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اگر وتو شو د!

در صورتی که قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران
در شورای امنیت رای نیاورد کاخ سفید چه خواهد کرد؟
2

از زمین تا مریخ
سهکام حبس
این روزها ُگل و حشیش مانند نقل و نبات در اختیار جوانان است!

آیا بر اساس تصور آنها واقعا ُگل بیضرر است؟ آیا واقعا ُگل اعتیادآور نیست؟

برای یافتن پاسخ این پرسشها و سواالت مشابه این گزارش را بخوانید
4و5

گفتگو اختصاصی صبح امروز با دو تن از دوستان صمیمی زندهیا د علیرضا راهب؛

دو استکان عرق چهل گیاه بر زمین ریخت

5

قوانین بازدارنده استفاده از کارگران خارجی غیرمجاز و چرایی عدم اثرگذاری این قوانین؛

آیا فشارهای دولتی منجر به خروج
تبعه غیرمجاز از کشور میشود؟

3

بازنگری طرح بافت پیرامون حرم رضوی ابالغ شد:

حفظ هویت مشهد؛ شاید در بازنگری
6

6

سیاست

اگر وتو شود!
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اســماعیلی تاکی د کرد :تاکنون متاســفانه اطالعات روشن و مستنداتی در ارتباط با وقوع این
حادثــه جز آنچه که از ناحیه خبرگزاریهای خود دولت رومانی اســت و بیان کوتاهی که از
قول دادســتان بخارست نقل شده ،نداریم .پیگیر هســتیم که زوایای موضوع روشن شود و
همان گونه که قبال اعالم کردیم این حادثه در روند دادرسی پرونده چالش و خالیی را ایجاد
نمیکنــد؛ چون این پرونده کار مطالعاتی و اطالعاتی و جمع آوری و بررســی دقیقی در آن
انجام شــده است.سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد :زوایای پرونده روشن شده و به پرونده ما
آسیب نمیرساند؛ اما حادثهای است که نباید از این حادثه عبور کر د و گذشت .این خواست و
مطالبه جدی ماست که ما از سه مجرای حوزه دیپلماسی ،حوزه پلیس و مکاتبه با قوه قضاییه
و دادســتانی آنجا داریم ،پیگیری میکنیم و خواهان این هستیم که اسناد ،مدارک و گزارش
دقیقی را مرجع قضایی و دادستانی و پلیس رومانی و دستگاه دیپلماسی بدهند که این حادثه
چگونه اتفاق افتاده ،زمینههای آن چه بوده و اصل این حادثه چه اتفاقی رخ داده که منجر به
جان باختن آقای منصوری شده است.
اســماعیلی در ادامه و در خصوص ســایر متهمان متواری پرونده طبــری اذعان کرد :آنها
هم تحت رص د و مراقبت هســتن د و پیگیریهایی انجام شده و مکاتباتی از ناحیه پلیس بین
الملل برای بازگشــت آنها به کشور انجام شــده؛ متاسفانه شاهد این هستیم که کشورهای
اروپایی و آمریکایی ادعای حقوق بشر و مبارزه با فساد و پولشویی را دارند ،اما وقتی کسانی
در کشــورهای دیگر از جمله ایران مرتکب جرم و جنایتی میشوند ،مامنی برای مجرمان و
خالفکاران فراری هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت :تقاضای ما این است که در این زمینه مساعدت و کمک کنند تا
این قبیل افراد به کشور بازگردند و مطمئن باشن د که اینها در یک نظام عادالنه ،پروندههای
آنها مورد رسیدگی قرار میگیرد و برابر آنچه در دادگاه با دالیل و مستندات به اثبات برسد
در مورد اینها حکم الزم صادر خواهد شد.

علی روغنگران

ســخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با فوت قاضی منصوری گفت :تاکنون متاسفانه اطالعات
روشــن و مســتنداتی در ارتباط با وقوع این حادثه جز آنچه که از ناحیه خبرگزاریهای خود
دولت رومانی است و بیان کوتاهی که از قول دادستان بخارست نقل شده ،نداریم.
غالمحســین اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در رابطه با رویکرد قوه قضاییه در مقابل رویکرد
دولــت رومانی در ماجرای مرگ غالمرضا منصوری ،متهــم پرونده طبری اظهار کرد :ما در
ارتباط با این حادثه مجدانه هم از طریق دوســتان در وزارت امور خارجه پیگیر هستیم و هم
از ناحیه پلیس بین الملل و اینترپل و هم مکاتبهای که دادســتان کل کشــور با دادستان کل
کشــور رومانی انجام داده ،پیگیر هســتیم .ما مطالبه داریم که این حادثه ،ابعا د و زوایای آن
برای ما روشــن شود که چگونه این حادثه برای یکی از شهروندان ما در کشور رومانی اتفاق
افتاده و این مطالبه گری ما را افزون میکند به لحاظ اینکه ما به آن دولت و کشــور اعالم
کرده بودیم این فرد دارای پرونده اتهامی در دســتگاه قضایی است و به دادگاه معرفی شده
بود و تحت نظارت و مراقبت پلیس آن کشور قرار گرفته بود.
وی بیان کرد :ما ابتدائا مدعی هستیم که برای هیچ یک از شهروندان ما در کشورهای دیگر
نبای د چنین اتفاقی رخ دهد و در اینجا ،چون اعالم کرده بودیم که این فرد تحت تعقیب است
و تحت نظارت پلیس بود ،مطالبه گری ما جدیتر است و رها نخواهیم کرد و مجدانه پیگیری
خواهیم کر د تا ابهامات این موضوع برطرف شود.

بــه دنبال تــاش هاو
اصــرار کاخ ســفید
برای جلوگیــری از
رفــع تحریــم های
تســلیحاتی ایــران،
سرانجام 15عضو شورای
امنیت سازمان ملل متحد
روز چهارشنبه  4تیر (24
ژوئــن) برای بررســی
پیشنویــس قطعنامــه
پیشــنهادی آمریــکا به
منظور تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران
تشــکیل جلسه دادند .برایان هوک ،نماینده
وزارت امــور خارجه آمریکا در امور ایران در
مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز هشدار داد
که اگر روســیه و چین علیه تمدید تحریم
تسلیحاتی رای بدهن د بیش از پیش منزوی
خواهند شد.
برای تصویب یــک قطعنامه در شــورای
امنیت ســازمان ملل متحد از  15عضو باید
حداقل  9کشور عضو ،با آن موافقت کنند و
چ یک از پنج
همچنین قطعنامه از سوی هی 
عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد
(آمریکا ،روسیه ،چین ،بریتانیا و فرانسه) وتو
نشــود .هر چند که هنوز تاریخ مشــخصی
بــرای رای گیری اعضای شــورای امنیت
درباره آن تعیین نشده است.
همچنین مایــک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا
در ویدیویــی که در ســایت وزارت خارجه
آمریکا گذاشته شــده گفت« :ایران از سال
 2007تحــت محدودیتهای تســلیحاتی
سازمان ملل بوده است و یکی از بزرگترین
ناکامیهای برجام اجــازه دادن به رفع این
محدودیتها بدون توجه به چگونگی رفتار
رژیم بود».
پمپئــو تاکید کرد« :قطعنامــهای که ما به
شــورای امنیت ســازمان ملل ارائه کردیم
تحریــم تســلیحاتی متعــارف علیــه این
بزرگتریــن حکومــت حامی تروریســم را
تمدی د خواهــ د کرد .اکنون تمرکز ما متوجه
همکاری با شورای امنیت برای تصویب این
قطعنامه اســت ،اما اگر این اتفاق نیفتد ،من
بــه جهانیان یادآور میشــوم كه مقامهای
دولت اوبامــا به صراحت بیــان کردند كه
ایاالت متحده توانایی بازگرداندن یکجانبه
تحریمها را دارد و میتواند تحریمها را دوباره
به اجرا گذارد».
روسیه و چین ،دو عضو دائم شورای امنیت
امــا مخالفت خود را با تمدیــد تحریمهای
تســلیحاتی علیه ایــران اعــام کردهاند.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام چینی
مینویسد که «امکان پذیرش این قطعنامه
پیشنهادی آمریکا وجو د ندارد ».مقام چینی
که رویترز نامش را ذکر نکرده گفته اســت؛
پیشنویــس قطعنامــه آمریکا بــر مبنای
سیاســت فشار حداکثری علیه ایران است و
هیچ ارزش و پایهای برای بحث ندارد.
در پاسخ به رایزنی های ضد ایرانی مقامات
آمریکایــی ،مجیــ د تخت روانچی ،ســفیر
و نماینــده دائم ایران در ســازمان ملل در
توئیتی نوشــت« :چرا آمریکا درباره عکس
العمــل اعضا به زیاده خواهی هایش چیزی
نمی گوید؟
تخت روانچی افزود شــاید دلیل ســکوت
آمریکا این است که اعضای شورای امنیت
خبرنگار

ِ
اطالعات روشنی درباره درگذشت «قاضی
منصوری» نداریم

د کرد؟
د چه خواه 
د تحریم های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت رای نیاور د کاخ سفی 
در صورتی که قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدی 
خواستار اجرای کامل «برجام» شدند».
طبــق مفا د برجام ،تحریمهای تســلیحاتی
ســازمان ملل علیه ایران باید در اواسط ماه
اکتبر آینده (حدود چهار ماه دیگر) رفع شوند.
اما آمریکا به شــدت با رفــع این تحریمها
مخالف اســت و برای تمدیــد «نامحدود»
این تحریمها تــاش میکند .تحریمهای
تسلیحاتی ،در مارس 2007در قالب قطعنامه
شــماره  1747علیه ایران اعمال و در سال
 2010طــی قطعنامه  1929تمدی د شــد .با
امضای برجام در سال  ،2015شورای امنیت
قطعنامــه  2231را در تاییــ د برجام صادر
کرد .به موجب همین قطعنامه ،تحریمهای
تســلیحاتی بای د در اکتبر آینده رفع شــوند.
اما دولت آمریکا ،با ادعــای اینکه رفع این
تحریمهــا صلح و امنیت بیــن المللی را به
خطر میاندازد ،با رفع این تحریمها مخالفت
میکند .در همین رابطه ،آمریکا قطعنامهای
تهیه و در شــورای امنیت توزیع کرده است.
خبرگزاری بلومبرگ ،به نقل از دیپلماتها،
مدعی شده که این قطعنامه خواستار تمدید
نامحدو د تحریمهای تسلیحاتی شده است.
در این قطعنامه از همه کشــورها خواســته
شــده که از تامین ،فروش و انتقال سالحها
به ایران جلوگیری کنند مگر اینکه کمیتهای
از جانب شــورای امنیت یک ماه قبل با این
امــر موافقت کند .آمریــکا قطعنامه خود را
ذیل ماده  41فصل هفتم منشــور سازمان
ملل قرار داده است .طبق این ماده ،شورای
امنیت میتواند اقداماتــی را انجام دهد که
مســتلزم اســتفاده از نیروهای مسلح برای
اجرای قطعنامههای شــورای امنیت نیست.
همچنین ،شورای امنیت میتواند از اعضای
ســازمان ملل بخواهد که ایــن اقدامات را
انجام دهنــد .توقف کلی یــا جزئی روابط
اقتصادی ،حمل و نقل ریلی ،دریایی ،هوایی،
پستی و قطع روابط دیپلماتیک از جمله این
اقدامات هستند.
اگــر قطعنامه آمریکا در شــورای امنیت از
ســوی روسیه یا چین وتو شــود ،آمریکا به
گزینه فعال سازی «مکانیسم ماشه» توسل
خواهــ د کرد .امــا هنوز معلوم نیســت که
آمریکاییها چگونه میخواهند از مکانیسمی
اســتفاده کنن د که برخــی از اعضای برجام
هیــچ حقی برای آمریکا در اســتفاده از آن
قائل نیستند .روسیه و چین میگویند آمریکا
از برجام خارج شــده و بنابراین ،درخواست
آن برای فعال سازی مکانیسم ماشه وجاهت
قانونی ندارد .این بن بســت حقوقی موضع
کشــورهای اروپایی عضو برجام را بســیار
مهم کرده است .برخی گمانههای رسانهای
حاکی از این اســت که آمریکا احتماال برای
جلوگیری از مداخله روســیه و چین ،یکی از
کشــورهای اروپایی عضو برجام را به فعال
سازی مکانیسم ماشــه متقاع د خواه د کرد.
ســپس به روسیه و چین پیشنها د خواهد داد
که در ازای موافقت بــا تمدید تحریمهای
تســلیحاتی ،مکانیســم ماشــه را غیرفعال
کند .چنین اتفاقی مســتلزم هماهنگی اروپا
و آمریــکا اســت .در صورتی کــه یکی از
کشــورهای اروپایی عضو برجام مکانیســم
ماشه را فعال کند ،روسیه و چین هیچ قدرتی
برای جلوگیــری از بازگرداندن تحریمهای
ســازمان ملل علیه ایران نخواهند داشــت.
اروپا فعال موضع شــفافی در رابطه با فعال

برخی گمانههای رسانهای حاکی از این است که آمریکا احتماال برای جلوگیری از مداخله روسیه و چین ،یکی از کشورهای اروپایی
عضو برجام را به فعال سازی مکانیسم ماشه متقاع د خواه د کرد .سپس به روسیه و چین پیشنها د خواهد داد که در ازای موافقت
با تمدید تحریمهای تسلیحاتی ،مکانیسم ماشه را غیرفعال کند .چنین اتفاقی مستلزم هماهنگی اروپا و آمریکا است .در صورتی
که یکی از کشــورهای اروپایی عضو برجام مکانیســم ماشه را فعال کند ،روسیه و چین هیچ قدرتی برای جلوگیری از بازگرداندن
تحریمهای سازمان ملل علیه ایران نخواهند داشت

سازی مکانیسم ماشــه نگرفته است .اما ،از
احتمال رفع تحریمهای تسلیحاتی ایران در
اکتبر ابراز نگرانــی کرده و به نوعی موضع
آمریــکا در تمدید تحریمهای تســلیحاتی
را تایی د کرده اســت .اروپایی هــا ،اخیرا در
اقدامی کم سابقه ،قطعنامهای علیه ایران در
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
ارائه کردن د که با وجود مخالفت روســیه و
چین ،با اکثریت قاطع اعضای شورای حکام
تصویب شــد .پس از این قطعنامه ،وزرای
خارجه اروپا بیانیه مشــترکی صادر کردند و
گفتند« :ســه کشور اروپایی به اجرای کامل
قطعنامه  2231کــه از طریق آن برجام در
ســال  2015تایید شــد ،متعه د هستند .با
این حال ،معتقدیم که رفع برنامهریزیشده
تحریم تســلیحات متعارف سازمان ملل در
اکتبر آینده که توســط قطعنامه  2231مقرر
شــده ،برای ثبات و امنیت منطقهای تبعات
بزرگی خواهد داشــت .ما یادآوری میکنیم
کــه تحریمهای اتحادیه اروپــا بر صادرات
ســاحهای متعارف و فناوری موشکی ،تا
 2023برقرار باقی خواهن د ماند ».همچنین
در ادامــه این بیانیه آمده اســت« :ما معتقد
هستیم که بای د در بلندمدت به نگرانیهای
مشترک درباره برنامه هستهای ایران ،برنامه
موشــکهای بالســتیک و فعالیتهای بی
ثبات کننده منطقهای آن بپردازیم».
در ماجــرای تحریمهــای تســلیحاتی،
اروپاییها در حال نزدیک شــدن به آمریکا
هســتند .مواضع اخیر آنان ،این را نشــان
میدهد .اندکی پیــش از تصویب قطعنامه
شــورای حکام ،محمدجــواد ظریف ،وزیر
امور خارجه ایــران ،در توئیتی به اروپاییها
پیشنها د داد که با ایران درباره بازرسیهای
آژانس ،به یک راه حل توافقی برســند .اما
اروپاییها به این پیشنها د توجهی نکردن د و
قطعنامه را به شورای حکام بردند .در حالی
که اگر اروپاییها واقعا دنبال راه حلی برای
حــل و فصل نگرانیهایشــان در خصوص
دسترســیها و بازرسیهای آژانس در ایران

بودنــد ،حداقل بــه پیشــنها د ظریف توجه
میکردن د و بعد قطعنامــه علیه ایران صادر
میکردند .در حال حاضر ،به خاطر نزدیکی
روزافزون اروپا به آمریکا ،موضع روســیه و
چین ،اهمیت یافته است .این دو کشور ،تنها
کشــورهایی بودند که به قطعنامه اروپاییها
رای منفــی داده اند .همچنیــن ،آمریکا از
وتوی آنها در شــورای امنیت نگران است.
با این حال ،روســیه و چین تنها در صورتی
میتوانن د با تمدید تحریمهای تســلیحاتی
مقابلــه کنن د کــه اروپا در ایــن موضوع از
آمریــکا حمایت نکند .البته مواضع روســیه
و چین نیز ابهاماتی دارد .مثال روســیه بع د
از تصویب قطعنامه شــورای حکام ،از ایران
خواست مشکالتش با آژانس را حل و فصل
کند .امری که نشــان میده د روســیه نیز
مانند اروپاییها از مشــکالت میان ایران و
آژانس نگران است ،ولی به خاطر مالحظات
دیپلماتیک به قطعنامه اروپا رای منفی داده
است .در ماجرای این قطعنامه ،مواضع چین،
محکمتر بود که البته این امر ممکن اســت
با مناقشــات کالن چین و غرب بی ارتباط
نباشد.
بــه هر حال ،بــا نزدیک شــدن موع د رفع
تحریمهای تسلیحاتی ســازمان ملل علیه
ایران ،تحرکات دیپلماتیــک میان اعضای
برجــام و آمریکا شــدت گرفته اســت .اما
اینکه ایــن تحرکات به کجــا ختم خواه د
شــد ،هنوز معلوم نیســت .اروپاییها گفته
انــد که در ماههای آینده با روســیه و چین
در خصوص تحریمهای تســلیحاتی ایران
رایزنیهایــی انجام خواهنــ د داد .اما برخی
محافل رسانهای ادعا میکنند که میان ایران
و اروپــا نیز تحرکاتی در حال انجام اســت.
در همین رابطه ،روزنامه کویتی الجریده روز
چهارشنبه همزمان با نشست شورای امنیت
در خصــوص قطعنامه آمریکا علیه ایران ،به
نقل از یک دیپلمات اروپایی از پیشــنهادات
جدید میان ایران و اروپا پرده برداشــت .به
ادعای این روزنامه ،تهران به پاریس پیشنها د

داده که ایران و اروپا مذاکراتی درباره «همه
پروندههــای دارای اهمیت مشــترک» از
جمله برنامه موشــکهای بالستیک و نفوذ
منطقــهای ایــران انجام دهند .به نوشــته
الجریده ،طبق پیشنها د تهران ،در ابتدا ایران
و اروپا مذاکراتی سری انجام میدهند ،سپس
اگر دو طرف به یک تفاهم رسیدند ،روسای
جمهور ایران و فرانســه  -حسن روحانی و
امانوئل ماکرون – دیدار میکنند تا تفاهمات
دو طرف تثبیت و اجرای آنها تضمین شود.
ایران پیشــنهاد کرده که تفاهمات «گام به
گام» اجرا شــوند تا اروپاییها نتوانن د دوباره
دبه کنند .بر اساس گزارش الجریده ،پاریس
پیشنهاد ایران را به واشنگتن منتقل کرد ،اما
واشنگتن از آن اســتقبال نکرد و به پاریس
اطــاع داد کــه تهران قبال به واشــنگتن
پیشنهاد داده بود که مذاکرات تبادل زندانیان
شــامل موضوعات افغانســتان و یمن شود.
منبع الجریده گفته اســت که واشــنگن به
دنبال این اســت که هرگونه توافق با ایران،
حتی اگر در حد تفاهم اولیه باشد ،بای د شامل
دیدار روحانی و دونالد ترامپ شــود .شــای د
روایت الجریده کامال درست نباشد ،اما نشان
دهنده تحرکات روزافزون دیپلماتیک برای
حل و فصل اختالفــات میان ایران و غرب
است .تحرکاتی که با شروع نبر د دیپلماتیک
در شــورای امنیت ،در ماههــای آینده قطعا
شــدت خواهد گرفت .ایران قبال گفته است
که تمدید تحریمهای تسلیحاتی به «مرگ
ابدی» برجام منجر خواهد شــد .این کشور
تاکنون تقریبا از همه منافع اقتصادی برجام
محروم شــده ،ولی هنوز به منافع برجام در
رفع تحریم تســلیحاتی امیدوار اســت .اما
تمدید ایــن تحریمها برای ایــران به این
معنا خواهد بو د کــه برجام دیگر هیچ فایده
بــزرگ اقتصادی یا غیراقتصــادی نخواه د
داشت .خصوصا که با وجو د برجام ،تحرکات
غربیها برای بردن پرونده هســتهای ایران
به شورای امنیت و درج آن ذیل فصل هفتم
منشور سازمان ملل شدت گرفته است.

