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گفتوگو
در گفتوگو با یک حقوقدان تشریح شد؛

تبدیل مجرمین یقهسفید به یقهسرخ

یـک حقـوقدان گفـت :در جرمشناسـی مجرمـان یقه سـفید بـه مجرمان یقه سـرخ
تبدیـل میشـوند یعنـی حتی ممکن اسـت قتل هـم انجـام بدهند تا فسـاد اقتصادی
خود را بپوشـانند.
بـه گـزارش روزنامـه «صبخاکـروز» بـه نقل ایسـنا ،دکتر عبـاس شیخاالسلامی در
خصـوص بررسـی عملکـرد قـوه قضاییـه بـا ریاسـت حجتاالسلام رییسـی اظهـار
کـرد :جنـس آقـای رییسـی از قـوه قضاییـه اسـت و از  ۲۰ ،۱۷سـالگی در ایـن قـوه
بـزرگ شـده و فرایندهـای مختلـف را طـی کرده اسـت ،او نسـبت به سـایر روسـای
قـوه قضاییـه کـه برخی سـابقه آن چنانی در قضا نداشـتند و وارد این دسـتگاه شـدند
و مسـوولیت سـنگین گرفتنـد از این حسـن برخوردار هسـتند.
وی ادامـه داد :از همیـن روی از ایشـان انتظـار مـیرود کـه در اصلاح سـاختارهای
قـوه قضاییـه و مقابلـه بـا فسـاد درون و بیـرون قـوه قضاییـه قویتر عمـل کنند که
ایـن فسـاد وجـود دارد ،مـردم آن را میبیننـد و از آن رضایتـی ندارنـد و میخواهنـد
هـم دسـتگاه قضـای سـالمی داشـته باشـند و هـم جامعـهای سـالم که قـوه قضاییه
در ایـن زمینـه نقـش مهمـی دارد ،نمیتـوان گفـت تمـام سلامت را قـوه قضاییـه
میتوانـد تامیـن کنـد امـا درون خـود میتوانـد ایـن کار را انجـام دهـد و در بیـرون
هـم تاثیر زیـادی دارد.
رئیسی باید برخی ساختارهای فسادآمیز قوه قضائیه را تغییر دهد

ایـن حقـوقدان تصریـح کـرد :در مجمـوع از آنجـا کـه آقـای رییسـی از بدنـه قوه
قضاییـه آمـده از ایشـان توقـع مـیرود کـه عمیقتـر و هوشـمندانهتر عمـل کننـد و
ابتـدا یـک سـری سـاختارهای فسـادآمیز را تغییـر بدهـد که بـرای ایـن کار میتواند
بـه مجلـس الیحـه بدهـد تا سـاختار اصلاح شـود و هم بـا قضاتـی که تعدادشـان
بـه نظـر مـن خیلـی کـم اسـت ،برخـورد کند ،تعـداد ایـن قضات کـم اسـت و به آن
صورتـی نیسـت کـه بگوییـم یک فسـاد گسـترده و سـازمانیافته وجـود دارد اما این
مسـاله آنقـدر مهـم اسـت کـه حتـی همیـن تعـداد کم هـم زیاد اسـت یعنـی حتی
اگـر یـک قاضـی فاسـد وجود داشـته کـه یک زمانی رشـوه بگیـرد همان بـرای یک
دسـتگاه کافی اسـت تـا ارزیابـی آن منفی شـود.
شیخاالسلامی بیـان کرد :آقای رییسـی بـا کلهگندههای این دسـتگاه و کسـانی که
جایگاهـی داشـتهاند مقابلـه میکنـد نـه قاضـی سـادهای که رقمـی را گرفته اسـت،
بنابرایـن کار بزرگـی انجـام شـده و ایـن محاکماتـی کـه انجـام میشـود امیدبخش
اسـت و امیدواریـم ایشـان بـا هر نیت و هدفـی کـه دارد ایـن کار را قدرتمندانه ادامه
دهـد تـا امیـدی در مردم بـه دسـتگاه قضایی ایجاد شـود.
قوه قضاییه مبارزه با فساد را باید از خود شروع کند

وی تاکیـد کـرد :همانطـور کـه همـه به ایـن مسـاله اعتقاد دارنـد ،اگر قـوه قضاییه
میخواهـد کـه بـرای مقابلـه با فسـاد موفق باشـد بایـد ابتدا از دسـتگاه خود شـروع
کنـد تـا مـردم ببیننـد کـه دسـتگاه قضایـی بـا نیروهـای خـود هـم تعـارف نـدارد و
مـردم بتواننـد گـزارش بدهند و بررسـی شـود ،برای تغییرات اساسـیتر هـم میتوان
اصلاح سـاختارها را در نظـر گرفت.
مجرمان یقه سفید به مجرمان یقه سرخ تبدیل میشوند
ایـن حقـوقدان خاطرنشـان کـرد :در مقابلـه بـا فسـاد بیـرون از دسـتگاه قضایـی
بـه ویـژه فسـاد اقتصـادی کـه مـا بـه آنهـا مجرمـان یقـه سـفید میگوییـم یعنـی
مجرمانـی کـه بـه دنبـال منافـع اقتصـادی هسـتند و بـرای آن حاضرنـد هـر کاری
بکننـد ،حتـی در جرمشناسـی ایـن مجرمـان یقـه سـفید بعد بـه مجرمان یقه سـرخ
تبدیـل میشـوند یعنـی حتی ممکن اسـت قتل هـم انجـام بدهند تا فسـاد اقتصادی
خـود را بپوشـانند ،درگیـری بـا ایـن مفسـدین اقتصـادی کار سـختی اسـت چـرا که
آنهـا آدمهـای قدرتمنـدی هسـتند و بـه جاهـای مختلـف وصـل هسـتند و بعضـا
آقازادهانـد و برخـی از آنهـا بـا ظاهـر و تیـپ اسلامی هـم وارد میشـوند تـا ایـن
طـور تصـور شـود کـه مشـکلی ندارنـد بـه همیـن روی شناسـایی و مقابلـه بـا آنها
سخت است.

رهبر معظم انقالب اســامی روز (شــنبه)
در ارتبــاط تصویری با رئیس و مســئوالن
عالــی قضائــی و همچنین رؤســای کل
دادگســتریهای سراســر کشــور با ابراز
خرسندی از اقدامات انجامشده در یک سال
اخیر ،بر لزوم اســتمرار حرکــت تحولی در
قوهی قضائیه بهصورت متوازن و با محوریت
مردمی بودن قــوه تأکید کردنــد و گفتند:
مبارزه با فســاد که در این دوره به اوج خود
رســیده است باید بدون اغماض و بر اساس
حق و عدل و قانون و همچنین بدون تعدی
و ظلم به افراد بیگناه با قدرت ادامه یابد.
حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین با تأکید
بر اینکه ماجرای کرونا تمام نشده و همچنان
ادامه دارد ،همهی مردم و مســئوالن را به
جــدی گرفتن رعایــت دســتورالعملهای
بهداشتی و جلوگیری از شیوع مجدد ویروس
کرونا فراخواندند.
رهبر انقالب اسالمی با گرامیداشت یاد شهید
مظلوم آیتاهلل بهشتی ،شهید قدوسی ،شهید
الجوردی و دیگر شــهیدان دســتگاه قضا،
«تدوین نسخهی ارتقایافته و پیشرفتهتر سند
تحول قضائی» را با اســتفاده از اندیشمندان
حوزه و دانشــگاه و تجربیــات درونقوهای،
کاری باارزش خواندند و افزودند :در زمانهای
الزم از اجرای این سند و برنامههای مترتب
بــر آن به مردم گزارش دهیــد که این کار
در امیــدواری مردم به دســتگاه قضا قطع ًا
تأثیرگذار است.ایشــان تحــول را ضرورتی
مستمر ،مدیریتشــده و توأم با دریافتهای
جدیــد و ابتکارات تازه خواندنــد و افزودند:
ایــن کار باید بر اصول و مبانی اســامی و
دینی مبتنی باشد وگرنه تحول بدون مبنا ،به
تذبذب و هرجومرج منجر میشود.
حضــرت آیتاهلل خامنــهای ایجاد تحول را
در عمل بسیار دشوار خواندند و گفتند :البته
برخی مقاومتها نه از روی ســوءنیت بلکه از
ســر ناتوانی و یا نداشــتن حال و حوصلهی
تغییرات بنیادین اســت .البتــه مخالفتهای
کســانی که از وضع موجود منتفع هســتند
و کارشــکنیها و فضاســازیهای شبکهی
درهمتنیدهی مفســدان و مجریان نیز ایجاد
تحول را سختتر میکند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای تالشــهای
بیوقفهی دشــمنان بــرای «خنثی کردن
هر حرکــت اصالحی و تحولــی در نظام»
را از طریــق جوســازی رســانهای و ایجاد
وسوســه و بدبینی در افکار عمومی ،از دیگر
دشــواریهای ایجاد تحول خواندند و تأکید
کردند :تنهــا راه مؤثر برای مقابله با همهی
عوامل و عناصر ضد تحول« ،منفعل نشدن،
استقامت ،توکل بر خدا و ادامهی شجاعانهی
مسیر تحول» است.
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان
با اشــاره به وظایف مهم و بسیار گستردهی
قوهی قضائیه در قانون اساســی ،پیگیری و
اجرای متوازن همهی این وظایف را ضروری
برشمردند.

ایشــان در همین زمینه ،موضــوع «احیای
حقــوق عامــه» را مهم خواندنــد و با ابراز
خرســندی از فعالیتهای اخیر قــوه در این
زمینه ،گفتند :اگر دادستانیها احساس کردند
حقوق عامه در حال تضییع اســت باید وارد
کار شوند و از حق مردم دفاع کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره به یکی
دیگر از وظایف اساســی دســتگاه قضا در
قانون اساســی یعنی «پیشــگیری از وقوع
جرم» افزودند :اگر بسترهای شکلگیری و
وقوع جرم بدرستی شناخته شود ،پیشگیری
علمی از وقوع جرم و درنتیجه کاهش فراوان
هزینههای مقابله با جرم محقق خواهد شــد
که ایــن کار نیازمند همراهــی همهی قوا
بخصوص قوهی مجریه است.
رهبر انقــاب گفتند :در مســائل گوناگون
از جمله پیشــگیری از وقوع جرم و تعاریف
دانش صرف ًا قضائی مشکلگشا
حقوق عامهِ ،
نیست و باید از نخبگان حوزه و دانشگا ه در
علوم مختلف کمک گرفت.
ایشان با ابراز خرســندی از مشخص شدن
برخــی مصادیــق حقــوق عامــه از جمله
محیط زیســت و نیز واگذاریهای غیردقیق
بنگاههای تولیدی گفتند :اگر مراکز تولیدی
به اشــخاص ناصالح یا ناتوان واگذار شود،
تولید کشــور ضربه میخــورد؛ بنابراین این
مصادیق جزو حقوق عامه است.
رهبــر انقــاب ،تعمیــم تحولخواهی از
مســئوالن دســتگاه قضا به بدنه و همهی
کارکنــان دســتگاه را ضــروری خواندند و
افزودند« :مردمی بودن» از دیگر ضروریات
ایجاد تحول است.
حضــرت آیتاهلل خامنهای ،نــگاه از باال به
مــردم را غیر قابل قبول دانســتند و گفتند:
همهی ما مســئوالن نظام ،جزو مردمیم و
خیلی از مردم از ما باالتر هســتند؛ بنابراین
همه باید خود را در عمــل خدمتگزار مردم
بدانیم.
«دسترسی آســان مردم به دستگاه قضا»،
«تــاش برای ارتقای آگاهــی و اطالعات
قضائی مردم»« ،حضور مستمر و مواجههی
مســتقیم با مردم» و «بهرهگیری از کمک
و اطالعات مردمی در مســائلی نظیر مبارزه
با فســاد» از دیگر تأکیدات رهبر انقالب به
مسئوالن قضائی بود.
ایشــان بیان گزارش زبانی و آماری به مردم
را الزم اما ناکافی دانســتند و با اشــاره به
ضــرورت بهرهگیری از هنــر و ظرفیتهای
رســانهای در ارائهی گزارش فعالیتها گفتند:
متأســفانه با غفلت برخی مسئوالن مربوط
در عرصهی نظارت بر فیلمها ،شاهد نمایش
فیلمهایی هستیم که اساس و مبانی قضائی
جمهوری اسالمی را زیر سؤال میبرند.
رهبر انقــاب افزودنــد :غربیها برخالف
واقعیت ،در فیلمهای ســینمایی ،دادگاههای
خــود را عرصــهی عدالت محض نشــان
میدهند ولــی ما حتی در ارائــهی واقعیات
کشــور از ظرفیتهای هنری و رسانهای بهره

نمیگیریم و گاهی برعکس نشان میدهیم.
ایشان با اشــاره به ســخنان رئیسجمهور
آمریکا دربارهی ده سال حبس برای کسانی
کــه نمادهای بــردهداری و نژادپرســتی را
به پایین بکشــند و یا جدا کــردن فرزندان
مهاجران از والدینشــان گفتند :البته از این
بیقانونیها در غالب فیلمهای غربی خبری
نیست.
رهبر انقالب اســامی در ادامــه ،نکاتی را
درخصوص مبارزه با فساد بیان کردند.
حضرت آیــتاهلل خامنهای با بیــان اینکه
مبــارزه با فســاد از دورهی قبــل در قوهی
قضائیه آغاز شــده بود و اکنون به اوج خود
رسیده است ،گفتند :مردم از مبارزهی بدون
مالحظه و بدون اغماض با مفســد امیدوار
میشوند زیرا فساد مالی و اقتصادی همچون
ویروس کرونا ،بســیار خطرناک و بشــدت
واگیردار و ُمسری است.
ایشان افزودند :تنها تفاوت ویروس کرونا با
ویروس فساد این اســت که ویروس کرونا
با شستشوی دســت برطرف میشود اما تنها
راه مقابله با ویروس فساد ،قطع دست مفسد
است.رهبر انقالب اسالمی ،وظیفهی قوهی
قضائیه را برخورد متوازن با همهی اَشــکال
و ابعاد فســاد برشمردند و درعینحال تأکید
کردند :باید مبارزه با فســاد ،در درجهی اول
در داخل قوه و بهصورت جدی و کارشناسی
انجام شــود ،زیرا تبعات و ضربهی فساد در
داخل قوهی قضائیه بســیار سنگین خواهد
بود.حضــرت آیتاهلل خامنهای بــا تأکید بر
لزوم نگاه کارشناسی برای شناخت بسترهای
فســادزا و مقابله بــا آن ،افزودند :مالک در
مبارزه با فســاد باید فقط حق ،عدل و قانون
باشد و هیچ مالحظهی دیگری در کار نباشد.
ایشان گفتند :البته همانطور که در برخورد
با فســاد نباید اغماض وجود داشته باشد اما
افراد بیگناه هم نباید مورد تعدی قرار گیرند
و رســیدگیها باید کام ً
ال بر اساس قانون و
عدالت و بدون جوگیری انجام شود.
رهبر انقالب اســامی با اشاره به گسترش
فضای مجــازی و قضاوت افــراد مختلف

دربارهی رویدادها و مســائل ،خاطرنشــان
کردند :عموم مردم و فعاالن فضای مجازی
مراقب باشند تا نسبت به افراد بیگناه تعدی
و ظلمی واقع نشود.حضرت آیتاهلل خامنهای
با گالیه از اهانــت و ظلم به برخی بزرگان
پاکدســت قبلی قوهی قضائیــه در جریان
قضاوتهــا و اظهارنظرهایی که درخصوص
دادگاه اخیر شــده افزودنــد :خطاب من در
این موضوع مردم و جوانان مؤمن اســت که
مراقب باشــند تعدی نکنند و به افراد معاند
که به دنبال گرفتن انتقام از مواضع انقالبی
و محکم قاطع فالن شــخصیت هســتند،
کاری ندارم.ایشــان تأکیــد کردند :حرکت
مبارزه با فســاد که اکنون در قوهی قضائیه
بخوبی مشــاهده میشود و خود را نشان داده
اســت ،از دورهی آقای آملی الریجانی آغاز
شد و ایشــان ،هم در داخل و هم در بیرون
از قوه شــروعکنندهی آن بودند و اینها نباید
از نظر دور باشد.رهبر انقالب اسالمی یکی
از اقدامــات خوب قــوهی قضائیه در مبارزه
با فســاد را «حمایت از تولید و جلوگیری از
تعطیلی واحدهای تولیدی» دانستند و گفتند:
در شرایط کنونی که مردم از لحاظ معیشت
دچار سختی هستند ،هر دستگاهی که بتواند
به اقتصاد کشــور کمک کند ،باید این کار را
انجام دهد و این اقدام قوهی قضائیه درواقع
کمک به اقتصاد کشور است.
حضرت آیــتاهلل خامنــهای با اشــاره به
ابالغیــهی اخیــر رئیــس قــوهی قضائیه
مبنی بر اینکه برخــی بانکها حق مصادره
و تعطیلــی واحدهــای تولیــدی را ندارند،
خاطرنشــان کردند :این کار ،بســیار درست
و قابل تعمیم در مورد کســانی اســت که با
خرید واحدهای تولیــدی و اخراج کارگران
و فروش تجهیــزات ،کاربری این واحدها را
تغییــر میدهند ،زیرا اینگونه اقدامات ،ضربه
به اقتصاد کشور است.
ایشــان یکی از نــکات مهــم در زمینهی
مبارزه با فســاد را «نظارتها و گزارشــهای
مردمی» خواندنــد و افزودند :باید برای این
موضــوع زیرســاختهای حقوقی در قوهی

قضائیه فراهم شود تا امنیت مادی و معنوی
گزارشگر حفظ شود و آمر به معروف و ناهی
از منکر دلگرم باشــد که دســتگاه قضائی
پشــتیبان او اســت ،و در مقابــل زمینهی
تهمتزنی نیز فراهم نشود.
رهبــر انقالب اســامی در بخــش پایانی
سخنانشــان به یک موضوع غیرقضائی اما
مهم یعنی مســئلهی کرونا نیز اشاره کردند
و با انتقاد از برخی افراد که مســئلهی کرونا
را تمامشــده میدانند ،گفتند :در اثر فداکاری
دســتگاهها و کادرهای درمانی و بهداشتی و
همچنین مجاهــدت داوطلبانهی گروههای
مردمــی و همــکاری عموم مــردم ،ایران
بهعنوان یک کشور موفق در دنیا معرفی شد
امــا این مربوط به ابتــدای کار بود و اکنون
متأســفانه آن حرکــت و مجاهدت از جانب
بعضی مردم و مسئوالن سست شده است.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای با تشــکر از
خدمات طاقتفرســای کادرهــای درمانی،
شــیوع بیماری را موجب خســته شدن این
زحمتکشــان دانســتند و افزودنــد :اینکه
گفته میشــود باید کاری کرد که مشکالت
اقتصادی از ناحیهی کرونــا به وجود نیاید،
حرف درستی است اما در صورت بیتوجهی
و شــیوع گســتردهی بیماری ،مشــکالت
اقتصادی هم بیشتر خواهد شد.
ایشــان با تأکید بر لزوم مراقبت از کشور در
همهی جهات از جمله در مقابل دشمنیهای
آمریکای خبیث و انگلیس خبیث و همچنین
در مواجهه بــا اقدامات دولتهــای اروپایی،
خاطرنشــان کردند :اگر ما بــه وظایف خود
عمــل کنیم ،بــه توفیق الهی آنهــا در هر
کاری سرشان به ســنگ خورده و نمیتوانند
مقاصدشــان را عملی کنند و نتیجهی فشار
به قول خودشــان حداکثری بــرای به زانو
درآوردن مردم ،نشستن مشت ملت ایران بر
سینهی آنها و به عقب راندنشان خواهد بود.
حضرت آیتاهلل خامنهای در پایان از زحمات
همهی مســئوالن ،قضات و کارکنان قوهی
قضائیــه در سراســر کشــور و همچنین از
خانوادههای آنان تشکر کردند.

