما
حمایـت میکنیـم و مشـکل مالی بـرای جامجهانـی نداریم.
برنامـه وسـیعی داریم کـه از جامجهانی قطر نهایت اسـتفاده
را ببریـم .بحـث آن هـم حضـور تیـم ملی اسـت که دوسـت
داریـم حضور بـا کیفیتی باشـد.
وی ادامه داد :ما در هیچ رشته ای دخالت فنی نمیکنیم.
سـجادی در مـورد اینکـه توصیـهای هـم میکنیـد یـا
خیـر ،گفـت :دوومیدانـی رشـته خـود مـن اسـت و از رئیـس
فدراسـیون بپرسـید کـه آیـا دخالت فنـی میکنم یا نـه .نمی
توانیـد حـرف در دهـان من بگذاریـد و من هم آدم سـادهای
نیسـتم .یـک سـری اطالعـات مـن دارم و قرار نیسـت همه
چیـز را بگویم.
وی در مـورد اینکـه گزینـه تیـم ملی داخلی اسـت یا خارجی
گفت :مـا را وارد مباحـث فنی نکنید.

4

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

حسینرفیعی

سازمان آگهیها051-38929823 :

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

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

SOBH_E MROOZ

تلفن38929825 -38929824:
نمابر 051 - 38923452 :سامانه پیام کوتاه100080888 :

SOBH_E MROOZ

دفتر خراسان شمالی05832259018 :

درگاه پرداخت امن

کنجکاوی درباره ساپینتو؛ پرحرف ،مبتکر و برافروخته

نظم پادگانی و شالق بدنی در اردوی استقالل
ریکاردو ساپینتو شــاید به خاصترین چهرهای تبدیل شود که برای
مربیگــری به ایران آمده؛ این را می شــود از شــیوه برخوردش با
بازیکنان استقالل متوجه شد.
به گزارش «ورزش ســه» ،با گذشــت یک هفته از حضور ریکاردو
ســاپینتو در تهران و شروع فعالیت رسمی اش در تیم قهرمان فصل
گذشــته ،هواداران اســتقالل همچنان در جســتوجوی اطالعات
بیشتری از شخصیت و شیوه کاری این مربی پرتغالی هستند.
طرفداران پرشمار استقالل تاکنون فقط به جمله خبرساز ساپینتو در
روز معارفه (از مــن کار خارقالعاده نخواهید ،فقط میخواهم  4جام
با اســتقالل بگیرم) یا تصاویر و ویدیوهایی که رسانه رسمی باشگاه
اســتقالل از حضور او در تمرینات منتشر میکند ،دلخوش بوده اند
و امیدشان برای شناخت بهتر از سرمربی پرتغالی به روزهای شروع
لیگ برتر و دیدن او در کنفرانس های خبری و کنار زمین مسابقات
است.حاال که یک هفته از حضور ساپینتو در ایران و  5روز از شروع
تمرینات استقالل می گذرد ،جالب است بدانید که او در همین مدت
زمــان کوتاه قوانین جالبی را در تیم وضع کرده و شــیوههایی را به
کار گرفتــه که برای بازیکنان و اعضــای ایرانی کادر فنی و اجرایی
استقالل هم تازگی دارند.
اگر می خواهید با نحوه برخورد ســاپینتو با بازیکنان و اعضای کادر
اســتقالل و همچنین شــرایط کاری او که متفاوت از مربیان ایرانی
است ،آشنا شوید ،این نوشته را از دست ندهید.
در خانه تمرین کنید ،بعد به چمن بیایید!

احتماال تصور می کنید تمرینات استقالل از روز شنبه گذشته شروع
شده و بازیکنان زیر نظر ساپینتو کارشان را شروع کردند ،اما سرمربی
پرتغالی قبل از شروع تمرینات گروهی کارش با بازیکنان را استارت
زده بود!  4روز قبل از شــروع تمرینات استقالل ،گروه تیم در یکی
از اپلیکیشــن های پیام رسان تشکیل شده و مربیان استقالل برنامه
تمرینــی را برای بازیکنان ارســال کردند تا آنهــا در مدت زمان 3
روز مانده به حضور در مجموعه ورزشــی انقالب برای شروع رسمی
تمرینات ،به صورت اختصاصی در باشگاه بدنسازی یا منزل کارشان
را استارت بزنند و با آمادگی مناسبی به محل تمرین بروند.
فشار زیاد از روز اول تمرین

