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ﺗﻮ ﻫﯿﺎﻫﻮى ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ،دﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎى ﻣﺤﮏ رو ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
روزﻫﺎى ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺑﺎزار ﺷﻠﻮﻏﻪ ،ﻫﻤﻪ ﮐﻠﻰ ﮐﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺎل ﻧﻮ اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻪ و ﺣﻮاﺳﻤﻮن ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﻮن ﭼﯿﺰى رو ﮔﻢ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﭘﺪر و ﻣﺎدرى ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺑﺎزار ﺷﻠﻮغ ﻣﺤﮑﻢ دﺳﺖ ﺑﭽﻪﺷﻮن
رو ﻣﻰﮔﯿﺮن ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ ﮔﻢ ﺑﺸﻦ ،ﻣﺤﮏ ﻫﻢ ﺑﯿﺶ از  19ﻫﺰار ﮐﻮدك داره ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻧﺠﺎت زﻧﺪﮔﯿﺸﻮن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮ روزﻫﺎى
ﭘﺮﻫﯿﺎﻫﻮى ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﻢ ﺑﺸﻪ .درﺳﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻢ دور ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻤﻮﻧﯿﻢ وﻟﻰ ﺑﯿﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎﻧﻰ و ﺣﻤﺎﯾﺘﻰ ،دﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺤﮏ رو ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
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آخرین تحوالت برجامی

بورل :توافق هستهای از محورهای جلسه امروز شورای روابط خارجی اتحادیه اروپاست
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از آغاز نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا بیان
کرد که موضوع توافق هســته ای و بازگشت آمریکا به این توافق از موضوعاتی است که اتحادیه
اروپا بر سر آن با تمام اعضای اصلی توافق در ارتباط است.ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی اتحادیه
اروپا نوشــت :جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از آغاز جلسه امروز شورای
روابط خارجی اتحادیه اروپا با اشــاره به این که موضوع توافق هســته ای ایران در دستور کار این
جلسه خواهد بود ،گفت :روابط دیپلماتیک مهمی با تمام اعضای توافق از جمله آمریکا وجود دارد
تا ببینیم که آیا بازگشت آمریکا به توافق که دولت ترامپ آن را ترک کرد ،امکان پذیر است یا نه.
بورل افزود :فکر می کنم این راهی برای ایران به سمت اجرای تعهدات هسته ای اش می باشد.

خبر تازه آمریکا درباره برجام

وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود در کنفرانس خلع سالح تاکید کرد که واشنگتن با همکاری
متحدانش به دنبال طوالنی تر کردن و تقویت مفاد برجام اســت «.فارس نوشت :آنتونی بلینکن»
وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود در کنفرانس خلع سالح گفت :ایاالت متحده متعهد است که
ایران هرگز به سالحهای اتمی دست نخواهد یافت.وی تاکید همچنین کرد که دیپلماسی بهترین
راه برای دستیابی به این هدف است.بلینکن در ادامه سخنرانی افزود« :همانطور که پرزیدنت «جو
بایــدن» گفته هر وقت ایران به تعهداتش در برجام برگردد واشــنگتن نیز به این توافق بازخواهد
گشت .ما با متحدانمان کار خواهیم کرد تا بندهای برجام را طوالنیتر و تقویت کنیم و دیگر نگرانیها
از جمله رفتارهای منطقهای و مساله موشکی ایران را رفع کنیم».وزیر خارجه آمریکا در ادامه افزود:
ایران باید به تعهداتــش به پادمانها و توافق با آژانس بین المللیانرژی اتمی و دیگر تعهدات بین
المللی خود عمل کند.

نتیجه ادامه سیاست های قبلی آمریکا شکست
حداکثری است

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال دیگری در مورد اظهار تمایل آمریکایی ها برای انجام
مذاکره با ایران و تأکید آن ها برای مذاکره در مورد مسائل دیگری غیر از برجام گفت :دولت آقای
بایدن خود باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد از سیاست های شکست خورده دولت قبلی آمریکا
(ترامپ) فاصله بگیرد یا آن را ادامه دهد .نتیجه ادامه سیاست های قبلی شکست حداکثری است
و این تصمیم باید در واشــنگتن گرفته شود که آیا می خواهند از مسیر قبلی فاصله بگیرند یا آن
مسیر را ادامه دهند و این یک انتخاب ساده است که باید در واشنگتن در مورد آن تصمیم گیری
شود.وی با تأکید بر اینکه آمریکا از برجام خارج شده است ،گفت :آمریکا نه تنها از میز برجام بلند
شده و خارج شده بلکه از ساختمان برجام نیز خارج شده است و حتی در مسیر خروج خود کلی تله
گذاری انفجاری انجام داده اســت تا کسی نتواند در برجام بماند و یا از مزایای برجام استفاده کند.
خطیبزاده با بیان اینکه ما تأکید داریم که آمریکایی ها باید در ابتدا به تعهدات خود بازگردند تا از
این طریق وارد ساختمان برجام شوند ،گفت :آن ها همچنین باید عمل موثر در رفع تحریم ها علیه
ایران انجام دهند و تازه از این طریق می توانند وارد اتاق برجام شوند و در گوشه ای از اتاق بنشینند.

شرایط ویژه اشتراک انبوه روزنامه صبح امروز  
برای پیک موتوریها،باربریها
و شرکتهای خدماتی
با ما تماس بگیرید0 9 3 6 0 5 6 6 6 3 6 :
09152560091 -

توافقی که روز یکشــنبه بین ایران و
آژانس منعقد شد به سرعت با واکنش
نمایندگان مجلس روبرو شد و خط و
نشان کشیدن های جدید علیه دولت
کلید خورد.
خبرآنالیــن نوشــت :صدا بــه صدا
نمیرسید و همینکه تذکر یکی تمام
میشد دیگری رشته کالم را به دست
میگرفت و شــروع به فریــاد زدن
میکرد و گالیــه از اینکه به مصوبه
مجلس بیاعتنایی شد .این تازه شروع
جدال بهارســتانیها با دولت بر ســر
تفاهمنامه میان سازمان انرژی اتمی
و آژانس بینالمللی بود .
آغاز یک ماجرای هسته ای

از نیمههــای آذر بود که جدال ماندن
یا خروج از برجام و پروتکل الحاقی به
اوج خود رسید؛ دولت نظرش بر خراب
نکردن همه پلهای پشت سر بود اما
مجلس یازدهــم که پایش را در یک
کفش کرد که باید از این توافق خارج
شد و در نهایت وقتی هنوز چند روزی
به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
مانده بود بهارســتانیها ضرباالجل
خروج از پروتکل الحاقی را به تصویب
رساندند.
طبق این مصوبــه در صورتی که تا
سوم اسفند امسال تحریمهای مالی،
بانکی و نفت برداشــته نشوند ،دولت
باید ســاالنه  ۱۲۰کیلوگرم اورانیوم با
غنای  ۲۰درصد ذخیره کند .همچنین
بازرســان آژانس باید از ایران اخراج
شــوند و جمهوری اســامی اجرای
داوطلبانــه پروتکل الحاقی را متوقف
کند .بر اساس پروتکل الحاقی پیمان
منع گسترش سالح هستهای ()NPT
بازرســان آژانــس بینالمللی انرژی
اتمی مجازند ســرزده و هر زمان که
الزم بدانند از تاسیســات هســتهای
ایران بازرسی کنند.
تفاهمنامه سازمان انرژی اتمی و
آغاز جدالی تازه

با نزدیک شــدن به پایان این ضرب
االجل رایزنیهای دیپلماتیک دولت
نیز شــروع شــد تا اینکه خبر سفر
گروســی رئیس آژانــس بینالمللی
انرژی اتمی به ایران خبرســاز شــد
البته این خبرســازیها وقتی به اوج
رسید که ســازمان انرژی اتمی ایران
و ســازمان بینالملی انــرژی اتمی
تفاهمنامه مشــترک امضــا کردن.
تفاهمنامــهای کــه در آن به مصوبه
مجلس و لــزوم اجرایی شــدن آن
اشاره شــده بود .در بخشــی از متن
این تفاهمنامه آمده اســت« :سازمان
انرژی اتمی ایران (سازمان) و آژانس
بینالمللی انرژی اتمی (آژانس) روح
همکاری و اعتماد متقابل تقویت شده
که به بیانیه مشترک  ۵شهریور ۱۳۹۹
در تهران منجر شــد و اهمیت تداوم
آن همکاری و اعتماد را مورد یادآوری

جنجالهاییکتفاهم

و تأیید مجدد قرار دادند.
ســازمان ،آژانس را مطلع کرد که به
منظــور پایبندی به قانــون مصوب
مجلس شــورای اســامی (قانون)
تحت عنوان «اقــدام راهبردی برای
لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت
ایران» (قانون) ،ایران اجرای اقدامات
داوطلبانــه ،آنگونــه کــه در برجام
آمدهاند ،را از  ۵اســفند  ۱۳۹۹متوقف
خواهد کرد.
با در نظــر گرفتن مــوارد فوق و به
منظور تــداوم فعالیتهای راســتی
آزمایــی و نظارت آژانس ،ســازمان
و آژانس نســبت به موارد زیر توافق
کردند :ایران به اجرای کامل و بدون
محدودیت موافقتنامــه جامع پادمان
خود بــا آژانس ،هماننــد قبل ،ادامه
خواهد داد».
فریاد اعتراض در بهارستان

جلسه علنی امروز مجلس قرار بود با
موضوع بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۰
آغاز شود اما آنچنان در حاشیه تفاهم
بین ســازمان انرژی اتمــی ایران و
آژانس قرار گرفت کــه تقریبا بودجه
فراموش شد .شروع واکنشها و خط
و نشان کشیدنهای اهالی خانه ملت
هم با توئیت محمدباقر قالیباف شروع
شــد .او در توئیترش نوشت«:مطابق
قانون مجلس ،اجرای پروتکل الحاقی
از روز  ۵اســفند به طور کامل متوقف
خواهد شــد و هر نوع دسترسی فراتر
از پادمان مطلقــ ًا ممنوع و غیرقانونی
اســت .هر نوع همکاری فراپادمانی
بــا آژانس در آینده نیــز طبق ماده ۷
مســتلزم تصمیمگیری مجلس است.
مــاده  ۹قانون ،اجــرای دقیق آن را
تضمین خواهد کرد».
با شــروع مجلس ،فضا آنقدر شــلوغ
شد که میکروفن هر نمایندهای برای
تذکر دادن روشن میشد روی سخن
خطــاب به دولت و رئیس جمهور بود
و خط و نشــان کشیدن قانونی برای
دولتیها.
مجتبی ذوالنوری (رئیس کمیســیون
امنیت ملی) « :این توهین به شــأن
ملــت ایران اســت که امــروز نوکر
خودشــان را یعنی نافائل گروسی را
بــه ایران بفرســتند و دولت نیز تمام
اراده ملت و قانون را زیرپا گذاشــته و
با آن قراردادی را منعقد کند که نقض
صریح قانون است .نمایندگان در این
قانون تصویب کردند که استنکاف و
امتناع و ممانعت از اجرای این قانون
جرم اســت .رییس جمهــور در این
قانون مجری قانون شــناخته شــده
است .امروز مجلس شورای اسالمی
باید محکم بایستد و قرار نیست شأن
مجلس زیر پا گذاشــته شود .تا قانون
اقــدام راهبردی بــرای لغو تحریمها
اجرا و بیانیه مشترکی که روز گذشته
منعقد شــد ،پاره نشــود ،هیچ مقام

دولتی حق ورود به مجلس را ندارد».
علیرضــا زاکانــی (رئیــس مرکــز
پژوهشهای مجلــس) :ما از دولتی
ها می پرســیدیم که شما برجام را با
دوستان نوشته اید یا با دشمنان؟ می
گفتند :با دشــمنان ،پاسخ ما این بود
که آنچه مشاهده می شود خالف این
اســت .این اتفاق در تفاهم نامه اخیر
نیز افتاده است .به نظرم دولت راهی
جز اجرای قانون ندارد .باید قانون در
کشور حاکم شود .دشمنان هم بدانند
که دوره گــول زدن افکار عمومی و
ایجاد شرایط دوگانه و اضطراری برای
ایران گذشته است.
علیرضا ســلیمی (عضو هیات رئیسه
مجلس) :رئیس جمهور قسم خورده
که به قانون اساســی پایبند باشد .از
ســویی حق قانونگــذاری در اختیار
مجلس اســت .مجلس قانون وضع
کرده و دولت موظف است آن را اجرا
کند؛ در حالی که بیانیه مشــترک با
آژانس که سه ماه فرجه اضافه کرده
خالف است .رئیس ســازمان انرژی
اتمی و رئیس جمهور نیز تخلف کردند
و باید مورد پیگرد قرار گیرند .سازمان
انرژی اتمی نیز باید هر چه سریعتر از
مجلس و ملت ایران عذرخواهی کند.
فریدون عباســی (رئیس کمیسیون
انــرژی) :باید از همــان روز مصوبه
مجلس ،همــکاری با آژانس را قطع
مــی کردیم تا این فرصت ســه ماه
آینده داده نشود که اگر می خواستند
کاری کنند باید تــا االن انجام می
دادند پــس فریب نخوریــم اینطور
نیست که بخواهیم وقفه ای گذاشته
و چیــز جدیدی گیرمان آیــد .اینها
همان هایی هستند که می خواستند
برجام را برای مســائل موشــکی و
منطقــه ای الگو کنند .حاج قاســم
سلیمانی و فخری زاده را از ما گرفتند
و مطمئن باشید ترورهای دیگری در
راه خواهد بود تا جامعه ما را شرطی
کنند.
بیانیه شورای عالی امنیت ملی و
توضیح سازمان انرژی اتمی

فریادهای بی وقفه نمایندگان درباره
تفاهم روز ســوم اسفند موجب شد تا
شــورای عالی امنیت ملــی نیز پا به

میدان بگذارد و از آنچه روز گذشــته
اتفاق افتاد دفاع کند .کیوان خسروی
ســخنگوی دبیرخانه شــورای عالی
امنیت ملــی با تاکید بــر قصد نظام
بــرای اجرای بــدون تنــازل قانون
«اقــدام راهبردی برای لغو تحریم ها
و صیانت از حقوق ملت ایران» گفت:
در خصوص اجرای بــدون وقفه این
قانون در مجموعه ارکان کشور اجماع
وجود دارد و ســازمان انــرژی اتمی
ضمن آن که تاکنــون مفاد قانون را
اجرا کرده ،زمینــه قطع نظارت های
فراپادمانی را نیز فراهم کرده است».
او گفت« :در بیانیه مشــترک ایران و
آژانس و پیوســت اجرایی آن نیز که
در سفر گروسی به تهران مورد توافق
قرار گرفــت ،برموضوع اجرای کامل
قانون مصوب مجلس تصریح شــده
و ترتیبات انجام آن مخدوش نشــده
است».
خســروی در پایان گفــت« :اجرای
قانون مجلس بــه منزله خروج ایران
از برجام و قطع همــکاری با آژانس
نیســت و از این رو تعامالت ایران با
آژانــس ونظارتهــای پادمانی آن بر
اســاس چارچوب های قانونی ادامه
خواهد داشت».
توضیحــات درباره ایــن تفاهم نامه
تنها به شــورای عالــی امنیت ملی
ختم نشد و ســازمان انرژی اتمی نیز
در این رابطــه توضیحاتی ارائه کرد.
در بخشــی از بیانیه ســازمان انرژی
اتمی آمده اســت« :ایــران و آژانس
تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی
و دسترسیهای برجامی به طور کامل
متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی
ایران اجرا میشــود .بر این اســاس،
طبق قانون مجلس هیچ دسترســی
فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد
و هیچگونه بازرســی فراپادمانی نیز
انجام نمیشود.
مقصود از تــداوم راســتی آزمایی و
نظارت ضروری کــه در بند  ۲بیانیه
آمده ،همانطور که در پیوســت توافق
شرح داده شــده ،این است که ایران
به مــدت  ۳مــاه اطالعــات برخی
فعالیتهــا و تجهیزات نظارتی را که
در پیوست مشخص شده ضبط کرده

و نزد خود نگه خواهد داشت .در این
مدت ،آژانس بــه این اطالعات هیچ
دسترســی نخواهد داشت و اطالعات
منحصرا نــزد ایران باقــی میماند.
چنانچه ظرف  ۳ماه تحریمها به طور
کامل لغو شد ،ایران این اطالعات را
در اختیار آژانس میگذارد ،در غیر این
صورت اطالعات برای همیشــه پاک
خواهد شد.
بــه دلیــل مالحظــات حفاظتی و
ضرورت پنهان ماندن مکان تاسیسات
کلیدی ایران ،پیوست بیانیه که شامل
فهرست این تاسیسات است ،محرمانه
خواهد ماند».
کاظــم غریب آبادی نماینده ایران در
آژانس بین المللی انــرژی اتمی نیز
در واکنش به توییت سید نظام الدین
موسوی ،نماینده مجلس درباره مهلت
سه ماهه ایران به آژانس برای انجام
راســتی آزمایی و نظــارت ضروری
بــر فعالیت های ایران کــه از آن به
عنــوان «دور زدن» مصوبه مجلس
نام برده اســت گفــت:اجرای کامل
مصوبه مجلس محترم ،دغدغه جدی
نظام است و کســی حق ندارد از آن
کوتاه بیاید .تمدید یا استمهال در کار
نیســت .هیچ دسترسی فراپادمانی به
آژانس اعطا نخواهد شد.
وی ادامه داد :تداوم راســتی آزمایی
آژانــس ،برابر پیوســت فنــی بیانیه
مشــترک ،صرفــا ناظر بــر حفظ و
نگهداری اطالعات برخی فعالیت ها
و تجهیزات نظارتی توسط ایران برای
 ٣ماه اســت .در این مدت ،آژانس به
این اطالعات هیچ دسترســی نداشته
و اطالعات منحصــرا نزد ایران باقی
می ماند .چنانچه ظرف  ۳ماه تحریم
ها به طور کامل لغو شــد ،ایران این
اطالعات را در اختیار آژانس گذاشته،
وگرنه برای همیشه پاک خواهند شد.
شکایت نمایندگان مجلس از
روحانی

با وجــود آنکه شــورای عالی امنیت
ملی و ســازمان انرژی اتمی از یک
ســو و مســووالن دولتی درباره چند
و چون ایــن تفاهمنامه توضیح دادند
و همــه بــر اجرایی شــدن مصوبه
مجلس اصرار داشــتند اما با همه این

وجود بهارســتانیها در میان همهمه
اعتراض و خط و نشــان کشــیدنها
برای دولت این توضیحات را نشنیدند
و در نهایت طبق ماده  ۲۳۴آییننامه
داخلــی مجلس گزارش کمیســیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
درباره تخلف دولــت از اجرای قانون
اقدام راهبــردی برای لغو تحریمها و
صیانت از منافع ملــت ایران به رای
گذاشته شــد و با  ۲۲۱رای موافق۶ ،
رای مخالف ۷ ،رای ممتنع از مجموع
 ۲۳۹نماینده حاضر در مجلس شورای
اســامی آن را به قوه قضاییه ارجاع
دادند.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات
رییســه مجلس شورای اسالمی متن
درخواست اعمال ماده  ۲۳۴کمیسیون
امنیت ملی و سیاســت خارجی را به
شرح زیر قرائت کرد:
رییس محترم مجلس شورای اسالمی
سالم علیکم
با تهیت و احترام استحضار دارید
 _۱توافق و بیانیه مشــترک آژانس
بینالمللــی انرژی اتمی و ســازمان
انرژی اتمی ایران نقض صریح قانون
اقــدام راهبردی بــرای لغو تحریمها
و صیانت از منافع ملت ایران اســت.
درخواست دستور موقت ابطال آن را
توسط قوه قضاییه داریم.
 _۲در قانــون یاد شــده جناب آقای
رییس جمهــور مســئول اجرای آن
تعیین شده است.
 _۳بــا توجــه به مــاده  ۲۳۴قانون
آییننامــه داخلی مجلس شــورای
اسالمی رییس جمهور و کلیه ناقضین
و مســتنکفین را با قید فوریت به قوه
قضاییــه معرفی کرده تــا وفق نوبت
قانــون مذکور قوه قضاییــه خارج از
نوبت و تشــریفات مرسوم موضوع را
مورد رسیدگی قرار دهد.
البتــه آنطــور که حســینعلی جاجی
دلیگانــی از اعضای هیات رئیســه
میگوید این شکایت تنها شامل حال
حســن روحانی نیســت و قرار است
علیاکبر صالحی را هم شامل شود.
به نظر می رســد مجلس باز هم یک
تصمیم دولت را بهانه کرده تا توپخانه
خود علیه پاستور را فعال کند.