شرایط ویژه اشتراک انبوه روزنامه صبح امروز
برای پیک موتوریها،باربریها
و شرکتهای خدماتی
با ما تماس بگیرید0 9 3 6 0 5 6 6 6 3 6 :
09152560091 -

قوانین بازدارنده استفاده از کارگران خارجی غیرمجاز و چرایی عدم اثرگذاری این قوانین؛

خبرنگار

ریحانه موسوی

حضور گســترده کارگران
خارجــی بــدون اجازه
قانونی در بازار کار ایران
از جمله معضالتی است
که تبعات بســیاری برای
اقتصا د و معیشت کارگران
ایرانی و خانوا دههای آنها
به بار آورده اســت .برخی
از پیمانــکاران و کافرمایان
کارگران افغان را به کارگران
یدهند؛
ایرانــی ترجیــح م 
چراکه منافع اســتفاده از کارگران خارجی برای
این کارفرمایان به اندازهای اســت که حاضرند
دردسرهای پنهان کردن کارگران غیرقانونی خود
و پرداخت جریمه را تحمل کنند.
چندی پیش اعالم شــ د که جریمه بهکارگیری
اتباع غیرمجاز روزانه  ۳۰۹هزار تومان است ،اما
داوری رئیس انجمن صنفی کارگران مشه د بیان
کرده که «چنین جریمهای جدیت نداشته و تنها
در ح د تذکر یا پلمپ واح د متخلف خواه د بود»؛
بنابراین بازدارندگــی الزم را به همراه نخواهد
داشــت .از آنجا که اتباع خارجی -چه آنها که
بهصورت قانونی در کشــور حضــور دارن د و چه
آنهایی که به صورت غیرقانونی هستند -نیازمند
درآم د برای گذران زندگی خو د میباشند؛ تا از این
طریق گرایش ایشان به انحرافهای اجتماعی به
حداقل برســ د به گفتگو با مدیر کل اداره اتباع
استان و پژوهشگر اجتماعی پرداختیم تا وضعیت
این افرا د و میزان تأثیرگذاری این قانون را جویا
شویم .همچنین به این پرسش پاسخ دهیم که
آیا جلوگیری از فعالیت اقتصادی اتباع غیرمجاز
میتوان د عاملی برای گرایش این افرا د به سوی
انحرافهای اجتماعی باشــ د یا خیر؟محمدتقی
هاشمی ،مدیرکل اداره اتباع خراسان رضوی در
این رابطه اظهار کرد :براســاس قوانین موجود،
برخور د با اتبــاع غیرمجاز و ممنوعیت کار برای
آنها مطابق با پروتکلهای بینالمللی و داخلی
امری مسلم است؛ بنابراین با اتباع غیرمجاز ،برابر
مصوبه وزارت کشور برخور د کرده و اخراج آنها
از کشور در دســتور کار ما است .وقتی که این
افرا د به صورت مجاز وار د کشور میشوند ،قابلیت
ساماندهی پیدا میکنند؛ بنابراین میتوانن د پس از
رعایت پروتکلهای بهداشتی به نمایندگیهای
ما مراجعه کنن د تا فرصت شغلی به آنها معرفی
شو د و به واحدهای متقاضی منتقل گردنند.
جمعیت زیا د اتباع غیرمجاز؛ عاملی برای
عدم ساماندهی آنها

وی با بیان اینکه «جمعیــت اتباع غیرمجاز در
ایران حدو د یک میلیون نفر اســت» ابراز کرد:
با توجه به حجم زیا د افــرا د غیرمجاز در ایران،

سازمانهای کشــوری در تهران با پیشنهادات
ما مبنی بر ســاماندهی این افرا د موافق نیستند.
بای د توجه داشــت که مرزهای کشــور به روی
تمام اتباع باز بــوده و نمایندگیهای ما به همه
یدهند؛ پــس این افرا د میتوانن د به
افرا د ویزا م 
صورت قانونی وار د کشور شوند .بنابراین نمیتوان
پذیرفت که افرا د به صــورت غیرمجاز در ایران
حضور داشته باشن د و به آنها کارهم داده شود؛
چراکه امری خطا است.

اداره کار ،نظارت جدی بر کارگاههای
ساختمانی ندارد

محم د زمانیان در پاســخ به این پرسش که چرا
با وجــو د ا ِعمال جریمه از ســوی دولت باز هم
کارفرمایان تمایل دارن د تــا از کارگران خارجی
غیرمجاز اســتفاده کنند ،گفت :ســازمان تأمین
اجتماعــی و اداره کار به ندرت ،جهت بررســی
وضعیت کارگــران به کارگاههای ســاختمانی
مراجعــه می کنند؛ به همین دلیل میزان جریمه
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پیشبینی صندوق بینالمللی پول برای اقتصا د ایران در سال آینده؛

د  3.1درصدی اقتصا د ایران
رش 

آنقدر تأثیری در ســو د یا زیان آنان ندارد.اگرچه
تعدا د زیا د اتبــاع غیرمجاز ،عاملــی برای عدم
ساماندهی آنها در کشــور شده است ،اما نکته
اینجاســت که فقدان همکایهــای الزم بین
ســازمانهای متولی منجر به ایجا د بحرانهای
اجتماعــی و کاهش فرصتهای شــغلی برای
کارگران ایرانی خواه د شــد؛ بنابراین فشارهای
اقتصــادی زیــادی را به آنهــا تحمیل خواهد
کرد .پرسش اینجاست در صورت اجرایی شدن
قوانین مربــوط در رابطه با عــدم به کارگیری
کارگران غیرمجاز خارجی ،این افرا د و در بیشتر
مواقع خانوا د ه آنها با چه بحرانهای اقتصادی
روبهرو میشــون د از سویی دیگر راه حل اصلی و
نتیجهبخش رفع این مشکل چه خواه د بود؟ در
این راســتا با حام د بخشی ،جامعهشناس و استا د
دانشگاه به گفتوگو پرداختیم.
محدو د کردن کارگران خارجی پیام د کاهش
اشتغال

بخشــی با بیان اینکه «قوانینی کــه دولت در
جهت محدودســازی کارگران خارجی تصویب
میکند ،یک نوع پیام د ناشــی از کاهش اشتغال
و افزایش بیکاری در کشور است» گفت :معمو ًال
تصویب چنین قوانینی بهویژه در ر دههای پایینتر
شغلی که نیازمن د تخصص خاصی نیست ،امری
کام ً
ال طبیعی اســت؛ چراکه معتقدیم بهراحتی
میتوانیم جای کارگــران خارجی را بگیریم.وی
افزود :یکــی از اقداماتی کــه دولتها در زمان
مواجهه با مشــکالت اقتصادی ،رکو د و کاهش
یدهن د این اســت که
رشــ د اقتصادی انجام م 
میزان فرصتهای شــغلی اندکی که وجو د دارد
را از کارگران خارجی بگیرن د و به کارگران داخلی
منتقل کنند .اما اکنون وضعیت به گونهای است
که به دلیل کاهش شــدی د ارزش ریال در مقابل
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مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسنا د بهادار و تعه د آور شرکت
از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقو د اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باش د اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای محم د سروقدی به
شماره ملی  0931898293به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم الهام جابری به شماره ملی 0946021767
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار صبح امروز خراسان رضوی جهت درج آگهی های
شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسنا د و امالک
استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشه د ()883259
تاسیس،تغییراتشرکت

تغییرات شرکت آینده اندیشان گنابا د شرکت تعاونی به شماره ثبت  1219و شناسه ملی  14003221678به استنا د صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/05/01و نامه شماره1630مورخ 98/5/14اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
گنابا د تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :آقای مصطفی قصاب بیلندی به شماره ملی  0919940951و خانم مریم پریشان بیلندی
به شماره ملی  0910115613و رضا پریشان بیلندی 091963038به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای محم د پریشان
بیلندی به شــماره ملی  0919220193و آقای علیرضا سفری بیلندی به شماره ملی  0910071993به سمت اعضای علی
البدل هیات مدیره برای مدت سه سال تعیین شدن د  -2مهدی پریشان بیلندی به شماره ملی  0910041725و خانم صدیقه
دانشجو به شماره ملی  0919300121به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند
اداره کل ثبت اسنا د و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنابا د ()885738
تاسیس،تغییراتشرکت

تغییرات شرکت آینده اندیشان گنابا د شرکت تعاونی به شماره ثبت  1219و شناسه ملی  14003221678به استنا د صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1398/05/01و نامه شــماره1630مورخ 98/5/14اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی گنابا د تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد- :مریم پریشــان بیلندی کدملی ) 0910115613 (:به ســمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی قصاب بیلندی
کدملی )0919940951(:به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا پریشان بیلندی کدملی )0919630383(:به سمت منشی
هیئت مدیره انتخاب شدند - .رضا پریشان بیلندی کدملی )091963038 (:به سمت مدیر عامل برای مدت  3سال انتخاب شد
 کلیه قراردادها و اسنا د تعه د آور از قبیل چک ،سفته و برات و اوراق بهادارپس از تصویب هیأت مدیره ،با امضای مدیرعامل ومریم پریشان بیلندی ( رئیس هیئت مدیره ) و درغیاب مریم پریشان بیلندی( رئیس هیئت مدیره ) با امضای مصطفی قصاب
بیلندی (نایب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواه د بو د  .اداره کل ثبت اسنا د و امالک استان خراسان رضوی مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنابا د ()885739
تاسیس،تغییراتشرکت

تغییرات شــرکت اتحادیه تعاونیهای روستائی استان خراسان رضوی شــرکت تعاونی به شماره ثبت  13543و شناسه ملی
 10380291944به اســتنا د صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ  1397/12/15و نامه شماره  506/19/74538مورخ
 98/8/2ســازمان تعاون روستائی استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش د  -1 :اتحادیه تعاونی روستائی شهرستان
بردسکن بعنوان بازرس اصلی و اتحادیه تعاونی روستائی سرخس بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب
شدند2- .صورتهای مالی  96به تصویب مجمع رسی د اداره کل ثبت اسنا د و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری مشه د ()885740
تاسیس،تغییراتشرکت

w w w . s o b h e - e m r o o z . i r

خبر

اداره اتباع استان ،تنها مرجع ساماندهی
نیست

مدیر کل اداره اتباع استان در رابطه با تسهیل در
امر ساماندهی اتباع جهت جلوگیری از به وجود
آمدن مشــکالت اجتماعی و بزهکاری تشریح
کرد :اداره اتباع ،تنهــا مرجع تصمیم گیرنده در
این رابطه نیست ،بلکه این موضوع بای د از خارج
کشور ساماندهی شو د و وزارت کشور ،وزارت امور
خارجــه ،نهادهای امنیتی و نظارتی به تصمیمی
واح د برسن د تا افرا د به صورت قانونی و با تساهل
وار د کشور شده و مشغول به کار شوند .هاشمی
در رابطه با اقداماتی که اداره اتباع برای کارگران
خارجی انجام داده ،خاطرنشان کرد :ما با کمک
شرکای خارجی خو د و ظرفیتهایی که در عرصه
بینالمللی داریم آموزشهای الزم را به این افراد
یدهیم .از سویی دیگر همکاریهای الزم
ارائه م 
با آنها صورت خواه د گرفت تا در مراکز گذری
که مجموعه شهرداری دایر کرده است ،-برایاســتفاده از توانایی آنها در حــوزه کار ثبتنام
شوند .همچنین این افرا د در اپلیکیشنهایی که به
تازگی در سطح استان راهاندازی ش ده ،نامنویسی
میشون د تا از ظرفیتشان به نحو احسن استفاده
شود.برای درک این موضوع که چرا کارفرمایان
از کارگران غیرمجاز خارجی به جای کارگر ایرانی
اســتفاده میکنن د در صورتی که دستمز د آنها
بــا هم برابر بوده و تفاوتی نــدار د با یکی از این
کارفرمایان گفتوگو کردیم .یکی از کارفرمایان
به این نکته اشــاره کر د که اگرچه که دستمز د
کارگران ایرانی و خارجی هیچ تفاوتی با یکدیگر
ندارد ،امــا کارگران خارجی کــه عمدت ًا افغانی
هستن د بهتر کار میکنن د و بازدهی بیشتری برای
کارفرمایان دارند.
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اقتصاد

آیا فشارهای دولتی منجر به خروج تبعه غیرمجاز از کشور میشود؟

شنبه7تیر ماه /1399سال سوم /شماره712

تغییرات شــرکت حمل و نقل درون شهری ساالر گشــت احم د آبا د شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  17066و شناسه
ملی  10380326451به اســتنا د صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1397/03/04تصمیمات ذیل اتخاذ ش د  1- :رحمت اهلل
باظهوری بشماره ملی  6439828207رئیس هیئت مدیره  2-رخشنده تقوی زرگر بشماره ملی  0937534803نائب رئیس
هیئت مدیره  3-جبار علی ایمانی بشماره ملی  2030297135عضو هیئت مدیره و مدیر عامل 4-هوشنگ ایمانی بشماره
ملی  0941392929عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدن د -2 .کلیه اوراق و اسنا د بهادار و تعه د آور رسمی
و بانکی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواه د بو د اداره کل ثبت اسنا د و امالک استان خراسان رضوی اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشه د ()885742

دالر ،بعضی از ایــن افراد ،کار کردن در ایران را
چندان به صرفه ندیدن د و به کشور خو د بازگشتند.
فشار بر روی کارگران خارجی آنان را مجبور
به بازگشت میکند

این جامعهشناس تصریح کرد :عمدت ًا زمانی که
از کارگران خارجی صحبت میکنیم ،منظورمان
کارگران تبعه افغانستان اســت .بسیاری از این
افراد ،ســالهای زیادی اســت که در کشور ما
مشغول به کار هستن د و کارگران فصلی محسوب
نمیشــون د که بخواهیم بگوییم پول را به خارج
از کشــور میبرند .این افرا د در کشور ما زندگی
میکنن د و قص د مهاجرت میانمدت هم ندارند،
اما این اقدام ممکن اســت که بر روی این افراد
فشار بیاور د و آنان را مجبور به بازگشت به کشور
خو د کند.
کوچکترین فشار دولت بر اتباع خارجی
غیرمجاز ،منجر به بازگشت آنها به
کشورشان میشود

وی توضیح داد :شــرایط در گذشته به گونهای
بو د که کار کردن در ایران برای کارگران خارجی
صرفه اقتصادی داشــت تا از این طریق پول به
کشــور خو د بفرستند ،حتی برای کارفرمایان نیز
با وجو د جریمههایی که میشــدن د اســتفاده از
این افرا د بهصرفه بود؛ زیرا این افرا د نســبت به
ایرانیها دســتمز د کمتری دریافــت کرده و در
یدادند .این
مقابل کار بیشتر و مفیدتری انجام م 
در حالی اســت که امروز چنین شــرایطی برای
کارگران و کارفرمایان وجو د ندار د و دستمز د آنان
با کارگران ایرانی مساوی است؛ به همین دلیل
کوچکترین فشار از سوی دولت ممکن است که
باعث شــو د این کارگران به کشور خو د بازگردند
و کارفرمایان نیز به دلیل تساوی شرایط ترجیح
دهن د که از افرا د داخلی استفاده کنند.

محدو د کردن کارگران خارجی موجب
بزهکاری آنان نمیشود

بخشی تشریح کرد :مســائل کارگران ایرانی به
لحاظ اقتصــادی و اجتماعی با کارگران خارجی
متفاوت اســت .برای نمونه یــک کارگر ایرانی
عضوی از این سرزمین است و حق و حقوقی دارد
که ما نمیتوانیم از او بگیریم ،اگر این فر د دزدی
کن د بای د در ایران مجازات خو د را بکش د و دوباره
در همین کشــور زندگی کند ،امــا اگر کارگران
خارجی دســت به چنین کاری بزنن د اخراج یا به
اصطالح دیپورتشان کار راحتی برای کشور است.
کارگران خارجی دست چندان قدرتمندی ندارن د و
در صورتی که به دام بیفتند ،این بهانه برای دولت
فراهم میشــو د تا آنان را از کشور اخراج کند؛ به
همین دلیل این افرا د در صورت بیکاری به سراغ
دزدی و دیگــر جرمها نمیرونــد ،بلکه گرایش
بیشتری به انجام کارهای پنهانیتر و ...میکنند.
آب هیرمند؛ اهرم فشار افغانستان
علیه ایران

ایــن جامعهشــناس با بیان اینکــه «تمام
کشورها در صورت قرار گرفتن در تنگنای
اقتصادی سعی میکنن د تا حداقلها را برای
مردم خو د فراهم کنند .کشــور ما نیز از این
قاعده مستثنا نیست ،اما ممکن است که در
این بین روابط ما با افغانستان دچار مشکل
شود» گفت :در چنین شرایطی این احتمال
وجو د دار د مقامات افغانستان احساس کنند
که ما به تبعه آنان در کشــور خو د فشــار
آور دهایــم آنها نیز در مقابل یک ســری
فشارها را بر ما وار د کنند .اهرم فشاری که
ما در افغانستان داریم ،مسئله آب هیرمن د در
نوبلوچستان است و آنان نیز
منطقه سیستا 
میتوانن د از این اهرم استفاده کنند.

تاسیس،تغییراتشرکت

تغییرات شــرکت روستایی رضوی شرکت تعاونی به شماره ثبت  534و شناسه ملی  10861830652به استنا د صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ 1397/05/15و نامه شماره  506/19/1611مورخ  1397/7/2اداره تعاون روستایی مشه د تصمیمات ذیل
اتخاذ ش د  - :آقای محم د حسن باچ شماره ملی  650945295به سمت رئیس هیئت مدیره  ،آقای احم د الهیاری شماره ملی
0936106778به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن صمیمی شماره ملی  0936104996به سمت منشی هیئت
مدیره و آقایان علی اصغر مهذب شماره ملی 0936104708و حسن بقائی شماره ملی  0935951296به عنوان اعضاء اصلی
هیئت مدیره و آقای امیر الهیاری شماره ملی  0943007372به عنوان مدیر عامل برای مدت سه سال انتخاب گردیدن د  .کلیه
چک ها  ،قراردا د ها و اسنا د و اوراقی که ایجا د تعه د برای شرکت نمای د و یا تمام و یا قسمتی از حق شرکت را منتفی ساز د ،
به استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باش د پس از تصویب هیئت مدیره با
امضاء رئیس هیئت مدیره ( و در غیاب ایشان نائب رئیس ) و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواه د بو د اوراق عادی شرکت
فقط با امضاء مدیر عامل صادر خواه د ش د مگر مراسالت هیئت مدیره که با امضاء رئیس هیئت مدیره صورت خواه د گرفت
همچنین مطابق اساسنامه در غیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او برعهده نائب رئیس خواه د بو د اداره کل ثبت اسنا د و امالک
استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشه د ()885741
		