تعامل یا تقابل؟

نامه روسای کمیسیون های مجلس خطاب به رئیس جمهور
در خصوص مشکالت معیشتی مردم

خبرنگار

علی روغنگران

روسای کمیســیونهای تخصصی
مجلس روز جمعــه در نامهای به
رئیس جمهور درمورد مشــکالت
اقتصــادی ومعیشــتی و گرانی
های اخیــر تاکید کردنــد« :اینکه
رئیس دولــت پس از وقوع حوادث و
فجایع از آنها با خبر شــود و به آنها
لبخند بزند در کدامین منطق پذیرفته
است؟ از شــما تقاضامندیم نصیحت
این برادران ایمانــی خود را بپذیرید
و روند هفــت ســاله مدیریت خود
را تغییــر دهید چرا که مجلــس یازدهم با هدف احیای
انقالبیگری پا به میدان گذاشــته و بر سر آرمان های
خود خواهد ایستاد پس بنای آنچه سابقا با مجلس داشته
ایــد را کنار بگذارید و بدانید نمایندگان مردم در مجلس
یازدهم در مقابل حقــوق مردمی که در طول تاریخ بی
نظیرند ،سکوت نخواهند کرد».
اگر چه در جوامع و کشورهای دموکراتیک ارسال نامه و
نامه نگاری از سوی رئیس پارلمان ،نمایندگان و روسای
کمیســیون ها و فراکســیون ها بــرای رئیس جمهور،
امری عادی است و نوشــتن چنین نامههایی فی نفسه
مشــکلی ندارد ،اما در خصوص نامه روز جمعه روسای
کمیسیون های مجلس یازدهم نمی توان چنینی نگاهی
داشت .چرا که معمول است روسای جریان های اقلیت
و یا اکثریت پارلمانی به نســبت دوری یا نزدیکی که به
مواضع ،نگاه و سیاستهای دولت حاکم دارند در حمایت
و یا انتقاد از رئیس جمهور ،نشســتهای مشــترکی را
برگزار کنند و پیرو برگزاری این نشســت های مشترک،
اعضــای جریان های اقلیــت و یا اکثریــت پارلمان با
رئیسجمهور در خصوص چندین مشکل داخلی و یا بین
المللی که در صدر و اولویت چالش های کشــور اســت
بحــث و تبادل نظر کنند و برای تک تک آن ها راه حل
های تخصصی ،واقع بینانه و عملیاتی را پیشــنهاد کنند.
در شرایط فعلی نه تنها رئیس جمهور و وزرا ،بلکه حتی
بســیاری از شهروندان عادی هم که در جریان وضعیت
کشــور هستند ،متوجه شــده اند که کشور اکنون با چه
چالشهای جدی در حوزه سیاســی ،اقتصادی ،معیشتی
و دیپلماتیک مواجه اســت و این چالش ها که امروز در
کشور بحران هایی را ایجاد کرده از کجا نشأت میگیرد.
در ادامه ،این بخــش از مردم حتی متوجهند که راهکار

برون رفت از وضعیت موجود چیســت و باید چه برنامه
مدون ،دقیق و عملی برای حل بحشی از این معضالت
و به خصوص فشارهای معیشتی داشت.
حــال بــا در نظر گرفتن ایــن واقعیت باید پرســید که
چرا کمیســیون های تخصصی مجلــس که در جریان
جزئیات مشکالت کشور به خصوص مشکالت اقتصادی
و معیشــتی هســتند به جای ارائه راهــکار تخصصی و
برگزاری نشســت های مشترک با وزرا و بدنه اقتصادی
دولــت ،معــاون اول و شــخص رئیس جمهور دســت
به یک نامــه نگاری زدهاند؛ نامه نگاری که شــدیدا با
کلیگویی ،نگاه ایدئولوژیک ،شــعارزدگی و آرمان گرائی
ســطحی و به قصد تخریب دولت انجام شــده است و
به شدت هم رنگ و بو و شــائبه انتخاباتی برای 1400
دارد .یعنی اعضای تخصصی کمیســیون های مجلس با
اســتفاده از اهرم نظارت و علی الخصوص قانونگذاری
بــه راحتی میتوانند دولت را در حــل و فصل چالشها
و در صــدر آن چالش های اقتصادی کمک کنند ،اما به
نظر می رسد که روســای کمیسیون ها با شعار انقالبی
گری ،کلی گویی و ذکر مصیبت در شــرایط حســاس و
ملتهــب کنونی فقط و فقط به دنبــال حمله و انتقاد به
دولت هســتند .چون واقعیت آن اســت که جریان های
سیاســی داخلی به خوبی دریافته اند که حمله به دولت،
پلکان بســیار ایده آلی به منظور رشد و افزایش نفوذ در
ساختار سیاسی کشور است .به واقع ذکر مصیبتی که در
این نامه ارســالی به رئیس جمهور مطرح شده است به
چه دلیل در دستور کار روسای کمیسیون های تخصصی
مجلــس بود ،بدون آنکه برای حل آن راهکار و راه حلی
مطرح شود .اگر به ذکر مصیبت باشد که قطعا خود مردم
بیشتر و بهتر از مسئولین می توانند چالش ها و مشکالت
خود را به خصوص در حوزه اقتصادی و معیشتی تشریح
کنند .نمایندگانی چــون محمد رضا پورابراهیمی ،رئیس
کمیســیون اقتصادی مجلس ،حمید رضا حاجی بابایی،
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و فریدون عباسی ،رئیس
کمیســیون انرژی که تحصیل کرده دانشگاه های این
کشور هستند چگونه متوجه طرح و تبیین درست مسئله،
منشــأ این چالش ها ،رابطه ای کــه بین علت و معلول
این معضالت وجــود دارد و محدودیت ها و تنگناهایی
کــه نه تنها ایــن دولت بلکه هر دولتــی برای پیگیری
اهداف و تامین منافع مردم با آن مواجه اســت ،نیستند؟!
در شــرایطی که دولت با دو ویروس کرونا و تحریمهای

ایاالت متحده آمریکا به شدت دست و پنجه نرم میکند،
این نامه نگاری ها چه معنایی دارد؟! این در حالی اســت
که جا داشت روســا و اعضای کمیسیونهای تخصصی
مجلس با آگاهی و اشــراف بر مشــکالت و چالش ها و
همچنین علم به جزئیات ،آمار و ارقام از اهرم قانونگذاری
و یا نظارت برای ریل گذاری و یا اصالح سیاســتهای
احیانا اشــتباه دولت اســتفاده می کردنــد .قطعا دولت
روحانــی و هر دولتی دارای کــم کاری ها و یا احتماال
ســوء تدبیر هایی اســت که می توان در جای خود آن
را نقــد کرد و به موازاتش برای حل آن راهکار داشــت.
از طرف دیگر این مجلس که در ابتدای حیات سیاســی
خود قــرار دارد با این نامه نگاری ها همان طیف جامعه
که به آنها رای داده را ناامید کرده است .چون این بخش
از جامعــه امیدوار بود که مجلس یازدهم بتواند در حل و
فصل بخشی از مشکالت کشور نقش جدی ایفا کند .اما
این دســت نامه نگاری ها با آن ذکر مصیبت ها ،آن هم
در وضعیت حساس و ملتهب دیپلماتیک کشور و نادیده
گرفتن برخــی از تالش ها و به خصــوص محدودیت
های دولت تنها به بیثباتی بیشــتر در وضعیت کشــور
بــه خصوص در حوزه اقتصادی و معیشــتی میانجامد.
داشــتن مسکن مناســب ،ایجاد امکان اشتغال برای هر
فرد ،افزایش تولیدات تا رســیدن به خودکفایی و نکاتی
از این دست آیا جز کلیگویی ،نگاه آرمانی و سطحی به
مسائل و عدم درک درست از واقعیات را در اذهان متبادر
می کند؟ این درخواست ها که آرمان و خواسته هر رئیس
جمهور و شــهروندی در این کشور بوده وهست .لذا باید
گفت که چیز جدیدی در این نامه وجود ندارد .در شرایط
فعلی چگونه می توان انتظار داشــت که دولت با دست
و جیب خالی این مســائل و خواسته ها را عملیاتی کند؟
آیا آقایان به عنوان روســای کمیسیون های تخصصی
مجلس از مشــکالت و موانعی که در مسیر تحقق این
اهداف و خواسته ها وجود دارد خبر ندارند؟ آیا نمی دانند
برای فراهم کردن مسکن مناسب دولت باید چه بودجه
هنگفتی را تامین کند؟ آیا نمی دانند که ایجاد اشــتغال
برای هر فرد از عهده بسیاری از کشورهای پیشرفته هم
در شرایط کنونی خارج است چه برسد به دولت ایران که
تحریم ها عمال ســبب شده در یک محدودیت شدید به
سر ببرد؟ واقعا روسای کمیسیون های تخصصی مجلس
انتظار دارند با این نامه نگاری ها و خط و نشان کشیدن
برای رئیسجمهور همه مشــکالت حل شود و روحانی

,,

اعضای تخصصی کمیسیون های مجلس با استفاده از اهرم نظارت و علی الخصوص قانونگذاری به راحتی میتوانند

دولت را در حل و فصل چالشها و در صدر آن چالش های اقتصادی یاری کنند ،اما به نظر می رسد که روسای کمیسیون
ها با شعار انقالبی گری ،کلی گویی و ذکر مصیبت در شرایط حساس و ملتهب کنونی فقط و فقط به دنبال حمله و انتقاد
به دولت هستند .چون واقعیت آن است که جریان های سیاسی داخلی به خوبی دریافته اند که حمله به دولت ،پلکان
بسیار ایده آلی به منظور رشد و افزایش نفوذ در ساختار سیاسی کشور است

دست به تغییر و اصالح سیاست ها بزند؟
ایــن که دائما بر طبل نگاه انقالبی و احیای انقالبی گری
می کوبند در این شــرایط چه معنایی دارد؟ در شــرایطی
کــه همین نمایندگان مجلس یازدهــم اولویت را بر حل
مشکالت اقتصادی از طریق قانون گذاری قرار داده بودند.
بعد از آن اولویت خود را به نظارت بیشــتر بر دولت تغییر
دادند .بعد هم ادعا کردند که با مدیریت جهادی به دنبال
حل مشــکالت هستند .کمی بعد ادعا کردند که با روحیه
و مدیریــت جهادی به فکر حل مشــکالت خواهند بود.
حاال هم که به احیای نگاه انقالبی گری چسبیده اند .این
آقایانی که با شعار و وعده حل مشکالت به ویژه مشکالت
اقتصادی از طریق قانون گذاری و نظارت پای کار امدند،
حــاال تمام این قول های خود را همیــن ابتدای کار رها
کرده و به دنبال بازی با الفاظ و جمالت هستند .آیا مردم
و جامعه که با مشــکالت اقتصادی دست و پنجه نرم می

کنند این حضــرات را تنها برای احیای نگاه انقالبیگری
انتخاب کرده و روانه مجلس نموده اند؟! آیا آنچه در رفتار
آن ها می بینیم شباهتی به انقالبی گری دارد؟
اتفاقا این نامهنگاری ها میتواند این واقعیت را روشــن
کند که مجلس بــر خالف وعده های خــود نمیتواند
کاری در خصوص حل مشکالت ،به خصوص مشکالت
معیشــتی و اقتصادی از پیش ببرد و تنها دست به کلی
گویی ،فرافکنی و اتهام و حمله به دولت زده است.
اگر مجلس به جای اتهام زنی و خط و نشــان کشــیدن
برای دولت به فکر همراهی و حمایت باشــد ،می تواند
از یک ســو اعتماد و امید را در جامعه ،آن هم در شرایط
حســاس کنونی پررنگ تر کند و از طــرف دیگر با نقد
درســت و مصلحانه نســبت به اصالح برخی سیاســت
هــای غلط اقدام کند .در شــرایط کنونی کــه بازار ارز،
مسکن ،خودرو ،طال ،ســکه و حتی مایحتاج اولیه مردم

با مشــکالت جدی و عدم ثبات قیمت مواجه است ،این
نامه نگاری ها فقط می تواند به تشــتت بیشتر بیانجامد.
چرا که مردم به این باور میرســند که دیگر مشــکالت
به نقطهای از بحران رســیده اســت که نه از دولت و نه
حتی از نمایندگان تازه نفس کاری بر نمی آید و مجلس
فقط به فکر حمله و انتقاد از دولت است .انتقاد به دولت
و ذکر مصیبــت از عهده هر فردی بــر میآید .نماینده
مجلس بنا به وظیفه باید دســت به اصالح درست امور
از طریق نظــارت ،قانونگذاری و ارائه راهکار بزند .امید
است که این نامه سرآغاز تالش ها برای حمله بیشتر به
دولت و تقابل پررنگتر قوه مقننه با قوه مجریه نباشــد
که اگر چنین شــود متاســفانه باید انتظار داشت در کنار
مشکالت تحریمی ،تبعات مخرب شیوع ویروس کرونا و
چالشهای دیپلماتیک ،با افزایش افتراق سیاسی ،بحران
های داخلی سرریز شوند.

بررسی چالشهای نظام بانکداری ایران و مقایسه آن با بانکداری اسالمی کشورهای غربی؛

دسترسی گروههای ضعیف اجتماعی به
خدمات بانکی ناکافی است

نکتـه اینجاسـت کـه «یکـی از مهمتریـن
ارکان اقتصـاد اسلامی ،برقـراری عدالـت
توزیعـی در جامعـه اسلامی اسـت .نظـام
بانکـداری اسلامی در تخصیـص منابـع
جهـت تأمیـن و پشـتیبانی مالـی فرایندهای
تولیـدی و رفـع نیازهـای مصرفـی وظیفـه
مهمـی بـر عهـده دارد .متأسـفانه وضـع
موجـود نظـام بانکـی در کشـور در ایـن
زمینـه چنـدان رضایتبخـش نیسـت .پایین
بـودن وامهـای قرضالحسـنه و اسـتفاده از
سـپردههای قرضالحسـنه پسانـداز در
فعالیتهـای سـودده اقتصـادی ،پایین بودن
تسـهیالت خرد پرداختی همگـی عالئمی از
ناکافـی بـودن دسترسـی گروههـای ضعیف
اجتماعـی بـه خدمـات بانکـی و نشـانههایی
از عـدم توجـه بـه عدالـت توزیعـی در نظـام
بانکداری بدون ربا در کشـور اسـت»(همان،
.)125
تسهیالت کالن راحتتر پرداخت میشوند؛
چراکه متقاضیان آن ثروتمندانند

«مشـکل دیگـر نظـام بانکـداری در کشـور
در زمینـه عدالـت ایـن اسـت که تسـهیالت
کالن بسـیار راحتتـر از تسـهیالت خـرد
پرداخـت میشـود؛ زیـرا متقاضیـان
تسـهیالت کالن معمـو ًال افـراد ثروتمنـد و
دارای اعتبارنـد .همچنیـن عـدم تخصیـص
منابـع بـه شـکل مطلـوب بـه مناطـق کمتر
توسـعهیافته و همچنیـن عـدم تخصیـص
مناسـب منابـع بـه بخشهـای مختلـف
اقتصـاد از دیگـر انتقادهای وارده به سیسـتم
بانکـی کشـور در رابطـه بـا موضـوع عدالت
اسـت»(همان.)126-125 ،
انگلیـس؛ نخسـتین کشـور غربـی کـه
بانـکداری اسلامی را بنـا نهـاده اسـت
گفتنـی اسـت کـه «بخـش قابـل توجهـی
از جامعـه چـه در سـطح نخبـگان و چـه در
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چراغ سبز دولت و مجلس برای ساخت
آپارتمانهای  ۲۵متری

سـطح عمـوم مـردم ،معتقدنـد کـه الگـوی
بانکـداری بـدون ربـای فعلی فاصلـه زیادی
بـا بانکـداری اسلامی و خواسـتهای
مـردم دارد .متولیـان سیسـتم بانکـی حاضـر
بـه پذیـرش ایـن واقعیـت نیسـتند و همواره
مدعیانـد کـه سیسـتم بانکـی کشـور مـا
بهطـور کامـل براسـاس اصـول بانکـداری
ش میرود»(موسـویان و
بـدون ربـا پیـ 
همـکاران )126 :1397 ،ایـن درحالیسـت
کـه کشـورهای گوناگونی اقدام بـه عملیاتی
کـردن نظـام بانکـداری اسلامی کردهانـد.
برای نمونه «در  50کشـور دنیـا نظیر آلبانی،
الجزیره ،اسـترالیا ،باهاما ،بحرین ،بنگالدش،
کانادا ،فرانسـه ،آلمـان ،ایتالیـا؛ لوکزامبورگ،
روسـیه و آمریـکا بانکهـای اسلامی و
نهادهـای مالی اسلامی به فعالیت مشـغول
هسـتند .درواقـع کشـور انگلیـس نخسـتین
کشـوری اسـت کـه بانـکداری اسلامی را
راهانـدازی کرده»(تقـیزاده.)47 :1391 ،
بریتانیا؛ دارای فعالترین بخش بانکداری
اسالمی در اتحادیه اروپا

نکتـه اینجاسـت کـه «تمایـل بـه بانکداری
بخش قابل توجهی
از جامعه چه در سطح
نخبگان و چه در سطح
عموم مردم ،معتقدند که
الگوی بانکداری بدون
ربای فعلی فاصله زیادی
با بانکداری اسالمی و
خواستهای مردم دارد

مالـی اسلامی در بریتانیـا همسـو بـا
مقبولیـت روزافـرون ایـن شـیوه بانکـداری
در دیگـر کشـورها اسـت .بریتانیـا فعالتریـن
و پیشـرفتهترین بخـش بانکـداری اسلامی
را در اتحادیـه اروپـا داشـته و دروازه ورودی
تأمیـن مالـی اسلامی اسـت(».همان،
« .)61از سـویی دیگـر خدمـات بانـکداری
اسلامی بـرای بـرآوردن تمـام نیازهـای
مشـتریان روبـه ازدیـاد در انگلیـس توسـعه
داده اسـت»(تقیزاده.)63 :1391 ،
تأمین مالی مسکن در بریتانیا منطبق با
شریعت اسالمی است

«حسـابهای جـاری اسلامی و تأمیـن
ً
کاملا منطبـق بـا
مالـی مسـکن کـه
شـریعت اسلامی طراحی شـدهاند در شـعب
مختلـف بانکهـا در سراسـر کشـور قابـل
اسـتفاده هسـتند .همچنیـن بانکهـا بـه
دارنـدگان حسـاب جـاری بهـره نمیپردازند
و ایـن مشـتریان هیـچ تسـهیالتی بیـش
از اعتبارشـان دریافـت نمیکننـد .بـرای
تأمیـن مالـی مسـکن(وام مسـکن) بانـک
حداقـل از یـک روش قـرارداد مشـارکت یـا
اجـاره بـرای تکمیـل مالـی قـرارداد خریـد
اسـتفاده میکنـد .همچنیـن بانک اسلامی
بریتانیـا پولهـای سـپردههای بلندمـدت را
در تجـارت و فعالیـت مـورد قبـول شـریعت
اسلامی سـرمایهگذاری میکنـد و سـود
حاصـل از سـرمایهگذاری بیـن مشـتریان و
بانـک تقسـیم میشـود»(همان).
«اقتصاددانهـای مسـلمان و طراحـان
بانکـداری اسلامی معتقدنـد همـه آثـار و
بـرکات نظـام بانکـداری اسلامی زمانـی
رخ میدهـد کـه آموزههـای آن بهصـورت
صحیـح و کامـل اجـرا شـود و اجـرای
ناقـص و صـوری آن نـه تنهـا مشـکلی را از
جوامـع اسلامی حـل نمیکنـد ،بلکـه خـود
عامـل شـکلگیری معضلات اقتصـادی

میشود»(موسـویان و همـکاران:1397 ،
.)126
پسرفت عدالت در سیستم بانکی کشور

بایـد توجـه داشـت کـه «وضعیـت عدالـت
در سیسـتم بانکـداری کشـور از منظـر
شـاخصهای تـوازن اجتماعـی ،فقرزدایـی و
اسـتیفای حقـوق طرفین روبه بهبود نیسـت؛
بنابرایـن رونـد ایـن سـه بعـد از عدالـت در
سیسـتم بانکـی کشـور رو بـه پسـرفت بوده
اسـت .ایـن مسـأله زنـگ خطـری بـرای
مسـئوالن و متولیـان سیسـتم نظـام بانکـی
محسـوب میشـود؛ چراکـه در طـی نزدیک
بـه چهـار دهـه از انقلاب اسلامی و بـا
مسـتحکم شـدن زیرمجموعههـا و پایههای
نظـام اسلامی ،انتظـار مـیرود عملکـرد
تمامـی بخشهـا از جملـه بخـش اقتصـاد
و بانکـداری روزبـهروز بیشـتر بـا معیارهـای
اسلامی مطابقت پیـدا کند»(همـان.)144 ،
 50میلیون حساب مخدوش در سیستم
بانکی وجود دارد

از سـویی دیگـر بسـیاری از اقتصاددانهـا
معتقدنـد کـه نظـارت بانـک مرکـزی بـر
بانکهـا و از طرفـی نظـارت و پیگیـری
بانکهـا هـم بـر تسـهیالت اعطایـی خـود
ضعیـف اسـت و طبـق نظرسـنجی صـدا و
سـیما بیـش از  94درصـد مـردم از عملکـرد
بانکهـا ناراضـی هسـتند و طبـق اعلام
وزیـر دادگسـتری  50میلیـون حسـاب
مخـدوش در سیسـتم بانکـی کشـور وجـود
دارد کـه معمـو ًال مبنـای فسـاد و کارهـای
خلاف بانکـی اسـت و اینهـا از ضعـف
نظـارت ناشـی میشـود.
اگـر چـه کـه بـا روی کارآمـدن دولـت دهم
تالشهایـی در جهـت اصلاح سیسـتم
بانکـی کـه از مهمتریـن چالشهـای
هفتگانه کشـور اسـت در دسـتور کار دولت
قـرار گرفت ،امـا همچنان به نتیجه نرسـیده

تمایل به بانکداری

مالی اسالمی در بریتانیا
این شیوه بانکداری در

دیگر کشورها است .بریتانیا
فعالترین و پیشرفتهترین

بخش بانکداری اسالمی را
دروازه ورودی تأمین مالی
اسالمی است

اسـت .هرچنـد کـه الیحـه قانـون بانکداری
اسلامی مدتهاسـت از سـوی دولـت برای
بررسـی و تصویـب بـه مجلـس شـورای
اسلامی فرسـتاده شـده اسـت که امیدواریم
هـر چـه زودتـر بـا بررسـی ایـن الیحـه و
انجـام اصالحـات الزم ،ایـن قانـون بـرای
اجـرا بـه تمامـی بانکهـا ابلاغ شـود.
منابع
تقـیزاده ،خدیجـه( .)1391بانکـداری
اسلامی در برخـی کشـورهای جهـان.
مجلـه اقتصادی-ماهنامه بررسـی مسـائل و
سیاسـتهای اقتصـادی .شـمارههای  6و ،7
صـص.80-47
مهربانپـور،
عبـاس،
موسـویان،
محمدرضـا ،حشـمتی ،محمدرسـول(.)1397
آسیبشناسـی و نقـد وضعیـت بانکـداری
ایـران از منظـر عدالـت اقتـز منظـر عدالـت
اقتصـادی .دو فصلنامـه علمـی مطالعـات
اقتصاد اسلامی .سـال دوازدهم ،شماره اول،
صـص.150-121
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به مشکل بخورند.

