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تصویب طرح الزام دولت به توقف اجرای
داوطلبانه پروتکل الحاقی

در پــی صــدور قطعنامه
شــورای حکام آژانس
بیــن المللــی انرژی
اتمــی در خصــوص
ایــران که با پیشــنهاد
تروئیکای اروپایی و تحت
فشــار آمریکا روز جمعه
 30خرداد ماه به تصویب
رســید و طی آن از ایران
خواسته شــد که به طور
کامل بــا آژانس همکاری
کرده و درخواستهای آژانس را بدون تاخیر
بیشــتر اجابت کند ،از جملــه این که فورا به
محلهای مشــخص شــده از جانب آژانس
دسترســی ایجاد کند ،این سوال مطرح شد
کــه اگر ایران بــه آژانس اجازه بازرســی از
دو ســایت مورد اختالف را ندهد ،آیا پرونده
هســته ای خود را از شورای حکام به شورای
امنیت خواهد کشاند؟ پیرو این نکته برخی از
کارشناسان و ناظران بر این باورند که اساسا
حیات برجام با اقدام دونالد ترامپ در خروج از
توافق هســته ای در  18اردیبهشت ماه سال
 97به پایان رسید .چرا که در واقع نقطه ثقل
و تضمیــن کننده اجرای برجام را باید ایاالت
متحده تصور کرد .در این راستا دیگر اعضای
 5+1با چراغ ســبز و حمایت واشنگتن پا در
مســیر مذاکزات و حصول توافق هسته ای با
تهران گذاشتند .لذا اکنون  777روز است که
مرگ برجام با خروج آمریکا از آن رقم خورده
است .کما این که افتراق سیاسی رو به فزونی
اعضــای باقی مانده در برجــام و تعهدات بر
زمین مانده توافق هسته ای در این  777روز
گواه این مدعا اســت .با ایــن وجود ایران و
دیگر اعضای برجامی پس  18اردیبهشــت
ماه ســال  97به خود این جرات را دادند که
آیا می شــود بدون ایاالت متحده توافقی را،
آن هم در سطح برجام مدیریت کرد یا خیر؟
برای پاسخ این ســوال مذاکراتی این بار در
قالب  4+1با ایران به امید تداوم حیات برجام
صورت گرفت .اما نتیجه کار در میدان عمل
تنها تعلل اروپایی ها در انجام تعهدات ،اتخاذ
مواضع دیپلماتیک حمایتــی صرف اتحادیه
اروپا و انتظارات خــارج از تعهد از ایران بود.
به گونه ای که تعلل و وقت کشــی اروپایی
ها از  S.P.Vتا اینســتکس در ادامه به جایی
رســید که برای کا ِر نکرده تهران را ملزم به
انجام مذکرات جدیــد پیرامون فعالیت های
هســته ای و نفوذ منطقه ای کردند .در این
علی روغنگران

اعتبارنامه تاجگردون در کمیسیون تحقیق
تأیید شد

سرنوشت پیچیده توافق هستهای

خبرنگار

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس با اشاره به نشست امروز کمیسیون ،از صدور
بیانیهای در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس خبر داد و گفت :بر اساس این بیانیه،
نماینــدگان طرح الزام دولت ایران به توقف اجــرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را تهیه و
برای تصویب به صحن علنی ارایه میکنند.
ابوالفضل عمویی با اشــاره به نشست روز سه شنبه ( 3تیرماه) کمیسیون ،از صدور بیانیه
ای در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد.
ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود :نمایندگان کمیسیون
در این بیانیه در راســتای صیانت از حقوق مسلم ملت ایران طرح «الزام دولت جمهوری
اســامی ایران به توقف اجرای داوطلبانه پروتــکل الحاقی» را تهیه و برای تصویب به
صحن علنی مجلس ارائه میکنند.
وی تصریــح کرد :نماینــدگان همچنین در این بیانیه تاکید کردنــد که «ملت ایران به
نهادهای بین المللی اجازه نخواهد داد که تحت فشار آمریکا و متحدانش و به بهانه های
واهی ،حاکمیت ملی جمهوری اسالمی ایران را نقض کنند».
متن بیانیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه سیاســی و غیرحرفه
ای خود علیه برنامه صلح آمیز هســته ای جمهوری اسالمی ایران در روز  30خردادماه
(19ژوئن  ،)2020که فاقد وجاهت حقوقی و فنی اســت ،مرتکب اشــتباهی فاحش شد.
قطعنامه  34/2020/GOVآژانس که پیش نویس آن از سوی سه کشور اروپایی فرانسه،
انگلیس و آلمان ارائه شــد ،در حالی درخواست دسترسی به اماکن ایرانی را مطرح کرده
است که کشور ما در ســالهای اخیر مقصد بیشترین و شفاف ترین بازرسی های آژانس
بوده و در بین کشورهای دنیا بیشترین همکاری را با این نهاد بین المللی داشته است .اما
در مقابل ،آژانس تحت فشارهای سیاسی و غیرکارشناسی آمریکا و متحدانش ،مبادرت به
صدور قطعنامه علیه جمهوری اسالمی ایران کرده است .کمیسیون امنیت ملّی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی با رد این قطعنامه ،تاکید می کند:
 -۱طبق مقررات ،آژانس بین المللی انرژی اتمی مجاز نیســت داده های سرویس های
جاسوســی ،علی الخصوص آنچه بر مبنای ادعاهای واهی رژیم نامشــروع صهیونیستی
باشــد ،را پایه درخواستهای خود برای دسترسی قرار دهد .جهانیان بدانند که در صورتی
که ایران به درخواســت دسترســی بر مبنای این اطالعات پاسخ مثبت دهد رویه غلطی
علیه همه کشورها بنیان گذاشته خواهد شد.
 -۲سه کشور اروپایی با پیشبرد خواسته های آمریکا در پیشنهاد و تصویب قطعنامه اخیر
نشــان دادند که در کینه ورزی با ایران ،دســت کمی از آمریکا ندارند و این در حافظه
تاریخی ملت ایران خواهد ماند.
 -3مجلس شورای اسالمی در ماده  ۶از «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری
اســامی ایران در اجرای برجام» مصوب سال ،۱۳۹۴همکاری دولت ایران با آژانس را
منوط به رعایت مصالح ملی کرده اســت و اکنون با توجه به قطعنامه مغرضانه شــورای
حکام ،کمیســیون امنیت ملّی و سیاســت خارجی مجلس شــورای اسالمی در راستای
صیانت از حقوق مســلم ملت ایران طرح «الزام دولت جمهوری اسالمی ایران به توقف
اجــرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» را تهیه و برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه
می کند.
 -4بارهــا اعالم شــده اســت که طبق فتــوای رهبر معظم انقالب ،ســاح هســته
ای در دکتریــن دفاعــی جمهــوری اســامی ایران جایگاهــی نــدارد؛ در عین حال
ملــت ایــران به نهادهــای بین المللی اجــازه نخواهــد داد که تحت فشــار آمریکا و
متحدانــش و بــه بهانه های واهی ،حاکمیــت ملی جمهوری اســامی ایران را نقض
کنند».
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شــرایط بود که تهــران پس از یک ســال
صبر اســتراتژیک و در اولین سالگرد خروج
آمریکا از برجام یعنی  18اردیبهشــت ماه 98
برنامــه کاهش تعهدات برجامی را رونمایی و
عملیاتــی کرد؛ برنامه ای کــه در پنچ گام با
بــازه زمانی دو ماهه بــه امید ایجاد تحریک
در اروپایی ها به منظور عمل به تعهداتشــان
پیگیری شــد .در این رابطــه تهران گام اول
را با توقف فروش ذخایر اورانیوم غنیشــده
و ذخایر آب ســنگین آغار کــرد و در دومین
گام به ســراغ عبور از غنیسازی  3.67رفت.
در ادامه ،لغو محدودیتهای تحقیق و توسعه
برای گام ســوم کاهش تعهــدات برجامی را
برگزید؛ گازدهی در فردو را در چهارمین گام
پــی گرفت و در گام پنجــم و نهایی ،توقف
تمام محدودیتهای عملیاتی ایران در برجام
شامل ظرفیت غنیسازی ،درصد غنیسازی،
میزان مواد غنیشــده ،و تحقیق و توسعه را

در شورای حکام آژانس ،علیه ایران تصویب
شــد .به نظر می رسد مســیری که ایران و
اروپا در این  777روز پیموده اند نشان از این
دارد که دیگر کمتر کســی یافت می شود که
ادعــای زنده بودن برجام و حتی حیات نباتی
آن را داشته باشد .حال سوال مهم اینجاست
که آیا ایران در بستر این شرایط تکلیف خود
را با توافق هسته ای یکسره خواهد کرد؟ آیا
تهران توجیهی برای بودن در برجام دارد؟ اگر
چه به باور بسیاری برجام مسیری دیپلماتیک،
حقوقی ،سیاســی و امنیتی بی بازگشتی را در
پیــش روی ایران قرار داده کــه عمال ذیل
تعهدات خود و بــه خصوص قطعنامه 2231
توان خروج رســمی از آن را ندارد .اما اقدام
روز جمعه شــورای حکام ،ممکن است یک
سناریوی دقیق برای پیگیری این مهم باشد
که تهران در مسیری قرار گیرد که در نهایت
با دست خود کار برجام را یکسره کند .اگر به

,,

ای ،پاسخ و واکنش تهران چه خواهد بود ،به
نظر می رسد ســناریویی را طراحی کرده اند
که شــاید ایران در مســیر خروج از برجام و
تقبل تمام تبعاتش قــرار گیرد ،بدون آن که
اروپا مقصر این وضعیت قلمداد شــود .البته
می تــوان این گمانه را هــم مطرح کرد که
آلمان ،فرانســه و انگلستان با این برگ برنده
(اشــراف به واکنش تهران) در حال طراحی
سناریویی برای مدیریت شرایط تنش تهران
– واشنگتن هســتند که در حال اوج گیری
اســت .اتفاقا در این راستا تروئیکای اروپایی
در نشســت فصلی مجــازی  4روزه اعضای
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی،
هم از ارائه قطعنامــه توبیخی خود رونمایی
کردند که در نهایت روز جمعه با نســبت 25
رای موافق به  2رای مخالف و  7رای ممتنع
به تصویب رســید و هم از تالش برای تهیه
پیــش نویس قطعنامه ای بــاز خبر دادند که

ِ
امنیتی بی بازگشتی را در پیش روی ایران قرار داده
گر چه به باور بسیاری برجام مسیری دیپلماتیک ،حقوقی ،سیاسی و

که عمال ذیل تعهدات خود و به خصوص قطعنامه  2231توان خروج رسمی از آن را ندارد ،اما اقدام روز جمعه شورای حکام،
ممکن است یک سناریوی دقیق برای پیگیری این مهم باشد که تهران در مسیری قرار گیرد که در نهایت با دست خود کار
برجام را یکسره کند

در دســتور کار قرار داد .اینجا بود که برخی
دیگر از کارشناسانی که بر خالف دسته اول
معتقد به حیات برجام بودند ،انجام و پیگیری
هر گام از برنامه کاهش تعهدات هسته ای را
عمال یک گام در مســیر مرگ برجام قلمداد
می کردند .ســرانجام پنجمین و آخرین گام
از برنامــه کاهش تعهــدات برجامی  15دی
ماه  98و تنها  48ســاعت بعد از اقدام ایاالت
متحده در ترور ســردار سلیمانی برداشته شد.
گامی کــه  9روز بعد یعنــی در  24دی ماه
تروئیکای اروپایی حاضر در برجام را وادار به
فعال کردن مکانیسم حل اختالفات برجامی
کــرد که در نهایت می توانــد کار را به فعال
کردن مکانیســم ماشه بکشــاند .بعد از آن
برهــه بود که اوج اختالفات تهران و اعضای
اروپایی برجام شکل گرفت .با عملیاتی شدن
برنامه کاهــش تعهدات برجامی و اقدام اروپا
در جهت فعال کردن سازو کار حل اختالفات
برجامــی ،روز به روز دامنه اختالفات در حال
گســترش بود تا جایی که روز جمعه قطعنامه
مد نظر سه کشور آلمان ،فرانسه و انگلستان

ســخنان و در واقع اولتیماتوم  17اردیبهشت
ماه حســن روحانی ،رئیس جمهور ایران ،در
نشســت هیات دولت باز گردیم به نظر می
رسد می توان سرنخی از این سناریو پیداکرد.
رئیــس جمهوری در نشســت مذکور از نامه
هشدارآمیز ایران به ســران  4+1در صورت
بازگشت تحریمهای تسلیحاتی ایران در پاییز
امسال خبر داد .روحانی در این زمینه صراحتا
عنوان کرد که لغو تحریم تســلیحاتی ،جزء
الینفک برجام اســت .اگر تحریم تسلیحاتی
روزی بخواهد تحت هر عنــوان ،با هر بیان
و با هر مکانیســمی برگردد ،پاسخ ما همانی
اســت که من در نامهای به ســران  4+1در
پاراگراف آخر نوشتم .لذا سران خوب میدانند
که جــواب ما آن روز چه خواهــد بود و آنها
میدانند چنین خطایی چــه عواقب وخیمی
بــرای آنها دارد .پس اروپایــی ها ،ذیل نامه
ارسال روحانی از اردیبهشت ما ِه سال جاری با
علم به این که در صورت پیگیری هر اقدامی،
چه در خصوص تحریم تســلیحاتی و چه در
سایر حوزه ها مانند پرونده فعالیت های هسته

طی آن تمدید محدود تحریمهای تسلیحاتی
ایران از طریق اعمال بازرســی بیشتر ،دادن
اختیار به نهادهــای بینالمللی برای توقیف
محمولههای تســلیحاتی به مقصــد و یا از
مقصــد ایران و کنترل شــدیدتر بر ارســال
تســلیحات از ســوی ایران برای گروههای
همسو با جمهوری اسالمی در خاورمیانه مورد
توجه قرار گرفته اســت .در این راستا به نظر
می رســد که واکنش ادعایی حسن روحانی
در نامه ارســالی به ســران  4+1از آن درجه
نگرانی برای اروپایی ها برخوردار نبوده است
که دســت به این دو اقدام (تصویب قطعنامه
در شــورای حکام آژانس و تالش برای برای
ارائه قطعنامه به منظور تمدید محدود تحریم
های تســلیحاتی) زده است .به هر حال باید
پذیرفت که لندن ،پاریــس و برلین به دلیل
حفظ وجهه استقالل سیاســی و دیپلماتیک
خــود در برابــر آمریکای ترامــپ و از همه
مهمتــر تبعات امنیتی ناشــی پایان احتمالی
حیات برجام ،خواهان حفظ توافق هسته ای
باشند .این سه کشــور در آژانس بینالمللی

انرژی اتمی و شــورای حکام سعی کردند در
قطعنامــه خود ضمن انتقاد به عملکرد تهران
در پرونده هســتهای و ملزم کردن جمهوری
اســامی ایران به انجام تعهــدات برجامی
و پیگیری همــکاری هــای الزم با آژانس
در بازرســی های اماکن مد نظر ،از آن ســو
امتیازات جــدی هم به ایاالت متحده آمریکا
ندهد تا یک مسیر میانه ای را برگزینند .کما
ایــن که وزرای امور خارجــه تروئیکای اروپا
در بیانیهای مشــترک که روز شنبه در پایگاه
اینترنتی وزارت امور خارجه انگلیس منتشــر
شــد ،پیرامون موضع خود در برابــر برنامه
هســتهای ایران و پایان یافتن تاریخ تحریم
تســلیحاتی ایران از مخالفت با تالش آمریکا
بــرای تمدید تحریمهای ســازمانملل علیه
ایران خبر دادند .لــذا پیرو این موضع گیری
آلمان ،فرانســه و انگلســتان در برابر ایاالت
متحده به نظر می رسد که عالوه بر تصویب
قطعنامه در شــورای حــکام آژانس ،تالش
اروپا بــرای تهیه پیش نویس قطعنامه ای به
منظور محدود کردن تحریم تسلیحاتی ایران
نیز پیگیری سیاست میانه ای برای مدیریت
تنش تهران – واشــنگتن باشــد .به عبارت
دیگر اروپایی هــا در مجموع به این ارزیابی
رســیده اند که چون قطعنامه های شــورای
حکام آژانــس از منظر حقوقی جنبه الزام آور
جدی بــرای تهران ندارد .مضافا آن که لحن
قطعنامه هم چندان تند نیســت که بخواهد
پرونده را به شــورای امنیت ســازمان ملل
بکشاند تا واکنش تندی را از سوی تهران به
دنبال داشته باشد و همچنین در سایه اشراف
بر این نکته که تهدیدها و تبعات منفی ناشی
از لغو تحریمهای تسلیحاتی ایران به واسطه
نامه روحانی چندان قاطع نخواهد بود ،دست
به اتخاذ این سیاست میانه زده اند .مضافا این
که آلمان ،فرانسه و انگلستان این باور را دارند
که حتــی در صورت لغو تحریم تســلیحاتی
ایران ،چالش ها و مشکالت اقتصادی شدید
داخلــی و نیز تحریم هایی چون تحریم های
بانکــی و پولی اجازه نمــی دهد که ایران به
خرید گسترده و متنوع تسلیحاتی اقدام کند.
از ایــن رو تروئیکای اروپایــی برآنند که به
منظور تعدیل برنامه های مخرب کاخ ســفید
و به تبع آن احتمال نشــان دادن واکنشــی
انتحاری و قهرآمیر توسط ایران که برجام را
نابــود خواهد کرد و همچنین برای جلب نظر
واشنگتن ،حجم بالقوه معامالت تسلیحاتی با
ایران را محدود کنند.

نامه نمایندگان مجلس به مقام معظم رهبری درباره نوسازی بافت اطراف حرم رضوی

سخنگوی کمیسیون تحقیق از تأیید اعتبارنامه منتخب مردم گچساران در این کمیسیون
خبر داد و گفت :اعتبارنامه وی فردا تقدیم هیأت رئیســه خواهد شد و در نخستین جلسه
علنی به رأی نمایندگان گذاشته میشود.
حجت اهلل فیروزی از برگزاری آخرین جلســه کمیسیون تحقیق برای بررسی اعتبارنامه
غالمرضا تاجگردون منتخب مردم گچســاران و باشــت در مجلس یازدهم در عصر روز
(ســه شنبه ،سوم تیرماه) خبر داد و گفت :این جلسه با حضور  12تن از اعضا و به مدت
 4ساعت برگزار شد.
نماینده مردم فســا در مجلس شورای اسالمی درباره جزئیات جلسه تصریح کرد :در این
جلسه گزارشــی از روند بررســی هیأت های مختلفی که در تأیید صالحیت ها اثرگذار
هستند ،ارائه شد.
وی افزود :در نهایت اســناد ،مدارک و توضیحات معترضان و همچنین پاسخ های آقای
تاجگردون و مستندات ایشان بررسی شد و گزارش کاملی از سوی اعضای کمیته منتخب
کمیسیون تحقیق تشریح و به سواالت اعضا نیز پاسخ داده شد.
فیروزی در ادامه تشریح کرد :طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی رأی گیری
به صورت مخفی انجام شــد و اعتبارنامــه غالمرضا تاجگردون با اکثریت آرا به تصویب
رسید.
سخنگوی کمیســیون تحقیق مجلس یازدهم شورای اســامی در پایان اظهار داشت:
نتیجه جلســه امروز (سهشنبه) ،صبح فردا (چهارشنبه 4 ،تیرماه) به هیأت رئیسه ارسال و
در اولین جلسه صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد تا اعتبارنامه منتخب گچساران به
رأی نمایندگان مجلس نیز گذاشته شود.