بازیکنان استقالل که با برنامه اختصاصی تمرین و کنترل از راه دور
کادرفنی حســابی متعجب بودند ،فکرش را هم نمیکردند در همان
اولین جلســه تمرین در چمن ،ساپینتو ،آیتم های پرفشاری را برای
آنهــا در نظر بگیرد .معموال با توجه به اینکــه بازیکنان مدتی را در
تعطیالت به سر برده اند ،مربیان تمرینات سبکی را در روزهای اول
شــروع تمرینات برای نفرات در نظر می گیرند اما ساپینتو با علم به
اینکــه همه نفرات تمرینات اختصاصــی  3روز قبل را به طور کامل

Lorem ipsum

او بســیار عالقه دارد اگر مســئلهای یک نفــر را درون تیم آزار می
دهــد و ذهنش را به هم ریخته ،اولین نفری باشــد که از آن باخبر
می شــود .حتی در تمرینات استقالل دیده شــده وقتی دو بازیکن
مشغول صحبت باهم هســتند ،ساپینتو سریعا روی خود را به سمت
آنها برمی گرداند و به آنها میفهماند که به جای صحبت با یکدیگر
مشکالتشان را با او در میان بگذارند.
ماجرای کاغذهای لوله شده در دست!

انجام دادهاند ،از همان روز اول پرفشار کارش را شروع کرد و از روز
دوم نیز تمرینات دو نوبتی شــد تا به قول معروف بدن بازیکنان به
طور کامل شالق بخورد!خواستن ،تمرکز و تالش مضاعف؛ این همه
چیزی است که ساپینتو از بازیکنان استقالل میخواهد.

همــه بازیکنان را به اتاقش دعوت کرد و بــا آنها نیز به گفت و گو
پرداخت .ســاپینتو با این اقدام سعی داشت تا ارتباطش با بازیکنان را
نزدیکتر کند و البته از اتفاقات داخل استقالل و همچنین مشکالت
بازیکنان باخبر باشد.

بازیکنان اســتقالل با حضور ساپینتو دیگر خوابیدن تا حوالی ظهر و
آماده شدن برای رفتن به تمرین چند ساعته عصر را کامال به دست
فراموشی ســپردهاند .این مربی پرتغالی ،قوانینی را در تیم به وجود
آورده که طبق آن بازیکنان ملزم هســتند از  8صبح در هتل حاضر
باشــند! به این صورت که آنها مثل یک کارمند صبح زود خود را به
کادرفنی معرفی میکنند ،سپس به صرف صبحانه می پردازند و بعد
از اســتراحتی کوتاه تمرین صبح را برگزار مــی کنند .بعد از تمرین
نفــرات دوباره به هتل می روند و پــس از صرف ناهار در اتاق های
خود به اســتراحت می پردازند .در نهایت هم عازم محل تمرین خود
برای برگزاری نوبت عصر می شــوند و بعــد از تمرین می توانند به
منازل خود بروند .ایــن رویه در تمام روزهایی که تمرینات دونوبتی
است (شما بخوانید همه روزها) ادامه دارد.

با دیدن تصاویری با چهره برافروخته از ســاپینتو از گذشته تاکنون
شــاید تصور کنید او یک مربی بداخالق است که از بازیکنان تا حد
امکان کار می کشد ،اما در واقعیت اینگونه نیست .بازیکنان استقالل
درباره ســاپینتو می گویند که او بیشتر سعی دارد رفیق آنها باشد تا
ســرمربی شــان .این مربی در طول تمرینات و اردوی تیم با لحنی
خوب و برخوردی خوش بــا بازیکنان به صحبت میکند .اگرچه در
کار خود بســیار جدی اســت اما با هر بازیکنی از استقالل صحبت
کنید تایید می کند که در  4 ،3روز گذشــته حداقل چند بار از سوی
ساپینتو مورد تشویق قرار گرفته است .به عبارتی او سعی دارد روحیه
بازیکنان را باال نگه دارد و با دلســوزی به جا یک رابطه دوطرفه را
که البته حد و مرزهای آن مشــخص باشد در تیم تحت هدایت خود
شکل بدهد.مربی پرتغالی در طول تمرینات با همه بازیکنان با روی
خوش صحبت میکند و البته که در کارش جدی است.