ریحانه موسوی

خبرنگار

طالی آب شده ضرری سنگین برای طال
فروشان

یک طال فروش نیز در این رابطه گفت :طالی

دبیر شورای هماهنگی بانکهای اســتان خراسان رضوی گفت 54 :واحد تحت تملک
بانکها کامال آماده واگذاری هســتند و هیج منعی وجود ندارد ،تنها باید سرمایهگذار و
متقاضی وجود داشته باشد و بانکها کامال آمادگی واگذاری را دارند.
به گزارش صبح امروز و به نقل از ایســنا حسن مونسان در خصوص واگذاری واحدهای
تحت تملک بانکها در اســتان ،اظهار کرد :واحدهــای تحت تملک بانکها مربوط به
ســنوات گذشته شاید بیش از  10سال اســت ،یعنی دوره بیش از  10ساله بوده که این
واحدها به تملک بانک درآمده است.
وی افزود :حدود  50واحد که از واحدهای خوب اســتان هســتند ،درگیر ماده  37تامین
اجتماعــی بوده که این ماده مانع فروش واحدها شــده و ما گزارش کردیم که این مانع
برداشته شود 54 .واحد دیگر کامال آماده واگذاری هستند و هیج منعی وجود ندارد ،تنها
باید ســرمایهگذار و متقاضی وجود داشــته باشــد و بانکها در این راستا کامال آمادگی
واگذاری را دارند.
دبیر شــورای هماهنگی بانکهای استان خراســان رضوی گفت :در خصوص ماده 37
تامین اجتماعی که برای  50واحد مشــکالتی را ایجاد کرده بود ،اقداماتی انجام دادیم،
تامین اجتماعی باید مکلف شــود ،بحث مفاصا حســاب بوده که باید آن را صادر کند،
مقامات اجرایی و دستگاه قضایی اســتان پیگیر هستند تا آزادسازی کنند ،خود استاندار
نیز شخصا پیگیر این موضوع است .گفتنی است جلسه کمیسیون بانکها با حضور آقای
رسولیان ،معاون استاندار برگزار شد که در جلسه اشاره کردند دادستان استان پیگیر این
موضوع هستند که ماده  37برطرف شده و موانع واگذاری برداشته شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خبر داد؛

اطالعات اندک مردم در خصوص طالی
آب شده

وی بیــان کرد :ترغیــب و تشــویق مردم به
خرید زیورآالت طال به جای طالی آب شــده
باید از طریق اطالعرســانی صورت بگیرد؛ زیرا
بسیاری از مردم از اطالعات کافی در این زمینه
برخوردار نیســتند .در حال حاضر گرایش مردم
به طالی آب شــده بیشتر اســت ،اما از آنها
خواهش میکنیم تا به این حوزه وارد نشوند.
معبودی نژاد خاطرنشــان کرد :ما ازسازندگان و
فروشــندگان نیز تقاضا داریم ،در هر معاملهای
که انجام میشــود مشــخصات افــراد را درج
کننــد و خریــد حتما بــا کارت ملــی صورت
بگیرد .تمــام اصناف در حــوزه طال مکلف به
اجرای بخشنامهها و قوانین اتحادیه هســتند
و بــا افرادی کــه این مــوارد را رعایت نکنند،
برخوردهای قانونی صورت میگیرد.

 54واحد تحت تملک بانکها در خراسان
رضوی آماده واگذاریاند

در اتحادیه اروپا داشته و

چاله مذاب

مصنوعات طال این ضرر را به ما ندهند.
اخیراً محمد ولــی رئیس اتحادیه طال و جواهر
اظهار کرد« :به مردم توصیه میکنم که به حوزه
طالی آب شده وارد نشوند .در حال حاضر تقاضا
در این حوزه بیشتر از حوزه مصنوعات طالست
که امیدواریم این رویه تغییر کند ،».اما ســوال
اینجاســت که چگونه میتوان مردم را ترغیب
کــرد تا به جای طالی آب شــده ،زیورآالت و
مصنوعات طال خریداری کنند؟ در این راســتا
با رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشندگان طال
و نقره مشــهد بهگفتوگــو پرداختیم تا میزان
عملیاتی شدن چنین پیشنهادی را جویا شویم.
عیار طالی آب شده مشخص نیست
محمدباقــر معبودینژاد در گفتوگو با خبرنگار
صبح امــروز اظهار کــرد :عیار زیــورآالت و
مصنوعات طال مانند النگو ،گردنبند ،گوشــواره
و سایر اینها مشخص است و همچنین فاکتور
نیز دارد در صورتی که عیار طالی آب شده به
دلیل مخلوط شدن با آلیاژ های دیگر مشخص
نیســت و ممکن است شمارهای که ب ر روی آن
درج شده است درست نباشد و در زمان فروش

ســاخت آپارتمانهای  ۲۵تا  ۴۰متری که اواخر سال گذشته مطرح و اخیراً شهرداری و
وزارت کشور روی آن توافق کردهاند مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفته و به اجرا
نزدیک شده است.
به گزارش صبح امروز و به نقل از ایســنا ،اواخر آذر سال گذشته بود که معاون معماری
و شهرسازی شهرداری تهران از طرح ساخت خانههای  ۲۵تا  ۴۰متری خبر داد و گفت
که احداث این نوع واحدها نه یک انتخاب ،بلکه ضرورت است.
این طرح که سر و صدای زیادی به پا کرد و موافقان و مخالفانی داشت ،اخیراً طبق یک
تفاهمنامه به تایید شــهرداری تهران و وزارت کشور رسیده که بر اساس آن در پایتخت
واحدهای کوچک تولید خواهد شــد .پاســخگویی به بخش مهمی از نیاز بازار مسکن،
افزایش عرضه و کاهش تقاضا از جمله فواید این طرح عنوان میشود؛ هرچند مخالفانی
نیز حتی در مدیریت شــهری دارد که معتقدند نباید الگوی مصرف را به زندگی در این
نوع واحدها عادت بدهیم.
مطابق طرح تفصیلی حداقل متراژ واحدهای مســکونی در شهر تهران  ۳۵متر است که
بر اســاس پیشنهاد ســاخت خانه های  ۲۵متری ،این میزان باید به  ۲۵متر کاهش پیدا
کند .توافق اخیر شهرداری با وزارت کشور نشان میدهد که کمیسیون ماده  ۵مخالفتی
با این کاهش متراژ ندارد.
اواخر ســال گذشته نیز شــهرداری اعالم کرد که برای احداث مسکن استیجاری آماده
همکاری با دولت اســت .در این زمینه ساخت واحدهای کوچک یا کپسولی میتواند به
طرح مسکن استیجاری اختصاص پیدا کند.
یــک نماینده :احداث واحدهــای کوچک ،عرضه و تقاضا در بازار مســکن را به تعادل
میرساند
امروز نیز یک عضو کمیســیون عمران مجلــس درباره طرح احداث خانههای  ۲۵تا ۴۰
متری گفته که در شــرایط کنونی با توجه به بازار مسکن و مشکل کمبود عرضه در این
حوزه ،تولید مســکن از هر طریقی مثبت است ،زیرا این مسئله ،عرضه و تقاضا در بازار
مسکن را به تعادل می رساند و در نهایت موجب کاهش قیمت مسکن می شود.
صدیــف بدری افزود :تولید مســکن  ۲۵تا  ۴۰متری می توانــد در بهبود وضعیت بازار
مســکن اثرگذار باشد ،البته برخی کارشناســان اعالم می کنند که اجرای آن تبعاتی را
برای جامعه از جمله تجردگرایی به همراه دارد ،اما خوشــبختانه تمام این موارددر طرح
مذکور دیده شده است.
بدری گفت :بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است که واحدهای کوچک به زوج
های جوان داده شود ،همچنین این خانهها به افراد مجرد عرضه نخواهد شد .بسیاری از
جوانان برای آغاز زندگی مشــترک و ازدواج به دلیل پایین بودن قدرت مالی به مساکن
کوچک نیازمند هســتند و پس از گذشــت چندین ســال از زندگی متراژ مسکن خود را
افزایش می دهند؛ بنابراین این مساکن میتواند نقطه آغازین برای زندگی افراد باشد.

همسو با مقبولیت روزافرون

صبح امروز به بررسی گرایش مردم به طالی آب شده میپردازد؛

ایــن روزهــا صحبــت از
خرید و فــروش طالی
آبشــده در بازار ،اخبار
و ســایتهای خبــری،
زیاد شنیده میشود واسم
طالی آبشــده به عنوان
یکی از بازارهای پر ســود
بر زبــان هر ســرمایهگذار
و هرکســی که میخواهد
پساندازی داشــته باشــد،
جاریســت .اما چه سودی
پشــت خرید طالی آبشده اســت که عالوه
بر ســرمایهگذاران ،مردم عادی نیزکه هیچ سر
رشــتهای از این بازار پیچیده و پر از ریســک
ندارند و به دنبال خرید طالی آبشده هستند؟
به گزارش روزنامه صبح امروز ،درســت است
طالی آبشــده ،اجرت و کارمزد ندارد و مالیاتی
به آن تعلق نمیگیرد و روی کاغذ سود بیشتری
نســبت به مصنوعات طال دارد ،اما اگر ندانسته
و بدون توجه به نکات ریز ،وارد خرید و فروش
آن شویم ،ممکن است چنان ضرری بدهیم که
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اقتصاد

سـارا ایزدخـواه  /در اوایـل انقلاب
بحثـی مطـرح شـد کـه نظـام بهـره غلـط
و از نظـر شـرع مشـروعیت نـدارد؛ چراکـه
ربـا محسـوب میشـود .در آیـات و روایـات
مطـرح شـده که دریافت ربا مشـروع نیسـت
و بهنوعـی جنـگ بـا خـدا قلمـداد میشـود.
قانـون بانکداری اسلامی در ایران در سـال
 1362بـه تصویـب رسـید و بـر اسـاس آن
بانکهـا ملـزم شـدند در مـدت سـه سـال
تمـام عملیـات بانکـی خـود را در قالـب
بانکـداری بدون ربـا انجام دهنـد .حال آنکه
همچنـان بانـکداری اسلامی در کشـور ما
محقـق نشـده اسـت.
بـه گزارش روزنامـه صبح امروز ،بسـیاری از
مراجـع تقلیـد بـه ایـن موضـوع بارهـا تأکید
کردهانـد کـه شـیوه بانکداری در ایـران دچار
نواقـص و مشـکالتی اسـت و بانکهـا بـه
طـور علنـی از مـردم ربـا دریافـت میکننـد.
بـرای مثـال آیتاهلل مـکارم شـیرازی در این
بـاره بیان کـرده« :یکی از مشـکالت موجود
در نظـام بانکـی ،دور زدن قانـون بانکـداری
اسلامی اسـت ،بانکهـا بـه بهانههـای
مختلـف کاله درسـت میکننـد و قانـون
را دور میزننـد .همچنیـن سـود بانکـی در
کشـورهای غربـی بیـن  ۴تا  ۶درصد اسـت؛
امـا در بانکـداری اسلامی تـا  ۲۸درصـد از
مـردم سـود میگیرنـد» .آیـتاهلل جـوادی
آملـی نیـز بـا اشـاره بـه حـرام بـودن حقوق
کارکنـان برخـی از بانکهـا توضیـه داده
اسـت که«حقـوق کارمنـدان بانکهـای
ربـوی حـرام اسـت ،زیـرا حقـوق حلال در
برابـر کار حلال گرفتـه میشـود.».
«یکـی از انتقاداتـی کـه بـه نظـام بانکداری
کشـور وارد میشـود موضوع نقص در تأمین
عدالـت اسـت .براسـاس بنـد اول مـاده یک
قانـون عملیـات بانکـی بـدون ربـا کشـور،
اولیـن هـدف نظـام بانکـی اسـتقرار نظـام
پولـی و اعتبـاری بـر مبنـای حـق و عدل به
منظـور تنظیم گـردش صحیح پـول و اعتبار
در جهـت سلامت و رشـد اقتصـاد کشـور
است»(موسـویان و همـکاران.)122 :1397 ،

دوربرگردانقانونی
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آب شــده ضرر سنگینی را برای طالفروشان به
همراه دارد؛ زیرا ســود آنها در طالی ویترینی
اســت ،اما مــردم رغبتی بــرای خرید طالی
ویترینــی ندارند .در اصل طالهــای ویترینی
فرســوده برای مصرف مشتری آب میشود ،اما
اگر مردم طالی ویترینــی خریداری کنند هم
برای خودشان و هم برای فروشنده بهتر است،
زیرا عیار طالهای آب شــده بــه دلیل مخلوط
بودن با سایر آلیاژها مشخص نیست.
علی قرائی ابراز کرد :در حوزه طالی آب شــده
ما شاهد تخلفات بسیاری هستیم ،اما نمیدانیم

که چرا بعضی از افراد ریســکهای این چنینی
انجــام میدهند ،بعضی از افراد تا یک کیلوگرم
طالی آب شــده خریداری میکنند بدون آنکه
حســاب و کتاب آن را بدانند و عیار آن برایشان
مشخص باشد.
ایــن طالفروش تصریح کــرد :زمانیکه مردم
بــرای خرید طالی آب شــده به مــا مراجعه
میکنند ،برای جلوگیری از افزایش خرید طالی
آب شــده به آنان میگوییم که طالی آب شده
نداریم .گرایش مردم به طالی آب شده ،معضل
بزرگی برای طال فروشان ایجاد کرده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی گفت 9 :درصد اشتغال کل
شهرکهای صنعتی کشور در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی قرار دارد.
به گزارش صبح امروز و به نقل از روابط عمومی شــرکت شــهرکهای صنعتی استان
خراســان رضوی ،مسعود مهدیزاده مقدم اظهار کرد :در  40شهرک و ناحیه صنعتی به
متقاضیان زمین واگذار شــده و هم اکنون دو هزار و  682واحد صنعتی در شهرکهای
صنعتی فعالیت میکنند.
وی با اشاره به اشتغال ایجاده شده برای دو هزار و  121نفر در سال گذشته ،تصریح کرد:
هم اکنون افزون بر  77هزار نفر در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی مشغول به کار
هستند که  9درصد اشتغال کل شهرکهای صنعتی کشور در این استان ایجاد شده است.
وجود ظرفیتهای بینظیر اســتان و نیز مراکز تحقیق و توســعه دانشگاهی ،واحدهای
صنعتی و همچنین فناوریهای نوین شرکتهای دانشبنیان استان فرصتهای بزرگی
است که باید برای اشتغال بیشتر استفاده کنیم.
مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی خراســان رضوی با بیان اینکه «نگاه سازمان
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به اشتغال بیشتر در مناطق کمتر توسعه یافته
اســت» ،بیان کرد :مزایا و مشوقهای مناسب برای توسعه این مناطق به خصوص برای
اشتغال مولد پیشبینی شده تا سرمایهگذاران و متقاضیان این مناطق بهرهبرداری کنند.
گفتنی اســت صنایع کوچک و متوسط ســبب پویایی صنعت ،ایجاد اشتغال مولد و رشد
اقتصادی شــدند و نیز ارزش افزوده صنعتی مناســبی برای صنعتگران و سرمایهگذاران
به وجود آوردهاند.

جامعه
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سالروز بمباران شیمیایی
سردشت توسط
رژیم عراق

 8تیر ماه ســالروز بمباران شــیمیایی سردشــت روز مبارزه با سالح های
شــیمیایی و میکروبی نام دارد.در جنگ تحمیلی  8ســاله علیه ایران رژیم
عراق با بهره گیری از چالش های میان تهران و واشنگتن ،با تحریك كاخ
سفید و با هدف رســیدن به امیال خود ،مرزهای غربی كشورمان را مورد
تاخت و تاز قرار داد .این جنگ به لحاظ بســیاری پارامترها ،با ســایر نزاع
های چند سال اخیر متفاوت بوده است .استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی

در این جنگ از ســوی رژیم عراق یكی از این پارامترها است كه هیچگاه
در این وسعت ،در هیچ نزاع منطقه ای به كار نرفت.
اولین باری كه ارتش عراق از سالح شیمیایی در جنگ استفاده كرد مربوط
به  27مهرماه  1359در منطقه جنوب (استان خوزستان) است .در این سال
عراق چهار بار از ســاح شیمیایی از نوع تاول زا (گاز خردل) استفاده كرده
كه  1مصدوم و  20شهید به دنبال داشت.

پیگیری صبح امروز از امتحان سخت پایه دوازدهمیها:

میزخبر

نابرابریکیفیتآموزش

پیگیری مغایرت مبلغ قبض با کارکرد
کنتوربرق

علیرضا کاشــی ،ســخنگوی شــرکت توزیع نیروی برق مشــهد گفت :اگر هر یک از
شهروندان نسبت به مبلغی که در قبض برق درج شده با کارکرد کنتور مغایرتی مشاهده
کردند میتوانند مراتب را پیگیری کنند و نیز این دســته از شهروندان میتوانند از طریق
شــماره تلفن  ۳۲۱۱۲۱۲۱موضوع را به شــرکت توزیع نیروی برق اطالع دهند و رفع
مغایرت را خواستار شوند.

بروزعالیم متفاوت کرونا در کودکان

مســعود مردانی ،عضو ستاد ملی مقابله با کرونا از افزایش ابتال به کرونا در کودکان طی
ســه هفته اخیر در کشــور خبر داده و ابتال به کرونا در کودکان با عالیم گوارشی مانند
اسهال ،دردشکم و تهوع و نیز تب ظاهر می شود که والدین و برخی پزشکان تصور می
کنند این عالیم عفونت های روده ای است در حالیکه این تصور غلط است.

برخورد جدی با مولفههای فسادزا

ی زاده هاشمی ،نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی گفت :باید
سید امیر حسین قاض 
با مولفهها ،ساختارها و قوانین فسادزا برخورد بیشتری بشود.

