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تصاویر منتشر شده از مراحل تولید سریال «رعد و برق» به کارگردانی بهروز افخمی دردسرساز شد؛

حواشی یک عکس جنجالی

دو صدایی به صالح
کشور نیست
2

رئیس کانون وکالی استانهای خراسان مطرح کرد:

عدم حمایت
حاکمیت از وکال

5

کشف  ۱۱فقره کالهبرداری  6.8میلیارد ریالی در خراسان شمالی

3
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گزارش «صبح امروز» از گرانی چندین باره کاغذ و وضعیت نابسامان آن؛

خط خطی شدن بازار کاغذ

3

صبح امروز جدید ترین وقایع مرتبط با تغییرات در هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان را بررسی کرد:

ماجرایی دنباله دار در هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
4

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

همراه با ارزیابی کیفی شماره 99/27
شرکت عمران شهر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد مناقصه مشروحه
ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید ،لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط
دعوت می گردد جهت دریافت اســناد مناقصه از تاریخ انتشــار آگهی به درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکــی دولت به آدرس  www.setadiran.ir :مراجعه نماینــد .ضمنا کلیه مراحل مناقصه از
دریافت اســناد ارزیابی و تکمیل و ارائه پیشنهادات و بازگشائی پاکتها از طریق سامانه یاد شده
انجام خواهد شــد ..الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در
سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق نمایند.
موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

اجرای سقف
سوله ورزشی
واقع در شهر
جدید گلبهار

16/751/224/710
براساس فهرست
بهاء پایه سال 1399

مبلغ تضمین شرکت صالحیت و پایه
پیمانکاران
در فرآیند ارجاع کار
(ریال)
837/600/000

حداقل پایه
5رشته ابنیه
و گواهینامه
صالحیت ایمنی
پیمانکاری
صادره از وزارت
تعاون  ،کار و
رفاه اجتماعی

شماره فراخوان سامانه
ستاد
2099001276000031
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تا انتخابات

انتخابات شوراها در این شهرها الکترونیک
است

دوشنبهومشهدآمادههمکاریهایاقتصادی

اســتاندار خراســان رضــوی
که بــه همراه وزیر کشــور به
تاجیکستان سفر کرده است با
وزیر صنایع این کشــور دیدار
و در خصوص افزایش ســطح
همکاری ها گفت و گو کرد.
به گزارش روزنامه صبحامروز،
محمدصادق معتمدیان در این
دیدار گفت :وجود ظرفیتهای
بی نظیــر و مراکــز تحقیق و
توسعه دانشگاهی و واحدهای صنعتی در خراسان رضوی زمینه را برای سرمایهگذاری بخش
خصوصی در این حوزه کامال فراهم کرده است.
استاندار خراســان رضوی گفت :شهر مشهد به عنوان دومين كالنشهر مذهبی جهان اسالم
دارای جاذبه های مذهبی ،تاريخی ،فرهنگی ،طبيعی ،تفريحی ،تجاری ،اســت که آن را به
یکی از قطب های گردشگری کشور تبدیل کرده است.
وی به ظرفیت توریسم سالمت در خراسان رضوی اشاره کرد و ادامه داد :کالنشهر مشهد به
دلیل وجود پزشــکان و کادر درمانی مجهز و هزینههای مناسب درمانی در حوزه گردشگری
سالمت از ظرفیت مطلوبی برخوردار است.
اســتاندار خراســان رضوی با تاکید بر اینکه امروزه کریدورهای ارتباطی یکی از اجزای مهم
اقتصاد ملی محسوب میشوند ،بیان کرد :از طریق اتصال آسیای میانه به چابهار ،دستیابی به
فرصتهای اقتصادی دستیافتنیتر خواهد بود.
وی در خصوص برگزاری نمایشــگاه های تخصصی در مشــهد و دوشنبه تاجیکستان اعالم
آمادگی کرد.
معتمدیان از مقامات تاجیکســتانی برای حضور در مشــهد جهت دیدار با ســرمایهگذاران و
فعاالن اقتصادی و بازدید از ظرفیت های صنعتی و اقتصادی اســتان برای ســرمایه گذاری
دعوت به عمل آورد.
ضراب الدین فیض اهلل ،وزیر صنایع تاجیکســتان در این دیدار ضمن اســتقبال از همکاری
دوجانبه با کشور ایران به ویژه استان خراسان رضوی گفت :این کشور آمادگی سرمایه گذاری
دوجانبه هر چه بیشتر را در زمینه های مختلف دارد
وی ضمن ابراز خرســندی از دیدار با استاندار خراسان رضوی و پتانسیل های موجود در این
اســتان،از ظرفیت محدود این کشــور در تولید تراکتور خبــر داد و در خصوص افزایش این
ظرفیت توســط ایران اعالم نیاز کرد که در این راستا استاندار خراسان رضوی ضمن تماس
با مسئولین مربوطه در ایران ،از اعالم آمادگی کشورمان در جهت افزایش سرمایه گذاری و
ظرفیت های کشــورمان بر اساس تجارب داخلی برای تولید ماشین آالت کشاورزی به ویژه
تراکتور خبر داد.

511/2ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی  .نظر به دســتور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/9/20و برابر رای شــماره  139960306006002469هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه عبداله زاده تنورچه فرزند علی
به شــماره شناسنامه  14770صادره از کاشمر نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت  149/30متر مربع(
یکصد و چهل و نه وسی صدم مترمربع) قسمتی از پالکـ  347فرعی از اراضی دیزقند پالک  231اصلی دهستان اربعه
واقع در خراســان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خاتون رزاقی
دیزقندی محرز گردیده اســت .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی و ماده  13قانون آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار
در شــهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین
آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی دادخواست به اداره ثبت
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت
به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول:
 . 1399 /11/20تاریخ انتشار نوبت دوم1399/12/6 :
محمد کاظم باقرزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
مفقودی
برگ سبز  -سه برگ سند سفید سند کمپانی موتور سیکلت هاتف مدل  1390به شماره پالک  766 - 82186شماره
موتور  520426770و شــماره تنه 9013113به نام خســرو مرادی چهارمن نیم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
مفقودی
سه برگ سند سفید سند کمپانی موتور سیکلت هندا تکتاز  125ccمدل  1395به شماره پالک  774 - 51178شماره
موتور  035999و شماره تنه 125G9501458مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی
کارت خودرو مزدا تک کابین مدل  1387به شــماره پالک  36ایران  547ن  47شــماره موتور  FE530226و شماره
شاســی  NAGBPX2PN11F02781مربوط به محمد حسن زاده ضیاء الدینی و گواهینامه پایه  3به نام مهدی طایعی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

علی روغنگران

در دیدار استاندار خراسان رضوی با وزیرصنایع تاجیکستان مطرح شد؛

اختلاف میـان دولت و
مجلـس بـر سـر لغـو
اجـرای پروتـکل
الحاقـی ایـن هفتـه
به اوج خود رسـید .در
حالـی کـه مقدمـات
توقـف اجـرای پروتکل
الحاقـی انجـام و قـرار
بـود روز پنجـم اسـفند
ایـن قانـون اجرایـی
شـود ،یکشـنبه شـب
پـس از پایـان سـفر یـک روزه رافائـل
گروسـی بـه ایـران و در حالـی کـه
روزنامههـا صفحـه نخسـت خـود را برای
روز بعـد نهایـی کـرده بودنـد ،خبـری
منتشـر شـد کـه از توافق  3ماهـه ایران و
آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی حکایت
میکـرد .مدیـرکل آژانـس بینالمللـی
انـرژی اتمـی پـس از بازگشـت از ایـران،
ایـن سـفر و تحوالت آن را مثبـت ارزیابی
کـرد و خبـر داد کـه ایـران و آژانـس در
موضـوع برنامـه نظـارت بـر فعالیتهـای
هسـتهای همـکاری کننـد .گروسـی
همچنیـن خبـر داده کـه «آژانـس بـرای
سـه مـاه فعالیتهـای راسـتیآزمایی خود
را همچنـان ادامـه میدهـد تا ایـن تفاهم
فنـی به مذاکرات سیاسـی ختم شـود ».اما
کار بـه همین جا ختم نمیشـد و گروسـی
پـس از ترک ایران تاکید کرد« :متاسـفانه
پروتـکل الحاقـی لغـو خواهـد شـد ،اما ما
روی یـک ترتیبـات خـاص دوطرفه تفاهم
کردیـم کـه بتوانیـم از ایـن دوران پلـی
بزنیـم به حفظ نظـارت آژانس .دسترسـی
مـا کمتـر خواهـد شـد ،امـا آن سـطح از
نظـارت خـود را کـه نیـاز داشـتیم بـا این
توافـق حفـظ کردیـم ،در واقع بـه یک راه
حـل موقـت رسـیدیم .بـه گفتـه مدیر کل
آژانـس بیـن المللـی انـرژی اتمـی ،آنچه
تغییـر میکنـد بـازه زمانـی فعالیتهـای
آژانـس خواهـد بـود ،امـا تعـداد بازرسـان
کاهـش نمییابـد و بازرسـیهای سـرزده
امکانپذیر است».
انتشـار ایـن خبـر در واپسـین دقایـق روز
یکشـنبه کافـی بود تـا صبح روز دوشـنبه
رسـانهها بـه بازتـاب واکنشهـای تنـد
Ali.solh.1980@gmail.com

در استان

تشکیل کمیته حل اختالف با دولت در مجلس؛

خبرنگار

سخنگوی ســتاد انتخابات کشور با اشــاره به برگزاری هفتمین جلسه ستاد انتخابات کشور
و بررسی آخرین شــرایط روند برگزاری انتخابات  ۱۴۰۰در آن ،از برگزاری تمام الکترونیک
انتخابات شوراها در هشت کالن شهر خبر داد.
به گزارش روزنامه صبحامروز به نقل از پایگاه اطالع رســانی وزارت کشــور ،سیداسماعیل
موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور در گفتگویی با اعالم این خبر گفت :با پیشنهاد
وزارت کشــور و موافقت هیات نظارت ،انتخابات شــورای شهرهای مشهد ،کرج ،قم ،اهواز،
شیراز ،تبریز ،کرمانشاه و اصفهان به صورت تمام الکترونیک انجام می شود.
موســوی با تاکید بر این که انتخابات یکی از مهم ترین مصادیق مردم ساالری دینی و نماد
مشــارکت مردم در اداره و تعیین سرنوشت جامعه است؛ اظهار داشت :اراده وزارت کشور ،به
کارگیری همه ظرفیت ها و امکانات کشور برای برگزاری انتخابات سالم ،باشکوه و مشارکت
باالست و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم.
موســوی گفت :با پیشنهاد وزارت کشور و موافقت هیات نظارت ،انتخابات شورای شهرهای
مشــهد ،کرج ،قم ،اهواز ،شیراز ،تبریز ،کرمانشاه و اصفهان به صورت تمام الکترونیک انجام
می شــود .وی افزود :البته کالنشــهر تهران نیز جزو پیشنهادات ما بود ولی در هیات نظارت
موافقت نشد.
دبیر ســتاد انتخابات کشور با اشــاره به چگونگی برگزاری دوره های آموزش مجریان اعالم
کرد :با توجه به لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و پیشگیری از شیوع کرونا ،آموزش های
انتخابات را در ســه سطح برنامه ریزی کرده ایم .سطح اول شــامل روسای ستاد انتخابات
اســتان ها ،مدیران کل انتخابات و مدیران فناوری اســتان ها و فرمانداران است که در ۱۰
منطقه و با حضور حداکثر  ۵۰نفر برگزار شــد .سطح دوم شامل اعضای ستاد انتخابات استان
ها ،معاونین فرمانداران ،بخشــداران و کارشناســان انتخابات و فناوری اطالعات است که به
صورت ویدئو کنفرانس انجام می شود .سطح سوم شامل نمایندگان فرماندار و اعضای شعب
است که به صورت غیرحضوری و با استفاده از فناوری های نوین آموزش خواهیم داد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشــور با اشاره به این که ثبت نام داوطلبان شورای شهرها از ۲۰
اســفندماه در فرمانداری های سراسر کشــور آغاز خواهد شد؛ افزود یکی از مدارک مورد نیاز
برای ثبت نام داوطلبان ،ارائه گواهی عدم ســوء پیشینه اســت؛ لذا همه کسانی که تصمیم
به ثبت نام دارند در فرصت باقی مانده می توانند با مراجعه به مراکز مربوطه اقدام نمایند.
موســوی در پایان اظهار داشت :ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسالمی روستاها و
تیره های عشایری از  ۱۶فروردین سال آینده در بخشداری ها انجام خواهد شد.

دو صدایی به صالح کشور نیست
مجلـس بـه ایـن موضـوع بپردازنـد.
مجلـس کـه بـا طـرح اقـدام راهبـردی به
دنبـال نظـارت بـر اجـرای برجـام و خارج
کـردن مسـیر آن از دسـت دولـت و بـه
کنتـرل درآوردن آن بـود ،بـه یـک بـاره
خـود را در مقابـل توافقـی دیـد کـه قـرار
اسـت مسـیر سیاسـی برای ادامه مذاکرات
هسـتهای میـان دولـت حسـن روحانـی
و اعضـای گـروه  1+5را همـوار کنـد؛
موضوعـی کـه بـا فعالیتهـای چندمـاه
اخیـر مجلـس که بـه گفته برخـی ناظران
بـه شـدت بـوی انتخاباتی بـودن میدهد،
سـازگار نبـود .همیـن مسـئله موجـب
عصبانیـت نماینـدگان نسـبت بـه دولـت
و اظهارنظرهایـی در ایـن بـاره شـد کـه
پیـش از ایـن نمـود نداشـت و بیانگـر اوج
تنـش در روابـط مجلـس و دولـت اسـت.
نماینـدگان مجلـس عصبانیـت خـود را از
آنچـه دولـت در مذاکره با دبیـر کل آژانس
بیـن المللی انـرژی اتمی صـورت داده بود
بـا پروندهسـازی بـرای روحانـی و صالحی
و تهدیـد بـه راه نـدادن اعضـای دولت به
مجلـس و همچنیـن توقف بررسـی الیحه
بودجـه عیـان کردنـد .توئیـت محمدباقـر
قالیبـاف رئیـس مجلـس اولیـن واکنـش
بهارسـتان بـه توافق ایـران و آژانـس بود.
وی در ایـن بـاره نوشـت« :طبـق قانـون
مجلـس ،اجـرای پروتکل الحاقـی از تاریخ
 5اسـفند بـه طـور کامـل متوقـف خواهـد
شـد و هرگونـه دسترسـی فراتـر از پادمان
کاملا ممنـوع و غیرقانونی اسـت .هر نوع
همـکاری فراپادمانـی در آینـده بـا آژانس
نیـز طبق مـاده  ،7نیاز بـه تصمیم مجلس
دارد .مـاده  9قانـون ،اجـرای دقیـق آن را
تضمیـن میکنـد».
پـس از قالیبـاف ،کار بـه بودجـه و رفتـار
قهـری مجلـس بـا دولـت رسـید .مالـک
شـریعتی نماینـده مجلـس در توئیتـر
اعلام کـرد کـه «در واکنـش بـه اقـدام
دولـت در توافـق بـا آژانـس کار بررسـی
الیحـه بودجـه  1400در مجلـس متوقـف
شـده است».شـریعتی نماینـده تهـران
ایـن موضـوع را بـه دلیـل توافـق دولت با
آژانـس خوانـد و تاکید کرد که «رسـیدگی
بـه الیحـه بودجـه از دسـتور کار مجلـس

