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مقامهای ارشد آمریکا در فهرست
تحریمهای ایران قرار گرفتند

غربیها دست پیش را گرفتند تا در
مذاکرات احتمالی برجام پس نیفتند

عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس گفت :اتهـام زنـی غربیها به
ایـران در خصـوص اینسـتکس نشـان میدهنـد کـه آنهـا دسـت پیـش را گرفتنـد تا در
مذاکـرات احتمالـی بـرای برجام پـس نیفتند.
جلیـل رحیمـی جهـان آبادی با اشـاره بـه اتهامات معاون وزیـر امورخارجه آلمـان به ایران
و معرفـی کشـورمان بـه عنـوان عامـل ناکارآمـدی اینسـتکس ،گفـت :غربیهـا اقدامات
جـدی در اینسـتکس بـرای عـادی سـازی روابـط تجـاری بیـن ایـران و اروپـا در دوران
تحریمهـا انجـام ندادند.
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلس ادامـه داد :اگـر اروپایـی ها به
تعهداتشـان عمـل می کردند شـاهد مشـکالت کنونـی در اجرای اینسـتکس نبودیم و این
در حالـی اسـت کـه بـر اسـاس گزارش هـای آژانـس بیـن المللی انـرژی اتمی ،ایـران به
تمامـی تعهداتـش عمل کرده اسـت.
وی افـزود :ایـران بیـش از دو سـال منتظـر مانـد تـا اروپایـی ها بـه تعهداتشـان در قالب
اینسـتکس عمـل کننـد امـا آن هـا بـه شـعار دادن روی آوردنـد کـه این موضـوع باعث
برگشـتن برنامـه هسـته ای ایـران بـه شـرایط قبلی برجامی شـد.
رحیمـی جهـان آبـادی تصریـح کـرد :اروپایی هـا حدس مـی زنند کـه قرار اسـت مجددا
رونـد احیـا برجـام توسـط ایـران و آمریـکا آغـاز شـود ،بـرای همیـن مـی داننـد کـه اگر
مطالبـه ای در مذاکـرات آینـده نداشـته باشـند بـاز هـم ایـران پیـروز میدان خواهـد بود.
وی عنـوان کـرد :غربیهـا بـا طـرح چنیـن اتهامـات بـی پایـه و اساسـی بـه دنبـال
فضاسـازی روانـی علیـه ایـران هسـتند ،بـرای همین وانمـود میکننـد که اگر قرار باشـد
برجـام دوبـاره احیـا شـود بـاز هـم آن هـا طلبکار هسـتند.
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجی مجلـس یادآور شـد :قانون جامـع اقدام
راهبـردی بـرای رفـع تحریمهـا ،اروپاییهـا را به شـدت در موضـع ضعف قـرار داده برای
همیـن آن هـا بـه طرح چنیـن اظهـارات مضحکانـه روی آوردنـد چون احسـاس میکنند
ایـران در شـرایطی قـرار دارد کـه بـا شـرط و شـروط هایـش سرنوشـت آن هـا در برجام
تعییـن مـی کند.

روابــط اروپــا و ایــاالت
متحــده آمریکا در طی
چند دهه اخیر همواره
دوســتانه بوده است
ولــی در طــول دوره
چهارســاله ریاســت
جمهوری دونالد ترامپ ،رو
به تیرگی عمیقی نهاد ،تا
جایی کــه ترامپ اتحادیه
اروپا را دشــمن آمریکا در
تجارت خواند ،سخنانی که
بــا واکنش تند اروپایی ها مواجهه شــد .و از
ســوی دیگر تیرگی روابط به جایی رسید که
امانوئل ماکرون ،رئیس جمهور فرانسه تصریح
کرد« :ما باید از خودمان در برابر چین ،روسیه
و حتی ایاالت متحده محافظت کنیم» .سوالی
که طــی چند وقت اخیــر در محافل مختلف
مطرح بوده این اســت که آیا این روابط بعد از
رفتن ترامپ به حالت ســابق باز می گردد یا
روند واگرایی اروپا و آمریکا ادامه خواهد یافت؟
برای پاســخ به این سوال الزم است که ابتدا
واگرایی هایــی که در روابط آمریکا و اروپا در
دوره ترامپ شــاهد بودیم را بررســی کنیم تا
مشخص شود که آیا متاثر از شخصیت و ایده
ترامپ و تیم وی بوده و از دوره او آغاز شده یا
اینکه نه این امر تا حد زیادی الزام آمریکاست.
آمریکا ساالنه صدها میلیارد دالر صرف هزینه
های نظامی در نقاط مختلف جهان به منظور
حفاظت و صیانت از آنچــه نظم کنونی نظام
بین الملل نام نهاده مــی کند .بودجه نظامی
این کشور در سال  2020بیش از  750میلیارد
دالر بود .در حالی که بودجه نظامی چین که
بعد از آمریکا در رده دوم فهرســت باالترین
بودجــه های نظامــی قــرار دارد ،علی رغم
افزایش مکرر طی سال های اخیر ،هنوز فاصله
بسیاری با آمریکا داشته و کمتر از  240میلیارد
دالر اســت .این در حالی است که آمریکا طی
علی روغنگران

رییـس کمیسـیون امنیـت ملی و سیاسـتهای خارجـی مجلس گفت :در صـورت عدم لغو
تحریمهـا تا سـوم اسـفند ،همه دسترسـیهای آژانـس بینالمللی به تاسیسـات هسـتهای
ایـران قطع میشـود.
ایرنـا نوشـت :مجتبـی ذوالنـور روز چهارشـنبه در حاشـیه جلسـه کمیسـیون امنیـت ملـی
وسیاسـت خارجـی مجلـس اظهار کـرد :اگر بعد از انقضای  ۲ماه یعنی حدود سـوم اسـفند،
اروپاییهـا بـه وظایـف خـود عمـل نکننـد و تحریمهـای بانکی و مالـی ما رفـع و فروش
نفـت مـا عادیسـازی نشـود ،تمام دسترسـیهای آژانـس قطـع و پروتکل الحاقـی کامال
متوقف خواهد شـد.
رییـس کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـتهای خارجـی مجلس افـزود :همچنیـن ارتباط
مـا بـا آژانـس بینالمللـی انرژی اتمـی و بازرسـان آن صرفا در حـد معاهـده  NPTخواهد
بـود و آژانـس فراتـر از آن دسترسـی نخواهد داشـت .دوربینهـای آنها جمـعآوری خواهد
شـد ولـی اخـراج بازرسـان در قانـون پیشبینی نشـده اسـت و حضـور یا عدم حضـور آنها
در ایـران به تناسـب نـوع ماموریتشـان خواهد بود.
ذوالنـوری تصریـح کـرد :روح و هـدف قانـون قطع کردن دسترسـیهای بازرسـان آژانس
بـه مراکـز هسـتهای مـا بـوده کـه سـوم اسـفند اجرایی خواهـد شـد و اگر کسـی بخواهد
از اجـرای قانـون امتنـاع یـا کوتاهـی کنـد براسـاس مـاده  ۹قانـون جرمانـگاری کـرده و
برخـورد قضایـی جـدی در قانـون بـه عنـوان ضمانـت اجرایـی پیشبینی شـده اسـت که
قطعـا محقـق خواهد شـد.
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خبرنگار

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه از تحریـم مقامـات ارشـد دولـت آمریـکا به واسـطه نقش
و دخالـت در اقدامـات تروریسـتی و ضـد حقـوق بشـری علیـه جمهوری اسلامی ایران و
اتبـاع ایرانـی خبر داد.
بـه گـزارش از اداره کل اطالعرسـانی و امور سـخنگویی وزارت امور خارجه ،سـعید خطیب
زاده افـزود :وزارت امـور خارجـه جمهـوری اسلامی ایـران در اجـرای قانـون «مقابلـه بـا
نقـض حقـوق بشـر و اقدامـات ماجراجویانـه و تروریسـتی امریـکا در منطقـه» مصـوب
مجلـس شـورای اسلامی تعـدادی از اشـخاص آمریکایـی را بـه دلیـل ارتـکاب جنایـات
تروریسـتی ،ترویـج و حمایـت از تروریسـم کـه تهدیـدی جـدی علیـه صلـح و امنیـت
منطقـهای و بیـن المللـی اسـت و نیـز بـه دلیـل نقـض قواعـد اساسـی و اصـول بنیادین
حقـوق بیـن الملـل از جملـه حقـوق بشـر در فهرسـت تحریمهـای جمهـوری اسلامی
ایران قـرار داد.
خطیـب زاده افـزود :مقامـات ارشـد آمریکا شـامل دونالد ترامـپ رییس جمهـوری ،مایک
پمپئـو وزیـر امور خارجه ،مارک اسـپر وزیر دفاع سـابق ،کریسـتوفر میلر سرپرسـت وزارت
دفـاع ،اسـتیون منوچیـن وزیـر خزانـه داری ،جینا هسـپل رئیس آژانس مرکـزی اطالعات
(سـیا) ،جـان بول ُتـن مشـاور سـابق امنیـت ملـی ،برایان هـوک رییس سـابق گـروه اقدام
علیـه ایـران و نماینـده سـابق ویـژه وزارت امـور خارجـه آمریـکا در امـور ایـران ،الیـوت
آبرامـز نماینـده ویـژه وزارت امـور خارجـه آمریـکا در امـور ایـران و آندریا گاکی مسـئول
اداره کنتـرل داراییهـای خارجـی آمریکا (اوفک) افرادی هسـتند که از امروز در فهرسـت
تحریمهـای جمهـوری اسلامی ایـران قـرار میگیرند.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه تاکیـد کـرد :ایـن اشـخاص بـه دالیلـی همچـون صدور
دسـتور و راهبـری عملیـات ترور سـردار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی و همراهان ایشـان،
سـازماندهی و حمایـت از اقدامـات تروریسـتی علیـه جمهـوری اسلامی ایـران ،اقـدام به
ایجـاد ،تامیـن مالـی ،ارائـه تسـلیحات و آمـوزش بـه گروههـای تروریسـتی ،حمایت همه
جانبـه از سـرکوبگریهای رژیـم صهیونیسـتی علیـه ملـت فلسـطین بـه ویـژه اقدامات
تروریسـتی ایـن رژیـم در ترور دانشـمند شـهید محسـن فخـری زاده ،اعمـال تحریمهای
ظالمانـه ،غیـر قانونـی و یکجانبـه علیـه جمهـوری اسلامی ایـران و ملـت ایـران و اقدام
عامدانـه جهـت تحمیـل شـرایط خـاص زندگـی بـر ایرانیـان ،از جملـه از طریـق ممانعت
از دسترسـی آنـان بـه غـذا ،دارو ،خدمـات و تجهیـزات پزشـکی ،پشـتیبانی از رژیمهـای
سـرکوبگر منطقـه و حمایـت از جنایـات علیه بشـریت و جرائـم جنگی رژیم هـای مذکور
در یمـن ،ارتبـاط فعاالنـه و همـه جانب ه با گروهک تروریسـتی منافقین و حمایت سیاسـی،
تبلیغاتـی و فرهنگـی از ایـن گروهک کـه اقدامات تروریسـتی متعددی علیـه منافع دولت
و شـهروندان جمهـوری اسلامی ایران مرتکب شـده اسـت ،مـورد تحریم قـرار گرفتهاند.
خطیـب زاده اضافـه کـرد :طبـق مبانـی حقوقـی بیـن المللـی ،اعمـال تحریمهـای یـک
جانبـه (اقدامـات زورمدارانـه یـک جانبه) ،نقـض فاحش اصـول بنیادین حقـوق بین الملل
منـدرج در منشـور ملـل متحـد و برخلاف حقوق بیـن الملـل ،از جمله حقوق بیـن الملل
بشردوسـتانه بـوده و مانـع از تحقـق حقـوق بشـر میگـردد .بـر ایـن اسـاس جمهـوری
اسلامی ایـران ،حـق خـود در اتخاذ تدابیـر الزم در مقابله بـا اعمال متخلفانـه بین المللی
آمریـکا در همـه زمینههـا محفوظ مـیدارد.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه در خاتمـه از انتشـار بیانیـه تفصیلـی وزارت امـور خارجـه
جمهـوری اسلامی ایـران در خصـوص جرائـم اشـخاص آمریکایـی یـاد شـده در اولیـن
فرصـت ممکـن خبـر داد.

حــدودا  20ســال اخیر و ظهــور قدرت های
اقتصادی جدید ،دیگر به مانند گذشته یکه تاز
اقتصاد جهانی نیســت و برتری اقتصادی این
کشور با چالش های بزرگی توسط رقبا مواجه
شده است .طبق بســیاری از پیش بینی های
اقتصادی طی چند ســال آینده اقتصاد چین،
اقتصاد آمریکا را پشت سر می گذارد .چین به
عنوان اصلی ترین رقیب آمریکا ،اتحادیه اروپا
به عنوان بزرگترین اتحادیه سیاسی اقتصادی
جهان و همچنین بازیگران دیگر جهانی مانند
هند ،بدون اینکه هزینه های تامین این نظم را
به طور متناســب پرداخت کنند از نظم کنونی
لیبرالــی انتفاع فراوانی دارنــد .آمریکا مدعی

اواخر دوره اوباما آغاز شــده بود .نباید نمودار
شدن علنی تر این تغییرات در دوره ترامپ را با
نقطه عزیمت آنها که مربوط به دوره اوباما می
شود اشتباه گرفت .کاهش چشمگیر نیروهای
نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه و خروج آنها
خصوصا از افغانســتان نه از دوره ترامپ ،بلکه
روندی است که از دوره اوباما و از سال 2013
آغاز شــده اســت .فشــار به آلمان و ســایر
کشــورهای عضو ناتو جهــت افزایش بودجه
نظامی به میزان  2درصد تولید ناخالص داخلی،
اگرچه در دوره ترامپ به جد پیگیری می شــد
اما مربوط به توافقی اســت که در دوره اوباما

,,

شرودر صدراعظم سابق آلمان در یادداشتی به
این موضوع پرداخته اســت .در بخش هایی از
یادداشت وی آمده« :حسابرسی پایان ریاست
جمهــوری دونالد ترامپ نشــان می دهد که
روابط اروپا و آمریکا به شکلی که سال ها آن
را می شناختیم به تاریخ پیوسته است .در نگاه
دقیق تر ،طی چهار ســال اخیر تغییر مســیر
بنیادینی رخ نداد ،بلکه روند واگرایی در روابط
دو طرف ادامه یافــت» .این گونه به نظر می
رسد که تغییرات در سیاست خارجه آمریکا طی
چند ســال اخیر متاثر از اجــرای یک راهبرد
کالن اســت و تغییرات نگاه آمریکا به اروپا و
تغییر رفتار ایــن بازیگر در عرصه بین المللی،

اروپایی ها در دوره ترامپ بیشتر از هر زمان دیگر دریافتند که نمی توانند و نباید امنیت خود را به کمک و

همراهی آمریکایی ها گره بزنند .از طرفی دیگر نتیجه انتخابات آمریکا اگرچه مورد رضایت اروپایی ها بود
اما در یک نگاه دقیق تر به نگرانی های اروپایی ها افزود .اگرچه دونالد ترامپ رقابت را به بایدن واگذار کرد

اما رای باال و بی سابقه بیش از  75میلیون آمریکایی به وی ،زنگ خطری برای اروپایی هاست .این اقبال باال
نشان داد که بعید نیست ترامپ یا فردی مشابه او که نگاهی خصمانه به اروپا داشته باشد ،چهار یا هشت
سال دیگر مجددا به کاخ سفید باز گردد

اســت دیگر نمی خواهد به دیگران ســواری
مجانی بدهد .صحبت هــای مکرر ترامپ در
این باره که کشورهای دیگر (خصوصا با اشاره
به اروپایی ها) بایــد هزینه های تامین امنیت
خــود را بپردازند ،یــا زمانی کــه تهدید کرد
چنانچه اروپایی ها مشارکت بیشتری در تامین
هزینه های ناتو نداشــته باشــند از این پیمان
خارج می شود ،متناظر بر همین مسئله است.
به نظر می رسد آمریکا در نظر دارد با کاهش
تعهدات خود نسبت به امنیت نظام بین الملل،
هزینه های رقبای اقتصــادی خود را افزایش
دهد .ذکر این نکته ضروری است که رویکرد
جدید آمریکا نه از ابتدای دوره ترامپ ،بلکه از

شکل گرفته بود .اما با این حال آنچه در دوره
ترامپ بروز چشمگیری داشت ،اتخاذ سیاست
یکجانبه گرایانه آمریکا بود که منجر به جدایی
و بروز اختالفات بســیار میــان این دو متحد
دیرین شــد .در همین راستا هنری کیسینجر،
وزیر امور خارجه اسبق آمریکا ،چندی قبل طی
سخنانی که در اجالس اقتصادی  WELTدر
پاریس ایراد کرده بود تصریح کرد« :اروپا نباید
تصور کند با پیروزی بایدن ،روابطش با آمریکا
به روال گذشته باز می گردد و تنها با تغییر یک
رئیــس جمهور ،ایــاالت متحــده از تمام آن
رویکردهایی که تاکنون اروپا را عصبانی کرده
اســت عقب می نشــیند» .همچنین گرهارد

مربوط به ویژگی های شخصیتی ترامپ و تیم
وی نبوده است ،بلکه پیش از آنها آغاز شده و
ریشــه اقتصادی آن جنگ تجاری آمریکا با
رقبای خود ،خصوصا چین اســت .البته شیوه
پیاده کردن این راهبرد در دوره ترامپ متفاوت
از دوره اوباما بود .در دوره اوباما ،آمریکا سعی
داشــت که بــا چندجانبه گرایــی ،اروپا را در
اجرای راهبرد مذکور در کنار خود داشته باشد
و آن هــا را با خود همراه کنــد .اما در دوره
ترامپ این طــور نبود و یکجانبــه گرایی بر
سیاست خارجه این کشور مستولی گشت و به
اروپا به عنوان یک دشمن نگاه شد .اروپایی ها
در دوره ترامــپ بیشــتر از هر زمــان دیگر

دریافتنــد که نمی توانند و نباید امنیت خود را
به کمک و همراهی آمریکایی ها گره بزنند .از
طرفــی دیگر نتیجه انتخابــات آمریکا اگرچه
مورد رضایــت اروپایی ها بود اما در یک نگاه
دقیــق تر به نگرانی هــای اروپایی ها افزود.
اگرچه دونالد ترامپ رقابت را به بایدن واگذار
کــرد اما رای بــاال و بی ســابقه بیش از 75
میلیــون آمریکایی به وی ،زنگ خطری برای
اروپایی هاســت .این اقبال باال نشان داد که
بعید نیســت ترامــپ یا فردی مشــابه او که
نگاهی خصمانه به اروپا داشــته باشد ،چهار یا
هشــت ســال دیگر مجددا به کاخ سفید باز
گردد .به نظر می رسد با توجه به شواهدی که
وجــود دارد ،روابط دو طــرف دیگر به حالت
سابق باز نمی گردد ،اما آیا این بدان معنا است
که لزوما روند واگرایانه و مخاصمه آلود فعلی
که در دوره ترامپ شــاهد بودیم ادامه خواهد
یافت؟ به نظر می رســد هم اروپایی ها و هم
آمریکاییهــا بــه خوبی می داننــد که روند
واگرایانه فعلی به نفع هیچ کدامشان نیست و
جدایــی این دو متحد اســتراتژیک می تواند
موازنــه قدرت را به نفع روســیه و چین تغییر
دهــد .ترامپ متوجــه نبود کــه همکاری و
همگرایی با شرکای اروپایی ،قدرت آمریکا و
تاثیرگذاری این کشور در جهان را نه تضعیف،
بلکه تقویت می کند .همکاری اقتصادی اروپا
و آمریــکا می تواند مانعی محکم بر ســیطره
چیــن بــر اقتصاد جهــان باشــد .همچنین
همگرایــی سیاســی امنیتی آنها مــی تواند
بازدارندگی نســبتا مناسبی را در برابر سیاست
های توسعه طلبانه روسیه در اروپای شرقی و
خاورمیانه به وجود آورد .لذا بازتعریف روابط دو
طرف در دوره بایدن به صورتیکه هم نگرانی
ها و انتظارات طرفین از یکدیگر را پوشــش
دهد و هم مســیر روابط را به سمت همگرایی
برگردانــد محتمل تر از ادامــه روند واگرایانه
فعلی است.

