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روابط بایدن با سعودی ها تنها از کانال پادشاه
برقرار خواهد بود

دستهایبسته
بنسلمان

کوتاه از آخرین تحوالت برجام

بایدن :آماده تعامل بر سر برنامه هستهای
ایران هستیم

رئیسجمهور آمریکا اعالم کرد که واشنگتن آماده تعامل درخصوص برنامه هستهای ایران در قالب
 ۵+۱اســت.جو بایدن ،رئیسجمهور آمریکا روز جمعه در کنفرانس امنیتی مونیخ از عزم خود برای
تعامل دوباره بر ســر برنامه هستهای ایران در قالب  ۵+۱ســخن گفت.وی همچنین در اظهارات
خود ادعا کرد که همچنین باید به آنچه «فعالیتهای ســتیزهجویانه ایران در منطقه» خوانده شد،
رسیدگی شود.

علی روغنگران

رییس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در واکنش به اقدامات تازه آمریکا به منظور
بازگشت به مسیر دیپلماسی تاکید کرد :سیاست فشار حداکثری به روزهای پایانی خود رسیده است.
«حسام الدین آشنا» در صفحه توییتر خود با هشتگ «بهار نزدیک است» ،نوشت« :سیاست فشار
حداکثری به روزهای پایانی خود رســیده اســت .آیا دوران دیپلماسی حداکثری و رفع تحریم های
غیرانسانی فرا رسیده است؟ آیا این روزهای کوتاه و شب های بلند زمستانی به سر می آید.
آشنا در توییت دیگری نوشت :ایران زخم خورد و ایستاد ،ترامپ شکست و افتاد .بایدن باید تصمیم
بگیرد که آیا به راه ترامپ برود یا حقوق برجامی ایران را به رسمیت بشناسد و تحریمهای غیر انسانی
را برگشت ناپذیر کند «.ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از آمادگی این کشور برای حضور
در نشست گروه  ۵+۱و ایران به منظور بحث درباره مسیر دیپلماسی برنامه هستهای سخن گفته و
افزوده است که ایاالت متحده دعوت نماینده اتحادیه اروپا را خواهد پذیرفت .همچنین دولت جدید
آمریکا با ارسال نامه ای به شورای امنیت ،درخواست فعال سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم
های سازمان ملل علیه ایران را پس گرفت.

خبرنگار

آشنا :سیاست فشار حداکثری به روزهای
پایانی خود رسیده است

Ali.solh.1980@gmail.com

ظریف :اظهارات بیارزش فایدهای ندارد

وزیر امور خارجه کشــورمان گفت :به محض اینکه اقدامی از طرف آمریکا و اروپا به منظور اجرای
تعهداتشان ببینیم ما هم بالفاصله واکنش نشان میدهیم و به تعهداتمان باز میگردیم.
محمدجواد ظریف در واکنش به درخواســت برخی کشورهای اروپایی مبنی بر کاهش فعالیتهای
هســتهای ایران افزود :ما اعالم کردهایم که اقدامات جمهوری اســامی در اجرای ماده  ۳۶برجام،
به عنوان اقدامات جبرانی بود.وزیر امور خارجه کشــورما ،در گفتوگو با خبرگزاری صدا و ســیما
گفت :اروپائیها میدانند که ما یکسال به آنها فرصت دادیم تا اقدامات جبرانی را انجام دهند ،اما
انجام ندادند.این دیپلمات عالی رتبه کشورمان ادامه داد :آمریکا هم به تعهداتش بازنگشت و برغم
آنکه اعالم کرده بود سیاست فشار حداکثری شکست خورده است اما کماکان این سیاست را ادامه
میدهد.ظریف تاکید کرد :لذا اروپاییها باید توجه کنند که فشار به ایران کارساز نیست و اظهارات
بــی ارزش هم فایدهای ندارد.وزیر امور خارجه کشــورمان تصریح کرد :به محض اینکه اقدامی از
طرف آمریکا و اروپا به منظور اجرای تعهداتشــان ببینیم ما هم بالفاصله واکنش نشان میدهیم و
به تعهداتمان باز میگردیم.

ســخنگوی کاخ ســفید
میگوید که جو بایدن،
رئیس جمهوری آمریکا
در نظــر دارد روابــط
کشورش با عربستان را
از مســیری تازه و تنها از
کانال ارتباط با سلمان بن
عبدالعزیز ،پادشاه این کشور
دنبــال کند .جن ســاکی،
ســخنگوی دفتر ریاست
جمهوری جو بایدن در این
خصوص تصریح کرد که در دیپلماسی مورد نظر
بایدن برای ارتباط با عربستان محمد بن سلمان،
ولیعهد این کشــور جایی ندارد .این رویکرد در
واقع مغایر با سیاستهای پیشین کاخ سفید و
کامال خالف مســیری است که دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری سابق ایاالت متحده در روابط با
عربســتان ،یکی از بزرگترین متحدان خود در
منطقه خاورمیانه در پیش گرفته بود .دولت قبلی
آمریکا ارتباط نزدیکی با محمد بن سلمان داشت
و جرارد کوشنر ،داماد و مشــاور دونالد ترامپ
سیاستهای کاخ سفید در منطقه را به صورت
ویژه با محمد بن سلمان ،ولیعهد جوان و پر نفوذ
دربار سعودی هماهنگ میکرد .جن ساکی که
روز سه شنبه در جریان کنفرانس خبری روزانه
با خبرنگاران ســخن میگفت در ادامه تصریح
کرد« :ما از ابتدا به صراحت و روشــنی اعالم
کردیم که قصد داریم روابط با عربستان را مورد
ارزیابــی مجدد قرار دهیم» .بدون شــک این
سخنان و طلیعه مواجهه جو بایدن با تیم محمد
بن سلمان حکایت آشکاری از پایان رابطه کم
نظیر میان ترامپ و محمد بن سلمان است .پس
از آن که جو بایدن در یکی از اولین ســخنانش
درباره سیاســت خارجی ایاالت متحده ،پایان

بخشــیدن به جنگ یمن را از ملزومات خواند.
عــادل الجبیر وزیر مشــاور در امــور خارجی
عربستان سعودی بالفاصله بر این سخن مهر
تایید زد و بیان داشــت که این خواست و باور
دولــت متبوع او نیز می باشــد .این که پس از
نزدیک به هفت ســال عملیات نظامی و گزافه
گویی تبلیغاتی ،این گونه ســاده بر سخنان جو
بایدن برای اتمام جنگ یمن مهر تایید زده شود،
حکایت از دریافت پیام اتمام دوران دســت باز
ســعودی ها در ایام دولت دونالد ترامپ است.
دونالد ترامــپ با نوع نگاه خــاص خود کمتر
مالحظات غیر اقتصادی را در محاسباتش لحاظ
می کرد و سیاســت خاورمیانه ای اش بر محور
جرارد کوشــنر ،پدیده ها را یگانه با نظرگاه تل
آویو و نســبت آن با منافع و رضایت این رژیم
تعریــف می نمود .با این دیــدگاه تا زمانی که
خریدهای تســلیحاتی ریاض در حجم باالتر از
تصور ترامپ برقرار بود و موجبات ایجاد اشتغال
بیشتر در این صنایع برای واشنگتن فراهم می
گردید و دیگر آنچه ذیل عنوان صلح ابراهیم از
ســوی جرارد کوشنر دنبال می شد با نظارت و
رضایت و ایضا ســکوت مصلحتی ریاض ادامه
می یافت ،دیگر جایی بــرای محدود کردن یا
گاهی ورود به دیگر حوزه ها از سوی تیم دونالد
ترامپ وجود نداشت .آمدن جو بایدن و تیمش
البته به معنای تغییر شگرف در رابطه دوجانبه با
ریاض نیســت ،چرا که تجربه دولت های قبلی
دموکرات در مواجهه با ریاض پیش روست؛ اما
دیگر دوران یگانه ترامپ ســپری شده و عصر
دست باز سعودی ها به پایان رسیده است .این
تحول ممکن اســت در قالب هــای مختلف
تاثیرات ملموســی برجای بگذارد .چهار ســال
دولــت ترامپ امکان همه گونه اقدام و عمل را
برای محمد بن سلمان ولیعهد و در حقیقت همه

کاره عربســتان سعودی فراهم آورد .این مجال
باعث شد تا این پادشاهی به شدت محافظه کار،
از الک احتیــاط خود بیرون بیاید و دســت به
اقدامات عیانی بزند که در تاریخش بی ســابقه
بود .اقدام بــه حذف فیزیکی و شــنیع جمال
خاشــقجی ســتون نویــس ســعودی در
سرکنســولگری این کشــور در اســتانبول از
نمودارهای عیان این اعمال و رســوایی بسیار
بــزرگ بود .بی پروایــی در عملیات در یمن و
بمبــاران های بی هدف که منجر به وقوع یک
فاجعه انسانی شد در کنار تحریم و تهدید دوحه
از دیگر اقداماتیســت که غیر از دوران ریاست
جمهوری دونالد ترامــپ هرگز از ریاض انتظار
نمی رفت .حال به نظر می رســد بن سلمان و
مشــاورانش به نیکویی دریافته باشند که دیگر
نمی توان آن بی پروایی و گاه جنون سیاسی را
ادامه داد ،چون اگر خرابکاری و رســوایی های
چون مورد جمال خاشقجی به بار بیاید دیگر آن
همرقص شمشــیر شــاه فرتوت در کاخ سفید
حضور ندارد تا به نوعی با قلدری قضیه را رفع و
رجوع کنــد .در دوران بایدن مــی توان انتظار
بازگشت دوباره الک محافظه کاری گذشته این
پادشاهی را داشت .در این سال ها عمال و علنا
ولیعهد جوان همه کاره پادشاهی سعودی بود و
عرصه های مهم تصمیم سازی ،جوالنگاه یکه
تازی اش قرار داشــت .ملک سلمان با توجه به
ســن باال و بیماری های متعددش تنها نقش
زینت المجالس را بر عهده داشت و کار به دست
ولیعهد محمد بن سلمان افتاده بود .نفس تغییر
سنت انتقال پادشاهی از برادر به برادر و در میان
فرزندان ملک عبدالعزیــز ،به موروثی در میان
فرزندان ملک سلمان ،خود ناراضیان و معترضان
متنوعی درون خود خاندان ســلطنتی داشته و
دارد.

عزل بن نایف و وادار کردنش به بازی در نقش
پسرعموی راضی به واگذاری قدرت ،شاید تنها
در دوران یگانه دولتمندی دونالد ترامپ ممکن
بود و حــاال جریان های دیگــر درون خاندان
سلطنتی در برابر این توارث درون خاندان ملک
ســلمان مقاومت خواهند کرد .آنها بعضا دارای
روابط ویژه ای در واشــنگتن نیز هســتند که
می توانند از این البی ها اســتفاده کنند .دیگر
برخوردهایی چون دستگیری و حبس امثال ولید
بن طالل و دیگر سرشناسان در هتل کارلتون و
نیز برخوردهای بی پروا به راحتی میسر نخواهد
بود .اکنون معارضان و معترضان درون خاندان
سعودی جدی تر به انتقال متفاوت قدرت پس
از ملک ســلمان خواهند اندیشید و شاهزادگان
عادت کرده به محافظه کاری که رویه محمد بن
ســلمان را مخرب به حال پادشاهی یا خود می
دانند ،احتماال جهدهایی برای بازگشت به سنت
انتقال قدرت به همان سیاق برادرانه یا برگزیدن
فرزند متعادل تر ملک ســلمان یعنی خالد بن
سلمان که سابقه ســفارت در واشنگتن را هم
دارد ،صورت خواهند داد .نقش جناح ناسدیری
در میان فرزندان و نوادگان ملک عبدالعزیز که
با درگذشــت ملک عبدا ...دست پایین تر را در
مناسبات قدرت ریاض یافته اند را نباید در این
میان نادیده انگاشــت .اگر انتقال پادشــاهی از
فرزندان عبدالعزیز به اوالد سلمان عمال اتفاق
بیافتد این زاویه نشــینی تشدید می شود ،لیک
جناح غیر سدیری نیکو می داند که دیگر خاطر
آسوده و دست باز دوران ترامپ برای سلمان و
فرزندش وجود ندارد .این ها همه ممکن است
انتقال قدرت در ســعودی را به تردید و لرزش
دســت ها توامان کند .در پاســخ ممکن است
تقســیم قدرتی از نو صــورت بگیرد تا رضایت
طیف های ناراضی فراهم شود و یا با برگزیدن

خالــد رد محمد و درشــتگویی هایش از خاطر
خاندان ســلطنتی زدوده شود و یا با بازگشت به
الک محافظه کاری شدید و بیرون کشیدن رد
ردای سعودی از نزاع های منطقه ای و در یک
سکوت دو یا سه ساله انتقال قدرت به محمد بن
ســلمانی متفاوت و محدود شده صورت بگیرد.
آنچه با میدانداری جرارد کوشنر توافق ابراهیم
خوانده شد ،بی تردید برگ بزرگ و نهایی اش
علنی ســازی رابطه میان رژیم صهیونیستی و
ریاض بوده است .عادی سازی رابطه میان منامه
و ابوظبی با تل آویوو بدون رضایت و نظارت بن
سلمان بیشتر به یک شوخی می ماند .اما آنچه
در پرده برای سال ها جریان داشت اینک برای
روی پرده و علنی اجرا شدن با دشواری هایی
مواجه است .برای سرزمینی که پادشاهانش
خود را خادمین حرمین شــریفین می نامند
فشردن دست های خون آلود بنیامین نتانیاهو
ســاده نخواهد بود ،مگــر آن که محمد بن
ســلمان به همان بی پروایی دوران ترامپ
باشــد و از عواقب اعمالش هراســی نداشته
باشد .انتظار برای پادشاهی رسمی محمد بن
سلمان و جسورتر شدن معارضین ،ریاض را
بر آن خواهد داشــت تا زوایای علنی توافق
ابراهیــم را مخفی کند و همان دیدار در خفا
را برگزیند .در نهایت این که احتمال بازگشت
ریاض به عصر سیاســت های دوران ملک
عبــدا ...فراوان به نظر می رســد .در چنین
شرایطی سخنان همسو و همدل عادل الجبیر
با جو بایدن حکایت از دســت به عصا شدن
این کشــور در سیاست خارجی اش است .در
این میان تنش زدایی بــا رقبای منطقه ای
و نوعی تقســیم حدود و پذیرش بخشی از
واقعیت مستقر در منطقه ،می تواند گام های
بعدی ریاض باشد.
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شانه خالی کردن برخی بانکها از پرداخت تسهیالت؛

دبیر سرویس

مهناز اصغری

برای یــک کار بانکی از
صبــح زود از خانــه
بیــرون رفتم .دغدغه
چندانی نداشتم ،چون
روز نســبتا کم کاری
برایم بود .در صف انتظار
بانــک بــه مــردم و
دغدغههایشــان نــگاه و
فکــر میکــردم .یــک
ساعتی بود که خودش و
همســرش را زیرنظــر
داشــتم و برایم جالب بود که این استیصال و
کالفگی برای چیست؟ به سراغشان رفتم.
مرد جوان با حالتی نیمه عصبانی گفت :مگر
قرار نبود دولتها بــا پرداخت وام ازدواج به
زوجها بخشــی از مشــکالت جوانان را رفع
کنند؟ پس اینهمه سنگاندازی برای چیست؟
همسرش ادامه داد :در ســامانه ازدواج ثبت
نام کردیم و کدی به ما اختصاص داده شــد
و برای دریافت تســهیالت ،نــام این بانک
خصوصــی را انتخاب کردیم .پــس از ارائه
مدارک و زمانی که نوبت ما فرا رسید ،اعالم
کردند که بر طبق اعتبارسنجی انجام پذیرفته
در بانک ،به امتیاز و اعتبار مورد نیاز نرسیدیم
و وام به ما پرداخت نمیگردد!
مــرد جوان این بــار با حالتــی آرامتر ادامه
میدهد :فیش حقوقی ارائه شده من به بانک
برای اخذ تسهیالت ،ده برابر مبلغ اقساط وام
اســت و تاکنون نه سابقه چک برگشتی دارم
و نه حتی دیرکرد پرداخت اقساط سایر وامها!
با همین مســتندات و مدارک در یک بانک
دولتی به راحتــی میتوان از وام ازدواج بهره
برد .موضوع این اســت که برخی بانکهای
خصوصی در مسیر پرداخت وام سنگ اندازی
کرده و با توجیهات اعتبارسنجی ،شانه از زیر
بار مسئولیت خالی میکنند.
و این گفتگو مبنای گزارشی شد که بخشی از
پیگیریهای ما را در آن میخوانید؛
اعتبارسنجیهای سلیقهای

بی شک مسائل و مشــکالت مالی همیشه
یکی از دالیل جوانان برای به تعویق انداختن
ازدواج اســت و در سالهای اخیر نیز افزایش
قیمت طال ،ســکه و لوازم خانگی به کاهش
نــرخ ازدواج دامــن زده و در یــک نمودار
سینوسی ،هر اندازه شیب تند قیمتها بیشتر
میشود ،شــیب ازدواج جوانان نیز کندتر به
پیش میرود.
در این بین دولتها همواره سعی داشتهاند تا
با افزایش وام ازدواج مســیر این امر را هموار
و راحــت کنند .بر همین اســاس بود که در
سالهای گذشته میزان وام پرداختی به زوجها
از  ۳میلیون تومان در ســال  ،۹۵با تصویب
مجلس شورای اسالمی به  ۳۰میلیون تومان
در سال  ۹۸رســید .در روزهای پایانی سال
 ۹۸نیز سلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان خبر

شهبازی :بانک
مرکزی از طریق
نظارت و تسلطی
که دارد میتواند
راهکارهایی ارائه کند
تا بانکهای خصوصی
را موظف به اجرا
کردن این تصمیم
دولت نماید

وام ازدواج به سامان نرسید؟!
از اعطای وام  ۵۰میلیــون تومانی ازدواج به
جوانان داد که تاکنون نیز پابرجا مانده اســت
و البته علیالرغم تالش مجلسیها ،مبلغ آن
برای سال آتی نیز افزایش نیافت.
اگر چه افزایش وام ازدواج به رقم  ۵۰میلیون
تومان به عنوان یکی از اقدامات مثبت بانک
مرکزی تلقی میشود ،اما چند ماهی است که
برخی بانکهای عامل ،نهایت ســختگیری
در اعطــای ایــن وام را در دســتور کار خود
قرار دادهاند .بنابرایــن امروزه جوانان باید را ه
ناهمواری را برای رسیدن به همان وام ازدواج
50میلیونــی طی کنند .چراکــه دریافت این
تسهیالت از بانکها و علیالخصوص برخی
بانکهای خصوصی بــرای بعضی از زوجین
مشکلساز شده و اعتبارسنجیهای سلیقهای
مشکالت عدیدهای را به وجود آورده است.
هر بانک سیستم و نرمافزار اعتبارسنجی
مربوط به خود را دارد

در ابتــدای امر ترجیح میدهیــم موضوع و
شرایط دریافت تسهیالت ازدواج را از طریق
مدیریت شعب بانک سامان در استان خراسان
رضــوی پیگیری کنیم .بــه همین جهت به
سراغ کارشناس اعتباری مدیریت شعب بانک
سامان در استان خراســان رضوی میرویم.
نیکبختی در گفتگو با «صبح امروز» توضیح
میدهــد :زمانی که افراد در ســامانه ازدواج
ثبتنام میکنند ،یک کد به آنها داده میشود
و در صــف انتخــاب بانک قــرار میگیرند،
زمانی که نوبتشــان فرا برســد ،تعیین شعبه
میشــوند و مدارک خود را ارائــه میدهند،
سپس اعتبارســنجی شده و در صورت مثبت
بــودن نتیجه ،به آنها وام اعطا میشــود .در
این پروســه ،اگر به اعتبار مورد نیاز دســت
پیدا نکنند ،نمیتوانیم به آنها تسهیالت اعطا
کنیم.
وی میافزاید :تمام موارد براســاس بخشنامه
بانک مرکزی اســت و پیرو آن ،اعتبارسنجی
متقاضیــان تســهیالت وام ازدواج ،برعهده
بانکهای عامل اســت و هــر بانک نیز یک
سیســتم و نرمافزار اعتبار ســنجی مربوط به
خود را دارد.
کارشــناس اعتباری مدیریت شــعب بانک
سامان در استان خراسان رضوی ابراز میکند:
اعتبارسنجیها از جایی شروع شد که برخی از
وامهای ازدواج در سالهای گذشته مطالباتی
شــدند .به همین دلیل فیلتری گذاشته شد تا
تنها به کســانی که توان پرداخت اقســاط را
دارند تسهیالت پرداخت شود.
رتبه اعتباری مشتریان در بانکهای دولتی
و خصوصی یکسان است؟

از آنجایی که توضیحات کارشــناس اعتباری
شعب بانک ســامان خراســان رضوی قانع
کننده نبود ،به ســراغ مسئول ارتباط با رسانه
بانک سامان در مرکز کشور میرویم .تکبیری
در گفتگــو با «صبح امــروز» مطرح میکند:
اعتبارسنجی ،عرفی است که در تمام بانکها
وجود دارد و بهصورت سیســتمی یک پارچه
موارد مختلفی اعم از ســابقه پرداخت اقساط،
چکهای برگشــتی و بدهیهای مختلف در
شبکههای بانکی را مدنظر قرار میدهد.
وی تصریــح میکند :اینگونه نیســت که ما
بخواهیم برای اعطای تسهیالت ازدواج ،وقت
جوانان را بگیریم و متناسب با همین سیستم
به بسیاری از آنها وام اعطا میکنیم .همچنین
تفاوتــی بین بانکهای دولتی و خصوصی در
اســتفاده از این سیســتم وجود ندارد و رتبه
اعتباری مشــتریان در بانکهــای دولتی و
خصوصی یکسان است.
اولویت بودجه وامهای قرضالحسنه ،به
وام ازدواج تعلق دارد

با توجه به تحقیقات میدانی ،متوجه شدیم که
رتبه اعتباری مشتریان در بانکهای دولتی و
خصوصی یکسان نیست و همان زوج ابتدای

گزارش از بانک دولتی اعتبار الزم را به دست
آوردند! به همبن جهت در ادامه تحقیقات به
گفتگــو با دبیر کانــون هماهنگی بانکهای
خصوصی میپردازیم .محمدرضا جمشــیدی
در گفتگــو با «صبح امــروز» میگوید :دلیل
اینکــه بانکهــای خصوصی زیــاد زیر بار
پرداخت وام ازدواج نمیروند این اســت که،
قانــون را نمیدانند .اولویــت بودجه وامهای
قرضالحســنه ،در درجه اول بــه وام ازدواج
تعلق دارد.
وی بیــان میکند :بودجه پرداخت وام ازدواج
از محل ســپردههایی اســت که مردم ،نزد
بانکها به ودیعه میگذارنــد .از آنجایی که
مردم کمتر نزد بانکهای خصوصی ،ســپرده
قرض الحسنه میگذارند ،بنابراین بودجه آنها
محدود است.
جمشــیدی ادامه میدهــد :همچنین دلیل
دیگر ایــن موضوع کم بودن تعداد بانکهای
خصوصی نســبت به دولتی است .به عنوان
مثال بانک خاورمیانه  ۱۰شــعبه و بانک ملی
 ۲۴۰شعبه دارد! بنابراین به طور طبیعی بودجه
بیشتری به بانک ملی میرسد .به این ترتیب
است که بانکهای خصوصی امکان پرداخت
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج را ندارند .علت
اصلی آن هم این است که نمیتوانند از افراد
جمشیدی :دلیل
اینکه بانکهای خصوصی
زیاد زیر بار پرداخت وام
ازدواج نمیروند این است
که ،قانون را نمیدانند.
اولویت بودجه وامهای
قرضالحسنه ،در درجه اول
به وام ازدواج تعلق دارد

ســپرده با  ۱۶تا  ۱۸درصد سود بگیرند و وام
ازدواج را با  ۴درصد ســود پرداخت کنند ،زیرا
این امر توجیه ندارد و نمیتوانند مابقی ســود
سپردهگذار را پرداخت کنند.
امیدوارم جوانان بتوانند با شرایط
سهلتری این وام را دریافت نمایند

یــک عضــو کمیســیون برنامــه ،بودجه و
محاســبات مجلس شورای اســامی نیز در
گفتگو با «صبح امــروز» بیان میکند :بانک
مرکزی از طریق نظارت و تســلطی که دارد
میتواند راهکارهایی ارائه نماید تا بانکهای
خصوصی را موظف به اجرا کردن این تصمیم
دولت نماید .از ســوی دیگر بانکها نیز باید
برای اطمینــان از بازپرداخت وام ،تدابیری را
بیاندیشند.
علیرضــا شــهبازی ادامه میدهــد :بانکها
نمیتوانند بدون ضامن ،وام پرداخت کنند اما
میتوانند با اتخاذ تصمیماتی ،زودتر وارد عمل
شده و سریعتر وام را پرداخت نمایند.
وی در پایانبندی صحبتهــای خود تاکید
میکند :امیدوارم قانون بودجه  ۱۴۰۰طوری
تصویب گردد و مورد تایید شــورای نگهبان
نیــز قرار گیرد که ،جوانان بتوانند با شــرایط
سهلتری این وام را دریافت نمایند.
تسهیالتی که تسهیل نیست!

