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نرخ اعالم شده افزایش اجارهبها تا چه میزان عملیاتی خواهد شد؟
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شکست ترامپ قطعی نیست

امیرعلی ابوالفتح
*کارشناس مسائل آمریکا

حکم جلب پرزیدنت صادرشد

دادســتان تهران از شناسایی  ۳۶نفر از افرادی که در ترور سردار سلیمانی نقش داشتند ،خبر
داد و گفت :در راس این افراد دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا قرار دارد که حکم جلب
آنان و اعالم وضعیت قرمز از طریق پلیس بین الملل صادر شده است.
به گزارش روزنامه «صبحامروز» به نقل از برنا ،القاصی مهر دادســتان تهران در جلسه روز
(دوشــنبه) مسئوالن قضایی با اشاره به اقدامات انجام شده برای پیگیری پرونده ترور سردار
قاســم ســلیمانی اعالم کرد ۳۶ :نفر از افرادی که در ترور حاج قاســم مباشرت ،مبادرت و
آمریت داشــتند ،اعم از مسئوالن سیاســی و نظامی آمریکا و دیگر دولتها شناسایی شدند
که توســط مقام قضایی برای آنها دســتور جلب و اعالم وضعیت قرمز از طریق پلیس بین
الملل صادر شده است.
وی عنوان اتهامی این افراد را «قتل» و «اقدام تروریستی» اعالم کرد و افزود :در راس این
فهرســت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد و تعقیب قضایی او حتی پس از پایان
دوره مسئولیتش نیز پیگیری خواهد شد.
بازتاب صدور حکم جلب ترامپ توسط ایران در رسانههای جهان

خبر صدور حکم تعقیب قضایی  ۳۶تن که در پرونده ترور ســردار ســپهبد ســلیمانی نقش
داشــتهاند در رســانههای خارجی بازتاب گستردهای داشته اســت .این خبر در رسانه های
خارجی به طور گسترده منتشر و واکنش های گوناگونی را در پی داشته است.
خبرگزاری رویترز با پرداختن به صحبت های القاصی مهر نوشت که دستور دستگیری دونالد
ترامپ در پی ترور قاسم سلیمانی صادر شده است.
شبکه سی ان بی ســی به نقل از دادستان تهران نوشت که دستور تعقیب قضایی ترامپ و
 ۳۵شخص دیگر توسط ایران صادر شده و این کشور در این زمینه از اینترپل یاری خواسته
است.
ایندین اکپسرس نیز با بازنشر این خبر نوشت :این تصمیم می تواند نشانگر تشدید تنش ها
میان ایران و آمریکا _ که به طور یکجانبه از توافق هسته ای خارج شد_ باشد.
روزنامه نیویورک تایمز با پرداختن به این خبر اشــاره کــرد که رئیس جمهور آمریکا و ۳۵
شــخص دیگر به اتهام «قتل» و «اقدام تروریستی» تحت تعقیب قضایی ایران قرار گرفته
اند.بیزینس اینسایندر نیز تاکید کرد که ایران برای دستگیری رئیس جمهور آمریکا از اینترپل
تقاضای کمک کرده است.
اکونومیک تایمز نیز در خبر دیگری نوشت که ترامپ حتی با وجود صدور حکم قضایی علیه
او ممکن است با تهدید دستگیری روبرو نشود.
روزنامه گاردین نیز با تاکید بر اینکه القاصی مهر هویت کســی از این  ۳۶شــخص به جز
ترامپ را مشخص نکرده است ،اعالم کرد که اینترپل تاکنون به درخواست این روزنامه برای
اظهارنظر درخصوص این مهم پاسخی نداده است.
اورشــلیم پست نیز در خبری کوتاه ،حکم دســتگیری دونالد ترامپ توسط ایران را انعکاس
داده است.
خبر تحت تعقیب قرار گرفتن ترامپ همچنین در رسانه های الجزیره ،اکسپرس ،ایندیپندنت،
رادیو آزاد اروپا ،نشــنال ،تلگراف ،سی ان ان ،دیلی میل ،العربیه ،فرانس ، ۲۴نیوزویک و ...
نیز به طور گسترده منتشر شده است.

علی روغنگران

سوژه

درحالـی کـه تـا
انتخابـات ریاسـت
جمهـوری آمریـکا
حـدودا پنـج مـاه
باقـی مانـده اسـت،
دونالـد ترامـپ درگیـر
بحرانهـای متعـددی
شـده و محبوبیـت وی
کاهـش قابـل توجهـی
یافتـه اسـت .برخـی
تحلیلگـران معتقدنـد
کـه موقعیـت ترامـپ در ماههـای باقـی
مانده بهتر نخواهد شد.
در پی شـیوع ویـروس کرونـا در آمریکا،
بایـدن بـه توصیـه «در خانـه بمانیـد»
عمـل کـرد و در منـزل خـود در دالویـر
مانـد .او معمـوال از زیرزمیـن منـزل
خـود ویدئوهایـی تهیـه میکنـد .برخـی
معتقدنـد کـه ماندن بیـش از حـد بایدن
در زیرزمیـن ،از نظـر انتخاباتی برای وی
ضـرر دارد و او نیـز بایـد مثـل ترامپ در
فعالیتهـای عمومـی حضـور پیـدا کند.
امـا برخـی معتقدنـد کـه باقـی مانـدن
بایـدن در منـزل بهنفـع ویاسـت ،چون
ایـن کار باعـث میشـود کـه ترامـپ ،با
اشـتباهاتش ،شـانس انتخاب مجدد خود
را کمتـرکنـد .محبوبیـت بایـدن ارتبـاط
چندانـی بـا تالشهـای وی ندارنـد.
بسـیاری کارشناسـان ،از جملـه برخـی
دموکراتهـا ،معتقدنـد کـه افزایـش
محبوبیـت بایـدن و کاهـش محبوبیـت
ترامـپ ،حاصـل اشـتباهات شـخص
ترامـپ اسـت .کمتـر از دو هفتـه پیـش،
اظهـارات غیرعلنـی «تـری مکولیـف»،
حامـی بایـدن و رئیـس سـتاد هیلاری
کلینتـون در سـال  ،2016لـو رفـت.
خبرنگار

انتشار کتاب جدید جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق
کاخ سفید ،با نام «در آن اتاق اتفاق افتاد» جنجال های
زیادی را در داخل آمریکا پدید آورده است.
کتــاب جدید بولتون در خــارج از آمریکا به نســبت با
استقبال بیشتری در داخل روبرو بوده است .این به معنای
عدم توجه اذهان عمومی به این کتاب نیست .در عرصه
داخلی شــاهد قطبی شدن آمریکا هســتیم و طرفداران
دونالد ترامپ به اظهارات جان بولتون و آنچه که در خاطرات او آمده است اعتنایی ندارند و
کتاب او را کینه ورزی و تسویه سیاسی تلقی می کنند که با چاشنی انتقام گیری همراه است.
بنابراین افرادی که تصمیم دارند در انتخابات به دونالد ترامپ رأی دهند این کتاب را روایتی
غیرقابل اثبات می دانند و انتشار و یا عدم انتشار این کتاب تأثیری در تغییر موضع آنان ندارد.
در خصوص دموکرات ها نیز مساله به همین شکل است و از مدت ها قبل تصمیم گرفته اند
تا به ترامپ رأی ندهند .دموکرات ها حتی از جان بولتون انتقاد نیز می کنند چرا که بر این
باورند وی می توانست در جلسات استیضاح این مطالب را بیان کند ،اما برای اینکه کتابش
به فروش رود حاضر به شــهادت علیه ترامپ در کنگره نشــد .بنابراین به نظر نمی رسد که
این اقدام صفوف دشمنان ترامپ را تقویت کند و تأثیر بسزایی در انتخابات داشته باشد.
طیف خاکســتری که به دور از تعصبات حزبی هستند مسائل مهمتری را برای انتخاب نامزد
ایده آل خود در نظر می گیرند .موضوع بحران سالمت ،بیکاری ،وضعیت اقتصادی ،تبعیض
نژادی و غیره بسیار سرنوشت سازتر و حیاتی تر از آن هستند که این قشر از مردم بخواهند
کتاب جان بولتون را مرجعی برای قضاوت و تصمیم گیری در نظر بگیرند.
اگر کتاب جان بولتون در ماهی چون اکتبر منتشــر می شد می توانست تاثیرگذارتر باشد و
تهدیدهایی را متوجه ترامپ کند ،اما  4ماه آینده ممکن اســت آبســتن حوادث مهمی باشد.
اینکــه مناظره های جو بایدن و دونالد ترامپ چگونه پیــش خواهد رفت و مباحث اولویت
دار مانند بیکاری های حاصل از بحران شــیوع ویروس کرونا ،تبعیض نژادی و غیره به کجا
خواهد رسید همگی تعیین کننده خواهند بود .تا ماه اکتبر نیز بخش های عمده کتاب بولتون
به فراموشــی سپرده خواهد شــد و مردم آمریکا دیگر به یاد نخواهند داشت که چه مواردی
مطرح شده است.
از ســویی شــاهد هســتیم که در روزها و هفته های اخیر میزان محبوبیت جو بایدن رقیب
اصلی ترامپ افزایش یافته است ،اما نکته ای که در این زمینه باید مدنظر قرار داد این است
که نباید نظرسنجی های صورت گرفته را مرجع اصلی دانست؛ البته این به معنای غیرقابل
اطمینان بودن آنها نیست اما باید توجه داشته باشیم که  138تن از نمایندگان منتخبین مردم
آمریکا در نهایت رئیس جمهور را انتخاب می کنند .ضمن اینکه ترکیب آرای الکترال اســت
که برنده شدن و یا باخت یک نامزد را تعیین می کند .تجربه سال  2016را به یاد داریم که
هیالری کلینتون در اکثر نظرســنجی ها پیشــتاز بود و در انتخابات نیز آمار قابل توجهی از
آرای مردمی را کسب کرد اما در نهایت به کاخ سفید راه نیافت چرا که ترکیب آرای الکترال
سرنوشت دیگری را رقم زد.
اما از این واقعیت نیز نباید غافل شــویم که بحران سالمت ،بیکاری و شیوع ویروس کرونا
دونالد ترامپ را متوجه تهدیدهایی کرده و به جایگاه او لطمه زده اســت .شاید تا اوایل سال
 2020درصد شــانس پیروزی ترامپ در نزد افکار عمومی بسیار باال بود ،اما با بحران های
ایجاد شــده شــانس او به مراتب کاهش یافته اما مهمتر اینکه با اطمینان زیادی نیز نمی
تــوان دموکرات هــا برنده نهایی قلمداد کرد .به دلیل بحران بیمــاری کوویدـ 19تا به این
لحظه دموکرات ها موفق نبوده اند تا کمپین مبارزاتی موفق و کارســازی را داشــته باشند.
عدم ارائه برنامه های جذاب از ســوی آنها و اقناع مردم در این زمینه که بر خالف ســنت
سیاســی می توانند رئیس جمهوری را تک دوره ای کنند سبب شده تا منفعالنه عمل کرده
و مسیر دشــواری برای پیروزی مقابل آنان باشد .احساس پیروزی کاذب از دیگر تهدیداتی
اســت که دموکرات ها را با تهدید مواجه کــرده و می تواند بر میزان درصد آرای آنان تأثیر
مهمی بگذارد .در آن ســو در حالی که محافظه کاران قدرت را در دســت دارند تالش های
زیادی دارند و به نظر می رســد برای هر تک رأی در حال جنگیدن هســتند .اینکه دونالد
ترامپ ریســک برگزاری تجمعات انتخاباتی را به جان می خرد نشــان دهنده جنگ تن به
تن جمهوری خواهان با دموکرات ها برای کســب کرســی قدرت است .احساس سرخوشی
و قدرت کاذب دموکرات ها ســبب شد تا در روزهای اخیر باراک اوباما رئیس جمهور اسبق
آمریکا هشــدارهایی را در این زمینه بدهد .وی تاکید کرد که دموکرات ها نباید اشتباه سال
 2016را مرتکب شــوند و احســاس پیروزی کنند .بنابراین می توان پیش بینی کرد که در
صورت توجه نکردن دموکرات ها و عدم احســاس خطر چه بسا ترامپ بتواند در این فضای
ســرد و یخ زده کمپین دموکرات ها بار دیگر بتواند جایگاه خود را در کاخ ســفید به مدت 4
سال دیگر تثبیت کند.

مکولیـف در ایـن اظهارات گفـت« :مردم
مـدام میگوینـد «خـب ،بایـد معـاون
رئیـس جمهـور [بایـدن]را از زیرزمیـن
خـارج کنیـم ».زیرزمیـن بـرای او خوب
ا ست » .
در حـال حاضـر عـدم فعالیت جـو بایدن
در آسـتانه انتخابـات ریاسـت جمهـوری
آمریـکا منطقـی بـه نظـر میرسـد .بـا
توجـه بـه اینکـه ،ترامـپ ایـن روزهـا
بـا معضلات بسـیاری روبـرو اسـت،
حـزب دموکـرات بـه خوبـی این شـرایط
را دریافتـه و بـه همیـن خاطـر اسـت
کـه بایـدن هیـچ فعالیـت و سـخنرانی
انتخاباتـی نـدارد ،آنهـا منتظـر هسـتند

بزرگـی بـه آنها ندهـد ،ایـن اعتراضات
در آمریـکا ادامـه خواهـد داشـت که این
وضعیـت بـه نفع بایدن و بـه ضرر ترامپ
اسـت ،حتـی بایـدن بـه صـورت مجازی
در مراسـم ختـم فلویـد سـخنرانی کرد و
ایـن مسـئله میتوانـد از نظـر تبلیغاتـی
بـرای او بسـیار موثـر واقع شـود .بـا این
اتفاقاتـی کـه رخ داده ،علاوه بـر رنگین
پوسـتان ،التینتبارهـا و آسـیاییتبارها
نیـز بر علیه ترامپ شـدند و ایـن بهترین
اتفـاق ممکـن بـرای بایـدن اسـت ،امـا
بایـد بـه این نکتـه توجه کرد کـه ترامپ
نیـز دارای یـک پایگاه رای ثابت اسـت و
بسـیاری از آمریکاییهـا بـه دنبـال یک

بـود ،همچنیـن او بسـیار بـا فضـای
سیاسـی آمریکا آشـنا اسـت ،زیرا چندین
دوره بـه عنـوان سـناتور و دو دوره هـم
بـه عنـوان معـاون اول رئیـس جمهـور
در سـاختار قـدرت آمریـکا حضور داشـته
و ایـن مسـئله بـرای مـردم میتوانـد از
اهمیت بسـزایی برخـوردار باشـد .چیزی
کـه باعـث شـد بایـدن بـر سـندرز غلبه
کنـد ،ایـن بـود کـه سیاهپوسـتان بـه
خاطـر اوبامـا از بایـدن حمایـت کردند و
از سـوی دیگـر بـه دلیـل مخالفتهایـی
کـه سـندرز علیـه اسـرائیلیها داشـت،
البیهـای صهیونیسـتی در آمریـکا
فعـال شـد و به ماننـد سـال  2016اجازه

ســوتیتر :به رغم حاشــیه نشینی بایدن و فعالیتهای پررنگ ترامپ ،محبوبیت رئیس جمهور آمریکا در
بســیاری از نظرســنجیها کاهش شدیدی پیدا کرده و متقابال ،محبوبیت رقیب وی به طور چشمگیری
افزایش یافته است .اما محبوبیت بایدن ارتباط چندانی با تالشهای وی ندارد .بسیاری از کارشناسان
از جملــه برخــی دموکراتها معتقدند که افزایش محبوبیــت بایدن و کاهش محبوبیت ترامپ ،حاصل
اشتباهات شخص ترامپ است

ایـن شـرایط خـود بـه خـود باعـث
کاهـش محبوبیـت ترامـپ شـود و ایـن
چیـزی اسـت کـه صـد درصـد بـه نفـع
بایـدن اسـت .دموکراتهـا بـر اسـاس
روانشناسـی سیاسـی عمـل میکننـد،
بـا توجـه بـه اینکـه اعتراضـات نـژاد
پرسـتی همچنـان در آمریـکا داغ اسـت،
ایـن مسـئله بـه شـدت بـرای بایـدن
مفیـد واقع شـده ،زیـرا به صورت سـنتی
رای سیاهپوسـتان و رنگیـن پوسـتان بـه
نامزدهـای دموکـرات اسـت ،حـال در
ایـن رابطـه تـا زمانیکـه ترامـپ امتیـاز

رئیـس جمهـور محافظـهکار و معتقـد به
مسـائل مذهبـی میگردنـد کـه در ظاهر
ترامپ چنین مشخصاتی را دارد ،از سوی
دیگـر او بـه دنبـال تحقـق آمریکایـی
بـزرگ اسـت کـه طیـف سـفید پوسـت
ثروتمنـد و مذهبـی آمریـکا نیـز چنیـن
خواسـتهای دارنـد .بایـدن محسـناتی نیز
دارد کـه موجـب شـده االن بـه عنـوان
نامـزد نهایـی دموکراتها انتخاب شـود.
او دارای محبوبیتـی اسـت کـه در زمـان
اوبامـا بسـیار زیاد شـد و رئیس جمهوری
سـابق آمریـکا در ایجـاد آن بسـیار موثر

ندادنـد کـه سـندرز بـه عنـوان نامـزد
نهایـی انتخـاب شـود ،اما باید ایـن نکته
را در نظـر گرفـت کـه بایـدن شـخصیت
سـخنوری نیسـت و در زمـان اوبامـا نیـز
زیـاد صحبـت نمیکـرد و همچنیـن
توانایـی تهییـج کـردن طرفـداران خـود
بـه ماننـد ترامـپ و سـندرز را نـدارد ،اما
بـه هر حـال باید در مناظـرات تلویزیونی
رودروی رئیـس جمهـور فعلـی آمریـکا
قـرار بگیـرد و از خـود دفـاع کنـد .در
حـال حاضـر شـرایط ترامـپ نسـبت بـه
سـال  2016متفـاوت اسـت .او در داخل

حـزب جمهوریخـواه دارای موافقـان
و مخالفانـی اسـت ،تـا قبـل از شـیوع
ویـروس کرونـا و اعتراضات نژاد پرسـتی
بـا قطعیـت زیادی میشـد گفـت ترامپ
دوبـاره انتخـاب خواهـد شـد ،امـا حـاال
شـانس او کـم شـده و دیگـر بـه ماننـد
دوره گذشـته نمیتوانـد  61میلیـون
رای کسـب کنـد ،او امـروز بـا موانعـی
روبـرو اسـت کـه اگـر بتوانـد بـر آنهـا
فائـق شـود ،میتوانـد دوبـاره در کاخ
سـفید مسـتقر شـود .شـخصیتی به مانند
جـان بولتـون که یـک نئو محافظـه کار
افراطـی اسـت و تحـت تاثیـر تفکـرات
جنبـش تیپارتـی قـرار دارد ،االن بـر
ضـد ترامـپ فعـال شـده ،از سـویی چند
شـخصیت برجسـته جمهوریخـواه
نیـز بـر علیـه ترامـپ موضـع گرفتهانـد،
امـا میتـوان گفـت ،کـه اگـر او بتوانـد
وضعیـت اقتصـادی آمریـکا را در ایـن 4
ماهـه سروسـامانی دهـد و ایـن بیکاری
 9.2درصـدی ناشـی از کرونـا را از بیـن
ببـرد ،به طور قطـع میتوانـد دوباره رای
اکثـر جمهوریخواهان را به دسـت آورد.
امـا نکتـه مهم در مـورد آراء خاکسـتری
اسـت کـه بـر طبـق نظرسـنجیها گفته
میشـود ،بیـش از  72درصـد کسـانیکه
تـا امروز نمیدانسـتند به چه کسـی رای
خواهنـد داد ،بـا توجـه بـه اتفاقـات اخیر
تصمیـم خـود را گرفتهانـد و میخواهنـد
بـه بایـدن رای بدهنـد ،حـال در چنیـن
شـرایطی باید دیـد که آیا ترامـپ تبدیل
بـه یـک رئیـس جمهـور یـک دورهای
هماننـد جیمـی کارتـر و جـورج بـوش
پـدر خواهـد شـد یا اینکـه در ایـن  4ماه
باقیمانـده تـا انتخابات ریاسـت جمهوری
شـرایط را به نفـع خود تغییـر خواهد داد.