در این مجلس دروغ بیشتر طرفدار دارد یا حرف رهبری؟
با وجود آنکه « جواد کریمی قدوسی » سابقه بلندباالیی در
اتهامزنی و اظهارنظرهای تکذیب شده دارد ،امروز بخش
زیادی از نمایندگان مجلس یازدهم دنبالهرو او شــدند تا
بابت دو اتهــام تازه کریمی ،به وزیر امــور خارجه کارت
زرد دهند.
ایرناپالس نوشــت :در جلســه علنی روز (سهشــنبه ۳۰
دیماه) مجلس ،سوال ملی از محمدجواد ظریف وزیر امور
خارجه در دســتور کار قرار گرفت و بعد از ســخنان او و
کریمیقدوسی ۱۷۳ ،نماینده با این نماینده مشهد هم رای
شدند و فقط  ۵۵نفر به موافقت با سخنان ظریف پرداختند
و  ۱۸تن هم رای ممتنع خود را اعالم کردند.
سابقه راست و دروغ کریمی قدوسی

اگــر عبارت «دروغهای کریمی قدوســی» را در اینترنت
جســتوجو کنید ،چندین گزارش مســتند در رسانههای
مختلف درباره سابقه این نماینده خواهید دید و هر یک از
رسانهها در یک دوره زمانی ،حدود  ۷تا  ۱۲مطلب تکذیب
شده او را کنار هم گذاشته و دستمایه گزارش کردهاند.
آبانماه  ۹۸بــود که ایرناپالس در گزارشــی با عنوان «
چرا با «تروریســم آبرو» برخورد نمیشــود؟ » به شرح ۷
ادعای تکذیب شــده این نماینده پرداخت و با اشــاره به
تکذیب یکی از ادعاهای او توســط اسماعیلی سخنگوی
قــوه قضاییه ،ربیعی ســخنگوی دولــت و واعظی رئیس
دفتر رئیسجمهوری نوشــت :با این حال ،مشخص نیست
چــرا مدعیالعموم به پرونده این نماینــده ورود نمیکند؛
نمایندهای که ظاهرا مصونیتــی قانونی برای دروغگویی
دارد و میتواند هر اتهامی را به هر بخشی از حاکمیت وارد
کند و مطمئن باشد که هیچ برخوردی با او نخواهد شد.
در آن زمان ،ادعاهای او تنها در یک ســال مرور شده بود
از بین آنها هفت دروغ یافته شد .ادعاهای رایزنی دولت با
مراجع برای مذاکــره با آمریکا ،مذاکره دولت با آمریکا در
عمان و فیلترینگ اینســتاگرام به ترتیب از سوی دبیرخانه
شــورای اطالعرســانی دولت ،وزارت امور خارجه و وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات صراحتا تکذیب شــد .چندی
بعد او مدعی تماس (MI۶ســرویس جاسوسی انگلیس) با
رئیسجمهوری شد که این ادعا هم از سوی دولت و سپاه
پاسداران تکذیب شد.
هنوز یک روز از آن تکذیبیه نگذشــته بود که وی مدعی
رفتنی بودن ظریف و استعفای زنگنه شد؛ ادعایی که گذر
زمان نادرست بودن آن را نشان داد.
ادعای بعدی او در اختیار داشــتن یک فایل صوتی بود که

در آن ،حســین فریدون با تقلید صــدای رئیسجمهوری،
برخی درخواســتها را از مدیران دولتی میکند .فریدون
با تکذیب این ادعا از کریمی قدوســی خواست ،اگر چنین
فایل صوتی در اختیار دارد ،یک بار برای همیشــه منتشر
کند ،اما هرگز چنین فایلی منتشر نشد.
امــا آخرین ادعاهــای کریمی کــه بعد از ترور شــهید
فخریزاده مطرح شــد ،چنان آش را شور کرد که صدای
رسانه نزدیک به او نیز درآمد و «رجانیوز» با تکذیب توئیت
این نماینده ،نوشت« :شایسته است شخصیتها و رسانهها
در چنین مواقعی در انتشــار محتواهایشان دقت بیشتری
داشته باشــند» .این در حالی بود که ساعتی پس از ترور
شهید محســن فخریزاده ،نماینده اصولگرای مشهد در
توئیتر مدعی شد« :با اصرار دشمن و تأکید حسن روحانی،
ن فخریزاده با آمانــو ،مدیرکل پیشــین آژانس
محســ 
بینالمللی انرژی اتمی مالقات کرده است».
دو اتهام تازه و حمایت مجلس انقالبی!

امروز اما دو اتهام دیگر از ســوی کریمی قدوسی به وزیر
امور خارجه نســبت داده شــد .ســایت بیبیسی فارسی
با بهرهبرداری از ســخنان نماینده مشــهد و ســخنگوی
کمیسیون امنیت ملی مجلس تیتر زد « :کارت زرد مجلس
ایران به ظریف به دلیل «›تالش برای مذاکره با آمریکا»
پس از کشتهشدن قاسم سلیمانی ».
ابوالفضــل عمویی ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و
سیاســت خارجی مجلــس ،امروز با قرائــت گزارش این
کمیسیون برای طرح سوال ملی گفت :سوال ملی کریمی
قدوســی از وزیر امور خارجه ،دربــاره علت تالش برای
مذاکره با آمریکا ســه هفته بعد از شهادت سردار سلیمانی
است.
اما دســتاویز کریمی قدوســی برای این سوال ،مصاحبه
ظریف با با مجله «اشپیگل» آلمان بود .او در پاسخ به این
پرسش که پس از ترور سردار قاسم سلیمانی شما مذاکره
با آمریــکا را منتفی میدانید ،پاســخ داده بود« :خیر .من
هرگز این احتمال را منتفی نمیدانم که افراد رویکرد خود
را تغییر دهند و واقعیات را بپذیرند .برای ما فرقی نمیکند
چه کســی در کاخ ســفید حضور دارد .آنچه اهمیت دارد،
چگونگی رفتار آنهاست .دولت ترامپ میتواند گذشته خود
را اصالح کند ،تحریمها را بردارد و به میز مذاکره برگردد.
ما هنوز در میز مذاکره ماندهایم .آنها طرفی هستند که میز
مذاکره را ترک کرده اســت .ایاالت متحده ،آسیب بزرگی
به مردم ایران وارد کرده است .روزی خواهد رسید که آنها

باید این آسیب را جبران کنند .ما شکیبایی زیادی داریم».
این در حالی است که به تازگی رهبر معظم انقالب تاکید
کردند« :اگر تحریمهــا را بردارند ،آمریــکا هم میتواند
برگردد».
ادعای دیگر کریمی قدوســی« ،مذاکــره ظریف با فردی
به نــام «میگی برگمن» یک هفته پیش از ترور ســردار
ســلیمانی» بود؛ فــردی که کریمــی او را افســر رژیم
صهیونیستی دانست.
ظریف با یادآوری اظهارات کریمی قدوسی درباره مالقات
ظریف با فردی به نام بریگمن یک هفته پیش از شهادت
سردار ســلیمانی ،افزود :مالقات من نه یک هفته قبل از
شهادت ســردار بزرگ ما جناب آقای سلیمانی ،بلکه یک
سال و نیم قبل از آن بود و برای آزاد کردن یک سلیمانی
دیگر یعنی جناب آقای دکتر مســعود ســلیمانی دانشمند
بزرگ کشــورمان که یک ســال در بدترین شرایط اسیر
آمریکا بود.
وزیــر امور خارجه اضافه کرد :فــردی که از طرف آمریکا
میخواســت در این زمینه مذاکره کند و ما از او اســتفاده
کنیم ،آقایی را همراه خود آورد که بعدا معلوم شــد این آقا
 ۱۰سال پیش از آن ،در رژیم صهیونیستی بوده است .او را
نمیشــناختیم .ما فقط طرف مالقاتکننده را میشناختیم
و آن آقا فقط یادداشــت برمیداشــت و بعد هم عکسی با
من گرفت .برای من راحتترین کار این است که بنشینم
و شعار بدهم ،ولی باالخره آقای مسعود سلیمانی دانشمند
ماســت که در بند آمریکاییها بود .افتخار داشتم با آقای
ســلیمانی از زوریخ در هواپیما همراه ایشــان بنشینم که
ایشــان را به سالمتی به ایران بیاوریم و در هواپیما به من
گفت که چه اتفاقاتی برایش در آمریکا افتاده است.
تفاوت موضع تندروها با رویکرد رهبری به برجام

اما به نظر میرســد فــارغ از این ادعاهــا ،اصل ناراحتی
کریمی قدوسی و همفکرانش از ظریف ،تالش برای زنده
نگه داشتن برجام و رفع فشارها بر مردم با استفاده از پیکر
نیمه جان آن است؛ رویکردی که با سخنان  ۱۱روز پیش
رهبر معظم انقالب نیز همراستاست.
نماینده مشهد در پرسش امروز خود ،اوج نفرتش از برجام
را نشان داد و مدعی شد« :جناب آقای ظریف! برجام ُمرد
و این مجلس انقالبی از بوی گند آن که مردم را آزار داده
بــود ،با قانون انقالبی دفنش کرد .لذا خواهش میکنم که
دیگر تکرار نکنید».
تعبیر این نماینده در حالی اســت که رهبر معظم انقالب

در سخنرانی  ۱۹دیماه خود ،به تبیین نقشه راه جمهوری
اســامی برای رفع تحریمها در دوره بایدن پرداختند و در
حالی که جریانات تندرو کشور مدتهاست در تالشند برجام
را دســتکم از نظر رهبر معظم انقالب تمامشــده جلوه
دهند ،ایشان در این سخنرانی تاکید کردند« :چنانچه آنها
به تع ّهداتشان برگردند ،ما هم به تع ّهداتمان برمیگردیم».
موضوعی که نشــاندهنده اصل پذیرش مشروط برجام و
قبول ادامه حرکت در چارچوب آن از نظر رهبری است.
همچنیــن در حالی که برخی سیاســیون ،بــا طرح انواع
پیششــرطهای غیرواقعبینانه برای تــداوم برجام ،یکی
از شــروط آن را پرداخت خســارات وارده به ایران دانسته
بودنــد ،حضرت آیتاهلل خامنهای با تاکید بر رفع تحریمها
به عنوان مطالبه اصلی و بهحق ایران ،مســاله خسارتها
را جزو مطالبات کشور دانستند که در مراحل بعدی دنبال
خواهد شــد .با این حســاب میتوان نتیجه گرفت چنین
مواردی پیششرط بازگشــت به برجام نیست تا کسی از
این بابت سنگاندازی نکند.
ایشــان تاکید کردند« :آنچه مطالبــ ه منطقی ما و مطالبه
عقالنی ماست ،رفع تحریمهاست؛ تحریمها باید برداشته
حق غصبشــد ه ملّت ایران است؛ چه آمریکا،
بشود .این ّ
چــه اروپا -که آویزان به آمریکا و دنبالهر ِو آمریکاســت-
حق ملّت ایران را اداء کنند .اگر تحریمها
وظیفه دارند این ّ
برداشته شــد ،خب آن برگشــت آمریکا به برجام معنایی
خواهد داشــت؛ الب ّته مســاله خســارتها هست که جزو
مطالبات ماست و در مراحل بعدی دنبال خواهد شد».
و باالخره ظریــف در حالی امروز برای رد نکردن هرگونه
مذاکره بــا آمریکا از مجلــس کارت زرد گرفت که رهبر
معظــم انقالب در بیانات اخیرشــان تاکیــد کردند« :اگر
تحریمها را بردارند ،آمریکا هم میتواند برگردد» ،جملهای
که میتواند به منزله چراغ سبز مذاکرات دو یا چندجانبه با
دولت آمریکا ،البته مشروط و از موضع قدرت تلقی شود.
این برای نخســتینبار نیســت که افرادی چون کریمی
قدوسی ،بغض خود را نسبت به دیپلماتهایی که رهبری
آنهــا را «امین ،غیور ،شــجاع ،متدیــن و فرزند انقالب»
میخوانند ،نشــان میدهنــد .وجود این افــراد تندرو از
کوچکزاده و رســایی تا کریمی قدوسی بیسابقه نیست.
با این حال نمایندگان مجلســی که خود را انقالبی و پیرو
رهبــری میدانند ،باید موضع خود را مشــخص کنند که
دنبالهرو این افراد تندرو هستند یا از رویکرد حکیمانه رهبر
معظم انقالب پیروی میکنند؟
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افزایش وام مسکن ایثارگران
به  ۱۶۰میلیون تومان

بررسی مزایا و معایب حذف ارز ترجیحی دارو؛

چالشی که میتواند به نابودی ختم شود

بـه گفته کارشناسـان حـدود  ۵میلیون ایرانی
در حـال حاضـر بیمـه درمانی خاصـی ندارند
و ایـن افـراد هـر لحظـه ممکـن اسـت بـا
مخاطـرات سلامت محـور مواجـه شـوند.
بنابرایـن حذف ارز ترجیحـی دارو در صورتی
کـه بـدون توجـه بـه پیـش نیازهـای آن
صـورت بگیـرد ،منجر به تشـدید فشـارهای
تورمـی بـر بیمـاران و  ۵میلیـون ایرانی فاقد
بیمـه درمانـی خواهد شـد.
بـه گـزارش روزنامـه «صبـح امـروز» و بـه
نقـل از مهـر ،بـا وجـود آنکـه مسـئوالن
سـازمان برنامـه و بودجـه خبـر از تخصیص
 ۸میلیـارد دالر ارز  ۴۲۰۰تومانـی ( ۶میلیارد
دالر بـرای تأمیـن کاالی اساسـی ۲ ،میلیارد
دالر بـرای حـوزه دارو) کمیسـیون تلفیـق
مجلـس شـورای اسلامی اعلام کـرد این
ارز ترجیحـی حـذف شـده و بـه جـای آن به
مـردم یارانـه نقـدی اهدا خواهد شـد .در این
بیـن افزایـش قیمـت احتمالی در حـوزه دارو
چالشـی اسـت کـه اگـر بـدان فکر مناسـبی
نشـود منجـر بـه مشـکالت عدیـده جدیدی
خواهد شـد.
قاچـاق دارو؛ واقعیتـی کـه قابـل کتمـان
نیسـت
همایـون سـامهیح نجفآبـادی ،عضـو
کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس
شـورای اسلامی میگویـد« :داروهـای
ایرانـی بـه سـمت کشـورهای افغانسـتان
و پاکسـتان قاچـاق میشـود و داروهـای
خارجـی به سـمت عـراق و ترکیه؛ بسـیاری
از داروهـای خارجـی از سـوی اتبـاع عراقـی
خریـداری شـده و بـه صـورت چمدانـی از
داروخانههـای مختلـف جمعآوری شـده و به
کشورشـان میبرنـد و مـا از ایـن کار مطلـع
هسـتیم».وی ادامه داد« :متأسـفانه نمیدانم
چـرا هیـچ کسـی جلـوی آنهـا را نمیگیرنـد
و چگونـه اسـت آنهـا بـدون بازرسـی
چمدانهایشـان از مـرز خـارج میشـوند در
حالـی کـه با اسـتفاده از دسـتگاههای ایکس
ری میتوانیـم ایـن چمدانهـا را رصـد کنیم
و اگـر دو هفتـه تـا یک ماه اقدامـات کنترلی
سـختگیرانه داشـته باشـیم این قاچاق کاال
بـه صـورت کامـل برچیـده خواهـد شـد».
سـامهیح در حالـی از برخـورد نکـردن بـا
قاچاقچیـان دارو بـه کشـورهای همسـایه
اظهـار تعجـب میکند کـه کارشناسـان این
رونـد را بسـیار معمـول میداننـد.
نمیتوان بر رانت  ۸۰۰درصدی نظارت
کرد

چیوایـی ،کارشـناس اقتصاد سلامت در این
رابطـه معتقد اسـت« :این سیسـتم مال ۲۰۰
سـال پیش اسـت کـه بخواهیـم ارز اختالف
قیمـت را بـه یـک نفـر بدهیـم تـا وی نیـاز
کشـور را وارد کنـد ۸۵ .درصـد تـا  ۹۰درصد
قیمـت یـک دالر رانت اسـت؛ یعنـی این هر

پورابراهیمی:
حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی دارو و
پرداخت مابهالتفاوت
آن به بیمههای
خدمات درمانی جهت
افزایش پوشش بیمهای
صددرصد به نفع کشور
است

نظارتـی را میتواند بشـکند».
چیوایـی تاکیـد دارد« :هیـچ سیسـتمی
نمیتوانـد در مقابل ایـن رانت  ۸۰۰درصدی
خـودش را نگـه دارد .چـرا سیاسـت غلـط
بگذاریـم؟ میگوینـد گـران میشـود ،من که
دارم میگویـم شـما بـه بیمههـا همـان ارز
 ۴۲۰۰تومانـی خـود را معـادل ریالی-اش به
بیمههـا بدهیـد تـا از مصرفکننـده حمایـت
بکننـد .منتهـا مـن نمیدانـم بـرای کـی
گـران میشـود .البـد بـرای یک عـده گران
میشـود .ایـن عـده چـه کسـانی هسـتند؟
مـردم نیسـتند».
لزوم جایگزینی حمایت ریالی به جای
دالری برای حمایت از مصرفکننده

کارشناسـان بـرای مقابلـه بـا ایـن حجـم از
فسـاد و قاچـاق معکـوس حـذف یـا تعدیـل
نـرخ ارز  ۴۲۰۰تومانـی را پیشـنهاد میدهند.
محمدرضـا پـور ابراهیمی ،رئیس کمیسـیون
اقتصـادی مجلـس شـورای اسلامی
میگویـد« :حـذف ارز  ۴۲۰۰تومانـی دارو
و پرداخـت مابهالتفـاوت آن بـه بیمههـای
خدمـات درمانـی جهـت افزایـش پوشـش
بیمـهای صددرصـد بـه نفـع کشـور اسـت».
بـه گفتـه وی« ،بایـد مصـرف دارو را مبنـا
قـرار دهیـم و از مصرفکنندههـای واقعـی
دارو بـه وسـیله دفترچههای خدمـات درمانی
حمایـت کنیـم ».در واقـع بـا توجـه بـه
تجربـهی موفـق مقابلـه بـا چنیـن وضعیتی
در اوایـل ایـن دهـه کارشناسـان اسـتفاده از
مابهالتفـاوت افزایـش نـرخ ارز ترجیحـی را
بـرای حمایـت بیمـهای از مصرفکننـدگان
پیشـنهاد میکننـد.
این اقتصاد از یک سوراخ چند بار نیش
میخورد؟

عبداللهـی اصـل ،اسـتادیار دانشـگاه علـوم
پزشـکی تهـران و مدیـرکل اسـبق دارو
سـازمان غـذا و دارو در رابطـه بـا تجربـه
مسـئولین در رابطـه بـا تخصیـص ارز
ترجیحـی میگویـد« :در ایـران مـا عـادت
داریـم کـه کارهـا را بـا حداکثـر تأخیـر و بـا
بیشـترین هزینـه انجـام دهیم .پیـش از این
مـا سـه بار تجربـه اختالف نـرخ ارز دولتی و
آزاد را داشـتهایم .سـالهای  ۷۹ ،۶۱و  ۹۱از
ایـن جملهانـد و در حـال حاضـر هـم بـا این
موضـوع مواجهیـم».
وی معتقـد اسـت« :دقیقـ ًا ایـن تجربـه
تکـراری اسـت .آن زمـان وزارت بهداشـت
و رفـاه بـا همدلـی اول دولـت توافـق کردند
بـه بیمـه بـه عنـوان پوشـش دهنـده اصلی
هزینههـای دارو بـا ابزارهـای خـود ،مـردم
را پوشـش دهنـد و یارانـه دارویـی ناشـی از
مابهالتفـاوت نـرخ ارز از آن مسـیر توزیـع
شد » .
مسئله این است ،اختالف نرخهای ارز

هـادی اسـماعیلی ،کارشـناس اقتصـاد
سلامت در رابطـه بـا نحـوه جایگزینـی
حمایـت بیمـهای بـه جـای ارز ۴۲۰۰
میگویـد :مسـئله اصلـی اختلاف بیـن
قیمـت ارز آزاد و ترجیحـی اسـت .هرچه این
اختلاف کمتـر باشـد انگیـزه بـرای قاچـاق
کمتـر اسـت ایـن بـه ایـن معنـا نیسـت که
مـا لزومـ ًا ارز دارو را آزاد کنیـم نخیـر شـما
اختلاف را الزم اسـت کـم کنیـد.
ایـن کارشـناس اقتصـادی تاکیـد دارد :االن
ارز در بـازار ً
مثلا  ۲۵هـزار تومـان هسـت
خـب شـما ارز دارو را  ۲۰هـزار تومـان
بگذاریـد ۲۲ ،هـزار تومـان بگذاریـد .همیـن
کـه اختلاف کـم بشـود قاچـاق دیگـر بـه
صرفـه نیسـت .لزومـ ًا به ایـن معنی نیسـت
کـه مـا ارز دارو را آزاد کنیـم.
مابهالتفاوتها به سازمان بیمهگر پرداخت
شود نه وزارت