وامهایی که قرار بود به ســهولت به دســت
متقاضیان جوان برســد تــا بتوانند گرهی از
مشــکالت خود حل کنند ،حــاال این روزها
بــه یکی از معضالت برخــی جوانان تبدیل
شــده اســت .به گفته برخی کارشناسان و

صاحبنظــران ،با توجه به شــرایط اقتصادی
امروز کشور ،جوانان برای گرفتن وام ازدواج
هدفی جز حل مشــکالت اولیه زندگی مانند
اجــاره بها و یا هزینه تامیــن مایحتاج اولیه
منزل خــود ندارند .در ایــن خصوص بارها
نماینــدگان مجلس نیز صراحتــا به انتقاد از
نحوه اعطای این وام پرداختند.
 200هزار نفر در صف پرداخت وام
ازدواج هستند

اوایل ماه گذشــته یک عضو هیئت رئیســه
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  ۱۴۰۰مجلس
در بخشــی از صحبتهای خود در خصوص
تسهیل ازدواج جوانان بیان کرد :آمار و ارقام
نشــان میدهد افرادی کــه ازدواج میکنند
متعهد و قابل اعتمادتر هستند ،بنابراین ما به
دنبال این هســتیم که ازدواج را بین جوانان
در کشور ترویج کنیم.
مجتبی رضاخواه گفت :در سالی که گذشت
میــزان وام ازدواج بــرای تمــام زوجها 50
میلیون بوده که بانکها برغم بهرهمندی از
منابع مالی کافی همان میزان را هم پرداخت
نمیکردند ،کما اینکه بر اســاس آمار بانک
مرکــزی  200هزار نفر در صف پرداخت وام
ازدواج هستند.
وی در بخــش دیگری بیان کــرد :یکی از
دالیلی کــه بانک ها منابع خــود را به وام
ازدواج تخصیص نمیدهند این است که آنها
تمایل دارند منابع قرضالحســنهای که در
اختیار دارند را بــه کارمندان خود بدهند ،اما
برای پرداخت وام ازدواج کارشکنی میکنند.
ضوابط سخت ،انگیزه جوانان برای آغاز
یک زندگی را گرفته است

یک عضو هیات رئیســه کمیســیون انرژی
مجلس شــورای اســامی نیز در بهمن ماه
با بیان اینکه «بهیقین دســتیابی به اهداف
کالنی همچون افزایش جمعیت و تشــکیل
خانواده ،تســهیل شــرایط ازدواج آسان را
میطلبــد؛ لذا این مهم باید در اولویت کاری
دولت و مجلس قــرار گیرد» گفت :مردم از
بانکها انتظــار دارند برای پرداخت وامهای
خرد مانند ازدواج و مسکن سختگیری نکند
اما متاســفانه بروکراســی اداری و ضوابط
سخت ،انگیزه جوانان برای آغاز یک زندگی
را گرفته است.
عبدالعلی رحیمی مظفــری ادامه داد :اگر از
دواج و فرزنــدآوری برای نظام مهم اســت،
بایــد ســرمایهگذاری در زمینههای مختلف
انجام شود .همچنین با توجه به اینکه ازدواج
جوانان به اشتغال نیز گره خورده است ،باید
عالوهبر ارائه وامهای از این دست ،به فکر
اشتغال آفرینی و کاهش بیکاری بود.
وام ازدواج باید با معرفی تنها یک ضامن
پرداخت شود

حوالــی آذرماه نیــز یک عضو کمیســیون
اقتصادی مجلس با یادآوری بخشنامه بانک
مرکزی مبنی بر اینکــه «وام ازدواج باید با
معرفی تنها یک ضامن پرداخت شــود» ،از
عدم تبعیــت بانکها از این دســتور انتقاد
کرد .علــی رضائی با بیان اینکه «بانکهای
خصوصی زیر بــار پرداخت وامهای خرد به
مــردم نمیروند؛ در حالی کــه اگر آنها نیز
در کنار بانکهــای دولتی به مردم وامهای
خرد پرداخت کنند ،شــرایط بســیار تسهیل
میشود» افزود :روندی که بانکها در پیش
گرفتهانــد ،عالوهبر ایجاد مانعی بر ســر راه
جوانان برای تشــکیل زندگیشان ،آنها را
به شدت ســرخورده کرده است! لذا ضروری
اســت بانک مرکزی و دولــت ،تدبیری به
خرج دهند .مثال «یارانه» یک زوج تضمین
پرداخت اقساط تسهیالت آنها شود.
وی افزود :تصمیمات بانــک مرکزی برای
بانکها ضمانت اجرایی ندارد به همین دلیل
تعدد ضامنین ،پیچ و خمهای متعدد در مسیر

نیکبختی:

اعتبارسنجی متقاضیان
تسهیالت وام ازدواج،

برعهده بانکهای عامل
است و هر بانک نیز یک

سیستم و نرمافزار اعتبار

تدام بارندگیها در غرب کشور ،عرضه دام را بیش از روزهای گذشته کاهش داده است .به گفته
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در هفته پیش رو باید منتظر افزایش قیمت گوشت قرمز در پی
کاهش عرضه باشیم.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از اقتصاد انالین؛ معموال ماه آخر ســال زمانی برای
تامین کاالهای پر مصرف ایام نوروز بوده و یکی از این کاالها گوشت قرمز است .در حال حاضر
گوشــت قرمز از گرانترین منابع پروتئینی برای خانوادهها به شمر میرود و برخی امکان خرید
آنها را ندارند.
با نزدیک شدن به ایام نوروز مانند یک سنت نانوشته قیمت این کاال رو به افزایش میگذارد که
نتیجه جو بازار نوروز و افزایش تقاضا اســت .امسال شرایط متفاوت است به دلیل کرونا ،افزایش
تقاضا که بر بازار تاثیرگذار است رخ نداده ،اما دامداران زیان دیده از گرانی نهادهها تصمیم گرفتهاند
به امید افزایش قیمت در روزهای پایان سال دام خود را کمتر عرضه کنند که خود موجب افزایش
قیمت شده است.
به گفته فعاالن بازار گوشــت قرمز ،از چند روز پیش دلیل تازهای برای افزایش قیمت این کاال
در بازار پیدا شــده است .بارندگی در کشور به ویژه در غرب کشور موجب شده عرضه دام توسط
دامداران به بازارهای شهرهای بزرگ از جمله پایتخت کاهش بیشتری داشته باشد.
علی اصغر ملکی ،رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ،در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه در هفتههای
اخیر شاهد کاهش عرضه دام توسط دامداران هستیم ،اظهار کرد :امید به بهبود بازار گوشت قرمز
در ایام منتهی به نوروز موجب شده دامداران نسبت به عرضه دام خود تعلل کنند.
ملکی ادامه داد :دامدارن روزهای سخت اقتصادی را در سالجاری پشت سر گذاشتند چراکه هزینه
پرورش دام افزایش قابل توجهی داشت و همزمان با آن تقاضا به دلیل شیوع کرونا کاهش یافت.
وی با تاکید بر اینکه دامداران به دنبال جبران زیان هستند ،افزود :دامداران به خیال اینکه نوروز
این فرصت را در اختیار آنها قرار میدهد عرضه دام خود را کاهش دادهاند.
ملکی با اشاره به بارندگیهای اخیر در کشور از کاهش بیشتر دام به بازار خبر داد.
وی گفت :در حال حاضر مسیرهای که دام از غرب کشور از طریق آنها به بازار شهرهای بزرگ
از جمله پایتخت عرضه میشد ،بسته یا عبور از آنها به کندی انجام میشود.
ملکی افزود :به طور مثال گردن اسدآباد در غرب کشور که مسیر تامین دام پایتخت بود به دلیل
بارش سنگین تقریبا مسدود شده است.
وی پیش بینی کرد که در هفته پیش رو شــاهد افزایش بیشــتر قیمت دام و در نتیجه گوشت
قرمز باشیم.
ملکی قیمت عمده حال حاضر هر کیلوگرم گوشــت گوســفندی برای مراکز عرضه را  115تا
118هزار تومان عنوان کرد.
رئیس اتحادیه گوشــت گوسفندی اظهار کرد :متوسط قیمت هر کیلوگرم شقه بدونه دنبه برای
مصرف کننده معموال  10درصد بیشتر از قیمت عرضه عمده و بیش از  130هزار تومان است.
بر اســاس این گزارش؛ ابتدای بهمن ماه قیمت هر کیلوگرم شــقه بدونه دنبه گوسفندی برای
مصرف کننده در حدود  120تا  130هزار تومان بود ،در نیمه ماه به حدود  125تا  130هزار تومان
و اکنون به بیش از  130هزار تومان رسیده است.

سنجی مربوط به خود
را دارد

پرداخت وام و حتی برخوردهای ناشایست با
متقاضیان وام مشاهده شده است.
بعد نظارتی بانک مرکزی باید فعالتر شود

پیــش از آن و در آبــان ماه نیــز یک عضو
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای
اســامی با بیان اینکه «مجلس نیز در بعد
نظارتی ایــن موضوع را پیگیــری می کند
تا شــرایط پرداخت وام هــای خرد و ازدواج
را تســهیل کند» گفت :بعــد نظارتی بانک
مرکزی باید فعالتر شود و بانکها بازخواست
شوند که چرا بخشنامهها را اجرا نمیکنند.
جبار کوچکی نژاد اضافه کرد :وامهای خرید
و اجاره مسکن ،وام ازدواج و ...به سختترین
شکل ممکن به متقاضیان پرداخت میشود؛
چراکــه بانکها از سیاســت و رویه واحدی
تبعیت نمیکنند و هر بانک مطابق ســلیقه
خود از متقاضی ،ضامن خواســته و شرایطی
را برای پرداخت این وامها در نظر میگیرند.
یک سرباز یا دانشجو تائید اعتبار
میگردد؟

در ســالهای اخیر بارها توسط صاحبنظران
و حتی نماینــدگان مجلس ،ایــن موضوع
مطرح شــده است که رشــد تجردگرایی در
کشــور جزو تهدیدهای ملی است که پیامد
کاهش جمعیت را به همراه دارد .بنابراین اگر
تسهیالت ازدواج در راســتای ارائه راه حلی
برای مقابله با تجردگرایــی اعطا میگردد،
پس چرا با چنین شــرایط ســختگیرانهای
پرداخــت میشــود؟ جوانی که ایــن روزها
مشــکالت اقتصادی بر او فرود آمده است،
چگونــه بدون هیچ پشــتوانهای قدم در راه
زندگــی مشــترک بگذارد؟ نقــش حمایت
دولت از جوانان چیســت و آیــا اصال با این
اعتبارسنجیهای ســلیقهای ،یک سرباز یا
دانشجو تائید اعتبار میگردد؟
همچنین بانکهــای خصوصی اگر تمایل و
توان پرداخــت وام ازدواج 4درصدی ندارند،
چرا در لیســت انتخاب قرار داده شــدهاند؟
اگر قرار بر اعتبارســنجی ســلیقهای توسط
هر بانک عاملی اســت ،نقش نظارتی بانک
مرکزی به عنوان نهــادی که در راس امور
قرار دارد چیست؟
بد نیســت به این موضوع نیز اشــاره کنیم
که در مراحل تهیه ایــن گزارش ،مجدد به
سراغ مســئول ارتباط با رسانه بانک سامان
در تهــران رفتیــم و از او خواســتیم تا فرم
اعتبارســنجی این بانک را در راستای شفاف
ســازی در اختیار ما قرار دهــد .تکبیری نیز
قرار بر ارتباط ما با مســئول اعتبارســنجی
بانک سامان گذاشت ،اما از روز بعد دیگر به
تماسهای ما پاسخ نداد!
همچنیــن در روال گزارش بــا حداقل 50
نماینده مجلس تماس گرفته شــد و پیامک
ارسال شد تا نظرات آنها را نیز جویا و یک به
یک اعالم کنیم ،اما به هیچکدام از تماسها
و پیامهای ما پاسخ داده نشد.

تنظیم بازار براساس ویژگیهای هر استان و
منطقه

قائم مقام وزیر صمت در امــور بازرگانی اعالم کرد؛ به دنبال منطقهای کردن تنظیم بازار برای
تصمیمگیری در این حوزه با در نظر گرفتن ویژگیها و شــاخصهای خاص هر استان و منطقه
هستیم.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از شاتا؛ محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در
امور بازرگانی با بیان این مطلب ،افزود :روســای سازمان های صنعت ،معدن و تجارت در واقع
وزرای صنعت ،معدن و تجارت در استانهای متبوع خود هستند و کار تنظیم بازار را با لحاظ نمودن
پارامترها ،شرایط و شاخصهای خاص استان خود باید انجام دهند.
وی با بیان اینکه منطقهای کردن تنظیم بازار در واقع باعث سلب مسئولیت روسای سازمان های
صمت استانی در تنظیم بازار استانهای خود نخواهد شد ،تصریح کرد :منطقهای کردن در واقع
تشکیل مجمع تصمیم گیری کوچکتر برای عملیاتی کردن تصمیم ها با توجه به شرایط خاص
استانهای درون یک منطقه است.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اضافه کرد :در معاونت بازرگانی داخلی  ۶منطقه شــکل
گرفته است و میخواهیم که یک تصمیم واحد را در راستای سیاستهای معاونت بازرگانی داخلی
به صورت متمرکز اجرا کنیم.
مفتح همچنین یادآوری کرد :این تغییر ســاختار در حوزه تنظیم بازار در واقع قب ً
ال نیز در وزارت
بازرگانی تجربه شــده است و نوعی نگاه به شرایط خاص هر منطقه در این تصمیمگیری لحاظ
میشود.
وی گفت :هر منطقه و استان کشورمان شرایط خاص و ویژگی های درآمدی و توسعهای دارد،
ضمن اینکه پارامترهایی از جمله مرزنشینی و همجواری نیز بر این شاخصها افزوده می شود.
گفتنی است در این نشست با توجه به نزدیکی ایام پایانی سال در راستای حفظ آرامش بازار تبادل
نظر پیرامون مسائل مختلف تنظیم بازار صورت گرفت.
همچنین درخصوص منطقه ای کردن تنظیم بازار پیشنهادات مختلف از سوی روسای سازمانهای
صمت استانی ارائه شد.
چگونگی تامین و عرضه کاالهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم در ایام پایانی سال نیز از دیگر
موارد مطرح شده در این نشست بود.

تصمیمات وزارت صمت در خصوص
قیمتگذاری خودرو

معمارباشی گفت :وزارت صمت به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیست ،بلکه یک بسته جهش
تولید داریم که در آن قیمتگذاری ها براساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتهای سازمان
حمایت در اختیار هیئت مدیره خودروسازان قرار میگیرد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایلنا ،ســهیل معمارباشی در مورد آخرین وضعیت
قیمتگذاری خودرو گفت :در مورد خودروهای پرتیراژ همچنان قیمتگذاری وجود داشته تا آحاد
جامعه چندان از افزایش قیمتها متاثر نشوند.
وی افزود :تا جایی که من در جلســات کمیسیون صنایع مجلس حضور داشتم ،اطالع دارم که
طرح ساماندهی بازار خودرو که در آن خودرو در بورس عرضه میشود نیز در دست بررسی است.
نمایندگان مجلس نیز به دنبال این هســتند که با اصالحاتی کــه در طرح خود دارند بتوانند به
ساماندهی بازار خودرو کمک کنند ،البته من اطالعی از تصویب این طرح در کمیسیون ندارم.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در مورد خودروســازان بخش خصوصی گفت :برای
خارج کردن بازار خودرو از انحصار تمرکز بیشتر بر فعالسازی واحدهای بخش خصوصی است .از
ظرفیت خودروسازان بخش خصوصی به خاطر عواملی مانند تحریمها و غیره استفاده نمیشد اما
برنامه جهش تولیدی برای این خوروسازان تهیه شده و امیدواریم از سال آینده این شرکتها با
قدرت بیشتری وارد عرصه تولید خودرو شوند.
وی افزود :با توجه به این که این شرکتها با همکاری شرکتهای خارجی خودرو تولید میکنند
مطمئنا افزایش عرضه خودرو توســط این شــرکتها در مسائلی مثل کیفیت و قیمت در سایر
خودروسازان نیز تاثیر میگذارد.این مقام مسئول خاطرنشان کرد :بنابراین یک طرح توسط مجلس
پیگیری میشود که نیاز به مصوبه مجلس دارد تا تبدیل به قانون و اجرا شود و یک طرح دیگر
نیز توسط سازمان گسترش در وزارت صمت دنبال میشود .اما هدف نهایی این طرحها بازگشت
آرامش به بازار خودرو اســت تا مصرفکننده منتفع شود .ما امیدواریم در نهایت طرحی که نفع
بیشتری برای مصرفکننده داشته و همچنین تولیدکنندگان را از وضعیت زیاندهی خارج کند،
به تصویب رسیده و اجرایی شود.معمارباشی در ادامه خاطرنشان کرد :در مجموع بحث آزادسازی
قیمت خودرو به هیچ وجه مطرح نیست .آزادسازی به این معنا است که با توجه به قیمت حاشیه
بازار قیمت مشخص شود ،موضوعی که مطرح است اینکه بر اساس ضوابط ،قیمتگذاری چند
خودروی کمتیراژ در اختیار هیئت مدیره خودروسازان قرار گیرد.

اجتماعی
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فردای روزی که دفترچههای بیمه حذف
میشوند!