خارج شـده اسـت .مجلس به دلیـل تفاهم
مشـکوک دیروز دولت بـا آژانس و احتمال
قـوی نقـض قانـون اقـدام راهبـردی ،از
دسـتور رسـمی خود خارج شـد .مشـخص
نیسـت توقف بررسـی الیحه بودجه سـال
 1400کـه ارتباط مسـتقیم بـا دخل و خرج
مـردم و سـازمانها دارد چـه ارتباطـی بـا
جزئیـات توافـق ایـران و آژانـس دارد چرا
کـه دولـت دقیقـا مصوبـه شـورای عالـی
امنیـت ملـی را اجـرا کـرده اسـت».
اعتـراض مجلسـیها بـه همیـن جـا ختم
نشـد .مجتبـی ذوالنـوری نماینـده نزدیک
بـه جبهـه پایـداری و رئیـس کمیسـیون
امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس
تهدیـد کـرد که «هیـچ مقام دولتـی دیگر
حـق ورود بـه مجلـس را نـدارد زیـرا ایـن
توهیـن بـه ملـت اسـت کـه نوکـر خـود،
گروسـی را بـه ایـران بفرسـتند کـه بـا
دولـت قـراردادی امضـا کنـد و قانـون
مجلـس را نادیـده بگیرد».ذوالنـوری گفته
«در حـال جمـعآوری امضا بـرای بیانیهای
هسـتیم کـه طبـق آن افـرادی کـه قانون
مجلـس را اجـرا نکردهانـد .طبـق مـاده
 234آییننامـه داخلـی مجلـس بـه قـوه
قضائیـه معرفـی شـوند تـا آن قـوه بـا او
برخـورد کنـد .مجلس بایـد بایسـتد اینکه
فلان شـخص بیایـد و بـه نماینـدگان
توهیـن کند و سـر نمایندگان شـیره بمالد،
جایـز نیسـت تـا زمانـی کـه ایـن توافـق
نامـه پـاره نشـود هیچ مقـام دولتـی اجازه
حـق ورود بـه مجلـس را ندارد».اقدامـات
مجلـس تـا شـکایت از روحانـی و صالحی
نیـز ادامـه داشـت .روز دوشـنبه یـک
عضـو هیـات رئیسـه مجلـس از شـکایت
نماینـدگان از روحانـی و صالحـی بـه
خاطـر اسـتنکاف از اجـرای قانـون اقـدام
راهبـردی بـرای لغـو تحریمهـا خبـر داد.
حسـینعلی حاجـی دلیگانـی نماینـده مردم
شـاهین شـهر در مجلس شـورای اسالمی
گفـت« :نماینـدگان بـه خاطـر نقـض و
اسـتنکاف از اجـرای قانون مجلـس درباره
اقـدام راهبـردی بـرای لغـو تحریمهـا از
حجتاالسلام حسـن روحانـی و علـی
اکبـر صالحـی رئیـس سـازمان انـرژی
اتمـی طبـق مـاده  234آییـن نامـه داخلی

مجلـس شـکایت کردنـد».
روزنامـه کیهـان در یادداشـتی بـه قلـم
حسـین شـریعتمداری از تنـدروی مجلس
گالیـه کـرد و نوشـت« :تعـداد قابـل
توجهـی از نماینـدگان مجلـس ،زبـان بـه
اعتـراض گشـودند و این توافـق را با آنچه
در مصوبـه آمـده بـود ،مغایـر میدانسـتند،
در حالیکـه گنجانـدن ایـن بنـد در توافـق
مانعـی در مسـیر اجـرای مصوبـه مجلـس
نیسـت ،چرا کـه خودداری ایـران از اجرای
پروتـکل الحاقـی بـه  3مـاه بعـد موکـول
نشـده ،بلکـه مـا بـه کاهـش تعهداتمـان
ادامـه میدادیـم و اگـر طـی  3مـاه
آینـده همـه تحریمهـا را لغـو کردنـد ،بـه
تعهداتمـان بـاز میگشـتیم».
مطلـب کیهـان البتـه بیـش از آنکـه
در حمایـت از دولـت باشـد ،اسـتقبال
از سـخنان رهبـر انقلاب بـود کـه روز
دوشـنبه بـه دولـت و مجلـس هشـدار
داده بـود کـه دو صدایـی نباشـند .رهبـر
انقلاب ابتـدا ایـن سـوال را طـرح کـرده
بـود که «اگـر دشـمن برداشـتن تحریمها
را منـوط بـه یـک یـا چنـد شـرط کنـد
کـه انجـام آنهـا ممکـن اسـت بهشـدت
گمـراه کننـده و هالک کننده باشـد ،نظام
اسلامی چـه بایـد بکنـد؟» و پاسـخ ایـن
سـوال را اینگونـه داده بود کـه باید «صبر
و اسـتقامت کـرد» و خطـاب بـه دولـت و
مجلـس هشـدار داد که «دو طـرف ،قضیه
را بـا همـکاری یکدیگـر حـل کننـد و
نبایـد اختالفهـا رهـا یا تشـدید شـود که
نشـاندهنده دوصدایـی باشـد».
بـه دنبـال سـخنان رهبـری محمـد باقـر
قالیبـاف رئیـس مجلـس ،کمیتـه حـل
اختلاف بـا دولت را ایجاد کـرده و مجتبی
ذوالنـوری و فریـدون عباسـی روسـای
کمیسـیونهای سیاسـت خارجـی و انرژی
را مسـئول رایزنـی بـا دولـت در ایـن باره
کـرده اسـت .رئیـس مجلـس از ذوالنوری
و عباسـی خواسـته اسـت ،دربـاره اجـرای
مـاده  6قانـون اقـدام راهبـردی بـرای
لغـو تحریـم ها(مربـوط بـه توقـف اجرای
پروتـکل الحاقـی) با جلب نظـر اعضای دو
کمیسـیون و با محوریت دبیرخانه شـورای
عالـی امنیـت ملـی در تعامـل بـا دولت از

جملـه ،سـازمان انـرژی اتمـی و وزارت
خارجـه ،موضـوع را بـه سـرعت پیگیـری
کننـد .قالیبـاف همچنیـن خاطرنشـان
کـرد کـه گـزارش نتیجـه ایـن اقدامات و
رایزنیهـا در اسـرع وقت بـه وی و صحن
مجلـس ارائـه شـود.
در پیـش بـودن انتخابـات  1400و قـرار
گرفتـن فـردی در صـدر مجلـس کـه بـه
نظر میرسـد سـودای رسـیدن به پاسـتور
را دارد از اولیـن روز شـروع بـه کار مجلس
یازدهـم باعث شـده که تقابـل میان دولت
و مجلـس هـم هر بـار به بهانه ای شـدت
بگیـرد و هـم از دایـره تـوازن خارج شـود.
اختلاف دولـت و مجلـس البتـه همـواره
جـزء الینفـک ادوار پیشـین مجلـس بوده
اسـت؛ همچـون ماجـرای یکشـنبه سـیاه
مجلـس کـه علـی الریجانـی در جایـگاه
ریاسـت مجلـس نشسـته بـود و در جایگاه
سـخنران نیز محمـود احمدی نـژاد رئیس
جمهـور وقـت قـرار گرفتـه بـود و انتشـار
فیلـم بـرادر علـی الریجانـی در صحـن
علنـی مجلـس بـه اختالف شـدید دولت و
مجلـس ختـم شـد اما حتـی در ایـن مورد
هـم کار بـه تهدیـد و جلویگـری از ورود
رئیـس جمهور بـه مجلس نکشـید؛ اتفاقی
کـه امـا در مجلـس اصولگـرای یازدهـم
رخ داد .چنـدی پیـش محمدجـواد ظریـف
وزیـر امـور خارجـه ایـران گفتـه بـود کـه
مخالفـان دولـت حاضرنـد برجـام بـه هـر
قیمتی شکسـت بخورد و توافـق در دوران
آنهـا انجـام شـود .حسـن روحانـی نیـز به
طعنـه خطـاب بـه نماینـدگان مجلـس
گفتـه بـود «بگذاریـد تحریمهـا برداشـته
شـود ،افتخـار آن بـرای شـما»به نظـر
میرسـد مجلـس یازدهم بـرای جلوگیری
از هرگونـه قـرارداد خارجـی کـه بـه
گشـایش احتمالـی فضـا بیانجامـد ،دولـت
را تحـت فشـار گذاشـته اسـت .در چنیـن
فضایـی بـاال گرفتـن اختالفـات بـرای بار
دیگـر و مسـئله ای دیگـر بـاز هـم قابـل
پیشبینـی اسـت .ایـن مشـکل البتـه بـا
روی کار آمـدن یک دولـت اصولگرا برای
مجلـس یازدهـم حـل خواهد شـد ،در غیر
اینصـورت اینگونـه اختالفـات هـر بـار در
قالبـی جدیـد خودنمایـی خواهـد کـرد.

نیویورکر :وقت تلف کردن برای احیای برجام به نفع دولت بایدن نیست
هفتــه نامه نیویورکــر در تحلیلی با اشــاره بــه اقدامات
رئیسجمهور پیشــین آمریکا علیه ایــران ،مطرح کرد که
دولت بایدن گشودن مسیر دیپلماسی با ایران را که از طریق
بازگشــت به توافق هسته ای محقق خواهد شد ،به تعویق
می اندازد که این به نفعش نخواهد بود.
ایسنا نوشت :هفته نامه نیویورکر در تحلیلی درباره رویکرد
دولت جدید آمریکا نسبت به ایران نوشت :پنج شنبه گذشته
نمایندگی ایران در ســازمان ملل که در طبقه سی و چهارم
یک ساختمان در مرکز منهتن است از نمایندگی آمریکا نزد
ســازمان ملل که هفت بلوک آن طرف تر است ،چیزی را
دریافت کرد که به آن «یادداشــت دیپلماتیک» می گویند.
در این ایمیل آمده اســت که دولت بایدن محدودیت های
اعمال شده توسط دولت ترامپ را که حرکت دیپلمات های
ایرانی و خانواده هایشــان را به محل ســازمان ملل ،خانه
هایشان و فرودگاه جان اف کندی محدود می کرد ،کاهش
می دهد .اکنون کارکنان کم تعــداد نمایندگی ایران مانند
دیپلمات های ســوریه و کره شمالی می توانند تا شعاع 25
مایلی حوزه کلمبوس تردد کنند.

نیویورکر افزود :در یادداشت دیپلماتیک دیگر وزارت خارجه
آمریــکا به ســازمان ملل اطالع داده کــه از ادعای دولت
گذشــته ایاالت متحده مبنی بــر بازگرداندن تحریم های
ســازمان ملل در خصوص ایران ،کنــاره گیری می کند و
اندکی پس از این هم ایــاالت متحده از دعوت اروپا برای
حضور در نشست های دوره ای ایران و سایر اطرف توافق
هسته ای استقبال کرد.
این هفته نامــه همچنین مطرح کرد :بــا این حال احیای
توافق هســته ای به عنوان مهم ترین پیمان یک ربع قرن
اخیر برای محدود کردن برنامه های هســته ای ،برای تیم
بایدن به شدت پیچیده است .برگرداندن سایر سیاست های
ترامــپ  -با ورود مجددبه توافقنامه آب و هوایی پاریس ،
پیوستن دوباره به سازمان بهداشت جهانی  ،یا تمدید پیمان
کنترل تسلیحات نیو استار با روسیه  -کار ساده ای بود.
در ادامه این تحلیل آمده است :اما تیم بایدن مجبور است
برای شــروع کار با ایران در یک دیپلماسی سخت و بالقوه
دردناک شرکت کند تا بتواند دوباره این تفکر را بازیابی کند
که آمریکا قادر است مســائل جهانی را به شکل ملموسی

حل کند .در اصل ،ایاالت متحده دوباره متعهد به دیپلماسی
بین المللی فراگیر اســت .با این حال در عمل ،ترامپ چنان
نظــم جهانی را به هم ریخت و نهادهای آن را در گره کور
انداخته که خســارت های تازه بعد از رفتن او قابل ارزیابی
می باشــند.موضوع ایران در این بین بارزترین ترین نمونه
است .ترامپ مجموعه سهمگینی از اقدامات و سیاست ها
را برای از بین بردن توافق هسته ای  2015به کار انداخت
و در کنار خروج از توافق ،بیش از هزار نفر از شــخصیت ها
و بانک ها ،کســب و کارها و شرکت ها ،موسسات و حتی
ســپاه ایران را تحریم کرد .در این میان تحریم وزیر خارجه
ایران و منع شدنش از ورود به ایاالت متحده برای شرکت
در نشســت های ســازمان ملل از نقاط قابل توجه بود .تا
اینکه پس از یکسال ایران هم با کاهش تعهداتش واکنش
نشــان داد.این هفته نامه همچنین در تحلیلش بیان کرد:
ایران اکنون دوازده برابر میزان اورانیوم غنی شده مجاز در
توافق ،اورانیوم غنی شده دارد .سانتریفیوژهای پیشرفته ای
را نصب کرده اســت که اورانیوم را سریعتر غنی می کنند.
این غنی ســازی اورانیوم به خلوص باالتر از  3.67درصد

مجاز در توافق یعنی  20درصد رســیده است .و با اجرایی
شــدن قانون مجلس هم ،دولت اجرای پروتکل الحاقی را
متوقف کرده است.نیویورکر ادامه داد :دامنه پیشرفت های
علمی ایران و تخریب های دیپلماتیک در دوره ترامپ حاال
خود را نشــان می دهد .حتی با اینکه دو کشور می خواهند
برجام احیا شود اما تنشزدایی سخت به نظر می رسد .ناصر
هادیان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران می گوید ،پیش
درآمدی که بایدن ارائه داده با آن چیزی که ما توقع داشتیم
بســیار بی ارتباط بود .برداشــت در تهران االن این است
که این حرکت تاکتیک خرید زمان اســت و ایاالت متحده
جدی نیست .در بخش آخر این تحلیل مطرح شد :زمان به
نفع دولت بایدن نیست .ایران تا کمی دیگر تعطیالت سال
جدیدش را به مدت تقریبا یک ماه شــروع می کند و بعد از
آن نیز به فصل مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری که قرار
است در ژوئن برگزار شود ،می رود .علی واعظ مدیر پروژه
ایران در گــروه بحران بین المللی مــی گوید احیا نکردن
برجــام و تعلل برای روی کار آمــدن دولت جدید احمقانه
است ،مردم در دیپلماسی اهمیت دارند.

محسنیاژهای :شایعات در مورد خانواده من کذب است
معاون اول قوه قضاییه گفت که «شایعات مطرح شده» در
مورد خانواده او کذب است.
غالمحســین محسنی اژهای در حاشــیه تحلیف مشاوران
خانــواده قوه قضائیــه و در جمع خبرنگاران در پاســخ به
حواشــی مطرح شده پیرامون خانواده خود عنوان کرد :این
شــایعات کذب محض است و در فرصت بیشتری توضیح

میدهم.وی در خصوص وضعیت زندانیان کشور و حواشی
که پیرامون فوت بهنام محجوبی مطرح شــده اســت نیز
گفــت :زندان محدودیتهای خاص خود را دارد و زندانیان
ما نسبت به زندانیان دنیا از جهات مختلف وضعیتشان بهتر
اســت و هزینهای که برای درمان و بهداشــت مخصوصا
در رابطه با کرونا میشــود بســیار باال و قابل توجه است

همچنین در رابطــه به ارفاقاتی که به زندانیان میشــود
وضعیت ما بینظیر اســت و هیچ کجا به اندازه ایران ارفاق
صورت نمیگیرد.
اژهای گفــت :وضع ما خیلی بهتر اســت و آنچه دنبال آن
هســتیم جلوگیری از ورود به زندان است و الزمه آن این
است فرد مرتکب جرم نشود و اگر شد الزاما به زندان نرود.