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

511/9اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

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

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

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139960306012003561هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /خانم علی
اکبر حیرانی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه  5صادر ه ازخلیل آباد در ششدانگ یکباب
ساختمان به مساحت  127/17متر مربع از پالک  2987اصلی واقع در بخش یک شهر
کاشمر به آدرس خیابان  17شهریور ،رازی  5پالک  5خریداری از مالک رسمی آقای /
خانم ربابه سقائیان  ،فاطمه رستمی زهرا رستمی و طلعت رستمی محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
 ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول . 1399/12/5:تاریخ انتشار نوبت
دوم 1399/12/20 :
محمد محمد زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
511/7اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

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

برابر رای شماره 139960306012003802و  139960306012003803هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
/خانم فاطمه وطن خواه فرزند گل محمد بشماره شناسنامه  33صادر ه از کاشمر در سه
دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یکباب ساختمان و جواد شاکری سسفد فرزند کاظم به
شماره شناسنامه  16213صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یکباب
ساختمان به مساحت  273متر مربع از پالک 3190فرعی از 3027اصلی واقع در بخش
یک حومه کاشمر به آدرس خیابان جمهوری اسالمی  29پالک  22خریداری از مالک
رسمی آقای  /خانم مالکیت مشاعی متقاضی نسبت به اعیان ملک و اداره اوقاف نسبت به
عرصه ملک محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول
. 1399/12/5:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/20 :
محمد محمد زاده  -رئیس ثبت اسناد و
امالک کاشمر
511/8اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

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

برابر آرای شماره  139960306012003280و 139960306012003281هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /
خانم محمد صادق معمار باشی اول فرزند محمد بشماره شناسنامه  109صادر ه از کاشمر
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و مجتبی معمار باشی اول فرزند محمد به
شماره شناسنامه  3841صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به
مساحت  36888/41مترمربع از پالک  103اصلی واقع در بخش دو کاشمر به آدرس
کیلومتر  7جاده خلیل آباد خریداری از مالک رسمی آقای  /خانم شیخ محمد باقر امامی ،
ضیاء الدین امامی  ،بتول امامی  ،محمد رضا جاللی خراسانی  ،محمد جاللی نوری  ،افسر
جاللی  ،محمد ربیع جاللی  ،نصراله جاللی  ،علی وافی و محمد معمار باشی اول محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول . 1399/12/5:تاریخ
انتشار نوبت دوم 1399/12/20 :
محمد محمد زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر
رسمی

برابر رای شماره 139960306012003380و 139960306012003381هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای /خانم فاطمه قربان زاده فرزند محمد بشماره شناسنامه  67صادر ه از
کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و علی اصغر زاده عباس به
شماره شناسنامه  2702صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
ساختمان به مساحت  181متر مربع از پالک  1812فرعی از  158فرعی از 3026
اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان ترابی  14پالک  7خریداری
از مالک رسمی آقای  /خانم حسن مقصودی و فریده شیرین میاندهی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت
اول . 1399/12/5:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/20 :
محمد محمد زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
511/10اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960306012003886
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای /خانم زهرا سلمانی عشرت آبادی فرزند برات اله بشماره شناسنامه  7صادر ه از
کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  1686/86متر مربع از پالک 5230
فرعی از  3026اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس کاشمر انتهای خیابان
جمهوری جنب گلخانه شهرداری خریداری از مالک رسمی آقای  /خانم محمد مرادیان
مغانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار
نوبت اول . 1399/12/5:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/20 :
محمد محمد زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
511/11اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960306012003926
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای /خانم حسین طاحونیان فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه  3051صادر
ه از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  170/58متر مربع از پالک
 12590فرعی از  3027اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان
شهاب ترشیز  10پالک  25خریداری از مالک رسمی آقای  /خانم حسین عباس
نیا محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد .تاریخ انتشار نوبت اول . 1399/12/5:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/20 :
محمد محمد زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
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خبر

قول تامین تمامی کاالهای اساسی شب عید
استان خراسان شمالی

مدیرکل دفتر اقتصادی اســتانداری خراسان شمالی از تامین تمامی کاالهای اساسی شب عید مردم
استان خبر داد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل اســتانداری
خراســان شمالی ،محمد بدری افزود :با تمهیدات انجام گرفته کاالهای اساسی و مورد نیاز شب عید
استان تهیه و در انبارهای استان ذخیره سازی شده و در حال توزیع است.
وی همچنین با اشــاره به تامین ۲۰۰تن سیب و  ۴۰۰تن پرتقال برای شب عید استان تصریح کرد:
توزیع آن در زمان بندی انجام شده محقق خواهد شد.
بدری در خصوص نحوه توزیع نیز اظهارکرد :توزیع در تمامی فروشگاهها با شش مباشر عمده و بیش
از  ۴۰۰توزیع کننده خرد در کل استان با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی انجام می شود.
وی با اشــاره به اینکه از ابتدای ســالجاری تاکنون بیش از شــش هزار گشت مشترک انجام شده،
خاطرنشــان کرد :گشــت های نظارتی ویژه ایام نوروز با همکاری ادارات صنعت ،معدن و تجارت،
تعزیرات و اصناف در حال اجرا است.

سوئیس درخواست گسترش سرمایهگذاری در
ایران را دارد

تحقیق و تفحص مجلس از جنجالیترین بنگاه سرمایهگذاری؛

بورسمصنوعی

سیده ریحانه موسوی

Emeil: srm.6671@gmail.com

سیاســتهای کالن
اقتصــادی دولــت در
حمایــت از صنایــع
خاص ،وضع مقررات
خــاص گمرکــی یا
بانکی ،نرخ تــورم ،نرخ
بهره بانکی و حتی اوضاع
و شــرایط سیاســی و
اقتصادی منطقه و جهان
میتوانــد در کل بــازار
بورس آینه تمام قد اقتصاد
بورس و سهام شرکتها
اثرگذار باشــد .با توجه به شــرایط اقتصادی یک اقتصــاددان در خصــوص این موضوع
کشور و خط مشی اعمال شده توسط دست میگویــد :بورس آینه تمــام قد اقتصاد یک
اندرکاران اقتصادی ،میتوان شــاهد تاثیرات مملکت اســت .در بازار ســرمایه که همان
شــرکتهای پذیرفته شده در بورس خرید و
مختلفی بر روی صنایع گوناگون بود.
دامنه این عوامل بسیار متنوع است و طیف فروش میشــود ،متغیرهای بسیاری دخیل
گســتردهای را در بر میگیرد .عواملی مانند اســت اما ما باید در آن یــک مرکز خرید و
نــرخ تورم ،بیکاری ،اشــتغال ،ســبد هزینه فروش سالم داشته باشیم.
خانــوار ،توزیــع درآمــد و … و همچنین علی اکبر نیکو اقبال اســتاد اقتصاد دانشگاه
عوامل سیاسی ،اجتماعی مانند بروز تنشها تهــران در گفتگــو با «صبح امــروز» ادامه
و رخدادهای مهم میتوانــد به نوبه خود بر میدهد :به محض اینکه بخواهند در بورس
دســتکاری انجام دهند و از آن سوء استفاده
اوضاع عمومی بازار سهام موثر باشد.
تحقیق و تفحص مجلــس از بورس چقدر نمایند ،از جریان عادی خود منحرف میشود.
زمانی که دولت تا حدودی شرکتهای بزرگ
مطلوب است؟
کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی تحقیق خود را موظف کرد تا دست به خرید و فروش
و تفحص از ســازمان بورس را کلید زده،که بزنند و قیمت ســهام را باال برده و در مدت
اعمال سیاســت دامنــه نامتقــارن ،بعد از ســه تا چهار مــاه در آن  ۱۳۰تا  ۱۴۰درصد
ممنوعیت معامالت الگوریتمی ،نوسانگیری سوددهی ایجاد کنند ،دخالتی مصنوعی ایجاد
روزانــه ،تغییر ضریب اعتبار ســهام و ...هم شد.
سود  ۵۰هزار میلیاردی دولت از بورس
نتوانسته ثبات را به این بازار بازگرداند.
سید ناصر موســویالرگانی عضو کمیسیون وی با بیان اینکه بورس باید نشانگر وضعیت
اقتصادی مجلس و نماینده مردم فالورجان اقتصادی یک کشــور باشــد ،اما با این رشد
در صفحه شــخصی خود در توییتر نوشــت :اقتصادی منفی چهار تا پنج درصدی در ســه
 ۵۰ســال اخیر و تورم عجیب ،هیچگاه نمیتوان
«متوسط زیان ســهامداران در بورس به 
درصد رسیده و کسانی که اوایل تابستان وارد بــه آن اعتماد کرد ،تصریح میکند :دولت به
بورس شدند ،حتی تا  ۷۰درصد سرمایهشان خاطر نیم درصد مالیاتی که از خرید و فروش
آب رفته اســت .چهکسی پاسخگوی نابودی ســهام در بازار بورس دریافت میکند ،حدود
ســرمایه مردم اســت؟ کنترل بورس دست  ۵۰هزار میلیارد ســود به دست آورد ،اما پس
دولت است ،اما احساس مسئولیت ندارد .باید از آنکه دســت اندازی به بورس پایان یافت،
خبرنگار

سازمان بورس مستقل شــده و دولت نتواند
هرطور خواســت یکهتازی کند .در این راستا
تدوین طرح استقالل بورس از دولت را آغاز
کردهایم .همچنین جهت روشنشــدن وقایع
رخداده در بورس ،بررســی رانتها و مفاسد
رخ داده و حمایت از حقوق سهامداران ،طرح
تحقیــق و تفحص از بــورس هم با امضای
 ۵۰نماینده تدوین و در کمیســیون اقتصادی
تصویب و بهزودی در صحــن علنی مطرح
میشود».

محورهای طرح تفحص از بورس

نیکو اقبال :وقتی
شرکتی در حال شکوفایی
است بورس نباید به صورت
مصنوعی کار کند ،زیرا باعث
میشود آن شرکت موقعیت
خود را از دست بدهد.
همچنین شرکتهایی که
سوددهی مناسبی ندارند،
بهتر است که از بورس خارج
شوند و در جاهای دیگری
سرمایهگذاری کنند تا دچار
زیان نشوند

قیمتها به حالت معمولی بازگشت.
ایــن اقتصاددان و اســتاد دانشــگاه تهران
عنوان میکند :اکنون چندین هفته است که
قیمتها به حالت عادی بازگشته و بین یک
میلیون و  ۲۰۰تــا یک میلیون و  ۴۰۰باال و
پایین میشود ،که نشان دهنده عکسالعمل
ســرمایهداران و ســپردهگذاران اســت که
میتواند این میزان نوسان را بهوجود بیاورد.
بورس چه زمانی رشد میکند؟
وی با ابراز اینکه وقتی اقتصاد ما در یکسال
گذشــته تورم  ۴۸درصدی داشته و برآوردها
نیز حاکی از آن اســت که این میزان در سال
آینده نیز همیــن مقدار خواهد بــود ،اتفاق
خاصی در بورس نمیافتد تشــریح میکند:
زمانی نرخ بورس افزایــش پیدا خواهد کرد
که اکثریت سرمایهگذاران و سهامداران ،سود
خوبــی ببرند و یا برآورد کننــد .اگر تولیدات
شــرکتهای حاضر در بورس خوب باشــد،
فروش مطلوبی داشته باشند و قیمتهایشان
در ســطوح بینالمللی باال برود ،طبیعی است
که سهام آنها باال میرود و خرید آن بهصرفه
است.

خبرها حاکی از آن اســت که رشــد حبابی
شاخص ،علت تشویقروحانی به حضور مردم
در بورس بدون آموزش ،گرانفروشــی سهام،
فروش ســهام کاغذی ،سرنوشت پول ها و
رانت حاصله از محورهای مهم طرح است.
دلیل سکوت وزیر اقتصاد چیست؟

نکتــه جالب توجــه این که بــرای پیگیری
وضعیت اسفناک این روزهای بورس هم وزیر
اقتصاد از اظهار نظر خــودداری میکند! که
این اقتصاددان در خصوص این مورد توضیح
میدهد :اظهار نظرهای وزیر اقتصاد شــدیدا
مورد انتقــاد اقتصاددانان قــرار گرفت ،وی
تعریف و تمجیدهایی از بازار بورس کرده بود
د ر صورتی که این بازار و تعداد عرضهکننده
و تقاضاکنندگان آن از شفافیتهایی که باید
داشته باشد برخوردار نیست.
وی در ادامه مطرح میکند :بورس ایران یک
بازار متعادل و خوب نیست و اظهارات وزیر
اقتصاد نیز غیر علمی است ،زیرا برآوردهایی
که راجع به چند سهم انجام داده بود درست
از آب در نیامد که نشــان دهنده آن است که
ایشان بورس شناس نیست.
وظایف رئیس جدید سازمان بورس
چیست؟

به نظر میرســد چالش اصلی بازار ســرمایه
بحث بالتکلیفی اقتصــاد ایران در خصوص
مولفههایی مثــل نرخ ارز و...باشــد .بر این
اســاس به جای تجویز مسکنهایی که تنها
باعث تشــدید چالش میشــوند رئیس تازه
منصوب شده ســازمان بایستی بدنبال اقدام
مناســب برای ایجاد ثبات در بازار از طریق
پاسخ مشخص به پرســشهایی مثل چشم
انداز ارز و سود بانکی باشد .نیکو اقبال استاد
اقتصــاد دانشــگاه تهــران در این خصوص
خاطرنشــان میکند :رئیس ســازمان بورس
در کشور ما انتســابی است و از طرف دولت
تعیین میشــود ،در نتیجــه توانایی اجرای
سیاســتهای صحیح را نــدارد و کمکی به

سالمسازی بورس نمیکند.

تاثیر وضعیت اقتصادی کشور بر بورس

وی ادامه میدهد :وقتی وضعیت کل اقتصاد
کشــور نامناســب اســت ،بورس نمیتواند
سیاستهای صحیحی به کار ببرد ،زیرا باید
فرآیند اقتصاد را به ما نشان بدهد و به تنهایی
کاری کند تا وضعیت اقتصاد را از این حالت
نجات بدهد اما نمیتوانــد و فقط باید ببیند
سیاســتهای اقتصادی کشــورمان به کدام
سمت وســو میرود و در این بازار ،واقعیت و
حقیقت خود را نشان دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران تفویض میکند:
وقتی شرکتی در حال شکوفایی است بورس
نباید به صورت مصنوعی کار کند ،زیرا باعث
میشــود آن شرکت موقعیت خود را از دست
بدهد .همچنین شــرکتهایی که سوددهی
مناسبی ندارند ،بهتر است که از بورس خارج
شــوند و در جاهای دیگری ســرمایهگذاری
کنند تا دچار زیان نشوند.
وی بــا بیان اینکه بهترین بورس آن اســت
که شــفافیت داشته باشــد و رقابت را خوب
منعکس کند ،اظهار میکند :باالرفتن و پایین
آمــدن قیمتها باید بر اســاس واقعیتهای
اقتصادی کشــور باشد نه دستوری و ریسک
بورس باید به این صورت عمل کند و تحت
تاثیر سیاســتها و قدرتهای اقتصادی قرار
نگیرد.
امنیت و سوددهی ،شروط سرمایهگذاری

علیاکبــر نیکواقبــال بــا عنــوان اینکــه
ســرمایهگذاری در کشــور نیاز به امنیت و
ســوددهی دارد که در حال حاضر این امکان
در بورس وجود ندارد ،بیان میکند :سیاستی
که در آن کنترلی وجود نداشــته باشد نباید
اجرا شــود .باید راهحلی اساسی پیاده شود تا
جلوی این نقاط ضعف را بگیرد .اکنون قیمت
دالر حدود  ۲۶هزار تومان اســت و اگر تمام
شــرکتهای بورســی با این نرخ خاک نیز
صادر کنند ،اقتصاد جان میگیرد در صورتی
که وضعیت واردات و صادرات بسیار بد است.

گام جدید ایران برای آزادسازی منابع بلوکهشده در ژاپن و کرهجنوبی
رئیس کل بانــک مرکزی در دیدار با ســفرای ژاپن و کره
جنوبی ،نحوه جابجایی و مصرف بخشی از منابع ارزی بانک
مرکزی در این دو کشور را مورد توافق قرار داد.
بــه گزارش روزنامــه «صبح امروز» و به نقــل از مهر ،روز
گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه
شــخصی خود در فضای مجازی نوشت :امروز  ۴اسفند ماه
 ۹۹به درخواســت ســفارت خانههای کره جنوبی و ژاپن در
تهران ،مالقاتهای جداگانه ای با سفرای دو کشور یاد شده
داشتم.
وی افزود :در دیدار با سفیر کره در خصوص نحوه جابجایی
و مصرف بخشی از منابع ارزی بانک مرکزی در کره جنوبی،

به مقاصد مورد نظر ،توافق شــد و تصمیمات بانک مرکزی
در خصــوص میزان منابع مورد انتقال و بانکهای مقصد به
طرف کره ای اعالم شد.
به گفته همتی ،ضمن اســتقبال از تغییر رویکرد کره جنوبی
تأکیــد کــردم ،اگرچه جمهوری اســامی ایــران از تغییر
رویکرد کشــورها و افزایش همکاریها اســتقبال میکند ،اما
پیگیریهای حقوقی این بانک به منظور مطالبه خســارات
ناشی از عدم همکاری بانکهای کره ای در سالهای اخیر به
قوت خود باقی خواهد بود و طرف کره ای باید تالش زیادی
انجام دهد تا این سابقه منفی از بین برود.
وی افزود :در دیدار با ســفیر ژاپن نیز به نماینده ژاپن تاکید

کردم کشورهای دوست میبایست فارغ از فشارهای سیاسی
به همکاری با یکدیگر اهتمام ورزند.
همتی نوشت :طرف ژاپنی باید در خصوص استفاده ایران از
منابع ارزی خود و انتقال آنها به سایر مبادی مورد نیاز بانک
مرکزی ایران ابتکار عمل داشته باشد.
وی افــزود :ســفیر ژاپن در ایــران نیز ضمــن قدردانی از
تــاش بانک مرکزی برای تســریع در پرداخت بدهیهای
شــرکتهای ایرانی به طرفهای ژاپنی ،پیشنهاد استفاده از
منابع موجود برای خرید واکســن کرونا را مطرح و بر اهتمام
سفارت ژاپن در ایجاد ارتباط بین بانکهای مرکزی دو کشور
به منظور پیشبرد بهتر امور و حل مسائل بانکی تاکید کرد.

سامانه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری راهاندازی شود
وزیــر صمت با بیــان اینکه حــذف بروکراســی اداری در
مدیریت اقتصاد کشــور موثر است ،گفت :وزارت صمت باید
حمایتهای الزم از ســرمایهگذاران را جهت روانســازی
سرمایهگذاری و تولید در دستور کار بگذارد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از وزارت صمت،
علیرضا رزمحســینی امروز در نشســت تخصصی با مدیران
کل معاونت امور صنایــع وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،با
اشاره به شــرایط تحریم و محدودیتهای اقتصادی تحمیل
شــده به کشور گفت :با توجه به تحریمهای ظالمانه تحمیل
شده به کشور ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،سیاستهای
متناسب با این شــرایط را اجرا کرد تا بتواند از شرایط جنگ

اقتصــادی عبور کند.وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر
اینکه سرمایهگذار و بخش تولید باید کمترین دغدغه را برای
انجام فعالیت اقتصادی داشته باشــند ،افزود :وزارت صمت
وظیفــه دارد در چارچوب قوانین و در حیطه اختیارات قانونی
خود ،اقدامات و حمایتهای الزم از سرمایهگذاران را جهت
روانسازی سرمایهگذاری و تولید داشته باشد.
وی در ادامــه اســتفاده از ظرفیت ســرمایهگذاران بخش
خصوصــی را برای رونــق تولید و توســعه صنایع ضروری
دانست و با تاکید بر ضرورت شناسایی سرمایهگذاران تصریح
کرد :شناسایی سرمایه گذاران و فرصتهای سرمایه گذاری
یکــی از اقدامات مهم در حوزه صنعت اســت و راه اندازی

یک سامانه در وزارتخانه به این منظور میتواند بسیار کمک
کننده باشد.رزم حســینی در ادامه نشست حذف بروکراسی
اداری را در مدیریت اقتصاد کشــور مؤثر دانســت و ایجاد
امتیازات ویژه و مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاران را از
جمله اقدامات مؤثر در جذب سرمایه در حوزه صنایع خواند.
وزیــر صنعت معدن و تجارت با مهــم خواندن معاونت امور
صنایع در ترغیب تولید کشــور و تحقق شــعار جهش تولید،
توجه و شناسایی گلوگاهها و موانع مربوط به سرمایه گذاری
را یادآور شــد و بر انجام اقدامات الزم در تســهیل و تسریع
صدور مجوزها و سرمایه گذاری توسط بخشهای خصوصی
در چارچوب قوانین ،تاکید کرد.