همزمان با اجرای طرح نسخهنویســی الکترونیک و توســعه خدمات غیرحضوری ،سازمان تامین
اجتماعی از ابتدای اســفندماه دیگر دفترچه بیمه درمــان کاغذی صادر نخواهد کرد .به این ترتیب
مراجعه به پزشک و مراکز درمانی و احراز هویت بیمه شدگان از طریق ارائه کارت ملی ،شناسنامه و
یا جلد دفترچه بیمه امکان پذیر است.
ایسنا نوشت :طرح حذف دفترچههای بیمه کاغذی و نسخه الکترونیک دو طرح جداگانه هستند که
به موازات یکدیگر پیش میروند و هردو یک هدف را دنبال می کنند .ســازمان تامین اجتماعی از
ابتدای اسفند با توقف تولید دفترچههای جدید کاغذی ،گام مهمی را به سمت اجرای نسخهنویسی
الکترونیک و تشکیل پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان برمی دارد.
صدور دفترچه بیمه کاغذی متوقف شد

آن طور که مصطفی ســاالری اعالم کرده است ،از اول اسفند دفترچه جدیدی صادر نمیشود ،اما
بیمهشدگان میتوانند دفترچههای موجودشان را همچنان استفاده کنند .طی آنچه اعالم شده ،ارائه
خدمات بدون دفترچه بیمه نیز میسر است و پزشک میتواند یا از نسخهنویسی الکترونیک استفاده
کند و یا در ســربرگ خودش نسخه بنویسد .اینگونه فرد به هرجا برود خدمات درمانی را با پوشش
تامین اجتماعی دریافت میکند.
مدارک الزم برای احراز هویت بیمه شدگان هنگام مراجعه به پزشک

درخصوص مدارک الزم برای احراز هویت نیز برای افراد زیر  ۱۸ســال شناسنامه قابل قبول است.
بیمهشــدگان جلد دفترچه را هم دور نیندازند؛ چرا که آن هم یکی از مدارک قابل قبول برای احراز
هویت است .همچنین کارت ملی هم قابل قبول است.
درباره چگونگی ارائه مدارک پزشــکی به بیمههای تکمیلی اعالم شــده که مذاکرات بســیاری با
بیمههای تکمیلی صورت گرفته و توافق شــد با در اختیار گذاشــتن  APIمسئله حل شود .به ۲۹
شرکت بیمهنامه نوشته شده و اعالم آمادگی برای تبادل APIصورت گرفته است .از این طریق زبان
سامانهها برای همدیگر قابل فهم است که در نوع خودش تحول جدی به شمار می رود.
بیمه شدگان دیگر الزامی برای همراه داشتن دفترچه بیمه ندارند

مشخصات هویتی و شماره تلفن خود را در درگاه  eservices.tamin.irوارد کنید.
اما از این پس اگر قصد مراجعه به مراکز درمانی و مطب پزشــکان را داشــتید به این نکات توجه
داشته باشید -1 :در زمان مراجعه به پزشک و موسسات تشخیصی و درمانی الزامی به ارائه دفترچه
درمانی از سوی بیمار نیست.
 -۲تمامی بیمهشــدگان و مستمریبگیران اصلی و تبعی برای تســهیل دریافت خدمات درمانی
میتوانند با مراجعه به ســایت این سازمان به نشانی  eservices.tamin.irنسبت به ایجاد حساب
کاربری و تکمیل مشــخصات هویتی و درج شماره تلفن همراه (موبایل) خود در درگاه مذکور اقدام
کنند.
 -۳تمامی بیمهشــدگان و مستمریبگیران اصلی و تبعی قبل از مراجعه به مراکز درمانی میتوانند
نســبت به استعالم اســتحقاق درمان از طریق یکی از روشهای زیر اقدام و از پوشش بیمه درمان
خود اطمینان حاصل کنند:
روش اول :مراجعه به سایت  ،medical.tamin.irورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
روش دوم :شــمارهگیری  ، *۴*۱۴۲۰#انتخاب گزینه ( ۱اســتعالم اعتبار درمانی) ،ورود کدملی و
مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
روش سوم :شمارهگیری  ، *۴*۱۴۲۰*۱#ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
روش چهارم :استفاده از اپلیکیشن موبایل ،مراجعه به سایت  ،pwa.tamin.irورود کدملی و مشاهده
وضعیت پوشش بیمه درمان
روش پنجم :شــمارهگیری  ، *۱۶۶۶#انتخاب گزینه ( ۱استحقاقسنجی) ،ورود کدملی و مشاهده
وضعیت پوشش بیمه درمان
 -۴در مواردی که بیمهشده بر اساس نتایج دریافتی از روشهای فوق یا اعالم مراکز درمانی ،فاقد
استحقاق درمان است ،در صورت اعتراض میتواند موضوع را از طریق سامانه  ۱۴۲۰پیگیری کند.
 -۵تمامی بیمه شدگان در صورت ایجاد حساب کاربری میتوانند خالصه سوابق درمانی خود را با
مراجعه به سامانه  eservices.tamin.irدر پنجره (منوی) مخصوص بیمه شدگان مالحظه کنند.
نحوه تهیه دارو با نسخه پزشکان غیر طرف قرارداد

شهرام غفاری ،مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی درباره چگونگی عملکرد پزشکان
غیرطرف قرارداد تامین اجتماعی پس از حذف دفترچههای بیمه درمانی کاغذی از ابتدای اسفندماه
توضیح داده و در این باره میگوید :از ابتدای اسفند به بعد که دفترچه کاغذی دیگر صادر نمیشود،
پزشــک غیرطرف قرارداد دارو را در سربرگ خودش مینویسد و نام و نام خانوادگی و کدملی بیمار
را هم روی سرنســخهاش یادداشت میکند .شــما برگه را به داروخانه میبرید و داروخانه با همان
کدملی میتواند در سیستم ببیند که شما بیمه شده تامین اجتماعی هستید یا خیر و دارو را به شما
تحویل دهد.

رئیس نظام پزشکی :نگران خروج پزشکان از
سازمان هستیم

رییس ســازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به مشــکالت بودجه این سازمان گفت :امیدواریم با
اصالح الیحه بودجه که در دولت اتفاق میافتد ،پیشنهادات ما در مجلس و دولت دستخوش تغییر
نشود و بتوانیم بخشی از مشکالتمان را در سال  ۱۴۰۰برطرف کنیم.
ایلنا نوشت :عباس مسجدی آرانی درباره بودجه سازمان پزشکی قانونی اظهار کرد :از آنجا که پایه
بودجه پزشکی قانونی پایه ضعیفی است و زیرساختهای الزم مانند ابنیه ،نیروی انسانی را نداریم.
همچنین دستگاهها و موادی که ما استفاده میکنیم بسیار گران هستند .با این رشد  ۱۰الی  ۱۵درصد
به جایی نخواهیم رسید و باید سالها تالش کنیم تا حداقلهایی را ایجاد کنیم.
رییس ســازمان پزشکی قانونی تصریح کرد :ما مشکالتی را در اجرای دستورالعمل تشکیل پرونده
شخصیت متهمان داریم این کار یک کار فنی و هوشمندانه است و ضرورت دارد که اعتبار آن تامین
شــود و برای اجرای یکساله آن مبلغ  ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم .همچنین در بحث اعطا
هویــت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی اگر به ما کمک شــود،
میتوانیم در استان سیستان و بلوچســتان و گلستان پروندههایی را که به ما ارجاع میدهند زودتر
پاسخگو باشیم.
وی درباره خروج پزشــکان از پزشــکی قانونی به دلیلعدم حقوق مکفی ادامه داد :پزشکان جامعه
باهوشی هستند و جزو یک درصد نخبگان کشور محسوب میشوند ،اما کار در پزشکی قانونی چه
در حوزه تشریح و چه در حوزه معاینات کار سخت و طاقت فرسایی است .قاعدتا ما باید جذابیتهای
الزم که یکی از آنها حقوق مکفی است برای این افراد فراهم کنیم.

تأمین آب خراسان شمالی از دریای عمان

استاندار خراسان شمالی گفت :استانداران منطقه پنج کشور با گنجاندن خراسان شمالی به عنوان یکی
از استانهای هدف طرح انتقال آب دریای عمان به شمال شرق کشور موافقت کردند.
روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی نوشت :محمدعلی شجاعی با بیان اینکه
«این امر در نشســت کارگروه این منطقه شامل استانداران خراسان رضوی ،جنوبی ،یزد ،کرمان و
سیســتان و بلوچستان ،که در چابهار برگزار شد ،مصوب و برای بهرهمندی خراسان شمالی از طرح
انتقال آب دریای عمان به مسووالن کشوری ارائه شد» اظهار کرد :طرح انتقال آب دریای عمان به
استانها ،باید نگاه به حال و آینده این مناطق باشد.
به گفته وی با توجه به شرایط کارشناسی شده در خراسان شمالی که لزوم بهرهمندی این استان از
این طرح را اثبات میکند و برای هموار شــدن مسیر توسعه صنعت در این خطه و به منظور حفظ
منافع مردم خراسان شمالی باید در این طرح گنجانده شود.
شجاعی با تاکید بر اینکه ضروری است این کارگروه عاقالنه عمل کند ،افزود :یقینا اگر استانی جز
خراسان شمالی نیز در این وضعیت قرار داشته و در طرح مزبور دیده نشده بود ،بنده به عنوان یکی از
تصمیمگیران این کارگروه نسبت به این امر اعتراض کرده و همین نظر را داشتم.
وی با بیان اینکه «اکنون اگر صنعتی بخواهد در خراسان شمالی راه اندازی شود که تغییرات بزرگی
در توسعه و آینده استان ایجاد کند؛ تامین آب مورد نیاز آن چالشی اساسی پیش روی استان خواهد
بود» گفت :به همین دلیل باید بر ضرورت الحاق خراسان شمالی به طرح مزبور تأکید کرد.

رئیس مرکز علمی -کاربردی سازمان همیاری خراسان رضوی مطرح کرد:

برگزاریاولیننشستبینالمللیآموزشهای
علمی-کاربردی شرق کشور دراستان
ســارا ایزدخواه /رئیس مرکــز علمی-
کاربردی ســازمان همیاری شــهرداریهای
خراسان رضوی گفت :اولین نشست بینالمللی
آموزشهای علمی-کاربردی در شرق کشور
با حضور چند دانشــگاه از کشــور افغانستان
در پنجم اســفندماه برگزار خواهد شد .درواقع
یکســری از مراکز علمی-کاربــردی حاضر
در خراســان رضوی ،به عنوان مراکز منتخب
برای این نشســت انتخاب شــدند که یکی
از ایــن مراکز ،مؤسســه آموزش و مشــاوره
شهرداریهای خراسان رضوی است.
سارا شــهرکی در گفتوگو با روزنامه «صبح
امروز» در رابطه با برگزاری نخستین نشست
بینالمللــی دانشــگاههای علمی-کاربردی
اســتان اظهار کرد :اولین نشست بینالمللی
آموزشهای علمی-کاربردی در شرق کشور
با حضور چند دانشــگاه از کشــور افغانستان

در پنجم اســفندماه برگزار خواهد شد .درواقع
یکســری از مراکز علمی-کاربــردی حاضر
در خراســان رضوی ،به عنوان مراکز منتخب
برای این نشســت انتخاب شــدند که یکی
از ایــن مراکز ،مؤسســه آموزش و مشــاوره
شهرداریهای خراسان رضوی است.
به گفته وی ،مدعوین حاضر در این نشســت
شامل رؤسای هشت دانشگاه کشور افغانستان
بــه همــراه تعــدادی از مدیران و رؤســای
دانشگاههای علمی-کاربردی و مقامات مرتبط
این حوزه _ایرانی و افغانســتانی_ در وزرات
علوم و فناوری کشور هستند.
آموزش همراه با مهارتآموزی در دانشگاههای
علمی-کاربردی
شهرکی با اشاره به نوع آموزش در دانشگاههای
علمی-کاربردی تشــریح کــرد :تفاوتی که
دانشــگاههای علمی-کاربــردی بــا دیگر

دانشگاههای علمی کشور دارد بحث کاربردی
بودن آموزشها اســت .درواقع آموزشهایی
که در این دانشــگاهها ارائه میشود همراه با
مهارتآموزی است.
بــه گفته وی ،هــدف از این نشســت انجام
رایزنیهای الزم در راستای افزایش مراودات
علمی -دانشگاهی دو طرف ایران و افغانستان
اســت.رئیس مرکز علمی -کاربردی سازمان
همیاری شــهرداریهای خراســان رضوی با
بیان اینکه «در جهان امروز ،تمامی مشــاغل
به سوی مشاغل مهارتمحور در حال حرکت
هستند» خاطرنشــان کرد :بنابراین رابطهای
تنگاتنگ بین آموزشهایی که در دانشگاههای
علمی-کاربردی ارائه میشود با آنچه که بازار
کار بــه آن نیاز دارد ،وجــود دارد .از این رو در
کشور افغانستان ،تمایل بســیار زیادی برای
آموزش و یادگیری ایــن مهارتها در داخل

ایران وجود دارد.
شهرکی توضیح داد :رشــتههایی که در این
نشســت ارائه میشود ،رشــتههای مرتبط با
آتشنشانی ،قطار شهری و مترو است .درواقع
مهارتهای مربوط به این دسته از رشتهها در
کشور افغانستان نوپاتر از ایران است؛ بنابراین
نیاز به آموزشهای بیشتری در این حوزه برای
افغانستانیها وجود دارد.
وی ادامــه داد :همچنین قرار اســت در این
نشســت ،مدعوین یکســری بازدیدهایی از
امکانات ،کارگاهها و فضای آموزشــی مراکز
حاضر در این نشست خواهند داشت .باید توجه
داشت که برگزاری این نشست نتیجه تالشی
اســت که در خراسان رضوی صورت گرفته و
کامال داخل استانی است.
رئیــس مرکز علمــی -کاربردی ســازمان
همیاری شهرداریهای با اشاره به تأثیر شرایط

جغرافیایی استان در برگزاری این نشست گفت:
مرزی که خراسان رضوی با کشور افغانستان
دارد در برگزاری این نشســت بسیار تأثیرگذار
بوده است .درواقع اســتان ما به دلیل شرایط
مرزی و همجواری که با کشور افغانستان دارد
فرایند چنین مراوداتی را تسهیل میکند.
شــهرکی در پاســخ به این پرســش که آیا
همکاری بین دانشــگاههای علمی-کاربردی
داخل اســتان با کشور افغانســتان میتواند
تأثیرات مثبتی داشته و ادامهدار باشد؟ تشریح
کرد :این دسته از نشستها ادامهدار خواهد بود.
درواقع نشست دو روزهای که در پنج اسفندماه
برگزار شــود ،اولین نشست از مجموع سلسله
نشستهایی است که برنامهریزی شده و بنا بر
این است که این مجموع نشستها ادامهدار و
مراودات ما با دانشگاههای کشور افغانستان به
صورت بلندمدت باشد.

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری مطرح کرد:

ُپر شدن تختهای آی.سی.یو بیمارستانهای مخصوص کرونا

پیام طبرســی گفت :متاســفانه این روزها تختهای ICU
در حال ُپر شــدن اســت و تختهای بیمارســتانهایی که
مخصوص کرونا اســتُ ،پر شــده .امیدواریم دوباره به پیک
نرسیم تا بیمارستانهای دیگر نیز درگیر بیماری کرونا شوند.
برنا نوشت :پیام طبرسی با اشاره به عالئم واریانت انگلیسی
اظهار کرد :عالئم ویروس کرونای جهشیافته هیچ تغییری
نکرده اســت و کماکان مانند گذشــته تب و تنگی نفس از
عالئم شــاخص آن اســت .منتهی تفاوت آن شدت ابتالی
آن است؛ یعنی فردی که به این ویروس مبتال شود شدیدتر
بیمار میشود و همچنین احتمال مرگ و میر آن باالتر است.
وی افزود :اینکــه اخیرا مدام به مردم هشــدار میدهند در
صورت مشــاهده اولین عالمت به بیمارستان مراجعه کنند،
درســت نیســت ؛یعنی ضرورتی ندارد افراد به محض اینکه
تب کردند به بیمارستان مراجعه کنند .اگر فردی تنگی نفس
شدید داشت و تب مســتمر و طوالنی در خود مشاهده کرد
به جای خود درمانی باید به بیمارســتان مراجعه کند و تحت
درمان قرار بگیرد.طبرسی تصریح کرد :به افرادی که در خانه
عالئم خفیف دارند توصیه میکنم اســتراحت کنندُ ،مسکن
مصــرف کنند و مایعات فراوان بنوشــند .در این صورت 80
درصد بیماری آنها بهبود پیدا میکند.

رئیس بخش عفونی بیمارســتان مســیح دانشوری در مورد
وضعیــت فعلــی  ICUبیمارســتانها گفت :متاســفانه این
روزها تختهای  ICUدر حال ُپر شــدن است و تختهای
بیمارســتانهایی که مخصوص کرونا اســتُ ،پر شــده اما

امیدواریم دوباره به پیک نرســیم تا بیمارستانهای دیگر نیز
درگیر بیماری کرونا شــوند .به گفته وی ،هرکسی که کرونا
گرفته اســت باز هم امکان ابتالیش بــه این ویروس وجود
دارد .درواقــع احتمال ابتالی مجدد وجــود دارد و این افراد

نباید خیالشان راحت باشــد؛ چرا که یا ممکن است ویروس
انگلیسی را بگیرند یا اینکه به فرم قبلی ویروس مبتال شوند.
البته قابل ذکر اســت که عنوان کنم لفظ انگلیســی درست
نیســت چون به هرحال ویروس جهش پیدا میکند و همین
ویروســی هم که در ایران بوده اکنون دچار تغییر شده است
بنابراین امکان ابتالی مجدد به آن وجود دارد.طبرســی در
مورد افرادی که این روزها باید بیشتر مراقب باشند ،تصریح
کرد :بیشــترین آمار مرگومیر مربوط به افرادی باالی 60
ســال اســت؛ بنابراین این افراد باید بسیار مراقب باشند .راه
اصلی انتقال ویروس کرونا قطرات تنفســی است و راههای
دیگر مانند انتقال از سطوح ثابت شده نیست و اهمیتی ندارد.
اما مردم باید مراقب باشند دستهای خود را دائم شستوشو
دهند چون اگر دستانشــان آلوده باشد و به چشم خود بزنند
به ویروس مبتال میشوند.طبرسی با بیان اینکه «میخواهد
واکســن ایرانی را تزریق کند» گفــت :از آنجایی که عضو
کمیته علمی واکســن کوویران هســتم و برای جلب اعتماد
مردم میخواهم واکســن ایرانی تزریق کنم .واکسن روسی
را نزدم ،اما ســایر همکارانم که واکسن روسی تزریق کردند
عارضه خاصی تاکنون نداشــتند فقط تب و بدن درد داشتند
که جزء عالئم طبیعی تزریق واکسن است.

قاضیزاده هاشمی:

قانون مینویسیم که آن را اجرا نکنیم

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه «ما قانون
مینویسیم تا آن را اجرا نکنیم» گفت :عادت کردهایم قوانین
متعالی و آرمانی بنویسیم که دولتها خود را متعهد به اجرای
آن نمیدانند و با افتخار اعالم میکنیم که  ۳۰درصد قانون
اجرا میشود.
ایســنا نوشت :سید امیرحســین قاضیزاده هاشمی در آیین
افتتاح تصفیهخانه فاضالب محلی چهلبازه مشهد به عنوان
پیشــرفتهترین تصفیهخانه غشایی کشــور اظهار کرد :برای
اینکه مردم به درســتی به ما دســتور بدهند ،حق اولیه آنان
دانســتن است .این روزها بحث شفافیت زیاد مطرح میشود
و به نظرم بحث شفافیت بد فهمیده شده؛ زیرا شفافیت یک
موضوع جامع است .درست است که آرای نمایندگان مجلس
بــه عنوان وکالی مردم باید علنی شــود ،امــا این موضوع
ابتداییترین موضوع در خصوص شفافیت است.
قاضیزاده ادامه داد :در جامعهای که مردم رشید هستند ،باید
از همه موضوعات مطلع باشــند تــا بتوانند اظهار نظر دقیق
و درست داشته باشــند و گفتوگویی سالم در جامعه شکل
بگیرد .ســازمانهای مردمنهاد و کارشناســان محیطزیست
زیــادی در جامعه حضور دارند که دغدغهمند هســتند و به
مســئوالن مراجعــه و دغدغههــای خود را به درســتی به
مســئولین منتقل میکنند .موضوع دفع زبالههای کشفرود،
خشکسالی ،نبود آب و ...از جمله این موضوعات است.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه «در گذشته
یکی از موضوعات مردم کشــت صیفیجات توسط فاضالب
خام به صورت گســترده بود ،اما اکنــون این موضوع مقدار

زیادی مدیریت شده است» توضیح داد :زمانی که مردم آگاه
شوند ،تصمیمات و مطالبات درستی خواهند داشت .همچنین
مدیران را در مســیر درســت و صحیح قــرار میدهند؛ زیرا
وکالی مردم که قرار است کشور را اداره کنند ،باید براساس
نیاز جامعه رفتار کنند.
یکی از بیشترین تعهدات قانونی زیستمحیطی برای
دولتها در جهان مربوط به ایران است

وی افزود :در مجلس قوانین زیادی برای حوزه محیطزیست
ایجاد شــده اســت که از جملــه آن میتوان به پیوســتن
بــه عهدنامههای بینالمللــی ،قوانین مربوط بــه تغییرات
آبوهوایی ،نحوه دفع پسماند و زبالههای بیمارستانی و پرتوزا
و ...اشاره کرد .هیچ مشــکلی در وجود ضوابط قانونی برای
حفاظت محیطزیســت وجود ندارد و قوانین بسیار پیشرفته
هســتند .یکی از بیشــترین تعهدات قانونی زیستمحیطی
بــرای دولتها در جامعه جهانی مربوط به ایران اســت ،اما
ضعیفترین نوع اجرا در این کشور صورت میگیرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :در واقع
ما قانون مینویســیم تا آن را اجرا نکنیــم .عادت کردهایم
قوانین متعالی و آرمانی بنویســیم .دولتها خود را متعهد به
اجرای آن نمیدانند و با افتخار اعالم میکنیم که  ۳۰درصد
قانون اجرا میشود.
قاضیزاده هاشــمی تصریح کرد :در خصوص دفع بهداشتی
فاضالب ،قانون و مســئول رسمی وجود دارد ،اما قانون اجرا
نمیشود .شهرنشینی به شــدت در کشور ما رشد پیدا کرده
اســت و کالنشهرهای بزرگی شــکل گرفته .شاید یکی از

اصلیتریــن وظیفه دولت آینده این باشــد کــه به موضوع
همزیستی صحیح انسان رشید ایران با محیطزیست بپردازد
و قوانین روی زمین مانده را به صورت جد در راستای اجرا و
تحقق آن در دستور کار قرار بدهد.
خشکسالیهای شدید زلزله را تشدید میکند

وی اضافه کرد :مسئله محیطزیست با توجه به نوع آبوهوا
و اقلیم ســرزمین ما بحرانی است .شاید برخی سرزمینهای
دیگر هنوز فرصتهایی داشته باشند ،اما با توجه به اینکه ما
در کمربند خشکی زمین قرار گرفتهایم و بنابر مطالعات جدید
خشکســالیهای شدید زلزله را تشدید میکند .ما در کمربند
زلزله نیز قرار گرفتهایم ،باید به ســرعت در حوزه مســائل
زیست محیطی اقدامات قوی و قدرتمندی انجام هیم.
قاضیزاده هاشمی عنوان کرد :علیرغم اینکه نیمی از مردم
مشــهد در وضعیت نامناســب کالبدی از نظر حاشیهنشینی،
بافت فرســوده و تراکم زیاد جمیعتی زندگی میکنند ،گاهی
آنقدر تراکم جمعیت زیاد است که فرصت برای دفع بهداشتی
فاضــاب در حد کندن چــاه نیز وجود نــدارد و طرحهای
فضالب شــهری عقب است .شهرداری خود را با بقیه کشور
مقایسه کرده و خود را جلوتر از دیگر شهرها میداند در حالی
که از آنچه باید باشد ،عقبتر است همچنین جمعیت وسیعی
در اطراف مشــهد در حال شکلگیری است .از شورای شهر
درخواست داریم تا چند منطقه بالتکلیف به شهر بپیوندد.
صدمات مسائل زیست محیطی از مسائل امنیتی بیشتر
است