وی افزود :در مجلس تالش شد و خیلی از حبسها کاهش
پیدا کرد و بر مجازات های جایگزین تکیه شده است و در
حال انجام است.
معاون اول قوه قضاییه در پایان گفت :اگر زندانی نســبت
به ظرفیت زندان زیاد باشــد امکان تفکیک کامل نیســت
و طبقه بندی کامل نیازمند کمک دولت و مجلس است.
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خبر

کشف  ۱۱فقره کالهبرداری  6.8میلیارد ریالی
در خراسان شمالی

سردارعلیرضا مظاهری از کشف  ۱۱فقره پرونده جعل و کالهبرداری به ارزش  ۶میلیارد و ۸۶۲
میلیون ریال در استان خبر داد .به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از باشگاه خبرنگاران
جوان ،ســردارعلیرضا مظاهری گفت :در پی اعالم شکایت  ۱۱شهروند مبنی بر اینکه افرادی با
استفاده از ترفندهای مختلفی از جمله فروش زمین و خودرو و  ...از آنان کالهبرداری کرده اند،
بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه کارآگاهان با بررسی اظهارات شاکیان پرونده و همچنین انجام اقدامات فنی
و تخصصی متهمان را شناسایی کردند ،افزود :در چند عملیات غافلگیرانه  ۷کالهبردار دستگیر و
برای تکمیل تحقیقات به مقر پلیس آگاهی استان منتقل شدند.
فرمانده انتظامی خراســان شمالی با بیان اینکه متهمان در بازجوییهای انجام شده به  ۱۱فقره
جعل و کالهبرداری به ارزش  ۶میلیارد و  ۸۶۲میلیون ریال اعتراف کردندافزود  :در نهایت این
افراد بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی اظهار داشــت :بر اســاس مصوبه دیگری از دستور العملهای بانک مرکزی ،سود و جرایم
بانکی بدهکاران بخش کشــاورزی از محل اعتبارات دولتی پرداخت میشود و اصل بدهی برای
مدت سه سال تقسیط میشود.

توزیع میوههای تنظیم بازار از اواسط اسفند

گزارش «صبح امروز» از گرانی چندین باره کاغذ و وضعیت نابسامان آن؛

سیده ریحانه موسوی

خبرنگار

Emeil: srm.6671@gmail.com

کاغذ در طــول پیدایش
خود تا کنون ،پیوسته
و
اصلیتریــن
دائمیتریــن ابــزار
انتقال اندیشــه بشری
بوده اســت و بیتردید تا
سالیان طوالنی نیز چنین
خواهــد بــود .پیدایش و
گسترش وسایل ارتباطی
صوتــی و تصویــری و
همچنیــن شــبکههای
رایانهای نه تنها از مصرف کاغذ در جهان کم
نکرده  ،بلکــه همچنان این مصرف در حال
افزایش است.
در حالــی که در اواخر هفته گذشــته قیمت
کاغــذ چاپ و تحریر به بیشــترین افزایش
قیمت در طول یکســال گذشــته رسید وبه
بندی  ۵۵۰هزار تومان رسید؛ صبح یکشنبه
دوباره شوک دیگری به این بازار وارد شد و
این کاال با افزایش  ۴۰هزار تومانی به بندی
 ۵۹۰هزار تومان رسید!
نوسان نرخ ارز عامل گرانی

در واقع نوســان نــرخ ارز که ثبــات بازار
بســیاری از کاالها را برهم زده است؛ عامل
اصلی این گرانی است ،اما موضوع فقط این
نیست شــاید بتوان گفت که جدا از مسائل
ارزی و سیاســتهای اقتصادی ،دستهای
بحرانآفرین پنهانی هم در حوزه کاغذ وجود
دارنــد که وضعیت امروز را برای این حوزه و
عرصه کتاب به وجود آوردهاند.
با ایــن وجود و در شــرایطی که ریســک
ســرمایهگذاری در بازار واردات کاغذ بسیار
باالســت و تضمینــی برای فــروش وجود
ندارد  بسیاری از ســرمایهگذاران از واردات
کاغذ کنار کشــیدهاند،آنهایــی نیز که در
ماههای گذشته و حتی ســال قبل اقدام به
واردات کاغذ کردهاند ،از عرضه آنها در بازار
خودداری میکنند .به همین دلیل ناشــران
ناچارند که یک ســری کاغــذ را از بازار آزاد
تهیــه کنند و همین موضوع باعث باال رفتن
هزینه تمامشــده کتاب و گران شدن قیمت
آن برای مصرفکننده میشود.
جنگ روانی و قیمت کاغذ

چندی پیــش احمد شــریفان ،نایب رییس
اتحادیه فروشــندگان کاغــذ و مقوا در این
زمینه گفت :دلیل افزایش قیمت یک شــبه
در بازار کاغذ چیزی نیست جز جنگ روانی.
متاســفانه در کشــور ما بــازار ،تابع جنگ
روانی اســت و بیش از اینکه از تغییرات در
کشــور خودمان تاثیر بگیــرد ،از تغییرات در
کشورهای دیگر تاثیر میگیرد.
بهمن ماه ســال جاری نیز محسن جوادی،
معاون فرهنگــی وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی از کمبود کاغذ در بازار نشر سخن

خط خطی شدن بازار کاغذ

گفــت و علــت آن را متوقف شــدن کاغذ
در گمــرک عنــوان کــرد .وی همچنین از
تالشهای این معاونت برای برطرف شــدن
مشــکل گرانی کاغذ خبــرداد و بیان کرد:
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی کارهای
اداری اولیه را برای برطرف شــدن مشــکل
ماندن کاغذ در گمرک انجام داده است.
پیش از این نیز در شــهریورماه با آغاز سال
تحصیلی قیمت کاغذ چاپ و تحریر در بازار
آزاد  ۱۲درصد افزایش یافته اســت ،پیش از
این بســیاری از فعاالن بازار کاغذ از انفجار
قیمتها در نیمه دوم سال خبر داده بودند.
به سراغ یکی از ناشــرین بزرگ کشور رفتیم
تا پیرامون مشــکالت مربوط به افزایش نرخ
کاغذ و تاثیر آن بر این حوزه گفتگو کنیم .مدیر
انتشــارات ضریح آفتاب میگوید :هرچه قیمت
کاغذ گرانتر شود حوزه نشر ضعیفتر میشود
و توان ناشرین پایین میآید .پیش از گرانیها
نیز مردم استقبال زیادی از کتاب نمیکردند و
ناشران تیراژ خود را پایین آورده بودند.
کاهش چشمگیر تیراژ ناشران

محمدرضا بهروش در گفتگو با «صبح امروز»
بیــان میکند :هرچه قیمتهــا افزایش پیدا
میکند خدمات ناشران کمتر میشود که این
امر تاثیر منفی بر حــوزه فرهنگ میگذارد.
اکنون بیشــتر افراد به چــاپ دیجیتال روی
آوردهانــد و تیراژهایی که حداقل  ۱۰۰۰عدد
بود اکنون به  ۵۰تا  ۱۰۰عدد رسیده است.
وی تصریــح میکند :مراجعــه در این حوزه
بسیار کم شده و سرمایههای ما نیز در انبارها
خوابیده و اســتقبال و خریدی نمیشــود تا
بتوانیم دوبــاره کاغذ  ۶۰۰هزار تومانی برای
چاپ بخریم .کاغذهایی که به ناشــران داده
میشود جواب نیاز آنان را نمیدهد و مقداری
به عنوان علیالحســاب به آنها میدهند که
جوابگوی نیاز آنها نیست.
تاثیر شب عید بر گرانی کاغذ

بهــروش با بیــان اینکه بنده در یک ســال
گذشته نتوانســتم هیچ کاغذی تهیه کنم در
صورتی که  ۲۶عنــوان کتاب چاپ کردهام،
عنوان میکند :اکنون شب عید است و بحث
تهیه و چاپ سررســید و نیــاز به کاغذهای
تحریر زیاد شــده است که به تبع آن عرضه
و تقاضا یکی از علل گرانی اســت ،زیرا نیاز
در آن حوزه بیشــتر شده که امری طبیعی در
حوزه اقتصاد محسوب میشود.
تجار کاغذ در آستانه ورشکستگی

وی با اشاره به اینکه به گفته وزیر کشور ۴۰
درصد فعالیت ناشــران کم شده است و افت
در حوزه نشر داشتهاند که آمارها نیز مشخص
اســت ،تبیین میکند :از نظــر واردکنندگان
قیمتی که ستاد قیمتگذاری برای کاغذهایی
که آنها در کمرگ دپو کردهاند بســیار پایین
اســت ،جوابگوی هزینههای آنان نیســت و

عمــ ً
ا باید از جیب خود نیــز هزینه کنند تا
بتوانند آن را عرضــه نمایند ،به همین خاطر
کاغذهایشــان را یا عرضه نمیکنند تا قیمت
متعادلی که مدنظرشــان اســت به دستشان
برسد و زیان نکند.

افزایــش  ۴۰هــزار تومانی کاغــذ ،اما ما با
افزایش  ۱۰۰هزار تومانی مواجه بودهایم زیرا
در هفته گذشــته کاغذ آزاد  ۵۰۰هزار تومان
بود در حالی که دیــروز ما همان کاغذ را به
قیمت  ۶۱۰هزار تومان خریداری کردیم.

بهروش ادامه میدهد :اکنون بخش عمدهای
از کاغذهــا در گمــرکات دپو شــده و خارج
نمیشــود که این موضوع خود یک معضل
اســت .رئیس اتحادیه هفته گذشته به بنده
گفــت ،قیمت کاغذی که به ناشــران اعالم
کردهاند هر بار با ســری قبل متفاوت است،
یا اکنــون میگویند باید مابهالتفاوت کاغذی
که بین  ۳۰هزار ناشــر توزیع شده را از آنها
دریافت کنید .اینها مواردی اســت که عم ً
ال
کار را سخت میکند تحمیل اینگونه هزینهها
به ناشــرین و یا قیمتگذاری که هر لحظه
متفاوت اســت نیز برای اتحادیه و ناشــران
مشکل ایجاد کرده است.

وی میگوید :ما از چندین ســال قبل حدود
یک میلیارد تومان کتاب در انبار داشــتیم که
آن را بــرای تبدیل به خمیر فروختیم که ۷۰
تا  ۸۰میلیون تومان شــد زیرا خریدی نبود و
پولمان در انبار راکد شده بود که این کاغذها
نیز به دلیل مســائل بهداشتی برای خمیر و
کارتنسازی اســتفاده میشــود و دیگر در
صنعت چاپ و نشر استفادهای ندارد
بهروش ابراز میکند :امیدواریم که مسئوالن
فکری بــه حال این مشــکل بکننــد زیرا
بیشترین ضربه را ناشــرین میخورند و روز
به روز در حال صدمه دیدن هستند و سرمایه
آنها در حال از بین رفتن اســت و کســی به
دادشان نمیرسد و بیشتر آنها از کارخود کنار
کشــیدهاند و در حال انتقال سرمایه خود به
بازار مواد غذایی هستند.

معضلی به نام دپو

عدم وجود تجهیزات تولید کاغذ در ایران

وی خاطرنشان میکند :سیاست گذاریهایی
کــه در حوزه دولــت انجام میشــود تاثیر
خــود را در بازار میگــذارد ،و صحبتهای
مسئوالن بسیار ســریع بر روی قیمت دالر
مغانی :کاغذ ما
وارداتی است ،که برای
ناشرین ،مصرف عموم و

چاپخانهها اص ً
ال کاغذی وارد
نمیشود اگر هم وارد شود با
همان ارز آزاد است و هر چه
قیمت ارز باال میرود قیمت
کاغذ نیز افزایش مییابد که

کتابها راهی سردخانه شدند

رابطه مشکالت روزنامهها با گرانی کاغذ

وی اظهار میکند :روزنامهها نیز اگر قب ً
ال به
عنوان مثال برای یک رول کاغذ یک میلیون
تومان هزینه میکردند اکنون باید دو میلیون
تومان هزینه کنند که قطع ًا نیاز به تزریق پول
بیشــتری دارد و ضربه آن را خود مسئوالن،
کادر اداری و کارگران مجموعه میخورند.
رئیــس اتحادیــه صنعت چاپ در ایــن زمینه
میگویــد :کاغذ مــا وارداتی اســت ،که برای
ناشــرین ،مصــرف عمــوم و چاپخانهها اص ً
ال
کاغذی وارد نمیشود اگر هم وارد شود با همان
ارز آزاد اســت و هر چه قیمــت ارز باال میرود
قیمت کاغذ نیز افزایش مییابد که این اتفاق بر
تولیدکننده و مصرف کننده لطمه میزند.
بخش خصوصی قتلگاه تولید کاغذ

تاثیر میگذارد .اکنون  ۹۵درصد کاغذ ایران
وارداتی اســت زیرا در حــوزه چاپ کام ً
ال به
خارج وابســته اســت یعنی هیچ تولیدی در
ایــران وجود ندارد که مــا بتوانیم روی پای
خودمان بایســتیم زیرا هیچگونه تجهیزاتی
از ماشــینآالت گرفته تا مواد اولیه در کشور
وجود ندارد.

علــی مغانی در گفتگو بــا «صبح امروز» در
پاســخ به این ســوال که چرا در ایران کاغذ
تولید نمیشود میگوید :در زمان رژیم پهلوی
شــرکتی به نــام کاغذ پــارس در هفت تپه
خوزستان افتتاح شد که از محل نیشکر کاغذ
تولید میکرد ،اما چند ســال پیش به بخش
خصوصی واگذار شــد کــه در نتیجه برخی
اتفاقات از کار افتاد و اکنون سالها است که
کاغــذ را وارد میکنیم.وی عنوان میکند :از
واردات کاغذ هم دالالن سود میکنند و هم
کسانی که گشایش اعتبار میکنند که بیشتر
از کاغذ داخلی برایشان سود دارد.

مدیر انتشــارات ضریح آفتاب مطرح میکند:
زمانی که میزان تقاضا از عرضه بیشتر است
عدهای از این شرایط سوءاستفاده میکنند و
با وجود این که در خبرها عنوان شــده است

با وجود اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در پایان سال گذشته تقاضای تخصیص ۸۰
میلیون دالر ارز دولتی برای واردات کاغذ در
ســال جاری را به دولت ارائه کرده و خبرها

این اتفاق بر تولیدکننده و
مصرف کننده لطمه میزند

افزایش ۱۰۰هزارتومانی قیمت کاغذ

دخالت یا حمایت؟

بهروش :کنون شب
عید است و بحث تهیه و چاپ
سررسید و نیاز به کاغذهای
تحریر زیاد شده است که به
تبع آن عرضه و تقاضا یکی
از علل گرانی است ،زیرا نیاز
در آن حوزه بیشتر شده که
امری طبیعی در حوزه اقتصاد
محسوب میشود

نیز از تایید آن حکایت داشت اما ،جهانگیری
در نهم تیرماه سال جاری و در جلسه شورای
اقتصاد به صراحت از حذف یارانه ارزی دولتی
برای واردات کاغذ خبر داد و عنوان کرد ،این
مســاله میتواند محرکی جهت تولید داخلی
کاغذ و اســتفاده از منابع داخلی برای تولید
این محصول شود ،که رئیس اتحادیه صنعت
چاپ در این خصــوص میگوید :اگر وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی در این امر مداخله
نکند و بازار را به حال خود رها کند ،به مراتب
بهتر اســت از آن است که خون شهدا تبدیل
به ارز شود و با هزار مشکل وارد رانت گردد.
وی در خصوص دپوی کاغذ توســط تجار در
گمرک ابراز میکند :یــک تاجر وقتی با ارز
آزاد کاغذ وارد کرده ،پول و ســرمایه خود را
به خطر انداخته اســت و باید برایش صرفه
اقتصادی داشته باشد تا بتواند آن را بفروشد،
و قطعــا نیز آن را برای فروش وارد کرده نه
برای دپو.
ایجاد تعاونی ،راه نجات از بحران

مغانی راه خارج شــدن از این بحران را ایجاد
تعاونــی در همه مراکز اســتانها میداند و
توضیح میدهد :ما در مشهد شرکت تعاونی
صنعت چاپ و تعاونی ناشــرین و در تهران
نیز تعاونی چاپخانهداران را داریم .اگر ناشران
میخواهنــد چه بــا ارز آزاد و چه با عرض
تهاتــری یا با هر ارز دیگر ،کاالیی برای این
موضوع وارد کنند بهترین راه این اســت که
خود متولیان این کار را برعهده بگیرند و بین
اعضای شــان توزیع کنند ،در این صورت نه
دپو پیش میآید و نه گران فروشی.
رئیــس اتحادیه صنعت چاپ مشــهد اظهار
میکند :روزنامهها نیز تعاونی مطبوعات دارند
و بهتر است اگر میخواهند کاغذی وارد کنند
رقم آن را در اختیــار تعاونی مطبوعات قرار
دهند تــا آنهــا کار واردات و توزیع را انجام
دهند.