سفیر ســوئیس در ایران در دیدار با محمدباقر نوبخت ،معاون رئیس جمهور از تقاضای شرکتهای
سوئیسی برای حضور و سرمایهگذاری در ایران سخن گفت و خواستار رفع موانع گمرکی و  ...شد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایسنا ،مارکوس الیتنر ،سفیر سوئیس در ایران در دیدار با
محمدباقر نوبخت ،معاون رئیس جمهور از تقاضای شرکتهای سوئیسی برای حضور و سرمایهگذاری
در ایران سخن گفت و خواستار رفع موانع گمرکی و  ...شد.
به گفته وی ،علیرغم تحریمهای آمریکا ،شرکتهای فولر ،سینجتا ،روشه ،نوارتیس عالوه بر نستله
تمایل دارند که در ایران سرمایهگذاری کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ،با استقبال از رویکرد کشور سوئیس ،مذاکرات اخیر روسای جمهور
دو کشور را مثبت و نشانه اعتماد دو کشور خواند و گفت :علت سرپا ماندن ایران علیرغم تحریمها،
نهادسازیهایی بود که در ایران شکل گرفته و امکان اتخاذ تصمیم در شرایط تحریم را به ما میدهد.
خرسندیم که کشور سوئیس همواره کوشیده که روابط خوب و منطقیای با ایران داشته باشد.
نوبخت افزود :خورشــید تحریمها رو به غروب و خورشــید همکاریها درحال طلوع است .انشاهلل در
آینده ،همکاریهای وسیعتری با طرف سوئیسی داشته باشیم.

متناسبسازی حقوق بازنشستگان غیر قابل
بازگشت است

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد که موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان غیر
قابل بازگشت است و حتی در دولت بعد نیز ادامه خواهد یافت.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از اقتصاد آنالین ،نمایندگان بازنشستگان غیرهیات علمی
دانشگاه فرهنگیان و فنی حرفهای در دیداری با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ،ضمن تقدیر از
وفای به عهد در اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ خواستار تشکیل کارگروهی برای نظارت
بر اجرای این موضوع شــده و رعایت عدالت در همسان سازی حقوق تمامی بازنشستگان شدند .آنها
عنوان کردند سفرههایشان کوچک شده اما تعداد نفرات دور آن با حضور فرزندان بیکار و نوههایشان
بیشــتر شده اســت.محمدباقر نوبخت نیز دراین دیدار با بیان اینکه ســازمان برنامه خود را در قبال
دغدغههای مردم و تجمعات اعتراضی آنها بویژه بازنشستگان مسئول میداند ،گفت :اگرچه در دولت
یازدهم توانســتیم نرخ ارز را ثابت نگه داشته و نرخ تورم را یک رقمی کنیم اما در دولت دوازدهم به
جهت تشدید تحریمها و شرایط سخت جنگ اقتصادی ،ارزش پول ملی کاهش یافت و از همین رو
کوشیدیم با اقداماتی همچون همسان سازی حقوق بازنشستگان ،فاصله حقوق آنان با شاغلین را کم
کنیم .در هیات دولت نیز مقرر شــد که این موضوع کماکان بررسی شود و همه مشکالت اجرایی به
تدریج مرتفع و احقاق حق شود تا هیچ احدی از این نظام پرداخت جا نماند.وی اجرای قانون همسان
سازی حقوق را غیرقابل بازگشت خواند که حتی در دولت بعد هم ادامه خواهد یافت .براساس گزارش
ســازمان برنامه ،معاون رئیس جمهور افزود :اگرچــه مجلس هنوز الیحه دو فوریتی دولت برای این
منظور را با گذشــت دو ماه اعالم وصول نکرده اما دولت برای اطمینان خاطر بازنشســتگان محترم
میتواند الیحهای برای دائمی کردم اجرای همسان سازی حقوق را نیز به مجلس ارائه دهد.

 ۵مرز ایران و عراق بسته شد

طبق اعالم مســئوالن گمرک ایران به دنبال شیوع ویروس کرونای انگلیسی تردد مسافر از پنج مرز
ایران و عراق ممنوع شده است.به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایرنا ،بعد از آنکه با شیوع
ویروس جهش یافته کرونا ،محدودیت هایی در مرز شلمچه و چذابه اعمال و تردد مسافر ممنوع شد به
تدریج این ممنوعیت افزایش یافته و از فردا مرز مهران نیز بسته خواهد شد.این در حالی است که از روز
یکشنبه از مرز تمرچین در پیرانشهر و کیله سردشت نیز تا دو هفته تردد مسافر ممنوع اعالم شده بود.
تازه ترین اعالم لطیفی ،سخنگوی گمرک ایران از این حکایت دارد که به منظور جلوگیری از شیوع
کرونای انگلیســی و با تصمیم استان های مرزی ،تردد مسافر در مرزهای کیله سردشت ،پیرانشهر،
چذابه و شلمچه بسته شده است و مرز مهران از امروز تا اطالع ثانوی بسته میشود.به گفته وی این
تصمیمات صرفا در حوزه تردد مسافری است و شامل کاالهای تجاری نمی شود و همچنان فعالیت
تجاری این مرزها ادامه دارد.طبق اعالم سخنگوی گمرک ایران پیش از این نیز به دلیل شیوع کرونا
صرفا افرادی امکان تردد از مرزها به سمت عراق یا بالعکس را داشتند که دارای مجوز تردد خاص مانند
ویزای درمان ،تحصیل ،تجار و دیپلماتیک بودند که در این برهه زمانی امکان تردد را نخواهند داشت.
لطیفی در مورد تررد کاالهای تجاری نیز یادآور شد که از ابتدای شیوع کرونا بر اساس پروتکل های
بهداشتی در مرزها مبادله میشوند.گفتنی است که در اغلب مرزها منعی برای تردد نیست و تبادل کاال
و مسافر با رعایت پروتکل های بهداشتی صورت میگیرد.این در حالی است که به دنبال انفجار اخیر
در گمرک اسالم قلعه ،همچنان ورود کاالی جدید به مرز دوغارون ممنوع است و کاالهای متوقف در
مرز با اولویت کاالهای فاسدشدنی از سوی گمرک اسالم قلعه افغانستان پذیرش می شود.

کشف نزدیک به  ۱.۵میلیارد تومان تخلف در
آستانه نوروز

معاون بازرســی و نظارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت (صمت) از انجام بیش از  ۶۰۰۰بازرسی از
بازار شب عید کاالهای اساسی و تشکیل نزدیک به  ۱.۵میلیارد تومان تخلف در نتیجه آن خبر داد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایســنا ،ســعید محمدی پور اظهار کرد :از ابتدای طرح
بازرســی و نظارت بر اقالم اساسی ویژه ایام پایانی ســال تاکنون  ۶۰۴۱بازرسی از عرضه کنندگان
کاالهای اساســی شامل گوشت قرمز ،تخم مرغ  ،روغن خوراکی ،برنج و لوازم خانگی و قند و شکر
انجام گرفته اســت.به گفته وی از این تعداد بازرسی ۳۵۵ ،پرونده تخلف به ارزش ریالی بیش از یک
میلیارد و  ۴۶۷میلیون تومان تنظیم و به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی ارسال شده است.محمدی
پور با بیان اینکه این طرح از  ۱۵بهمن در راستای پایش و نظارت بر بازار کاالهای اساسی و مورد نیاز
مردم در ایام پایانی سال آغاز شده ،از حضور دستگاههای اجرایی و نیز اتاق اصناف ،سازمان تعزیرات
حکومتی ،پلیس اقتصادی و  ...در این طرح خبر داد.همچنین به گفته معاون بازرسی و نظارت سازمان
صمت تهران طی دو هفته اخیر بیشترین بازرسیهای انجام شده درخصوص عرضه کنندگان مرغ و
تخم مرغ با  ۱۳۹۷مورد بازرسی بوده که  ۱۳۳فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از یک میلیارد و ۲۵۳
میلیون تومان کشــف و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.وی در پایان از مردم
خواست درصورت مشاهده تخلفات صنفی مراتب را با سامانه  ۱۲۴گزارش کنند.
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هفت نشانۀ این که شما فردی
خود ویرانگر هستید

وقتــی کاری را نمیتوانید انجام دهید ،در حالی که توانایی انجام آن را دارید یا هنگامی
که کاری را انجام نمیدهید در حالی که در اعماق وجودتان میدانید که باید آن را انجام
داد ،خود ویرانگری در شما سربرآورده و فعال شده است.
توســعه توانمندیهای فردی -از لحاظ تئوری ،همه ما به دنبال خوشــبختی هستیم و
برای خوشــبختی تالش میکنیم .در عمل اما ،بســیاری از انسانها از این الگوی کلی
پیــروی نمیکنند .کامال برعکس ،آنها بدون اینکه بدانند چرا ،کارهایی میکنند که به
خود آسیب میرسانند.
شما هم البد کسانی را میشناسید که به خودشان باور ندارند ،خود را بیکفایت میدانند
و در همان آغاز کار شکســت خود را متصور می شــوند و حتی اگر به هدف برســند از
پیروزی خود ناراحت و اندوهناکاند.
عباراتی مانند «تو نمیتوانی این کار را انجام بدهی»« ،این کار بیش از حد دشوار است»
و«اگر شروع کنی احتماال در نهایت شکست خواهی خورد» انگار از دهان فردی ظالم و
خشــن بیرون میآیند که تصمیم گرفته است اعتماد به نفس شما را نابود کند .متأسفانه
در بیشتر مواقع ،آن فرد ظالم خود شما هستید و هدفی که میخواهید نابودش کنید نیز
خود شماست.
همه ما گهگاه با خودمان صحبت میکنیم و مکالمات درونی منفی نیز در همه ما وجود
دارند .وقتی این منفیبافیها به کرات تکرار شوند میتوانند به خودویرانگری منجر شده
و ما را از رسیدن به اهداف و زندگیمان باز دارند.
آنچه وضع را بدتر میکند این اســت که ما در بیشــتر موارد تشخیص نمیدهیم دچار
این رفتار غلط هســتیم .در عوض ،عدم موفقیت خود را ناشــی از بیکفایتی میدانیم.
احســاس بی کفایتی نیز به نوبه خود افکار منفــی دیگری را تقویت میکند و ما در دام
خودویرانگری گرفتار میشویم که رهایی از آن بسیار دشوار است.
جلوی خود ویرانگری را بگیرید

یکی از نشــانههای اینکه شما خودویرانگر هســتید این است که وقتی تالش میکنید
به اهداف خود برســید ،بدون اینکه دلیلی منطقی وجود داشته باشد در میانه راه متوقف
میشوید .شــما مهارت ،توانایی ،انگیزه و شوق کافی برای ادامه دارید ،اما چیز دیگری
هست که شما را از پیشروی باز میدارد.
وقتــی کاری را نمیتوانید ،انجام دهید در حالی که توانایی انجام آن را دارید یا هنگامی
کــه کاری را انجام نمی دهید در حالی که در اعمــاق وجودتان می دانید که باید آن را
انجام داد ،خود ویرانگری در شما سربرآورده و فعال شده است.
اما ویژگیهای فرد خو ْد ویرانگر چیست؟

یک شــخص خود ویرانگر در واقع نمیخواهــد به خودش صدمه بزند .آنچه که معمو ً
ال
اتفاق میافتد این اســت که آنها احســاس بدی دارند ،اما دقیقا دلیل آن را نمیدانند،
بنابراین تحت آن احساسات رفتارهایی انجام میدهند که به خودشان آسیب میرساند.
همه ما این وجه را در درون خود داریم با این حال ،برخی آن را به شخصیت اصلی خود
تبدیل میکنند .اتفاقی که برای یک فرد خود ویرانگر میافتد این است که آنها اغلب به
دلیل احساس گناه در ارتباط با چیزهای واقعی یا خیالی خود را مواخذه و توبیخ میکنند.
اگر برخی از این ویژگیها را در خود سراغ دارید دست به کار شوید و با آن مبارزه کنید.
به یاد داشته باشید که شناخت و آگاهی از خود اولین گام برای اصالح رفتار و امور است.
)1از رسیدن به هدف و پیروزی دچار غم و اندوه میشوند

اگر چه عجیب به نظر میرســد ،اما یک فرد خودمخرب وقتی که به هدف مهمی دست
مییابد احســاس ژرف پوچی را تجربه میکند .او هر چند برای رسیدن به هدف جنگیده
است ،اما وقتی به هدف خود دست مییابد احساس رضایت نمیکند.
آنچه آنها هنگام مواجهه با این پیروزیها احساس میکنند ،غم و اندوه و گاهی خشمی
خاص است .آنها تقریب ًا همیشه سعی میکنند دستاوردهای خود را کوچک جلوه دهند.
آنها اعالم میکنند که احســاس خوشبختی برای چنین چیز احمقانهای پوچ است .این
نشانه روشنی از خودتخریبی شخص است.
 )2دردسر راه میاندازند و بعد ناراحت میشوند

فرد خودویرانگر معمو ً
ال اهل مجادله و دعواست .آنها بیدلیل تمایل زیادی به مشاجره
دارنــد .در حالت مفــرط ،اگر دیگران بگویند «بله» آنهــا میگویند «نه» .اگر دیگران
بگویند «سفید» ،آنها میگویند «سیاه» .در مشاجره با دیگران ،عجیب نیست که آنها
زبانی پرخاشــجو به کار بگیرند یا بیپروا سخن بگویند .به محض عبور طوفان ،آنها به
شــدت احساس گناه میکنند که چرا مشکل درســت کردهاند .آنها همچنین نسبت به
سخنان و نحوه بیان خود احساس گناه میکنند.
 )3حال خوبشان را نمیپذیرند حتی اگر واقعا خوب باشند
برای آدم خودتخریب ،همیشه چیزی کم است .دشواری اصلی آنها در احساس رضایت
اســت ،بهویژه در کاری که برای خودشان انجام دادهاند .آنها روی لکه سیاه ورق سفید
تمرکز میکنند.
اگر اتفاق ًا حالشان خوب باشد یا شما حال خوب آنها را ببینید ،اذیت و عصبانی میشوند
آنها به شــما خواهند گفت که اشــتباه میکنید .حتی ممکن است احساس خطر کنند.
آنها به دنبال دالیلی برای توقف احســاس خــوب خود و و تایید ناراحتی درون خود را
میگردند .
 )4کارهای مهم و ضروریشان را به تعویق میاندازند

یک فرد خودویرانگر خودش را تحریم میکند .آنها اصرار دارند که کارشان را به صورت
ناخودآگاه انجام دهند .بنابراین جلســات مهــم را فراموش میکنند یا خواب میمانند یا
زمانی را که قرار مالقات مهمی دارند اشــتباه میکنند .گویی فرار از هر شــکلی از رفاه
که به آن دسترســی دارند ضروری است .وقتی به دلیل همین فراموشی یا حواسپرتی
آشــکار فرصتهای بزرگ را از دســت میدهند ،دلیل جدیدی پیدا میکنند تا خودشان
را مجازات کنند.
 )5تمایل به قربانی کردن خود برای دیگران

انجام کارهایی برای دیگران نه تنها خوب اســت ،بلکه نیز میتواند بسیار سازنده باشد.
بــا این حال در مورد افــراد خودویرانگر ،این نوع اقدام نوعدوســتانه معنای دیگری به
خود میگیرد .به نظر میرســد که آنها مرتبــ ًا برای بهبود زندگی دیگران از خود غافل
میشوند.
آنها به ســادگی از رفاه خود صرف نظر میکنند تا آن را به دیگری تحویل دهند .آنها
قادرند حتی یک ریال برای خودشان نگذارند تا به شخص دیگری کمک کنند و یا اینکه
با رفتاری پرهزینه چاپلوسی شــخص دیگری را بکنند .در عمق وجودشان ،آنها برای
چیزی احســاس گناه میکنند .به طور کلی تصور بر این است که این دست و دل بازی
و بخشندگی برای آنها شکلی از تأدیب و رستگاری است.
 )6در مقابل توهین از خودش دفاع نمیکند

یک فرد خودویرانگر نمیداند چگونه از خود دفاع کند .در واقع ،آنها احســاس نمیکنند
که باید از منافع خودشــان محافظت کنند .آنها چنان نظر منفی راجع به خودشان دارند
که احساس میکنند ارزش هدر دادن منابع را برای جلوگیری از آسیب دیدن ندارند.
به هر حال ،این نوع افراد احساس میکنند دیگران حق دارند از آنها سوءِاستفاده کنند.
بسیاری از این رفتارهای خودتخریبی با سوءِاستفاده از آنها در دوران کودکی آغاز شده
است؛ بنابراین برای آنها رفتاری عادی است.
 )7خودداری از روابط عاطفی و خویشاوندی

برای یک فرد خودویرانگر برقراری ارتباط موثر با دیگران دشــوار است .آنها در اعماق
وجود اطمینان دارند که شایسته عشق ،توجه و حتی دوستی نیستند .آنها چنین احساسی
دارند چرا که برای خودش ارزشی قائل نیست.
اگر استثن ًا با کسی رابطه خوبی برقرار کنند ،احساس غریبی میکنند .صدای نامحسوسی
در درون آنها میگوید «مشکلی پیش میآید» و بدین ترتیب آنها خودشان را از رابطه
خارج میکنند یا دچار وسواس میشوند یا حتی به سوءِاستفادهکنندگان خود روی میاورند
تا سرانجام همان رابطه خوب هم از دست میرود.
یــک فرد خودویرانگر هم خود رنج میبرد و هم دیگــران را رنج میدهد .گاهی اوقات
مشــکل به قدری حاد میشود که فرد اساس ًا منزوی شــده و در خلوت زندگی میکند.
پتانســیل رشد افراد خودویرانگر همیشه محدود اســت و به دلیل همهای افراد ،نیازمند
کمک حرفهای برای درمان هستند.

همه خطراتی که در کمین مردان است؛

آقایان! این هفته بیشتر حواستان به وضعیت سالمتیتان باشد
الههصالحی

مطالعات نشان دادهاند که زنان و مردان به
طور مســاوی به ویروس جدید کرونا مبتال
میشــوند .با این حــال ،محققان همچنین
گزارش دادند که مردان بهطور قابل توجهی
از اثرات شدید بیماری بیشتر رنج میبرند.
همواره در طول تاریخ مسائل مختلفی مانند
روشهای ناســالم زندگــی ،بیتفاوتی به
وضعیت سالمت ،مراجعه نکردن به پزشک،
تفاوتهای بدنی ،مواجهه بیشتر با مسائلی
مانند جنگ و  ...سبب شده تا مردان بیشتر
از زنان در معرض انواع خطرات ،بیماریها
و حتی مرگ باشند .همین موضوع اهمیت
آگاهیرســانی و توجه به این مسئله را باال
میبرد .در ایران هفته اول اسفند ،هفته ملی
سالمت مردان نام گذاری شده است.
براساس آمارها و گفته متخصصان امید به
زندگــی در مردان  ۷۴ســال و در زنان ۷۶
سال اســت و ایران در رتبه  ۶۴جهان قرار
دارد .گفته میشــود که مــردان در برخی
موارد مقاومت کمتری مقابل بیماری دارند
و ســرعت رشــد چاقی که منجر به ایجاد
بیمارهای متعددی میشــود در مردان ۵۰
درصد بیشتر است.
در پاســخ به این سوال که چرا مردان کمتر
از زنان به پزشــک مراجعه میکنند ،دالیل
مختلفی را میتوان مطرح کرد .بســیاری از
مردان وضعیت پزشــکی یا بیماری خود را
انکار میکنند و نمیخواهند محدودیتهای
ناشی از افزایش سن را بپذیرند.
کلیشــهها و فشــارهای جامعه همچنین
منجر به درونی ســاختن عواطف در مردان
میشود .اغلب اوقات احساس میکنند باید
قوی بمانند و هیچ نشانهای از آسیبپذیری
را به اطرافیان نشــان ندهند .همین مسئله
ممکن است مانع کمک و درمانهای الزم
شــود .دقیقا همین مسئله است که اهمیت
آگاهیبخشی را مشــخص میکند .عادات
ناســالم زندگی مانند غذای ناسالم ،سیگار

کشــیدن ،خواب و استراحت کافی و کمبود
فعالیت بدنی در ســنین بــاال هم از دالیل
مهمی است که میتوان به آن اشاره کرد.
مردان در معرض چه بیماریهایی هستند؟
ســرطان ،افســردگی ،بیماریهای قلبی و
بیماریهای تنفسی ،فشــار خون ،حوادث
جادهای ،ســنگ کلیه ،پروســتات و دیابت
شــایعترین بیماریهایی هستند که مردان
همواره در معرض آناند.
مشــکالت قلبی :بیماری قلبی میتواند به
طور متفاوتی بر مردان و زنان تأثیر بگذارد.
به عنوان مثال ،مردان بســیار بیشتر دچار
یک حمله قلبی ناگهانی میشوند .عالوه بر
این ۵۰ ،درصد از مردانی که به طور ناگهانی
بر اثر بیماری قلبی فــوت میکنند ،عالئم
قبلی ندارند .به همین دلیل بسیار مهم است
که بهطور مرتب به پزشک مراجعه کرده و
از سالمت خود مطمئن شوند.
بیماریهای قلبی انواع مختلفی دارند .همه
اشــکال آن در صورت عدم شناسایی منجر
به عوارض جدی و مهلکی میشود .به گفته
انجمن قلــب آمریکا بیش از یک نفر از هر
سه مرد بالغ به نوعی بیماری قلبی عروقی
مبتال است.
مشکالت تنفسی :بســیاری از بیماریهای
تنفسی با سرفههای ســاده ناشی از سیگار
شروع میشــوند که این سرفهها با گذشت
زمان میتواند خطرات جدی مانند سرطان
ریه ،آمفیزم یا  COPDایجاد کنند.
انجمــن ریه آمریکا اعالم کرده اســت که
هر ســاله مردان بیشتری نسبت به سالهای
گذشــته با ســرطان ریه تشــخیص داده
میشــوند و در حالی که قــرار گرفتن در
معرض خطرات شــغلی مانند آزبست خطر
ابتال به این بیماریها را را افزایش میدهد،
سیگار همچنان متهم اصلی است.
معموال ســرطان ریه تا زمانی که پیشرفت
نکند ،هیچ عالمتی ایجاد نمیکند .آزمایش
غربالگری ممکن است در مراحل اولیه که