وی افزود :یکی از موضوعــات مهم گفتوگو بین دولتها،

موضوعات محیط زیستی چه در منطقه و چه در سطح جهان
اســت .اکوسیستم بسته است و جدیترین دیپلماسی ما باید
محیط زیست باشــد؛ زیرا به لحاظ اقصادی صدمات مسائل
زیست محیطی از مسائل امنیتی بیشتر است .کاهش هر یک
میلیمتر بارندگی بیــش از  ۱۰هزار میلیارد تومان صدمه به
اقتصادی کشاورزی وارد می کند.
نایب رئیس مجلس شــورای اســامی اظهار کرد :یکی از
ضروریات زندگی بشــر امروز ،حفظ سالمت محیط زیست
اســت و یکی از جدیترین مواردی که محیط زیست را به
خطر می اندازد ،دفع فاضالب به صورت روان اســت که در
شهر مشــهد به دلیل عدم وجود شبکه جمع آوری فاضالب
مناسب و اینکه در اطراف مشهد کارخانهجات و صنایع دارای
فاضالب صنعتی هســتند ،خطرات جدی را برای شهروندان
ســاکن در اطراف ،محصوالت کشاورزی و آلودگی آبهای
زیرزمینی ایجاد میکند.
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نگاهی به آنچه در نوروز آتی خواهیم دید؛

جعبه جادویی در نوروز 1400

سریالهای مناســبتی یکی از ماندگارترین
ســریالهای تلویزیونی هستند که در ایامی
چون نوروز ،ماه رمضان و ماه محرم ســاخته
میشــوند .رســانه ملی هر ســال در نوروز
بــرای مخاطبان خود ســریال و برنامههای
متنوعی را تدارک میبیند .سریالها ،فیلمها
و برنامههای ســرگرمکنندهای که خصوصا
فعال و با وجود ویروس کرونا که خانه نشینی
اجبــاری را بر ما تحمیل کرده ،میتواند تاثیر
مهمی در نگهداشــتن مردم در خانهها داشته
باشــد .در این مطلب مــروری داریم بر دو
ســریال کمدی و یک ملودرام عاشــقانه که
در حال ســاخت و آماده سازی برای به روی
آنتن رفتن در نوروز  ۱۴۰۰هســتند و بخشی
از تعطیالت نوروزی خــود را با آنها خواهیم
گذراند.
به گــزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل
از ایسنا ،سریالهای «نون.خ» «همبازی» و
«بوتیمار» که برای پخش از شبکههای یک،
دو و سه ســیما آماده میشوند ،از گزینههای
اصلی پخش نوروزی به حساب میآیند.
همچنین ساخت دو قسمت پایانی «پایتخت»
طبق وعده اعالم شده ،از سوی سازندگانش
در حال انجام اســت ،اما پخش نوروزی آن
تاکنون به طور قطع از سوی تلویزیون تایید
نشده است.
«نون خ  :»۳کرونا و بازیگرانی که با
ماسک مقابل دوربین میروند

فصل ســوم از ســریال کمدی «نون خ» به

کارگردانی ســعید آقاخانــی و تهیه کنندگی
مهدی فرجی برای پخش از شبکه یک سیما
در نوروز  ۱۴۰۰در حال ســاخت اســت .این
ســریال ادامهدار در حالی تولید میشود که
معموال ســریالهایی با تعداد فصلهای باال
اغلب بــا نگرانیهایی چــون جلب رضایت
مخاطب و تکــرار موفقیت فصلهای قبلی،
همــراه میشــوند .امــا کارگــردان در این
زمینه اطمینان داده اســت« ،تمام تالش ما
این اســت که ســریال «نون خ» در فصول
جدیدش جذاب تر و مخاطب پسندتر باشد و
بتواند مردم را در ایام عید نوروز بیشتر شاد و
خوشحال کند».
به گفته آقاخانی داســتان فصل سوم سریال
«نون .خ» ،ادامه فصل دوم اســت و در این
فصل عالوه بر نمایش زیباییهای اســتان
کرمانشاه و اســتان کردســتان ،جلوههایی
از مهابــاد و بخشهای کردنشــین اســتان
آذربایجان هم به تصویر کشیده خواهد شد.
بازیگران این فصل همان بازیگران دو فصل
گذشته هستند .با این تفاوت که چند بازیگر
به این مجموعه اضافه شــدهاند و در فصل
سوم تمرکز بر روی تولید محصوالت دارویی
است و این شغل را معرفی و بارز کردهاند.
در فصل جدید سریال «نون.خ» بازیگران با
ماسک مقابل دوربین میروند؛ سعید آقاخانی
در توضیح این شرایط هم عنوان کرده است:
از آنجا که یکی از شخصیتهای این سریال
بر اســاس قصه به کرونا مبتال شــده است،

بنابراین مــا عالوه بر اینکه به موضوع کرونا
پرداختیم ،تمام صحنهها را با ماســک مقابل
دوربین رفتهایم.
« نــون خ» این روزهــا در اطراف تهران در
حال تصویربرداری است و تاکنون حدود ۹۷
درصد از تصویربرداری فصل سوم انجام شده
است.
سعید آقاخانی ،علی صادقی ،سیروس میمنت،
شــقایق دهقان ،ســیدعلی صالحی ،پاشــا
جمالی ،یداهلل شــادمانی ،ندا قاسمی ،نسرین
مرادی ،هدیه بازوند ،شــیدا یوســفی ،صهبا
شرافتی ،هدی استواری ،آتنا مهیاری ،کاظم
نوربخش ،ماشااهلل وروایی ،سیروس سپهری،
یوســف کرمی ،رضا رشــیدی ،سیدحسین
موسوی ،سیروس حســینیفر ،علی اخوان،
افشــین ملکی ،نارین ایوبی و شقایق فتاحی
بازیگران سریال «نون.خ» هستند.
«پایتخت» :از منتقی شدن فصل جدید تا
پایان سری ناتمام

تصویربرداری دو قسمت پایانی فصل ششم از
مجموعه تلویزیونی «پایتخت» به کارگردانی
ســیروس مقدم و تهیهکنندگی الهام غفوری
در مازندران آغاز شده اســت .به گفته تهیه
کننده قرار اســت این قســمتها عید نوروز
روی آنتن تلویزیون برود؛ البته پخش قطعی
آن هنوز از سوی شبکه اعالم نشده است.
الهام غفوری ،تهیهکننده این ســریال درباره
ساخت دو قســمت پایانی این سریال عنوان
کرده اســت :سال گذشــته به دلیل شیوع و

گسترش ویروس کرونا ،تولید و پخش فصل
شــش «پایتخت» ناتمام مانــد و ما بر خود
وظیفه دانســتیم که حتما دو قسمت پایانی
«پایتخت »۶را تولید و پخش کنیم تا پرونده
این فصل بسته شود.
ایــن خبــر در حالی اعــام میشــود که
زمزمههایی مبنی بر ســاخت «پایتخت »۷
هم مطرح شــده بود اما طرح مطالبی درباره
دســتمزد میلیاردی برخی عوامل از ســوی
رسانهها و همچنین ممنوع التصویری برخی
بازیگران این سریال ،باعث شد که در نهایت
محسن تنابنده با انتشار مطلبی ساخت سری
جدید این مجموعه را فعال منتفی اعالم کند.
«هم بازی» :ملودرامی عاشقانه با
مافیابازها

تصویربرداری سریال نوروزی «هم بازی» به
کارگردانی سروش محمدزاده و تهیه کنندگی
نوید محمودی در تهران در حال انجام است.
آتیال پســیانی از بازیگرانی است که در این
سریال به ایفای نقش می پردازد.
با توجه به اینکه ســریال «هم بازی» برای
پخش در ایام نوروز در نظر گرفته شده است،
دو گروه تصویربــرداری در تهران و اطراف
گرمسار مشــغول ضبط تصاویر هستند .دیبا
زاهدی ،کامران تفتی ،حســین مهری ،مریم
مومن ،علیرضا استادی و امیر کاظمی از دیگر
بازیگران این سریال هستند.
حسین مهری ،مریم مومن و کامران تفتی از
جمله شــرکت کنندگان «شبهای مافیا»ی

ســعید ابوطالب بودند که اتفاقا در این بازی
خوش درخشیدند.
«هم بازی» سعی دارد با فیلمنامهای از وحید
حسن زاده و مریم اسمی خانی با طراحی نوید
محمودی ،به روابط ،اشتغال جوانان و هویت
نگاه ویژهای داشته باشد.
بوتیمار :سریالی کمدی با حمید لوالیی،
مرجانه گلچین و هدایت هاشمی

«بوتیمــار» با نام قبلی «ویال» به کارگردانی
علیرضا نجــف زاده ،تهیــه کنندگی مهران
مهام و نویسندگی سعید جاللی ،دیگر سریال
جدیدی است که از گزینههای پخش در ایام
نوروز محسوب میشود.
علیرضا نجف زاده ،کارگردان سریال بوتیمار
ـ نوروز  ،۹۸سریال «زوج یا فرد» را در شبکه
سه سیما روی آنتن برد« .بوتیمار» هم برای
پخش از شــبکه سه ســیما در حال ساخت
است و کارگردان و تهیه کننده از گروهی از
بازیگرانی بهره برده اند که پیش از این بارها
در کارهای کمدی جوابشــان را پس دادهاند.
حال باید دید این ســریال با تغییر لوکیشن و
نوع روایت قصه در نــوروز ،مخاطب را پای
تلویزیون نگه میدارد یا نه.
ساخت این سریال بعد از سه ماه تصویربرداری
در ساحل دریای خزر و لوکیشنهای مختلف
اســتان مازندران ،مجددا در تهران پیگیری
میشــود و گــروه دوباره بــرای ضبط چند
سکانس باقیمانده راهی شمال و شهر نوشهر
خواهند شد.

ترویج مطالعه از مولفههای اصلی دنیای جدید است
رضــا کریمــی  /مصطفی قدوســی گفــت :کتابخوانی ،از
مهمترین فعالیتهای فرهنگی و ماندگار عصر حاضر است که
به سبب حضور رقبای قدرتمندی مانند رایانه ،تبلت ،تلویزیون
و  ...با کم اقبالی مواجه شده است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» به نقل از ایبنا از خراســان
شــمالی ســه نفر از فعاالن کتابخوانی خراسان شمالی جزء
نامزدهای راه یافته به مرحله نهایی هفتمین جشــنواره تقدیر
از مروجان کتابخوانی هستند .در همین خصوص گفتوگویی
با یکی از ایــن فعالین راه یافته به هفتمین جشــنواره تقدیر
از مروجان کتابخوانی انجــام دادهایم که در ادامه میخوانید.
مصطفی قدوسی که جزء راه یافتگان به مرحله نهایی هفتمین
جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی است گفت :کتابخوانی،
از مهمترین فعالیتهای فرهنگی و ماندگار عصر حاضر است
که به ســبب حضور رقبــای قدرتمندی ماننــد رایانه ،تبلت،
تلویزیون و  ...با کم اقبالی مواجه شــده اســت .وی افزود :با
مطالعه کتاب خوب اســت که انســان رشد می¬ کند و برای
حرکت آماده می ¬شــود؛ مطالعه و اطالعات ،از عوامل مهم
توسعه و ایجاد فرهنگ محسوب می شوند .مصطفی قدوسی
بیان کرد :برای دستیابی به توســعه پایدار و رشد همهجانبه،

راهی جز گســترش مطالعه و توجه به کتاب نیست .به همین
دلیل ،ضرورت دارد برنامه¬های اندیشــه¬ مدار و دقیقی در

کشــور پیشبینی شود که بتواند به توسعه کتابخوانی کمک
کنــد .فعال فرهنگی راه یافته به هفتمین جشــنواره تقدیر از
مروجــان کتابخوانی تاکید کرد :برای افزایش فرهنگ مطالعه
در بین عموم مردم باید فعالیتها و برنامه¬هایی انجام شــود
کــه افراد را فارغ از ســطح اقتصادی ،محل زندگی ،ســطح
تحصیالت و شغل ،با کتاب آشنا و به کتابخوانی ترغیب کرد.
مصطفی قدوســی یکی از راههای رشــد و تعالی جامعه را
مطالعه کتاب دانســته به گونهای که افــراد کتابخوانی را
جزئی از زندگی روزمره و نیازی همچون دیگر فعالیت¬های
روزمره خود بدانند و آن هنگام است که جامعه بهسوی رشد
و تعالی گام خواهد برداشــت؛ در عصــر تلویزیون ،ماهواره،
شــبکههای مجازی و همراه و بمباران ذهن مردم با تصاویر
و انــگاره¬ های بعض ًا بی¬ مایه و بی¬ ارزش نیاز به کتاب
بیش از گذشــته احساس میشود .چراکه ترویج کتابخوانی
فعالیت خود را به این اصل متمرکز ســاخته که خدماتش را
با زندگی روزمره مردم درآمیزد ،به حل مشکالتشــان کمک
کــرده ،استعدادهایشــان را بپروراند و بــا هدفهای واالی
معنوی و اخالقی که دارد ،آنان را از گرایش¬ های نامناسب
واز سرگرمی ¬های ناسالم و خواسته¬های نامطلوب بازدارد.

لذا در راستای تحقق این اهداف من رسالت خود را بر ترویج
کتابخوانی دانستم .وی برگزاری جشنواره تقدیر از مروجان
کتاب خوانی را باهدف شناســایی ،تشــویق و ترغیب افراد
و گروه ¬های فعال در حــوزه کتابخوانی و ترویج مطالعه
دانست و افزود :این جشنواره بر خودجوش بودن فعالیت¬ها
و غیردولتــی بودن آن¬ ها تأکید دارد و هدف اصلی خود را
رونق کتاب و مطالعه از طریق تشــویق فعاالن مروج کتاب
قرار داده اســت .مصطفی قدوســی بیان کرد :من اطالعات
 14طرح مرتبط با کتاب را که در یک ســال گذشــته انجام
داده بودم ،به همراه مستندات آن بارگذاری نمودم (دوچرخه
کتاب ،ســفیر کتاب ،کوچه کتاب و  .)...بعد از دو ماه داوری
طرح¬ ها از بیش از  900طــرح 71 ،طرح به مرحله نهایی
راه یافت که بنده نیز افتخار رســیدن بــه مرحله¬ نهایی را
داشتم .در این راستا به طور قطع همکاری نهادهای دولتی و
غیردولتی مختلف که در این زمینه کمک¬ کننده بوده¬اند،
بسیار راهگشا بوده است.
الزم به ذکر است سه نفر از استان خراسان شمالی در بین 73
نامــزد در  2بخش افراد و نگاه ویژه به مرحله نهایی هفتمین
جشنواره «تقدیر از مروجان کتابخوانی» انتخاب شدند.

تجلیل از شاعران انقالبی در اداره کل کتابخانههای عمومی خراسان رضوی
ویژه برنامه «راویان بالندگی» با حضور جمعی
از شاعران و دوســتداران شعر و ادب فارسی و
با تجلیل از شــش شــاعر فقید درگذشته و دو
شاعر پیشکسوت شعر انقالب اسالمی و چهره
فعال شــعر انقالب در اســتان خراسان رضوی
برگزار شد.
به گزارش روزنامــه «صبح امروز» و به نقل از
روابط عمومــی اداره کل کتابخانههای عمومی
خراسان رضوی ،آیین تجلیل از پیشکسوتان و
چهرههای فعال شعر انقالب با عنوان «راویان
بالندگــی» با حضور حجت الســام علی اکبر
سبزیان ،مدیرکل کتابخانههای عمومی استان؛
مائده طهماســبی ،مدیر کل دفتر بانوان و امور
زنان اســتانداری خراسان رضوی ،زهرا خالویی
مشــاور دبیرکل نهاد کتابخانههــای عمومی
کشــور ،نغمه مستشار نظامی ،دبیر محفل ادبی
نهاد کتابخانههای عمومی کشور،محمد کاظم
کاظمی و محمد جواد غفورزاده «شفق» چهره
فعال شعر انقالب در اســتان و حضور مجازی
مصطفی محدثی خراســانی و گرامیداشت یاد
و خاطره محمد قهرمــان ،ذبیح اهلل صاحبکار،
احمد کمال پور ،علی باقرزاده ،حمید سبزواری،
غالمرضا قدســی شــاعران فقید و درگذشته
استان در بستر فضای مجازی برگزار شد.

مدیرکل کتابخانههای عمومی خراسان رضوی
در این جلســه ضمن تبریک ایام با سعادت ماه
رجب و میالد حضرت علی(ع) گفت :بهمن ماه،
ماه اتفاقات خوب و خجستهای است که تاریخ
ایران اســامی را به سمت شــکوه و عظمت
هدایت کرد.
وی با اشــاره به ایجاد محافــل ادبی به همت
و ابتکار نهاد کتابخانههای عمومی کشــور در
ادارات کل و کتابخانههــای عمومی کشــور از
طرح تقدیر و تجلیل آز شاعران آیینی و انقالبی
کشــور در قالب طرح «راویــان بالندگی» به
عنوان طرحی ارزشــمند و تاثیرگذار در معرفی
شخصیتهای موثر در تاریخ انقالب یاد کرد.
وی تاکید کرد :اگر انقالب اســامی را معجزه
قرن معاصر و نقطهای برجسته در تاریخ اسالم
بدانیم ،شــاعران انقالبی ،نقشــی موثر در این
انقالب ایفا کردند و با شعر خود شور و انگیزه و
امید را در جامعه تلقین کردند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی خراسان رضوی
شــعر انقالب را دارای ســه برهه شعر شاعران
قبل از انقــاب ،شــاعران گام اول انقالب و
شاعران گام دوم انقالب عنوان کرد و ادامه داد:
شاعرانی که در این جلسه مورد توجه و تجلیل
قرار گرفتهاند ،شاعارن موثر در پیروزی انقالب

و گام اول انقالب در چهل سال اول از پیروزی
انقالب هستند.
وی ذوق شــعری را ثروت شــاعر عنوان کرد
و ادامه داد :به تعبیر رهبر معظم انقالب شــعر
ثروتی است که برای شاعر مسئولیت به همراه
میآورد و شــاعران انقالب به عنــوان راویان
بالندگی انقالب در جنگ حق و باطل جانب حق
را برگزیدند و اهداف اصلی این انقالب از جمله
عدالت محوری ،استکبارستیزی ،انسانسازی و
حمایت از مستضعفان را فریاد زدند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراسان
رضوی نیز در این جلســه با ابراز خوشــحالی
از حضــور در جمع شــاعران انقــاب گفت:
بزرگداشت یاد و نام شاعران انقالبی که با قلم
و اندیشه خود نهال انقالب را بارورکردند ،جای
تشــکر دارد و از اقدام نهاد در طراحی و اجرای
طرح راویان بالندگی در ایام باشــکوه پیروزی
انقالب اسالمی تشکر میکنم.
جعفر مروارید انقالب اســامی را انقالب کلمه
عنــوان کرد و ادامه داد :هنر ابزار و رســانهای
اســت که وحدت آفرین است و شاعران با هنر
شــعر خود تکثــرات را در ذیــل پرچم انقالب
اسالمی گرد آورد.
وی ادامه داد :ذات هنر گفتگو اســت و شــعر

در واقــع اتحاد میان ذات هنــر و ذات انقالب
اســامی به عنوان انقالبی فرهنگی و هویت و
سرشت گفتگومحور است.
مروارید ادامه داد :این جلســه تنها تکریم شعر
و شاعران نیست .بلکه تکریم سرشت و هویت
انقالب اســامی به عنوان انقالبی برخواســته
از فرهنگ و هنــر و توجه به ارزشهای اصیل
انسانی است.
معرفی شاعران انقالبی و فقید استان خراسان
رضوی و بیــان زندگینامه ،آثــار و قرائت پیام
تســلیت رهبر معظم انقالب در ایام وفات آنها
از جملــه دیگر بخشهای این مراســم بود که

در ایــن بخــش از محمد قهرمــان ،ذبیح اهلل
صاحبکار ،احمد کمال پور ،علی باقرزاده ،حمید
ســبزواری ،غالمرضا قدسی شــاعران فقید و
درگذشته استان یاد شد.
در ادامه این مراسم محمد کاظم کاظمی ،شاعر
برجســته آیینی و انقالبی کشــور و از شاعران
افغانســتانی مقیم ایران ،انقالب اسالمی ایران
را مهمتریــن عامــل پیوند دو کشــور ایران و
افغانســتان عنوان کرد و در همیــن زمینه به
قرائت شعر پرداخت .همچنین مصطفی محدثی
خراسانی شــاعر خراســانی و آیینی کشور به
صورت مجازی به قرائت اشعار خود پرداخت.