بـه گفتـه اسـماعیلی ،اگـر هـم ایـن تعدیـل

نـرخ ارز باعـث افزایـش قیمت دارو میشـود
بـه وسـیله پرداخـت مابهالتفـاوت حاصـل
از تعدیـل نـرخ ارز بـه بیمههـای درمـان
میتـوان بـه صـورت هدفمنـد از بیمارانـی
کـه نیازمنـد و مصرفکننـدهی واقعـی
هسـتند حمایـت کـرد.
وی معتقـد اسـت :پرداخـت یارانـه بـه
مصرفکننـده بـه جـای واردکننـده مطمئنـ ًا
هدفمندتـر خواهـد بـود .در حـال حاضـر بـه
صـورت قاچـاق معکـوس یـا بیـش اظهاری
بعضـی از شـرکتها بخـش عظیمـی از
منابـع هـدر مـیرود .البتـه باید به ایـن نکته
توجـه کـرد کـه حتمـ ًا ایـن درآمـد حاصل از
مابهالتفـاوت بـه سـازمان بیمهگر داده شـود
نـه وزارت بهداشـت چـون وزارت بهداشـت
ایـن درآمدهـا را بـه بیمـه نخواهـد داد.
اظهـارات فـوق نشـان میدهـد کـه
تخصیـص ارز  ۴۲۰۰تومانـی نـه تنهـا یـک
سیاسـت شکسـت خـورده در چند دهـه اخیر
اسـت بلکـه راهـکار خـروج از ایـن بحـران
نیـز تجربـه شـده اسـت .در بیـن امـا باید به
ایـن نکتـه توجـه کرد کـه چگونگـی اجرای
ایـن تغییـرات خـود میتوانـد پاشـنه آشـیل
آن شـود.
اسماعیلی :مسئله اصلی
اختالف بین قیمت ارز آزاد
و ترجیحی است .هرچه این
اختالف کمتر باشد انگیزه
برای قاچاق کمتر است این

به این معنا نیست که ما لزوم ًا
ارز دارو را آزاد کنیم نخیر
شما اختالف را الزم است
کم کنید

حذف ارز دارو چگونه پاشنه آشیل
میشود؟

در ایـن زمینه سـید سـجاد پادام ،کارشـناس
اقتصاد سلامت درباره مالحظـات حذف ارز
ترجیحـی در حـوزه دارو ،میگویـد :اولیـن
خطـری کـه در ایـن بـاره وجـود دارد ایـن
اسـت کـه بیمههـای سلامت بیمههـای
مسـتقلی نیسـتند و حتـی در صورتـی که در
قانـون بودجـه به ایـن بیمهها بابـت موضوع
مشـخصی اعتبـاری پیـش بینـی شـود بـاز
هـم نمیتـوان مطمئـن بـود کـه ایـن منابع
صـرف حمایـت از داروهایـی کـه تـا قبل از
ایـن ارز ترجیحـی میگرفتنـد شـود.
بیمههای سالمت مستقل نیستند

وی معتقـد اسـت :نشـانه این عدم اسـتقالل
این اسـت که سـازمان بیمه سلامت را وزیر
بهداشـت مشـخص میکند و هـر زمانی که
وزیـر صلاح ببیند پولـی باید بـرای موضوع
خاصـی هزینـه شـود میتوانـد بـه آن بیمـه
فشـار بیـاورد .به عنـوان نمونه ممکن اسـت
منابـع بیمههـای سلامت صـرف پرداختـی
خدمـات بیمارسـتانها بابـت مبارزه بـا کرونا
یـا موضـوع دیگـری شـود ،بنابرایـن اولیـن
اتفاقـی کـه در راه اصلاح قیمـت ارز دارو
بیفتـد این اسـت که سـازمان بیمه سلامت
از ذیـل وزارت بهداشـت بـه وزارت رفـاه
برگـردد تـا بتـوان کمـی در مـورد اسـتقالل
تصمیمگیـری در آنجـا اطمینـان حاصـل
کر د .
بـه گفتـه ایـن کارشـناس اقتصاد سلامت،
تـا دو سـال گذشـته سـازمان بیمه سلامت

ذیـل وزارت رفـاه بـود ،در آن زمـان افرادی
در وزارت رفـاه حضور داشـتند که نگاهشـان
نـگاه حمایتـی و رفاهـی بـه بیمـاران بـود
امـا در حـال حاضـر بیمههـا اسـتقالل
تصمیمگیـری نداشـته و تحـت تصمیـم
وزارت بهداشـت هسـتند و ممکـن اسـت
منابـع را در جایـی هزینـه کنند که به دسـت
بیمـار نهایـی نرسـد.

خطر افزایش لحظهای هزینههای سالمت
مردم

پـادام دومیـن مالحظـهای کـه در حـذف
ارز  ۴۲۰۰تومانـی بایـد بـدان توجـه شـود را
اینگونـه توضیـح میدهـد :حـدود  ۵میلیون
ایرانـی در حـال حاضـر بیمـه درمانی خاصی
ندارنـد ،ایـن افـراد هـر لحظـه ممکن اسـت
بـا مخاطرات سلامت محـور مواجه شـوند،
بنابرایـن بیمـه نبـودن ممکـن اسـت یکباره
هزینههـای سرسـام آوری بر آنهـا وارد کنند،
بنابرایـن پیشـنهاد مشـخص ایـن اسـت که
قبـل از آزاد سـازی ارز دارو ،حتمـ ًا ایـن ۵
میلیـون نفـر بیمـه درمانی شـوند.
خطر افزایش هزینه سالمت

پـادام بـا اشـاره بـه سـومین مالحظـه حذف
ارز ترجیحـی دارو ،میگویـد :مالحظـه
بعـدی حـذف ارز  ۴۲۰۰تومانـی ایـن اسـت
کـه در حـال حاضـر تقریبـ ًا بیمـه  ۸۰درصد
هزینـه را تقبـل میکنـد و  ۲۰درصـد را خود
بیمـار پرداخـت میکنـد در این صـورت اگر
دارویـی یـک میلیـون تومان اسـت با حذف
ارز ترجیحـی بـه  ۵میلیون تومان میرسـد و
در ایـن شـرایط  ۲۰۰هـزار تومانی کـه بیمار
از جیـب پرداخـت میکـرد ۵ ،برابـر شـده و
بـه یک میلیـون تومان میرسـد .بنابراین در
ایـن موضـوع هم بایـد از بیمار صیانت شـود
و پیشـنهاد میشـود کـه پوشـش بیمـهای
بـرای برخـی داروهـای حیاتی بـه  ۹۰درصد
یـا باالتـر برسـد تـا پرداخـت از جیـب مردم
بیـش از حـد افزایـش نیابد.
این کارشـناس اقتصاد سلامت در پاسـخ به
ایـن سـوال کـه آیـا ایـن مـوارد را میتـوان
در متـن قانـون بودجـه آورد یـا خیـر ،گفـت:
میتـوان تاکیـد کـرد هـر چنـد ایـن مـوارد
بیشـتر جنبـه آئیـن نامـهای دارد .تاکیـد
بـر تحقـق ایـن موضـوع مسـتلزم ضمانـت
محکمتـر از تأمیـن و اختصـاص منابـع
بیمـهای اسـت.وی با بیـان اینکه نحـوه اجرا
از خـود قانـون نیـز مهمتـر اسـت ،گفـت:
در طـرح بنزیـن همـه ابعـاد در نظـر گرفتـه
شـده بـود و بـا وجـود اینکـه ،قیمـت بنزیـن
بـه صـورت میانگیـن دو برابـر شـد ،اجـرای
بـد مجـری ،آن اتفاقـات تلـخ را رقـم زد .در
اینجـا قیمـت داروی بـدون بیمـه چهـار یـا
پنـج برابر میشـود ،هـر چند مسـئله در اینجا
بـه شـمولیت بنزیـن بـرای مـردم نیسـت اما
بـرای همانهایی کـه درگیر بیمـار و بیماری
هسـتند ،نحـوه اجـرا و اطمینـان از مجـری
اهمیـت دو چندانـی پیـدا میکند کـه تجربه
بنزیـن چنیـن چیـزی را نشـان نمیدهـد.
خطر بروز بازار سیاه و کاهش نیافتن
قاچاق دارو

ایـن کارشـناس اقتصـاد سلامت بـا اشـاره
بـه لـزوم تکمیـل و اتصـال سـامانههای
سلامت و گمـرک بـه یکدیگـر ،میگویـد:
یکـی از دغدغههـا بـرای حـذف ارز ۴۲۰۰
تومانـی اتصـال سـامانهها بـه یکدیگـر
اسـت .سـامانههایی ماننـد سـامانه پرونـده
الکترونیـک سلامت ،سـامانه تـی تـک،
سـیب ،سـامانه انبارهـای گمـرک و … در
صورتیکـه بـه یکدیگـر متصـل شـوند ،هـر
بسـته دارو کـه از گمـرک ترخیـص شـود
دقیقـ ًا مشـخص میشـود کـه توسـط کـدام
پزشـک تجویـز ،توسـط کـدام داروخانـه
فروختـه و توسـط کدام بیمار خریداری شـد،

نجف آبادی :بسیاری
از داروهای خارجی
از سوی اتباع عراقی
خریداری شده و به صورت
چمدانی از داروخانههای
مختلف جمعآوری شده و
به کشورشان میبرند و ما
از این کار مطلع هستیم

تنهـا در ایـن صورت اسـت که هـم میتوان
بـا قاچـاق مبـارزه کرد و هـم منابـع بیمهای
را بـه صـورت کارا بـه بیمـاران واقعـی
تخصیـص داد.
اتصـال سـامانهها مزایـای دیگری نیـز دارد
از جملـه اینکـه میتـوان از فسـاد احتمالـی
ارتبـاط بیـن پزشـک و بیمـار نیـز جلوگیری
کـرد ،وقتـی قیمـت آزاد بـا قیمـت بیمـه
تفـاوت باالیـی دارد ممکـن اسـت بیمـار بـا
پزشـک و داروخانـه ارتبـاط بگیـرد و منجـر
بـه ایجـاد بـازار سـیاه دارو بخصـوص در
مناطـق مرز نشـین شـوند .اما وقتـی پرونده
الکترونیـک سلامت اسـتقرار یابـد بـرای
تجویـز هـر دارو توسـط هـر پزشـک نظارت
وجـود دارد.
پـادام در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـرا بـا
وجـود اینکـه وزارت بهداشـت اهتمـام بـه
اجـرای پرونـده الکترونیک سلامت داشـت
امـا ایـن کار چنـدان پیشـرفت نکـرد ،گفت:
پزشـکها تنهـا افـرادی هسـتند کـه در
اندرونـی صاحبـان قـدرت نیـز نفـوذ دارنـد
بـه همیـن دلیـل قـدرت بسـیار باالیـی در
تغییـر روند تصمیمـات دارند و روند اسـتقرار
پرونـده الکترونیـک سلامت هـم بـه دلیـل
شـفافیت عملکـرد و قـدرت نظـارت بـر
عملکـرد متوقـف شـده اسـت.
این کارشـناس اقتصاد سلامت تاکیـد دارد:
مجلسـی کـه داعیـه انقالبیگـری دارد باید
بتوانـد تفـاوت خـود بـا سـایر مجالـس را در
همیـن مسـائل نشـان دهـد و بـا نظـارت
مـداوم بـر اسـتقرار پرونـده الکترونیـک
سلامت بـه دنبـال منافـع مـردم در برابـر
منافـع گروههـا باشـد.
خطر کمیاب شدن برخی داروها

وی بـه پنجمیـن مالحظـه حـذف ارز
ترجیحـی دارو اشـاره میکنـد و میگویـد:
اگـر منابـع سـازمانهای بیمه توسـط وزارت
منحـرف شـود ،طلـب داروخانه از بیمـه زیاد
میشـود و داروخانـه عرضـه آن دارو را
متوقـف میکنـد و دارو بـه دسـت مصـرف
کننـده نمیرسـد یـا با عـدم تجویز پزشـک
و یـا بـا عـدم عرضـه داروخانـه .بنابرایـن
حتمـ ًا بایـد قبـل از حـذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
مالحظـات مذکـور لحـاظ شـود ،در غیر این
صـورت احتمال تشـدید فشـارهای تورمی بر
بیمـاران باالسـت.
ً
کاملا قـوی بـرای
بـا اینکـه اسـتداللهایی
حـذف ارز  ۴۲۰۰تومانـی وجـود دارد و نبایـد
مطالبـه بـرای حـذف آن را کنـار گذاشـت اما
بایـد در نظر داشـت بـرای اینکه حـذف منابع
ارز  ۴۲۰۰تومانـی بـه مصـرف کننـده نهایـی
برسـد باید اسـتقالل تصمیمگیـری در بیمهها
ایجـاد شـود و سـامانهها بـه یکدیگـر اتصـال
پیـدا کننـد ،تمـام  ۵الـی  ۶میلیـون نفری که
بیمه نیسـتند نیز بیمه شـوند و سـهم پرداختی
بیمـه بـرای برخی داروها بیشـتر شـود.

بانک عامل بخش مســکن در اطالعیهای اعالم کرد :سقف فردی تسهیالت خرید و ساخت
مسکن ایثارگران افزایش یافت.
به گــزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از خبرگزاری مهر ،بانک عامل بخش مســکن
در ابالغیهای از افزایش ســقف تسهیالت فردی ســاخت و خرید مسکن ایثارگران در سال
جاری خبر داد.
بر این اســاس ،سقف تسهیالت ســاخت و خرید مسکن ایثارگران از این پس در چهار طبقه
بندی مختلف متناســب با مشخصات جغرافیایی محل تقاضا ،افزایش خواهد یافت .این اقدام
در راســتای افزایش قدرت خرید و ســاخت مســکن در میان این گروه از متقاضیان مسکن
انجام خواهد شد .بانک مسکن از سالهای گذشته تاکنون اقدام به پرداخت تسهیالت خرید
و ساخت مســکن به گروهها و اقشار مختلف کرده اســت که پرداخت تسهیالت مسکن به
ایثارگران نیز یکی از این اقدامات به شمار میرود.
در ابالغیه افزایش سقف تسهیالت خرید و ساخت مسکن ایثارگران که توسط بانک مسکن
صادر شــده است آمده اســت :در اجرای مفاد بند «د» تبصره  ۱۷قانون بودجه سال  ۱۳۹۹و
به استناد نامه  ۴شهریور امسال بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،افزایش سقف فردی
تسهیالت خرید و ساخت مسکن ایثارگران در سال  ۱۳۹۹به ازای هر واحد مسکونی به شرح
ذیل جهت ابالغ به واحدهای اجرایی اعالم میشود:
در شــهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر یک میلیارد و ششــصد میلیون ریال معادل
 ۱۶۰میلیون تومان
در مراکز استانها یک میلیارد و دویست میلیون ریال معادل  ۱۲۰میلیون تومان
در سایر شهرستانها یک میلیارد ریال معادل  ۱۰۰میلیون تومان
در روستاها ششصد میلیون ریال معادل  ۶۰میلیون تومان
افزایش سقف تسهیالت خرید و ســاخت مسکن ایثارگران مطابق با این ابالغیه در راستای
سیاســتهای اعتباری بانک مسکن در سال جاری و بر اســاس مقررات و ضوابط پرداخت
تســهیالت در شــبکه بانکی و همچنین مقررات و ضوابط پرداخت تسهیالت از سوی بانک
مسکن صورت گرفته است.
همچنین با توجه به اینکه ســهمیه هر کدام از اســتانها در پرداخت این تسهیالت در سال
جاری نزد اداره کل اعتبارات متمرکز میباشــد ،لذا متناســب با میزان تقاضا و سیاستهای
اعتباری بانک مسکن و اعالم بنیاد شهید و امور ایثارگران متفاوت بوده و سهمیههای مربوط
به هر کدام از اســتانها به مدیریتهای شعب مناطق و یا استانها به منظور تسریع در روند
به روز رســانی سقف تسهیالت خرید و ساخت مسکن ایثارگران ابالغ خواهد شد تا در اسرع
وقت نسبت به پرداخت تسهیالت با سقفهای جدید اقدام کنند.
در این ابالغیه تاکید شــده اســت :همچنین اعطای تســهیالت صرف ًا از محل سهمیه سال
 ۱۳۹۹امکانپذیــر بوده (اعتبار ابالغی ســال  )۱۳۹۹لذا متقاضیــان در صورت ارائه معرفی
نامه جدید میتوانند از سقف تســهیالت ابالغی بهرهمند گردند ،مضاف ًا اینکه افزایش سقف
فوق به متقاضیانی که قرارداد آنان در سیســتم تسهیالتی بانک ثبت قطعی گردیده است (از
محل سهمیه ســال  ،)۱۳۹۸قابل تسری نخواهد بود .به این معنا که متقاضیان دریافت این
تسهیالت در ســال  ۹۹که تاکنون موفق به دریافت به آن نشدهاند میتوانند از سقف جدید
تسهیالت با ارائه معرفی نامه از نهاد ذی محل برخوردار شوند.

خودرو تا پایان سال گران نمیشود

رییس شــورای رقابت گفت :با توجه به روند نزولی بازار خودرو در روزهای گذشته این شورا
تصمیم گرفت که هیچ افزایش قیمتی در خصوص خودروها تا پایان سال اعمال نشود.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایرنا« ،رضا شــیوا» افزود :در جلسه روز گذشته
شــورای رقابت تورم بخشی از بانک مرکزی به دستمان رسید که درخصوص خودرو نزدیک
به  ۱۴درصد بود.
وی گفت :با توجه به شــاخص میزان بهرهوری و کیفیت که مطابق فرمول باید از قیمتها
کاســته شود و همچنین در نظر گرفتن تورم بخشی  ۱۴درصدی باید حداکثر  ۱۰درصد تورم
شامل حال خودرو سازان میشد.
شیوا ادامه داد :از آنجایی که بازار خودرو در روزها و هفتههای گذشته روند ریزشی قیمتی به
خود گرفته و امیدواریم این کاهش ادامه داشــته باشد این شورا نخواست تا با افزایش دادن
قیمتها دوباره بازار را هیجانی کند.
وی افزود :براین اساس تصمیم گرفتیم تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی در خودروها نداشته
باشــیم.رییس شورای رقابت یادآور شد :زمانی تورم کشــور بسیار بد و لجام گسیخته بود به
همین دلیل تصمیم گرفتیم هر سه ماه یک بار با درنظر گرفتن تورم بخشی قیمتهای جدید
ارائه کنیم اما اکنون میزان تورم در مســیری قابل کنترل افتاده و همه بازارها روند کاهشــی
گرفته اســت براین اساس شاید در آینده نســبت به تغییر هر  ۶ماه یک بار قیمتها و شاید
همچون گذشته به تغییر همه ساله قیمتها اقدام کنیم.
وی خاطر نشــان کرد :تا پایان امسال با توجه به اتفاقات مختلف جهانی ،وضعیت تحریمها،
فروش نفت و غیره بازار را رصد خواهیم کرد و براساس آن تصمیم میگیریم که چه اقدامی
انجام دهیم.
شــیوا همچنین درخصوص تصمیم پیشــین شــورای رقابت درباره تفــاوت قیمتگذاری
خودروهای لوکس و با قیمت باالتر ایران خودرو و ســایپا خاطر نشــان کرد :آن فرمول یک
شرط مهم داشت و آن افزایش تولید  ۵۰درصدی در دی ماه بود اما ظاهرا این شرط اجرایی
نشده و افزایش تولید یادشده به راحتی امکانپذیر نیست.
وی در عین حال یادآور شــد :خودروسازان به انواع و اقسام شیوهها مخالفت خود را با فرمول
قبلی اعالم کرده بودند و این فرمول زمانی کارآیی خواهد داشــت که خودروســازان ،ایدرو،
وزارت صنعت ،معدن و تجارت با یکدیگر همکاری داشته و افزایش تولید اتفاق بیافتد.
وی در پایان یک بار دیگر تاکید کرد :قیمت گذاری خودروها تا پایان سال و با توجه به نیمه
تعطیــل بودن فروردین ماه  ۱۴۰۰از همان فرمول قبلــی تبعیت خواهد کرد و هیچ افزایش
جدیدی در قیمتها اعمال نخواهد شد.
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تشکیل زندگی جدید با وجود داشتن فرزند،
چگونه؟!
مریم احمدیمنش مشاور و روانشناس

خانواده ،مهمترین نهاد اجتماعی و تشــکیل خانواده امری مقدس اســت .یکی از چالشهایی که
ممکن است برای شروع زندگی جدید وجود داشته باشد وجود فرزند است .در این یادداشت به چند
نکته برای اینکه خانم یا آقا بعد از طالق یا فوت همســر با داشتن فرزند چگونه میتوانند زندگی
سالم و آرامشبخشی تشکیل دهند ،اشاره میکند:
پذیرش و آمادگی ایجاد کنید