مصالح پایتخت معنوی کشور
مورد تهدید قرارگرفتهاست

عضو هیات رئیسه مجلس شــورای اسالمی نامه نمایندگان
مجلس یازدهم خطاب به مقام معظم رهبری برای راهنمایی
آن ها درمســیر پیگیری منویات و دغدغه های ایشــان را
قرائت کرد.
به گزارش روزنامــه «صبحامــروز» روح اهلل متفکر آزاد در
نشســت علنی روز (ســه شــنبه 3 ،تیرماه) مجلس شورای
اســامی ،گفت :نامه  230نفر از نمایندگان مجلس شورای
اســامی به محضر مبارک مقام معظم رهبری حضرت آیت
اهلل العظمی امام خامنه ای به شرح زیر قرائت می شود:
سالم علیکم
اهتمام و حساســیت حضرتعالی در زمینه الگوهای توســعه
و پیشــرفت بر کسی پوشــیده نیســت و همواره بر هویت
اســامی -ایرانی و عدالت انقالبی بــه عنوان ویژگی های
الینفک ،پیشــرفت مطلوب تاکید کرده اید .در طرف مقابل
بســیاری اهداف جریــان نفوذ نه از طریق جاسوســی های
متعارف که با قالب کردن الگوهای توســعه وارداتی و لیبرال
سرمایه داری محقق می شود.
مشهد الرضا به عنوان قطب فرهنگی جهان اسالم و پایتخت

معنوی ایران اسالمی یکی از کانون های چالش بین الگویی
پیشرفته اســام ایرانی و الگوهای توسعه ای منهای هویت
و عدالت بوده اســت .اجرای دقیق و کامل دستورات صریح
و مکتوب فروردین ســال  86حضرتعالی خطاب به استاندار
وقت می توانســت طی  13سال گذشــته از تضییع گسترده
حقوق شــرعی و قانونی جمعیت بزرگــی از مجاوران حرم
مطهر رضــوی جلوگیری کند و مانع تــاراج هویت معنوی
بافت پیرامون حــرم امام رضا (ع) و لطمه به اعتماد عمومی
و ســرمایه اجتماعی نظام شود.شــایان ذکر است که همین
جریان خســارت ساز مصالح زیست محیطی پایتخت معنوی
کشور را نیز علیرغم هشدارها و نهی صریح حضرتعالی مورد
تهدید قرار داده اســت .متاسفانه در ماه های اخیر هم افزایی
غافالنه یا متعمدانه برخی عناصر ،مراکز و ایستادگی در برابر
مصوبه قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نور
امیدی را که برای اصالح برخــی کج رفتاری های دو دهه
گذشته روشن شده است ،تهدید می کند.
ایســتادگی در برابر قانوندانان قانون شکن که به دنبال خم
کردن قانون و افزایش اختیارات غیرقانونی خود و تداوم انفاذ

الگوهای بی هویت توسعه و صیانت از منافع عده ای قلیل به
ضرر عامه مردم و نفی هویت تمدنی مشــهد الرضا هستند با
تصریح مجدد منویات نورانی حضرتعالی تحکیم خواهد شد.
مــا نمایندگان مجلس یازدهم که اصــاح روندهای غلط و
تقویت مبانی گفتمانی انقالب اســامی در سیاست گذاری و
نظارت بر امور کشور را فلسفه وجودی این مجلس می دانیم،

از حضرتعالی می خواهیم فرزندان خود را در پیگیری منویات
و دغدغه هایتان در این امر و بازنگری در طرح بافت پیرامون
حرم رضوی به منظور تقویت هویت اسالمی ایرانی پایتخت
معنوی کشور و احقاق حقوق مجاوران و زائران ثامن الحجج
و پیگیری تخلفات و جرم انگاری قانون گریزی های صورت
گرفته راهنمایی و حمایت بفرمایید.

افزایش قیمت ادامه خواهد داشت

خبرنگار

در این راســتا مهدی منصــوری بیدکانی
استاد اقتصاد کالن دانشگاه آزاد اسالمی در
گفتوگو بــا صبحامروز اظهار کرد :مدیران
کوتوله کســانی هستند که قدشان از سقف
ســازمانی کــه در آن کار میکنند کوتاهتر
اســت؛ به همین دلیل برای بقای خودشان
دســت به هرکاری میزنند مانند چاپلوسی،
دروغگویی ،آمارســازی ،پروندهسازی و ...
به همیــن خاطر ما برای احیای سیســتم
اقتصادی کشــور نیاز بــه مدیران بهمعنای
واقعی انقالبی داریم ،انقالبیگری در ریش
و یقه خالصه نمیشــود ،بلکه در ریشــه،

پیگیری و تعهد خالصه میشود.
وی افزود :طال ،کاالیی اســت که در اغلب
موارد میتــوان تغییرات قیمتــی آن را با
تحلیــل تکنیکال پیشبینی کــرد .تحلیل
تکنیکال در واقع یک اســتراتژی معامالتی
برای ارزیابــی ســرمایهگذاریها و تعیین
فرصتهــای معاملــه با تجزیــه و تحلیل
روندهای آماری اســت که از فعالیتهای
معامالتــی مانند تحــرکات قیمتی و حجم
معامالت استفاده میکند.
وی بــا «بیان اینکه طال در چند وقت اخیر
مقاومت خود را شکســته است» ابراز کرد:

در چنــد وقت اخیر طال بــدون اینکه خود
را اصالح کنــد به کانالهای بعدی حرکت
کرده که نشاندهنده این واقعیت است که
تغییرات طال در کشور ما از سطح تکنیکال
خارج شــده و اگر بخواهیــم آن را تحلیل
کنیم .در تحلیل علمی به ارزیابی متغیرهای
اقتصادی ،مالی و دیگر موارد تغییرپذیر طال
میپردازیم که باعث میشــود بتوان ارزش
حقیقی فعلــی و احتمالــی آن در آینده را
تعیین کرد.
افزایش قیمت طال ادامه خواهد داشت

منصوریبیدکانی با اشــاره به آینده قیمت

طــا تصریح کرد :قرار بــود قیمت طال تا
مبلغ  ۶۵۰هزار تومان برای هر گرم افزایش
داشته باشد و مجدداً به حالت قبل بازگردد،
اما چون بــدون اصــاح ،مقاومت خود را
شکســت احتمــا ًال تا دو کانــال دیگر هم
افزایش قیمــت داریم و این افزایش قیمت
همچنان ادامه خواهدداشت.
اقتصاد با نگاه هیئتی قابل اداره شدن نیست
وی در پاسخ به اینکه افزایش قیمت طال چه
بحرانهایی را به وجود خواهد آورد ،تبیین
کرد :به دلیل این که اقتصاد و سیاســت به
هم گره خوردهاند ،ادامه پیدا کردن افزایش
قیمت طال ممکن است بحرانهای زیادی
را بــه وجود بیاورد یک بخش دیگر از دلیل
افزایــش قیمت طــا تحتتأثیر قیمت ارز
اســت که قب ً
ال پیشبینی کــرده بودیم که
همــراه آن قیمت ارز افزایــش پیدا خواهد
کرد و این پیشبینی اتفاق افتاد .متأســفانه
مســئوالن به جای اینکــه پیشبینیها و
هشــدارها در این زمینه را جــدی بگیرند
اعتقادی بــه راهبردهای علمی ندارند ،آنان
باید بدانند که اقتصــاد با نگاه هیئتی قابل
اداره شدن نیست.
ایــن اقتصــاددان بیــان کرد :مــردم باید
همانگونه که به پزشــک و روانشــناس
مراجعه میکنند به اقتصــاددان و مدیران
مالی هم اعتماد و مراجعــه کنند تا بتوانند
از این طریق ار بیارزش شدن سرمایه خود
جلوگیری کنند.

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت عنوان کرد:

تحرکات بینالمللی علیه ایران از دالیل
افزایش نرخ ارز
رئیسجمهور تأکید کرد :آنچه امروز دولت بهدنبال آن است،
هدایت نقدینگی براساس سیاستهای پایدار در جهت تقویت
تولید و پایههای اقتصاد مولد است.
به گزارش صبح امروز و به نقل از ایســنا ،حجت االســام
و المسلمین حســن روحانی در چهل و ششمین جلسه ستاد
هماهنگــی اقتصادی دولت ،اظهار کــرد :برنامه اجرایی این
سیاست بهطور منسجم آغاز شــده است و موضوعاتی نظیر
فعال کردن بورس برای عرضه منطقی سهام یا فعال کردن
معادنی که عدهای مالکیت آن را در طی ســالهای گذشته
در اختیار گرفتهاند ،اما هیچ فعالیت اقتصادی ندارند ،پیگیری
میشود.
رئیسجمهور افــزود :فروش اوراق بهصورت کام ً
ال اقتصادی
و باصرفــه به مردم و از آن مهمتر فروش اموال و زمینهای
دولتی برای ساخت مسکن از دیگر اقدامات مهم دولت برای
تحول پایدار و اساســی در اقتصاد اســت تا بتواند نقدینگی
کشور را به سمت یک اقتصاد مولد و پایدار هدایت کند.
روحانی تشکیل بورس امالک را نیز از جمله اقدماتی برشمرد
که موجب تشویق و حمایت از سرمایهگذاری و تولید مسکن
در ســطح گســترده از طریق تأمین زمین و تسهیالت مالی
الزم خواهد شــد .دولت با جدیت سیاستهای پولی خود را
اعم از کنترل نقدینگی و تورم و همچنین مدیریت بازارهای

مالی و بهویژه قیمت ارز دنبال می کند.
وی با بیان اینکه «مردم ایران شرایط کشور و مشکالتی که
ناخواسته مانع پیشبرد برنامههای اقتصادی کشور شده است
را درک می کنند» گفت :اطمینان دارم با همراهی یکدیگر از
این شرایط سخت و ناخواسته عبور خواهیم کرد.
روحانی با تأکید بر اینکه نوســانات اخیر در بازار ارز و شوک
ایجاد شده دلیل و ریشــه بنیادی اقتصادی ندارد ،ادامه داد:
برخی تحرکات و عملیات روانــی در عرصه بینالمللی علیه
ایران و همچنین ایجاد یک نگرانی غیر واقعی در بین مردم
از عوامل اصلی آشفتگی و نوسانات اخیر در بازار ارز است.
رئیس جمهور تشریح کرد :مسئوالن اقتصادی کشور بهویژه
دســتاندرکاران اصلی بازارهای مالی میبایســت با قوت و
جدیت اجرای سیاســتها و برنامههای تصویب شــده برای
کنترل و مدیریت این بازار را در دســتور کار داشــته باشند.
همه باید تالش کنیم تا مانع از ایجاد بار روانی تأثیر افزایش
قیمت ارز بر قیمت دیگر اقالم و کاالها شویم و مراقبت کنیم
که نوسانات کوتاه مدت و گذرای ارز کنترل شود.
روحانی با بیان اینکه «همه دســتگاههای نظارتی و انتظامی
در کنــار بانک مرکزی و با همکاری مؤثر خود مانع از برخی
فعالیت های ســودجویانه از سوی ســوداگران شوند» اظهار
داشــت :مطمئنترین راه بــرای آرامش بــازار ایفای تعهد

صادرکنندگان برای برگشــت ارز به چرخه اقتصاد و مدیریت
بانک مرکزی در فضای آرام و باثبات بازارها است .
رئیسجمهور خاطرنشــان کرد :گزارشهای واصله مبنی بر
باز شــدن مرزها و بازگشــت وضعیت صادرات و واردات به
شرایط قبل از شــیوع کرونا در آرامش بازار مالی و ارز مؤثر
اســت .همچنین افزایش صادرات و تالشهای موفقیتآمیز
برای بازگشــت درآمدهای ارزی به کشور و همچنین عرضه
ارز حاصل از صادرات سوی صادرکنندگان وضعیت آرامتری
را در بازار ارز به وجود خواهد آورد.
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ریحانه موسوی

نــرخ طــا در بــازار
ایــران متأثــر از
عوامل بیشــماری
اســت که یکــی از
مهمتریــن آنها ،نرخ
اونس جهانی طالست.
در مورد شــرایط آینده
بازار طــا باید یادآوری
کــرد عالوهبــر تغییر و
تحوالت ناشی از عوامل
داخلی ،شــرایط اقتصاد
جهانی و شــیوع ویروس کرونا که موجی
از نااطمینانــی را در بازارهــای جهانی بهپا
کرده ازجمله موضوعاتی اســت که موجب
شده قیمت طال در بازارهای جهانی بهویژه
در دو مــاه اخیر افزایش درخــور توجهی
بیابد ،اگر این شــرایط ادامه پیدا کند طال
و ســکه تا چندین ماه آینده به عنوان یک
سرمایهگذاری جذاب ،مطرح خواهد بود.
بر این اســاس انتظار کاهش قیمت طال و
سکه کام ً
ال به کاهش نااطمینانی در اقتصاد
جهانی که بخشــی از آن وابسته به کاهش
ســرعت تکثیر ویروس کروناست ،بستگی
دارد .بههر حال اگر ســرعت شیوع ویروس
کرونا در ماههای آینده کنترل شود و شرایط
نااطمینانــی در بازارهای بینالمللی کاهش
یابد بــه تبع در ایران نیز نــرخ ارز کاهش
خواهد یافت و روند فعلــی افزایش قیمت
طال و سکه ،کندتر خواهد شد.

پرواز طال

چهار شنبه4تیر ماه /1399سال سوم /شماره711

اقتصاد

در بین صنایع ،سیمانیها باالترین ارزش معامالت را به خود اختصاص داد.
بــه گزارش صبح امروز و به نقل از اقتصادآنالین ،شــاخص کل هم وزن نیز با
رشــد  11هزار و  124پلهای روبهرو شد .نماگر بورس تهران در پایان معامالت
روز سهشــنبه رشــد  49هزار و  462واحدی را پشت سر گذاشت و با قرارگیری
در کانــال یک میلیون و  391هزار و  40واحد رکورد جدیدری را از خود برجای
گذاشت.

از سویی دیگر ارزش معامالت خرد سهام و حق تقدم در نمادهای عادی بورس
و فرابورس در مجموع  ۱۹هــزار و  ۷۰۰میلیارد تومان بود .همچنین حقیقیها
طی معامالت امروز رقمی در حــدود  ۳۴۹میلیارد تومان نقدینگی به بازار وارد
کردند .از میان گروههای بورســی بیشترین بازدهی به وســایل ارتباطی تعلق
گرفت.
در بین صنایع نیز ،سیمانیها باالترین ارزش معامالت را به خود اختصاص داد.

صنایع سیمان؛
دارای باالترین
ارزش معامالتی

روحانی با اشاره به شرایط ناشی از محدودیتهای ایجاد شده
برای مقابله با شیوع کرونا و تأثیرات آن در فضای اقتصادی
کشــور و درآمد و معیشــت مــردم ،گفت :سیاســت دولت
مســاعدت و حمایت از قشــرهای کمبرخوردار و آسیبدیده
از این شــرایط اقتصادی است و در کنار بستههای حمایتی و
ارائه تسهیالت برای کسبوکارها ،پیشنویس بسته حمایتی
برای تنظیم بازار اجاره مسکن آماده شده است که به زودی
در ستاد ملی کرونا بررسی و تصویب خواهد شد که تنگنای
ایجاد شده را کاهش دهد.

افزایش حق مسکن کارگران
به  300هزار تومان

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون
کار به ســه میلیون ریال را با قید دو فوریت جهت بررســی و تصویب به هیئت وزیران
ارائه کرده است.
به گزارش صبح امروز و به نقل از اقتصادنیوز ،پیشــنهاد افزایش کمک هزینه مســکن
کارگران مشــمول قانون کار در جلسه  ۱۷خرداد  ۱۳۹۹شورای عالی کار مورد موافقت
قرار گرفته اســت .به موجب این پیشنهاد ،کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون
کار از ابتدای تیر سال  ،۱۳۹۹مبلغ سه میلیون ریال تعیین میشود.

رده  67ایران در سرعت اینترنت موبایل

سرعت اینترنت موبایل ایران در ماه می  ۲۰۲۰میالدی  ۲۸.۸۳مگابیت بر ثانیه و سرعت
آپلود آن  ۱۱.۵۹مگابیت بر ثانیه بوده اســت .با توجه به این اطالعات ،ایران در رده ۶۷
این رتبهبندی قرار دارد.
به گزارش صبح امروز و به نقل از اسپید تست ،گزارش جدید وبسایت اسپیدتست نشان
میدهد در ماه گذشــته میالدی متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در جهان ۳۳.۷۱
و ســرعت آپلود آن  ۱۰.۸۹مگابیت برثانیه بوده است .آمار موجود در کل نشان میدهد
متوسط سرعت جهانی اینترنت موبایل و ثابت نسبت به ماه گذشته بهبود یافته است.
طبق این گزارش ،ســرعت اینترنــت موبایل ایران در ماه مــی  ۲۰۲۰میالدی ۲۸.۸۳
مگابیت بر ثانیه و ســرعت آپلود آن  ۱۱.۵۹مگابیت بر ثانیه بوده اســت .با توجه به این
اطالعات ،ایران در رده  ۶۷این رتبهبندی قرار دارد.
پرســرعتترین اینترنت موبایل در این رتبهبندی به کره جنوبی تعلق دارد .سرعت دانلود
اینترنت موبایل این کشــور  ۱۰۰.۲۲مگابیت برثانیه بوده است .البته ماه گذشته نیز این
کشور پرسرعتترین اینترنت موبایل را برای کاربرانش فراهم کرده بود .در رتبه دوم این
فهرست امارات متحده عربی با ســرعت  ۹۹.۶۷مگابیت برثانیه قرار دارد .این در حالی
است که ماه گذشته این کشور در رتبه چهارم قرار داشت.
سنگاپور با سرعت اینترنت ثابت  ۲.۵مگابیت برثانیه همچنان در صدر
همچنین در این گزارش به ســرعت اینترنت ثابت نیز اشاره شده است .طبق اطالعات
ماه می ،متوســط جهانی سرعت اینترنت ثابت  ۷۶.۹۴مگابیت برثانیه و متوسط سرعت
آپلــود نیز  ۴۱.۰۹مگابیت برثانیه بوده اســت .در این میان ایران با ارائه اینترنت ثابت با
ســرعت دانلود  ۱۵.۷۵مگابیت برثانیه و سرعت آپلود  ۹.۹۱مگابیت برثانیه در رتبه ۱۲۹
این فهرست قرار گرفته است.

