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خبرهای شنیده شده گویای این است که
بعد از  38سال انتظار ،محل دقیق
پیکر های مطهر حاج احمد متوسلیان
و همراهانش پیدا شده و امید است
به زودی ایران میزبان حاج احمد شود
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خبرهای شنیده شده گویای این است که بعد از
 38سال انتظار ،محل دقیق پیکر های مطهر
حاج احمد متوسلیان و همراهانش پیدا شده و امید
است به زودی ایران میزبان حاج احمد شود

عضو کمیسیون امنیت و سیاســت خارجی مجل گفت:حادثه حمله ناو آمریکایی به
هواپیمای مســافربری ایر باس ایران دلیل محکمی برای رد ادعاهای بشردوستانه و
تابع دانستن آمریکا در زمینه قوانین بین المللی است.
جلیل رحیمی جهان آبادی با اشــاره به ســالروز حمله نــاو آمریکایی به هواپیمای
مســافربری ایران گفت :این حادثه یکی از موراد نقض آشــکار حقوق بین الملل و
هوایی در تاریخ معاصر است.
وی ادامه داد:حادثه حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران دلیل محکمی
برای رد ادعاهای بشــر دوستانه و تابع دانســتن آمریکا در زمینه قوانین بین المللی
است.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم عنوان کرد :در حالی
آمریکایی ها هواپیمای مســافربری ایران را مورد هدف قرار دادند که در خطوط بین
المللی و رسمی بر فراز آب سرزمینی پرواز می کرد.
وی افزود :در این راستا دستگاه دیپلماسی کشورمان درباره این حادثه شکایت کرده
اما متاســفانه از آنجایی که در نظام بین الملل دادگاهی برای رسیدگی به این گونه
موارد ندارد نمی توان از آمریکا شکایت کرد.
رحیمــی جهان آبادی عنوان کرد:دیوان بین المللی الهه به شــرطی اختالفات بین
دولت ها به شــرطی رســیدگی می کند که مورد توافق طرف اختالف باشــد اما
آمریکایی هــا قطعا به عنوان عامل جنایت حاضر به مراجعــه به دیوان بین المللی
نیستند.
وی بیان کرد:طرح شــکایت در شورای امنیت و مجامع حقوق بین الملل بگونه ای
باید باشــد که بتوانیم ماهیت واقعی آمریکایی ها افشــا کنیــم همچنین می توانیم
از ســازمان ملل درخواســت کنیم تا بخاطر این اقدام جنایــت کارانه علیه آمریکا
قطعنامه صادر کند و دارایی های آمریکا در سراسر جهان جهت پرداخت خسارت به
شهروندان ایرانی مصادره شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان
کرد:متاسفانه نظام بین الملل مبتنی بر حقوق نیست بلکه مبتنی بر زور است بر این
اســاس برخالف ادعاهایی که آمریکا دارد یکی از عوامل بی نظمی،رفتار های غیر
قانونی و خودسرانه مبتنی بر زور در روابط بین الملل آن ها هستند.

استعفای عارف به معنی تغییر راهبرد
میان اصالحطلبان است

 14تیر  1399درســت  38سال از آخرین باری که حاج
احمد زنده دیده شدهاســت ،میگذرد .بحبوحه جنگ بود
حاج احمد در مرزهای غربی کشور میجنگید .خرمشهر
را از دســت داده بودیم .اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۶۱
عملیات الی بیتالمقدس به فرماندهی احمد متوســلیان
از منطقه دارخوین به ســمت جاده اهواز-خرمشهر آغاز
شد .خرمشهر آزاد شد.
اواخر خرداد  ۱۳۶۱در مأموریتی به همراه هیأتی رسمی
از مسئولین سیاســی-نظامی ایران راهی سوریه شد تا
راههای مساعدت به مردم لبنان علیه حمله و اشغالگری
اســرائیل را بررســی نماید .از اینجا به بعد را به روایت
فیلم «ایستاده در غبار» مرور میکنیم :به دستور محسن
رضایــی فرمانده وقت ســپاه در بحبوحه جنگ ایران و
عراق احمد متوســلیان به همراهی تعــدادی رزمنده به
ســوریه اعزام میگردند تا از آنجــا برای یاری حزباهلل
لبنان و مبارزه با اســرائیل به جنوب لبنان بروند .سپس
در فیلم صدای واقعی محســن رضایی پخش میشــود
و اعــام میکند کــه امام(ره) وقتــی از موضوع مطلع
میشود ابراز نارضایتی کرد؛ بنابراین دستور بازگشت به
نیروهای اعزامی داده میشــود .اما متوسلیان به بیروت
رفته و از آنجا با همراهی ســید محسن موسوی (کاردار
ایران در لبنان) برای بررسی وضعیت میرود که دیگر از
سرنوشت او و همراهانش خبری در دست نیست.
تایید شهادت حاج احمد متوسلیان
توسط شهید سلیمانی

درباره سرنوشــت حاج احمد متوســلیان اظهار نظرهای
زیــادی شدهاســت اما هفتــم خرداد ماه ســال جاری
خبرگــزاری آنا در گزارشــی درباره کتاب تازه منتشــر
شده «راز احمد» نوشــت « :این کتاب یک بخش چند
صفحهای در کتاب با عنوان «ختم کالم» دارد؛ حســن
ختام کار در آنجا آورده اســت کــه یکی از جذابیتها و
نکات مهمی که در این کتاب آورده شــده اســت دیدار
غیررسمی نویســنده با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
بود که ســردار ســلیمانی بهصورت قاطع شهادت این

عزیزان را تأیید میکنند ».شــاید این رسمیترین اظهار
نظر یک مقام رســمی درباره شهادت حاج احمد تا این
زمان بود.
میخواهیدمرد ونامرد را بشناسید ببینید چه کسی پای
کار میایستد
اما درســت یک روز مانده به ســالروز ربوده شدن حاج
احمد روزگذشــته کانال اخبار نیمه محرمانه که منتسب
به یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس اســت ،نوشت:
«طبق خبرهای رســیده ،باالخره انتظارها به سر رسید
و بعد از  ۳۸ســال پیکر مطهر شهید واالمقام مقام حاج
احمد متوســلیان و ســه همرزم او شهیدان سیدمحسن
موســوی ،تقی رســتگار مقدم و کاظم اخوان ،پیدا شده
است و به زودی به ایران بازخواهند گشت».
امــا این پایان ماجرا نبود در همین زمینه فرزند شــهید
همت نیز با انتشــار یک پیام در صفحــه توییتر خود از
بازگشت پیکر شهید متوسلیان به ایران خبر داد.
محمد مهدی همت در این باره نوشــت« :خبر شهادت
عموی عزیزم حاج احمد متوسلیان و همراهان غریبش
در همان ابتدای اســارت به گوش میرسد .گویا محل
دقیق پیکرها هم اعالم شــده اســت .میخواهیدمرد و
نامرد را بشناسید ببینید چه کسی پای کار میایستد».
این خبر ،واقعیت دارد و یا صرفاً یک ادعاست!

از ســوی دیگر محمد احسان محمد حسنی ،مدیرعامل
مؤسســه اوج ،در یادداشــتی در این زمینه نوشته است:
« و حــاال پس از  ۳۸ســال از واقعۀ تلخ ربوده شــدن
تخیل،
تجســم و ّ
چهار دیپلمات ایرانی ،به جای ّ
تصور و ّ
خبر آورده اند که فاتح راســتین خونین شهر ،حاج احمد
متوسلیان و سه همرزم او «سیدمحسن موسوی»« ،تقی
رســتگار مقدم» و «کاظم اخوان» پس از ربوده شدن و
ســپری کردن ا ّیام کوتاهی در اســارت نیروهای مزدور
شــبه نظامی فاالنژ وابســته به رژیم صهیونیستی ،در
ســاحل مدیترانه تیرباران شــده اند و محل دفن ایشان
هم مشخص است.
این خبــر ،یا واقعیــت دارد و یا صرف ًا یک ادعاســت!

هر چه که هســت سال های سال ،اســاتید ،محققین،
مستندسازان ،نویســندگان و پژوهشگران توانا و به نا ِم
پایداری این دیار ،بر مبنای اسناد و شواهد و
وادی ادبیات
ِ
ِ
شهادت شاهدان زنده و حاضر در اسارتگاه
قرائن متقن و
ِ
ِ
ایرانی مظلوم ،گواهی
و محل تیرباران و دفن این چهار
ِ
متوســلیان و همراهان غریبش
می دهند که حاج احمد ّ
به طرز وحشــیانه ای به شهادت رسیده اند و پیکر نیمه
جانشــان نیز در نقطه ای مشــخص در زیر خرواری از
خاک و بُتن قرار گرفته و تا امروز مدفون مانده اند.
صحت و سقم این ُمدعا موقعی روشن و عیان می شود
ّ
که سلحشوران نیروی قدس ســپاه با همکاری وزارت
امور خارجه و دریادالن حزب اهلل لبنان ،نقطۀ مورد نظر
را با د ّقت و ســرعت ،تفحص و کاوش نموده و چنانچه
بقایای پیکرهای مطهرشان کشــف گردید ،با آزمایش
 ،DNAطی بیانیه ای حقیقت را با مردم ،یاران و خانواده
های چشم انتظارشان در میان بگذارند.
اکنون می توانیم مجسم کنیم که در همین نزدیکی ها
و ماه های آینده و تا قبل از فرارسیدن چهاردهم تیرما ِه
سال  ،۱۴۰۰به جای جســم خسته و نحیف حاج احمد،
دامان میهن
پیکر مطهر او پس از ســال ها غربــت ،به
ِ
بازگردد و چشــم و چراغ ملّت گردد و پس از اســتقبال
جوانان این سرزمین ،در کنار مقتدای
طوفانی
و تشــییع
ِ
ِ
روح اللهــی اش و در جوار مزار یاران شــهیدش ،تا ابد
آرام بگیرد.
اگر منافعی در «زنده نمایــی» و نیامدن این پیکرهای
دور افتــاده از وطن برای عده ای خاص نباشــد ،حتم ًا
آن جریــان مصلحت اندیش و منفعت طلب هم در برابر
عمومی مردم و اصحاب رسانه ،مقاومت نخواهند
مطالبۀ
ِ
کرد و تسلیم اراده و پیگیری منسجم و یکپارچه خواهند
شد.
دســت به نقد؛ عملکرد مســئولین ذیربط و رسانه های
وطنی خودمان را در ماجرای  ۳۸ســالۀ ربوده شــدن ۴
ِ
فرزند رشید این آب و خاک ،مقایسه کنید با عملکرد بوق
های تبلیغاتی نظام جهانی ســلطۀ صهیونیستی دربارۀ

«ران آراد»  -خلبان مفقود شــده نیروی هوایی ارتش
اسراییل  ،-تا ببینید کجای کاریم!
ّ
صهیونیست مذکور ،جشن
حکام تل آویو هر سال برای
ِ
تولد ،جشن سالگرد فارغ التحصیلی ،جشن سالروز ورود
به ارتش صهیونیســتی ،جشن اولین پرواز موفقیت آمیز!
و انواع و اقســام مراســم ها می گیرند .ده ها صفحه از
مطبوعات اســرائیلی و غربی در هر یک از این مناسبت
های ادواری ،در رثای آدمکش مفقود شــده اســرائیلی
ســیاه می شوند .رســانه های گلوبال و شبکه های ریز
اجتماعی فضای
و درشــت ماهواره ای و شــبکه های
ِ
مجــازی را به صف می کنند و همچــون ترجیع بندی
عمومــی مردم پنج قاره را با
تکراری و مسلســل ،افکار
ِ
ِورد «ران آراد ،ران آراد» خودشــان بمباران می کنند و
در عوض عملکرد ما و رســانه های آزاده و مستقل ما،
دربارۀ روشن شدن سرنوشت  ۴گروگان یا شهی ِد ایرانی
مان توسط تروریست های آدم ربای حاکم بر تل آویو ...
تقریب ًا هیچ!!شک ندارم به یاری پروردگار ،و دعای مردم
و همت واالی اهالی رســانه - ،نــه بصورت پراکنده و
مقطعی -که هماهنگ و ریشه ای ،برای آغاز یک جهاد
رســانه ای ،تا قبل از شمارش معکوس و از راه رسیدن
چهاردهم تیرماه  ،۱۴۰۰این پروندۀ قطور و بلند باال ،به
صفحۀ آخر خود خواهد رســید .پس با توکل به حضرت
مقلب القلوب؛ شروع می کنیم»:
در یکی دیگر از واکنش هاحســین دلیریان،خبرنگار و
کارشــناس مســائل دفاعی  -امنیتی ،هم در توییتی از
قطعی شــدن شهادت احمد متوســلیان خبر داده است:
«شهادت احمد متوسلیان و یارانش قطعی شده و مکانی
هم طبق گمانههایی که قطعی بنظر میرسه ،محل دفن
این شهدای واال مقام است ان شااهلل با تفحص و انجام
آزمایــش  DNAپیکر پاک این عزیزان باالخره به وطن
باز خواهد گشــت و چشمبراهی  ۸۰میلیون ایرانی پایان
خواهد یافت».در انتها باید دید پس از  38ســال انتظار
آیا این فراق و جدایی به پایان خواهید رسید و راز احمد
فاش خواهد شد.

تاکید آمریکا بر تمدید نامحدود تحریمهای تسلیحاتی ایران

نبرد دیپلماتیک در شورای امنیت

علی روغنگران

خبرنگار

رئیس شــورای هماهنگی اصالحطلبان خراسان رضوی درخصوص استعفای عارف
از ریاســت شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان گفت :جبهه اصالحات در حال
پوستاندازی است پس این استعفاها بیشتر مربوط به تغییر راهبرد است نه صرفا در
راستای نامزدی در انتخابات سال بعد.
به گــزارش روزنامه «صبحامروز» به نقل از ایســنا؛ ناصر آملی بــا تاکید بر اینکه
وقوع تغییراتی در جبهه اصالحطلبان ضروری است و این تغییرات هم اتفاق خواهد
افتاد ،اظهار کرد :اوضاع نســبت به گذشــته فرق کرده و مــا از یک وضعیت غالب
سیاسی ،وارد وضعیت دیگری شدهایم ،در گذشته بیشتر تاکید اصالحطلبان ،بر روی
فعالیتهای جبههای و فراگیر بود که در آن شــرایط شیوهای مناسب و پاسخگو بود،
اما اینک شــرایط تغییر کرده است و باید متناســب با راهبردهای جدید ،روشهای
جدید و متناســب با زمان حال ،به کار گرفته شــوند  .این فعال سیاسی اصالحطلب
ادامه داد :طبق این روشهای جدید ،جبهه گذشــته چندان نتیجه بخش نخواهد بود
و باید فصلبندیهای جدیدی آغاز شــود ،البته ممکن است همکاریهای گذشته،
با یک ســری مواضع آشکارتری ،ادامه داشته باشــد ،آقای عارف در دوران ریاست
خود ،کارش را انجام داد و در حال حاضر چون ما در حال ورود به مرحله جدیدی از
تحوالت سیاسی هســتیم طبیعتا انجام یک سری تغییرات اجتناب ناپذیر است .وی
درخصوص استعفای عارف از ریاست شــورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان و
احتمال کاندیداتوری او در انتخابات  ،1400خاطرنشــان کرد :احتماال اصالحطلبان
تندرو ،از خط مشــی آقای عارف استقبال نخواهند کرد مگر اینکه بین آنها گفتگویی
رخ دهد ،ضمن اینکه پیشــتر آقای موسوی الری نیز از عضویت در این شورا استعفا
داده بود ،لذا من فکر میکن م چون جبهه اصالحات در حال پوستاندازی است پس
این اســتعفاها بیشــتر مربوط به تغییر راهبرد اســت نه صرفا در راستای نامزدی در
انتخابات سال بعد ،کما اینکه آقای عارف میتوانست ضمن ریاست بر شورای عالی
سیاست گذاری اصالحطلبان  ،نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم شود ،مگر اینکه
یک ســری از پیشبینیهای اصولگرایان مبنی بر اینکــه آقای عارف میخواهد با
اصالحطلبان مرزبندی کند ،درست باشد که این به نظر من بسیار بعید است .رئیس
شــورای هماهنگی اصالحطلبان خراسان رضوی ضمن اشاره به اینکه شانس عارف
برای نامزدی در انتخابات  ۱۴۰۰بســیار پایین اســت ،اظهار کرد :نمیتوان راه حل
ثابتی را برای تمام شــرایط در نظر گرفت ،در گذشــته و در زمانی که همه احزاب و
گرایشــات باهم در یک جبهه قرار میگرفتند ،اصالحطلبان توانســتند درست عمل
کنند و جلوی آسیبهایی به کشور را بگیرند و دستاوردهایی داشته باشندما کاری را
که در گذشته انجام دادهایم را کار درستی میدانیم اما حاال شرایط عوض شده و باید
متناسب با این تغییر شرایط ،تغییر راهبرد و تغییر تاکتیک داشته باشیم .