تاسیس،تغییراتشرکت
موضوع

تاسیس شرکت سهامی خاص گوهر سنگ مقصو د درتاریخ  1399/03/10به شماره ثبت  72365به شناسه ملی 14009172760
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگر دد .موضوع فعالیت :فعالیت های
اکتشاف و استخراج معادن به جز نفت و گاز  -خری د و فروش معادن-کلیه امور مهندسی معدن و زمین شناسی -طراحی و ساخت
گوهر سنگ ها-گوهرشناسی مشاوره انجام کلیه عملیات اکتشاف ،استخراج ،خردایش ،دانه بندی ،خطوط فرآوری موا د معدنی
فلزی و غیرفلزی به جز نفت و گاز ،مشاوره بهره برداری و خری د و فروش کلیه موا د معدنی به جز نفت و گاز  .پیمانکاری و اجرای
کلیه امور معدنی از اکتشاف معدن به جز نفت و گاز تا فرآوری و خری د و فروش ماشین آالت و تجهیزات ،فرآورده ها و موا د معدنی
و پیمانکاری و راهسازی و سدسازی ،باطله برداری ،تسطیح .آماده سازی و برآور د حجم عملیات معدنی ،انجام مشاوره مطالعات
در امور زمین شناسی ،مشاوره در امور حفاری چاه آب ،مشاوره هیدروژئولوژی و اکتشافات منابع آب و مشاوره حفاری چاه های
عمیق و نظارت بر حفاری چاه آب ،ژئوفیزیکی اکتشافی آب های زیرزمینی واکتشاف آب های فسیلی ،مشاوره طراحی اکتشاف و
بهره برداری معادن به جز نفت و گاز و مطالعات امکان سنجی ،مشاوره در حفریات اکتشافی و مغزه گیری در معادن ،ارائه خدمات
مشــاوره فنی مهندســی و بازرگانی در داخل و یا خارج کشور مرتبط با معادن و صنایع معدنی ،برآور د فنی اقتصادی پروژه های
معدنی ،مشاوره امور زیست محیطی و ایمنی در معادن و صنایع معدنی و صادرات وواردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم مواد
غذایی و محصوالت داروئی و زیبائی و بهداشتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ
ثبت به مدت نامحدو د مرکز اصلی  :استان خراسان رضوی  ،شهرستان مشه د  ،بخش مرکزی  ،شهر مشهد ،محله /فرامرزعباسی
 ،خیابان شــهیدفرامرز عباسی(35رســالت  ، )34بلوار فرامرز عباسی  ،پالک  ، 0طبقه منفی  1کدپستی  9197953137سرمایه
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  10000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  100000ریالی تعدا د  100سهم آن با نام
عادی مبلغ  10000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  858828مورخ  1399/03/07نز د بانک ملی شعبه خیابان
شهی د عباسی مشه د با ک د  8588پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای عادل خدابنده به شماره ملی  0051529947و
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای رضا ذبیح حسینیان به شماره
ملی  0937933740و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت  2ســال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم
سارا گردیده به شماره ملی  3732175944و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسنا د بهادار و تعه د آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقو د اسالمی و همچنین
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باش د اختیارات مدیر عامل
 :طبق اساسنامه بازرسان آقای آرش خلیلی به شماره ملی  0779512154به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم
فاطمه احمدی به شــماره ملی  3256535038به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار صبح
امروز خراسان رضوی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باشد .اداره کل ثبت اسنا د و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشه د ()885749
511/2اداره کل ثبت اسنا د و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنا د و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن

د رسمی
د سن 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق 

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی .
برابر رای شماره  139960306021000143هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سن د رسمی مستقر در واح د ثبتی ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا کفاش فرزن د علی به شماره
شناسنامه  65صادره از بردسکن درششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 78متر مربع قسمتی ازپالک  214فرعی از 8اصلی
واقع درخراسان رضوی بخش  4حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی ورثه زهرا مدرس محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شو د در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشن د می توانن د از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خو د را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خو د را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سن د مالکیت صادر خواه د شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/3/21 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/7 :
غالمرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسنا د وامالک بردسکن

صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خو د به انتشار وضعیت اقتصادی کشورها تحت تأثیر کرونا و
تصویری که از آینده آنها در سال  ۲۰۲۱وجو د دار د پرداخته است.به گزارش صبح امروز و بر اساس گزارشی
که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده ،مطرح شده که اقتصا د بسیاری از کشورها در سال جاری میالدی تحت
تأثیر شیوع ویروس کرونا رش د منفی خواه د داشت و به نظر میرس د در سال آینده دولتها بتوانن د بخشی از
خسارتهای کرونا را جبران کنند.گزارش جدی د حتی از پیشبینیهای ابتدایی درباره میزان تأثیر کرونا نیز
منفیتر بوده و صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکن د تأثیر این ویروس بر اقتصا د کشورها عمیقتر خواهد
بود.با این وجو د در سال  ۲۰۲۱براساس پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول بسیاری از کشورها میتوانند
بار دیگر به رون د صعودی رش د اقتصادی خو د دست پیدا کنند .بر این اساس اقتصادهای در حال توسعه که
در ســال جاری با رش د منفی سه درص د روبهرو بو دهان د در سال آینده به مثبت  ۵.۹درص د خواهن د رسید .در
میان کشورهای نوظهور آسیایی نیز که حدو داً رش د منفی یک درص د را تجربه کر دهان د در سال آینده رشد
 ۷.۴درصدی را پشت سر خواهن د گذاشت .در این راستا چین به عنوان اولین کشوری که با کرونا درگیر ش د تا
پایان سال  ۲۰۲۰رش د خو د را به مثبت یک درص د میرسان د و در سال  ۲۰۲۱نیز میزان رش د پیشبینی شده
برای اقتصا د این کشور  ۸.۲درص د خواه د بود.براساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول در سال  ۲۰۲۱رشد
اقتصادی هند ،شش درصد ،روسیه  ۴.۱درصد ،برزیل  ۳.۶درص د مکزیک  ۳.۳درص د و آفریقای جنوبی ۳.۵
درص د خواه د بود .این صندوق همچنین درباره کشورهای حاضر در خاورمیانه اعالم کرده که میانگین رشد
آنها در سال جاری میالدی منفی  ۴.۷درص د خواه د بود ،اما این ع د د در سال آینده میالدی به  ۳.۳درصد
میرسد .ایران نیز که طبق اعالم این صندوق در سال  ۲۰۱۹رش د منفی  ۷.۶درصدی داشته در سال ۲۰۲۰
به منفی شش درص د رسیده ،اما در سال  ۳.۱ ،۲۰۲۱درص د رش د مثبت خواه د داشت که ع ددی نزدیک به
میانگین پیشبینی شده برای اقتصا د کشورهای خاورمیانه است.

عرضه  ۱۵درصد از سهام بزرگترین هلدینگ
سیمان کشور در بورس

شستا  ۱۵درص د از سهام بزرگترین هلدینگ سیمان ساختمانی کشور را در بورس عرضه میکند.
بهگزارش صبح امروز و به نقل از اقتصادآنالین ،محم د رضوانیفر ،مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین
اجتماعی (شستا) با اشاره به درج نما د سیتا در بورس اوراق بهادار تهران گفت :شرکت سرمایهگذاری سیمان
گهای تابعه شستا در سه حوزه صنعت سیمان ،عمران ،ساختمان و حملونقل
تأمین به عنوان یکی از هلدین 
فعال است.مدیرعامل شســتا با بیان اینکه «سیمان تأمین ،بزرگترین هلدینگ سیمان و ساختمان کشور
محسوب میشود» تصریح کرد :این هلدینگ به طور مستقیم و غیرمستقیم در  ۴۵شرکت سهام دار د که از
این تعدا د  ۳۰شرکت مدیریتی و  ۱۵شرکت غیرمدیریتی هستن د و از این میان  ۲۶شرکت تابعه این هلدینگ
بورسی و  ۱۹شرکت غیربورسی است.رضوانیفرخاطرنشان کرد ۳۰ :درص د از ظرفیت تولی د و فروش سیمان
کشــور در اختیار این هلدینگ است؛ بنابراین سو د تجمیعی شرکتهای سیمانی هلدینگ با افزایش ۱۲۶
درصدی در سال  ۹۸نسبت به سال  ۹۷از  ۴۹۷میلیار د تومان به  ۱۱۳۰میلیار د تومان افزایش داشته است.
از ســویی دیگر در صنعت حملونقل ،این هلدینگ تنها با یک شرکت خود ۳۰ ،درص د ظرفیت حملونقل
کاالهای اساســی کشور را بر عهده دارد.مدیرعامل شستا با اشــاره به افزایش بیش از  ۱۸۷درصدی سو د
خالص تلفیقی این هلدینگ گفت :سو د خالص تلفیقی هلدینگ سیمان تأمین از  ۴۷۱میلیار د تومان در سال
مالی گذشته به حدو د  ۱۳۵۰میلیار د تومان در سال منتهی به  ۹۹.۰۲.۳۱افزایش یافته است .گفتنی است در
عرضه اولیه سیمان تأمین که با نما د سیتا درج شده است ۱۵ ،درص د از سهام این هلدینگ عرضه خواه د شد.

511/1اداره کل ثبت اسنا د و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنا د و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن

د رسمی
د سن 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق 

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی
 .برابر رای شــماره  139960306012000121هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاق د سن د رسمی مستقر در واح د ثبتی ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهره سادات حسینی فرزند
سی د مهدی به شماره شناسنامه  11390صادره از مشه د درششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  41/40متر مربع قسمتی
ازپالکهای  589و  673و  671فرعی از 4اصلی واقع درخراســان رضوی بخش 4بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای
محم د رضا صفاری  -ورثه کلثوم تقی پور -حجی ابراهیم ساالری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شو د در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سن د مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانن د از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خو د را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خو د را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سن د مالکیت صادر خواه د شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/3/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/7 :
غالمرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسنا د وامالک بردسکن
****************************
511/3اداره کل ثبت اسنا د و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنا د و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن

د رسمی
د سن 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق 

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی .
برابر رای شماره  139960306021000139هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د
سن د رسمی مستقر در واح د ثبتی ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محم د مقنی فرزن د علی به شماره
شناسنامه  821صادره از بردسکن درششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  194/16متر مربع قسمتی ازپالک  1288فرعی
از  4اصلی واقع درخراسان رضوی بخش  4حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی ورثه عبدالرضا مشیری محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شو د در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سن د مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشن د می توانن د از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خو د را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خو د را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سن د مالکیت صادر خواه د شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/3/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/7 :
غالمرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسنا د وامالک بردسکن
********************************
511/4اداره کل ثبت اسنا د و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنا د و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن

د رسمی
د سن 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق 

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی .
برابر رای شماره  139960306021000144هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د
سن د رسمی مستقر در واح د ثبتی ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محم د خاکشور مغانی فرزن د علی
به شماره شناسنامه  25صادره از بردسکن درششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  29/65متر مربع قسمتی ازپالک 1032
فرعی از  4اصلی واقع درخراسان رضوی بخش  4حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی ورثه عبدالرسول اردکانی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شو د در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سن د مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشن د می توانن د از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خو د را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خو د را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سن د مالکیت صادر خواه د شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/3/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/7 :
غالمرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسنا د وامالک بردسکن
مفقودی

برگ سبز خودرو وانت مزدا دو کابین مدل  1388به شماره پالک  12ایران  614ط  17شماره موتور  120325شماره شاسی
 19E19458مفقو د گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

برگ سبز و سه برگ سن د کمپانی موتور سیکلت آپاچی مدل  1392به شماره پالک  769-27761شماره موتور  3868شماره
تنه  9213475به نام سعی د گلرنگ مفقو د گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

Vol.3.No.712 / June.29.2020

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

4

روایت پنج سال گل کشیدن

اگر تا بحال به آینده گل کشیدن فکر نکردهاید این گزارش
برایتان مفید خواهد بود

رایین امان الهی  /نه تازه اســت و نه قدیمی  .همان ماری جوآنا اســت که اسمش اغوا
کننده تر شده است  .ماده مخدری که این روزها نقل مجالس است و خیلی ها می گویند که
اعتیا د آور نیست ،اما برگ جدیدی از اعتیاد را رو کرده است تا جایی که چندی پیش افزایش
کشف «گل» در کشورسردار مسعود زاهدیان ،رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا اعالم کر د
که تغییری در الگوی مصرف مواد مخدر درحال شکلگیری است؛ در حوزه مصرف مخدر گل
که یکی از مشــتقات گیاه شاهدانه است افزایش مصرف مشاهده میشو د و گرایش به سمت
استفاده از این ماده قابل توجه است .به گفته او مصرف گل در میان دانشجویان دبیرستانیها
و جوانان افزایش پیدا کرده اســت که از سوی ستا د مبارزه با مواد مخدر این موضوع در حال
بررسی است.
ماده ای که میزان کشفیات آن نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است .موضوعی که
اکنون ابعاد جدی به خو د گرفته اســت چرا که نه فقط مردان بلکه زنان و دختران را نیز آلوده
خو د کرده و به نوعی یک ماده شادی آور فانتزی به شمار می رود.
لذت آنی و نیاز دایمی

ســتار یکی از کسانی است که بع د از پنج سال مصرف « ُگل» را ترک کرده است .او از اولین
تجربهاش و دلیل رو آوردن به این محرک میگوید:
اولین بار در جمعی دوســتانه و در دست یکی از کســانی آنجا بود با « ُگل» آشنا شدم .در آن
زمان من دچار افســردگی بودم و دنبال راه فراری میگشــتم تا از آن شرایط خارج شوم .به
اصرار دوســتان برای اولین امتحان کردم و تا سال بع د دیگر سراغش نرفتم .در این یک سال
افســردگی من شدیدتر از قبل شــده بود ،برای همین دوباره «گل» کشیدم .البته موضوع به
همینجا ختم نشد ،افســردگیام که درمان نش د هیچ ،بیشتر من را در خودم غرقکرد ،بیشتر
روی مسائل گذشته تمرکز کردم ،قسمت بدتر آنجاست که بع د از مدتی برای اینکه بتوانم پول
مصرفم را دربیاورم مجبور شــدم خودم ساقی گل شوم .میدانید « ُگل» تنها همان دفعات اول
است که برای شخص لذت دارد ،بع د از مدتی تبدیل به نیاز میشود ،یعنی دیگر حال معمولی
ما مثل کسانی سالم هستن د نیست ،باید گل را استفاده کنیم تا حال عادی داشته باشیم .االن
که به آن زمان فکر میکنم میبینم دوران سیاهی بو د که تا وقتی داخلش بودم متوجه مضرات
و آسیبهایی که به خودم و خانوادهام وارد میش د نبودم.
عوارضی شبیه به آلزایمر

یکی از معضالتی که ســتار بع د از ترک با او دســت و پنجه نرم میکند فراموشــی است ،او
یدهد :فراموشــی گرفتهام! ممکن است امروز کسی را ببینم و
این حالت را اینگونه شــرح م 
برایش یک داستان تعریف کنم،دوباره فردا ببینمش و همان داستان را تعریف کنم ،و پسفردا
هم اگر ببینمش دوباره همان داســتان را تعریف میکنم .یا اســمها به راحتی از یادم میرود،
بعضی اوقات هم یک ضربالمثل که همیشه سر زبانم بو د و در صحبت کردن از آن استفاده
میکردم ،یادم نمیآمد.
یدزدیدند خیالم راحتتر بود ،اما چون بخاطر
در فاصله یک ماه سه گوشــی گم کردم .اگر م 
فراموشــی خودم که ناشــی از مصرف «گل» بود گوشیهایم گم میشــدند بیشتر از خودم
ناراحت میشدم.
اراده میکردم ُگل کمتر از بیست دقیقه در دستانم بود

او میگوید :در مشــهد کمتر از بیست دقیقه طول میکشید تا گل را ساقی به دستم برساند،
اگر هم در حاشیه شهربودم نهایتا ۳۰تا ۴۰دقیقه .وقتی هم که خودم پخش کننده شدم کمتر
یده د «گل» پای من را
از ده ثانیــه( .میخن دد و در فکر فرو میرود) بع د از چند ثانیه ادامه م 
به دیگر موا د مخدر هم باز کرد .البته خیلی سریع خودم را از این منجالب کشیدم بیرون ،اما
اگر کمی بیشتر میش د احتماال به موا د مخدر اعتیاد پیدا میکردم.
یدارد .اگر کســی بگوید
او در بخش پایانی صحبتهایش اضافه میکند :این راه «منم» برنم 
من هروقت بخواهم از گل استفاده میکنم و اگر نخواهم نمیکنم ،به بدترین شکل ممکن در
این باتالق فرو میرود .او جدای آســیبهایی که به خودش میزند ،اعتبارش را پیش خانواده
یدهد.
و دوستانش نیز از دست م 
اعتبارم در خانواده از دست رفت

ســتار خطاب به هم سن و ساالنش میگوید :من خانوادهام را از دست دادم ،نه خو د آنها را!
بلکه اعتباری پیش آنها داشــتم .بع د از چن د ســال که از ترک من میگذرد ،وقتی چشمهایم
از خســتگی قرمز میشود ،میگویند این حتما یکاری کرده ،دوباره گل زده ،دوباره رفته سراغ
خالف.
یدهید ،از زمین تا آسمان چهرهتان عوض میشود .مشکالت عصبی
چهر ه قبلی را از دست م 
و هزاران مشکل دیگر به سراغتان میآید .از تمام همساالنم میخواهم سمت این ماده نروند،
حتی اگر کسی گفت فقط همین یکبار امتحان کن در جواب قاطعانه نه بگویند.
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باید بدانید چرا این گزارش را
در ابتــدا 
میخوانید! ایده نوشــتن این گزارش
از جایی شــکل گرفت که دوســتی به
خانهمان آمد و دوباره فیلم «»inception
را دیدیم.
ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﯽ ﻋﻠﻒ ﺑﻪ خانهمان
او ﮐﻪ ﺑﺎ
ِ
ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ،ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺩــﺍﺷﺖ ﻓﻘﻂ ﺫﻫﻨﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮی ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ
میتوانــد ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺭا ﺗﺼﻮﺭ کند،
ﺑﺴﺎﺯد یا ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺳﻨﺎﺭیوهایی ﺭا ﺑﻨﻮیسد.
اما ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺩﺍشتم ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﻋﻠﻒ ﻭ ﺩﻭﺩ ﻭ ﻗﺮﺹ،
ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﻧﺒﻮﻍ ﺁﻣﯿﺰ میبینند ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ به ذهنی
تحــت تاثیر مخدرها یا محرکها ﺭﺑﻂ میدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ
ﺭﺍ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻭﮔﺮﻧﻪ همــه ما ﺩــﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ تحصیلی یا
روزمرهمــان ﭼﯿﺰﻫﺎیــی ﻧﺒﻮﻍ ﺁﻣﯿﺰﺗﺮ ﻭ حرفهایتری فیلم
ﺩﯾﺪهایــم ﮐﻪ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﯿﭻ ﮐﺪاﻡ از آﻥ
ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻥ ﻭ موســیقیدانان  ،ﻋﻠﻒ ﻧﺰﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ،
آنها به ذهن و تخیل عــادی خود متکی بودند و نتیجه
بسیار خوبی هم گرفتهاند.
در واقــع ﻧﺒﻮﻍ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ﻧﻮﻻﻥ یــا افــراد موفــق ﺭﺍ ﺑﻪ
«حشــیش و ماریجوآنا» ﺭﺑﻂ ﺩﺍﺩــﻥ ،گند زدن ﺩﺭ ﻧﺒﻮﻍ
کارگردان ﺍﺳﺖ نه تحسیناش!
برای اینکه این موضوع روشــنتر شود و همچنین برای
آن دســته از انســانها که فکر میکنند ماریجوآنا یا هر
محرک-مخدر دیگری به نبوغ کمک میکند به ســراغ
کســانی رفتیم که مصــرف کننــده « ُگل» بودهاند ،اما
اکنون با گذشت ســالها اثرات مخرب این نوع محرک
و مخدرها برایشــان نمایان شــده و برای همیشه آن را
ترک کردهاند .همچنین برای بررســی بیشتر و ریشهیابی
بهتر ،این موضوع را با چند کارشناس به مباحثه گذاشتیم
بتواند کمکی برای پیشــگیری از
و امیدواریم این گزارش 
اعتیاد جوانان به حشیش و گل باشد.
فرهاد ،دانشــجوی انصرافی روانشناسی و جوان بیست و
شش ســاله با چهرهای بسیار متین و مودب است که در
نیمههای راه این رشته و عالقه را کنار میگذارد .داستان
آشــنایی فرهاد با گل شــاید مانند قصههای واقعی دیگر
است اما این داســتان پایانی ندارد ...جریان آشنایی او با
مانند خیلیهای دیگر از یک پارک و یک دوست شروع
ُگل 
میشود ،اما این آشنایی سرانجامی بسیار دردناکتر از تصور
را برایش رقم میزنــد .او پس از حضور در کمپهای ترک
اعتیاد ،بســتری شدن در بیمارســتان ابن سینا ،اکنون در
شاید
یک آسایشگاه بیماران اعصاب و روان بستری است .
باور نکنید که تمام این اتفاقات از مصرف حشــیش و ُگل
فرهاد بعد از مصرف ُگل به بیماری

سرچشمه گرفته باشد.
اسکیزوفرنی مبتال شد.