ترخیص برنج های وارداتی در گرو اصالحیه سازمان استاندارد
دبیــر انجمن واردکننــدگان برنج اعالم کرد به دلیل اینکــه برنج های وارداتی با
جداول فعلی اســتاندارد مطابقتی ندارد و اصالحیه جدید سازمان استاندارد در این
خصوص هم اعالم نشــده هیچگونه ثبت ســفارش و ترخیــص برنجی از آذرماه
صورت نمی گیرد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایســنا ،مســیح کشاورز ،در پاسخ به
اینکه تاکنون چه مقدار از برنج های وارداتی از گمرک ترخیص شــده است ،گفت:
به دلیل اینکه اصالحیه جدید ســازمان استاندارد ابالغ نشده است از ابتدای آذرماه
امکان ثبت سفارش و ترخیص هیچ برنجی وجود ندارد و برنج های وارداتی نیز با
جداول فعلی استاندارد مطابقتی ندارند.
وی بــا بیان اینکه بخش خصوصی تاکنون  ۵۰۰هزارتن برنج وارد کشــور کرده
است ،گفت:مذاکرات بسیاری با ســازمان استاندارد برای ابالغ این اصالحیه شده
اســت اما به نظر می رسد سازمان اســتاندارد و جهادکشاورزی بر سر این موضوع
اختالفاتی دارند .یعنی جهاد کشــاورزی معتقد است درجه بندی برنج باید اجباری
باشد اما نظر سازمان استاندارد این است که باید اختیاری باشد ،زیرا این اقدام جنبه

تجاری دارد و ربطی به سالمت و ارزش غذایی برنج ندارد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرد:این اختالفات زمانبر شــده اســت و از
طرفی تعلیق اســتاندارد بیش از یکسال نیازمند مصوبه دولت است .اگرچه وزارت
صمت نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری در این خصوص ارســال کرده ،اما
هنوز پاســخی داده نشده است .وی با اشــاره به اینکه وقتی قیمت برنج خارجی
همطراز برنج ایرانی شــود اقشار آسیب پذیر توان اقتصادی خرید برنج بیش از ۲۰
هزارتومان را نخواهند داشــت ،افزود :از دولت درخواست کردیم اجازه دهند برنج
های پرمحصول وارد کشور کنیم تا با قیمت زیر ۲۰هزارتومان به مصرف کنندگان
عرضه شود.کشــاورز در پایان گفت :با وجود اینکه وزارت صمت و وزارت بهداشت
برای وارد شــدن این برنج پرمحصول به کشــور اعالم آمادگی کرده اند اما هنوز
مشــکل اســتاندارد وجود دارد .برای مثال یکی از برنج هایی که قرار است وارد
کشــور شود بیش از ۵درصد شکســتگی دارد ولی ارزش غذایی کمی ندارد با این
وجود به دلیل کندی فرآیند اخذ مجوز از اســتاندارد به نظر می رســد نتوانیم این
برنج را به زودی وارد بازار کنیم.

دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه علت اصلی افزایش قیمتهای اخیر میوه ،صادرات آنها است،
گفت :ســیب و پرتقالهای تنظیم بازار از اواسط اسفند  ۹۹عرضه خواهد شد.به گزارش روزنامه
«صبح امروز» و به نقل از صدا و سیما ،عباس قبادی علت گرانی این روزهای میوه را صادرات
خواند و اظهار داشت :میزان صادرات میوه این روزها در مقایسه با سنوات گذشته ،افزایش یافته
است.وی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز یکی از دالیل اصلی رونق صادرات میوه است ،گفت:
تأخیر در حمل به دلیل بارشهای اخیر و همچنین سرمازدگی برخی میوهها در استانهای فارس
و کرمان از دیگر دالیل افزایش قیمت میوه در بازار اســت.معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت
همچنین افزود :میوههای تنظیم بازاری از اواسط اسفند عرضه میشوند که این اقدام تا حدودی
قیمتها را تعدیل میکند.قبادی همچنین افزایش قیمت میوه به دلیل خریدهای تنظیم بازاری
را شــایعه خواند و گفت :خریدهای تنظیم بازاری ســیب و پرتقال حدود  ۲ماه قبل انجام شده و
ارتباطی به گرانیهای اخیر ندارد.وی همچنین افزود :میزان ذخیرهســازی سیب و پرتقال حدود
 ۳۰تا  ۴۰هزار تن است که به نسبت یک میلیون تن سیب و پرتقال تولیدی کشور قابل مقایسه
نیست.وی با تاکید مجدد بر اینکه علت اصلی افزایش قیمتهای اخیر میوه ،صادرات آنها است،
افزود :میوهها در اختیار بخش خصوصی است و حاکمیت نمیتواند خیلی در بحث قیمتگذاری
دخالت کند.

شرط کره جنوبی برای آزادسازی
داراییهای ایران

وزارت خارجه کره جنوبی گفت داراییهای ایران که در این کشــور مسدود شده بعد از رایزنی با
آمریکا آزاد خواهد شد.به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از اقتصادآنالین ،وزارت خارجه
کره جنوبی در بیانیهای گفت داراییهای مســدود شده ایران بعد از رایزنی با آمریکا آزاد خواهند
شــد .خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی نوشته این بیانیه بعد از آن صادر شده که ایران ادعا کرد با
ســئول بر سر نحوه انتقال و اســتفاده از منابع مالی مسدودشده خود به توافق دست یافته است.
ایران دوشنبه اعالم کرد این توافق در جریان دیدار میان «عبدالناصر همتی» ،رئیس کل بانک
مرکزی ایران و «رو جئونگ-هیون» ،سفیر کره جنوبی در ایران حاصل شده است.یونهاپ نوشته
ایران در هفتههای گذشته از سئول خواسته حدود  ۷میلیارد دالر از داراییهای این کشور که به
دلیل تحریمهای آمریکا در دو بانک کره جنوبی مســدود شده آزاد شوند.در بیانیه وزارت خارجه
کره جنوبی ،بدون اشاره به جزئیات بیشتر آمده است« :دولت ما درباره روشهای استفاده از این
داراییها با ایران گفتوگو کرده و طرف ایرانی رضایت خودش را درباره پیشنهادهای مطرحشده
از طرف ما ابراز کرد».
در ادامه این بیانیه آمده است« :رفع انسداد این داراییها از طریق رایزنی با کشورهای مرتبط از
جمله ایاالت متحده صورت خواهد گرفت».چند هفته قبلتر یک مقام وزارت خارجه کره جنوبی
گفته بود سئوال گفتوگوها با آمریکا برای پرداخت بدهی ایران به سازمان ملل از طریق اموال
بلوکهشده ایران به مراحل نهایی رسیده است.چند ماه قبل اتاق بازرگانی ایران رقم این پول که در
دو بانک کره جنوبی نگهداری میشوند را  ۸میلیارد و  ۵۰۰هزار دالر اعالم کرده بود .مقامهای
ایران پیشــتر گفتهاند سئول عالوه بر خودداری از آزادسازی این منابع مالی بابت نگهداری آنها
پول هم مطالبه کرده است.پیش از این نیز ،منبعی در کره جنوبی به خبرگزاری یونهاپ گفته بود
که ایران با تاکید بر لزوم آزادسازی پولهای بلوکه شده ،خواستار استفاده از  ۱میلیارد دالر از این
پولها برای خرید تجهیزات پزشکی شده است.

شرط صدور چک ضمانت در قانون جدید

ت بانک مرکزی اعالم کرد که اگر قرار باشد چکی طبق قانون جدید به عنوان
معاون اداره پرداخ 
ضمانت صادر شود ،باید تاریخ و مشخصات صادرکننده و گیرنده روی آن درج شود.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایســنا ،آمنه نادعلی زاده در یک برنامه تلویزیونی
گفت :چکهای فعلی به روال سابق میتوانند پذیرش و پردازش شوند اما برای آنها یک زمان
مشخصی از سوی بانک مرکزی تعیین خواهد شد و جمع آوری میشوند.
وی در ادامه در پاسخ به اینکه اگر گیرنده چک دریافتی را در سامانه صیاد تایید نکند چه میشود؟
بیان کرد :اصل این قانون جدید به نفع گیرنده چک اســت و باید از صادرکننده چک بخواهد تا
چک را در ســامانه صیاد ثبت کند و خودش هم چک را در این سامانه اگر مواردی که در چک
نوشته شده بود با مواردی که در سامانه صیاد ثبت شده بود ،مغایرت نداشت باید تایید کند.
معاون اداره پرداختهای بانک مرکزی تاکید کرد که اگر گیرنده چک را در ســامانه صیاد تایید
نکنــد ،آن چک قابل پرداخت نخواهد بود.وی با بیان اینکه طبــق قانون جدید ،از زمانی چک
تخصیص مییابد تا سه سال اعتبار دارد ،گفت :پیش از این چک سفید را به عنوان ضمانت قبول
میکردند اما اگر قرار باشد تا چکی طبق قانون جدید به عنوان ضمانت صادر شود ،باید تاریخ و
مشــخصات صادرکننده و گیرنده بر روی آن درج شود .گفتنی است که در راستای اجرای قانون
جدید چک ،از ابتدای سال آینده دسته چکهای جدید در بازار توزیع میشوند و صادرکننده چک
باید آن را در سامانه صیاد ثبت و گیرنده چک مشخصات آن را تایید کند.

عملیات آبرسانی به 19روستای شهرستان
مرزی خواف کلید خورد

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان خواف گفت19 :روستا در این شهرستان تحت پوشش شبکه
آبرسانی قرار گرفتند.به گزارش روزنامه «صبح امروز» سید حسن رضائیان افزود :با بهرهبرداری
از پروژههای در دســت اجرا ،هفت هزار و  205نفر جمعیت ساکن در این روستاها از نعمت آب
شرب سالم برخوردار میشوند.
وی در همین رابطه از اجرای  17کیلومتر خط انتقال و نوسازی  500انشعاب آب در گام نخست
عملیات خبر داد و اعالم کرد :اصالح  5کیلومتر شــبکه توزیع  ،نوســازی  80انشعاب ،احداث
12حوضچه شیرآالت ،ساخت یک باب ایستگاه پمپاژ و احداث یک باب مخزن ذخیره به ظرفیت
500متر مکعب و حفر یک حلقه چاه نیز در روستاهای هدف در دست اجراست.
به گفته وی قرارگاه پیشــرفت و آبادانی سپاه ثامن االئمه(ع) و مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی
شهرستان در اجرای پروژه های آبرسانی به روستاها با امور آبفا خواف همکاری دارند
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متهمان پرونده سرقتهای سریالی آهنآالت
با تیراندازی پلیس زمینگیر شدند

فرمانـده انتظامی مشـهد از دسـتگیری سـه متهم پرونده سـرقتهای سـریالی آهـنآالت خبر
داد کـه در برابـر مامـوران انتظامـی جوالن و مقاومـت میکردند .
پایـگاه خبـری پلیـس خراسـان رضوی :عبـاس صارمی سـاداتی با بیـان اینکه «گـزارش چند
فقـره سـرقت آهـنآالت از انبارهـای مناطـق حاشـیهای شـهر مشـهد پلیـس را برآن داشـت
طـرح ویـژهای را بـرای پیگیـری سـریع ایـن پروندهها در دسـتور کار خـود قرار دهـد» اظهار
کـرد :تیمهـای تجسـس کالنتـری «سـپاد» در اجـرای این طـرح ضربتـی با گسـترش دامنه
کنتـرل و مراقبتهـای پوششـی بـه سـرنخهایی دسـت یافتند کـه رد پای متهمان سـرقتها
را بـه یـک انبـار ضایعاتی میکشـاند.
فرمانـده انتظامـی مشـهد گفت :پلیس پـس از هماهنگی با مقـام قضایی و بـا همراهی دو تن
از شـاکیان پرونـده وارد عمـل شـد و یک دسـتگاه خودروی سـواری پراید را در حـال خروج از
انبـار مذکـور و یـک خـودروی وانـت بـا بـار  800کیلو لوله داربسـت و سـه توپ لولـه آب که
قصـد ورود به محـل داشـت را توقیف کرد.
وی خاطـر نشـان کـرد :در ایـن لحظـه یکـی از متهمان به سـمت مامـوران انتظامـی حملهور
شـد و قصـد مقاومـت داشـت کـه پلیـس اقـدام بـه تیرانـدازی هوایـی کـرد ،امـا او همچنان
جـوالن مـیداد کـه یـک تیـر بـه سـمت زمیـن شـلیک و به سـمت پـای چـپ متهـم کمانه
کرد .
بـه گفتـه صارمی سـاداتی با دسـتگیری سـه متهـم ،جوانی که مجروح شـده بـود بالفاصله به
مرکـز درمانـی انتقـال یافت و در بازرسـی از انبـار مذکور نیـز مقادیر زیادی آهـنآالت ،لوازم
خودرو ،دوچرخه و دیگر وسـایل سـرقتی کشـف شـد.