ارائه بسته حمایتی ساماندهی
بازار مسکن

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مطرح کرد:

افت شدید میزان صادرات غیرنفتی
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت :میزان
صادرات غیرنفتی افت شدیدی داشته است
به گزارش صبح امروز و به نقل از فرارو ،حمید حســینی با
اشاره به اینکه در دو ماه اسفند و فروردین صادرات غیرنفتی
کشور با کاهش بسیار زیادی روبرو بود ،اظهار کرد :براساس
آماری که در فروردین ماه منتشر شد ،میزان صادرات کشور
در این ماه با افت  ۴۵درصدی روبرو شــد .در این راستا به
طــور مثال ما ماهانه  ۷۵۰میلیــون دالر صادرات به عراق
داشــتیم ،اما این رقم در فروردین ماه سال گذشته به ۳۰۰
میلیون دالر رســید .به چین نیــز ماهانه  ۸۰۰میلیون دالر
صادرات انجام میشــد که این رقم بــه  ۳۵۰میلیون دالر
کاهش یافت.
وی افزود :صادرات بــه امارات در فروردین ماه حدود ۳۵۰
میلیون دالر بود که این امر نیز با کاهش همراه شــده ،در
چنین شرایطی الزم است گشــایشهایی صورت بگیرد تا
مرزهای زمینی ما با کشورهای همسایه بخصوص ترکیه و
عراق باز شود تا بتوان کاال صادر کرد؛ چرا که امروز به دلیل
تحریمها و مشکالت ناشی از کرونا ،کشور در تنگنای شدید
ارزی قــرار گرفته و به تبع همین موضوع نیز دالر در کانال
 ۲۰هزار تومان قرار گرفت.
حســینی ادامــه داد :با توجه بــه مزیتهــای صادراتی
که کشــورمان نســبت به همســایههای خــود دارد تمام
برنامهریزیها باید در این جهت باشد و در این راستا افزایش
صادرات غیر نفتی به کشورهای همسایه در دستور کار قرار
بگیرد آن هم به چند دلیل ،اول اینکه ما به لحاظ سیاســی
روابط خوبی با همسایگانمان داریم و این موضوع شرایط را
برای افزایش ســطح مبادالت بیشتر میکند به عنوان مثال
قرار اســت ،در روزهای آینده برخــی از مرزهای عراق نیز
دوباره بازگشــایی شــود که این امر میتواند بسیار راهگشا
باشد.

این فعال بخــش خصوصی بیان کــرد :همچنین به دلیل
تحریمها ما برای نقل و انتقال پول مشــکل بسیاری داریم
و اگــر بخواهیم پول حاصل از صــادرات را حواله کنیم .در
کشورهای دیگر با مشکالت بســیار زیادی روبرو خواهیم
شد ،اما با توجه به روابطی که ایران با ترکیه و بهویژه عراق
دارد ،صادرکنندگان مشکلی برای بازگشت پول خود ندارند.
در ایــن زمینه تُجاری که به عــراق کاال صادر کردهاند به
راحتی سرمایه خود را به کشور بازگرداندند ،این در حالیست
که صادرات به کشــورهایی که با مــا فاصله زیادی دارند،
کار را برای نقل و انتقال پول بســیار مشــکل میکند .در

این زمینه با دو کشــور کره جنوبی و هند نیز بر سر همین
موضوع به مشــکل برخوردیم چراکه به بهانه تحریمهای
آمریکا طلب خود را نمیپردازند.
وی خاطرنشــان کرد :به سبب اینکه مرزهای زمینی راحتتر
از مرزهای هوایی بازگشــایی خواهند شــد صــادرات به
کشورهای همسایه و بازگشت سرمایه بسیار سهلتر خواهد
بــود؛ چرا که ایــن روزها کرونا باعث شــده تمام مرزهای
کشــورها چه هوایی و چه زمینی بســته باشد و این مسئله
اقتصاد جهانی را با ضرر بســیار هنگفتی روبرو کرده است.
در چنین شــرایطی باید امیدوار بود که موج تازه کرونا که

در کشورمان و همچین نقاط دیگر دنیا اوج گرفته ،فروکش
کند تا اقتصاد به روال طبیعی خود بازگردد.
دبیرکل اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق با اشــاره به
اینکه در حال حاضر ســه دسته کاال دارای مزیت صادراتی
به عراق هســتند ،توضیح داد :در وهلــه اول فرآوردههای
نفتی ازجملــه بنزین و گازوئیل و همچنیــن مواد پلمیری
از جمله محصوالتی هســتند که به عراق صادر میشوند و
ارزآوری بســیار مناسبی برای کشورمان دارند .در وهله دوم
نیز محصوالت کشــاورزی و غذایی که طیف گستردهای از
اقالم را شامل شده به این کشور همسایه صادر میشود ،به
طوریکه حدود  ۴۰درصد بازار مواد غذایی عراق در دســت
ایران اســت و روزانه بین  ۷۰۰تا  ۸۰۰کامیون در شــرایط
عادی اقالمی تولیدی کشورمان را به عراق حمل میکنند.
حسینی تصریح کرد :در وهله سوم نیز مصنوعات ساختمانی
نظیر کلینکر ســیمان ،گچ ،آهک ،کاشی و سرامیک و ...نیز
به عراق صادر میشــود .با توجه به این توضیحات مشاهده
میکنید که کشــورمان از لحاظ مزیتهــای صادراتی در
وضعیت خوبی قــرار دارد و اگر دولت بتوانــد با مذاکراتی
دوباره وضــع صادرات به عراق را بــه روال قبل بازگرداند
روند ورود ارز به صورت اسکناس به کشور نیز شتاب خواهد
گرفت و به تبع این مســئله ،بانک مرکری نیز میتواند بازار
ارز را کنترل کند.
وی گفت :در حال حاضــر در مورد عراق بخش خصوصی
مشکلی برای نقل و انتقال پول ندارد و تنها دولت است که
بــه خاطر صادرات برق و گاز به این کشــور طلب دارد ،اما
عراق مدعی است به دلیل تحریمها نمیتواند بدهی خود را
تســویه کند و در مقابل میخواهد کاال به ایران بدهد .این
در حالیست که اگر این مبلغ به صورت ارزی به ایران واریز
شــود ،بانک مرکزی میتواند با اتکاء با آن وضعیت بازار ارز
را سامان دهد و آن را به ثبات برساند.

وزیر راه و شهرسازی از ارائه دو بسته سیاستی ــ حمایتی برای ساماندهی بازار مسکن
و حمایت از مستأجران خبر داد.
به گزارش صبح امروز و به نقل از تســنیم ،محمد اســامی در رابطه با ساماندهی بازار
مسکن و حمایت از مستأجران اظهار کرد :دو بسته سیاستی و حمایتی جهت ساماندهی و
حمایت از اجارهنشینها در دستور کار دولت قرار دارد .این بستهها باعث کاهش التهابات
مسکن بهویژه برای مستأجران خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «بازار مسکن از نوسانات دیگر بازارهای اقتصادی از
جمله ارز و طال تأثیر میپذیرد» افزود :طی هفتههای اخیر قیمت جهانی طال از انسی
 1250دالر به  1750دالر افزایش یافته و در مقابل از ارزش دالر کاسته شده است .این
در حالی است که چرخه مذکور در ایران معکوس است که یک حرکت تخریبی است.
اســامی ادامه داد :پرداخت ودیعه اجارهبها به مستأجران واجد شرایط راهکار کوتاهمدت
دولت برای ســاماندهی بازار است .در پرداخت ودیعه اجاره تالش میشود تا خانوارهای
اجارهنشــین کمدرآمد و ساکن در واحدهای مســکونی کوچکمتراژ و پایینتر از الگوی
مصرفی ،ودیعه اجاره از سوی دولت دریافت کنند.
وی با اشــاره به اینکه اقدامات و سیاســتگذاریهای حوزه مسکن در دو بخش کوتاه و
میانمدت قابلیت اجرا دارد ،گفت :با توجه به شرایطی که هماکنون در بازار مسکن حاکم
است ،پرداخت ودیعه اجارهبها راهکار کوتاهمدت دولت برای ساماندهی بازار اجارهبهاست.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه «راهکارهای دولت مانند طرح ملی مســکن و اخذ
مالیات از خانههای خالی با راهاندازی سامانه امالک و اسکان جزو راهکارهای میانمدت
اســت» افزود :طرح ملی مسکن باید به بازار عرضه شود تا شــاهد تأثیرات آن بر بازار
مسکن باشیم؛ بنابراین باید در بازه زمانی یک تا دو سال آینده ،تأثیرات این اقدام دولت
را بر بازار مسکن مشاهده کرد.
اسالمی تصریح کرد :در شرایط کنونی و با توجه به اینکه کرونا موجب بیکاری و کاهش
درآمدهای خانوارهای متعددی شــده و در عین حال شرایط تحریم و کاهش درآمدهای
نفتی نیز مزید بر علت شــده اســت ،اثرات این رخدادها را بر بازار اجاره شاهد هستیم.
بنابراین دولت با هدف حمایت از مستأجران چندین برنامه را که شامل یک بسته حمایتی
است و در این بسته حمایتی ،ودیعه اجاره نیز طرح شده در دستور کار قرار داده است.

حذف اعتبار در
دفترچههای بیمه
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معاون فرهنگی ،اجتماعی و امور استانهای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره
به تحول دیجیتال در ســال  ۹۹گفت :در نخستین گام ثبت تاریخ اعتبار در
دفترچههای درمانی حذف و اســتعالم اعتبار دفترچهها از طریق سامانههای
متعدد اینترنتی و کد دستوری قابل انجام است.
به گزارش روز سهشنبه ســازمان تأمین اجتماعی ،عادل دهدشتی در جلسه
بــا اعضاء خانه صنعت ،معــدن و تجارت اظهار داشــت :در گام دوم حذف
کامل دفترچههای کاغذی و احراز هویت بیمهشدگان در مراکز درمانی طرف

قرارداد دنبال و پیشبینی میشــود که با تحقق کامل این طرح بیش از ۵۰
درصد مراجعات به شــعب و کارگزاریهای تأمین اجتماعی کاهش یابد.وی
همچنن با تأکید بر اینکه مجموعه سازمان تأمین اجتماعی مکلف به توجه
سخنان شرکای اجتماعی اســت ،افزود :دیدگاهها و نقطه نظرات نمایندگان
تشــکلهای کارگری و کارفرمایی مورد توجه مدیریت ســازمان قرار دارد و
در جلســات مربوط به تنقیح و تلخیص بخشنامهها نیز نمایندگان تشکلها
حضور فعال داشتند.

میز خبر

غربالگری100درصدی مادران باردار

مدیر ســامت جمعیت ،خانواده و مدارس دانشــگاه علوم پزشکی مشهد روز سهشنبه با بیان
این مطلب که حدود  ۱۰۰درصد مادران باردار در مناطق زیر پوشــش دانشگاه علوم پزشکی
مشهد در استان خراسان رضوی از ابتدای شیوع کرونا تاکنون نسبت به این بیماری غربالگری
شــدند ایرنا گفت :هم اکنون بیش از  ۳۶هزار مادر باردار تحت پوشــش مراکز خدمات جامع
سالمت این دانشگاه قرار دارند که از ابتدای شیوع کرونا دست کم دو بار غربالگری شدهاند.

خراسان؛بزرگتریم تولیدکننده گیالس در کشور

علی ساربان ،معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت :این
استان با در اختیار داشتن بیشترین سطح باغهای گیالس در مقایسه با دیگر استانهای کشور،
بزرگترین تولیدکننده این میوه پرمشتری در ایران است.

پیشگام بودن خراسان در مهار شیوع کرونا

علیرضا رزمحسینی ،استاندار خراسان رضوی گفت :تمامی تالشهای الزم و ممکن برای مهار
شــیوع ویروس بیماری همهگیر کووید  ۱۹در این اســتان صورت گرفته بطوری که خراسان
رضوی در اجرا و اعمال محدودیتهای پیشگیرانه از کرونا در کشور پیشگام بوده است.

آسیب زنان نانآور در دوران کرونا

بررسی حال و هوای مشهد در روزهای کرونایی:

طاهره طهماسبی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی روز سهشنبه
در مراســم رونمایی از اپلیکیشن تخصصی «بانوان تاکسی» شهرمشهد گفت :زنان نان آور و
کارآفرین جامعه بســیار بیشــتر از مردان از بحران کرونا آسیب دیده اند و در دوران پساکرونا
نیازمند حمایت همه جانبه ســازمانها و نهادهای متولیاند و در این راستا استفاده از امکانات
رسانههای دیجیتالی در فضای مجازی میتواند بسیار راهگشا باشد.

ارایه خدمات شرکت آبفای تربت به 62هزار
مشترک شهری

عدم برگزاری حج تمتع99

بعثه مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت و ســازمان حج و زیارت لحظاتی پیش با صدور
بیانیه مشــترکی با اشاره به اعالم وزارت حج و عمره عربستان مبنی بر برگزاری مناسک حج
امســال به صورت محدود و داخلی برای آن کشــور ،اعالم داشــتند حج تمتع امسال برگزار
نمیشود.

حذف نسخ کاغذی از مطبها

طاهر موهبتی ،مدیرعامل ســازمان بیمه ســامت گفت :همه مطبها امسال تحت پوشش
نســخه الکترونیک قرار میگیرند و از مرداد امسال مطبهای تحت پوشش این برنامه نباید
نسخه کاغذی داشته باشند وهدف گذاری اولیه این است که  ۸۰درصد مطبها تا پایان سال
نسخه الکترونیک صادر کنند اما در عمل همه مطبها باید این دستورالعمل را اجرا کنند و ۲۰
درصد برای جاهایی است که اینترنت کند است و کار مردم نباید روی زمین بماند.

ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن عمومی

احمد جنیدی جعفری ،رییس مرکز ســامت محیط و کار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی از صدور بخشنامه دادستان کل کشــور مبنی بر ممنوعیت مصرف مواد دخانی در
اماکــن عمومی خبر داد و گفــت :هرگونه تبلیغ در خصوص عرضه مــواد دخانی و از جمله
قلیان ممنوع اســت و متخلفان بر اســاس مصوبه دولت تا مبلغ  ۴۳میلیون  ۸۶۰هزار تومان
جریمه میشوند.

پرداخت کمکهزینه شهریه مهدهای کودک

غالمحسین حقدادی ،معاون امور اجتماعی بهزیســتی خراسان رضوی گفت :طرح پرداخت
کمک هزینه شــهریه مهد کودک به ســه دهک پایین درآمدی به منظور تامین ســامت
اجتماعی و رشــد همه جنبه کودکان و خانواده های کم درامد  ،تحت پوشش ،نیازمند ،آسیب
دیده و در معرض آســیب از طریق فراهم آوردن امکان مراقبت ،پرورش و اموزش در محیط
مهدها در خراسان رضوی اجرا می شود.

مطلوبیت رعایت پروتکلها در حریم رضوی

دکتر ایرج حریرچی،معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در آستانه ایام مبارک
دهه کرامت پس از بازدید از نحوه رعایت دســتورالعملهای بهداشــتی در سطح حرم مطهر
رضوی  ،با بیان اینکه اماکن مقدس ایران اسالمی بویژه آستان قدس رضوی همکاری بسیار
صمیمانه و خوبی با ستاد ملی و ستادهای استانی مقابله با کرونا داشتهاند ،اظهار کرد :تولیت و
خدام آستان قدس رضوی خود در این زمینه پیشگام هستند و طی بازدیدی که از حرم مطهر
رضوی داشتم در اکثر موارد دستورالعملهای بهداشتی بهخوبی انجام میشود.

عاطفه خوافیان

آمار نگران کننده کرونا

سیما سادات الری ،سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی روز سه شنبه درباره
آخرین آمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا در کشــور و موارد فوت ناشــی از آن بیان کرد:
تا  ٣-تیر  - ۱۳۹۹بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی ،دو هزار و  ۴۴۵بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شــد که یک هزار و  ٢٣۴مورد بستری شدند .با این حساب
مجموع بیماران کووید  ۱۹در کشور به  ٢٠٩هزار و  ٩٧٠نفر و با فوت  ١٢١نفر در  ۲۴ساعت
گذشته ،جان باختگان کرونا در کشور به  ۹۸۶۳نفر رسید.

عضو هیات علمی گروه
عفونــی دانشــگاه
علوم پزشکی مشهد
گفــت :از ابتــدای
شــیوع ویروس کرونا
راهکارهــای درمانــی
متنوعی پیشــنهاد شــد
اما تاکنون هیچ درمان
قطعی برای این بیماری
به دست نیامده است؛ از
این رو مــردم بایدنحوه
زندگی مسالمت آمیز با کرونا را بیاموزند.
به گزارش صبح امروز ،دکتر رزیتا خداشاهی،
با اشــاره به اینکه از ابتدای شــیوع کرونا
راهکارهای درمانــی متفاوتی برای بیماری
کرونا توصیه شــد ،افزود :ازاواخر بهمن ماه
که شــیوع ویروس کرونا در کشــور ایجاد
شد؛ درمان های متفاوتی در فرایند آموزشی
اشــاره شــد اما تاکنون هیچ گونــه درمان
قطعــی و صد درصدی بــرای این بیماری
وجودنداشته است.
دبیر سرویس

صادق یوســفی ،مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب تربتحیدریه گفت :با ادغام شــرکتهای
آبفای شــهری و روســتایی این نهاد به  ۶۲هزار مشترک شهری و  ۲۹هزار و  ۱۰۰مشترک
روســتایی در سطح شهرستان خدمات ارایه میدهد و با تالشهای صورت گرفته ،بیشاز ۲۹
هزار انشــعاب فاضالب شــهری در تربتحیدریه واگذار شد و میزان بهرهبرداری از این طرح
نیز  ۵۲درصد است.