ا

رفتم پارک قدم بزنم ،پنج سال طول کشید

فرهاد از شــروع مصرفش تعریف میکنــد :قبل کنکور،
برای درس خواندن بــه کتابخانهای که نزدیک آن یک
پارک بــود میرفتم  .گاهی از کتابخانه برای هواخوری و
قدم زدن از کتابخوانه خارج میشدم و به پارک میرفتم
که شــروع آشنایی من با حشــیش هم از آن پارک رقم

فرهاد :با شروع دوباره صداها هم
برگشتند .اینبار به من اخطار داده
د یکی از دوستانت
و مثال میگفتن 
با دوست دیگرت با هم در ارتباط
د و بر علیه تو برنامه ریزی
هستن 
میکنند.یاتماممردمشهرقدرتی
د که مــن از آن بیبهرهام.
دارنــ 
با دریافت ایــن اطالعات کمکم
به دوســتانم بدبین شدم و تمام
آنها را از دست دادم .این ماجرا
به زندگی در خانواده هم لطمه زد

دبیر سرویس

عاطفه خوافیان

«گل» ،یکــی از خطرناکتریــن
مخ درهــای شناختهشــده این
روزهاست .ما دهای که به محض
مصــرف ،ضربان قلــب را باال
میبرد ،احســاس بیقراری ایجاد
میکن د و فــر د را وار د چرخه توهم
میکند.
از گل بهعنوان دومین ماده مخدر در
ایران یا د میشود .پلیس موادمخدر
بارها نسبت به مصرفش هشدار داده،
اما به نظر میرس د میزان شیوع آن
درحال افزایش است؛ هرچن د که آمار جدیدی از مصرف
آن وجو د ندارد.
ماده مخدر «گل» ،بیش از همه در میان دانشآموزان و
دانشــجویان مصرف میشود .اسکندر مومنی ،دبیر ستا د
مبارزه با موادمخدر ،اخیرا اعالم کرده که میزان شــیوع
مصرف این ماده مخدر در میان دانشآموزان ٢,١درص د
است .مسئوالن میگوین د آمارها تغییری نکرده ،اما این
به معنی انجام مطالعه جدیدی نیست .استنادها به همان
آمارهای قبلی است.
براســاس آخرین شیوعشناســی تعدا د مصرفکنندگان
ماریجوانا و مشــتقات آن که شامل گل ،گرس ،علف با
۱۱.۹درصد ،پس از تریــاک دومین ماده مخدر مصرفی
در میان مصرفکنندگان مستمر موادمخدر کشور اعالم
شده است.
دبیر کمیته درمانی شورای هماهنگی مبارزه با موا د مخدر
خراسان رضوی گفت :عمده هدف قاچاقچیان سو د ناشی
از قاچاق موا د مخدر بوده ،لذا به دنبال تنوع در بازار خود
هستن د تا جذب حداکثری را داشته باشند.
بــه گزارش صبح امــروز ،وحی د اشــرفی در مصاحبه با
خبرنگار این رســانه پیرامون مصرف موا د مخدر در بین
قشر جوان افزود :موا د مخدر در بازار به سه دسته توهمزا،
سستیزا و توانافزا تقسیم میشود.
وی تصریــح کرد :در خصــوص گل تبلیغات کاذبی در
خصوص گیاهی و طبیعی بودن این ماده مخدر شده که
به هیچ وجه صحت ندار د و اثرات مخرب این ماده بیشتر
از جسم بر روی روان افرا د مصرف کننده است.
اشــرفی بیان کرد :حتی گاهی گیــاه گل را با داروهای
گیاهی مقایسه کرده تا مشتری بیشتری جذب کرده و از
این طریق بسیاری از افرا د فریب خورده و به سمت این
موا د میرونــ د وبا فاکتور گرفتن مضرات این ماده مخدر
یدهند.
تنها احساسات کاذب موقتی آن را شرح م 

خورد و کســی که به ظاهر دوستم بود این آشنایی را رقم
بعد از دیپلم گرفتن احســاس کردم به یک تفریح نیاز
زد .
دارم .همسن و ساالن من معموال با سفر و یا طبیعتگردی
وقتشان را پر کرده ،اما گذران وقت من در پارک با مصرف
حشــیش بود ،اوایل مصرف حس خیلی خوبی داشــتم،
آزادی از تمام افکار ناخوشایند ،سرخوشی و حس راحتی.
بخاطر عالقه زیادم به موسیقی رپ بیشتر جذباش شدم،
چون مصرف آن کمک ذهنی من برای نگارش شــعربود.
آن زمان از این شرایط بسیار راضی بودم .البته این دوران
بعد از مدتی دیگر آن هیجان
طالیی ،زیاد طول نکشــید .
و احساس خوب را نداشتم؛ عصبی و پرخاشگر شده بودم.
حتی نمیتوانستم مانند قبل شعر بنویسم!

وی ادامه داد :گل جزو موا د مخدر توهم زاست و مصرف
آن باعث ایجا د توهم در فر د مصرف کننده می شود .فر د
مصرف کننده نمی توان د فاصله و مسافت را شناسایی کند
و بع د از مصرف احساس خوشحالی و سرخوشی زیا د دارد.
اشــرفی توضیح داد :مصرف گل باعث ایجا د اختالل در
حافظــه کوتاه مدت و بلن د مدت می شــو د و در صورت
مصرف طوالنی باعث کاهش بازدهی مغز و حافظه می
شود .معمو ًال فر د مصرف کننده چن د دقیقه پس از مصرف
به شدت احساس شادی می کن د ولی پس از از بین رفتن
اثر مواد ،دچار بیقراری ،پرخاشگری ،اضطراب ،افسردگی
گوشه گیری می شود.
راهکارهای پیشگیرانه ستاد

دبیر کمیته درمانی شورای هماهنگی مبارزه با موا د مخدر
اســتان ابراز کرد :گل تنها موا د مخدر در بازار نبوده و ما
اکنــون با انواع موا د مخدر روبرو هســتیم و تنها مبارزه
با مصرف گل در اســتان برنامه راهبردی ما نیســت و
ستا د در راســتای مبارزه با انواع موا د مخدر ،راهکارهای
پیشگیرانهای نیز جهت کم شدن این ماده در سطح شهر
در حال اقدام دارد.
کشفیات ستاد

وی گفت :مرزهای زمینی بــرای ورو د انواع موا د مخدر
به استان مســدو د شــده و این افرا د برای واردات مواد
خــو د بای د راه  200کیلومتری خو د را بســیار طوالنی تر
کرده تا از طرســق مرزهای آبی با مسافت حدو د  3هزار
کیلومتر وار د استان کنن د که این تالش بیانگر میزان سود
فراوان قاچاقچیان از واردات موا د به داخل اســت و تمام

د در بسیاری از حوزهها درمان
شای 
راهکار مناسبی برای حل معضلی
د اما در حوزه اعتیا د و مبارزه با
باش 
موا دمخدرپیشگیریبرهرراهکار
دیگــری اولویت دارد؛ چرا که در
حوزه اعتیا د عالوه بر هزینههای
سنگین،درمان افرا د بسیار سخت
د چرا که
د غیرممکن باش 
و شــای 
علیرغم افرادی که موفق به ترک
د آمار افرا د ناموفق در
اعتیا د شدن 
چرخه ترک اعتیا د بسیار بیشتر از
افرا د موفق است

ارادهام در مقابل ترک پایین آمده بود


او میگویــد :بعد از این اتفاقات احســاس کردم این ماده
دارد به ذهن و بدنم آســیب میرســاند ،برای همین ترک
کردم ،اما فکر و وسوسههای ذهنم باعث شد تا دوباره به
مصرف روی بیاورم .بعد از مدتی دوباره و اینبار برای یک
ســال ترک کردم .امــا ارادهام در مقابل ترک پایین آمده
بود .نتوانستم مقاومت کنم و دوباره شروع به کشیدن گل
و حشیش کردم.
شروع توهمها

فرهاد از شــروع توهمهایش تعریف میکند :اوایل خودم

متوجــه تغییر در رفتارهایم شــده بودم ،امــا خیلی توجه
نمیکــردم .کم کم این عالئم بیشــتر شــد ،بعد از مدتی

صدا میشــنیدم! صدایی که کس دیگری نمیشنید .دیگر
مطمئن شــدم که این صحبتها و صداهــا فقط در ذهن
خودم اســت .صداها مسخرهام میکردند و این موضوع به
شدت آزارم میداد .برای همین دوباره تصمیم گرفتم دیگر
مصرف نکنم .حتی برای اینکه به خودم اثبات کنم آنقدر
قوی هســتم که بتوانم ُگل را کنــار بگذارم میرفتم پیش
دوســتان ُگل بازم ،اما لب به ســیگاری یا ُگل نمیزدم .با
اینکار صداها به شدت کم شــد و فکر کردم دیگر خوب
شدم .برای همین وسوسه شدم که دوباره حشیش بکشم.
آن موقع شــاهد بودم که اطرافیانم مصرف کننده همین
مواد بودند اما هیچ مشــکلی نداشتند ،به همین دلیل فکر
میکردم من زیادی حســاس شدهام و با این توجیه خودم

دبیر کمیته درمانی شورای هماهنگی م

ترک اعتیاد؛

د نقل و نبات در اختیار جوانان است! آیا بر
این روزها ُگل و حشیش مانن 
اساس تصور آنها واقعا ُگل بیضرر است؟ آیا واقعا ُگل اعتیادآور نیست؟
برای یافتن پاسخ این سواالت و سواالت مشابه این گزارش را بخوانید

عمــل کرد .دیگر مرا به خانــه راه نداد .االن و در این
مدتی که در این آسایشگاه هستم رابطهام را با واقعیت
بازســازی کردم .اما یک ترس و اضطراب شــدید از
برگشــتن به جامعه دارم .دلم میخواهد همینجا بمانم.
فکر میکنم اینکار به نفع همه باشد.
فرهاد به همسن و ساالنش

حرف

فرهاد برای همسن و ساالنش که در معرض خطر استفاده

مواد هســتند میگوید :در یــک کالم ،درکتان از
از این 
زندگی اشــتباه میشــود! فکر میکنید با مصرف این ماده
میتوانید تمرکز بیشــتری در زندگی به دست بیاورید ،اما

باید با هم طبقه خودش
این مدت بسیار کوتاه است؛ آدم 
در ارتباط باشــدُ .گل این نظم را به هم میزند .مثال شما
یک انســان ســختکوش در درسخوان هســتید ،اما با
مصرف این مواد به صورت کامال ناخواســته با اشخاصی
در رفت و آمد قرار میگیرد و شان و منزلت شما را پایین
میآورد .فکر میکنم بهترین کار این اســت که با کســانی
نمیخورد قطع ارتباط کنید .این

که شخصتشان به شــما
ارتباطات ممکن اســت در ابتدا برایتان مهم نباشد ،حتی
مهم نباشد تا چه ساعتی بیرون باشید ،فقط مهم مصرف
کردن و خوشگذاری باشد ،اما این اتفاقات خیلی زود گذرا
هستند و شما را از مسیر اصلی زندگی دور میکنند.
ید روانشناس
از د 

فرزاد نجفی ،روانشــناس و درمانگر فرهاد در رابطه با او
اد و باهوشی است که
میگوید :فرهاد جوان بسیار با استعد 
اگر حشیش و ُگل وارد داســتان زندگیاش نمیشد اکنون
یکی از جوانان موفق جامعه بود .یعنی اگر کسی در همان
اوایل آخر کار را برایش توضیح میداد ،یا مستندی بود که
اد ممکن
به صورت تصویری عاقبت این راه را نشــان مید 
میخواهد فرهاد با

فرهاد تغییر کند .من دلــم

بود آینــده
استعداد موســیقیای که دارد َسمبلی برای نه گفتن بشود.
معتقدم او میتواند از طریق موســیقی به جوانان همسن و
سال خودش نه گفتن را بیاموزد.
اعتماد مادری با مصرف گل

پژمردن

را قانع میکردم.

صداهایی در ذهنم به من هشدار میدادند

او اضافه میکند :با شــروع دوباره صداها هم برگشــتند.
اینبار به من اخطار میدادند .مثال میگفتند یکی از دوستانت
با دوســت دیگرت با هم در ارتباط هســتند و بر علیه تو
میگفتند تمام مردم شــهر قدرتی

برنامه ریزی میکنند .یا
دارنــد که من از آن بیبهرهام .بــا دریافت این اطالعات
کمکم به دوستانم بدبین شدم و تمام آنها را از دست دادم.
این ماجرا به زندگی در خانواده هم لطمه زد.
خانواده زمانی متوجه مصرفم شدند که دیگر دیر شده بود
فرهاد پرسیدم چگونه مصرفش را در خانواده مخفی

از
میکــرده و آنها چگونه متوجه مصرف او شــدند؟ او

میگوید :حدودا دو یا ســال طول کشــید تــا خانواده
متوجه شدند .البته در شش ترمی که در دانشگاه درس
میخواندم شرایط برای مصرف بسیار راحتتر بود .عطر،
آدامــس و گل را به راحتی در کیفم میگذاشــتم و به
خانه میرفتم .کســی هم متوجه نمیشــد .بالخره یک
روز مادرم موضوع را فهمید و این اتفاق بســیار برایم
دردناک؛مشکلســاز؛ خجالتآور و بد بــود .مادرم تهدید
کرد دیگر در خانه راهم نمیدهد .میدانستم یک تهدید
مادرانه است ،اما برای اینکه خودم بسیار سرخورده شده
بــودم و نگرانی مادرم را هــم درک میکردم قول دادم
دیگــر مصرف نکنم و تا مدتی هــم همینکار را کردم.
بعد از این اتفاق برای کار به یک رستوران رفتم .مادرم

مبارزه با مواد مخدر استان مطرح کرد:

ممکن محال

مرا میبــرد و میآورد تا خیالش راحت باشــد من دیگر
مصرف نمیکنم اما ...نتوانســتم سر قولم بمانم .وقتی
مادرم دوباره متوجه این اتفاق شــد بعد از مشــاجره و
بحث به کمپ رفتم تا ترک کنم .ســه ماه کمپ بودم.
بعد از گذشت حدودا 9ماه ،وسوسه به ارادهام قالب
اما 
شــد و دوباره شروع کردم  .کمکم بیماری اعصابم هم

تشــخیص داده شد و برای مدتی در بیمارستان ابنسینا
بستری شدم .بعد از آن زندگی برایم سخت شد .بیشتر
گل میکشــیدم تا ســختیهای زندگی را فراموش کنم،
اما غافل از اینکه ایــن کار آیندهام را که هنوز امکان
بازســازی و رشد داشت خراب کرد .اینبار دیگر اعتبارم
را پیش خانواده از دست داده بودم و مادرم به تهدیدش

خود میگوید:
در ادامه مادر فرهــاد از وضعیت خانوادگی 
بود و به هیچ وجه اهل
فرهاد خیلی خــوب 

رابطــه من با
سختگیری بیجا نبوده و هرگز گمان نمیکردم او به این
ســمت و ســو برود و اطمینان بیش از حد من به فرهاد
موجب شد که از او غفلت کنم.
فرهاد

مادر فرهاد از حال و هوای او بیان میکند :روز تولد
شــاید در روزهای اول به دنبال

اعتیاد او شــدم و

متوجه
حذف کــردن فرهاداز زندگیم بودم اما بــا مرور زمان به
دنبال بهبود او رفته و از هیچ کاری غفلت نکردم.
بعد از گذشت مدتها که ترک اعتیاد او
وی ابراز میکند :
ناموفق بود اورا از خانه بیرون کردم اما پس از مدتی فرهاد
پشــیمان شده و به مرکز ترک اعتیاد رفته اما دیگر خیلی
دیر بود چرا که گل بیشترین تخریب مغزی را بر او داشت.
اعتیاد او به گل توضیح
مادر فرهاد از در خصوص روزهای 
میدهد :با هر بار مصرف فرهاد دچار توهم شدیدی شده
که در ماههای اخر حتی به من حمله میکرد و این موضوع
بسیار مرا میترساند.

خطراتش را میپذیرند.
اشرفی تشریح کرد :در ســال گذشته خراسان رضوی،
بیــش از  37هــزار کیلوگرم از انواع مــوا د مخدر را در
کشــفیات خو د داشــته که نسبت به ســال قبل حدود
 12درصــ د افزایش یافته اســت و از مجموع این مواد
کشف شده27 ،هزار کیلوگرم تریاک بوده و حدو د 4تن
و خور دهای گرس و حشــیش بوده و حدو د نیم تن نیز
شیشه کشف شده و از این بین حدو د  3تن نیز مورفین
در میان حجم کشفیات وجو د داشته است و از لحاظ تناژ
همانطور که پیداست تریاک بیشترین میزان را داشته
است.
مصرف گل در فضاهای باز و عمومی

وی با اشــاره به این موضوع که  80درص د کشــفیات
موا د سنتی هســتند ،بیان کرد :علت بیشتر دیده شدن
این مصرف کنندگان در ســطح شهر ،به این خاطر بوده
که افرا د معتا د به تریاک بیشــتر در مکانهای سربسته
و منازل مصرف میکنن د و مصرف کنندگان شیشــه و
گل بیشتر در سطح شــهر و حاشیه شهر قرار دارن د که
این موجب بیشتر دیده شدن مصرف کنندگان گل است.
اشرفی تبیین کرد :اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با مواد
مخدر انجام شده و این مشکل تنها مربوط به کشور ما
نبــوده و تمام دنیا در حال حاضر درگیــر مبارزه با انواع
موا د مخدر هستن د و هیچ کشــوری در دنیا وجو د ندارد
که مشکل مصرف موا د مخدر نداشته باش د و تنها تفاوت
کشورها با یکدیگر در نوع موا د مصرفی است.
6هزار سال مبارزه
دبیر کمیته درمانی شورای هماهنگی مبارزه با موا د مخدر
استان اذعان کرد :این مشکل مربوط به دهههای اخیر

مصرف گل باعث ایجا د اختالل در
د مدت
حافظــه کوتاه مدت و بلن 
می شــو د و در صــورت مصرف
طوالنی باعث کاهش بازدهی مغز
و حافظه می شــود .معموالً فرد
د دقیقه پس از
مصرف کننده چن 
مصرف به شدت احساس شادی
د ولی پس از از بین رفتن اثر
می کن 
مواد ،دچار بیقراری ،پرخاشگری،
اضطراب ،افسردگی گوشه گیری
می شود

نبوده و حدو د  5یا  6هزار سال است که دنیا درگیر مبارزه
با موا د مخدر بوده اما مصرف موا د یک درصدی داشته ،به
طور مثال در هیچ جای دنیا درص د مصرف موا د 0درصد
مطلــق نبوده و نیز به طور حتــم  50درص د مردم هیچ
کشــوری با انواع موا د مخدر درگیر نیســتن د و میانگین
مصرف کنندگان در هر کشوری بین  2تا  3درص د است
که این میانگین جهانی بوده و کشور ما نسبت به این آمار
در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
پیشگیری مهمترین راه مبارزه

وی بیان کرد :شای د در بسیاری از حوزهها درمان راهکار
مناسبی برای حل معضلی باش د اما در حوزه اعتیا د و مبارزه
با موا د مخدر پیشگیری بر هر راهکار دیگری اولویت دارد؛
چرا که در حوزه اعتیا د عالوه بر هزینههای سنگین،درمان
افرا د بسیار سخت و شای د غیرممکن باش د چرا که علیرغم
افرادی که موفق به ترک اعتیا د شدن د آمار افرا د ناموفق
در چرخه ترک اعتیا د بسیار بیشتر از افرا د موفق است.
اشرفی توضیح داد :در بحث پیشگیری حدو د  5درص د از
جامعه کشــور با اعتیا د درگیر بوده که این آمار در استان
حدو د 2و نیم درص د اســت که این آمار بیانگر این است
که خراســان از آمار کشوری پایینتر بوده و در خصوص
پیشگیری و مبارزه موفق عمل کرده است.
وی ادامه داد :اگر آمار اعتیا د دراستان را همان  5درص د در
نظر بگیریم،حدود 95درص د از استان با اعتیا د درگیر نبوده
و ما بای د برای این درص د بیشتر راههای پیشگیری و مقابله
را ایفا کنیم تا این آمار حفظ شــده و در کنار راهکارهای
پیشــگیرانه تســهیالت و اقداماتــی را جهــت درمان
معتادان و بازگشــت این افرا د به سطح جامعه را در نظر
بگیریم.
هر شهرون د بای د با موا د مخدر مبارزه کند

دبیر کمیته درمانی شورای هماهنگی مبارزه با موا د مخدر
اســتان توضیح داد :در دنیا حدو د  240تا  50میلیون نفر
مبتال به اعتیا د هستن د که بیشترین آمار در خصوص مواد
ماری جوانا و حشــیش است اما در کشور ایران به دلیل
همجواری با افغانستان بیشــترین موا د مصرفی تریاک
است و این شای د نکته مثبتی برای استان ما باش د چرا که
خطرات تریاک بسیار کمتر از حشیش و گل است.
وی تاکیــ د کرد :در خصوص مبــارزه با موا د مخدر تمام
مردم بای د خو د را درگیرکنن د و درصورت مشاهده هرگونه
موار د مشکوک حتما به پلیس  110تماس گرفته تا این
افرا د از ســطح جامعه جمعآوری شون د چرا که با توجه به
زیا د بودن ماموریتهای پلیس هر شهرون د در نگهبانی از
منطقه خو د نیز کوشا باشد.
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نجفی :اگر کسی در همان اوایل،
آخر کار را برای فرهادها توضیح
د که به
بدهد ،یا مســتندی باش 
صورت تصویری عاقبت این راه را
د ممکن بو د آینده فرهاد
نشان ده 
د
تغییر کند .مــن دلم میخواه 
فرها د با استعدا د موسیقیای که
دار د َسمبلی برای نه گفتن بشود.
د از طریق
معتقــدم او میتوانــ 
موســیقی به جوانان هم سن و
سال خودش نه گفتن را بیاموزد