فرماندار گناباد خبر داد:
صعود تستهای مثبت ویروس در گناباد

فرمانـدار گنابـاد از افزایـش تسـتهای مثبـت کرونـا و بـه صـدا درآمـدن زنـگ خطـر پیـک
چهـارم کرونـا در ایـن شهرسـتان خبـر داد.
ایلنـا نوشـت :حامد قربانی در جلسـه سـتاد پیشـگیری و مقابله بـا کرونا این شهرسـتان گفت:
بـا وجـود کاهـش آمـار بسـتری مبتالیـان بیمـاری کوویـد  ۱۹ولـی مـوارد تسـتهای مثبت
کرونـا در ایـن شهرسـتان افزایـش یافتـه و مـردم بایـد از هرگونـه عـادی انـگاری در رعایت
پروتکلهـای بهداشـتی بپرهیزند.
وی ادامـه داد :تغییـر وضعیـت گنابـاد از نظـر شـیوع ویـروس همهگیـر کرونا موجـب افزایش
و یـا بازگشـت محدودیتهـا میشـود .هـر گونه خـروج افـراد مبتال بـه کرونا و تحـت درمان
از قرنطینـه در منـازل حتـی برای خریـد ضروریات و ملزومـات زندگی و خانواده ممنوع اسـت
و ایـن اقدامـات بایـد طبق دسـتورالعمل سـتاد کرونا توسـط فعاالن قرارگاه شـهید سـلیمانی
انجام شـود.
بـه گفتـه قربانـی :افـراد مبتال بـه کرونا در صورت خـروج از قرنطینـه خانگی بـه ازای هر روز
دو میلیـون ریـال جریمه خواهند شـد.
وی ضمـن تاکیـد بـر برخـورد قهـری و قاطـع با افـرادی که مسـائل پیشـگیرانه سـتاد مقابله
بـا کرونـا و پروتکلهـای بهداشـتی را رعایـت نمیکننـد ،خواسـتار افزایـش نظـارت میدانـی
فرماندهـی انتظامـی و اتـاق اصنـاف بـر اعمـال محدودیتهای تـردد در سـاعت  ۲۱الی چهار
بامـداد و همچنیـن شـیفت بنـدی برای واحدهـای صنفی خوارو بـار و سـوپرمارکتها در میدان
آزادگان بـه دلیـل افزایـش رفـت و آمـد و تردد شـهروندان و وسـائل نقلیه در این منطقه شـد.
قربانـی خواسـتار افزایـش اسـتفاده از ظرفیت دوربینهای مدار بسـته شـهری بـر روند نظارت
بـر تـردد خودروهـا در ایـن سـاعات در مناطـق شـهری و تشـکیل سـتاد کرونـا در مناطـق
روسـتایی گناباد شـد.
وی بـا اشـاره بـه محدودیتهـای برگزاری تورهـای گردشـگری و بازدید قنـات جهانی قصبه
گنابـاد بـه دلیـل شـیوع ویـروس همـه گیـر کرونـا افـزود :اقامتگاههـای بومگـردی بایـد بـا
نظـارت مسـئوالن ذیربـط و بهداشـت با رعایت پروتکلهای بهداشـتی فعالیت داشـته باشـند.
فرمانـدار گنابـاد بـا تاکیـد بـر لـزوم پرهیـز از سـفرها و حضـور در اجتماعـات غیرضـروری از
گنابادیهای سـاکن سـایر شهرسـتانهای اسـتان خراسـان رضوی و کشـور درخواسـت کرد:
بـه دلیـل مخاطـرات بیمـاری کوویـد  ۱۹از سـفر به ایـن شـهر بپرهیزند.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی و درمانـی گناباد هم گفـت :از مجموع۱۱
هـزار و  ۹۱۴تسـت از ابتـدای شـیوع ویـروس همـه گیـر کرونـا کـه از مـردم شهرسـتانهای
تحـت پوشـش ایـن دانشـگاه (گناباد و بجسـتان) ،شـش هـزار و  ۹۱۵مـورد یعنـی  ۵۲درصد
مثبـت بود.
جـواد باذلـی ادامـه داد :از ایـن تعـداد سـه هـزار و  ۲۴۰مـورد بسـتری و بقیـه سـرپایی تحت
درمـان قـرار گرفتنـد و  ۵۷۴نفـر از پرسـنل ایـن دانشـگاه بـه بیمـاری کوویـد  ۱۹مبتال شـد.

چرایی باال بودن موارد آلودگی به کرونا در
مردان نسبت به زنان

مدیرگـروه سلامت جمعیـت ،خانـواده و مـدارس معاونـت بهداشـتی خراسـان شـمالی گفت:
مصـرف دخانیـات هنـگام ابتلا به کرونا ،عالئم بسـیار شـدیدتر و کشـندهتری ایجـاد میکند
و دود ناشـی از دخانیـات مانـع از رسـیدن اکسـیژن بـه ریهها میشـود.
ایسـنا نوشـت :مریـم پورآدینـه با بیـان این که «گرچـه همه افـراد جامعه از کوچـک تا بزرگ
و زن و مـرد در معـرض خطـر کرونـا ویـروس هسـتند ،اما سـن و جنس بـه عنـوان دوفاکتور
مهـم در ابتلا یـا شـدت عالیـم تاثیـر گذارنـد» اظهار کـرد :ابتلا و سـن افرادی کـه عالئم
شـدیدتری پیـدا میکننـد یـا ابتلا بـه کرونـا در آنها منجـر به مرگ میشـود ،در سـالهای
پایانـی میانسـالی و دوره سـالمندی بیشـتر اسـت .همچنیـن تاکنـون مـوارد آلودگی و شـدت
ابتلا و مرگومیـر در مـردان بیشـتر از زنـان بوده و ایـن افـراد نیازمند مراقبت و توجه بیشـتر
هستند .
پورآدینـه سـپس بـه عوامـل تاثیرگذار در ابتال و شـدت بیشـتر عـوارض کوویـد  ۱۹در مردان
اشـاره و عنـوان کـرد :دالیـل بیولوژیکـی مانند دالیـل ژنتیکی ،هورمونـی و آنزیمهـا ،دالیل
مربـوط بـه پروفایل اجتماعی و مسـئولیت شـغلی و اقتصادی مردان که سـبب مواجهه بیشـتر
آنـان بـا عوامـل خطـر میشـود و دالیـل فرهنگـی از جملـه بـاور غلط مـردان مبنی بـر برتر
بـودن و قویتـر بـودن مـردان و رفتارهای ناسـالم مـردان ماننـد تغذیه ناسـالم و بیتحرکی و
مصـرف دخانیـات از جملـه عوامـل تاثیرگذار اسـت.وی درخصوص بـاور غلط مـردان مبنی بر
برتـر بـودن و قویتـر بـودن نسـبت بـه زنان گفـت :این بـاور غلط موجب شـده مـردان کمتر
بـه مراکـز درمانـی مراجعـه و بـه انجام آزمایـش تن دهند یـا کمتـر از زنان بـه رعایت اصول
بهداشـتی تعریف شـده مانند شستوشـوی مکرر دسـتها و اسـتفاده از ماسـک و دسـتکش
اهمیـت دهند.پورآدینـه برنامـه غذایـی کامل و صحیح را در تقویت سیسـتم دفاعـی بدن موثر
خوانـد و افـزود :در زمـان فاصلهگـذاری اجتماعـی ،از زندگـی بیتحـرک پرهیز کنیـد؛ چرا که
فعالیـت بدنی با شـدت متوسـط ،ایمنی بـدن را در مقابل بیمـاری کرونا باال بـرده و در کاهش
اسـترسهای ناشـی از ایـن بیماری موثر اسـت.

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 -

رئیس کانون وکالی استانهای خراسان مطرح کرد:

عدمحمایت
حاکمیت
از وکال
ریحانه موســوی /رییس کانون وکالی
دادگستری اســتانهای خراســان در پاسخ
به پرســش «صبح امروز» در رابطه با ایجاد
تغییراتــی در آزمــون وکال و تأثیر آن گفت:
حاکمیــت در همراهی با کانون وکال پای کار
نمیآید در حالی که در بسیاری از کشورهای
دیگر حاکمیت برای وکالتهای معاضدتی هر
سال اعتبارات کالنی را تخصیص میدهند که
مثال این رقم در انگلســتان ساالنه  ۲میلیون
پوند است.
بــه گزارش «صبح امــروز» مجتبی زاهدیان
صبح روز گذشــته به مناســبت «شــصت و
هشتمین ســالروز اســتقالل کانون وکالی
دادگســتری» و همچنیــن «روز وکیل» در
نشست خبری خود با اصحاب رسانه افزود :در
ایران دســتمزدهای وکالتهای تسخیری نیز
پرداخت نمیشــود و بزرگترین دغدغه ما به
خطر افتادن استقالل وکال با تصویب برخی از
قانونها و عدم اشتغال وکالست.
وی بیــان کرد :دســتگاه قضایی بدون وجود
وکیل معنی ندارد؛ زیرا در بســیاری از دعاوی
یک طرف دعوا حاکمیت است؛ بنابراین وکیل
بایــد بتواند آزادنه از حقــوق موکالن خود در
برابر حاکمیت دفاع کند .استقالل نهاد وکالت
به معنای عدم تابعیت از قانون و فقدان نظارت
بر این نهاد نیست.

بیان اینکه «وکیل نباید وابســتگی اداری به
حاکمیت داشته باشــد که نکتهای مثبت و از
نشانههای اقتدار قانون است» تشریح کرد :در
بســیاری از دعاوی ،یک طرف دعوا حاکمیت
اســت .وکیلی که از حاکمیــت پروانه فعالیت
گرفتــه چگونه میتواند نگــران ابطال پروانه
خود نباشد؟ گرچه مسووالن قوه قضاییه تاکید
به اســتقالل دارد ،اما اقدامات انجام شده ،با
شعار استقالل وکال منافات دارد.
وی با بیان اینکه «الزمه تامین حقوق جامعه
در اســتقالل وکیل و کانون وکال در دفاع از
حقوق موکالن است» تصریح کرد :هر روندی
که به محدودیت اســتقالل وکیل بیانجامد،
نقــض حقوق عامه مردم را بــه دنبال خواهد
داشت .ضرورت و شان نزول دستگاه قضایی
این اســت که در اختالفات افراد ،از هرگونه
اقدام بــرای انتقامگیری شــخصی ممانعت
نماید و برای اجرای عدالت شــکایات خود را

حسنزاده:
عنابستانی هیچگاه
وکیل پایه یک نشد و
به دلیل عدم انجام

لزوم عدم دخالت در وکالت

تکالیف کارآموزی

وی ادامــه داد :نظارت بر نهــاد وکالت باید
قانونی باشد ،اما دخالت در آن صورت نگیرد.
بنابراین استقالل نهاد وکالت بدان معنا است
که وقتی وکیل از حقــوق قانونی موکل خود
دفاع میکنــد نباید نگران پیگــرد این اقدام
قانونی خود باشد.
رییس کانون وکالی دادگســتری خراسان با

و به موجب تصویب
کمیسیون ،کارآموزی
او منتفی شد

به دســتگاه عدلیه بســپارند و در این فرایند
الزمه اجرای عدالت ،وجود وکیل اســت که
با آشــنایی با قوانین بتواند در اجرای صحیح
روند امور ،کمک کار قاضی برای صدور رای
عادالنه باشد.
عدم معرفی درست نهادهای مدنی

زاهدیان ادامه داد :ما مخالف نظارت نیستیم،
امــا نباید دخالتــی در کار وکال صورت گیرد.
نفی اســتقالل وکال مــردم را ناامید میکند،
شــان نزول عدلیه را زیر ســوال میبرد که
نتیجه آن خدشهدار شدن حقوق وکال و از بین
رفتن حقوق مردم است .با آمدن آقای رئیسی
که از بدنه قوه قضاییه است ،خوشبختانه روند
خوبــی برای تعامل و اجرای حقوق متقابل در
جریان است ،اما مشکل اینجاست که در طول
سالیان گذشته نتوانستهایم به درستی ظرفیت
نهادهای مدنی را به مردم معرفی کنیم.
گرانی هزینه وکالت؛ عامل عدم رجوع
شاکیان

همچنین رییس کانون وکالی دادگســتری
خراســان در بخش دیگری از این نشســت
تشریح کرد :در کشــور حدود  ۸۰هزار وکیل
داریــم ،اما تا کنــون از طــرف حاکمیت و
رسانههای گروهی برای استفاده بهینه از این
نهاد مدنی تالش نشــده اســت .در حالی که
عدم مراجعه به وکیل ،باعث افزایش پروندهها
و طوالنی شدن دادرسی میشود .البته برخی
گرانــی هزینه وکالت را یکــی از دالیل عدم
رجوع شــکات به وکال ذکــر میکنند که تا
حدودی درســت است .باید در نظر داشت که
به دلیل عدم فرهنگسازی،افرادی که توانایی
پرداخت هزینهها را نیز دارند نیاز به وکیل را
الزامی نمیبینند.
قبولی بیش از سه هزار وکالت رایگان در

استان

وی عنوان کرد :وکالی خراسان سال گذشته
بیش از ســه هــزار وکالت رایــگان را قبول
کردهاند که البتــه این آمار جدا از وکالتهای
ســازمانهای حمایتی مانند کمیتــه امداد و
بهزیســتی اســت .البته باید توجه داشت به
دالیل گفته شــده بیــش از  ۳۰تا  ۴۰درصد
از وکالی ممتاز اســتانهای خراســان بیکار
هســتند و پروانه خود را تمدیــد نکردهاند .در
حالی که اگــر فرهنگســازی الزم صورت
گرفته بود مردم برای احقاق حق خود به وکال
مراجعه میکردند.
در بخــش دیگری از این نشســت حســن
حســنزاده ،نایــب رییس انجمــن وکالی
خراســان نیز در این نشســت خبری گفت:
این کانون از ســال  ۷۷فعالیت مســتقل خود
را آغاز کرده اســت و جمع کل وکالی ســه
اســتان حدود  ۲هزار و  ۳۱۰نفر اســت که از
این تعداد هــزار و  ۵۷۵نفر مــرد و بقیه زن
هستند.
وی با بیان اینکه «طی  ۲سال گذشته وکالی
خراســان بیش از  ۱۴هزار مشاوره رایگان به
مردم ارائه دادهاند» خاطرنشان کرد :عالوه بر
این مشــاورههای روزانه نیز در کمیته امداد،
بهزیســتی و مجتمعهــای قضایــی صورت
میگیــرد .در این مدت هــزار و  ۶۰۰نفر از
وکالی خراســان وکالت رایــگان افراد را بر
عهده گرفته اند که این تعداد ســوای وکالت
تســخیری اســت و هر مــاه  ۱۳۰نفر وکیل
تسخیری فقط در شــهر مشهد برای دفاع در
جرایم کالن انجام وظیفه میکنند.
حســنزاده به دلیــل ابطال پروانــه وکالت
علیاصغر عنابســتانی اشــاره کرد و توضیح
داد :آقای عنابســتانی کارآموز وکالت کانون
خراســان بود .افراد در دوران کارآموزی باید

زاهدیان :حاکمیت
در همراهی با کانون
وکال پای کار نمیآید در
حالی که در بسیاری از
کشورهای دیگر حاکمیت
برای وکالتهای معاضدتی
هر سال اعتبارات کالنی را
تخصیص میدهند

یکســری فعالیتهایی را انجام دهند ،از جمله
چهار جلسه شرکت در دادگاهها ،تنظیم مقاله،
حضور در دفتــر وکیل سرپرســت و ...اما از
آنجایی که کارآموزی ایشــان با فعالیتهای
سیاسی همزمان شده بود ،تکالیف کارآموزی
اولویت دوم ایشــان شده بود و این مسائل را
نادیده میگرفتند.
پروانه وکالت عنابستانی باطل نشده است

وی تشریح کرد :بر اساس مقررات کمیسیون
کارآمــوزی و کانونهــای وکال ،اگر کارآموز
وکالتی در دو دوره متوالی ،تکالیفش را انجام
ندهد ،ناقص باشــد یا مورد تایید کمیســیون
کارآموزی نباشــد ،پروانه این کارآموز ابطال
میشــود و مجــددا در آزمون شــرکت کند.
بنابراین وی هیچگاه وکیل پایه یک نشــد و
بــه دلیل عدم انجام تکالیــف کارآموزی و به
موجب تصویب کمیسیون ،کارآموزی او منتفی
شد.