بیماری در مرحله قابل درمان اســت ،موثر
باشد.
سرطان پروستات :دومین علت شایع مرگ
ســرطان در مردان سرطان پروستات است.
تقریبــ ًا از هر پنج مرد یک نفر به ســرطان
پروســتات مبتال میشــود که اغلب مردان
کهنسالی هســتند که به دالیل دیگر فوت
میکنند .ایــن بیماری هــم در ابتدا هیچ
عالئمی ایجاد نمیکند.
ســنگ کلیه :مردان تقریبــ ًا دو برابر زنان
دچار سنگ کلیه میشوند .وقتی کلیه مواد
شــیمیایی موجود در ادرار را تبدیل به یک
توده ســفت و جامد ایجاد میکند  ،سنگ
کلیه ایجاد می شود .اگر آب کافی ننوشید،
خیلی کم یا زیــاد ورزش کنید ،اضافه وزن
زیادی داشــته باشید یا نمک و شکر زیادی
مصرف کنید در خطرید.
افســردگی :محققان موسسه ملی بهداشت
روان ( )NIMHتخمیــن مــی زننــد کــه
حداقل  ۶میلیون مرد ســاالنه از اختالالت
افســردگی از جمله افکار خودکشــی رنج
مــی برند .ورزش منظم ،حتــی فقط برای
پیاده روی معمول در محله خود ،نوشــتن
افکار ،معاشرت با دیگران ،کمک گرفتن از
رواندرمانگر میتوانند توصیههای خوبی در
این باره باشند.
صدمــات و حوادث غیر عمد :به گفته منابع
صدمات غیرعمدی دلیل اصلی مرگ و میر
مردان در ســال بوده است که شامل غرق
شدن ،آســیبهای مغزی و حوادثی مانند
انفجار میشود.
میزان مــرگ و میر وســیله نقلیه موتوری
برای رانندگان مرد و مســافران  ۱۵تا ۱۹
ســاله تقریب ًا دو برابر زنان در ســال ۲۰۰۶
بوده اســت .کارگران مرد  ۹۲درصد از کل
 ۵۲۴۴مورد جراحات شغلی گزارش شده را
متحمل شده اند.
آنفلوانــزا و ذات الریه :آنفلوانــزا و عفونت
پنومونــی دو خطــر عمده ســامتی برای

مردانانــد .مردانــی که به دلیــل ابتال به
 ،COPDدیابت ،نارسایی احتقانی قلب ،کم
خونی ســلول داسی شکل ،ایدز یا سرطان،
سیســتم ایمنی ضعیفی دارند ،بیشــتر در
معرض این بیماریها هستند .طبق گزارش
انجمن ریــه آمریکا ،مــردان در حدود ۲۵
درصد بیشــتر از زنان در اثر این بیماریها
جان خود را از دست میدهند.
سرطان پوست :طبق گزارش بنیاد سرطان
پوست ،دو سوم مرگ و میر ناشی از مالنوم
در سال  ۲۰۱۳مردان بوده است که بیش از
ن
دو برابر زنان است .استفاده از البسه آستی 
بلند و شلوار ،کالههای لبهدار ،عینک آفتابی
و ضد آفتاب میتواند به شما در محافظت
از پوستتان در برابر سرطان کمک کند.
اچ آی وی و ایدز :مردانی که به اچ آی وی
آلوده شده اند ممکن است به سرعت متوجه
این موضوع نشــوند ،زیرا عالئم اولیه این
ویروس ممکن است مانند سرماخوردگی یا
آنفوالنزا بروز کند .در ســال  ،۲۰۱۰مردان
 ۷۶درصد از افراد آلوده به  HIVرا تشــکیل
میدادند؛ در حال حاضــر این آمار در حال
کمتر شدن اســت و سهم زنان بیشتر شده
اســت اما همچنان ابتالی مــردان به این
ویروس بیشتر است.
گل بود به سبزه نیز آراسته شد
عالوه بر تمــام بیماریهــا ،کرونا معضل
جدیدی اســت که یک سال است سالمت
تمام افراد را به خطــر انداخته ،با این حال
حتی با وجود اینکه مردان و زنان به نسبت
تقریبا برابری به این بیماری مبتال میشوند،
مردان دو برابر بیشــتر از زنــان در اثر این
بیماری فوت میکننــد چرا که دفاع ایمنی
زنــان در برابر این ویــروس بهتر از مردان
اســت .مطالعات نشــان دادهاند که زنان و
مردان به طور مســاوی بــه ویروس جدید
کرونا مبتال میشــوند .با این حال ،محققان
همچنین گزارش دادنــد که مردان به طور
قابل توجهی از اثرات شــدید بیماری بیشتر

رنج میبرند.
به همین دلیل است که شعار «همه گیری
کرونا؛ توجه بیشــتر به سالمت مردان» را
برای این هفته انتخاب شده است تا در این
دوران همــه گیری عالوه بــر بیماریها و
خطراتی که به آن اشاره شد ،به خطر کرونا
توجهی ویژه داشته باشیم.
گفته میشــود آمار مــرگ و میر مردان
در اثــر کرونا دو برابر زنان اســت .عباس
بصیری ،رئیس انجمــن اورولوژی ایران
در آغــاز این هفته گفــت :بصیری درباره
آمار کرونــا در مردان گفت :مردان و زنان
تقریبــ ًا به نســبت برابری بــه کووید ۱۹
مبتال میشــوند اما احتمال بدحال شدن
و فوت مردان بر اثــر کرونا بیش از زنان
است ،بر اســاس تحقیقات انجام شده در
بیمارســتان بقیهاهلل (عج) حدودا ً دو برابر
بیــش از زنان در معرض فوت بر اثر کرونا
هســتند؛ دفاع ایمنی زنان بیش از مردان
است به همین دلیل بیش از مردان در برابر
کرونا مقاومنــد .عالوه بر این متخصصان
معتقدند مــردان همچنین تمایل به انجام
رفتارهای پرخطرتر ماننــد نادیده گرفتن
فاصله فیزیکی داشته و عالئم را به اندازه
زنان جدی نمی گیرند.
یک مطالعه که در تاریخ  ۱۰مه منتشر شد
گزارش داد که غلظــت آنزیم تبدیلکننده
آنژیوتانســین  )ACE۲( ۲در خون مردان
بیشتر از زنان است .محققان گزارش دادند
از آنجا که  ACE۲ویــروس کرونا را قادر
میسازد سلولهای سالم را آلوده کند .این
موضوع به توضیح اینکه چرا مردان نسبت
بــه ویروس کرونــا آســیبپذیرتر از زنان
هستند کمک میکند .متخصصان میگویند
کــه احتمــاال ژنتیک نقش مهمــی را ایفا
میکند و زنان به دلیل وجود کروموزوم X
اضافی ،از سیستم ایمنی قوی تر و واکنش
بیشتری نســبت به مردان در برابر عفونت
برخوردار هستند.

وزیر بهداشت:

آغاز واکسیناسیون  ۱۰۰هزار نفر دیگر از کادر درمان از فردا
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :واکسیناسیون
 ۱۰۰هزار نفــر دیگر از کادر درمان از فردا آغاز و  ۲۵۰هزار
دوز واکسن چینی نیز هفته آینده وارد کشور میشود.
ایرنا نوشت :سعید نمکی روز دوشــنبه در مراسم افتتاح ۱۲
پروژه عمرانی دانشجویی و درمانی در دانشگاه علوم پزشکی
تهران از مجموعه پویش «ره سالمت» افزود :تولید واکسن
هم در کشــور خوب پیش میرود و اردیبهشــت سال آینده
تولیدکننده واکسن میشویم هم به مردم واکسن میزنیم و
بعد صادرات میکنیم .حتما هم در تولید واکسن جهشهای

ویروس را رصد و لحاظ خواهیم کرد.
نمکی افزود :گله من از این اســت که چرا از برخی مســائل
اطالع نداریم .دیشــب از ایالم به من خبر دادند خانم جوان
حاملهای به علت کرونا از بین رفت .با ســزارین بچههاش را
بیرون آوردیم ،اما چه کســی عامل مرگ این بانوی ایرانی
بود.
وزیر بهداشــت گفت :این طوری نمیشــود مملکت را اداره
کرد ،داغ شهدای خدمت مرا نابود کرده است .داغی باالتر از
این نیست که همکاران ما به علت سهلانگاری دیگران نفله

شوند و من خبر ندارم کی می رود کی می آید ،به جای وزیر
بهداشت ،مدیر کل مرده شور خانه بگذارید.
ویروس جهش یافته همه جا هست
نمکی ادامه داد :اکنون نیز با ویروس جهشیافته خطرناکی
مواجه هســتیم .از مدتها پیش بــه همکارانم اعالم کردم،
خــود را برای یکی از ســختترین یورشهای ویروس آماده
کنید .ویروس جهشیافته همه جا هست .همه جا از بیرجند و
جاهای دیگر گزارش وجود ویروس جهشیافته گرفتم .مردم
بدانند این ویروس به رغم آنچه انگلیسیها گفتند هم قدرت

سرایت و هم بیماریزایی و هم مرگآوری بیشتری دارد.
چرا من نباید بدانم هیاتی از فالنجا میآید و به کجا میرود
وزیر بهداشــت افزود :چرا من نبایــد بدانم هیاتی از فالنجا
میآیــد و به کجا میرود .این طوری نمی شــود مملکت را
اداره کرد چقدر باید از همکارانم خجالت بکشــم .به وزارت
بهداشت اطالع نمیدهند کی میآید کی میرود ،اما اگر یک
جا اکســیژن نبود یا کسی را دیر رساندند یا اگر خدای نکرده
پنج دقیقه دارو دیر برسد .هزار قلم و شبکه اجتماعی به کار
میافتد .این طوری نمیشود مملکت را اداره کرد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

 ۳۰مورد مشکوک به کرونای انگلیسی در خراسان رضوی مشاهده شد
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی مشهد گفت :تا به
امروز  ۳۰-۲۰مورد مشکوک به کرونای انگلیسی را آزمایش
کردهایم و موردی مثبت یافت نشــده ،اما یافت نشــدن این
ویروس از نظر آزمایشــگاهی به معنای عدم احتمال وجود
آن در اســتان نیست.ایسنا نوشــت :مهدی قلیان با اشاره به
اینکه تا به امروز هیچ مورد مثبت کرونای انگلیســی از نظر
آزمایشــگاهی در دانشگاه علوم پزشــکی مشهد نداشتهایم،
گفت :وقتی ویروسی گردش کشوری پیدا میکند و با توجه
به اینکه مشهد یک شهر زیارتی است ،امکان اینکه ویروس
منتقل شــود و در مشهد نیز مشاهده شــود ،تعجب برانگیز

نیست.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد
تعداد کیتهای تشخیص کرونای انگلیسی گفت :حدود ۵۰
کیت تشــخیص کرونای انگلیسی ،پنج شنبه شب گذشته به
خراســان رضوی تعلق گرفته است و در مرحله بعدی توزیع
این کیتها نیز دوباره به استان ما تعدادی کیت تحویل داده
میشود .تست کرونای تشــخیص نوع ژنوم انگلیسی ،یک
تست دیدهوری است؛ به این معنا که تشخیص میدهد بروز
بیماری از چه نوع کرونایی اســت .بنابراین درمان ،رویکرد
پیشــگیری و مراقبت آن با انواع دیگر کرونا تفاوتی ندارد و
صرفا هدف اســتفاده از این کیت این است که متوجه شویم

آیا این بیماری در مشهد و خراسان رضوی وجود دارد یا خیر.
قلیان در خصوص تفاوت کرونای انگلیســی و چینی توضیح
داد :واگیری کرونای انگلیســی به میزان  ۷۰درصد بیشــتر
از واگیری کرونای چینی اســت و افراد زیر  ۲۰ســال را هم
درگیر میکند؛ بنابراین افراد جوان و نوجوان باید این موضوع
را جــدی بگیرند.وی با اشــاره به این نکتــه که اگر تمامی
مردم پروتکلهای بهداشــتی و فاصلهگذاریهای اجتماعی
را همچنــان رعایت کنند ،ممکن اســت موج چهارم خفیفی
را طی کنیم ،خاطرنشــان کرد :آثاری از افزایش مختصر در
شیوع بیماری دیده میشود ،اما نشانی از موج چهارم را هنوز

نداریــم .با رعایت پروتکلهای اجتماعی در ســطح جامعه،
تمامی ســازمانها و نهادهای اداری و دولتی ،مطمئنا شدت
بیماری میتواند کمتر باشــد.قلیان با بیــان اینکه «تمامی
پروتکلها و محدودیتهای ایام عید بر اســاس رنگبندی
تعیین میشــود» بیان کرد :اگر مشهد قرمز یا نارنجی باشد،
ســفر به شهر ممنوع خواهد شــد .در حال حاضر مشهد زرد
است ،سفر از شهر زرد به زرد مانعی ندارد و فقط محدودیت
ترافیک از  ۹شــب و محدودیت شغلی مختص سطح شغلی
چهار ،از جمله شهربازیها و مراکز تفریحی آبی را همچنان
خواهیم داشت.
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کافه شعر
حسین رحمانی

این روزها تمام اتفاق ها
شبیه بغض های تو میافتد
تکهای از من روی شالت جا مانده است
حتما زیر باران ایستادهای
که اینطور صورتم را آب برداشته
دهانم پر است از دلتنگی
گوش هایم ،سرم
جیب واماندهی پیراهنم
چطور میتوانی صورتت را به این همه زن قرض داده باشی؟
تمام شهر بوی تو را گرفته است
باید چهرهای نو برایت بسازم
ملیحه اخوندی

«صبح امروز» به موضوع جلب اعتماد یا سواستفاده از اعتماد مردم در تبلیغات میپردازد؛

دبیر سرویس

مریم اصغری

در سالهای اخیر با توجه
به ضرورت اشــتغال و
تولید و مصرف کاالی
داخلــی ،موضــوع
تبلیغات در رسانه ملی
هم شــکل و شــمایل
تازهای به خود گرفت و به
مرور استفاده از چهرههای
سرشناســی همچــون
سلبریتیها بیش از پیش
در تبلیغــات دیده شــد.
هرچند این موضوع ترفندی نیســت که تنها
به ایــران اختصــاص پیــدا کنــد و بارها
ورزشکاران و چهرههای محبوب سینمایی در
سراسر جهان به این اقدام مبادرت ورزیدند و
هرازگاهی سر از تابلوهای تبلیغاتی ،سایتها
و گاهی هم آگهیهای تلویزیونی درآورند.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» این اتفاق
در سالهای نه چندان دور بدان صورت بود
که هــر از گاهی یکی از هنرمندان در آگهی
تبلیغاتی نشــانهای تجاری بازی میکرد و
تعــداد این آگهیها در تلویزیون محدود بود،
اما در دوســال اخیر و علیالخصوص ســال
جاری ،تعداد آنها در تلویزیون بیشــتر شده
اســت و چهرهها حضور پررنگی در تبلیغات
داشتهاند.
شروع کار کجا بود؟

حضور امیرحســین آرمان در تبلیغ پوشاک،
ســحر ولدبیگی و همســرش نیما فالح در
تبلیغ روغن ســرخ کردنی و محمدرضا گلزار
در آگهــی بازرگانی آبمیــوه را میتوان جزو
نخســتین تبلیغاتی دانســت که بازیگران پا
بــه عرصه تیزرهای تبلیغاتی گذاشــتند و تا
حدودی مســیر را برای ورود دیگران هموار
کردند .ایــن ماجرا با حضور معدود و محدود

سلبریتیهایتجاری

ادامه داشــت تا اینکه چهرههای سرشناستر
یکی پس از دیگری از راه رســیدند و به بازار
تبلیغات تلویزیون رونق دادند .به طور نمونه
حضــور امین حیایی در جایگاه یک ســتاره
ســابق سینما ،در تبلیغ ســس گوجهفرنگی،
کمی عجیب و خــارج از انتظارها بود .آتیال
پسیانی از پیشکســوتان عرصه سینما نیز پا
به دنیای گســترده تبلیغات تلویزیونی نهاد و
با تبلیــغ یک برند چای ،جــای پای خود را
در ایــن عرصه نیز محکم کــرد و هنوز هم
حضوری پررنگ در دنیای تبلیغات تلویزیون
دارد .در مقابل رویا تیموریان نیز به گویندگی
برند محصوالت شــوینده پرداخت .به گفته
کارشناسان این حوزه شاید اگر رویا تیموریان
گوینده تبلیغی بود که در آن صدای خاصش
کارکرد ویژهای داشــت ،یا امیــن حیایی به
خاطر استایلش پوشاک تبلیغ میکرد ،حضور
آنها در تبلیغات جالبتر بود.
ارمغان سلبریتیها

در مســیر کســب درآمدهای تبلیغاتی ،برزو
ارجمند نیز لباس آشــپزی بــه تن کرده و با
جمــات مخصوص به تبلیغ یک برند غذای
آماده پرداخــت .کمند امیرســلیمانی دختر
خانــواده هنرمند امیرســلیمانی هم از غافله
حضور بازیگــران در تیزرهای تبلیغاتی عقب
نماند و با حضــور در تیزرهای تبلیغاتی هود
و اجاق گاز وارد حیطه تبلیغات شد .دیگرانی
همانند امین زندگانــی و الیکا عبدالرزاقی و
همچنیــن یکتــا ناصر و منوچهــر هادی از
زوجهای سینمایی بودند که پا در این عرصه
گذاشتند و هود و فر و رستوران را به ارمغان
میآوردند .سروش جمشیدی یا همان قیمت
دورهمی هم ،بــا همان کاراکتــر طنزگونه
تبلیغــات یک برند غذایی را به عهده گرفت.
تبلیغ نوشــابه با حضور شــقایق دهقان نیز،

سعی داشت نشان دهد که دو خواهر با وجود
اختالف ســلیقه شدید ،بر سر نوشابه آن برند
خاص ،با یکدیگر موافق هستند.
از تبلیغ تاالر پذیرایی و محصوالت
ورزشی و پزشکی

بهنوش بختیاری امــا در عرصه تبلیغات در
محیطهای مختلف رســانهای حضور بسیار
فعالی داشت .دامنه فعالیت وی در این حوزه
از تبلیغ تاالر پذیرایی و محصوالت ورزشی و
پزشکی ،تا عطر و نشان تجاری (برند) کیف
و کفشــی که جزو سهامداران آن بود ،شامل
میشد.
در این بین اما نویــد محمدزاده نیز ،پا جای
پای محمدرضــا گلزار گذاشــت و به تبلیغ
آبمیــوه پرداخت .شــخصی کــه طی چند
ســال فعالیت در حوزه ســینما به افتخارات
زیادی دســت یافــت و جوایــز متعددی در
جشــنوارههای مختلف کسب کرد و یکی از
بازیگران پرطرفدار ســینما در سالهای اخیر
اســت .محمدزاده در ادامه نیــز از عطری با
برنــد خودش پرده برداری کرد که در فضای
مجازی با واکنشهای بســیاری همراه بود و
خیلیها بــر این اعتقاد بودند که عطر با برند
نوید ،به هیچ عنوان به شخصیت نوید محمد
زاده بــا فیلمهایی که تا کنــون بازی کرده
است ،نمیآید.
افسانه قهر بودن برخی ستارهها با
تلویزیون سرابی بیش نیست

تمامی این اتفاقات ثابت کرد که افسانه قهر
بودن برخی ستارهها با تلویزیون سرابی بیش
نیست و با پول میتوان برنده سیمرغ بلورین
و چهــره معترض دنیاهای ســینما و تئاتر را
هم بــرای حضور در آگهیهــای تلویزیونی
راضی کرد.
اما حضور سیامک انصاری تیرخالصی برای

بیننــدگان بود و بارهــا در فضای مجازی با
محوریت تبلیغی او به شــوخی پرداخته شد.
گویا انصاری میخواســت تمام آبروی چند
دهه فعالیت را با حضور گسترده و شبانهروزی
در آگهیهای یک ســایت فــروش کاال و
خدمات به حــراج بگذارد .هرچند شــیرین
کاریهای محســن کیایی نقطــه قوت این
آگهی بازرگانی بود.
تازهتریــن چهرهای هــم کــه وارد دنیای
آگهیهــای تبلیغاتی تلویزیون شــده ،آزاده
صمدی اســت که پا جای پای همتایان خود
گذاشــته و جالب اینکه به سراغ خوردنیها
نرفته اســت و برند یک کارخانه تولید شیر و
ابزار حمام و دستشویی را تبلیغ میکند.
رابطه برد برد