هنوز تا بــه امروز ،یک تعریف جامــع و مانعی که
مورد قبول همگان باشــد از ادبیات ارائه نشده است
و هر صاحب نظری به گونهای آن را تفسیر و تعبیر
میکند .از ســقراط تا به امــروز ،تعریف ادبیات در
کشاکش دیدگاههای متفاوت بالتکلیف و سرگردان
اســت .اما علی رغم تمامی اختالفــات در تعاریف،
در حقیقت و جوهر ادبیات که همان»
همــه،
تخیل و عاطفه « است ،وحدت نظر دارند ».تخیلی
« که انسان ابتدایی با آن اسطورهها را خلق میکند
و ربالنوعها را میآفریند.
ادبیات و دین با ظهور انســان ابتدایی همزمان اســت .بهتر است گفته شود دو همزادند .دو
قلوهایی به هم چســبیده که از یک درون زاده شــده و اراده مستقلی ندارند .جداسازی آنها
ناممکــن و مــرگ را به همراه دارد .دین ،بدون ادبیات نمیتواند بیان شــود و ادبیات ،بدون
دین ظرفیســت توخالی .تمامی سرمایه ادبیات دین اســت .نمیتوان این الله و الدن را از
هم جدا کرد .آنها با یک رگ مشترک حیاتی (تخیل) به هم گره خوردهاند .تخیل در خدمت
دین اســت و بیان خواســت خدایان و دین محتوای ادبیات .پیوستگی و جدایی ناپذیری آنها
یک ضرورت و نیاز متقابل اســت .صدای ادیــان ابتدایی( و بعدها ادیان الهی ) بدون ادبیات
نمیتوانست و نمیتواند شنیده شود .اما صدای ادبیات ،بدون دین ،میتواند شنیده شود ،آنهم
زمانی که تبدیل شــود به یک نهاد و هویت مســتقل فرهنگی با اصول و مکانیســم تعریف
شــده .اما در عصر باستان ،ادبیات هنوز کودک است .شخصیتش شکل نگرفته است .از خود
تعریفی ندارد .قائم به خود نیســت .روی پاهای دین راه میرود و محتوایی غیر از دین ندارد.
ادبیات در دوران باســتان ،دینیست .وسیلهای اســت برای بیان تخیل در خلق اسطورهها.
انســان ابتدایی خود را اسیر نیروهای مرموز و کشندهای در طبیعت میبیند که عاجز از فهم
آنهاست .در پس بالیای طبیعی ،خشم خدایان را میبیند و جهت فرار از این خشم ،به کودکی
میماند که برای فرار از غضب مادر به خود مادر پناه میبرد تا راضی نگهش دارد و در سایه
لطفش بیارآمد .زندگی او محدود و در دایره رابطه با خدایان تعریف میشــود .دغدغههایش
غلبه بر ترسها و واهمههاســت .زمان درازی را باید ،تا علوم به کمکش بیاید و بداند که باد
چیســت ،باران چیست ،بداند که خورشید ثابت است و خدای خورشید ،هلیوس آن را از شرق
به غرب نمیبرد.
با رشــد علوم و تشکیل جوامع و حکومتها ،با گسترش مناسبات تولیدی و روابط اجتماعی،
با چند پاره شدن جامعه توسط ساختارهای ظالمانه اقتصادی ،با پیدایش فقر ،ثروت ،جنگ و
خونریزی ،خشم و نفرت ،دزدی ،حرص ،درنده خویی و اختالفات طبقاتی ادبیات که حاال به
عنوان یک شــاخه از زیر مجموعه هنر ،هویتی مستقل یافته از مدار سخنگویی ادیان خارج
شده و آینه این جهان ناهنجار میشود .در این زمان است که ایدئولوژیها ،گرایشات سیاسی
و بالخص مذاهب در مصادره آن دســت به کار شــده و تعاریفی از ادبیات ارائه میدهند که
کاربرد ایدئولوژیک داشــته باشد .حکومتها وظیفه و رســالتی برای آن تعیین میکنند و با
توجه به توانایی بیاندازه ادبیات در تاثیرگذاری ،تالش بسیار میکنند تا آن را به خدمت خود
بگیرنــد .مذاهب با ایدئولوژیک کردن ادبیــات « ادبیات مذهبی « بوجود میآورند که نتیجه
آن ریختن علوم ادبی در قالبی معین و به تعبیری دیگر ،کانالیزه کردن و به بند کشــیدن آن
جهت ایجاد یک رســالت ویژه برای بیان و تبلیغ یک تفکر و اعتقاد و ایدئولوژی خاص است
که به تنگتر شــدن دایره مخاطب میانجامد .نمونه بارز آن هنر و ادبیات «کلیســایی « در
دوران هزار ساله قرون وسطی است که از پیروانش ،فردیت ،تفکر ،تخیل و احساس مستقل
هنرمند را که اساس ،شالوده و ساختار هنر است ،میخواهد .معیار ارزش « هنر کلیسایی» به
قول « تولستوی» انتقال شعور و آموزههای کلیساییست که در خدمت قدرت پاپهاست« .
تولستوی» با این معیار سنجی هنر به سختی مبارزه میکند و تالش میکند ادبیات را از زیر
ســایه سنگین « التزام کلیسایی» خارج کرده و تعریفی از» ادبیات دینی» ارائه دهد که بیان
نیازهای همه جوامع بشریســت .سعادت انسانها در اتحاد آنها با یکدیگر است» .تولستوی،
ادبیات دینی را از این «مغلطــه» در تعریف نجات داد .ادبیاتی را که وظیفه آن خدمتگذاری
بــه ایدئولوژی خاص بود .چرا که ایدئولوژیک کردن ادبیات نمیتواند ادبیاتی جهانشــمول
بوجود بیاورد تا پاسخگوی نیازهای مردم در جوامع گوناگون باشد .ما میتوانیم ادبیاتی دینی
و غیر ایدئولوژیک داشــته باشــیم که نه در مرزهای سیاسی و مذهبی ،خود را محصور کند
و نه در مرزهای جغرافیایی .چرا که ادبیات در ذات خود دینیســت ،اما ایدئولوژیک نیســت.
تعالیم مشترک همه ادیان الهی ،عدالت خواهی ،حریت ،آزاد منشی ،انصاف ،راستگویی ،مردم
دوســتی ،ستیز با ظلم ،انفاق به تهی دســتان و هزاران مفهوم انسانی دیگر است .اگر هنر و
ادبیات بیان این آموزهها باشد ،ما با یک «هنردینی» مواجه هستیم که مخاطبین وسیعی از
جوامع بشری را پوشش میدهد .اگر شاهنامه فردوسی ،مثنوی مولوی ،دیوان حافظ و ...امروز
بخشی از ذخایر فرهنگی بشریســت ،علت را باید در سود جستن این بزرگان از آموزههای
اســامی ،مســیحی ،زردشــتی و ...در بیان اندیشههای خود دانســت .اینان خود را در یک
ایدئولوژی خاصی محدود نکردند .ما وقتی از «ادبیات دینی» سخن میگوییم بیشتر مفاهیم،
آموزهها و عقایدی مورد نظر اســت که جنبه کلی واسطورهای دارند و در تمام ادیان مقدس
هستند .کسانی که سعی در ایدئولوژیک کردن ادبیات دارند ،از «ادبیات دینی» فاصله گرفته
و ُمبلغ ادبیات مذهبی در جهت تامین مقاصد سیاسی و قدرت میشوند.
دین در کلیترین تعریف خود مجموع تعالیم آسمانی ست که از سوی خداوند توسط پیامبران
بیان میشود .اما مذهب ،طریقه و روش اجرایی این تعالیم است .ما در دین اسالم ،مسیحیت
و ...مذاهب مختلفی داریم که طریقه و شــیوه خــاص خود را در بیان و اجرایی کردن تعالیم
الهی دارند و چه بســا تضارب افکار و اختالف در تفاســیر ،منجر به درگیریهای مذهبی و
فرقهای شده است( .به خاورمیانه امروز نگاه کنیم) .مقام شامخ ادبیات بزرگتر از آن است که
بلندگو و ســخنگوی یک برداشت و تفسیری خاص از گرایشات مذهبی باشد .محدود کردن
ادبیات به آموزههای مذهبی ،اشــعاری را بوجود میآورد کــه متملقان دربار صفوی در مدح
شخصیتهای مذهبی میســرودند تا مواجب بگیرند و» ادبیات کلیسایی» را بوجود میآورد
که «مسیحیت کلیســایی» را تبلیغ میکرد  ».ادبیات دینی» باید احساس برادری و محبت
را در دل افراد بوجود بیاورد .چرا که بهروزی انســانها در اتحاد آنها با یکدیگر است و کالم
آخر؛ تولســتوی در کتاب «هنر چیست»میگوید« :هنر دینی» با متحد ساختن افراد متفاوت
در یک احساس و از میان برداشتن جدائی و نفاق ،آنها را برای اتحاد با یکدیگر تربیت خواهد
کرد و به آنه نه از راه تخیل ،بلکه بوســیله خود زندگانی ،لذت اتحاد عمومی را بر غم موانع
حیات نشان خواهد داد.

در شهر
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پایان عملیات اجرایی و مرمت بازسازی پل
شهید ستاری

شهردار منطقه  11مشهد گفت :عملیات اجرایی
مرمت و بازسازی پل شهید ستاری با اعتباری بالغ
بر  8میلیارد ریال به پایان رسید.
بــه گزارش صبح امــروز ،مریم عــرب احمدی
با بیان این مطلب ،اظهار کــرد :یکی از وظایف
شهرداری تعمیر و نگهداری ابنیه شهری به جهت
حفظ ایمنی شهروندان است .به این منظور تعمیر
و مرمت ادواری پل های ســطح شــهر توسط
شهرداری انجام می شود.
وی افزود :در راســتای اجرای طرح های مقاوم سازی پل های سطح منطقه ،مرمت و بهسازی
پل شهید ستاری در دستور کار اداره عمران ،حمل و نقل و ترافیک منطقه قرار گرفت که با انجام
مراحل مقاوم سازی و ساماندهی آن ،با اعتباری بالغ بر  8میلیارد ریال به پایان رسید.
شــهردار منطقه  11مشهد با اشــاره به اینکه پایه های پل شهید ستاری به مرور زمان به علت
عوامل محیطی و بارش های فصلی تخریب شــده بود ،خاطرنشان کرد :با انجام این کار ضمن
حفظ ایمنی عابرین ،طول عمر سازه پل افزایش پیدا کرده و از بروز خسارات سنگین به سازه پل
و تحمیل هزینه های سربار جلوگیری به عمل می آید.
عرب احمدی تصریح کرد :تقویت فوندانسیون و کوله های بتنی ،تقویت ستون های فلزی و شاه
تیرها ،تعویض نئوپرن ها و درزهای پل از جمله اقداماتی است که در روند بازسازی و مرمت پل
شهید ستاری توسط خادمین عمرانی انجام شد .

جمع آوری  368تن خاک و نخاله در منطقه 2

تولید خاک و ضایعات ساختمانی  10برابر
زباله در مشهد

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد گفت :روزانه  10برابر میزان زباله خانگی،
خاک و ضایعات ساختمانی در شهر مشهد تولید و جمع آوری می شود.
به گزارش صبح امروز ،ابوالفضل کریمیان با بیان این خبر اظهار کرد :با توجه به گسترش شهر
نشینی و به دنبال آن عملیات ساخت و ساز و فعالیت پروژه های عمرانی روزانه حدود  20هزار تن
خاک و نخاله ساختمانی در شهر مشهد تولید می
شــود که این میزان  10برابر تولید روزانه پسماند
شهری است .
وی افزود :در مجموع در  10ماهه سال  99میزان
 6میلیون تن خاک و نخاله در شهر مشهد تولید و
جمع آوری شده است که در مقاسیه با مدت مشابه
سال گذشته 11 ،درصد افزایش داشته است .
مدیر عامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری
مشهد بیان کرد :روزانه به شکل میانگین دو هزار تن زباله خانگی در شهر مشهد تولید می شود
که در  10ماهه سال 99جمعا نزدیک به  625هزار تن زباله خانگی تولید و جمع آوری شده که در
مدت مشابه سال گذشته این میزان  638هزار تن بوده است که تغییر چندانی حاصل نشده است
اما این نکته بیانگر این مطلب است که تولید خاک  10برابر زباله در شهر بوده است .
کریمیان با بیان این مطلب که روزانه حدود هزار و  552تن خاک ،جهت مصرف در فضای سبر
شهری استفاده می شود افزود :این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از  500درصد
افزایش داشته است .در سال جاری روزانه بیش از  9هزار تن از خاک و ضایعات ساختمانی تولید
شده به محل های مورد درخواست ،جهت پروژه های عمرانی شهری و پروژه های دیگر منتقل
شده است.
وی اضافه کرد :تخلیه خاک و نخاله های ساختمانی در محل های غیر مجاز ،تخلفی است که
پیامدهای منفی زیادی در پی دارد و به بهداشت ،محیط زیست و چهره شهر به طور جدی آسیب
وارد می کند .این سازمان با هدف مدیریت و ساماندهی خاک و ضایعات ساختمانی و پیشگیری
از پیامدهای منفی تخلفات در این حوزه به استناد ماده  16قانون مدیریت پسماند ،متخلفین را به
دستگاه قضا معرفی و با آنان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

محمدعلی علی نژاد

جلسه بررسی مشکالت پروژه های منطقه 6

جلسه بررسی مشکالت پروژه های منطقه  6با حضور شهردار مشهد برگزار شد .به گزارش صبح
امروز محمدرضا کالئی شهردار مشهد در این جلسه اظهار کرد :از جمله پروژه های دارای اولویت
در این منطقه می توان به بازپیرایی مسیل طرق ،احداث یک هزار واحد مسکونی ،احداث سواره
رو کال امیر آباد و تقاطع غیرهمسطح شهید هریری و بازوی چهارم مصلی اشاره کرد.
وی افزود :پروژه بوستان  68هکتاری کشاورزی و ساماندهی شهرک شهید بهشتی نیز از دیگر
پروژه هایی است که باید با جدیت به آن پرداخته شود.
شهردار مشهد گفت :ساماندهی شهرک شهید بهشتی از جمله مواردی است که اثرات مثبتی را
برای ساکنان این منطقه و سایر شهروندان برجای خواهد گذاشت و باید جزو اولویت های اصلی
مدیران مربوطه و منطقه قرار بگیرد.
کالئی بیان کرد :هدف از برگزاری این جلسه بررسی مشکالت و معارضات موجود در پروژه های
فعال در سطح منطقه است تا ضمن حل مشکالت موجود بتوانیم با سرعت بیشتری پروژه ها را
به اتمام رسانده و افزایش رفاه را برای شهروندان محقق کنیم.
در این جلسه خلیل اهلل کاظمی معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد ،محمدرضا
حسین نژاد معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد ،سید علی حسین پور شهردار منطقه 6
و جمعی از مدیران شهری حضور داشتند.

شهردار مشــهد با تاکید بر
اینکه طرح ویژه تفصیلی
بافت پیرامون حرم طرح
کامال قابل دفاع است،
گفت :البتــه دغدغههای
شورای اسالمی شهر مشهد
دغدغه حداکثری اســت و
طبیعتــا از ابزارهــای خود
استفاده خواهند کرد اما بنده
به عنوان عضو کمیســیون
ماده پنج و شــهردار مشهد،
مشــخصا معتقدم که طرح اخیری که به تصویب
رسیده ،تمام دغدغههای موجود را در نظر گرفته
است.
به گزارش صبح امروز محمدرضا کالئی امروز در
حاشــیه آیین افتتاح تصفیه خانه فاضالب محلی
چهلبازه مشهد به عنوان پیشرفتهترین تصفیهخانه
غشایی کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد :آنچه
در ابتدا ارائه شــد و آنچه در نهایت در کمیسیون
خبرنگار

شهردار منطقه دو از جمع آوری  368تن خاک و
نخاله از سطح منطقه خبرداد.
به گزارش صبح امروز ،حجت فرقانی با بیان این
خبر اظهار کرد :طی هفته گذشته  368تن خاک
و نخاله از سطح منطقه جمع آوری شده است.
وی افزود :خاک و نخاله رها شده موجب آلودگی
محیط و شیوع بیماریهایی مانند سالک میشود.
شــهرداری برای رفع نازیبایی بصری و شــیوع
بیماری چارهای جز جمع آوری این ضایعات و خاک و نخاله ندارد .طی همین بازه زمانی 18هزار
متر مربع از اراضی رها شده پاکسازی شد .همچنین برای پیشگیری از بوی بد و آبگرفتگی ،طی
هفته گذشته 15هزار متر از کالهای سطح منطقه پاکسازی شده است.
شهردار منطقه دو بیان کرد :الیروبی جداول و کانالها از انتشار آلودگی ،بوی نامطبوع ،آبگرفتگی
و ...جلوگیری میکند .زیرا هنوز برخی از محالت به اگو( سیستم فاضالب شهری) وصل نیستند
ی شوند .به همین دلیل شست و شوی جداول به صورت
و پساب منازل در جوی و جداول رها م 
روزانه انجام میشود.
فرقانی خاطرنشــان کرد :طی هفته گذشته الیروبی کانال روباز بزرگراه شهید چراغچی به طول
چهار هزار و  500متر ،شست و شوی  250متر از کانال ها و شست و شوی مکانیزه کانال های
سرپوشیده به طول  320متر صورت گرفته است.
وی اضافه کرد :شست و شوی مکانیزه جداول اقدام مهم کارگران زحمت کش خدمات شهری
منطقه اســت که به صورت روزانه انجام میشــود .در این زمینه هر روز 125هزار متر از جداول
منطقه به صورت مکانیزه و شســت و شوی دستی جداول کند رو به طول  20هزار مترمربع نیز
در هفته گذشته انجام شده است.

دفاع شهردار مشهد از طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم
ماده پنج مطرح شــد ،تفاوتهای خیلی جدی با
یکدیگر داشــت .ما چند دغدغه داشتیم و اعتقاد
بنده ین بــود که دغدغههای ممکن تا حد زیادی
رفع شده است.
شهردار مشهد تصریح کرد :بخشی از دغدغههای
ما مربوط به موضوعــات حملونقل و ترافیک و
بخشــی دیگر مربوط به کاهش حد پایین متراژ
برای ســاخت و ســاز بود که به صورت کامل در
این طرح رفع شد .البته این دغدغهها فقط مربوط
به ما نبوده بلکه دغدغههای شورای اسالمی شهر
مشهد ،آستان قدس رضوی و تولیت آستان قدس
رضوی است که تا حد زیادی رفع شده است.ک
کالئی عنوان کرد :بخشــی دیگــر از دغدغهها
مربوط به پروژههای ســرمایهگذاری بود .انتقاد ما
این است که پروژههای سرمایهگذاری باید در شهر
مشهد با محوریت دســتگاه قضا و در محل خود
پروژه تعیین تکلیف شود نه در تهران .این موضوع
عمال در مصوبه ارائه شده و مصوبه کمیسیون ماده
پنج نیز بر آن تصریح داشــته است که  ۱۴۳پروژه

سرمایهگذاری باید با محوریت دستگاه قضا تعیین
تکلیف شود و این اختیار داده شد تا در کمیسیون
ماده  ۱۰۰مسائل بررسی شود.
طرح کامال قابل دفاع است

وی ادامــه داد :بنده معتقــدم آن چیزی که به آن
رســیدیم با طرح اولیه فاصله جدی دارد و بسیار
پختهتر شده است و حاضرم کامال از آن دفاع کنم
زیرا این طرح کامال قابل دفاع است.
شهردار مشهد اظهار کرد :من ترجیح میدهم تاثیر
منطقی که به نفع همه مردم ،هویت شهر مشهد
و نظرات کارشناســی بود را در این طرح در نظر
بگیرم.کالئی بیان کرد :آقای استاندار دو کار بسیار
مهم انجام داد که ممکن است دیده نشده باشد که
البته این ماجرا کمی بی انصافی است؛ اقدام اول او
انتقال کامل موضوع از تهران به مشهد است .ما در
گذشــته با شیوه نامهای مواجه بودیم که کامال به
آن اعتراض داشتیم که چرا تصمیمگیری در تهران
اســت .در حال حاضر این شیوه نامه به کمیسیون
ماده پنج منتقل شده است.

 15اردیبهشت 99تحقق کامل شهروندسپاری
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد گفت :براساس وعده شهرداری،
از  15اردیبهشتماه ،شهروندسپاری در سامانه سیستم یکپارچه شهرسازی به طور کامل
اجرایی خواهد شد؛ بدون شک با تحقق این موضوع بسیار مهم ،حجم مراجعات به حوزه
شهرســازی کاهش مییابد ،در وقت و زمان مردم صرفهجویی خواهد شد و ارباب رجوع
میتواند با بهرهگیری از بستر اینترنت و بدون مراجعه به شهرداری درخواست خود را دنبال
و رصد کند.محمدهادی مهدینیا در حاشیه بازدید از واحدهای شهرسازی و درآمد مناطق
 1و  2شهرداری مشــهد با بیان اینکه شهرداری مشهد هرساله براساس مصوبه شورای
شــهر ،همزمان با دهه مبارک فجر تخفیفهایی را ویژه عوارض و پروانههای ساختمانی
درنظر میگیرد ،اظهارکرد :امســال به واسطه شــیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت حال
شــهروندان و کارکنان شهرداری ،شــورای شهر تدبیر و سیاست جدیدی را اندیشید و براساس آن ،تخفیف  24درصدی از  22دیماه
لغایت  22بهمنماه و  20درصد تخفیف هم  23بهمن تا  10اســفند اعمال میشــود.وی در ادامه گفت :بدون شک این تصمیم مانع
از تجمع و ازدحام ارباب رجوع در یک بازه محدود ،حفظ ســامت شــهروندان و کارکنان شهرداری و همچنین تسریع و ارتقاء سطح
کیفی پاسخگویی خواهد شد.مهدینیا با تقدیر از نیروهای حوزههای شهرسازی و درآمد مناطق مختلف شهرداری مشهد که در شرایط
سخت کنونی و همچنین حضور گسترده مردمی سعی بر ارائه خدمات مطلوب به شهروندان را دارند ،تصریح کرد :امیدواریم شهروندان
عزیز مشهدی طی روزهای آتی نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام نمایند و استفاده از تخفیف را به روزهای پایانی موکول نکنند.

وی افزود :نکته دوم این است که همه ذینفعان
را دور یکدیگر جمع کردند و گفتوگو و جلســات
زیادی برگزار شد تا اقناع صورت بگیرد و به نظرم
ایــن دو اقدام اســتاندار را باید بــه صورت جدی
حمایت کنیم .بنده به عنوان عضو کمیسیون ماده
پنج حتما از طرح حمایت میکنم و امیدوارم اجرا،
تحقیــق و ابالغ آن بتواند سروســامانی به وضع
موجود بدهد.
راهکار تامین آب ،بازچرخانی آبها و تصفیه
است

شهردار مشهد اظهار کرد :با توجه به حاکم بودن
اقلیم خشــک در شهر مشهد ،بایســتی برخورد
مشخصی با این موضوع صورت بگیرد .در چنین
شرایطی یا می توانیم تسلیم شرایط موجود شویم
و با محدودیت منابع آبی ،از توســعه فضای سبز
خودداری کنیم یا اینکه فضای ســبز شــهری را
توســعه داده ،با آلودگی هوا مقابله کرده و میزان
رطوبت و زیست پذیری را افزایش دهیم و چارهای
برای منابع آبی داشته باشــیم.وی افزود :یکی از

راهکارها برای تامین آب ،بازچرخانی آبها و تصفیه
آن است که بخشی توسط تصفیهخانههای موجود
در شهر مشهد انجام میشود اما تصفیهخانههای
محلی میتواند در شــبکه جداسازی آب شرب از
آب خام و رساندن آب به کمربندهای سبز و فضای
اصلی شهر مشهد به شدت موثر باشد.
کالئی بیان کرد :دو ویژگی مهم تصفیهخانه چهل
بازه این است که اوال تاکنون تصفیه خانههایی که
با روش  MBRپیشرفته عمل میکرد ،خروجی آن
در محیط طبیعی رهاســازی میشد زیرا  BODو
 CODآن در حدود  ۱۰۰بــود اما امروز با BOD
 ۱۰و  ۲۰ CODکامال شرایط آبیاری فضای سبز
را فراهم کردهایم و کیفیت آب مانند آب رودخانه
در باالدســت اســت و آب موجود این قابیلت را
دارد که در بستر جداســازی آب شرب از آب خام
و آبیاری فضای کالن شــهر مشهد در حوزه سبز
مورد استفاده قرار بگیرد .همچنین میتوانیم آن را
به کمربند ســبز منتقل کرده و تامین منابع آبی را
برعهده داشته باشیم.