همه بازیکنان  8صبح کارت می زنند!

جلسات اختصاصی؛ اول کاپیتانها ،سپس بقیه

یکی از اقدامات جالب ساپینتو در استقالل برگزاری جلسه خصوصی
با تک تک بازیکنان اســتقالل بوده است .ســرمربی پرتغالی بعد از
شروع تمرینات اســتقالل در اتاق شخصی خود در هتلی که اردوی
روزانه برپا می شــود ،ابتدا کاپیتان ها و بزرگترهای اســتقالل را
فراخواند و با آنها درباره مســائل مربوط به اســتقالل و مشــکالت
شــخصی شــان صحبت کرد .او در ادامه در گروههای  3یا  4نفره

سرمربی نه ،او رفیق بازیکنان است

فقط با من حرف بزنید!

ساپینتو که در دوران بازی خود نیز فوتبالیستی باهوش محسوب می
شــد ،حاال در مربیگری نیز این هوش و ذکاوت را همراه خود دارد.
قطعــا مدیریت  32بازیکن و تعداد زیــاد اعضای کادرفنی و اجرایی
و پزشــکی کار راحتی نیست اما در اســتقالل همه تایید می کنند
که ســاپینتو در طول تمرینات و اردو حواســش به همه چیز هست.

اگر با دقت به برخی تصاویری که از ســاپینتو طی روزهای گذشته
در تمرینات منتشر شده نگاه کنید ،کاغذهایی را در دست او مشاهده
می کنید که به صورت لوله شده همراه این مربی است .اما ماجرای
این کاغذها چیست؟ساپینتو در اولین روز حضور در تمرینات استقالل
کاغذهایی را به بازیکنان اســتقالل می دهــد و از آنها می خواهد
اســمی که دوست دارند او صدایشان کند و البته شماره مورد عالقه
شــان را روی آن بنویسند .هر  32بازیکن استقالل این کار را انجام
دادند .فردای آن روز ســاپینتو اسامی و شماره مورد عالقه بازیکنان
را به همراه عکس های آن ها به صورت تایپ شــده و رنگی پرینت
گرفته و برای خود و دستیارانش به محل تمرین آورد.
ســاپینتو با کاغذهــای معروفش در حال ورود بــه زمین مجموعه
انقــالب ،او روی این کاغذها که حاوی اســامی و تصویر بازیکنان
است آنالیزهای روزانه را نیز یادداشت میکند.
ساپینتو در اکثر تمرینات و حتی در وسط زمین چمن هم این کاغذها
را در دســت دارد و در طول تمرین جلوی اسم و عکس هر بازیکن
نکتــه هایی را یادداشــت می کند تا روی آنهــا تحقیق کند .جالب
اینکــه او بعضا در تمرین روز بعد نقاط ضعف و قوت بازیکنان که در
روز گذشــته وجود داشــته را به آنها می گوید و نحوه برطرف شدن
مشکل فنی شان را نیز گوشزد می کند.جالب تر اینکه اکثر بازیکنان
اســتقالل خواهان آن شده بودند که ســاپینتو آنها را با اسم کوچک
صــدا کند و او نیز ایــن کار را انجام می دهد .او مثال به جای اینکه
بگوید چشمی ،از روزبه استفاده می کند و وقتی می خواهد مطهری
را صدا کند ،کلمه ارسالن در دهانش می چرخد.
مصاحبه ممنوع ،فقط کار و کار و کار

همچنین مربی پرتغالی به بازیکنــان اعالم کرده که آنها فعال حق
هیچگونه گفتوگوی تصویری و صوتی با هیچ رســانهای را ندارند
و باید تمرکز کامل آنها روی کارشــان باشــد .بــا توجه به اینکه او
همچنان منتظر انتخاب بازیکنان برای لیست نهایی استقالل است،
هیچ کس از دســتورات وی تخطی نمیکند .تا جایی که با شــروع
هر جلســه تمرینی میشود صدای پای ســرمربی را در قلمرو اش
شنید .حاال همه منتظر شــروع لیگ و دیدن دستپخت ریکاردوی
پرتغالی هستند.