وزارتخارجه :طرح نهایی و تصویب شود ،آن را اجرا خواهیم کرد
نظرات کارشناسی وزارت خارجه درباره طرح توقف اجرای پروتکل الحاقی به مجلس منتقل شده است

ســخنگوی وزارت امور خارجه بــا بیان اینکه
دســتگاه دیپلماسی خود را ملزم به اجرای تمام
طرح ها و لوایح مصوب مجلس می داند ،گفت:
نظرات کارشناســی وزارت خارجه در ارتباط با
طرح توقف اجــرای پروتکل الحاقی به مجلس
منتقل شده است.
به گزارش روزنامه «صبحامروز» ســیدعباس
موسوی روز (دوشنبه  9تیرماه) در نشست خود
با اصحاب رســانه در پاسخ به سوال خبرنگاران
در ارتباط بــا تهیه طرح الــزام دولت ایران به
توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
گفــت :وزارت خارجه با تمام طرح ها و لوایحی
که تبدیل به قانون شود ،مشکلی ندارد و آنها را
اجرا خواهد کرد.
وی افزود :نظرات کارشناسی وزارت امور خارجه
در ارتباط با طرح مذکور به مجلس منتقل شده
است ،چنانچه این طرح نهایی و تصویب شود،
حتمــا آن را اجرا خواهیم کــرد ،همانگونه که
برجام را براساس مصوبات قانونی اجرا کردیم.
موســوی تصریح کــرد :وزارت خارجه نیز این
موضوع را بررســی می کند و در صورتی که به
این نظر برســیم که در شرایط کنونی تصویب
ایــن طرح به مصلحت نیســت ،حتما نظر خود
را بــه مجلس اعالم خواهیم کرد ،کما اینکه در
چنین پروسه هایی نظرات وزارت خارجه گرفته
می شود.
وی یادآور شد :نظر شــورای عالی امنیت ملی
و مقــام معظم رهبری نیــز در ارتباط با توقف
اجرای پروتکل الحاقی باید گرفته شــود ،البته
مجلــس نظرات بخش هــای مختلف نظام را
برای تصمیم نهایی خواهد گرفت.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه همچنین در
نشست امروز ،ضمن تشــریح آخرین تحوالت

در عرصــه سیاســت خارجــی از اقدامات ضد
حقوق بشــری رژیم آمریکا در سنوات گذشته
و اکنون در هفته حقوق بشر آمریکایی یاد کرد
و به جنایاتی که آمریکا به صورت مســتقیم و
غیرمستقیم علیه ملت ایران روا داشته از جمله
ترور نافرجام مقام معظم رهبری ،هفتم تیر ماه،
هواپیمای مســافربری و ترور آیت اهلل صدوقی
اشاره کرد.
شرکت ظریف در نشست شورای امنیت

موسوی با اشاره به سفر سرپرست وزارت خارجه
افغانستان به ایران ،گفت :این سفر دستاوردهای
بزرگی داشــته است .ظریف دو ویدئو کنفرانس
بــا همتایان عمانی و چینی خود نیز داشــت و
امروز به احتمال قوی همیــن مذاکرات ویدئو
کنفرانسی با همتای قطری خواهد داشت .آقای
ظریف در نشست شــورای امنیت سازمان ملل

که درباره گزارش دبیرخانه ســازمان در اجرای
قطعنامه  ۲۲۳۱اســت ،نیز عصر فردا شرکت و
سخنرانی میکند.
آمریکا توان و حق فعال سازی مکانیسم
ماشه عیله ایران را ندارد

وی در خصوص فعال کردن مکانیســم ماشه
در صورت عدم عملیاتی شــدن تمدید تحریم
تسلیحاتی علیه ایران ،تصریح کرد :آمریکاییها
نه حق و نه توان چنیــن کاری را دارند .دولت
آمریکا بــا بدعهدیهایی که کرده و با اقدامات
تخریبی علیه برجام و نقض قطعنامه  ۲۲۳۱در
جایگاهی نیست که با اســتناد به این قطعنامه
مفاد و دســتاوردهای برجــام را از بین ببرد .بر
اســاس رایزنیهایی که با سایر اعضای شورای
امنیت داشتیم ،همه مخالف این رویه هستند و
این کار را تقبیح کردند.

دولت رومانی هنوز درباره قاضی منصور
شفاف سازی نکرده است

موســوی درباره آخریــن پیگیریها در خصوص
علت فوت قاضی منصوری متهم اقتصادی گفت:
موضوع دارای ابهاماتی اســت .متاســفانه دولت
رومانی علیرغم درخواســتهای مــا هنوز در این
زمینه شفاف ســازی نکرده است .وزارت خارجه،
ســفارت ایران ،قوه قضاییه و پلیس اینترپل پیگیر
این موضوع هســتیم و درخواســت داریم دولت
رومانی هر آنچه اتفاق افتاده را به ایران رســما و
کتبــا اعالم کند .تاکنون جز اخبار رســانهای چیز
جدیدی را دریافت نکردیم.
سند همکاری ایران و چین هیچ چیز ابهام
آمیزی ندارد

ســخنگوی وزارت خارجــه دربــاره پیش نویس
برنامه همکاری  ۲۵ســاله ایران و چین،گفت :در

ســفری که رئیس جمهور چین به ایران داشــت،
توافق و اعالم شــد که همکاریهای دو کشــور
جامع و راهبردی اســت و ســندی هم امضا شد.
بر اســاس یکی از بندهای ســند ،دو کشور باید
ســند جامع راهبردی برای همکاریهای در تمام
حوزهها داشته باشند .در سفر سال گذشته ظریف
به پکن ،پیش نویس این ســند به اطالع مقامات
چینی رســید و بررســیها انجام و چند بار تبادل
شــد و اخیرا هم در داخل کشور پیش نویس آن
به تصویب رســید و اگر این سند در دولتهای دو
کشــور نهایی شــود ،میتوان آن را منتشر کرد و
هیچ چیز ابهام آمیزی ندارد.
بازگشت به تعهدات تنها راه نجات

ســخنگوی وزارت خارجــه دربــاره بیانیه ســه
کشــور اروپایی بعد از قطعنامه شورای حکام که
خواســتار مذاکره با ایران شــدند ،افزود :مواضعی
که اخیــرا اروپاییها در موارد مختلف میگیرند را
نمیپسندیم .مواضع آنها مذبذبانه است .در حالی
که عضو برجام هســتند و ادعا میکنند برجام را
میخواهند حفظ کنند ولــی اقداماتی خالف روح
و متن برجام انجام میدهنــد و بانی قطعنامهای
شــدند که ایران واکنش شــدیدی به آنها نشان
داد .شــاید در ذهنشــان این است که کاری کنند
بینابیــن بین ایران و آمریکا تــا اوضاع را کنترل
و بــه قول خودشــان برجام را نجــات دهند.وی
توصیه کرد :راه نجات برجام بازگشت به تعهدات
همه کشــورهای عضو برجام است و این حرکات
نمایشی و زیگزاگی و سیگنالهای غلط فرستادن
به طرفین کار درستی نیست و قطعا موجب حفظ
برجام و روندی که در پیش گرفتند نیســت .آنها
آمریکاییها را میشناســند .برای همه کشورهای
عضو برجام بهتر است آنچه در برجام بوده را حفظ
و اجرا کننــد و از آن کوتاه نیایند و از این مواضع
زیگزاگی و غیرسازنده نیز دست بردارند.

I RAN

مشهد -تهران :شنبه ها ساعت 1710 :

مشهد -يزد  :يكشنبه ها و جمعه ها ساعت1845 :

مشهد  -ساري  :شنبه ها ساعت 1240 :سه شنبه ها

سه شنبه ها ساعت 2000:

مشهد -نوشهر :يكشنبه ها ساعت  1140 :و چهارشنبه ها

مشهد  -اردبيل  :پنج شنبه ها ساعت 1225:

چهارشنبه هاساعت 1935:

يكشنبه ها ساعت 1540 :

ASEMAN

چهارشنبه ها ساعت1245 :

مشهد -اهواز  :پنجشنبه ها ساعت1120 :

پنج شنبه ها ساعت1445 :

هواپیمایی آسمان

مشهد -شيراز  :يكشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 1710 :

جمعه ها ساعت1245:

مشهد  -آبادان  :چهارشنبه ها ساعت1840 :

مشهد -زاهدان  :همه روزه ساعت1130 :

مشهد  -چابهار  :سه شنبه ها ساعت  1420و جمعه

سه شنبه10تیرماه /1399سال سوم /شماره715

هاساعت 1325 :

3

مشهد  -رامسر  :جمعه ها ساعت( 1425 :بزودي
دوشنبه ها )

نرخ اعالم شده افزایش اجارهبها تا چه میزان عملیاتی خواهد شد؟

Vol.3.No.715 / June.30.2020

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

اقتصاد

AI RLI NES
www.IAA.ir
05133400181

ساعت 1155 :

ساعت1000:چهارشنبه ها ساعت 1555 :

sobhe.emrooz.news@gmail.com

خبر

صاحبخانه :چهاردیواری اختیاری

بر اساس اطالعیه سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان

تولیدکنندگان محصوالت لبنی ملزم به ثبت
قیمت در سامانه  ۱۲۴شدند

سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طی اطالعیهای اعالم کرد که از این پس
تولیدکننــدگان محصوالت لبنی پیش از عرضه به بــازار باید قیمت کلیه محصوالت را در
سامانه  ۱۲۴ثبت کنند.
به گزارش صبح امروز و به نقل از ایسنا ،در این اطالعیه آمده است :بر اساس ابالغیه شماره
 ۶۰/۸۶۴۳۳تاریــخ هفتم تیرماه  ۱۳۹۹کارگــروه تنظیم بازار و با توجه به ضرورت حمایت
توأمان از جریان تولید و مصرف محصوالت لبنی و در راســتای کنترل ،نظارت و مدیریت
بازار تولید و عرضه این محصوالت و جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد فرصتطلب کلیه
تولیدکنندگان محصوالت لبنی ملزم هســتند پیش از هرگونه تغییر قیمت و عرضه به بازار،
نسبت به ثبت قیمت تمام محصوالت خود در سامانه  ۱۲۴اقدام کنند.
با توجه به اینکه محصوالت لبنی از حیث نحوه تعیین قیمت به دو گروه تصویبی یا مشمول
ثبت در سامانه  ۱۲۴است؛ بنابراین تولیدکنندگان این محصوالت موظف هستند محصوالت
خود را پیش از عرضه به بازار در سامانه بارگذاری کنند.
قیمت شــیر خام در سال جاری برای عرضه در بازار  ۲۹۰۰تومان تعیین شد که تا  ۷درصد
نیز تلرانس قیمت بر مبنای کیفیت شــیر عرضه شــده برای آن پیش بینی شده است .این
قیمت مربوط به شــیر کیفی  ۳.۵درصد چربی اســت و به ازای هر  ۰.۱درصد افزایش یا
کاهــش درصد چربی مبلغ  ۵۰تومان متناســب با افزایش یا کاهش درصد چربی به قیمت
مصوب شیر خام اضافه یا کسر خواهد شد.
بر این اســاس قیمت پنیر یواف  ۴۰۰گرمی  ۱۰هزار و  ۶۰۰تومان ،ماست دبهای پرچرب
سه درصد و کم چرب  ۱.۵درصد به ترتیب  ۱۸هزار و  ۹۰۰و  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان ،ماست
 ۹۰۰گرمی پرچرب سه درصد و کم چرب  ۱.۵درصد به ترتیب  ۷۳۰۰و  ۶۳۰۰تومان ،شیر
نایلونی  ۹۰۰گرمی کم چرب  ۱.۵درصد  ۴۰۰۰تومان ،شــیر بطری یک لیتری کامل ۳.۲
درصد ،پرچرب ســه درصد ،نیم چرب دو درصد و کم چــرب  ۱.۵درصد به ترتیب ،۶۶۰۰
 ۵۹۰۰ ،۶۵۰۰و  ۵۶۰۰تومان تعیین شده است.
ســتاد خبری این ســازمان با شماره  ۱۲۴در سراسر کشــور آمادگی دارد تا ضمن دریافت
گزارشها ،شکایات و پیشــنهادهای مردمی نسبت به رسیدگی به آنها در کوتاهترین زمان
ممکن اقدام کند.

خبرنگار

ریحانه موسوی

افزایـش نـرخ تـورم،
کاهـش قـدرت خریـد
مـردم و افزایـش
قیمـت
لحظـهای
مسـکن دولـت را بر آن
داشـته تـا در چنـد وقـت
راهکارهـای
اخیـر
گوناگونـی بـرای متعـادل
کـردن وضعیت مسـکن و
افزایـش قـدرت مـردم در
خریـد یـا اجـاره ایـن
ضروریتریـن کاالی افـراد ارائـه دهـد .هـر
چنـد کـه در بسـیاری از مـوارد دولـت و
بهویـژه وزیـر راهوشهرسـازی نتواسـتهاند راه
بـه جایـی برنـد و برخـی از برنامههـای آنها
از جملـه سـاخت مسـکن  40-25متـری بـا
انتقـاد شـدید بسـیاری از متخصصـان روبهرو
شـد تـا جایی که وزیر مسـکن تنهـا یک روز
پـس از قطعی شـدن این طـرح آن را تکذیب
کرد.
بـه گـزارش روزنامـه صبـح امـروز ،چنـدی
پیـش رئیسجمهـور در جلسـه سـتاد ملـی
مقابلـه بـا کرونـا بـا اشـاره بـه برنامـه کمک
بـه مسـتأجران ،بیـان کـرد «امـروز اعلام
کردیـم وزارتخانههـای راه و شهرسـازی و
کشـور طرحهایـی را بـرای مسـأله مسـکن
ارائـه دهند تـا در صورت لزوم تصویب شـود.
بـه این ترتیـب زمین ارزانتـر و مصالح ارزان

مرادزاده:
هیچگونه

ضمانت اجرایی
جهت اینکه

صاحبخانهها نرخ
افزایش اجارهبها
را رعایت کنند،
وجود ندارد

در اختیـار سـازنده قـرار گرفتـه و تشـریفات
شـهرداری به حداقل خواهد رسـید» .روحانی
در مـورد اجارهبهـا نیـز توضیحاتـی ارائه داد و
بیـان کـرد« :در مـورد اجارهبهـا نیـز چنانچه
قـرارداد اجارهای بین موجر و مسـتأجر نوشـته
و امضـا نشـده ،اجارهبهـا در تهران نسـبت به
سـال قبل  25درصد باالتر ،در کالن شـهرها
 20درصد و در سـایر شـهرها هم باالتر از 15
درصـد نمیتوانـد باشـد».
فـارغ از اینکه به اعتقـادی برخی متخصصان
ایـن حـوزه افزایـش درآمـد در جامعـه بـه
میزانـی نبـوده تـا میـزان نـرخ اجراهبهـا 25
درصـد بـرای تهـران و بـرای کالنشـهرها
 20درصـد افزایش یابد و مسـلم ًا مسـتأجران
بـرای پرداخـت چنیـن افزایـش اجارهبهایی با
مشـکل روبـهرو خواهنـد بـود بـرای اطالع از
اینکـه چنیـن طرحـی بـرای مصـوب کـردن
نـرخ اجارهبهـا چـه میـزان میتوانـد عملیاتی
باشـد بـا چنـد اجارهنشـین بـه گفتوگـو
پرداختیـم.
 700هزار تومان در ماه ،برای مخارج
زندگی باقی میماند

ی اسـت.
اسـمم مهـدی و شـغلم پیک موتور 
ماهانـه یـک میلیـون و  ۵۰۰هـزار تومـان
حقـوق میگیـرم .از آنجایـی کـه ایـن حقوق
کفـاف زندگـی را نمیدهـد سـعی میکنـم
اضافـهکاری کنـم تـا بتوانـم درآمد بیشـتری
داشـته باشـم .حـدود  ۲۰سـال اسـت کـه در
منطقـه طبرسـی زندگـی میکنـم .همـراه
همسـر و فرزنـدم در خانـهای  ۶۰متـری
زندگـی میکنـم کـه بـرای همین خانـه مبلغ
 ۵میلیـون تومـان بهعنـوان رهـن و ماهیانـه
 ۵۰۰هـزار تومـان بـرای اجـاره پرداخـت
میکنـم .اگرچـه کـه یـک سـوم حقوقـم را
بـرای اجـاره خانـه میپرداختـم ،امـا بـاز هم
خریـد خیلـی از کاالهـای مـورد نیـاز برایـم
غیرممکـن بـود میوه ،گوشـت ،مـرغ و ماهی
در سـبد غذایـی مـردم ایـن منطقـه جایـی
نـدارد و مـن هـم از ایـن وضعیـت مسـتثنا
نیسـتم؛ چراکـه کـه تـوان خریـد آن را ندارم.
بـا ایـن شـرایط صاحبخانـه امسـال از مـن
خواسـته یـا  ۵میلیـون تومـان به مبلـغ رهن
خانـه اضافـه کنـم و یـا اینکـه ماهیانـه۸۰۰
هـزار تومـان بـرای اجـاره بپـردازم .اگـر
بخواهـم ماهیانـه  800هـزار تومـان اجـاره

خانـه بدهـم بـا  700هـزار تومـان باقیمانـده
حقوقـم چطـور زندگـی کنـم؟
برخی خانهشان را به معتادان برای
استعمال مواد مخدر اجاره میدهند

خیلـی از مـردم سـاکن ایـن منطقـه بهدلیـل
شـرایط بـد اقتصـادی دسـت بـه هـرکاری
میزننـد؛ از دزدی گرفتـه تـا قاچـاق و
تنفروشـی ،حتی بسـیاری از آنـان منزل خود
را بـرای اسـتعمال مـواد مخـدر بـه معتـادان
اجـاره میدهنـد و بـرای هـر سـاعت مبلـغ
 ۱۰هـزار تومـان از آنـان دریافـت میکننـد،
امـا مسـئوالن و آقازادههـا نمیداننـد در
کوچهپسکوچههـای ایـن مملکـت چـه
خبـر اسـت و مـردم روز خـود را چطـور سـر
میکننـد .