ضرورت زندگی مسالمت آمیز با کرونا

کارآزمایی بالینی برای مقابله با موج دوم
کرونا

اســتادیار دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد
و فلوشــیپ عفونی با اشــاره بــه اینکه بر
اساس دســتور العمل های وزارت بهداشت
و دانشگاه تصمیم گیری براساس کلینیکال
ترایال(کارازمایی بالینی) آغاز شد و مطالعات
بالینی در خصوص میزان تاثیر گذاری روش
درمانــی بر بیماری آغاز شــد ،تصریح کرد:

روش هــای کارآزمایی بالینی به این منظور
استفاده شد تا اگر با موج دیگری از بیماری
روبــرو شــدیم از این مطالعــات در جهت
بهبودی ودرمان بیماران استفاده کنیم.
فوق تخصص عفونی با تاکید براینکه روش
های کارآزمایی بالینی که براساس آنها روند
درمان بیماران آغاز وجزو طرح نیماد وزارت
بهداشت بودند شامل داروهای توسیلیزومب،
رمدســیویر از اواخر اسفند ماه مورد استفاده
و نمونه گیری قــرار گرفت ،اظهار کرد :این
داروها صرفا بــرای کارآزمایی بالینی مورد
اســتفاده قرارگرفت وبرای مصرف عمومی
وجود نداشــت؛ در حــال حاضرجمع آوری
نمونه ها تکمیل شــده و منتظرچاپ مقاله
در این خصوص هستیم که می تواند اثرات
خوبی بر روند درمان بیماری داشته باشد.
قلیان :شهروندان
دارای عالئم مشکوک به کرونا
میتوانند با مراجعه به مراکز
خدمات جامع سالمت ظرف
 ۲۴تا  ۴۸ساعت از نتیجه
ابتال یا عدم ابتالی خود و
خانوادهشان به این بیماری
آگاه شده و در صورت نیاز،
به سرعت تحت مراقبتهای
پزشکی بالینی الزم قرار
گیرند

داروی موثر تولید ایران

وی تصریح کرد :توسیلیزومب دارویی است
که در کشــور تولید می شــود و دردسترس
قراردارد که این موضوع بیشــترین مزیت به
شمار می رود اما زمان شروع دارو وانتخاب
بیمار دراثربخشی این دارو بسیارموثربود.
دکتر خداشاهی گفت :طرح بعدی که داخل
دانشگاه مشــهد برای درمان بیماران مورد
اســتفاده قرار گرفت اثرات آی وی آی جی
در همراهی بــا داروهای انتی ویرال بود که
ایــن روش نیزدرصورت اســتفاده درزمان
مناسب ودوز مناســب اثرات درمانی خوبی
داشت اما برای استفاده معمول وروتین گران
قیمت می باشد و برای تمام بیماران توصیه
نمی گردد.
وی افــزود :داروی دیگری که درقالب طرح
تحقیقاتی دردانشگاه مشــهد مورد استفاده
قرارگرفت ترکیب اینترفرون بتا (رســیژن)
درهمراهی باداروهــای ضدویروس بود که
نتایج بسیاررضایت بخشی داشت ومزیت این
دارو اثربخشی باال ،هزینه کم وتولیددرداخل
کشور بود.
عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی
مشــهد با بیان اینکه داروی دیگر اربیدول
اســت که یک داروی ضدویروســی است
و در قالــب طرح دیگــری بصورت راندوم
ودرمقایسه با هیدروکســی کلروکین انجام
شــد ونتایج خوبی رانشان داد اظهار کرد :به
طور کلی برای اینکه یک دارو بتواندبعنوان
یک درمــان موثــر معرفی گــردد نیازمند

کارازمایی هــای بالینی متعدد و روی حجم
نمونه باال می باشد.
سرایت فوقالعاده باالی کرونا

عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی
مشهد با تاکید بر اینکه بیماری کرونا با سایر
بیماریهای ویروسی متفاوت است وسرایت
فوق العــاده باالیی دارد خاطرنشــان کرد:
مردم بایــد یاد بگیرند که بــا کرونا زندگی
کنند و از ماســک و مواد ضد عفونی کننده
اســتفاده کرده و ترجیحــا در محیط های
شلوغ وپرازدحام وارد نشوند و فاصله گذاری
اجتماعی رارعایت کنند.
دکتر خدا شــاهی تاکید کرد :همچنین باید
فاصله گذاری اجتماعــی را به خصوص با
سالمندان وافراد دارای نقص ایمنی وبیماری
زمینه ای حفظ کنند(،هرچندبیماری شــدید
درافراد جوان وبدون بیماری زمینه نیزمیتواند
ایجادگردد) .تا راهکارهای درمانی قطعی این
بیماری ،به دست بیاید.
 600تست کرونا در روز

همچنین معاون بهداشــت دانشــگاه علوم
پزشکی مشهد با اشاره به انجام روزانه حدود
 ۶۰۰تســت کرونا به صورت ســرپایی در
آزمایشگاه های مشهد اظهار کرد :با توجه به
جمعیت سه میلیون و  ۶۰۰هزار نفری مشهد
مقدس ،الزم است که این میزان به حداقل
 ۸۰۰مورد در روز برسد.
دکتر مهدی قلیان در نشســت ســتاد کرونا
دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه در
حال حاضر ســه آزمایشگاه ویروس شناسی

خداشاهی :با توجه به
اینکه بیماری کرونا با سایر
بیماریهای ویروسی متفاوت
است وسرایت فوق العاده
باالیی دارد ،مردم باید یاد
بگیرند که با کرونا زندگی
کنند و از ماسک و مواد ضد
عفونی کننده استفاده کرده
و ترجیحا در محیطهای
شلوغ وپرازدحام وارد نشوند
و فاصله گذاری اجتماعی
رارعایت کنند

در بیمارســتان امام رضا(ع) ،بیمارستان امام
حســین(ع) و جهــاد دانشــگاهی در زمینه
تســت کرونا فعال اســت خاطر نشان کرد:
در روزهای اخیر آزمایشــگاه رفرانس ســل
بیمارســتان شــریعتی نیز به حوزه تســت
کرونا پیوســته است و در حال حاضر به طور
متوســط در روز  ۱۱۰آزمایش در این مرکز
انجام میشود.
وی افزود :شهروندان دارای عالئم مشکوک
به کرونا میتوانند با مراجعه به مراکز خدمات
جامع ســامت ظرف  ۲۴تا  ۴۸ســاعت از
نتیجه ابتال یا عدم ابتالی خود و خانوادهشان
به این بیماری آگاه شــده و در صورت نیاز،
به ســرعت تحت مراقبتهای پزشکی بالینی
الزم قرار گیرند.

تصویب الیحه تأمین امنیت بانوان در برابر
خشونت و نقطه پایان قتلهای ناموسی
نماینده مردم نیشــابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی،
از تصویب الیحــه صیانت ،کرامت و تأمین امنیت بانوان در
برابر خشونت به عنوان نقطه پایانی بر بروز قتلهای ناموسی
در کشور یاد کرد.
هاجر چنارانی در مورد بروز قتلهای ناموســی متعددی که
در هفتههای اخیر در اســتانهای مختلف کشور اتفاق افتاده
است ،گفت :بیتردید تصویب الیحه صیانت ،کرامت و تأمین
امنیت بانوان در برابر خشــونت پایانی بر بروز چنین اقدامات
خشونتآمیزی در کشور خواهد بود.
غفلت از تقویت حوزه فرهنگی عامل بروز اقدامات
خشونتآمیز در کشور است

نماینده مردم نیشــابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی،
ادامه داد :بروز این نوع حوادث ناشــی از غفلتی است که در
حوزه فرهنگی داشتهایم و این در حالی است که رهبر معظم
انقالب اسالمی بارها بر ضرورت توجه به امور فرهنگی تاکید
فرمودند.وی تصریح کرد :ما جامعهای در حال گذر هســتیم
به این معنا که قرار اســت برنامههایمان از حالت ســنتی به

توســعهیافته تبدیل شــوند و در این زمینه با دیدگاههای دو
نسل مواجه هستیم که چنانچه انتظارات یکی از آنها برآورده
نشود با شکاف بین نسلی مواجه خواهیم شد ،چراکه والدین
نمیتوانند فرزندان خود را درک کنند و جوانان نیز نمیتوانند
آئین و سنتهای نسل گذشته را بپذیرند.
چنارانی یادآور شــد :متاســفانه یکی از مشکالت کنونی که
به این شــکاف بین نســلی دامن میزن ،برقــراری ارتباط
فرزندانمان از طریق فضای مجازی است که خود را با دنیای
مدرنیتــه مقایســه میکنند ،آن هم در شــرایطی که برخی
والدین به هیچوجه الگوهای مندرج در این فضا را نمیپذیرند
و دیدگاهشان همچنان با نگاه سنتی پیوند خورده است.
وی افزود :پیشــگیری از بروز حوادث خشــونتبار در جایی
امکانپذیر اســت که بتوان از طریق ارائه برنامههای آموزشی
فاصله بین والدین و فرزندانشــان به ویژه در برقراری ارتباط
با دختران را کاهش داد ،به صورتی که یک تطابق فرهنگی
بین آنها ایجاد شود.
چنارانی خاطرنشان کرد :این خالء بیشتر در جوامعی مشاهده

میشــود که از حالت سنتی به مدرنیته در حال تغییر هستند
و به نوعی والدین در برابر این نوع تغییرات مقاومت میکنند
و واکنشهایــی برگرفته از دیدگاه های ســنتی خود دارند،
بنابراین الزم اســت هم رســانه ملی ،هم آموزش و پرورش
و هم وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی برای رفع این خالء
برنامهریزی کنند.
برنامه فراکسیون زنان برای کاهش خشونت علیه زنان
نماینده مردم نیشــابور در یازدهمین دوره مجلس شــورای
اســامی در مورد اظهارنظرهایی مبنی بــر اینکه تغییر نوع

مجازات تعیین شــده برای فرزندکشــی نقش بســزایی در
کاهش قتلهای ناموســی خواهد داشــت ،تاکید کرد :البته
تغییر مجازاتها در این حوزه به گونهای که بازدارنده باشــد
از جمله موضوعاتی است که باید از طریق کمیسیون قضایی
و حقوقی پیگیری شود ،اما پیگیری تصویب قوانین صیانت،
کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشــونت و منع ازدواج
دختران کمتر از  13ســال از جمله موضوعاتی اســت که به
طور جدی آنها را از طریق فراکســیون زنان مجلس پیگیری
میکنیم.

کشف بیش از  200کیلوگرم مواد مخدر حاصل تالش مرزبانان هنگ مرزی تایباد
فرمانــده مرزبانــي اســتان خراســان رضــوي از کشــف
مقادیــری موادمخــدر و دســتگیری شــش قاچاقچــی در
حــوزه اســتحفاظی هنــگ تایبــاد خبــر داد.
ســردار «ماشــااهلل جــان نثــار» فرمانــده مرزبانــي اســتان
خراســان رضــوي در ایــن بــاره بیــان کــرد :بــا عنایــت
بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری (مــد ظلــه العالــی)
مبنــی بــر برخــورد قاطــع بــا قاچــاق مــواد مخــدر بــه داخــل
کشــور ،مرزبانــان ایــن فرماندهــی در هنــگ مــرزی تایبــاد

طــی یــک هفتــه موفــق بــه کشــف بیــش از  200کیلوگــرم
مــواد مخــدر و دســتگیری قاچاقچیــان شــدند.
ســردار «جــان نثــار» در ادامــه خاطرنشــان کــرد :بــا
هوشــیاری مرزبانــان هنــگ مــرزی تایبــاد  219کیلــو و
 350گــرم مــواد مخــدر از نــوع تریــاک ،حشــیش و هروئیــن
فشــرده کشــف شــد.
فرمانــده مرزبانــی اســتان خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه
توقیــف چهــار خــودرو از قاچاقچیــان عنــوان داشــت :در

ایــن رابطــه شــش قاچاقچــی موادمخــدر توســط مرزبانــان
هنــگ مــرزی تایبــاد دســتگیر ،کــه پــس از تشــکیل
پرونــده بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی
تحویــل داده شــدند.
وی در پایــان افــزود :مرزبانــان اســتان خراســان رضــوی
همــواره در برخــورد بــا قاچاقچیــان مــواد مخــدر قاطــع
بــوده و در جلوگیــری از موادمخــدر لحظــه ای از پــا نمــی
ایســتند.
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فرهنگ و هنر

اثری از تئاتر مشهد در مسابقه نخستین جشنواره بینالمللی نمایشنامهخوانی
آنالین درخشید.
به گزارش صبح امروز و به نقل از پایگاه تخصصی اطالع رسانی مشهدتئاتر،
نمایش «بازیهای کشتار همگانی» به کارگردانی محمود راعی هدایت از
مشــهد ،رتبه سوم مسابقه نخستین جشــنواره بینالمللی نمایشنامهخوانی
آنالین  ۱I Stage Mediaصحنه مدیای من را از آن خود کرد.

گفتنی است ،نخستین جشنواره بینالمللی نمایشنامهخوانی آنالین «صحنه
مدیای من» با مشــارکت کشورهای ایران ،بلژیک ،آلمان و انگلیس از ۱۶
تا  ۳۱خرداد با حضور  ۶۱نمایش در چهار بخش مسابقه ،استعدادهای تازه،
ویژه و مهمان به صورت مجازی به دبیری حسن حاجتپور و هیات داوران
متشکل از حسین مسافرآستانه ،رحمت امینی ،اصغر خلیلی ،احسان رحیمی
و ماود فورنارو از آلمان برگزار شد.

درخشش مشهد در
جشنواره بینالمللی
نمایشنامهخوانی آنالین

خبر

تاکید معاون وزیر میراث فرهنگی بر
اجرای طرحهای زیرساختی آرامگاه عطار

جعلتاریخ

واکنش صاحب نظران به ثبت جهانی خوشنویسی اسالمی در فهرست میراث ناملموس یونسکو به نام کشور ترکیه؛

خبرنگار

مریم اصغری

خوشنویســی به معنی
نوشــتن همــراه با
خلق زیبایی اســت.
بــرای درک و لذت
بــردن از تجربه بصری
خوشنویســی باید بدانیم
خوشــنویس افــزون بر
نگارش یک متن ،سعی
داشــته اثــری هنــری
بــا ارزشهــای زیبایی
شناختی خلق کند.
این هنر جنبههایی از ســنت را در دل خود
دارد و تقریبــا در تمام فرهنگها به چشــم
میخورد اما در مشــرق زمیــن و بهویژه در
ســرزمینهای اســامی و ایــران در قله
هنرهای بصری واقع اســت .آنچه در دوران
شــکوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی که به
دســت مســلمانان به وقوع پیوست ،منجر
بــه پیدایش انواع خوشنویســی اســامی
شد .خوشنویســی اســامی و بیش از آن
خوشنویســی ایرانی ،تعادلــی حیرتانگیز
میان تمامی اجزا و عناصر تشــکیل دهنده
آن است .با اینحال هنوز خوشنویسی ایران
در فهرست میراث ناملموس یونسکو به ثبت
نرســیده و اگرچه نزدیک به یک دهه است
که موضوع آن در دســت بررسی نهادهای
فرهنگی است ،اما کندی این اقدامات باعث
ایجاد نگرانیهایی در زمینــه احتمال ثبت
خوشنویسی توسط کشورهای همسایه شده
و بیم آن میرود که همانند مواردی دیگری
از این دســت ،خوشنویسی نیز توسط کشور
دیگری در سازمان یونسکو به ثبت برسد.
به گزارش صبح امروز به نقل از هنر آنالین،
چندی پیش مســئولین ثبت آثــار تاریخی
و فرهنگــی در وزارت میــراث فرهنگی و
گردشگری ،از ثبت جهانی خوشنویسی ایران
در سال  2022در یونسکو خبر دادند ،اما به
یکباره رسانههای کشور ترکیه ،اخباری را از
ارسال پرونده هنر خوشنویسی اسالمی برای
ثبت بــه عنوان میراث ناملموس یونســکو
این کشــور در ســال  2020منتشر کردند
تا مشخص شود این کشــور در کمتوجهی
چندســاله مســئوالن فرهنگی ایران ،قصد
دارد شهر استانبول را به عنوان پایتخت هنر
خوشنویسی اسالمی مطرح سازد.
نگاهی به تاریخ هنر خوشنویســی نشــان
میدهد که کشور ترکیه تا پیش از سده نهم
و به قدرت رســیدن دولت عثمانی سابقهای
در این عرصه نداشته ،این درحالی است که
پیش از این زمان ،هنر خوشنویسی و کتابت

قرآن در ایران در اوج اعطای خود قرار داشته
و نامآورانی را در این عرصه داشــته اســت.
ترکیه ،خوشــنویس نامدار ایرانی ،میرعماد
قزوینــی را در کتابهای خود به عنوان یک
خوشــنویس اســتانبولی معرفی کرده است.
جعــل در تاریخ را میتوان از شــعار «قرآن
در مکه نازل شــد ،در مصر تالوت شد و در
استانبول نوشته شده است» که کشور ترکیه
برای پرونده خوشنویس اسالمی به یونسکو
ارائه داده است نیز مشاهده کرد.
برای بررســی این موضوع با علی شیرازی،
حمیدرضــا قلیچخانی و جــواد بختیاری از
خوشنویســان و پژوهشــگران هنــر خط،
گفتوگویی داشــتیم تا نظــرات آنها را در
اینباره جویا شویم.
تخریب تاریخ با شعار ساختگی

حمیدرضا قلیچخانی ،خوشنویس و پژوهشگر
حوزه ادبیات و هنر بیان کرد :سازمان میراث
فرهنگی سال گذشته پرونده خوشنویسی را
در دســت گرفت و از من خواسته شد که در
جلســات آنها باشم و از شورای عالی انجمن
خوشنویســان هم تقاضای کمک کردند ،اما
کار پرونده هنوز به اتمام نرسیده است.
این خوشــنویس افزود :البتــه میراثهای
ناملمــوس فرهنگی توســط هر کشــوری
میتواند به ثبت برســد و کشورهایی مانند
ایران ،ترکیه ،عراق و ...میتوانند با مشارکت
یکدیگر خوشنویســی اسالمی را ثبت کنند،
چون این مســئله یک میراث مشــترک و
چیزی متفاوت از آداب و رســوم خاص یک
کشور است .اما کشورهایی که دارای تجربه
بیشتر هستند یا تریبون شــناخته شدهتری
دارند ،بیشــتر دیده میشــوند و این بار هم
ترکیه پیشدســتی کرده و این برایش یک
امتیاز است.
میرعماد قزوینی در کتاب صد خطاط
استانبول

قلیچخانی با اشــاره به شــعار کشور ترکیه
برای ثبت خوشنویسی اســامی در میراث
ناملمــوس یونســکو گفت :این یک شــعار
ساختگی اســت ،چون کشور عثمانی قبل از
سده نهم هجری اص ً
ال وجود خارجی نداشته
است .این شعار را ناشــران لبنانی به شکل
«قــرآن در مکه نازل شــد ،در مصر تالوت
شــد و در لبنان به بهترین شکل چاپ شد»
ساخته بودند .در واقع ترکیه قصد دارد ۵۰۰
سال فعالیت خود در حوزه خوشنویسی را به
تمام تاریخ خوشنویســی اسالمی گسترش
دهد ،همانطــور که میرعمــاد قزوینی ،از
مطرحترین خوشنویســان ایرانی را در کتاب

«صد خطاط اســتانبول»را نیز به سبب چند
سال زندگی در استانبول از خوشنویسان خود
حســاب میکنند و این نکته مشخص است
که کشور ترکیه در این حد میتواند تخریب
تاریخ را انجــام دهد .همچنین درباره موالنا
با شــعار و تبلیغات زیاد توانســتند بخشی از
حقایق را پنهان کــرده و او را رومی معرفی
کنند.
قلیچخانی ادامــه داد :خط تعلیق اولین خط
ایرانی اســت و پس از آن خطوط نستعلیق
و شکستهنستعلیق به وجود آمد .این خطوط
کام ً
ال مربوط به ایران هســتند و میتوانیم
بدون دخالت کشــورهای دیگر ابتدا آنها را
ثبت ملی کرده و بعد به ثبت جهانی برسانیم،
امــا در این زمینــه هم کوتاهــی کردهایم،
بنابرایــن برای خنثی کردن اقدام ترکیه باید
این خطوط کام ً
ال ایرانی به ســرعت هر چه
بیشتر ثبت شوند.
وی افزود :ما همیشه منتظر این هستیم که
اتفاقی بیفتد و بعد نگران آن شویم ،اما برای
پیشــگیری از این اتفاقــات باید خط خاص
ایرانی را در اســرع وقت ثبت جهانی کنیم.
در حال حاضر خط نستعلیق را در کشورهای
عربی به عنوان خط الفارسی میشناسند ،اما
اگر کشور دیگری این خط را به نام خود ثبت
کند با توجه به اینکه دو کلمه نسخ و تعلیق
هردو عربی هستند این ادعا میتواند مطرح
شود که این خط نیز عربی است و آن زمان
کار ما دشوار میشود.