ابتالی 2هزار و 456بیمار جدید به کووید19-

سخنگوی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تا  ۷تیر  ۱۳۹۹و بر اساس
معیارهای قطعی تشــخیصی ،دو هزار و  ۴۵۶بیمار جدید مبتال به کووید  ۱۹در کشــور
شناســایی شد که هزار و  ۱۳۹مورد بستری شدند .با این حساب ،مجموع بیماران کووید
 ۱۹در کشور به  ۲۲۰هزار و  ۱۸۰نفر رسیده و و با فوت  ۱۲۵نفر در  ۲۴ساعت گذشته،
تعداد جان باختگان کرونا در کشور به  ۱۰هزار و  ۳۶۴نفر رسید.

اجرای طرح مدرسه پویا در رشتخوار

دکتر سجاد سحاب نگاه ،سرپرســت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی
مشــهد با بیان اینکه هدف از انجام رجیستری بیماران کووید ۱۹-ثبت دقیق اطالعات
بیمــاران و ارزیابی فاکتورهــای موثر بر بیماری و تایید درمان های مختلف در بیماران
مبتال به منظور اســتفاده در پژوهشــهای آینده اســت و نیز از ثبت اطالعات هزار بیمار
کرونایی خبرداده و خاطر نشــان کرد :پیش بینی می شــود  ۱۵الی  ۲۰طرح پژوهشی از
این اطالعات به اجرا در آید.

ضرورت مهارت فرزندپروری در پیشگیری
از اعتیاد

دکتر ســید کاظم فرهمند ،قائم مقام معاونت بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی مشهد
آموزش مهارت های فرزندپروری و زندگی در راستای پیشگیری از اعتیاد امری ضروری
عنوان کرده و با بیان اینکه با توجه به گستردگی و پیچیدگی مواد مخدر و شیوع آن ،ارتقا
ســطح آگاهی و اجرای برنامههای مبتنی بر اصول و استانداردهای بین المللی پیشگیری
الزم است اظهار کرد :در این راستا برنامههای مختلفی در راستای اطالعرسانی و آموزش
به گروههای مختلف سنی به ویژه جوانان در دستور کار قرار گرفته است.

عاطفه خوافیان

رجیستری بیماران کرونایی برای انجام
پژوهشهای درمانی

دبیر سرویس

محمود ذباح ،مدیر آموزش و پرورش رشــتخوار از اجرایی شــدن طرح مدرســه پویا در
مدرســه عشایری این شهرستان برای نخستین بار در کشور خبر داد؛ این طرح به منظور
کمک به شــاداب سازی فضای مدارس عشایری برای نخســتین بار در کشور در یکی
از مدارس عشایری رشــتخوار اجرا شد  ,برای اجرای آن  ۱۲میلیون ریال اعتبار در نظر
گرفته شد که  ۵۰درصد آن از طریق اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و بقیه
توسط خیران تامین شده است.

بـا شـیوع ویـروس
کرونـا فعالیـت همه
بخشهـای جامعـه
تحـت تاثیـر قـرار
گرفـت به ویـژه اینکه
بـا شـروع فصـل
ا متحا نـا ت
دانشآمـوزان ،بایـد
محتـوای آموزشـی در
مـدارس از سـوی
تکمیـل
معلمـان
میشـد .بـا تعطیلـی مـدارس روشهـای
آمـوزش تغییر کـرد و از آن زمان برگزاری
امتحانـات و ارزشـیابیهای دانشآمـوزان
در مقاطـع مختلـف تحصیلـی بـه
شیوههای مختلفی مطرح شد.
بـا موافقـت سـتاد ملـی کرونـا ،مـدارس
کشـور به مدت یک ماه از  ۲۷اردیبهشـت
بازگشـایی شـد تا دانشآموزان بـرای رفع
اشـکال بـه مدرسـه خـود مراجعـه کننـد.
وزارت آمـوزش و پـرورش نیز شـیوههایی
مختلـف برگـزاری امتحانـات بـه صـورت
حضـوری بـا رعایـت پروتکلهـای
بهداشـتی و غیرحضـوری را اعلام و
شـیوهنامههای برگـزاری امتحانـات
احتمال اصالحاتی در

تصحیح اوراق امتحان مربوطه
وجود داشته که به محض

اطالع این را جهت اجرا به
ادارات ابالغ میکنیم اما

احتمال برگزاری مجدد این
آزمون به هیچ عنوان وجود

ندارد و این اصالحیه تنها در

پرهیز از سفرهای غیر ضروری

کتر محمد علی پاینده ،مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان گفت :میزان شیوع و انتقال
بیماری کرونا به رفتار مردم در رعایت توصیههای بهداشــتی بســتگی داشته با اشاره به
عالئم بیماری ،راههای انتقال و پیشگیری از شیوع این بیماری ،از مردم خواست توصیه
های بهداشتی را جدی بگیرند و حتی االمکان از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند و از
حضور در اماکن شلوغ و تجمعات خودداری نمایند.

عباس گودرزی ،نایب رییس کمیســیون اجتماعی مجلس یازدهم ،با انتقاد از عدمافزایش
حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی که آن را تبعیض آشــکار دانســت یادآورشد :حقوق
بازنشستگان کشوری در ســال  99به درستی در بودجه سنواتی افزایش پیدا کرد و حداقل
پایه حقوق آنها مبلغ دو میلیون و هشــتصد هزار تومان لحاظ شد ،اما در مورد بازنشستگان
تامین اجتماعی این اتفاق نیفتاده اســت و صندوق بازنشســتگی کشوری به این دلیل که
ورشکســته شــده اســت از محل بودجه عمومی ارتزاق میکند ،بنابراین حتما باید تامین
اجتماعی هم ورشکسته شود تا حقوق بازنشستگان آن از محل بودجه سنواتی تامین شود؟

عدم تاثیرپذیری قانون از سوژهها

ســمیه رفیعی ،نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه ســوژه محوری مبنای
درســتی برای قانونگذاری نیســت ،گفت :طرحها و لوایح باید به طور کامل در راستای
موازین شــرعی باشند و نباید جلوتر از شرع حرکت کنیم و با بیان اینکه الیحه مجازات
پدر در صورت قتل عمد فرزند روی میز معاونت زنان قرار دارد ،گفت :مبنای قانونگذاری
و پیشــنهادات در مورد لوایح و طرحها به طور عام نباید ســوژه ها باشد و سوژهها نباید
قانونگذاری را تحت تاثیر قرار دهند.

قسمتها است

زندگی
با
چشمان باز

چرایی زندگی

ورشکستگی تامین اجتماعی و افزایش
حقوق بازنشستگی؟

بخشهای امتحانی و بارم این

قسمت اول

دانشآمـوزان را بـه اسـتانها ابلاغ کرد.
بـا برگزاری امتحانات بـه صورت حضوری
و مجـازی بسـیاری از دانشآمـوزان
گالیههـای خـود مبنـی بـر دشـوار بـودن
سـطح سـواالت بـه ما ارسـال کـرده تا به
ایـن گالیـه و مشـکالت رسـیدگی شـود.
جهـت پیگیـری مطالبـات دانشآمـوزان،
مصاحبـهای بـا رضـا صابـری توالیـی
مقـدم ،معـاون آمـوزش متوسـطه اسـتان
داشـته کـه در ادامـه بـه شـرح گفـتو گو
مـی پردازیـم:
معـاون آمـوزش متوسـطه آمـوزش و
پـرورش اسـتان خراسـان رضـوی گفـت:
بـه غیـر از پایـه دوازدهم،پایـه نهـم و
دیگـر میان پایههـا امتحانـات معلم محور
برگـزار میشـود.
بـه گـزارش صبـح امـروز ،رضـا صابـری
توالیـی در مصاحبه با خبرنگار این رسـانه
در پاسـخ بـه گالیههـای دانشامـوزان
مبنـی بـر دشـواری سـطح سـواالت
امتحانـی افـزود :در تمامـی پایههـا به غیر
از پایـه دوازدهـم ،معلـم برمبنـای همـان
تدریـس خـود در زمـان آمـوزش حضوری
و غیـر حضـوری سـواالت خـودرا طـرح
میکنـد ،کـه توجیهـی جهـت دشـواری
سـواالت وجـود نـدارد.
وی تصریـح کـرد :تمامـی امتحانـات از
همـان جزوههای آموزشـی کـه دانشآموز
در زمـان آموزش حضـوری و غیرحضوری
فراگرفتـه مطرح میشـود.
امتحان سخت پنجشنبه

توالیـی در خصـوص سـطح امتحانـات
پایـه دوازدهـم نیـز توضیـح داد :امتحانات
ایـن پایه در سـطح سراسـری و سـواالت
بـه صورت کشـوری طـرح شـده و برگزار
میشـود و تـا صبـح روز  ۷تیر بـا بازدید و
نظـارت بر ۲یـا  ۳حـوزه در طـی روزهای
امتحانـی از سـطح سـواالت و دشـواری
و نحـوه برگـزاری امتحانـات و رعایـت
پروتکلهـا بـا دانشآمـوزان ارتبـاط

مسـتقیم برقـرار میکنـم.
وی بیـان کـرد :بـا توجه به ارزیابـی انجام
شـده بیـش از  ۹۰درصـد دانشآمـوزان از
سـطح سـواالت طرح شـده رضایت دارند.
معـاون آمـوزش متوسـطه آمـوزش و
پـرورش اسـتان ابـراز کـرد :بـا توجـه
بـه امتحـان زبـان انگلیسـی کـه در روز
پنجشـنبه بـه صـورت سراسـری بـرای
دانشآمـوزان پایـه دوازدهـم برگزار شـد،
سـطح سـواالت در یکـی از بخشهـای
ایـن امتحانـات دشـوار بـوده و احتمـال
مـیرود ،این امتحـان بـرای دانشآموزان
ایـن پایه مسـاله سـاز شـده و گالیههایی
را نیـز بـه همـراه داشـته اسـت.
اصالحیه بارم نمرات امتحان زبان پایه
دوازدهم

وی تبییـن کـرد :طبـق گالیههـای
منعکس شـده به اداره و بازرسـی و نظارت
مسـئوالن ایـن گالیـه و دشـواری سـطح
امتحـان مربوطـه را بـه وزارت منعکـس
کـرده و طبـق مکاتبـات قرار براین شـد تا
اداره سـنجش و پایـش وزارتخانـه نتیجه
در خصـوص ایـن امتحـان اعلام شـود.
صابـری توالیـی ادامـه داد :احتمـال
اصالحاتـی در تصحیـح اوراق امتحـان
مربوطـه وجـود داشـته کـه بـه محـض
اطلاع ایـن را جهت اجرا بـه ادارات ابالغ
میکنیـم امـا احتمـال برگـزاری مجـدد
ایـن آزمـون بـه هیچ عنـوان وجود نـدارد.
وی اظهـار کـرد :ایـن اصالحیـه
تنهـا در بخشهـای امتحانـی و
بـارم ایـن قسـمتها بـوده و امـکان
برگـزاری امتحـان مجـدد وجـود
ندارد.
معـاون آمـوزش متوسـطه اسـتان مبنـای
طراحـی سـواالت امتحانـی را ایـن گونـه
تشـریح کـرد :امتحانـات در پایـه دوازدهم
بـه دو شـکل و شـیوه بـوده ،و  ۱۶نمـره
سـواالت از  ۸۰درصـد کتـاب کـه توسـط
معلمـان آموزشـی بـه صـورت حضـوری

دکتر احمد نیّری
(دکتری تخصصی مشاوره)
از نظر شــما کیفیت زندگیتون در چه ســطحی هســت؟ آیا ازش راضی
هســتید؟ بگذارید راحت تر بپرســم ،اگر دوباره متولد می شــدید ،حاضر
بودیــد دوباره همین زندگی فعلیتون رو انتخاب کنید و همین کارهایی رو
انجام بدید که االن انجام میدید؟ اگر جوابتون به این سوال مثبت نیست،
یکشنبههای هر هفته به این یادداشت سر بزنید .کیفیت زندگی ما آدمها
به طرز قابل توجهی بســتگی به میزان آگاهیمون دارد .هرچقدر نسبت به
آنچه هســتیم و آنچه تجربه میکنیم آگاه تر باشیم ،زندگی با کیفیت تری داریم .شاید االن این سوال توی
ذهنتون آمده که «خب نســبت به چه چیزهایی باید آگاه باشــیم و چجوری؟» جواب این سوال دقیق ًا همون
چیزی هست که قراره هر هفته به یک موردش بپردازم« .اولین موردی» که باید نسبت بهش آگاهی داشته
باشــیم« ،چرایی» زندگیمون هســت .یعنی اینکه چرا می خوایم زندگی کنیم و دالیلمون برای زنده موندن
چی هســت؟ در زندگی چه چیزهایی برامون مهم اســت و میخواهیم تجربه اش کنیم؟ برای اینکه به این
آگاهی برســید بیاید یک تمرین انجام بدیم .تصور کنید که از لحظه تولد به شــما یک کارت بانکی دادند و
میزان مشــخصی ســرمایه در اون کارت هست ،واحد ســرمایه هم بجای ریال ،ثانیه هست .شما هر کاری
کــه بخواهید انجام بدید (مثل درس خوندن ،کار کردن ،دیدار یک دوســت ،چایی خوردن و  )...باید کارت
بکشــید و بخشی از اون سرمایه رو خرج کنید .مثال اگر بخواید لیسانس یک رشتهای رو بگیرید باید  4سال
از ســرمایه خودتون رو خرج کنید .حاال لطفا یک کاغذ و خودکار بردارید و تیتروار بنویسید که ترجیح میدید
بقیه سرمایه خودتون رو خرج چه چیزهایی بکنید .االن با یک لیستی از چراییهای زندگیتون روبرو هستید.
حاال ســعی کنید موضوعاتی که نوشــتید رو گروهبندی کنید .مثال اگر خرید کردن با دوستان ،سینما رفتن و
موسیقی گوش دادن جز لیستتون هست ،می تونید تمام آن را در گروه تفریح و سرگرمیها بگذارید .در آخر
سعی کنید اهمیت هر گروه رو برای خودتون در بازه  1تا  10مشخص کنید .این لیست رو نگه دارید تا هفته
بعد با هم گام بعدی آگاهی برای یک زندگی با کیفیت تر رو پیش ببریم.

کشفیات

آمـوزش داده شـده کـه تقریبـا همـه
دانشامـوزان ایـن امـوزش را فـرا گرفتـه
انـد ،طـرح میشـود.
4نمره اختیاری در دست دانشآموزان
برای تسهیل بیشتر شرایط امتحانی

وی بیـان کـرد ۴ :نمـره دیگـر بـه صورت
اختیـاری طراحـی شـده بـه ایـن صـورت
کـه  ۴نمـره از  ۸۰درصـد کتـاب طراحـی
شـده و دانـش آمـوز مخیـر اسـت انتخاب
کنـد کـه ایـن  ۴نمـره را از قسـمت ۸۰
درصـد کتـاب پاسـخ بدهـد یا از قسـمتی
کـه بـه صـورت مجـازی فراگرفته پاسـخ
بد هد .
صابـری توالیـی در خصـوص تسـهیل
سـواالت امتحانـات نهایـی اذعـان کـرد:
سـواالت امتحانات نهایی طبق اسـتاندارها
طراحـی شـده چـرا که بایـد تمام سـطوح
دانشآمـوزی را پوشـش بدهـد ،پـس
سـطح متوسـط دانشامـوزان را در نظـر
میگیـرد چـون تمـام دانشآمـوزان پایـه
دوازدهـم بـه صـورت متمرکـز در یـک
زمـان و سـاعت مشـخص درخصـوص
درس مربوطـه و مشـخص مـورد آزمـون
قـرار میگیرنـد.
وی توضیـح داد :بـا توجـه بـه شـرایط
خـاص آمـوزش و پـرورش در ایـن سـال
تحصیلـی ،سیاسـتهای طراحی سـواالت
طـوری بـوده کـه سـواالت منطبـق بـا
آموختههـای دانشآمـوزان باشـد ،و طـی
بررسـیهای انجـام شـده تـا کنـون اکثـر
دانشآمـوزان بـه غیـر از سـواالت درس
زبـان ،از نـوع طراحـی سـواالت رضایـت
داشـتهاند.
آموزش ترکیبی؛ سناریوی سال
تحصیلی پیش رو

معاون آموزش متوسـطه اسـتان سناریوی
پیـش روی سـال تحصیلـی ۱۴۰۰-۹۹را
تشـریح کـرد :طبـق مصوبـه سـتاد مبارزه
بـا ویروس کرونا ،سـال تحصیلـی جدید از
 ۱۵شـهریور مـاه آغاز شـده و پنجشـبهها

با توجه به
ارزیابی انجام شده
بیش از  ۹۰درصد
دانشآموزان از
سطح سواالت طرح
شده رضایت دارند
نیـز بـه تقویـم آموزشـی کشـور مجـدد
اضافـه میشـود و چنانچه وضعیت کشـور
همچنـان در حالـت هشـدار و زرد باشـد،
طـرح زوج و فـرد تحصیلی اجرا میشـود.
صابـری توالیـی توضیـح داد :اگـر
وضعیـت کشـور در حالـت قرمـز باشـد،
سـال تحصیلـی جدیـد مطابـق امسـال به
صـورت کاملا مجـازی و غیـر حضـوری
برگـزار شـده و مدارس به شـیوه حضوری
تعطیـل باشـد کـه امـکان اجـرای ایـن
سـناریو بسـیار کـم اسـت.
وی ادامـه داد :امـا سـناریویی کـه احتمال
بیشـتری جهت اجرای آن وجـود دارد این
اسـت کـه وضعیـت در حالـت زرد بـوده
و دانشامـوزان بـه صـورت یـک روز در
میـان در مـدارس حضـور پیدا کـرده و در
وضعیـت زرد آمـوزش به صـورت ترکیبی
صـورت میگیـرد .صابـری توالیـی تاکید
کـرد :در حالت وضعیـت زرد ،جهت رعایت
پروتکلهـای بهداشـتی کالسهـای
درسـی بـه صـورت زوج و فرد بـوده بدین
معنـا کـه یـک کالس  ۳۰نفـره ۱۵،نفر از
دانشآمـوزان در روزهـای فـرد آمـوزش
دیـده و  ۱۵نفـر دیگـر در روزهـای زوج
تحـت آمـوزش قـرار بگیرند.