مهدی مستأجر:

برخی خانهشان
را به معتادان

برای استعمال

مواد مخدر اجاره
میدهند و برای
هر ساعت مبلغ
 ۱۰هزار تومان

دریافت میکنند

حمیـد اجارهنشـین دیگـری اسـت کـه در
منطقـه دیگـری از شـهر زندگـی میکنـد
خیابـان خیام شـمالی ،منطقهای که سـاکنان
آن بـه تناسـب از وضعیـت اقتصـادی بهتری
برخوردارنـد.
صاحبخانه هایی که خودشان میبرند و
میدوزند

پیمانـکار سـاختمانی هسـتم و ماهانـه حـدود
 3میلیـون و  500هـزار تومـان درآمـد دارم
و همیشـه فکـر میکـردم ایـن درآمـد بـرای
خانـواده کوچک سـه نفرمان تاحـدودی کافی
باشـد .امـا متأسـفانه فشـارهای اقتصـادی
باعـث شـده تـا نتوانـم مخـارج را تأمین کنم

و بعـد از اتمـام زمـان کاری مسافرکشـی
میکنـم .مـاه پیـش بـود کـه مهلـت اجـاره
خانـهام بـه َسـر آمـد و صاحبخانـه خیلـی
ناگهانـی و شـوکآور مبلـغ  ۵۰۰هـزار تومان
بـه اجـاره خانـه اضافـه کـرد بـرای خانـهای
کـه  65متـر اسـت و  40میلیـون تومان رهن
شـده اسـت و االن بایـد ماهیانه یـک میلیون
تومـان اجـاره پرداخـت کنم.
زمانـی کـه ایـن افزایش قیمـت را دیدم چند
وقتـی دنبـال خانـهای گشـتم تـا بـا درآمـدم
همخوانـی داشـته باشـد ،امـا پیـدا نکـردم
چراکـه اجـاره خانههـا بهطـور سرسـامآوری
بـاال رفتـه .تنهـا اجـاره خانـه نیسـت اگـر
بخواهیـم جابهجـا شـویم اثاثکشـی و
جابهجایـی بـا پـول کارگـر و کامیـون ...
حداقـل  ۲میلیـون تومـان هزینـه دارد بـرای
همیـن ترجیـح دادم تـا اجـاره خانـ ه را تمدید
کنـم و دنبـال کار دومـی بگـردم.
ایـن مصوبههـا نتیجـهای نـدارد چـون
صاحبخانههـا بـه هیـچ وجـه بـه مصوبـات
دولـت توجـه نمیکننـد و باب میل خودشـان
مبلـغ اجـاره را بـاال میبرنـد ،البتـه آنها هم
حـق دارند شـرایط بد اقتصادی آنهـا را وادار
بـه ایـن کار میکنـد.
رعایت نرخ افزایش اجاره بها هیچ ضمانتی
ندارد

علی مـرادزاده ،رئیس اتحادیه امالک مشـهد
بـا بیـان اینکـه «هیچگونـه ضمانـت اجرایی
جهـت اینکـه صاحبخانههـا نـرخ افزایـش
اجارهبهـا را رعایـت کننـد ،وجـود نـدارد»
اظهار کرد :مسـتأجران بایـد در صورت مواجه
بـا افـرادی کـه بیشـتر از ایـن نـرخ تقاضـا یا
دریافـت میکننـد بـه شـورای حـل اختلاف
مراجعـه کرده ،مراتـب را به آنـان اطالع داده
و شـکایت کنند.
مـرادزاده در رابطـه بـا هزینههایـی کـه
واحدهـای اطالعـات املاک بایـد در هنگام
معاملـه از افـراد دریافـت کننـد ،ادامـه داد:
مشـاوران املاک بـرای ارائه پرینت قـرارداد
بـه صاحبخانـه و مسـتأجر نبایـد هیچگونـه
وجـه اضافـی دریافـت کننـد و تنهـا بایـد
براسـاس همـان نرخنامـهای کـه از طـرف
اتحادیـه دارنـد از افـراد هزینه دریافـت کنند.
شـهروندان نیـز میتواننـد در صـورت مواجه
بـا چنیـن افـرادی مراتـب را بـه اتحادیـه

کرمانی :بهطور
کلی هر مداخله
حساب نشدهای
در بازارهایی که
میبایست قیمتها در
آن براساس الگوی
عرضه و تقاضا تبیین
شود معمو ً
ال نتیجه
مثبت پایداری را به
همراه نخواهد داشت

املاک اطلاع دهند تـا برخـورد الزم با آنان
صـورت گیـرد.
گفتنی اسـت کـه برخی از پژوهشـگران حوزه
علـوم اجتماعـی نیـز معتقدنـد دخالتهایـی
کـه دولـت در ایـن زمینـه نـدارد نـه تنهـا
میتوانـد کارسـاز و عملیاتـی شـود ،بلکـه بـا
نوعـی مقاومـت از سـوی موجـران در برابـر
چنیـن طرحهایـی روبـهرو خواهـد شـد.
مهـدی کرمانـی ،اسـتاد گـروه پژوهشـگری
اجتماعـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد در ایـن
زمینـه گفـت :بهطـور کلـی هـر مداخلـه
حسـاب نشـدهای در بازارهایی که میبایسـت
قیمتهـا در آن براسـاس الگـوی عرضـه و
تقاضـا تبییـن شـود معمـو ًال نتیجـه مثبـت
پایـداری را بـه همـراه نخواهـد داشـت.
وی بیـان کـرد :شـاید در کوتاهمـدت بـا
مجموعـهای از عوامـل و نیروهـای بازدارنـده
ا ِعمـال سیاسـتها و قوانیـن سـختگیرانه
بتـوان تـا حـدی شـرایط را تعدیـل کـرد .اما
از آنجایـی کـه در بـازار بسـیار پیچیـده و
متنوعـی چون مسـکن قـدرت مقاومـت قابل
توجهـی در برابر دسـتاندازیهای سـلیقهای
دارنـد و معمـو ًال ایـن سیاسـتها ضـد خـود
عمـل میکننـد و شـفافیت را در بـازار پاییـن
میآورنـد پنهانکاریهـا در بـازار افزایـش
پیـدا میکنـد و رصدکـردن و امـکان تحقـق
حقـوق طرفیـن بهویـژه متقاضـی در بـازار
مسـکن؛ یعنـی مسـتأجران تـا حـد زیـادی
تحـت تأثیـر قـرار میگیـرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران مطرح کرد:

فروش  2هزار  984میلیارد تومانی
شرکت مس
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایران گفت :شــرکت
مس خردادماه سال جاری میزان  2هزار  984میلیارد تومان
فروش داشته است.
به گزارش صبح امروز و به نقل از ایلنا ،اردشیر سعدمحمدی
در رابطــه با میزان فروش مس در ســال جاری اظهار کرد:
شــرکت مس با تحقق این میزان فروش در خردادماه بهطور
کلی در ســه ماهه نخست سال جاری موفق به ثبت فروش
 6هزار و  417میلیارد تومانی شــد که نسبت به مدت مشابه
ســال قبل حدود  1314میلیارد تومان بیشــتر فروش داشته
است.
وی با اشــاره به رشــد  26درصدی فروش نسبت به مدت
مشابه ســال گذشــته افزود :مقدار  9تن مس کاتدی و 30

تن ســولفور مولیبدن و محصوالت دیگر در روزهای پایانی
خردادمــاه در بورس کاال به فروش رفته که با توجه به عدم
بارگیری در خردادماه در فروش تیرماه لحاظ خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت مس بیان کرد :این موفقیت در شرایطی
حاصل شــد که بســیاری از مناســبات اقتصادی و تجارتی
دنیــا تحت تأثیر بیماری کرونا در جهان اســت و بســیاری
از شــرکتهای بــزرگ معدنی و تجاری دنیــا فعالیتهای
اقتصادی خود را متوقف یا کم کردهاند .با این حال شــرکت
ملی مس نه تنها برنامه تولیدی خود را بیش از برنامه محقق
کرده اســت بلکه موفق به انجام برنامه های فروش خود نیز
شده است.
بازدهی  250درصدی سهام شرکت مس در بورس

سعدمحمدی تصریح کرد :تا پایان خردادماه سال جاری سهام
شــرکت ملی مس در بورس بازدهی چشمگیر  250درصدی
نصیب سهامدارانش کرده است که نشاندهنده رفتار درست
اقتصادی شــرکت مس در سال جهش تولید است .بررسی و

مقایسه عملکرد بازدهی سه ماهه شرکتهای اصلی همگروه
در بازار بورس و اوراق بهادر نشاندهنده این است که سهام
مس در بازار سرمایه بیشترین بازدهی را در مقایسه با سهام
دیگر شرکتهای فلزی داشته است.

مشکل بازار مسکن با ساخت خانههای ۲۵
تا  ۴۰متری حل نمیشود

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تأکید کرد که دولت باید سیاستگذاری
همراه با برنامههای کارشناسی برای ساماندهی بازار مسکن داشته باشد و از ارائه طرحهای
متعدد که راه به جایی نمیبرند ،فاصله بگیرد.
به گزارش صبح امروز و به نقل از ایسنا مجتبی یوسفی درباره طرح ساخت مسکنهای ۲۵
تا  ۴۰متری برای ساماندهی بازار مسکن بیان کرد :این طرحها آنچه را که در ذهن انسان
تداعی میکند این اســت که دولت هیچ برنامه و سیاســتگذاری مشخصی در هفت سال
گذشته برای ساماندهی بازار مسکن ،تولید مسکن و کنترل قیمت نداشته است.
وی در ادامه اظهار کرد :امروز افزایش لجامگســیخته قیمت مســکن به قشر مستضعف و
متوســط جامعه فشار زیادی آورده و ســفره مردم را هر روز کوچکتر میکند .مشکل بازار
مســکن نیز با ســاخت خانههای  ۲۵تا  ۴۰متری حل نمیشود .سیاست دولت باید در این
حوزه با برنامهریزی و کار کارشناسی روشن شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد :در طول سالهای گذشته ما
شاهد ارائ ه طرح مسکن اجتماعی ،مسکن اولیها و مسکن ملی بودیم و تقریب ًا هر دو سال
یکبار یک طرح ارائه شــده که به سرانجامی نرسیده است و هیچ کس گزارشی از سرانجام
این طرحها ارائه نمیکند.
یوسفی در ادامه بیان کرد :ما براساس آمار ساالنه به  ۹۰۰هزار واحد مسکن که  ۲۰۰هزار
روســتایی و  ۷۰۰هزار شهری است نیاز داریم  ۳۰۰هزار واحد توسط مردم ساخته میشود
و در بخش شــهری فاصله  ۴۰۰هزارتایی با میزان نیاز جامعه داریم که برای ســاخت آن
باید مشــوقهایی برای انبوهســازان و شــرکتهای معتبر در نظر گرفته شود تا نیاز مردم
برآورده شود.
این عضو کمیســیون عمران مجلس با اشــاره به تأثیر اجرای قانــون مالیات بر خانههای
خالی بر ســاماندهی بازار مسکن تصریح کرد :اجرای این قانون میتواند خانههای خالی را
به چرخه عرضه بازگرداند و با اخذ مالیات در چارچوب تعیین شــده دیگر برای کســی سود
نمیکند تا نگاه ســرمایهای به مســکن داشته باشد .امروز آنچه که موجب ورود دالالن به
بازار مسکن شــده است عرضه زمین است و در تمام کشورهای پیشرفته و کشورهایی که
در ساخت مسکن موفق بودهاند از قیمت زمین شروع کرده و این مسأله را حل کردند.
یوسفی افزود :به طور کلی ما نمیتوانیم جلوی خرید و فروش مسکن را چه از لحاظ قانونی
و چه از لحاظ شــرعی برای مــردم بگیریم ،اما میتوانیم با ارائــه طرحهایی دالالن را از
خریداران واقعی جدا کنیم .به عنوان مثال فردی که در طول سه ماه بیش از یک بار اقدام
به خرید و فروش مســکن کند ،قطع ًا خریدار واقعی نیســت و با دریافت مالیات میتوان به
عنوان یک ابزار بازدارنده جلوی این افراد ایستاد.

عرضه  ۵۰۰میلیون دالر ظرف  ۷روز
در بازار ارز

همزمان با افزایش قیمت ارز ،بازارساز با افزایش عرضه مانع از تشدید نوسانات و سوداگری
دالالن شــد؛ طی یک هفته گذشته بازارســاز حدود  ۵۰۰میلیون دالر در بازار عرضه کرده
است.
به گزارش صبح امروز و به نقل از تســنیم ،عرضههای ســنگین ارز از سوی بازارساز که از
هفته قبل آغاز شــده درحالی ادامه دارد که امروز نیز بازارســاز  120میلیون دالر وارد بازار
کرده است که تنها  600هزار دالر فروش رفته است.
پــس از افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر و ثبت رکوردهــای نجومی برای دالر با ورود
بازارســاز و افزایش عرضه مدار قیمتی ارز تغییر جهت داد و بر همین اســاس ترمز گرانی
بیشــتر دالر کشیده شد .بازارساز از روز سهشــنبه هفته قبل با عرضه سنگین مانع از رشد
بیشــتر قیمتها در بازار شد .دیروز و امروز عرضه بازارســاز نسبت به روزهای قبل بسیار
بیشتر بوده است.
طی روز جاری بازارساز  120میلیون دالر با نرخ  18هزار و  950تومان در بازار عرضه کرده
که از این میزان  600هزار دالر معامله شده است ،ضمن اینکه طی روز جاری  2.5میلیون
یورو نیز عرضهشده از این میزان  25هزار یورو با قیمت  21هزار و  100تومان معامله شده
اســت .بررسیهای صورتگرفته از معامالت ارزی در بازار ارز تهران حاکی از آن است که
تقاضای خرید بهطور چشمگیری در نرخهای اعالمی در کانالها بهشدت کاهش یافته است
و نرخ معامالت در بازار رسمی بهمراتب پایینتر میباشد.
گفتنی اســت ،بازارساز از روز سهشــنبه تا ظهر پنجشنبه هفته گذشته بیش از  180میلیون
دالر در بازار عرضه داشــته اســت ،ضمن اینکه روز شــنبه  71میلیون دالر ،یکشنبه 120
میلیون دالر و امروز نیز  120میلیون دالر عرضه ارز داشــته اســت .بعد از ثبت رکوردهای
باال در بازار ارز و عبور دالر از کانال  20هزار و  500تومان با ورود بازارساز به بازار قیمتها
تغییر جهت داد و با سیر نزولی همراه شد.
صرافیها و فعاالن بازار پیشبینی میکنند عرضههای ارز از ســوی بازارســاز در روزهای
آینده نیز ادامه داشــته باشد و همین امر سبب کاهش بیشتر قیمتها خواهد شد .نکته مهم
در بازار ارز این است که در روزهای اخیر خریداری در بازار وجود نداشته و تعداد فروشندهها
بسیار بیشتر از خریداران اســت؛ تشدید نوسانات و ورود بازارساز به بازار موجب شده است
فروشندهها بیشتر شوند.

اجتماعی
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خطر کرونا در کمین
کودکان

عضو کمیته کشوری بیماریهای عفونی گفت :خطر کرونا برای کودکان کمتر از بزرگساالن نیست
و تصور مصونیت کودکان از این ویروس اشتباه است.
مینو محرز روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :در ابتدای شیوع کرونا با توجه به گزارش
هایــی که از چین آمده بود ،تصور می شــد میزان ابتال به کرونا در بین کودکان کم اســت اما بعد
مشــخص شد که این تصور درست نیست و میزان ابتال به کودکان کم نیست و در مواردی کودکان
با عالیم شدید به بیماری کووید ۱۹مبتال می شوند و حتی در مواردی فوت می کنند.

بررسی صبح امروز از این روزهای مشهد :

میز خبر

قوانین به ظاهر سختبهزیستی برای آینده زیبا
برای فرزندخواندگان

قاسمعلی خدابنده ،مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت :ثبتنام دانشآموزان در مدارس
این اســتان با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی انجام میشــود و مدارس در روزهای زوج میزبان
والدین برای ثبتنام هستند و استفاده از ماسک و لوازم ضدعفونی در جریان روند ثبتنام الزامی است.

تربت حیدریه در وضعیت پرخطر کرونا

علی رستمی ،معاون استاندار و فرماندار ویژه تربتحیدریه با بیان اینکه بیتوجهی مردم به پروتکلهای
بهداشتی نگران کننده است گفت :این شهرستان در شرایط پرخطر شیوع ویروس کرونا قرار دارد.

بیمه  13درصدی بانوان خراسان رضوی

محمود کاظمی ،مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر خراسان رضوی با بیان
اینکه در حوزه زنان ضعیف کار کردهایم گفت :اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص میشود که
بدانیم از مجموع  ۵۰درصد جمعیت هدف ما که بانوان هستند تنها  ۱۳و نیم درصدشان زیر پوشش
بیمه اجتماعی روستاییان قرار گرفتهاند.

عبور مشهد از مرحله قرمز

دکتر علی انجیدنی ،دبیر کارگروه مراقبت و درمان کووید  ۱۹دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :تعداد
مبتالیان به کرونا در مشهد امروز به باالترین حد خود از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون رسیده است
و وضعیت شهر مشهد از لحاظ ابتالی به کرونا از مرحله قرمز هم عبور کرده و «هشدار بسیار باال»
برای این کالنشهر به لحاظ بیماری کرونا اعالم شده است.

مهرو موم  320نانوایی متخلف

رییس گروه ســامت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشــهد گفت :در قالب طرح بسیج ملی مقابله
محیطی با ویروس کرونا تاکنون حدود  ۲۳هزار بازدید از ســطح مناطق تحت پوشــش این دانشگاه
انجام شده و  320نانوایی در مناطق زیر پوشش به دلیل تخلفات بهداشتی در راستای کنترل بیماری
کرونا مهر و موم شدند.

کرونا جان  10هزار ایرانی را گرفت

سیما ســادات الری ،سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تا  ۹تیر  ۱۳۹۹و بر
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و  ۵۳۶بیمار جدید مبتال به کووید  ۱۹در کشور شناسایی
شد و با فوت  ۱۶۲نفر تعداد جان باختگان کرونا در کشور به  ۱۰هزار و  ۶۷۰نفر رسید.

تحکیم بنیان خانواده

عباس گودرزی ،نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم ،با بیان اینکه آمارها نشان میدهد که
از سال  ۹۴تاکنون میزان جمعیت به شدت کاهش یافته که یک هشدار نگرانکننده برای آینده کشور
است تاکیدکرد که تحکیم بنیان خانواده یکی از رسالتهای مهم مجلس یازدهم است.

فراهم کردن زمینه استفاده همگانی ماسک
توسط دولت

علی اصغر باقرزاده ،عضو هیئت رئیســه کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس با بیان اینکه بهترین
راه مقابله با انتقال ویروس و کاهش موارد ابتال ،اســتفاده از ماسک است ،گفت :دولت زمینه استفاده
همگانی از اقالم بهداشتی را فراهم کند.

برگزاری 24هزار کارگاه آموزشی ازدواج

دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان اعالم کرد :با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بیش از ۲۴
هزار کارگاه آموزشــی قبل ،حین و بعد از ازدواج در کشور برگزار شده در حالیکه پیش از سال ۱۳۹۲
هیچ کارگاه آموزشی در این زمینه برگزار نشده است.

آماده باش  77بیمارستان تامین اجتماعی برای
مقابله با کرونا

ابوالفضل آفریده ،مدیرکل درمان مســتقیم سازمان تامین اجتماعی از آمادهباش  ۷۷بیمارستان تامین
اجتماعی برای مقابله با ویرس کرونا خبر داد.

حمایت کمیته امداد از بیش از 9هزار کودک دچار
سو تغذیه

سید حسین حکیمی ،رئیس اداره بهداشت  ،درمان و امور بیمه کمیته امداد خراسان رضوی گفت :این
نهاد در سال گذشته از  ۹۸۱۷کودک مبتال به سوءتغذیه زیر  ۵سال و  ۱۰۰مادر باردار و شیرده مشمول
طرح بهبود تغذیه ساماندهی کرد که مورد حمایت قرار دارند.

عاطفه خوافیان

ضرورت استفاده از ماسک و دستکش هنگام
ثبت نام دانشآموزان

روند افزایشــی تعداد
مراجعان ســرپایی،
بستری و فوتیهای
بیمــاران کرونایی
طی چند روز اخیر در
خراســان رضوی یک
هشدار جدی است.
مدیرروابــط عمومــی
دانشگاه علوم پزشکی و
سخنگوی ستاد مبارزه
با کرونا در مشهد گفت:
با توجه به ردکردن مشهد از وضعیت قرمز
و رســیدن به مرحله هشدار ،پیشنهادات ما
به ستاد اســتانی ارایه و پس از بررسی و
نهایی شدن به اطالع عموم میرسد.
به گــزارش صبح امروز،دکتــر حمیدرضا
رحیمی در مصاحبه با خبرنگار این رســانه
پیرامون وضعیت مشهد در روزهای هشدار
افزود :طبق ســخنرانی روز یکشنبه رییس
جمهور با ســتاد مبارزه با کرونا در استان،
تمامــی اختیــارات در خصــوص اعمال
محدودیتها به استان تفویض شد.
وی در خصوص احتمال بازگشت قرنطینه
تصریح کرد :در شرایط کنونی این احتمال
بسیار کم و پایین است واین محدودیتها
بیشتر در کاهش ساعات ادارات و بانکها و
نیز تعطیلی مراکز پر تردد صورت میگیرد.
رحیمی بیان کرد :مبنای پیشنهادات ما در
این روزها در راســتای اعمال محدویتها
کاهش تــردد غیر ضــروری و ضروروت
اســتفاده از ماسک در اماکن عمومی بوده
اما اگر شــرایط از امروز به ســمت حادتر
شــدن برود ،قطعا احتمال بازگشت کامل
محدودیتهــا و قرنطینه وجــود دارد و به
موجب حفظ سالمت مردم هیچ محدودیتی

بازگشت به عقب وضعیت کرونا

دبیر سرویس

دکترغالمحسین حقدادی ،معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت :متاسفانه این
ذهنیت در بین مردم وجود دارد که بهزیستی در تحویل فرزندان به فرزندخواندگی سختگیری های بی
مورد دارد به اســتناد قانون فرزند خواندگی و امین موقت و حمایت از اطفال بی سرپرست و نوجوانان
آســان گیری نسبت به گذشته بیشتر شده است وآنچه مردم تصور می کنند سختگیرانه است به این
جهت که ما در تحویل کودک مصلحت کودک را مدنظر قرار می دهیم نه خانواده متقاضی چرا که
ما مسئولیت داریم در قبال فرزندی که بالصاحب است و یا بد سرپرست بوده و قرار است امین موقت
شود و با توجه به متقاضیان زیادی که داریم سعی می کنیم بهترین متقاضی را انتخاب کنیم تا بهترین
آینده را برای کودک رقم بزنیم.

وی ادامه داد :میزان شــیوع کرونا در بین کودکان در ماههای گذشــته بیشتر نشده اما میزان موارد
شناسایی بیشتر شده ،به عنوان مثال بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید همیشه تعداد قابل توجهی
کودک بدحال مبتال به کووید ۱۹دارد.
عضو کمیته علمی ســتاد ملی مبارزه با کرونا گفت :در مجموع ابتال به بیماری کووید ۱۹در کودکان
نسبت به بزرگساالن کمتر است اما کودکان نیز می توانند مثل بزرگساالن به این بیماری مبتال شوند
و عالیم ریوی و سایر عالیم این بیماری در کودکان نیز مشاهده می شود.