شهرهای دیگر آن خوشنویسی وجود ندارد.
تعداد کســانی که آنجا خوشنویسی میکنند
زیاد نیســت اما همین افراد به شــدت مورد
حمایت دولت ترکیه و ســازمان ارسیکا که
زیرمجموعه سازمان کنفرانس اسالمی است،
هستند.
شیرازی افزود :کشور ما سابقه بسیار پررنگی
در خوشنویسی دارد و هنرهای سنتی و ملی
ما به ویژه خوشنویســی و کتابســازی از
سالها پیش در اکثر موزهها و مجموعههای
مهم دنیا وجود داشته است و هر سال نیز این
آثــار در چندین حراجی بزرگ دنیا به فروش
میرسند .سازمانهایی که در زمینه ثبت این
دســتاورد بزرگ ایرانیان فعالیت دارند بسیار
کمکاری میکنند و نتیجه این میشــود که
ترکیه دســتاورد کشور ما را به نام خود ثبت
کند.او با اشــاره به شعار کشــور ترکیه که
نگارش قرآن را به این کشــور محدود کرده
اســت گفت :این انحصار بههیچوجه درست
نیســت .قرآنهایی که در ایران نوشتهشده
بســیار زیاد اســت و حتی در طول سالها
دهها هزار قرآن نفیس دستنویس از کشور
خارج شدهاند .جایگاه ترکیه در خوشنویسی
غیرقابل انکار اســت و فعالیتهای آنها باید
ارج گذاشــته شــود ،اما اینکه کشــوری با
ایجاد یک شــعار خاص بخواهــد همه این
دســتاوردهای فرهنگی و هنــری را به نام
خودش بزند درست نیست.

علی شیرازی درباره اقدام ترکیه اظهار کرد:
کشور ترکیه در خوشنویسی سابقه طوالنی و
قابل قبــول دارد ،اما از زمانی که خط ترکیه
در ســال  ۱۹۱۵تغییر کرد ،خوشنویسی این
کشور به شهر اســتانبول محدود شده و در

شیرازی ادامه داد :متأسفانه بخش فرهنگی
کشــور ما گرفتاریهای اداری فراوانی دارد
و افراد زیادی در آن مشــغول هســتند که
معلوم نیســت چه کاری انجــام میدهند و
هیچ نتیجهای از فعالیت آنها دیده نمیشود.
دولت هیچوقت تولیدکننــده و توزیعکننده
خوبی نیست و به همین دلیل باید کاری کند
که همه چیز به دســت مردم باشد .تا وقتی
که بخش خصوصی آزاد نشــود و رقیبی به
نام دولت داشته باشــد ،هیچ کاری از پیش
نمــیرود .نمونه بــارز این مســئله انجمن
خوشنویسان است که به عنوان یک سازمان
مردمنهاد که توســط هنرمندان تشــکیل و
اداره میشــود  ۷۰سال است که کار میکند
و آثار درخشــانی ارائه کرده است .امیدوارم
بخشهای فرهنگی دولت یا تعطیل شوند و
یا کار را به دست کسانی بسپارند که میدانند
چه باید بکنند.

ثبت دستاورد کشور ما به نام ترکیه

بختیاری :با توجه
به اینکه در طرح ترکیه
اسمی از خط نستعلیق
برده نشده و اسم قرآن
را آوردهاند ،این
مسئله جنبه عام دارد.
اما ترکها نشان دادند
که باهوشتر از این
حرفها هستند و از ما
جلو زدهاند

کار را به دست کسانی بسپارید که بدانند
چه کنند

کوتاهی مفرط مسئوالن فرهنگی

جــواد بختیاری نیز با بیــان اینکه تأخیر در

قلیچخانی:

کشورهایی که دارای

تجربه بیشتر هستند یا

تریبون شناخته شدهتری
دارند ،بیشتر دیده

میشوند و این بار هم

ترکیه پیشدستی کرده

و این برایش یک امتیاز
است

ثبــت خوشنویســی در میــراث ناملموس
یونسکو ناشــی از کوتاهی مفرط مسئولین
فرهنگی ماست ،افزود :وقتی مسئول انجمن
خوشنویســان بودم به صــورت جدی پیگیر
ثبت جهانی خوشنویســی بــودم و کارهای
مقدماتی آن انجام شــد .در سالهای  ۹۴و
 ۹۵جلسات مختلفی برگزار شد اما با کوتاهی
مسئولین مواجه شــدم و این کار را پیگیری
نکردند.
بختیاری ادامــه داد :البته با توجه به اینکه
در طرح ترکیه اســمی از خط نستعلیق برده
نشــده و اســم قرآن را آوردهاند ،این مسئله
جنبــه عــام دارد .اما ترکها نشــان دادند
کــه باهوشتر از این حرفها هســتند و از
مــا جلو زدهاند .ســازمان میــراث فرهنگی
و یونســکو ایران بایــد در تنظیم زمان ثبت
خوشنویســی جلوتر از ترکیه قرار میگرفتند
و با تمرکز روی آنچه در حوزه فرهنگ مؤثر
اســت؛ اقدامات مهمتــر را در اولویت قرار
میدادند.
سیاست فرهنگی منسجم ترکیه

او با اشاره به شعار ترکیه گفت :موارد دیگری
هم بوده که ترکیه یا کشورهای همسایه آثار
هنری و فرهنگی ایــران را به نام خود ثبت
کردهاند .آنها سیاســت فرهنگی منسجمی
دارنــد و در زمینه خواســتههای خود جدی
عمل میکنند .این مســئله هشداری برای
ماست که در خط نستعلیق که کامال متعلق
به ایران است فرصتها را از دست ندهیم
بختیاری افزود :ترکها خوشنویسان بزرگی
در خطوط نســخ و ثلث دارند کــه قرآن با
آنها نوشــته میشــد و احتماال مسئله ثبت
خوشنویسی ترکها نیز در این حوزه خواهد
بود ،زیرا آنها در نستعلیق حرفی برای گفتن
ندارند.

پایان اکران آنالین دو فیلم با رکورد
فروش بیش از دو میلیارد تومان
با گذشت بیش از سی روز از اکران آنالین دو فیلم «زیرنظر»
و «مهمانخانه ماهنو» که ادامهدهنده مســیر سینمای آنالین
بودند ،اکران این دو فیلــم با اعالم آمار نهایی فروش آنالین
به پایان رسید.به گزارش صبح امرزو ،به نقل از روابط عمومی
فیلیمو و نماوا ،با توجه به این توافق در طرح سینمای آنالین
که فرصت ســیروزه نمایش برای فیلمها در نظر گرفته شده،
نمایش دو فیلم زیرنظر و مهمانخانهماهنو بستر آنالین توسط
سرویسهای ویاودی به پایان رسیده است.
«زیرنظر» و «مهمانخانهماهنو» که بعد از «خروج» و «طال»
به طرح اکران آنالین پیوستند ،حاال با پشت سر گذاشتن سی

روز از نمایش و فروش بیش از  ۱۵۵هزار و  ۸۶بلیط در مجموع
دو فیلم و دو پلتفرم ،به شــبکه نمایــش خانگی وارد خواهند
شد .این میزان فروش در حالی رقم خورده که مجموع فروش
«مهمانخانهماهنــو» برابر یازد ه هــزار و  ۳۶۴بلیط و مجموع
فروش «زیرنظر» برابر  ۱۴۳هزار و  ۷۲۲بلیط است.
همچنین ایــن دو فیلم روی هم رفته بیــش از دو میلیارد و
سیصد میلیون تومان فروش را پشت سر گذاشتند که با وجود
تعطیلی ســینماها به رونق این صنعت و برگشت آنی سرمایه
سینماگران منجر شده اســت .از طرفی با توجه به معیارهای
تعیین تعداد تماشاگر در شبکه نمایش خانگی و درنظر گرفتن

 ۵/۲تماشــاگر به ازای هر بلیط ،در مجموع برآورد میشود که
بیش از ســیصد و هشتاد هزار تماشاگر این دو اثر را به کمک
طرح اکران آنالین تماشــا کردهاند .با این حال افزایش تعداد
تماشــاگران این دو فیلم و تمام فیلمهایی که در طرح اکران
آنالین حضور دارند ،پس از پایان دوره سی روزه نمایش ادامه
خواهد داشت ،چرا که پس از پایان اکران آنالین ،فیلمها با طی

روندهای اجرایی به بخش شبکه نمایش خانگی نماوا و فیلیمو
نیز اضافه خواهند شد.
به این ترتیب پس از تماشاگرانی که با خرید بلیط آنالین این
فیلمها را تماشا کردند ،سایر کاربران سرویسهای ویاودی نیز
میتوانند با گذشت چند روز دسترسی درون پلتفرمی به این دو
محتوا را داشته باشند.

معـاون وزیـر میراثفرهنگـی ،گردشـگری و صنایعدسـتی خراسـانرضوی بـرا اجرای
طرحهـای زیرسـاختی و آمـاده سـازی آرامـگاه عطـار و سـایت موزه شـادیاخ نیشـابور
تاکیـد کـرد و بـرای تخصص اعتبـار قول مسـاعد داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل میـراث فرهنگـی ،گردشـگری و صنایـع دسـتی
خراسـان رضوی ،محمدحسـین طالبیان در جلسـه با دبیرکل کمیسـیون ملی یونسـکو
در ایـران ضمـن اشـاره بـه اهمیت مشـاهیر نیشـابور در عرصه ملی و جهانـی ،خصوصا
عطـار نیشـابوری ،بـر لزوم پاسداشـت این مفاخر توسـط دسـتگاههای فرهنگـی متولی
تاکیـد کرد.
او ادامـه داد« :ضمـن ابراز خرسـندی از اقدام یونسـکو در برگزاری مراسـم بزرگداشـت
عطـار نیشـابوری در سـال  ۲۰۲۱میالدی ،آمادگـی وزارت میراث فرهنگـی را در زمینه
آمادهسـازی و سـاماندهی و تامیـن زیرسـاخت هـا در مجموعـه آرامگاه عطار و سـایت
مـوزه شـادیاخ اعلام میکنیم»
همچنیـن در ایـن جلسـه کـه بـا موضـوع برنامهریـزی و هماهنگـی برگزاری مراسـم
جهانـی بزرگداشـت عطـار نیشـابوری در سـال  ۲۰۲۱برگـزار شـد ،دبیرکل کمیسـیون
ملـی یونسـکو در ایـران ،از قـرار گرفتـن نـام ابونصـر فارابـی و عطـار نیشـابوری در
فهرسـت گرامیداشـت کمیسـیون ملـی یونسـکو خبـر داد.
حجتاهلل ایوبی با اشـاره به بزرگداشـت شـیخ شـهابالدین سـهروردی و گرامیداشـت
۱۷۵۰امین سـالروز تاسـیس دانشـگاه جندیشـاپور از سـوی کمیسـیون ملی یونسـکو
در سـالی کـه گذشـت اظهـار کرد :هر دوسـال یکبار کشـورها میتوانند دو شـخصیت
برجسـته خـود را کـه تولـد و وفـات آنـان در مضربـی از  ۵۰اسـت بـه یونسـکو معرفی
کننـد و بزرگداشـت این شـخصیتها برگزار شـود.
او گفـت :پـس از بررسـی گروههـای کارشناسـی در نهایت دو شـخصیت ابونصر فارابی
و عطـار نیشـابوری بـرای معرفی به یونسـکو بـه منظور درج در فهرسـت گرامیداشـت
انتخـاب شـدند .ابونصـر فارابـی از مفاخـر ایـران در علـوم زبـان و ریاضیـات و کیمیا و
هیـات و موسـیقی و طبیعیـات و الهیـات و علـوم مدنـی و فقـه و منطـق بـوده اسـت.
بزرگداشـت ایـن نابغـه اندیشـمند که در سراسـر عمـر در راسـتای پیونـد و تلفیق دین
و فلسـفه در تاریـخ اندیشـه اسلامی تلاش کـرد اتفاقی بزرگ اسـت و خرسـندیم نام
معلـم ثانـی در فهرسـت گرامیداشـت یونسـکو قـرار گرفت.
ایوبـی در ادامـه بـا اشـاره بـه جایگاه رفیـع عطار نیشـابوری و قـرار گرفتن ایـن عارف
و شـاعر نامـی ایـران در فهرسـت گرامیداشـت یونسـکو تصریح کرد :جای خرسـندی
اسـت کـه نـام عطار که عمر خود را در سـده شـش و هفت قمری در راه سـیر سـلوک
گذاشـت در ایـن فهرسـت قـرار گرفتـه و شـاهد برپایی بزرگداشـت این عارف و شـاعر
نامآور ایران هسـتیم.
او بـا بیـان اینکـه هریک از مشـاهیر میتوانند برای هر منطقه و کشـور هویت بسـازند
تاکیـد کـرد :برنامههـای متنوعـی در بزرگداشـت ابونصر فارابـی و عطار نیشـابوری در
دسـت خواهد بـود که بـهزودی اعالم میشـود.
همچنیـن در ایـن جلسـه علیرضـا قامتـی معـاون اسـتاندار و فرمانـدار نیشـابور،
علـی نجفـی شـهردار نیشـابور ،رضـا مهـرداد عضـو شـورای اسلامی شـهر نیشـابور،
محمداسـماعیل اعتمـادی رئیـس اداره میـراث فرهنگـی نیشـابور ،علیرضـا سـیدآبادی
رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی نیشـابور ،یعقـوب محمدی فر عضو کمیسـیون
ملـی یونسـکو و رییـس دانشـگاه بوعلـی همـدان ،جبرئیـل نوکنـده عضـو کمیسـیون
ملـی یونسـکو و مدیـر مـوزه ملـی ایـران ،و میهمانانی از شـهر خـوی وتعـدادی دیگر
از اعضای کمیسـیون ملی یونسـکو در محل سـالن جلسـات کمیسـیون ملی یونسـکو
در تهـران حضـور داشـتند.
در ادامـه جلسـه مقرر شـد اعضـای کمیسـیون ملی یونسـکو ،ظرف مدت یکمـاه آینده
ضمـن بازدیـد از نیشـابور ،جزئیـات برنامـه هـای بزرگداشـت جهانـی عطار را بررسـی
کنند .

ثبت  ۲۶اثر تاریخی غیرمنقول
خراسان رضوی در فهرست آثار ملی

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و
صنایع دســتی خراسان رضوی گفت:
 ۲۶اثــر تاریخی،فرهنگی غیرمنقول
از خراســان رضوی در فهرســت آثار
ملی به ثبت رســید و  ۱۷اثر تاریخی،
فرهنگی واجد ارزش شناخته شد.
به گزارش صبح امروز به نقل از روابط
عمومــی اداره کل میــراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشگری خراسان
رضــوی ابوالفضــل مکرمیفر افزود:
در پی برگزاری شورای ملی ثبت آثار
تاریخــی وفرهنگــی غیرمنقول این
تعداد اثر فرهنگی تاریخی غیر منقول در فهرست آثار ملی ثبت شد.
وی ادامه داد :این آثار ملی غیرمنقول شــامل آبانبار قرایی ،آبانبار کربالیی اسماعیل،
حوضانبار قنبر قاســمآباد ،حوضانبار مادر زیبــا ،آبانبار محمدبیک ،حوضانبار حوض
نو ،حوضانبار فخرآباد ،خانه احمدنژاد ،خانه اسکندر شیردل ،خانه اعلمی ،خانه جعفری،
مســجد جامع جزین ،خانه رحیمی (موزه بجستان) و عمارت و باغ حاجمال حسن وکیلی
است که در فهرست آثار ملی ثبت شد.
وی افزود :از دیگر آثار ثبت ملی شــده این اســتان میتوان به مسجد قلعه ،حوضانبار
ریزه ،حوضانبار فرمانآباد ،آرامگاه منســوب به پدر موالنا ابوبکر تایبادی ،پایاب درجه
پشته ،حوضانبار سهم ،حوضانبار مزار موالنا ابوبکر تایبادی ،هشتی و باغ شجاعالملک،
بقایای مسجد قارزی ،تاستپه ،تپه حاج رجب و مخزن آب خردو (میراث صنعتی) اشاره
کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی خراســان رضوی درباره آثار واجد ارزش ثبت در فهرست ملی
این استان نیز گفت :از این اســتان بنای مزار افکان ،مسجد ابوالخازن ،مسجد حضرت
فاطمه الزهرا (بی بی فاطمه) ،مسجد کامه ،حمام قدیمی ایله ،حوضانبار ایله ،حوضانبار
سعدآباد ،محوطه سبز و خرم ،تپه کاریز بداغ ،تپه فرهادگرد دو ،تپه نسیمآباد ،تپه باغ تپه،
تپه گبرآباد ،محوطه کبیر ،تپه غربی مرزان ،محوطه قبرستان کهنه گوارشگان و تپه قلعه
سنگی اردالن واجد ارزش تاریخی فرهنگی شناخته شدند.
وی افــزود :از اســتان کردســتان خانــه موقوفــه امــاناهلل خــان ســنندج (خانه
صدیقی،خانــه شــکراهلل شــهبازی) و خانــه دکتــر موســی (خانــه ناصــری ،خانه
خدیجــه مردوخــی) بهعنــوان آثــار واجــد ارزش تاریخــی فرهنگــی شــناخته
شدند.

در شهر

مردان بیشتر از زنان در
بهار مردند

چهار شنبه4تیر ماه /1399سال سوم /شماره711

Vol.3.No.711 / June.25.2020

w w w . s o b h e - e m r o o z . i r
sobhe.emrooz.news@gmail.com

6

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی اعالم کرد:

خبر

یکریالاززمینوقفیپارکملتنصیبآستانقدسنمیشود

اتمام مرمت بنای تاریخی گنبد سبز مشهد

مدیــرکل میراثفرهنگــی،
گردشــگری و صنایعدســتی
خراسان رضوی از پایان عملیات
مرمتی در بنای تاریخی گنبد سبز
مشهد خبر داد.
به گزارش صبح امروز ،ابوالفضل
مکرمیفر افزود :این اثر تاریخی
به شــماره  1370در فهرست آثار
ملــی ایران به ثبت رســیده و از
آثار ارزشــمند شهرستان مشهد و
مدفن شیخ محمد مومن استرآبادی است.
او ادامه داد :کاشــی کاریهای این بنا به صورت نره چینی و معرق است و از کتیبههای
شــاخص آن می توان به آیه  26از سوره آل عمران اشــاره کرد که پیرامون ساقه گنبد
اجرا شده است.
مکرمیفر تصریح کرد :شــروع مرمت از این اثر تاریخی به بازسازی کامل کاشیکاری
آن به اوایل دهه  50مربوط میشود و از آن تاریخ تاکنون نیز براساس میزان اعتبارات و
آسیبهای وارده حفاظت و مرمت شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی خراســان رضوی درباره آخرین
عملیات مرمتی در این بنا اظهار کرد :مرمت کاشــیکاری گنبد و ساقه از سال  1397با
تامیــن اعتبار به مبلغ یک میلیارد و  400میلیون ریال آغاز شــده و اکنون (بهار  )99به
پایان رسیده است.
مکرمیفر درباره عملیات اجرایی انجام شــده در این اثر تاریخی گفت :برای مرمت این
اثر تاریخی اقداماتی از جمله برداشت و چرمه برداری طرح کاشیکاری موجود ،برچیدن
کاشیهای فرسوده و آسیب دیده و الیههای سیمانی زیرکار ،اجرای مش فلزی زیر کار،
ساخت و نصب کاشی بر روی ساقه و اجرای آبچکان است.