اقدامات انجام شده در حوزه توس یکی از بخشهای موفق در عملکرد شورای پنجم است

رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شورای شهر مشــهد یکی از بخشهای موفق در
عملکرد مدیریت شــهری برخاسته از شــورای پنجم را حوزه توس دانست و تصریح
کرد :این موفقیت شامل حوزههایهمچون بازپیرایی جلوخان آرامگاه فردوسی ،اتصال
مســیر جلوخان به کهندژ و  ...و همچنین حوزه نرمافزاری همچون برپایی رویدادهای
همایش شــاهنامه در گذر جاده ابریشم  ،شــاهنامهخوانی  ،نقالی و زنگ شاهنامه در
مدارس میشود.
به گزارش صبح امروز بتول گندمی در حاشیه بازدید از داوری آثاری ارسالی به سومین
جشنواره ملی شاهنامهخوانی و نقالی کودک و نوجوان با بیان اینکه پرداختن به توس و
آرامگاه فردوسی یکی از وعدههای شورای پنجم به شهروندان عزیز مشهدی بوده است،
اظهارکرد :مشهد عالوه بر ظرفیت ارزشمند و برجست ه مذهبی چون بارگاه منور و قدسی رضوی ،دارای پتانسیل گرانسنگی چون
توس و آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی و اثر مانا و جاودانهای چون شاهنامه بوده که متاسفانه علیرغم نگاه ویژه رهبری ،سالها
مورد غفلت واقع شده و هیچکس هم بخاطر این قصور و کوتاهی مورد بازخواست و سوال قرار نگرفته است.
وی در ادامه گفت :مدیریت شهری در این دوره نگاه همهجانبهای نسبت به توسعه و عمران و بهسازی توس داشته که خوشبختانه
با نگاه و رویکرد تعاملی میراث فرهنگی نیز همراه شد و اتفاقات میمون و مبارک عمرانی در توس رقم خورد که از سرعت مناسبی
نیز برخوردار بود و ثمره و خروجی آن برای بازدیدکنندگان و شهروندان مشهدی کامال مشهود و ملموس است.

برنامهریزی برای پیادهسازی  ۷تصفیهخانه محلی در مشهد با مشارکت بخش خصوصی
معاون خدمات شهری شهردار مشهد گفت :هفت تصفیه خانه
محلی با همکاری شهرداری و بخش خصوصی برای مشهد در
نظر گرفته شده است.
به گزارش صبح امروز مهدی یعقوبی در آیین افتتاح تصفیهخانه
فاضالب محلی چهل بازه مشــهد به عنوان پیشــرفتهترین
تصفیهخانه غشــایی کشور اظهار کرد :فضاهای سبز شهری و
در مجموع محیط زیســت عاملی برای توسعه پایدار شهرها و
زیستپذیری شهر برای شهروندان است.
وی بــا بیان اینکه یکی از الزامات مهم ایجاد فضای ســبز در
شهرها مطابق بودن آن با شرایط اقلیمی شهر است ،خاطرنشان
کرد :در این راســتا اقدامات خوبی در شهرداری مشهد اجرایی
شــده و حتی نوع گونههای فضای ســبز در قالب کمیتههای
تخصصی بررسی و تمام اهرمهای الزم برای ایجاد فضای سبز
متناسب را اجرایی میکنیم.
معاون خدمات شهری شهردار مشهد افزود :استفاده از گونههای
بومی و کمکهای حمایتی شهرداری برای تولید آن انجام شده،
به طوری که در سالجاری شاهد اجرای یک پارک کم نهاده
در منطقه  ۱۲شهرداری با کمک دانشگاه فردوسی بودیم.

دستور کار داریم که با همت حوزه معاونت اقتصادی و همکاری
بخش خصوصی اجرایی خواهیم کرد.
معاون خدمات شــهری شهردار مشــهد افزود :فرایند احداث
تصفیهخانه چهل بازه بسیار پیشرفته بوده و در قالب دانش روز
دنیا اجرایی شده و ترکیبی از تصفیه بیولوژیکی فاضالب است
که این روش پیشرفته در کنار دستگاههای مدرن حداقل فضای
ممکن (حدود دو هزار مترمربع) را اشــغال کرده و خروجی آن
پساب با کیفیت است.
وی خاطرنشــان کرد :پساب تولیدی تصفیه خانه چهلبازه در
قالب یک خط انتقال به شبکه جداسازی آب شرب از آب خام
منتقل شده و ســپس به عرصههای کمربند سبز شهر انتقال
یافته و برای آبیاری درختان مورد استفاده قرار میگیرد.
یعقوبی یکی از شاخصههای تصفیه خانه چهل بازه را مباحث
زیســت محیطی آن دانســت و گفت :دو پروژه بزرگ محیط
زیســتی دیگر را با همین رویکرد در شــهر مشهد با حمایت
شورای شــهر و تخصیص اعتبار مورد نیاز و همراهی شورای
شهر اجرایی کردیم که یکی از آنها نخستین تصفیه خانه سپتاژ
کشور در حاشیه کشف رود است.

وی تاکید کرد :نکته حائز اهمیت اینکه فضاهای سبز شهری
قرار نیســت تنها مطابق با شــرایط اقلیمی باشــد ،بلکه باید
کارکردهایی از جمله تصفیه و تلطیف هوا ،زیبایی شهر و آرامش
روانی شهروندان را نیز به همراه داشته باشد که با توجه به این
موارد میطلبد فضای سبز تازهای را در شهر مشهد داشته باشیم.
یعقوبی ادامه داد :عمده بخشهای کشور ایران در محدودههای
خشــک و نیمه خشک واقع شده و با توجه به کم بودن میزان
بارشها ،نیاز است فضای سبز با منابع مطلوب آبیاری شود.وی
با بیان اینکه عامل مهم محدود شدن توسعه فضای سبز شهری
تامین منابع آبی مناسب است ،گفت :یکی از راهکارهای اساسی
و جدی برای توسعه فضای سبز ،استفاده از پسابهای تصفیه
شده مطابق با استانداردهای زیست محیطی است.

وی ادامه داد :نخســتین تصفیهخانه ســپتاژ کشور در حاشیه
کشــف رود در حال حاضر با  ۳۰درصد پیشــرفت فیزیکی در
حال اجرا است و تا پایان خردادماه سال آینده مورد بهرهبرداری
قرار میگیرد.
معاون خدمات شــهری شهردار مشهد گفت :خط انتقال خین
عرب نیز با تخصیص اعتبار مورد نیاز و دریافت پســاب کافی
اجرایی شده و تصفیه تکمیلی به رغم نیاز به تجهیزات خارجی
در فرایند طوالنی دریافت شده است تا برای سال آینده بیش از
شش میلیون متر مکعب در سال ظرفیت ایجاد کند.
گفتنی اســت تصفیهخانه محلی چلبازه با ظرفیت متوســط
چهار هــزار و  ۳۲۰مترمعکب در شــبانه روز با روش تصفیه
بیوراکتورهای غشایی()MBRبا هدف تصفیه فاضالب شهری،
کنترل الودگی آب ،تامین آب مورد نیاز فضای ســبز و درختان
سطح شهر مشهد افتتاح شده است.

کارکردهای فضای سبز شهری

پساب تصفیه شده به عنوان یک منبع آبی پایدار

معاون خدمات شــهری شهردار مشهد خاطرنشــان کرد :در

پیشرفت  30درصدی تصفیه خانه حاشیه کشف رود

مقایسه با منابع آبی موجود که ناپایدار بوده و متناسب با شرایط
اقلیمی در اختیار قرار میگیرد ،میتوان گفت پساب تصفیه شده
به عنوان یک منبع آبی پایدار مطرح اســت و به حفظ محیط
زیست کمک میکند.
به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شــهری شهرداری
مشهد ،وی افزود :حوزه خدمات شهری شهرداری برای استفاده
از پساب تصفیه شده تالشهای زیادی را انجام داده و در این
راستا ارتباط خوبی با دستگاههای مختلف از جمله استانداری،
آب منطقهای ،شــرکت آب و فاضالب و محیط زیست استان
برقرار کرده و مجوز الزم برای ایجاد تصفیهخانه محلی در ۱۵
نقطه شــهر مشهد را دریافت کرده است ،البته پس از جانمایی
و بررســیهای صورت گرفته تعــداد آنها به هفت تصفیهخانه

کاهش یافت.
یعقوبــی با بیان اینکه در حال حاضر دو تصفیه خانه محلی در
مشهد اجرایی شده که یکی از آنها در منطقه سیدی با ظرفیت
 ۱۴۰لیتر بر ثانیه در حال انجام است و امیدواریم تا اوایل سال
آینده مورد بهره برداری قرار گیرد ،اظهار کرد :تصفیهخانه محلی
دوم ،چهل بازه با ظرفیت تولید پساب  ۵۰لیتر بر ثانیه است که
هر دو با مشارکت سرمایهگذار بخش خصوصی اجرا شده است.
اجرای تصفیه خانه با دوره بهره برداری  15ساله توسط سرمایه
گذار
وی با تاکید بر اینکه تصفیه خانه چهلبازه با دوره بهر هبرداری
 ۱۵ساله از طریق ســرمای هگذار بخش خصوصی اجرایی شده
اســت ،تصریح کرد :اجرای پنح تصفیهخانه محلی دیگر را در
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سهمیه مشهدیها در لیگ برتر بسکتبال
بانوان حفظ شد

تیم مولتی کافه مشهد با برتری مقابل ستاد گاز تهران در فصل آینده لیگ برتر بسکتبال بانوان
ماندگار
به گزارش روابط عمومی فدراســیون بســکتبال ،امروز یک دیدار حساس از مرحله حذفی لیگ
برتر بانوان در تهران برگزار شــد که طی آن مولتی کافه مشــهد موفق شد با نتیجه  ۷۲بر ۵۰
ستاد گاز تهران را مغلوب کند.
به این ترتیب مولتی کافه همانند سینام مشهد فصل آینده هم در لیگ برتر بسکتبال بانوان بازی
خواهد کرد تا سهمیه خراسان رضوی به طور کامل حفظ شود.
بر اساس اعالم کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال ،ستاد گاز تهران و خانه بسکتبال بندرعباس
تیمهای سقوط کرده به لیگ دسته یک معرفی شدند.

دعوت  AFCاز فدراسیونها برای میزبانی
دیدارهای انتخابی جام جهانی

قهرمانی نیم فصل سرخ ها با گلباران گل گهر

تیم فوتبال پرسپولیس در آخرین دیدار خود در
نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال مقابل گل
گهر به پیروزی پنج ُگله رســید و ضمن ثبت
پرگلترین برد خود ،باالتر از سپاهان قهرمان
نیم فصل شد.
به گزارش مهر ،در آخرین دیدار از مســابقات
نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال و در دیدار
معوقــه هفته دهم ،پرســپولیس امروز جمعه
میهمــان تیم گل گهر ســیرجان بود که این
بازی با نتیجه  ۵بر صفر به ســود پرسپولیس
به پایان رسید.
در این بازی که از ساعت  ۱۵:۴۰در ورزشگاه
اختصاصی گل گهر آغاز شــد ،احمد نورالهی
( ،)۳۰امید عالیشاه ( ،)۶۰مهدی شیری (،)۶۸
احمــد زنــده روح ( - ۷۲گل بــه خودی) و
ســیامک نعمتی ( )۸۷برای پرسپولیس گلزنی
کردند .بــه این ترتیب پرســپولیس پنجمین
برد متوالی خود را کســب کرد و با  ۳۰امتیاز
قهرمان نیم فصل شد.

پرسپولیس؛همونهمیشگی

پرسپولیس این مسابقه را با ترکیب حامد لک،
سیدجالل حســینی ،کمال کامیابینیا ،مهدی
شیری ،ســعید آقایی ،میالد ســرلک ،احمد
نورالهی ،سیامک نعمتی ،وحید امیری ،احسان
پهلوان و امید عالیشاه آغاز کرد.
گل گهر در این مســابقه امیــر قلعه نویی و
«گادوین منشا» سرمربی و مهاجم خود را به
دلیل محرومیت در اختیار نداشت .بازی دو تیم
در نیمه نخســت با جذابیت زیادی دنبال شد
و موقعیتهــای زیادی روی دروازه دو تیم به
وجود آمد .گل گهریها که روی ارســالهای
بلند و کرنر برنامه داشــتند ،چنــد بار دروازه
پرسپولیس را تا آستانه باز شدن پیش بردند.
شــاگردان امیر قلعه نویی در روز محرومیت
ســرمربی خود از دقیقه  ۱۹تا  ۲۰ســه کرنر
متوالی به دست آوردند که یکی از این ضربات
کرنر به صورت مســتقیم به تیــرک دروازه
پرسپولیس برخورد کرد .در دقیقه  ،۳۰این تیم
پرسپولیس بود که با نفوذ از سمت چپ توسط

ســعید آقایی و تاثیر ســیامک نعمتی ،توسط
احمد نورالهی به گل رسید .این ششمین گل
نورالهی در این فصل برای پرسپولیس بود.
گل گهــر که نمیخواســت بازنده به رختکن
برود ،فشار روی دروازه پرسپولیس برای جبران
گل خورده را بیشــتر کرد .در دقیقه  ۳۸یونس
شاکری با یک ضربه ســر دروازه پرسپولیس
را تهدیــد کرد اما حامد لــک توپ را به کرنر
فرستاد .پرســپولیس هم با استفاده از فضای
ایجاد شده پشت بازیکنان گل گهر روی ضد
حمالت میتوانست گلهای بیشتری به ثمر
برســاند .در دقیقه  ۴۳وحید امیری در حالت
تک به تک با بشــاگردی دروازه بان گل گهر
قرار داشت اما ضربه مهاجم پرسپولیس توسط
بشاگردی دفع شد.
در نیمــه دوم بازهم این تیم گل گهر بود که
بازی را هجومی آغاز کرد تا کار را به تساوی
بکشــاند .این موقعیتها با دوندگی و فشــار
بازیکنان پرســپولیس راه به جایــی نبرد .در

511/1اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  .برابـر رای شـماره
 139960306021000832هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی ملک
بردسـکن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای مهدی مـرادی فرزند علی به شـماره شناسـنامه  38صادره از بردسـکن درششـدانگ یکباب سـاختمان
بـه مسـاحت  131/93متـر مربـع قسـمتی ازپالکهـای  214فرعـی از  8اصلـی بـه مسـاحت  64/68متـر و پلاک  3360فرعـی بـه مسـاحت  67/52مترمربع
واقـع درخراسـان رضـوی بخـش  4حـوزه ثبـت ملـک بردسـکن خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عباسـعلی فخر محـرز گردیده اسـت .لـذا به منظـور اطالع
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه  15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ،ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر
خواهـد شـد .تاریخ انتشـار نوبـت اول . 1399/11/15 :تاریـخ انتشـارنوبت دوم1399/12/2 :
غالمرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسناد وامالک بردسکن
511/2اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  .برابـر رای شـماره
 139960306021000833هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی ملک
بردسـکن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای جواد مرادی فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه  11407صادره از کاشـمر درششـدانگ یکباب سـاختمان
بـه مسـاحت  124/50متـر مربـع قسـمتی ازپلاک  214فرعـی از  8اصلـی واقـع درخراسـان رضـوی بخـش  4حوزه ثبـت ملک بردسـکن خریـداری از مالک
رسـمی آقـای عباسـعلی فخـر و اسـماعیل کفـاش محـرز گردیـده اسـت .لـذا بـه منظور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه  15روز آگهی می شـود
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد .بدیهی
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد .تاریخ انتشـار نوبـت اول . 1399/11/15 :تاریخ
انتشـارنوبت دوم1399/12/2 :
غالمرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسناد وامالک بردسکن
511/3هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()8707
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی نظر به دسـتور مـواد  1و  3و
قانـون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصـوب  1390/09/20و برابـر رای شـماره  139960306005008707مورخ 99/11/11
هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحد ثبتی نیشـابور تصرفـات مالکانـه و بالمعارض آقای علی شـهریار پـور فرزند محمدصادق نسـبت
بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت  154/65مترمربـع از پلاک شـماره  926فرعـی جایگزیـن  6فرعـی از  4اصلـی واقـع در اراضی گـذر ده ترک
بخـش  12حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالکیـن رسـمی محمدحسـین حجت االسلامی و باقـر حجت االسلامی محرز گردیـده اسـت.لذا بموجب
مـاده  3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده  13ائیـن نامه مربوطه ایـن اگهـی در دونوبت به فاصلـه  15روز
از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی کثیراالنتشـار در شـهرها و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتراض خـود را بـه اداره ثبت محـل وقوع ملک
تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد معتـرض بایـد ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل نماید و
گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد که در ایـن صورت اقدامـات ثبت موکـول به ارائـه حکم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتی ک
اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل رذا ارائـه نکنـد اداره ثبت مبـادرت به صدور سـند
مالکیـت مـی نمایـد و صـدور سـند مالکیت مانع از مراجعـه متضرر به دادگاه نیسـت  .تاریخ انتشـار نوبـت اول  99/11/15:تاریخ انتشـارنوبت دوم1399/12/2 :
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
511/4هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()8705
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی نظر به دسـتور مـواد  1و  3و
قانـون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصـوب  1390/09/20و برابـر رای شـماره  139960306005008705مورخ 99/11/10
هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور تصرفـات مالکانـه و بالمعارض آقـای احسـان چیتیان فرزنـد رجبعلی نسـبت به
ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت  33/51مترمربـع از پلاک شـماره  6فرعـی از  46اصلـی واقـع در اراضـی فیلخانه بخش  12حـوزه ثبت ملک نیشـابور
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمود سـلیمی محـرز گردیده اسـت.لذا بموجب مـاده  3قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی و مـاده  13ائیـن نامـه مربوطـه ایـن اگهـی در دونوبت به فاصلـه  15روز از طریق ایـن روزنامه و محلی کثیراالنتشـار در شـهرها و در روسـتاها از تاریخ
الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند معتـرض باید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم
اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محل تحویـل دهد کـه در این صورت
اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعی دادگاه اسـت و در صورتـی ک اعتـراض در مهلت قانونـی واصل نگـردد یا معتـرض گواهی تقدیم دادخواسـت به
دادگاه عمومـی محـل رذا ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می نمایـد و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضـرر به دادگاه نیسـت .
تاریخ انتشـار نوبـت اول 99/11/15 :تاریخ انتشـارنوبت دوم1399/12/2 :
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
511/5هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()8860
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون
تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره  139960306005008660مورخ  99/11/07هیات اول
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه عبدالهی فرزند محمدابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب
ساختمان به مساحت  89/10مترمربع از پالک شماره  85فرعی از  36اصلی واقع در اراضی گذر بوجخکی بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از
مالک رسمی آقای نوروز علی دهنوی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13
ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است
و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول 99/11/15 :تاریخ انتشارنوبت دوم1399/12/2 :
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
511/6هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()8685
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی نظر به دسـتور مـواد  1و  3و
قانـون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصـوب  1390/09/20و برابـر رای شـماره  139960306005008685مورخ 99/11/08
هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانون مذکور مسـتقر در واحد ثبتی نیشـابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای سیدحسـین حسـینی فرزند سـیدمحمد نسـبت به
ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت  244/05مترمربـع از پلاک شـماره  112فرعی از  9اصلـی واقع در اراضی گـذرده کالغ بخش  12حـوزه ثبت ملک
نیشـابور خریـداری از مالـک رسـمی آقای غالمحسـین شـاهزاد نیشـابوری محرز گردیده اسـت.لذا بموجب مـاده  3قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده  13ائیـن نامـه مربوطه ایـن اگهی در دونوبت بـه فاصلـه  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشـار در شـهرها
و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نماینـد معترض باید ظـرف مدت یک
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل نمایـد و گواهـی تقدیم دادخواسـت را بـه اداره ثبت محـل تحویل دهد
کـه در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی ک اعتـراض در مهلت قانونـی واصل نگـردد یا معتـرض گواهی
تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل رذا ارائـه نکنـد اداره ثبت مبـادرت به صدور سـند مالکیت می نمایـد و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضرر
به دادگاه نیسـت  .تاریخ انتشـار نوبت اول 1399/11/15:تاریخ انتشـارنوبت دوم1399/12/2 :
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

مقابل ،سرخپوشــان برای ضد حمالت برنامه
داشتند و موفق شدند از این طریق در عرض
 ۱۲دقیقه سه بار گلزنی کنند.
ابتدا امید عالیشــاه با حمل توپ و سرعت باال
خود را از ســمت چپ دفاع گل گهر به دروازه
این تیم رســاند و با یک ضربه فنی گل دوم
پرســپولیس را به ثمر رســاند .در دقیقه ۶۸
سیامک نعمتی از همان منطقه شوت محکمی
به ســمت دروازه گل گهر زد .بشاگردی این
توپ را به صورت ناقــص دفع کرد و مهدی
شــیری مدافع پیش تاخته پرسپولیس با یک
ضربه ســر ،توپ برگشتی را به تور دروازه گل
گهر رســاند .در دقیقــه  ۷۲و بازهم از منطقه
دفاع چپ گل گهر ،مهدی شــیری توپ را به
ســمت دروازه گل گهر فرستاد که زنده روح
مدافع گل گهر به اشــتباه دروازه تیم خودی
را باز کرد.
پرســپولیس بعد از گل چهــارم فرصتهای
دیگــری برای گلزنی داشــت و در دقیقه ۷۷

یکبار توپ را به تیرک دروازه گل گهر زد .در
حالی که بازی رو به اتمام بود ،سیامک نعمتی
موفق شد با اشتباه بشاگردی در دقیقه  ۸۷گل
پنجم مسابقه را وارد دروازه حریف کند تا تیر
خالص را به گل گهر بزند؛ تیمی که با هدایت
امیر قلعه نویی اوایل فصل حتی صدرنشین و
در عرش لیگ برتر فوتبال ایران بود اما در نیم
فصل ،با این باخت سنگین به فرش رسید .گل
گهر حاال با  ۲۲امتیاز در رده نهم قرار دارد.
شــاگردان یحیی گل محمدی در پرسپولیس
ســه برد متوالی یک بر صفر را کســب کرده
بودند و با پیــروزی پرگل امــروز ،عالوه بر
قهرمانی نیم فصل به بردهای اقتصادی و کم
گل خود نیز پایان دادند.
در بازی امروز بهنــام برزای بازیکن گل گهر
بــا دریافت کارت زرد دوم خود از پیام حیدری
داور مسابقه ،از زمین اخراج شد.
نیم فصل دوم این بازیها از روز  ۱۱اســفند
آغاز خواهد شد.