برای بازگشت قرنطینه نداریم.
مدیرروابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی
مشــهد توضیح داد :در موج جدید شــیوع
کرونــا در مشــهد ،عــاوه برتغییر عالیم
فردی نیز افراد جوان و به نســبت قوی و
اطفــال و کودکان نیز به این بیماری مبتال
شــده و آمار ابتالی کادر درمان نیز رو به
فزونی است.
رحیمی تبیین کرد :وضعیت در شهر مشهد
و تایبــاد قرمــز و مابقی شهرســتانها در
وضعیت زرد هســتند ،همچنین شهرستان
بینالود در وضعیت سفید به سر میبرد.
بستری روزانه  120بیمار مشکوک به کرونا

تنها راه غلبه و پیروزی بر این ویروس و اینکه مشکالت مردم بیشتر نشود این است که
چرخه انتقال شکسته شود و این شامل رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،استفاده کردن از
ماسک ،شستشوی مداوم دستها با آب و صابون و مهمتر از همه رعایت دستورالعمل
بهداشتی مرتبط با هرکدام از مشاغل و صنوف مختلف است

وی اعــام کرد :روزانه بیــن  ۱۲۰تا ۱۵۰
نفر در ســطح دانشگاه علومپزشکی مشهد
مشکوک به کرونا بستری میشوند.
رحیمی با اشــاره به صدور مجوز توســط
رئیــس جمهــور بــرای تصمیمگیری در
ستادهای استانی افزود :با توجه به وضعیت
قرمز مشــهد امکان بازگشت محدودیتها

وجود دارد ،از همینرو در ســتاد دانشگاهی
و ستاد استانی پیشنهادات را آماده خواهیم
کرد و تصمیمات آماده شده در جلسهای با
حضور استاندار ارائه خواهد شد و زمانی که
به تصویب ســتاد استانی برسد ،محدودیت
اعالم عمومی میشود.
وی با اشــاره بــه اینکه تیم بهداشــتی و

درمانی دانشگاه علوم پزشکی تمام تالش
خــود را میکنند تــا شــرایط را به حالت
عــادی بازگردانند ،گفت :تنهــا راه غلبه و
پیروزی بر این ویروس و اینکه مشــکالت
مردم بیشــتر نشود این اســت که چرخه
انتقال شکســته شــود و این شامل رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی ،اســتفاده کردن از
ماســک ،شستشوی مداوم دستها با آب و
صابون و مهمتر از همه رعایت دستورالعمل
بهداشــتی مرتبط با هرکدام از مشــاغل و
صنوف مختلف است ،اگر مردم این اصول
را رعایت کنند کمترین مشکالت را شاهد
هستیم.
چند خط

ی از اعتیاد

رواج گل در بین دختران و زنان جوان
گل ترکیبی از گیاه شــاهدانه است که این روزها در ایران و
سایر کشورها به سادگی کشت شده و مصرف می شود .گل
و ماری جوانا رایج ترین ماده مخدر در جهان به شــمار می
آیــد .برخی از نام های دیگر این مــاده مخدر ،ماری جوانا،
علف،جوانه ،علف هرز،گیاه دارویی ،گرس ،وید و  ...است.
این گیاه در واقع مصارف طبی و درمانی دارد ولی متاســفانه
سالهاست که بعنوان ماده مخدر مصرف می شود .برخی افراد
بر این باورند که مصرف گل و ماری جوانا اعتیادآور نیست و
بخاطر گیاهی بودن این ترکیب ضرری برای بدن ندارد .آنان
بر این باورند که مصرف گل فقط باعث شــادی و سرخوش
آنها می شــود و اعتماد به نفس آنهــا را افزایش می دهد و
ضرری ندارد .این یک باور غلط در مورد اعتیاد است .ممکن
است عوارض فیزیکی و جســمانی گل نسبت به سایر مواد
مخدر کمتر باشد ولی عوارض و وابستگی ذهنی و روانی آن
بسیار زیاد است.

مصرف گل باعث تحریک سیســتم عصبی شده و به شدت
باعث وابســتگی فرد به این ماده می شود .مصرف این ماده
به قدری خطرناک اســت که ممکن است با یک بار مصرف،
باعــث اعتیاد و میل فــرد به مصرف دوباره آن شــود زیرا
بطور موقت باعث از کار افتادن بخش آرامبخشــی مغز شده
و جایگزین آن می شــود .بنابراین بــا عدم مصرف آن ،فرد
دچار اضطراب ،بیقراری ،محشــت زدگی ،ترس و تپش قلب
می شود.متاســفانه این روزها تعداد افــرادی که با این ماده
اعتیاد دارند رو به افزایش اســت .گل و سیگار تقریب ًا روکش
های یکســان دارند و جوانان حتی در مکان های عمومی از
آن اســتفاده می کنند .در ســالهای اخیر مصرف گل در بین
دختران نیز افزایش یافته اســت و برخی خانواده ها به دلیل
عدم آشــنایی و آگاهی نسبت به این ماده مخدر خطرناک از
اعتیاد فرزندشان بی اطالع هستند.
در ســالهای گذشته میزان اعتیاد زنان رشد داشته است و در

حال حاضر حدود  %12معتادان را زنان تشــکیل می دهند.
مصرف گل به دلیل راحتی تهیه و استفاده و سهولت مصرف
و ایجاد احساس شادی و سرخوشی در بین دختران کم سن

و سال رواج یافته است .متاسفانه برخی از آنها آنها از عوارض
این ماده مخدر بی اطالعند و بنا به پیشنهاد دوستان و برای
خوش گذرانی اقدام به مصرف می کنند.

در نشست خبری مرکز کارشناسان رسمی دادگستری مطرح شد؛

رویکرد پیشگیرانه در ارائه نظرات کارشناسی
مهناز اصغری  /یکی از مکانهایی که باعث ایجاد تسریع
در روند پروندههای قضایی میشود ،مرکز کارشناسان رسمی
دادگستری اســت که در جهت تسریع پروندههای قضایی و
رسیدن به کشف حقیقت فعالیت میکنند .روز گذشته نشست
خبری مرکز کارشناسان رسمی دادگستری با حضور معاونین
قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی برگزار شد.
به گزارش صبح امروز ،معاون قضایی رئیس کل دادگستری
اســتان خراسان رضوی در امور پیشــگیری از وقوع جرم با
اشاره به اینکه کارشناسی یک امر فنی است و مسیر را برای
قضــات هموار میکند ،گفت :در پروندههای ارجاعی تصمیم
گیرنده نهایی قضات هســتند که با توجه به نظر کارشناسان
اقدام به کشــف حقیقت میکنند .در این بین ،کارشناســان
کانون آســیب شناســی کرده و بعضا چندین مرتبه مراحل
کارشناسی تمدید میشود و از مرحله اول که یک نفره است
تا  9نفر کارشــناس به جهت کارشناسی میتواند ادامه پیدا
کند تا قضات به اقناع کامل به جهت صدور رای برسند.
ارائه راهکارهای مناسب توسط کارشناسان به جهت
پیشگیری از وقوع مجدد

ســید امیر مرتضوی افزود :رویکرد پیشگیرانه یکی از نکاتی
اســت که کارشناسان باید به آن توجه ویژه داشته باشند و با
بررسی علل و عوامل زمینهای در صورت امکان راهکارهای
مناســب را نیز ارائه دهند .به طور نمونه در سال  ،92بالغ بر
 6میلیارد تومان ســرقت سیم ،کابل و تجهیزات داشتیم که

قبال جامعه و منافع عمومی مردم اســت .هدف از تشــکیل
پرونده قضایی این نیســت که صرفا به پرونده رسیدگی شود
بلکه این است که اهداف آن پرونده دنبال شود.
دادگستری استان خراسان رضوی در رتبه دوم کشور

در جلســهای که با سازمانها و دســتگاههای مرتبط برگزار
کردیم ،طرح جامع پیشــگیری ارائه و وظیفه تمام سازمانها
و دستگاهها تعیین شــد و اکنون هیچ سرقتی در این زمینه
نداریم .همچنین هر ســه ماهه  200ســرقت دریچه آب را
داشــتیم که حتی منجر به فوت افراد به جهت سقوط در آن
میشــد که با نظر کارشــناس طرحی ارائه شد که دریچهها
غیر قابل بازیافت و به پلیمری تبدیل شود و با اینکار سرقت
دریچه نیز به صفر رســید.وی با اشــاره به اینکه در کانون

کارشناسان 2000کارشــناس فعالیت میکنند بیان کرد :اگر
کارشناســان در طول ســال راهکارهای پیشگیری از وقوع
ارائه دهند ،کمک بســیاری به ما میکند .مــا این انتظار را
داریم که کارشناســان با همکاری و همفکری ،نقش خود را
ایفا کنند و اظهار نظرهایشــان دقیق و قابل پیگیری باشــد.
مرتضوی افزود :شــاید کارشناسان و وکال احساس میکنند
که فقط نســبت به پروندهای که به آنها کارشناسی ارجاع
شده ،مســئولیت دارند .این اشتباه بوده و مسئولیت آنها در

محمدکاظــم فالح هــروی ،معــاون قضایــی رئیس کل
دادگســتری خراســان رضوی در منابع انســانی بیان کرد:
دادگستری خراسان رضوی از جهات تعداد حوزههای قضایی
و پرونده و تعداد پرســنل پس از تهران قرار دارد و همکاران
ما ایثارگونه کارها را پیگیری میکنند.
وی ادامه داد :در دوران کرونا با تمهید زیرســاختهای الزم،
بحث آموزشها و کالسهای محازی برای پرسنل را داشتیم
و همچنیــن در راســتای کاهش آلودگی هــوا و ترافیک از
همکاران خواســتیم با دوچرخه تردد کنند و اقدامات الزم در
جهت کمک به آنها را نیز به انجام رساندیم.
دکتر انصاری رئیس هیات مدیره مرکز کارشناســان رسمی
دادگستری با اشاره به دو مجموعه کانون کارشناسان و مرکز
کارشناسان رسمی دادگستری که زیر نظر قوه قضائیه به ارائه
خدمات کارشناسی در استان و کشور میپردازند بیان کرد :در
زمینه ارائه راهکارهای پیشگیرانه کارشناسان ما موارد بسیار
خوبی را پیشــنهاد دادهاند.وی ضمن اشــاره به آماده سازی
ساختمان جدید مرکز کارشناسان رسمی دادگستری واقع در
میــدان جانباز به قدردانی از معاونین قضایی دادگســتری و
اصحاب رسانه پرداخت.

آغاز ثبتنام فعالیتهای تابستانی کانون خراسان رضوی
مدیـرکل کانـون پـرورش فکـری کـودکانو نوجوانـان
خراسـان رضـوی از آغـاز ثبتنـام دورههـای تابسـتانی
و اجـرای طـرح اوقـات فراغـت کانـون در تمامـی مراکز
فرهنگـی هنـری اسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش صبح امـروز ،ثبتنام کالسهـا و برنامههای
تابسـتانی بـه دو صـورت حضـوری و مجـازی و در همه
مراکـز کانون این اسـتان آغاز شـده اسـت.
ابراهیـم زره سـاز ،مدیـرکل کانون اسـتان  ،ضمن اعالم
ایـن خبـر گفـت :طبـق شـیوهنامه ارسـالی از سـوی
معاونـت محتـرم فرهنگـی کانـون کشـور و همچنیـن

بـا رعایـت کامـل دسـتورالعملهای بهداشـتی از سـوی
سـتاد کرونـا ،از تاریـخ پنجـم تیرمـاه  ۱۳۹۹کار ثبت نام
کودکانونوجوانـان در مراکـز کانـون پـرورش فکـری
اسـتان آغـاز شـده اسـت و ایـن فرآیند تـا  ۱۵تیرمـاه نیز
ادامـه خواهد داشـت.مدیرکل کانـون اسـتان اضافه کرد،
کـودک و نوجـوان میتواننـد بـا انتخـاب کارگاههـای
مختلـف و متنوعـی از قبیل شـعر و قصه ،نوشـتن خالق،
اریگامـی ،خوشنویسـی ،داستاننویسـی ،عروسکسـازی
و ...ضمـن مراجعـه بـه سـایت kpf.irنسـبت بـه ثبتنـام
خـود اقـدام کنند.

زره سـاز همچنیـن در بخـش دیگـری از سـخنان خـود
گفـت :پـس از بازگشـایی مراکـز ،متقاضیـان عضویـت
درکانـون علاوه بـر خدمـات مرتبـط بـا امانـت کتـاب
و اسـتفاده از سـالن مطالعـه میتواننـد از  ۸فعالیـت
کتابمحـور رایـگان ماننـد معرفـی و بحث و نقـد کتاب،
روخوانـی ،آشـنایی بـا مفاخـر ،مشـاهیر و ویژگیهـای
تاریخـی و جغرافیایـی و اقـوام ،سـرزمین ،آشـنایی بـا
احادیـث و مهارتهـای خوبشـنیدن و خوبگفتـن را
اسـتفاده کننـد.وی فعالیتهـای کارگاههـای تابسـتانی را
 ۶۲فعالیـت اعلام کـرد و گفـت :عالقهمنـدان میتوانند

در دورههـای متنـوع و مختلفـی از قبیـل دورههـای
ارتباطـی و تمریـن خـوب زندگـی کـردن( حـال خـوش
زندگـی) تـا انواع زیـر مجموعههـای هنرهای تجسـمی،
نمایـش و تئاتـر ،شـعر و داستاننویسـی ،قصهگویـی،
عکاسـی ،چرتکـه و  ...بهرهمنـد شـوند.
گفتنـی اسـت :مهلـت ثبتنـام فعالیتهـا و عضویـت
در مراکـز کانـون  ۵تـا  ۱۵تیـر اسـت و عالقهمنـدان
دورههـای مجـازی بـرای ثبتنـام بایـد از ایـن تاریخ به
نشـانی  kpf.irو متقاضیان شـرکت در دورههای حضوری
میتواننـد بـه مراکـز کانـون مراجعـه کننـد.

گفتگو با صاحب صدای ماندگار قصههای شب بخیر کوچولو؛

گنجشک الال ،مهتاب الال
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فرهنگو هنر

شــورای صنفی نمایش هفته آینده برای انتخاب پنج فیلم جدید جلســه تشــکیل
میدهد.
به گزارش صبح امروز مرتضی شایسته ،دبیر شورای صنفی نمایش ،در گفتوگویی
با ایسنا بیان کرد :این هفته شــورا جلسه نداشت ،ولی هفته آینده به روال همیشه
جلسه خود را برگزار میکند و قرار است فیلمهای جدید را برای اکران انتخاب کنیم.
او افــزود :از همین طریق به تمام دفترهای پخش فیلم اعالم میکنم اگر متقاضی

اکران فیلم خود هســتند ،تا روز شنبه ( 14تیرماه) فیلمهای خود را به شورا معرفی
کنند.
به گفته او فیلمهای جدید احتماال از دو هفته آینده اکران خواهند شــد و سه هفته
اول اکران دو فیلم «شــنای پروانه» و «خوب ،بد ،جلف  »2که پس از بازگشــایی
سینماها ،اولین فیلمهای اکران شــده در دوران شیوع کرونا بودند طبق قرار قبلی
محاسبه نمیشود.

دعوت شورای صنفی
نمایش از فیلمهای
متقاضی اکران

خبر

 90هزار درخواست فعاالن عرصه فرهنگ و
هنر برای دریافت حمایتهای دولتی

بیش از  90هزار درخواســت دریافت
حمایتهــای دولتــی بــرای جبران
خســارت کرونا از سوی شــاغلین و
صاحبان کســب و کارهای فرهنگی،
هنری و رســانهای در وزارت ارشــاد
ثبت شد.
بــه گزارش صبح امــروز و به نقل از
مرکز روابط عمومی و اطالعرســانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،الدن
حیدری گفت :تاکنون  90هزار تقاضای صاحبان و شــاغالن کسب و کارهای بخش فرهنگ
و هنر کشــور برای دریافت حمایتهای دولتی و جبران خسارتهای بحران کرونا از طریق
سامانههای تحفه ،کارا ،صندوق اعتباری هنر و نیز تشکلهای صنفی ثبت شده است.
وی افزود :ســاختار کنونی وزارتخانه مناسبتی با تغییرات جمعیتی و تقسیمات کشوری ندارد
و به همین روی پاســخگویی و شاخصهای عملکردی را دچار اُفت و اختالل کردهاست ،به
گونهای که اکنون خواهان آن هســتیم که  2000پست سازمانی به این وزارتخانه اختصاص
یابد .حیدری تصریح کرد ،برای رســیدن به نتایج مطلوب ،این مطالبه ســازمانی بایستی در
هیات دولت طرح و تصویب شود.
معاون وزیر با اعالم ویژگیهای  63پروژه اســتانی که تاکنون به بهرهبرداری رســیده است،
تنگناهای هزینهای موجود را برشــمرد و به ضرورت افزایش بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی تاکید کرد.
وی در ادامه به اقدامات و پیگیریهای این معاونت برای ارتقای شاخصهای سهولت کسب
و کارهای فرهنگی و هنری اشــاره کرد و افزود :پیگیریهای مســتمری برای درج صنایع
فرهنگی و خالق به عنوان داراییهای راهبردی در اولویتهای مورد حمایت صندوق توسعه
ملی ،حمایت از کارآفرینان صنایع فرهنگی و تجاریســازی آثار و محصوالت این صنعت و
حمایت قانونی از موسســات فرهنگ بنیان و هنر بنیان به مثابه شرکتهای خالق در جریان
است که امیدواریم با همراهی هیأت محترم دولت به نتایج مورد انتظار دستیابیم.

سرویس فرهنگ  /چه میشد اگر خاطره
بعضی لحظات را با عطر و آهنگشــان به یاد
میآوردیم .آن روزهای شــاید نه چندان دور
دهه شــصتیها با آهنگ خاطرهانگیزی گره
خورده بود که ســاعت یک ربع به نه شــب
پخش میشد .گنجشک الال ،مهتاب الال و
بعد از آن قصــهای کودکانه با صدای گرم و
دلنشــین گوینده که در آخر میگفت «خب
دیگه ،حاال چشــاتو ببند و بخواب ...شب بر
همه خوش تا صبح فردا»
نهم تیرماه  1369بود که اولین برنامه رادیویی
«شب بخیر کوچولو» شروع شد و خیلی زود
مخاطبان کوچک خود را جذب کرده و راس
ساعت هرشب آنها را به پای رادیو میکشاند.
دهه شصت و هفتادیها ،الاقل یکبار قصهها
و الالیی شب بخیر کوچولو را شنیدهاند و به
پای آن خوابشــان برده است .حاال بعد از 30
سال هنوز صوت شــب بخیر کوچولو ،راس
ساعت همیشگی در رادیو میپیچد و کودکان
ســرزمینمان را در خوابــی آرام و عمیق فرو
میبرد و نه تنها بچهها که خیلی از بزرگترها
هــم از شــنیدن آن به وجــد میآیند .مریم
نشیبی صاحب صدای ماندگار قصههای شب
بخیر کوچولو در گفتگو با ایسنا از خاطرات آن
سالها میگوید.
مخاطبان شب بخیر کوچولو بچههای پاک
و معصوم هستند

این گوینده باســابقه صحبتــش درباره این

برنامه را اینگونه آغاز میکند« :شــب بخیر
کوچولــو» یک برنامه ملکوتی اســت چون
مخاطبانش بچههای پاک و معصوم هستند.
من اینجا هیچکاره هســتم .این لطف الهی
است.
نشــیبی در شــرح تاریخچه «شــب بخیر
کوچولو» میگوید :ســال  ۱۳۶۹آقای ساعد
باقری از  ۱۱نفر تســت گرفتــه بودند و من
هم نفــر دوازدهم بــودم و پذیرفته شــدم.
(نهــم تیر ماه)  ۱۳۶۹اولیــن قصه ما پخش
شــد .برنامهای جدید بود کــه به لطف آقای
حسن خجسته تولید شد .ساعدباقری ،حسن
خجسته ،کاظم زاده و زهرا خراسانی افرادی
بودند که برنامه با همت آنان شکل گرفت.
او ادامه میدهد« :شب بخیر کوچولو» عمری
سی ساله دارد اما وقفهای کوتاه برای پخش
پیش آمد که با درایت آقای حســن خجسته
که پی بردند یک شیطنت باعث این موضوع
شده است ،برنامه مجددا ادامه پیدا کرد.
تاثیر شب بخیر کوچولو بر خواب آرام بچهها
ایــن گوینده با یادآوری خاطــرهای از اولین
روزهــای تولیــد و پخش ایــن برنامه بیان
میکند :یک روز آقای ساعد باقری روزهای
اول پخش برنامه برای اینکه مطمئن شــوند
که این برنامه در جهــت خواب بچهها موثر
اســت ،دختر آقای مهندس پرتو را که االن
بزرگ شــده و دکترا دارد ،آوردنــد در اتاق
فرمان و روی صندلی نشــاندند و من شروع

کردم به اجرای «شــب بخیــر کوچولو» و
وقتی قصه تمام شــد و آمــدم بیرون دیدم
دختر عزیزمان خوابیده اســت .آقای باقری
خوشحال شدند که برنامه میتواند در خواب
بهتر بچهها موثر باشد.
نشــیبی با بیــان اینکه برنامه «شــب بخیر
کوچولو» مــورد توجه بزرگترهــا هم قرار
گرفته اســت ادامه میدهــد :بزرگترها هم
بــه این برنامه توجه دارنــد و با وجود اینکه
برنامههــای زیــادی در رادیــو و تلویزیون
داشتهام ،من را بیشــتر با برنامه «شب بخیر

شــب بخیــر
کوچولو ،یک برنامه
ملکوتی اســت.
چون مخاطبانش
کو
بچههــای پا 
معصوم هســتند.
من اینجا هیچکاره
هســتم .این لطف
الهی است.