ســحر  39ساله میگوید «با وجود خواستگارهایی که داشتم ،اما احساس میکردم بچههایم هنوز
برای پذیرفتن مردی که در جایگاه پدرشــان قرار بگیرد آمادگی ندارند .هشــت سال بدون همسر
زندگی کردم و بچههایم را به ســختی بزرگ کردم .بچهها ســختیهای مرا میدیدند تا جایی که
خود آنها به من گفتند که ما راضی به ســختی تو نیســتیم و بایــد ازدواج کنی و مجددا ازدواج
کردم».
خانم دیگری که اینک صاحب چند نوه اســت ،میگوید« :ما پنج بچه کوچک بودیم که مادرمان
فوت کرد .پس از مدتی خانمی در یکی از واحدهای ســاختمان ما وارد شــد و خیلی به ما محبت
داشــت و ما به او عالقه پیدا کردیم و به پدرمان پیشنهاد میدادیم که با ایشان ازدواج کند .بعدها
که بزرگ شــدیم ،فهمیدیم این خانم مدتهاســت در عقد پدر ما بوده و درایت پدر و این خانم
توانســت آرام آرام جای او را بین ما باز کند .االن که سالهاســت پدرمان فوت کرده هنوز به او
مادر میگوییم».
به خود حق ادامه زندگی دهید

درست است که والدین برای فرزندان حکم یک قدیس را دارند و نسبت به ازدواج مجدد والدینشان
احساس خوبی ندارند ،اما توجه به این مخالفتها درست نیست؛ زیرا والدینی که از همسر خود جدا
شده یا همسرشان فوت کرد ه حق حیات و ادامه زندگی دارند.
شناخت کامل به دست آورید

افرادی که قصد ازدواج دارند باید نســبت به یکدیگر به شــناخت کاملی برسند و تفاوتی ندارد که
آنهــا پیش از این مجرد یا متاهل بودهاند برای دســتیابی به آگاهی کامل به مدت زمان کافی
نیاز اســت .همچنین در مشــاوره پیش از ازدواج بررسی میشــود این که آیا این زوج میتوانند
ازدواج موفقی داشــته باشند و همچنین آموزشها و مهارتهای الزم برای مدیریت زندگی جدید
و تعارضهای احتمالی داده میشود.
روابط عاشقانه خود را کمرنگ نکنید

علیرغم حمایت کــردن از بچهها ،نباید آنها را محور زندگی و تصمیمات خود قرار دهید .گاهی
دیده میشــود زوجین در ازدواج مجدد ،برای جلب توجه بچه ،روابط عاشقانه خود را کم میکنند.
مثال بیرون که میروند ،بچه جلو ماشین مینشیند و خانم عقب یا موقع خواب پدر یا مادر در اتاق
بچه و طرف مقابل جدا میخوابد .این غلط اســت .شاید این کار اولش جواب دهد ،اما کمکم این
احســاس پیدا میشود این بچه مزاحم روابط عاشقانه بوده و تنفر طرف مقابل از این عامل جدایی
که بچه است ،شعلهور میشود .در این نوع برخورد بچه نه تنها جذب نشده ،بلکه توقع دارد لحظه
به لحظه با او باشــند و اجازه با همبودن زوجین را نمیدهد که این باعث بروز مشــکالت جدی
و طالق مجدد میشــود .بنابراین زوجین باید نســبت به هم روابط عاشقانه را حفظ کرده و حق
یکدیگر را رعایت کنند تا از انرژی و گرمای رابطهشــان ،بتوانند مشــکالت را تحمل و بحرانها
را مدیریت کنند.
از خانوادههای خود کمک بگیرید

در مواردی که بچهها نمیتوانند در جایگاه پدر یا مادر خود ،فرد جدید را بپذیرند .این جاســت که
خانواده بزرگتر یعنی پدربزرگ ،مادربــزرگ ،دایی ،عمه ،خاله و عموی بچهها با حمایتهای خود
از بچهها ،مثال میتوانند مدتی آنها را از فضای زندگی جدید دور نگه داشــته تا بچهها و زوجین
آمادگی زندگی در کنار یکدیگر را بدست آورند.

خبر

وقتی سایتهای همسریابی و صیغهیابی
میلیاردی کالهبرداری میکنند!

معاون اجتماعی پلیس فتا با اشــاره به اینکه ســایتهای همســریابی و صیغهیابی بستری برای
کالهبرداریهای یک میلیارد تومانی شــده اســت ،گفت :تاکنون هیچگونه مجوز قانونی مبنی بر
فعالیت این سایتها و کانالها صادر نشده است.
بــه گزارش «صبح امروز» به نقل از باشــگاه خبرنگاران پویا ،رامین پاشــایی ضمن هشــدار به
هموطنان درباره عضویت در ســایتهای همسریابی ،در این رابطه اظهار کرد :بر اساس تجزیه و
تحلیل پروندهها و شــکوائیههای قضائی به پلیس فتا ،همه روزه شاهد دریافت پروندههای متعدد
کالهبرداریهای مالی بالغ بر یک میلیارد تومان یا ســایر تهدیدات در حوزه مراجعه به سایتهای
همســریابی و صیغهیابی که عمدت ًا در پیامرســانهای غیر بومی فعالیت میکنند ،از شــهروندان
هســتیم.معاون اجتماعی پلیس فتا با اشاره به اینکه در بند «ث» ماده یک آئیننامه ساماندهی و
اعتباربخشــی مراکز مشاوره در راســتای ماده  43قانون برنامه پنجم با موضوع «دریافت خدمات
مشاورهای» صرف ًا مبحث ازدواج و تحکیم خانواده به صورت حضوری و غیر حضوری مورد تصریح
قرار گرفته ،بیان کرد :تاکنون هیچگونه مجوز قانونی مبنی بر فعالیت این سایتها و کانالها توسط
مراجع ذیصالح در وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی قانونی این موضوع صادر نشده است.
وی تصریح کرد :با توجه به فعالیت غیرقانونی سایتهای همسریابی و صیغهیابی در فضای مجازی
کــه در اکثر مواقع باعث تحمیل خســارتهای مالی ،کالهبرداری و اخــاذی از مراجعهکنندگان
میشــود ،موضوع به صورت دائمی در رصد کارشناســان پلیس فتا قرار دارد و در صورت مشاهده
موارد مجرمانه و ســایتهای مشابه مراتب به منظور اقدام قضائی برابر قوانین و مقررات در دستور
کار ایــن پلیس قــرار میگیرد.این مقام انتظامی بــا اعالم اینکه اغلــب کالهبرداریهای مالی
صورت گرفته از متقاضیان بیشتر سوءاســتفاده از عواطف و احساســات مراجعهکنندگان و دادن
وعدههای دروغین اســت و عالوه بر کالهبرداریهای مالی احتمال بروز صدمات روحی و روانی
در فریبخوردگان و مالباختگان وجود دارد از تمام هموطنان و مخصوص ًا کاربران فضای مجازی
خواســت به هیچ عنوان فریب اینگونه تبلیغات را نخورند.پاشــایی به شــهروندان توصیه کرد در
صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیامرســانهای موبایلی موضوع را
از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس  www.cyberpolice.irبخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

تصویب الیحه منع خشونت علیه زنان و حمایت قوه قضاییه

ســارا ایزدخواه  /الیحه منع خشونت
علیه زنان از لوایحی بوده که حدود یک دهه
روی آن کار میشد و در این مدت ،بررسی و
کارهای کارشناسی روی آن انجام میشده.
درواقع میتــوان مطرح کرد که الیحه منع
خشــونت علیه زنان در کشور ما جزو معدود
لوایحی اســت که به صورت رفتوبرگشتی
بین قــوه مجریه ،مقننه و قــوه قضاییه در
جریان و مورد توجه بوده و برای بررســی و
تصویب آن همکاری بین قوا صورت گرفته
است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» صرف نظر
از اینکه مفاد و لوایح قانونی آن از ابتدای امر
چه بوده امروز این الیحه به دســت مجلس
رسیده تا بتواند آخرین گامهای خود را طی
کند .در ایــن بین رئیس قــوه قضاییه نیز
حمایــت خود را از زنــان و چنین الیحهای
اعــام کرده که منجر به اطمینانی بیشــتر
بــرای تحقق و عملیاتی شــدن این الیحه
شده است .در این راســتا با محدثه جزایی،
دانشآموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه
فردوسی مشهد گفتوگو کردیم تا نتایج این
حمایت و عملیاتی شدن چنین الیحهای را
در حمایت از زنان بدانیم.
وی بــا توضیــح اینکه ایــن الیحه تالش
دارد بــا یک نــگاه پیگیرانه و به شــکلی
حمایتگرایانه ،امنیــت را برای زنان حفظ
کند و از آنها صیانت کند در رابطه با اثرات
اجرایی شدن آن بیان کرد:
ممکن اســت که عملیاتی شدن این الیحه
اثرات بســیار زیادی داشته باشــد .درواقع
این الیحه با  77ماده خــود این احتمال را
ایجاد میکند کــه در هرکدام از مفاد آن یا
پیشگیری یا حمایتی از زنان صورت گرفته
یا حتی جرمانگاری مورد توجه واقع شــده
اســت .به اعتقاد من از میان همه این مفاد
بحث جرمانگاری از اهمیت بســیار باالیی
برخوردار است.
چرا بحث جرمانگاری در این الیحه
اهمیت باالیی دارد؟

چراکه تا پیش از این الیحه قوانین گوناگونی
چون قانون مدنی ،کیفری و آیین دادرسی و
 ...را داشــتهایم .باید توجه داشت که در این

قوانین ،جرمانگاریها تا حد ممکن ،ضمانت
اجرایی دارد و در حال انجام شدن است ،اما
به طور مشــخص در مورد زنان و در مورد
خشــونت علیه زنان چنین الیحه و قانونی
تاکنون وجود نداشته اســت .بنابراین نفس
وجود ایــن الیحه با همه ویژگیهای مثبت
و منفی خود میتواند بسیار مؤثر بوده و گام
بلندی محسوب میشود.
چرا این الیحه در  10سال گذشته دچار فراز
و نشــیب زیادی بوده و روند تصویب آن به
کندی پیش میرفته است و به طور کلی چه
عواملی مؤثر در تصویب این الیحه بوده؟
واقعیت این اســت که در مورد بحث زنان،
حقوق و دفــاع از آنها در جامعه ما نگاهی
بازدارنده وجود داشته مبنی بر این که مبادا
توجه بیش از اندازه به زن به عنوان یک فرد
باعث سست شدن بنیانهای خانواده شود و
توجه به زن آنچنان ریشــه پیدا کند که زن
به جای خانواده در صدر اولویت قرار بگیرد.
این امر دلیل مخالفت با این دســته از لوایح
بوده است.
نکتــه اینجاســت که کشــورهای غربی و
اروپایی در حال تالشند تا قوانین خود را به
نفع زنان و علیه خانواده تقویت کنند که این
اقدام بعدی منفی محســوب میشود .چنین
رفتاری ناشــی از کجفهمی در مورد هویت

به نظر من
مخالفتها و واکنشهای
شدید نسبت به قوانین
و لوایح مربوط به
زنان نباید آن قدر
گسترده و زیاد باشد
که قانونگذاران و
سیاستگذاران را ناامید
کند از اینکه بخواهند
در چنین مسیری گام
بردارند

زنان در جامعه است.
واقعیت این اســت که زنان در همه جوامع
بخش اعظم و ســتون اصلــی یک خانواده
به حســاب میآیند؛ بنابرایــن اگر این زن
تحقیر شود یا با خشونتهای فکری ،روحی،
جســمی ،جنســی مورد تحقیر قرار گیرد.
آزادیهــا و حتی حوزه فعالیــت فکری او
محدود شود خانواده وی بیشتر مورد آسیب
قرار میگیرند؛ چراکه این زن وظیفه تربیت
فرزندان را بر عهده دارد.
دوگانهانگاری زن در برابر خانواده ،به
ضرر بنیان خانواده است

در جوامع شرقی از جمله در جامعه ما بحث
آمــوزش و تربیت جدا از مســائل زیســتی
کودکان است؛ چراکه مادر وظایف مختلفی
در قبال فرزند خود دارد .درواقع در جوامعی
که وظیفه مادری خیلی بیشتر از پدر در قبال
آینده فرزندان است نیاز است که این مباحث
بیشتر مورد دقت قرار گیرد.
بــه نظر مــن بیتوجهی به این دســته از
حقوق ناشــی از نگاهی دوگانه زن در برابر
خانواده اســت .این درحالی است که چنین
دوگانههایی وجود ندارد و این موضعگیریها
بیشتر به ضرر بنیان خانواده است.
بندهایی در این الیحــه وجود دارد و مورد
تصویب دولت قرار گرفته مانند ایجاد دفاتر
حمایــت از زنان خشــونتدیده ،تأســیس
صندوق حمایت از آنها و  ...با توجه به این
بندها نیاز به چه زمینهها و زیرســاختهایی
برای پیادهسازی و اجرای آن است؟ و چقدر
برای عملیاتی شــدن آن باید زمان در نظر
گرفته شــود؟ببینید نقص اساسی که نسبت
به این الیحه وجود دارد این اســت که این
الیحه بیشتر شبیه به یک توصیهنامه شده.
درواقع ایجاد یکسری از تشکیالت و نهادها
را به ســازمانهایی چون نیــروی انتظامی،
قوه قضاییه ،وزارت کشــور و  ...پیشــنهاد
میدهد .اینها در قالب یکسری پیشنهاداتی
مطرح میشود که بهتر است انجام پذیرد تا
براساس آن این الیحه عملیاتی و اجرا شود.
رفع نواقص الیحه منع خشونت علیه
زنان با اجرایی شدن آن

باید توجه داشــت که راهی برای چگونگی

تحقق این بندها و مفاد در نظر گرفته نشده
اســت ،اما به طور کلی از دیدگاه من همین
که الیحه منع خشونت علیه زنان ،تبدیل به
قانون شده و در مسیر اجرا قرار بگیرد کمکم
نواقص آن برطرف میشود .بنابراین نباید در
حال حاضر این انتظار را داشته باشیم تا یک
قانون جامع ،کامل و بدون هیچ خالء در این
زمینه داشته باشیم.
حمایــت صریح رئیس قوه قضاییه میتواند
تا چــه حــد در روند تصویــب الیحه منع
خشونت علیه زنان توسط مجلس تأثیرگذار
و تسهیلگر باشد؟
قوه قضاییه در این زمینه نقش مؤثری دارد.
همانطور که ایراداتی که در مدت بررســی
 10ســاله این الیحه مطرح میشــد بیشتر
ایرادات حقوقی و قضایی بوده است .در این
راســتا حمایت رئیس قوه قضاییه به عنوان
عالیترین مقام قضایی در کشــور از چنین
الیحهای به نظر من یک ســیگنال بســیار
مثبت محسوب میشود .با توجه به اتفاقاتی
که در کشــور رخ داده ناگزیــر وجود چنین
الیحــهای را روزبهروز آشــکار میکند .از
سویی دیگر میبینیم که رسانهها به صورتی
گســترده در حال فعالیت هستند و اتفاقات
تلخــی را در این چند ســال چون قتلهای
ناموســی و  ...منعکس کردند و با این اقدام
نشــان دادند که جامعه تا چه میزان به این
الیحه نیازمند اســت .در این بین همراهی
قوه قضاییه میتواند گام بسیار مثبتی باشد.

حمایت رئیس

قوه قضاییه به عنوان
عالیترین مقام

قضایی در کشور از
چنین الیحهای یک

سیگنال بسیار مثبت
محسوب میشود

طرحی مبنی بر طرح تعالی خانواده برداشت.
از نظــر من مجلس یازدهــم در این زمینه
میتواند رویکردی دوگانه داشــته باشد .از
یک طرف مجلس یازدهم نشــان داده که
نســبت به موضوع زنان بیعالقه نیســت،
اما همانطور که گفتــم این مجلس نگاهی
خانوادهمحور به زنان دارد که میتواند مانع
تصویب چنین الیحهای شود.
مجلس یازدهم الیحه منع خشونت علیه
زنان را تصویب میکند؟

مجلس مطــرح کند که امکان دارد این
الیحه تجربهای از لوایح غربی باشــد و
بــه کانون خانواده آســیب بزند .به طور
کلی نمیتوان نسبت به عملکرد مجلس
بــه این الیحه پیشبینی داشــت ،اما با
توجه به این که افــکار عمومی خواهان
تحقق چنین موضوعی اســت خوشبین
به تصویب این الیحه از ســوی مجلس
یازدهم هستم.

درواقع قوهقضاییه عملکردی پیشرو در
این زمینه دارد؟

با توجه به دیدگاههایی که در گذشته وجود
داشت بله .درواقع در حال حاضر قوه قضاییه
نگاهی پیشــروانه و جدید را در پیش گرفته
اســت .با توجه به اصالحاتــی که صورت
گرفته و رفع ایراداتی که در این الیحه شده
قوه قضاییه با دســتی بازتر عمل میکند که
جای بســی خوشــحالی دارد.در این زمینه
مجلس شــورای اسالمی میتواند تا چه حد
عملکردی صریح و مثبت داشته باشد تا هر
چه زودتر الیحه به مرحله اجرا برسد؟
یکی از ویژگیهای خــوب مجلس یازدهم
این اســت که اولین گامهای خود را با ارائه

از مخالفتها و واکنشهای شدید
بپرهیزیم

به نظر من مخالفتها و واکنشهای شدید
نسبت به قوانین و لوایح مربوط به زنان نباید
آن قدر گسترده و زیاد باشد که قانونگذاران
و سیاســتگذاران را ناامیــد کنــد از اینکه
بخواهند در چنین مسیری گام بردارند.

فرمانده کل ناجا اعالم کرد:

انهدام باندی که  ۲هزار سالح شکاری غیرمجاز همراه داشت

فرمانده کل ناجا از انهدام یکی از بزرگترین
باندهای قاچاق اسلحه در تهران خبر داد.
به گزارش «صبح امــروز» به نقل از برنا،
حســین اشــتری با بیان اینکه «باندی در
تهران شناســایی شــده که  ۲هزار سالح

شــکاری غیرمجاز را برای مســائل امنیتی
وارد کشــور کرده اســت و با هوشــیاری
همکاران این مورد شناسایی شده و سالحها
در اختیــار فرماندهی انتظامی پایتخت قرار
دارد» اظهــار کــرد :در یک نــگاه ،تالش

شبانهروزی ،مجاهدانه ،مقتدرانه فرماندهی
تهران بزرگ قابل تقدیر است.
به گفته وی حدود  ۲۳تن کشف مواد مخدر
حاصل شــده که نسبت به سال گذشته ۲۱
درصد افزایش کشــفیات در تهران صورت

گرفته اســت و اگر ایــن موادمخدر توزیع
میشــد هزاران جوان آلوده میشدند که با
تالش پلیس از این امر جلوگیری شد.
اشــتری ادامــه داد :در برخورد بــا اراذل
و اوبــاش بــا جدیــت عمــل کردهایم و

هرکســی که مخالــف قانون باشــد و در
برابــر پلیس بایســتد و امنیــت جامعه را
برهــم بزند با او برخورد قاطع خواهد شــد
و تیمهای ضربتی در این خصوص ســریعا
عمل میکنند.