روز سه شنبه جلسه
شــورای امنیت
ســازمان ملــل
دربــاره اجــرای
قطعنامــه 2231از
طریق ویدئوکنفرانس
و با حضــور وزرای
خارجه ایران و آمریکا
برگزار شد .یک روز
پس از این نشســت
که عمدتا با محوریت
تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل علیه
ایران بــود ،مایک پمپئــو ،وزیر خارجه
آمریکا اعالم کرد که دولت دونالد ترامپ
دنبال تمدید محدود این تحریمها برای
یک مدت کوتاه نیست .بلکه میخواهد
آن را برای مــدت طوالنی تمدید کند.
پمپئو گفت« :هدف ما این نیســت که
تحریمهــای تســلیحاتی را برای یک
دوره کوتاه دیگر تمدید کنیم .این همان
شــکلی است که ما را وارد این آشفتگی
کرد .تحریمهای تســلیحاتی زمانی باید
رفع شــوند که جمهوری اسالمی ایران
به شــکلی رفتار کند که با قابلیت نقل
و انتقال ســاح در جهــان و خرید آن
ســازگار باشد؛ یعنی به شکلی رفتار کند
که با رفتار کشــورهای عادی ســازگار
باشــد ».اظهارات پمپئو درباره مخالفت
با تمدید محدود تحریمهای تسلیحاتی
ایــران ،ظاهرا در پاســخ به پیشــنهاد
اروپاییها در این خصوص اســت .پیش
تــر ،روزنامه وال اســتریت ژورنال طی
گزارشی اعالم کرده بود که «کشورهای
اروپایی دنبال مصالحه با واشــنگتن در
خصوص تحریمهای تسلیحاتی هستند.
مصالحــهای کــه در آن ،تحریمهای
مزبــور به طور محدود تمدید شــوند».
البته اروپاییها هنوز به طور رسمی این
پیشــنهاد را مطرح نکرده اند .اما چنین
پیشــنهادی با بیانیهها و اظهارات اخیر
آنها پیرامون تحریمهای تســلیحاتی
ایران در تضاد نیست .سه کشور اروپایی

عضو برجام  -فرانسه ،آلمان و بریتانیا -
اخیرا در اقدامی کم ســابقه ،قطعنامهای
علیه ایران در شــورای حــکام آژانس
بین المللی انــرژی اتمی ارائه کردند که
بــا اکثریت آرا تصویب شــد .بعد از این
قطعنامه ،وزرای خارجه این سه کشور با
صدور بیانیهای به طور تلویحی نســبت
به رفع تحریمهای تسلیحاتی ایران ابراز
نگرانی کردند .در این بیانیه آمده است:
«ســه کشــور اروپایی به اجرای کامل
قطعنامه  2231کــه از طریق آن برجام
در سال  2015تایید شد ،متعهد هستند.
ی
با این حال ،معتقدیم که رفع برنامهریز 
شــده تحریم تسلیحات متعارف سازمان
ملل در اکتبر آینده که توســط قطعنامه
 2231مقرر شــده ،برای ثبات و امنیت
منطقهای تبعات بزرگی خواهد داشت .ما
یادآوری میکنیم که تحریمهای اتحادیه
اروپا بر صادرات ســاحهای متعارف و
فناوری موشــکی ،تا  2023برقرار باقی
خواهند ماند».
این موضع در اظهارات نماینده بریتانیا در
جلسه روز سه شنبه شورای امنیت درباره
ایران نیز تکرار شد .جوناتان آلن ،کاردار
هیات نمایندگی بریتاینا در سازمان ملل،
بعد از اتهام زنی به ایران ،به طور تلویحی
از لــزوم تمدید تحریمهای تســلیحاتی
حمایت کرد و گفــت« :ما معتقدیم که
رفع مقرر شده محدودیتهای تسلیحاتی
بر ایران در اکتبر ،بــرای امنیت و ثبات
منطقه تبعات بزرگی خواهد داشت».
اما اروپاییها هنــوز راه حلی برای این
نگرانی خــود پیدا نکرده اند .پیشــنهاد
تمدید محدود تحریمهای تســلیحاتی
از ســوی پمپئو رد شــد .آنها احتماال
در همیــن ماه ژوئیه ســر یک دوراهی
ســخت قــرار خواهنــد گرفــت .کلی
کرافــت ،نماینــده آمریکا در ســازمان
ملل ،گفته اســت که آمریکا اواسط ماه
ژوئیه از شــورای امنیت خواهد خواست
که درباره تمدید تحریمهای تسلیحاتی
ایران رای گیــری کند و اگر این تالش

به جایی نرســد ،آمریکا مایل است که
تحریمهای گســترده سازمان ملل علیه
ایران را بازگرداند .کرافت همچنین ،ابراز
امیدواری کرده کــه اروپاییها از اقدام
آمریکا علیــه ایران در شــورای امنیت
حمایت کنند.
اما حمایت از قطعنامه آمریکا ،اروپاییها
را در موقعیت دشــواری قرار خواهد داد.
چــون اگر آنها به قطعنامــه آمریکا در
زمینه تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران
رای مثبــت دهند ،عمال مفــاد برجام را
نقض خواهند کرد .افزون بر این ،احتمال
وتو شدن این قطعنامه از سوی روسیه یا
چین زیاد است .منابع دیپلماتیک اروپایی
در نیویورک به روزنامه الشــرق االوسط
گفته اند که اروپا به آمریکا توصیه کرده
که قطعنامهای به شــورای امنیت ارائه
ندهد .چون به دو دلیل چنین قطعنامهای
تصویب نخواهد شد .اول اینکه حتی اگر
کشــوری وتو نکند ،احتمــال حمایت 9
کشــور در شورای امنیت از این قطعنامه
کم اســت .ثانیا حتی اگر  9کشور از این
قطعنامه حمایت کننــد ،امکان دارد که
روســیه یا چین ،آن را وتو کنند .به گفته
این منابع ،اما اگر آمریکا قطعنامه را ارائه
کند ،اروپاییها علیه آن رای نخواهند داد
بلکه رای ممتنع خواهند داد.
اما با وجــود این پیچیدگیهــا آمریکا
همچنان اصرار میکند که به هر طریقی
تحریمهــای تســلیحاتی بایــد تمدید
شــوند .پمپئو روز چهارشنبه گفته است:
«ایاالت متحده حق مســلمی دارد که
حتی بدون موافقت هیچ کشور دیگری،
تداوم این تحریمهای تسلیحاتی [ایران]
را تضمیــن کند ».کلی کرافــت نیز با
بیان اینکه آمریکا میخواهد به شــورای
امنیت فرصتی برای گفتگو درباره تمدید
تحریمهای تسلیحاتی بدهد ،گفت« :اما
ما از هــر اقدامی ،هر ابزاری اســتفاده
خواهیم کــرد .اگر این امــر به معنای
[فعال سازی مکانیسم]ماشه باشد ،دقیقا
همین کار را انجــام خواهیم داد .ما این

,,

اروپا به آمریکا توصیه کرده که قطعنامهای به شورای امنیت ارائه ندهد .چون به دو دلیل چنین قطعنامهای تصویب نخواهد
شد .اول اینکه حتی اگر کشوری وتو نکند ،احتمال حمایت  9کشور در شورای امنیت از این قطعنامه کم است .ثانیا حتی اگر 9

کشور از این قطعنامه حمایت کنند ،امکان دارد که روسیه یا چین ،آن را وتو کنند .به گفته این منابع ،اما اگر آمریکا قطعنامه را
ارائه کند ،اروپاییها علیه آن رای نخواهند داد بلکه رای ممتنع خواهند داد

[مکانیسم] را فعال خواهیم کرد».
روزنامه الشــرق االوســط طی گزارشی
از پاریس ،جزئیات یکی از ســناریوهای
عجیب و غریب آمریکا برای بازگرداندن
تحریمهــای تســلیحاتی ایــران را
منتشــر کرد .این روزنامه با اشــاره به
پیچیدگیهــای پرونــده تحریمهــای
تسلیحاتی از یک طرح آخر آمریکا برای
بازگرداندن تحریمهــای بین المللی از
جمله تحریمهای تســلیحاتی ایران خبر
داد .بر اســاس این طــرح ،که به گفته
الشرق االوسط در شورای امنیت مطرح
شــده ،آمریکا قطعنامهای به شــورای
امنیت ارائه میکند که خواســتار احترام
به موعد رفع تحریم تسلیحاتی در اکتبر
آینده اســت .ســپس آمریکا در اقدامی
غافلگیرانــه همین قطعنامــه را وتو می
کند .این کار برای آمریکا مقدور اســت،
چون آمریکا در شــورای امنیت حق وتو
دارد .به نوشته الشرق االوسط ،این اولین
بار اســت که آمریکا چنین قطعنامهای
میدهــد .ایــن روزنامه با بیــان اینکه

هفتههای آینده میتواند غافلگیریهایی
داشته باشد ،نوشت هفتههای آینده شاهد
نبردهای دیپلماتیک سختی در نیویورک
خواهیم بود.
روزنامه الشــرق االوســط همه جزئیات
طــرح جدیــد و البته عجیــب و غریب
آمریکا را منتشر نکرد .اما ظاهرا این طرح
از نظر ترکیببندی عبارتها و سازوکار
رای گیری ،شبیه مکانیسم ماشه است.
طبق مکانیســم ماشــه ،اگر اختالفات
پیرامون اجرای برجام به شورای امنیت
ارجــاع شــود ،این شــورا  30روز وقت
دارد دربــاره یک قطعنامه تــداوم رفع
تحریمهــا رای گیری کند .این قطعنامه
طوری طراحی شــده که روسیه و چین
نتوانند آن را وتو کنند .قطعنامه یادشــده
خواستار «ادامه رفع تحریمها» میشود؛
و این یعنی تداوم رفع تحریمهای ایران
که به عدم وتــوی غربیها نیاز دارد نه
وتوی آن ها .بــه عبارت دیگر اگر یکی
از کشــورهای غربی این قطعنامه را وتو
کند ،تمام تحریمهای ســازمان ملل به

طور خودکار علیه ایــران مجددا اعمال
خواهند شد.
آیا آمریــکا با الهــام از این ســازوکار
میخواهد تحریمهای تسلیحاتی را تمدید
کند؟ آمریکا به طور رسمی به این مسئله
اشاره نکرده است ،اما از آنجا که مقامات
آمریکا مکررا اعالم میکنند آنها به هر
طریقی تحریمهای تسلیحاتی را تمدید
خواهند کرد ،استفاده از سازوکاری شبیه
به مکانیسم ماشــه بعید نیست .آمریکا
ممکن اســت با اســتناد به جایگاه خود
در قطعنامــه  ،2231قطعنامه دیگری در
زمینه لزوم احترام بــه رفع تحریمهای
تســلیحاتی ایران ارائه دهد و ســپس
قطعنامــه خودش را وتو کند .ارائه چنین
قطعنامهای اختیار اســتفاده از وتو توسط
روسیه و چین و حتی کشورهای اروپایی
را سلب خواهد کرد .چون این طرفها،
نمیتوانند قطعنامهای که خواستار احترام
به رفع تحریمهای تسلیحاتی ایران است
را وتــو کنند .این کار بــه رابطه آنها با
ایران آسیب خواهد زد.

خبرنگار

ریحانه موسوی

هشــدارها در مــورد وضعیت منابع
آبی ایــران و آمارهای مصرف آب
در حوزه كشــاورزی در كنار جشن
خودكفایــی ایــران در تولید گندم،
مخالفــت برخــی گروه ها با توســعه
كشــاورزی و خودكفایــی در تولیــد
محصوالت اســتراتژیك را به همراه
داشته است.
برگزاری جشــن خودكفایی گندم پس
از  10سال ،عملكرد مثبت دیگری در
كارنامه دولت تدبیر و امید ارزیابی می شــود .این مراسم
كه آذر ماه ســال  1395با حضور رییس جمهوری برگزار
شد ،بار دیگر ایران را به خودكفایی در تولید گندم رساند.
پیش از آن نیز در ســال پایانی دولــت اصالحات ،ایران
به خودكفایی در تولید گندم رســید اما این موفقیت دوام
و پایداری نیافت .بر اســاس آمارها در دولت های بعدی
ســاالنه یك میلیون تن از تولید این محصول استراتژیك
كاسته شــد و واردات در این بخش فزونی یافت .در سال
 1392میزان واردات گندم هفت میلیون تن اعالم شد.
سیاســت های به موقع دولت یازدهم در حوزه كشاورزی
ســاالنه به تولیــد و خریــد تضمینی گندم افــزود و در
نتیجه ایران را به خودكفایی رســاند .ایــن موفقیت اما،
به مــذاق برخی كارشناســان و فعاالن محیط زیســت
خــوش نیامد چــرا كه این گــروه از معترضــان بر این
باورنــد ،وضعیــت بحرانی منابــع آبی و شــدت باالی
فرســایش خاك در ایران با خودكفایی در تولید گندم در
تعارض است.
مخالفان چه می گویند؟

براســاس آمارها ،بخش كشــاورزی بیــش از  93درصد
از منابــع آبی ایران را مصرف می كند .مخالفان توســعه
كشاورزی و تولید محصوالت راهبردی در كشور با استناد
به این آمار و همچنین بازدهی پایین كشــاورزی سنتی،
محدودسازی كشــاورزی و به روزرسانی شیوه كشت در
این حوزه را خواستار هستند.
طبق برخی گزارش هــا  ،میانگین مصرف جهانی آب در
بخش كشــاورزی  70درصد است كه چندان فاصله ای با
میزان مصرف اب در ایران ندارد این نكته نیز نباید نادیده
گرفت كه ارزش افزوده ناشــی از تولید در جهان با ایران
فاصله بسیاری دارد.
برگزاری جشــن خودكفایی گندم در دولت یازدهم باعث
شــكل گیری فضای منفی رســانه ای علیه فعالیت های
دولت در این حوزه شــد .مهم تریــن بهانه این مخالفان
را می توان در كمبود منابع آبی و فرســایش خاكی كشور
عنــوان كرد  .گروه دیگری بــرای مخالفت با خودكفایی
در تولید گندم به آمارها و ارقام متوســل شده و از واردات
باالی گندم سخن گفتند.
به باور این عده ،تنها راه رســیدن به خودكفایی در گندم
حذف ســطح كشت سایر محصوالت به نفع گندم است و
در این صورت باید در سایر محصوالت اساسی واردكننده
باشــیم .بنابراین خودكفایــی در گندم را نیــز رؤیایی و
غیرممكن میدانند.

موافقان چه میگویند؟

موافقان توسعه كشاورزی و خودكفایی در تولید محصوالت
راهبردی در بیان دالیل خود بر كفایت منابع آبی و خاكی
كشور برای تولید محصوالت راهبردی تاكید می كنند.
بــه باور موافقان ،كشــور ما ن ه تنها ظرفیــت الزم برای
خودكفایــی در گندم ،بلكه توان كافــی برای خودكفایی
در ســایرمحصوالت اساســی را نیز دارد .حامیان توسعه
كشــاورزی در ایران خواهان بازیابی نظام سنتی كشت و
برداشت هستند.
هرچند كــه برخی كارشناســان معتقدند خــاك غنی و
حاصلخیــز ایران ،تنوع آب و هوایی ،وســعت زمین های
قابل كشــت و وجود دوره های بارشــی ساالنه به عنوان
اصلی ترین مولفه های كشــاورزی بسترهای الزم برای
توسعه كشاورزی را فراهم ساخته است.
سینا فرشــچین کارشــناس ارشــد اکولوژی از دانشگاه
فردوســی مشــهد گفت :بر اســاس آماری که سازمان
خواروبار جهانی ارائه میدهد ،حدود  ۳۰درصد از ســطح
زیر کشــت محصوالت کشــاورزی در کل دنیا ،به کشت
گندم اختصاص دارد ،این امر نشاندهنده اهمیت این گیاه
در چرخه تغذیه انسان است.
در بســیاری از کشورها مخصوصا کشــورهای خاورمیانه
و ایــران ،غذای اصلی مردم وابســته به گندم اســت ،در
صورتی که در کشــورهای آمریکایــی ذرت را میبینید و
در کشورهای جنوب شرق آسیا برنج را مشاهده میکنید،
اما در بسیاری از کشورهای دنیا مثل ایران ،گندم جایگاه
بسیار مهمی در زنجیره تغذیه مردم دارد ،از این رو کشورها
اصرار زیادی برسرمایهگزاری بلند مدت برروی تولید گندم
دارند و از لحاظ سیاسی و فرامنطقهای نیز برایشان اهمیت
دارد تا از لحاظ تولید گندم به خودکفایی برسند.
در ســال های گذشته کشور عربســتان سعودی در حالی
که کشــوری کام ً
ال بی آب است و آب شــرب خود را با
آب شــیرینکن تهیــه میکند ،برای بحــث تاثیرگذاری
قدرت خود در مورد تولید محصوالت کشــاورزی با کمک

511/5هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی ()2061
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی نظر به دستور مواد  1و
 3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مصــوب  1390/09/20و برابــر رای شــماره 139960306005002061
مــورخ  99/04/11هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در
واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای محمد علی شوروزی
فرزند حسینعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 102/30
مترمربع از پالک شــماره  114فرعی مجزی شــده از  11فرعی از  4اصلی
واقع در اراضی گذر ده ترک بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از
مالک رسمی آقای محمد علی نجفی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده 3
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و
مــاده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق
این روزنامه و محلی کثیراالنتشــار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و
رســید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل 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
 99/04/14تاریخ انتشار نوبت دوم 99/04/29
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

کشورهای غربی و با دانش روز دنیا اقدام به برداشت آب
های ژرف کرد یعنی آب هایی که در اعماق بســیار پایین
زمین قرار دارد را با سیستمهای بهروز کشاورزی اقدام به
کشــت گندم کرد و حتی در سال هایی نیز به خودکفایی
رســید و صادرات نیز داشــت ،اما این قضیــه بعد از چند
ســال به قیمت تمام شدن منابع آب های ژرف آنان تمام
شــد و باعث شــد تا همان مقدار کم منابع آبی شان را از
دســت بدهند ولی برای خود سابقه ای درست کردند که
در بعضی سال ها صادر کننده گندم بوده اند این موضوع
نشان دهنده این است که این قضیه چقدر برای کشورها
حائز اهمیت است.
درایران نیز در ســال  ۱۳۸۳برای اولین بار تولید گندم و
تقاضای آن در کشــور برابر شــد و این موضوع دستاورد
بســیار بزرگی برای حکومت ایران بود بــه همین دلیل
 ۲۶آبــان مــاه را روز ملی خودکفایی گنــدم نام گذاری
کردنــد ،یعنی ارزش این موضوع را بســیار بزرگ کردند.
اکولوژیســتها معتقدند کشاورزی باید دو ویژگی داشته
باشــد یکی اینکه پایدار باشــد و دوم مطابق با شــرایط
اکولوژیکی منطقه باشــد به عنوان مثال در مناطقی مثل
استان فارس واصفهان که منابع آبی محدودی دارند نباید
به سراغ کشــت هایی مانند برنج بروند بلکه کشت برنج
بایــد در مناطقی که بارندگی در آنها باالی ۲هزار میلیمتر
است انجام شود ،اما در ایران به دلیل اینکه قیمت تولیدی
برنج در اصفهان و شیرازباالاســت اقدام به کشــت ارقام
خاصی از برنج میشــود ،اما در بحث گندم به این شکل
نیســت بلکه برای گندم یک قیمت تعیین شــده در کل
کشور وجود دارد یعنی اگر کشاورز بخواهد خرید تضمینی
از سوی دولت داشته باشد باید با قیمت تصویب شده این
کار را انجام بدهد .ما اکولوژیست ها بر این عقیده هستیم
که بهتر اســت امکانسنجی شــود و ببینیم کدام منطقه
چه گیاهی را بهتر جواب میدهد شرایط اکولوژی مناسب
کشــت کدام ارقام از چه محصوالتی اســت و با توجه به
دانشی که هست اقدام به کشت آن محصول کنیم.