همکاریهای مشترک بنیاد رودکی و اپرای وین

کوچولو» می شناسند.

با لحن صمیمانه برای بچهها از کرونا
میگوییم

او در پاسخ به این سوال که کرونا چه تاثیری
در روند قصهگویی این برنامه و محتوای آن
گذاشته اســت ،عنوان میکند :قصد نداریم
کرونا را بزرگ کنیم که بچهها اذیت بشوند.
امــا گاهی در مقدمه و موخــره با بچهها با
همان لحن خودمانــی و صمیمانه دربارهاش
صحبــت میکنم و از آنهــا میخواهم که
مراقب خودشــان باشــند و به حــرف پدر و
مادرهایشان گوش دهند.
نشــیبی بچهها را ولی نعمت خــود خواند و
در توصیف عشــق و عالقــهاش به بچهها
میگوید :اوایل فکر میکردم بنری از بچهها
باید مقابلم باشــد تا احساس کنم روبهرویم
نشســتهاند و از آنها انــرژی بگیرم .اما بعد
دیدم احتیاجی نیست .من بچهها را در ذهنم
دارم و فکــر میکنم که مثل ســوژه قصهها
در کوه و کمر و آب و خانه دنبالشان هستم.
و پس از سی سال

به گزارش صبح امروز و به نقل از ایســنا ،با
آغاز «شب بخیر کوچولو» ،برنامههای کودک
و نوجوان رادیو در دهــه  ۶۰به چهار برنامه
رســید .برنامه ســاعت هفت و نیم صبح که
مخصوص مدرســه رفتن بچه ها بود ،برنامه
ســاعت  ۱۰صبح که برنامه خردساالن بود و
یک برنامه نوجوان کــه عصر و بعد از پایان

مدارس پخش میشد .در ادامه گروه کودک
ساعتی را پیشنهاد کرد که شب در اختیار این
گــروه قرار بگیرد .یعنی ســاعت یک ربع به
 ۹تا  ۹شب.
«گنجشــک الال ،مهتاب الال  »...با صدای
«پورشات پیروزکار»  ۸ساله ،نخستین بار در
ساعت  ۹شب  ۱۳۶۹در رادیو اجرا شد.
«حسن خجسته» معاون وقت صدا« ،ساعد
باقری» شــاعر و ترانه سرا که در آن زمان
مدیر گروه کودک رادیو و «مهدی سدیفی»
از نخســتین تهیهکنندگان«شــب بخیــر
کوچولــو» از بانیان این برنامه بودند« .زهرا
خراسانی»(ســردبیر و نویسنده)  ،مصطفی
رحماندوست (ترانه سرا)« ،منتظم صدیق»
(آهنگساز) ،چیستا یثربی ،افشین عال ،صفیه
افــکاری و رویا ولیزاده  ،مهشــید تهرانی
و مرجان کشــاورزی آزاد (نویســندگان)،
معصومه الســادات جدلی ،زنده یاد مهتاب
امینی  ،دکتر رضوان موسوی  ،فریبا فاضل
و در حال حاضر گلریز وکیلی در ماندگاری
«شــب بخیر کوچولو» رادیــو نقش آفرین
بودهاند.
این برنامه نوستالوژیک در نخستین جشنواره
رادیو به عنوان برنامه برتر انتخاب شده و در
دومین جشنواره رادیو گویندهاش عنوان برتر
را کسب کرد.
برنامه رادیویی «شب بخیر کوچولو» هر شب
ساعت  ۲۱:۴۵از رادیو ایران پخش میشود.

رقابت دو انیمیشن ایرانی در جشنواره «گلدن کوکر»

مدیرعامل بنیــاد رودکی و معاون فنی اپرای دولتی ویــن از طریق ویدئو کنفرانس
درباره همکاریهای مشترک از جمله نوسازی تاالر وحدت گفتوگو کردند.
بــه گزارش صبح امروز و به نقل از روابــط عمومی و امور بینالملل بنیاد رودکی ،در
این رویداد که با حضور الکساندر ریگر ،معاون سفیر و رئیس انجمن فرهنگی اتریش
در ایران برگزار شد ،مهدی افضلی مدیرعامل بنیاد رودکی و کریستوفر ویدورا ،معاون
فنــی اپرای دولتی وین در خصوص توســعه همکاریهای هنری بحث و تبادل نظر
کردند.
با توجه به ویژگیهای مشــترک تاالر وحدت و ســالن اپرای وین ،تجهیز ،بازسازی
و نوســازی بخش ماشــینری و فنــی تاالر وحــدت و همچنین ارایه مشــاوره در
استانداردسازی تجهیزات نگهداری سازها و نتها از نکات مهم این کنفرانس ویدئویی بود.
در این جلســه دو طرف با اشــاره به شرایط ویژه ناشــی از شیوع بیماری کرونا در ســطح جهان و محدودیتهای برگزاری
برنامههــای هنری با حضور هنرمندان ،در مورد شــیوههای نوین افزایش تعامالت هنری میان دو کشــور مذاکراتی کردند؛
برگزاری اجراهای مشــترک و تشکیل مسترکالسهای آموزشــی به صورت آنالین از جمله پیشنهادهای مطرح شده در این
نشست بود.
همچنین با توجه به پروتکلهای بهداشــتی مطرح برای بازگشایی تاالرهای هنری ،دو طرف بر تبادل تجربیات خود در این
زمینه تاکید کردند.

دوانیمیشن ایرانی «خاطره نمناک» و «این سو ،آن سو» به بخش مسابقه جشنواره
بینالمللی انیمیشن «گلدن کوکر» در کشور بلغارستان راه یافتند.
به گزارش صبح امروز و به نقل از ایسنا ،یازدهمین دوره جشنواره بینالمللی «گلدن
کوکر»در شــهر صوفیه پایتخت کشور بلغارستان برگزار میشود و در بخش مسابقه
انیمیشــن کوتاه این جشــنواره (فیلمهای زیر  ۱۰دقیقه) دو فیلم «خاطره نمناک»
ســاخته مسعود قدســیه و «این سو ،آن ســو» به کارگردانی لیدا فضلی به نمایش
گذاشته میشوند.
در ایــن بخش ۴۸ ،فیلم از کشــورهای ایران ،آلمان ،آرژانتیــن ،انگلیس ،آمریکا،
بلغارســتان ،ژاپن ،هند ،کره شــمالی و ...شرکت دارند .این جشــنواره همهساله در
اردیبهشتماه برگزار میشد و امسال بخاطر شیوع بیماری کرونا ،به ماه شهریور موکول شده است.
در انیمیشــن «خاطره نمناک» دختر و پسری مشغول بازی در کنار تپهای هستند؛ دختر به یکباره گم میشود و پسر در تمام
طول عمر خود به دنبال دختر میگردد! این انیمیشــن پیشتر برنده جایزه بهترین فیلم انیمیشــن جشــنواره «سیور دو وگا»
پرتغال شده بود.
در خالصه داستان انیمیشن «این سو ،آن سو» نیز آمده است« :هیچ مرزی نمیتواند مانع شکلگیری دوستیها و محبت بین
کودکان شود .کاش بهراستی دنیای بزرگساالن هم مانند دنیای کودکان ُپر از صلح و دوستی باشد»
یازدهمین جشنواره انیمیشن «گلدن کوکر» از اول تا  ۶سپتامبر ( ۱۱تا  ۱۶شهریور) در کشور بلغارستان برپا خواهد شد.

هنرمندان تئاتر در کنار مردم مشهد
بــه گزارش صبــح امروز و به نقــل از پایگاه
تخصصی اطالع رســانی مشــهدتئاتر ،معاون
فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری
مشــهد از برگزاری اولین جشــنواره نمایش
خیابانــی «تئاتر کنار مــردم» در مردادماه ۹۹
خبر داد و گفت :فراخوان این جشــنواره منتشر
شــده اســت و آثار منتخب آن را همزمان با
دهه کرامت اعالم خواهیم کرد و جشنواره در
مردادماه و در دهه والیت برگزار خواهد شد.
صدرا یوسفی با بیان اینکه جشنواره خانه بهار
به دلیل کرونا متوقف شــد و جشنواره «تئاتر
کنــار مردم» بهخاطر کرونــا برگزار میگردد،
عنوان کرد :تئاتر مشــهد همواره رشد خود را
مدیون تماشــاگرش میدانــد .وقتی مردم به

دلیل شــیوع ویروس کرونــا و نیمه تعطیلی
تماشــاخانهها از فضاهای تئاتری دور هستند
و بــا حضــور در این جشــنواره در کنار مردم
شهرشان قرار خواهد گرفت.
وی یکی دیگر از اهداف برگزاری جشــنواره
تئاتــر خیابانــی «تئاتر کنار مــردم» را ایجاد
فضای مناســب و با نشاط شــهری و آمیخته
با آموزهها و فرهنگ دینی مشــهد عنوان کرد
و در ادامه گفت :در ایــن رویداد رویکردهای
محتوایی چون «آموزهها و فرهنگ رضوی»،
«ترویــج اخــاق و فرهنگ شــهروندی»،
«ویژگیهای شهر دوســت داشتنی مشهد»،
«نقش مردم در موفقیت شــعار ســال ،جهش
تولید»« ،کرونا و نقش مردم در شکســت این

ویروس»« ،مفاخر شــهر مشــهد بهخصوص
حکیم ابوالقاسم فردوسی» و «معرفی آئینها و
آداب و رسوم خراسان» را مدنظر فعالیتهای
هنرمندان قرار دادیم.
وی گســتره جشــنواره «تئاتر کنار مردم» را
در سطح مشــهد دانست و گفت :آثاری که در
جذب مخاطب موفق باشند و در ایجاد فضای
با نشاط موثرواقع شوند و نیز در تحرک فکری
و روحی مخاطب خود اندیشــیده باشــند ،در
اولویت اتنتخاب هیئت بازبینی جشــنواره قرار
خواهند گرفت.
یوســفی ادامــه داد :نمایشهــای محیطی،
شــورایی ،خیابانی و میدانــی میتواند در این
رویداد مورد بررســی قرار گیرند و به انتخاب

هیئــت بازبینی تــا  ۲۰اثــر میتوانیم اعالم
نماییم.
معــاون فرهنگی ســازمان فرهنگی اجتماعی
شــهرداری مشــهد ،آخرین مهلت ثبتنام در
سایت جشــنواره و ارســال طرح و یا ایده به
دبیرخانه را تا  ۱۰تیرمــاه  ۱۳۹۹اعالم کرد و
گفــت :آثار منتخب را طبــق فراخوان در آخر

تیرماه اعالم و جشــنواره از یکم مردادماه در
سطح شهر مشهد برگزار خواهیم کرد.
گفتنــی اســت؛ متقاضیان شــرکت در اولین
جشــنواره نمایش خیابانی «تئاتر کنار مردم»
میتوانند تا دهم تیرماه ســال جاری با مراجعه
به ســایت  www.khanebahar.irو تکمیل
فرم ،در جشنواره شرکت نمایند.

عکسهای سومین جشنواره «هشت»
داوری شدند

آثار رســیده به دبیرخانه سومین جشــنواره عکس تلفن همراه «هشت» داوری شدند و ۸۵
عکس به نمایشگاه راه یافت.
بــه گزارش صبح امــروز و به نقل از هنرآنالین ،همزمان با دهه کرامت و در آســتانه میالد
فرخنده امام علیبن موســیالرضا(ع) ،داوری آثار رسیده به سومین جشنواره عکس «هشت»
داوری شدند.
در این دوره  ۴۹۱۰عکس از  ۶۲۸هنرمند عکاس توســط محمود مروتی ،مســعود زنده روح
کرمانــی و کیارنگ عالیی مــورد ارزیابی و داوری قرار گرفتند که ســرانجام  ۸۵عکس به
نمایشــگاه راه یافت .جالب توجه اینکه داوری آثار این دوره از جشــنواره به صورت مجازی
برگزار شد.
اســامی برگزیدگان در آیندهای نزدیک اعالم میشــود .دبیرخانه جشنواره درصدد برگزاری
رویدادی متفاوت برای آیین اختتامیه است که با پروتکلهای بهداشتی سازگار باشد.
در این دوره از جشنواره که دارای  ۳بخش «جلوههای نشاط و شادی در تمام زوایای زندگی
ایرانی اســامی»« ،جلوههای شادی در حرم مطهر رضوی و سایر بقاع متبرکه» و «همدلی
اجتماعی» اســت ،استانهای خراســان رضوی ،تهران ،اصفهان و فارس به ترتیب بیشترین
شرکتکننده را در جشنواره داشتند.
سومین جشنواره عکس هشت از سری برنامههای هفدهمین جشنواره بینالمللی امام رضا(ع)
است که توسط «نقش رویای بهشت» و با همراهی آستان قدس رضوی و وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی برگزار میشود و دبیری آن بر عهده وجیهاله شیرمحمدی است.

«چرت و پرت» بهترین انیمیشن جشنواره
فیلم هند شد

استاپ موشــین «چرت و پرت»
قســمت «در خانــه بمانید» به
کارگردانی «رامین مالمحمدی»
برنــده بهتریــن کارگردانــی و
انیمیشن برتر جشنواره بینالمللی
فیلم هند  ۲۰۲۰با موضوع کرونا
شد.
به گزارش صبــح امروز و به نقل
از ایرنا ،اولین جشنواره بین المللی
فیلم هنــد در مورد ویروس کرونا
به صورت مجازی در ایالت «اودیســای» هند برگزار شــد و در مجموع  ۷۰اثر از  ۲۲کشور
جهان در این جشــنواره بــه رقابت پرداختند .هدف از برگزاری این جشــنواره تبادل تجربه،
دانش ،اطالعات و ایدههای فیلم سازان سراسر دنیا و به اشتراک گذاشتن نگاه هنرمندانه آنها
در مواجهه با مقوله ویروس کروناست.
خانم مارین بورگو از فرانســه ،آقای مانی رام از هند ،قدرت اله تقوی از افغانســتان و آقای
ریچارد از کشور کنگو داوری آثار این جشنواره را بر عهده داشتند.
دیپلم افتخاررامین مالمحمدی کارگردان و رضا پورزارعی تهیه کننده اســتاپ موشین چرت
و پرت در این جشــنواره ،توسط ماهشوار رائو مدیر جشــنواره مذکور ،به مینا هادیان معاون
کنسولگری و مسئول بخش دیپلماســی عمومی سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در
حیدرآباد هند اهدا شد.
مجموعه اســتاپ موشین های چرت و پرت از ابتدای اســفند  ۹۸با شیوع کرونا تا کنون در
ده قســمت یک تا چهار دقیقه ای در قالب طنز و موضوعات اجتماعی تولید شده و قسمت
های دیگر آن در حال ســاخت است و قســمت در خانه بمانید داستان سیزده بهدر کرونایی
یک خانواده است.
استاپ موشــین چرت و پرت به کارگردانی رامین مالمحمدی نویسندگی عباسعلی اسکتی،
تهیه کنندگی رضا پورزارعی ،طراحی لباس مریم تابع و مدیر تولیدی ســعید رســتگار تولید
شده است.

در شهر

مشهد به سنت
امامرضا(ع) شهر
گفتگو و مدارا می
شود
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رئیس کمیســیون حقوقی شورای اسالمی شهر مشهد تاکیدات مدیریت شهری مشهد
بر احیای حقوق شهرنشــینی را در راستای ســنت های حسنه و کردار منحصر به فرد
امام رضا(ع) ارزیابی کرد.به گزارش صبح امروز سیدمحسن حسینی پویا با تبریک دهه
کرامت گفت :مشــهد ،شهری که منسوب اســت به امام رضا ،باید در کرامت انسانی و
اخالق رضوی الگو باشد،ازاین رو ،در شورا همواره بدنبال تدوین حقوق شهروندی برای
تکریم شخصیت شهروندان و حرمت گذاری به ذات انسانی ایشان بودیم .منشور حقوق
شهرنشینی نیز با این نیت در شورای پنجم مشهد آماده و تصویب شد.رئیس کمیسیون

رئیس شورای شهر مشهد در جلسه علنی با انتقاد از بازنگری طرح اطراف حرم مطرح کرد:

خبر

آغاز طرح برخورد با تورهای گردشگری غیر
مجاز در مشهد

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشــگری
و صنایعدســتی خراســان رضوی از
آغازطرح برخورد با تورهای غیر مجاز
گردشگری در استان خبر داد.
به گــزارش صبــح امــروز ابوالفضل
مکرمیفر بــا اعالم این خبــر افزود:
«با پیگیریهای مســتمر در خصوص
جلوگیــری از فعالیــت گروههای غیر
مجــاز که بیشــتر در قالــب تورهای
طبیعت گردی فعالیت میکنند خوشــبختانه با موافقت دادســتانی تیمی متشکل از ماموران
نیــروی انتظامــی و به ویژه پلیس امنیــت اخالقی ،نماینده تعیین شــده از جانب اداره کل
گردشگری اســتان و نماینده هیئت کوهنوردی در هفته گذشــته در محل اداره کل میراث
اســتان تشــکیل و پس از برگزاری دو جلسه با حضور نمایندگان فوق در محل پلیس امنیت
اخالقی تصمیم برخورد قاطع با متخلفین و سرگروههای تورهای غیر مجاز اتخاذ شد».
او ادامه داد« :براساس تصمیم اتخاذ شده ،طی چند روز گذشته این تیم در محل سوار شدن
دو گروه از تورهای غیرمجاز حضور یافت».
مکرمیفر تصریح کرد« :پس از بررســی مدارک مربوطــه از حرکت هر دو گروه جلوگیری
بعمل آمد و برنامه سفر آنان که شامل دو دستگاه اتوبوس در مسیر دره شمخال بود ابطال و
مسئول آن ها توسط پلیس امنیت اخالقی برای تشکیل پرونده و اعزام به دادستانی به محل
یگان فوق هدایت شد».
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی خراسان رضوی افزود« :همچنین این
تیم طی چند روز گذشــته با حضور در محل تجمع و سوار شــدن این گروهها برای متوقف
نمودن  7دستگاه اتوبوس و دو دستگاه مینی بوس در مسیرهای مختلف اقدام کرد».
مکرمیفر ادامه داد« :پس از بررســی مدارک مسافران از اتوبوسها پیاده و تورها باطل اعالم
شــد و پس از پراکنده شــدن مســافران مافراد برگزار کننده این تورها که در قالب تورهای
گردشــگری و کوهنوردی فعالیت می کردند نیز برای تشــکیل پرونده و اعزام به دادستانی
استان به محل یگان پلیس امنیت اخالقی منتقل شدند».
او تاکید کرد« :ازاین پس با عزمی که در دستگاههای متولی وجود دارد این طرح به صورت
مستمر و به ویژه در روزهای پایانی هفته تا ساماندهی کامل ادامه خواهد یافت».