شنبه7تیر ماه /1399سال سوم /شماره712

sobhe.emrooz.news@gmail.com

گزارش

بررسی دقیقتر گل از لحاظ پزشکی

برای برای فهم و درک اثرات مخرب ُگل از لحاظ عملی ،به ســراغ یک روانپزشــک رفتیــم .دکتر مائده کامرانی،
روانپزشک و استا د یار دانشگاه علوم پزشکی مشه د است .با او در مور د اثرات و مضرات حشیش و ُگل به گفتگو نشستیم.
معتا د به چه کسی گفته میشود؟
یده د :در مور د اعتیا د و اینکه چه کسی را میتوانیم معتا د بنامیم ،ابتدا بای د با دو واژه آشنا شویم:سوءمصرف
کامرانی توضیح م 
و وابستگی .سوءمصرف همان چیزی است که برخی از آ دمها گهگاه ممکن است در جمع دوستان قرار بگیرن د و سیگار
یا تریاک یا ُگل مصرف کنند.به طور مثال آخرهفته که افرا د در یک برنامه دوستانه دورهم جمع میشوند ،ممکن است
سیگاری یا الکل مصرف کنن د و داستان به همان شب ختم شو د و تا مدتی سراغ مصرف مج د د نروند.اما در طرف دیگر
واژهای داریم به نام اعتیا د یا وابســتگی ،این واژه به کسی اطالق میشو د که هر روز برای اینکه زندگی کن د و به روال
عادی کار خو د را انجام ده د بای د موا د مور د نیاز خو د را مصرف کند .یعنی مصرف از نوع هفتگی ،ماهانه و جمع دوستانه
خارج میشو د و به صورت روزمره درمیآید .فر د صبح که بیدار میشو د دغدغه مصرف دارد ،صبح که بلن د میشو د با خو د
میگوی د موا د امروزم را دارم؟ یا اگر نداشته باش د از خو د میپرس د من االن چگونه بای د موادم را تامین کنم؟ پس میتوان با
این تعریف بین سوءمصرف و اعتیا د تفاوت قائل شد.
ا ُگل یا حشیش اعتیا د آور است?
او در پاسخ به این سوال میگوید :بله هردو اعتیادآور هستند .اما آن اعتیادی که ما در خماری تریاک و شیره میبینیم با
یدهند.
اعتیادی که در این نوع موا د میبینیم فرق دارد .تریاک ،شیره ،هروئین ،کریستال ،شیشه وابستگیهای جسمی م 
اما یک وابستگی روانشناختی هم داریم که افرا د از نظر ذهنی وابسته میشوند .البته نبای د نادیده بگیریم که حشیش یا
ُگل میتوانن د وابستگی جسمی را تا حدی ایجا د کنند .اما این وابستگی در ح د وابستگی ترکیبات مخدر نیست  ،مثال اگر
فر د مصرف نکن د دچار بیقراری واضطراب میشود .در این نوع موا د ذهن بیشتر درگیر مصرف مداوم میشود؛ یعنی فرد
ولع روانی برای مصرف دار د مثال دلش میخواه د زودتر شب شو د تا ُگل مصرف کند .مردم اغلب فکر میکنن د اعتیاد
همیشه با عالئم خماری ،آبریزش بینی ،رعشه همراه است ،اما همانطور که گفته ش د این اعتیا د جنبه روانی هم دارد.
مصرف گل در برخی کشورها آزا د است ,این به معنی عدم ضرر مصرف این ماده است?
کامرانی اضافه میکند :برخی از مراجعین میگوین د در خیلی از کشورها حشیش و ماریجوآنا آزا د شده است ،پس حتما
بی خطر است که آزا د کردهاند .بله ،در برخی کشورها آزا د است ،اما اساسا آزا د بودن با آسیب رسان بودن دو چیز کامال
متفاوت هستند .بعضی موار د را سیاستمداران تعیین میکنند ،برخی چیزها را پزشکان .مثال در کشور ما سیگار غیرقانونی
نیست ،اما آیا چون قانونی است پس ضرری ندارد؟ یا در خیلی از کشورها الکل غیرقانونی نیست ،اما صرف غیرقانونی
نبودن دلیلی بر بی خطر بودن آن است؟ یعنی چون قانونی است پس بیخطر هم هست؟ ساالنه تعدا د زیادی از مردم
در دنیا بر اثر مصرف سیگار میمیرند! اما خب قانونی است! پس تاکی د میکنم از نظر علم پزشکی صرف آزا د شدن آن در
برخی از کشورها دلیلی بر بیضرر بودن آن نیست.
عالئم شروع اعتیاد
او در پاسخ به این سوال که چه زمانی طول میکش د تا فر د دچار اعتیا د شو د میگوید:جالب است بدانیم قاعده زمانی
کلی برای اینکه بگوییم فر د بع د از چندبار مصرف دچار اعتیا د میشو د نداریم .کسانی هستن د که خیلی دیر وابسته شدند،
و کسانی که به دنبال یک بار مصرف وابسته میشوند .دو چیز در این مسئله تاثیر گذار هستند :سرشت و ژنتیک .یعنی
مثال پنج نفر در یک جمع هستن د و هر پنج نفر به خاطر فشار همسالها و بازیگوشی میخواهن د تجربه کنن د و از آن
پنج نفر سه نفر بع د از مصرف به شدت حالشان ب د میشود .دچار اضطراب میشوند ،حال ب د پیدا میکنند ،احساس خفگی
مانن د اینکه «من االن دارم میمیرم»؛ یک نفر هم اصال هیچ واکنشــی ندار د و انگار هیچ ما دهای مصرف نکرده؛ یک
نفر میگوی د «بَه چه چیز خوبی بو د و حالمو چقدر خوب کرد» .همان فر د ممکن است با همان تجربه اول وابسته شود
و میگوی د «دفعه بع د کی همو ببینیم که مصرف کنیم؟» و سوالهایی راجعبه اینکه چطور میتوان این موا د را تهیه کرد
یا قیمت آنها چقدر است میکند .در دسترس بودن ماده هم خیلی مهم است .مصرف والدین ،برادر خواهرهای بزرگتر،
دوستان ،اشنایان و قیمت هم بسیار در این زمینه تاثیر گذار هستند.
ُگل با مغز چه میکند؟
یدهد :به طور کلی ترکیبات اعتیادآور،
از کامرانی پرســیدم گل به چه صورت روی مغز تاثیر میگذارد؟ او پاســخ م 
مدارهای پاداش مغزی را تحریک میکنند .مدارهای پاداش مغزی در فعالیتهای لذت بخش روزمره هم فعال میشوند.
یعنی بع د از یک غذای خیلی عالی؛ بع د از یک تفریح خیلی خوب؛ بع د از یک فعالیت لذت بخش؛ دیدن یک نفر که خیلی
دوسش دارید؛ بع د از یک رابطه رمانتیک یا رابطه جنسی؛ مدارهای پاداش مغز به صورت عادی فعال میشون د اما وقتی
که فر د یک ماده اعتیادآور مانن د ُگل-حشیش-گل-بنگ مصرف میکند ،باعث میشو د که مدار پاداش مغزی تحریک
شو د و این تحریک بیشتر از یک فعالیت لذت بخش معمولی است .این چندین برابر بیشتر شدن از یک فعالیت لذت
بخش معمولی ،باعث آزا د شدن هورمون دوپامین(هورمونهای شادی بخش مغزی) میشو د و همین باعث بروز اعتیاد
میشود.به عبارتی مهمترین پایه اعتیاد ،فعال شدن مدارهای پاداش مغزی تحت تاثیر یک ماده است.
میگوین د ُگل بی ضرر است اما واقعیت ندارد
یدهد :موا د اعتیا د آور قابلیتهای مختلف
او در رابطه با این اصطالح رایج بین جوانان که ُگل بیضرر است توضیح م 
دارند .یک ماده فوق العاده ضرر دار د و آســیبهای جسمی و روانشناختی خیلی زیادی دارد .اما یک ماده ممکن است
آســیبهای جســمی و روانشناختی کمتری نسبت بقیه داشته باشــد .اما مهم این است که همه آنها به مغز آسیب
میرســانند.بر خالف تصور عمومی،حشیش آســیبهای زیادی را همراه دارد .مثال اگر فر د ژنهای مستع د بیماری
اســکیزوفرنیا یا اختالل روان گسیختگی داشته باشد ،فر د مستع د را مبتال میکند .یعنی در حالت عادی ممکن است
فر د ژن اسکیزوفرنیا را داشته باش د اما در صورتی که ُگل مصرف نکن د این ژنها بروز نکن د و فر د اسکیزوفرنیا را تجربه
نکند .از طرفی هم ممکن است بع د از چندین بار مصرف دچار یک اختالل روان پریشی دائمی شود.اما گل ضررهای
دیگری هم دارد .یک ،میتوان د تغییرات تستوسترونی ایجا د کن د که منجر به تغییردر تمایالت و فعالیت جنسی میشود.
دوم اینکه مثل سیگار خطرناک و سرطان زاست .همان عوارض سیگارمانن د آسیب به سلولهای ریه و سرطان ریه را
میتوان د ایجا د کند .ســوم ،باعث ایجا د اختالالت شناخی میشود .یعنی باعث کن د شدن سرعت فکر کردن-اختالل در
حافظه و به یادآوری برخی وقایع ،تمرکز و ...آنهایی که مصرف کننده قهارهستن د ممکن است انقدر در انجام فعالیتهای
حرکتی کن د شون د که قدرت رانندگی خوب را از دست بدهند .یا فرض کنی د یک نفر که کارش مرتب در ارتفاع است(
مانن د کار روی داربست) ممکن است دچار اختالل در درک ارتفاع شو د و سقوط کند .این عوارض بخشی از اثرات اثبات
شده ُگل و حشیش است.
اگر در خانواده سابقه بیماری اعصاب دارید ،اینجا را حتما بخوانید!
کامرانی در خصوص عوارض این ماده بر کسانی سابقه بیماریهای اعصاب را در خانواده دارن د میگوید :همانطور که
پیشتر اشاره شد ،سابقه ژنتیکی در فعال شدن ژنهای مستع د بسیار تاثیرگذار است .اگر در خانواده ،کسی سابقه بیماری
اعصاب داشــته باشــ د و ژن این بیماری به فر د مصرف انتقال پیدا کرده باشد،با توجه به اینکه فر د از چه سنی ،با چه
دوزی و چه مدت مصرف را شروع کرده باشد ،گل میتوان د این رون د را تسریع کن د و فر د را به مثال اسکیزوفرنیا مبتال
کند .بعضی وقتها مواد ،ماشــه چکان یک بیماری روانی میشود .یعنی مصرف مکرر ُگل باعث میشو د که ژنهای
مرتبط با روان پریشی فعال شوند .بع د که حشیش را هم کنار بگذار د این فعال شده.ممکن است با عالئمی مانن د اینکه
کسی با او صحبت میکن د بقیه صدایش را نمیشنوند ،یا اینکه کسی را ببین د که بقیه نمیبین د شروع شود .کسانی که
ُگل را طوالنی مدت استفاده میکنن د چون به مرور سطح عصب رسانها کاهش پیدا میکن د و فر د از یک حدی بیشتر
نمیتوان د آن عصب رســان را فعال کند؛ به عنوان مثال :عصب رســان دوپامین که همان چیزی است که به واسطه
انگیزش ،تحرک ،شادی یا وقتی آدم تفریح میکن د فعال میشود ،مقدارش در مغز افت میکن د و با افت این دیگر فر د
در حالت عادی انگیزه ندارد-تحرکش کم میشود -یا خانواده میگوین د برخالف آنکه او که همیشه شا د بوده ،در جمع
حضور پررنگ داشته یا حرف میز د االن دیگر حوصله ندارد ،کم حرف شده .اینها جزئی از عالئم سندروم فقدان اراده
هستن د که بای د نگران آن بود.
پدر و مادرها از اینجا به بع د را با دقت بیشتری بخوانند
یدهد :چه عالئمی یکی
کامرانی برای واضحتر شدن این موضوع که بای د نگران چه عالئمی در فرزندشان باشن د توضیح م 
از عالئم وابستگی به مواد ،وجو د دغدغه روزمره برای مصرف است .رفتار اعتیادی همان چیزی است که تقریبا مرز بین
سوءمصرف و وابستگی مشخص میکند .یعنی معموال کسایی که به سمت وابستگی و دچار رفتارهای اعتیادی میروند
یدهد.مثال غیبتهای مکرر از سرکار -زیا د شدن دروغ گفتنها و ...خانوا دهها معموال
کنترل روی رفتارشان را از دست م 
هوش خوبی در این قســمت دارن د و تغییر رفتار بچهها را خیلی زو د متوجه میشــون د به خصوص مادرها .خیلی مادرها
میگوین د که احساس میکنیم از  10روز قبل این علی همیشگی نیست و احساس میکنم چیزهایی را از من قایم میکند.
برقراری یک رابطه خوب وال د فرزندی

کامرانی با تاکی د بر اینکه خانواده نقش بسیار موثری در پیشگیری و درمان اعتیا د دارن د اضافه میکند :والدی که تقریبا
اغلب اوقات بتوان د در دسترس باش د و به کودکش از بچگی تا نوجوانی عشق بورز د و بی قضاوت بدون چشم متهم بودن
به فرزن د نگاه کن د و فرزن د این را بدان د که همیشه پدر و مادر پشت آن هستن د و کسی را دار د در زندگی که به آنها متکی
باش د کمتر به سمت رفتارهای اعتیادی میروند .بچههایی که در خانواده احساس خالء میکنند ،مور د بیتوجهی قرار
گرفتند ،خانواده به اندازه کافی به آنها اعتما د ندار د با خو د میگوید« :اصال مامان من همیشه در حالت عادی هم بهم میگه
کجا بودی کجا رفتی و خب اونکه بی اعتما د پس من برم دنبال کار خودم».در ادامه با اصغر مهاجری ،جامعهشناس
و استا د دانشگاه در خصوص چرایی افزایش اقبال جوانان به مصرف گل به گفتو گو نشسته که به آن میپردازیم:
قیمت موا د مخدر در شیوع مصرف آن بسیار حائز اهمیت بوده و زمانی که ماده مخدر مصرفی گران شو د افرا د به سمت
جایگزین شدن آن میروند.دسترسی آسان به ماده مخدر گل .،به طوری که امکان کشت و تولی د این بذر در محلهای
مناسب حتی در باغچه خانهها وجو د دارد .یکی دیگر از دالیل استقبال از این ماده مخدر است .راحتی مصرف -معتادان
به این موا د مثل سیگاری میتوانن د آن را استفاده کنن د و بکشن د و مثل شیشه نیاز به پایپ و ادوات ندار د نیز میتوان
یکی دیگر از دالیل گرایش جوانان به این ماده اعتیا د آور دانست.
عامل گرایش زنان به مصرف ُگل چیست

به نظر بای د ریشــه این اتفاق را رون د جامعه از سنت به مدرن جستوجو کر د زیرا در زمان قدیم زنان امکان دسترسی
به بسیاری از موا د مانن د تریاک یا هروئین را نداشتن د ولی به مرور جامعه از سنتی بودن به سمت مدرنیته بودن حرکت
کرده و ما امروز شاه د هستیم حتی بین سنین پایین زنان هم دسترسی به بسیاری از امکانات افزایش پیدا کرده است.
امروز دیگر نسل جدی د محدودیتهای نسل قدیم را ندار د و محیطهای مختلط مانن د دانشگاهها و مهمانیهای مختلف
امکان دسترسی به موا د مخدر را برای زنان افزایش داده است .بای د قدری از این گرایش را نتیجه رون د اجتماع دانست.
همچنین روی دیگر افزایش مصرف ماده ُگل اقبال بیشتر زنان به مصرف موا د محرک مانن د ُگل نسبت به موا د مخدری
مانن د تریاک و هروئین است.

در شهر

شنبه7تیر ماه /1399سال سوم /شماره712

Vol.3.No.712 / June.29.2020

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

6

ساماندهی شهرک
شهید بهشتی ،با
مشارکت ساکنان این
محله

شــهردار مشهد با اشــاره به درخواست ســاکنان شهرک شــهی د بهشتی
گفت:ساماندهی شهرک شهید بهشتی را با مشارکت ساکنان انجام خواهیم
داد .به گزارش صبح امروز محمدرضا کالئی ،پنجشنبه شب در اولین نشست
گفت و گوهای محله که با حضور فرماندار ،مدیرعامل ســازمان باز آفرینی
شهری شهرداری مشهد و جمعی از ساکنان شهرک شهید بهشتی در زمین
ورزشی این شــهرک برگزار شد ،در پاسخ به درخواســت ساکنان مبنی بر
رسیدگی به وضعیت شهرک بهشتی از جمله ساماندهی نمای ساختمان ها،

ایجاد مجموعه های ورزشــی و فرهنگی ،برداشتن دیوار میان این شهرک
و شــهرک پردیس و  ...اظهــار کرد :ما از این موضوع اســتقبال می کنیم
اما اگر ســاکنان شــهرک کنار مدیریت شهری باشــند ،این اتفاق سریع تر
و کامل تر اجرا می شــود.وی افــزود :برای اجــرای کار نیازمن د دو بخش
حاکمیتی و مدیریت شهری هســتیم که در بخش حاکمیتی آقای فرماندار
در ایــن جمع حضــور دارن د و هر جمــع بندی که اعالم شــود ،آن را اجرا
خواهیم کرد.