جلوگیری از خروج بیش از  6هزار لیتر سوخت قاچاق توسط مرزبانان هنگ مرزی تایباد

جانشــین مرزباني استان خراسان رضوي از کشــف مقادير قابل توجهي
سوخت قاچاق در حوزه اســتحفاظی هنگ مرزی تایباد خبر داد.سرهنگ
«حسین ابراهیمی» جانشین مرزباني اســتان خراسان رضوي در تشريح
اين خبر بيان داشت :در راستاي جلوگیری از خروج غیر قانونی سوخت از
مرزهای استان و برخورد با فعالیت قاچاقچيان سرمایه های ملی ،مرزبانان
اين فرماندهي در هنگ مرزي تايباد موفق به کشــف مقاديري ســوخت
قاچاق شدند.سرهنگ «ابراهیمی» در تکميل اين خبر گفت :مرزبانان این
فرماندهی در پســت کنترل و مراقبت مرزی هفده شهریور هنگ مرزی
تایباد با کنترل دقیق خودروهای ترانزیتی موفق شدند قاچاقچیان سوخت
را شناســایی و از آنها  6هزار و  310لیتر ســوخت قاچاق به ارزش  292ميليون و  950هزار ريال را طی 72
ســاعت گذشته کشــف نمایند وی افزود :در این رابطه چهار قاچاقچی توســط مرزبانان هنگ مرزی تایباد
دستگیر ،که ضمن تشکیل پرونده تحویل مراجع مربوطه شدند.
کشف بیش از  80کیلوگرم مواد مخدر در حوزه استحفاظی هنگ مرزی تایباد

فرمانده مرزبانی اســتان خراسان رضوی از كشف بیش از  80کیلوگرم مواد مخدر در حوزه استحفاظی هنگ
مرزی تایباد خبر داد.
ســردار « ماشااهلل جان نثار « فرمانده مرزبانی اســتان خراسان رضوی در تشريح اين خبر گفت :در راستای
برخورد قاطع با ورود مواد مخدر به کشــور ،مرزبانان این اســتان با اقدامات مراقبتی و اطالعاتي و همچنین
کنترل و نظارت دقیق بر عبور و مرورها در پســت مراقبت و کنترل مرزی هفده شهریور هنگ مرزی تایباد
ضمن بازدید خودروهای عبوری ،طی سه عملیات در  48ساعت گذشته ،موفق به کشف  81کیلو و  572گرم
مواد مخدر شــدند.وي در ادامه افزود :این مقدار مواد مخدر شــامل  46کیلو و  500گرم از نوع تریاک و 35
کیلو و  72گرم از نوع حشیش بوده است .در این رابطه  3قاچاقچی دستگیر و  3خودرو توقیف شده و متهمین
ضمن تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصالح ارجاع داده شدند.
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ش صاحبنظران به توقف صدور مجوز تولیدات شبکه نمایش خانگی؛
واکن 

خبرنگار

مریم اصغری

شــبکه نمایــش خانگی
شــاید در گذشــته در
جایگاه مکمل سینما و
برنامههای تلویزیونی
قرار داشــته¬ است ،اما
امــروزه با جــذب بخش
کثیری از مخاطبان خاص
در شــبکههای اینترنتی
( )VODو سنتی ()DVD
توانسته¬ اســت جامعه
آماری بیــش از 2میلیون
خانواده را در پوشش پیام خود قرار دهد.
مجموعههــای این شــبکه طی ســالهای
گذشــته راهی نوین را در بخش سریالسازی
کشــور رقم زدهاند و در زمانی که اینترنت به
این گســتردگی در دسترس عموم مردم نبود
کســانی که عالقهای به تماشای سریالهای
متفــاوت داشــتند بــا پرداخــت هزینهای
میتوانســتند به صورت سیدی و دیویدی
از سوپرمارکتها این مجموعهها را تهیه کنند.
مهمترین مزیت این رســانه ،پیوندی اســت
که بین اعضای خانــواده ایجاد می¬کند؛ به
طوری که کل اعضای خانواده را ساعت¬ها
در روزهای مشــخصی از هفته گرد یکدیگر
میآورد .این عوامل موجب شده تا این شبکه
در ســالهای اخیر به¬ عنوان يك رســانه
جذاب و پرمخاطب در ســطح کشور شناخته
شود و مورد اســتقبال پرشمار مخاطبان قرار
گیرد .از ســویی دیگر این رســانه توانسته¬
است نقطه تالقی مناسبی برای ارتباط برندها،
با مخاطبان باشد که در بهترین زمان ممکن
در کنار خانواده اثربخشــی مناسبی را از تبلیغ
دریافت کنند..
عدم صدور مجوز برای تولیدات شبکه
نمایش خانگی

با توجه به ســابقه شــبکه نمایــش خانگی،
ســاخت چندین ســریال موفق در سالهای
اخیر ،ســریالهای در نوبت پخش و در دست
تولید نشان میدهد که بازار کار سریالسازی
در شــبکه نمایش خانگی داغ اســت .چراکه
ســرمایهگذاران و کارگردانان رغبت بیشتری
بــرای تولید در این مدیــوم دارند و بازیگران
ســینمایی نیز مشکلی با حضور در این دست
آثــار ندارند.چنــدی پیش در یــک تصمیم
عجیب ،مسئولین حوزه سریالسازی در شبکه
نمایش خانگی اعــام کردند تا اطالع ثانوی
برای سریالســازی در شبکه نمایش خانگی

مجوزی صــادر نخواهد شــد .در این زمینه
بهمن حبشی ،مدیر کل دفتر نظارت بر تولید
فیلم اعالم کرد که تعداد مجوزهای صادره و
ســریالهای درحال تولید و آماده توزیع برای
نمایش خانگی بیشــتر از نیاز و ظرفیت بازار
اســت و به همین جهت ،بــرای ایجاد تعادل
میان زنجیره صدور مجوز و توزیع ،چند ماهی
از صــدور مجوز جدید خودداری میشــود .او
اذعان داشــت که در غیر اینصورت با پدیده
جدیدی به نام سریالســوزی مواجه خواهیم
شد و سرمایهسوزی گریبان نمایش خانگی را
نیز خواهد گرفت.
مقدمهای بر دخالت سازمانهای دیگر

در این زمینه کانون کارگردانان سینمای ایران
در متن بیانیــهای به انتقــاد از توقف صدور
پروانه ســاخت سریالها در شــبکه نمایش
خانگی پرداخته است.
در بخشــی از متن این بیانیه ضمن تاکید بر
اینکه «کانون کارگردانان ســینمای ایران هر
گونه توقف در روند تولید و نمایش را شــدیداً
محکوم میکند» آمده اســت :متاســفانه در
روزهایی که شــیوع کرونا آسیبهای جبران
ناپذیــری به اقتصاد ســینمای ایــران زده و
هنرمندان روزهای ســختی را طی میکنند،
سازمان ســینمایی در اقدامیعجیب و تاسف
بار و به بهانه افزایش تولیدات اقدام به تعطیلی
صدور پروانه ســاخت ســریالهای نمایش
خانگی نموده و از دادن مجوز سلب مسئولیت
کرده است.
در ادامه ایــن بیانیه آمده اســت :هم اکنون
محصــوالت و ســریالهای نمایش خانگی
فضای آنالین قشــر وســیعی از مردم و حتی
امیر پورکیان :سازمان
صدا و سیما از این به بعد
مسئول ساخت و نمایش
آثار شبکه نمایش خانگی
است .این تصمیم موجب
میشود صدا و سیما به
ممیزیهای خودش ،سانسور
و سختگیریهای معمول
سریالهای تلویزیونی با
سریالها برخورد میکند
و در این شرایط فاتحه
سریالهای شبکه نمایش
خانگی خوانده است

صداوسیما نگران کارنامه خود در ساخت
محصوالت نمایشی باشد

همچنیــن شــورای مرکــزی کانــون
فیلمنامهنویسان سینمای ایران نیز در بیانیهای
ضمــن ابراز نگرانــی درباره اخبــار مرتبط با
انحصارگرایی در عرصه تولید سریال در شبکه
نمایش خانگی ،اعــام آمادگی کرد تا به هر
دو سازمان درگیر در این ماجرا یعنی سازمان
ســینمایی و ســازمان صدا و ســیما نظرات
مشورتی الزم را ارائه دهد.
در بخشــی از متــن این بیانیه آمده اســت:
میتــوان پیشبینــی کرد کــه انتقال صدور
مجوز از ســازمان سینمایی به صدا و سیما به
انحصار مطلق در این حوزه و یکسانسازی
تولیدات دو بخش متفاوت ،و کمرنگ شــدن
جذابیتهــای تولیدات بازار کار منجر شــود.
همچنیــن بارها از زبان مســئوالن فرهنگی
شــنیدهایم که مشکل ســینما و آثار نمایشی
ما ضعف فیلمنامه اســت .بــه عقیده کانون
فیلمنامهنویســان ،بزرگترین مشــکل ،عدم
درک مســئوالن نظارتــی از ماهیت پیچیده
فیلمنامه و فیلمنامهنویسیست.
شــورای مرکزی کانــون فیلمنامهنویســان
سینمای ایران در این بیانیه معتقد است ارتقاء
سطح فیلمنامهنویسی و ساخت آثار قابل قبول
در گرو ارتباط تنگاتنگ سازمانهای نظارتی
و تولید با تنها نهاد و صنف فیلمنامهنویســی
اســت وگرنه منشــأ بودجه تولیــد و دولتی
بودن یا خصوصیبــودن آن ،هرگز مجوزی
بــرای حاکمیــت محض صاحبــان احتمالی
ســرمایه برای تولید آثار ضعیف نخواهد بود.

داریــوش ارجمند ،با اشــاره به اینکه
ساخت کارهای دینی در عرصه سینما
و تلویزیون باید همــراه با تفکر قوی
باشــد ،گفت :هنر بهتریــن ابزار برای
ترویج ســیره رضوی اســت ،همواره
گفتهام که زندگی خود را مدیون برکت
وجود امام رضا(ع) هستم.
بــه گزارش صبح امــروز و به نقل از
کمیتــه ارتباطات و فضــای مجازی
ستاد بزرگداشت دهه کرامت ،داریوش
ارجمند بازیگر پیشکســوت ســینما و
تلویزیون با اشــاره به ارادت قلبی خود
به علی بنموســیالرضا (ع) و خواهر
بزرگوار آن امام همام ،حضرت فاطمه
معصومــه (س) گفت :بنــده ارادتمند
هــر دو این بزرگواران ،هســتم ،همه

ایام برای من ایام کرامت اســت ،البته
خوب اســت که در این ایــام به طور
ویــژه از این دو حضــرت یاد کنیم اما
برای من همه روزهــا به خاطر وجود
نازنین ایــن خواهر و برادر روز کرامت
و بزرگواری اســت.وی افزود :سینما،
هنر و موســیقی ابزارهای خوبی برای
ترویج ســیره رضــوی و به خصوص
مفاهیمــی مثــل کرامت هســتند اما
همــه این مولفهها انگیــزه میخواهد
و تا وقتی کــه هنرمندان انگیزه برای
کار کردن نداشــته باشــند ،نمیتوانند
از این ابزار تاثیرگذاری اســتفاده کنند.
ارجمند ادامه داد :اگر قرار باشــد کاری
در حوزه دینی و مذهبی ســاخته شود
باید کاری شــبیه سریال امام علی (ع)

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

افتتاح نمایشگاه ثامناالئمه به مناسبت
دهه کرامت

همچنین به ســازمان ســینمایی و ســازمان
صداوســیما پیشنهاد میکند که بیش از توجه
به متولیگری ،نگران کارنامه خود در ساخت
محصوالتی نمایشی باشــند که تنها در یک
میدان بیرقیب شانس دیدهشدن دارند.

فرهاد نجفی :توقف

صدور مجوز برای فیلمهای
نمایش خانگی راه حل
درستی نیست ،ساختار

اعمال نظر سلیقهای

فرهــاد نجفی کارگــردان ســریال خانگی
«آســپرین» میگوید :بهنظرم توقف صدور
مجوز برای سریالهای شبکه خانگی اصال
حرفهای نیســت ،در تمام دنیا ســریالهای
مختلفی ساخته میشود و هر کسی بخواهد
میبیند و هر کســی هم که عالقه نداشــته
باشد ،تماشــا نمیکند .قطعا هر سریالی که
بیشتر دیده شود درآمد بیشتری خواهد داشت
و اگر اســتقبال مخاطبان از آنها کم باشد،
تمام ضــرر و زیانهای مالی آن به چشــم
تهیهکننده و سرمایهگذار همان کارها خواهد
رفت.این کارگردان با اشــاره به غلط بودن
توقف صدور مجوز برای نمایشهای خانگی
عنــوان میکند :توقف صــدور مجوز برای
فیلمهــای نمایش خانگی راه حل درســتی
نیســت ،ساختار شــبکه نمایش خانگی باید
درست شــود .ندادن مجوز به کارگردانان به
صورت ناگهانی منطقی نیســت ،زیرا تعداد
بســیار زیادی از هنرمنــدان از این طریق
درآمدزایی میکنند .بنابراین نباید سلیقهای
عمل کنیم و یک روز بگوییم فیلم و سریال
بســازید و روز دیگر جلوی تولیــد آنها را
بگیریم.
همیشه تصمیمها را یک عده خاص
گرفتهاند

امیر پورکیان تهیهکننده و کارگردان سینما و
شبکه نمایش خانگی معتقد است که آیا تا به
حال پیش آمده یک گردهمآیی و نظرسنجی
برپا و دموکراســی برقرار شــود؟ همیشــه
تصمیمات از باال به پایین بوده و تصمیمها را
یک عده خــاص گرفتهاند و در این مورد هم
به نظرم این اعمال نفوذ یک شــخص خاص
است که از آوردن نامش معذورم!وی میگوید:
گویا شورای پروانه ساخت و نمایش آثار شبکه
نمایــش خانگی در حال انتقــال به تلویزیون
است .یعنی سازمان صدا و سیما از این به بعد
مسئول ســاخت و نمایش آثار شبکه نمایش
خانگی اســت .این تصمیم موجب میشــود
صدا و ســیما به ممیزیهای خودش ،سانسور
و ســختگیریهای معمــول ســریالهای
تلویزیونی با ســریالها برخورد میکند و در

شبکه نمایش خانگی باید

درست شود .ندادن مجوز به

کارگردانان به صورت ناگهانی
منطقی نیست ،زیرا تعداد

بسیار زیادی از هنرمندان
از این طریق درآمدزایی
میکنند

این شــرایط فاتحه سریالهای شبکه نمایش
خانگی خوانده است! در واقع این تصمیم نقطه
پایانی شبکه نمایش خانگی خواهد بود
رقابت شبکه نمایش خانگی با تلویزیون

شــبکه نمایش خانگی به عنــوان پدیدهای
نو ظهور در دهههای اخیر ،با گذشــت زمان
توانســته مخاطبان بســیاری را بــرای خود
دســت و پــا کند و امــروز با طــی بیش از
یک دهــه ،گامیبلند برای پیشــرفت و بهتر
دیدهشــدن برداشــته تا جایی که این روزها
شاهد سریالهایی بهتر از آغاز راه هستیم که
گامهایی رو به جلو محسوب میشوند.
سریالسازی در شبکه نمایش خانگی میتواند
چند بعد حرفــهای و تخصصــی را در حوزه
سریالســازی در کشور ما ارتقا ببخشد .خواه
ناخواه مســئله رقابتی میان تلویزیون و شبکه
نمایش خانگــی وجود دارد و سریالســازان
تلویزیون به دلیل مقایسه احتمالی مخاطبان و
حتی مدیران سیما میان تولیدات هردو مدیا ،به
این راحتی از کنار کیفیت آثارشان در تلویزیون
نخواهند گذشــت و عمال سریالسازی برای
شــبکه نمایش خانگی در بــاال بردن کیفیت
تولیدات سریال در رسانه ملی نیز موثر است.
یکی از دالیل استقبال مخاطبان از سریالهای
نمایش خانگی این اســت که تولیدات رسانه
ملی با ظرفیت و محدودیت مشــخصی اتفاق
میافتــد و با این پیش فرض شــبکه نمایش
خانگی میتواند چرخ زندگی خانواده ســینما
را بچرخاند .اکنون بــا عدم صدور مجوزهای
الزم ،از ورود افراد به حوزه تولید اثر فرهنگی
ممانعت به وجود میآید و بیشک نیاز به آسیب
شناسیهای همه جانبه دارد.

به مناســبت دهه کرامت روز گذشــته ،نمایشــگاه ثامن االئمه با حضور مدیر کل اداره
فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان رضوی و معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی خراسان رضوی افتتاح شد.
به گزارش صبح امروز این نمایشــگاه با  ۱۲۰اثر از  ۸۰اســتاد پیشکسوت در نگارخانه
پایتخت فرهنگی جهان اســام واقع در مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا (ع) برگزار و
آثار ارائه شــده در زمینههای نقاشی ،نقاشیخط ،نقشبرجسته ،نگارگری و ...با مضامین
مرتبط با دهه کرامت و سیره رضوی بود.
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی خراسان رضوی ضمن عرض تبریک والدت
حضرت ثامــن الحجج (ع) گفت :توجه به میراث کریمانــه اهل بیت و آموزههای اهل
ف نمایشــگاه
بیــت(ع) و نگاه به زندگی همراه با معنویت و ارزشهای انســانی از اهدا 
نمایشگاه است که با موفقیت به اجرا درآمد.
جعفر مروارید تاکید کرد :با توجه به شــیوع کرونا تأکید ما بر رعایت دقیق پروتکلهای
بهداشتی است.
مروارید بیان کرد :در کنار برنامههــای مردمی ،فعالیتهای فضای مجازی هم به طور
ویژه از طرف اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی مورد تأکید قرارگرفته و مجموعهای با
محتوای سبک زندگی رضوی شامل  7قسمت تدوین شده است.
وی با اشاره به اینکه «امام رضا(ع) پرچمدار گفتوگوی ادیان و مذاهب هستند» تصریح
کرد :هدف اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی به طور خاص برجسته کردن سبک زندگی
رضوی و کریمانه و تأثیرات عظیم این آموزهها بر مسائل بینفرهنگی است.
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی خراسان رضوی یادآور شــد :مانند سالهای
گذشته ،امســال نیز  ۱۲کمیته تخصصی برنامهریزی برای برنامهها را به عهده دارند و
تالش بر این اســت عالوه بر زیباسازی شهر ،شور و نشاط معنوی هم ایجاد شود ،چون
پاسخ به نیاز معنویت مخصوصا در این شرایط کرونا باید از طریق رسانه ملی ،صداوسیما
و فضای مجازی با ایجاد تولیدات بصری رفع شود.
او با اشاره به رویکرد فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرذ :تاکید اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی و دبیر خانه شورای دهه کرامت بر حفظ نگاه زیباییشناسانه است.
شایان ذکر است در این مراسم اساتید برجسته و فعاین حوزه هنری چون ایرج خواجوی،
میرمصطفایی ،پورهاشمی و سنگستانی حضور داشتند.

خلق اثر هنری به مناسبت سالگرد
تاسیس سازمان ملل

یک هنرمند فرانســوی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد،
اثری هنری را بر روی چمنهای مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو خلق کرد.
به گزارش صبح امروز و به نقل از رویترز« ،سایپ» هنرمند فرانسوی اثر هنری با عنوان
«جهان در حال پیشرفت» را برای یادآوری «مسئولیت و ماموریت نسل حاضر نسبت به
آینده جهان و طبیعت» در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در «ژنو» خلق کرد.
این اثر هنری دو کودک را به تصویر میکشــد که در کنار حلقهای از حیوانات ،درخت
نقاشی میکنند.
ایــن هنرمند در گفتوگو با رویترز بیان کرد« :با کمک کودکان میتوان افکار عمیق را
به روشی سادهتر و شاعرانهتر بیان کرد .با این روش میتوان درباره جهان و ارزشهایی
که درحال از دست دادن آنها هستیم صحبت کرد».
این هنرمند  ۳۱ســاله این اثر هنری را با استفاده از ترکیب گچ و ذغال بر روی چمن ۶
هزار متر مربعی دفتر سازمان ملل خلق کرد.
از دیگر آثار این هنرمند بــه مجموعه آثار «فراتر از دیوارها » که در نزدیکی مکانهای
مشهور کشورهایی همچون ساحل عاج و فرانسه خلق شده بودند میتوان اشاره کرد.

 ۶کتاب از نویسندگان ایرانی در مصر
منتشر میشود

زندگیام را مدیون برکت
وجود امام رضا(ع) هستم
آقای میرباقری باشد .کاری که پس از
گذشــت این همه سال هنوز ماندگار و
تأثیرگذار است.
بازیگر ســریال امام علی (ع) با بیان
اینکــه فاخرتر از دین چیــزی در این
دنیا وجود ندارد ،تصریح کرد :پس اگر
قرار است کار دینی ساخته شود باید با
آن اندیشــه و شعور ساخته شود .برای
ساختن آثار دینی باید شعور دینی پیدا
کنیــم .در حوزه موســیقی نیز همین
مســأله صدق میکند ،ما درگذشــته
مداحانی مثل مرحوم موذنزاده اردبیلی
یا مثال مرحوم کوثری ،مداح امام (ره)
داشتیم که یگانه بودند ،باید ببینیم آنه
چــه میکردند که تا این اندازه ماندگار
شدند.
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قسمتآخر

مخاطبین خاموش را از شــهرهای کوچک و
روســتاها تا هموطنان خارج از کشــور تحت
پوشــش قرار میدهد ،مخاطبینی خاموش که
نه برنامههای صداوسیما را میبینند و نه اهل
رفتن به سینما هســتند .ولی تصمیمات غیر
کارشناســی و آزمودن راههای محدودکننده
قبلی نتیجه ای جز ســوق دادن این مخاطب
انبوه به سمت فضای مجازی خارجی نخواهد
داشت .توقف تولید سریالهای نمایش خانگی
توسط سازمان سینمایی مقدمه ای بر دخالت
ســازمانهای دیگر در محــدود کردن هرچه
بیشــتر این تولیدات خواهد بود که نتیجه آن
نابودی پلتفرمهای فضای آنالین ،از دســت
رفتن مخاطبین میلیونی و بیکاری بسیاری از
اهالی زحمتکش سینمای ایران خواهد بود که
در تولید این سریالها نقش دارند.
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فرهنگ و هنر

نسخ ه نادری از قرآن کریم با صفحههایی از جنس کاغذهای «چینی» در
یک حراجی میلیونها پوند فروخته شد.
به گزارش صبح امروز و به نقل از نشــنال ،نســخهای از یک کتاب قرآن
ایرانــی متعلق به قرن پانزدهم میالدی ،با صفحههای از جنس کاغذهای
دوره دودمــان «مینــگ» چین با ظاهری طالکوبیشــده و در رنگهای
ســرمهای ،فیروزهای ،سرخابی ،سبز ،نارنجی و کرم در حراجی کریستیز به

قیمت  ۷,۰۱۶,۲۵۰پوند فروخته شــد.از این اثر که در جریان مزایده «آثار
هنری اســامی و هندی» واقع در حراجی کریستیز لندن به فروش رفته،
به دلیل صفحهآرایی زیبا ،طالکوب بودن عنوانهای سورهها و شمارههای
آیهها به عنوان نســخهای «منحصربهفرد» یاد شده است.قیمت این اثر در
ابتدا  ۶۰۰هزار تا  ۹۰۰هزار پوند برآورد شــده بود اما در نهایت در حراجی
بیست و پنجم ژوئن به قیمت بیش از هفت میلیون پوند فروخته شد.