دو عضو جدید شورای شهر سبزوار
معرفی شدند

مدیر پروژه ســاماندهی شبکه یکپارچه خدمات و کســب وکار شهری شهرداری مشهد
گفت :اپلیکیشــن «جامع تاکسیرانی» به عنوان اولین نمونه در کشور بر بستر اپلیکیشن
«شهرمن» رونمایی می شود.
به گزارش صبح امروز ،محمد عین القضاه ،در حاشیه امضا تفاهم نامه همکاری دو جانبه
با ســازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری مشهد ،با بیان این خبر اظهار کرد:
در اپلیکیشــن «شهرمن » بنا بر این است تا خدمات شهروندی را به صورت هوشمند به
زائران و مجاوران ارئه دهیم ،بر این اســاس طرح ساماندهی خدمت تاکسیرانی در قالب
اپلیکیشن «شهرمن» در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشــاره به این که نمونه این طرح در شــهرهای تهران و اصفهان نیز اجرا شــده
است ،افزود :اما این نمونه ها جامع نیست و خدماتی همچون دریافت نظرات و انتقادات
مردم ،درخواســت تاکسی ،ارائه مرخصی به تاکســیرانان و ..را در قالب یک برنامه جدا
گانه ارائه می کنند.
مدیر پروژه ســاماندهی شــبکه یکپارچه خدمات و کسب و کار شهری شهرداری مشهد
بیــان کرد :با توجه به این موضوع تصمیم گرفته شــد تا در قالــب تفاهم نامه ای و در
راستای تسهیل امور ،خدمات تاکســیرانی را به صورت جامع در قالب اپلیکیشن «جامع
تاکسیرانی» و در بستر اپلیکیشن «شهرمن» از یک درگاه ارائه دهیم .
عین القضاه خاطرنشان کرد :در این اپلیکیشن خدمات تاکسیرانی از جمله تاکسیمترآنالین،
ارائه مرخصی به تاکسیرانان ،درخواست مجوزها ،دریافت انتقادات و پیشنهادات زائران و
مجاوران ،بخش اشیا گمشده ،پرداخت کرایه و ...به صورت یک بسته دیده شده است.
وی اضافه کرد :اپلیکیشن «جامع تاکسیرانی» به عنوان اولین نمونه در کشور خواهد بود
که به صورت پایلوت درمشهد اجرایی می شود.

نشست خبری با گزینش رسانه ها

به گــزارش صبح امروز مصطفی خاکســار
قهرودی روز گذشــته در نشست خبری که
بنا بر اعتراض برخــی خبرنگاران به صورت
گزینشــی رسانه ها دعوت شــده اند ،گفت:
زمینهای آســتان قدس به عنــوان امانت
و وقف در اختیار ماســت .اینکه برای ایجاد
فضای سبز به شهرداری داده شود به معنای
این اســت که از بهرهبرداری آســتانقدس
خارج شود .تامین فضای سبز در داخل شهر
وظیفه آستانقدس نیست هر چند در گذشته
س حاتم بخشی شده
بدون اطالع آســتانقد 
است.
یک ریال از زمین وقفی پارک ملت نصیب
آستان قدس نمی شود

او ادامه داد :اینکه باید با مســئوالن شهری
همکاری شــود یک واقعیت است و تاکنون
نیز صورت گرفته مانند پارک بزرگ ملت که
زمین وقفی آســتان قدس است و حتی یک

بخشودگی  2ماه اجاره تمام محل های
تجاری در اختیار مردم

به گزارش ایســنا قائم مقام تولیت آســتان
قــدس رضوی در خصوص طرح بخشــش
اجارهبهــای امالک و اراضی آســتان قدس
گفــت :طی  ۲مــاه اجاره تمــام محلهای
تجاری که در اختیار مردم بود ،بخشیده شد.
اجارهبهــای محلهای اطراف حرم نیز برای
ماه سوم بخشیده شد .همچنین برای کسانی
که تقاضای وام کرده بودند ،با موافقت تولیت
آســتان قدس رضوی و همــکاری یکی از
بانکها به تعدادی از آنها وام تعلق میگیرد.
وی در مورد این که آیا شــرکتهای آستان
قدس تعدیل نیرو داشتهاند یا خیر ،گفت :در
هیچیک از شــرکتهای وابسته تعدیل نیرو
نداشتهایم .حتی حق و حقوق افرادی که بنا
بر اضطــرار و به طور موقت از شــرایط کار
فاصله گرفتند ،پرداخت شــد .شــرکتهای
آســتان قدس نیز همانند شرکتهای کشور
متاثر از شرایط کرونا بودهاند و کاهش درآمد
داشــتهاند اما سعی کردیم این کاهش درآمد
ضرری برای کارکنــان و افرادی که طرف
قرارداد ما هستند ،نداشته باشد.
پاسخ به دست خالی ماندن اهالی
روستای حسین آباد جنگل

خاکسار قهرودی در پاسخ به سوالی پیرامون
دستخالی ماندن اهالی روستای حسینآباد
جنــگل از چاههای موقوفی آســتان قدس
رضوی گفت :آنچه که در اختیار آستان قدس
است ،آستان مالک آن نیست ،بلکه امانتدار
است و باید تالش شود حق و حقوق موقوفه
رعایت و درآمد موقوفه در محل خود مصرف

شــود .اگر حلقه چاه در اختیار کســی قرار
نمیگیــرد ،به این دلیل اســت که آن چاه و
عوایدش باید منجر به درآمدی شــود که به
محل مورد نظر وقف شده برسد .در حقیقت
ویژگیهای وقف به نحو شرعی باید رعایت
شــود .اگر رعایت دقیق این مســاله موجب
کاهــش خدمات و یا بروز مســاله برای فرد
و یا مجموعهای از افراد میشــود ،به معنای
کمتوجهی و عدم خدمت رســاندن به مردم
نیســت .اســتفاده از این امکانات ،بهرهوری
مردم و رعایت حقوقات آستان قدس ،فرمول
منطقی و منطبق بر رعایت مســائل وقف و
امانتداری شــرعی دارد .رعایت این فرمول
در برخی مــوارد موجــب اختالفنظرهایی
میشود .این اختالفنظرها باید در قالب یک
فرمول قابل قبول حل شــود.وی افزود :اگر
درآمد مورد انتظار در جایی کسب نشد ،ملک
این چاه در اختیار کســی قرار داده میشود
تا این اتفاق رقم بخــورد .این تعبیر که این
چاهها از مســتضعفان گرفته شده و در اختیار
سرمایهگذاران قرار داده شده ،مصرف دیگری

صدور بیش از هزار پروانه احداث بنا در مناطق  12گانه مشهد
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت از صدور بیش از هزار پروانه احداث
بنا در مناطق  12گانه مشهد در طی سه ماهه ابتدایی سال جاری خبرداد.
به گزارش صبح امروز ،محمدرضا حســین نژاد در خصوص میزان پروانه احداث بنا در
ســه ماهه ابتدایی ســال جاری ،اظهار کرد :مجموع پروانه های صادر شده طی سال
جــاری در حوزه احداث بنا هزار و  658مورد بوده که این رقم در کلیه مناطق  12گانه
مشهد صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه بیشترین گواهی صادر شده در طی این مدت در منطقه  9با تعداد 247
مورد بوده ،افزود :همچنین کمترین پروانه صادر شــده در سه ماهه ابتدایی سال جاری
در منطقه  6با تعداد  35گواهی بوده است.
معاون شهرســازی و معماری شهرداری مشهد با اشــاره به میزان پایانکارهای صادر شده در سه ماهه ابتدایی سال جاری،
خاطرنشان کرد :مجموع پایانکارهای صادر شده در این مدت هزار و  737مورد است.
حسین نژاد با بیان اینکه بیشترین پایانکار صادر شده در این مدت در منطقه  9با رقم  312مورد بوده ،تاکید کرد :گفتنی است
که کمترین گواهی صادر شده در این بازه زمانی مربوط به منطقه چهار با  74گواهی بوده است.
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ثبت ملی چنار هزار ساله کردیان باخرز ابالغ شد

اپلیکیشن «جامع تاکسیرانی» به عنوان
اولین نمونه در کشور رونمایی می شود

در حالی که تعداد زیادی از مستاجران آستان
قدس رضوی سال ها از اختالف مالکیتی با
این نهاد گالیه دارند و حتی مردم ســرخس
چندین سال قبل در ســفر رئیس جمهوری
به این شــهر ،مهم ترین مطالبه شــان رفع
مشــکل مالکیتی آستان قدس بر اراضی این
شهرستان بود اکنون قائم قائم تولیت آستان
قدس اعالم کرده اســت کــه تعیین تکلیف
اراضی رها شده آســتان قدس رضوی یک
ساله ممکن نیست.
پیــش از این نیز ویدئویی از تولیت آســتان
قدس رضوی منتشــر شــد که او گفته بود:
مردم از مشکالتشــان با زمینهای آســتان
قدس زیــاد شــکایتمیکنند حضرت رضا
اگر بودند یــک لحظه اجازه نمیدادند .مردم
میگوینــد این زمیــن ناامنــی ایجادکرده،
آســایش خانواده ما را گرفته حقالناس است
فردای قیامت از ما ســوال میکنند و ما باید
پاسخ بدهیم.

ریال هم از آن نصیب آستان قدس نمیشود.
اینکه در یک فرصت کوتاه یک ساله انتظار
تعیین تکلیف زمینهای رها شــده را داشته
باشیم امکان پذیر نیست .اما از طرف تولیت
آستان قدس رضوی مامور شدهایم که تمام
این زمینها مورد طراحی قرار گیرد.

مدیــر کل میراثفرهنگــی،
گردشگری و صنایع دستی خراسان
رضوی گفت :درخت چنار کهنسال
روســتای کردیان باخــرز با قدمتی
حدود هزار سال به شماره  ۵۹۹در
فهرست آثار ملی طبیعی ایران قرار
گرفته و به استان ابالغ شده است.
به گــزارش صبح امــروز ابوالفضل
مکرمیفر با اعــام این خبر افزود:
درختان کهنســال در جــای جای
جهــان وجود دارنــد و بیش از چند
دهه اســت که با اهمیت یافتن شئون زیســت محیطی آنها ،شناسایی این درختان و حفظ و حراست از انها
مورد توجه و اهمیت قرار گرفته اســت ،درختان کهنسال در ایران بیشتر از درختان غیر مثمر همچون چنار
و بید و بعضی مانند ســرو بی ســایهاند.او ادامه داد :این درختان را نه به سودای بار و بر بلکه به نیت دیگری
کاشــته و از آنها مراقبت شده اســت ،هم چنین این درختان در ایران مقدس شمرده می شوند ،یعنی چه در
محوطههای مذهبی ،مثال در صحن مســاجد و امامزادهها باشــند و چه در نواحــی دیگر ،به هر حال پیوند
محکمی با باورهای مردمی دارد که آنها را می شناســند و به همین خاطر محترماند حتی در برخی موارد به
آنها دخیل می بســتند یا در پایشان قربانی میکردند.مکرمیفر یادآور شد« :بنا به صعوبت شرایط طبیعی در
ایران یعنی کم آبی و تابســتانهای طوالنی و خشک ،معموال سازوکاری عرفی برای حفظ و نگهداری از آنها
تدبیر و تدارک شده است ،حتی با عنایت به به نذر یا وقف ،قناتی را تا پای چنین درختی کشیدهاند تا آن را
سیراب کند .درخت در ایران مقدس و درخت کهنسال یک مفهوم و داشته فرهنگی است.
او درباره محل این اثر طبیعی ملی اظهار کرد :روســتای کردیان در فاصله  12کیلومتری جنوب غرب شــهر
باخرز و درخت چنار روستای کردیان با قدمتی بسیار زیاد در ورودی روستا و در مجاورت مسجد و فضاهای
مســکونی قرار دارد.مکرمیفر گفت :این روستا در موقعیت طبیعی کوهســتانی و درخت چنار مورد نظر در
ورودی روســتا در مجاورت واحدهای مسکونی و مسجد جامع واقع شده است ،این درخت با قطر تنه بسیار
زیاد و طول و عرض ســایه انداز چشــمگیر آنقدر عظیم به نظر می رســد که در قاب دوربین به سختی می
گنجد.مدیر کل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی خراســان رضوی تصریح کرد« :راه دسترسی
مناســب به روستا و قرار گرفتن در نزدیکی مرکز شهرستان (شهر باخرز) ،طبعیت زیبای روستای کردیان به
همــراه مردم مهمان نواز و خونگرم ،وجود امامزاده های مورد احترام و اعتقاد مردم در نزدیکی درخت ،وجود
مناظر طبیعی مثل چشــمه زرد و  ...که می تواند مجموعه ای گردشــگری را در قالب گردشگری طبیعت و
معنوی برای گردشگران بوجود می آورد.
هم چنین محمود طغرایی مدیر دفترثبت آثار تاریخی اداره کل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی
خراســان رضوی افزود :هم چنین در زمانهای گذشــته که امکانات زندگی امروزی نبوده ،زنان روســتا در
مجاورت درخت و با استفاده از آب قنات به شستشوی لباس و ظروف مشغول می شدند.درخت چنار در ذهن
اهالی روستای گردیان همیشه ماندگار است .زنان روستا در کنار درخت شمع روشن میکرده و نانی محلی
به نام فتیر درست کرده و در بین مردم به عنوان خیرات و نذری پخش می کرده اند.
او به باورهای مردم درباره این درخت اشاره کرد و گفت :اهالی اعتقاد داشتند اگر شخصی شاخه ای از درخت
را بیندازد اتفاقی ناگوار برای آن رخ می دهد .یا اگر شاخه ای از درخت بی دلیل بیفتد اتفاقی بد در راه است.
شهرستان باخرز در فاصله حدود  210کیلومتری مشهد مرکز استان خراسان رضوی قرار دارد.

دارد .نماینــده آن منطقه وظیفه دارد به این
موضوعات رسیدگی کند .مطابق بررسیهایی
که انجام دادیم ،آنچه که از شرایط آن روستا
گزارش شده ،صحت ندارد و به محض اینکه
این خبر منتشر شــد ،موضوع مورد بازرسی
قرار گرفت .آستان قدس درباره موقوفاتی که
در مناطق مختلف وجود دارد ،باید به گونهای
تدبیر کند که مردم بهرهمند شوند.
برگزاری  ۳۷۰برنامه توسط آستان قدس
رضوی

هم چنین در این نشست که به منظور اعالم
ویژه برنامههای دهه کرامت در محل سازمان
مرکزی این آســتان مقدس برگزار شد ،قائم
مقام آستان قدس رضوی به تشریح جزئیات
این ویژه برنامهها پرداخت.
خاکســار قهرودی از برگــزاری  ۳۷۰برنامه
توســط آســتان قدس رضوی در ایام دهه
کرامت خبر داد و تصریح کرد :آستان قدس
رضــوی و خادمان ایــن مجموعه مقدس با
توجه به شــرایط حاکم بر جامعه برنامهها و
خدمات خود را به گونهای عرضه میکنند که

خالءهای ناشــی از محدودیتهای زیارت را
پر کند.وی افزود :بخشی از برنامههای دهه
کرامت امســال حاصل تالشــها و اقدامات
گذشــته اســت که در قالب رونمایی انجام
میشود و بخشــی نیز با محوریت توجه به
باورهای دینی و توســل به محضر حضرت
رضا(ع) تدارک دیده شــده اســت.این مقام
مســئول همچنین با بیــان اینکه مجموعه
آســتان قدس رضوی در تالش است با ارائه
خدمات و برگزاری برنامه هایی در ایام دهه
کرامت ،شــادی و نشــاط را دربخشهای
مختلف جامعــه افزایش دهــد ،گفت :ارائه
خدمات به مناطق محروم یکی از برنامههای
دهه کرامت امســال آســتان قدس اســت.
خاکسارقهرودی با اشاره به برنامههای دهه
کرامــت در حوزه اجرایی گفــت :در بخش
اقتصــادی ،خدمات متعددی در بیمارســتان
رضوی از جمله تکمیل و افتتاح ســه بخش
دندانپزشــکی ،اتاقهای عمل و آزمایشگاه
جدیــد و همچنین رونمایی از ســایت جدید
بیمارستان برنامهریزی شده است.

شهروندان کمتر از یک سوم هزینه اتوبوس را پرداخت می کنند
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شــهرداری مشهد گفت :شهروندان کمتر از یک سوم هزینه
اتوبوس را پرداخت می کنند .به گزارش صبح امروز ،ســعید حسینقلی زاده مقدم با بیان این
مطلب ،اظهار کرد :نرخ تمام شده سفر با اتوبوس برای هر کدام از شهروندان مشهدی در سال
جاری مبلغ دو هزار و  793تومان است که مسافران تنها با پرداخت هزینه  750تومانی کمتر
ی کنند.وی افزود :طبق قانون ،باید هزینه استفاده از اتوبوس را
از یک ســوم آن را پرداخت م 
شهرداری ،مسافر و دولت به صورت مساوی پرداخت کنند .این در حالی است که مسافران با
ی کنند که این خود یکی از دالیل
پرداخت  750تومان کمتر از یک سوم هزینه را پرداخت م 
استفاده از حملو نقل عمومی ارزان است.مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد با
بیان اینکه هزینه سفر با اتوبوس در مشهد دو هزار و  793تومان است ،تاکید کرد :از این مبلغ،
شهرداری مشهد هزار و  911تومان پرداخت میکند که بیش از  68درصد مبلغ کل است .دولت نیز با پرداخت  132تومان ،کمتر از پنج
ی کنند.حسینقلی
درصد آن را پرداخت می کنند .همچنین مسافران نیز با پرداخت  750تومان کمتر از  27درصد مبلغ کل را پرداخت م 
زاده مقدم خاطرنشان کرد :جزئیات بهای تمام شده سفرهای درون شهری در سال جاری بدین شرح است که دو هزار و  67تومان
هزینه راهبری ناوگان 56 ،تومان هزینه احداث و نگهداری و  670تومان بر عهده تامین و تجهیز ناوگان است.
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هشت اقامتگاه بومگردی روستایی تا پایان امسال در تربت حیدریه افتتاح میشود

در پی اســتعفای اخیــر دو عضو
اصلی شــورای اســامی شهر
ســبزوار ،اعضای جایگزین افراد
مســتعفی از میــان عضوهــای
علیالبــدل عصــر دوشــنبه در
نشست این نهاد با حضور فرماندار
سبزوار معرفی شده و کار خود را
آغاز کردند.
فعالیت شــورای شــهر سبزوار
ظرف ماههای اخیر بخاطر برخی
اختالف نظرها میان اعضای این نهاد منتخب ،با تنش همراه بود.
اخیرا «قربانعلی کلمیشــی و مسعود پســندیده» از ادامه فعالیت در شورای شهر سبزوار
انصراف داده و با پذیرش استعفای آنها ،عصر دوشنبه «مهدی مقصودی و حسن زارعی»
که بر اساس نتایج انتخابات پیشین اعضای علیالبدل اول و دوم این شورا بودند مطابق
قانون به عضویت فعال پنجمین دوره شورای اسالمی سبزوار درآمده و جایگزین اعضای
مستعفی شدند.شورای اسالمی شهر سبزوار  ۹عضو دارد.
غراض شخصی در تصمیمهای شورا دخالت داده نشود
شهردار سبزوار در این نشست گفت :شورای شهر محل قانونگذاری است و نباید اغراض
شخصی افراد در تصمیم گیریهای آن دخالت داده شود
سیدعلی کوشــکی افزود :با همکاری و تعامل بین اعضای شورای اسالمی شهر سبزوار
عقبماندگی ماههای اخیر در این شهر جبران خواهد شد.
وی گفت :تاخیر در ابالغ بودجه شــهرداری ســبزوار از سوی رییس سابق شورای شهر
سبب کندی اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی امسال شده است.
وقفه در امور شهری زودتر جبران شود
فرماندار ســبزوار هم در نشست شورای این شهر گفت :وجود برخی اختالفات در شورای
این شهر طی ماههای گذشته وقفهای در امور شهری ایجاد کرده که این تعلل باید زودتر
جبران شــود.احمد برادران شوراها را از ارکان مهم تصمیمگیری در امور شهری توصیف
و بیان کرد :شــورا شهر نقشی مهم در توســعه فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی و
پیشبرد امور شهری دارد.
وی افزود :اجرای برخی از طرحهای عمرانی و توســعه شهری سبزوار پارسال آغاز شده
که انتظار میرود با تعامل اعضای شــورای شهر و شهرداری سبزوار در روند اجرایی این
طرحها شتاب صورت گیرد.
فرماندار ســبزوار همچنین به شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریمها ظالمانه دشمنان
نظام مقدس جمهوری اســامی ایران اشاره و بیان کرد :شوراها با انجام وظایف خود در
چارچوب قانون ،در امیدآفرینی برای جامعه نقش مهمی ایفا میکنند.
 ۸۰۰هکتار از وســعت این شهر سکونتگاه غیررسمی یا حاشیه محسوب میشود .بر این
اساس سبزوار رتبه دوم حاشیهنشــینی را پس از مشهد در استان خراسان رضوی دارد.
نزدیک به  ۳۰هزار نفر از جمعیت شــهر سبزوار در سکونتگاههای غیررسمی که دور تا
دور آن را فراگرفته سکونت دارند.
شهر  ۲۴۷هزار نفری سبزوار با سه هزار و  ۷۵۴هکتار وسعت ،در فاصله  ۲۳۰کیلومتری
غرب مشهد واقع است.