مشاور وزیر بهداشت:

تحقیقات روی داروی امام کاظم در حال انجام است

عکاس :هانیه سادات جوشنی

علی مهــروی  /مشــاور و جانشــین وزیر
بهداشــت گفت :در مورد داروی امام کاظم(ع)
تحقیقات و مطالعاتی در حال انجام اســت ،ولی
تاثیراتش بهعنوان یک طرح تحقیقاتی مشخص
نشده است .نفیسه حسینی یکتا در مصاحبهای
اختصاصی با روزنامه «صبح امروز» در حاشــیه
افتتاح ســامتکده طب ایرانــی و مکمل در
مشهد در پاســخ به این پرسش که آیا دارویی
سنتی که مورد تایید وزارت بهداشت باشد برای
درمان کرونا در کشور تولید شده است؟ توضیح
داد :بر اســاس آماری کــه در دفتر طب ایرانی
داریــم بالغ بر  ۹۰طرح تحقیقاتی در حوزه طب
سنتی و گیاهان دارویی از ابتدای شیوع ویروس
کرونا در کشور ،در سامانه کارآزمایی بالینی ثبت
شــده اســت .حدود  ۴۵طرح به اتمام رسیده و
نتایج آنها به دفتر اعالم شده است.
به گفته وی ،بعضی از این داروها در کمیتههای
تخصصــی که در ســازمان غــذاودارو فعالیت
میکنند ،به عنوان داروی کمک به درمان کرونا
مجوز گرفتند و برخی دیگر در دســت بررسی

هستند.
حســینی یکتا در پاســخ به این پرســش که
نتایــج بررســیها بــر روی داروی امام کاظم
علیه الســام به کجا رســیده است؟ بیان کرد:
تاکنون بحثهــای مختلفی در مورد داروهایی
کــه میتوانند به درمان ویــروس کرونا کمک
کنند مطرح شده اســت ،یکی از اینها ترکیبی
گیاهی اســت که نام مقدس امام کاظم (ع) بر
روی آن گذاشته شــده است .باید توجه داشت
که هر فرضیه یا ادعایی که مطرح میشود باید
در حیطــه آزمایش قرار گیــرد ،در مورد داروی
امام کاظم (ع) تحقیقــات و مطالعاتی در حال
انجام است ،ولی تاثیراتش به عنوان یک طرح
تحقیقاتی مشخص نشده است.
مشاور وزیر بهداشت با اشــاره به فرایند مجوز
گرفتــن داروهای ایرانی-ســنتی برای درمان
کرونا گفت :این داروها برای گرفتن مجوز باید
طــرح کارآزمایی بالینی را بگذراننــد تا بتوانند
مجوزشان را به عنوان یک داروی کمک درمانی
دریافــت کنند .به طور کلی  ۹۰طرح تحقیقاتی

داریم که در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی
در سامانه کارآزمایی بالینی ایران ثبت شدند و از
این تعداد  ۴۵دارو بر اساس معیارهای مشخص
شــده میتوانند برای کسب مجوز اقدام کنند و
مسیرشــان را در کمیته های تخصصی سازمان
غــذا و دارو طی کنند .چهار دارو در مرحله اول،
مجوز گرفتند و تعداد دیگری در مســیر بررسی

هستند.
گفتنی اســت در افتتاح سالمتکده طب ایرانی
و مکمل مشــهد حمیدرضا رحیمی ،مســئول
کارگروه اطالع رسانی بیماری کرونا در دانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد با بیان اینکه «دریافت
خدمات درمانی با رویکرد طب ایرانی و مکمل
یکی از مطالبات برخی از بیماران سرپایی مبتال

به کووید ۱۹-اســت و این امر مورد توجه وزیر
بهداشــت نیز قرار دارد» گفــت :بدین منظور،
یکی از سالمتکدههای وابسته به دانشکده طب
ایرانی و مکمل دانشــگاه برای ارائه خدمات به
بیماران ســرپایی کرونایــی در این زمینه فعال
شده است.
وی بیان کــرد :با هماهنگی مرکز بهداشــت
استان ،خدمات بهداشتی مرتبط با کرونا شامل
تست  ،pcrثبت و شناسایی بیماری به بیماران
مشــکوک به کووید ۱۹-نیز در این مرکز ارائه
میشود.
مسئول کارگروه اطالع رســانی بیماری کرونا
در دانشــگاه علوم پزشکی مشهد اقدام دانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد را در این حوزه خالقانه
عنــوان کرد و گفت :پزشــکان فعــال در این
ســامتکده از اعضای هیات علمی دانشگاه
و پزشــکان حوزه طب ســنتی و ایرانی هستند
و شــهروندانی که تمایل به استفاده از خدمات
درمانی در این حوزه را دارند میتوانند با مراجعه
به این مرکز از این خدمات بهرهمند شوند.
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اکسپرسیونیسم؛
اضطراب انسان مدرن در جهان معاصر
رضا طوسی  /پژوهشگر فرهنگی

فهرستی از؛هالیوودیهای عجیب و غریب
خبرنگار

احمد صبریان

ســینمای هالیــوود بــه
عنوان ســینمایی که
سراســر جهان را زیر
ســیطره خود دارد و
فیلمهای تولید شــده
توسط اســتودیوهای آن،
مرزهــا را پشــت ســر
گذاشتهاند ،سینمایی است
که رازهای پنهان زیادی
را در دل خــود جای داده
اســت .از تــک تــک
فیلمهایی که در این سینما ساخته میشوند
تا افرادی کــه به عنوان تهیه کننده ،بازیگر،
چهره پرداز ،آهنگســاز و ...در آن به فعالیت
مشــغول هســتند .هالیــوود نیــز همچون
ســینماهای دیگر کشــورها ،پشت پردهای
عجیب و خواندنــی دارد و «ترین»هایی که
آن را متمایــز میکنــد .نشــریه «هالیوود
ریپورتر» در یک نظرسنجی به معرفی برخی
از شــخصیتهای هالیوودی کــه اتفاقا در
فهرســت همین «ترینها» قــرار میگیرند
پرداخته است.
ناآرامترین هالیوودی

نخستین برنده كسی
نیســت جز «راســل
بازیگــر
كــرو»،
اســترالیایی تبــار
هالیوود .تعداد بسیاری
از پرسش شوندگان ،بالفاصله او را به خاطر
میآوردند .كسی كه در سال  ،2002با تهیه
كننده تلویزیون انگلســتان در افتاد ،دوربین
یك دانشــجو را هنگام فیلمبــرداری فیلم
«ذهــن زیبا» ،درب و داغان كرد و گوشــی
تلفن را به ســوی كارمند یــك هتل پرتاب
كرد .بعضیها میگویند «راسل كرو» ،آدمی
ناراضی اســت که همیشه و همه جا ،عقیده
خودش را دارد و فكر میكند از همه زبل تر
اســت .پس از «راســل كرو» بایــد نام دو
هالیــوودی دیگر را به این فهرســت افزود:
«لیندســی لوهان» و «جیــم كری» .اغلب
تهیه كنندگان از كار با این دو نفر وحشــت
دارند .آنها آدمهای بی برنامهای هســتند كه
اصال نمیشود روی حرفهایشان حساب باز
كرد.
پرطرفدارترین بازیگر مرد هالیوود

«براد پیــت» با وجود
حضــور در فیلمهای
ناموفقی مثل «تروا» و
«جــو بلك را مالقات
كن» ،بیشترین رای را
به دســت میآورد .یك تهیه كننده درباره
«براد پیت» میگوید« :او جذاب ،مســتعد و
باهوش است و انسان از كار كردن با او لذت
میبــرد ».در رده دوم هم بــا فاصله كمی،
«ویل اســمیت» قرار میگیرد .بازیگری كه
قادر است تحت سخت ترین شرایط ،بهترین

بازی را ارائه كند .بســیاری از تماشاگران و
تهیه کنندگان او را دوســت دارند .یك تهیه
كننــده درباره او میگوید«:شــما نمیتوانید
فیلمی به بدی «من ،روبات» بسازید و منتظر
موفقیــت آن باشــید ،مگر این كــه «ویل
اسمیت» بازیگر آن باشد».
پرطرفدارترین بازیگر زن هالیوود

هرچند «جولیا رابرتز»
پــس از فیلــم «ارین
بروكوویــچ» ،دیگــر
نتوانســت درخشــش
خــود را تكرار كند ،اما
خوشــبختانه بــه ورطه دیگــری كه بعضی
بازیگران زن افتادند نیفتــاد« .جولیا رابرتز»
نشان داده بازیگر پروسواسی است و دوست
دارد بازیهای خوبی از خود به یادگار بگذارد.
پس از او «آنجلینا جولی» بیشترین آراء را به
خــود اختصاص میدهد .هرچنــد تنها فیلم
پرفــروش او كه با اقبال ســینماروها ،روبرو
شــده ،فیلم «خانم و آقای اســمیت» است.
«ریزویتراسپون» هم در میان تهیه كنندگان،
محبوبیــت فراوانــی دارد .او از آن دســته
بازیگرانی اســت همه دوست دارند با او كار
كنند ،بدون این كه نگران باشند واكنش او در
موقعیتهای حساس چیست.
دردسرسازترین كارگردان هالیوود

در این بخش «مایكل
مان» و «مایكل بی»
شانه به شانه هم قرار
دارند« .مایکل مان»،
كارگردانــی بســیار
عصبی است كه سر صحنه فیلمهایش ،بدون
اســتثناء با همه درگیر میشــود .وی تمام
عوامل فنی و بازیگران فیلم «جنایت میامی»
را وادار کــرد پیش از وقوع توفان كاترینا ،در
حالی كه همه داشتند شهر را ترك میكردند،
بــه نئواورلئان برونــد« .اورن آویو» یكی از
مدیران دیزنی ،هنگام ساخت فیلم «نفوذی»
چنان از «مایکل مان» دلگیر شد كه هنوز با
او قهر اســت! پس از «مایکل مان»« ،جیمز
كامرون» هم از ســختگیرترین كارگردانان
هالیوود است« .كامرون» در به كار كشیدن
عوامل فنی و ادامه كار در شــرایط بســیار
سخت مشهور اســت« .داگ لیمان» هم از
این دســته كارگردانهاست .میگویند دنباله
فیلم «هویت بورن» او ،به این دلیل ســاخته
نشد كه هیچ یك از عوامل فیلم حاضر نشدند
یكبار دیگر با او كار كنند!
پردردسرترین بازیگر هالیوود

بــه عقیده بســیاری
«دیوید .او .راســل»،
یكی از بازیگرانی است
كه باید نامــش را در
این فهرست قرار داد.
او شــخصیتی گســتاخ و مغرور دارد و با هر
كــدام از بازیگرانــی كــه با او ســر صحنه

حاضرند ،به نحوی درگیر میشود .سرصحنه
فیلم «سه پادشــاه» «،راســل» با «جورج
كلونی» درگیر شد ،به خاطر این كه «كلونی»
از یكی از عوامل فنی ســرصحنه دفاع كرده
بود .البته باید در این فهرست« ،مایكل بی»
و «مایــكل مان» را هم قرار داد ،چون اغلب
كسانی كه با این دو کارگردان كار میكنند،
به بازیگران پردردسر تبدیل میشوند!
دوستداشتنیترین كارگردان هالیوود

به عقیده طیف انبوهی
از سینمادوستان« ،ران
هــاوارد» كارگــردان
فیلــم «ذهــن زیبا»،
شایســته این عنوان
است .او همیشه موقع فیلمبرداری ،محیطی
آرام فراهم میكند .بســیاری هم میگویند
چــون او دوبــار در« ذهن زیبــا » و «مرد
سیندرالیی» ،با «راســل كرو»ی ناآرام كار
كرده شایســته این عنوان اســت« .كلینت
ایستوود» برای تكرار نکردن نماها سرصحنه
فیلمبــرداری ،مشــهور اســت« .اســتیون
اســپیلبرگ» هم هرگز خونسردی و آرامش
خود را از دســت نمیدهد .بــه گفته یكی از
تهیه كننــدگان« ،اســپیلبرگ» بــا طلوع
خورشید ،كارش را شــروع میكند و هنگام
غروب كار تعطیل اســت .ســرعت و قدرت
تصمیم گیری او تحسین برانگیز است.
بیاستعدادترین هالیوودی

كارگــردان فیلــم
«ســاعت شلوغی» ،با
وجود ابراز تحسین از
سوی برخی چهرهها،
كمتــر مــورد عالقه
مدیران استودیو و تهیه كنندگان است« .برت
راتنر» كه از بازیگری و ســاخت كلیپهای
ویدیوئی به سینما آمد ،جزو بی استعدادهای
هالیوودی است كه آثارش در گیشه با اقبال
تماشــاگران روبرو میشــود .بازگشت او به
ســینما با اكران فیلم «مردان ایكس آخرین
مقاومت» ،قابل تحســین بود .همان طور که
در فیلم «ســاعت شــلوغی »3هم توانست
تماشاگران را به سالنهای سینما بكشاند .به
این فهرســت ،دو نام دیگر را هم باید افزود:
«جوئل شوماخر» و «مایكل بی».
آیندهدارترین كارگردان هالیوود

در این بخش ،نام چند
نفر كنار هــم میآید.
«كریســتوفر نوالن»
كارگــردان فیلمهای
«یادآوری» و «بتمن
آغاز میشــود»« ،نوآبامباچ» کارگردان فیلم
«ماهــی مركب و نهنــگ» و «بنت میلر»
کارگردان فیلم «كاپوتی» «.الكساندر پاین»
هم كارگردان بســیار مســتعدی است كه با
فیلم موفق «یك طرفه» استعدادش را ثابت
كرد.

بداخالقترین تهیهكننده هالیوود

اخــراج دســتیاران
«اســكات رادین» در
تمام هالیوود ،شــهره
خاص و عام است .او
ظرف  6ســال گذشته
 119بار دستیارانش را اخراج كرده است .این
تهیه كننــده پرنفوذ به كار بــا بازیگران در
وقتهای غیرمعمول هم مشهور است و هر
كاری را خــاف دیگــران انجــام میدهد.
«جوئل ســیلور» هم با وجود داشــتن شم
هنری و تهیه كنندگی اش كمتر كســی را
راغــب به مشــاركت با خــود میكند زیرا
عصبانیت آنی او ،خاطرات تلخی را در ذهن
همكارانش به جا گذاشــته اســت .خیلیها
میگویند كار كردن با «سیلور» به دردسرش
نمیارزد.
پرنفوذترین تهیهكننده هالیوود

«جری بروكهایمر» نه
فقط در این فهرســت
بلكه در كل نظرسنجی
موفق به اخذ بیشترین
آراء میشــود .او در
تلویزیون و ســینما ،بسیار موفق ظاهر شده
است .بسیاری از پرسش شوندگان میگویند:
«وقتی با «بروكهایمر» كار میكنیم ،نگران
هیچ چیز نیســتیم و فقط بــه موفقیت فكر
میكنیم ».محبوبیت او فــوق العاده زیاد و
شــهرتش اثبات شده اســت .البته باید نام
«برایان گریرز» و «اسكات رادین» را هم به
دلیل مشاركت در خلق فیلمهای با كیفیت و
ماندگار در كنار نام «بروكهایمر» قرار داد.
حریصترین هالیوودی

یكی از رقبای «برایان
گریزر» میگوید« :بی
تعارف بایــد بگویم او
آدم رذلی است ».چند
سال پیش شایع شده
بود كه «گریزر» یكی از جوایز بســیار معتبر
آكامی اسكار ،یعنی جایزه یك عمر دستاورد
هنری تالبــرگ را دریافت خواهد كرد .خود
«گریزر» مقدمــات اعطای ایــن جایزه به
خودش فراهم كرده بود! جایزه ای كه هرگز
دریافت نكرد .یكی از تهیه كنندگان قدیمی
هالیــوود میگوید« :او حتی به خودش رحم
نمیكند و برای به دســت آوردن موفقیت،
شهرت و پول هر كاری میكند».
كمنفوذترین دالل هالیوودی

در هالیــوود به «جف
برگ » عنــوان «كوه
یخی» یا «بیگانه» داده
اند و این را كسانی كه
دوســتش دارنــد به او
میگویند .در شــخصیت وی ذره ای احساس
همدلی و یگانگی وجود ندارد .ظرف  20سال
گذشــته ،كار موفقیت آمیزی نداشته است اما

همچنــان بازیگران پرنفــوذی مانند «جودی
فاستر» و «دنزل واشنگتن» با او كار میكنند.
یكــی از تهیــه كنندگان دربــاره او میگوید:
«همین كه مدتهای مدیدی است كه در این
حیطــه كار میكند ،نشــانگر این اســت که
باالخره یك جای كارش درست است».
پرنفوذترین دالل هالیوودی

«برایان لورد» در سال
 1995از «مایــكل
اوتیــز» ،در جــذب
بازیگران پیشی گرفت
و تســلط خــود را به
كارش ثابــت كرد .او موفق شــد با غولهای
بازیگــری ســینمای آمریكا ،همچــون «تام
هنكــس»« ،نیكــول كیدمــن» و «جیــك
گیلنهال» همكاری كند .او قادر اســت بدون
زور و قلدری با طیف گســترده ای از بازیگران
كار كند .پس از وی «ریچارد لوت» و «كوین
هوان» قرار دارند ،كــه هر كدام با صراحت و
قدرت تصمیم گیری خود قادرند بازیگران را به
مشاركت در كارهایشان مجاب كنند.
شایستهترین هالیوودی

«ران میــر» به تنهایی
در این بخش پیشــگام
اســت .وی ،بــه علت
اخالق شایسته و قدرت
مــدارا و تصمیــم
گیریهای قاطعانه اش ،بدون آزار رساندن به
دیگران ،طرفداران بسیاری در هالیوود دارد .او
هرگز تالش نمیكند اعتبار كسی را زیر سوال
ببــرد .او فیلمهــا را میفهمد ،اســتعدادها را
تشخیص میدهد و مدیریت درستی در كارها
اعمــال میكند .در واقع لقب شایســته ترین
هالیــوودی برای او ،از نظر بســیاری ناچیز و
اندک اســت و صفات پســندیده و نیكوی او
بسیار بیشتر از یك یا دو جمله است.
تنفربرانگیزترینهالیوودی

«مایكل اوتیز» ،تهیه
كننده پرنفوذ ،دیكتاتور
تنفربرانگیزی است كه
بسیاری از آراء در این
بخــش بــه او تعلق
میگیرد .تاكتیكهای گنگستر مآبانه و رفتار
خشــن او مشــهور اســت .البته «هاروی
وینشتاین» هم به اندازه او رای آورده است.
«وینشــتاین» ســابقه پرتاب كردن تلفن،
تهدید و فریاد كشــیدن را دارد و همه این
اعمال از نظر عــده ای به هیچ عنوان قابل
بخشش نیست .اما حتی بزرگترین مخالفان
و معترضــان او نمیتواننــد او را در حیطه
كاری خودش تحســین نكنند و قابلیت او را
در ورود دو فیلمــش «ترنــس آمریــكا» و
«هدایای خانم هندرســون» به رقابتهای
اسكار میســتایند .هالیوود ممكن است از
افراد زورگو بهراســد امــا از آدمهای موفق
هرگز بدش نمیآید!