بازنگری طرح بافت پیرامون حرم رضوی ابالغ شد:

اوایـل دهـه  70مسـئوالن اسـتانی و ملـی در نگاهـی
خوشـبینانه از سـر ارادت بـه بـارگاه ملکوتـی حضرت
رضـا(ع) و زائـران و مجـاوران طـرح نوسـازی بافـت
اطـراف حـرم مطهـر رضـوی را در دسـتور کار قـرار
دادنـد ،البتـه امـروز هـم که حـدود  3دهه از آن سـال
هـا مـی گـذرد وقتـی بـه اهـداف طـرح مراجعـه می
کنیـم ،آن چنـان پرطمطـراق نوشـته شـده کـه جذب
کلمـات قشـنگاش می شـویم اما در پـس از زییبایی
هـای ظاهـری بـی توجهـی هـای زیـادی بـه بافـت
تاریخـی و هویتـی مشـهد صورت گرفته اسـت و نگاه
بولـدزری بـه بافـت بـا ارزش کالبـدی و اجتماعـی و
فرهنگـی پیرامـون حرم مطهـر رضوی باعث شـده تا
بسـیار از آثـار تاریهـی و هویتـی مشـهد به کلـی نابود
شـود کـه اکنـون فقط مـی توان برایـن تفکـر نابودگر
فرهنـگ و هویـت افسـوس خورد.
البتـه در همـان سـال هـای اول اجـرای طـرح مـردم
کـه پـس از سـال هـا زندگی در جـوار بـارگاه ملکوتی
حضـرت رضـا (ع) رانـده مـی شـدند ،مخالفـت هایی
شـنیده مـی شـد امـا پیچیدگـی در روابـط اقتصـادی
طـرح و سـازمان مجـری و شـرایط اقتصـادی ناشـی
از فریـز بـودن املاک ایـن منطقـه حربـه ای شـده
بـو د تـا صـدای مالکان ایـن بافت ها شـنیده نشـو د و
اگـر شـنیده هم مـی شـود در همـان نطفه به وسـیله
افـرادی کـه بـه منابـع قـدرت و ثـروت وصـل بودنـد
خفه شـود.
اعتراضـات ادامـه یافـت تـا ایـن کـه رهبـر معظـم
انقلاب دسـتوری را بـرای اصالحات در ایـن بافت به
اسـتاندار وقـت در سـال  86ابالغ فرمودنـد اما با وجود
همـه ابراز ارادتی که مدیریت شـهری ،شـورای شـهر
و اسـتانداری و تصمیـم سـازان و تصمیـم گیران ابراز
مـی کردنـد اما بـاز هم هـم چنان مـردم رانده شـدند
و اتفاقـی بـه نفـع مردم دیده نشـد.
حقوق مکتسبه از کجا آمد؟

روز بـه روز مالـکان قدیمـی تعـدا د شـان کمتـر و
افـرادی کـه بـه نـام سـرمایه گـذار املاک مـردم را
خریـده بودنـد بیشـتر شـد و اگر چـه سـازمان مجری
طـرح تـا چنـد سـال قبل املاک را بـه قیمت بسـیار
ناچیـز بـه دلیـل فریـز بـودن و ریزدانه بـودن از مردم
خریـداری کـرد و صحبتـی از حقـوق مکتسـبه نبـو د

د در بازنگری
حفظ هویت مشهد؛ شای 

امـا بـا تغییـر در رویکـرد شـورای عالی شهرسـازی و
معمـاری ایـران و بیـداری شـدن از خـواب غفلـت و
اهتمـام بـرای حفـظ بافـت تاریخـی بهانـهای بـه نام
حقـوق مکتسـبه پیدا شـ د تا سـ د راهـی در برابـر اراده
شـورای عالی بـرای حفظ بخـش باقی مانـده از بافت
و آثـار تاریخـی و هویتـی شـود.
نامه  230نماینده به مقام معظم رهبری
چنـد روز قبـل نامـه ۲۳۰نفـر از نماینـدگان مجلـس
خطـاب بـه مقـام معظم رهبـری منتشـر شـد ،در این
نامـه خطـاب بـه ایشـان تاکیـد شـده بـود« ،اهتمـام
و حساسـیت حضرتعالـی در زمینـه الگوهـای توسـعه
و پیشـرفت بـر کسـی پوشـیده نیسـت و همـواره بـر
هویـت اسلامی ـ ایرانـی و عدالـت انقالبـی بـه
عنـوان ویژگیهـای الینفـک ،پیشـرفت مطلـوب
تاکیـد کر دهایـد .در طـرف مقابـل بسـیاری اهـداف
جریـان نفـوذ نـه از طریـق جاسوسـیهای متعـارف
کـه بـا قالـب کـردن الگوهـای توسـعه وارداتـی و
لیبـرال سـرمایهداری محقـق میشـود ،مشـهد الرضـا
بـه عنـوان قطـب فرهنگـی جهـان اسلام و پایتخت
معنـوی ایـران اسلامی یکـی از کانونهـای چالـش
بیـن الگویـی پیشـرفته اسلام ایرانـی و الگوهـای
توسـعه ای منهـای هویـت و عدالـت بـوده اسـت.
اجـرای دقیـق و کامـل دسـتورات صریـح و مکتـوب
فروردیـن سـال  ۸۶حضرتعالـی خطـاب بـه اسـتاندار
وقـت میتوانسـت طـی  ۱۳سـال گذشـته از تضییـع
گسـترده حقـوق شـرعی و قانونـی جمعیـت بزرگی از
مجـاوران حـرم مطهـر رضـوی جلوگیری کنـ د و مانع
تـاراج هویـت معنـوی بافـت پیرامـون حرم امـام رضا
(ع) و لطمـه بـه اعتمـاد عمومـی و سـرمایه اجتماعی
نظام شـود.
شـایان ذکـر اسـت کـه همیـن جریـان خسارتسـاز
مصالح زیسـت محیطـی پایتخت معنوی کشـور را نیز
علیرغـم هشـدارها و نهـی صریـح حضرتعالـی مـورد
تهدیـد قـرار داده اسـت .متاسـفانه در ماههـای اخیـر
همافزایـی غافالنـه یـا متعمدانه برخی عناصـر ،مراکز
و ایسـتادگی در برابـر مصوبـه قانونـی شـورای عالـی
شهرسـازی و معماری کشـور نـور امیـدی را که برای
اصلاح برخـی کـج رفتاریهـای دو دهـه گذشـته
روشـن شـده اسـت ،تهدیـ د میکنـد ،ایسـتادگی در

انـان قانـون شـکن کـه بـه دنبـال خـم
برابـر قانوند ِ
کـردن قانـون و افزایـش اختیـارات غیرقانونـی خود و
تـداوم انفـاذ الگوهـای بـی هویـت توسـعه و صیانـت
از منافـع عـدهای قلیـل بـه ضـرر عامـه مـردم و نفی
هویـت تمدنی مشـه د الرضا هسـتند بـا تصریح مجدد
منویـات نورانـی حضرتعالـی تحکیـم خواهـ د شـد .ما
نماینـدگان مجلـس یازدهـم کـه اصلاح روندهـای
غلـط و تقویـت مبانـی گفتمانـی انقلاب اسلامی در
سیاسـت گـذاری و نظـارت بـر امور کشـور را فلسـفه
وجـودی ایـن مجلـس مـی دانیـم ،از حضرتعالـی
مـی خواهیـم فرزنـدان خـود را در پیگیـری منویـات
و دغدغـه هایتـان در ایـن امـر و بازنگـری در طـرح
بافـت پیرامـون حرم رضـوی به منظـور تقویت هویت
اسلامی ایرانـی پایتخـت معنـوی کشـور و احقـاق
حقـوق مجـاوران و زائـران ثامـن الحجـج و پیگیـری
تخلفـات و جرمانـگاری قانونگریزیهـای صـورت
گرفتـه راهنمایـی و حمایـت بفرماییـد».

بازنگری طرح بافت پیرامون حرم رضوی ابالغ شد
در نهایـت پنجشـنبه پنجم تیـر ماه ،نصـراهلل پژمانفر
ـ نماینـده مـردم مشـهد و کالت و عضـو کمیسـیون
فرهنگـی مجلـس شـورای اسلامی ـ در صفحـه
شـخصی خـو د دراینسـتاگرام نوشـت« ،بازنگری طرح
بافـت پیرامـون حـرم رضـوی ابالغ شـد».
و در ادامـه ویژگیهـای ایـن طـرح را ایـن طـور
برشـمرد؛ «ایـن طـرح بایـ د طبـق منویـات مقـام
معظـم رهبـری درخصـوص هویـت بافـت پیرامـون
حـرم رضـوی باشـد»« ،اولویتدهـی بـه موضوعـات
تاریخـی ،اجتماعـی ،اقتصـادی و حقوقـی»« ،قابـل
پیونـ د بـا شـهر مشـهد»« ،زمینهسـاز بـرای اسـکان
طیـف زائـران در محـدوده حـرم رضـوی»« ،صیانـت
از حقـوق مجـاوران» و «اعلام تخلفـات در صـدور
مجـوزات و اقدامـات اجرایـی در طرح گذشـته توسـط
اسـتاندار خراسـان رضـوی بـه مراجـع قضایـی».
در ایـن نامـه که به امضـای فرزانه صـادق مالواجرد ـ

معـاون شهرسـازی و معمـاری و دبیـر شـورایعالی
شهرسـازی و معمـاری ایـران ـ رسـیده و خطـاب بـه
علیرضـا رزمحسـینی ـ اسـتاندار و رییـس شـورای
برنامهریـزی و توسـعه خراسـان رضـوی ـ نوشـته
شـده ،آمده اسـت« :شـورایعالی معماری و شهرسـازی
در جلسـه  ۱۹خـرداد بـه منظـور بررسـی مواجهـه بـا
«اقدامـات اجرایـی در محـدوده پیرامون حـرم مطهر
امـام رضـا (ع)» و تاثیـرات آن بـر طـرح محـدوده
مذکـور ،و در راسـتی اجـرای بنـد سـوم صورتجلسـه
مشـترک  ۱۳آبان سال گذشـته ،وزیر راه و شهرسازی
و اسـتاندار خراسـان پـس از شـنیدن گزارش بررسـی
«شـیوه نامـه پیشـنهادی اسـتانداری خراسـان رضوی
در مـورد تعییـن تکلیـف حقـوق مکتسـبه و تعییـن
نحـوه برخـورد بـا مصادیـق پاسـخگوییهای صورت
گرفتـه» ضمـن تاکید بر شـأن و جایگاه شـهر مشـهد
و بافـت شـهری پیرامـون حـرم مطهـر امـام رضـا
(ع) بـه عنـوان یکـی از کانونهـای مهـم مذهبـی و

فرهنـگ جهان اسلام و تشـییع و مقیـاس فراملی آن
و پیـرو رویکردهـا و مفاد مصوبات پیشـین شـورایعالی
در مـورد محـدوده پیرامـون حـرم مطهر مقـرر کرد تا؛
 -۱فرمایشـات مقـام معظم رهبری در مـورد محدوده
پیرامـون حـرم مطهـر امـام رضـا (ع) ـ خطـاب بـه
اسـتاندار وقـت خراسـان رضـوی ـ و رعایـت بنـد
نهـم سیاسـتهای کلـی نظـام در حوزه شهرسـازی،
موضـوع رعایـت هویت تاریخـی و معنوی شـهرها در
توسـعه و بهسـازی محیط شـهری به ویژه شـهرهایی
از قبیـل قـم و مشـه د در کلیـه اقدامات ،اعـم از تهیه
طـرح و اقدامـات و اجـرای شـیوه نامه ،در سـطح ملی
و اسـتانی ،محـور سیاسـتها و رویکردهـای شـورای
عالـی شهرسـازی و معماری اسـت.
 -۲شـیوهنامه ارسـالی اسـتانداری خراسـان رضوی با
انجـام اصالحات بر اسـاس نظـرات نماینـدگان قوا و
اعضـای شـورای شهرسـازی و معماری تاییـد و ابالغ
میشـود.
 -۳تخلفـات صـورت گرفتـه در اقدامـات اجرایـی و
صـدور مجوزهـا توسـط اسـتاندار بـرای پیگیـری بـه
مراجـع قضایـی و حقوقـی اعلام میشـود.
تبصـره :بررسـی و تعییـن تکلیـف مجوزهـای
بهرهبـرداری کاربریهـای گردشـگری و اقامتـی،
طبـق شـیوه نامـه ،براسـاس قوانیـن موضوعـه
وزارتخانـه میـراث فرهنگـی ،گردشـگری و صنایـع
دسـتی بـر عهـده ان وزارتخانـه اسـت.
 -۴در اجـرای بنـد  ۱۰مـاده یـک «آییـن نامـه نحوه
بررسـی و تصویـب طرحهـای توسـعه و عمـران
محلـی ،ناحیـهای ،منطقـهای و ملـی و مقـررات
شهرسـازی و معمـاری کشـور» ضـروری اسـت طرح
ویـژه محـدوده پیرامـون حـرم مطهـر در مقیـاس
تفصیلـی ،وفق منویـات مقام معظم رهبـری ،متضمن
وجـوه تاریخـی ،اجتماعـی ،اقتصادی ،حقوقـی و پیوند
بـا شـهر و بـا تاکیـد بـر ایجـاد زمینههـای حضـور و
اسـکان طیـف متنـوع زائـران ،در محـدوده و صیانـت
از حقـوق مجـاوران ،در مـدت یـک مـاه آینده توسـط
وزارت راه و شهرسـازی تکمیـل شـود .دبیرخانـه
موظـف اسـت ظـرف مـدت دو ماه آینـده طـرح ویژه
و نظـرات مراجـع اسـتانی درخصـوص طـرح را جهت
تصمیـم گیـری نهایـی بـه شـورایعالی ارائـه کنـد.

شنبه7تیر ماه /1399سال سوم /شماره712

7

دهیا د علیرضا راهب؛
گفتگو اختصاصی صبح امروز با دو تن از دوستان صمیمی زن 

دو استکان عرق چهل گیاه بر زمین ریخت

خبرنگار

مهناز اصغری

علیرضا راهب ،مردی که
متانــت او زبانز د بود.
پنجشــنبه
روز
صفحــات مجــازی
اهالی شــعر و ادب از
عکــس او و پیامهــای
تســلیت پر شــد و خبر
درگذشت ناگهانی او که
تنها چند ساعت پس از
آخرین پست و استوری
اینســتاگرامش منتشــر
شــده بود ،جامعه ادبی کشور را در شوک،
بهت و ناباوری فرو برد.
او در اخرین پست اینســتاگرامش با اشاره
بــه دو هفته مــداوا برای جدال بــا کرونا
نوشــته بود که به دلیل تنگی نفس و تپش
قلب ،عازم بیمارســتان است و از دوستانش
خواهش کرد که بــا او تماس نگیرند ،چرا
که امکان پاسخ دادن به تماسها را ندارد.
کمتر کسی در وادی ادبیات است که الاقل
یکبار شــعر او را نخوانــده و یا نام انجمن
ادبی وندا د را نشنیده باشــد .در این میان،
تسکین این روزها شاید این باشد که خطی
بر کاغذ و یا شــعری در یادها از خود به جا
گذاشته است .شــعرهایی از جنس عشق و
مرگ و جنگ...
دغدغههایی از جنس شعر

زنــده یا د راهب معتقد بــود که افرادی که
در دنیای مجازی رشــد کردهاند و با مجاز
ادبیات بــاال آمدهاند ،کوچکترین تکنیکی
را در شــعر کالســیک نمیشناسند و حتی
تاریخچــه ادبیات معاصــر خودمان را هم
نمیدانند .بــدون تردید تمام این اعتقادات
از دغدغههایی که برای شعر داشت نشات
میگرفت .او به عنوان ترانهسرا ،منتقد ادبی
و الیته شــاعری تجربهگرا شناخته میشود.
رویکرد او به زندگی شــهری و رخدادهای
آن قابل توجه اســت و در ماهیت ایدههای
شعرش بیشتر جســارت در بیان احساس و
عواطف در قبال رخدادها و روابط و نقشها
بوده که جسورانه و طبیعی بیان شده است.
راهب ،ما را و دنیا را ترک کرد

اســتا د احمد پوری از بزرگان عرصه ادبیات
و مترجمین برجســته که ســابقه دوستی
طوالنی با علیرضا راهب داشت ،در استوری
اینســتاگرامش نوشت :علیرضا راهب با دل
مهربانش و روح بزرگش آرام روی نوک پا
ما را و دنیا را ترک کرد.
او در ارتبــاط بــا این اتفاق بــه خبرنگار
صبح امروز میگوید :خبر بســیار دردناک
بود و تاسف بســیار زیادی برای از دست
دادن علیرضا راهب مهربان دارم .او یکی
از کســانی اســت که گویی مسئولیت بر
دوشش گذاشته شده بود تا در راه ادبیات
و اشــاعه آن بدون مز د و منت کوشــش
کند .من دقیقا نمیدانم چند ســال پیش
در خانه هنرمندان در میزگردی مشــترک
باهم آشنا شــدیم و این دوستی تاکنون
برقرار مانده بود.
او با اشــاره به اینکه راهب شاعر و منتقد

خوبــی بود ادامه میدهد :راهب ســالها
انجمن ادبی وندا د را اداره میکرد و عالوه
بر آن ،همیشــه برای برگــزاری و اداره
کردن مجامع ادبی پیشقدم میشد .ادبیات
ما یکی از خدمــت گذاران خالص خو د را
از دســت داد .یکبار به او گفتم مقداری از
انرژی خو د را برای نقد شعر بگذار و بیشتر
در این زمینه کار کن ،چرا که شعر به آن
نیــاز دارد .من با او خاطرات زیادی دارم و
در یکی از جلسات وندا د باهم در ارتباط با
شعر جهان صحبت کردیم.
اســتاد پوری افزود :راهب بسیارشخصیت
کاریزماتیکی داشــت و اگر احیانا در جایی
صحبت میکرد ،با جذابیت خاصی که در
شخصیت و کالم داشت میتوانست نظر
مخاطب را جلب کــرده و حرف خود را با
منطق به اثبات برساند .او انسانی با اعتماد
به نفس بود و غالبا سلطه شخصیتی خود
را بالفاصله برقرار میکــرد .اگر بخواهم
در یــک جمله او را توصیف کنم میگویم
وســت
مهربان ادبیات د
ک
ِ
«یــک کــود ِ
ِ
عظیمالجسه»

پوری :راهب سالها انجمن
ادبی وندا د را اداره میکرد
و عــاوه بر آن ،همیشــه
بــرای برگــزاری و اداره
کردن مجامع ادبی پیشقدم
میشــد .ادبیات ما یکی از
خدمت گذاران خالص خود
را از دست داد

وی در پایــان صحبتهــای خــود بیان
میکند :هــی این ســتارهها بــه زمین
میریزنــد و چه غمگینانــه میریزند .هر
شب ســتارهای را به زمین میکشند و باز
این آســمان غمزده ،غرق ستارههاســت.
یــک ســتاره دیگر رفــت و مــن واقعا
متاسفم.

چقدر مرگ آسان شده است

کار شاعر آمیزهای از جنون و خر د است .یعنی
به قول آندره ژید ،شعر را جنون دیکته میکند
و عقل مینویسد .به گمانم راهب از آنهایی بود
که جنون شاعرانهاش وجه پررنگتری داشت،
هم در شــعر و هم در زندگیاش .این موضوع
را در شــعرهای او میتوانی د مشــاهده کنید و
ببینید کــه دیوانگیهای پر انرژی شــاعرانه،
گاهی سطرهایش را منفجر میکن د و حتی در
لحظاتی به شکلی مثبت از ساختمان منطقی و
فرم محتمل شعر بیرون میزند.
غم نان و دستاندازهای آن

گروس عبدالملکیان ،شاعر ،نظریه پرداز ادبی و
دبیر بخش شعر نشــر چشمه است و از راهب
اینگونه میگوید :بی شــک متاثر و متاســف
هســتم و باید بگویم این اتفاق از جهاتی برایم
سخت بود و به این فکر میکنم که این روزها
چقدر مرگ آسان شده است ،انگار از اعماق به
سطح آمده و مثل کوسهای ،به شکلی دیوانهوار
مشغول به زیر کشیدن عزیزانت است.
شعر را جنون دیکته میکن د و عقل
مینویسد

وی افــزود :مــن و راهب از ســالها پیش،
یکدیگر را میشــناختیم و روزهای شــیرینی
را با هــم گذراندیم .در حدو د ده ســال پیش،
ســفری چند روزه به اصفهان و سمیرم داشتیم
و اگرچه پیش از آن همدیگر را میشناختیم در
آنجا فرصتی طوالنی بــرای کنار هم بودن و
دوســتی عمیق فراهم شد .یعنی هر دو مهمان
دانشگاه اصفهان بودیم و بع د قرار بو د من برای
برنامهای دیگر که برنام ه شعر و موسیقی بود به
سمیرم بروم .اتفاق ًا دقیق خاطرم هست ،مهمان
موســیقی آن برنامه هم آقای مجی د درخشانی
بــود .پس راهب عازم تهران بــود که ناگهان
با همان خصلتهای شــاعرانه و کولیوار خود
به جــای اینکه برگردد تهران ،گفت« :من هم
میآیم ســمیرم ،تهران فرار نمیکند ،بخواهد
هم نمیتواند از جایش بلن د شود»
عبدالملکیان با اشاره به اینکه اولین کتاب راهب
را در نشر چشــمه با عنوان «دو استکان عرق
چهل گیاه» به چاپ رسانده است ،ادامه میدهد:

پس از مدتها ،درهای برج «ایفل» باز شد
روز پنجشــنبه شــهروندان پاریس بــه همراه
گردشگران اجازه یافتن د پس از سه ماه تعطیلی
از برج ایفل بازدید کنند.
به گزارش صبح امــروز و به نقل از خبرگزاری
فرانســه ،روز پنجشنبه ،پس از م دتها تعطیلی
ناشــی از شــیوع ویــروس کرونا ،بــه روی
بازدیدکنندگان باز شد.
این طوالنیترین مدت تعطیلی این برج از زمان
جنگ جهانی دوم تاکنون محســوب میشود.
با وجو د بازگشــایی این برج ،بــه دلیل رعایت
نکات بهداشــتی و جلوگیری از ابتال به ویروس
کرونــا همچنان محدودیتیهــای برای بازدی د
پابرجاست.
در حال حاضر بازدیدکنندگان فقط میتوانند از
طریــق پلهها از طبقه اول و دوم این برج دیدن
کنند .اســتفاده از آسانسور به دلیل نگرانیها از
ابتالی بازدیدکنندگان به ویروس کرونا ممنوع است .به منظور سهولت در رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،بلیتهای بازدید از
این برج نیز به تعدا د کمتری نسبت به گذشته به فروش خواهد رسید.
به طور معمول ســاالنه  ۷میلیون نفر از برج ایفل بازدید میکنن د که یک ســوم این آمار را بازدیدکنندگان خارجی تشــکیل
یدهند.
م 
فرانســه یکی از پربازدیدترین کشــورهای جهان شناحته میشود .صنعت گردشــگری این کشور در دوران گسترش کرونا و
قرنطینهای که منجر به تعطیلی هتلها ،رستورانها ،موزهها و سینماها شد با خسارات شدیدی مواجه شد.
فرانســه محدودیتهای سفری برای کشــورهای اروپایی را از پانزدهم ژوئن لغو کرد تا با حضور گردشگران خارجی صنعت
گردشگری این کشور در فصل تابستان احیا شود.