511/7هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()8659
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی نظر به دسـتور مـواد  1و
 3و قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصـوب  1390/09/20املاک متقاضیانی که در هیـات موضوع مـاده یک قانون
مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر گردیده اسـت جهت اطلاع عموم به
شـرح ذیـل اگهـی مـی گـردد .املاک متقاضایان واقع در حـوزه ثبتی نیشـابور بخش  5پلاک  15اصلی الف)  25فرعی آقای قاسـم سـلیمانی فرزنـد غالمعلی
نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت  203/10مترمربـع واقـع در اراضـی فـاروب رمـان خریـداری از مالکین رسـمی مسـعود .منصـور .مرجانه.
وحیـده و لیـدا شـهرت همگـی سـعیدی برابـر رای شـماره  139960306005008659ب)  25فرعـی خانـم همایـون لطفی فرزنـد عبدالرحیم نسـبت به یکباب
سـاختمان بـه مسـاحت  177/35متـر مربـع واقـع در اراضـی فـاروب رمان خریـداری از مالکین رسـمی مسـعود .منصـور .مرجانه .وحیـده و لیدا شـهرت همگی
سـعیدی برابـر رای شـماره . 139960306005008658لـذا بموجـب مـاده  3قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده
 13ائیـن نامـه مربوطـه ایـن اگهـی در دونوبـت به فاصلـه  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشـار در شـهرها و در روسـتاها از تاریـخ الصاق در محل
تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند معتـرض باید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت
بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نماید و گواهی تقدیم دادخواسـت را بـه اداره ثبت محـل تحویل دهد کـه در این صورت اقدامـات ثبت موکول
بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی ک اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگردد یا معتـرض گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل
رذا ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیت مـی نماید و صدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضرر بـه دادگاه نیسـت بدیهی اسـت برابر ماده
 13ائیـن نامـه مذکـور در مـورد قسـمتی از امالکـی کـه قبلا اظهارنامه ثبتـی پذیرفته نشـده واحد ثبتی بـا رای هیات پـس از تنظیـم اظهارنامه حـاوی تحدید
حـدود مراتـب را در اولیـن اگهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود بصـورت همزمـان بـه اطلاع عمـوم می رسـاند و نسـبت به املاک در جریـان و فاقد سـابقه تحدید
حـدود واحـد ثبتـی اگهـی تحدید حـدود را بصورت اختصاصی منتشـر مـی نماید .تاریخ انتشـار نوبـت اول 99/11/15 :تاریـخ انتشـارنوبت دوم1399/12/2 :
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
511/8هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()8315
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی نظر به دسـتور مـواد  1و  3و
قانـون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصـوب  1390/09/20و برابـر رای شـماره  139960306005008315مورخ 99/10/25
هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکور مسـتقر در واحد ثبتی نیشـابور تصرفـات مالکانه و بالمعـارض آقای علی عارف پور فرزند محمدحسـین نسـبت به
ششـدانگ یکبـاب محوطـه مشـتمل بـر بنـا بـه مسـاحت  272/88مترمربع از پالک شـماره  51و  52فرعـی از  8اصلی واقـع در اراضی گذرسـلطان اباد بخش
 12حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریداری از مالک رسـمی خانم مهناز سـادات قرشـی فرزند سـیدمحمدعلی محرز گردیده اسـت.لذا بموجب مـاده  3قانون تعیین
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده  13ائین نامـه مربوطه این اگهـی در دونوبت به فاصلـه  15روز از طریق ایـن روزنامه و
محلـی کثیراالنتشـار در شـهرها و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتراض خـود را به اداره ثبـت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نمایند
معتـرض بایـد ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت بـه تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل نماید و گواهـی تقدیم دادخواسـت را به
اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه در ایـن صورت اقدامـات ثبت موکول بـه ارائه حکم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتی ک اعتـراض در مهلـت قانونی واصل
نگـردد یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل رذا ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت به صـدور سـند مالکیت مـی نماید و صدور سـند
مالکیـت مانـع از مراجعـه متضرر به دادگاه نیسـت  .تاریخ انتشـار نوبـت اول  99/11/15 :تاریخ انتشـارنوبت دوم1399/12/2 :
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
511/9هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()8271
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی نظـر به دسـتور مواد 1
و  3و قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مصـوب  1390/09/20و برابـر رای شـماره  139960306005008271مـورخ
 99/10/23هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحد ثبتی نیشـابور تصرفـات مالکانـه و بالمعارض آقای محمـد عمارلو فرزنـد علی اصغر
نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت  78/45مترمربـع از پالک شـماره  20فرعـی از  37اصلی واقع در اراضی کوشـک بخـش  12حوزه ثبت
ملـک نیشـابور خریـداری از مالـک رسـمی آقـای غالمرضـا محمـودی محـرز گردیـده اسـت.لذا بموجب مـاده  3قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده  13ائیـن نامـه مربوطه ایـن اگهی در دونوبت بـه فاصلـه  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشـار در شـهرها
و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نماینـد معترض باید ظـرف مدت یک
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل نمایـد و گواهـی تقدیم دادخواسـت را بـه اداره ثبت محـل تحویل دهد
کـه در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی ک اعتـراض در مهلت قانونـی واصل نگـردد یا معتـرض گواهی
تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل رذا ارائـه نکنـد اداره ثبت مبـادرت به صدور سـند مالکیت می نمایـد و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضرر
بـه دادگاه نیسـت  .تاریخ انتشـار نوبـت اول 99/11/15 :تاریخ انتشـارنوبت دوم1399/12/2 :
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
511/10اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فریمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده  3و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره
 139960306022001171هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت
ملـک فریمـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای سـید علی نیرومند الفتی فرزند سـید کاظم بشـماره شناسـنامه  8702صادره از فریمـان دریک قطعه
زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت  229128/71متـر مربـع پلاک فرعـی از  319اصلـی واقـع در بخـش  5خریـداری از مالکیت مشـاعی متقاضی محـرز گردیده
اسـت .لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه  15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم وپس از اخذ رسـید  ،ظـرف مدت یک
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض  ،دادخواسـت خـودرا بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض
طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .تاریـخ انتشـار نوبـت اول  1399/12/2:تاریـخ انتشـارنوبت دوم1399/12/17:
محمدرضا رجایی مقدم  -رئیس ثبت اسناد وامالک فریمان
مفقودی
سـند کمپانـی خـودرو پیـکان وانـت مـدل  1384به شـماره پالک  32ایـران  328ص  52شـماره موتـور  11284046754و شـماره شاسـی  12120938به نام
سـتار مجیـدی صنـم مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط میباشـد.
مفقودی
سـند کمپانـی خـودرو سـواری پیـکان مـدل  1388به شـماره پلاک  32ایـران  838ص  43شـماره موتـور  11488079321و شـماره شاسـی  874760به نام
عصمـت عیسـی پـور مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط میباشـد.
مفقودی
بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس مـدل  1394بـه شـماره پلاک  42ایـران  413ب  38شـماره موتـور  124K0627784و شـماره شاسـی
 NAAN21CA7FH382496مربـوط بـه ابوالفضـل علیمردانـی مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط میباشـد.
مفقودی
سـند کمپانی خودرو سـواری سیسـتم پراید تیپ سـایپا 141ای مدل  1387به شـماره پالک  42ایران  931ی  23شـماره موتور  2598459و شـماره شاسـی
 S1482287269585مربـوط بـه علـی توکلـی نیا مفقـود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط میباشـد.
مفقودی
بـرگ سـبز و کارت موتـور سـیکلت هنـدا هیرمنـد  125ccمدل  1386به شـماره پالک  769 - 86966شـماره موتور  323-2522و شـماره تنـه  8695598به
نـام رامین کهنسـال مقـدم مفقود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط میباشـد.
مفقودی
سـند کمپانـی موتـور سـیکلت هنـدا تکتـاز  125ccمـدل  1395بـه شـماره پلاک  774 - 49834به نـام امید مجیـدی مفقود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط
میباشـد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا در اطالعیهای رسمی ،از دعوت فدراسیونهای آسیایی برای میزبانی
دیدارهای انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲خبر داد.
به گزارش ســایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا ( ،)AFCبا در نظر گرفتن محدودیتهای
ســفر و قرنطینه به خاطر شــیوع ویروس کووید 19-در سراسر قاره و به دنبال روند مشورت
نزدیک با فدراســیونهای عضو AFC ،و فیفا در تصمیمی مشترک با تعویق عمده بازیهای
مقدماتی جام جهانی  2022قطر و جام ملتهای آسیا  2023موافقت کردند.
آخرین بازی برنامهریزی شــده برای هفتههای هفتم و هشتم این رقابتها که قرار است 25
و  30مارس ( 5و  10فروردین  )1400برگزار شوند ،به شرح زیر است:
نپال  -استرالیا
مغولستان  -ژاپن
عربستان سعودی  -یمن
تاجیکستان  -مغولستان
 AFCهمچنان ســامت بازیکنان ،تیمها ،مقامات برگزارکننده مسابقات و همه ذینفعان را
باالترین اولویت خود میداند و با فدراســیونهای عضو برای نظارت نزدیک بر شــرایط قاره
همکاری میکند.
بهعنوان بخشی از تالش برای اطمینان یافتن از سالمت و تکمیل موفق انتخابی جام جهانی،
کنفدراسیون فوتبال آسیا از فدراســیونها برای میزبانی دیدارهای گروههای خود به صورت
متمرکز دعوت و برنامه بازیها را در ژوئن  ،2021تأیید و اعالم میکند؛ جایی که مســابقات
انتخابی متمرکز از  31می تا  15ژوئن  10( 2021تا  25خرداد) ادامه مییابد.

ایران؛ بیستونهم جهان و دوم آسیا

تیــم ملی ایــران در اولین ردهبندی تیمهای ملی فوتبال جهان در ســال  ،۲۰۲۱بدون تغییر
همچنان در جایگاه بیســتونهم جهان و دوم آســیا قرار دارد.به گزارش تســنیم ،فدراسیون
جهانی فوتبال (فیفا) اولین ردهبندی تیمهای ملی فوتبال را در ســال  2021منتشر کرد که بر
اساس ردهبندی ماه فوریه ،تیم ملی فوتبال ایران بدون تغییر نسبت به آخرین ردهبندی سال
 2020همچنان با  1496امتیاز در جایگاه بیستونهم جهان قرار دارد.

511/11اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی  .برابر رای شـماره
 139960306271003817هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت
ملـک مشـهد منطقـه پنـج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم صغـری افتخـاری اسـتاد فرزند قربـان در ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت
 208متـر مربـع قسـمتی از پلاک  65اصلـی بخـش  9مشـهد واقع درطبرسـی 52المهـدی غربی  14پلاک 6خریـداری از محمد رضا صالحی کارشـک
محـرز گردیـده اسـت .لـذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه  15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ
رسـید ،ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.ضمنا صدور سـند مانـع از مراجعه متضـرر به دادگاه نخواهد شـد .م.الـف 127تاریخ
انتشـار نوبـت اول  1399/12/2:تاریخ انتشـارنوبت دوم1399/12/17:
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

511/12اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی  .برابر رای شـماره
 139960306271000880هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت
ملـک مشـهد منطقـه پنـج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای مهـدی ابراهیـم زاده فرزنـد علی اصغـر در ششـدانگ اعیـان یک بـاب خانه به
مسـاحت  98متـر مربـع قسـمتی از پلاک  13فرعـی از  1اصلـی بخش  9واقع در خیابـان ابوطالب  42پلاک  8اعیان متعلق بـه خودمتقاضی و عرصه
موقوفـه حـاج اسـماعیل محـرز گردیـده اسـت .لـذا به منظور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه  15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در صورت
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.ضمنا صدور سـند مانع از مراجعـه متضرر بـه دادگاه نخواهد
شـد .م.الف 129تاریخ انتشـار نوبـت اول  1399/12/2:تاریخ انتشـارنوبت دوم1399/12/17:
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

511/13اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی  .برابر رای شـماره
 139960306271003905هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه
ثبـت ملـک مشـهد منطقـه پنـج تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای مهـدی افخمی فرزنـد محمددر ششـدانگ اعیان یـک باب خانه به مسـاحت
 105/87متـر مربـع قسـمتی از پلاک  71اصلـی واقـع در مشـهد گاز شـرقی نرسـیده بـه میـدان بارنوغـان رسـالت  52پلاک  835اعیان متعلـق به خود
متقاضـی و عرصـه موقوفـه قهـار قلـی میـرزا محـرز گردیده اسـت .لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه  15روز آگهی می شـود در
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند.
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.ضمنا صدور سـند مانـع از مراجعه
متضـرر بـه دادگاه نخواهد شـد .م.الـف 109تاریخ انتشـار نوبـت اول .1399/11/15 :تاریخ انتشـار نوبـت دوم1399/12/2 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

511/14هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی ()11/40
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون ومـاده  13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی نظریه دسـتور مواد1و3و
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مصـوب  1390/09/20و برابـر رای شـماره  139960306005008562مـورخ
 99/11/05هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض ناصـر ملازم الحسـینی فرزند
مسـعود نسـبت بـه ششـدانگ یـک بـاب مغازه به مسـاحت  91/53متر مربع از پالک شـماره  377فرعـی از  232اصلـی واقع در اراضی نجـف آباد بخش 2
حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالـک رسـمی آقای میکائیـل هارتونیان محـرز گردیده اسـت .لذا به موجـب ماده  3قانـون تعییـن تکلیف وضعیت
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی و مـاده  13آئین نامـه مربوطه این آگهـی در دو نوبت بـه فاصلـه  15روز از طریق ایـن روزنامه و محلی
کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق تـا در صورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه آرای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند باید از
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتراض خـود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند
معتـرض بایـد ظـرف مـدت یکمـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت را به
اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامات ثبـت موکول به ارائـه ی حکم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتیکـه اعتراض در مهلـت قانونی
واصـل نگـردد یـا معتـرض گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل را ارائه نکنـد اداره ثبت مبـادرت به صدود سـند مالکیت مـی نماید و صدور
سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضرر دادگاه نیسـت .م الـف  99/432م الف 99/:تاریخ انتشـار نوبـت اول  99/12/2:تاریخ انتشـار نوبـت دوم99/12/17:
علی امینی – رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

511/15هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()9336

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی نظر به دسـتور مواد
 1و  3و قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مصـوب  1390/09/20و برابـر رای شـماره 139960306005009336
مـورخ  99/11/27هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکور مسـتقر در واحد ثبتی نیشـابور تصرفـات مالکانه و بالمعـارض آقای سـعید خماریان فرزند
موسـی نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان به مسـاحت  301/79مترمربـع از پالک شـماره  2117اصلی واقع در اراضی شـهر بخش یـک حوزه ثبت
ملـک نیشـابور خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبـاس دوک تـراش فرزند رجب محـرز گردیده اسـت.لذا بموجـب ماده  3قانـون تعیین تکلیـف وضعیت
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده  13ائیـن نامـه مربوطـه این اگهـی در دونوبت بـه فاصلـه  15روز از طریـق این روزنامـه و محلی
کثیراالنتشـار در شـهرها و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند
معتـرض بایـد ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت بـه تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومـی محل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت را
بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه در این صـورت اقدامات ثبـت موکول به ارائـه حکم قطعی دادگاه اسـت و در صورتـی ک اعتـراض در مهلت قانونی
واصـل نگـردد یـا معتـرض گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل رذا ارائـه نکند اداره ثبـت مبادرت به صدور سـند مالکیت مـی نماید و صدور
سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضرر به دادگاه نیسـت  .تاریخ انتشـار نوبـت اول  99/12/02تاریخ انتشـار نوبـت دوم 99/12/17
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

511/16هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()9240

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی نظر به دسـتور مواد 1
و  3و قانـون تعییـن تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصـوب  1390/09/20و برابـر رای شـماره  139960306005009240مورخ
 99/11/23هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحد ثبتی نیشـابور تصرفـات مالکانـه و بالمعارض آقـای مصطفـی میرزابیاتی فرزند
محمـد نسـبت بـه ششـدانگ یکباب سـاختمان بـا کاربری دامـداری بـه مسـاحت  1980مترمربـع از پالکهـای شـمارهای 22.18.16.14.12.10.7.5.3.1
فرعـی از  138اصلـی واقـع در اراضـی فرخنجـان بخـش  2حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمدحسـین میرزابیاتـی محرز
گردیـده اسـت.لذا بموجـب مـاده  3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده  13ائیـن نامه مربوطـه این اگهی
در دونوبـت بـه فاصلـه  15روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی کثیراالنتشـار در شـهرها و در روسـتاها از تاریـخ الصاق در محـل تا دو ماه اعتـراض خود را
بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد معترض باید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت
بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویل دهد کـه در این صـورت اقدامات ثبـت موکول بـه ارائه حکم
قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی ک اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل رذا ارائه
نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت مـی نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضـرر بـه دادگاه نیسـت  .تاریـخ انتشـار نوبت اول
 99/12/02تاریخ انتشـار نوبـت دوم 99/12/17
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
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واعظی :عوامل توهین به رییس جمهوری شناسایی شدند

رییـس دفتـر رییـس جمهـوری از شناسـایی عوامل توهیـن به رییس
جمهـوری خبـر داد و از دسـتگاه قضایـی ،وزارت اطالعات و اسـتاندار
اصفهـان بابـت برخـورد بـا عامالن ایـن حادثـه قدردانـی کرد.محمود
واعظـی افـزود :ایـن موضوع بحـث رییس جمهور نیسـت بلکـه نهاد
ریاسـت جمهـوری مطرح اسـت ۲۴ .میلیـون نفر به رییـس جمهوری
رای دادنـد و اگـر قـرار باشـد  ۲۰نفـر به خودشـان اجازه دهنـد که هر
کاری دلشـان بخواهد بکنند ،عم ً
ال بقیه نهادهـا ،ارگانها و مجموعهای
کـه بایـد کشـور را اداره کنـد را تضعیـف مـی کنند ضمـن اینکه مقام
معظـم رهبـری بارهـا و بارهـا تاکیـد کردنـد انتقـاد خـوب اسـت امـا
توهیـن ،بدزبانـی ،بـی اخالقی و فحاشـی نبایـد انجام شـود.وی ادامه
داد :چهـار مـاه دیگـر انتخابـات ریاسـت جمهـوری را پیـش رو داریم
آیا درسـت اسـت طرفـداران یـک کاندیدا بـه کاندیـدای دیگر فحش
دهنـد و بـرای او تقاضای مـرگ کنند؟واعظـی گفت :از قـوه قضاییه،
وزارت اطالعـات و همچنیـن از مـردم و مسـئوالن اصفهـان و قـوای
دیگـر هـم بابت برخـورد خوبـی که انجـام شـد ،قدردانـی میکنم.در
مراسـم راهپیمایـی  ۲۲بهمن عده ای موتورسـوار بـه رییس جمهوری
توهیـن کردنـد .ایـن رفتـار بـا واکنـش قاطع شـخصیت هـا و فعاالن
سیاسـی مواجه شد.
ترامپ بار دیگر درباره ایران اظهار نظر کرد

رئیسجمهـوری سـابق آمریـکا بـا انتقـاد از سیاسـتهای دولت جدید
ایـن کشـور در قبـال ایـران ،گفـت کـه دموکراتهـا در برابـر تهـران
رویکـردی منفعالنـه دارند.ترامـپ گفـت کـه دموکراتهـا آمریـکا را
آخریـن محـور توجـه خود قـرار دادهانـد و تصمیـم دارند همـه چیز را
در برابـر چیـن و همچنیـن ایـران رهـا کنند.ترامـپ بـار دیگـر ادعای
تقلـب در انتخابـات ریاسـتجمهوری نوامبـر گذشـته را تکـرار کرد و
گفـت کـه در جریـان این انتخابـات ،اتفاقات بد و نادرسـتی رخ داد که
بایـد مورد بررسـی قـرار گیرد.وی از اظهـار نظر درباره حضـور خود در
انتخابـات  ۲۰۲۴خـودداری کـرد و گفت کـه میخواهم کمـی در این
زمینـه سـکوت کنم.
پیشنهاد نماینده اصولگرا به دختر حاکم دبی :به ایران بیا!