فروش چشمگیر نسخهای
منحصر به فرد از قرآن

وی افــزود :هراتفاقــی در زندگی من
افتاده و هر موفقیتی که به دست آوردم
همگی به برکت وجود و حضور حضرت
رضا (ع) بوده و بنده زندگیام را مدیون
این حضــرت و خواهر بزرگوارشــان
هســتم .این حرف را درکنار گنبد امام
رضــا (ع) در یک برنامه تلویزیونی هم

گفتم.
ارجمنــد تصریح کــرد :در حال حاضر
در قرنطینــه هســتم و کار هنــری
در دســت ندارم .البته تعــداد زیادی
ســناریو و فیلمنامه سریال و تلویزیون
برایم ارسال شــده اما دوست ندارم در
هــرکاری بازی کنم و باید کار ویژهای

باشد تا بازی کردن در آن را قبول کنم،
چراکه بنده صاحب یک آبروی هنری
هستم که با نوک ســوزن آن را جمع
کردم ،پس نمیتوانــم آن را به حراج
بگــذارم ،بنابراین تا وقتی که کاری در
خور و در شان نباشد ،مشغول به کاری
نمیشوم.

مدیر اجرایی طرح گرنت از
انتشار  ۶کتاب از نویسندگان
ایرانــی در مصــر توســط
انتشــارات الثقافی با حمایت
ایران خبر داد.
علی فریدونــی ،رئیس اداره
مجامع و تشکلهای وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،از
تخصیص گرنــت به هفت
عنوان کتــاب ایرانی برای
انتشار در خارج از کشور خبر
داد و گفت :این کتابها قرار
است به زبانهای عربی در کشور مصر منتشر شوند.
فریدونی با اشاره به عناوین کتابها ادامه داد« :کافه خیابان گوته» نوشته حمیدرضا شاه
آبادی با کمک هزینه ســه هزار یورو« ،پرتقال خونی» نوشــته پروانه سراوانی با کمک
هزینه دو هزار یورو« ،نردبانی رو به آسمان» نوشته یوسف قوجق با حمایت هزار و 200
یورو از جمله این کتابها است.
وی گفت« :وقتی گنجشکی جیک جیک یاد میگیرد» نوشته محمدرضا یوسفی« ،پیش
از بســتن چمدان» نوشــته مینو کریمزاده« ،حتی یک دقیقه کافی است» نوشته آتوسا
صالحی و «زیبا صدایم کن» اثر فرهاد حســنزاده هر کدام با حمایت  1200یورویی از
جمله دیگر کتابها است.

در شهر

تمجید فرماندار از
برنامههای شهرداری در
شهرک شهید بهشتی
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با ارائه سازمان فاوا در2020 WSIS؛

«شهر هوشمند مشهد» در اجالس جهانی
ژنو معرفی شد

«مشهد هوشمند» حســن ختام نخستین هفته
از برنامــه هــای اجالس جهانی دربــاره جامعه
اطالعاتی بود که در این رویداد بینالمللی خوش
درخشــید.به گزارش صبح امروز ،ســازمان فاوا
شهرداری مشــهد با ارائه پنلی در اجالس ITU
 2020 WSISبه معرفی «شهر هوشمند مشهد»
و اقدامات و برنامهها پیرامون هوشــمند سازی
دومین کالنشهر کشور پرداخت.این اجالس که شاید طوالنی ترین دوره خود را تجربه می
ن المللی
کند ،به آزمونی برای فعاالن و سیاست گذاران حوزه  ITو شهر هوشمند در سطح بی 
تبدیل شده تا این بار هوشمند سازی و انجام غیرحضوری یک رویداد را نه برای شهروندان،
بلکه به عنوان چالشی برای دســتاندرکاران شهر های هوشمند جهان مطرح کند.اجالس
جهانی درباره جامعه اطالعاتی یا به اختصار  WSISبزرگ ترین رویداد جهان در حوزه ICT
به شــمار می آید که هرســاله با حمایت ســازمان ملل متحد و به میزبانی شهر ژنو سوئیس
برگزار میشــود.این اجالس در سال جاری به دلیل شــرایط خاص شیوع کرونا به صورت
آنالیــن و در قالب وبینار به اجرا در میآید که همین امر ضمن ایجاد تفاوتهایی در برنامه
های اجالس ،فرصت اســتفاده از آن را به صورت آنالین برای همه عالقه مندان در سراسر
جهان فراهم کرده اســت.اجالس  2020 ITU WSISکه همچون دور ه های پیشــین شاهد
ت ها و نهاد های شاخص و اثرگذار بینالمللی در حوزه  ICTو فناوری های
حضور شــخصی 
شــهر هوشمند بود ،در آخرین روز از نخستین هفته برگزاری ۶ ،تیرماه میزبان پنلی با عنوان
«حکمرانی شــهر هوشمند؛ تبدیل مشهد به شهر هوشمند» بود که از سوی سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد و با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
کشور ارائه شد.نوید زهدی معاون هوشمند سازی و علی متولیزاده رئیس امور فناوریهای
هوشمند از سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد در این کارگاه ،توضیحاتی
را در خصوص اقدامات و برنامههای مدیریت شــهری مشهد در زمینه هوشمند سازی ارائه
دادند.همچنین علیرضا یاری معاون پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ،محمدرضا میر
صراف عضو هیئت علمی این پژوهشــگاه و حجتاهلل مدیریان ،مدیرعامل شرکت آریانوس
در این پنل توضیحات دیگری در زمینه مدیریت و برنامههای یک شهر هوشمند و مصادیق
آن در مشــهد ذکر کردند.در این پنل برخی از اقدامات شــاخص در زمینه هوشــمند سازی
مشــهد معرفی شد و فرصت ها ،چالش ها و برنامه های مدیریت شهری مشهد در این حوزه
مورد بررسی قرار گرفت.اقدامات صورت گرفته در زمین ه هایی همچون پرداخت الکترونیک،
نظارت تصویری پهپادی و جمعآوری شاخصهای شهر هوشمند مشهد با همکاری  ITUاز
نمونه های مورد اشــاره بود.همچنین برنامههای شهرداری مشهد در خصوص پیشگیری از
شــیوع کرونا با استفاده از فناوریهای هوشمند شهری ،سیستم هوشمند جمعآوری پسماند
های قابل بازیافت و نیز توریســم هوشمند از دیگر محور های مورد بحث در خصوص شهر
مشــهد بود.شایان ذکر است برگزاری مجازی این دوره از  ITU WSISبا امکان شرکت همه
افراد در پنل ها و مشــاهده آنالین آنها به صورت رایگان ،امتیاز ویژه ای نســبت به دوره
های پیشین دارد .این اجالس همچنان در هفتههای آتی ادامه دارد و برنامه آن در وبسایت
اجالس قابل مشــاهده اســت.عالوه بر پنل ها و کارگاه های موضوعی ،برگزاری هکاتون،
ش های اجالس  WSISدر سال جاری است.
نمایشگاه ،کافه دانش و مسابقه از دیگر بخ 

نصب  470آشیانه پرندگان
در سطح بوستانهای مشهد

سرپرست اداره کل بهبود محیط زیست شهری
شــهرداری مشــهد گفت :طراحی ،ســاخت و
جانمایی انواع آشــیانه ،دانخوری و آبخوری در
سطح بوســتانهای شــهری از جمله اقدامات
حمایتی برای حفظ تنوع زیستی پرندگان بومی
و مهاجر کالنشهر مشهد است.
به گــزارش صبح امــروز ،علی اکبــر انتظام
خاطرنشــان کرد :شهرداری با همت نیروهای پرتالش حوزه فضای سبز شهری و با هدف
حفظ تنوع زیستی طبق سنوات گذشته اقدام به انجام فعالیتهای حمایتی خود از پرندگان
شــهر مشهد نموده و طی مطالعات چندین ســاله تا کنون  ۲۴گونه از پرندگان بومی و 39
گونه از پرندگان مهاجر شناسایی شده است.وی با اشاره به اینکه تعداد  640آشیانه از انواع
طبیعی ان مربوط به پرندگان در فضای پارکی شناســایی گردیده واقدامات حمایتی مربوط
به آن نیز صورت گرفته اســت اظهار داشت :تعداد  470آشیانه دست ساز نیز پس از انجام
ارزیابــی  ،در مناطق مورد نیاز بر روی درختان برخی بوســتانها نصب گردیده  ،همچنین
تعداد  84سازه دانخوری و آبخوری جانمایی شده است.انتظام با بیان اینکه طراحی ،ساخت
و جانمایی انواع آشیانه ،دانخوری و آبخوری در سطح بوستانهای شهری از جمله اقدامات
حمایتی برای حفظ تنوع زیســتی پرندگان بومی و مهاجر میباشــد افزود :انجام اینچنین
اقداماتی باعث شده تا ضمن حرمت بخشیدن به ارزش حیات پرندگان در شهر امام مهربانی
ها ،تا حد قابل توجهی تعادل جمعیت گونه های مختلف پرندگان در سطح شهر حفظ و از
جمله دستاوردهای اکولوژیک آن کاهش استفاده از سموم در فضای سبز شهر مشهد خواهد
بود  .در پایان انتظام خاطر نشــان کرد ترمیم حفره های درختان با هدف باال بردن احتمال
اشیانه گذاری پرندگان از دیگر اقدامات پیش روی این اداره کل است.

فرماندارمشــهد با اشاره به این که شهادت می دهم مدیریت شهری مشهد،
شــهر را تبدیل به یک کارگاه ســازندگی کرده اســت گفت :باتوجه به این
موضوع شاهد اتفاقات خوبی در ساماندهی شهرک شهید بهشتی با مدیریت
شــهرداری خواهیم بود .به گزارش صبح امروز ،سید محمدرضا هاشمی در
اولین نشست گفت و گوهای محله که با حضور شهردار ،مدیرعامل سازمان
بازآفرینی شــهری شــهرداری مشهد و جمعی از ســاکنان شهرک بهشتی
در زمین ورزشــی این شهرک برگزار شد ،با اشــاره به این که با همکاری

نماینده مردم مشهد در مجلس با بازنگری طرح اطراف حرم رضوی مخالفت کرد:

کریمی قدوسی بر خالف  230نماینده مجلس

در حالــی که شــورای عالی شهرســازی و
معماری ایران براســاس وظایف قانونی خود
و به اســتناد اعتراضات چندین و چند ســاله
نخبگان ،کارشناســان و مردم مبنی بر عدم
رضایــت از این طرح و نادیده گرفته شــدن
ساکنان و حفظهویت تاریخی و فرهنگی این
بافت ،طرح نوســازی و بهسازی بافت اطراف
حرم مطهر رضوی( طــرح طاش) را متوقف
کرده و طرح بازنگری را دســتور کار قرار داد
اما ایــن طرح با توجه به این تراکم را کاهش
می دهــد ومداخله را به حداقل می رســاند
برخی افــراد مخالفت با طرح بازنگری را آغاز
کردند ،البته طرح هــای جامع و تفصیلی که
در دیگر مناطق بازنگری میشــود نیز تراکم
هــا تغییر می کند اما به دلیل این که مردم به
مراکز قدرت و ثروت متصل نیستند قمصوبات
قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری را
که سیرقانونی را طی کرده اند میپذیرند .این
طرح ابتدا در شورای شهر به تصویب میرسد
و پس از آن در کمیســیون ماده  5شــورای
عالی شهرســازی و معماری که در استان ها
به ریاست استاندار برگزار می شود تصویب می
شود و سپس برای تصویب نهایی به شورای
عالی شهرسازی و معماری ایران که باالترین
مرجع تصمیم گیری در این زمینه اســت ،می
رود.
مخالفت کریمی قدوسی با بازنگری طرح
اطراف حرم

هــم چنین به تازگــی  230نماینده مردم در
مجلس شــورای اســامی نامهای به رهبر
معظم انقالب نوشــتند که سوم تیرماه جاری
نیز در صحن علنی مجلس شــورای اسالمی
قرائت شــد که در بخشــی از این نامه آمده
است « :از حضرت عالی می خواهیم فرزندان
خود را در پیگیــری منویات و دغدغه هایتان
در ایــن امر و بازنگری در طرح بافت پیرامون
حرم رضوی به منظور تقویت هویت اسالمی
ایرانی پایتخت معنوی کشور و احقاق حقوق
مجاوران و زائران ثامن الحجج(ع) و پیگیری
تخلفات و جرم انــگاری قانون گریزی های
صورت گرفته راهنمایی و حمایت بفرمایید».
با وجود این که یکــی از نماینده های مردم

مشهد در مجلس شورای اسالمی از منتقدان
حــرم تفصیلی اطراف حرم (طرح طاش) بوده
است و پیگیری های زیادی برای بازنگری در
این طرح را داشته است و به تازگی از مصوبه
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای
بازنگری در طرح اطراف حرم ابراز خشنودی
کرده است ،یک نماینده دیگر مردم مشهد و
کالت در مجلس شورای اسالمی گفت :به جد
با مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی
مبنی بر توقف و بازنگری اجرای طرح نوسازی
و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی
و تعیین تکلیف آن در تهران مخالف هستیم
و این تصمیم ،توهین به شهروندان ،مدیران و
کارشناسان مشهدی است.
به گــزارش صبــح امــروز به نقــل پایگاه
اطالعرســانی شــورای اســامی شــهر
مشهدمقدس ،جواد کریمی قدوسی در حاشیه
بازدید از منطقه ثامن شهرداری مشهد با بیان
اینکه پروژه نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی
حرم مطهر رضوی جزو مشکلترین پروژههای
عمرانی کشــور در  40سال اخیر بوده است و
این مهــم دالیل مختلفــی دارد ،اظهارکرد:
نخست اینکه این پروژه در کنار مضجع منور
رضوی در حال اجراست ،پس پروژه معمولی
نیســت و همچنین تمامی مقامات و علماء و
 ...در طول سالیان مختلف در این بافت تردد
داشته و در ابعاد شــرعی ،فرهنگی و دینی و
مذهبی اظهارنظر داشتهاند.
وی وجود حســینهها ،تکایا ،مدارس علمیه،
مســاجد و بافتهــای تاریخــی همچــون
کارونسراها ،سراها ،تیمچهها و بازارها را دیگر
علت دشواری پروژه نوسازی و بهسازی بافت
پیرامونی حرم مطهر رضوی دانســت چراکه
برای حفظ آنها باید فکری میشــده است و
افزود :از ســوی دیگر ساالنه میلیونها زائر در
این بافت حضور پیدا کردهاند که سبب تحمیل
آثــار فرهنگی و مدیریتی بر پروژه میشــده
است.
وی در ادامه گفت :حجم قابل زیادی از سکنه
مشهد قدیم ،در این بافت سکونت داشته و از
سوی دیگر توجه به احکام حکومت اسالمی
که مطابق با شرع ،فقه و جلب رضایت مردم

511/12اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

511/13اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

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

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

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی  .برابر رای شماره 139960306271000481
هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه
بالمعــارض متقاضی آقای صادق طرفه فاز فرزند غالمعباس به شــماره شناســنامه
 0921169078صادره از مشهد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار به مساحت
 947/52متر مربع قســمتی از پالک  207فرعــی از  98اصلی بخش  9واقع در جاده
کالت نبش کامجو7خریداری از غالمرضا فرخنده محرز گردیده اســت .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .م.الف257
تاریخ انتشار نوبت اول . 1399/4/8 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/23 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
**********************************************

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد تربت حیدریه

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 .نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20
و برابر رای شماره  -139960306006000627مورخه  1399/3/21هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای جواد یوســف زاده سیوکی فرزند
عباس به شماره شناسنامه  73صادره تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  127/10متر مربع(
یکصد وبیست هفت وده صدم مترمربع) قسمتی از پالکـ  187تفکیکی از 80فرعی واقع در اراضی یحیی آباد پالک 227
اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای جمشید خدابنده بایگی
محرز گردیده است .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده
 13قانون آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشــار در شــهرها
منتشرودر روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ
انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم
و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل نماید و گواهی دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نیست .تاریخ انتشار نوبت اول . 1399/4/8 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/24 :
محمد کاظم باقرزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

511/14اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد تربت حیدریه

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رسمی  .نظر به دســتور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رســمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره 139960306006000220هیات اول موضوع
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای احمد عرفانی تبار فرزند محمد علی به شــماره شناسنامه  27641صادره از تربت حیدریه
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  226/57متر مربع ( دویست وبیست وشش و پنجاه و
هفت صدم متر مربع) قســمتی از پالکـ  180و 181فرعی از اراضی رباط سفلی پالک  3اصلی دهستان
اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری بدون واسطه از مالک

شهرداری مشهد مشــکالت مرتبط با شهرک شهید بهشتی و پردیس را به
صورت خاص پیگیری خواهیم کرد ادامه داد :مطمئنم با مدیریت خوب آقای
کالئی شــاهد اتفاقات خوبی در این شهرک خواهیم بود و اگر ساکنان یک
قدم در راستای ساماندهی این شهرک بردارند ،شهرداری مشهد  10قدم در
این مسیر برخواهد داشت.فرماندار مشهد ادامه داد :یکی از دغدغه های مقام
معظم رهبری بحث توجه به مناطق کم برخوردار شــهر مشهد است که این
موضوع جزو سیاست های دولت نیز هست.