در ایــن خصوص یک کارشــناس رســانه
معنقد است :استفاده از هنرمندان برای تبلیغ
محصــوالت مختلف ،چیــز جدید یا عجیبی
نیســت و ترفند تبلیغاتی مرسومی است ،اما
باید از چهرههای متناســب با شخصیتی که
مردم توقع دارند ،استفاده شود.
نــادر رحیمــی در گفتگو با «صبــح امروز»
ادامه میدهد :شــهرت و گاهی تیپ و ظاهر
این افراد باعث شــده که پتانسل حرکت به
سمت تبلیغات در فضاهای مختلف را داشته
باشــند .این در حالی است که در حال حاضر
تبلیغات یکی از درآمدزاترین شغلها به شمار
میآید .هرچند دستمزد حضور سلبریتیها در
آگهیهای تجاری بسیار باال است اما ،معامله
برندهــای تجاری با چهرههای ســینمایی و
ورزشی بک رابطه برد برد است.
وی میافزاید :چراکه ســلبریتیها به واسطه
شهرتی که دارند ،میتوانند تاثیرگذار باشند.
اما این موضوع تنها زمانی تاثیرگذار است که
خود بــه پیامی که میدهند ،پایبند بمانند .به

طور نمونه اگر یک کفش ورزشــی را تبلیغ
میکننــد ،هنگام پیــادهروی برند دیگری را
انتخاب نکنند و مردم آنها را با همان کاالیی
کــه تبلیغ کردهاند ،ببینند .یا اگر عطر خاصی
را پیشــنهاد میدهند ،خود نیز از همان عطر
اســتفاده کنند و رفتار عمومــی آنها مغایر با
گفتههای تجاریشان نباشد.
چشم طرفداران به دست هنرمندان

این کارشــناس رســانه بیــان میکند :در
مقابل معیار شــهرت ،محبوبیت و الگو بودن
هنرمندان برای برخی از افراد جامعه یکی از
مالکهای انتخاب آنها برای تبلیغات است،
از آنجا که بســیاری از طرفداران دو آتیشــه
چهرهها چشــم به رفتار هنرمند محبوبشان
دارند تا از آن تقلید کنند ،همین موضوع سبب
میشــود تا کاالی تبلیغ شده توسط هنرمند
بیشتر مورد توجه مردم قرار گیرد.
وی با اشــاره به اهمیت تبلیغات رسانه ملی
بیان میکند :تبلیغــات در تلویزیون به دلیل
مخاطبین بیشتر نسبت به تبلیغات در فضای
مجازی و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر ،از
اهمیت ویژهتری برخوردار است و هنرمندان
زیادی به سمت حضور در تیزرهای تبلیغاتی
در تلویزیون تمایل پیدا کردهاند.
الگو بودن تنها با تعداد فالوئر سنجیده
نمیشود

الگو بــودن تنها بــا تعداد فالوئر ســنجیده
نمیشــود و بیشــک یک الگوی موفق و
ماندگار هنری باید بتواند در وهله اول اعتماد
مخاطب را به خود جلب کند و از این اعتماد
نیز سواســتفاده نکند .بنابراین امیدواریم که
چهرههای ســینمایی که مخاطبان بســیار
زیــادی هم دارند به مخاطبــان خود احترام
گــذارده و ســالها حرفه خــود را به بهایی
نفروشند.

آغاز چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی
چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی با انتشار برنامه
نمایشهای آنالین و پوســتر طراحی شده توسط مصطفی
مسلمی ،کار خود را آغاز کرد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ستاد ارتباطات
و اطالع رســانی چهاردهمین جشــنواره ملــی فیلم کوتاه
رضــوی ،آثار راه یافته به این دوره از جشــنواره فیلم کوتاه
رضوی ،در روزهای چهارم ،پنجم ،ششم و هفتم اسفندماه و
در  ۳سامانه برخط «ودیو»« ،تیوال» و «هاشور» اکران شده
و در دسترس عالقمندان برای تماشا قرار دارند.
اکــران آنالین فیلمهــای این دوره کام ً
ال رایگان اســت و
عالقمنــدان میتوانند طی چهار روز برگزاری جشــنواره در
 ۲بــازه زمانی  ۱۰الی  ۱۸و  ۱۸الی  ۲۴به تماشــا فیلمهای
کوتاه بنشینند.
اکــران فیلمهای چهاردهمین جشــنواره ملــی فیلم کوتاه
«رضوی» به جهت رعایت پروتکلهای بهداشــتی به طور
کامل آنالیــن خواهد بود و این رویــداد به صورت محدود
میزبان جمعی از هنرمندان و صاحبان آثار در گرگان است.
اکرانهای آنالین روز اول جشنواره

طبق جدول منتشــر شده در روز گذشــته ،دوشنبه چهارم
اســفندماه و در سانس نخست از ســاعت  ۱۰صبح الی ۱۸
عصر  ۲فیلم کوتاه پویانمایی ،سه فیلم مستند کوتاه و هفت
فیلم کوتاه داستانی در پلتفرمهای اعالم شده پخش شد.
انیمیشنهای «خوالنه وه» ساخته هژیر اسعدی و «کالف»
ســاخته ملیحه غالمزاده در کنار مســتندهای «مجمع پال»
ســاخته محمدتقی اشــرفی ملکی« ،روزهــای بی خبری»
ســاخته ابوالفضل تاجیک و «طلوع در زمســتان» ســاخته
محمود صادق پور در این سانس نمایش داده شد.
هفــت فیلم کوتاه داســتانی در ســانس اول روز نخســت
جشــنواره چهاردهم ،عبارتند از «کفشدوزک» به کارگردانی
مرجان شــریفنیا« ،بی پدر» ســاخته حمیدرضا مقصودی
داغداری« ،شوان» ســاخته بیژن زرین« ،گیزلین (پنهان)»
ساخته علیرضا سلمانپور« ،دم آخر» ساخته فرشید ایوبینژاد،
«یونس» ســاخته ســیامک ســلیمانی و «موج کوتاه» به
کارگردانی محمد اسماعیلی.
در دومیــن نوبت نمایــش آنالین فیلمها در روز نخســت
جشنواره هم از ساعت  ۱۸تا  ۲۴روز گذشته یک فیلم کوتاه

انیمیشــن ۵ ،مســتند کوتاه و  ۶فیلم کوتاه داستانی در سه
پلتفرم میزبان جشنواره به نمایش گذاشته شد.
انیمیشــن «پدر» به کارگردانی محمد کیــوان مرز در کنار
مستندهای «بومرنگ» ساخته کیومرث محمدچناری« ،کاک
ئیرج» ساخته جمشید فرجوند فردا« ،یالمان» ساخته عیسی
بابایی« ،شــریک» ساخته کمیل سهیلی و «آن سوی قاف»
ســاخته داوود باباخانیان بروجنی در این نوبت به نمایش در
آمد.
فیلمهای کوتاه داستانی «کوچه» ساخته محمدرضا مصباح،
«سفید پوش» ســاخته رضا فهیمی« ،آرسو» ساخته عبداهلل
کاظمی« ،گوشــه پوسیده مرگ» ساخته امیر کریمی« ،کوه
ســفید» ســاخته مهرداد حسنی و «انســان» به کارگردانی
محمد پوســتیندوز هم در دومین ســانس از روز نخســت
جشنواره چهاردهم به صورت آنالین به نمایش در آمد.
همچنین فیلمهای نوجــوان و موبایلی حاضر در این رویداد
نیز هر روز در سامانههای نامبرده نمایش دارند.
اختتامیه چهاردهمین جشــنواره ملی فیلم کوتاه «رضوی»
روز پنجشــنبه هفتم اســفندماه در گرگان برگزار میشود و

برگزیدگان بخشهــای مختلف این رویداد معرفی و تجلیل
خواهند شد.

آخرین وضعیت سالمت استاد عثمان محمدپرست
پزشک معالج اســتاد عثمان محمدپرســت در شهرستان
خواف ،گفت :وضعیت اســتاد محمدپرست پایدار بوده و با
قطع خونریزی معده به مشهد منتقل شدهاند.
به گزارش روزنامه «صبح امرئز» و به نقل از ایســنا ،دکتر
شهریار دشتی با اشــاره به آخرین وضعیت سالمت استاد
عثمان محمدپرســت ،پیشکســوت دوتار نواز خراسان و
دالیل انتقال و بستری وی در بیمارستان ،اظهار کرد :شب
گذشته اســتاد محمد پرست خونریزی مختصر و کمی از
ناحیه معده داشــتند که به این موضوع اهمیت داده نشده
است و امروز صبح ،در شــرایطی به بیمارستان  ۲۲بهمن

خواف مراجعه کردند که مقــدار خونریزی معده حجیم و
زیاد شده بود.
وی ادامه داد :پس از مراجعه به بیمارستان خواف اقدامات
اولیه و الزم بر روی وی صورت گرفت تا خونریزی معده
قطع شود ،افت فشار پیدا نکنند و همچنین تزریق خون به
ایشان صورت بگیرد.
پزشــک معالج عثمان محمدپرست در شهرستان خواف با
اشــاره به انتقال وی به مشهد ،تصریح کرد :پس از انجام
اقدامات اولیه پزشــکی در بیمارستان  ۲۲بهمن خواف تیم
پزشکی تصمیم گرفت استاد محمدپرست به منظور انجام

آندوســکپی و بررســی دالیل خونریزی معده به مشهد
منتقل شوند.
وی در خصوص وضعیت فعلی این پیشکســوت موسیقی
خراسان ،خاطرنشــان کرد :طبق آخرین پیگیریهای بنده
و تماسهایی که داشتهام عالیم حیاتی استاد محمدپرست
پایدار بود .همچنین خونریزی معده به صورت کامل قطع
شده بود و وی در هوشیاری کامل به سر میبرد.
دشــتی اضافه کرد :ادامه درمان اســتاد محمدپرســت در
بیمارستان امام رضا(ع) یا بیمارستان قائم(عج) مشهد انجام
خواهد گرفت.

من شاعرم ،چقدر شما شاعرانهای
شعری سپید ،قطعه ،غزل ،نو ،ترانهای
من بیشتر ترانه سرایم ،اجازه هست
ناب شما را بهانهای...
های ِ
که چشم ِ
اما نه! چشمهای تو باید غزل شود
سبزی چمن و به دریا بدل شود
به
ِ
دریا ،چمن! من و تو غزل ،مثنوی شدیم
هردو به نوبهی خودمان منزوی شدیم
تعبیر خوابهای پریده خود تویی
آنکه کسی به خواب ندیده خود تویی
بیداری مرا به خیابان قدم بزن
خواب سه شنبههای مرا هم بهم بزن
زیبا! گرفته دامن من را که چشم تو
من باختم تمام خودم را به چشم تو
رقص پر از چین یک زنم
تو ِر بلندِ ،
چشم تو را بگیرد اگر چین دامنم
سیگار را زمین بزنی نا ِز شست من
این دود اگرکه حلقه شود توی دست من↓
در حجله مینشینم و تو ماه میشوی
من تاج میگذارم و تو شاه میشوی
تن تو ،جهان من
ای چارخانههای ِ
رسول زمان من
ای بی کتاب و آیه
ِ
جنس رسالت تو ولی فرق میکند
این کشتی نجات مرا غرق میکند
هی وحی میشود به من اینجا به جای تو
تا شعرهام معجزه باشد به پای تو
ای کاش معجزات فراوان بیاوری
پیغمبری ،به پیرو ات ایمان بیاوری
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۶اثر منقول فرهنگیتاریخی خراسان شمالی
ثبت ملی شد

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خراســان شــمالی گفت :شــش اثر منقول
فرهنگیتاریخی این استان در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.
بــه گزارش روزنامه «صبح امــروز» و به نقل از روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایعدستی خراسان شمالی ،علی مســتوفیان اظهار کرد :جلسه شورای ملی
ثبت آثار منقول که با حضور اعضای شورا در سالن آمفیتئاتر وزارتخانه متبوع برگزار و پرونده
 ۶اثر منقول از استان ارائه و مورد تأیید قرار گرفت.
وی عنوان کرد :مهر سنگی چهارگوش با نقش متهای ،مهر سنگی با نقش متهای ،مهر تعویذ
سنگی با نقش اسطورهای ،مهر مفرغی مسطح با نقش ستارهای ،مهر مشبک مفرغی و مهر
مشبک مفرغی دندنقاب ازجمله این آثار است.
مســتوفیان افزود :قدمــت این آثار مربوط بــه دوران پیشازتاریخ بوده کــه از کاوشهای
باستانشناسی در محوطه چلو بهدستآمده است.

آمادگی هشت فیلم برای اکران در ایام
نوروز ۱۴۰۰

دبیر شــورای صنفی نمایش از اعالم آمادگی هشت فیلم سینمایی برای اکران در ایام نوروز
 ۱۴۰۰خبر داد.
بــه گزارش روزنامه «صبــح امروز» و به نقــل ار ایرنا ،مرتضی شایســته درباره مهمترین
تصمیمات در آخرین جلســه شورای صنفی نمایش ،اظهار داشت :در حال حاضر هشت فیلم
ســینمایی برای اکران نوروز بررسی شدند که اســامی آنها هفته بعد و در جلسه بعدی شورا
بررسی و اعالم خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه در جلســه این هفته قرار بر این بود که بعد از بررســی گزینههای اکران
نورزی اعالم شــود ،افزود :اما مصوبات اکران به تأیید نهایی نرســید و قرار شــد که اسامی
فیلمهــا را هفته آینده بعد از بررســی نهایی اعالم کنیم.دبیر شــورای صنفی نمایش تاکید
کرد :هر ســال یکی از گزینههای اکران نوروزی فیلمهای برنده سیمرغ بهترین فیلم از نگاه
مردمیاند که امســال فیلم ابلق برنده این ســیمرغ بود و قاعدت ًا میتواند یکی از گزینههای
اکران نوروزی باشد.
شایسته درباره گزینه های دیگر اکران هم توضیح داد :طی چند روز گذشته برخی اسامی در
فضای مجازی مطرح شده که تا حدودی درست است و احتمال اکران این آثار نیز وجود دارد.
به گزارش صبح امروز ،طی چند روز گذشــته اکران ســه فیلم دینامیت به کارگردانی مسعود
اطیابی ،چپ راســت ساخته حامد محمدی و درخت گردو محمدحسین مهدویان در رسانه ها
مطرح شده است

آمار مخاطبان ششمین روز سی و ششمین
جشنواره موسیقی فجر

 ۹هزار و  ۵۲۴نفر اجراهای ششــمین روز سی و ششمین جشــنواره موسیقی فجر را تماشا
کردند.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از روابط عمومی سی و ششمین جشنواره موسیقی
فجر ،بر اساس آمار سایتهای پخش اجراهای جشنواره ،در چهارمین روز جشنواره  ۹هزار و
 ۵۲۴نفر اجراها را تماشا کردند.
اجــرای بانگ نو  ۱۰۳۷نفر ،گروههای هاوار و آیریتین  ۱۸۷۵نفر ،گروه ســپندار  ۱۸۴۳نفر،
دوئت فراتا دی پالما از ایتالیا  ۳۲۳۱نفر و کر تهران و کر اردیبهشــت  ۱۵۳۸نفر در ششمین
روز سی و ششمین جشنواره موسقی فجر تماشاگر داشتند.
اجراهای سی و ششمین جشنواره موســیقی فجر تا چهارم اسفند از سایت جشنواره ،انجمن
موسیقی ایران ،تیوال ،تماشاخونه ،بیپ تونز ،گپ فیلم و نواک پخش میشود.

در شهر
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احداث بوستان محلی در بولوار حجاب
منطقه 10

شهردار منطقه  10مشهد مقدس
از احداث بوستان محلی در بولوار
حجاب ،حجــاب  85این منطقه
خبرداد.
به گــزارش صبح امــروز ،احمد
حافظ با بیان این خبر ،اظهار کرد:
این پروژه بــا اعتباری بالغ بر 14
میلیــارد و  800میلیون ریال و به
مساحت  14هزار مترمربع احداث
شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهم
ترین کارکردهای فضای سبز تعدیل هوا و زیباسازی محیط است ،افزود :در این راستا گسترش
فضاهای سبز در سطح محالت به صورت ویژه در دستور کار منطقه قرار گرفت.
شــهردار منطقه  10مشهد تصریح کرد :زیبایی شــهر و توسعه فضای سبز شهری می تواند در
افزایش نشاط و سالمت اجتماعی اثربخش باشد ،لذا باید به اهمیت حفظ این اماکن برای استفاده
شهروندان توجه ویژه ای شده و نسبت به توسعه این فضاها نیز همت بیشتری شود.
رییس شورای شهر مشهد:

نگاه دوگانه به مدیریت شهری مشکلساز است

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی:

بیش از  90درصد واحدهای تولیدی خراسان
رضوی فاقد سند ملکی هستند

رییس کمیســیون ویژه توســعه و بهسازی
توس شورای شــهر مشهد گفت :میبایست
تکلیف منطقه توس و طرح راهبردی محدوده
منفصل توس واقع در حاشیه شمال شرقی این
کالنشهر هرچه سریعتر مشخص شود.
سیدمســعود ریاضی روز دوشنبه در نشست
شورای اسالمی شهر مشهد افزود :حدود ۲۵
ســال از فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر
توجه بیشتر به توس گذشــته و در  ۲۵سال
گذشته هیچ کاری در توس انجام نشدهاست.
وی ادامه داد :هشســت ســال از ابالغ طرح
محدوده منفصل توس توســط اســتانداری
میگذرد اما اکنون که طرح راهبردی آن آماده
شده اســت اعالم می کنند این محدوده به
اشــتباه ابالغ شده است و محدوده منفصل را
قبول ندارند.عضو شــورای شهر مشهد گفت:
مطالعه طــرح راهبردی یک ســال به طول
انجامید و این طرح  ۲.۵ســال در نوبت تایید
قرار گرفت و با این میزان هزینه و اتالف زمان
امروز شهرداری با محدوده ای مواجه است که
حدود آن مشــخص نیست اما در آن خدمات
ارائه میدهد.
وی افزود :شهرداری در هشت سال گذشته در

احداث و بازسازی  14هزار جوی و جدول در منطقه 4
شهردار منطقه چهار مشهد از احداث و بازسازی بالغ بر  14هزار متر طول جوی ،جدول
و کانیوو در سطح منطقه خبر داد.به گزارش صبح امروز ،غالمرضا غالمی ضمن اعالم
خبر فوق گفت :رفع مشکل آب افتادگی معابر ،بهبود در هدایت و جمع آوری آب های
ســطحی ،ارتقاء سطح بهداشت و در نتیجه زیباسازی منظر شهری از اهداف احداث و
بازسازی جوی ،جدول ،کانیوو ،جدول قاشقی و جویچه عرضی در سطح منطقه است.
وی جمع آوری آب های ســطحی ناشی از نزوالت آسمانی و رفع مشکل آب افتادگی
معابر در مواقع بارندگی را از خدمات شــهرداری دانست و تصریح کرد :در همین راستا
از ابتدای سال  99بیش از  14هزار متر طول کانال بتنی مسلح ،جوی ،جدول و کانیوو
احداث ،بازسازی ،مرمت و اصالح شده است.غالمی در خصوص مکان های اجرای این
پروژه اظهار کرد :معابر فرعی بولوارهای طبرسی شمالی ،پنجتن ،عالمه طباطبایی ،بزرگراه شهید بابانظر و  ...از معابری هستند که
در آنها پروژه احداث و مرمت جوی و جداول با اعتبار  120میلیارد ریال اجرا شده است.شهردار منطقه چهار مشهد گفت :با توجه
به احداث و الیروبی کانال های جمع آوری آب های سطحی در بلوارهای پنجتن ،طبرسی شمالی و  ...و بازسازی و مرمت جداول
سطح منطقه ،طی سال های اخیر آب افتادگی معابر به صورت جدی در منطقه چهار گزارش نشده است.
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جشنواره گردشگری تهران ،یکی از بازارهای هدف خراسان رضوی است

معاون گردشگری ادار ه کل میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دستی خراسان رضوی
گفت :با توجه به اهمیت موضوع جشــنواره
گردشگری تهران که یکی از بازارهای هدف
اصلی خراســان رضوی بوده ،حضور در این
جشنواره برای ما الزامی است.
یوســف بیدخــوری در گفتوگو با ایســنا
درخصوص برگزاری نمایشــگاه گردشگری
تهران و حضور استان خراسان رضوی در این
نمایشگاه اظهار کرد :نمایشگاه امسال در واقع
در ادامه نمایشگاههای بینالمللی گردشگری
و صنایع دســتی سالهای گذشته برگزار میشود .این نمایشــگاه از پنجم تا هشتم اسفندماه در محل دائمی
نمایشگاه بینالمللی تهران و با حضور استانهای مختلف برگزار خواهد شد.وی ادامه داد :استان خراسان رضوی
در این نمایشگاه حدود  ۱۰۵متر مربع در حوزه صنایع دستی و  ۱۵۴متر مربع در حوزه گردشگری و در مجموع
با  ۲۶۰متر مربع حضور دارد .شرکتکنندگان این نمایشگاه شامل هتلها ،واحدهای اقامتی ،دفاتر و شرکتهای
خدمات مسافرتی و شرکتهای گردشگری فعال در حوزه گردشگری هستند که غرفههایی در اختیار گرفتهاند؛
همچنین اداره کل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی استان نیز در این نمایشگاه حضور فعال دارد.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی اضافه کرد :به عالوه
برای معرفی استان خراسان رضوی و به ویژه موسیقی محلی نیز دو گروه موسیقی محلی ما را همراهی خواهند
کرد و در روزهای برگزاری نمایشــگاه ،حضور خواهند داشت.بیدخوری بیان کرد :به این ترتیب با توجه به این
که موضوع جشــنواره گردشگری تهران همواره برای ما اهمیت داشته و در واقع یکی از بازارهای هدف اصلی
استان خراسان رضوی است ،در سالهای گذشته استقبال بیشتری از بخش خصوصی صورت میگرفته و امسال
نیز جایگاه استان خراسان رضوی اقتضا میکرد که حتما در جشنواره حضور داشته باشیم.وی خاطرنشان کرد:
مجوز برگزاری نمایشــگاه از وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی گرفته شده و به سبب رعایت
پروتکلهای بهداشتی ،حضور افراد در نمایشگاه بستگی به زمان حضور آنها دارد ،در صورت لزوم ممکن است
افراد برای حضور در نمایشگاه ،ثبتنام کرده و زمان حضور خود در نمایشگاه را اعالمکنند که در نهایت نمایشگاه
بر این اســاس فعالیت خواهد داشت.معاون گردشــگری ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
خراسان رضوی ادامه داد :عالوه بر این طبیعتا دستورالعمل رعایت پروتکلهای بهداشتی که باید در هر نمایشگاه
دارای مجوز رعایت شود ،ابالغ شده است و در زمان برگزاری نمایشگاه تمام افراد حاضر باید پروتکلها را رعایت
کنند؛ بنابراین این پروتکلها براساس مصوبات ستاد مبارزه با کرونا برای برگزاری نمایشگاهها ابالغ شده و این
مصوبات به تمام شرکتکنندگان و مراجعهکنندگان ابالغ خواهد شد تا به این ترتیب پروتکلها رعایت شود.