خواب باکیفیت و تاثیر آن بر کارایی؛

«خوابی چنین میانه میدانم آرزوست»

خواب یکی از مهمتریــن و عجیبترین پدیدههای زندگی
بشر است؛ زیرا نه تنها بخاطر تاثیر مستقیم کم و زیادش بر
عملکرد جسمی و روحی انسان همیشه سوژه پژوهشهای
گوناگون و گســترده بوده ،بلکه حتی روزی از تقویم جهانی
ساالنه را به نام خود ثبت کرده است.
انجمــن جهانی خواب اعالم کرده حدود  ۴۵درصد جمعیت
جهان به نوعی درگیر اختالل خواب هســتند بنابراین نیاز
به روشهایی برای پیشــگیری و حل این مشکل به شدت
احساس میشود.همچنین بر اساس پژوهشهای تخصصی
پیرامون مشکالت خواب و خسارات ناشی از آن برآورد شده
این مشکل در آمریکا ساالنه  ۴۰۰میلیارد دالر ،در ژاپن ۱۳۸
میلیارد دالر ،در آلمان  ۶۰میلیارد دالر ،در انگلیس  ۵۰میلیارد
دالر و در کانادا ساالنه  ۲۱میلیارد دالر هزینه ایجاد میکند.
علیرضا درخشــان ،عضو هیات علمی دانشکده طب ایرانی
و مکمل دانشــگاه علوم پزشکی مشهد افزود :برای کاهش
استرس ب ه ویژه در ایام امتحانات دانشآموزان و دانشجویان
رویکرد در طب ایرانی معطوف به اصالح ســبک زندگی به
خصوص در حوزه الگوی خواب و وضعیت تغذیه اســت .در
گام بعدی در صورتی که فرد دچار مشــکالت خاص یا به
عبارتی سوء مزاجهای عضوی باشد به درمان آنها اهتمام
میشود.
وی ادامه داد :کاهش خواب شبانه با مصرف قهوه و نسکافه،
خواب نامنظم و غیرپیوســته و همچنین عادات غلط فردی
مبنی بر کار در شــب و خواب در روز ،مضر هســتند؛ زیرا
در درازمدت موجب افزایش اضطراب و استرس و همچنین
کاهش عملکرد مغز و حافظه میشود.
وی افزود :همچنین اســتفاده روزانه پنج تــا  ۱۰عدد بادام
درختی خام برای تقویت قوه حافظه و افزایش آرامش توصیه
میشود.
درخشان ادامه داد :استفاده از میوههای فصل همچون سیب،
به و گالبی شــیرین توصیه میشود و در کنار آن استفاده از
شــربتهایی که بر پایه گالب تهیه میشوند نظیر مصرف
روزانه یک لیوان شــربت گالب و عسل و زعفران میتواند
کمککننده باشــد .همچنین برخی گیاهان دارویی نظیر
گلگاوزبان ،بادرنجبویه ،بهلیمو و سنبلالطیب میتوانند به
ک کنند.
کاهش تنشها و اضطرابهای روحی کم 
اهمیت خواب مناسب

بر اســاس گزارش انجمن جهانی خواب ،دستگاه پاکسازی
مغــز که مهمترین وظیفه آن خارج کــردن مواد زائد از این
بافت حیاتی اســت ،در زمان خواب بیشترین میزان فعالیت
را دارد ،بخش اعظم دفع مواد زائد از بدن توســط دســتگاه
لنفاوی انجام میشود ،این دستگاه مولکولها و پاتوژنهای
معیوب را از بافتها به جریان خون منتقل میکند تا از طریق
خون به مجراهای دیگر بدن برسند و پس از تغییراتی از آن
جا خارج شوند ،اما پاکسازی بافت بسیار حساس مغز توسط
دســتگاه فیزیولوژیک مستقلی انجام میشود که یک سال
قبل شناسایی شد.
مغز بر خالف سایر اندامها از دستگاه لنفاوی بدن انسان برای
این منظور بهره نمیبرد.
دستگاه پاکسازی مغز متشــکل از نوعی سلول موسوم به

گلیال اســت که عملکرد اصلی آن ثابت کردن نورونها در
محل مقتضی است.در این دستگاه فیزیولوژیک مایع خاصی
بین رگهای مغزی و ســلولهای گلیــال جریان دارد که
ترکیبات پروتئینی مضر را از بافت مغز جدا میکند.
پژوهشــگران معتقدند هنگام خواب ســلولهای گلیال از
رگهای مغز جدا شــده و فضای بیشتری را برای عبور این
مایع فراهم میکنند.پس از خواب کامل ،عملکرد دســتگاه
پاکســازی تا  ۶۰درصد افزایش مییابــد و عالوه بر مغز،
عملکرد قلب و ســایر ارگانهای بدن نیز به خواب وابسته
است .خواب تنها زمانی اســت که بدن فرصت ترمیم پیدا
میکند ،دستگاه ایمنی بدن انســان با خواب کافی تقویت
میشود.
چند واقعیت علمی ثابت شده در مورد فایدههای
خواب کافی و راحت

خوابیدن تعداد ســلولهای مغز را افزایش میدهد و باعث
میشــود امکان تولید میلین توسط سلولهای مغز افرایش

یابد ،میلین ترکیب نوعی فسفولیپید و پروتئین است که مانند
عایق عمل میکند و مانند غالفی در اطراف تمام سلولهای
عصبی قرار میگیرد.
میلین برای عملکرد صحیح ســلولهای عصبی ضروری
است و کمبود آن منجر به بروز بیماریهای خطرناک مانند
ام.اس میشــود .میلین کاربردهای مختلف دارد ،ولی یکی
از مهمترین وظایف آن تســریع در ارسال پیامهای عصبی
است .خواب باعث افزایش تعداد سلولهای عصبی و احیای
سلولهای قبلی میشود.خواب کافی نقش مهمی در درمان
بیماری ام.اس دارد و باعث تقویت حافظه میشود و از برخی
اختالالت ژنتیکی جلوگیری میکند.
خــواب کافی و با کیفیــت در دوران جوانی و میانســالی،
مهمترین عامل تقویت حافظه در پیری است.
کمخوابــی احتمال ابتال به بیماریهــای قلبی را دو برابر و
سکته مغزی را چهار برابر افزایش میدهد.
کودکان و نوجوانانی که خواب منظم و کافی ندارند ،از نظر

رفتاری ناهنجار میشــوند .این کودکان در مدرســه رفتار
مناســبی ندارند و اغلب برای هم ســن و ساالن و اولیای
مدرسه مشکل ایجاد میکنند.
کمخوابی و خســتگی مهمترین عامل مشاجره و اختالف
زوجین است و روند یادگیری را نیز مختل می کند.
اختالل خواب ســبب افزایش فشار خون و ضربان نامنظم
قلب می شود.
خوابآلودگی یکی از مهمترین علل تصادفات رانندگی است.
خواب ناکافی سبب مرگ زودرس می شود و مهمترین علت
پیری پوست است.
اختالل خواب قابلیت قضاوت را از بین میبرد.

کاهش حافظه ،افسردگی ،چاقی و دیابت نوع  ۲برخی دیگر
از مضرات کم خوابی هستند.
محققان هفت تا هشت ساعت خواب ،بین ساعت های ۱۰
شب تا  ۶صبح را برای بدن الزم می دانند و توصیه می کنند
اتاق خواب آرام و تاریک باشد.
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تصاویر منتشر شده از مراحل تولید سریال «رعد و برق» به کارگردانی بهروز افخمی دردسرساز شد؛

حواشی یک عکس جنجالی

بهـروز افخمـی از آن دسـت فیلمسـازانی
اسـت کـه همیشـه دوسـت دارد خـود را
ثابـت کنـد و یـا بـه بیـان بهتـر ،خلاف
جریـان آب شـنا کنـد؛ ولـی اینکـه آیـا
ایـن ویژگـی ،در موضوعـی حیاتـی چـون
رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی بـرای
مقابلـه بـا کرونـا صحیـح اسـت یـا خیـر؛
موضوعـی اسـت کـه بایـد بـه درسـتی بـه
آن پرداختـه شـود .درواقـع اینکـه بهـروز
افخمـی عقایـد عجیبـی دربـاره کرونـا
دارد ،تقریبـا بـر کسـی پنهـان نیسـت .امـا
نادیـده گرفتـن پروتکلهـای بهداشـتی و
حتـی انتشـار تصاویـر و بـه نوعـی تبلیـغ،
فـرای عقایـد شـخصی اسـت و بـه جامعه و
علیالخصـوص کادر درمـان صدمـه میزند.
بـه گـزارش روزنامـه «صبـح امـروز» و بـه
نقـل از مهـر ،در روزهای اخیـر عکسهایی
از مراحـل تولیـد سـریال «رعـد و بـرق» به
کارگردانی بهـروز افخمی در فضای مجازی
منتشـر شـد کـه بـا حجمـی از انتقـادات
نسـبت بـه عـدم رعایـت پروتکلهـای
بهداشـتی مواجـه شـد .ایـن عکسهـا کـه
توسـط مهران رجبی بازیگر سـریال منتشـر
شـده بود ،تصاویری از پشـت صحنه نشـان
مـیداد کـه بازیگـران و عوامـل و بـه ویـژه
بهـروز افخمـی بـا توجـه یـا بیتوجـه بـه
دوربیـن عکاسـی ،در حـال کار هسـتند و
هیچیـک هـم ماسـک ندارنـد.
بهـروز افخمی کارگردان سـینما و تلویزیون
پیـش از ایـن و همزمـان بـا جشـنواره فیلم
فجـر نظـرات شـخصی و عجیـب خـود را

دربـاره ویـروس کرونا و مخالفت با ماسـک
زدن ابـراز کـرده بـود و حـاال گویـی ایـن
تئوریهـا در یـک گـروه جمعـی در حـال
اجراسـت .بـا ایـن حال بـا پیگیـری از مدیر
گـروه فیلـم و سـریال سـیما فیلم و سـپس
مدیـر گـروه فیلـم و سـریال شـبکه پنـج
سـیما در پـی صحـت و سـقم نظـارت بـر
فرآینـد تولیـد پروژهها برآمدیم تا مشـخص
شـود نگرانیهـا دربـاره شـرایط حاکـم بـر
گروههـای سریالسـازی تـا چه انـدازه قابل
توجه اسـت.
افخمی :عمدا ً کرونای خفیف گرفتم!

بهـروز افخمـی در گفتگویـی رادیویـی بـه
تشـریح وضعیت تولید سـریال و عکسهای
منتشـر شـده عوامل بدون ماسـک پرداخت
و بـا اشـاره بـه اینکـه عمـداً تلاش کـرده
اسـت در تابسـتان ویـروس خفیـف کرونا را
بگیـرد اظهـار کرد :در طـول بهـار آمارهای
جهانـی را کـه بررسـی کـردم دیـدم کـه
ویـروس بـا نزدیـک شـدن بـه فصـل گرم
ضعیـف میشـود و گفتـم اگـر قـرار هسـت
بگیریـم در تابسـتان مبتلا شـویم.
وی اضافـه کـرد :یـک سـری کارهـا مثـل
غرغـره آب نمـک را کـه بـه تجربـه هـم
ثابـت شـده جلوگیـری میکنـد کنـار
گذاشـتم .اوایـل تابسـتان کرونـا گرفتـم و
سـبک هـم گرفتـم و کاری هـم بـا ریـهام
نداشـت .در طـول فیلمبـرداری برخـی از
بچههـای گـروه هـم گرفتنـد چـون بـه
آنهـا هـم اطمینـان مـیدادم کرونـا بـرای
جوانهـا خطـری نـدارد و بـرای زیـر پنجاه
سـالها هـم تقریبـ ًا خطـری نـدارد .بـه این

ترتیـب در طـول تابسـتان نصـف گروهمـان
و در پاییـز اغلـب گـروه کرونـا گرفتند .پس
نـه میتوانسـتند کسـی را آلـوده کننـد نـه
خودشـان مبتلا بشـوند پس با خیـال راحت
بـدون ماسـک و پرهیزهـای مربـوط به این
آنفلوآنـزا کـه از آنفلوآنـزا هـای دیگـر هـم
ضعیفتـر اسـت کارمـان را کردیـم!
مدیر گروه فیلم و سریال سیما فیلم:
«تذکر میدهیم»

بـا وجـود صحبتهـای بهـروز افخمـی امـا
بهنظـر میرسـد نظـارت بـر فرآینـد رعایت
مسـائل بهداشـتی در تولیـدات تلویزیونـی،
امـری سـازمانی و فراتر از نظرات شـخصی
افـراد اسـت و نیـاز بـه نظـارت و پیگیـری
باالدسـتی هـم دارد .در همیـن راسـتا مجید
اکبرشـاهی مدیـر گـروه فیلـم و سـریال
سـیمافیلم دربـاره نظـارت بـر مجموعههای
تولیـدی تلویزیـون و سـریالها بیـان کـرد:
حتمـ ًا نظـارت روی پروژههـا وجـود دارد و
اگـر پروتکلهـا رعایـت نشـود تذکـر داده
میشـود.
وی دربـاره اینکـه چـه کسـی در چنیـن
مـواردی مسـئول اسـت و بایـد بـه پروژهها
تذکـر بدهد بیـان کرد :سـیمافیلم ابالغیهای
را دربـاره پروتکلهـای بهداشـتی در
پروژههـا تنظیـم کـرده اسـت که بـا دعوت
از مسـئوالن وزارت بهداشـت تدوین و برای
گروههـای فیلـم و سـریال شـبکهها ارسـال
شـده اسـت و این گروههای فیلم و سـریال
هـر شـبکه هسـتند کـه بایـد ایـن مـوارد را
پیگیـری کننـد.
اکبرشـاهی با اشـاره به مـواردی از این آئین

درخشش مراکز آفرینشهای فرهنگی هنری بسیج
خراسان شمالی در ایام کرونا

مسئول مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری بسیج کشور گفت:
در سال جاری با توجه به محدودیت هایی که بیماری کرونا
در جامعه ایجاد کرده اســت ،مراکز آفرینش های فرهنگی و
هنری بسیج با ارائه آثار هنری قابل توجه توانستند تاثیرگذار
و ماندگار باشند.
به گزارش روزنامه «صبــح امروز» و به نقل از عصراترک،
مصطفی زیبایی نژاد ،در اختتامیه نخســتین جشنواره مردمی
ســرود مقاومت که در محل ســالن ایثار بجنورد برگزار شد،
اظهار داشت :ابزارهای هنری بی شک رساترین و کاراترین
ابزار ابالغ پیام و تبلیغ و هنر یک شــیوه بیان است که این
شیوه از هر بیان دیگری نافذتر و ماندگارتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه اهمیــت فعالیتهای هنری قطعا در گروه
کارهای ماندگار و ارزشــمند خواهد بود ،گفت :براین اساس
فعالیت مراکز آفرینش های هنری بســیج در اســتان های
مختلف کشــور از سال  ۹۷آغاز به کار کردند که تاکنون ۲۰
استان در کشــور به صورت غیررسمی فعالیت ها و تولیدات
هنری را آغاز کردهاند که در ایام کرونا تولیدات و فعالیتهای
خوبی آماده شد و توانستند با ارائه برنامه های جالب توجه در
این حوزه بدرخشند.
این مقام مســئول با اشــاره به اینکه استان خراسان شمالی
از سال گذشــته به خوبی توانسته نقشش را در این حوزه به

اثبات برســاند ،ادامه داد :این تولیدات در گروه های مختلف
تلویزیــون مجازی ،اینترنتی و کارهای ســرود جایگاه قابل
توجهی به خود اختصاص داده است.
مسئول مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری بسیج کشورگفت:
الزم به توجه اســت که ســرود هم می تواند در قالب یک
فناوری تاثیرگذاریش را در جایگاه هنر داشته باشد.
زیبایی نژاد یادآور شــد :در سال جاری با توجه به محدودیت
هایی که بیماری کرونا در جامعه ایجاد کرده اســت ،در ایام
نیمه شــعبان گروه های سرود توانستند شور و شوق این روز
در محالت و خیابان ها به جریان بیندازند و بازخورد مطلوبی
از این کار دریافت شد.

نامـه اظهار کـرد :در ایـن آئین نامـه حضور
پزشـک هـر چنـد وقـت یـک بـار بـر سـر
پروژههـا ،تسـت اکسـیژن و یـا تب سـنجی
و همچنیـن زدن ماسـک جـزو پروتکلهـا
مطـرح شـده اسـت .حتـی در قراردادهـا هم
بنـدی بـه عنـوان پروتکلهـای بهداشـتی
اضافـه شـده اسـت و حـاال ایـن گروههـا
هسـتند کـه بایـد دیگـر مـوارد را پیگیـری
کنند .
مدیر فیلم و سریال شبکه پنج :نمیتوانیم
کسی را اخراج کنیم!