پایان عملیات بهسازی و بازپیرایی
شهربازی پارک ملت

مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری
مشــهد گفــت :مطلوب تریــن منابع
درآمدی برای اداره شهرها درآمدهای
پایدار است که یکی از درآمدهای پایدار
شــهرداری برای تامیــن هزینه های
خدمات شهری اخذ عوارض نوسازی،
خودرو و اصناف است.
به گزارش صبح امروز محمود برهانی،
با بیان این مطلب ،اظهار کرد :در حال
حاضر در مشــهد حدود  500هزار واحد مسکونی 150 ،هزار واحد تجاری و  700هزار خودرو
وجود دارد.وی افزود :طبق آلبوم بودجه شــهرداری ،سهم عوارض خودرو ،نوسازی و کسب و
پیشــه از کل بودجه ،حدود سه درصد است که نسبت به حجم عظیم خدمات در حال اجرا و
توسعه ای بسیار ناچیزی است.
مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد بیان کرد :برابر بررسی های کارشناسی صورت
گرفته ،یکی از مشــکالت موجود در خصوص کمبود سهم درآمدهای پایدار ،عدم مشارکت
مردم در پرداخت عوارض با توجه به وجود ترافیک شــهری و تحمل زمان و هزینه به منظور
مراجعــه برای پرداخت این عوارض اســت که این موضوع ناشــی از تمرکز بر وصول این
عوارض به روش های سنتی و عدم توسعه زیرساخت های پرداخت الکترونیکی است.
برهانی خاطرنشــان کرد :بدین منظور شــهرداری مشــهد از سال  1383ســامانه پرداخت
الکترونیک عوارض شهرداری مشهد را در بستر تحت وب و امکان دسترسی به اطالعات از
طریق اینترنت را راه اندازی کرد که از مزایای آن می توان به صرفه جویی در زمان و هزینه،
فرار از ترافیکهای شهری و آسودگی و راحتی در پراخت اشاره کرد.
وی اضافه کرد :از ابتدای اســفند ماه ســال گذشــته نیز با توجه به شیوع بیماری کرونا و به
منظور جلوگیری از حضور غیر ضروری شهروندان و تسریع در پاسخگویی به سواالت ارباب
رجوع ،امکان پاسخگویی آنالین به سامانه پرداخت الکترونیک عوارض شهرداری مشهد نیز
اضافه شده است.مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد گفت :روش های پرداخت غیر
حضوری عوارض شهرداری مشهد شامل پرداخت از طریق اینترنت بانک  ،تلفنبانک  ،موبایل
بانک در صورت داشتن فیش و پرداخت از طریق مراجعه به پرتال اینترنتی شهرداری مشهد
به درگاه الکترونیکی  avarez.mashhad.irدر صورت عدم داشتن فیش است.

طرح ساماندهی بافت پیرامونی حرم؛
رهاوردی بزرگ برای مردم

حیـدری بـا بیـان اینکه بیـش از  20سـال از
اجـرای طرح گذشـته و اکنون نیمـی از طرح
پیشـرفت فیزیکـی داشـته اسـت ،بیـان کرد:
طـرح اجـرا شـده مسـیر قانونی خـود را طی
کـرده و تاییدیـه شـورای عالـی معمـاری و
شهرسـازی را هـم دریافت کرده اسـت؛ وزیر
وقـت هـم این طـرح را بـه عنـوان رهاوردی
بـزرگ بـه مـردم معرفـی کـرد همچنیـن
اجـرای طـرح در دو قطـاع نیـز بـر عهـده
وزارت راه و شهرسـازی گذاشـته شـده است.
طرح «مهرازان» یک سویه و برخالف نظر
کمیسیون ماده پنج است

رئیـس شـورای شـهر مشـهد بـا بیـان اینکه
شـورای پنجـم شـهر مشـهد و مدیریـت
شـهری در ایـن دوره هیـچ مسـاله خاصـی
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انتشار  ۱۰هزار میلیارد ریال اوراق مالی برای قطارشهری مشهد

عوارض شهرداری مشهد الکترونیک قابل
پرداخت است

اجـرای طـرح بافـت اطـراف حـرم مطهـر
رضـوی بـا عنوان طـرح طاش بـدون در نظر
گرفتـن بافـت تاریخـی ،اجتماعـی و هویتـی
مشـهد ،نـه تنهـا نتوانسـته بـرای بهبـود
وضعیـت این محدوده راهگشـا باشـد بلکه با
تخریببافـت تاریخی ،هویتـی و اجتماعی این
محـدوده از شـهر مشـهد باعـث رانده شـدن
سـاکنان از ایـن بافـت شـده اسـت ،رئیـس
شـورای اسلامی شـهر مشـهد هـم درایـن
بـاره گفـت :پـس از دو دهـه ،ارادتمنـدان به
بـارگاه ملکوتـی امامرضـا(ع) بـه ایـن نتیجه
رسـیدهاند کـه آنچـه در ایـن طـرح تاکنـون
اجـرا شـده ،فاقـد پیونـد معنـوی و هویتـی با
حـرم مطهر اسـت.
بـه گـزارش صبـح امـروز بـه نقـل از پایگاه
اطالع رسـانی شـهرداری مشـهد ،محمدرضا
حیـدری روزگذشـته در آغـاز نود و ششـمین
جلسـه علنـی شـورای شـهر ،بـا بیـان ایـن
مطلـب افـزود :در ضـرورت بازنگـری و
اصلاح طـرح نوسـازی و بهسـازی بافـت
پیرامونـی حـرم مطهـر رضـوی ،در سـطح
ملـی و اسـتانی اتفاق نظر وجـود دارد و آنچه
محـل بحـث بـوده ،شـیوه و روش برخـورد
بـا ایـن موضـوع اسـت.رئیس شـورای شـهر
مشـهد اظهـار کـرد :چنـد ماهـی اسـت کـه
موضـوع بافـت پیرامونـی حـرم در محافـل
علمـی ،تخصصـی و مدیریـت شـهری و
اسـتان بحـث و بررسـی شـده و جامعـه نیـز
نسـبت به آن حسـاس اسـت به همیـن دلیل
رسـانهها در ایـن زمینـه نقـش بـه سـزایی
دارنـد و باید با آگاهیبخشـی و اطالعرسـانی
عمومـی ،شـرح واقعـه را بیـان کننـد.

طرح اطراف حرم بی هویت است

بـا بازنگـری طـرح نـدارد و از آن حمایـت
میکنـد ،خاطرنشـان کـرد :شـورای عالـی
معمـاری و شهرسـازی یک بـار اصالح طرح
را بـا رویکـرد آمرانه و یکسـویه تحت عنوان
طـرح «مهـرازان» تجربـه کـرد؛ طرحـی
کـه خلاف نظـر کمیسـیون مـاده پنـج بـود
و یکسـویه ابلاغ شـد ،امـا موفقیتی کسـب
نکرد.حیـدری تصریـح کـرد :شـورای شـهر
مشـهد در آغـاز فعالیـت خـود درخواسـت
بررسـی طـرح ،پیـش از ابلاغ را به شـورای
عالـی معمـاری و شهرسـازی مطـرح کـرد
ولـی هیـچ اعتنایـی به این درخواسـت نشـد
بنابرایـن طـرح «مهرازان» سـه سـال معطل
مانـد و هیـچ آثـاری بـر جـای نگذاشـت.
طرحی که در آن حقوق مردم نادیده گرفته
شود را امضا نخواهیم کرد

وی بـا بیـان اینکـه شـورای عالـی معمـاری
و شهرسـازی بـاز هـم رویکـرد آمرانـه و

یکسـویه را انتخـاب کـرده اسـت ،ادامـه داد:
در شـرایطی کـه براسـاس تصمیـم مدیریت
عالـی اسـتان ،اعضـای شـورای شـهر در
کمیسـیونهای تخصصـی مشـغول بررسـی
طـرح بـرای اعلام پیشـنهادات و نظـرات
اصالحـی بودنـد ،طـرح و شـیوهنامه بـه یک
بـاره ابلاغ شـد .طرحـی کـه در آن حقـوق
مـردم اعـم از سـاکنین و کارآفرینـان نادیـده
گرفتـه شـود ،مـورد تاییـد شـورای شـهر
مشـهد نیسـت و آن را امضـاء نخواهـد کرد.
رئیـس شـورای شـهر مشـهد گفـت:
بدعتهایـی کـه شـورای عالـی معمـاری
و شهرسـازی درخصـوص طـرح نوسـازی
و بهسـازی بافـت پیرامونـی حـرم مطهـر
گذاشـته ،در تاریـخ بیسـابقه اسـت و از
تمامـی صاحبـن ظـران دعـوت میکنیـم تـا
اگـر نمونههایـی وجـود دارد ،بـه آن اشـاره
کننـد.
حیدری بـا بیان اینکه شـورای عالی معماری
و شهرسـازی ،تشـخیص تخلـف را بـر عهده
مجموعـهای دانشـگاهی گذاشـته درحالـی
کـه مرجـع قانونـی و اصلـی رسـیدگی بـه
ایـن تخلفـات ،کمیسـیون مـاده  100اسـت،
تصریـح کـرد :چنیـن تصمیمـی بدون شـک
مشـکالت مختلفـی را در پی خواهد داشـت.

شورای اسالمی شهر مشهد روزگذشته در
جلســه علنی با الیحه انتشــار اوراق مالی
اسالمی به مبلغ  ۱۰هزار میلیارد ریال برای
فاز پنجم خط ســوم قطارشهری موافقت
کرد.
رییس کمیســیون برنامه و بودجه شورای
اسالمی شهر مشهد گفت :طبق این مصوبه
به شــهرداری مشهد اجازه داده میشود به
اســتناد بند (د) تبصره  ۵قانون بودجه سال
 ۱۳۹۹کل کشور و به منظور تامین بخشی
از منابــع مالی مورد نیاز بــرای اجرای فاز
پنجم پروژه خط ســوم قطار شهری ،نسبت به انتشــار اوراق مالی اسالمی به مبلغ  ۱۰هزار میلیارد ریال با
سود علیالحساب مورد توافق با بانک مرکزی اقدام کند.
بتول گندمی افزود :اوراق مشارکت اسالمی باید از طریق بانکهای مورد تایید بانک مرکزی به متقاضیان
واگذار شود و شهرداری پرداخت  ۵۰درصد سود را در دورههای سه ماهه و  ۵۰درصد اصل مبلغ را در پایان
دوره مشارکت چهارساله تعهد میکند.
وی ادامه داد :تضمین  ۵۰درصد اصل و سود اوراق منتشر شده نیز بر عهده دولت است.
انتشار پنج هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی برای حمل و نقل عمومی
تصویب الیحه دوفوریتی انتشــار اوراق مالی اســامی برای طرحهای حمل و نقل عمومی شهری از دیگر
مصوبات امروز شورای اسالمی شهر مشهد بود.
رییس کمیســیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر مشهد گفت :طبق این مصوبه به شهرداری مشهد
اجازه داده میشود به استناد تبصره  ۵قانون بودجه سال  ۱۳۹۹کل کشور و به منظور تامین بخشی از منابع
مالی مورد نیاز برای اجرای توســعه حمل و نقل شــهری ،نسبت به انتشار اوراق مالی اسالمی به مبلغ پنج
هزار میلیارد ریال با سود علیالحساب مورد توافق با بانک مرکزی اقدام کند.
گندمی افزود :شــهرداری مشهد پرداخت  ۵۰درصد ســود را در دورههای سه ماهه و  ۵۰درصد اصل مبلغ
را در پایان دوره مشــارکت چهار ساله تعهد میکند و تضمین  ۵۰درصد اصل و سود اوراق منتشر شده نیز
بر عهده دولت است.
نامگذاری ایستگاه آتشنشانی به نام آتشنشان «امیرمحمد زارع»
تصویب الیحه دوفوریتی نامگذاری ایســتگاه آتشنشانی بولوار مجد مشهد به نام آتشنشان فداکار مرحوم
امیرمحمد زارع از دیگر مصوبات جلسه علنی امروز شورای شهر بود.
رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر مشهد نیز گفت :این آتشنشانان فداکار هفته گذشته حین
تمرین عملیاتی مصدوم و جان خود را از دست داد.
احســان اصولی افزود :از این رو الیحه دوفوریتی نامگذاری این ایســتگاه به نام این آتشنشــان امروز به
شورای شهر ارائه شد.
وی ادامه داد :طبق این مصوبه به شــهرداری مشهد اجازه داده میشود ایستگاه آتشنشانی واقع در بولوار
مجد را که در آستانه بهرهبرداری میباشد ،به نام آتشنشان فداکار امیر محمد زارع نامگذاری کند.
اصولی گفت :همچنین طبق مصوبه دیگری به شــهرداری اجازه داده میشــود نسبت به نامگذاری خیابان
فرعی دهخدای پنج در بولوار شهید رضوی  ۱۶با حفظ شماره به نام دکتر محمدعلی پورعبدا ...اقدام کند.
همچنین در صحن علنی شــورای اســامی شهر مشــهد ،الیحه حمایت از فعالیتهای فرهنگی و هنری
در ســطح شــهر مشهد به تصویب رسید .متن این مصوبه به شرح زیر اســت :ماده واحده  -به شهرداری
مشــهد اجازه داده میشــود ،در اجرای بند  ۶ماده  ۵۵قانون شــهرداری و بهمنظور مقابله با تأثیرات شیوع
ویروس کرونا و اســتمرار فعالیتهای فرهنگی و هنری در ســطح شهر ،نســبت به مساعدت و کمک به
مراکز فرهنگی و هنری (ســینما ،تئاتر ،موسســات و آموزشــگاههای هنری ،نگارخانهها ،مجموعهدارها و
موزههای بخش خصوصی دارای مجوز فعالیت و بصورت فعال) در قالب خرید خدمت ،جمعا تا سقف مبلغ
 ۳۹( ۳۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد) ریال در ســال  ،۱۳۹۹به شرح جدول و تبصرههای زیراقدام نماید .گفتنی
است این الیحه با  ۱۲رای به تصویب رسید.
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ن موقعیت تنها بگذارند
شهردار مشهد :دستگاهها نباید مدیریت شهری را در ای 

سرپرست مدیریت توســعه خدمات و
مدیریت دارایی های شهرداری مشهد
از بازسازی و بازپیرایی شهربازی پارک
ملت با هزینه ای بالغ بر ســی میلیارد
ریال خبر داد.به گــزارش صبح امروز،
لیال نوروزی با اعــام این خب افزود:
مدیریت شــهری در بازه ی تعطیالت
ناشــی از شــیوع ویروس کرونا اقدام
به استانداردســازی دستگاه ها ،وسایل
بازی ،بهسازی ،بازپیرایی محیط و تجهیز شهربازی پارک ملت نمود تا فضایی با کیفیت را در
اختیار زائران و شــهروندان قرار دهد .وی گفت :از اسفند ماه سال گذشته تا کنون شهرداری
مشــهد مجموعه اقدامات خود را در  4محور شامل محیطی ،زیرساختی ،تجهیزات و دستگاه
ها و همچنین خدمات رفاهی عملیاتی کرد زیبا ســازی گرافیــک محیطی و محوطه آرایی،
روشــنایی ،ایجاد فیبر نوری ،استانداردسازی دستگاه های موجود و نیز نوسازی سرویس های
بهداشتی و نمازخانه مجموعه شهربازی تنها گوشهای از اقدامات شهرداری مشهد در این مدت
بوده اســت.وی در ادامه با اشاره به تالش های مدیریت شــهری مشهد برای جلب رضایت
گروههای مختلف شــهروندان به عنوان یکی از شــاخصهای شــهربازی افزود :در وضعیت
جدید این مجموعه الزامات مورد نیاز افراد توان یاب و کودکان نیز با رعایت نکات فرادســتی
نظیر شهردوســتدار کودک و شهر همگان لحاظ شده است .نوروزی تصریح کرد :در پاسخ به
رفع معضل همیشــگی کمبود پارکینگ پارک ملت  ،پروژه بزرگ پارکینگ زیر سطحیآزادی
در ضلع جنوبی این مجموعه در حال احداث اســت که پس از اجرای آن عالوه بر زیباســازی
پیشــخوان ورودی جنوب پارک ،فضای مناسبی برای اتوبوس ،خودرو شخصی ،دوچرخه و...
ایجاد میشــود و سهولت در دسترسی مراجعه کنندگان به شــهربازی را نیز به دنبال خواهد
داشــت.وی در خصوص هزینههای اجرای این طرح نیز گفــت :تا کنون تمامی این اقدامات
با هزینه ای بالغ بر ســی میلیارد ریال توسط شهرداری مشــهد انجام شده و مقرر گردیده تا
این مجموعه پس از دســتور ســتاد ملی کرونا ،با رعایت پروتکل های بهداشتی در فضائی به
وسعت  30000متر مربع و با ویژگی های خاص خود از جمله وجود مرتفع ترین چرخ و فلک
خاورمیانه و وسایل بازی متنوع و ...برای خدمت رسانی به شهروندان و زائران بازگشایی شود.

حقوقی شــورای شهر مشــهد ،از ویژگیهای حضرت امام رضا به گفتگومحوری ایشان
اشــاره کرد و گفت :وی در بدو ورود به توس ،هرچند در قامت کارگزار حکومتی ظاهر
شــد اما باب گفتگو را با نمایندگان تمام ادیان حاضــر بازکرده ،خود را با طرف گفتگو
همتراز کردند و در وضعیت برابر به مباحثه با ایشــان مــی پرداختند.وی ادامه داد :در
مشهدالرضا نیز می بایست همه عقاید و سلیقه ها مجال سخن و طرح ایده ها و نظرات
خود را داشته از امنیت و آرامش روان برخوردار باشند .منشور حقوق شهرنشینی در این
باب تالش فراوان داشته تا برای تبیین این مهم همه را مجاب کند.

وی اضافـه کـرد :شـورای شـهر مشـهد بـه
اصلاح طـرح تاکیـد دارد ولـی ظرفیـت و
تـوان مدیریـت شـهری ،جـدا از مشـاور ،باید
در ردههـای اسـتانی و کیمسـیون مـاده 5
دنبـال شـود و آنچـه وظیفـه شـورای شـهر
اسـت ،اعمـال شـود.
یکی از جهت گیریهای شورای پنجم،
حفظ ساکنان بومی بافت
پیرامونی حرم است

رئیـس شـورای شـهر مشـهد عنـوان کـرد:
یکـی از جهـت گیریهـای شـورای پنجـم،
حفـظ سـاکنان بومی و جلب مشـارکت مردم
در بافت اسـت کـه در همین راسـتا پنج دفتر
تسـهیل گـری فعـال شـده و از سـوی دیگر
بـه دنبـال احیای راسـتاهای تاریخـی ،تملک
خانههـای بـا قدمـت در راسـت ه هـای هویت
تمدنـی و دینـی منطقه هسـتیم کـه اقدامات
ارزشـمندی نیـز در ایـن جهـت اجرایـی
شـده اسـت.حیدری بـا بیـان اینکـه مدیریت
شـهری در ایـن دوره پیوسـته بـرای تغییـر
رویـه مهاجـرت تلاش کـرده اسـت ،گفت:
جهتگیـری مـا تثبیـت سـاکنان بومـی بـوده
و در همیـن راسـتا ،پاسـخگویی بـه املاک
ریزدانـه بـه مراتـب بیشـتر از املاک بزرگ
بـوده اسـت .همچنیـن فضاهـای مذهبـی

ایجـاد شـده در بافـت پیرامونی حـرم مطهر،
طـی سـه سـال اخیـر ،دوبرابـر و مسـاحت
فضـای سـبز احـداث شـده نیـز  1.5برابـر
نسـبت به دوره های گذشـته افزایش داشـته
ا ست .
برخی به دنبال فضاسازیهای رسانهای و
سیاسی هستند

وی بـا بیـان اینکـه رویکرد مدیریت شـهری
در ایـن دوره بـر مبنـای اصلاح و تغییر بوده
اسـت ،افـزود :در تعامـل بـا سـازمان بودجـه
بـه دنبـال اخـذ اوراق مشـارکت بـرای تامین
زیرسـاختها بودهایـم و نـه خریـد ملـک؛
شـهرداری زیرسـاختها را فراهـم میکنـد
و مابقـی طـرح را شـهروندان و مـردم پیـش
خواهنـد بـرد .در چنیـن فضایی ،برخـی افراد
و عناصـری بـا اهـداف و نیاتی مشـخص ،به
دنبـال فضاسـازیهای رسـانهای و سیاسـی
هستند .
رئیس شـورای شـهر مشـهد گفت :براسـاس
طـرح دو فوریتـی کـه اخیـرا بـه تصویـب
شـورای شـهر رسـید ،ظرفیـتهـای قانونی
بـه شـهردار برای توقـف طرح تفویض شـده
اسـت و چنانچـه مشـاور ،حقـوق مـردم را
نادیـده بگیرد ،شـهردار بایـد از اختیارات خود
اسـتفاده کند.