زهـره الهیـان ،نماینـده اصولگـرای تهـران در مجلـس در توئیتـی
بـه دختـر حاکـم دبـی پیشـنهاد کـرد به ایـران سـفر و در کشـورمان
اقامـت کند.شـبکه تلویزیونـی «بیبیسـی» ویدئویی متعلـق به دختر
جـوان حاکـم دبـی را منتشـر کـرد کـه در آن میگوید زندانی شـده و
جانـش در خطـر اسـت .شـاهزاده لطیفه در ایـن فیلم میگویـد« :من
مثـل یـک گـروگان در ویالیـی کـه به زنـدان تبدیل شـده بازداشـت
هستم».شـاهزاده «لطیفه بنت محمد آل مکتوم»  ۳۴سـاله ،در سـال
 ۲۰۱۸تلاش کـرد بـا کمـک یـک مقـام اطالعاتـی سـابق فرانسـه
کـه در قایقـی منتظـر او بـود از طریـق دریـا از امـارات فـرار کنـد ،اما
نیروهـای کمانـدو او را در مقابل سـواحل هنـد بازداشـت کردند بنا به
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دفتر خراسان شمالی٠٥٨٣٢٢٥٩٠١٨ :

درگاه پرداخت امن

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به توییت عجیب الهیان درباره دختر حاکم دبی /مازنی :باید جبهه های سیاسی دائمی
تشکیل شود /صادق خرازی :تحریم ها به هیچ وجه نعمت نیست

تأییـد خواهـر لطیفـه ،او در دبـی در حبس به سـر میبـرد و نیروهای
پـدرش او را تحـت نظـر دارند.
صادق خرازی :تحریم ها به هیچ وجه نعمت نیست

صـادق خرازی مـی گوید :تحریم بـه هیچ وجه نعمت نیسـت ،تحریم
بـرای کشـور و مـردم مـا ضرر و خسـران اسـت و خـدا کنـد روزی در
کشـورمان هیچ تحریمی نداشـته باشیم.
صفار هرندی :بعضی فکر میکنند جام زهر را در هر دورهای باید
به رهبر نوشاند

عضـو مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام گفـت :بعضی فکـر میکنند
ایـن جـام زهـر را در هـر دورهای بایـد بـه رهبـر نوشـاند ،در حالیکـه
امـام(ره) میگویـد فکـر نکنیـد این یک انتخـاب خوب اسـت چارهای
جـز آن نیست.محمدحسـین صفارهرنـدی عضـو مجمـع تشـخیص
مصلحـت نظـام ،در برنامـه «بـدون توقـف» با اشـاره به اینکه کشـور
پـس از پیـروزی و مقاومت مـردم در عملیات مرصاد بیمه شـد ،گفت:
ایـن اتفـاق فصـل نهایـی تحکیـم موقعیـت انقالب اسلامی بـود به
گونـهای کـه دیگـر بعـد از آن هیـچگاه شـاهد عملیـات نظامـی علیه
ایران نشـدیم .وی در پاسـخ به این سـؤال که «ظاهرا امام(ره) راضی
بـه پایـان جنـگ بـه آن شـکل نبودنـد چـرا قطعنامـه پذیرفته شـد»
تصریـح کرد :پایـان جنگ اصوال زمـان پذیرفتن قطعنامه اسـت ،ولی
چـه اتفاقـی افتاد؟ بعد از اینکـه قطعنامه را پذیرفتیـم از غرب و جنوب
لشـکر مسـتقیم صدامیها و جریـان منافقان حمله کردنـد ،اینکه یک
عـده دنبـال پایـان جنـگ بودند کـدام پایـان ،پس چـرا جنـگ از آن
طـرف ادامه پیـدا کرد؟.
ت های انتخاباتی
توضیحات نایب رئیس مجلس برای فهرس 
منتشر شده در فضای مجازی

نایـب رئیس اول مجلس گفت :فهرسـتهای انتخاباتی منتشـر شـده
در فضـای مجـازی دربـاره انتخابـات  ۱۴۰۰با محوریت من رسـمیت
ندارند.امیرحسـین قاضی زاده هاشـمی درباره فهرسـت های انتخاباتی
منتشـر شـده در فضـای مجـازی گفت :لیسـتهای منتشـر شـده در
فضای مجازی که اسـمی از من برده شـده رسـمیت ندارند.وی افزود:
ایـن فهرسـت هـای انتخاباتـی از منبـع نامعلـوم در فضـای مجـازی
دسـت به دسـت میشـود.
روایت حداد عادل از جزئیات پیام رهبر انقالب به پوتین

وی گفـت :رهبـر معظـم انقلاب در مـوارد مختلفـی بـه رؤسـای
کشـورهای مختلـف پیـام دادهانـد؛ مـا بـا روسهـا در سـوریه ،قرهباغ
روابـط اقتصـادی و برجـام حرفهـا داریـم و پیام رهبر معظـم انقالب
بـه پوتیـن ناظـر به ایـن موضوعات بوده اسـت .رئیس اسـبق مجلس
شـورای اسلامی گفـت :وزارت خارجـه روسـیه اعلام کـرده کـه هر
مقـام خارجـی قصد دیدار بـا پوتین دارد بایـد دو هفته قرنطینه باشـد،

ضمـن اینکـه الریجانـی و دیگـران هـم بـا پوتیـن دیـدار نکردهانـد.
حدادعـادل افـزود :مجلـس هماکنون زیـر ذرهبین اسـت و بارها این را
مشـاهده کردهایـم .ایـن در حالی اسـت که برای موضوعـات مختلفی
بـرای مجلـس و نماینـده حـرف درمیآورنـد کـه مـا آن را در موضوع
درگیـری یـک نماینـده با سـرباز ،رد کلیـات بودجه و یـا رأی مثبت و
منفـی بـه طرحهـا و لوایـح میبینیـم ،ولـی در مجمـوع ،جامعـه باید
بصیرت و هوشـمندی داشـته باشـد.
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به توییت عجیب الهیان
درباره دختر حاکم دبی

زهـره الهیـان نماینـده ای کـه بـه اظهـارات جنجالـی مشـهور اسـت
در تـازه تریـن توییـت خـود درباره گـروگان گیـری دختـر حاکم دبی
نوشـت « :بـه ایـران بیـا .میتوانـی در ایران همچـون سـایر بانوان و
دختـران ایرانـی هـم درس بخوانـی و هم زندگـی کنی!»ایـن توییت
نماینـده انقالبـی مجلس در حالی منتشـر شـد که با واکنش بسـیاری
از کاربـران در ایـن شـبکه اجتماعـی مواجـه شـد .بـه عنـوان نمونـه
«سـمیرا عالـم پنـاه» خبرنـگار خبرگـزاری ایلنـا در همیـن رابطـه در
پاسـخ بـه ایـن نماینـده مجلـس گفت« :شـما که جـواب تلفـن نمی
دهیـد الاقـل اینجـا بگویید برای زنـان زندانی چـه کـرده اید».الهیان
آبـان مـاه گذشـته گفتـه بـود :اگـر مصوبـه شـورای عالـی انقلاب
فرهنگـی در زمینـه حجـاب قابلیـت اجرا نـدارد آن را تبدیـل به قانون
کنیـم تـا امـکان نظـارت مجلـس بر حسـن اجرای آن بیشـتر شـود.
معاون سپاه قدس :به عراق یک فشنگ رایگان ندادیم ولی در
سوریه هزینه کردیم

معـاون سـپاه قـدس بـا بیـان اینکـه برخـی نسـبت بـه هزینههـای
صـورت گرفتـه در محـور مقاومـت انتقـاد دارنـد ،گفت :در ایـن زمینه
بایـد گفـت کـه حتـی یـک فشـنگ رایـگان بـه عـراق ندادهایـم اما
در سـوریه هزینـه کردهایـم ،از سـوی دیگـر بایـد توجـه داشـت کـه
چنانچـه مـا در محـور مقاومت فعالیت نداشـتیم امروز بایـد برای حفظ
مرزهایمـان هزینـه میکردیم.رسـتم قاسـمی پیش از ظهر پنجشـنبه
در نشسـت خبـری کـه در مجتمـع فرهنگـی ،مطبوعاتـی اصفهـان
برگـزار شـد با بیـان اینکه در حـال حاضر در صنعت نفت کشـور هیچ
فـرد خارجـی وجود نـدارد ،اظهار داشـت :هدف تحریمهـا جلوگیری از
گسـترش صنعـت نفـت بود که خوشـبختانه محقق نشـد.وی بـا بیان
اینکـه باالتریـن سـطح توسـعه در صنعت نفت کشـور در سـال  ۹۰و
 ۹۱اتفـاق افتـاد ،ابـراز داشـت :همچنین در ایـن بازه زمانی بیشـترین
نفـت از کشـور صادر شـد.

ی شود؟
نشست های انتخاباتی احمدی نژاد کجا برگزار م 

روز گذشـته سـایت دولت بهار ارگان تبلیغاتی جریـان محمود احمدی
نـژاد مدعـی شـده بود کـه وزارت اطالعات بـا اسـتفاده از یک فضای
آموزشـی از احمـدی نـژاد جاسوسـی مـی کند.برخـی منابـع آگاه از
برگـزاری جلسـات منظـم جریان موسـوم به بهـاری ها بـرای حضور
فعـال در انتخابـات  1400خبـر داده اند.گفتـه شـده اسـت کـه بهمن
شـریف زاده روحانـی نزدیـک بـه محمود احمـدی نژاد و سـردار احمد
خورشـیدی پـدر دامـاد احمدی نـژاد این جلسـات انتخاباتـی را که در
منطقـه تهرانپـارس تهـران برگزار می شـود را اداره مـی کنند .گفتنی
اسـت روز گذشـته سـایت دولـت بهـار ارگان تبلیغاتی جریـان محمود
احمـدی نـژاد مدعی شـده بود کـه وزارت اطالعات با اسـتفاده از یک
فضـای آموزشـی از احمـدی نژاد جاسوسـی مـی کند.
مازنی :باید جبهه های سیاسی دائمی تشکیل شود

نماینده پیشـین مجلـس اختالفات در برخی احـزاب را کودکانه عنوان
کرد و گفت :باید جبهه های سیاسـی دائمی تشـکیل شـود و گام اول
بـرای تحـزب سیاسـی ایـن اسـت کـه به جبهـه هـا اهمیـت بدهیم.
احمـد مازنـی روز پنجشـنبه در نوزدهمین کنگره حزب مردم سـاالری
بـا بیـان اینکـه حـدود  ۱۱۰حـزب مصـوب داریـم ،گفـت :متاسـفانه
نظـام سیاسـی کشـور بـا تحـزب و بـا کار حزبـی چنـدان تناسـب و
هماهنگـی نـدارد حتـی میشـود گفـت در ایـران نظـام سیاسـی بـه
نوعی ضدتحزب و ارکان تشـکیالتی اسـت.وی افزود :از سـویی برای
احـزاب ایجـاد موانع میشـود و از سـوی دیگر حزبی نبـودن به لحاظ
فرهنگـی در جامعـه مـا یـک ضـد ارزش تلقـی میشـود و افـراد می
گوینـد عضـو هیچ حـزب و گروهی نیسـتم و این امتیاز تلقی میشـود
کـه انسـان گرایـش سیاسـی و حزبـی نداشـته باشـد.نماینده مـردم
تهـران در دوره دهـم مجلـس بـا بیان اینکه بـدون تعریف درسـتی و
مشـخص بـرای احـزاب ،افراد محوریـت مییابند گفـت :در این حالت
هـر کس صـدای بلندتری داشـته و شـعارهای عوام پسـندتری بدهد،
جایـگاه پیـدا میکنـد .در حالـی حـزب مهمتریـن حلقه وصـل زنجیر
دموکراسـی اسـت کـه مـا در نظـام انتخاباتی فاقد آن هسـتیم.
نگرانی هاشمیطبا برای انتخابات 1400

مصطفـی هاشـمیطبا ،فعـال سیاسـی دربـاره ایـن موضـوع بـه
«نامهنیـوز» گفـت« :بـه نظر من اگـر نمایندگان از باب یک شـهروند
عـادی بـودن از نامـزدی حمایـت کننـد ،هیـچ ایـرادی نـدارد و حـق
آنهاسـت امـا اینکـه برخـی از نماینـدگان طومـار جمـع کردهانـد و از
یکـی از شـخصیتها درخواسـت کردهاند کـه در انتخابات نامزد بشـو،
در شـأن نمایندگـی آنها نیسـت .هیچـگاه هم در عرف سیاسـی چنین

چیـزی را نداشـتهایم امـا بـه هـر حـال از این دوسـتان مجلسنشـین
فعلـی هیچ چیز بعید نیسـت».او ادامـه داد« :برخی نماینـدگان کنونی
اصلا نمیداننـد چـه کار میکننـد .وقتـی دولـت الیحـه بودجـه را
بـه مجلـس فرسـتاد ،آنهـا کلـی قیلوقـال کردند کـه در بودجـه باید
اصالحـات سـاختاری انجام شـود اما در نهایـت دیدیم که در سـاختار
بودجـه هیـچ تغییـری ایجـاد نشـد و صرفـا در کمیسـیون بودجه چند
عـدد را جابهجـا کردند».ایـن فعـال سیاسـی دربـاره اینکه آیـا حمایت
نماینـدگان از نامـزد ریاسـتجمهوری میتوانـد بـه اصـل تفکیک قوا
لطمـه بزنـد ،بیـان کـرد« :کار از ایـن حرفها گذشـته اسـت و قضیه
فراتـر از ایـن حرفهسـت .وقتـی برخـی نماینـدگان هیچ حـدودی را
رعایـت نمیکننـد ،چـه انتظـاری داریـم کـه بـه فکـر اهمیـت اصـل
تفکیـک قـوا باشـند؟ آب از سـر نماینـدگان گذشـته اسـت و دیگـر
نمیشـود بـرای آنها از این مبانی کلی سـخن گفـت .واقعا من تعجب
میکنـم کـه چهطـور یـک نماینـده مـردم بـه خـود اجـازه میدهد از
جایـگاه نمایندگـی از فـردی درخواسـت کنـد کـه در انتخابـات نامزد
شـود .بـا هیـچ منطقی چنیـن عملـی پذیرفتنـی نیست».هاشـمیطبا
درخصـوص سیاسـیکارهای مجلـس یازدهـم بـه جای انجـام وظیفه
قانونگـذاری ،تصریـح کـرد« :به نظـر من برخـی نماینـدگان کنونی
بـه هیچوجـه بـه فکـر مملکـت نیسـتند و فقـط میکوشـند امیـال
جناحـی و سیاسـی خـود را تأمیـن کننـد کـه اگر چنیـن نبـود ،در این
ماههایـی کـه روی کار آمدهانـد یـک مصوبـه برای بهـروزی مملکت
تصویـب میکردنـد».او در پایـان در پاسـخ به این پرسـش که چهقدر
احتمـال میدهیـد دولـت آینده از جنـس مجلس یازدهم باشـد ،گفت:
«تصـور میکنـم دولـت آینـده از جنس مجلـس یازدهم باشـد اما خدا
نکنـد کـه اینطور شـود کـه اگر شـود ،کشـور دوره سـختی را تجربه
خواهـد کرد».
پشت پرده جمعآوری امضا از نمایندگان برای دعوت از رییسی
در انتخابات

از هفتـه گذشـته برخی رسـانه ها خبـر از جمع آوری امضـا در مجلس
بـرای دعـوت از سـید ابراهیـم رییسـی جهـت حضـور در انتخابـات
ریاسـت جمهـوری دادند.ایـن خبـر البتـه بـا واکنـش هایـی در میـان
برخـی چهـره هـای اصولگرا و برخی رسـانه هـا همراه بود.تـازه ترین
خبرهـا امـا حکایـت از ایـن دارد که تعـداد امضاها به  ۷۰عدد رسـیده
اسـت .گفتـه مـی شـود جمـع آوری امضا توسـط برخی افـراد نزدیک
بـه جبهـه پایـداری از جملـه آقاتهرانـی ،پژمانفـر ،سـید نظـام الدیـن
موسـوی و جاللـی راهبـری می شـود.
منبع :تابناک

فروش فوق العاده امالک و مستغالت(مزایده شماره  99/4امداد)

دفتر فروش امالک منطقه شــرق در نظر دارد تعدادی از امالک تجاری و مسکونی و
زراعی متعلق به خود را از طریق برگزاری کتبی مزایده با شرایط نقد و اقساط  ،بدون
دریافت کارمزد بفروش برساند .
متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از ملک مورد نظر و کســب اطالعات بیشتر از
نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ شــرایط شــرکت در مزایده و اسناد مزایده از تاریخ
 1399/11/27لغایت  1399/12/04همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت  8الی 15به
دفتــر فروش امالک به آدرس های ذیل مراجعه و یا مدارک و فرمهای مربوطه را از
سایت معرفی شده اخذ نمایند .
مالحظات :

 -1متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست سپرده ای به میزان  %5قیمت پایه
مزایده ملک مورد نظر خود را طی چک بانکی در وجه مجتمع اقتصادی کمیته امداد
امــام خمینی (ره) تهیه و تحویل اداره فروش امالک منطقه نموده و رســید دریافت

نمایند .
 -2متقاضیان می بایست رسید سپرده مأخوذه (زرد رنگ) را به همراه فرم تکمیل شده
پیشــنهاد قیمت و فرم امضا شده شرایط شرکت در مزایده را داخل پاکت مخصوص
پیشنهادات گذاشته و پس از درج فقط نام و نام خانوادگی متقاضی بر روی آن پاکت
داخل صندوق پیشنهادات انداخته شود.
 -3فروشــنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت
مزایده یا ابطال آن به هر شکل مجاز و مختار است .
 -4پیشنهادات فاقد سپرده  ،مخدوش  ،مشروط و مبهم از درجه اعتبار ساقط و رعایت
مفاد فرم های شرکت در مزایده که از طریق دفتر فروش ارائه می گردد الزامی است .
 -5متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده
را به مهر و امضاء مسئولین ذیربط برسانند .
 -6حضور کلیه شــرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلســه مزایده آزاد است و عدم

حضور هر یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف آنان نخواهد بود .
 -7مذکوراً توصیه میشــود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ستون هر ملک
توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده از ملک مورد نظر
حتما بازدید بعمل آورند .
 -8دریافت اقساط طی چکهای صادره از سوی بانک ها (بجز صندوق قرض الحسنه)
قابل دریافت بوده و از دریافت چک های مربوط به حســابهای قدیمی (غیر صیادی)
و سفته معذور می باشیم .
 -9در صورت پرداخت نقدی الباقی ثمن معامله مشــمول  %17تخفیف به مأخذ سال
خواهد بود .
 -10در صورت برنده نشــدن در مزایده سپرده متقاضی حداکثر ظرف مدت پنج روز
کاری عودت داده خواهد شد .
 -11اخذ مفاصا حســاب های الزم جهت تنظیم ســند قطعی و پرداخت هزینه های

مربوط به آن تا زمان تحویل ملک به عهده فروشــنده و بعد از تحویل ملک تمام ًا بر
عهــده خریدار خواهد بود.همچنین پرداخت حق الثبت و حق التحریر و مالیات نقل و
انتقال ملک به عهده خریدار می باشد.
دفتر فروش امالک امداد به نشانی :
اســتان خراســان رضوی – مشــهد  -خیابان چمران  – 11پالک  – 12تلفن-4-:
-05138525663
اســتان خراسان رضوی – شهرستان چناران – بلوار امام رضا (ع) – جنب شرکت برق
– دفتر مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) – تلفن 05146133001-2 :
آدرس اینترنتیhttp://www.emdadimam.ir:
زمان بازگشــایی پاکات روز ســه شــنبه مــورخ  1399/12/05ســاعت  8صبح و
محــل برگــزاری مزایده به نشــانی :مشــهد  -خیابــان چمــران  – 11پالک 12
میباشد.

رديف

آدرس

مساحت عرصه (مترمربع)

نوع ملک

کاربری

شماره بلوک

شماره قطعه

پالک ثبتی

نحوه انتقال سند

شرایط پرداخت

قیمت پایه (ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

زمان تحویل ملک

1

چناران  -بلوار امام رضا (ع)  -روبروی سردخانه چناران

488.85

زمین

تجاری

-

701

3546

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط
 18ماهه

22,000,000,000

1,100,000,000

پس از وصول  50درصد
ثمن معامله

2

چناران  -بلوار امام رضا (ع)  -روبروی سردخانه چناران

290.48

زمین

تجاری  -مسکونی

31

7

3299

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط
 18ماهه

7,500,000,000

375,000,000

پس از وصول  50درصد
ثمن معامله

3

چناران  -بلوار امام رضا (ع)  -روبروی سردخانه چناران

246.08

زمین

مسکونی

30

1

3573

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط
 18ماهه

5,500,000,000

275,000,000

پس از وصول  50درصد
ثمن معامله

4

چناران  -بلوار امام رضا (ع)  -روبروی سردخانه چناران

384.79

زمین

مسکونی

30

15

3587

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط
 18ماهه

7,500,000,000

375,000,000

پس از وصول  50درصد
ثمن معامله

5

چناران  -بلوار امام رضا (ع)  -روبروی سردخانه چناران

247.12

زمین

مسکونی

30

11

3591

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط
 18ماهه

5,500,000,000

275,000,000

پس از وصول  50درصد
ثمن معامله

6

چناران  -بلوار امام رضا (ع)  -روبروی شرکت برق

269.34

زمین

مسکونی

1

3

3279

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط
 18ماهه

4,600,000,000

230,000,000

پس از وصول  50درصد
ثمن معامله

7

چناران  -بلوار امام رضا (ع)  -روبروی شرکت برق

453.09

زمین

مسکونی

2

3

3864

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط
 18ماهه

7,200,000,000

360,000,000

پس از وصول  50درصد
ثمن معامله

8

چناران  -بلوار امام رضا (ع)  -روبروی شرکت برق

321.94

زمین

مسکونی

4

2

3873

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط
 18ماهه

5,000,000,000

250,000,000

پس از وصول  50درصد
ثمن معامله

9

کیلومتر  45جاده مشهد -چناران  ،اراضی جمع آب
(روستای اسالم آباد)

1382.6

زمین

زراعی

-

2

260,62/235اصلی

قطعی

60درصد نقد الباقی در اقساط 6
ماهه

1,300,000,000

65,000,000

پس از وصول  80درصد
ثمن معامله

10

کیلومتر  45جاده مشهد -چناران  ،اراضی جمع آب
(روستای اسالم آباد)

1365.4

زمین

زراعی

-

3

260,62/235اصلی

قطعی

60درصد نقد الباقی در اقساط 6
ماهه

1,280,000,000

64,000,000

پس از وصول  80درصد
ثمن معامله

11

کیلومتر  45جاده مشهد -چناران  ،اراضی جمع آب
(روستای اسالم آباد)

1375

زمین

زراعی

-

4

260,62/235اصلی

قطعی

60درصد نقد الباقی در اقساط 6
ماهه

1,290,000,000

64,500,000

پس از وصول  80درصد
ثمن معامله

12

کیلومتر  45جاده مشهد -چناران  ،اراضی جمع آب
(روستای اسالم آباد)

1385

زمین

زراعی

-

5

260,62/235اصلی

قطعی

60درصد نقد الباقی در اقساط 6
ماهه

1,300,000,000

65,000,000

پس از وصول  80درصد
ثمن معامله

13

کیلومتر  45جاده مشهد -چناران  ،اراضی جمع آب
(روستای اسالم آباد)

1395

زمین

زراعی

-

6

260,62/235اصلی

قطعی

60درصد نقد الباقی در اقساط 6
ماهه

1,310,000,000

65,500,000

پس از وصول  80درصد
ثمن معامله

14

کیلومتر  45جاده مشهد -چناران  ،اراضی جمع آب
(روستای اسالم آباد)

1404.7

زمین

زراعی

-

7

260,62/235اصلی

قطعی

60درصد نقد الباقی در اقساط 6
ماهه

1,320,000,000

66,000,000

پس از وصول  80درصد
ثمن معامله

15

کیلومتر  45جاده مشهد -چناران  ،اراضی جمع آب
(روستای اسالم آباد)

1414.5

زمین

زراعی

-

8

260,62/235اصلی

قطعی

60درصد نقد الباقی در اقساط 6
ماهه

1,330,000,000

66,500,000

پس از وصول  80درصد
ثمن معامله

16

کیلومتر  45جاده مشهد -چناران  ،اراضی جمع آب
(روستای اسالم آباد)

1424.3

زمین

زراعی

-

9

260,62/235اصلی

قطعی

60درصد نقد الباقی در اقساط 6
ماهه

1,340,000,000

67,000,000

پس از وصول  80درصد
ثمن معامله

17

کیلومتر  45جاده مشهد -چناران  ،اراضی جمع آب
(روستای اسالم آباد)

1434

زمین

زراعی

-

10

260,62/235اصلی

قطعی

60درصد نقد الباقی در اقساط 6
ماهه

1,350,000,000

67,500,000

پس از وصول  80درصد
ثمن معامله