511/6هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی ()2062
آگهــی موضوع مــاده  3قانون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1
و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره  139960306005002062مورخ
 99/04/11هیــات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد
ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای علی بتوئی فرزند محمد
حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  198/25مترمربع
از پالک شماره  26فرعی از  15اصلی واقع در اراضی فاروب رمان بخش 5
حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای علی بتوئی محرز
گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در
دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشــار در
شــهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل
تحویــل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه اســت و در صورتی ک اعتــراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیســت  .تاریخ انتشار نوبت اول  99/04/14تاریخ
انتشار نوبت دوم 99/04/29
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

اگر بخواهیم از دید پایداری بــه این موضوع نگاه کنیم،
ما منکر این قضیه نیســتیم که میتوان در مناطقی مانند
خراسان که بارندگی در آنها کم است اقدام به کشت دیم
محصوالتی مثل گندم یا جو کرد اما شرایطی دارد که باید
آن را رعایــت کرد و ارقام گندم از ۱.۵تن تا  ۲تن و  ۱۱تا
 ۱۲تن در هکتار عملکرد دارد اما ارقامی که اصالح شــده
و به ما باالی ده تن گندم میدهد رقمی اســت که برای
رســیدن به آن باید بســیار به آن توجه و رسیدگی کنیم
یعنــی از لحاظ آبی ،مراقبتی و بیماری و آفاتی که به آنها
حمله میکند در هر مرحلهای اگر بی توجهی کنیم یا کم
و کاســتی داشته باشــیم نه تنها آن عملکرد باال را به ما
نمیدهــد بلکه آن عملکرد حداقلــی  ۲تا  ۳تن در هکتار
را هم به ما نمیدهد از این ارقام باید در مناطقی کاشــت
شود ،که همه چیز برای آن آماده است.
ما میتوانیم با برنامهریزی بســیار دقیق و کامال علمی با
استفاده از دانش بومی ،منابع آبی و خاکی خودمان راحفظ
کنیم و کشــاورزی پایدار داشته باشــیم و تولید غذا هم
داشته باشیم ،زیرا نمیتوانیم تولید غذا را محدود کنیم ،ما
باید تولید داشته باشیم پس چه بهتر که با توجه به دانش
خود تولید را باال ببریم.
دلیل اینکه کشاورزی بازدهی پایینی دارد این است که ما
ارقام خود را مناسب با شرایط اکولوژیکی کشت نمیکنیم
و از سیستم آبیاری سنتی استفاده میکنیم و رقمی که در
حال کشــت آن هســتیم ،به ماند آبی و عدم تهویه خاک
واکنش منفی نشــان میدهد ،پس سیستم آبیاری سنتی
ما نمیتواند جوابگوی آن رقم باشد ،پس بازهم به برنامه
ریزی دقیق و انتخاب رقم مناسب بازمیگردیم.
باید بر روی ارقام بومی کار مطالعاتی انجام شود و ببینیم
چه رقمی برای هر منطقه مناســب اســت و ترویج کشتو
تولید رقم در آن منطقه خاص داشته باشیم ،اگر تمام این
مسائل به نحو علمی انجام شــود ،یعنی دانشگاههای ما
وارد کار شوند و دولت نیز به آنان کمک کند،میتوانیم به
سمت رونق کشاورزی پایدار برویم ،حداقل اتفاقی که بعد
از این موضوع میافتد این است که بیشتر از این به منابع
آبی و خاکی ما فشار وارد نمیشود.
موضوع دیگری کــه وجود دارد بحث اســتفاده بهینه از
همان محصولی اســت که تولید شده ،به عنوان مثال در
تحقیقی که در ســال ۲۰۱۴صورت گرفت ،به این نتیجه
ختم شــد که اســتان یزد و مازندران ۶۱هزار تن از گندم
تولیدی مــا در زمانی که در حال تبدیل به گندم اســت
ضایعات میدهــد ،یعنی این گندم تولیــدی وارد چرخه
مصرف نمیشود.
همچنین به دلیل نداشــتن ماشین آالت خوب و با کیفیت
و بهروز ۲۰تا  ۳۰درصد از محصول در زمان برداشــت ،به
داخل زمین ریخته میشود و جمعآوری نمیشود ،ضایعات
نان ،سیســتم تغذیهای نامناســب و عدم آگاهی مردم در
حفظ نــان باعث دور ریز نان به مقدار زیاد میشــود.اگر
بتوانیــم در بحث تولید اقداماتی را که  ۴۰ســال متوالی
است که مشغول به ترویج آن هستیم کنار بگذاریم باعث
میشود تا از مبحث خود کفایی باز نمانیم.

511/7هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی ()2086
آگهــی موضوع مــاده  3قانون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1
و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره  139960306005002086مورخ
 99/04/11هیــات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد
ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم طوبی پهلوان نسبت به
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  1074/04مترمربع از پالک شماره
51و 52فرعی از  36اصلی واقع در اراضی گذر بوجخکی بخش  12حوزه
ثبت ملک نیشــابور خریداری از مالکین رسمی آقای جعفر مختاری قدیم
و خانم زهرا توســلی محرز گردیده اســت.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین
نامــه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه
و محلی کثیراالنتشــار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ
نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست
را بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول
به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول
 99/04/14تاریخ انتشار نوبت دوم 99/04/29
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
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سوژه

نماد پدیده زنده میشود

آغاز عملیات ساخت هتل پدیده شاندیز در راستای احیای حقوق سهامداران

مدیرعامل شــرکت ابنیه و ســاختمان شرکت پدیده شــاندیز گفت :عملیات عمرانی
ساخت هتل بلند مرتبه این شرکت در پی تحوالت راهگشای اخیر در آن و در راستای
احیای حقوق سهامدارانش آغاز شد.
به گزارش روزنامه«صبحامروز» و به نقل از ایرنا ،مســعود بزرگی روز جمعه در حاشیه
مراسم آغاز عملیات عمرانی این طرح افزود :هتل پنج ستاره پدیده شاندیز با زیر بنایی
افــزون بر  ۳۰۰هزار متر مربع و با رعایت باالترین اســتانداردهای بین المللی دارای
 ۶۱۰ســوییت مســکونی و  ۶۷۴اتاق هتلی در  ۴۲طبقه و رستورانها در پنج طبقه
و در مجموع  ۴۷طبقه اســت که با احتساب تاج هتل ارتفاعش به  ۲۰۶,۳۷۵متر می
رسد که معادل  ۵۲طبقه است.
وی ادامه داد :این طرح بلند مرتبه با حجم هندســیای شــبیه به عدد هشت یکی از
کاربریهای منحصر به فرد شهر رویایی پدیده شاندیز است.
مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان شرکت پدیده شاندیز گفت :در این هتل مجموعه
امکاناتی نظیر رســتوران های متعدد ،استخر ،سالن بدنسازی و ورزشی ،مرکز تجاری
و تاالرهای پذیرایی پیش بینی شده است.
پیش از تحوالت راهگشای اخیر ،فعالیت شرکت پدیده شاندیز که  ۱۳۰هزار سهامدار
دارد در پی مطرح شــدن تخلفات گسترده در «فروش سهام ،تغییر غیرمجاز کاربری
زمینهای کشــاورزی ،پرداخت نکردن حقوق دســتگاههای ذیربــط ،دریافت نکردن
گواهی پایانکار» و دیگر تخلفات مدیران این شرکت ،چهار سال پیش با دستور مراجع
قضایی متوقف شد.
مراجع قضایی در مرحله نخســت ،دفاتر فروش و عرضه ســهام شــرکت را با حکم
دادســتانی خراسان رضوی بستند و بعد از مدتی فعالیتهای کل این پروژه نیز متوقف
شد.
حل مشکل سهامداران و فعال کردن مجدد پروژه پدیده شاندیز ظرف چهار سال اخیر
از دغدغههای جدی و ســنگین مسووالن بود به طوری که سه سال پیش با تشکیل
«ستاد تدبیر» در خراسان رضوی اقداماتی برای راهاندازی دوباره و سر و سامان دادن
به وضعیت شرکت پدیده شاندیز صورت گرفت.
پرونده  ۱۲۰جلدی شــرکت پدیده از  ۲۲اردیبهشــت ماه  ۱۳۹۸با برپایی  ۱۶جلسه
دادگاه در مشــهد مورد رسیدگی قرار گرفت و در شانزدهمین روز تیر ماه پارسال ختم
رسیدگی آن اعالم و روز  ۲۲تیر ماه  ۱۳۹۸رای  ۵۰۹برگی این پرونده صادر شد.
بر اســاس رای قطعی قاضی دادگاه رســیدگی به پرونده پدیده که روز پنجم مرداد
ماه  ۱۳۹۸اعالم شــد «محســن پهلوان مقدم» متهم ردیف نخست به تحمل حبس
ابد محکوم و  ۲۱متهم دیگر این پرونده عالوه بر الزام به اســترداد مال تحصیل شده
از فعالیتهایشــان در شرکت پدیده شــاندیز ،به مجازاتهایی از تحمل  ۲تا  ۲۰سال
حبس محکوم شدند.
در همین مدت تالشــهای همزمان مســووالن در سطح استانی و کشوری برای رفع
مشکالت شرکت پدیده و خروج سرمایه هنگفت آن از رکود ،منجر به گشایش کار با
عقد مجموعه قراردادهایی با  ۴۵شــرکت پیمانکاری و مشاور جزء و کل برای ساخت
و تکمیل پروژههای شرکت پدیده از مهر ماه پارسال شد.
نماد معامالتی شــرکت بینالمللی پدیده شاندیز نیز هماینک در فهرست اوراق بهادار
«بازار پایه فرابورس ایران» قرار گرفته و از روز بیستم اردیبهشت ماه  ۱۳۹۹بازگشایی
شده است.

511/8هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی (0940و)1656
آگهــی موضوع مــاده  3قانون و ماده  13آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رســمی نظر به دســتور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و
رای الزم صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .امالک متقاضایان واقع
در حوزه ثبتی نیشابور بخش  2پالک  223اصلی  7فرعی مجزی شده از یک فرعی خانم طیبه لطفی
فرزند عبدالحســین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  505/47مترمربع واقع در اراضی
وقوفی خریداری از مالک رسمی اقای رمضانعلی بکائیان برابر رای شماره 139960306005000940
  7فرعی مجزی شده از یک فرعی خانم طیبه لطفی فرزند عبدالحسین نسبت به ششدانگ یکبابمغازه به مســاحت  174/27مترمربع واقع در اراضی وقوفی خریداری از مالک رسمی اقای رمضانعلی
بکائیان برابر رای شماره  1399603060050001656لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله
 15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت بدیهی اســت برابر ماده  13ائین نامه مذکور در مورد
قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه
حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان به اطالع عموم می
رساند و نسبت به امالک در جریان و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را بصورت
اختصاصی منتشر می نماید .تاریخ انتشار نوبت اول  99/04/14تاریخ انتشار نوبت دوم 99/04/29
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
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جامعه

شیوع مجدد کرونا؛ نتیجه سهلانگاری مسئوالن اجرایی
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میز خبر

لغو رویدادهای نمایشگاهی به موجب
شیوع کرونا

سعید صیفی ،مدیرعامل شرکت نمایشگاه بینالمللی مشهد گفت :بر اساس گزارش اخیر
ســتاد مقابله با کرونا و اعمال محدودیتهای تجمعی ،بــا وجود برنامهریزیهای صورت
گرفته برای برگزاری «نمایشــگاه تخصصی دستاوردهای مقابله با کرونا» برگزاری این
نمایشگاه به زمان دیگری موکول شد.

برخورد قانونی با برگزارکنندگان تجمعات
غیرضروری

علی اصغر انجیدنی ،رییس گروه ســامت محیط دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گفت:
با برپاکنندگان تجمعات غیر ضروری مانند مراســم عروســی و ترحیم در مشهد برخورد
قانونی شــده و برای آنها پرونده قضایی تشکیل میشــود وفرماندار شهرستان طرقبه و
شــاندیز نیز در این خصوص گفت :شــمار تاالرهای عروسی در این شهرستان  ۸۰مورد
است که از چند روز گذشته و در هفته جاری این تاالرها بازگشایی شده که مراسمات با
رعایت مضاعف پروتکلهای بهداشتی به صورت استفاده از ظرفیت  ۵۰درصد و تا جایی
که امکان دارد در فضای روباز انجام میشود.

سبزوار به محله هشدار رسید

احمد برادران ،فرماندار ویژه ســبزوار گفت :شیوع کرونا در این شهرستان از ابتدای هفته
کنونی به علت رعایت نکردن پروتکلها و الزامات بهداشتی روند صعودی گرفته و کاهش
حساسیت شهروندان نسبت به بیماری کرونا و عدم رعایت مالحظات بهداشتی از سوی
برخی صنوف و سایر بخشها سبزوار را در وضعیت هشدار قرار داده است.

فاطمــه محمد بیگی ،نماینده مــردم قزوین ،آبیک و البرز در مجلس با اشــاره به ورود
دالالن به حوزه طب ســنتی و تخریب چهره این میراث گران بهای دانشی ،از پیگیری
ساماندهی طب سنتی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد و گفت :حدود 20
سال است که روند پیشــرفت اکادمیک طب سنتی و ساماندهی علمی آن شروع شده و
در حال حاضر تعدادی دانشکده طب سنتی و چندین متخصص در این رشته وجود دارد،
همچنین حدود  100ســامتکده در کشور ایجاد شده که عمدت ًا وابسته با دانشکدههای
طب سنتی در استانهای کشور هستند.

کرونا در ایران

سیما سادات الری ،سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تا ۱۳تیر
 ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و  ۵۶۶بیمار جدید مبتال به کووید
 ۱۹در کشــور شناسایی شــد که هزار و  ۴۸۳مورد بستری شده و با فوت  ۱۵۴نفر تعداد
جان باختگان کرونا در کشور به  ۱۱هزار و  ۲۶۰نفر رسید.

ضرورت واکسن آنفوالنزا

رییس اداره مراقبت بیماریهای واگیر وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
واکســن آنفلوآنزا به هیچ وجه برای بیماری کووید  ۱۹ایمنی ایجاد نمیکند اما با شروع
فصل سرد سال در پاییز ،احتمال همزمانی آنفلوآنزا و کووید  ۱۹وجود دارد بنابراین حتما
باید واکسن آنفلوآنزا برای گروههای هدف و پرخطر تزریق شود.

دبیر سرویس

پیگیری ساماندهی طب سنتی در
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

عاطفه خوافیان

الزامی بودن استفاده از ماسک در محیط کار

کوکب موسوی ،معاون توســعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی گفت :وفق
مصوبات ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونای استان ،استفاده از ماسک در محیط
کار برای پرســنل و ارباب رجوع ،الزامی و امکان استفاده از ظرفیت دورکاری نیز فراهم
شده است.

بهرغــم هشــدارهای
مقامــات بهداشــتی
کشور مبنی بر پرهیز
از ســفر در تعطیالت،
اما ایــن روزها شــاهد
شــیوع مــوج دوم کرونا
دربرخی استانهای کشور
هستیم.
بــا بازگشــایی اصناف و
برخــی صنــوف پرخطر
اینگونه بهنظر میرســد
که برای مردم ،کرونا به پایان رســیده اســت
و میتوانند بهحالتــی عادی و در برخی مواقع
بدون هیچگونه مالحظه بهداشــتی در جامعه
حضور داشته باشــند و به فعالیتهای روزمره
خــود بپردازند ،بهویژه آنکه بســیاری از آنها
ترجیح میدهند با وســایل حملونقل عمومی
نیز تردد داشــته باشــند .اما آنچه قابل تأمل
است اینکه این افراد نهتنها خود را در معرض
خطر قرار میدهند که حضور پرمخاطره آنها،
شرایط را برای حضور کسانی که خود را مقید
به رعایت دستورالعملهای بهداشتی میدانند
نیز سخت کرده است.
با وجود آمارهــای امیدوارکننده در هفتههای
اخیر از کاهش مبتالیان بــه ویروس کرونا و
رعایت پروتکلهای بهداشــتی از سوی مردم،
متأســفانه در روزهای اخیر روند رو به رشــد
مبتالیان و بستریشــدگان در بیمارســتانها
را شاهد هســتیم که اگر به رفتارهای پرخطر
و ممنوعشــده شــامل تجمع و تــردد بدون
فاصلهگذاری اجتماعی توجه نشود انتظار شیوع
بیماری کرونا در همه سطوح جامعه وجود دارد.
بازگشایی ییالقات طرقبه شاندیز در شیوع
کرونا

بدیهی استکه حفظ فاصله اجتماعی و رعایت
پروتکل بهداشــتی دو راه مؤثر در مدیریت و
کنترل شــیوع بیماری کرونا اســت که تحقق

مدیران آستان قدس کمتر از ما

نیست و در واقع مشکل ما به هیچ
وجه حرم امام رضا (ع) نیست،

زیرا تمام پروتکلهای بهداشتی

ابالغی با جدیت رعایت میشود

و برخالف برخی شیطنتها ،حرم
مطهر هیچ آسیبی به وضعیت

مشهد وارد نمیکند و از این حیث
نگرانی نداریم

شرایط حضانت فرزند بعد از
طالق زوجین چگونه است؟

حضانت اطفال

سیاست غلط؛ عامل شیوع مجدد کرونا

مهدی اسماعیلی ،عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی درمجلس ،عد م توانایی
مالی مردم برای تامین تجهیزات الزم جهت رعایت پروتکلهای بهداشــتی و اعالم آمار
کلی ابتال بدون تفکیک شهرها را از عوامل شیوع گسترده کرونا در این استان دانست.

مطهر این است که میزان دغدغه

پــس از طالق زوجیــن از یکدیگر
اولویت نگهداری از فرزندان تا سن
 ۷سالگی دختر و پسر بر عهده مادر
خواهد بود .پس از ســن  ۷ســالگی فرزندان حضانت آنها به دســت پدر خواهد بود .در صورتی که والدین
بر ســر حضانت فرزندان با یکدیگر با مشــکل مواجه شوند ،دادگاه در مورد شرایط حضانت فرزند به صورت
قانونی تصمیم میگیرد.
الزم به ذکر اســت در صورتی که پدر به (اعتیاد و…) دچار باشد،شرایط حضانت فرزند بعد از سن  ۷سالگی
نیز به مادر واگذار خواهد شــد و این حضانت تا زمان به بلوغ رســیدن فرزندان ادامه مییابد .پس از به بلوغ
رســیدن فرزند ،خودش میتواند مادر و یا پدر را برای ادامه زندگی انتخاب نماید .البته پدر موظف اســت در
تمامی مدتی که فرزندان تحت حضانت مادر هستند ،هزینهها و مخارج مرتبط را تامین نماید.
شرایط حضانت فرزند بعد از طالق توافقی چگونه است؟

با استناد به ماده  ۲۹قانون حمایت از خانواده ،دادگاه موظف است در مورد حضانت فرزندان در هر نوع طالقی
تصمیم گیری کند .چنانچه زوجین به دنبال طالق توافقی باشند و دختری کمتر از  ۹سال سن و پسری کمتر
از  ۱۵ســال داشته باشند باید در مورد حق حضانت فرزندان ،میزان مالقات طرف مقابل با فرزندان ،پرداخت
نفقه فرزندان و میزان نفقه به توافق برسند.
البته الزم به ذکراســت که دادگاه موظف است در تعیین حضانت فرزندان بعد از طالق ،مصلحت آنها را در
نظر داشته باشد.
در قوانین طالق و حضانت فرزندان ،حضانت طفل از مادری که مجددا ازدواج نماید ،گرفته میشود و به پدر
داده میشــود .اما درطالق توافقی با توافق زوجین ،فرزندان میتوانند پس از ازدواج مادر نیز کماکان تحت
حضانت وی قرار داشته باشند.
شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین چگونه خواهد بود؟

بر طبق قانون در صورت فوت یکی از والدین ،حضانت فرزند بر عهده والد زنده خواهد بود .یعنی در صورت
فــوت پدر ،مــادر حضانت طفل را بر عده خواهد گرفت .البته در صورتی که دادگاه پس از دادخواســت ولی
قهری ،مادر را دارای صالحیت الزم برای حضانت از فرزند نداند ،حضانت از وی گرفته میشود.