شهردار مشهد با بیان اینکه صحبت و شعار
در خصوص توســعه شــهر مشهد بیش از
اندازه است ،گفت :توسعه شهر مشهد باید
عملی شود که یکی از مهمترین موضوعات
آن تامیــن مالی در پروژههای حمل و نقل
ریلی اســت ،تمام استان به وظیفه خود در
این خصوص عمل کند و دســتگاهها نباید
ن موقعیت تنها
مدیریت شــهری را در ایــ 
بگذارند.
محمدرضا کالئی در نود و ششمین جلسه
شورای اسالمی شهر مشــهد که در تاالر
شــهر برگزار شد ،در جریان تصویب الیحه دوفوریتی انتشار اوراق مالی اسالمی برای طرحهای حملونقل
شهری عنوان کرد :تامین مالی در سال  ۹۹موضوع مهمی است .مدیریت شهری در شهر مشهد نشان داده
که زمینه جذب منابع و تبدیل آن به پروژه را دارد .مدیریت شــهری میتواند منابع را جذب و ضمانتهای
الزم را ارائه داده و بازپرداخت آن را به موقع انجام دهد .همچنین ظرفیت فنی و تخصصی برای جذب نیز
در اختیار ماست و از این مسیر میتوان پروژهها را در زمان مقرر تحویل داد تا پروژه طوالنی نشود .چیزی
که حتی در رقبای قدیمی ما ،یعنی مدیریت شهری تهران هم وجود ندارد.
شهردار مشهد با اشاره به اینکه هزینههای ساخت مترو افزایش داشته بیان کرد :منطقی نیست که با توجه
به افزایش قیمتها مشابه سالهای قبل برای ساخت مترو سالی  ۷۰۰تا  ۸۰۰میلیارد تومان بودجه دریافت
کنیــم .در وضعیت فعلی قیمتها بیش از  ۳برابر شــده و به همین جهت ضروری اســت مجلس در این
خصوص تمهیداتی بیاندیشد .شاید حجم کار ما تنها کمی کاهش پیدا کند اما با این حال باز هم گلیم خود
را از آب بیرون میکشیم ولی قطعا سایر شهرها با این روند امکان فعالیت نخواهند داشت.
کالئی با بیان اینکه صحبت و شــعار در خصوص توســعه شهر مشهد بیش از اندازه است ،خاطرنشان کرد:
باید توســعه شهر مشهد عملی شــود .یکی از مهمترین موضوعات در این زمینه تامین مالی در پروژههای
حملونقل ریلی اســت .همچنین توجه به لوایح مربوط به اتوبوسرانی اهمیت داشته و بایستی تمام استان
ن موقعیت تنها بگذارند.
به وظیفه خود در این خصوص عمل کند و دستگاهها نباید مدیریت شهری را در ای 
وی تاکید کرد :در ماههای گذشــته یکی از مهمترین موضوعاتی که توانســت آرامش اجتماعی را در کنار
رکود شــدید اقتصادی در شهر مشهد حفظ کرده و نیروی انسانی را به کار بگیرد ،پروژههای بزرگ شهری
بود .باتوجه به چشماندازی که داریم ،باید این پروژهها را با قوت و قدرت ادامه بدهیم .با توجه به نوسانات
ی چرخه زیارت مانند گذشــته فعال نخواهد شد که این مساله بر اشتغال
شــیوع بیماری کرونا ،به این زود 
اثرگذار است .حتی در صورت فعال شدن حوزه گردشگری درآمد آن بازهم کفاف گردش مالی تامین کننده
رشد اقتصادی را نخواهد داشت.
کالئی با بیان اینکه  ۶۰۰میلیارد تومان تعهدی اســت که دولت به شــهرداری مشــهد داده و بودجه بافت
اطراف حرم به میزان  ۸۰۰میلیارد تومان نیز به آن اضافه میشــود ،گفت :امروز مسئوالن باید به عهد خود
وفا کنند و بایستی این ارقام تزریق شود .اینکه بگوییم برای ما اولویت اول ساماندهی بافت پیرامونی حرم
امام رضا(ع) اســت ولی هیچ اقدامی در مسیر انتشــار اوراق مشارکتی که یک سال است مراحل آن طی و
اعداد آن قطعی شــده و دولت در ســال  ۹۸به ارائه  ۶۰۰میلیارد تومان با ارائه  ۵۰درصد اصل و سود تعهد
داده است ،گام برنداریم ،امکانپذیر نیست.
وی افزود :اگر صحبتی در خصوص توســعه شهر مشهد میشــود و یا اگر بافت پیرامونی حرم مطهر برای
مسئوالن مهم است ،االن فرصت عمل است .تا پایان تیر ماه فرصت است که این  ۲عدد را محقق کنیم.
وصول ســایر اوراق نیز باید از همین ابتدا به شــکلی محکم مورد حمایت قرار گیرند .شهرداری تهران در
اســفند سال  ۹۰۰ ،۹۷میلیارد تومان اوراق مشارکت برای مترو منتشر کرد اما هنوز نتوانسته آن را از بانک
برداشت کند چون هنوز نتواسته ضمانتهای الزم را بدهد.
شــهردار مشهد ادامه داد :ما در شهریور سال گذشته اوراق سال  ۹۷را خرج کرده و به اتمام رسانده بودیم.
عدهای میگویند که شورا میتواند این پول را روی زمین هزینه کند تا رضایت خاطر بیشتری به دست آورد
اما به نظر من تالشی که شورا دارد تا آیندگان شهر مشهد از حمل و نقل پاک بهره ببرند ،قابل تقدیر است.

واکنش معاون وزیر
به احتمال رسمی شدن
MMA

درخواست مهلت فدراسیون فوتبال ایران از فیفا

در حالــی که پیش از این در جلســهای با حضور برخی
مسئوالن و اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مقرر
شد پاسخی روشن درباره ماهیت فدراسیون به فیفا داده
شــود ،در جدیدترین اتفاق این فدراســیون درخواست
مهلت دو هفتهای برای تعیین تکلیف خواســتههای فیفا
را مطرح کرده است.
به گزارش ایســنا ،پس از برگزاری جلســاتی با حضور
برخی مسئوالن و کارشناســان حقوقی و مدیران ارشد
فدراسیون فوتبال پیرامون ایرادهای اخیر فیفا نسبت به
اساســنامه اصالحی ،قرار بر این بود ،در نامهای صریح
و روشــن جواب خواســتههای فیفا داده و اعالم شــود
فدراســیون فوتبال با استناد به قوانین جاری کشور جزو
نهاد «عمومی -غیردولتی» است و هر عنوانی غیر این،
مغایر با قوانین ملی ایران خواهد بود ،موضوعی که باعث
شــده محمود اســامیان عضو هیات رئیسه فدراسیون
فوتبــال در اظهارنظری آن را غیرممکــن بداند و ورود
شــخص رییس جمهور به موضوع اصالح اساسنامه را

بیبرنامگیمطلق!

خواستار شود.در تازهترین اتفاق اما فدراسیون فوتبال روز
یک شــنبه هشتم تیر ،در نامهای به فیفا خواستار مهلت
بیشتر شده تا ابعاد حقوقی و قانونی این موضوع را برای

جلب رضایت فیفا و رفع ســوء تفاهمات طرفین بررسی
کند.فدراســیون فوتبال این مهلت را به عنوان بررســی
بیشــتر موضوع در دولت و برگزاری جلسات بیشتر برای

دروازهبان پیکان بعد از شکست سنگین تیمش
مقابل پرســپولیس که به ادعای کارشناســان
با اشــتباه او روی گل اول همــراه بود ،به این
اتهامات پاسخ داد.
به گزارش «ورزش ســه» ،وحید شیخ ویسی،
دروازهبــان پیــکان نتوانســت در روز تقابل با
پرســپولیس به عنوان چهره درخشــان تیمش
ظاهر شــود و در نهایت نیز با اشتباه روی گل
اول ،مسیر شکست تیمش را هموار کرد .او البته
به این اتهامات پاسخ داده و از عملکردش دفاع
کرد.وی درباره بازی مقابل پرســپولیس گفت:
مســلما بازی برای ما خوب نبوده چرا که ســه
گل خوردیم و نتیجه بازی را هم واگذار کردیم.
مــا موقعیتهای زیادی هم به حریف دادیم اما
آنها گلزنی نکردنــد و وقتی اینگونه برای همه
روزی بدی بوده مشــخص اســت کــه نتیجه
نمیگیریم .تیم ما همیشه منتظر است که یک

یافتن یک راهکار مناســب درخواست کرده که این نهاد
بینالمللی هنوز پاســخی به خواســته ایران نداده است.
محمود اسالمیان ،عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال
صبح امروز با بیان اینکه حل مشکل اساسنامه فدراسیون
فوتبال و جلب رضایت فیفا خارج از توان این فدراسیون
اســت ،ورود شــخص رییس جمهور به این موضوع را
خواســتار شده اســت .موضوعی که حکایت از ضعف و
ناتوانی مسووالن فدراسیون و بیبرنامگی مطلق آنها در
مدیریت فوتبال و اصالح اساسنامه دارد.ضعفی سیستمی
کــه در نتیجه حضــور مدیرانی ضعیف حاصل شــده و
متاسفانه تنها دستاورد حضور این افراد در فوتبال کشور
نیز ایجاد مشکل و انعقاد قراردادهای میلیاردی و خالف
منافع ملی بوده است.
امید اســت که با تدبیر دلســوزان ورزش و حذف افراد
بیاثــر از چرخه فوتبال که منافع فردی را بر منافع ملی
ترجیح میدهند زمینه رشــد و تعالی فوتبال کشور بیش
از پیش فراهم شود.

که هجمههای علیه شــیخ ویســی از کجا آب
میخورد.او ادامه داد :یکســری مسائل را خودم
میدانــم .در ادامه به این مســائل رســیدگی
میکنــم .من تا االن با مدیربرنامه کار نکردم و
یکسری مدیربرنامه در حوالی تیم ما هستند که
هم پستیهای من را در این تیم دارند و منتظر
هستند که من اشــتباه کنم .شما دیدید که در
نبود من هم تیم ما  3یــا  4گل خورده و هیچ
اتفاقی نیفتاده است .سنگربان خارجی یا داخلی
داشتیم و باختیم اما هیچ هجمهای وجود نداشته

است .متاسفانه هیچ زمان در این فوتبال از من
حمایت نشده است .خیلی حرف در سینهام دارم
و فعال در همین حد را میگویم .شــیخ ویسی
با اشــاره به این انتقادات در ادامه گفت :من دو
سال اســت که خیلی وقتها جواب ندادم ولی
االن میخواهــم صحبت کنم چرا که تمام تیم
اشــتباه میکنند اما بعد از شکســت گلر مقصر
میشود .همه آدمها داخل و خارج زمین اشتباه
میکنند اما اشتباهات من فقط دیده میشود؛ از
همه حمایت میشود به غیر از من!

511/1اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 1 .ـ نظر به دستور مواد
 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره 139860306013002202
مورخ 1398/11/3هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای
سید حسین نوربخش شهری فرزند ابوالحسن در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 232/69متر مربع از پالک شماره  604فرعی از  118اصلی واقع
در اراضی بهاباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شــده مع الواســطه از آقای حسین افضلی مالک رسمی محرز گردیده است ،لذا به موجب
ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15
روز از طریق این روزنامه و محلی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده
اعتراض داشــته باشند باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک
تســلیم و گواهی تقدیم و رســید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 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 دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول1399/3/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/10 :
سید ضیاء الدین مهدوی شهری ـ سرپرست ثبت اسناد و امالک 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 ســاختمانهای فاقد ســند رســمی  .برابر رای شــماره
 139960306271000536هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک مشــهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عالیه عبداللهی خورقی فرزند غالم حسین به شماره شناسنامه  631صادره از
مشــهد در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  78/82متر مربع قســمتی از پالک  71اصلی بخش  9واقع در خیابان مسلم جنوبی  8فضه  5پالک
 95اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه حکاک محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد .م.الف 225تاریخ انتشار نوبت اول:
 .1399/3/26تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/10 :
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 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 ســاختمان های فاقد ســند رســمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره 1398603013000490
مورخ 1398/3/5هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای
حســین پور ســلطانی فرزند حسن در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل به مســاحت کل  204/55متر مربع از پالک شماره  2027فرعی
از  154اصلی واقع در اراضی کاخک بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شــده از ورثه مرحوم عبدالرحیم فیض مالک رســمی محرز گردیده
اســت ،لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو
نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع
به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره
ثبت محل وقوع ملک تســلیم و گواهی تقدیم و رســید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومــی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد ک در ایــن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول .1399/3/24 :تاریخ
انتشار نوبت دوم1399/4/10 :
سید ضیاء الدین مهدوی شهری ـ سرپرست ثبت اسناد و امالک گناباد

سرمربی تیم شهرخودرو میگوید امیدوارم همیشه دعای خیر آنها بدرقه راه ما باشد ،متاسفم
که نمیتوانیم از حضور یار دوازدهم بهرهمند شویم.
به گزارش ایســنا ،مجتبی سرآسیایی درباره دیدار تیمش مقابل ذوب آهن گفت :قبل از بازی
هم گفتم بازی ســنگینی مقابل تیم سختکوش ،تاکتیکی و پرمهره ذوب داریم .فوتبال بسیار
زیبایــی این تیم ارائه کرد و به مربیان حریف تبریک میگویــم .فوتبال زیبایی را از دو تیم
شــاهد بودیم.او افزود ۲۰ :دقیقه درگیر مســائل داوری شدیم .تمرکزمان را از دست دادیم و
در همــان برهه ضربه خوردیم .در بیــن دو نیمه با بچهها صحبت کردم و آرامش که بر تیم
برقرار شد ،توانستیم به بازی برگردیم و در نهایت به  ۳امتیاز دست یافتیم .ذوب واقعا حریف
سرســختی بود.سرآســیایی درباره داوری گفت :چند اتفاق رخ داد که به نظر ما باید داور به
ســود شهرخودرو سود میزد .طبیعی اســت که هر تیمی توقع دارد سوتها به سودش باشد.
اشــتباه داوری هم جزیی از فوتبال است و بازیکنانم نباید تمرکزشان تحت هیچ شرایطی به
هم بخورد .توقع دارم که بازیکنانم به تصمیمات داور اعتراض نکنند.وی در رابطه با عملکرد
بازیکن جوان تیمش ،منصوری گفت :او نخستینبار بود که فیکس بازی کرد .توقع از او زیاد
اســت ،جوان است و اینده خوبی دارد .نســبت به کمتجربه بودنش ،عملکرد خوبی داشت و
باعث شــد روبهروی تیمی مثل ذوب ما نبود بازیکنانی مثل فرجی و نعمتی را حس نکردیم.
در مورد رحمتی نیز باید بگویم که او فوتبالیســت تمامنشدنی ایران است.سرآسیایی در پایان
درباره غیبت تماشــاگران در ورزشــگاه گفت :امیدوارم همیشه دعای خیر آنها بدرقه راه ما
باشــد .متاســفم که نمیتوانیم از حضور یار دوازدهم بهرهمند شــویم .امیدوارم هرچه زودتر
کرونا نابود شود و دوباره مثل گذشته بتوانیم از امتیاز میزبانی به بهترین شکل استفاده کنیم.

دوم جدولیم اما هنوز سر حرفم هستم

511/3اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد

sobhe.emrooz.news@gmail.com

سرآسیایی ۲۰ :دقیقه درگیر مسائل داوری شدیم

شیطنتها علیه من از داخل تیم آب میخورد!
گل بخوریم و بعد حمله کنیم! دیروز هم اینطور
بود و ما ترســو بازی میکنیم .همیشــه دنبال
این هســتیم که با گلزنــی حریف دل و جرات
پیدا کنیم و برای حمله کــردن انگیزه بگیریم
که اکثرا بی نتیجه اســت.دروازه بان پیکان با
انتقاد بــه عملکرد تیمش گفــت :تمام تیم ما
مشکل دارد و این شــرایط فقط بر عهده یک
نفر نیســت .وقتی توپ از نیمه ما عبور میکند
برای حریــف موقعیت گل ایجاد میشــود .با
حضور آقای ویسی یک مقدار نظم تیمی خوبی
به دســت آوردیم و در بازیهای دوستانه خوب
عمل کردیم اما در اولین بازی رســمی نشــان
دادیم که هنوز خیلــی کار داریم .امیدواریم که
در ادامه مســابقات بتوانیم به حداکثر امتیازات
دست پیدا کنیم.
شیخ ویسی درباره صحنه گل اول علی علیپور
و عملکــردش مقابل پرســپولیس گفت :به هر
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پاسخ شیخ ویسی درباره اتهام تبانی با پرسپولیس

حال وقتی در محوطه  6قــدم چنین ضربهای
میزنند شانس بسیار باالیی برای گلزنی وجود
دارد .من هم روی این صحنه غافلگیر شدم که
تا واکنش نشــان دادم نتوانستم توپ را خوب
کنترل کنم و توپ گل شــد .یک بازیکن آنها
مقابل چهار بازیکن ما به راحتی ضربه سر زد و
ما هم گل خوردیم .تیم ما تمرکز الزم را ندارد
و از ابتدای فصل اینطور بوده است .دروازه بان
پیکان درباره اینکه عملکرد او طی ســه بازی
اخیر مقابل پرســپولیس مورد توجه قرار گرفته
اســت ،توضیح داد :وقتی یک تیم میبازد همه
به دنبال مقصر هســتند .من با شخص خاصی
کار ندارم شما االن بازی روز گذشته ذوب آهن
را ببینیــد که قراردادش هم بــه زودی تمدید
کرده بود چه گلی خورد .به هر حال من کســی
را مقصر نمیدانم چون اشــتباه پیش میآید و
توپ وارد دروازه میشــود .مــن خودم میدانم

سه شنبه10تیرماه /1399سال سوم /شماره715

ورزشی

معاون وزیر ورزش به احتمال صدور مجوز برای فعالیت رســمی رشته MMA
واکنش نشان داد.
به گزارش «ورزش سه» ،با اینکه بعد از درخشش امیر علیاکبری ،کشتی گیر
سابق تیم ملی در رشــته  MMAاین روزها تعداد زیادی از ورزشکاران ایرانی
به سمت این رشته کشیده شــده اند ،اما هنوز ورزشکاران این رشته در ایران
مجوز فعالیت ندارند.
مهــدی علینژاد ،معاون وزیر ورزش که امروز در مجمع عمومی فدراســیون

ورزش های رزمی صحبت میکرد ،گفت :سیاست وزارت ورزش دادن مجوز به
 MMAنیســت و تا زمانی هم که ورزشی زیر مجموعه کسی نیست نمی توان
در مورد آن پاســخگو بود .با توجه به شرایطی که این رشته در دنیا دارد فعال
مصلحت نمیبینیم به این رشــته مجوز بدهیم .اگر فضای قهرمانی برای آن
فراهم شود آن وقت به این رشته فکر خواهیم کرد ،اما تا االن درخواستهای
ســازمان  MMAرد شده است و عزمی در کشور برای آن وجود ندارد .درست
نیست چیزی که زیر زمین است را مجوز بدهیم و آن را روی زمین بیاوریم!