مدیرعامل ســازمان فردوس ها شهرداری مشــهد گفت :بیشترین تعداد فوتی های
در ســه ماهه اول ســال جاری با  60درصد ،مربوط به آقایان بوده است .به گزارش
صبح امروز ،حجت االســام حسین مهدوی دامغانی با بیان این خبر اظهار کرد :بر
اســاس آمار ،طی سه ماهه ابتدایی سال جاری تعداد پنج هزار و  622نفر فوت شده
انــد که در این میان آقایان با ســه هزار و  396نفــر 60 ،درصد و بانوان با دو هزار
و  226نفر 40 ،درصد فوتی ها را شــامل می شــود.وی افزود :بیشترین علل فوت
مربوط به بیماری های سیستم تنفسی ،بیماری های سیستم گردش خون و سرطان

ها بوده و میانگین ســنی متوفیان مرد  65سال و در زنان  69سال بوده است.مدیر
عامل سازمان مدیریت آرامســتان های شهرداری مشهد با اشاره به بازدید شهردار
مشهد از آرامستان بهشــت رضوان بیان کرد :شهردار مشهد ضمن تقدیر از تالش
های کارکنان سازمان ،آرامستان رضوان را به عنوان آرامستان اصلی شهرمشهد در
کنار بهشت رضا( ع) طی ســال های آینده معرفی کردند.مهدوی دامغانی گفت :از
همشــهریان تقاضا می شود نســبت به رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از
ماسک توجه بیشتری داشته و از تجمع در آرامستان ها خودداری کنند.

رئیـس میراثفرهنگـی ،گردشـگری و صنایعدسـتی تربتحیدریـه از افتتـاح هشـت اقامتـگاه بومگردی در
شهرسـتان تربـت حیدریـه تـا پایان سـال جاری خبـر داد.
بـه گـزارش صبح امـروز ،علی محمـدی با بیان ایـن مطلب افـزود« :توسـعه اقامتگاههـای بومگردی یکی
از اولویتهـای اداره میـراث فرهنگـی شهرسـتان اسـت ،چراکـه معتقدیم ،چرخش گردشـگر از شـهرگردی
بـه بومگـردی و روسـتاگردی یکـی از انتخابهـای گردشـگران در آینـده نزدیـک خواهـد بـود ،از ایـنرو
آمادهسـازی بسـتر توسـعه و خدمات مطلوب به این گردشـگران به ویژه در روسـتاهای گردشـگرپذیر جزو
ضروریـات اسـت».او افـزود« :همزمان با توسـعه اقامتگاههـای بومگردی در روسـتاها ،توجه بـه بافتهای
روسـتایی و محیطزیسـت و حفـظ و احیـای میراثهـای معنـوی روسـتاها نیـز مدنظر قـرار میگیرد ».
محمـدی اظهـار کـرد« :اقامتگاههـای بومگـردی در روسـتاهای رودمعجـن ،بسـک ،سـرخ آبـاد ،صنوبـر،
بـکاول ،بیسـقفیزن ،سـیوکی ،حـاج بیگـی کدکـن بـا اعتبـاری بیـش از  ۱۲میلیـارد ریـال توسـط بخـش
خصوصـی در مراحـل نهایـی تکمیـل قـرار دارنـد و بیشـتر آنهـا تـا پایـان تابسـتان سـال جـاری بـه
بهرهبـرداری خواهنـد رسـید».
او تصریـح کـرد« :تولیـد اشـتغال بومـی ،ایجاد رونـق اقتصـادی در جوامع محلـی و جلوگیـری از مهاجرت
بـه شـهرها از دیگـر دسـتاوردهای احـداث اقامتگاههـای بومگـردی اسـت کـه میتوانـد در مراحـل بعـد
بـه مهاجـرت معکـوس نیـز منجـر شـود ،ایـن امـر بـه طـور یقیـن یـک بـرد اجتماعـی اسـت چراکـه از
حاشیهنشـینی در شـهرها جلوگیـری میشـود و از همـه مهمتـر شـأن و جایـگاه رفیـع روسـتاییان یادآوری
میشـود».
گفتنـی اسـت :شهرسـتان تربـت حیدریـه در فاصلـه حدود  140کیلومتری از مشـهد مرکز اسـتان خراسـان
رضـوی قـرار دارد و دارای  320جاذبـه گردشـگری اسـت و  52اثـر تاریخـی در فهرسـت آثار ملـی به ثبت
رسـیده است.
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بازگشت هیجان لیگ برتر فوتبال ایران

/نوزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای
کشور با برگزاری یک بازی در ورزشگاه شهدای فوالد
خوزستان پیگیری می شود.
بــه گزارش مهر به علت شــیوع ویــروس کرونا پس
از  ۱۱۷روز تعطیلــی رقابتهــای لیــگ برتر فوتبال
باشــگاههای ایران ،با برگزاری دیــدار تیمهای فوالد
خوزستان و اســتقالل تهران از هفته هفدهم بار دیگر
هیجان فوتبال به سطح جامعه بر میگردد.
ســوت آغاز این بازی در حالی از ســاعت  ۲۱چهارم
تیرماه به صدا درخواهد آمد که نبود تماشاگران شاید بر
کیفیت بازیها تأثیرگذار باشد اما هواداران تیمها قطع ًا
از خانه با تماشای بازیهای تیمهای محبوبشان دوباره
لذت فوتبال را احساس میکنند.
ســه امتیاز این دیدار میتواند کمک زیادی به ارتقای
جایگاه هر دو تیم در جدول ردهبندی کند .شــاگردان
جواد نکونام که پیش از تعطیلی مسابقات با کسب سه
پیروزی متوالی روند صعودی بســیار خوبی را در پیش
گرفته بودند ،با تمرینات منظم آماده هستند تا بهترین
عملکــرد را در این دیدار به نمایش بگذارند تا همچنان
شانس کسب ســهمیه لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا
را برای خود نگه دارند.
در آن ســوی میدان آبی پوشــان پایتخت نمیخواهند
از کــورس قهرمانی عقب بمانند و به دنبال پیروزی در
این دیدار هستند تا شاید با ناکامی احتمالی پرسپولیس
تهران در مسابقات باقیمانده فصل ،آنها بتوانند قهرمان
لیگ نوزدهم شــوند .تقابل استقالل و فوالد باید برنده
داشته باشد و تســاوی به ضرر هر دو تیم است و باید
دیــد مجیدی و نکونام در اولین تقابــل آنها به عنوان
سرمربی چه نتیجهای کسب میکنند.
استقالل برای این دیدار شرایط سختی دارد و  ۶بازیکن
به علت مصدومیت نمیتواننــد این تیم را برابر فوالد
خوزســتان همراهی کنند .میالد زکیپور ،رضا آذری،
مرتضی تبریزی ،داریوش شجاعیان ،فرشید اسماعیلی
و محسن کریمی  ۶بازیکن مصدوم این تیم هستند که
نمیتوانند در اهواز به میدان بروند .ســرمربی استقالل
که از این موضوع به شــدت نگران است ،به دنبال این
خواهد بود که بتواند با ســایر نفراتش یک بازی خوب
را برابر فوالد نمایش بگذارد تا از اهواز با دســت پر به
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ورزشی

اعضای تیم فوتبال پرسپولیس روز گذشته تست کرونا دادند و دقایقی پیش
جواب این تست منتشر شد.
به گزارش «ورزش ســه» ،آخرین تســت بازیکنان و اعضای تیم فوتبال
پرســپولیس پیش از شروع دوباره رقابت های لیگ برتر روز گذشته انجام
شد و مشخص شد تمامی اعضای تیم در سالمتی کامل به سر می برند.

شاگردان یحیی گل محمدی که بازی های دوستانه خوبی را نیز پشت سر
گذاشــته اند ،حاال با مشخص شدن جواب تست روحیه باالیی برای شروع
دوباره رقابت ها خواهند داشت.
پرســپولیس در هفته بیست و دوم رقابت های لیگ برتر باید روز یکشنبه
هشتم تیرماه در ورزشگاه آزادی به مصاف پیکان برود.

تست کرونای
پرسپولیسیها منفی شد

مقاومت فیفا مقابل دولتی شدن فوتبال
ایران

فدراســیون جهانی فوتبال اصالح اساسنامه فدراســیون فوتبال ایران را با دقت زیر
نظر دارد.به گزارش «ورزش ســه» ،روز گذشته نامه ای به فدراسیون فوتبال واصل
شــده که در آن فیفا از این فدراســیون درخواست کرده سایر بندهای مدنظر را برای
تصویب نهایی اصالح کند .مهمترین بندی که فیفا روی آن انگشت گذاشته و از آن
کوتاه نمی آید مســاله استفاده از کلمه «عمومی» در صفحه اول اساسنامه در تعریف
فدراسیون فوتبال اســت .در اساسنامه مدنظر فدراســیون فوتبال ایران که بهرحال
منویات وزارت ورزش را نیز شــامل میشود ،ساختار فدراسیون فوتبال «نهاد عمومی
غیردولتی» در نظر گرفته شــده است .اما همانطور که در اساسنامه کمیته انتقالی در
سال  1388مصوب شده ،فدراســیون فوتبال ایران یک نهاد غیر دولتی است؛ بدون
پیشوند و پسوند این چیزی است که فیفا روی آن مصر است.

تهران برگردد.
ســرخ پوشان دیار کارون نیز برای این بازی نمیتوانند
از ایوب والی و آیاندا پاتوســی ،دو چهره تأثیرگذار خود
اســتفاده کنند .غیبت ایوب والی رهبر فوالد در میدان
میتواند برای این تیم بســیار ســنگین باشد .کاپیتان
فوالد که در ســد دفاعی نقش حیاتــی ایفا میکرد در
لحظــات حســاس و مهم با حضــور در هجدهم قدم
حریفان با اســتفاده از هنر سرزنی خود به فریاد تیمش
میرسید.
ســرخ پوشــان برای موفقیت در این بــازی به دنبال
خنثیســازی مردان با تکنیک حریــف در میانه میدان
و استفاده از قدرت بازیســازی محمد آبشک و احمد
عبداهلل زاده و فرشــاد احمــدزاده برای تصاحب توپ و
جریان بازی هستند .حسن بیت سعید و لوسیانو پری را،
تقابل بسیار سختی با مدافعان استقالل تهران خواهند
داشت ،مهاجمانی که نشــان دادند که از کوچکترین
اشــتباه مدافع حریفــان نمیگذرند .علــی کریمی در
ترکیب استقالل عملکرد فوق العادهای داشته است .او
در لیگ نوزدهم با اینکه یک هافبک تدافعی اســت اما
در چند مســابقه حساس نیز با نظر کادر فنی به عنوان

هافبک وســط به میدان رفته و حــاال با تجربه باالیی
کــه دارد در مرکز زمین مهــرهای کام ً
ال کلیدی برای
آبیها است .بیتردید برای دیدار روز چهارشنبه با فوالد
خوزســتان فرهاد مجیدی حساب ویژهای روی بازیکن
خوشاخــاق و خاص تیمش باز کــرده و امید دارد تا
او همچون گذشــته به بهترین شکل جواب اعتمادش
را بدهد.
جدال اصلی در این بازی میان میانه میدان خواهد بود
جــای که با حضور مردان تکنیکی میتواند نمایشــگر
نبردی زیبا باشــد .فرهاد مجیدی به احتمال فراوان از
زوج مهدی قائدی و ارسالن مطهری در خط حمله تیم
خود اســتفاده میکند ،دو بازیکن سرعتی که میتوانند
خط دفاع فوالد را با مشــکل مواجه کنند .بدون شک
تقابل بهترین خط حمله لیگ که متعلق به اســتقالل
است با فوالد که در جدول دومین خط دفاع لیگ برتر
فوتبال را در اختیار دارد میتواند جذاب باشد.
آخرین باخت اســتقالل بــه فوالد در اهــواز به لیگ
چهاردهــم بــر میگردد کــه امیر قلعهنویــی هدایت
آبیپوشان تهرانی را بر عهده داشت.
جواد نکونام که این هفته بــه تیم محبوب و همبازی

سابق خود رســیده است ،انگیزه دو چندانی دارد تا هم
اســتقالل را ببرد و هم در تقابل کاپیتانهای ســابق
استقالل تهران مچ مجیدی را بخواباند.
این ســومین تقابل نکونام با استقالل در قامت مربی
اســت .او در دو دیدار قبلی ،به تساوی رسیده است اما
بازی این هفته برای سرمربی جوان فوالد خوزستان با
دو دیدار گذشته بسیار متفاوت است زیرا کسب پیروزی
احتمالی میتواند ســهمیه لیگ قهرمانان باشگاههای
آسیا را برای سرخ پوشان اهوازی به ارمغان آورد.
«سیدعلی» داور بازی استقالل و فوالد شد

اسامی داوران قضاوت کننده دیدار دو تیم فوالد خوزستان
و استقالل تهران مشخص شد.
بازی دو تیم فوالد خوزســتان و استقالل تهران از معوقه
هفته هفدهم لیگ برتر ســاعت  21فردا چهارشــنبه در
ورزشــگاه شهدای فوالد اهواز برگزار می شود و با اعالم
کمیته داوران ســیدمهدی ســیدعلی به عنــوان داور و
محمدرضا ابوالفضلی و مهــدی عالیقدر به عنوان کمک
های وی این بازی را قضاوت خواهند کرد.
همچنین کوپال ناظمــی داور چهارم و محمود رفیعی به
عنوان ناظر داوری برای این دیدار انتخاب شده اند.

همانطور که در تصویر می بینید در اساســنامه مصوب فیفا که زیر نظر کمیته انتقالی
تدوین شد ،فدراســیون فوتبال ایران یک نهاد غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی
معرفی شده است.
در اصالحیه اولی که فدراســیون فوتبال به فیفا ارسال کرده در توضیح استفاده کلمه
عمومی در اساسنامه چنین قید شــده که این کلمه درتمام اساسنامههای فدراسیون
های ورزشــی ایران وجود دارد و اســتفاده از آن این کمک را به فدراسیون فوتبال
خواهــد کرد تا از منابع دولتی بهرهمند شــود .اما فیفا برخالف انتظار مقامات ورزش
ایــران کار خود را میکند و نظر این فدراســیون روی نبــودن کلمه «عمومی» در
اساسنامه فدراسیون فوتبال است .کلمهای که در صورت تصویب ،فدراسیون فوتبال
ایران را در ردیف نهادهایی مثل بنیادها و شــهرداری هــا قرار داده و باعث دخالت
مستقیم دولت در امور فوتبال می شود .فیفا تا هشتم تیرماه برای اصالح اساسنامه به
فدراســیون فوتبال ایران فرصت داده است و به نظر می رسد بیش از این نباید روی
این مورد اصرار کرد که اگر قرار به تایید آن از ســوی فیفا بود  11ســال پیش و در
دوره ریاست محسن صفایی فراهانی بر ریاست کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال آن را
میپذیرفت.البته به صورت کلی مصوب کردن اساسنامه مدنظر فیفا در ایران با توجه
به حساسیت ها و سازمان ها و نهادهای ناظر و توقعات آنها نیز کار سادهای نیست.