زمانی که آلمان با صنعت پیشــرفته ،اقتصادی تازه نفس و
ارتشــی بزرگ به عنوان یک کشور امپریالیستی به روی
صحنه معادالت جهانی ظاهر میشود دیگر کشورهای
امپریالیســتی مستعمرات و سرزمینهای خوب دنیا را
بین خود تقســیم کرده بودنــد .امپراطور آلمان اعالم
میکند که بــه دنبال «مکانی زیر آفتاب» اســت و
لقمهای بزرگ از این تقســیم میخواهــد .چیزی که
قدرتهــای بزرگ حاضر نبودند به آســانی به او بدهند.
«قیصر» آلمان ســر مست از قدرت نظامی و اقتصادی خود با
رویای رهبری بر جهان جنگی امپریالیســتی را بر جهان تحمیل میکند .جنگی ویرانگر
و خانمانســوز که ماهیت خشن و غیر انسانی بشر را آشــکار کرده و تمامی ارزشها و
شرافت انسانی را تحت تاثیر قرار میدهد .جوانان با احساسات تند ناسیونالیستی و تحت
هدف بردن «آزادی» « ،دموکراســی» و
عنوان دفاع از «آب»« ،خاک» ،و«میهن» و با ِ
«فرهنگ» به کشــورهای دیگر راهی جبهههای نبرد میشوند و با درنده خویی و گرگ
صفتی به روی هم پنجه میکشــند و با دستهای خود ،تمدن ،فرهنگ و مدنیت اروپایی
را در گرداب و منجالب فرو میبرند .دستاورد این جنگ برای آلمان یک میلیون کشته،
ورشکستگی صنعت ،اقتصاد و گرسنگی برای ملتی بود که روزی آرزوی آقایی بر جهان
را داشــت و حاال مردمانش مثل اســکلتهای متحرک درجستجوی اسبهای ُمرده در
خیابانها پرســه میزدند و س ِر یک تکه گوشت گندیده با هم گالویز میشدند .گرسنگی
هــر روز صدها نفر را از پا در میآورد و جنازههاشــان در گورهای دســته جمعی دفن
میشــد .بی هویتی ،سقوط ارزشهای انســانی ،نفرت ،یاس ،فساد ،و بزهکاری و فحشا،
چنان سراســر کشور بیثبات و پر آشوب آلمان را فرا گرفته بود که جامعه از اوج مدنیت
بــه گودال بربریت افتاده بود .متحدین ،چنان شــرایط ذلت باری را در «کنفرانس صلح
ورســای» بر آلمان تحمیل کرده بودند که در تاریخ جنگها ســابقه نداشت ملتی این
گونه تحقیر و خُ رد شــود .سراسر کشور پر بود از درد و خشم و فریاد و فغان .جنگ َرمق
آلمان را گرفته بود و حرمت و شرف و کرامت و آبرویش مثل «مارک» ش ،بیارزش و
بیاعتبار شــده بود و بعد از جنگ شده بود یک پارچه ترس وحشت و عصیان .شده بود
ملتی در شُ رف جنون و دیوانگی که دلمشغول مرگ است .شده بود تابلو نقاشی «جیغ»
ادوارد مونک که نماد جهانی وحشت است.
اکسپرسیونیســم مثل تمامی مکاتب دیگر که محصول ضرورتها و شــرایط تاریخی،
سیاســی ،اجتماعی و ...هســتند ،در واکنش و اعتراض به این دوران از خشم و یاس و
نومیدی و پوچی و تنهایی و سرخوردگی و بیهودگی و بی معنایی رشد میکند و در بستر
تکامل دانش روانشناســی و دستاوردهای علم روانکاوی «فروید» و «یونگ» در کشف
ضمیر ناخودآگاه و عملکرد جهان ذهن ،به عنوان سبکی هیجانی ،میشود بازتاب طغیان
انســان مدرن و عاصی بر علیه پلشــتیها و جنگ و جنایات امپریالیستی.
و فریاد بلند
ِ
شیوهایی که هنرمن ِد خسته و ناامید از دنیای بیرون را به جهان درون میبرد تا بر اساس
ایده و آرمانی ،جامعه دلخواه خود را که بعد از جنگ به عنوان جامعه دست نیافتنی شده
بود بیان کند .در اکسپرسیونیســم  -که نه یک اید ئو لوژی و جهان بینی فلســفی ،که
نوعی تکنیک و شیوه هنری در بیان حاالت ،عواطف ،احساسات ،و افکار انسانی ست -
هنرمند ،دنیای بیرون را دروغین و پر فریب میبیند  -دنیایی که از درون نیاز به تحول
دارد  -وبه دنبال حقایق پنهان در آن اســت تا آن را درونی کرده و پس از بازسازی ،بر
اســاس یک فکر و اندیشــه ،جهان ذهنی و آرمانی خود را بسازد .دنیایی نوین با حیاتی
هدفمند ...در واقع ،این مکتب ،نه به پوســته اشیاء ،که به «جوهر» آنها میاندیشد و به
دنبال حقایق نابی ست که در پشــت پرده رنگارنگ ریز و درشت واقعیتهای پیرامون
ما پنهان است.
محور اکسپرسیونیسم ،درونگرایی و میل به گریز از واقعیتهای هولناک جامعه سرمایه
داریســت که در آن ،رویاها ،آرزوها ،کابوسها ،ترس ،عشــق ،نفرت و اظطراب بشــر
تبدیل به هنر میشود .شــیوه این مکتب مبتنی برنوعی پرخاشگری در بیان احساسات
جهان نا به سامان ،از اغراق و
اســت و برای القای هیجانات شدید خود نســبت به این
ِ
اعوجاج در رنگها و شکلها بهره میبرد .شیوهای که از واقعگرایی و ناتورالیسم به دور
اســت و میخواهد حاالت عاطفی را هر چه روشنتر و صریح تر و پر رنگ تر بیان کند.
هنرمند اکسپرسیونیســت برای تخلیه و آزاد سازی نیروهای درونی معموال سعی میکند
از تاکیدی اغراق آمیز اســتفاده کند .مثال وقتی غوغای درونی ،آشــفتگیهای روانی و
التهابات روحی یک انســان موضوع کا ِر یک عکاس یا نقاش اســت چگونه میتواند با
روشهای رئالیستی و قید و بندهای واقع گرایانه این حاالت را در عکس و یا تابلو نقاشی
نشــان دهد ؟! دوربین عکاســی به طور فیزیکی تصویری را از واقعیت بیرونی میگیرد
و بعضا هیچ خبری از سِ ــ ِر درون به ما نمیدهد .طبیعی ست برای نشان دادن این سِ ر،
و این احساســات و عواطف  -که درونی ترین و عمیق ترین الیههای حاالت انســانی
ســت  -باید از شیوههایی غیر از سبکهای رایج کالسیک اســتقاده کرد .چرا که این
ســبکها نمیتوانند پاسخگوی این نیاز و تحقق بیانی این عواطف باشند .درعکس باید
با نور پردازی و ایجاد کنتراســت ،و درشــت نمایی خطوط و حــاالت چهره ،از واقعیت
فیزیکی فاصله گرفت و با کمک تخیل ،نقبی به درون سوژه زد و یک واقعیت ذهنی از
آن ساخت .واقعیتی که بیان جهان درونی انسان است...
در نقاشــی هم با بکار بردن رنگهای تند که از ماهیت هیجانی اکسپرسیونیســم
است و غُ لو ،و ِد ُفرمه ،و اغراق ،و ایجاد تصاویر نامتعارف ،واقعیت را باز سازی روانی
و ذهنی کــرد و در قالب تمثیلها و نمادها تصویری انتزاعی بوجود آورد که حاوی
مضامین درونی موضوع باشــد .تابلوهای « جیغ « ادوارد مونک و «ســیب زمینی
خورها» ی ون گوک  -به عنوان رهبران اکسپرسیونیســم در نقاشی  -نمونههای
روشن حاالت آدمی ست .در این دو تابلو ،نقاش محیط
بارزی از اغراق و غلو در بیان
ِ
را به گونه ای فضاسازی کرده که همه چیز در خدمت نشان دادن احساسات درونی
انســان به عنوان موضوعی محوری ســت .چیزی که درسینمای اکسپرسیونیستی
هم  -به عنوان جنبشــی نو و آوانگارد  -میتوان آن را دید .در این نوع ســینما که
بعضا میتوان آن را ســینمای ترس و وحشت نامید  ،دکورها ،مکانهای عجیب و
غریب ،رنگها و نورها با کنتراست باال ،بزرگنمایی اعمال هنرپیشهها ،طراحیهای
تند و افراطی لوکیشــنها ،و لباس و گریم و موســیقی و غیره .......همه و همه ،به
عنوان یک کاراکتر زنده و مســتقل عمل کرده که در بســتر یک داستان تخیلی،
ویژگیهای روانی آدمهــا ی ذهنی ،خیالی و غیر واقعی را برای ما تعریف میکنند
که در ترس و وحشت وپریشانی و اضطراب و آشوبند .در سینمای اکسپرسیونیستی
همه چیز باید به گونه ایی طراحی شود تا دنیای خیالی و جهان درونی کاراکترها را
روایت کند.

آخرین اخبار سیونهمین جشنواره فیلم فجر
سیونهمین دوره جشنواره فیلم فجر پس از بازبینی قطعی  ۵۹فیلم،
بدون مراســم افتتاحیه و در صورت صدور مجوز ،با اکران مردمی در
تهران و برخی استانها برگزار خواهد شد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایسنا ،کمتر از دو هفته
تا شروع جشنواره فیلم فجر باقی مانده و هفت داور این رویداد مدتی
است مشغول تماشا و داوری فیلمهایی هستند که حائز شرایط حضور
در جشنواره شده بودند.
پــس از آنکه  ۱۱۰فیلم برای شــرکت در جشــنواره ثبتنام کردند،
دبیرخانه آثار رســیده را با قوانین جشنواره تطبیق داد و نام  ۶۲فیلم
را به عنوان آثاری که امکان حضور در جشــنواره و داوری ،داشــتند
معرفی کرد .ابتدا قرار بود  ۲۰دیماه آخرین مهلت برای ارسال نسخه
 DCPفیلمها باشــد ولی با توجه به حجم بــاالی کارهای فنی در

استودیوها بعضی فیلمها فرصت بیشتری خواستند و این مهلت امروز،
 ۳۰دیماه به پایان میرسد.
براین اساس طبق آخرین پیگیریها ،نام  ۵۹فیلم به عنوان متقاضی
شــرکت در جشنواره نهایی شده و سه فیلم گویا به دلیل آماده نشدن
در فرصت باقیمانده انصراف دادهاند.
از جمله «الکپشــت و حلزون» به کارگردانی رضا حماسی که روز
گذشــته به طور رسمی اعالم شد به جشــنواره نمیرسد .البته هنوز
قطعی نیســت که تمام این  ۵۹فیلم به داوری برسند ،چون ابتدا باید
مجوز آنها در شــورای پروانه نمایش صادر شود و بعد هر فیلمی که
مجوز گرفت در اختیار هیات داوران قرار میگیرد.
از میان  ۶۲فیلمی که ابتدا معرفی شدند ،بیش از دو سوم آنها پروانه
نمایش نداشتند و به همین دلیل هیات داوران ابتدا مشغول تماشای

فیلمهایی شدند که پروانه نمایش داشتند .در روزهای گذشته اعضای
شــورای پروانه نمایش نیز فشــردهتر به تماشــای فیلمهای بدون
مجوز پرداخته و تاکنون  ۲۱فیلم بازبینی شــده که به برخی از آنها
اصالحیههایی وارد شده اما همه مجوز گرفتهاند.
طبق پیگیری این مجوزها صرفا برای نمایش در جشنواره فیلم فجر
صادر میشــوند و بیشتر اصالحیهها موردی هستند و ممکن است با
زمان اکران عمومی تفاوت داشته باشند ،چون االن باید نکاتی اصالح
شــوند که در زمان کوتاه باقیمانده تا شروع جشــنواره قابل انجام
باشند .همچنین بیشتر فیلمهای مهم امسال هنوز بازبینی نشدهاند و
احتماال در آخرین روزها به دست داوران میرسند.
این دوره از جشنواره فیلم فجر بدون مراسم افتتاحیه برگزار میشود
و جوایز بخش مواد تبلیغاتی شــامل عکس ،پوســتر ،تیرز و آنونس

همانند سال قبل در اختتامیه اهدا میشود؛ اختتامیهای که فعال پیش
بینی شــده اســت که به صورت حضوری و محدود برگزار شــود و
برنامهریزیها بر این مبنا اســت که این مراســم به صورت آنالین
نیز پخش شود.
یکی از بخشهای جشــنواره فجر در دورههای مختف برپایی آن در
استانها بوده که امســال هنوز وضعیت این بخش مشخص نیست
و ابتــدا باید تکلیف صدور مجوز برای اکران مردمی در تهران معلوم
شود .در این راستا گویا جلســههایی برگزار شده و احتماال تا دو سه
روز دیگــر برای برگزاری این بخش و معرفی مدیرش و یا حذف آن
از دوره سیونهم ،تصمیم نهایی گرفته میشود.
عالوه براینها امسال احتماال مراسم بزرگداشت به روال هر سال در
جشــنواره فیلم فجر برگزار نخواهد شد ،چون شرایط برای برگزاری

مراســم نیست ولی نکوداشتی برای درگذشــتگان سینمای ایران در
ســال  ۹۹تدارک دیده میشــود ،بویژه آنکه سینمای ایران در سالی
کــه به ماههــای پایانی آن نزدیک میشــویم به اندازه چند ســال
چهرههای برجســته خود را مثل خسرو ســینایی ،کامبوزیا پروتوی،
پرویز پورحسینی ،سیامک سایقی و محمدعلی کشاورز از دست داد.

نقدی بر طرح جدید «حریم رضوی»:

در شهر
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عضو شورای شهر مشهد در بازدید از احداث پایانه شهید جوان:

رضایت مردم ،اساس تصمیمگیریهای شورای
شهر است

عضو شورای شهر مشهد گفت :اعضای شورای شهر نماینده
مردم هســتند و برهمین اساس پیوســته سعی میکنیم تا
تصمیمســازی و تصمیمگیریها به نحوی باشد که سود و
منفعت شهروندان و شــهر را بهمراه داشته باشد.به گزارش
صبح امروز ،مجتبی بهاروند در حاشیه بازدید از مراحل احداث
پایانه شهید جوان به گفتگو با ساکنان این محدوده پرداخت و
اظهارکرد :دو ماه پیش جلسهای با اهالی این محدوده و ساکنان شهرک طالقانی برگزار کردیم و درخواستها
و مطالبات خود را مطرح نمودند.وی همچنین گفت :امروز هم فرصتی فراهم آمد تا با اهالی و ساکنان مجدد
صحبتی داشته باشیم؛ یکی از خواستهها و مطالبات ،مربوط به دوربرگردان و همچنین کاهش خطوط پایانه
بود که قول های مســاعدی در این خصوص داده شد تا کمترین معضل و مشکل برای مردم ایجاد شود.
بهاروند در ادامه با بیان اینکه اگر به دنبال گسترش حملونقل عمومی و کاهش آلودگی هوا و بهبود وضعیت
ترافیک هستیم ،باید مدهای حملونقل را گسترش دهیم و آنها را به یکدیگر وصل کنیم ،گفت :مجدد هم در
بازدید امروز تاکید شد که یک ماه پس از  15بهمنماه و افتتاح پایانه ،نشست دیگری با اهالی محل خواهیم
داشت.وی تصریح کرد :اعضای شورای شهر نماینده مردم هستند و برهمین اساس پیوسته سعی میکنیم
تا تصمیمسازی و تصمیمگیریها به نحوی باشد که سود و منفعت شهروندان و شهر را بهمراه داشته باشد.

شهردار مشهد :سازمان آتش نشانی مشهد
سرمایه اجتماعی ما است

شــهردار مشــهد گفت :مجموعه اتفاقی که در زمان حادثه
پالســکو رخ داد با جان فشانی همکاران ما در سازمان آتش
نشانی همراه بود و اگر ما در مشهد چنین حادثه ای را شاهد
باشــیم ســعی و تالش خواهیم کرد با مدیریت صحیح و
تحیهزات مناسب به شدت دامنه آثار آن را کاهش دهیم.
به گزارش صبح امروز ،محمدرضا کالئی در حاشیه بازدید خود
از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری به مناسبت
گرامیداشت روز شهدای آتش نشان حادثه پالسکو ،اظهار کرد :سازمان آتش نشانی مشهد فارغ از آنکه مایه
افتخار و باعث ارتقا برند و سرمایه اجتماعی شهرداری مشهد است ،سازمان پیشراه آتش نشانی در کل کشور
است و به هیچ وجه نباید از این امر تنزل کنیم و باید تا حد امکان خود در بهبود تجهیزات و آموزش نیروی
انسانی و ایجاد رفاه و کاهش دغدغه های ذهنی همکاران خود تالش کنیم.وی با بیان اینکه منابع انسانی اصل
موضوع آتش نشانی است ،افزود :در زمان وقوع حادثه پالسکو من از نزدیک شاهد حادثه بودم ،آثار اجتماعی
این حادثه به خوبی دیده می شد و مجموعه اتفاقی که رخ داد با جان فشانی همکاران ما در سازمان آتش نشانی
همراه بود.شهردار مشهد بیان کرد :اگر ما در مشهد چنین حادثه ای را شاهد باشیم سعی و تالش خواهیم کرد
با مدیریت صحیح و تحیهزات مناسب به شدت دامنه آثار آن را کاهش دهیم.کالئی تصریح کرد :خوشبختانه
تاکنون همکاران ما در ســازمان آتش نشانی نشــان داده اند که با موارد مشابه می توانند بهتر برخورد کنند.
همچنین امید داریم در خصوص اقداماتی که در حوزه پیشگیری رخ می دهد از جمله ایمنی ساختمان های
بلندمرتبه پالسکو دیگری رخ ندهد و اگر زمانی رخ داد به بهترین نحو و با کم ترین هزینه از پس آن بیاییم.

اطراف حرم

سید مهدی سادات  -فعال حوزه مدیریت شهری

بیست وپنج سال از زمان
شــروع کالن پروژه
«نوســازی بافت
اطراف حرم مطهر
رضــوی « که به
گفته شهرسازان،
یکی ازپیچیده ترین،
پرحاشــیهترین ،پرهزینه
ترین ودر عین حال ارزشــمندترین پروژه معنوی
کشــور اســت می گذرد ،طرحی که چالشهای
اجتماعی ،اقتصادی ،و محدودیتهای قانونی اجرای
آن ،مدیریت کالن کشوری و شهری را امروز در
دوراهی ادامه مســیرقبلی یا شــروع حرکتی نوبا
اســتراتژی «جلوی ضرر را ازهرجــا که بگیریم
منفعت اســت» در مســیر طرح بازنگری حریم
رضوی قرارداده اســت  .تفکر استراتژیک درحل
مسائل پیچیده شــهری ،امروزه روشی کارآمد در
تصمیم گیریهای مهم شــهری اســت ،تحلیل
جامع وضــع موجود و در نظر داشــتن تجربیات
گذشته ،ارزیابی بی طرفانه دست آوردها و نواقص
اقدامات قبلی شــاید تنها راه رســیدن به حل هر
مســئله پیچیدهای همچون بافــت اطراف حریم
رضوی باشــد .درچند دهه سال گذشته ،اقدامات
موثری در توســعه حرم امام هشــتم (ع) صورت

گرفت ،در دهه هفتاد با نگاه جهانی به امر زیارت،
توسعه و نوسازی( 360هکتار) بافت پیرامون حرم
مطهر ،برای ایجاد فضایی در شان و جایگاه زائران
در دســتور کار مدیریت شــهری (آستان قدس،
شهرداری و وزارت مسکن) قرارگرفت.
طاش با تراز صفر؛ طرحی بدون هزینه و
درآمدزا

طرح با تراز صفر( ،هزینه ودرآمد) در بســتههای
اقتصادی و ســرمایهگذاری منطبــق بر طرحی
معروف به طرح طاش با تار و پودهای جدید ،تهیه
شــد و تملک بافت ازمالکان آن توســط شرکت
عمران و مســکن سازان ثامن شروع شد .به طور
کلی تجربه مدیریت شــهری در احیا بافتهای
فرسوده قدیمی ،با نگاه اقتصادی به نوسازی بافت
های قدیمی به شیوه پاک سازی همیشه ناموفق
و از پیش شکســت خورده بوده اســت .مدیریت
شــهری به لحاظ مالی ،امکان تامین هزینه های
تملک دریک زمان محدود ومشــخص را ندارد.
شروع به نوســازی خود باعث افزایش تصاعدی
قیمت امالک پیرامونی می شود .از طرفی امکان
تملک پیوســته محدوده طرح نیز به دلیل تبعات
اجتماعی وجود ندارد و پراکندگی تملک ها موجب
فریزشدن ســرمایه گذاری ها ،در بازگشت هزینه
ها میشــود .آن چه که در مقیــاس کوچک تر
در بافت فرســوده آبکوه و هم بافت اطراف حرم

مطهر اتفاق افتاد .عدم آینــده نگری در طراحی
مــازاد ،فضاهــای تجــاری و اداری بافتهای
فرسوده خود موجب شکست پروژههای اقتصادی
مطروحه می شود .احیا بافت فرسوده اطراف حرم
مطهر به روش پاک ســازی درسالهای گذشته
 ،موجب گسست ســاختارهای تاریخی ،مذهبی،
هویتی هزارساله شهرشد.سبک هتل سازیهای
لوکس چند ســتاره با معماریهای جور واجور که
عمدتا تناســخی با معماری ایرانی و اسالمی نیز
ندارند ،خط آســمان به هم ریخته در بافت جدید،
نورپردازیهای رنگارنگ مدرن ابر ساختمانها،
بدون درنظرداشــتن الزامــات هویت «معنوی»،
ارتفاع بلندتر از حد ســاختمانها در برخی نقاط،
موجب ازدست رفتن چشم انداز معنوی حرم برای
زائران و مجاوران شده است ،و بردلپذیری و اثر
بخشی معنوی حریم حرم ،برای زائران( ،خصوصا
دهک های پائین اقتصادی) ،تاثیر مثبتی نداشته
است.
بازماندگان قدیمی های مجاورمشــهدالرضا ،که
درکوچــه پس کوچه های تپل المحله ،سرشــور
و ....خاطرات هویتیشان شکل گرفته بود ،هویت
گمشدهشان را در تکه آجرهای خرابههای تملک
یکنند .
شده بافت دنبال م 
جلوگیری از ضرر بیشتر

آب از جــوی رفته را نمیتوان برگرداند ولی جلوی

مشارکت بیش از 2هزار نفر در طرح سایبان امید
سرپرست معاونت اجتماعی و مشارکتهای ســازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری
ت های اجتماعی و فنی
مشهد از استقبال بیش از  ۲۰۰۰نفر از کارگا ه های آموزش مهار 
که تحت عنوان طرح «سایبان امید» در حال برگزاری است ،خبرداد.
به گزارش صبح امروز ،رضا دانایی ضمن تشــریح جزییات طرح «سایبان امید» اظهار
کرد :طرح ســایبان امید با هدف ارتقا مهارتهای اجتماعی و فنی در ســطح مناطق،
باتوجه ویژه نســبت به شهروندان مناطق کمبرخوردار و محالت حاشیه شهر در حال
اجرا است.
وی با بیان اینکه تاکید این طرح بر اقشار آسیبدیده و در معرض آسیب (مراکز قرنطینه
دختران ،کودکان کار و آسیبدیده ،خانههای امن زنان و )...برنامهریزی شده ،افزود :در
 ۱۰ماهه گذشته ،تعداد  ۱۳۶کارگاه در  ۵۰محله برای گروههای آسیبدیده و در معرض آسیب با هدف توانمندسازی آنان برگزار
شــده است.دانایی بیان کرد :ارتقای مهارت اجتماعی مانند کنترل خشم ،ارتباط موثر ،فرزند پروری ،افزایش تاب آوری اجتماعی،
افزایش حس مسئولیت پذیری و آموزشهای فنی و حرفهای از جمله اهدافی است که در طرح «سایبان امید» دنبال میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد :کاهش آسیبهای اجتماعی در سطح محالت از مهمترین اهداف معاونت اجتماعی و مشارکتها است
و امیدواریم با کاهش تهدیدهای اجتماعی ،جامعه در مسیر سالمت اجتماعی و توسعه قرار گیرد.