این شــاعر برجســته اظهار میکند :در برنامه
چهارسوی شعر ،علیرضا راهب مهمان جلسهام
در موسســه بهاران بود و این آخرین برنامهای
بــود که از نزدیک او را دیدم .اتفاقا در پســتی
که در رابطه با فوت علیرضای عزیز منتشــر
کردم ،خیلی از دوســتان یاد آن جلسه و ایشان
کردند که چقــدر فروتن ،مهربان و دارای طنز
ویژه خو د بود .شخصیت شــوخ طبع و انرژی
و گرمای خــاص در مراوداتش از ویژگیهای
منحصر به فر د علیرضا بود و امیدوارم روحش
در آرامش باشــد.وی در ارتباط با حمایتهای
مــادی و معنوی از هنرمنــدان بیان کرد :این
موضوع دو جنبه دارد .یکــی نهادهای دولتی
مثــل وزارت فرهنــگ و خانــه هنرمندان یا
نهادها و موسسات مســتقلاند و دیگری هم
ن مولفهها درحمایتهای مادی
مردم؛ همه ایــ 
و معنوی از هنرمن د موثرند .جنبه مردمی یعنی
آن چیزی که از دل فضای مردم و توجه مردم
به شعر و شــاعران و هنرمندان اتفاق میافتد؛
یعنی از پیگیری جدی شعر و تهیه آثار شاعران
گرفتــه تا ارتباط و پیگیــری احواالت آنها .و
دیگری هم جنبه نهادهای دولتی و مســتقل؛
که علیالخصوص در مور د نهادهای دولتی باید
گفت که هنــوز حمایتهای الزم و حداقلی را
که از حقوق اولیه شاعران در هر مملکتی باید
باشد ،آنطور که میبایست به عمل نمیآورند.
گــروس عبدالملکیان در پایــان صحبتهای
خو د و در ادامه حرفهای پیشــین تاکی د کرد:
آنچه در دســتگاه دولتی وجــو د دارد ،بای د در
اختیار مردم ،هنرمندان و شــاعران قرار بگیرد

و به شــکلهای مختلف ،مردمی شود .راهب
در دورههایی به لحاظ شغلی و معیشتی ،دست
اندازهای ســخت و دغدغههایی داشــت که
متاسفانه او را به شکلی جدی تحت فشار قرار
میداد .در صورتی که او شــاعری مستع د بود
که باید تمام زمانــش را خرج ادبیات میکرد،
نه خرج دغدغههای روزمــره و درگیریهایی
که او را تلــف میکردند .برای هنرمندان نباید
عمیقترین غم ،غم نان باشد .اشخاصی مانند
راهب باید بدون دغدغههای دمدســتی بتوانند
بخوانن د و ببینن د و بشــنوند و بنویسند و اعماق
روح جامعه را در آثارشان بازتاب دهند.
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فرهنگ وهنر

تســت تشخیص کرونای رضا بهرام ـ خواننده موسیقی پاپ ـ مثبت اعالم
شــد.به گزارش صبح امروز و به نقل از ایســنا محمدحســین توتونچیان،
تهیهکننده موســیقی با تایی د خبر ابتالی رضا بهــرام به کرونا و وضعیت
جســمی این خواننده ،گفت :هم اینک رضا بهرام در منزل خود بســتری
است و قرار است طبق دســتور پزشک به مدت  ۱۲روز دوران قرنطینه را
در منزل سپری کند.

بهرام حدو د شــش روز اســت که به کوی د ـ  ١٩مبتال شــده است و طبق
گفته پزشک معالج ،ریههایش درگیر ویروس کرونا شدهان د اما این درگیری
به حدی نیســت که نیاز به بستری شدن در بیمارســتان باشد.رضا بهرام
آخرین بار در جشنواره موسیقی فجر سال گذشته حاضر ش د و روی صحنه
رفت .پس از آن با اعالم رســمی گسترش ویروس کرونا در کشور ،تمامی
اجراهای صحنهای موسیقی در کشور لغو شد.

رضا بهرام کرونا گرفت

خبر

هیأت رئیسه خانه مطبوعات خراسان رضوی
انتخاب شدند

هیــأت رئیســه خانــه مطبوعات و
رســانههای خراســان رضــوی در
نخســتین جلســه هیأت مدیره این
موسسه انتخاب شدند.
به گــزارش صبــح امــروز ،به نقل
از روابــط عمومی خانــه مطبوعات
و رســانههای خراســان رضوی ،در
نخســتین جلســه هیأت مدیره خانه
مطبوعــات و رســانههای اســتان
خراســان رضوی که عصر پنجشــنبه ،پنجم تیر در مشهد برگزار شد ،افشین تحفهگر معاون
فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشا د اسالمی خراسان رضوی ،ضمن تقدیر از هیأت
مدیره ســابق خانه ،مشارکت  ٨١درصدی اعضای این موسســه را در انتخابات اخیر هیئت
مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه ها امیدبخش دانست.
در ادامه این جلسه با برگزاری انتخابات داخلی« ،محمد سعید احدیان» به عنوان رئیس هیئت
مدیره« ،غالمرضا بنی اســدی» به عنوان نائب رئیس« ،محمدجمال رستم زاده» به عنوان
خزان هدار« ،مجتبی نوریان» به عنوان منشــی(دبیر) و «مجتبی محمودی» به عنوان سخنگو
و مدیر روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانههای استان خراسان رضوی همگی برای مدت
یک سال انتخاب شدند.
در بخشــی از این جلســه که با حضور همه اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات
و رســانههای استان برگزار شد ،هر یک از اعضا و بازرسان نظرات خود را درباره برنامههای
آینده خانه مطرح کردند.
در این جلســه همچنین درباره گزینههای تصدی پســت مدیر خانه مطبوعات و رسانههای
خراسان رضوی بحث و گفت و گو و مقرر شد در جلسه بعدی انتخاب مدیر بر اساس برنامه
انجام شود.
در قســمتی از این جلسه همچنین بازرسان خانه خواستار تداوم رون د عضویت واجدان شرایط
در خانه و پاالیش اعضای سابق شدند.
شایان ذکر اســت در انتخابات الکترونیکی هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های استان
خراســان رضوی که بیســت و هفتم خرداد ماه امســال به طور همزمان با  ۱۳استان کشور
برگزار شد« ،مجتبی محمودی»« ،محم د سعید احدیان»« ،غالمرضا بنی اسدی»« ،مجتبی
نوریــان»« ،محمد جوا د رنجبر»« ،محمد جمال رســتم زاده» و «توحید آرش نیا» به ترتیب
با کســب بیشــترین تعداد آرا برای مدت سه سال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره خانه
مطبوعات و رســانه های استان خراســان رضوی و زهرا رنگ آمیز طوسی و عقیل رحمانی
برای مدت یک سال به عنوان بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی انتخاب
شدند.

کتاب همدم

عبدالملکیان :جنون شــاعرانه
راهــب به مراتــب پررنگتر از
د و منطقی او
وجه چهارچوبمن 
بود .این موضوع را در شــعرهای
د مشاهده کنید.
او نیز میتوانی 
دیوانگیهــای شــاعرانه او در
سطرها مشــهو د است و حتی
در جاهایی به شــکلی مثبت از
ساختمان منطقی و فرم محتمل
شعر بیرون میزند

گوشهای از دنیا خالی شد

بی شک جای خالی او نه تنها برای دوستانش
در انجمن ادبــی ونداد ،بلکه برای جامعه ادبی
ایران برای همیشه خالی خواهد ماند ،چراکه با
مرگ هر انسان گوشهای از دنیا تهی میماند.
علیرضــا راهب ســال  ۱۳۴۶در تهران متولد
شــد .شــاعر ،ترانهســرا و مترجم بــو د و در
دانشــگاه تبریــز حقوق خواند .دهه شــصت،
آغاز دوران شــاعری او بــود و از آنجا که ده
ســال ساکن شهر تبریز بود ،به زبان ترکی نیز
تسلط داشت«.دو اســتکان عرق چهل گیاه»،
«عشــق پاره وقت» و «به احترام سی و پنج
ســال گریه نکردن» کتابهایی هستند که از
علیرضا راهب به جا مانده است .وی پنجشنبه
 ۵تیر ،در پی ابتال به ویروس کرونا ،در ســن
 ۵۳سالگی در بیمارستانی در تهران دار فانی را
وداع گفت.

شمارش معکوس برای بازگشایی موزه «لوور»
موزه «لوور» فرانســه پــس از حدو د چهار ماه
تعطیلی ناشــی از شیوع ویروس «کووید»۱۹-
برای بازگشایی آماده میشود.
به گزارش صبح امروز و بــه نقل از رویترز ،با
وجــود لزوم رعایت فاصلهگــذاری اجتماعی و
احتمال حضور نداشــتن بسیاری از گردشگران
خارجی در فرانســه در چن د ماه پیشرو ،به نظر
میرســ د حتی «لوور» پســاقرنطینه نیز بسیار
خلوت و بیســروصداتر از حالت معمول باشد.
از مدتی پیش ،ششــم جوالی ( ۱۶تیر ماه) به
عنوان تاریخ بازگشــایی موزه مشهور «لوور»
فرانســه اعالم شــده بود.این هفته ،کارگران
آخرین تمهیدات الزم برای بازگشایی موزهای
که مدیرانش از آن به عنوان پربازدیدترین موزه
جهان یاد میکنن د را انجام خواهند داد.
قرار است جایگاههای ژلهای ضدعفونیکننده
دست در قســمتهای مختلف موزه قرار داده شود ،همچنین سیستم رزرو بلیت برای زمانبندی حضور بازدیدکنندگان در
مجموعه در نظر گرفته میشــود و نشــانههایی برای یادآوری رعایت فاصلهی یک متری و استفاده از ماسک نیز قرار داده
خواهد شد.مســووالن موزه «لوور» معتقدند شــمار اولیه بازدیدکنندگان از این موزه فقط یک پنجم آمار بازدیدکنندگان در
شــرایط پیش از شــیوع ویروس کرونا خواهد بود.پیش از وقوع بحران کرونا ،در هر ماه حــدو د یک میلیون نفر در فصل
تابستان از موزه «لوور» بازدی د میکردند که سه چهارم این آمار را گردشگران خارجی تشکیلمیدادند.به گفته مدیر موزه
«لوور» ،قرنطینه ناشــی از ویروس کرونا خســارت  ۴۰میلیون یورویی را برای این موزه به دنبال داشته است .با این حال
مدیر این موزه معتق د اســت حتی اگر رسیدن به شــرایط عادی دو تا سه سال طول بکشد« ،لوور» میتواند این بحران را
پشت سر بگذارد.

عابس قدســی (مدیر کافه کتاب مشــهد) در دیدار با خادمین همــدم گفت « :همدم برای
بدوستان و کتابخوانهای مشهدی ،اهمیت زیادی دارد»
کتا 
به گزارش روابط عمومی موسس ه خیری ه همدم ،مدیر کافه کتاب مشه د و جمعی از همکاران
ایشان ،به مناسبت روز دختر و گرامیداشت دهه کرامت ضمن رعایت پروتکلهای بهداشتی،
با خادمین موسســه دیدار کردند و پیام محبتآمیز جمعیت کتابخوان مشه د را به اهالی این
خانه رساندند.
در ایــن دیدار فرهنگی که در دفتر مدیر عامل همدم صــورت گرفت ،هر یک از طرفین به
اهمیت جویاشدن مردم و مسئولین از احوال کمتوانان ،بهویژه در روزهای پر از تنهایی 400
دختر بیسرپرست همدم به خاطر شیوع ویروس کرونا ،تاکی د کردند.
خانــم دکتر حجت در ایــن خصوص گفت« :از اوایل اســفند  98تاکنون و به جهت رعایت
سالمت و امنیت فرزندانمان ،محدودیتهای جدی و پیگیری را رعایت کردهایم که میتوان
به لغو بازدیدهای مردمی ،لغو مراســمات همگانی در تاالر موسسه و ...اشاره کرد که هرچند
باعث افزایش ســامت اهالی این خانه شده ،اما متاســفانه به دلیل عدم مراجع ه خیرین ،بر
وضعیت مالی موسســه اثر منفی داشته اســت .امیدواریم به لطف خدا و هماندیشی مدیران
فرهنگی بخش خصوصی شــهرمان همچون کافه کتاب مشهد ،فرصتهای جدیدی خلق و
از این مرحله به سالمت عبور کنیم».
عابس قدســی (مدیر کافه کتاب مشــهد) نیز گفت« :ما بنا بر مســئولیتهای اجتماعی که
برعهــده داریم در زمان محدودیتهای بوجو د آمده بخاطر شــیوع ویــروس کرونا ،به این
فکــر افتادیم که کمکــی هرچن د کوچک به شناســایی همدم در میان اهالــی کتابخوان و
گدوست مشهد کنیم و در همین راستا ،یکی از نقاشیای علی میری (نقاش مشهدی) را
فرهن 
به پازلهای مختلفی تقســیم کردیم و از مردم و هنرمندان مشهدی خواستیم در رنگآمیزی
این اثر ،مشــارکت کنند .در نهایت حدود  300نفر از مراجعهکنندگان به کافه کتاب ،در این
طرح شرکت کردند و  4پازل نیز توسط  4نفر از دختران هنرمن د همدم رنگآمیزی ش د و پس
از تکمل به مزایده گذاشته شد».
وی افزود« :این طرح ،آوردهی مالی بســزایی برای همدم نداشت اما از این لحاظ که جمعی
از کتابخوانهای مشــهدی در آن شرکت کردند در نوع خود بینظیر بود .اهالی کتابخوان
شــهرمان ضمن آشنایی بیشتر با همدم به فکر نیازها و مشکالت  400دختر موسسه افتادند
بدوســتان
و امیدواریــم پس از اتمام محدودیتهای کنونی ،دی د و بازدیدهای فرهنگی کتا 
مشهدی با همدم بیشتر شود».
در پایان این بازدید ،تابلوی رنگآمیزی شدهی علی میری و وجه جمعآوری شده ،به فرزندان
همدم اهدا شد.

برگ آخر

روزنـامه اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی خراسان رضوی
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

حسینرفیعی

روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :

تمامی سازمان ها و اداراتی که در اداره امور شهرها نقشی دارن د و در این راه وظایف به عهده آنها گذاشته شده است
در امور حاشیه نشینی نیز مسئول می باشند .در برخور د با حاشیه نشینی که طبقات بی بضاعت و فقیر جامعه را در
بر می گیرند قوانینی وجود دار د که از طریق برنامه های توسعه اجتماعی – اقتصادی و طرح های شهری در اصالح
و
و بهبو د و مدیریت محدوده های حاشیه نشینی شهری تاثیر می گذارند و با توجه به اینکه فاصله میان درآمد خانواده ها
قیمت مسکن پدیده حاشیه نشینی را به وجود می آور د و آن را گسترش می دهد ،در برخورد با حاشیه نشینی ،سیاست ها و قوانین عمدتا
بر پایه تامین مســکن افرا د بی بضاعت و کم درآمد جامعه بوده اســت و از اینرو سیاست های خانه های ارزان قیمت توسط سازمان ها
و نها د های مرتبط پی گیری می شــده است که می توان از شــهرداری ،مسکن وشهرسازی و بنیا د مسکن انقالب اسالمی نام برد .در
بند  21ماده  55قانون شهرداری های کشور اتخاذ تدابیر الزم جهت ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت شهررا در
وظایف شهرداری قرار داده است 0بع د از پیروزی انقالب اسالمی با توجه به سیاست رسیدگی به امور محرومین سازمان ها و نهادهایی
شکل گرفتند که وظیفه اصلی آنها خانه سازی برای قشر محروم جامعه می باشد .بنیاد مسکن در  21فروردین ماه 1358بنا به فرمان امام
خمینی )ره) به منظور تامین مسکن برای محرومان شکل گرفت ماده سه اساسنامه اشاره به ساخت واحدهای ارزان قیمت بطور مستقیم
یا با مشارکت مردم با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذیربط در شهر و روستا دارد .در سال  1361سازمان زمین شهری تشکیل شد
و متقاضیان را به انفرادی ،تعاونی و انبوه ســاز تقســیم و با اعالم ضوابطی برای هر یک سعی کرد به واگذاری زمین برای ساخت مسکن
نظم دهد .اما با محدودیت های قایل شــده بخش بزرگی از جامعه از شــمول واگذاریها خارج گشت از این رو رشد سکونتگاه های غیر
رسمی در دوره 1355-1365،نشانه کنار گذاشتن کم درآمدها در آن زمان است.
در برنامه اول توسعه جمهوری اسالمی ایران در بخش مسکن برنامه کمی درباره کم درآمدها و اسکان غیر رسمی وجو د نداشت.
در بخش سیاســت های کلی اولویت دادن به مســکن برای اقشار محروم؛ و در بخش سیاســت های اجرایی استفاده از ساز و کار نرخ
ترجیحی مطرح شــد .تعجیل در تدوین برنامه اول و همچنین در اعمال سیاســت های آزاد سازی باعث ش د که برنامه های تفصیلی در
مورد کم درآمدها به مرحله عمل نرسد .بدین ترتیب سهم مسکن کم درآم د ها کمتر از پیش ش د و این امر بر ابعاد اسکان غیر رسمی در
طول برنامه افزود و حتی تنش ها اجتماعی و سیاسی ایجاد کرد.در شهریور سال  1372ماده واحده ای جهت عنوان قانون تهیه مسکن
برای افرا د کم درآمد وزارت اقتصاد و دارایی موظف گردی د عالوه بر مالیات مقرر نیم درصد از درآم د مشمول مالیاتی بانک های کشور را
اخذ و به حساب مخصوص خزانه واریز و در قالب قانون بودجه به حساب صد امام واریز نماید و بنیا د مسکن انقالب اسالمی موظف است
مبلغ دریافتی مزبور را صرفا در جهت تامین مسکن ارزان قیمت برای محرومین مصرف نماید .در برنامه دوم توسعه سعی بر آن بو د که
ضعف های بخش مســکن از طریق تکمیل نظام کمک اعتباری قایل شدن وام وکمک به احداث شهرهای جدی د وآماده سازی برطرف
شــو د که این امر مشــروط به کاهش سطح زیر بنای واح د مسکونی گردیده در این برنامه تصحیح و تعادل بخشی بازار مسکن از طریق
مسکن حمایت شده و جبران شکست های بازار مسکن از طریق مسکن اجتماعی برای کم درآمدها در دستور کار قرار گرفت .در برنامه
ســوم توســعه از طریق معافیت مالیاتی برای واحدهای کمتر از  120متر مربع و ارائه تسهیالت بانکی و طبق ماده 41قانون برنامه سوم ،
ســازمان ملی زمین و مســکن وزارت مسکن وشهرسازی به منظور تامین اعتبار مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی مجاز گردی د اراضی
شــهری در تملک خود را به قیمت روز بفروشــد .در ادامه نیز در راستای دست یابی به توسعه پایدار و بهبو د محیط زندگی در شهرها و
رویه ماده  30قانون برنامه چهارم در مور د عمران و مسکن شهری و روستایی تدوین و سیاست ها و اقدامات مربوط به مسکن کم درآمد
مشخص گردی د و به همین ترتیب برنامه های توسعه ادامه یافتند.
بطور کلی سیاست های دولت در مورد مسکن را می توان اینگونه نام برد که :
 -1افزایش سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بخش مسکن.
. -2حمایت های مالی انبوه سازی واح د های سکونتی کوچک. 1 .
 -3مالیات بندی و حمایت های مالی کار آمد و توجه به بیمه مسکن
. -4کاهش نظارت دولت و متحول نمودن مدیریت مســکن و زمین به واحدهای مدیریت محل ســازمان های اســتانی و شهردایها و
ارتقاء ساخت مسکن استیجاری و تعاونی مسکن
اما امروز بای د رســانه ها و جامعه نخبگانی پیگیری نمایند که هریک از ســازمان های متولی چه کاری انجام داده اند که امروز وضعیت
مسکن و حاشیه نشینی غیر کنترل شده است
یقینا ساخت و عرضه مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد و .ایجاد و احداث خانه های مسکونی اجاره ای ارزان قیمت برای اقشار
کم درآمد باید مور د تاکید قرار بگیرد و به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.