دکتر قلیــان در واکنش به برخــی اعتراضات
مطرح شده نسبت به بازگشایی اماکن متبرکه
همچون حــرم مطهر رضــوی تصریح کرد:
موضع شــفاف دانشــگاه علوم پزشکی مشهد
درباره شــرایط حرم مطهر این است که میزان
دغدغه مدیران آستان قدس کمتر از ما نیست
و در واقع مشکل ما به هیچ وجه حرم امام رضا
(ع) نیســت ،زیرا تمام پروتکلهای بهداشتی
ابالغی با جدیت رعایت میشــود و برخالف
برخی شــیطنتها ،حرم مطهر هیچ آسیبی به
وضعیت مشــهد وارد نمیکنــد و از این حیث
نگرانی نداریم.
وی معضل کنونــی در افزایــش مبتالیان و
بســتری بیماران و حتی فوتیهای مشــهد را
افزایــش مراســمهای عقد و ترحیــم بیان و
خاطرنشــان کرد :بارها دکتر بحرینی ،رئیس
دانشــگاه علوم پزشــکی ،اعتراض خود را به
برپایــی مجدد مراســم ترحیــم و عقد اعالم
کردهاند و هشدارهای الزم را به اطالع استاندار
محترم رســاندهایم.معاون بهداشــتی دانشگاه
علوم پزشکی مشهد اظهار کرد :هر شب حدود
 ۹۰تا  ۱۰۰بیمــار مبتال به کرونا در مشــهد
بستری میشوند و شرایط مشهد از لحاظ شیوع
بیماری کرونا مانند ماههای اسفند و فروردین
و شاید بدتر از آن موقع شده است .اورژانسها
و بخشهایی از بیمارســتان پر از مبتالیان به
کرونا اســت؛ به طوری که بیشتر کادر درمانی
نیز درگیر و مبتال شدهاند ،مشکل کادر درمانی
داریم و تحت فشار هستیم.
زخم کوویدی

وی بیان کرد :مهمترین علت افزایش شــیوع
کرونا این اســت که مردم این قضیه را جدی
نمیگیرند .صداوسیما و رسانهها نیز مانند قبل
تاثیرگذار نیســتند .شــرایط برای مردم عادی

به رغم مشارکت
بسیاری از مردم در
طرحهای مقابله با کرونا،
شاهد بی توجهی بسیاری
دیگر از مردم نسبت به
خطر شیوع این بیماری در
تجمعات هستیم که الزم
است دستگاههای مسئول،
مانع شکل گیری این
تجمعات تا بهبود وضعیت
فعلی باشند

شده اســت؛ زیرا آنها در بیمارستانها نیستند،
نمیبینند و حتی برخی آمارها را نیز نمیدانند.
مردم زود فراموش کردنــد و فکر میکنندکه
بیماری کنترل شــده در صورتی که شــرایط
بحرانیتر شده است.
دکتر قلیان در خصوص عالیم این بیماری نیز
توضیــح داد :تغییر عالیم این بیماری به معنی
جهش ویروس نبوده و از آنجا که این ویروس
بــرای کل دنیا ناشــناخته بوده بــا گذر زمان
زوایا و عالیم جدیدی از این بیماری شــناخته
میشــود و اکنون در کنار مشــکالت تنفسی،
مشــکالت گوارشی نیز به عالیم کرونا افزوده
شده اســت.وی گفت :با توجه به اختالالت و
انفعاالتی که این ویــروس در بدن فرد مبتال
به کرونا انجام داده ،ســکته قلبی و مغزی نیز
از عوارض این بیماری به شــمار میآید.دکتر
قلیان در پایان به ســوال خبرنگار ما مبنی بر
زخمهای کوییــدی اینگونه پاســخ داد :این
زخمها در برخــی از بیماران مبتال به ویروس
کرونا مشــاهده شده اما تنها در حد حرف بوده
و هنوز هیچگونه مســتندی بــرای آن وجود
ندارد.

خبر

مرزبانی موجب قدرت و قوت نظام جمهوری اسالمی ایران است

دایر کردن  180مرکز مثبت زندگی

حمیدرضا پوریوسف مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی در حاشیه جلسه مشترک شورای
معاونین بهزیستی و صداوسیمای استان گفت 180 :مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی
در تمام نقاط استان دایر خواهد شد و به نوعی هر محله شهری مشهد زیر مجموعه یک
مرکز بهزیستی میشود.

موضع شفاف دانشگاه علوم

پزشکی مشهد درباره شرایط حرم

وی تاکید کرد :عقل حکــم میکند در چنین
شــرایط حساســی که این ویروس به سرعت
در حال گســترش بوده مردم خود بایســتی از
برگــزاری این مراســمات و تجمعات ممانعت
کرده و برای سالمت خود ارزش قایل شوند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اذعان کرد :افراد مشــکوک به کرونا با حضور
در اماکن عمومی بــدون رعایت پروتکلهای
بهداشــتی و عدم خود قرنطینگی بدانند که با
بهخطر انداختن ســامت جامعه به طور حتم
مصداق حقالناس میشوند.
وی آمار داد :نصف جمعیت خراســان رضوی
در مشهد اســت و تغییر آمار استان ،متکی به
وضعیت این شــهر است .متأسفانه در روزهای
گذشــته نزدیک به  ۴۰درصــد از مراجعههای
ســرپایی به مراکز بهداشــت در مشهد مثبت
اعالم شــده اســت ،یعنــی از  ۵۰۰مراجعه،
 ۲۰۰مراجعه مثبت اعالم میشــود که شرایط
را ســخت میکنــد .همچنیــن ،روزانه حدود
۴۰۰نفر بیمار مبتال بــه کوید  19به اورژانس

بــه طور کلی حضانــت فرزندان بر
عهده والدین اســت مگر در شرایط
خاصی که عــدم صالحیت یکی از
والدین و یا هردوی آنها برای شرایط
حضانــت فرزند به صــورت قانونی
تائید شود.

شرایط خاص شماره گذاری پالک معلوالن

عفونتهای چشمی در فصل گرما

لزوم ممنوعیت برگزاری هرگونه تجمع

دکتر قلیــان اول ،از بی توجهی مردم و برخی
دستگاهها نســبت به برگزاری آزادانه و بدون

حضور مشکوکان به کرونا در اماکن عمومی
حقالناس است

شنب ه
هایحقوقی

ســرهنگ علی محمدی ،رئیس مرکز شــمارهگذاری پلیس راهور ناجا گفت :شرط ارائه
خدمات و اخذ پالک معلوالن در مراکز تعویض پالک ،وجود اطالعات معلول در سامانه
پلیس که از طریق بهزیستی ثبت میشود ،است.

صادق واالیی متخصص چشــم گفت :عفونت های چشــمی از طریق ترشحات چشم
باعث ســوزش و ورم پلک ها ،قرمزی چشــم و پوســت پلک شــده و به شدت متورم
می شــود و خارج شدن ترشحات از چشــم را به دنبال داشته و عفونتهای ویروسی از
شایعترین بیماریهای چشــم در فصل گرما است که با ترشح ،سوزش و قرمزی چشم
قابل شناسایی است.

این مهم ،شکستن زنجیره انتقال آن را فراهم
میکند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
گفت :طرقبه-شــاندیز ییالقات متعلق به شهر
مشــهد بوده و آمار ســفید بودن وضعیت آن،
فریب خودمان محسوب شده چرا که این آمار
بر اســاس وضعیت بیماران بستری این منطقه
اعالم شده است.
به گــزارش صبح امروز ،دکتــر مهدی قلیان
اول در مصاحبه با خبرنگار این رسانه پیرامون
وضعیت مشهد افزود :مردم شهر مشهد که در
مرحله هشــدار بسیار باال قرار دارد با حضور در
انواع مکانهای عمومــی که در این ییالقات
وجود دارد آمــار کرونا را نیز افزایش میدهند.
وی با تاکید بر الزام تمامی مردم به اســتفاده
از ماســک در فضاهای عمومی اظهار کرد :به
رغم وضعیت هشدار در برخی از شهرستانهای
استان ،تعداد بســیار اندکی از مردم از ماسک
استفاده میکنند.

محدودیت مراســمهایی از قبیــل عزاداری و
عروســی ،ابراز کرد :به رغم مشارکت بسیاری
از مردم در طرحهای مقابله با کرونا ،شاهد بی
توجهی بســیاری دیگر از مردم نسبت به خطر
شیوع این بیماری در تجمعات هستیم که الزم
است دســتگاههای مسئول ،مانع شکل گیری
این تجمعات تا بهبود وضعیت فعلی باشند.وی
بیــان کرد :بازنگری در بســیاری از رفتارهای
عادی مردم متناســب با شرایط کرونا از جمله
پرهیز از روبوسی و دست دادن ،سرعت انتشار
ویروس را کاهش میدهد.
قلیان تبیین کرد :در رســتورانها و تاالرهای
پذیرایی در صورت حضــور یک فرد مبتال به
کرونــا ،این فرد میتوانــد در همان جمع این
ویروس را به حدود  50نفر منتقل کند.

بیمارستانهای مشهد مراجعه می کنند.

حریم رضوی دغدغه دانشگاه علوم پزشکی
نیست

فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی با رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان دیدار و گفتگو کرد.
به مناسبت هفته قوه قضائیه ،سردار «جان نثار» فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی با حجت االسالم و
المسلمین «اسماعیلی «رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار ســردار «جان نثار» ضمن تبریک دهه کرامت و هفته قــوه قضاییه به نیابت از تمام مرزبانان
اســتان از حمایت ها و پشتیبانی های سازمان قضایی نیروهای مســلح و مجموعه دادسرا نسبت به نیروی
انتظامی و باالخص مرزبانی تقدیر و تشکر کرد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد :همکاران ما با خاطر آسوده مأموریت های شبانه روزی خود را در شرایط سخت
انجام می دهند با حمایت های قوه قضاییه و خصوصا مجموعه سازمان قضایی نیروهای مسلح و امیدواریم
حمایت های قضایی ،اخالقی و معنوی همچنان استمرار داشته باشد.
حجت االسالم و المسلمین «اسماعیلی» نیز در این دیدار عنوان کرد :نیروی انتظامی اقدامات بسیار خوبی
را در زمینه تامین امنیت کشــور و جامعه انجام داده است؛ باالخص موضوع مرز و مرزبانی که موجب قدرت
و قوت نظام جمهوری اسالمی ایران است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یادآور شد :ما هم اکنون قدرت مندترین نیرو را در مرزها داریم و
امروزه دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران حتی از نزدیک شدن به مرزهای ما وحشت
دارد و این مهم مرهون خون شهدا و تالش های شماست.
وی در پایان با تشــکر از زحمات و خدمات صادقانه مرزبانان گفت :ما در ســایه ی نعمت امنیت زندگی می
کنیم و منشــا این امنیت قوت ،قدرت و اقتداری است که در تســلط بر مرزها توسط شما مرزبانان به وجود
آمده است.

از آن اســت که میتوان از میکروبهایی که به ســطح تابلوهای نقاشی
و مجســمهها چســبیدهاند ،برای شناســایی آثار جعلی و تقلبی اســتفاده
کرد .شــناخت رفتــار این میکروبهــا همچنین میتوانــد نقش مهمی
در توقــف فرآیند پوســیدگی برخی از باارزشــترین گنجینههای فرهنگی
جهان ایفاکند.
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فرهنگ و هنر

نتایج یک مطالعه جدید نشــان میدهد با بررسی میکروبهایی که روی
سطح گنجینههای هنری باستانی وجود دارند ،میتوان اصل یا تقلبی بودن
آنها را تشخیص داد.
به گــزارش صبح امروز وبه نقــل از خبرگزاری فرانســه ،نتایج مطالعات
جدید پژوهشــگران موسســه تحقیقاتی جی کریگ ونتــر آمریکا حاکی

توقف فرایند پوسیدگی
گنجینههای فرهنگی

یادداشت

قلم و آنچه مینویسد

حسن گوهرپور
روزنامهنگار

آنچه روز قلم را مســتوجب تحســین میکند دو کنش
واالست ،کنش نخســت رویکرد «الهیاتی» به «قلم» و
کنش دوم رویکرد «تاریخی» به آن اســت و آنچه از او
برون میتراود.
ون» است ،که درون خود به دو مهم
رویکرد الهیاتی ،ناظر بر شریفۀ «ن َوالْ َقلَ ِم َو َما َي ْس ُط ُر َ
اشــاره دارد .در این شریفه ،نخست ســوگند میخورد به «قلم» (من حیث هو) و سپس
آنچه «او مینویسد» .بنابراین و با پیشفرض قراردادن یک الگوی استقرایی« ،قلم» به
عنوان یک جزء ،و «آنچه مینویســد» به عنوان یک جزء دیگر ،کلیاتی را میسازند که
تکریم اندیشیدن
نقشۀ راه بشر است ،اســتراتژی آیندگان است ،این مقدمهای است بر
ِ
و خردورزی در نگارش از طرفی ،و شهودگرایی و اشراقیگری در تقریر از سمت دیگر.
رویکرد الهیاتی به قلم
اما رویکرد الهیاتی به قلم ،به عنوان یک پارادایم یا الگوواره ،مؤانست ،معاشرت ،همراهی
و مجاورت دیرپای و دائم با موضوعات و رویکردهای «مشــایی» و «اشــراقی» اعم از
اخالق (عملی و نظری) ،مباحث هستیشناختی و معرفتشناختی ،وحی ،عقل و  ...دارد.
این الگوواره از روزگار حادث و از دیرباز با بشر همراه بوده ،اما کدگذاری تاریخی آن به
زمانی بر میگردد که انسان توانست با «هیروگلیف» آنچه را میاندیشد ثبت کند ،تعمیم
کالن الهیاتی هم ،در باب قلم
روایت
دهد و اطالعرسانی کند ،از همان زمان ،شکلی از
ِ
ِ
و نوشــتن ،قوام یافت ،حتی اگر تحریر به معنای نویــن و دین به معنای امروزینش به
وجود نیامده بود.
اینکه انســانهای متعقل ،جانــوری را بر دیوار غار نقشاندازی کنند و به تســخیر آن
زیست «طبیعی» یا همان جهان
همت بگمارند چیزی جز نگاه «ماورالطبیعی» به جهان ِ
محسوسات و واقع نیست ،و این خود مقدمهای است بر شکلگیری نوعی نگاه الهیاتی به
هســتی .نوعی نگاه الهیاتی به نوشتن ،ثبت کردن؛ و برجای گذارن ،و با این پیشفرض
و بر پایۀ نظریۀ معرفتشناســی تکاملی ،امروز انسان معاصر قلم را به شکلهای دیگر
میبیند و میپندارد؛ گاه با همان کارکردهای پیشین ،گاه با کارکردهای جدیدتر.

در حاشیه فوت زندهیاد سیروس گرجستانی؛

این دنیا
ده شاهی هم
نمیارزه
خبرنگار

مهناز اصغری

درگذشــت ســیروس
گرجســتانی ،بازیگر
ســینما ،تلویزیون و
تئاتــر ،آنقدر ناگهانی
بود که جامعه هنری و
توده مردم که همواره با
نقــش
تماشــای
آفرینیهایــش خنده بر
لبانشان مینشست را در
شــوکی عمیق فرو برد.
علیاکبــر محمــودزاده
گرجستانی با نام هنری سیروس گرجستانی
بــا رفتنــش بر اثر ایســت قلبــی ،در روز
پنجشنبه  ۱۲تیرماه ،پرونده ایفای نقشهای
متنوع در تلویزیون را بست.
دیگر کســی هاشــم آقای متهم گریخت،
رئیس نظمیه کاله پهلوی و البته میانسالی
و پیری شهریار را از خاطر نمیبرد و این نام
ها قطعا بر این ادعا صحه میگذارد که مرد
همیشه گرفتار ســریالهای طنز در ایفای
نقشهای متنوعی در تلویزیون کوشــا بوده
و مقابل دوربین ظاهر شده است.
زندهیــاد گرجســتانی کارش در تئاتر را با
هــادی اســامی ،بازیگر معــروف تئاتر و
ســینمای ایران شــروع کــرد و کمی بعد
وارد تلویزیون شــد .او ســابقه همکاری با
کارگردانــان مطرح ســینمای ایــران مثل
رخشــان بنیاعتماد و کیومرث پوراحمد را
دارد .فیلم سینمایی ‹ما همه با هم هستیم›
آخرین حضور این بازیگر در ســینما بود که
سال  ۹۷به کارگردانی کمال تبریزی ساخته
شد .ســریال شــاهرگ نیز جدیدترین کار
تلویزیونی او بود.
زندهیاد گرجستانی نورچشمی نبود

مریم امیرجاللــی که در ســریال ماندگار
«متهم گریخت» ،نقش همســر ســیروس
گرجســتانی (هاشــم آقا) را بازی میکرد،
در گفتگوی اختصاصی بــه خبرنگار صبح
امــروز با اندوه فــراوان گفــت :نمیدانم،
واقعــا نمیدانم چه بگویم .از زمانی که این
خبر را شــنیدم آرام و قرار نــدارم .ما با هم
ارتباط خانوادگی داشــتیم و در رفت و آمد
بودیم .احســاس میکنم واقعا نه تنها یک
همکار ،بلکه یکی از نزدیکانم را از دســت
دادم و به اندازه برادرم برای او گریه کردم.
تمام زندگی زنده یاد گرجســتانی سرشار از
صمیمیــت بود و در زندگــی گرم خودش،
همیشه عشــق به خانواده ،همسر ،فرزندان
و نوههایش را داشت.
او بــا گالیهمنــدی از شــرایط حمایت از
هنرمندان تاکید کرد :زنده یاد گرجســتانی

واقعا در شــرایط و سن و ســالی نبودند که
بتوانند سر کار بروند .آن هم سر کار خسته
کنندهای کــه  5صبح ماشــین در رودهن
دنبال ایشان بیاید و از آنجا به حصارک کرج
بروند .دیروز با همســرش صحبت میکردم
و میگفت مرحوم گرجســتانی را یک روز
مانده به فوت ،زمانی که ساعت 5صبح بیدار
کرده متوجه شده است که حال خوبی ندارد
و با اورژانس تماس گرفته و به بیمارســتان
منتقلشان کردند.
امیرجاللــی ادامه داد :بی شــک این اتفاق
بخاطر خستگی است و متاسفانه هنرمندان
تا وقتی روی پا هســتند ،حسابی از آنها کار
کشیده میشود و وقتی که فرتوت و خسته
میشــوند ،هیچ کس به دادشان نمیرسد.
مگر اینکه نور چشــمی و یا از بعضی جهات
مطرح باشــند .مرحــوم گرجســتانی نباید
 5صبــح برای کار و به دنبــال آن رفع نیاز
اقتصادی ،به حصارک کرج میرفت .در این
ســن واقعا زمان کارش نبود و به طور یقین
اگر تامین بود و حقوق بازنشستگی درست و
حسابی میگرفت ،نیازی نبود سر کار برود.
بعد از این همه سال و کار و تالش متمادی،
تازه یک ســال بود که توانسته بود در خارج
از تهران خانه بخرد و به آرامش برســد و تا
پیش از این...
متهم گریخت زندگی ما شده بود

امیرجاللــی بــا اشــاره به اینکــه «متهم
گریخــت» یکــی از بهتریــن کارهــای
مشترکشــان اســت و مردم هــم آن را در
خاطر دارند ،بیان کرد :یادم اســت که حدود
چهارماه با هم ســر این کار بودیم و شرایط
کار سخت بود .اما آنقدر با روحیه خوب کار
میکردیم که ضبطها به بخشــی از زندگی
ما تبدیل شــده بــود .لحظه بــه لحظه،
پالن به پالن و ســکانس به سکانس متهم
گریخت همیشــه برای من خاطره است .در
طول مدت این کار ،کوچکترین مشــکلی با
هم نداشــتیم و برخوردهای ایشان با تمام
اعضای تیم همیشه خوب بود.
وی در ارتباط با شخصیت گرجستانی گفت:
ایشان آرام و مهربان بودند و از کسی چیزی
را به دل نمیگرفتند .عادت داشــتند که با
صبوری با همه مســایل بــه آرامی برخورد
کنند .خانواده دوست بود و برای همه ارزش
قائل بود و همیشــه میخندید .در بدترین
شرایط هم نگرانیاش را به اطرافیان منتقل
نمیکرد و کسی را نمیرنجاند .من هر چه
از او بگویم کم گفتهام...
جایش هرگز پر نخواهد شد