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

511/4اداره 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 ســاختمانهای فاقد ســند رســمی  .برابر رای شــماره
 13996030627100208هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک مشــهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اکرم هفت رنگ فرزند محمد علی به شــماره شناسنامه  19249صادره از مشهد در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  134/80متر مربع قسمتی از پالک  83فرعی از  155اصلی بخش  9واقع در جاده سیمان علی آباد الله 1هنرستان
حضرت زهرا ( ص) جنب سوپرمارکت خریداری از مالک رسمی آقای عباس رمضان زاده 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.الف211
تاریخ انتشار نوبت اول .1399/3/26 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/10 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
مفقودی
سند – سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری سیستم سایپا تیپ  131EXمدل  1392به شماره پالک  36ایران  996ن  32شماره موتور 4942431
شماره شاسی  NAS411100D1286402مربوط به مهدی مرادپور حاجی یار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی
برگ ســبز خودرو ســواری سیستم پراید تیپ جی ال ایکس آی مدل  1388به شماره پالک  42ایران  421ط  87شماره موتور  3001887شماره
شاسی  S1412288000003مربوط به هادی نجد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مالک باشگاه شــهرخودرو گفت :اگر امروز در رده دوم جدول ردهبندی هستیم اما هنوز پای
حرفی که بابت تعطیلی لیگ زدهام ،هســتم.به گزارش «ورزش سه» ،فرهاد حمیداوی پس
از پیروزی دو بر یک شهرخودرو خراسان برابر ذوبآهن اصفهان اظهار داشت :ابتدا باید این
پیروزی را به بازیکنان ،کادر فنی و هواداران شــهرخودرو تبریک بگویم .تیم ما یک فوتبال
زیبا و مالکانه را برابر تیم دونده و جوان ذوبآهن اصفهان به نمایش گذاشتند و سه امتیازی
را به دســت آورد که حق تیم شهرخودرو از این زیبا بازی بود.وی افزود :ذوبآهن هم انصافا
بسیار با انگیزه ظاهر شد و برابر شهرخودرو پا پس نگذاشت که باید به کادر مدیریتی و فنی
این باشــگاه خوب و ریشهدار اصفهانی تبریک بگویم.مالک باشگاه شهرخودرو یادآور شد :با
اینکه حداقل امروز در رده دوم جدول ردهبندی هســتیم و مقابل ذوبآهن هم نشــان دادیم
کــه فوتبالی عقب نیســتیم ،مضاف بر اینکه با پرداخت 80درصدی قراردادها ثابت شــد که
مشــکل مالی هم نداریم؛ باز سر حرفهای خودم استوار هســتم و اعتقاد دارم بازی در این
شــرایط بسیار خطرناک است و نباید ریســک کرد.وی با اشاره به صحبتهای دبیر کارگروه
مراقبت و درمان کوید 19دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گفت :با اینکه اعالم میشود حداقل
شــهر مشــهد از مرحله قرمز عبور کرده و در رسانهها وضعیت «هشــدار بسیار باال» اعالم
کردهاند ،باز برخی مدعی هســتند که لیگبرتر باید تحت هر شرایطی برگزار شود.حمیداوی
در خاتمه یادآور شــد :به هر ترتیب بازیکنان ما در این بازی تمام توان خود را در ورزشــگاه
امام رضا (ع) را به اجرا گذاشــتند اما نبود تماشــاگران در اســتادیوم ،در این شــرایط وخیم
کرونا واقعا حس شــد و نشان داد که فوتبال بدون تماشاگر معنایی ندارد .ای کاش کرونایی
در کار نبود.

511/5اداره 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 ســاختمانهای فاقد ســند رســمی  .برابر رای شــماره
 139960306271000473هیات 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 نصرت بیدل زاک فرزند رحیم به شماره شناسنامه 168صادره از مشهد در ششدانگ
اعیان یک باب خانه به مساحت  134/90متر مربع قسمتی از پالک  55فرعی از  76اصلی بخش  9واقع در مشهد بلوار بهمن  26/11نبش حجت
پالک 3اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه خانم کوچک محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 213تاریخ انتشار نوبت
اول .1399/3/26 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/10 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
511/6اداره 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 ســاختمانهای فاقد ســند رســمی  .برابر رای شــماره
 139960306271000475هیات 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 نصرت بیدل زاک فرزند رحیم به شماره شناسنامه 168صادره از مشهد در ششدانگ
یک دربند مغازه به مســاحت  43/22متر مربع قســمتی از پالک  55فرعی از  76اصلی بخش  9واقع در خیابان خواجه ربیع بهمن  26/11پالک 1
اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه اوالدی خانم کوچک محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 215تاریخ انتشار نوبت
اول .1399/3/26 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/10 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
511/7اداره 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 ســاختمانهای فاقد ســند رســمی  .برابر رای شــماره
 139960306271000206هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک مشــهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حوا تیلونتن فرزند قربان به شــماره شناسنامه  17660صادره ازنجف در ششدانگ
اعیان قسمتی از یک باب ساختمان به مساحت  10متر مربع قسمت دیگر ساختمان به مساحت  79مترمربع ( که قبال تحت پالک  2161فرعی از 14
اصلی بخش  9ســند ششــدانگ صادر شده است) از پالک  14اصلی بخش  9واقع در طالب کوی مهدی -عالمه طباطبایی  29پالک  101خریداری
اعیــان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه عبداله رضوی محرز گردیده اســت .لذا بــه 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 تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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 219تاریخ انتشار نوبت
اول .1399/3/26 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/10 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
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دادستان تهران از پیگرد قضایی دونالد ترامپ در ماجرای ترور
سردارسلیمانی خبر داد

ادســتان تهران از شناســایی  ۳۶نفر از افرادی که در ترور سردار
ســلیمانی نقش داشــتند ،خبر داد .القاصی مهر دادستان تهران در
جلســه امروز مســئوالن قضایی با اشــاره به اقدامات انجام شده
برای پیگیری پرونده ترور ســردار قاســم سلیمانی اعالم کرد۳۶ :
نفر از افرادی که در ترور حاج قاســم مباشــرت ،مبادرت و آمریت
داشــتند ،اعم از مسئوالن سیاسی و نظامی آمریکا و دیگر دولتها
شناســایی شدند که توســط مقام قضایی برای آنها دستور جلب و
اعالم وضعیت قرمز از طریق پلیس بین الملل صادر شده است.وی
عنوان اتهامی این افراد را «قتل» و «اقدام تروریستی» اعالم کرد
و افزود :در راس این فهرســت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا
قرار دارد و تعقیب قضایی او حتی پس از پایان دوره مســئولیتش
نیز پیگیری خواهد شد.
بازداشت  ۳متهم اصلی ضرب و جرح پزشک پیرانشهری

دادستان پیرانشهر از بازداشت متهمان اصلی پرونده ضرب و جرح
پزشک بیمارستان امام خمینی پیرانشهر خبر داد و گفت:هم اکنون
 3نفــر از متهمان اصلی این پرونــده در اختیار مراجع قانونی قرار
گرفتهاند .سعید خدایی ضمن ابراز ناراحتی از موضوع چند روز اخیر
در بیمارســتان امام خمینی پیرانشــهر که منجر به مجروح شدن
پزشک متخصص بیهوشــی بیمارستان شده بود ،اظهار داشت :در
پی درگذشــت یکی از شهروندان پیرانشهری در روز یک شنبه (1
تیرماه) در بیمارستان امام خمینی(ره) پیرانشهر اعضای خانواده فرد
متوفی پس از حضور در بیمارســتان با حمله به یکی از پزشــکان
بخش ایزوله بیماران کرونایی ( متخصص بیهوشــی) باعث ایراد
ضرب و جرح به وی شــدند .وی ادامه داد :این افراد در ادامه این
اقدام ناشایســت خود تعدادی از دســتگاهها و تجهیزات درمانی را
تخریب کرده و خســارات سنگینی وارد کردند .دادستان عمومی و
انقالب شهرســتان پیرانشهر افزود :در این رابطه هم اکنون  3نفر
از متهمان اصلی این پرونده در اختیار مراجع قانونی قرار گرفتهاند.
جزئیات جدید از ماجرای هواپیمای اوکراینی

غالمعباس ترکی دادستان نظامی استان تهران در دیدار با جمعی از
خانوادههای شهدای سانحه هواپیمای اوکراینی و تعدادی از وکالی
آنان که در ســازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد ،گفت :از
خانوادههای محترم شهدای سانحه هوایی تشکر میکنم که دعوت
امروز سازمان قضایی نیروهای مسلح را پذیرفتند ،هرچند پرداختن
به جزئیات سانحه در حضور بازماندگان و خانوادههای شهدا سخت
است .دادســتان نظامی تهران با اعالم اینکه دادسرای نظامی در
بررسیها به یک ســری از خطاها رسیده است ،یکی از خطاهای
تاثیرگذار و عمده در این سانحه را چنین عنوان کرد :سامانه سیاری
که موشــک شلیک کرده پس از راه اندازی مجدد به دلیل شرایط
میدانی ،شمال واقعی را دقیق تعیین نمیکند و همین اشتباه فاحش
موجب میشود که سمت اهداف شناســایی شده توسط سامانه با

8

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

حسینرفیعی

اختالفی حدود  ۱۰۵درجه توســط اپراتور مشاهده شود و این خطا،
مبنای یک سلسله اشتباهات دیگر قرار میگیرد و در نتیجه سامانه
پدافندی دچار اشتباه میشــود .کاربر سامانه پدافندی ،مشخصات
هدف شناسایی شــده را به مرکز هماهنگی مربوط اعالم میکند،
ولی پاسخی دریافت نمیکند و اطالعات ثبت شده نشان میدهد
که پیام ســامانه دفاعی با مرکز هماهنگی مبادله نشــده و قبل از
مبادله پیام و دریافت پاســخ ،متأسفانه کاربر اقدام به شلیک کرده
در حالیکه این قطع ارتباط تنها در حد چند ثانیه بود.
صادق زیباکالم :احمدینژاد در صورت تایید صالحیت باالی
 20میلیون رای دارد

صادق زیباکالم« :همانگونه که اکنون مجلس در اختیار تندروها،
جبه ه پایداری و طرفداران احمدینژاد قرار گرفت ،اکنون انتظار این
است که یک شخص تندرو در  1400رئیسجمهور شود .البته باید
توجه داشــت که این انتخاب احتماال با مشارکت  20تا  30درصد
مردم محقق خواهد شــد اما مســاله مهم این است که بعد از این
رخداد ،آنها ناچار خواهند بود پاسخگوی اقداماشان باشند .واقعیت
امر این اســت که نمیشود یک جناح تمامی سیاستهای کالن را
تعیین کند و متعاقب آن انگشــت اتهام را به سوی حسن روحانی
و اصالحطلبان بکشــند و بگویند چــرا وضعیت مملکت این گونه
است ».زیباکالم در بخشی دیگر از گفتههای خود پیرامون شانس
پیروزی احمدینژاد یا جریان پیرو او در انتخابات ریاست جمهوری
 1400تاکید کرد« :مســاله این است که در ارتباط با احمدینژاد و
آینده حضور او در انتخابات بباید برخی نهادها تصمیمگیری کنند.
در صورت تایید صالحت او از سوی شورای نگهبان ،احمدینژاد با
باالی  20رای رئیسجمهور آینده خواهند شد».
واکنش پلیس به خبر حضور یک ایرانی در هتل محل اقامت
قاضی منصوری

ســردار هادی شــیرزاد رئیس پلیس بینالملل نیروی انتظامی در
خصوص اینکه چرا منصوری در رومانی در بازداشت نماند ،اینگونه
توضیــح داده بود« :زمانی که بــرای یک متهم اعالن قرمز صادر
شــود ،دادگاه کشــوری که متهم در آن حضور دارد ،بر اســاس
مستندات کشــور درخواستکننده اعالن قرمز ،برای محاکمه وی
زمانــی را تعیین میکند ،نوبت دادگاه آقای غالمرضا منصوری نیز
در تاریخ  ۲۲تیر تعیین شــده بود ،متهمی که برایش اعالن قرمز
صادر شــده ،تحت نظر پلیس و قوه قضائیه آن کشور قرار خواهد
داشــت .همچنین متهم یا باید بازداشت شــود و به زندان برود یا
اینکه تحتالحفظ و ممنوعالخروج باشــد ،درباره آقای منصوری با
توجه به شــرایط کرونایی ،حکم قاضی رومانی مبنی بر بازداشت
وی در زنــدان نبود و برای ما نیز در نامــهای اعالم کردند که تا
تاریــخ برگزاری دادگاه ،زیرنظر پلیــس و قوهقضائیه خواهد بود و
ممنوعالخروج اســت ».وی در خصوص خبرهای مطرح شــده در

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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صادق زیباکالم :احمدینژاد در صورت تایید صالحیت باالی  20میلیون رای دارد /بازداشت  ۳متهم اصلی ضرب و جرح
پزشک پیرانشهری /روایت وزارت صنعت از «سند  ۲۵ساله ایران و چین» /جزئیات جدید از ماجرای هواپیمای اوکراینی
خصــوص حضور یک ایرانی ،لحظاتــی قبل از مرگ منصوری در
هتل محل اقامت او ،با تکذیب این دست از اخبار ،تاکید کرد :هیچ
پیام رسمی از سوی اینترپل در خصوص این موضوع ارسال نشده
اســت و بحثهای مطرح شده در رسانه با توجه به اینکه پیامی از
سوی پلیس بخارست ارسال نشده مورد تایید نیست .رئیس پلیس
بینالملل ناجا در خاتمه در مورد دیگر متهمان فراری ،اظهار کرد:
وقتــی قاضی یک پرونده تصمیم به پیگیــری و تحت پیگرد قرار
دادن افرادی در خارج از کشــور میگیرد ،قوه قضائیه طی حکمی
مشخصات فرد را به همراه جرائم ارتکابی به پلیس اعالم میکند و
پلیس با اقدامات فنی اعالن قرمز درخواست شده از مرجع قضایی
را به تایید اینترپل جهانی میرساند و اعالن قرمز صادر میشود.
واکنش احمد خاتمی به تعطیلی حج :متولیان حرمین شریفین
از تجمع ایرانیان نگران هستند

سید احمد خاتمی با بیان اینکه حج ابراهیمی ،اخالص و برای خدا
حرکت کردن از ارکان آن اســت ،افزود :برائت از مشرکان هم از
ارکان حج اســت و راز اینکه امام راحل (ره) بر حج ابراهیمی تاکید
میکردند ،به خاطر آن اســت که متولیان ناخلف حرمین شریفین
نه تنها برائت از مشــرکان ندارند ،بلکه برای شــرک و مشرکان
میدان باز میکنند و با دشــمنان اســام که در رأس آنها آمریکا
است ،همدســتی دارند .عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم با
اشاره به اینکه از دشمنان نشاندار امروز اسالم ،رژیم صهیونیستی
اســت ،خاطرنشان کرد :متأسفانه متولیان حرمین شریفین همیار و
همکار رژیم صهیونیســتی هستند و اهداف آنها را پیاده میکنند.
عضو شــورای عالی حوزههای علمیه افزود :راز تأکید امام خمینی
(ره) و مقام معظم رهبری بر اســتفاده از اجتماع ساالنه حج برای
تحقق منافع اســام ،این اســت که این فرصت ،فرصت بزرگی
اســت و میتوان از آن بهرههای زیادی برد .اما حیف که با تسلط
نااهالن ،این منافع اص ً
ال مطرح نیســت ،بلکه ضد آن مطرح است؛
به طوری که اکنون متولیان حرمین شــریفین به جای اینکه خود
پیشگام مبارزه با آمریکا باشند ،از تجمع ایرانیان که هدف این حج
ابراهیمی را در حج محقق سازند ،نگران هستند.
علم الهدی :دشمن عدالتخواهی را نشانه گرفته
تا منحرفش کند

امام جمعه مشــهد گفت :عدالتخواهی را دشمن نشانه گرفته تا به
نحــوی منحرفش کند و متأســفانه در برخی موارد نیز موفق بوده
اســت ،عدالت برای ما نقطه آرمانی اســت اما ذیل تقوا و والیت
موضوعیت دارد .حجت االســام علم الهــدی گفت :مقام معظم

رهبری در فرمایشــات اخیرشان ،مســاله عدالت را بهعنوان یک
آرمــان مهم نظام معرفی کردند .در نظام اســامی ،دو کار اصلی
داریم یکی توســعه اســام و دیگری عدالت اجتماعی است و جز
این دو مســاله کار دیگری در نظام نداریم که در توسعه اسالم به
مرحله استکبارســتیزی و در عدالت اجتماعی نیز به مرحله مبارزه
با جریانهای قدرت و ثروت رســیدیم.وی ادامه داد :مراقب باشید
جریان انحرافی به ســراغ شما بهخصوص نیروهای جوانتر نیاید
چون دشــمن فهمیده جوانان این مملکت از رهبری دســتبردار
نیستند از این رو شگردی که االن دشمن علیه ما اجرا میکند این
اســت که برای آرمانهای اعالمشده از طرف رهبری ،یک جریان
انحرافی میتراشــد و آن را تبلیــغ میکند تا نیروها را از رهبری و
والیت جدا کند.
روایت وزارت صنعت از «سند  ۲۵ساله ایران و چین»

معــاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس ســازمان توســعه
تجارت ایران گفت :آن بخشــی از قرارداد همکاری  ۲۵ســاله با
چین که مرتبط به این وزارتخانه میشــود ،مربوط به تامین برخی
کاالها ،مواداولیه ،ماشینآالت و تجهیزات از این کشور و همچنین
تامین بخشــی از نیازهای کاالیی چین اســت« .حمید زادبودم»
امروز (دوشنبه)در خاتمه نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود:
قرارداد همکاری  ۲۵ساله با چین ،یک برنامه جامع است که برای
سازمانها و دســتگاههای مختلف اجرایی به تفکیک تعریف شده
اســت .زادبوم خاطرنشــان کرد :همکاری در زمینه های فناوری
اطالعات ،توسعه همکاری های سازمان توسعه تجارت دو کشور،
تبــادل رایزنــان بازرگانی و غیره دیگر مواردی اســت که در این
قرارداد همکاری پیش بینی شده است.
فرماندار تهران :گزارشی از اجاره نشینی پشت بامها
نداشتهایم

رماندار تهران گفت :هیچ گزارشــی مبنی بر اجاره نشینی در پشت
بام ها تاکنون نداشــتهایم .عیسی فرهادی در گفتوگو با ایسنا ،با
تاکید بر اینکه تاکنون در تهران گزارشــی درباره اجاره نشینی در
پشت بام های تهران وجود نداشته ،افزود :هیچ اثر مشهودی هم در
پشــت بام ها مشاهده نمی شود که دال بر اجاره نشینی افراد برای
شب در بام خانهها باشد .وی افزود :در یکی از روزنامه ها گزارشی
همراه با عکسی از برپایی چادر در پشت بام ها به نقل از فردی به
چاپ رســید که این عکس هم دال بر اجاره نشینی افراد در پشت
بام ها نیســت چرا که ممکن است در تابستان افراد خانه بخواهند
شب در پشت بام بخوابند و چادر هم برپا کنند .وی تاکید کرد :بی

تردید اگر موردی از اجاره نشینی پشت بام باشد پیگیری میکنیم
و نتیجه را هم به اطالع شهروندان میرسانیم.
ورود شهرداری به حل مشکل مسکن در تهران

پیروز حناچی :در قانون شــهرداریها به مســکن اجتماعی خیلی
ضعیف اشــارهای شــده اســت؛ اما به مانند یک مأموریت برای
شــهرداری به این موضوع پرداخته نشده است .طبیعتا اگر منابعی
که اختصاص داده میشــود همچون تســهیالت بانکی مربوط به
مسکن ،به شهرداریها هم تخصیص داده شود و در کل حمایت و
پشتیبانی کنند ،چراکه نه .ابزارهای این موضوع مثل همه جای دنیا
در اختیار شهرداری هست همچون صدور پروانه ،زمین اختصاص
یافتــه به این موضــوع و حتی به جهت اجــاره داری بعد از بهره
برداری که معموال توســط شــهرداریها صورت میگیرد.شهردار
تهران با تاکید بر اینکه ظرفیت هایی در شــهرداری وجود دارد و
اگر حمایت های الزم صورت گیرد ،قطعا امکان پذیر است ،تصریح
کرد :به عبارتی دیگر اگر پشــتیبانی و حمایت هایی که معموال از
الگوی مســکن اجتماعی و مسکن مهر با دادن تسهیالت با بهره
های پاییــن به این موضوع اختصاص پیدا کنــد ،انجام این مهم
عملی خواهد بود.
روایت سردار حاجیزاده از کمک به خودروسازان

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه در حاشــیه بازدید از پژوهشکده
خودرو دانشــگاه علم و صنعت گفت :کار ســاخت با خودروسازان
است ،ما به رفع کاستیهایی که عزیزانمان در صنعت خودرو دارند
کمک میکنیم .بنــای تصدیگری نداریم ،برای رفع وابســتگی
کمــک میکنیم .تمام کشــورهای دنیا قائل به این هســتند که
ماهواره و ماهوارهبر لبه تکنولوژی است ،این فناوری را ما به کمک
آمریکا و اروپا به دست نیاوردیم ،بلکه به کمک طرفیتهای داخلی
به این فناوری رســیدیم .حرکت خوبی آغاز شده و این ریلگذاری
که برای بحث خودرو شده آینده بسیار خوبی دارد/.فارس
صادقی :تردید دارم عارف استعفا داده باشد

محمود صادقی با بیان اینکه اســتعفای عارف از ریاســت شورای
عالی سیاستگذاری اصالح طلبان از مسیر متعارف خود طی نشده
است ،اظهار کرد :این عضو هیات رئیسه شورای عالی سیاستگذرای
هستم ،ولی هنوز متنی از اســتعفای عارف به من و سایر اعضای
هیات رئیســه نرسیده اســت .عارف منتخب شورای عالی است و
استعفا را باید به همین شورا ارائه میداد/.تسنيم
منبع :تابناک