اقدامات شورای پنجم در مباحث حقوقی
بینظیر بوده است

هم چنیــن مجتبی زاهدیــان رئیس هیئت
مدیره کانون وکال استان خراسان رضوی در
این جلســه شورای شهر مشهد گفت :با بیان
اینکه در همین دوره شاهد اقدامات بینظیری
در مباحث حقوقی از ســوی شــورای شهر و
شــهرداری بودیم که بعضی از آنها به الگویی
برای سایر شهرهای کشور تبدیل شده است،
تصریح کرد :از جمله این موضوعات میتوان
به شــهر ترمیمی اشــاره داشــت و تشکیل
کمیسیون حقوقی نیز در شورای پنجم نشان
از توجه آنها به مباحث حقوقی دارد.

تراش روکش بیش از  9100متر مربع از خیابان وحدت
شهردار منطقه یک از اجرای بیش از  9100مترمربع روکش آسفالت در خیابان وحدت
این منطقه خبر داد.
به گزارش صبح امروز ،کوروش باوندی در این خصوص گفت :در راستای افزایش کیفیت
سطح آسفالت و ســاماندهی وضعیت معابرکه یکی از مهمترین وظایف شهرداریها
محســوب میشود؛ عملیات بهسازی و روکش آســفالت خیابان وحدت در بلوار ارشاد
باهدف افزایش رضایت شهروندان و مناسبسازی محیط شهری اجرایی شده است.
وی با اشاره به اتمام عملیات ترمیم روکش آسفالت خیابان وحدت بلوار ارشاد افزود :این
طرح با هدف باال بردن کیفیت آســفالت و کسب رضایت شهروندان و ساکنین صورت
گرفتــه که در این عملیات بیش از  9100مترمربــع از معابر این خیابان ها با  910تن
آسفالت در کمتر از  48ساعت مرمت و روکش شده است.
باوندی ادامه داد :متاسفانه یکی از معضالت شهری ایجاد حفاری های غیر اصولی و تخریب آسفالت توسط افراد حقیقی و شرکت
های خدماتی بوده اســت که همه ســاله موجب تحمیل هزینه های قابل توجهی به شهر می شود ،وی همچنین ضمن تقدیر از
شهروندان مشارکت جو از آنان خواست تا در صورت مشاهده حفاری و تخریب آسفالت مراتب را با شماره تماس  137اعالم کنند.

خبر

شهردار مشهد تذکر گرفت

رئیس ســازمان نظام مهندســی
کشاورزی خراسان رضوی گفت:
بیــش از  90درصــد واحدهای
تولیدی در استان فاقد سند ملکی
برای واحد تولیدی خود هستند.
به گــزارش صبح امــروز ،ناصر
صداقــت در نشســت خبــری
بــا موضــوع گــزارش عملکرد
و فعالیتهــای ســازمان نظــام
مهندسی کشاورزی و برنامه این
سازمان برای سال جاری و طرح
موضوعــات مرتبط با رونق تولید در حوزه کشــاورزی و دامپروری که امروز در ســازمان نظام
مهندسی کشاورزی خراسانرضوی برگزار شد ،اظهار کرد :پس از تصویب قانون تاسیس سازمان
نظام مهندســی در مجلس شورای اسالمی در سال  ۱۳۸۰ســازمان نظام مهندسی کشاورزی
خراسان رضوی نیز پس از تاسیس در زمینههای مختلف کشاورزی شروع به فعالیت کرده است.
 ۱۳هدف برای سازمان نظام مهندسی کشاورزی در نظر گرفته شده که مهمترین آنها ارتقای
اخالق حرفهای ،ارتقای ســطح دانش و گسترش فناورزی و حمایت از حقوق صنفی مهندسین
کشاورزی است.
وی افزود :سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی در حال حاضر به عنوان بزرگترین
تشکل تخصصی در کل کشور اســت .این سازمان در سطح استان ۱۸هزار نفر عضو حقیقی و
حقوقی دارد که  7500نفر از آنها فعال هســتند .عمده فعالیت این ســازمان در حال حاضر در
زمینه صدور مجوز در بخشهای گلخانه ،دام ،آبزیان و شیالت ،کلینیکهای گیاه پزشکی ،سم
فروشــیها ،آزمایشگاه خاکشناسی ،صنایع تبدیلی و مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی است.
صدور بیش از  2000پروانه اشتغال و انجام  4000رتبه بندی اشخاص حقیقی و حقوقی تا امروز
توسط این سازمان انجام شــده و هر ساله  3000نفر ساعت آموزش و همچنین صدور بیش از
 8000مجوز توسط این سازمان صورت میگیرد.
رئیس ســازمان نظام مهندسی کشاورزی خراســان رضوی بیان کرد :در زمینه مراکز خدمات
کشــاورزی غیر دولتی تا امروز ۱۱۳مجوز تاســیس صادر شده است .ســازمان نظام مهندسی
کشاورزی خراسان رضوی در زمینه بحث پالک کوبی و هویتبخشی دام با همراهی تشکلهای
تخصصی ورود پیدا کرده و همچنین در زمینه پالکگذاری ماشــین های کشاورزی بالغ بر ۲۱
هزار پالکگذاری توسط این سازمان انجام شده است.
وی در مورد عملکرد ســازمان خاطر نشان کرد :واضح است که در بحث ساختمان هیچ اقدامی
بدون تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام نمیشود اما در زمینههای مختلف کشاورزی
جایگاه نظام مهندسی کشاورزی به خوبی شناخته نشده و کاری در این حوزه انجام نشده است .در
بخش کشاورزی تخصص ویژه وجود دارد اما از این تخصص به خوبی استفاده نمیشود .علیرغم
اینکه که در دستورالعمل اجرایی قانون تاسیس نظام مهندسی تاکید شده که کلیه دستگاههای
دولتی موظف هستند بخشهای تخصصی خود را به اعضایی که پروانه اشتغال دارند واگذار کنند،
اما این مساله رخ نداده است.
صداقت با اشاره به اینکه «فعالیتهای خوبی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی در استان
برای حل این مسائل انجام شده است» ،تصریح کرد :با نهادهای مختلفی وارد مذاکره شدهایم،
به همت پرسنل سازمان توانستهایم زاویه دید نهادها را تغییر داده و رغبت به همکاری را ایجاد
نماییم .باید با شیوه تعاملی کار را پیش برده و جلساتی را با حضور بخشهای مختلف برگزار کنیم.
اخیرا برگزاری جلسه با معاونت غذا و دارو در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به رای صادر شده توسط دیوان عدالت اداری در شهریور ماه سال جاری گفت :با توجه
به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ب دستورالعمل ماده  10آییننامه اجرایی اصالح
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ،تبصره  4ماده یک این قانون ،از شمول خارج و تبصره
یک ماده یک این قانون مورد استناد قرار می گیرد که نخستین تاثیر این رای در موضوع تغییر
کاربری اراضی و مالکیت زمین ظاهر می شود.
وی ادامه داد :بر اســاس این رای ،واحدهای کشاورزی و دامپروری ،می بایست برای اخذ مجوز
ســند  ۶دانگ ملکی ارائه کنند و بیش از  90درصد این واحدهای تولیدی در اســتان نیز فاقد
ســند ملکی برای واحد تولیدی خود هستند .با ابالغ این موضوع از آبان ماه سال جاری بیش از
۹۰درصد مجوزها لغو شــده و نتوانستهایم مجوزی صادر کنیم .این مساله به استانداری ،سازمان
جهاد کشاورزی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی اعالم شده است .به نظر بنده بخش عمده
ای از این مساله باید توسط نمایندگان پیگیری شود .این یکی از بزرگترین مشکالت حال حاضر
اســت .این مساله امنیت غذایی استان را تحت تاثیر قرار میدهد .هیچ کدام از نمایندگان استان
ما در کمیسیون کشاورزی حضور ندارند ،در حالی که خراسان رضوی یکی از مهمترین استانها
در زمینه کشاورزی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشــاورزی خراسان رضوی با اشاره به عقد تفاهم نامه میان این
سازمان با شورای بازرگانی کشور هلند خاطر نشان کرد :برای دستیابی به دانش فنی ،تکنولوژی
روز و تعامل دوجانبه اخیر در حال پیگیری برای عقد تفاهمنامه با کشور روسیه هستیم.
در زمینه اثرگذاری فعالیتهای مهندسین کشاورزی در حوزه کشاورزی بیان کرد :واحدهایی که
برای آنها صدور مجوز انجام میشود موظف هستند تا مسئولین فنی را به کار گیرند .در بحثهای
آموزش نیز بسیار گســترده عمل میکنیم .از ابتدای سال جاری مراکز آموزش راه اندازی شده
که فارغ التحصیالن در مراکز دورههایی گذرانده و مهارت آموزی کسب میکنند .سپس از آنها
آزمون گرفته شده و به عنوان مسئول فنی معرفی شوند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص عملکرد سازمان نظام مهندسی در زمینه توسعه
کشت گیاهان دارویی گفت :سازمان نظام مهندسی کشاورزی با منابع طبیعی و شهرداری برای
تولید گیاهان دارویی در حوزه کشف رود وارد مذاکره شده است که در بخشهایی از کشف رود
تولید گیاهان دارویی انجام شود .در حال حاضر به صورت جدی در این زمینه کار میکنیم و این
مساله از اولویتهای سازمان است.
بیژن ثمینی ،معاون برنامهریزی و توســعه کارآفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان
رضوی نیز در ادامه این نشست گفت :استان خراسان رضوی پتانسیل بینظیری در زمینه گیاهان
دارویی دارد .گیاهان دارویی درآمد سرشــاری برای کشــاورزان ما دارد بنابراین توسعه و کشت
گیاهان دارویی یکی از اولویتهای فکری برای سازمان نظام مهندسی است.

رییس شــورای اسالمی شــهر مشهد گفت:
داشــتن رویکرد و نگاه دوگانه به حوزه امور
مدیریت شهری مشکلساز و متفاوت با رفتار
علوی است.
به گزارش صبح امروز محمدرضا حیدری روز
گذشته در جلسه علنی شورای اسالمی شهر
مشــهد افزود :در فضای مدیریت شــهری و
شهرداری همه در معرض این آسیب هستیم
و نگاه دوگانه مسالهســاز است ،طبق سیره و
عدل علوی ،نگاه و رفتار دوگانه در هیچ کاری
قابل قبول نیست و این گونه رفتارها با عدالت
ناسازگار است.
وی ادامه داد :همراهی و تعامل دستگاههای
مختلــف با مجموعه مدیریت شــهری قابل
تقدیر است ولی از برخوردهای دوگانه برخی
سازمانها و مجموعهها نیز به شدت گلهمند
هستیم و بر اساس مستندات ،نوع مواجهه آنها
با مدیران شــهری ،نیروها ،مصوبات شورای
شهر و شــان و جایگاه اعضای شورای پنجم
تفاوت برجست ه و روشنی با ادوار گذشته دارد
که مشکلساز خواهد بود و آثار زیانباری در
کارآمدی و تعامل و اثربخشیها خواهد داشت.
رییس شورای شهر مشــهد گفت :رفتارهای
دوگانه با مفهوم عدالت ناسازگار است ،هرنوع
نــگاه منفعتطلبی و فســادزا از ســوی هر

شــخصی در مجموعه مدیریت شهری ،خط
قرمز ماست و نه تنها همراهی نمیکنیم بلکه
مدعی نیز خواهیم شد.
وی افزود :در شــورای اسالمی شهر مشهد با
نگاه تعاملی در راســتای توسعه شهر تالش
کردیم و این رویه را ادامه میدهیم ،اولویت،
مردم هســتند و تمام اقدامات باید با رویکرد
رضایت مردم انجام شــود تا به امیدآفرینی و
اعتمادسازی بینجامد.
حیدری ادامه داد :باید ســیره امام علی (ع) در
ارکان مختلف جامعه و زندگی جاری باشــد،
اجرای عدالت ،پرهیز از رفتار دوگانه و حرمت
شــکنی از ویژگیهای بارز حضرت علی (ع)
بود و ما هم در شــورای پنجم شهر مشهد با
الگوگیری از ســیره علوی در حد توان و فارغ
از هر رویکرد و نگاه حزبی و سیاسی در جهت
رفاه مردم تالش کردیم ،کم و کاســتیهایی
نیز البته وجود دارد کــه از این بابت از مردم
عذرخواهی میکنیم.
همچنین در نشســت امروز شورای اسالمی
شهر مشــهد به مناسبت پیش رو بودن «روز
وکیــل مدافع» مجتبی زاهدیان رییس هیات
مدیره کانون وکالی دادگســتری خراســان
رضوی مورد تقدیر اعضای شورای شهر مشهد
قرار گرفت.

تکلیف منطقه توس هرچه سریعتر
مشخص شود

این محدوده اختیار صدور پروانه نداشته است
و تنها خدمات ارائه کرده اســت و مردم نیز از
این وضعیت نارضایتــی فراوانی دارند و تنها
شــهرداری و شورای شهر که در نوک پیکان
انتقادات قرار دارند آماج حمالت انتقادات قرار
گرفتهاند.
ریاضی ادامه داد :چرا مدیریت شــهری باید
در خــارج از محدوده خدمات شــهری ارائه
خدمت کند؟ این سیاســت شترمرغی شهر را
آزار می دهد .رییس کمیسیون ویژه توسعه و
بهسازی توس شورای شهر مشهد با تبریک
فرارسیدن روز مهندس گفت :هماکنون تنها
در شهر مشهد  ۴۰هزار مهندس دارای پروانه
اشتغال مشغول فعالیت هستند آنها برخالف
تصور عمومی در آموزشگاهها به خوبی آموزش
می بینند اما بزرگترین نقیصه در کار مهندسی
کمبود یا نبود فناوری است و اگر نه در حوزه
دانش مهندسی بسیار غنی هستیم.
وی گفت :افتخار هموطنی و هم والیتی بودن
با خواجه نصیر الدین توسی نصیب ما شده و
توس که امروز همه نگران آن هستیم موطن
این بزرگوار بوده اســت و افــزون بر بر ۶۰۰
ستاره در عالم علوم و ادب از توس سربرآورده
اند و ســاخت پارک مفاخر در محدوده توس
باید با جدیت بیشتری پیگیری و عملیاتی شود.

ســال  ۱۳۸۳منطقه  ۱۲شهرداری مشهد در
راســتای توسعه این کالنشهر به سوی غرب
با محدودهای به وسعت  ۲هزار و  ۱۵۴هکتار
و حریم پنج هزار هکتار تاســیس شــد و در
اردیبهشت  ۱۳۹۲محدوده منفصل توس که
در شــمال غربی مشهد واقع شده به مساحت
ســه هزار و  ۴۴۸هکتار به این منطقه ملحق
شد.
این منطقه از نظر وســعت مقام نخست را در
بین مناطق شهرداری مشهد دارد و حدود ۱۷
درصد مســاحت کل این کالنشهر را به خود
اختصاص داده است.

عضو شورای اســامی شهر مشهد در جلسه
علنی روز گذشته این شورا در خصوص عدم
تایید پیوست زیست محیطی کمربند جنوبی
این شهر توسط مشاور پروژه به شهردار مشهد
تذکر داد.به گزارش صبح امروز به نقل از ایرنا
در متــن تذکر محمد حاجیان شــهری آمده
اســت :نتایج مطالعات زیست محیطی طرح
کمربند جنوبی به صورت عمومی منشتر شده
و احداث آن در مطالعات زیســت محیطی رد
شدهاســت لذا ضمن تذکر به شهردار یادآور
میشود فشار به مشــاور و دستکاری نتیجه
مطالعات طرح ،هیچ فایدهای جز از دست رفتن اعتبار مجموعه مدیریت شهری ندارد.
طرح آزادراه و کمربند جنوبی مشهد از انتهای بولوار شهید برونسی تا اتوبان مشهد  -باغچه به طول  ۲۷کیلومتر
طراحی شد ه بود و ساخت آن از اواخر دهه  ۷۰در دستور کار شهرداری مشهد قرار گرفت و پس از انجام مطالعات
به پیمانکار واگذار شد.این طرح که در مرحله نخست آن به طول  ۱۲کیلومتر از انتهای بولوار شهید برونسی تا
انتهای بولوار طالقانی به بزرگراه شهید کالنتری متصل می شد حدود  ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی داشت و هزار
و  ۸۰۰میلیارد ریال برای آن هزینه شده بود اما در تاریخ  ۲۷اسفندماه سال  ۹۶با اعالم دادستان مشهد مبنی بر
این که به علت نداشتن پیوست زیست محیطی ،هرگونه فعالیت برای ادامه اجرای طرح کمربند جنوبی مشهد
تخلف است و با متخلفان برخورد قانونی میشود از ادامه اجرا بازماند.
در ادامه جلســه علنی روز گذشته شورای شهر مشهد ،الیحه آییننامه رسیدگی به تخلفات بخش حمل و نقل
مسافر در پایانههای برونشهری به تصویب رسید.
در این راســتا و در اجرای قانون اصالح الیحه قانونی احداث پایانههای مســافربری و ممنوعیت رفت و آمد
اتوبوسهای برونشــهری در داخل شــهر مصوب  ۱۳۷۲و ب ه منظور ایجاد نظم و انضباط و ارتقای خدمات
شهرداری مشهد ،آییننامه ساماندهی بخش حمل و نقل مسافر در پایانههای برونشهری تصویب شد.
همچنین در این جلسه شورای شهر الیحه تخفیف هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت و اشتغال در ناوگان حمل
و نقل بار درونشهری مشهد تصویب شد.
بر اســاس این مصوبه به شهرداری مشــهد اجازه داده میشود ،نسبت به اعمال  ۵۰درصد تخفیف در صدور یا
تمدید پروانه فعالیت و اشــتغال رانندگان و مالکان خودروهای حمل و نقل بار سبک و سنگین برای گروههای
خاص شــامل خانواده شــهدا ،جانبازان ،رزمندگان ،آزادگان و افراد زیرپوشــش کمیته امداد امام خمینی (ره) و
بهزیستی اقدام کند.تصویب اصالح الیحه اجرا و تکمیل پروژه بو م پارک کشفرود با قید دو فوریت نیز از دیگر
مصوبات این جلسه علنی بود.