روز گذشــته ســیاوش گرجســتانی پسر

مرحوم سیروس گرجســتانی در اینستاگرام
خود نوشــت :جایــش هرگز پــر نخواهد
شد .شــرمندهام ،من در راه ترخیص بابا از
بیمارستان بودم و همه چیز خوب بود ،فقط
یــک تماس تلفنی لعنتی همه چیز را خراب
کرد ،شــرمندهام .من هر روز این مســیر تا
بیمارســتان میروم ،باالخــره بابا ترخیص
میشود ،یا من پیشش میمانم ...نمیتوانم
باور کنم...
و اندوه بیپایان

رضا عطاران نیز با به اشــتراک گذاشــتن
بخشی از سریال متهم گریخت که دیالوگ
سیروس گرجســتانی یا همان هاشم خان
بود « در این دنیــای بی حاصل چرا مغرور
میگردی ،سلیمان گر شوی آخر نصیب مور
میگردی» نوشــت« :این دنیا ده شی هم
نمیارزه»
عمو سیروس را از دست دادیم

مهــران غفوریان هــم در منــزل زندهیاد
گرجستانی گفت :من خودم اینستاگرام ندارم

متاسفانه
هنرمندان تا وقتی روی
پا هستند ،حسابی از
آنها کار کشیده میشود
و وقتی که فرتوت
و خسته میشوند،
هیچ کس به دادشان
نمیرسدمگر اینکه نور
چشمی و یا از بعضی
جهات مطرح باشند

و بچه بــرادرم خبر این اتفــاق ناگوار را به
من نشان داد و گفت آقای گرجستانی فوت
کردند .اول باورم نشد و فکر کردم مثل همه
شایعات دیگری که برای هنرمندان ساخته
میشود ،اســت و ای کاش که شایعه بود.
متاسفانه عمو سیروس را از دست دادیم...
چرا نمیتوانم باور کنم

مرجانه گلچیــن ،بازیگری که بیشــتر در
عرصه طنز فعال است ،با کلماتی که اندوه را
در آن میشود لمس کرد ،در اینستاگرامش
نوشــت« :چرا نمیتونم باور کنم ،حالم بده
آقا ســیروس ،غــم دنیا تو دلم نشســته»
روحتان شــاد ،عاشق شادی و رقص بودید،
از عــزاداری و مرگ و میر و خبر بد فراری،
خوشــحالم همانطور که دوســت داشــتید

زندگی کردید و بدون درد و ســختی دنیا رو
ترک کردیــد .هنرمند کاربلد ،خوشپوش و
خوشسلیقه.
جدی بودن شما در کارهایتان باعث شد که
خیلی زود در قلب مــردم جا باز کنید .همه
دوستتان داشتند ،جدیت را با شیرینی تمام
بازی میکردید ،خدا را شــکر میکنم که با
شما یادگاریهای شیرینی در سریالهایمان
به جا گذاشــتیم .شاهگوش ،خوشنشینها،
سهدنگ سهدنگ .برای سه دنگ سه دنگ
چه سفری را با شما و خانم گلتان به ترکیه
رفتیــم .چای قند پهلو و گس اســتانبول با
باقلوا ترکی میخوردیــم ،یادش بخیر .دنیا
بدون نبودن عزیزانمان تیره و تاریک است
چقدر خوشبخت بودم اگر میتوانستم همین
لحظه را دوباره زنده کنم.
آخه چرا؟

پرویز پرســتویی در اینســتاگرام خود آورد:
ســیروس جان ،برادر عزیــز ،همکار خوب،
همسفر نازنین ،آخه چرا؟ قربونتون برم ،یاد
روزهای خــوب در اداره تئاتر ،یاد ناهارهای
هر روز دوقاشقه تو قهوه خونههای خیابون
منوچهــری ،خیابون جمهوری ،یاد پرســه
زدنهــای تــو خیابون و اشــک ریختن از
شرایط سخت روزگار ،یاد سفرهای تئاتری
در غربت ،یاد پشــت صحنههای تئاتر بلبل
سرگشته ،عشقآباد ،سریال امام علی ،فیلم
آدم برفی...یاد ،یادت بخیر ،یادش بخیر…
نمیدونم چی بگم ،نمیدونم .تازه داشــتی
زندگی میکردی ،زود بود رفتن...
این حق ما نبود

کمند امیرســلیمانی ،نیز با اشــاره به نزدیک
بودن به منزل زندهیاد ســیروس گرجستانی
نوشــت« :من کیف میکردم وقتی یه بعد از
ظهرهایی از ســر کار برمیگشتم و میدیدم
با بابا نشســتن گل میگن و گل میشنون .
با لپای گل انداخته و لبخند شیرین و طنازی
خاص خودش .عمو ســیروس برای زندگیش
برنامههای جدید و دراز مدت داشت .قرار نبود
به این زودیها بره .یعنی اص ً
ال بهش نمیومد
که بخواد بره .البد اونم مثل همه ما خســته
شده بود و عزم رفتن کرده بود .ولی اینجوری
بیخبر و یهویــی حق ما نبود .دیگه چجوری
بیام تو کوچه و شــما نباشــی؟ جای شما در
محله و بین هنرمندان همیشــه خالیه»سپند
امیرسلیمانی که نوروز امسال سریال کامیون
را بر روی آنتن داشت ،درصفحه شخصی خود
آورده اســت :سیروس خان ،اســتاد ،همکار،
همســایه ،قرار ما این نبــود ،همین چند روز
قبل از برنامههــای طوالنیت حرف میزدی،
سفر بخیر...

فکرش را هم نمیکردم

فاطمــه گــودرزی ،یکی دیگــر از بازیگران
خوب کشــور نوشــت« :باورم نمیشه رفتین.
هرروز سرکار کلی حرف میزدیم .درباره کار
یــا روزگار یا خانواده و ارزشهــای خانواده.
فکرشــم نمیکردم امروز نباشی .عادت کرده
بودیم همه گروه رو با طنزهاتون شــاد کنید.
جاتون خیلی خالیه»...
رفتنت شوک بزرگی بود

امیــر جعفری هم که این روزها در حال بازی
در ســریال ســیاوش اســت ،در اینستاگرام
اندوه خــود را اینچنین ابراز کرد :ســیروس
خان گرجستانی ،رفتنت شــوک بزرگی بود.
غصههای زیادی با دیدن هنر و نقش آفرینی
شــما از دلمان بیرون رفــت… هنرتان در
خاطراتمان جاودان باقی میماند.
پاشو لوطی ،دایره و دنبکت کو؟

شــهره ســلطانی نیــز از تریبــون صفحه
شخصیاش بیان کرد« :لوطی پاشو ،اینطوری
نگاه نکن… باورم نمیشــه .دیشــب داشتم
برای تــارا و مصــی از خاطــرات اجرامون
میگفتم .همین دیشــب اســمتو آوردم .این
چه زمونه ایه؟ پاشــو لوطــی ،دایره و دنبکت
کو؟ (دیالوگ نمایش معرکه در معرکه) کاش
زمان برمیگشــت به عقب ،سالهای هفتاد،
ما باز هم خوشــحال و خنــدان دور هم تئاتر
کار میکردیم .من از شــما بزرگترها باز هم
یاد میگرفتم .همه بودند .عمو خسرو بود ،تو
بــودی و همه آنهایی که رفتنــد ...اداره تئاتر
ســرپا بود .تو آبدارخونه پیش آقای شیرازی
چایی میخوردیم .پاشو لوطی ،آخرین بار چند
ماه پیش با هم صحبت کردیم .قرار بود کرونا
تموم شــد ،همو ببینیم .باورم نمیشه .صدای
سیاوش آتیشم زد ،گفت دیگه نیستی
رضا پورحســین ،قائم مقام معاونت ســیما،
در توئیتی نســبت به درگذشــت این بازیگر،
این گونه واکنش نشــان داده است :آنچه از
سیروس گرجســتانی به یادها مانده و خواهد
ماند ،لبخند و نشــاطی است که با بازیهای
خوب خود برای ما ایجاد کرد .آوردن لبخند بر
لبان مردم و ایجاد نشاط در دلها ،اجر بزرگی
نزد خدا دارد.
مرد همیشه گرفتار سریالهای طنز

در پایان گفتنی اســت که مرحوم گرجستانی
در بســیاری از سریالهای طنز دهه  80و 90
بازی کرده است و به نوعی میتوان او را مرد
همیشه گرفتار مجموعههای تلویزیونی نامید.
بــدون تردید یاد و خاطره او در اذهان مردم و
بخشی از تاریخ سینما و تلویزیون ایران ثبت
خواهد ماند.

طفیلی رواق ادب به ساحت امام مهربانیها
در آسـتانه میلاد امـام رضـا(ع)
شـاعران آیینـی اسـتان در اولیـن
جلسـه محفـل ادبـی رواق ادب اداره
کل کتابخانههـای عمومـی خراسـان
رضـوی بـه صـورت مجـازی بـه
قرائـت اشـعار خـود در مـدح امـام
مهربانیهـا پرداختنـد.
بـه گـزارش صبـح امـروز و بـه
نقـل از روابـط عمومـی اداره کل
کتابخانههـای عمومـی خراسـان
رضـوی ،در آسـتانه میلاد امـام
رضـا(ع) شـاعران آیینـی اسـتان در
اولیـن جلسـه محفل ادبـی رواق ادب
اداره کل کتابخانههـای عمومـی
خراسـان رضـوی به صـورت مجازی
بـه قرائـت اشـعار خـود در مـدح امام
مهربانیهـا پرداختنـد.

در ابتـدای ایـن محفـل ادبـی
حجتاالسلام سـید حسـین سیدی،
معـاون فرهنگـی بنیـاد بیـن المللـی
امـام رضـا(ع) و از شـاعران برجسـته
آیینـی اسـتان بـه قرائـت اشـعار خود
در مـدح امـام رضـا(ع) پرداخـت.
در ادامـه این مراسـم مسـعود یوسـف
پـور ،دیگـر شـاعر آیینـی اسـتان و
مولـف کتابهـای شـعر «سررسـید
غـم» و «سـوله بهشـت» بـه قرائـت
غزلهایـی دربـاره امـام زمان(عـج) و
امـام رضـا(ع) پرداخـت.
کسـب مقـام برتـر در بیـش از 10
جشـنواره ادبی کشوری،سـابقه حضور
در شـب شـعر بیـت رهبـری معظـم
انقالب و داوری جشـنواره های شـعر
«فیـروزه فرات» و «مـاه محبوس» از

سـفید اسـت» و «شـهر ،سلام» در
ایـن محفـل ادبـی رباعیهایـی در
وصـف امـام مهربانیهـا قرائـت کرد.
مقـام برگزیـده جشـنوارههای شـعر

رجعت جاودانۀ قلم به صادر نخستین

در فرهنگ ما؛ هر دو رویکرد «الهیاتی  -اســامی» و «ایرانی  -اســطورهای» رجعت
جاودانــۀ قلم و آنچه را او مینویســد بــه یک «صاد ِر اول» دارد ،پــس هم قلم و هم
محصوالت آن ،شأن و شوکتی دارند که باید آن را تعقل و شهود کرد.
در واقع ســه گانۀ «قلم»« ،آنکه با قلم مینویســد» و «آنچه تقریر شــده است» ،یک
کارخانۀ تولیدی اندیشه اســت ،این اندیشه دستکم در فرهنگ ما ریشه در دو رویکر ِد
وجودی عمیق دارد .قلمبه دستها فقط نمینویسند ،آنها روی دوش تاریخی ایستادهاند
ِ
که هماره در آرزوی کمال بوده است ،تاریخ را بازنگری کنیم ،یکبار دیگر فارغ از جایگاه
ایدئولوژیک آنها به این نامها بیاندیشیم :ابن سینا ،سعدی ،ابوحامد محمد غزالی ،خواجه
عبداهلل انصاری ،حافظ شیرازی ،فردوسی ،صائب تبریزی ،خیام ،ابوالوفا محمد بوزجانی،
محمدباقر مجلســی ،خواجه نصیرالدین طوسی ،حکیم ناصرخسرو ،شیخ بهایی ،سیبویه،
قطبالدین شــیرازی ،خواجه نصیرالدین طوســی ،موالنا عبدالعلی بیرجندی ،ابوسعید
ابوالخیر ،ابن رسته ،ابنسینا ،میرسیدعلی همدانی ،عبدالقادر مراغهای ،فخرالدین عراقی،
نجمالدین کبری ،غیاثالدین جمشید کاشانی،
ذکریــای رازی ،عطار ،نظامی ،و  ...برخی از این نامها و برخی دیگر که در این مزجات
نیامده در فهرســت مشــاهیر و رویدادهای ثبت شــده ایران در برنامه مشاهیر یونسکو
چــه میکنند؟ اینهــا چه کردهاند در تاریخ قلم این ســرزمین؟ ما در کجای این تاریخ
ایستادهایم و باید امروز برای این کارخانۀ تولید اندیشه چه کنیم؟

بازیهای خوب ماندگار

در آستانه سالروز میالد امام رضا(ع) در فضای مجازی صورت گرفت؛

جملـه سـوابق هنری مسـعود یوسـف
پور اسـت.
عاطفـه جعفـری بانـوی شـاعر آیینی
اسـتان ،دیگـر مهمـان محفـل ادبـی
رواق ادب اداره کل کتابخانههـای
عمومـی اسـتان بـه مناسـبت دهـه
کرامـت و گرامیداشـت میالد حضرت
امـام رضـا(ع) بود.ایـن بانـوی شـاعر
اهـل بیـت(ع) نیـز در این مراسـم به
قرائـت غزلهـای خـود در مـدح امام
موسـی کاظـم(ع) پـدر بزرگـوار امـام
رضـا(ع) و غزلـی نیـز در ثنـای امـام
رضـا(ع) قرائـت کـرد .علـی گردوئـی
دیگـر شـاعر آیینـی اسـتان نیـز در
محفـل ادبـی رواق ادب بـه ارائـه
اشـعار خـود پرداخـت.
نویسـنده کتابهای «بخـت کبوترت

رویکرد تاریخی و اسطورهای به قلم

اما رویکرد دوم رویکردی تاریخی و اســطورهای اســت .در این رویکرد هم اگرچه قلم
به عنــوان یک مصداق عینی (شــکل قلم به معنای تاریخــیاش) ،حضوری فیزیکی
ش و تکریمشــده اســت .در جایی خواندم که به نقل از
و محســوس ندارد اما ســتای 
«آثارالباقیه» ابوریحان بیرونی ،فصل  9عید تیرگان نوشته بود« :آرش کمانگیر در همین
روز (ســیزدهم تیرماه) بود که به قلۀ دماوند رفت ،تیر در چلۀ کمان گذاشت و به سمت
توران پرتاب کرد .تیری که یک شــبانهروز در راه بود تــا در نهایت بر درخت گردویی
نشســت و مرز ایران و توران را مشــخص کرد .یا اینکه گفته میشود در همین روز بود
که هوشــنگ ،از پادشاهان پیشدادی« ،کاتبان» را به رســمیت شناخت و به مردم دنیا
دســتور داد تا در روز جشن ،لباس کاتبان را بپوشند و مقام آنان را عزیز دارند ».رویکرد
دیگــر تکریم قلم و آنچه او مینــگارد اما پای در اجرام داشــت و افالک؛ آنجایی که
روایت میشــودُ « :عطا ِرد معروف است به کاتب ستارگان .در اشعار فارسی هم اگر کمی
جســتوجو کنید با مثالهای فراوانی روبرو میشــوید که عطارد را کاتب ،انشاکننده یا
نویسندۀ سیارات دانســتهاند .اینکه چرا عطارد را کاتب ستارگان میدانستهاند ،در ظاهر
برمیگردد به نام دیگر این ســیاره؛ عطارد را در گذشته به نام «تیر» نیز میشناختهاند و
به همین خاطر روز تیرگان ،یعنی همان شب سیزدهم تیرماه را روز مخصوص سیارۀ تیر
(همان عطارد) مینامیدند .احتما ًال این نامگذاری بیارتباط با جشن تیرگان و به رسمیت
شناختن کاتبان به وسیلۀ هوشنگ هم نبوده است».
در این رویکرد ،اصحاب قلم از سویی ،و تکریم سیارهای که کاتب سیارات است از سوی
دیگر تکریم میشــوند .میدانیم که در معرفتشناسی کهن ،ستارگان نقش ویژهای بر
سرنوشــت آدمیان داشتند ،هم از این روست که انسان هم با الگو گرفتن از سیارهها ،در
جهان خود قلم را محترم میشمردند.

رضـوی ،توس تا نیشـابور و زمسـتان
بـرای چـاپ اشـعار در کتـاب «سـه
بعلاوه یک»کتـاب منتخـب رباعـی
امـروز ایـران و منتخـب جشـنواره

بینالمللـی کتاب سـال رضـوی برای
کتـاب «بخت کبوترت سـفید اسـت»
نیـز از جملـه افتخـارات هنـری علـی
گردوئی اسـت.
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گشت ارشاد  3با چهرهای تازه در
خیابانهای تهران

فیلمبرداری فیلم «گشت
ارشــاد  »۳به کارگردانی
سعید ســهیلی در تهران
ادامــه دارد و نخســتین
تصاویر از پوالد کیمیایی
و ساعد سهیلی به عنوان
بازیگــران اصلــی فیلم
منتشر شده است.
به گــزارش صبح امروز و
به نقــل از ایرنا این فیلم
چند بازیگــر مطرح دیگر
دارد که طی روزهای آینده معرفی شده و جلوی دوربین می روند.
فیلم سینمایی «گشت ارشاد» در سال  ۹۱و «گشت ارشاد  »۲در سال  ۹۵ساخته شد و
هردو فیلم در گیشــه با استقبال خوب مخاطبان همراه شدند و پیش بینی می شود این
اتفاق در سری سوم فیلم هم تکرار شود.
در خالصه داســتان فیلم گشت ارشاد  ۳آمده است :حسن و عطا پس از سالها حضور
در خارج به ایــران برمیگردند .آنها به اجبار برای امرار معاش به نوازندگی در خیابانها
میپردازند ،پس از مدتی ســودای خوانندگی آنها را رهــا نمیکند تا این که تصمیم به
انتشار آلبوم موسیقی میگیرند .اما به لحاظ مالی در تنگنا هستند پس تصمیم میگیرند
به سراغ یک زمیندار بزرگ در لواسان که نقش او را بهنام بانی بازی میکند رفته او را
بدزدند .اما پس از مدتی با او دوست میشوند و زمین دار بزرگ تصمیم میگیرد از حسن
و عطا حمایت کرده و تمام هزینه تولید آلبوم موســیقی آنها را تقبل کند .در این مســیر
ناگهان اتفاقات عجیبی روی میدهد که هر سه آنها را دچار دردسر های بزرگی میکند.
بهنام بانی خواننده پاپ نیز به عنوان یکی از بازیگر این فیلم جلوی دوربین رفته اســت.
طراح چهره پردازی «گشت ارشاد  »۳را نیز عبداهلل اسکندری بر عهده دارد.