در ادامـه بـا مصطفـی رضوانـی مدیـر گروه
فیلـم و سـریال شـبکه پنـج سـیما کـه در
حـال حاضـر اصلـی تریـن متولـی بـرای
رسـیدگی بـه سـریال «رعـد و برق» اسـت
گفتگـو کردیـم.
رضوانـی نیـز در ابتـدا در توضیحاتـی گفت:
دربـاره نظـارت روی پروتکلهای بهداشـتی
در سـریال سـازی ،آئین نامهای بـه ما ابالغ
شـده و ما هـم بـه پروژهها اعلام کردهایم.
وی دربـاره عکسهـای منتشـر شـده از
سـریال «رعـد و بـرق» توضیـح داد :ممکن
اسـت قابـی باشـد کـه کسـی ماسـک
نـدارد یـا پالنـی باشـد کـه بـرای دقایقـی
ماسکهایشـان برداشـتهاند امـا در کل
پروتکلهـا در سـریالها رعایـت میشـود.
رضوانـی در پاسـخ بـه مخالفـت افخمـی
بـا ماسـک زدن کـه پیـش از ایـن هـم بـه
صراحـت اعلام شـده بـود ،عنـوان کـرد:
ایـن اعتقـاد شـخصی آقـای افخمـی اسـت
و آنچنـان کـه مـا روی سـریال نظـارت
داریـم ،پروتکلهـا رعایـت میشـود امـا

ممکـن اسـت کمتر و بیشـتر داشـته باشـد.
در بسـیاری از سـریالهای دیگـر هـم
ممکـن اسـت مـوارد مشـابهی باشـد که در
یـک صحنـه ماسـک را برداشـتهاند .تولیـد
ایـن سـریال هـم در روسـتاهایی در شـمال
کشـور اسـت و حتـی بـه نوعـی قرنطینـه
هسـتند و کسـی بـه گـروه اضافـه یـا از آن
کـم نمیشـود.
مدیـر گـروه فیلـم و سـریال شـبکه پنـج
دربـاره اینکـه تـا چـه حـد افخمـی اجـازه
دارد طبـق اعتقادات شـخصی خـود در گروه
پیـش بـرود و خطرآفرین باشـد؟ بیـان کرد:
مـا و مدیـر شـبکه حتـی بـه پشـت صحنـه
سـریال رفتهایـم و مـوارد رعایـت میشـود.
از طرفـی عوامل سـریال «رعـد و برق» هم
حدود یکی دو سـال اسـت در تصویربرداری
هسـتند و تاکنـون لطمـهای نـزده اسـت.
اعتقـاد شـخصی او هـم بـه کسـی تحمیـل
نمیشـود اما ممکن اسـت شـخص دیگری
هـم باشـد کـه ماسـک نمیزنـد امـا مـا
نمیتوانیـم تـک تـک افـراد را بـه خاطـر
ماسـک نزدن اخـراج کنیم.وی دربـاره نحوه
برخـورد بـا متخلفـان اظهـار کـرد :در هـر
پـروژهای هـم ممکن اسـت یـک فیلمبردار
یـا کسـی باشـد کـه لحظاتـی ماسـک را
پاییـن مـیآورد امـا نمیتـوان او را از پروژه
اخـراج کرد.
رضوانـی در پایـان دربـاره اینکـه اگر رعایت
نکـردن پروتکلهـا بـه صـورت یـک رونـد
باشـد تذکـر صورت میگیـرد یا خیـر گفت:
سـریال ناظـر کیفـی دارد کـه اگـر رعایـت
نشـود نسـبت بـه این مـوارد تذکـر میدهد.

کشف قدیمیترین سنگنگاره استرالیا
تصویــر یک کانگورو بــه عنوان قدیمیترین ســنگنگاره
استرالیا شناسایی شد.
به گــزارش روزنامه «صبــح امروز» و به نقل از ســی ان
ان ،کارشناســان اخیرا اعالم کردند قدمت یک سنگنگاره
در اســترالیا که یک کانگورو در انــدازه طبیعی را به تصویر
میکشد به بیش از  ۱۷۰۰۰سال پیش بازمیگردد و به این
ترتیب این نقاشی قدیمیترین سنگنگاره استرالیا محسوب
میشود.
این نقاشــی کانگورو که در اندازه حدود دومتری خلق شده
است بر ســقف یک پناهگاه صخرهای قرار دارد .این نقاشی
کانگورو یکی از چندین ســنگنگارهای است که نخستینبار
در دهه  ۹۰میالدی توســط محققان در منطقه «کیمبرلی»
کشف شــده بود .این نقاشی و سایر نقاشیهای این منطقه
ویژگیهای مشــترکی با سنگنگارههای قدیمی اروپا و آسیا
دارند.نقاشــیهای بســیار قدیمی از حیوانات همچون این
نقاشی در ابعاد واقعی یا دست کم نزدیک به ابعاد واقعی آنها
خلق میشــوند؛ این نقاشیها ســاختار سوژه مورد نظر را به
سادگی به تصویر میکشند و طرح کلی آنها اغلب با استفاده
از خطوط ســاده تصویر میشدند .با توجه به همین ویژگیها
اســت که این نقاشی کانگورو به عنوان یکی از قدیمیترین
سنگنگارههای استرالیا شناسایی شده است.

دانشــمندان چند دانشگاه و موسســات تحقیقاتی با کمک
کارشناســان محلی بررسی این نقاشــیها را آغاز کردند و
در نهایت روز دوشــنبه نتایج ایــن تحقیقات در یک ژورنال
تخصصی منتشر شد.
نقاشــیهایی که بــر روی غار و صخرهها خلق شــدهاند به
عنوان یکــی از قدیمیتریــن روشهای ارتباطی انســان
شناسایی شدهاند .برخی از قدیمیترین انواع سنگنگارهها در
«سوالوسی» واقع در اندونزی کشف شدهاند.
البته تعیین قدمت سنگنگارههایی بیشتر از  ۶۰۰۰سال پیش
آسان نیســت چراکه شناســایی وجود مادهای در رنگدانهها
بــرای اندازهگیری قدمت با کمک روش رادیوکربن دشــوار
است.

واکنش ساترا به خبر اجازه پخش ندادن به برنامه علی کریمی
معاون ساترا به خبر «اجازه پخش ندادن به برنامه ویژه علی
کریمی درباره انتخابات فدراســیون» واکنش نشــان داد و
اعالم کرد« ،درخواست برنامه تیوی تاک در مسیر رسیدگی
است».
بــه گزارش روزنامــه «صبح امروز» و به نقل از ایســنا ،در
مطلب ارسالی از سوی روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات
رســانههای صوت و تصویر فراگیر به نقل از علی ســعد ـ
معاون کاربران و تنظیم گری اجتماعی ســاترا ـ آمده است:
«ضمــن تکذیب خبر منتشــره مبنی بر عــدم صدور مجوز
در برخی از رســانه ها ،اعالم میشــود یکشــنبه  ۳اسفند

ماه درخواســتی از ســوی فیلیمو برای پخش برنامه یکی از
کاندیداهای فدراســیون فوتبال به دبیرخانه ساترا وصول شد
که در مسیر معمول برای این برنامه ها قرار دارد.
این برنامه به دلیل ســاختار حرفهای و نمایشــی در دستور
کار دبیرخانه قرار گرفته اســت .فرایند در نظر گرفته شــده
برای همه محتواهای نمایشــی حرفه ای یکســان است که
درخصوص برنامه همرفیق و ســریالهای قورباغه ،خوب بد
جلف و  ...طی شده و رسانه های صوت و تصویر برنامه های
خود را طی این فرایند منتشر کردهاند.
در صورتی که برنامه در دســتهبندی نمایشی حرفهای قرار

نمیگرفــت امکان پخــش از صفحات شــخصی افراد در
رســانه های کاربر محور را داشــت و به فرایند فوق الذکر
نیاز نداشت».به گزارش صبح امروز ،در روزهای اخیر برخی
رســان ه ها از اجازه پخش ندادن به برنامه ویژه علی کریمی
درباره انتخابات فدراســیون فوتبال در شبکه نمایش خانگی
خبــر داده و عنــوان کرده بودند محتوای ایــن برنامه برای
پخش عمومی مناســب شناخته نشده اســت .این رسانه ها
این رویکرد جدید را در امتداد عملکرد ســاترا درباره ممانعت
از پخش برنامه عادل فردوسی پور در شبکه نمایش خانگی
و اینترنتی عنوان کردهاند.

قسمت دوم | نیلوفر خودش را
از روی زمین جمع میکند و همین
طور که دارد گریه میکند با حرص
مشتهایش را روی مبل میکوبد
و میگوید« :مامــان ،مامان گلم،
من دوستش ندارم خب چکار کنم
؟ اگه بخاطر مریم و بنفشهســت
خُ ب از خونهتون مــیرم .چن بار
فرشــته گفته تو که کار میکنی و
حقوق میگیری ،بیا با هم زندگی کنیم .میرم خونه اون»
بتول خانم اخمهایش را توی هم میکشــد و از ترس اینک مبادا این حرف را شــوهرش شنیده
باشــد ،با صدایی آرام میگوید« :خوشم باشه .فرشته خانم چه چیزایی یادت میده ؟! دیگه حق
نداری بری خونشون .اصال میدونی رفت و آم ِد یک دختر َدم بخت با یک زنی که بچش نمیشه
و شــوهرش طالقش داده ،نحســی و بدبختی میاره .این حرفارو جلو بابات نزنی ها که میره در
خونه فرشته و آبروریزی راه میندازه .این قدر هم حقوق حقوق نکن .مگه خانم دکتر چقدر بهت
میده .خرج راهت نمیشه ...داره از دماغت خون میاد مادر»
نیلوفر تا دست میکشد به دماغ خون آلودش چنان غیض میکند و صورتش را از خشم و بغض
به هم میکشد که همه نفرتش را مشت میکند تا بکوبد تو صورت شوهرش که یاسین جا خالی
میدهد و دســتش میخورد به پشــتی صندلی .گریه کنان بچه را میگذارد روی پاهای یاسین
و از ماشــین خودش را میاندازد بیرون و می رود وســط بولوار و خودش را پخش زمین میکند.
یاسین که حسابی ترسیده بود و دست و پایش را گم کرده بود ،بچه را میگذارد روی صندلی جلو
و هول هولکی ماشــین را میبرد وسط بولوار و جلوی نیلوفر نگه میدارد و بعد از زدن فالشرها
از ماشــین میپرد بیرون و ماشینهای عبوری را با حرکت دست به چپ و راست جهت میدهد.
«نیلوفر ،نیلوفر پاشو المصب ،پاشو این قدر تئاتر از خودت در نیار .د ِپاشو مرده سگ ،پاشو»
نیلوفر که چادرش را روی خودش کشــیده بود ،مثل یک جســد هیچ صدایی را نمیشنید و یا
سرنشــین زن میکشد کنار و مرد پا به سن
نمیخواســت که بشنود .یک ماشین با سه چهار تا
ِ
گذاشــتهایی از آن پیاده میشــود و تندی میدود به طرف یاســین و میگوید« :چی شده آقا ؟!
زدی بهش ؟!»
«نه بابا .زدن چیه ؟! زنمه .دیونه شده االغ .میخواد خود ُکشی کنه .قربون دستت بیا اینجا وایستا
مواظب ماشینا باش نخورن به ماشینم تا برم بلندش کنم».
پیر مرد جای یاسین را میگیرد و به زنها میگوید« :مواظب ماشینا باشین نزنن بهشون»
یاســین میرود به طرف زنش و دســتهای او را میگیرد تا بلندش کند که نیلوفر با نفرت او را
پس میزند .یاســین پاهای او را میگیرد و با تقالیی که نیلوفر میکند تا پاهایش را از دســت
شــوهرش ب َِک َند او را کف خیابان میکشد و میآورد کنار بولوار .نیلوفر تا بلند میشود که دوباره
بدود وســط خیابان ،چند سرنشین ماشــین او را میگیرند و حاال چند ماشین دیگر هم کشیدهاند
کنار و شاهد دعوا هستند.
ی َک َند و
«ولم کنید .ولم کنید .اصال میخوام بمیرم .به شــما چه!» و خودش را از دســت آنها م 
میدود وسط بولوار که یک ماشین با سرعت باال از ترس برخورد با او س ِر ماشین را کج میکند و
به ســرعت رد میشود و فحشی هم نثارش میکند .یاسین مثل فشنگ خودش را پرتاب میکند
به طرف زنش و او را میگیرد و با هم میافتند روی چمنهای وسط بولوار.
«ولم کن .ولم کن .ازت بدم میاد .نمیخوام ریختتو ببینم .ولم کن .اگه طالقم دادی که هیچی.
وگرنه یا تو رو میکشم یا خودم رو .قید همه چیز رو زدم .دیگه هیچی برام مهم نیست» و رو به
جمعیتی که حاال بیشتر هم شدهاند ،داد میزند :آهای مردم ،من این مرتیکه عوضی رو نمیخوام.
کجا باید برم دادم رو بگم ؟! به کی باید بگم ؟!
یاســین که رنگش پریده بود و نمیدانست که چکار باید بکند ،دستهایش را به عالمت تسلیم
باال میبرد و میگوید« :باشــه .قبوله .فکر نمیکردم این قدر دیوونه باشی .باشه .طالقت میدم.
حاال بیا بریم خونه تا فردا صب بریم دادگاه»
«فردا صب نه .همین االن .هیچیام ازت نمی خوام .فقط طالق میخوام .بچهام مال خودت»
نزدیک چهارراه دانشــجو ،جلوی ساختمانی که طبقه اولش میرفت به طرف یک سالن کوچک
تئاتر ،نیلوفر بعد از کمی این پا و آن پا کردن داخل راهرو باریکی میشــود و یک «تک زنگ»
به فرشــته میزند و چند لحظه بعد فرشته با عجله از د ِر ســالن که در انتهای راهرو بود ،بیرون
میآید و نیلوفر با دیدن او خودش را میاندازد توی بغلش و شروع میکند به گریه کردن .فرشته
کمی او را توی بغلش نگه میدارد و بعد میگوید « :بسه دیگه عزیزم .آروم باش .بیا بریم ببینم
باز چی شده!
از چهارراه دانشــجو تا بولوار اندیشه ،فرشته بدون اینکه چیزی بگوید به حرفهای نیلوفر گوش
میدهد که خیلی محکم صحبت میکرد و طبق عادت همیشــگیاش با حرکت دست و صورت
به گفتههایش هیجان میداد .فرشــته ،جلوی یــک مجتمع چندین واحدی نگه میدارد و نیلوفر
میگوید« :قرار شد فردا صب بره کارای طالق رو بکنه»
فرشــته خودش را میکشد به طرف نیلوفر و او را میبوسد و میگوید« :عزیزم .قربونت برم .من
خیلی خوشــحال میشم که مثل دوران دانشــجویی با هم زندگی کنیم .ولی راستش من هم از
بابات میترســم ،هم از شوهرت .اگه بابات بیاد اینجا آبروریزی راه بندازه و شوهرت بره شکایت
کنه چی؟!
« زندگی من هیچ ربطی به بابام نداره .یعنی االن دیگه هیچ ربطی نداره .مگه زندگی تو به بابات
ربط داشــت؟ بعد از اینکه شوهرت طالقت داد ،چی بهش گفتی؟ نگفت به زور میبرمت تهران؟
بردت ؟! رفتی ؟! با پول مهریهات اومدی اینجا رو خریدی و داری زندگیتو میکنی .قبل از اینکه
به تو تلفن کنم به بابام زنگ زدم و بی رودرواسی بهش گفتم پاش رو از تو زندگیم بکشه بیرون.
گفتم خواهرام رو که عروس کردی رفتن ،چی دیگه از جون من میخوای .یاسینم برخالف هارت
و پورتی که داره آدم ترســویه .با اون کاری که امروز کردم و چیزایی که بهش گفتم میترسه یا
بکشمش یا کار دست خودم بدم و بیفته زندان»
نیلوفر بعد از حمام ،شلوارک آبی و تاپ سفید رنگی را که فرشته برایش کنار گذاشته بود ،میپوشد
و بعد از سشــوار موهای کوتاه و مردانهاش نگاهی توی آینه به قد بلند و چهره کشیده و سبزه و
کمی پســرانهاش میاندازد و تابی به خودش میدهد و از خودش خیلی خوشش میآید .بعد یک
چرخی توی اتاق میزند که پر بود از عکسهایی از زنان جنوب شــهر روی شاسی و یکی دو تا
عکس از فرشته در حال بازی روی صحنه تئاتر.
«نیلوفر .نیلوفر جون .لطف میکنی حولمو بیاری عزیزم؟ پشــت در اتاقه» نیلوفر حوله را که به
فرشــته میدهد در حالی که تَ ِه دلش کمی ترس و دلهره داشــت ،مینشیند روی مبل و با یک
حظی به دور و برش نگاه میکند .واقعا که فرشــته همه سلیقههای دنیا را یکجا جمع کرده بود
توی آپارتمان نقلیاش .او از زمانی که ازدواج کرده بود به خاطر ســخت گیریهای یاسین اینجا
نیامده بود و هر موقع که میخواســتند هم دیگر را ببینند ،قرارشان توی پارک بولوار هدایت بود
که نزدیک خانه شان بود.
ســ ِرمیز شام ،فرشــته که داشت غذا را آماده میکرد با ذوق و شــوق زیادی میگوید« :قراره تو
نمایش»خواســتگاری» چخوف مشاور رضا کمالی باشــم .کارم خیلی سخته .آخه قراره خودش
ِ
نقش» لوموف « رو بازی کنه .خیلی کارگردان با شخصیت و محجوبیه .بخدا اگه بچهدار میشدم
خودم میرفتم خواستگاریش».
غذا را روی میز میگذارد« .یادت میاد این نمایش رو میخواســتیم تو دانشگاه کار کنیم ،رییس
دانشگاه اجازه نداد؟»و بعد مثل اینکه چیزی به فکرش رسیده باشد ،ادامه میدهد« :میگم نیلوفر
میای همون نقش» ناتالیا «رو بازی کنی؟ من تیپم نمیخوره وگرنه خودم بازی میکردم .داریم
در به در دنبال یک بازیگر میگردیم»
نیلوفر که فکرش جای دیگری بود و یک کالم از حرفهای فرشــته را نشــنیده بود به خودش
میآید و ســرش را تکان میدهد و خنده سردی میکند و با حواس پرتی میگوید « :نه گرسنم
نیس»
بعد از شــام ،فرشــته میرود روی تخت و دراز میکشــد و نیلوفر رختخوابش را میاندازد پایین
تخت و تا دم دمهای صبح با هم حرف میزنند« .فردا صب برم تو خیابون احمدآباد ببینم جایی
منشی نمیخوان»
فرشــته که یک دستش را ســتون ســرش کرده بود در جواب میگوید« :مگه مطبهای دکتر
چقدرحقوق میدن آخه؟ صبر کن فردا با همین مهندسی که براش فیلم تبلیغاتی ساختیم صحبت
کنم ببینم برای کارخونش منشــی نمیخواد؟ فکر کنم منشیش میخواست بره .حامله بود .خیلی
مرد با شــخصیتیه .اســمش جمالیه .طفلکی چند ماه پیش زن و بچهاش تو جاده شمال تصادف
میکنن و کشته میشن ».ادامه دارد...