7

Vol.3.No.881 / Feb .23.2021

www.sobhe-emrooz.ir

ورزشی

سه شنبه 5اسفند /1399سال سوم /شماره881

sobhe.emrooz.news@gmail.com

خبر
مدیر عامل باشگاه استقالل:

فکری به کارش ادامه میدهد

کامیابینیا:

وزیر پاس تودرهای
خوشگلیمیدهد!
کامیابینیا بعد از مدتها ســکوت در گفتگویی
بــه اتفاقات چند وقت اخیر این تیم و حضور در
فینال آسیا پرداخته است.
به گزارش «ورزش سه» ،کمال کامیابی نیا در
ششمین فصل حضورش در پرسپولیس ،اکنون
در اوج آمادگی و البتــه محبوبیت قرار دارد .او
طی پنج بــازی اخیر با حضور در پســت دفاع
میانی و در کنار دیگــر همتیمیهایش به آمار
 5کلین شــیت رسیده اســت .او بعد از مدتها
سکوت اکنون در گفتگویی با خبرنگار ما درباره
ماجراهای چند وقت اخیر حول خودش صحبت
کرده که در ادامه آن را مشاهده میکنید.
با توجه به اینکه مدتهاست صحبتی نکردی،
اول درباره اینکه دومین فینال آسیایی را تجربه
کردی و البته نتوانستی به جام دست پیدا کنی.
ما حدود یــک ماه در قطر روزهــای خوبی را
داشــتیم و بچهها با هم هماهنگ شده بودند.
بازیها هر ســه روز یک بار بود اما با توجه به
شــرایط اردویی و تغذیه و اســتراحت مناسب،
علیرغم سختیهایی که داشتیم خوشبختانه به
فینال رســیدیم .فکر میکنم فاصله بین فینال
و نیمه نهایی به ضرر ما شــد .میتوانستیم در
فینال نتیجه خوبی بگیریم اما برنامه به شکلی
بود که بعــد از نزدیک به دو ماه وارد این بازی
میشــدیم 3-4 .بازیکن تیم ما محروم بودند و
پیــش از فینال هم دو بازی داخلی ما به تعویق
افتــاد .بهرحال علیرغم اینکه بازی خوبی به جا
گذاشــتیم نتوانستیم برنده باشــیم .این دومین
فینال من بود اما کادرفنی صالح دانســت که
بازی نکنــم و این دومین فینال هم حســرت
بزرگی برای من شد .فکر میکنم میتوانستیم
قهرمان شویم .پتانســیل خوبی داشتیم و می
توانستیم اولسان را ببریم.
فکر میکنــی فینال دیگــر برای تو
حسرت شود یا شــاید شانس حضور
در سومین فینال و دستیابی به جام را
خواهی داشت؟
کسی که در پرسپولیس بازی میکند باید همیشه
هدف قهرمانی داشــته باشــد .ما دوباره تالش
خواهیم کرد تا در دورههای بعدی هم بجنگیم
و علیرغم ســختی که دارد با اعتمادبنفسی که
کســب کردهایم دوباره به مراحل باالتر برویم.
امیدوارم برنامه ریزی و حمایت خوبی شــود تا
نتایج  2018و  2020را تکرار کنیم.
فصل بیستم را در شــرایطی شروع کردید که
نتایج در ابتدا به کام شــما نبود .تصور میشــد
بعد از چهــار قهرمانی دیگر انگیزهاش را ندارید
و البته جدایی چند مهــره تاثیرگذار هم در آن
نقش داشت.
یک سری بازیکنان از ما جدا شدند ،یک سری
هم به ما اضافه شدند .درست است که در لیگ
قهرمانان نتیجه گرفتیم اما شرایط لیگ متفاوت
اســت و زمان میبرد تــا بازیکنان جدید با هم
هماهنگ شــوند .ما بازیهایی را هم از دست
دادیم و در  10بــازی اول  15امتیاز بگیریم اما
خوشبختانه در  5بازی بعدی  15امتیاز گرفتیم و
جبران کردیم .فینال آسیا را از دست داده بودیم
و دچار افت روحی شدیم .بازیکنان خوبی داریم
و کم کم شرایط خودمان را به دست آوردیم.
کمی هم درباره شرایط خودت صحبت

کنیم .حضور در پست جالب دفاع آخر
چطور است؟
درباره من که بخواهیم صحبت کنیم باید یک
کتاب بنویســیم! یک ســری اتفاقات افتاد که
خودم هم دوســت نــدارم آن را باز کنم و تنها
چیزی که میخواهم بگویم این است که با تمام
وجود برای تیم بــازی میکنم .تمرین میکنم
و با تمام وجود بازی میکنم .هر پســت شرایط
و ســختیهای خاص خــودش را دارد .خدا را
شکر توانســتیم جا بیفتم و به تیم کمک کنم.
مهمترین هدف من ایــن بود که بتوانم جوری
عمل کنم که جای خالی بازیکنان احساس نشود
و امیدوارم رضایت کادرفنی و هواداران رضایت
داشته باشند.
 5کلین شــیت در این پست باعث شده تا حتی
احتمال نیمکت نشینی کنعانی زادگان هم وجود
داشــته باشد و حسین کار ســختی برای پس
گرفتن جایگاهش دارد.
کادرفنی هســتند که نظر میدهند .من ســعی
کردم با تمام تمرکزم بازی کنم .فوتبال خارجی
زیادی دیــدم و روی این موضوع مدافعان آنها
به چه شــکل عمل میکنند و جاگیریشان به
چه شکل است .آقا سیدجالل هم کمک زیادی
کردند .هافبک دفاعی عملکرد متفاوتی دارد .او
دنبال توپگیری است و شرح وظایف متفاوتی
است و اگر به همان شکل در پست دفاع میانی
عمل کنی ،کار ســخت میشــود .سیدجالل
صحبتهای زیادی به صورت خصوصی با من
انجام داد .آقا یحیی هم پیش از بازی با گل گهر
شخصا با مدافعان کار کرد و نکات مثبتی را به
ما گفتند .خدا را شــکر توانستیم در این  5هفته
گل نخوریم و امیدوارم همین روند را ادامه داریم
و تا پایان فصل به هدف بزرگ مان برســیم و
هواداران را خوشحال کنیم.
با توجه به خصوصیات جنگندگیات و البته اینکه
خطای زیادی با توجه به پســت تخصصیات
میکردی ،با حضورت در پســت مدافع میانی
این نگرانی وجود داشــت که شاید با تکرار این
موضوع نتوانی در این پست خوب عمل کنی.
کمالی که االن میبینید نسبت به گذشته خیلی
فرق کرده! هم از نظــر رفتاری و فنی متفاوت
شدم و پختهتر شــدم .در این پست نمیتوانی
خطــا بدهی .وقتــی هافبک دفاعی هســتی،
میدانی که پشت ســرت مدافع آخر هست اما
در دفــاع میانی ،دیگر هیچکس نیســت .همه
بازیکنان به هم البته کمک میکنند و امیدوارم
ایــن روند خــوب را ادامه بدهیــم و به هدف
خودمان در پایان فصل برسیم.
هواداران هم استقبال و حمایت خوبی
از تو داشــتند .این نکته که در پست
غیرتخصصی به خوبــی عمل کردی،
موردتوجه آنها قرار گرفته.
همیشه هواداران به من لطف داشتند .از بچگی
برای تشویق پرســپولیس به استادیوم و محل
تمرین میرفتم .خودم باورم نمیشــد که یک
روز افتخار پوشیدن پیراهن پرسپولیس نصیبم
شــود اما اکنون که این اتفــاق برایم افتاده به
بهترین شکل به دنبال لذت بردن از آن هستم.
تا جایی که میشــود سعی میکنم با تمرینات
زیاد و مناســب و زندگی سالم ،بتوانم با آمادگی

مناسب در خدمت تیم باشم .خدا را شکر تاکنون
اینطور بوده و امیدوارم تا جایی که می توانم به
تیم و کادرفنی کمک کنم.
پســتهای زیــادی را در دوران
فوتبالیات تجربه کردی .بیشتر هم در
پســت مهاجم عمل کردی و کم کم به
خط دروازه نزدیک شدهای.
مــن در راه آهن و مس کرمان مهاجم بودم .در
تیمهای پایه هم مهاجم بودم و چند دوره آقای
گل تهران شدم .شرایط االن به شکلی شده که
به پست دفاع میانی بروم .خودم پست هافبک
دفاعی را دوســت دارم ولی االن شرایط تیم و
صالح کادرفنی این بوده که در این پســت به
میدان بروم و امیدوارم بتوانم رضایت آنها را به
دنبال داشته باشم.
با این حال تو هنوز شــانس حضور در
تیم ملی را داری ،فکــر نمیکنی این
تغییر پســت باعث از دست دادن این
شانس توسط تو شود.
صد درصــد به تیم ملی فکــر میکنم .من در
دوره آقای کی روش هم شــرایط خوبی داشتم
امــا مصدومیت کتفم باعث شــد تا از تیم ملی
دور شوم .مطمئن هستم میتوانم شرایط حضور
دوباره در تیم ملی را در دوره آقای اســکوچیچ
را هم به دســت بیاورم .آقای اســکوچیچ هم
شــناخت خوبی از من دارد و قبــل از اینکه به
پرسپولیس بیایم ،در دوره حضورشان در فوالد
مرا میخواســتند .اگر دعوت شــوم که با تمام
وجــود خواهم کرد و اگر نشــدم از صمیم قلب
برای تیم ملــی آرزوی اتفاقات خوب را خواهم
داشــت .در وهله اول اکنون باید ســعی کنم تا
شرایط مطلوب بدنی و فنی خودم را به باالترین
حد ممکن برسانم.
در دورهای در پرسپولیس حاضر هستی
که تمام این سالها در کورس دستیابی
به جام و روند صعودی قرار داشــتی.
حضور  5ساله در پرسپولیس و کسب
عناوین مختلف و دو بار حضور در فینال
آسیا که پیش از این طی این بازه زمانی
اتفاق نیفتاده بود.
شرایط خوبی را در دوره برانکو داشتیم و اسکلت
تیــم را به خوبی حفظ کردند .بازیکنانی که جدا
شدند خیلیها به اروپا و لیگ قطر رفتند .اینجا
پرسپولیس اســت و وقتی پیراهن آن را بر تن
میکنی باید تفکر قهرمانی داشــته باشی .اگر
چنین حسی را نداشته باشــی اولین کسی که
ضرر می کند خود بازیکن اســت .بازیکنانی که
طی این ســالیان آمدند تفکرات بزرگی داشتند.
بزرگان خوبــی هم داریم و آقای ســیدجالل
حسینی هم به خوبی بازیکنان را راهنمایی می
کنند و از ســوی دیگر هــواداران به خوبی تیم
را حمایت می کننــد .در ادامه هم یک انتخاب
خوب که حضور آقای گل محمدی بود .ایشان
بهترین گزینه بودند و خدا را شــکر با آقایحیی
هم توانستیم بهترین نتایج را بگیریم و امیدوارم
آقا یحیی بمانند و قهرمان آسیا شوند .تیم ما این
پتانسیل را دارد که قهرمان آسیا شویم.
تفاوت بازیهای آسیایی و داخلی به چه
شکل است؟
بازیهای آســیا با توجه به حضــور بازیکنان

خارجی تاثیرگذار ،خیلی ســختتر است .اما در
بازیهای داخلی تیمها خیلی بســته جلوی ما
بازی میکنند و این کار را ســخت میکنند .در
آسیا اما تیمها با توجه به کیفیت و بازیکنانی که
در اختیار دارند ،شرایط بهتر و برابری را دارند.
حضور در پســت دفاع میانی ،عملکرد
گلزنی و جاگیریات در فاز تهاجمی تیم
در ضربات ایستگاهی چطور است؟
جاگیریهایم بهتر شده و گلی که به آلومینیوم
راضی کننده بود .باید تمرکز بیشتری داشته باشم
و میتوان روی جاگیری و ضربات ایســتگاهی
به نتیجه و گل رســید .یــک پوئن مثبت برای
ما استفاده مناســب از ضربات ایستگاهی بود و
خوشحالم که به نتیجه هم مطلوب شد.
در نیم فصل دوم تیم تقویت میشــود
و اضافه شدن بازیکنان عالوه بر اینکه
باعث تقویت تیم میشــود ،ترافیک
زیادی را هم شکل میدهد.
پرسپولیس  25بازیکن آماده دارد که کادرفنی
تنهــا میتواند از  11بازیکن در ترکیب ســود
ببرد .کادرفنی اما برای هر بازی برنامه ریزی
خاص خودش را دارد .مهم نیســت چه کسی
بازی کنــد و مهم نتیجه گیری تیم اســت.
پرسپولیس باید در هر پست دو بازیکن خوب
در اختیار داشــته باشد .ما بازیهای سختی را
چه در لیگ داخلی و آســیا داریم .شــرایط به
شکلی است که مسلما به همه بازی میرسد و
مهم این اســت که تیم به نتیجه و هدف خود
برسد .شرایط اکنون برای ما سخت است و در
نیم فصل دوم تیمها به سختی امتیاز میدهند.
باید تالش بیشتری داشته باشیم و باید سعی
و تالش کنیم و برای بــار پنجم به قهرمانی
برسیم .میتوانیم البته به آن برسیم و هدف ما
قهرمانی است و چه در لیگ برتر و جام حذفی
و آسیا برای این هدف میجنگیم.
درباره کریهــای آقای آذری جهرمی
وزیر ارتباطات هم میخواستیم نظرت
را بدانیم .این مساله حواشی زیادی هم
شکل داده است.
واهلل به خدا کری قشــنگ اســت .کری که با
احترام باشد هم پرسپولیسی و هم استقاللیها
برای هم کری بخوانند اما باید همراه با توهین
نباشند.
اما وقتی وزیر به این شکل واضح کری
میخواند ،شائبه حمایت برای موفقیت
هم شکل میگیرد.
آخه وزیر داخل زمین چــه حمایتی میتواند از
ما داشته باشد؟ آقای آذری جهرمی میتواند به
ما داخل زمین پــاس گل بدهد؟ آقای جهرمی
میتواند پــاس تو در بدهد؟ نکنــد آقای وزیر
به ما پــاس های تودر خشــگل میدهد! خب
دوســت دارد که کری بخواند و باز دم ایشــان
گرم کــه خیلــی صادقانه و شــفاف میآید و
میگوید پرسپولیســی هستم .او لذت میبرد از
پرسپولیسی بودنش .واال می گویند حمایت اما
مــا ندیدیم آقای جهرمی برای ما پنالتی بگیرد.
او کری خوانده و توهین به کســی نکرده است.
اســتقاللیها بیایند و کــری بخوانند و توهین
نکنند.
از مشکالت مالی باشگاه چه خبر؟

ما تا بــه امروز  20درصد قراردادمان را گرفتیم.
من صادقانــه میگویم که حاضــرم قراردادم
شفاف شود و در این شش سالی که در تیم بودم
حاضرم قراردادم منتشر شود .من دوست دارم و
رضایت می دهم که قراردادم منتشر شود و همه
بدانند که چقدر گرفتم و به چه شکل گرفتم.
اینکه اینقدر راحت از انتشار قراردادت
میگویی به این خاطر نیست که شاید
دو قرارداد بسته باشی؟
نه ،اصال .مشــکلی نیســت و قرارداد بازیکنان
پرسپولیس و شــخص مرا اعالم کنند .چیزی
که بستیم و تعهد به باشگاه داریم .حاال در این
 3-4سال اخیر که در لیگ قهرمانان آسیا بودیم
اندازه  20برابر قراردادمــان درآمدزایی کردیم.
اصال منتی نیست و قراردادی است که بستهایم
و وظیفهمان است که بهترین شکل برای باشگاه
کار کنیم .شرایط ما سخت است و االن تنها 20
درصد گرفتیم .باشگاه هم تمام تالشش را می
کند اما یک سری بدهی از گذشته ضربه بزرگی
به باشــگاه وارد کرد .باز هم هستند و میآیند!
اما امیدوارم باشــگاه بازیکنان فعلی تیم را هم
حمایت کنند .همه تا به امروز  20درصد گرفتند.
ما شــرایط باشــگاه را درک کردیم و امیدوارم
باشگاه هم شــرایط ما را درک کنند .االن نیم
فصل شــده ولی می دانیم که باشگاه هم کار
می کند اما امیدوارم که مشکالت هر چه زودتر
حل شود.
اما مشــکل موضوع مربوط به بدهی
بازیکنــان و مربیان خارجی مطمئنا در
آینده هم وجود خواهد داشت.
به نظرم طی  4-3سال آینده مشکالت و بدهی
بازیکنان و پروندههای خارجی حل شود و به نفع
آنها شده است .امیدوارم مدیریت خوبی صورت
گیرد و باشگاه این موضوع را هم در نظر بگیرد
که بازیکنان فعلی را هم در نظر بگیرد .امیدوارم
در سالهای آینده مشکالتی اینچنین پیش نیاید
و مدیران وقت تنها روی مسائل روتین باشگاه و
بازیکنان تمرکز کنند و بتوانند حتی تیمهای پایه
را تقویت و حمایت کنند .اینکه بتواند نسبت به
درآمدزایی خود به شرایط روزمره و برنامه ریزی
برای حمایت تیم بپردازد و مشکالتی اینچنینی
را نداشته باشیم.
در پایــان فقط باید بگویم که جــای هواداران
روی سکوها خیلی خالی است و همه ما دلتنگ
آنها شــدهایم .امیدوارم بــه خوبی پروتکلها را
رعایت کنند تا این زنجیره کم و کمتر شــود و
بتوانیم خیلی زود از این بحران هم عبور کنیم.
فصل گذشــته این موقع کرونا نبود و هواداران
را در کنار خودمان داشــتیم و خیلی خوب بود.
جــا دارد بار دیگر به خانواده محترم انصاریان و
میناوند هم تسلیت بگویم .خیلی جای انصاریان
و میناوند خالی است .دو پرسپولیسی که خیلی
حامی تیم بودند و کمــک میکردند ،خصوصا
آقا مهرداد .سالی که میخواستم به ترکیه بروم
یکــی از دالیلی که نرفتم آقا مهــرداد بود که
خیلی پافشــاری کرد و میخواستند با توجه به
شرایط تیم بمانم که در نهایت از مشورت ایشان
استفاده کردم .برای هیچکس فوت این عزیزان
باورکردنی نیست و امیدوارم خدا به خانوادهشان
صبر بدهد.
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اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و ماده  13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
برابـر رای شـماره  139960306012002517هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کاشـمر تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانـم فاطمه رمضـان زاده
یـزدی فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه  10669صادره از کاشـمر در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت  845/10متر مربع
از پلاک هـای  1609و 1611فرعـی از  3026اصلـی واقـع در بخـش یک حومه کاشـمر به آدرس خیابان مـدرس  -جنب بانک
سـپه خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد عمارتـی محـرز گردیده اسـت .لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت
بـه فاصلـه  15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند
مـی تواننـد ازتاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید  ،ظرف مدت
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض  ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد .تاریـخ انتشـار نوبـت اول . 1399/11/20 :تاریخ
انتشـار نوبت دوم 1399/12/5 :
محمد محمد زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
مفقودی

سـند سـفید کمپانـی خودرو وانت آریسـان مدل  1395به شـماره پلاک  32ایران  967ص  37شـماره موتـور  118J0022859و
شـماره شاسـی  NAAB66PE3GV656839بـه نـام زری رحیمـداد فـر مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط میباشـد.
مفقودی

سـند کمپانـی خـودرو وانـت مـزدا دوکابین مدل  1386به شـماره پلاک  12ایران  514ص  25شـماره موتور  519727و شـماره
شاسـی  1337بـه نـام نورمحمـد عبـدی تازیک مفقـود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط میباشـد.
مفقودی

بـرگ سـبز خـودرو تراکتـور فرگسـن  285مـدل  1370بـه شـماره پلاک  12ایـران  222ک  39شـماره موتـور  5372و شـماره
شاسـی  40329بـه نـام امیـد سـربوزی مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط میباشـد.