در شهر
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 330ایستگاه اتوبوس به سایه بان و
نیمکت تجهیز میشود

مدیر عامل ســازمان اتوبوســرانی شهرداری مشــهد از تجهیز  330ایستگاه اتوبوس به
نیمکت و سایه بان در آینده ای نزدیک خبر داد.
ســعید حسینقلی زاده در آغاز طرح پاسخگویی مســتقیم مدیران حوزه عمران ،حمل و
نقل و ترافیک به سئواالت ،انتقادات ،پیشنهادها و مسائل شهری شهروندان ،با حضور در
مرکز ارتباطات مردمی  137به درخواست های  40شهروند پاسخ داد.
گالیه تعدادی از شــهروندان ،نبود نیمکت و سایه بان در برخی از ایستگاه های اتوبوس
سطح شهر بود که حسینقلی زاده مقدم در پاسخ به این شهروندان گفت :خیلی از ایستگاه
های اتوبوس ســطح شهر ،فاقد ســایه بان و نیمکت است که در همین راستا ،پروژه ای
تعریف شده و با اجرای آن ،به زودی 330 ،ایستگاه به سایه بان و نیمکت مجهز می شود.
گاز کولر اتوبوس ها شارژ می شود
با فرارسیدن تابستان و گرم شدن هوا ،بخش عمده ای از تماس های شهروندان در روز
جاری با  137جهت ارتباط مســتقیم با مدیر عامل اتوبوســرانی ،به گالیه از عدم روشن
کردن کولر اتوبوس ها توســط اتوبوسرانان به علت خرابی ،اختصاص داشت که وی در
این خصوص عنوان کرد :در خصوص گرمایش اتوبوس ها ،معموال مشــکلی وجود ندارد
اما در حوزه سرمایش ،تامین گاز کولر اتوبوس ها و تعمیر کمپروسورها ،عالوه بر داشتن
هزینه باال ،به علت شرایط تحریمی کشور ،به سختی در دسترس است لذا در این حوزه
شهروندان گالیه های زیادی دارند که به جا است.
وی افزود :در همین راستا و برای رفع مشکل سرمایش اتوبوس های ناوگان اتوبوسرانی،
گاز مورد نیاز برای شارژ کولر اتوبوس ها خریداری شده و در حال تهیه قطعات مورد نیاز
برای تعمیر کولرهای خراب هستیم.
توقف نصب «تابلوهای الکترونیکی اعالم زمان رســیدن اتوبوس به ایســتگاه» به علت
سرقت زیاد
وی در پاســخ به درخواست شهروند دیگری که می خواست تابلوهای الکترونیکی اعالم
زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه ،در ایستگاه های مختلف سطح شهر نصب شود ،گفت:
بودجه کافی برای نصب تابلوهای الکترونیکی اعالم زمان رســیدن اتوبوس به ایستگاه
وجود دارد اما به توجه به اینکه روزانه چند تابلو از این مدل ســرقت می شــود لذا ،فعال
نصب این تابلوها را متوقف ســاخته ایم ،اما شــهروندان می توانند با ارسال کد ایستگاه
و شماره خط به شــماره پیامک  ،30008888از زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه مطلع
شوند.
امکان برقرای خط اتوبوس از همه نقاط شهر به حرم مطهر وجود ندارد
مدیر عامل ســازمان اتوبوســرانی شــهرداری مشهد در پاسخ به شــهروندی دیگر که
درخواست اختصاص خط مســتقیم از محله ارمغان به حرم مطهر را داشتند ،خاطرنشان
ســاخت :ســاکنان همه نقاط شــهر به خاطر ارادتی که به امام رضا(ع) دارند درخواست
مشترکشــان ،برقراری خط مستقیم اتوبوس به حرم مطهر است اما به دالیلی مانند عدم
وجــود اتوبوس کافی و عدم گنجایش خیابان ها ،امکان برقراری خط مســتقیم اتوبوس
بــه حرم مطهر برای همه نقاط وجود ندارد و باید شــهروندان با تعویض خط ،خود را به
حرم برسانند.

آموزش ،کلید حل ریشهای مشکالت شهری

نایب رئیس شــورای اسالمی شــهر مشــهد ،آموزش را مهمترین راهکار حل ریشهای
مشکالت و مسائل شهری و مسیر حرکت شهروندان به سمت جامعه پویا و مشارکتجو
برشمرد.
حمیدرضا موحدیزاده در این خصوص گفت :جوامع توسعهیافته و یا توسعهگرا همیشه در
تالش هستند مشکالت و مسائل خود را از طریق آموزش به عنوان سنگ زیرین جامعه
رو به رشــد حل نمایند .در جوامع پیشرفته مانند ژاپن حوزه آموزش و پرورش را بهمثابه
ی شود.
یک صنعت میدانند چراکه به تولید فکر و اندیشه مدیر و انسانهای مفید منجر م 
ما نیز باید بدانیم ذهن توسعهیافته نیاز به آموزش دارد ،پس اگر بخواهیم شهروندان رفتار
مناسب شهروندی از خود بروز دهند حتم ًا نیاز به آموزش و فرهنگ شهروندی داریم.
وی ادامه داد :طبیعت ًا در شــهری سه و نیم میلیون نفری اموری مانند تردد در خیابانها،
آپارتماننشینی ،ترافیک ،نظافت عمومی ،استفاده از خدمات عمومی ،حفظ محیط زیست،
حقوق شهروندی و مسائلی از این دست نیازمند آموزش است تا شهروندانی از فرهنگها
و اقشــار مختلف آن را آموخته و بدان عمل کنند و شــکل جامعه مدنی و شهرنشینی به
خود بگیرند.
موحدیزاده هم چنین گفت :هرچند شهرداریمشــهد فضاهایی از جمله فرهنگسراها را
برای انتقال آموزشهای موردنیاز شــهروندی در اختیار دارد اما نیاز و ضعف بزرگ حوزه
آموزش شــهرداری و مدیریت شهری ،نبود کادر و مربی حرفهای آموزش در موضوعات
شهروندی اســت .در نظام آموزشــی ما نیز تربیت مربیان حرفهای برای حوزه آموزش
فرهنگ شــهروندی مغفول واقع شــده و برای آن فکری نکردهانــد .در حالیکه حوزه
آموزش فرهنگ شــهروندی حوزه بسیار گسترده و پیچیده و نیازمند برنامههای منسجم،
طرح درس و اجرای حرفهای امور تدریس است.
نایب رئیس شورای شهر مشهد ادامه داد :با این وصف حوزه آموزش فرهنگ شهروندی
باید از کالن آموزش کشــور سرچشمه گرفته و در صنعت آموزش به آن توجه شود ،اما
وقتیکه بهطور تخصصی اقدام به اجرای برنامههای این زمینه مینماییم شــهرداری و
ظرفیتهای آن میتواند ظرف اجرای چنین برنامههایی تلقی شود .چراکه ارتباط مستقیم
بــا مردم در محالت و فراتر از مدارس و برنامههــای اوقات فراغت ،پاتوقهای محله و
محافلی از ایندســت اموری است که در اختیار شــهرداری قرار داشته و میتواند از این
امکانات به نحو بهینه استفاده کند.

بهره برداری از پروژه
تعریض جاده بهشت
رضا(ع) در شهریور ماه

معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشــهد ،از بهره برداری از پروژه
تعریض و اصالح هندسی جاده بهشت رضا(ع) در شهریور ماه سال جاری خبرداد.به
گزارش صبح امروز ،خلیل اهلل کاظمی با بیان این خبر اظهار کرد :یکی از مشکالت
ترافیکی به ویژه در ایام تعطیل ترافیک سنگین و تصادفات جاده بهشت رضا(ع) بود
بنابراین برای رفع این مشکل تعریض و اصالح هندسی این جاده در دستور کار قرار
گرفت.وی افزود :بر این اساس یک کیلومتر از جاده بهشت رضا (ع) از سمت شمال
به عرض حدود چهار متر تعریض و دو عدد دوربرگردان در مسیر ایجاد خواهد شد

و درکنار آن یک لوپ به طول  400وعرض  10مترجاده کمربند شمالی را به جاده
بهشت رضا(ع) متصل خواهد کرد.معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شهرداری
مشهد بیان کرد :همچنین ورودی و خروجی های بهشت رضا(ع) نیز اصالح هندسی
و برای خودورهای مسیر جاده قدیم یک ورودی وخروجی و برای خودروهای مسیر
آزاد راه نیز یک ورودی و خروجی مجزا تعریف شده است.کاظمی خاطرنشان کرد:
عملیات اجرایی این پروژه با اعتباری حدود  10میلیارد تومان آغاز شده و شهریور ماه
آماده بهره برداری خواهد شد.

عضو شورا با انتقاد از دستگاه های نظارتی به استاندارد دوگانه درباره استخدام های دوره های مختلف مطرح کرد:

افزایش  10هزار نیرو به بدنه شهرداری در دوره اصولگرایان
اواخر هفته گذشته اتفاقی تقریبا دور از انتظار
در شهرداری مشــهد رقم خورد ،شهریار آل
شــیخ که در میان مدیران شــهرداری به
شــیخ و مغر متفکر شهرداری در دوره پنجم
شــورای شهر نام برده می شــود و حتی از
گزینــه های اصلی شــهرداری در رقابت با
محمدرضا کالئی شــهردار فعلی مشهد بود
اما در اقدامی جوانمردانه عقب نشــینی کرد
تا کالئی به آســودگی بر صندلی شهرداری
تکیه زند و البته او هموراه یار صدیق و وفادار
تیم این دوره شهرداری به ویژه شهردار بوده
است .پس از استعفای آل شیخ عضو شورای
در پیامــی اینســتاگرامی از عملکرد دوگانه
دســتگاه های نظارتی درباره اســتخدام ها
گالیه کرد و یادآور شد که اصولگرایان طی
سال های  82تا  96به میزان 10هزار نیرو
به بدنه شهرداری اضافه کرده اند.
متن نامه استعفای شهریار آل شیخ

اما هفته گذشته نامه استعفای خود را نوشت،
در بخشی از نامه استعفایش نیز آمده است:
قریب به دو ســال و  9ماه تصدی معاونت
برنامه ریزی و توسعه شــهرداری مشهد را
به عهده داشــته ام و نزدیک به یک سال و
نیم است که مسئولیت سرمایه های انسانی
شهرداری نیز به این حوزه افزوده شده است.
در این مدت تمام کوشــش و تالش خود را
به کار گرفته ام تا هر آنچه از دســتم بر می
آید برای رشد و ارتقاء این حوزه انجام دهم.
با هدف ســامان بخشی به سازمانی بزرگ و
گسسته ،با پیشینه صد ساله ،قوانین متداخل
و متناقض با ســنت ها و رویه های خاص و
ارتباط لحظه ای و مســتمر با زندگی مردم
که دشــواری تغییر را در آن صد چندان می
کند ،مجموعه فعالیت ها آغاز و انجام شــد.
اقداماتــی که برخی در گســتره ملی و بین
المللی بازتاب داشته و برخی در لبه دانش و
فناوری روز دنیا انجام شده است .
بخشی از کارنامه شهریار آل شیخ

تهیه و تصویب ســاختار سازمانی شهرداری
پس از ۱۱ســال ،ایجاد نظــام بودجه ریزی
عملیاتی و برش های منطقه ای و ســازمان
ها برای اولین بار در کشــور ،ایجاد مناطق
شــهرداری الکترونیک بــرای اولین بار در
کشور ،ایجاد سوپر اپ شهروندی شهر من،
ایجاد مرکــز نوآوری شــهری ،ایجاد گروه
شهر خالق ،کســب عنوان شهر یادگیرنده،
هماهنگــی اســتقرار دفتــر مرکــزی آیتا،
یکپارچه ســازی سیستم های مالی ،اصالح
فرآیندهای اداری ،ایجاد نظام پاســخگویی،
ایجاد نظام ارزیابی عملکرد ،ایجاد داشــبورد

مدیریت شهری ،ایجاد سامانه فاش ( فضای
اطالع رســانی شفاف) به عنوان کامل ترین
مجموعه انتشــار اطالعات در کشور ،ایجاد
ســامانه یکپارچه منابع انسانی ،نظام سامانه
هــای یکپارچه و اطلس روســتاهای حریم
مشــهد بخشــی از اقدامات انجام شده در
معاونت برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانی
شهرداری مشهد طی این مدت است.
بــا همه امکانات خود چه بــه عنوان رئیس
کمیســیون برنامه ریزی کالن شــهرها و
چه به عنوان عضو کمیته مدیریت شــهری
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،کوشیده ام
تا قوانین و نظامات امور شهرداری ها اصالح
شود.
آرزوی تداوم اصالحات

وی در بخــش دیگری از متن اســتعفا خود
آورده اســت؛ ضمن تشکر از آقای تقی زاده
خامســی که اینجانب را الیق این مسئولیت
دانستند و ســپاس از جنابعالی که ادامه این
مسئولیت به پشتوانه حمایت شما میسر شد،
و ضمن تشــکر از همه مدیران و همکاران
ارجمندم و اعضای محترم شــورای اسالمی
شهر مشهد که مرهون حمایت آنان هستم،
و همچنین همفکری معاونین ســابق برنامه
ریزی شهرداری مشهد که امید دارم خداوند
همواره ایشــان را به ســامت دارد ،تشکر
می کنم و امیدوارم در حفظ و توســعه کیان
مجموعه ای که پایه گذاری کردند ،شرمنده
نباشم.

از صمیم قلــب آرزو می کنم اصالح قوانین
در ســطح ملی و ضوابط در سطح شهرداری
ها ،با مهندســی مجدد فرآیندها که با تاکید
جنابعالــی آغاز شــده ،در کاهش مراجعات،
کوتاه شدن رویه ها ،حذف گردش کارهای
و امضاهای غیر ضرور و سالمت و شفافیت
به نتیجه برســد و صرفه جویی ناشی از آن
و مدیریت بهتر منابــع در انتخاب و اجرای
پروژه ها بتواند مدیریت شهری را به نهادی
کارآمدتر تبدیل کند.
در ادامه آمده اســت؛ همچنــان خود را بر
همان عهدی که بســتم پایبند می دانم ،در
تکمیل و مســاعی هر بخشی از برنامه ها و
کارهــا ،هر چه در تــوان دارم در هر جا که
باشم به انجام رسانم .امیدوارم که همه آنانی
که مرهون حمایت و تالش هایشان هستم،
قصــور اینجانب را ببخشــند و عفو و دعای
خود را دریغ نفرمایند .از این پس نیز هر جا
که باشم اندیشــه ای جز پیشرفت و توسعه
میهــن عزیزمان ندارم و چون گذشــته و با
همان ایمان ،ادامه خواهم داد.
واکنش رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
شورای شهر

بیشترین ارتباط کاری را کمیسیون برنامه و
بودجه و امور اداری شــورای شهر با معاونت
برنامه ریزی شهرداری دارد که بتول گندمی
رئیس این کمیسیون در واکنش به استعفای
شهریار آل شــیخ در صفحه اینستاگرام اش
این گونه نوشته است:.

انتشار  1400میلیارد تومان اوراق مشارکت کمکی به احیای خانه های تاریخی در بافت اطراف حرم

رئیس کمیســیون اقتصادی ،سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسالمی شهر در پاسخ
به یکی از تماس های مردمی  ،137از انتشار یک هزار و  400میلیارد تومان اوراق مشارکت
جهت توسعه زیرساخت های بافت پیرامون حرم از جمله شبکه معابر و فضای سبز و همچنین
تملک خانه های تاریخی خبر داد.احمد نوروزی در «چهارشنبه های پاسخگویی» ،با حضور
در مرکز ارتباطات مردمی  ،137به صورت مســتقیم به ســئواالت ،انتقادات ،پیشنهادات و
درخواست های مردمی شهروندان پاسخ گفت.یکی از شهروندان ،که مالک یکی از خانه های
تاریخی بافت پیرامون حرم مطهر است ،درخواستش را در تماس با  137و در گفتگو با احمد
نوروزی ،اینگونه مطرح کرد :بنده یکی از مالکان خانه تاریخی بلخاسب واقع در خیابان نواب
صفوی  9منطقه ثامن هستم که چند سالی است منتظر تملک این ملک از سوی شهرداری
هســتیم لذا درخواســت دارم تا در صورت امکان ،زودتر این تملک صورت گیرد.احمد نوروزی ،رئیس کمیسیون اقتصادی ،سرمایه
گذاری و مشــارکت های شورای اسالمی شهر در پاسخ به این شــهروند گفت :ما ترجیح می دهیم با دادن اجازه کاربری تجاری و
امتیازهای دیگر به مالکان خانه های تاریخی شهر ،آنها خودشان نسبت به بازسازی ،مرمت و استفاده از این اماکن اقدام نمایند .وی
ادامه داد :با این حال ،طی توافقط که با دولت و رئیس جمهور داشــته ایم ،مقرر شــده است برای نوسازی و بهسازی بافت پیرامون
حرم مطهر ،ســه هزار و  100میلیارد تومان اوراق مشارکت در بازه زمانی  3ای  4ساله منتشر شود که بازپرداخت  50درصد اصل و
سود آن در تعهد دولت باشد.نوروزی اذعان داشت :متاسفانه در سال  97که این توافق صورت گرفته بود ،هیچ کمکی از سوی دولت
صورت نگرفت و در ســال گذشــته نیز علیرغم توافقات صورت گرفته موفق به انتشــار اوراق مشارکت در این خصوص نشدیم ،لذا
شهرداری در اصالحیه ای که از شورای شهر دریافت کرد ،مقرر شد  800میلیارد تومان اوراق مشارکت با تعهد پرداخت  100درصدی
شهرداری و  600میلیارد تومان با تعهد پرداخت  50درصدی دولت منتشر نماید که برای تملک خانه های تاریخی ،بازگشایی معابر،
توسعه فضای سبز و به صورت کلی توسعه زیرساخت های بافت پیرامون حرم مطهر هزینه خواهد شد.وی اضافه کرد :در جلسه هفته
گذشــته که با معاون رئیس جمهور برگزار شــد ،مقرر شد اجازه انتشار این اوراق مشارکت صادر شده و تا  31تیرماه ،اوراق مشارکت
منتشر شود ،این اوراق مشارکت مربوط به سال  98بوده و مجوز دیوان محاسبات آن نیز صادر شده است.