ضرررا از هر جا گرفته شــود منفعت اســت ،ایده
طراحی جدید حریم رضوی و فرصت بســیارعالی
برای اصالح نواقص طرح قبلی است .این که هدف
رضایت مالکان باقیمانده دربافت درطرح جدید ،به
عنوان یک اصل در طرح جدید درنظر گرفته شــده
است ،اقدام اسالمی شایســتهای است که موجب
برکت و خیر در بهرهبرداری آینده طرح خواهدشد
ولی در نظر داشــتن واقعیت هــا و انطباق فرصت
ها و تهدیــدات ها بصورت کارشناســانه ضروری
است .موضوعاتی مثل داشــتن  )1هوای پاک )2
حمل ونقل همگانی استاندارد ،آسان وسریع ،بدون
ترافیک برای زائرین و مجاوران برای تشــرف به
حــرم رضــوی )3پدافندغیرعامــل  )4موضوعات
بهداشتی وزیست محیطی )5اصالح پوسته مناسب
ودرخورشــان فضای زیارت و ایجادکننده معنویت
در فضای تشــرف از خیابان هــا به حرم مطهر )6
در نظــر گرفتن حقوق مالکانه و مکتســبه مالکان
امروزی بافت که ســرمایه گذاران ،مالکین پالک
های قدیمی و...هســتند  )7ایمنی وآتش نشانی )8
زمان بندی اجرای عملیات عمرانی باقیمانده وشیوه
اجرای پــروژه  )9حفظ اماکــن تاریخی  -هویتی
ومیراث های فرهنگی ) 10مســائل پویائی شــهر
و درنظر داشــتن آداب وسنن اســامی درزندگی
آینده مجــاوران وزائران )11در نظر داشــتن نقاط
قوت طرح قبلی مثل خیابان شارستان در  4قطاع

پروژه  )12فضای سبز و سایه انداز مناسب در مسیر
تشرف )13بهبودشرایط خط آسمان در طرح )14
ظرفیت تاسیسات و زیرساختهای اجراشده که بر
مبنای طرح قبلی اجرا شده است و )15 .....خدمت
رسانی در شــرایط مدیریت بحرانی مثل زلزله و...
 )16آیندهنگری برای استفاده حداکثری از ظرفیت
های اقتصادی واجتماعی پروژه  )17جایگاه و شیوه
توســعه و نهادینه کردن فرهنگ رضوی درفضای
معنوی  )18مســائل مربوط به شهرهوشمند )19
بین المللی دیده شدن فضای «حرم شهر»در قیاس
با شــهرهای مذهبی جهان اســام ودهها پارامتر
دیگرموضوعاتی اســت که فراتراز لکه گذاریهای
شهرســازانه وپیشنهادهای ارائه شــده درخالصه
گزارش ارائه شــده توسط مشاورمحترم طرح جدید
است و بایستی به صورت پیوست های کارشناسانه
و مدل ســازی های مهندسی توسط ایشان جز به
جز ،ارائه ودر جلســات تخصصی مورد نقد وگفتگو
قرارگیرد.
چالش به هم ریختن تار و پود طرح قبلی

به نظر میرســد بهم ریختن تاروپودهای طرح
قبلــی طاش و ایجادتاروپودهــای جدید بدون
درنظرگرفتن هماهنگی و ارتباط تعادلی با وضع
موجود ،مسائل ومشــکالت پیچیده جدیدی در
آینده ایجاد خواهدشد ،هرچند که حداقل تملک
در طرح جدید(حدود دویست وپنجاه وسه پالک
)در مقابل تملک حدود  3360پالک باقیمانده
در طــرح قبلی یک برتری اقتصادی به نظر می
رســد ،ولی به نظر می رسد نقطه تعادلی جهت
تامیــن و حل همه مســائل مــرز بهینه تعداد
تملــکات در منحنیهای نفــع و فایده در طرح
پیشنهادی را جابه جا نماید ،خالء تعریف روشن
شــاخصها در خالصه گزارش طرح مشــاور و
شبیهسازی سناریوهای متفاوت و مقایسه کردن
آنها برای انتخاب ســناریوی بهینه ضروری به
نظر می رسد .مسلما حریم امن معنوی رضوی
متعلق به همه مردم ایران اســت وحفظ حقوق
عامــه و در نظرگرفتــن دغدغه هــای زیارتی
همــگان و جامعیت بخشــی در مطالعات طرح
جدیدحریم رضوی موجــب موفقیت این کالن
پروژه معنوی درآینده خواهد شد.

بهره برداری از بخش کشاورزی پروژه رودپارک در بهمن ماه سال جاری
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد از بهره برداری بخش کشاورزی پروژه رودپارک
در بهمن ماه سال جاری خبرداد.
مهــدی یعقوبی در رابطه با آخرین وضعیت پروژه رود پــارک ،اظهار کرد :این پروژه
حدفاصل خیابان دانشجو تا سیدرضی را شامل می شود که حدود  23هکتار است.
وی افــزود :ویژگی خاص این پروژه این بوده که بیــش از دو هکتار آن تحت عنوان
کشــاوزی شهری قرار دارد و همین بحث کشاورزی شهری یکی از اقداماتی است که
مقرر شده در این دوره سریعا به بهره برداری برسد..
معاون خدمات شــهری شهرداری مشــهد بیان کرد :در بهمن ماه سال جاری بخش
کشــاورزی شهری این پروژه را به بهره برداری خواهیم رساند .امید داریم که با دستور
شهردار بتوانیم تا بهار سال آینده کل پروژه را به بهره برداری برسانیم.
یعقوبی تصریح کرد :یکی از اقدامات خوب دیگر نیز به موازات این پروژه با ابعاد بزرگتر در منطقه حر صورت می گیرد که تحت
عنوان یک پارک  68هکتاری معروف است..
وی خاطرنشان کرد :در سال جاری قصد تسریع شروع کار را داشتیم اما در حال حاضر در حال اجرایی کردن رینگ پیرامونی این
پارک هستیم .همچنین زمینه سازی درخت کاری در این رینگ نیز ایجاد شده و در صدد ایجاد مسیر دوچرخه و پیاده خواهیم بود.
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زاهدیفر :از هواداران پرسپولیس
عذرخواهی میکنم

هندبالیست چاقی که از رونالدو ستاره تر شد!
گوتیر موومبــی این روزهــا در کانون توجه
جهانی قرار دارد .شکیل اونیل برایش پیام می
فرستد و خودش می گوید بدون اندام رونالدو
هم می توان درخشید.
به گزارش «ورزش ســه» ،گوتیــر موومبی
هندبالیســت ســنگینوزن کنگویی ،پس از
درخشش در مسابقات قهرمانی جهان هندبال
مردان در مصر تبدیل به سوژه داغ شبکه های
اجتماعی شده اســت.او برای تیم ملی کنگو
بــازی می کند و گل هم می زند .با  1.92متر
قد و  110کیلو وزن ،غیر ممکن است که توجه
به سمت او جلب نشــود .تا جایی که شکیل
اونیل اســطوره بســکتبال آمریکا نیز برای او
پیام دلگرم کننده فرستاد تا یک رویای دیگر
موومبی نیز تبدیل به واقعیت شود.
خودتان امتحان کنیــد ،زدن  4گل در اولین
بازی تان در رقابتی مثل جام جهانی هندبال،
آن هم برابر تیم ملی آرژانتینی قهرمان بازی
های پان آمریکن؛ با چنین ابعادی از بدن که

به ندرت مــی توان بــا آن در یک تورنمنت
جهانی حاضر شد .گوتیر موومبی اما موفق به
انجام این مهم شده است و تصاویر نخستین
بــازی اش واکنش های جهانــی را به دنبال
داشت .شکیل اونیل الگوی موومبی نیز برای
او در شبکه های اجتماعی پیغام گذاشت.
قضیه اعداد و ارقام

در وبســایت فدراســیون جهانــی هندبال،
مشــخصات گوتیر موومبی  26ســاله متولد
فرانســه ،از پدری کنگویی بــا  192متر قد و
 110کیلو وزن قید شــده است اما االن تعداد
کمی این مشــخصات بدنی را زیر سوال می
برند و کامال در ســایه درخشش موومبی قرار
گرفته اند.
اکنون بســیاری می گویند این قد بلند و وزن
باال چه اهمیتی دارد وقتی او در زمین نشــان
داده که چه بازیکن باکیفیتی است و با قدرت
و ســرعت خودش ،همه را شگفت زده کرده
است 4 .شوت و  4گل در نخستین بازی جام
جهانی برابر تیمی قدرتمند مثل آرژانتین ،همه

پیش داوری ها را باطل کرد.
گوتیــر موومبی کــه این روزهــا همه جا
صحبت از اوســت ،چنانچه در پروفایلش در
سایت فدراســیون جهانی هندبال دیده می
شــود 110 ،کیلو دارد در حالی که بسیاری
معتقدند شــاید وزن کنونی او بسیار بیشتر
از اینهــا باشــد اما حتی ایــن وزن باال هم
روی ظرافت و ســرعت بازی او تاثیر منفی
نگذاشته است
به من بگویید غول

آرژانتین بازی برابر کنگو را بد شــروع کرد
ولی در نهایت  22-28پیروز شــد .موومبی
غیر قابل مهار به نظر می رســید و مدافعان
آلبی سلسته به ندرت قادر به کنترل او بودند.
درخشــش موومبی برابر دانمارک نیز تکرار
شد و او بازهم توانست  4گل به ثمر برساند
اما کنگو در نهایــت مغلوب حریف اروپایی
خود شــد تا اکنون برای امیــدوار ماندن به
صعود ،نیــاز به پیروزی بر بحرین داشــته
باشد .برای این مهم ،نیاز به بهترین موومبی

ممکن است.
درخشش در دو بازی متوالی ،او را در کانون
توجه جهانی قرار داده است .موومبی حاال در
صفحه اجتماعی خود درخواست کرده است
که به او بگویند»،غول».
چنانچه خودش نوشــته ،او متولد شــاترس
فرانســه است و ســپس وارد آکادمی معتبر
سرتیل شد ،جایی که فرصت تمرین کردن
کنار بازیکنانــی را پیدا کرد که اکنون برای
تیم ملی فرانســه بازی می کنند .او نوشته
اســت که برای تیم های دســته سومی و
چهارمی فرانســه بازی کــرده و اکنون در
عضویت دروکس قرار دارد.
حمایت شکیل اونیل

قبل از شــروع جام جهانــی ،موومبی یک
هدف بیشتر نداشت .او برای دیاریو شاترس
اعتراف کــرده بود که تنها مــی خواهد از
حضور در این تورنمنــت لذت ببرد و هرگز
تصور نمی کرد روزی بتواند در جام جهانی
بازی کنــد و حاال می خواهد از این فرصت

نهایت اســتفاده را ببرد اما واقعیت این است
که او تمام پیــش داوری ها را بر هم زده و
تبدیل به یک ستاره جهانی شده است.
درخشش او برابر آرژانتین ،حتی توجه شکیل
اونیل شــماره  34سابق باشگاه لوس آنجلس
لیکرز را به همراه داشــت .اونیل نیز زمانی به
خاطر ابعاد بدنش به غول بســکتبال معروف
بود و صاحب افتخارات زیادی شــد .اونیل در
پیامی ویدیویی برای موومبی به وی گفت«:
شــنیده ام به تو شــکیل اونیــل هندبال می
گویند؟ چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟»
پیامی که موجی از شادی را در موومبی موجب
شد و او در پاسخ به الگوی همه زندگی اش در
اینستاگرام نوشت که یک رویای دیگرش به
حقیقت پیوست .در ادامه این پیام آمده است«:
ممنون از حمایتت شکیل اونیل .نمی دانم چه
اتفاقی در حال رخ دادن است ولی پیامی برای
همه دارم ،اینکه رویاهای تان را زندگی کنید
و برای شان بجنگید ،حتی اگر اندام و فیزیک
بدنی کریستیانو رونالدو را ندارید».

داور دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و فوالد اعالم پنالتی به سود تیم اهوازی را اشتباه عنوان
کرد و گفت :به خاطر این اشتباه سهوی از هواداران پرسپولیس عذرخواهی میکنم.
به گزارش مهر ،دیدار تیمهای فوتبال پرســپولیس و فوالد خوزستان در هفته یازدهم لیگ برتر
روز ســه شنبه به قضاوت محمدحســین زاهدی فر در ورزشگاه آزادی برگزار شد و سرخپوشان
تهرانی  ۲بر یک حریف خود را شکست دادند.مهمترین اتفاق این دیدار که جنجال زیادی درست
کــرد و زمینه انتقاد هواداران و بازیکنان پرســپولیس از داور این دیدار را فراهم کرد ،صحنهای
بود که در دقیقه  ۶۰رخ داد و توپ با شــانه محمدحســین کنعانی زادگان برخورد کرد اما داور
اعالم پنالتی به ســود فوالد کرد و شیمبا این توپ را به گل تبدیل کرد.محمدحسین زاهدی فر
در گفتگــو با خبرنگار مهر در مورد این صحنه توضیح داد و گفت :در صحنهای که توپ به بدن
بازیکن پرسپولیس برخورد کرد خطای دید باعث شد تشخیص پنالتی بدهم .توپ چند سانتیمتر
با منطقهای که میشود پنالتی اعالم کرد فاصله داشت اما به دلیل خطای دید بنده اعالم پنالتی
کردم.زاهدی فر ادامه داد :به خاطر این اشتباه که سهوی و به خاطر خطای دید بود از هواداران
پرســپولیس عذرخواهی میکنم .خدا را شکر میکنم که این تصمیم در نتیجه بازی تاثیر زیادی
نداشت اما به هر حال اشتباهی بود که باید به خاطرش عذرخواهی کنم.

پیروزی الریان برابر الوکره
با گلزنی شجاع خلیلزاده

تیم فوتبال الریان با حضور و گلزنی
مدافع ایرانی خود در هفته پانزدهم
لیگ ســتارگان قطر بــه پیروزی
رسید.
بــه گــزارش مهــر ،در یکــی از
دیدارهــای هفتــه پانزدهم لیگ
ستارگان قطر ،امروز سه شنبه تیم
الریان به مصــاف الوکره رفت که
ایــن بازی با نتیجــه  ۳بر صفر به
سود الریان تمام شد.
شــجاع خلیل زاده مدافع تیم ملی
فوتبال ایران در این مســابقه در ترکیب اصلی تیم الریان حضور داشت« .فرانک کوم»« ،یوهان
بولی» و شجاع خلیل زاده برای الریان در این مسابقه گلزنی کردند.
خلیل زاده بر خالف دیدار قبل الریان ،از ابتدا در ُپست دفاع وسط بازی کرد.
گل خلیل زاده در این بازی روی یک ضد حمله به ثمر رســید .در حالی که بازی در دقیقه ۹۵
قرار داشــت ،الریان صاحب یک ضدحمله شد و بازیکن این تیم از دروازه بان الوکره عبور کرد.
وی سپس توپ را برای شجاع خلیل زاده ارسال کرد که با سرعت زیاد خود را تا محوطه جریمه
الوکره جلو کشــانده بود .ضربه ســر خلیل زاده به آرامی وارد دروازه الوکره شد و سپس داور در
سوت پایان مسابقه دمید تا سه امتیاز ارزشمند به حساب الریان واریز شود.
الریان با این برد  ۲۵امتیازی شد و در رده سوم جدول قرار گرفت.

511/1اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي

511/3اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

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

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك خواف

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك خواف

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي نظر به دستور مواد 1و3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390/09/20و
برابر رای 1399 960306014000911مورخ  1399/10/13موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردر واحد ثبتی خواف
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حمیدباغنوی فرزندمحمدصادق نسبت ششدانگ یکباب منزل به مساحت
152مترمربع قسمتی از پالک  4440فرعی از  -155اصلی واقع در خواف بخش شش تربت حیدریه تمامت مالکیت
مشاعی متقاضی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف و ماده 13آئین نامه
مربوطه این آگهی دردو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرهامنتشرودر روستاها رای
هیات الصاق تادرصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ انتشار اولین آگهی
ودرروستاهاازتاریخ الصاق درمحل تادوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل و قوع ملک تسلیم ورسیداخذ نمایند معترض
بایدظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است
ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاريخ انتشار نوبت اول  1399/10/15 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1399/11/01:
امیرجعفری  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خواف

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي نظر به دستور مواد 1و3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب1390/09/20و برابر  139960306014000913مورخ 1399/10/13موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردر
واحد ثبتی خواف تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم ماه جان ایل خانی فرزند پرویز نسبت به نیم دانگ
مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ برابر باچهار چهل و هشتم ششدانگ به مساحت48490/66متر مربع قسمتی
ازپالک یک فرعی از  -42اصلی واقع در خواف موسوم به مزرعه فیض آباد بخش شش تربت حیدریه ازمحل
قسمتی از مالکیت مشاعی پرویز ایل خانی مالک رسمی محرز گردیده لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف و ماده
13آئین نامه مربوطه این آگهی دردو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرهامنتشرودر
روستاها رای هیات الصاق تادرصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ انتشار
اولین آگهی ودرروستاهاازتاریخ الصاق درمحل تادوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل و قوع ملک تسلیم ورسیداخذ
نمایند معترض بایدظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدورسند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیست .تاريخ انتشار نوبت اول  1399/10/15 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1399/11/01:
امیرجعفری  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خواف

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك خواف

511/2اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك خواف

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي نظر به دستور مواد 1و3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب1390/09/20و برابر رای 139960306014000846مورخ 1399/09/20موضوع ماده یک قانون مذکور
مستقردر واحد ثبتی خواف تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای احمد فهیم فرزندمحمد نسبت به ششدانگ
یکباب منزل به مساحت  380/57متر مربع قسمتی از پالک  199فرعی از  156اصلی واقع در خواف بخش شش
تربت حیدریه خریداری مع الواسطه تمامت باقیمانده مالکیت علی محمد باعمررودی و تمامت مالکیت مالک اولیه
(عبدالعزیز عبدی رودی)مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف و ماده 13آئین نامه
مربوطه این آگهی دردو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرهامنتشرودر روستاها
رای هیات الصاق تادرصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ انتشار اولین
آگهی ودرروستاهاازتاریخ الصاق درمحل تادوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل و قوع ملک تسلیم ورسیداخذ
نمایند معترض بایدظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدورسند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیست .تاريخ انتشار نوبت اول  1399/10/15 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1399/11/01 :
امیرجعفری  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خواف
مفقودی

برگ ســبز  -ســند کمپانی خودرو سواری پیکان آردی مدل  1384به شماره پالک  32ایران  996ص  33به
شــماره موتور  11784014641و شماره شاســی  13419347به نام حجت قادری صالحی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

برگ ســبز  -ســند و ســند کمپانی خودرو ســواری سیســتم پراید تیــپ  GTX iمدل  1385به شــماره
ایران  32ایران  273ن  39شــماره موتور 1553265009844و شماره شاسی  S1412285215422مربوط به
فاطمه جام برسنگ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

برگ ســبز خودرو ســواری سیستم تیپ 1/8 GTX i 405مدل  1382به شــماره ایران  36ایران  351ن 95
شــماره موتور  22568233673و شماره شاسی  82035246مربوط به زینب غالم پور مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

برگ سبز خودرو سواری سیستم پراید تیپ صبا GTXمدل  1378به شماره ایران  36ایران  379ن  58شماره
موتور  124819و شــماره شاسی  S1412278604169مربوط به غالمرضا زارع حاجی آبادی مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.