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

برابـر آرای اصالحـی شـماره  139960306012003551و  139960306012003552هیـات اول موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک کاشـمر بـه ترتیب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی
آقای حسـین محبی فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه  0890033676صادر ه از کاشـمر در ششـدانگ دو باب سـاختمان به مسـاحت  34/10متر
مربـع  45/48 ،مترمربـع از پلاک  5230فرعـی از  3026اصلـی واقـع در بخـش یک حومه کاشـمر بـه آدرس ابتدای جاده مغـان خریداری
از مالـک رسـمی مالکیـت احمـد و محمـود دانشـمندی محرز گردیده اسـت .لذا بـه منظور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه  15روز
آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد ازتاریخ انتشـار اولین
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید  ،ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض  ،دادخواسـت
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت
صـادر خواهد شـد .تاریخ انتشـار نوبـت اول . 1399/11/20:تاریخ انتشـار نوبـت دوم 1399/12/5 :
محمد محمد زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
511/4آگهی فقدان سند مالکیت

نظـر بـه اینکـه آقـای مصطفـی ثابـت توسـلی برابـر وکالتنامـه شـماره  54391مـورخ  1399/11/7دفتـر  134مشـهد بوکالت از طـرف خانم
فخـری علاف انصـاری باسـتناد  2بـرگ فـرم استشـهادیه منضـم به فـرم تعهد جهـت دریافت سـند مالکیـت المثنی نوبـت اول به ایـن اداره
مراجعـه نمـوده و مدعـی اسـت سـند مالکیـت ششـدانگ اعیـان یک بـاب آپارتمان به شـماره پلاک  28415فرعـی از 15453فرعـی از 5
اصلـی بخـش 9مشـهد کـه متعلـق بـه نامبـرده میباشـد بـه علـت سـهل انـگاری مفقـود گردیـده اسـت .با بررسـی دفتـر امالک معلوم شـد
مالکیـت نامبـرده در ذیـل شـماره دفتـر الکترونیـک 139820306003015542بنام خانم فخری عالف انصاری ثبت و سـند به شـماره چاپی
 078388ب  98صـادر گردیـده اسـت .دفتـر املاک بیـش از ایـن حکایتـی ندارد .لذا به اسـتناد مـاده  120اصالحـی قانون ثبـت مراتب یک
نوبـت آگهـی و متذکـر مـی گـردد هرکـس نسـبت بـه ملک مـورد آگهـی معامله ای انجـام داده یـا مدعی وجـود سـند مالکیت نزد خود باشـد
بایسـتی ظـرف ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض کتبـی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی به ایـن اداره
تسـلیم نمایـد .بدیهـی اسـت در صـورت عـدم اعتـراض در مهلت مقـرر و یا وصـول اعتراض بـدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت المثنـی و تسـلیم آن به متقاضـی اقـدام خواهد شـد .م.الف 204
محمد جواد غالمی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس

مدیرعامل باشگاه استقالل گفت :محمود فکری به کارش در این تیم ادامه میدهد و لیست
خود را نیز برای نقل و انتقاالت به باشگاه ارائه داده است.
به گزارش مهر ،احمد مددی مدیرعامل باشــگاه استقالل در حاشیه انتخابات هیات فوتبال
اســتان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشــت :در انتخابات هیات فوتبال همه چیز شفاف
بود .آقای شیرازی انتخاب شدند و به ایشان تبریک میگویم.
مددی در خصوص ادامه همکاری با محمود فکری با استقالل گفت :ایشان به کارش ادامه
میدهد و در این خصوص مشکلی نیست .فکری برای نقل و انتقاالت هم لیست خود را به
باشگاه ارائه داده و ما مشغول پیگیری هستیم.
مدیرعامل باشگاه استقالل با تاکید بر اینکه مشکلی در تیمش وجود ندارد ،اضافه کرد :پیگیر
جذب بازیکنان خوبی هستیم و با آنها در حال مذاکره میباشیم.
مددی درباره اعتراض بازیکنان اســتقالل گفت :مشــکلی نیست و با بازیکنان هم جلسهای
داشتیم و جای نگرانی نیست.
وی درباره اینکه محمود فکری روز گذشــته به بازیکنان گفته بود اگر من مشــکل هســتم
میروم ،اظهار کرد :االن دارم به تمرین میروم .مشکلی نیست و نگران نباشید.

کمک مالی سعودی ها به حریف استقالل

اخبار عجیبی از منابع عراقی منتشر شده است که رئیس اداره رفاه عربستان و مالک باشگاه
آلمریا اسپانیا به تیم فوتبال الشرطه کمک مالی کرده است.
به گزارش «ورزش سه» ،رسانه های عراقی از کمک مالی  800هزار دالری ترکی آل شیخ
رئیس وزارت رفاه عربستان و مالک باشگاه آلمریا اسپانیا به باشگاه الشرطه خبر دادند تا این
تیم بتواند برای تقویت خود ،دو بازیکن خارجی را به خدمت بگیرد.
باشگاه الشرطه که در بازار نقل و انتقاالت زمستانی فعال بود و  4بازیکن جدید را به خدمت
گرفت ،طی روزهای گذشــته به شــدت به دنبال به خدمت گیــری گلمین ریواس مهاجم
ونزوئالیی و سابق الهالل بود و حاال خبر می رسد آنها از سوی وزارت رفاه عربستان کمک
های مالی دریافت کرده اند.
رســانه های عراقی اعالم کرده اند ترکی آل شیخ این مبلغ را برای به خدمت گیری گلمین
ریواس و هیلدون راموس بازیکن ســابق التعاون و شــباب االهلی به این باشــگاه پرداخت
کرده اســت که انتشار این اخبار در کشور عربســتان با واکنش های بسیاری همراه شد چرا
که الشــرطه در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا عالوه بر استقالل ،با االهلی عربستان نیز
همگروه است.ترکی آل شیخ که عالقه زیادی به فوتبال دارد ،پیش از این مدیرعامل باشگاه
پیرامیدز مصر بود و مدتی نیز رئیس فدراسیون ورزش های همبستگی اسالمی بود .او سال
گذشته نیز رئیس افتخاری باشگاه الهالل سودان بود و اکنون نیز مالکی باشگاه آلمریا اسپانیا
را در اختیار دارد .انتشــار خبر کمک مالی او به رقیب االهلی ،با واکنش های هواداران این
تیم روبرو شد و ترکی آل شیخ نیز مجبور به واکنش در این زمینه شد.
او در توئیتی که نواف اآلســیوی خبرنگار عربســتانی در رابطه با کمکش به الشرطه منتشر
کرده بود ،کامنتی را ارســال و این خبر را به شدت تکذیب کرد .مشاور عالی ترکی آل شیخ
نیز به رســانه های عربستانی گفته اســت که رابطه او با فوتبال محدود شده است و رئیس
وزارت رفاه عربســتان از تیم هایی که علیه نمایندگان عربستان وارد رقابت شده اند ،حمایت
نمی کند.
به هر حال مشخص نیســت این تکذیبیه ترکی آل شیخ به دلیل شدت واکنش های منفی
به کمک مالی او به الشــرطه صورت گرفته است یا او واقعا به این تیم عراقی کمکی نکرده
است .الشرطه با استقالل ایران ،االهلی عربستان و الدحیل قطر در گروه  Cرقابت های لیگ
قهرمانان آسیا حضور دارد.

مهاجم سابق استقالل راهی نساجی شد

مهاجم آبیپوشــان پایتخت که البته فرصت حضور در ترکیب این تیم را به دســت نیاورد،
پس از نیم فصل حضور ناموفق در آلومینیوم برای ادامه لیگ بیســتم با مدیران نســاجی به
توافق رسید.
به گزارش «ورزش ســه» مرتضی آقاخان که به دلیــل مصدومیت در نیمفصل اول چندان
فرصت حضور در ترکیب آلومینیوم را نتوانســت به دست آورد ،پس از جدایی رسول خطیبی
تصمیم به جدایی از جمع اراکیها گرفت؛ باشــگاه نساجی که در خط حمله خود با از دست
دادن مهــرداد بایرامی و البته مصدومیت طوالنیمدت مهدی نظری ،تضعیف شــده بود با
مهاجم آلومینیوم وارد مذاکره شــد و سرانجام پس از وصول توافق ،حاال آقاخان در نیمفصل
دوم لیگ بیستم در نساجی کار خود را دنبال میکند.
مرتضی آقاخان که فصل گذشــته سابقه حضور در سایپا را دارد ،پیش از این با مجید جاللی
در تیم پیکان ســابقه همکاری داشت و حاال دوباره باید زیرنظر آقامعلم فوتبال خود را دنبال
کند؛ وی در دوران حضور در پیکان زیرنظر جاللی ،بهترین روزهای فوتبالی خود را ســپری
تیم مجید جاللی
کرد و حاال امیدوار اســت پس از ناکامیهای ســریالی دوباره بتواند برای ِ
بهترین نمایشهای خود را به اجرا در آورد.

حسین پور معاون حقوقی پرسپولیس شد

جعفر ســمیعی ،روز دوشــنبه با صدور حکمی ،معاون حقوقی جدید باشــگاه پرسپولیس را
معرفی کرد.
به گزارش «ورزش سه» ،طبق حکم مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس،
دکتر ایمان حسینپور شرفشاد ،از امروز عهدهدار این مسوولیت خطیر در باشگاه پرسپولیس
خواهد بود .وی دارای مدرک دکترای حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری است.
معاونت آموزش و ریاســت شورای سیاستگذاری و نظارت آموزشی مرکز وکال و کارشناسان
رســمی و مشــاوران خانواده قوه قضاییه ،رییس دپارتمان حقوق ورزشی مرکز وکالی قوه
قضاییه ،حضور در جمع وکالی موضوع تبصره ماده  48قانون آیین دادرسی کیفری ،مدرس
دانشــگاه ،عضویت در کمیته تدوین اساســنامه دیوان داوری ورزش کشــور و عضو سابق
کمیســیون آموزش کانون وکالی دادگستری ،بخشــی از کارنامه کاری و حرفهای معاون
حقوقی جدید باشگاه پرسپولیس است.
511/3آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای سعید احمدیان برابر وکالتنامه شماره  48944مورخ  1399/4/3و 43614و43615و43616و43617و43618و 43673دفترخانه 40
مشهد بوکالت از طرف ورثه مرحوم مرضیه قاسمی حسینی و عذرا میالنی نیا باستناد  8برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است اسناد مالکیت مشاعی یک باب خانه به شماره باقیمانده  4518اصلی که درراستای
استاندارد سازی به پالک  36فرعی از  4518اصلی بخش یک مشهد تبدیل شده است و متعلق به نامبردگان میباشد به علت سهل انگاری مفقود
گردیده است .با بررسی دفتر امالک  ،معلوم شد مقدار  2سهم مشاع از  4سهم دو سهم از  10سهم  2خمس از  4دانگ وسه چهارم دانگ از ششدانگ
ذیل ثبت  9130دفتر  80صفحه  326بنام خانمها عذرا میالنی نیا و مرضیه قاسمی حسینی بالمناصفه ثبت میباشد  .همچنین مقدار  2سهم از  4سهم
 2قسمت از  6قسمت  2سهم از  10سهم  2خمس از  4دانگ و سه چهارم دانگ از ششدانگ ذیل ثبت  9131دفتر  80صفحه  329بنام خانمها عذرا
میالنی نیا و مرضیه قاسمی حسینی با لمناصفه ثبت و اسناد مالکیت بشماره چاپی  842829الی  842832صادر گردیده است  .دفتر امالک بیش از
این حکایتی ندارد .لذا به استناد ماده  120اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله
ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند
مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید .بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت
یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .م.الف203
محمد جواد غالمی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس
511/5اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره
 139960306012003740هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /خانم یاسر شوکتی کندری فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه  16011صادر ه از کاشمر
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  228/05متر مربع از پالک  468فرعی از  159اصلی واقع در بخش دو کاشمر به آدرس اراضی بحر
آباد خریداری از مالک رسمی آقای  /خانم مالکیت مشاعی متقاضی  ،ایران یاوری و محمد علی اشرفی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول . 1399/12/5:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/20 :
محمد محمد زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

حسینرفیعی

سازمان آگهیها051-38929823 :

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

درگاه پرداخت امن

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری:

اختالفنظر مجلس و دولت درباره قانون هستهای
با همکاری دو طرف حل شود

رهبــر معظم انقالب اســامی عصــر امروز
(دوشــنبه) در دیدار رییس و منتخبان ملت در
مجلــس خبرگان ،منظومــه مفاهیم معرفتی و
ارزشی اسالم را نرم افزا ِر ساختار نظام اسالمی
دانســتند و با اشــاره به لزوم روزآمد شدن این
نرم افزار متناسب با گسترش دامنه فعالیتهای
نظام اســامی و بروز چالشهای جدید گفتند:
یکی از وظایف مهم فضال و متفکرین ،تقویت
مبانی فکری نظام اســامی بهمنظور عملیاتی
کردن مفاهیم دینی مورد نیاز جامعه است.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای همچنین ادبیات
روزهای اخیر آمریکا و ســه کشور اروپایی در
مورد ایران ،ادبیاتی مستکبرانه ،طلبکارانه و غیر
منصفانه دانســتند و گفتند :نتیجه این ادبیات
جز منفورتر شــدن آنها نزد ملت ایران نخواهد
بود .ضمن آنکه جمهوری اســامی از مواضع
منطقی خود در موضوع هستهای کوتاه نخواهد
آمد و بر اســاس مصلحت و نیاز کشور تا آنجا
که الزم باشــد ،حتی تا غنی سازی  ۶۰درصد
پیش خواهد رفت.
حضرت آیتاهلل خامنهای در ابتدای سخنانشان
ضمن تبریــک میالد حضــرت جواداالئمه و
حضــرت امیرمؤمنان و با گرامیداشــت چند
عضو فقید مجلس خبــرگان ،یکی از نیازهای
مهم جوامع اسالمی را عملیاتی کردن مفاهیم
دینی برشــمردند و گفتنــد :در هر برههای که
این مفاهیم عملیاتی شد ،برای کشور و ملت و
آبروی جمهوری اسالمی ،ارزشمند بود و هرجا
که غفلت کردیم از برکات آن محروم شدیم.
ایشان افزودند :امام بزرگوار با حضور در صحنه
و تبیین مفاهیمی همچون توکل ،تکلیف ،ایثار،
جهاد و شهادت ،آنها را در جامعه و زندگی مردم
رایج کردند و نتیجه آن ،پیروزی ملت ایران در

یک جنگ هشت سالهی بین المللی بود.
ایجاد نهضت اســامی ،نظریهپــردازی برای
ســاختار نظــام و گســترش دادن دیــن به
عرصههای اجتماعی و اداره کشور بهوسیله امام
خمینــی(ره) از دیگر نمونههایــی بود که رهبر
انقالب اســامی به آنها اشاره کردند و گفتند:
نمونه جدید این موضوع ،عملیاتی شدن مفهوم
واالی مواســات بهوســیله مــردم و جوانان و
دستگاههای دولتی و نهادهای انقالبی و شکل
گیری نهضت بزرگ کمک مؤمنانه در شــرایط
کرونایی بود که گرههای زیادی را باز کرد.
ایشــان روزآمد کردن نرم افزا ِر نظام اسالمی را
وظیفه فضالی صاحب نظر دانســتند و گفتند:
البته این بهروزرســانی به معنای دستکاری در
منظومــه مفاهیم دینی نیســت بلکه به معنای
کشف حقایق متناسب با نیازهای داخلی و بین
المللی نظام اسالمی است.
ِ
رهبر انقالب اســامی به چند نمونه متناسب
با مســائل روز اشاره کردند و افزودند :بهعنوان
مثال هنگامی که نظام اســامی با فشارهای
شــرطی دشمن مواجه میشــود و او برداشتن
تحریمها را منوط به یک یا چند شــرط میکند
که انجام آنها ممکن است بهشدت گمراه کننده
و هالک کننده باشــد ،نظام اســامی چه باید
بکند؟
حضرت آیتاهلل خامنهای در پاسخ به این سؤال
تأکیــد کردند :در چنین شــرایطی باید مفهوم
دینی اســتقامت و صبر ،تبدیل به یک حرکت
جمعی در جامعه شــود ،آن هم در شرایطی که
مردم با مشــکالتی مواجه هستند که بخشی از
آنها ناشی از فشارهای دشمن است.
ایشان ترویج مفاهیمی همچون توکل به خدا و
اعتماد به وعده الهی در مواجهه با جبهه دشمن
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و یا تبیین این موضــوع را که خداوند قطع ًا در
برابر بیعملی و بیتوجهی مســئوالن واکنش
تند خواهد داشت ،از دیگر نمونههای مورد نیاز
جامعه برشمردند و افزودند :تغذیه عقبه فکری
نظام اسالمی و بهروزرسانی نرم افزار آن را باید
فضال و متفکرین صاحــب صالحیتی بهعهده
بگیرند که از جمود فکری و تحجر ،و همچنین
از افکار التقاطی بهدور باشند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دوم سخنانشان
به مسئله هستهای پرداختند.
حضرت آیــتاهلل خامنهای با اشــاره به قانون
مصوب مجلس در خصــوص کاهش تعهدات
برجامــی ،گفتند :مجلــس قانونی را تصویب و

دولت هم از آن اســتقبال کــرد و تا دیروز نیز
کارهایی را که باید انجام میشد ،انجام دادند و
انشاء اهلل فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون
انجام خواهد شد.
ایشان با اشاره با اختالف برداشتی که مجلس از
کار دولت دارد ،افزودند :این اختالفنظرها قابل
حل است و باید دو طرف ،قضیه را با همکاری
یکدیگر حل کنند و نبایــد اختالفها رها و یا
تشدید شود که نشاندهنده دوصدایی باشد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :دولت خود را
موظف به عمل به قانون میداند و باید به این
قانون که قانون خوبی است ،به دقت عمل شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای ادبیات آمریکا و ســه
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کشور اروپایی در قبال کاهش تعهدات برجامی
ایران را مستکبرانه ،طلبکارانه و غیرمنصفانه و
ادبیاتی غلط خواندند و گفتند :جمهوری اسالمی
از روز اول و تا مدت طوالنی ،بر اســاس تعالیم
اسالم به تعهدات خود عمل کرد اما طرفی که
از روز اول به تعهــدات خود عمل نکرد همین
چهار کشور بودند ،بنابراین آنها باید مورد عتاب
و خطاب و بازخواست قرار گیرند.
ایشان افزودند :وقتی آمریکا از برجام خارج شد
و دیگران هم با او همراهی کردند ،دستور قرآن
این اســت که تو هم تعهد را رها کن که با این
حــال باز هم دولت محترم مــا تعهدات را رها
نکرد و به تدریج بخشی از آنها را کاهش داد که

البتــه این موارد نیز در صورت عمل کردن آنها
به وظایفشان قابل برگشت است.
رهبر انقالب اســامی نتیجه ادبیات استکباری
را افزایش نفرت مردم ایران از غربیها دانستند.
ایشان گفتند :در این میان آن دلقک صهیونیست
بینالمللی دائم میگوید ما نمیگذاریم ایران به
ســاح هستهای دســت یابد ،در حالی که باید
به او گفت اگر جمهوری اســامی تصمیم به
دستیابی به سالح هستهای داشت ،او و بزرگتر
از او هم نمیتوانستند مانع شوند.
حضرت آیت اهلل خامنــهای تأکید کردند :آنچه
مانع جمهوری اســامی برای ســاخت سالح
هستهای است ،فکر و مبانی اسالمی است که
ساخت هر سالحی اعم از هستهای یا شیمیایی
را که موجب کشتار مردم عادی میشود ،ممنوع
میداند.
ایشــان با یادآوری قتل عــام  ۲۲۰هزار نفر در
بمباران اتمی آمریکا و همچنین محاصره مردم
مظلوم یمــن و بمباران بازار و بیمارســتان و
مدرسه بوســیله جنگنده های ساخت غربیها،
گفتنــد :کشــتار غیرنظامیان و مــردم بیگناه
روش آمریکاییها و غربیها است و جمهوری
اســامی این روش را قبول نــدارد و بر همین
اساس به سالح هستهای فکر هم نمیکند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :اما ما برای
کسب تواناییهای هستهای متناسب با نیازهای
کشــور مصمم هســتیم و به همین علت ،حد
غنیســازی ایران  ۲۰درصــد نخواهد بود و تا
هرجا که الزم و نیاز کشــور باشد اقدام خواهد
کرد مث ً
ال برای پیشــران هســتهای یا کارهای
دیگر ممکن اســت غنیسازی را به  ۶۰درصد
هم برسانیم.حضرت آیت اهلل خامنهای افزودند:
البته یک قرارداد چندســالهای گذاشته شده که

اگر آنها عمل کنند ما هم تا همان چند ســال
عمل خواهیم کرد اما غربیها بهخوبی میدانند
که ما بهدنبال سالح هستهای نیستیم.
رهبــر انقالب اســامی خاطر نشــان کردند:
موضوع سالح هستهای بهانه است ،آنها حتی با
دستیابی ما به سالحهای متعارف هم مخالفند
چون میخواهند مؤلفههــای قدرت را از ایران
بگیرند.
حضــرت آیتاهلل خامنــهای با اشــاره به این
واقعیت کــه نیروگاههای هســتهای با تأمین
انرژی ســالمتر ،تمیزتــر و ارزانتــر یکی از
مهمترین منابع انــرژی در آینده نه چندان دور
خواهند شد ،نیاز کشور به غنیسازی را یک امر
مسلّم خواندند و گفتند :غنیسازی را نمیشود
آن روز شــروع کرد بلکه باید از امروز برای نیاز
آن زمان آماده شد.
ایشــان افزودند :غربیها میخواهند در روزی
که ایران به انرژی هســتهای نیاز پیدا میکند،
محتاج آنها باشــد و آنها این نیاز ما را وسیلهای
برای تحمیل ،زورگویی و باجخواهیهای خود
قرار دهند.
رهبر انقالب اســامی تأکید کردند :جمهوری
اســامی در قضیه هســتهای نیز همانند سایر
قضایا عقبنشینی نخواهد کرد و در مسیر آنچه
که مصلحت و نیاز امروز و فردای کشور است،
با قدرت پیش خواهد رفت.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،آیتاهلل
جنتی رئیس مجلس خبرگان و حجتاالسالم
والمســلمین رئیســی نایب رئیس این مجلس
گزارشــی از اجالســیه خبرگان و مسائل مورد
تأکید در آن ،و همچنین جزئیاتی از اصالحات
موادی از آییننامــه انتخابات مجلس خبرگان
رهبری بیان کردند.