اصــ ً
ا حال خوشــی نداریــم .آن روزهای
اردیبهشــت ،96چه کسی فکرش را میکرد
امروز ،با چنین وضعیتی روبرو شویم؟ چه شد
آن همه آرزو و رویــا که ما و رأیدهندگان
در ســر میپروراندیم؟ یکی پس از دیگری
یارانمــان میروند .عضو شــورا که رفت،
دیگران هم رفتنی شدند؛ کارشناس ،رئیس
اداره ،مدیر و حاال هم که معاون شــهردار.
عجب وضعیتی است.
ســنگ محک و داوری اگر بخواهد عملکرد
را بســنجد به خوبی میبیند که چه تحویل
گرفتیم و چه کردیم .همین معاون شــهردار
ما که امروز دیگر در مســئولیت خود نیست
و با فرسایشیشــدن فشارها اســتعفا کرد،
عملکرد متفاوتی نســبت به گذشتگانش و
اَسال َفش داشته است .اما با او چه کردند؟ به
اذعان دوست و دشمن ،او موفقترين معاون
برنامهريزى شهردارىهاى كالنشهرها در
همين دوره بوده است.
افزایش نیروی شــهرداری از  5هزار به 15
هزار نفر اماکسی صدایش در نیامده است
در ادامه بتول گندمی که در دوره اول عضو
شــورای اسالمی شــهر و رئیس کمیسیون
برنامه و بودجه بوده و در سال  82شهرداری
را تا ســال  96به اصولگرایان تحویل بوده
است اشاره کرد و نوشته است :شهرداری را
در ســال 82با 5000نفر نیرو تحویل دادیم
و در 96با 15هزار نیــرو تحویلش گرفتیم.
محکهــا کجایند که بگوینــد چطور5000

به 15000نیرو بدل شــده و کسی صدایش
در نیامده؟ در دوران گل و بلبل و درآمدهای
افسانهای شهر را اداره کردن هنر نمیخواهد
که دوســتان پیشا  96به آن افتخار کنند .اما
کجا بود ســنگ محک؟ گویا اصولگرایان و
تعاملگرایان و جماعت هواشــناس ،زرهی
نامرئی دارند که حتــی نوک پیکان نظارت
را در ســال 94منحرف میکند و بستهشدن
قانون بعضی افراد
قرارداد مستقیم و خالف
ِ
خاص را در شهرداری نادیده میگیرد .انگار
فقط بایــد مدیرانی که جســورند ،کار تازه
میکنند ،کارشان را بلدند ،فقط و فقط ،اینها
باید به داوری گذاشته شوند.
تعمل در این شهر جواب نمی دهد،
اصالح طلبی تاوان دارد

تعامل ،مسیر خوبی اســت .اما گویا در این
شــهر ،جواب نمیدهد .بخشــی از دوستان
همــراه ما در این ســه ســال ،بــه تعامل
روی آوردنــد .امــا دیدیم نتیجــه آن را .ما
اصالحطلبیــم و اصالحطلبی تــاوان دارد.
کسی که تنش چون بید به ُغ ِرشی میلرزد،
همان بهتر که به وادی معرکه پای نگذارد.
به قول عطار:
گر سر مویی ز ما باقی بُ َود ،تاوان کنیم

شهریار آل شــیخ و همه ياران جوانانی که
چند ماهی اســت در کنار خود نداریمشان و
باالجبار از مجموعــه رفتهاند ،همگی تاوان
اصالحانــد .مهم این اســت که سرشــان
باالست.

تحقق سند پهنهبندی حریم تا پایان سال
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهدمقدس گفت :سند پهنهبندی حریم
تا  3ماه آینده ،پس از بررسی در شورای شهر به کمیسیون ماده  5و شورای عالی معماری و
ش نیاید ،تا آخر سال سند پهنهبندی حریم را خواهیم
شهرسازی ارسال میشود و اگر خللی پی 
داشت.به گزارش صبح امروز ،محمدهادی مهدینیا با بیان اینکه طرح پهنهبندی حریم ،یکی
از اسناد باقیمانده طرح جامع بوده که در ابالغیه شورای عالی معماری و شهرسازی هم قید
شــده است ،اظهارکرد :مشاور طرح جامع در سال  ۹۴خلع ید شده و لذا در نبود مشاور اداره
کل راه و شهرســازی استان خراســان رضوی ملزم شده ظرف  3ماه آن را به شورای عالی
معماری و شهرسازی ارائه دهد.مهدینیا در ادامه گفت :در طرح جامع سوم ،حریم شهر مشهد
گســترش پیدا کرده و به  86هزار هکتار رسیده است که متاسفانه این موضوع مغفول مانده
بود تا اینکه با تاکید جناب استاندار  ،آقای رزم حسینی ،طرح پهنهبندی حریم پیگیری و قرار شد با توجه به اینکه شهرداری پیشتر
برای طرح راهبردی مشاور گرفته بود ،درخصوص پهنهبندی حریم نیز ،به نیابت از اداره کل راه و شهرسازی ،رویه مشابهی را پیش
بگیرد و طرح آن را تهیه کند.وی تفسیر شهرداری در این خصوص و تقسیم شرح خدمات به دو فاز یک و دو را یکی از چالشهای
کنونی دانســت و افزود :همین تقسیمبندی موجب زمانبر شــدن اقدامات شده و کمیسیون شهرسازی و معماری با پیگیریهای
خود درصدد بوده تا هرچه زودتر خالءهای اتفاق افتاده برطرف شوند و سند پهنه بندی حریم آماده گردد تا سپس به شورای عالی
معماری و شهرسازی ارسال شود.رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد تصریح کرد :در جلسهای که اخیرا برای
بررسی اقدامات انجام شده توسط شهرداری مشهد در این خصوص برگزار شد ،متاسفانه اقدام موثری شاهد نبودیم؛ لذا به شهرداری
تاکید شــد ظرف مدت  10روز نسبت به تعیین تکلیف سند پهنهبندی حریم و وضعیت قرارداد با مشاور اقدام کند.مهدینیا با بیان
اینکه براســاس گزارش ارائه شده از سوی مشاور ،مطالعات و نتایج تحلیل های طرح تا یک ماه آینده به اتمام رسیده و آماده ورود
به بحث پیشــنهادات و تهیه نقشــه پهنه بندی میشود ،گفت :درصورتی که خللی پیش نیاید ،سند پهنهبندی حریم تا  3ماه آینده
پس از بررسی در شورای شهر به کمیسیون ماده  5و شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال میشود و انشاهلل تا آخر سال سند
پهنهبندی حریم را مصوب خواهیم داشت.

نخستین اوراق مشارکت سال  ۹۹توسط شهرداری مشهد عرضه شد:

انتشار ۶۰۰میلیارد تومان اوراقمشارکت
خط  ۲و ۳قطار شهری

مدیرتامین مالی شــهرداری مشهد
از انتشار آخرین اوراق باقی مانده از
سهمیه بودجه  ۹۸کل کشور توسط
شهرداری مشهد خبر داد.
بــه گــزارش صبــح امروز،ســید
محمدعنبــری ،مدیــر تامین مالی
شهرداریمشهد عنوان کرد:همزمان
با دهه کرامت شــهرداری مشــهد
موفق به انتشــار مجــدد و فروش
اوراق مشارکت به ارزش ۶۰۰میلیارد
تومان به ضمانــت وعاملیت بانک
صنعــت ومعدن و پذیره نویســی و
بازارگردانی تامین ســرمایه امین و
لوتوسپارسیانشد.
وی افزود۳۰۰ :میلیارد تومان از این

اوراق متعلق به تکمیل و توسعه خط
۲قطار شهری و  ۳۰۰میلیارد تومان
دیگر متعلق به خط ۳قطار شــهری
می باشد.
عنبری با اشــاره به اینکه مشــهد
تنها کالنشــهری است که در سال
 ۹۹اقدام به انتشــار اوراق مشارکت
نموده ،بیان کرد :این افتخاری برای
شهر مشهد اســت که توانستیم در
ســایه همدلی و کمــک های قابل
توجه بانــک مرکزی ،بانک صنعت
و معــدن ،وزارت کشور(ســازمان
شــهرداری ها)،ســازمان برنامه و
بودجه ،اســتانداری ،شرکت تامین
سرمایه امین و لوتوس پارسیان و...

اوراق مشارکت باقی مانده از سهمیه
بودجه  ۹۸کل کشــور را به اتمام و
انتشار ثانویه برسانیم.
ویدرادامه گفت :در نظر داریم طی
مذاکرات انجام شده با بانک ملی تا
پایان ماه حدود  ۸۰۰میلیارد تومان
اوراق مشارکت احیای بافت فرسوده
اطراف حرم بــه ضمانت و عاملیت
ایــن بانــک را به اتمام رســانده و
منتشر کنیم.
مدیرتامین مالی شــهرداری مشهد
تصریح کرد:در شرایطی که بحران
کرونا در حوزه های سرمایه گذاری
سایه افکنده است شهرداریمشهد
ابزارهای مالی چون اوراق مشارکت

را بــه جد دنبال کرده تــا در پروژه
های عمرانی توقــفو خللی ایجاد
نشود.
وی خاطرنشــان کــرد :همچنین

امیدواریــم تــا پایان ســال ۲۵۰۰
میلیــارد تومــان اوراق مشــارکت
شــامل  ۱۰۰۰میلیارد تومان جهت
خط۳قطار شــهری ۱۰۰۰ ،میلیارد

تومان جهت احیای بافت فرســوده
اطراف حرم مطهــر و  ۵۰۰میلیارد
تومان دیگر جهت نوســازی ناوگان
حملو نقل شهری منتشر کنیم.

تمدید قرارداد بازیکنان
فعلی اولویت باشگاه
است

استارت نیکالس لطیفی در اتریش

آغاز به کار اولین ایرانی تاریخ فرمول یک

با شــرکت در تمرین اول و دوم گرندپری
اتریش ،نیکالس لطیفــی کار خود را در
فرمول یک آغاز کرد.
به گزارش «ورزش سه» ،نیکالس لطیفی
رانندهی ایرانــی کانادایی امــروز اولین
جلســات تمرین خود را بــه عنوان یک
رانندهی فرمول یک در گرندپری اتریش
و با تیم ویلیامز تجربه کرد.
لطیفی سال گذشته در فرمول دو رانندگی
میکرد و به عنوان رانندهی تست ویلیامز
در بعضی از تمرینات پیش از مســابقه با
ماشین این تیم به پیســت میآمد .او در
پایــان فصل  2019و پس از دوم شــدن
در رقابتهــای فرمول  ،2از ســوی تیم
ویلیامز به عنوان جانشین رابرت کوبیتسا
و همتیمی جورج راسل در این تیم معرفی
شد.پیش از آن نیز لطیفی در سال 2017
با رانندگی در تمرینات برای تیم رنو و در
 2018برای تیم فورس ایندیا ،گاهگداری
طعم شــرکت در یکی از جلسات تمرین
فرمول یک را چشیده بود.
لطیفی پسر تاجر میلیاردر ایرانی کانادایی
نیکالس لطیفی است و در سال  1995در
تورنتو به دنیا آمده است .او از  ۱۳سالگی
بــه رانندگی در کارتینگ پرداخت و خیلی
زود به مسابقات فرمول  ۳و سپس GP2
راه یافت.
ویلیامــز یکــی از قدیمیتریــن و
پرافتخارترین تیمهای فرمول یک اســت
که از سال  ۱۹۷۷در این مسابقات شرکت
دارد .این تیم  ۹بار عنوان قهرمانی جهان
تیمــی و  ۷بــار عنــوان قهرمانی جهان
رانندهها را کســب کرده است .اما ویلیامز
این روزها حال و روز خوبی ندارد .این تیم
که با مشــکالت مالی دست و پنجه نرم
میکند سال گذشته بین ده تیم دهم شد و
در ماههای اخیر اسپانسر اصلی خود را نیز
از دست داده است و به دنبال فروش تیم

و یا یافتن شــریکی ثروتمند برای نجات
این نام گره خــورده با تاریخ فرمول یک
است.
ویلیامز امیدوار است با دو رانندهی جوان و
با استعداد خود به مرور بتواند بار دیگر به
اوج بازگــردد و در راه تکرار موفقیتهای
پیشین قدم بردارد.
همتیمی لطیفی در ویلیامز جورج راســل
بریتانیایی اســت که از با اســتعدادترین
رانندگان حال حاضر فرمول یک ،قهرمان
 GP3و فرمــول  2و همچنیــن عضــو
برنامهی رانندگان جوان مرسدس است و
همواره از او به عنــوان رانندهی آیندهی
مرســدس و یکی از بختهای قهرمانی
جهان در آینده نام میبرند.
نیکالس که به تازگی  ۲۵ساله شده ،قبل
از شــروع فصل در مصاحبهای گفته که
تطبیق یافتنش با مســابقات فرمول یک
به خاطر حضور بسیاری از رقبای سابقش
از جمله چارلز لکلرک ،مکس ورســتپن،
اســتبان اوکون ،آنتونیو جیووناتزی ،الندو
نوریس ،الکس آلبون و جورج راســل در
این مسابقات برایش آسان خواهد بود.
لطیفی همچنین گفته که هدفش آموختن
و یادگیری هر چه بیشــتر از همتیمیاش
جورج راسل و هر چه سریعترین رسیدن
به اوست .نیکالس گفته« :وقتی به عنوان
یک تازهکار وارد این رقابتها میشــوید،
چیزهای بســیار زیادی هست که مسابقه
به مســابقه باید بیاموزید ،حجم اطالعات
بسیار باالســت .برای من به شخصه این
مهم است که احساس کنم دارم پیشرفت
میکنــم .اینکه در هر بخش از مســابقه
بیشتر توان را از ماشین بیرون بکشم و به
ماشین عادت کنم در عین اینکه همچنان
مســابقه به مسابقه بیشــترین توان را از
ماشین بیرون میکشم».
لطیفــی در مورد همتیمی با اســتعدادش

مفقودی

برگ ســبز خودرو وانت نیســان زامیاد مدل  1395به شماره پالک  36ایران  344ی 15
شــماره موتور  Z24724856Zبه نام فاطمه بنائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
مفقودی

ســه برگ سند سفید موتور سیکلت سیستم روان سیکلت تیپ  CG125CCمدل 1391
به شــماره پالک  766-87473شــماره موتور  NEK**125A*51026045شماره تنه
 NEK**125A9100395مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مستطیل سبز
هفته بیست و سوم لیگ برتر؛

پرسپولیس به دنبال شکار شاهین

هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال روز شنبه با انجام سه مسابقه آغاز می شود که
در حســاس ترین مسابقه در ساعت  21پرســپولیس میزبان تیم قعر جدولی شاهین
شهرداری بوشهر است.به گزارش فارس ،دیدارهای هفته بیست و سوم لیگ برتر روز
سه شنبه با انجام سه مسابقه آغاز می شود .نتایج این بازی ها در سرنوشت تیم های
صدر و قعر جدول اهمیت زیادی دارد .این مســابقات به دلیل انتشــار ویروس کرونا
همچنان بدون حضور تماشاگران برگزار می شود.

ذوب آهن اصفهان  -پیکان تهران؛ بازی  6امتیازی

پرسپولیس – شاهین شهرداری بوشهر؛ شکار شاهین در حضور تماشاگران ماکتی؟

جورج راســل گفتــه« :در فرمول  1من
جورج را بــه عنوان یــک رفرنس عالی
دارم که بسیار بسیار رانندهی سطح باال و
سریعی است .البته او از من جلوتر خواهد

بود اما من هم قصد دارم به سرعت به او
برسم و هم او و هم تیم را وادار به تالش
بیشتری کنم و به جلو برانم».
لطیفی در این فصل باید نشــان دهد که

آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره
 139960306005002108مــورخ  99/04/11هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور
مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای محمد ابراهیم توکلی مقدم
نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  145/60مترمربع از پالک شماره 524
فرعــی از  148اصلی واقع در اراضی باغنو بخش  12حوزه ثبت ملک نیشــابور خریداری
از مالک رســمی آقای علی فتح آبادی فرزند حسن محرز گردیده است.لذا بموجب ماده
 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی و ماده 13
ائیــن نامه مربوطه این اگهــی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی
کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول
به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 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  99/04/14تاریخ انتشار نوبت دوم 99/04/29
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
***************************************
()2053
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ذوب آهن  22امتیازی که در رده یازدهم جدول ایســتاده برای فرار از خطر ســقوط
باید در این مســابقه خانگی پیروز شــود آن هم در حالی که هفته گذشته شکست
خورد .اکنون لوکا بوناچیچ سرمربی نام آشنا و خارجی فوتبال مان دوباره به لیگ برتر
بازگشــته تا شرایط این تیم اصفهانی را بهبود ببخشــد .ذوبی ها سه هفته است که
بردی در لیگ نداشته اند .پیکان هم هفته قبل مقابل تیم صدرنشین پرسپولیس سه
بر یک شکست خورد تا همچنان در قعر جدول باقی بماند .پیکان  12هفته است که
رنگ برد را ندیده و اگر بتواند در اصفهان پیروزی نوبرانه ای را کســب کند به طور
موقت یک پله در جدول صعود خواهد کرد و به رده پانزدهم می رسد.

آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره
 139960306005002057مــورخ  99/04/11هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور
مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای غالمرضا حصاری فرزند
غالمعلی نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت  407/40مترمربع از پالک
شماره  146فرعی از  90اصلی واقع در اراضی چمبران بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور
خریداری از مالکین رسمی مجید ،محمود و اکرم شهرت همگی اخالصی محرز گردیده
اســت.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق
این روزنامه و محلی کثیراالنتشــار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند معترض
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع
از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت  .تاریخ انتشار نوبت اول  99/04/14تاریخ انتشار نوبت
دوم 99/04/29
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
*********************************************

آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره
 139960306005002053و  139960306005002054مــورخ  99/04/11هیات اول
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض
اقای جعفر تازیکی فرزند حســین و خانم اقدس مبارکه ای فرزند رجبعلی هرکدام نسبت
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  107/95مترمربع از پالک
شــماره 2و8و...و 92فرعی از  226اصلی واقــع در اراضی دهنو بخش  2حوزه ثبت ملک
نیشــابور خریداری از مالکین رســمی آقای غالمرضا حریرچــی و خانم آغا ملک محرز
گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رســمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از
طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع
از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت  .تاریخ انتشار نوبت اول  99/04/14تاریخ انتشار نوبت
دوم 99/04/29
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
***************************************

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

تراکتور -صنعت نفت آبادان؛ قرمزپوشان تبریزی به دنبال رده سوم

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

511/2هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
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مسابقه تیم های ششم و هفتم جدول لیگ خیلی دیدنی خواهد بود.تراکتور که هفته
گذشته در خانه اش مقابل نساجی شکست خورد برای دومین بار متوالی میزبان است
و اگر می خواهد در این فصل سهمیه آسیایی بگیرد باید بتواند نفت آبادان رده هفتمی
را شکســت بدهد .بازی رفت دو تیم با نتیجه  2بر یک به ســود نفت آبادان به پایان
رسید و تراکتور نمی خواهد در بازی برگشت هم به میهمانش امتیاز بدهد.

511/3هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

()2108

شنبه14تیر ماه /1399سال سوم /شماره717

ورزشی

سخنگوی باشگاه سپاهان توضیحاتی را در خصوص ادعای هافبک عراقی ارائه داد.
به گزارش فارس ،جاسم کرار هافبک شناخته شده عراقی که سابقه بازی در تیمهای استقالل
و تراکتور را نیز در کارنامهاش دارد اخیرا در مصاحبهای مدعی شده از سه باشگاه ایرانی شامل
باشگاه سپاهان اصفهان برای فصل آینده پیشنهاد دارد.علی پزشک سخنگوی باشگاه سپاهان
در مــورد این موضوع به خبرنگار ورزشــی فارس گفت :در این مــورد اطالعی ندارم و هیچ
صحبتی هم نشــده است .االن زمان نقل و انتقاالت نیست که بخواهیم در مورد آن صحبت

کنیم .این کار اصال حرفهای و اخالقی نیســت .هشت بازی تا پایان لیگ باقی مانده و تمرکز
تمام مجموعه از بازیکنان و کادرفنی تا مدیران باشگاه روی این بازیها است.پزشک تصریح
کــرد :هیچ صحبتی در مورد نقل و انتقاالت انجام ندادهایم و این موضوع صحت ندارد .ضمن
اینکه اولویت ما در نقل و انتقاالت تمدید قرارداد بازیکنان فعلی تیم اســت .همانطور که قرار
داد نورفکن را به صورت دائمی و ســهســاله بســتیم ،در مورد دیگر بازیکنان تیم هم همین
برنامه را داریم.