511/5اداره کل ثبت اسنا د و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنا د و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن

د رسمی
د سن 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق 

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی .
برابر رای شماره  139960306021000142هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سن د رسمی مستقر در واح د ثبتی ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی دشتی رحمت آبادی فرزند
عباسعلی به شماره شناسنامه  118صادره از بردسکن درششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  183متر مربع قسمتی ازپالک
 214فرعی از 8اصلی واقع درخراسان رضوی بخش 4حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی ورثه زهرا مدرس
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شو د در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سن د مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشن د می توانن د از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خو د را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خو د را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سن د مالکیت صادر خواه د شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/3/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/7 :
غالمرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسنا د وامالک بردسکن
******************************
511/6اداره کل ثبت اسنا د و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنا د و امالک حوزه ثبت ملک تربت بجستان

د سندر سمی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق 

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی.
نظر به دســتور موا د 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاق د سن د رسمی منصوب 1390/9/20
وبرابر رای شــماره  139960306020000029هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاق د سن د رسمی مستقر در واح د ثبتی حوزه ثبت ملک بجستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محم د قادری به
شناسنامه شماره  1کدملی  5629948921صادره بجستان فرزن د غالمعلی در ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر یکباب
مغازه به مساحت  124/58مترمربع قسمتی از پالک های ثبتی  289و  290فرعی از یک اصلی واقع در بخش دو گنابا د حوزه
ثبت ملک بجستان خریداری مع الواسطه از محل مالکیت جهان بی بی دانشوری بجستانی در پالک  289فرعی و از محل
مالکیت محمدعلی فرزن د حبیب در پالک  290فرعی محرز گردیده است .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی وســاختمانهای فاق د سن د رســمی ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق
روزنامه محلی وکثیر االنتشار در شهرها منتشر ودر روستا ها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم
شده اعتراض داشته باشن د بای د از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خو د را به
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسی د اخذ نماین د  .معترض بای د ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمای د و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل ده د که در این صورت اقدامات
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگر د د یا معترض گواهی تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکن د اداره ثبت مبادرت به صدور سن د مالکیت می نمای د و صدور سن د مالکیت مانع
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول  99/4/7 :تاریخ انتشار نوبت دوم 99/4/23 :
مجی د طیبی ـ رئیس ثبت اسنا د و امالک بجستان
************************************
د رسمی ()1716
د سن 
511/7هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق 

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی
نظر به دستور موا د  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی مصوب  1390/09/20و برابر
رای شــماره  139960306005001716مورخ  99/03/31هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واح د ثبتی
نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای مسعو د اوالدی فرزن د محم د حسین نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت
 67/73مترمربع از پالک شماره  19فرعی از  38اصلی واقع در شاه پسن د بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از
مالک رسمی آقای محم د موسوی نیشابوری فرزن د حسن محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این
روزنامه و محلی کثیراالنتشــار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خو د را به اداره ثبت محل
وقوع ملک تسلیم و رسی د اخذ نماین د معترض بای د ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل نمای د و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل ده د که در این صورت اقدامات ثبت
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگر د د یا معترض گواهی تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکن د اداره ثبت مبادرت به صدور سن د مالکیت می نمای د و صدور سن د مالکیت مانع
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  99/04/07تاریخ انتشار نوبت دوم 99/04/22
علی امینی-رییـس ثبـت اسـنا د و امـالک نیشـابور
***************************************
مفقودی

جواز اسلحه شکاری 5تیر ساچمه ای ساخت ایران به شماره سالح  0250021278406به نام اسحاق اسحاقی ایل بیگی جامی
مفقو د گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

Sobh _E mrooz

آدرس :بولوار دانش آموز  -دانش آموز-30پالک 4
تلفن38929825 -38929824:

Sobh _E mrooz

نمابر 051 - 38923452 :سامانه پیام کوتاه100080888 :

یادداشت

محسن قدیمی باقرآباد
کارشناس علوم سیاسی

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

سازمان آگهیها051-38929823 :

طبری برای چه کارهایی رشوه گرفت؟

آن سوی قوانین مسکن

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

اکبر طبری یا همان هزاردستان طی مدت
بیســت ســال در قوه قضاییه برای انجام
فســادهای خو د رشوههای بســیاری را از
متهمان مختلف دریافت کرد .این معاون اجرایی
ســابق حوزه ریاست قوه قضاییه میلیاردها تومان
رشوه در کنار هزاران متر زمین از همدستان خود
دریافت کر د و فقط از حسن نجفی متهم ردیف دوم
پرونده مبلغ هشت میلیار د تومان پول گرفته است
پولی در قالب رشــوه که طبری میگوی د دوستانه
به او اعطا شده و اگر میخواست  ۸۰۰میلیار د هم
یدادند .مطابق با کیفرخواست طبری سر
به او م 
دســته یک شــبکه چن د نفری ارتشاء را بر عهده
داشته و چندین میلیار د تومان پول و هزاران قطعه
زمین را گرفته است .مصطفی نیازآذری که سال
 ۹۰به عنوان متهم فسا د اقتصادی دستگیر شده
بو د برای رهایی خو د از بن د قانون پنج قطعه زمین
و یک ویال در بابلســر به عنوان رشوه به طبری
داد .دریافت پنج قطعه زمین در بابلســر ،زمین ۳
هزار متری در کریمخان ،زمین هزار و  ۶۵۷متری
در لواســان و یک دســتگاه آپارتمان  ۱۰۸متری
در مجتمع ســانا از جمله دیگر رشوههای طبری
بوده اســت .طبری همچنین از رسول دانیال زاده
متهم ردیف چهارم پرونده یک دستگاه آپارتمان
الکچری در یکی از برجهای تهران دریافت کرده
بو د و مشــخص نیست که رشوههای او برای چه
بوده است/ .باشگاه خبرنگاران
هاشمی :احم دینژا د هم حق
کاندیداتوری دارد

محم د هاشــمی ،برادر آیت اهلل هاشمی و عضو
پیشــین حزب کارگزاران بــه خبرآنالین گفت:
اصولگرایــان هر کاندیدایی را اراده کنن د از ســد
یدهن د و این شورا سخت
شورای نگهبان عبور م 
گیری نســبت به آنها ندارد .حساسیت و سخت
گیری شــورای نگهبــان بر چهرههــای جریان
«اعتدال» یا «اصالح طلب» بســیار بیشتر بوده
است .انتخابات ریاســت جمهوری آینده رقابتی
باشــ د مردم نیز برای حضور در پای صندوقهای
یدهند .عیار
رأی تمایل بیشــتری از خو د نشان م 
کاندی داها بای د هم وزن جایگاهی همچون ریاست
دولت باشد .این طور نباشــ د که یکسری چهره
ناشــناخته در کنار افرادی کــه توانایی میدیریت

مستاجران در حال رفتن از تهران هستند /هاشمی :احم دینژا د هم حق کاندیداتوری دارد
حق مالکیت پدر بر فرزن د در قتل وی ،برداشت فقهی است
کشور را دارن د به رقابت بپردازند .احمدی نژا د و هر
که براساس قانون تایی د شود ،حق کاندیداتوری در
انتخابات را دارد .متاسفانه عملکر د شورای نگهبان
در نظارت استصوابی خوب نبوده و حتی آیت اهلل
هاشمی را به بهانههایی ردصالحیت کرد️.کرونا و
شرایط اقتصادی فعلی به شدت بر انتخابات ۱۴۰۰
تاثیر خواه د گذاشت.
مستاجران در حال رفتن از تهران هستند

حســام عقبایی نایب رییس اتحادیه مشــاوران
امالک گفت :مستاجری که میخواه د خانه اجاره
کند ،با توجه به اینکه تورم  ۳۰درص د است ،حقوق
او  ۸درص د از تورم عقب است .حاال اجارهبهای این
فر د تا سقفی بای د افزایش یاب د که قدرت پرداخت
داشته باشد .از ســال  ۹۷به بع د بخش زیادی از
مستاجرانی که در شمال تهران مستاجر بودند ،به
میانه تهــران آمدن د و آنهایی که در میانه تهران
بودنــد ،به جنوب تهران رفتنــ د و گروهی که در
جنوب تهران بودند ،به حاشــیه تهران نقل مکان
کردنــد؛ آن هم بــه دلیل اینکه نمیتوانســتند
اجارهبهای خــو د را پرداخت کنند .جمعیتی حدود
 ۱۵تــا  ۲۰درص د از مســتاجران مشــمول این
جابهجاییهای قهری شدند/ .خبرآنالین
دادگستری استان مرکزی :حکم اجرایی
حبس در خصوص کارگران آذرآب اراک
صادر نشده است

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص
انتشــار برخی خبرها در رســانهها مبنی بر حکم
اجرایــی بــرای  ۴۲کارگر شــرکت آذرآب اراک
افزود :تا این لحظــه حتی یک روز حبس و یک
ریال جــزای نقدی اجرایــی در پرونده کارگران
آذرآب اراک صادر نشــده و خبری که در فضای
مجازی منتشر شده ،کذب است .حجت االسالم
«عبدالمهدی موســوی» چهارشــنبه شــب در
خصوص انتشــار برخی خبرها در رسانهها مبنی
بر حکم اجرایی برای  ۴۲کارگر شــرکت آذرآب
اراک افــزود :تا این لحظه حتی یک روز حبس و
یک ریال جزای نقدی اجرایی در پرونده کارگران

د رسمی ()1657
د سن 
511/12هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق 

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاق د ســن د رسمی نظر به
دســتور موا د  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رســمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره
 139960306005001657مــورخ  99/03/27و  139960306005001850مــورخ  99/04/03هیات اول موضوع ماده یک قانون
مذکور مستقر در واح د ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای محم د امامیان و خانم زکیه امامیان فرزندان قاسم هرکدام سه
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  1575/3مترمربع از پالکهای شماره های 8و9و11و 16فرعی از  200اصلی
واقع در اراضی قاضی آبا د بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای قاسم امامیان فرزن د محم د حسن محرز
گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه
این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو
ماه اعتراض خو د را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسی د اخذ نماین د معترض بای د ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نمای د و گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل ده د که در این
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگر د د یا معترض گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکن د اداره ثبت مبادرت به صدور سن د مالکیت می نمای د و صدور سن د مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  99/04/07تاریخ انتشار نوبت دوم 99/04/22
علی امینی-رییـس ثبـت اسـنا د و امـالک نیشـابور
د رسمی ()1717
د سن 
511/8هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق 

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاق د ســن د رسمی نظر به
دســتور موا د  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رســمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره
 139960306005001717مورخ  99/03/31هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واح د ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه
و بالمعارض آقای اسماعیل انتظاری فرزن د مجتبی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  24مترمربع از پالک شماره 946
فرعی جایگزین  49فرعی باقیمانده از  41اصلی واقع در اراض کاظم آبا د بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی
خانم حجیه بی بی صبری شرق محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سن د رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خو د را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسی د اخذ نماین د معترض باید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمای د و گواهی تقدیم دادخواست را
به اداره ثبت محل تحویل ده د که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در
مهلت قانونی واصل نگر د د یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکن د اداره ثبت مبادرت به صدور سند
مالکیت می نمای د و صدور سن د مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  99/04/07تاریخ انتشار نوبت
دوم 99/04/22
علی امینی-رییـس ثبـت اسـنا د و امـالک نیشـابور
****************************************
د رسمی ()1723
د سن 
511/9هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق 

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاق د ســن د رسمی نظر به
دســتور موا د  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رســمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره
 139960306005001723مورخ  99/03/31هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واح د ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه
و بالمعارض خانم نجمه عراقی فرزن د محم د نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  150/04مترمربع از پالک شماره 624
فرعی مجزی شده از  24فرعی از  3اصلی واقع در اراضی ده جیلوگر بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی
آقای محم د عراقی فرزن د کاظم و خانم زهرا نایب فرزن د محم د اسماعیل محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این
روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خو د را به اداره ثبت محل وقوع ملک
تسلیم و رسی د اخذ نماین د معترض بای د ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل
نمای د و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل ده د که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه
است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگر د د یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند
اداره ثبت مبادرت به صدور سن د مالکیت می نمای د و صدور سن د مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول
 99/04/07تاریخ انتشار نوبت دوم 99/04/22
علی امینی-رییـس ثبـت اسـنا د و امـالک نیشـابور
****************************************
مفقودی

سن د و برگ سبز خودرو وانت سیستم پیکان تیپ  1600iمدل  1385به شماره پالک  32ایران  827ل  23شماره موتور 11285006811
شماره شاسی  12172152مربوط به علی اکبر روحی تربتی مفقو د گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

ســه برگ سبز سفی د موتور سیکلت سیستم روان سیکلت تیپ  CG125CCمدل  1391به شماره پالک  766-87473شماره موتور
 NEK**125A*51026045شماره تنه  NEK**125A9100395مفقو د گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آذرآب اراک صادر نشــده و خبری که در فضای
مجازی منتشر شده ،کذب است .وی اعالم کرد:
اخبار موثق بدون شــک از مجاری رســانههای
رســمی و منابع معتبر خبری بــه اطالع عموم
خواه د رسید .حجتاالسالم موسوی در خصوص
اتهام یکی از مدیران اســتان مرکزی نیز افزود:
سواالتی از ســوی دستگاههای امنیتی و قضایی
استان مرکزی نسبت به فعالیت و عملکر د شرکت
شهرکهای این استان طرح شده که مدیرعامل
این نها د برای پاسخ به برخی سواالت به دستگاه
قضایی دعوت شد.
فرماندار حمیدیه :شایعه پیدا شدن بمب در
روستای دهکده کذب است

فرماندار شهرســتان حمیدیه با ر د خبر پیدا شدن
بمب در روســتای دهکده حمیدیــه گفت :این
دستگاه رادیو ســون د هواشناسی یکبار مصرف
است که به منظور اندازهگیری دما ،رطوبت ،فشار
و سمت و سرعت با د در جو به کار میرود.
پیش از ظهر امروز فیلمی درشبکههای اجتماعی
منتشــر شــد ،مبنی بر اینکه یــک بمب میان
زمینهای کشــاورزی روســتای دهکده از توابع
شهرســتان حمیدیه رها شده اســت .اما شاهین
هاشمی فرماندار شهرستان حمیدیه در این رابطه
در گفتگو با خبرنگار فارس در حمیدیه ،با ر د این
ادعا ،اظهار کرد :با توجه به اطالعاتی که از مدیر
کل هواشناسی دریافت کردیم این دستگاه رادیو
ســون د هواشناســی یک بار مصرف است که به
منظوراندازهگیری دما ،رطوبت ،فشــار و سمت و
سرعت با د در جو به کار میرود/ .فارس
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:
عربستان کوتاهی کر د که حج را تعطیل کرد

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به
اینکه حج برای تمام مسلمانان است ،نه فقط برای
مردم عربســتان ،گفت :بهتر بو د از هر کشوری
سهمیهای در نظر گرفته میشد؛ نه اینکه فقط حج
برای مردم حاضر در عربستان باشد .حجتاالسالم
سیدعبدالفتاح نواب ،نماینده ولی فقیه در امور حج

و زیارت امروز پنجم تیرمــاه با حضور در برنامه
سیمای خانواده شبکه یک سیما با اشاره به اینکه
عدم اطالعرسانی سعو دیها درباره وضعیت حج
تمتع موجب سردرگمی کشورهای اسالمی شد،
اظهار داشــت :هر ســاله از آغاز مبارک رمضان،
عربستان هر ده روز یک بار اطالعیهای در زمینه
برنامههای حج تمتع منتشــر میکــر د تا مردم و
خادمان بتوانن د برای آمادگی تشرف به حج تمتع به
درستی تصمیم بگیرند ،اما متأسفانه امسال به دلیل
شیوع کرونا اطالعرسانی مناسبی درباره حج تمتع
صورت نگرفت؛ به طوری که ما تا سهشنبه سوم
یدانستیم.وی به کوتاهی
تیرماه وضعیت حج را نم 
عربستان در انجام مناسک حج تمتع سال جاری
اشــاره کر د و گفت :عمده اعمال حج در فضای
باز است و اگر عربستان تصمیم میگرفت سهمیه
کشورها را کاهش دهد ،میتوانستیم فاصله زائران
را بیشتر کنیم ،به طوری که در اتاقها به جای ۴
یا  ۵نفر ،فقط  ۲نفر باشــن د یا حتی میش د زمان
حج را کاهش داد ،اما عربســتان کوتاهی کر د و
از نظرات ســایر کشورها برای برپایی اعمال حج
استفاده نکرد.
حق مالکیت پدر بر فرزن د در قتل وی،
برداشت فقهی است

ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری
گفت :اینکه برخی میگوین د پدر بر فرزندانش حق
مالکیت دار د و میتوان د آنان را به قتل برســاند،
برداشــت فقهی است و بر اســاس آیات قرآنی
نیست .پیشنهادهایی برای اصالح قوانین مربوط
به مجازات پدران در برابر خشونت و قتل فرزندان
مور د بررسی قرار گرفته و برای اصالح ،تصویب در
مجلس به کمیسیون لوایح ارائه شده است️.برای
پیشنهادها و اصالح برخی قوانین در این زمینه و
حقوق متقابــل پدران و فرزندان ،با علما و مراجع
تقلی د نشستهای مختلفی برگزار کر دهایم .طرح
محدو د کردن حق طالق شوهر را هم در دستور
کار داریم ،ولی فعال الیحه تامین امنیت زنان در
برابر خشونت در اولویت ماست/ .ایرنا
منبع :تابناک

د رسمی ()1727
د سن 
511/10هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق 

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاق د ســن د رسمی نظر به
دســتور موا د  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رســمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره
 139960306005001727مورخ  99/03/31هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واح د ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه
و بالمعارض خانم نرجس طالبیان فرزن د محم د هادی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  118/70مترمربع از پالک
شماره  229اصلی واقع در اراضی بیرم آبا د بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا دانشور محرز
گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه
این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو
ماه اعتراض خو د را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسی د اخذ نماین د معترض بای د ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نمای د و گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل ده د که در این
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگر د د یا معترض گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکن د اداره ثبت مبادرت به صدور سن د مالکیت می نمای د و صدور سن د مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  99/04/07تاریخ انتشار نوبت دوم 99/04/22
علی امینی-رییـس ثبـت اسـنا د و امـالک نیشـابور
*******************************************
د رسمی ()1741
د سن 
511/11هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق 

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاق د ســن د رسمی نظر به
دســتور موا د  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رســمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره
 139960306005001741مورخ  99/03/31هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واح د ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه
و بالمعارض اقای محم د علی اله آبادی فرزن د اکبر نسبت به ششدانگ یکباب صحن حیاط به مساحت  97/20مترمربع از پالک
شماره  1197فرعی از  236اصلی واقع در اراضی فرحبخش بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای هادی اله
آبادی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی و ماده  13ائین
نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در
محل تا دو ماه اعتراض خو د را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسی د اخذ نماین د معترض بای د ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمای د و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل ده د که در
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگر د د یا معترض
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکن د اداره ثبت مبادرت به صدور سن د مالکیت می نمای د و صدور سن د مالکیت
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  99/04/07تاریخ انتشار نوبت دوم 99/04/22
علی امینی-رییـس ثبـت اسـنا د و امـالک نیشـابور
د رسمی ()6675
د سن 
511/13هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق 

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاق د ســن د رسمی نظر به
دســتور موا د  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رســمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره
 139860306005006675مورخ  98/10/23هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واح د ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه
و بالمعارض اقای محم د میرآبادی فرزن د قربانعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  136/2مترمربع از پالک شماره
 1773فرعی از  106اصلی واقع در اراضی چشمه مرا د بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای احم د قاسم
آبادی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی و ماده  13ائین
نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در
محل تا دو ماه اعتراض خو د را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسی د اخذ نماین د معترض بای د ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمای د و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل ده د که در
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگر د د یا معترض
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکن د اداره ثبت مبادرت به صدور سن د مالکیت می نمای د و صدور سن د مالکیت
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  99/04/07تاریخ انتشار نوبت دوم 99/04/22
علی امینی-رییـس ثبـت اسـنا د و امـالک نیشـابور
د رسمی ()1286
د سن 
511/14هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق 

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاق د ســن د رسمی نظر به
دســتور موا د  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رســمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره
 139960306005001286مورخ  99/03/12هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واح د ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و
بالمعارض اقای محم د احمدآبادی فرزن د محم د حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  159/55مترمربع از پالک
شماره  22فرعی از  107اصلی واقع در اراضی زه د بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای قاسم نعلبندان
محرز گردیده اســت.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی و ماده  13ائین نامه
مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در
محل تا دو ماه اعتراض خو د را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسی د اخذ نماین د معترض بای د ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمای د و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل ده د که در
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگر د د یا معترض
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکن د اداره ثبت مبادرت به صدور سن د مالکیت می نمای د و صدور سن د مالکیت
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  99/04/07تاریخ انتشار نوبت دوم 99/04/22
علی امینی-رییـس ثبـت اسـنا د و امـالک نیشـابور