رســمی خانم عصمت نجار محرز گردیده است .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13قانون آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله
 15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت
قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ
انتشار نوبت اول . 1399/4/8 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/24 :
سید محمد حسینی ـ قائم مقام رئیس واحد ثبتی تربت حیدریه

اســت ،طبیعتا موجب شــده مقداری کار به
کندی پیش برود.
کریمی قدوســی با بیان اینکه علیرغم همه
این مشکالت ،طرح نوسازی و بهسازی بافت
پیرامونی حرم مطهر رضــوی تاکنون حدود
 50درصد پیشرفت داشته است ،تصریح کرد:
یکی از برجستهترین نکات مورد توجه در این
بازدید ،تحصیل حریم معابر جدید براســاس
طرح های شــهری مصوب بوده که شــامل
شارســتانها ،ره باغها و قطعات دربرگیرنده
ریزدانههاست؛ خوشبختانه این موضوع مورد
توجه قرار گرفته و بازدیدکنندگان میتوان با
توجه به اقدامات انجام شــده نسبت به آینده
منطقه اشراف پیدا کنند که قابل تقدیر است.
نماینده مــردم مشــهد و کالت در مجلس
شورای اســامی در ادامه گفت :دیدگاهی بر
این باور اســت که آثار و ارزشهای فرهنگی
در بافت پیرامونی حرم مطهر رعایت نشده که
دیدگاه درستی است و پس از این هم هر بنای
فرهنگی و باســابقهای باید به جد حفظ شود؛
براســاس بازدید امروز ،برخی بناهای دارای
جایگاه همچون مساجد و حوزههای علمیه و
بناهای تاریخی و  ...حفظ شده و بخشی دیگر
نیــز باید در گام بعدی مورد توجه قرار گیرد و
حفظ شود.
کریمی قدوسی با بیان اینکه برخی هم تاکید
بر حفظ ساکنان بومی و قدیمی دارند ،افزود:
این طرح بیش از  20ســال قبل بررسی شده
و قطعاتی بزرگ تعریف شــده که  50درصد
قطعات بــه بخشهــای حاکمیتی همچون
بنیادهای تعاون ،خیریهها و بانکها و  ...واگذار
شده تا به پرسنل خود خدمات ارائه میدهند؛
ایــن اقدام حکمتی خوب و قابل دفاع اســت
چراکه زائران متوســط و کمبضاعت فرصت
حضور پیدا میکنند.
وی خاطرنشان کرد 50 :درصد دیگر از اراضی
نیز به ســرمایهگذاران واگذار شده که شناخته
شده هستند و توصیه هم این است که مردم
ســرمایههای خرد خود را بیاورند و در چنین
پروژههایی سرمایهگذاری نمایند.
کریمی قدوسی با اشاره به محلهای که هنوز
ســاکنان بومی در آن حضور دارنــد و دفاتر

تســهیلگری مستقر شــدهاند ،گفت :تحقق
این مهم ،همان آرمانی اســت که مقام معظم
رهبری و دیگران داشــتهایم که این ترکیب
ســنتی و قدیمی و میراثداران ملک ،نســل
به نســل در بافت بمانند؛ خانههای غیرقابل
ســکونت و مخروبه با تجمیع و حفظ حقوق
مالکین ،همراه با حمایتهای بخش خصوصی
و بانکی و مدیریت شهری بازآفرینی میشوند.
نماینده مجلس شــورای اســامی در ادامه
صحبتهــای خود به مصوبه شــورای عالی
معمــاری و شهرســازی مبنی بــر توقف و
بازنگری اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافت
پیرامونــی حرم مطهر رضوی و تعیین تکلیف
آن در تهران اشــاره کرد و گفت :به جد با این
مصوبه مخالفیم؛ رسیدن به وضعیت کنونی ،با
همه گرفتاریها و مشکالت  40سال به طول
انجامیده و توقف یک پروژه به معنی بازگشت
به عقب اســت و راهاندازی آن بسیار مشکل
میشود.کریمی قدوسی اظهارکرد :طرح تحول
ساختوساز در مشــهد باید از بافت پیرامونی
حرم مطهر رضوی کلید بخورد چراکه انگیزه
ساخت و ســاز در این بافت باالست و باید به
یک کارگاه بزرگ ســاخت و ساز تبدیل شود،
به شرط اینکه تمام موانع برداشته شود و همه،
اعم از مالکان و ســاکنان بومی و  ...میتوانند
دســت به دســت هم بدهند و این پروژه را
حداکثر تا  10سال آینده تمام کنند.
وی تاکید کرد :توقف طرح نوسازی و بهسازی
بافــت پیرامونی حرم امامرضا(ع) ،صد در صد
به ضرر تمام شهروندان مشهدی ،کسبه و زائر
خواهد بود و هیچ عقل و منطقی در این شرایط
رکود ،نمیپذیرد که رکود مضاعف ایجاد کنیم.
کریمی قدوسی گفت :هیچکس منکر ایرادات
و نقایص طرح نیســت و اگر در زمان اجرای
طرح معتقدیم حقوقی از ســکنه ضایع شده،
میتوان با پیشبینی امتیازاتی ،درصدد جبران
آنها برآمد.
نماینــده مردم مشــهد در مجلس شــورای
اســامی با تاکید بر اینکه طرح نوســازی و
بهســازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی
باید با قوت ادامه پیدا کند ،تصریح کرد :چنین
تصمیمی ،توهین به شــهروندان مشهدی و

مدیران مشهد و افراد برجستهای است که از
خراسان در سطح کشــور حضور دارند چراکه
ایشــان را الیق تصمیمگیری ندانسته و عقل
معــاش و عمرانی و مدیریتی آنهــا را پایین
شمردهاند.
کریمی قدوســی گفت :همه فرآیندها باید در
سطح استان و شهر مشهد طی شود و اجماع
نیز روی این موضوع وجود دارد.
وی افــزود :نماینــدگان مجلــس دو وظیفه
قانونگذاری و نظارت دارنــد و ما نمیتوانیم
پروژهای را متوقف و یا اجرایی کنیم؛ ایرادات
را پیگیری خواهیم کرد و حوزه اجرا مسئولین
مشخص خود را دارد.
کریمی قدوســی تاکید کرد :در اســتان ستاد
تدبیر داریم که با حضور اســتاندار ،رئیس کل
دادگســتری و بســیاری از افراد دیگر برگزار
میشــود؛ همانگونه که در راس ،سران  3قوه
با یکدیگر جلســه میگذارند ،در مشــهد هم
ســه قوه کنار یکدیگر بنشینند و برسر مسائل
اختالفی باهم گفتگو و تصمیمگیری کنند.
وی در ادامــه با بیان اینکــه بازنگری طرح
نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر
رضوی با رعایــت چارچوبها و وضع موجود
اعم از باغراههای اجرا شــده و  ...قابل انجام
است ،گفت :در این بازنگری باید نکات ظریف
فرهنگی ،حقوق مالکانــه و غیره مدنظر قرار
گیرد.
کریمی قدوســی به پیگیریهــای مجدانه و
مســتمر شــهردار ثامن برای دریافت اوراق
مشــارکت و  ...با نمایندگان مجلس شورای
اســامی اشــاره کرد و افزود :هر زمانی که
شورای شــهر و شهرداری کمکی خواستهاند،
حمایت کردهایم چراکه کار اجرایی در مشهد
دشوار است و هیچگاه نگاه سیاسی در سطح
شهر نداشتهایم.
وی گفت :طرح نوســازی و بهســازی بافت
پیرامونــی حرم مطهر ،طرح تفصیلی اســت
و براســاس چارچوب قانون باید در مشــهد
تصمیمگیری شود؛ طرح پیاده شده و شورای
عالی شهرسازی نیز در گذشته تصویب کرده
حال دودش به چشم مردم مشهد میرود اگر
سرانجام نامشخصی داشته باشد.

در عصبانیت بیشتر
مشت میخوریم

هفته بیست ودوم لیگ برتر فوتبال

دیدارهــای هفته بیســت و دوم لیگ برتر
روز یکشــنبه با انجام  5مســابقه آغاز می
شــود که دریکی از حساس ترین مسابقات
پرســپولیس صدرنشــین به مصاف پیکان
آخرین تیم جدول لیگ برتر می رود.
به گزارش فارس ،هفته بیست و دوم لیگ
برتر روز یکشــنبه با انجام  5مسابقه آغاز
می شــود .مســابقاتی که به دلیل ویروس
کرونا بدون تماشــاگر دنبال خواهد شــد و
تماشــاگران از طریق تلویزیون می توانند
مســابقات را تماشــا کنند امــا جذابیت و
حساســیت لیگ زیاد اســت بخصوص در
بخش انتهایــی جدول که تیم های زیادی
برای بقا تالش مــی کنند در صدر جدول
فاصله  10امتیازی پرســپولیس باعث شده
که خیلی هــا این تیم را قهرمــان بدانند
اما خــود بازیکنان و مربیان پرســپولیس
می گویند هیچ چیز قطعی نیســت و نباید
غافلگیر شویم.
نگاهی به این مسابقات می اندازیم؛
تراکتور تبریز -نساجی مازندران؛
جذاب و دیدنی

مالک باشــگاه تراکتور یکــی از مخالفان
برگزاری لیگ بود این در حالی اســت که
تیمــش تمرینات و بازی هــای تدارکاتی
انجــام مــی داد .در نهایت هــم این تیم
برای حضور در مســابقات آماده شــد و در
اولین مســابقه باید به مصاف نساجی برود
که محمود فکــری آن را هدایت می کند.
تراکتور در نیم فصل اول  4بر صفر نساجی
را شکست داد ولی در این مسابقه بعید است
بتواند آن برد را تکرار کند .از ســویی دیگر
محمود فکری هم با انگیزه های زیادی به
مصاف تراکتــور خواهد رفت .تراکتور برای
ماندن در کورس باید پیروز شود و نساجی
هــم نمی خواهد از رده دهم پایین تر برود.
این مسابقه هم می تواند جذابیت های فنی

شروع لیگ برتر در سایه کرونا

صنعت نفت آبادان  -پارس جنوبی جم؛
دربی نفتی

این بازی دربی نفتی اســت .وضعیت تیم
های نفتی در لیگ برتر از نظر مالی مناسب
نیســت .بخصوص پــارس جنوبی جم که
بارها مربیان و بازیکنان از شرایط نامناسب
این تیم ابراز نارضایتی کردند .صنعت نفت
هم سرمربی خود را ناخواسته از دست داد و
اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران شد و از
آن زمان روند نزولی نفت آبادان آغاز شد و
 4شکست متوالی در کارنامه اش ثبت شد
اما در آخرین بازی قبــل از کرونا این تیم
مقابل ســایپا پیروز شد .صنعت نفت اکنون
در رده هفتم جدول است و این جایگاهش

تثبیت شــده اســت و خیال نفتی ها بابت
سقوط نکردن راحت است اما پارس جنوبی
اگرچه با  20امتیــاز در رده یازدهم جدول
اســت اما با تیم پانزدهم جــدول فقط 4
امتیاز فاصله دارد و هومن افاضلی ماموریت
ســختی دارد که این تیــم را در لیگ برتر
حفظ کنــد بخصوص اینکه شــرایط مالی
باشــگاه وخیم است .بازی رفت دو تیم هم
با نتیجه مســاوی بدون گل به پایان رسید
البته آن زمان فراز کمالوند سرمربی پارس
جنوبــی بود و در نیم فصــل دوم دو تیم با
دو سرمربی جدید به مصاف هم می روند.
شاهین شهرداری بوشهر  -نفت
مسجدسلیمان؛ جدال شاهین برای بقا

شــاهین که قبل از کرونا با میشو سرمربی
کروات خود شرایط خوبی پیدا کرد و سه برد
و یک باخت داشــت اکنون در رده پانزدهم
جدول قرار دارد .شــاهین برای بقا تالش

511/1اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  .برابر رای
شماره  139960306271000500هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا نیک روش فرزند غالمحسین به
شماره شناسنامه  5230034701صادره از درمیان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  151متر مربع قسمتی از پالک  66اصلی
واقع در رسالت  72پالک 66خریداری از غالمرضا اورعی عربدخت محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .م.الف.209تاریخ انتشار نوبت اول 1399/3/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/8 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
*****************************************
511/2اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  .برابر رای
شماره  139960306271000494هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم نظری فرزند علی به شماره شناسنامه
 187صادره از مشهد در ششدانگ یک باب ساختمان مشتمل بر مغازه به مساحت  123متر مربع قسمتی از پالک  50اصلی واقع
در آوینی 34قطعه دوم ســمت راســت خریداری ازفریدون بینش محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .م.الف.207تاریخ انتشار نوبت اول 1399/3/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/8 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
**********************************************
511/3اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  .برابر رای
شماره  139960306271000483هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهزاد صفری فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه
 0921673221صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  108/55متر مربع قسمتی از پالک  50اصلی بخش  9واقع در
آوینی  34جالل آبادی  1وسط کوچه سمت راست خریداری از مالک رسمی فریدون بینش محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م.الف .205تاریخ انتشار نوبت اول 1399/3/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/8 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
*********************************************
511/4اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 1 .ـ نظر
به دستور مواد  1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره
 139960306013000146مورخ 1399/2/24هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زهره سببی فرزند احمد در ششدانگ یک باب منزل به مساحت کل  108/74متر مربع
در قسمتی از پالک 3995فرعی خریداری شده مع الواسطه از محمد رضا تقوی ( از سهام ثبت شده به مساحت  62/50مترمربع) و
تمامت پالک  4670فرعی خریداری شــده مع الواسطه از علی پور علی و فاطمه ساالری ( از سهام مجهول به مساحت  46/24متر
مربع ) از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از مالکان رسمی محرز گردیده است ،لذا
به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در
دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی  /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و گواهی تقدیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد ک در
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.تاریخ انتشار نوبت اول .1399/3/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/8 :
سید ضیاء الدین مهدوی شهری ـ سرپرست ثبت اسناد و امالک گناباد

پیکان  -پرسپولیس؛ فرار به سمت
چهارمین قهرمانی؟

پیــکان در رده آخر جــدول لیگ برای بقا
تالش می کند .تیمی که با  38گل خورده
ضعیف ترین خط دفاع لیــگ را در اختیار
دارد اما خط حمله اش زهردار است .پیکانی
ها  28گل زد ه اند اما نتوانســته اند از این

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

سرآسیایی:شرایط مشهد از قرمز هم
باالتر است

شهرخودرو مشهد  -ذوب آهن اصفهان؛
مشهدی ها به دنبال سهمیه آسیا

می کند و اگر بتواند نفت مسجدســلیمان
را شکســت بدهد همچنان در آخر جدول
باقی مــی ماند زیرا تفاضــل گل این تیم
خیلی بد اســت و بعد از پیکان دومین خط
دفاع ضعیف لیــگ را در اختیار دارد .نفت
مسجدسلیمان اما وضعیت پایداری در رده
هشتم جدول دارد  .نفتی ها دغدغه سقوط
و استرس کسب ســهمیه ندارند ولی برای
دفاع از اعتبار فوتبال خود می جنگند .البته
شاهین انگیزه بیشتری در این مسابقه برای
برد دارد.
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زیادی داشــته باشد البته تراکتور بازیکنانی
مثل اشکان دژاگه را در اختیار ندارد .هر دو
تیم برای برد انگیزه دارند.

مالک شــهرخودرو هــم از مخالفان ادامه
برگزاری لیگ بود اما این تیم هم در زمان
مقــرر تمرینات بازی های تدارکاتی خود را
انجام داد تا با آمادگی کامل وارد مسابقات
شود .شهرخودرو در رده ششم جدول لیگ
اســت و یکی از شانس های کسب سهمیه
آسیایی اســت بنابراین این تیم پرمهره نیز
انگیزه های زیادی برای انجام  9مســابقه
پایانی دارد .ذوب آهن اما شرایطش متفاوت
است .این تیم بعد از جدایی منصوریان یک
مربی خارجی جذب کرد که بعد از انتشــار
ویروس کرونا دیگر به کشورمان برنگشته
است .ذوب آهن  22امتیازی در رده یازدهم
جدول اســت اما حاشیه امنیتی ندارد و باید
در ادامه رقابت ها پیروز شــود تا وضعیت
مطمئنی در لیگ پیــدا کند .در بازی رفت
شــهرخودرو با یحیی گل محمدی توانست
یک بر صفر ذوب آهن را شکست بدهد.
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ورزشی

مدیرعامل باشگاه استقالل میگوید در کنار فرهاد مجیدی ،کادر مربیگری
و بازیکنان ایستاده است.به گزارش ایسنا ،احمد سعادتمند در حاشیه تمرین
دیروز استقاللیها اظهار کرد :خیلی دوست ندارم به تمرین یا رختکن بیایم
و مزاحم بازیکنان شوم و وقت کادرفنی را بگیرم ولی واجب بود که بگویم
ما همه کنار بازیکنان تیم هســتیم .همه یک تیم هستیم و در یک کشتی
ســوار شدیم و اگر مشــکلی پیش بیاید همه باید باهم این مشکل را حل
کنیم .من اگر به اهواز آمدم تنها برای این بود که کنار بازیکنان باشم.

او ادامــه داد :همه ما میدانیم اگر داور یک مقدار مماشــات میکرد قطعا
با ســه امتیاز کامل بیرون میآمدیم .نمیخواهم به بازی قبل اشــاره کنم
اما باید بگویم همه شــما به هر حال حرفهای هستید و بازیکنان حرفهای
همه تالشش این است که در همه شرایط خونسردی خود را حفظ کند و
کار فنی خود را ارائه دهد .رشــته اول من بوکس بود و زمانی که عصبانی
میشدم ،بیشتر مشــت میخوردم چرا که سعی نمیکردیم دقت بیشتری
داشته باشیم.

مدیرعامل باشگاه استقالل:

گل های زده به خوبی دفاع کنند .ویســی
اکنون می خواهد این تیم را در لیگ حفظ
کند و بارها در مصاحبه هایش مدعی شده
که تیمش ســقوط نخواهد کرد اما در این
بازی کار سختی پیش رو دارد .پرسپولیس
قهرمان سه دوره لیگ برتر به دنبال کسب
چهارمیــن عنوان قهرمانی اســت و با 10
امتیاز اختالف نســبت به تیم دوم در صدر
جدول قــرار دارد .هر دو تیم برای پیروزی
در ایــن بازی انگیزه هــای زیادی دارند و
قطعا بازی تماشــایی از کار در می آید که
به دلیل ویروس کرونا این مسابقه نیز مانند
سایر بازی ها در ورزشگاه خالی از تماشاگر
شــهرقدس برگزار می شــود .سرخپوشان
تهرانی در صــورت پیروزی بــا پیکان به
ســمت پوکر قهرمانی فرار می کنند اما اگر
پیکان از پرسپولیس امتیاز بگیرد ادامه لیگ
در صدر جدول جذاب تر و داغتر خواهد شد.

511/5هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()1403

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به
دســتور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره
 139960306005001403مورخ  99/03/18هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه
و بالمعارض آقای رضا غلیچی فرزند حســین نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  210مترمربع از پالک شماره 35
فرعی از  233اصلی واقع در اراضی سیان بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی زارعی محرز
گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 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 خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  99/03/24تاریخ انتشار نوبت دوم 99/04/08
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
**********************************************
511/6هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()7714

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به
دســتور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره
 139860306005007714مورخ  98/11/23هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه
و بالمعارض آقای محمد وجدانی فرزند غالمعلی نســبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت  132/75مترمربع از پالک
شماره  57فرعی از  50اصلی واقع در اراضی دهنو خرابه بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای علی
اصغر سلیمانی فرزند غالمعلی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند 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 خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  99/03/24تاریخ انتشار
نوبت دوم 99/04/08
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
******************************************
511/7هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (1451و1452و1453و)1454

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی نظر
به دســتور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مصوب  1390/09/20و برابر رای
شــماره  139960306005001451و  139960306005001452و  139960306005001453و 139960306005001454مورخ
 99/03/19هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانمها زهره محروقی
و زهرا محروقی فرزندان رجبعلی هرکدام نسبت به یکدانگ مشاع و آقایان کمال محروقی و سعید محروقی فرزندان رجبعلی هرکدام
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  109/25مترمربع از پالک شماره  689فرعی از  231اصلی واقع در
اراضی مرتضی آباد بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم نرگس محروقی محرز گردیده است.لذا بموجب
ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به
فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشــار در شــهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به
دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  99/03/24تاریخ انتشار نوبت دوم 99/04/08
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
******************************************
511/11اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  .برابر رای
شماره  139960306271000479هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاسم طرفه فاز فرزند غالم عباس به شماره
شناسنامه  1800صادره از مشهد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار به مساحت  947/52متر مربع قسمتی از پالک 207
فرعی از  98اصلی بخش  9واقع در جاده کالت نبش کامجو 7خریداری از غالمرضا فرخنده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م.الف 259
تاریخ انتشار نوبت اول . 1399/4/8 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/23 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

سرمربی شهرخودرو میگوید شرایط محل برگزاری دیدار تیمش مقابل ذوبآهن به
لحاظ شیوع ویروس کرونا باالتر از قرمز است.
به گزارش ایسنا ،مجتبی سرآســیایی سرمربی شهرخودرو در نشست خبری پیش از
بــازی تیمش مقابل ذوبآهن گفت :بابــت کرونا یک دنیا نگرانی داریم و حداقل در
مشهد شرایط نرمال نیست .به صورت روزانه خبرهای تلخی میشنویم و فکر میکنم
اگر باالتر از قرمز ،رنگی وجود داشــت مشهد در آن بازه قرار میگرفت .امیدوارم در
بازی فردا و در وهله نخســت ،ســامتی افراد در اولویت باشد و در وهله دوم پیروز
شویم.وی افزود :یکی دو مصدومیت جزئی مثل حسن جعفری داشتیم ،اما با سعی و
تالش تیم پزشکی به بازی میرسد .سعید صادقی متاسفانه مصدوم شده و امیدواریم
به بازی بعدی برســد .علی نعمتی و فرشــاد فرجی هم محروم هستند.سرآسیایی در
خصوص جدایی میرو گفت :او به خاطر مســائلی یک ماه دیرتر اضافه شد .وقتی هم
که آمد ،دیدیم آماده نیست و  ۱ماهی کار دارد که به شرایط مطلوب برسد ،به همین
خاطر در اختیار باشگاه قرار گرفت .کوزین  ۱۰روز است که به مشهد برگشته و کمک
زیادی به همراه سایر دستیاران به من میکند.سرمربی شهرخودرو در خصوص برنامه
ادامه رقابتهای لیگ قهرمانان آســیا ،گفت :آخرین خبری که ما داریم این است که
قرار شده بازیها به صورت مجتمع و در یک کشور برگزار شود .دیگر با اتفاقاتی که
ایــن چند وقت رخ داده فهمیدیم که نظر مثبــت و منفی ما اهمیت آنچنانی ندارد و
تمکین میکنیم.وی افزود :ذوبآهن حریف قابل احترامی اســت و نباید گول شرایط
این تیم در جدول را بخوریم .بازی بسیار سختی در پیش داریم و باید با اتحاد کامل
و دعای خیر هوادارانی که جایشــان خالی اســت ،به پیروزی برسیم.سرآســیایی در
خصوص مشکالتی که برای سرلک و جعفری با شکایت نساجی به وجود آمد گفت:
با رایزنیهای حمیداوی ،مالک باشگاه ،اتفاقات خوبی دراین زمینه رخ داد و امیدواریم
با برگزاری جلسه استیناف ،مساله مربوط به نقل و انتقاالت شهرخودرو هم حل شود.
البته  ۴ماه محرومیت سرلک و جعفری خود به خود با این تعطیلی به پایان رسید.