واکنش سپاهان به ادعای کرار:

()2057

511/4هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
()2059

آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره
 139960306005002059مــورخ  99/04/11هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور
مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای رجبعلی رشیدآبادی فرزند
حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  109/55مترمربع از پالک شماره
 50فرعــی از  41اصلــی واقع در اراضی کاظم آباد بخش  12حوزه ثبت ملک نیشــابور
خریداری از مالک رســمی آقای عبداله ســعیدی فرزند ابراهیم محرز گردیده است.لذا
بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و
ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و
محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول
به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 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  99/04/14تاریخ انتشار نوبت دوم 99/04/29
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
مفقودی

برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری تیبا 2مدل  1396به شماره پالک  32ایران  498ص 97
شماره موتور  8415820/M15شماره شاسی  NAS821100H1090511به نام مصطفی بختیاری
جامی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

برگ ســبز خودرو ســواری تیبا 2مدل  1396به شــماره پالک  32ایران  218ص 35
شماره موتور  8479027/M15شماره شاسی  NAS821100H1115864به نام محمدرضا
رستمی راد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

برگ سبز خودرو سواری سیستم پراید تیپ جی ال ایکس آی مدل  1388به شماره پالک
 44ایران  421ط  87شماره موتور  3001887شماره شاسی  S1412288000003مربوط
به هادی نجد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

فصل چشــمگیرش در فرمول  2شانسی
نبوده و او اســتعداد و توانایی الزم برای
قرار گرفتــن در بین  20راننــدهی برتر
جهان را دارد.

پرســپولیس بعد از پیروزی  3بر یک مقابل پیکان  50امتیازی شــد و با اختالف 10
امتیاز نســبت به ســپاهان در صدر جدول باقی ماند.سرخپوشان هفته گذشته وحید
امیری را به دلیل مصدومیت از دســت دادند .قبــل از او هم محمد انصاری مصدوم
شــده بود با این حال تولد ســتاره جوانی به نام مهدی عبدی هواداران پرسپولیس را
خیلی خوشــحال کرد .این جوان که پیش از این در دربی پایتخت موفق به گلزنی به
استقالل شده بود مقابل پیکان  2گل زد تا غیبت استوکس و اوساگونا در پرسپولیس
به چشم نیاید .شــاهین شهرداری بوشــهر دومین حریف قعرجدولی پرسپولیس در
دوران کرونایی اســت .شاهین هم سرمربی اصلی خود را از دست داده و میشو دیگر
به ایران نیامد تا مهرداد کریمیان جانشــین او شود .شاهین هفته گذشته در خانه در
یک مســابقه پرگل  2بر  2مقابل نفت مسجدسلیمان متوقف شد.در این مسابقه قرار
اســت ماکتی از هواداران پرسپولیس در ورزشگاه آزادی نصب شود .هوادارانی که به
باشگاه پول داده اند ماکت شان در ورزشگاه قرار می گیرد!
برنامه مسابقات هفته بیست و سوم لیگ برتر:
*شنبه  ۱۴تیرماه  /تراکتور -صنعت نفت آبادان  /ذوب آهن اصفهان -پیکان
تهران /پرسپولیس -شاهین شهرداری بوشهر
*یکشنبه  ۱۵تیر  /پارس جنوبی جم -استقالل/گل گهرسیرجان -شهر خودرو
مشهد/نفت مسجد سلیمان -ماشین سازی تبریز/نساجی مازندران -فوالد /
خوزستان /سایپا  -سپاهان
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یک نماینده :به افرادی که ماسک نمیزنند ،نباید خدمات داد

یک عضو کمیسیون بهداشــت عنوان کرد :راهی که میتوان
افراد را ملزم به اســتفاده از ماسک در مکانهای عمومی کرد،
عدم ارائه خدمات اســت .علی اصغر باقرزاده در گفتوگو با ایلنا،
درباره بازگشــت آمار تعداد مبتالیان و فوتیهای بیماری کووید
 ۱۹در کشــور به دوران اوج پیک این بیماری در روزهای اسفند
و فرودین گفت :عدم رعایت و عادیســازی موضوع ،منجر به
بازگشت آمارها به روزهای ابتدای بیماری در اسفند و فروردین
شده است .این عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :ما امروز دیگر مراقبتها
و فاصله اجتماعی ،رعایت پروتکلهای بهداشتی که در روزهای
ابتدایی مشــاهد میکردیم نمیبینیم .وی ادامه داد :شواهد امر
نشان میدهد به نظر میرسد در حال وارد شدن به پیک یا همان
موج دوم بیماری هستیم ،چون همه افراد جامعه در آن روزهای
اولیه بیمار نشدند که یک ایمنی ایجاد شده باشد؛ بنابراین ،امروز
درصد خطر برای آنهایی که قبال درگیر ویروس نشدهاند ،بیشتر
است.
 ۱۵کارگر آذرآب اراک از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه شدند

رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت :حکم برائت  ۱۵نفر
از کارگران شــرکت آذرآب اراک از اتهام تبلیغ علیه نظام صادر
شد .حجتاالسالم سید عبدالمهدی موسوی شامگاه پنجشنبه
در گفتگو با ایرنا افزود :این افراد به اتهام تبلیغ علیه نظام تحت
تعقیب بوده و حکم برائت آنان توســط شعبه اول انقالب استان
مرکزی صادر شــد .وی ادامه داد :پیشتر حکم تبرئه  ۴۱کارگر
شرکت صنایع آذرآب اراک نیز از سوی دادگاه تجدید نظر صادر
شــده بود .رییس کل دادگستری اســتان مرکزی گفت :دادگاه
بدوی حکم محکومیت تعلیقی برای کارگران آذرآب صادر کرده
بود که این مهم در دادگاه تجدیدنظر نیز بررســی و ظرف مدت
چهار ســاعت حکم تبرئه این افراد صادر شــد .وی ادامه داد :با
وجــود اینکه حکم محکومیت کارگــران آذرآب تعلیقی بود ،به
دستور رئیس قوه قضائیه ،دادگاه تجدید نظر برگزار و در ایام دهه
کرامت ،حکم قطعی تبرئه این افراد صادر شود.
توئیت معنادار مدیرمسئول سابق روزنامه کیهان

مهدی نصیری ،مدیرمسئول سابق روزنامه کیهان در توییتی با
هشتگ رمانیسیم انقالبی نوشت :سخنرانیهای بزرگان انقالب
قبل و ســال اول انقالب صادقانه و دلسوزانه مملو از آرمانهای
اتوپیایــی و رمانتیک (رمانتیســم انقالبی) بود که به ســرعت
غیرواقعی بودن آنها عیان شد ،اما تاکنون جزماندیشی انقالبی
مانع از بازنگری و بازگشــت به واقعبینی و تحول سنجیده بوده.
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

حسینرفیعی

چهل سال کافی نیست؟
بیادی :شرایط کشور عادی نیست

حسن بیادی عضو جبهه پیشــرفت ،رفاه و عدالت در گفتگو با
خبرآنالین درباره نشانههایی از حضور مجدد محمود احمدی نژاد
در وادی سیاســت و احتمال ثبت نام او در انتخابات سال ۱۴۰۰
گفت :در بررسی این مســأله باید دو موضوع را در نظر داشت؛
نخست اینکه آقای احمدی نژاد هشــت سال به عنوان رئیس
جمهور در این کشور فعالیت کرده و مردم شناخت کاملی نسبت
به نتایج عملکردش دارند ،و دیگر اینکه او به عنوان یک رئیس
جمهور دارای طیف سیاســی و مردمی همراه با خود اســت .او
در پاســخ به این که آیا شورای نگهبان حاضر است برای جلب
مشارکت بیشتر مردم در انتخابات از ظرفیت احمدی نژاد استفاده
کند و یا اینکه دوباره راه سال  ۹۶را طی میکند ،گفت :همانطور
که قبال اشاره نمودم ،آقای احمدینژاد با این آشفتگی سیاسی و
اجتماعی عالقهای به بازگشت به مدیریت کالن کشور در حوزه
ریاســت جمهوری ندارد ،زیرا شرایط کنونی کشور عادی نیست
و نمیتــوان در این فضا توقعــات و مطالبات مردمی را با وجود
این باندهای مخرب محقق کرد .در این شــرایط ،تنها راه چاره،
تصمیمات عاقالنه نهادهای حاکمیتی اســت که باید به دور از
هرگونه «دیدگاه شخصی»« ،نگاه جناحی» و «منافع باندی»،
در یک فضای دوســتانه و وحدت آفرین اتخاذ شود تا در نهایت
خواســتههای قانون اساسی ،مقام معظم رهبری و مردم محقق
شود.
واکنش وکیل قاضی منصوری به اظهارات ذوالنور

«امیرحسین نجفپورثانی» ،وکیل قاضی منصوری ،در گفتوگو
با برنــا در رابطه با «اظهار نظر رئیس کمیســیون امنیت ملی
مجلس شورای اسالمی مبنی بر وجود باند مخوف در قتل قاضی
منصــوری» گفت :خیلی این فرضیه را درســت نمیدانم البته
نادرست هم نمیدانم .آقای ذوالنوری نماینده مجلس هستند و
ممکن است اطالعاتی به دستش رسیده که چنین صحبتی کرده
است .این مسائل مربوط به امنیت کشور است و وکیل نمیتواند
در این مورد اظهارنظر و صحبت کند .من نه دسترسی به پرونده
دارم و نه به اندازه قضات و دادســتان پرونده ،روی آن اشــراف
دارم .موضوعاتی که در دو ،ســه روز اخیر در رسانهها مطرح شد
را صرفا شنیدم و پیگیری نکردم .فعال بحث این است که قاضی
منصوری فوت کرده و باید برای دادگاه ،فوت او محرز شــود تا
بتوانند راجع به پرونده تصمیم بگیرند.
او گفــت :با توجه به اینکه پس از فوت موکل ،رابطه وکالت هم
باطل است ،من دیگر در پرونده قاضی منصوری پیگیری انجام

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.

آدرس :بولوار دانش آموز  -دانش آموز-30پالک 4
تلفن38929825 -38929824:
نمابر 051 - 38923452 :سامانه پیام کوتاه100080888 :
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یک نماینده :به افرادی که ماسک نمیزنند ،نباید خدمات داد /واکنش وکیل قاضی منصوری به اظهارات ذوالنور
/کانادا :با ایران توافق کردیم /طرح سؤال از رئیسجمهور کلید خورد
ندادم زیرا طبق قانون صالحیت ندارم .تاکنون اگر اظهارنظری
داشــتم به استناد آن دو ،سه هفتهای اســت که با او در ارتباط
بودم و قصدم کمک به افکار عمومی بود .دولت رومانی باید در
این مورد شفافسازی کند و این موضوع را گزارش دهد .زمانی
که قاضی منصوری تصمیم داشــت به ایران بازگردد ،در رابطه
با بحث اســترداد با قاضی پرونده ،صحبت کردم و قرار شــد با
دادســتان صحبت کند که در استرداد تسریع صورت گیرد .باید
فوت قاضی منصوری تعیین تکلیف شود و ببینیم ،علت فوت چه
بوده اســت.او با اشاره به اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی
مجلس شورای اســامی تاکید کرد :از همان لحظات اولیه که
خبر خودکشی منتشر شد ،خیلی شفاف نظرم را بیان کردم و همه
رسانهها نوشتند .من اعتقاد دارم او کسی نبود که خودکشی کند.
با شناختی که در مدت کم از قاضی منصوری داشتم و با توجه به
اعتقاد راسخ او برای بازگشت به ایران ،فرضیه خودکشی از همان
اول باطل بود .هنوز هم در خصوص خودکشی منصوری تردید
وجود دارد .ذوالنوری وقتی چنین حرفی میزند شــاید بیدلیل
نیســت و باید از خودشان سوال شــود که اگر اطالعاتی دارند،
احتماال در اختیار مقامات قضایی گذاشتند یا باید بگذارند.وکیل
منصوری با اشاره به کوتاهی کشور رومانی گفت :نمیدانم چرا
رومانی اینقدر موضوع را کش میدهد .وقتی حادثهای که حداقل
مشــکوک به قتل یا خودکشی اســت و در یک مکان عمومی
رخ میدهد ،پلیس آگاهی صحنه جرم را حفظ میکند .نوارهایی
میکشند که کسی حق ورود به آن محدوده را ندارد چون ممکن
است نیاز به نمونهبرداری باشد .در چنین حادثههایی انواع و اقسام
عکسها در زاویههای مختلف از جسد گرفته میشود اینها اگر
وجود دارد ،دولت رومانی باید ارائه کند .باید عکسهایی از جسد
و چهره او منتشــر میشد تا شک و تردید وجود نداشته باشد .در
فیلمهایی که منتشر شد جز ماشینی که مخصوص حمل جسد
است من ماشین دیگری ندیدم؛ شاید هم وجود داشته و من فیلم
را کامل ندیدیم.
فضای انتخابات ایران واقعا غیر قابل پیش بینی است

امیررضا واعظ آشتیانی ،فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با شفقنا
در خصوص اینکه به نظر شما چه شخصیتهایی کاندیدا خواهند
شد ،اظهار داشت :گمانه زنیها در خصوص همان شخصیتهایی
است که در رسانهها مطرح میشوند ،اصالح طلبان صحبتهای
مختلفی در مورد افراد گوناگون داشــتند .فضای انتخابات ایران

واقعا غیر قابل پیش بینی اســت و این وضعیت به نوعی فضای
جالبی ایجاد میکند و حتی تحلیلگران سیاسی داخلی و خارجی
در تحلیل با مشــکل روبرو میشوند .البته علت این است که ما
احزابی قوی کارآمد و مقتدر و کارشناس نداریم .احزاب ما صرفا
کار سیاسی میکنند و ساختارمند و قدرتمند نیستند و نمیتوانند
مردم را جذب کنند و جریان ســازی قدرتمندی داشته باشند .به
این معنا ما حزب نداریم ،ولی وجود احزاب قدرتمند بر مبنای یک
روش و سیستم و فضا و میدان دادن به گروههای سیاسی قطعا
میتواند ما را به بهتر شــدن فضای انتخابات ریاست جمهوری
امیدوار کند .در فضای امروز ما و در آینده اگر با همین ســبک
پیش برویم هیچ پیش بینی درست نخواهد بود و تا امروز نیز به
همین صورت بوده و ممکن است باز هم در کمال ناباوری فردی
رای بیاورد که کسی تصور آن را نمیکرد.
واکنش آیت اهلل علم الهدی به یک نامه پر حاشیه

آیت اهلل علم الهدی افزود :مدتهاست این کشور در حوزههای
فعالیتهــای اجرایــی و مدیریت اقتصادی ،دســت شــما و
همحزبیهای شماست ،این فساد را برای مردم به وجود آوردند و
هر مدیریتی را به دست گرفتند ،آنجا را نقطه جوالن یک مفسد
اقتصادی قرار دادند ،شــما این کار را کردید ،شما به آن مقداری
که در مدیریت نظام و حزب شما و مقداری که در مدیریت نظام
دخالت کرد ،این مفاســد را ایجاد کرد ،واال سیاستگذاریهای
والیتمدارانه رهبری که محصولــی جز عزت و عظمت برای
این مردم نداشــت و امروز این مردم در سایه عزت اجرای این
سیاستگذاریها در اصل استکبارستیزی دارند زندگی میکنند و
به سر میبرند.حاال دو دست از دو پا درازتر ،نامهنگاری میکنید،
بــا قلمهای شکســته حرفهایی را در قســمتهای مختلف
میآورید ،فکر میکنید مردم شعور ندارند و ملت ما درک ندارند؟
ملت ما ملت رشیدند ،نسل سوم و چهارم انقالب ما خیلی بیدارتر
و هشــیارتر از نســل اول و دوم هستند ،چون آنان در بستر این
انقالب به دنیا آمدند ،بزرگ شدند و پرورش پیدا کردند ،شما فکر
میکنید بعد از مدتی شکستهای سیاسی پیاپی که آبرویتان بین
مردم رفته ،یــک روز پیادهنظام برای آمریکاییها و غربیها در
فتنه  ۸۸راه انداختید ،اردوکشی سیاسی خیابانی کردید و شکست
خوردید ،از آن روز در عرصههای مختلف ســعی کردید قدرت را
در این نظام به دســت بیاورید ،در هر قدرتی و در هر مدیریتی
هم که به دســت آوردید ،جز فساد محصول دیگری نداشتید و

جز شکست خوردن محصول دیگری نداشتید ،حاال میخواهید
ن هم در مقابل ملت
با نامهنگاریهای کارنامه بیبند و بارانه ،آ 
باهوش ما ،جبران این شکســتهای سیاسی خودتان را بکنید؟
این امکان ندارد!
کانادا :با ایران توافق کردیم

دولت کانادا اعــام کرد که برای آغاز مذاکره بــا ایران درباره
جبران خسارت وارده به خانوادههای قربانیان خارجی هواپیمای
مسافربری اوکراینی که در ماه ژانویه سقوط کرد ،به توافق رسیده
اســت.به گزارش خبرگزاری فرانسه ،دولت کانادا روز پنجشنبه
اعالم کرد که برای آغاز مذاکره با ایران درباره جبران خســارت
وارده بــه خانوادههای قربانیان خارجی هواپیمای مســافربری
اوکراینی که در ماه ژانویه ســقوط کرد ،به توافق رسیده است.
ســوئد نیز ابراز اطمینان کرد که ایران غرامت را پرداخت خواهد
کرد.براساس بیانیه دولت کانادا ،یک گروه هماهنگی بین المللی
از کشــورهایی که اتباع آنها در این حادثه جان خود را از دست
دادند ،با امضای یک تفاهمنامه راه را برای مذاکره با تهران هموار
کردند .این کشورها که شامل کانادا ،انگلیس ،اوکراین ،سوئد و
افغانستان میشوند ،هرکدام شهروندانی را در پرواز  ۷۵۲اوکراین
داشتند که هنگامی که پدافند هوایی ایران به اشتباه این پرواز را
مورد هدف قرار داد ،جان خود را از دست دادند.
طرح سؤال از رئیسجمهور کلید خورد

عضو هیأترئیسه مجلس از طرح سؤال از حسن روحانی به خاطر
وجود تورم افسارگسیخته ،افزایش قیمت طال ،سکه ،ارز و مسکن
خبر داد.حجتاالســام سیدناصر موسوی الرگانی عضو هیأت
رئیسه مجلس شورای اسالمی در گفتگو با فارس از طرح سؤال
از حســن روحانی رئیس جمهور در مجلس خبر داد .وی افزود:
با توجه به تورم موجود در کشــور که به صورت افسارگسیخته
نارضایتی مردم را در برداشــته و همچنین افزایش روزانه قیمت
طال ،نرخ ســکه ،ارز و نابســامانی در حوزه مسکن طرح سؤال
از رئیس جمهور در مجلس شورای اسالمی کلید خورد.نماینده
مردم فالورجان در مجلس شــورای اسالمی گفت :با توجه به
مشکالت اقتصادی بســیار زیادی که در کشور وجود دارد ،بنده
سؤال از رئیس جمهور را تهیه کردهام و موضوع سؤال از روحانی
و احضار وی به مجلس را در جلسه علنی یکشنبه ( ۱۵تیرماه) به
منبع :تابناک
جریان خواهم انداخت.