511/1اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

511/4اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

511/6اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

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

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

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

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

برابر رای شــماره 139960306012000033و  139960306012000034هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای حسن اسماعیلی قصونی فرزند نوراله بشماره شناسنامه 4صادر ه از کاشمر در سه دانگ
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و عفت قدیمی فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه  10صادره از کاشمر در سه
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  101/70متر مربع از پالک  1607اصلی واقع در بخش یک
شهر کاشمر به آدرس خیابان  15خرداد 5/10خریداری از مالک رسمی آقای عباس هوشیار جزینی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/3/20:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/4/4 :
محمد محمد زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
***************************************

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی برابر رای شماره  139960306012000114هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
ناهید هنرفر فرزند غالمحســین بشماره شناسنامه  87صادر ه از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 155/10متر مربع از پالک 1283و1286وفرعی از  3026اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان
راه مغان خریداری از مالک رســمی آقای غالمحسین هنرفر و زینل بیگ معصومی به آبادی محرز گردیده است
.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/3/20:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/4/4 :
محمد محمد زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
*******************************************

511/2اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

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

برابر رای شــماره 139860306012003007و 139860306012003008هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم زهرا روحی فرزندعزیزاله بشــماره شناسنامه 3200صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از
ششدانگ یکباب ساختمان و مصطفی عبدی فرزند محمد به شماره شناسنامه  5صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع
از ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  120/45متر مربع از پالک  1203فرعی از  58اصلی واقع در بخش
سه کاشمر به آدرس خیابان قائم – بلوار بهشتی – نیلوفر جنوبی خریداری از مالک رسمی خانم صغری کیومرث
احدی از ورثه غالمرضا کیومرث محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/3/20:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/4/4 :
محمد محمد زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
*******************************************

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رســمی برابر رای شماره  139960306012003077هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای مرتضی ناری عارفی فرزند حسین بشماره شناسنامه  6575صادر ه از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان
به مســاحت  73/70متر مربع از پالک  538فرعی از  58اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس انتهای خیابان
قائم خریداری از مالک رسمی آقای  /خانم مالکیت مشاعی متقاضی و منتجب نبوی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/3/20:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/4/4 :
محمد محمد زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
****************************************
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رســمی برابر رای شماره  139760306012002996هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای رضا محمد پور فرزند قاسم بشماره شناسنامه  192صادر ه از بردسکن در  843/75سهم از  7370/50سهم
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  843/57متر مربع از پالک  4964فرعی از  3027اصلی واقع در
بخش یک حومه کاشمر به آدرس بلوار جانبازان – میالن اول شهرک صنعتی خریداری از مالک رسمی آقای محمد
قانعی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/3/20:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/4/4 :
محمد محمد زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
**********************************
511/3اداره 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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی برابر رای شماره  139960306012000084هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
ابراهیم رجب زاده فرزند مرتضی بشماره شناسنامه  0890431711صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان
به مساحت  98/21متر مربع از پالک  1233فرعی از 58اصلی واقع در بخش سه کاشمربه آدرس خیابان قائم -
نسیم  – 16/5پالک  13خریداری از مالک رسمی آقای جعفر موسی زاده احدی از ورثه محمد موسی زاده محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/3/20:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/4/4 :
محمد محمد زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
*******************************************

511/5اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

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

511/8اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی 1 .ـ نظر به دستور مواد  1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  139960306013000096مورخ  1399/2/18هیات اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی عباسی
فرزند ابراهیم در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  129/05متر مربع پالک شماره  6776فرعی از یک
اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی و خریداری
شده از محمود  ،ابوالقاسم و اصغر شهرت همگی عباسی مالکان رسمی محرز گردیده است ،لذا به موجب ماده 3
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی
در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی  /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و گواهی تقدیم و
رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به
ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم
دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول .1399/3/21 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/4 :
سید ضیاء الدین مهدوی شهری ـ سرپرست ثبت اسناد و امالک گناباد

511/7اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رســمی برابر رای شماره  139960306012000035هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای /خانم حســن علیزاده مغانی فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه  6صادره از کاشمر در ششدانگ اعیان یکباب
ســاختمان به مســاحت  300متر مربع از پالک  5230فرعی از  3026اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به
آدرس بلوار شاهد  6پالک 58خریداری از مالک رسمی اداره اوقاف محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند
.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/3/20:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/4/4 :
محمد محمد زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
*******************************************
511/9اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی 1 .ـ نظر به دستور مواد  1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  139960306013000148مورخ 1399/2/24هیات اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسن اشرفیان
فرزند نصراله در ششدانگ یک باب منزل به مساحت  212/60متر مربع از پالک شماره  707فرعی از 117اصلی
واقع در اراضی خشوئی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از ورثه حسین شرقی مالک
رســمی محرز گردیده اســت ،لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
ســند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی /
کثیراالنتشــار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و گواهی تقدیم و رســید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/3/21 :
 .تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/4 :
سید ضیاء الدین مهدوی شهری ـ سرپرست ثبت اسناد و امالک گناباد

روزنـامه اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی خراسان رضوی
چهار شنبه4تیر ماه /1399سال سوم /شماره711
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جای بیان دالیل اتفاقات آبان ماه مجلس نیست

«عبدالرضا رحمانی فضلی» روز سه شنبه در جلسه علنی مجلس
شورای اسالمی گفت:هیچ کس راضی نیست قطره خونی از دماغ
هموطنی ریخته شود .افزایش قیمت بنزین مصوبه سران قوا بوده
و در شــورای عالی امنیت ملی و دولت مطرح شــده بود .بنده از
همیــن جا از تمام نیروهای امنیتی و انتظامی که در صحنه بودند
تشکر میکنم .دلیل آن اتفاقات نیز به دالیل خاصی باز میگردد
که اینجا جای گفتن آن نیست.
نماینده مالیر :وزیر کشور از قیمت پراید خجالت بکشد

حضور وزیر کشور در جلسه علنی مجلس ،سیلی از تذکر و متلک
و شــماتت به همراه داشــت .نماینده گرمســار ،وزارت کشور را
مسئول بیتدبیری و خسارات جانی و مالی مردم در قضیه بنزین
خواند و خواســتار دادگاهی کردن رحمانی فضلی شــد .نماینده
رشــت نیز گالیه کرد که زنها در بسیاری شهرها بدون روسری
قــدم میزنند و وزارت کشــور در خصوص آمــران به معروف و
ناهیــان از منکر موضع خوبی نــدارد .نماینده مالیر هم رحمانی
فضلی را خطاب قرار داد و پرســید« :آیا خجالت نمیکشــید که
پراید  ۸۰میلیون تومان شده در حالی که حقوق کارگر دو میلیون
تومان است».
بحران مسکن؛ رواج همخانگی دو خانوار در یک واحد

خبرگزاری ایلنا میگوید به دلیل مشکالت مالی ،درخواست اجاره
مســکن به صورت همخانگی باال رفته اســت .ایلنا مینویسد به
خاطر جهــش کرایهها و ناتوانی مــردم از پرداخت اجاره ،مدتی
اســت زندگی دو خانواده در یک واحد مشــاهده میشود .حسام
عقبایی ،نایب رئیس اتحادیه مشــاوران امالک ،اما چنین چیزی
را تایید نکــرده و گفته که این موضوعــات در معامالت فراگیر
نیست« :در حال حاضر وقتی محل سکونت جدا از خانواده همسر
یکی از شروط ازدواج است ،پذیرش این که دو خانواده غریبه در
یک منزل زندگی کنند سخت اســت ».عقبایی میگوید هرچند
مستاجران در فشار و تنگنا هستند ،اما این خبرها بزرگنمایی است
و مشــاوران امالک نیز برای تنظیم قرارداد در این زمینهها اقدام
نمیکنند .با این همه او تصدیق کــرده که از نظر قانونی ،اجاره
یک واحد به دو خانواده اشکالی ندارد.
پلیس امنیت تهران :الیواینستاگرام زیر ذرهبین ماست

رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ میگوید بررسی و رصد فضای
مجازی از ســال گذشــته به صورت ویژه و تخصصی در دستور
کار ایــن نهاد قرار دارد .علی ذوالقــدری افزوده که پلیس امنیت
در هماهنگی با دســتگاه قضایی برخی را احضار کرده و با بعضی
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برخورد قانونی کرده اســت .خبرگزاری ایسنا به نقل از ذوالقدری
مینویســد« :در زمینــه رفتار مبتذل و ناشایســت یا ســخنان
مستهجن در الیوهای اینستاگرامی ،قطعا برخورد خواهیم کرد .ما
با دستگاه قضایی هماهنگ هستیم و اشرافیت خوبی در این فضا
داریم ».رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ توضیح داده که اقدامات
آنها تخصصی اســت و ربطی به پلیس فتا ندارد که به صورت
عمومی کارش را انجام میدهد.
فالحتپیشه :نباید به رای وتو چین و روسیه خوشبین بود

حشــمت اهلل فالحت پیشه ،نماینده سابق مجلس ایران میگوید
باید از ارجاع پرونده هســتهای ایران از شورای حکام به شورای
امنیــت جلوگیری کرد .او به خبرگزاری ایســنا گفت« :تا زمانی
که پرونده در شورای حکام باشــد ،خودمان مسئول پرونده مان
هســتیم ،ولی اگر این پرونده به شــورای امنیت برود آن موقع
سرنوشــت آن متاثر از ،امــا و اگرهای ناشــی از تعامالت بین
دولتهــای بزرگ خواهد بود ».رئیس کمیســیون امنیت ملی و
سیاســت خارجی مجلس دهم با بیان اینکه ثمرات دیپلماسی که
منجر به برجام شــد ،به تدریج در حال از بین رفتن است ،افزود:
«قطعنامه اخیر شــورای حکام یکی از اساسیترین ضرباتی بود
که به برجام وارد شد ».فالحتپیشه خوشبینی به حمایت روسیه
و چیــن را اشــتباه خواند و گفت« :به کســانی که فکر میکنند
اگر پرونده ایران به شــورای امنیت بــرود در آنجا حفاظی به نام
حق وتوی روســیه و چین وجود دارد بایــد گفت این افراد دچار
خوشبینی هستند و این خوشبینی آنها به لحاظ تاریخی قابل
رد است».
برگشت اصالح اساسنامه فدراسیون فوتبال توسط فیفا

در نامهای که روز گذشته به فدراسیون فوتبال کشورمان رسیده،
فدراســیون جهانی (فیفا) توضیحاتی را درباره اصالح اساســنامه
ارســالی داده و آن را بازگردانده است .این نهاد اعالم داشته که
«الزم اســت اصالحات برای رعایت کامــل الزامات فیفا انجام
شــود» و برای این هــدف نیز تا  ۲۸ژوئن (هشــت تیر ماه) به
فدراســیون فرصت داده تا تغییرات مورد نظرش را اعمال کند/ .
صدا و سیما
درآمد خانوار  ۶میلیون جلوتر از هزینهاش است

بررسیها نشان میدهد که متوسط هزینه کل خالص ساالنه یک
خانوار شــهری  ۴۷میلیون و  ۴۳۷هزارتومان بوده است که نسبت
به رقم مشــابه در ســال قبل ( ٢٠.٦ )۱۳۹۷درصد افزایش نشان
میدهد .از هزینه کل ساالنه خانوار شهری ۱۱میلیون و  ۷۵۲هزار
تومان با سهم  ٢٤.٨درصد مربوط به هزینههای خوراکی و دخانی

روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :
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.
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آدرس :بولوار دانش آموز  -دانش آموز-30پالک 4
تلفن38929825 -38929824:
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نمابر 051 - 38923452 :سامانه پیام کوتاه100080888 :

عزم و تصمیم عارف برای کاندیداتوری در انتخابات  ۱۴۰۰جدی است /فالحتپیشه :نباید به رای وتو چین و روسیه
خوشبین بود /برگشت اصالح اساسنامه فدراسیون فوتبال توسط فیفا
و  ۳۵میلیــون و  ۶۸۵هزار تومان با ســهم  ٧٥.٢درصد مربوط به
هزینههای غیرخوراکی بوده اســت .اما متوسط درآمد اظهار شده
ســاالنه یک خانوار شهری  ۵۴میلیون و  ۱۰۰هزار تومان بوده که
نسبت به سال قبل ٢٤.٤ ،درصد افزایش داشته است / .خبرآنالین
عزم و تصمیم عارف برای کاندیداتوری در انتخابات ۱۴۰۰
جدی است

علی صوفــی ،وزیر دولــت اصالحات و از اعضای شــورایعالی
سیاســتگذاری بــه خبرآنالین گفت:اصــاح طلبــان همانند
اصولگرایان مجال حضور و شرکت در انتخابات  ۱۴۰۰را نخواهند
یافت .نظارت شورایعالی سیاستگذاری بر نمایندگانش در مجلس
به شــکل توصیه اخالقی یا میثاق نامه بود .عارف تصمیم جدی
برای حضور در انتخابات  ۱۴۰۰دارند و شــواهد نشــان میدهد
که برای این کار عــزم جدی نیز دارند .آقای خاتمی تا کنون در
جریان اصالحات داعیه رهبری نداشــتهاند و جایگاهشان فراتر از
یک جایگاه تشکیالتی است .در انتخابات  ۱۴۰۰باید با کاندیدای
اصالح طلب وارد میدان شویم ،مردم کاندیدای غیر اصالح طلب
را از ما نمیپذیرند .خاتمی گزینه حداکثری اصالح طلبان اســت،
اما شاید بخاطر شرایط سنی ردصالحیت شود .جریان اصالحات
برنامه جدی برای ریاســت جمهوری دارد و البته شــورای شهر
تهران را نیز نمیخواهد از دست بدهد.
یک بانک سکه را گران کرده است!

حسین راغفر مدعی شد:یک بانک در ماههای اخیر اقدام به خرید
ســکه با اختالف  ۷۰۰تا  ۵۰۰تا هزار تومانی در بازار آتی میکرد
که امروز باعث شده قیمت سکه به باالی  ۸میلیون تومان برسد
بانک مربوطه قیمت سکه را باال میبرد و بانک مرکزی به خاطر
اعتراض صنف طال فروشــان خرید و فروش سکه در بازار آتی را
ممنوع میکند ،اما واکنش دیگر مشاهده نمیشود /ایلنا
درخواست امام جمعه مشهد از معاون وزیر بهداشت

امام جمعه مشــهد با بیان اینکه مســئله تعطیلی و بستن درهای
حرم فشار ســنگینی را به تولیت آستان قدس رضوی وارد کرد،
گفت:درخواســت دارم تا به مشهد با وضعیت ویژهای نگاه کنید.
آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی در دیدار با معاون وزیر بهداشت
گفت:از شما آقای حریرچی درخواست دارم تا به مشهد با وضعیت
ویژهای نگاه کنید ،مســئله تعطیلی و بســتن درهای حرم یک

جریان برخوردی شدید با عمق عواطف و احساسات عاشقان اهل
بیت علیهم السالم در سراسر دنیا بود و فشار سنگینی را به تولیت
آســتان قدس رضوی وارد کرد ،شما مســتحضرید که حرم امام
رضا علیه السالم وســعت زیادی دارد و بحمداهلل با دقت عظیم،
پروتکلهای بهداشــتی در حرم رعایت میشود.او ادامه داد :فشار
ســنگین دو جانبهای هم از سمت مردم و هم از سمت اصناف و
بازاریهای اطراف حرم برای مسائل اقتصادی وجود دارد که باید
با توجه به این خواســتهها برای مشهد طرح محدودیت زیارت و
اقتصادی ریخته شود .با اینکه االن در دهه کرامت هستیم و اوج
حضور زائران در مشــهدالرضا بوده اســت ،به دلیل محدودیتها
مقدار حضور زائران بســیار کم شــده اســت و این مهم معضل
اقتصادی جدیای را برای مردم مشهد ایجاد میکند.
عضو مجلس خبرگان با تاکید به نقش ســتاد ملی مبارزه با کرونا
بیــان کرد :همینطور که به مردم گفته میشــود با کرونا زندگی
کنند ماهم باید بر اســاس کرونا شــهرها و استانها را مدیریت
کنیم تا فشــار اقتصادی بیش از این مردم را آزار ندهد.او در ادامه
گفت :ما باید برای مشــهد برنامه ریزی خاصی داشــته باشیم تا
هم جوابگوی عواطف زیارت باشد و هم اقتصاد شهر مشهد فلج
نشــود .با یک مدیریت صحیح و تأمین منابع میشــود زائران را
در ورودیهای شــهر غربالگری کرد تا اقتصاد و عواطف زائران
ســرکوب نشــود.آیت اهلل علم الهدی اضافه کرد:مردم مشهد در
وضعیت اقتصادی نامطلوبی هســتند ،زیرا اقتصاد مشــهد حول
محور زیارت میچرخد،خداراشکر در جهت درمان ،مشهد مقدس
با کمبودی مواجه نشد و با همراهی بسیج دانشگاه علوم پزشکی،
غربالگری گســترده مردم در خانههایشان صورت گرفت .ان شاء
اهلل با عنایــت خداوند و مدیریت صحیــح بتوانیم از این بحران
عبور کنیم.
الیاس نادران رئیسمیشود؟

ن برای ریاست مرکز پژوهشهای
نامالیاس نادران بیش از دیگرا 
مجلس مطرح اســت.رئیس مجلس شــورای اســامی از چند
نفر خواســته تا رزومه خود و برنامههایشــان را برای اداره مرکز
پژوهشهای مجلس ارائه کنند.در این میان نامالیاس نادران بیش
ن مطرح است و به نظر می رسد تصمیم قالیباف سپردن
از دیگرا 
مرکز به اوســت.به گزارش اعتمادآنالین ،بر اساس قانون ،هیات
رئیســه مجلس شورای اسالمی ،هیات امنای مرکز پژوهشهای
مجلس به شمار میرود و با تایید هیات امنا و ابالغ رئیس مجلس

که رئیس هیات امناســت ،رئیس مرکز منصوب میشــود.مرکز
پژوهشهای مجلس شــورای اســامی از دستاوردهای مجلس
پنجــم و از ابداعات محمدجواد الربجانــی بود که امروز یکی از
مهمترین بازوهای مشورتی کمیسیونهای تخصصی مجلس به
شــمار میآید و میتواند در اولویتبندی و جهتدهی موضوعات
در دستور کار کمیسیونها نقش تعیینکنندهای داشته باشد.پس
از انتصاب کاظم جاللی به سفیری ایران در روسیه ،طی یکسال
گذشته مرکز پژوهشها با حکم سرپرستی اداره میشد.
رسایی ،پای ناطقنوری را به پرونده طبری باز کرد

پس از ادعای زاکانی نماینده مجلس یازدهم درباره ارتباط طبری
با گروهک مجاهدین خلق ،این بار حمید رســایی؛ نماینده سابق
مجلس مدعی نقــش ناطق نوری در ماجــرای انتصاب طبری
در قوه قضائیه شــده است!حمید رســایی در تودیتر خود مدعی
شــد:اکبر طبری با سابقه عضویت درگروهک منافقین در زمانی
که اقای بشارتی وزیر کشــور بوده با اصرار ناطق نوری و بدون
نیاز به استعالمات رایج از مراکز امنیتی ،به فرمانداری شهرستان
نور منصوب میشــود و در نیمه دهــه هفتاد باز با همان البی به
قوه قضاییه کوچ میکند .مرحوم آقــای مروی در زمان آیتاهلل
شــاهرودی ،طی نامهای خطراتاکبر طبــری در قوه قضاییه را
یادآور میشود .اما چرا ناطق به وظیفه نظارتیاش به خوبی عمل
نکرده که امروز با چنین پروندهای مواجهایم؟! الزم است در پرونده
طبری ،روابط وی با ناطق نوری مورد بررسی قرار گیرد .خصوصا
درباره منبع تامین هزینه ســاختحوزه علمیه مجلل ناطق نوری
درلواسان و ارتباطش با طبری ،سئواالت مهمی مطرح شده!
جنتی به پرونده اعتبارنامه تاجگردون ورود نمیکند

عضو کمیســیون تحقیــق اعتبارنامه منتخبــان مجلس ،درباره
نشســت مشــترک نماینــدگان پارلمــان و شــورای نگهبان،
گفت:آیــتاهلل جنتی عنوان کرد که شــورای نگهبان به موضوع
اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون ورود نمیکند ،اما مجلس شورای
اســامی هر تصمیمی در این خصوص اخذ کند ما از آن حمایت
میکنیم .آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در ادامه
جلســه تاکید کرد که ما برخی اســناد را در زمان تائید صالحیت
ایشان بررســی نکردیم و برخی مستندات مربوط به بعد از زمان
بررسی صالحیت منتخب مردم گچساران بوده است/ .فارس
منبع :تابناک