511/4اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي نظر به دستور مواد 1و3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب1390/09/20و برابر رای 1399 960306014000915مورخ  1399/10/13موضوع ماده یک قانون مذکور
مستقردر واحد ثبتی خواف تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبداله ایل خانی فرزندپرویز نسبت به نیم
دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه باغ برابر با چهار چهل و هشتم ششدانگ به مساحت 48490/66متر مربع
قسمتی از پالک یک فرعی از  -42اصلی موسوم به مزرعه فیض آباد واقع در خواف بخش شش تربت حیدریه
تمامت باقیمانده مالکیت مشاعی پرویز ایل خانی مالک رسمی محرز گردیده لذا به موجب ماده 3قانون تعیین
تکلیف و ماده 13آئین نامه مربوطه این آگهی دردو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در
شهرهامنتشرودر روستاها رای هیات الصاق تادرصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند
بایدازتاریخ انتشار اولین آگهی ودرروستاهاازتاریخ الصاق درمحل تادوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل و قوع
ملک تسلیم ورسیداخذ نمایند معترض بایدظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگرددیا معترض
،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و
صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاريخ انتشار نوبت اول  1399/10/15 :تاريخ انتشار نوبت
دوم 1399/11/01:
امیرجعفری  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خواف
511/5اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  139960306271003734هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم ثریا جعفری فرزند سیف اهلل در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت  43/60متر مربع قسمتی
از پالک - 60اصلی بخش  9واقع در خیابان شیخ طوسی 25و 27داخل کوچه یک متری پالک  - 425اعیان
متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه کربالیی حسن دربان و آقامیرزا محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.ضمنا صدور سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .م.الف 821تاریخ انتشار نوبت اول.1399/10/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/11/1 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 1 .ـ نظر
به دستور مواد  1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره
 139860306013001971مورخ  1398/10/1هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسین خراسانی فرزند باقر در ششدانگ یک قطعه باغ محصور به مساحت  991/23متر
مربع از پالک شماره  336فرعی باقیمانده از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از
آقای باقر خراسانی مالک رسمی محرز گردیده است ،لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی  /کثیراالنتشار در شهرها
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و گواهی تقدیم و رسید اخذ
نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول 1399/10/16 :تاریخ
انتشار نوبت دوم1399/11/1 :
سید ضیاء الدین مهدوی شهری ـ رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
511/7اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 1 .ـ نظر
به دستور مواد  1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره
 139960306013001445مورخ  1399/8/6هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسین بینائی شهری فرزند حسن در ششدانگ یک باب منزل به مساحت  192/02متر مربع
تمامت پالک شماره  165فرعی از یک اصلی ( مساحت 175/77مترمربع ) خریداری شده از یوسفعلی وکیل نیا و فاطمه پور ابراهیم و
تمامت پالک 246فرعی از یک اصلی ( مساحت  16/25مترمربع) خریداری شده از صالح جاللی واقع در اراضی علی آباد بخش یک
حوزه ثبت ملک گناباد محرز گردیده است ،لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی  /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و گواهی تقدیم و رسید اخذ نمایند .معترض
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی
واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول.1399/11/1 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/11/16 :
سید ضیاء الدین مهدوی شهری ـ رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
511/8اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 1 .ـ نظر
به دستور مواد  1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره
 139960306013001354مورخ  1399/7/22هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسن عجم فرزند محمد حسین در ششدانگ یک باب منزل به مساحت  204/71متر مربع
از پالک شماره  1315فرعی از - 3اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان گناباد مالک رسمی محرز گردیده است ،لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی /
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم
و گواهی تقدیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول:
. 1399/11/1تاریخ انتشار نوبت دوم1399/11/16 :
سید ضیاء الدین مهدوی شهری ـ رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
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روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :
سازمان آگهیها051-38929823 :

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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تلفن38929825 -38929824:
دفتر خراسان شمالی٠٥٨٣٢٢٥٩٠١٨ :

درگاه پرداخت امن

پیام های مردم
ســام لطفا مسائل آموزشی ،روانشناســی و درمانی را در روزنامه و در فضای
مجازی بگذارید ،بســیاری از معضل و مشکالت جامعه به دلیل اختالالت روانی
است که با آموزش می توان به مردم کمک کرد.
رضا میرزاخانی

09330000325
االن که بورس انقدر خراب شده ،در مورد حفظ پول مردم و کسانی که ضرر کردند راهکار بدید،
آموزشــی که در تابستان دادید خیلی خوب و مفید بود ،همچنین در مورد ارزهای دیجیتال مثل
بیت کوین و ...هم توضیح بدید.
نیما رحیم زاده

09010000879
ما هر روز میگیم و نتیجه ای نمی گیریم! کرونا ،بورس ،آلودگی هوا و حاال هم قطعی برق شما
بگید چه کار کنیم؟
روناک نیستانی

09150000652
مدرسه ها رو باز کنید با این وضعیت اینترنت و کالس های آنالین بچه ها هیچی یاد نمیگیرن
و عقب موندن ،درســته که کرونا هست ولی توی شــهرهایی که کمتره و وضعیت عادی شده
میشه مدارس را باز کرد.

طنز
وحید حاج سعیدی

حفاظت از آثار باستانی با رویکرد فرهنگی !

از قدیم و ندیم گفته اند گرهی را که با دست باز می شود حتی با رعایت پروتکل های بهداشتی
با دندان باز نمی کنند! این ضرب مثل امروزه هم مصادیق بی شماری در جامعه دارد که متاسفانه
برخی از افراد در حال کشــتی گرفتن با این گره ها هســتند و حتی تالشی هم برای استفاده از
دستشــان نمی کنند .منظورمان کدام گره اســت؟ گره کرونا ،ریز گرد ها ،آلودگی هوای تهران،
تخلفات رانندگی ،داستان هزار و یک شب بورس ،انواع یارانه ،دالر هفده هزار تومانی ،کاوش در
حوزه باستان شناسی و قس علی هذا...
صحبت از باســتان شناسی و حفاری غیر مجاز شــد ،یاد فرمایشات جناب محمد رضا مرتضایی
عضو هیات علمی پژوهشگران باستان شناسی کشور -افتادیم که افاضات نموده اند«:حجم آثار
تاریخی مدفون شــده در کشــور به قدری زیاد اســت که برای کنترل مناطق تاریخی با کمبود
نیروی انســانی مواجه شده ایم و افراد سودجو و نااهل با حفاری های غیر مجاز اشیا تاریخی را
به خارج از کشور منتقل می کنند .در ضمن نباید به خاطر عدم حفاری و کاوش از یک منطقه ،
حفاری های غیر مجاز انجام شود و بهترین راه برای حفاظت از این مناطق فرهنگسازی است!»
مالحظه فرمودید؟ وقتی با کار فرهنگی می توان جلوی حفاری غیر مجاز عده ای ســود جو و
به زعم ایشــان نا اهل را گرفت ،چرا غفلت کنیم و گره را با دندان باز کنیم .لذا بهتر اســت با
فرهنگ ســازی جلوی حفاری های غیر مجاز را بگیریم و اجازه بدهیم دوســتان باستان شناس
با مطالعات دقیق و علمی ،هر وقت فرصت کردند و حوصله داشــتند ،به مرور و یواش یواش (
طوری که به اشــیاء آسیب نرسد) آنها را از زیر خاک خارج کنند و به موزه ها منتقل کنند! اص ً
ال
از قدیم گفته اند عجله کار شیطان است .حاال اگر این کاوش ها چند صد سال هم طول کشید
اشــکال ندارد ،مهم این است که به جز ما کسی به این آثار دست نزند .البته ما که پایمان را به
اندازه موکت حدود و ثغور معلوماتمان دراز می کنیم ولی عمو سیفی (سرایدار مفخم مدرسه ما)
که در بســیاری از علوم و صناعات ارضی ،بحری و سماوی دستی بر آتش دارد و در بسیاری از
مناقشات ملی و حتی بین المللی به ارائه راهکار و فرضیه مبادرت نموده است ،پیشنهاد کرده در
مناطقی که احتمال وجود اشیاء باستانی وجود دارد  ،ستادی متشکل از دو باستان شناس ،نماینده
دولت ،نماینده قوه قضائیه و نیروی انتظامی و جوانان عالقه مند و جویای کار تشــکیل بدهیم
تا با حفاری علمی و منطقی زود تر این اشیاء را از زیر زمین خارج کنیم و تکلیف شان را روشن
کنیم .وی معتقد اســت وقتی چهار نفر نا اهل! با یک چراغ قوه چینی ،یک فلز یاب و یک بیل
دســته کوتاه در نیمه های شب قادرند  ،اشیاء عتیقه چند ده کیلویی را از دل خاک خارج کنند و
به آن طرف آب حواله کنند ،به نظر شما یک گروه متخصص تازه تشکیل شده و کم تجربه نمی
تواند این کار را در روز روشــن انجام دهد و حتم ًا باید کار با رعایت تمام جوانب صورت گیرد؟!
حتی ایشان معتقد است می توان از باستان شناسان خارجی هم در این امر کمک گرفت تا آثاری
که سابقه و قدمت طوالنی چند هزار ساله دارند بیش از این در معرض خطرات طبیعی و انسانی
نمانند .با این رویکرد عالوه بر ایجاد اشتغال ،جلوگیری از صدمه دیدن آثار باستانی ،زمینه برای
معرفی هر چه بیشتر فرهنگ ما به جهانیان فراهم خواهد شد .ایشان در خاتمه اشاره کرد همین
کــه جلوی افزایش اعتیاد ،مصرف دخانیات ،قلیــان ،رفتار های پرخطر رانندگی ،افت تحصیلی،
بدحجابی ،مصرف بی رویه انرژی و دارو و  ...را با کار فرهنگی گرفتید  ،کفایت است؛ خواهش ًا در
محافظت از آثار باستانی دور «فرهنگ و کار فرهنگی» را قلم بگیرید! فقط خدا تا زمان اجرای
این طرح ها افزایش الیه های فرهنگی در مملکت ،قاچاقچیان چیزی از آثار باســتانی را باقی
گذاشته باشند! شاد و پیروز باشید...

,,

تحقق رویایی دیرینه به بزرگی نقش جهان اصفهان
مدیــرکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایع دســتی خراســان شــمالی با اشاره
بــه اقداماتی که در راســتای طرح احیاء و
بازآفرینــی مجموعه مفخــم بجنورد انجام
شده است ،گفت :کلنگ اجرای این پروژه با
مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی و با
هدف توسعه همه جانبه استان به زودی بر
زمین خواهد خورد.
حبیب یزدانپناه در گفتگــو با صبح امروز
اظهار کــرد :احیاء و بازآفرینــی مجموعه
فرهنگــی تاریخی مفخم طرحــی بود که
در طی ســال های گذشــته بارها مطرح و
تصمیماتی نیز در راستای اجرای آن گرفته
شد اما در نهایت با حضور دکتر شجاعی به
عنوان اســتاندار ،اجرای این طرح به شکل
جامــع و کامل حالت جدی تــری به خود
گرفت.وی با اشــاره به جای خالی مرکزی
جامع و جاذب برای گردشگران در خراسان
شــمالی ،افزود :مجموعه مفخم بجنورد به
لحاظ مساحت بسیار نزدیک به میدان نقش
جهان اصفهان اســت و در طرح بازآفرینی
آن نیز هم کاربری های فرهنگی و تاریخی
مجموعه در نظر گرفته شــده اســت و هم
ابعــاد اقتصادی ،اجتماعی و ...که تحقق آن
یکــی از کمبودهای بزرگ اســتان در این
زمینه را رفع خواهد کرد.

گزارش از شما  ،انتشار از ما

سودوکو

بازآفرینیمجموعهفرهنگیتاریخیمفخمبجنورد؛

عکس روز

آتشسوزی و ریزش ساختمان پالسکو
حادثهای بود که صبح روز پنجشنبه
 ۳۰دی  ۱۳۹۵در چهارراه استانبول
واقع در مرکز تهران رخ داد .در پی
وقوع این آتشسوزی ساختمان
پالسکو بهطور کامل فرو ریخت.
ساختمان پالسکو در حالی پس از ۳٫۵
ساعت سوختن ،فروریخت که تعداد
زیادی مأمور آتشنشانی در حال مهار
آتشسوزی ،در بیرون و داخل ساختمان
بودند و عدهای از آنها زیر آوا ِر ناشی از
فروریختن ساختمان ماندند.

سید حجت جوشنی

وی با بیان اینکــه مجموعه افکار عمومی
و هم افزایی بین دســتگاه ها در راســتای
همــکاری برای اجرایی شــدن این امر به
خوبی شــکل گرفته است ،عنوان کرد :البته
در مســیر اجرای این طــرح ،بخاطر وجود
فضای درمانی بیمارستان سابق امام رضا(ع)
در عرصــه اثر تاریخــی و وقفی بودن آن،
چالشی وجود داشت چرا که امکان تخریب
این فضا در آینده به دلیل فرســودگی وجود
دارد و قانــون ،امکان و اجازه نوســازی و
بهسازی این ساختمان را نمی دهد.
مدیــرکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایع دستی خراســان شمالی افزود :برای
رفع این چالش ،ســرمایه گــذار مکلف به
ایجاد فضای درمانی جدید در همان نقطه از
شهر شده بود تا همزمان با اجرای فازهای

بازار سرمایه که محلی است برای حمایت از تولید و جلوگیری
از انباشت سرمایه در بازارهای غیر مولد نظیر مسکن ،ارز ،طال
و  ،...امروز تبدیل شــده به قتلگاه سرمایه های مردمی که با
تبلیغات گسترده مدیران و مسئوالن ،وارد آن شده اند.
بازار بورس با رشــد خیره کننده خود در ابتدای سال جاری و
همینطور دعوت گسترده مسئوالن برای عضویت و سرمایه
گذاری در این بازار ،باعث هجوم بی ســابقه افراد و شکسته
شــدن رکورد ثبت تعداد کد معامالتی در تاریخ بازار سرمایه
گذاری ایران شد .امری که اگرچه بسیار خوشایند می نمود اما
در بطن خود مانند سیلی سهمگین ،سرمایه های فراوانی را به
سوی مکانی حمل می کرد که بسیاری از آن بی خبر بودند.
رشــد اصطالحا شــارپی و تبلیغات هدفمند در شبکه های
اجتماعی باعث شــد افراد به جای صرف وقت برای آموزش
و یادگیری اصول اولیه سرمایه گذاری ،چنان هیجانی رفتار
کنند کــه خانه ،خودرو ،طال و پول نقد خود را بدون ذره ای

نخســت طرح ،مرکز درمانــی مجهز و با
امکاناتی بهروز تحویل مردم شــهر بجنورد
شود و موضوعات وقفی آن نیز حفظ شود اما
علی رغم پیگیری های استانداری ،پاسخی
از ســوی وزارت بهداشت دریافت نشد و در
نهایت تصمیم به ماندگاری بیمارستان امام
رضا علیه السالم در طرح گرفته شد.
یزدان پناه با تاکید بر اینکه حضور ســرمایه
گذار بخش خصوصی بهترین فرصت است
تا داشته های استان خود را ارتقا ببخشیم و
از آن در راســتای توسعه پایدار بهره ببریم،
گفت :ضوابط تعیین عرصه و حریم شــأن
یک اثر تاریخی را حفظ می کند و تدابیری
را برای حفظ و گســترش این اثر تاریخی،
پیش رو می گذارد.
او عنــوان کــرد :در مجموعــه مدیریــت

شــهری نباید به فکر توسعه مقطعی باشیم
و بایــد به مفهوم توســعه پایدار فکر کنیم،
بنابراین شاید بتوان در همان نقطه از شهر
بیمارستان دیگری بســازیم اما اثر تاریخی
مفخم بجنورد به همان بافت و جغرافیا تعلق
دارد و بایــد به همان شــکل آن را حفظ و
مرمــت کنیم و بخش هایــی که در دوران
های مختلف به خاطر سو مدیریت تخریب
شــده اند احیا و به مجموعه تاریخی شهر
بجنورد برگردانده شود تا آیندگان نیز بتوانند
از آن منتفع شوند.
مدیــرکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایع دستی خراسان شــمالی اظهار کرد:
وجود تعدادی از منازل مســکونی در عرصه
و حریم اثر تاریخی مفخــم ،مردم را دچار
مشــکالتی کرده چرا که ســال های سال

بورس و اعتمادی که از بین رفت

محاسبه ریسک و خطر احتمالی وارد این بازار کنند .بازی ای
که برندگان آن دولت و کارگزاری هایی هستند که مجوزشان
در بازار بیشتر از هزار میلیارد تومان خرید و فروش می شود.
بهار دلکش بورس سپری شــد و در ابتدای تابستان ،فصل
خزان رسید .دوران اصالح و البته به بیان واضحتر ریزش!
ریزشی که بزرگان تحلیل این بازار نیز نتوانستند آن را پیش
بینی کنند و بسیاری متحمل ضررهای جبران ناپذیر شدند.
سقوط آزادی که تا به امروز نیز ادامه دارد.
البته الزم به ذکر است که اصالح و استراحت قیمت در ذات
این گونه بازارها بوده و با نگاهی کوتاه به شاخص های بورس
و ارزهای بین المللی و همینطور بازار ارزهای رمزنگاری شده
نیز به این موضوع پی می بریم .با این حال تفاوت فاحش بین
بازارهای مالی جهانی و بازار سرمایه ایران در مسئله عرضه و
تقاضا و تعیین قیمت نهفته است .با استناد به مفاهیم سرمایه
گذاری و قیمت گذاری متوجه می شویم که قیمت سهم را
میزان عرضه و تقاضای خریدار و فروشنده تعیین می کند .اما

در ایران به قیمت ها هم دستور می دهند که حرکت خود را
در راستای امیال و سلیقه های گروهی خاص هماهنگ کنند
و با درســت کردن صف های طویل خرید و فروش باعث
تصمیم گیری اشــتباه عده کثیری می شوند .بسیاری از این
رفتارها تخلف بارز و آشکار محسوب می شود که به صورت
عامدانه توسط ناظر بازار نادیده انگاشته می شود.
بگذریــم از این که عده بســیار زیادی دقیقــا در اوایل
تابســتان و بدون آگاهی و دانش کافی پا به این عرصه
گذاشــتند و سرمایه های ســخت به دست آمده خود را
این چنیــن در معرض خطر نابودی قراردادند ولی نقش
دولت در این بی اعتمادی بسیار چشمگیر است .تبلیغات
گســترده و معرفی بازار سرمایه به عنوان بهترین مکان
برای ســرمایه گذاری ،برنامه ای بود که که الحق خوب
هم جــواب داد .مثال بارز دســت در جیب مردم کردن
عرضه ســهم پاالیشی یکم (دارا دوم) بود که با تخفیف
 30درصدی با قیمت  10هزار تومان پذیره نویسی شد و

اســت امکان بهسازی و نوســازی منازل
خود را ندارند و اکنون با اجرای این طرح و
تملک هایی که انجام می شود ،این مشکل
حل خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه  ۱۸هــزار متر مربع
امالک شــخصی در این طرح باید تملک
شــوند که تقریبا  ۴۴پالک می شود ،افزود:
در مجموع ،محدوده مداخله طرح  ۶۸هزار
مترمربع اســت که  ۴۳هــزار مترمربع جزو
عرصــه تاریخی و  ۲۵هــزار مترمربع جزو
حریم درجه یک اثر اســت و فضای درمانی
امــام رضــا(ع) نیز در عرصه قــرار دارد و
فعالیت آن همانند سابق ادامه خواهد شد.
یزدانپنــاه ،احیا مرکز تاریخــی و هویتی
و ایجاد برنــد گردشــگری تاریخی مرکز
اســتان خراســان شــمالی ،ایجــاد مرکز
ســرزنده اجتماعی شــهری ،مرکــز پویا و
فعــال اقتصادی و ارائه ســوغات و صنایع
دستی اســتان ،فراهم شدن شرایط مناسب
مکانی برای صنعتگران و هنرمندان ،ایجاد
اشــتغال پایدار در حوزه گردشگری ،ایجاد
ظرفیتهای بالقوه در حوزه خدمات اقامتی،
پذیرایــی و ...را از جملــه اهداف این طرح
احیاء و بازآفرینــی مجموعه مفخم بجنورد
برشمرد.

بعد از چند ماه بلوکه شدن سرمایه مردم پس از بازگشایی
و سقوط قیمت پیاپی ،امروز با قیمت حدود  5500تومان
معامله می شــود .مردمی که دیگر چیزی برای از دست
دادن نداشتند این بار هم با وسوسه و تحریک مسئوالن
اقتصاد ورشکسته ،راه خطرناک و پرریسک بازار سرمایه
را انتخاب کردند و اندک ســرمایه هــای نقد خود را به
خیال سرمایه گذاری راهی سفر پر خطر بورس کردند .اما
مسئولین از این نکته غافل ماندند که با اعتمادی که از
دست رفت چه کنند.
خدا می داند که ســقوط آزاد بازار بورس تهران کی به پایان
می رســد .به قول دوستان بورسی «تا حقوقی چه را خواهد
ومیلش به چه باشد».
تا صبح قضا سهل و سهیلش به که باشد
تا شام قدر رجعت و میلش به که باشد
در بزم وصالش همه کس طالب دیدار
تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد (دولتشاه)