اصغر حاجیلو آزاد شد

مدیر آکادمی باشگاه استقالل با برطرف شدن مشکلش ،آزاد شد.
به گزارش ایســنا ،اصغر حاجیلو ،مدیر آکادمی باشــگاه اســتقالل که با شکایت جواد
نکونام و به اتهام نشــر اکاذیب محکومیت قطعــی گرفته و در نتیجه عدم اجرای حکم
محکومیتش ،بازداشت شده بود ،پس از حضور در دایره اجرای احکام دادسرا و با برطرف
شــدن مشکل ،آزاد شد.بازداشــت مدیر آکادمی باشگاه استقالل در نتیجه عدم پرداخت
مبلغ محکومت قطعی قضایی از سوی حاجیلو انجام شده بود.به گفته برخی منابع ،جواد
نکونام با وســاطت مسووالن فدراســیون فوتبال رضایت داده است.حامد حاجیلو ،مدیر
روابط عمومی ســابق باشگاه استقالل و برادرزاده اصغر حاجیلو ،در گفتوگو با ایسنا این
خبر را تایید و اعالم کرد که اصغر حاجیلو از دادســرا خارج شده است و مشکلی در این
باره وجود ندارد.

511/8هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (1389و1390و1391و1392و
1393و1394و)1395

آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
نظر به دســتور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مصوب  1390/09/20و برابر
رای شــماره  139960306005001389و  139960306005001390و  139960306005001391و  139960306005001392و
 139960306005001393و  139960306005001394و  139960306005001395مــورخ  99/03/14هیات اول موضوع ماده
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقایان محمدرضا و ناصر و کاظم و مجید شهرت همگی
رقامی فرزندان غالمرضا و خانم طاهره نیک زاد فرزند محمد حسین هرکدام نسبت به یکدانگ مشاع و خانم ها هما رقامی و مریم
رقامی فرزندان غالمرضا هرکدام نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  144/15مترمربع از پالک
شماره  337فرعی از  232اصلی واقع در اراضی نجف آباد بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا
رقامی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 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 خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  99/03/24تاریخ انتشار نوبت دوم 99/04/08
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
******************************************
511/9هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()1397

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به
دســتور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره
 139960306005001397مورخ  1399/03/18هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نیشــابور تصرفات
مالکانه و بالمعارض آقای منصور گلستانی فرزند قربانعلی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  291/08مترمربع از پالک
شماره  133فرعی از  52اصلی واقع در اراضی زین آباد بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای حسین
هفت آبادی فرزند غالمعلی محرز گردیده اســت.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند 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 خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  99/03/24تاریخ انتشار
نوبت دوم 99/04/08
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
***************************************
511/10هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (1398و)1399

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به
دســتور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20امالک متقاضیانی
که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نیشابور مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز
و رای الزم صادر گردیده اســت جهت اطالع عموم به شــرح ذیل اگهی می گردد .امالک متقاضیان واقع در حوزه ثبتی نیشــابور
بخش  2پالک  235اصلی شــرکت تعاونی مســکن فرهنگیان به شناســه ملی  10860254778نسبت به ششدانگ یک یکباب
ساختمان به مساحت  961/23مترمربع واقع در اراضی زینل بیک خریداری از محل مالکیت مشاع شرکت تعاونی برابر رای شماره
 - 139960306005001398شــرکت تعاونی مســکن فرهنگیان به شناسه ملی  10860254778نسبت به ششدانگ یک یکباب
ساختمان به مساحت  577/13مترمربع واقع در اراضی زینل بیک خریداری از محل مالکیت مشاع شرکت تعاونی برابر رای شماره
 139960306005001399لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13
ائین 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 خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده  13ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه
ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود
بصورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را
بصورت اختصاصی منتشر می نماید .تاریخ انتشار نوبت اول  99/03/24تاریخ انتشار نوبت دوم 99/04/08
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
مفقودی

گواهینامه موقت پایان تحصیالت دانشــگاه آزاد اســامی واحد تربت جام اینجانب صفیدالدین مقدســی تیموری به شــماره ملی
 0730597751فرزند عبدالرشــید به شــماره  6742در رشته تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی مقطع کاردانی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

روزنـامه اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی خراسان رضوی

برگ آخر
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سخنان عمران خان درباره بنالدن که او را شهید خوانده بود،
جنجال به پا کرد

به نوشــته روزنامه نیویورک تایمز ،عمران خان ،نخســتوزیر
پاکستان بابت این سخنانش که همچنین شامل انتقاد از ایاالت
متحده و همچنین تکریم بن الدن بوده ،مورد انتقاد قرار گرفته
اســت .عمران خان پنجشــنبه گفت« :ما از آمریکا در جنگ با
ترور حمایت کردیم ،اما آنها به اینجا آمدند و او را کشــتند ،او
را شهید کردند ».نخستوزیر پاکستان در ابتدا از واژه «کشتن»
به دست آمریکاییها اســتفاده کرد و فورا جملهاش را اصالح
کرد و گفت رهبر سابق القاعده «شهید» شد.
تصادفی نیست که امروز قاتالن شهید بهشتی را در
صف مخالفان تعامل با جهان میبینیم

سخنگوی دولت در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت :متأســـفانه
متن گفتمانی دهه  ،۶۰چالـــشها و تعـارضهای آن دوره و علت
شکلگیری خشونت در جامعه و در این میان شخصیت شهید بهشتی
ناشـناخته بــوده و مورد مداقه تاریخی قرار نگرفته است .درخشش
سیمای بهشتی را میتوان آنجا که زیر تابلوی «فبشر عبادی الذین
یستمعون القول» با گروههای کمونیستی ،غیرکمونیستی ،منتقدین
و مخالفین مناظره میکرد به تماشــا نشست .بهشتی هم مرد قضا
بــود و هم مرد مناظره ،گفتگو و مباحثه ،اما بیان آزاد عقاید برای او
یک سیاست قضایی بود .همه تالش خود را به کار برد تا یک چتر
امن حقوقی ایجاد کند بر ســر میز مناظره ،او تالش زیادی کرد که
حتی رجوی در مناظره حاضر شود .مناظره برای او یک راهبرد برای
سالمت و مصونیت جامعه بود.
طرح کاهش اختیارات رئیس مجلس کلید میخورد؟

شرق نوشت:قبال تصور میشد که قالیباف با اصولگرایان بر سر
سیاست خارجی به مشــکل بر بخورد ،اما گویا از همان «ب»
بســماهلل نه سیاست خارجی نه سیاســت داخلی بلکه در نحوه
اداره مجلس و چینش رؤسای کمیسیونها به مشکل خوردهاند.
حضور پررنگ یاران قالیباف در کمیســیونهای مجلس شائبه
دخالت و اعمال نفوذ هیئترئیســه را در چینش کمیســیونها
ایجاد کرد ،این در حالی بود که زهره الهیان ،نماینده اصولگرای
تهران قبــا در نامهای رســما خواســتار خداحافظی اعضای
هیئترئیســه با کمیســیونهای پرمخاطب مجلس شده بود.
ولی نهتنها این اتفاق رخ نداد ،بلکه با اعالم اســامی رؤسای
کمیسیونها مشخص شد چهرههایی در نهایت موفق به تکیه
بر کرســی ریاست کمیســیونهای تخصصی پارلمان شدهاند
که در قیاس با ســایر رقبای خــود ،روابطی بهتر و نزدیکتر با
هیئترئیسه مجلس یازدهم دارند.
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

حسینرفیعی

شهامت داشته باشید وضعیت کشور در سالهای  ۹۴تا ۹۶
را مرور کنید

ایران نوشت:حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان
در یادداشــت روز پنجشنبه این روزنامه ،با استناد به جملهای از
آقای «برنارد شــاو» ،نمایشنامهنویس ایرلندی کیفیت مدیریت
در دولت را زیر سؤال برده و با اشاره به برخی مشکالت موجود
در کشور مثل گرانی برخی اقالم و باال رفتن قیمت دالر و ...با
کنایهای به ســخنان روز چهارشنبه اسحاق جهانگیری ،معاون
اول رئیس جمهوری ،نوشته« :الزم نیست باغدار باشید تا فرق
ســیب پالسیده با ســیب تازه را بدانید و یا ب ّزاز باشید تا پارچه
پوســیده را از پارچه سالم تشــخیص بدهید!» در پاسخ به نظر
میرسد باید گفت که جناب آقای شریعتمداری اتفاق ًا هنر دولت
یازدهم و دوازدهم قدرت تمیز ســیب پالســیده از سیب نو یا
پارچه پوسیده از سالم بوده است.
پرونده روزنامهنگارانی که قاضی منصوری قضاوتشان کرده
دوباره بازنگری کنید

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشــت :پیشــنهاد میکنم که
پرونده این روزنامهنگاران دو باره بازنگری شود .حتی نمیگویم
که حکــم را نقض کنند تــا قاعده حقوقی نقض شــود ،ولی
میتوان رسیدگی کرد و حرفهای آنان را شنید و در این مورد
از آنــان دلجویی کرد .در واقع آنــان مرارتهای این احکام را
چشیدهاند و این بررســی مجدد بیشتر با هدف بازسازی اعتبار
احکام گذشته است.
دفاع ضرغامی از کویتیپور :داش غالم خو ِد قطار انقالب است

مدتی پیش ویدئویی از کویتیپــور ،مداح زمان جبهه و جنگ
منتشــر شد که در آن با دختر  ۱۳سالهاش همخوانی کرده بود.
عزتاهلل ضرغامی رئیس اسبق صداوسیما در صفحه توئیتر خود
نوشــت  « :بــه دختر گلم پریچهر میگم ،حــاج غالمی که تو
آشی که شهدا پختن و مزه
اســتودیو بهت درس میده ،همون ِ
خوبش تا ابد همراهمونه .میگن کویتی پور از قطار انقالب پیاده
شده! داش غالم ،خو ِد قطاره عزیزم! حرمت نگهداریم!»
تیراندازی گارد ساحلی عربستان به صیادان بوشهری

مدیر روابط عمومی اداره کل شــیالت اســتان بوشــهر گفت:
صیادان بندر رســتمی این شهرســتان در حادثــه تیراندازی
نیروهای گارد ســاحلی کشور عربستان سعودی آسیبی ندیدند.
اردشیر یاراحمدی روز شنبه در گفتگو با ایرنا افزود :این صیادان
روز یکشــنبه هفته گذشته (یکم تیرماه) با مجوز صید  ۱۰روزه
از بندر رســتمی شهرستان تنگســتان برای کسب روزی عازم
ســفر دریا شــدن و تورهای خود را در خلیج فارس گستردند.

روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :
سازمان آگهیها051-38929823 :

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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آدرس :بولوار دانش آموز  -دانش آموز-30پالک 4
تلفن38929825 -38929824:
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نمابر 051 - 38923452 :سامانه پیام کوتاه100080888 :

عارف استعفا داد؟ /خب ِر تهدید به افشاگری نجفی تکذیب شد /نمیشود اصالحطلب بود و اصالحخواهی نکرد /دفاع
ضرغامی از کویتیپور :داش غالم خو ِد قطار انقالب است
وی بیان کرد :با توجه به ضعف صیدگاههای اســتان بیشــتر
صیادان برای ماهیگیری مجبور هســتند مسیرهای طوالنی را
طی کنند تا به صیدگاه مناســب برســند ،اما در برخی موارد به
دلیل جریان شدید آب ممکن است به اشتباه به سمت آبهای
مرزی کشورهای همسایه کشیده شوند که این امر همواره آنان
را با مشکالتی روبرو کردهاست.یاراحمدی اضافه کرد :تورهای
صیادی این شناور صیادی نیز که در آبهای داخلی پهن شده
بود به دلیل جریان شدید و با جزر دریا به سمت آبهای مرزی
کشور عربستان سعودی حرکت کرده و صیادان برای جمعآوری
آنها بناچار به سمت مرز آبی مشترک ایران با کشور عربستان
رفته بودند که نیروهای گارد ســاحلی این کشور نیز با مشاهده
آنها اقدام به تیراندازی کــرده بودند.وی ادامه داد :در جریان
تیراندازی گارد ســاحلی کشور عربســتان به سمت این شناور
صیادی استان بوشــهر که روز چهارشنبه هفته گذشته (چهارم
تیرماه) رخ داد به سرنشــینان این شناور صیادی آسیبی نرسید
و آنها روز پنجشــنبه هفته گذشــته (پنجم تیرماه جاری) به
سالمت به آبهای سرزمین ایران بازگشتند.
خب ِر تهدید به افشاگری نجفی تکذیب شد

وکیل مدافع محمدعلی نجفی خبر منتشــره درباره موکلش با
موضوع «تهدید به افشــاگری در صورت صدور حکم اعدام»
را جعلــی خواند و گفت که گذشــت اولیای دم میترا اســتاد و
منتفی شــدن قصاص ،جعلی بودن این خبر را نشان میدهد.
حمیدرضا گودرزی در گفتگو با ایســنا با بیان اینکه ســاعتی
قبل از زندان اوین با موکلم محمدعلی نجفی تماســی داشتم،
اظهار کرد :از روز گذشــته در فضای مجــازی مطالبی موهوم
و دروغیــن و مجعول از طرف موکلم عنوان شــده که مدعی
شــده بودند «چنانچه مجازات اعدام برایم رقم بزنند جرایم رخ
داده توســط برخی از افراد را در مورد همسرم با مستندات ارائه
میکنم» کــه اینک با تکذیب این خبر جعلی و ســاختگی به
اطالع عموم میرساند همین که با گذشت اولیای دم خانم میترا
اســتاد موضوع مجازات قصاص موکلم منتفی شــده و پرونده
از جهــت مجازاتهای حبس در دیوان عالی مطرح رســیدگی
اســت؛ به خوبی نشان میدهد که مجازات قصاص و اعدام به
طور کلی در پرونده منتفی شــده و به خودی خود این موضوع
جعلی و دروغین بودن خبر را نشــان میدهد.وی افزود :مراتب
را در راســتای احترام به حقوق عمومی و حفظ حقوق افرادی

که از آنها به ناحق در این خبر جعلی نامبرده شده است اعالم
مــیدارم و مراتــب تکذیب و جعلیت خبر را بــه اطالع عموم
میرسانم.
عارف استعفا داد؟

در حالیکه گفته میشــود محمدرضا عــارف پس از  ۴ماه
استعفایش از ریاست شورای عالی اصالحطلبان را رسانهای
کرده اســت ،یک فعال سیاســی نزدیک بــه عارف گفت:
استعفای وی قبل از اســتعفا موسوی الری ،صورت گرفته
است .قرار است اســتعفای رئیس و قائم مقام شورای عالی
سیاســت گذاری در اولین جلســه این شــورا مورد بررسی
قرار گیرد و به گفته یک عضو شــورای عالی سیاستگذاری
اصالحطلبان« ،هنوز زمان مشــخصی برای تشکیل جلسه
شورا تعیین نشده اســت ،اما با توجه به اتفاقات اخیر انتظار
میرود که این جلسه هر چه زودتر برگزار شود».
اظهارات دوست صمیمی عارف در مورد استعفای او

دبیرکل جامعه اسالمی معلمان گفت :استعفا عارف ،مسئلهای
بوده که ما به نتیجه قطعی با او نرســیدیم«.داود محمدی»،
دبیرکل جامعه اسالمی معلمان و نماینده پیشین مجلس ،در
پاسخ به علت تاخیر در اعالم استعفا محمدرضا عارف ،رییس
شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان ،به خبرنگار سیاسی
برنا گفت :به هر حال جلســات شــورای هماهنگی تشکیل
میشود .استعفا عارف ،مسئلهای بوده که ما به نتیجه قطعی
با او نرسیدیم .مســائلی که در حال مطرح شدن است یک
خبر غیر موثق توســط آقایی است که مطرح میکند .از این
رو اگر قرار باشــد من چیزی را بیان کنم رسما بیان میکنم.
یعنی وقتی ســخنی را نمیگویم یعنی به نتیجهای نرسیدیم
که بخواهیم آن را به همه اعالم کنیم .ممکن است چند نفر
با هم نشســته و گفتگو کرده باشــیم ،اما به نتیجهای برای
عنوان نرسیده باشیم .اینکه یک نفر چیزی به ذهنش رسیده
و مطرح کرده ،نمیتوان آن را مالک قرار داد .نکته مهم این
است که باید از عارف پرسید.او افزود :در واقع اینها چیزی
نبوده که مطرح شــود .به عنوان مثال با چند نفر ،استعفای
موسوی الری مطرح شــد و او هم توضیح داد .در این باره
شخص عارف مطرح میکند؛
هم اگر قرار بر توضیحی باشد
ِ
بنابراین معتقدم باید کمی صبر کرد تا این مســئله روشنتر
شــود و اگر ضرورت داشت یا من چیزی را مطرح میکنم یا

شــخص عارف مطرح میکند؛ بنابراین مسئله قطعی نیست
که بتوان آن را مطرح کرد.
نمیشود اصالحطلب بود و اصالحخواهی نکرد

جــال جاللیزاده ،عضو حزب اتحــاد ملت ،در گفتوگو با
اعتمادآنالین در این باره اظهار داشــت :همانطور که آقای
سعید حجاریان به درستی اشاره کردهاند ،این درست نیست
که کسی اصالحطلب باشــد و اظهارات غیراصالحطلبی به
زبان آورد .بــه هر حال هر فردی معقتــد به مکتب ،حزب
و فلسفهای اســت و باید در چارچوب همان مقوله صحبت
کند .مث ً
ال نمیشود کسی مسلمان باشد و از تفکر کمونیستی
تبعیت کند.این فعال سیاســی در ادامــه گفت :در واقع هر
کســی عضویت در یک جریانــی را پذیرفت باید خودش را
نســبت به اصول و چارچوب آن جریان پایبنــد بداند و در
راســتای تفکر و اندیشه فوق حرکت کند .متاسفانه در ایران
افراد به دلیل آشــفتگی ذهنی و برخی مصلحتســنجیها
تغییــر موضع میدهنــد و تابع تفکر دیگری میشــوند.او
همچنین تصریح کرد :مثــ ً
ا در یک جامعه دموکراتیک هر
کســی آزادانه میتواند نظراتش را بروز بدهد .اما این دلیل
نمیشــود عدهای بدون آگاهی و دیدگاه خاصی به خودشان
اجازه اظهارنظر و نقد دیگــران بدهند.جاللیزاده ادامه داد:
اگر اصالحطلبی دارای تعریف و هویت مشــخصی اســت،
قطع ًا اصالحطلب هم باید مفسر اندیشههای اصالحخواهی
باشد نه اینکه در رفتارش هیچ نشانهای از مرام اصالحطلبی
مشاهده نشود.او با توجه به شــرایط فعلی جبهه اصالحات
توضیــح داد :اصالحطلبان عم ً
ال در نهادهای اقتصادی هیچ
جایگاهــی ندارند و تکلیفشــان در نهادهای انتخاباتی هم
برای همه روشــن اســت؛ یعنی شــورای نگهبان با اصرار
بر نظارت اســتصوابی ،نمایندههای ایــن طیف را به راحتی
از حضــور در انتخابــات مختلــف محــروم میکند .حتی
اصالحطلبان شناسنامهدار در دولت هم حذف شدند تا بتوان
چنین گفت که بازگشت به قدرت برای اصالحطلبان بسیار
دشوار شده اســت.جالل جاللیزاده در پایان گفت :اوضاع
سیاســی و اجتماعی بهگونهای اســت که عــدهای واهمه
دارند ادعا کنند اصالحطلب هســتند؛ یعنی شــرایط آنها را
محافظهکار کرده است.
منبع :تابناک