در شهر

چهار شنبه 6اسفند /1399سال سوم /شماره882

Vol.3.No.882 / Feb .24.2021

www.sobhe-emrooz.ir
sobhe.emrooz.news@gmail.com

6
خبر

اهمیت و نقش سازمان های فرهنگی و
اجتماعی شهرداری بی بدیل است

شهردار مشهد گفت :اهمیت و نقش سازمان های
فرهنگی و اجتماعی شهرداری؛ بی بدیل است.
به گــزارش صبح امــروز ،محمدرضا کالئی در
مراسم چهل و سومین نشست کمیسیون فرهنگی
و اجتماعی مجمع کالنشــهرهای ایران ،اظهار
کرد :اهمیت و نقشی که سازمان های اجتماعی و
فرهنگی و معاونت های آنان در سازمان شهرداری
ها دارند بی بدیل اســت.وی ادامــه داد :در حال
حاضر این ســازمان ها با چالش هایی مواجه هستند؛ باید برای مردم خدماتی ارائه شود که امید
بخش باشد.شــهردار مشهد بیان کرد :در این راســتا باید شهرداری و سازمان های فرهنگی به
وظایف خود به خوبی عمل کنند و در فضاهایی که سایر دستگاه ها کسری خدمات دارند نیز ارائه
خدمات خود را افزایش دهند.

بررسی اراضی قابل واگذاری برای ساخت
مسکن نیازمندان در گناباد

رييس اداره راه وشهرسازي گناباد از اراضي قابل
واگذاري به مرکز حســینیه نیکوکاری شهرستان
گناباد جهت ســاخت  ۱۰۰واحد مســکن برای
نیازمندان و افراد کم بضاعت بازدید كرد.حســین
ناطق جنت آبادی در حاشــيه اين بازديد گفت :با
توجه به نیاز شهرستان در جهت ساخت مسکن به
افراد کم بضاعت،از پروژه های مسکن مهر بدون
متقاضی و ساخته نشده سایت قنبر آباد (شهرک
بهارستان) که شرایط واگذاری را داشته باشد ،بازديد و بررسی شد.وي افزود :در اين بازديد حجت
السالم و المسلمین مدنی مسئول مرکز حسینیه نیکوکاری شهرستان گناباد نيز حضور داشتند و
مقرر شــد پس از طي روال اداري قرارداد واگذاری زمین توسط اداره راه و شهرسازی شهرستان
انجام پذیرد.وي افزود :طی دو ســال گذشــته بعد از واگذاری زمین توسط اداره راه و شهرسازی
شهرستان تاکنون  ۲۰واحد مسكوني توسط خیر مسكن ساز حاج شیخ محمدمدنی(ناشراالسالم
گنابادی) ســاخته و در اختیار زوج های جوان که توانایی پرداخت اجاره را نداشته اند قرار داده و
انشاهلل تا پایان سال  ۲۰واحد و تا شش ماه آینده  ۵۲واحد دیگر را با همکاری مومنین و نیکوکاران
و از محل صندوق مرکز حسینیه گناباد در قالب فروش در اختیار دیگر نيازمندان قرار خواهند داد.

مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان در بازدید از
سایت محل دفن زباله مشهد؛

مشهد قطب و الگوی مدیریت پسماند در
کشور است

مدیر کل ســازمان حفاظت محیط زیست استان
خراســان رضوی در بازدید از سایت محل دفن
زباله مشهد گفت :مشهد قطب و الگوی مدیریت
پسماند در کشور اســت .به گزارش صبح امروز،
تورج همتی در بازدید از ســایت محل دفن زباله
های شهر مشــهد اظهار کرد :در مقوله مدیریت
پســماند که همواره در تمامی شهر های کشور
حلقه مفقوده و معظالت بسیاری درباره آن وجود
دارد ،سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد بسیار خوب عمل کرده است که لندفیل زباله های
شهر مشهد از جمله اقدامات قابل توجه در این زمینه است.وی افزود :از طرح های انجام گرفته در
محل دفن زباله های شهر مشهد می توان به باز چرخش شیرابه اشاره کرد که این طرح ،عالوه
بر کاهش عناصر آالینده ،کمک به سزایی در فرایند تولید انرژی دارد و سبب شکوفایی اقتصاد
سبز می شود.مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی همچنین به لندفیل
مهندسی و بهداشتی به عنوان اولین سایت دفن مهندسی کشور در شهر مشهد اشاره و بیان کرد:
روند پیشرفت کار بسیار خوب بوده است.همچنین همتی ضمن بازدید از محل دفن پسماند های
بیمارستانی گفت :دفن پسماند های بیمارستانی کامال منحصر به فرد است و در یک اقدام کامال
مدیریتی در سلول های خاص و جدا از سایر پسماند ها دفن می شود .مشهد الگو و قطب مناسبی
برای نظام مدیریت پسماند به روش علمی و فنی برای دیگر کالن شهرها و شهرهای کوچک
است.وی اضافه کرد :مدیریت شیرابه ،دفن پسماند های بیمارستانی ،تولید زباله و دفن مهندسی و
فضای سبز کار شده در لندفیل از اقدامات شاخص سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد است
که نمی توان از آن چشم پوشی کرد و مجموعه این فعالیت ها باید به عنوان یک الگو برای کشور
مطرح شود و دیگر شهرها نیز از تجربیات و اقدامات موثر مشهد استفاده کنند.

رییس شورای اسالمی شهر مشهد؛

مرکز  137پلی میان شورای اسالمی شهر
مشهد ،مدیریت شهری و شهروندان است

رییس شــورای اسالمی شهر مشــهد گفت :مرکز  137پلی میان شورای اسالمی شهر مشهد،
مدیریت شهری و شــهروندان و چهارشنبه های پاسخگویی فرصتی برای ارتباط میان مردم و
منتخبین آنان است ،خوشبختانه ارتباط خوبی برقرار شده است که امیدواریم کیفیت الزم از بعد
کمــی و کیفی ارتقا پیدا کند.محمدرضا حیدری در بازدید از مرکز  ،137اظهار کرد :شــهرداری
مشــهد در خدماتی که به مردم ارائه می دهد ،عالوه بر عمل به تکلیف به دنبال افزایش میزان
رضایتمندی شهروندان از مدیریت شهری است زیرا سطح رضایت مندی ،یک شاخص مهم در
موفقیت مدیریت شهری است.وی افزود :البته خواسته ،نیازها و انتظارات شهروندان فراتر از توان
مدیریت شهری است زیرا شهروندان در شهری زندگی می کنند که عالقه مند به دریافت شرایط
مطلوب تر و فضای زیست پذیر تر هستند اما مهم این است که این احساس متقابل میان مدیریت
شــهری و مردم ایجاد شود که ما در حد توان خود ،برای رفع نیازهای آن ها و انجام درخواست
های شــان ،تالش کرده ایم.رییس شورای اسالمی شهر مشهد بیان کرد 137 :یک مرکز افکار
سنجی است که پاسخ و عکس العمل شهروندان نسبت به خدمات شهرداری را دریافت می کند
تا به این شــکل تغییرات الزم را در برنامه ریزی شهری اعمال کند.حیدری خاطرنشان کرد :با
توجه به گستردگی شهرها یکی از جلوه های مشارکت جمعی این است که مردم در قبال ضعف
و کاستی های موجود احساس مسئولیت کنند .خوشبختانه نگاه به میزان تماس های شهروندان
مشــهد با 137حاکی از آن است که میزان مشارکت شهروندان قابل قبول است.وی اضافه کرد:
موضوع حائز اهمیت عملکرد مرکز  137و مدیریت شهری در پاسخگویی به مطالبات شهروندان
اســت و تالش ما پاسخگویی مناسب به شهروندان است تا این مرکز به نقطه اطمینان بخشی
برای حل مشــکالت مردم تبدیل شود.رییس شورای اسالمی شهر مشهد گفت :خروجی های
به دســت آمده از تماس های شــهروندان در قالب افکار سنجی و تجزیه و تحلیل آماری برای
شهرداری قابل استناد و استفاده است و اطالعات مفیدی در اختیار مدیران شهری قرار می دهد
که به حل مشکالت موجود و برنامه ریزی برای آینده کمک می کند.حیدری عنوان کرد :از تمام
شهروندانی که مسئوالنه در این امر مشارکت کرده و مدیریت شهری را همراهی می کنند ،تشکر
و قدردانی می کنم .رویکرد مرکز  ،137اطالع از نگاه شــهروندان نسبت به خدمات شهرداری
اســت که امیدوارم پاسخگویی به درخواســت های مردمی  137در همه حوزه های شهرداری،
مناسب تر شود.

صبح امروز جدید ترین وقایع مرتبط با تغییرات در هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان را بررسی کرد:

ماجرایی دنباله دار در هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان
خراسان رضوی
چندی پیش شــایعه ای مبنــی برتغییر رئیس
هیئت مدیره و برکناری یک عضو هیئت مدیره
نظام مهندسی ســاختمان خراسان رضوی در
فضای مجازی منتشــر شــد ،چند روز بعد این
شــایعه انتخابات هیئت مدیره برگزار و رئیس
ســازمان نظام مهندسی ساختمان تغییر و یک
عضو علی البدل جایگزیــن یک عضو هیئت
مدیره شــد .پس از آن نیز هفت عضو هیئت
مدیره با امضای نامهای سواالتی را درباره نحوه
انتخابات هیئت مدیره مطرح کردند که نتیجه
نامه آنها مشــخص نشد و پاسخ رسمی در این
خصوص رسانهای نشد ...تا این که دوشنبه این
هفته دستور موقت از سوی رئیس شعبه بیست
دادگاه عمومی مشهد «دستور موقت» صادر شد
اما روز سهشــنبه یک روز بعد از آن ،دادگاه قرار
دیگری را صادر کرد.
دستور موقت چه بود؟

در متن دســتور موقت آمده اســت« :به تاریخ
 99/12/4در وقت فوق العاده شعبه بیست دادگاه
حقوقی مشهد جلسه به تصدی اینجانب امضا
کنندگان ذیل تشکیل و کالسه فوق تحت نظر
است .دادگاه با مالحظه محتویات پرونده ختم
رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال
به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید».

دستور موقت

«در خصوص درخواســت علیه ســازمان نظام
مهندسی ساختمان اســتان خراسان رضوی و
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی مبنی
بر صدور دســتور موقت منع شــروع به کار دو
عضو هیئت مدیره تعیین شده جلسه 99/11/15
به سمت رئیس و خزانه دار و دستورادامه فعالیت
رئیس و خزانه دار قبلی ،دادگاه در خصوص منع
شروع به کار دو عضو هیئت مدیره تعیین شده
در جلسه  99/11/15سمت رئیس و خزانه دار،
نظر به این که خواهان خسارت احتمالی را طی
رسید شناسه  ...پرداخت کرده است و با توجه به
موضوع دعوی و آثار و اتخاذ تصمیمات و انجام
اقدامات غیرقانونی فوریت دستور محرز است.
لــذا به اســتناد مــواد  315و  325قانون آئین
دادرســی مدنی دستور موقت منع شروع به کار
دو عضو هیئت مدیره تعیین شــده در جلســه
 99/11/15ســمت رئی ســو خزانــهدار صادر
و اعالم مــی نماید در خصــوص بخش دوم
خواســته نظر به این که با وجود خالء ادامه کار
هیئت مدیره قبلی وفق مقررات اســت و صدور
دســتور موقت فوریت ندارد ،لذا به استناد مواد
 315و  325قانون آئین دادرســی مدنی قرار رد
درخواست صادر و اعالم می نماید ،قرار صادره

مستقال قابل تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی
نیست و دستور صادر پس از تائید رئیس محترم
حوزه قضائی و قبل از ابالغ قابل اجراست.
درخواست ابطال سند

یک روز پس از صدور دســتور موقت در پنجم
اسفند  99همان شــعبه دادگاه دستور دیگری
را صادر کرد .خواســته سازمان نظام مهندسی
ســاختمان خراســان رضوی و اداره کل راه و
شهرسازی خراسان رضوی به عنوان خوانندگان
درخواست ابطال سند را کرده اند.
کــه در این قرار آمده اســت« :به تاریخ /12/5
 1399در وقت فوقالعاده شــعبه بیست دادگاه
حقوقی مشــهد جلســه به تصدی اینجاننب
امضاکنندگان ذیل تســکیل و کالســه فوق
تحت نظر است .دادگاه با مالحظه پرونده ختم
رسیدگی را اعالم و با استعانت از خدواند متعال
به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار مینماید.
قرار دادگاه

در خصوص درخواســت آقای امیرهوشــنگ
انصاری به نمایندگی از سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان خراسان رضوی مبنی بر رفع اثر
از دستور موقت صادره  1399/12/4دادگاه نظر
بــه این که با توجه به مفاد و با توجه به مصالح
عمومی سازمان نظام مهندسی و تامین خسارت

افزایش مشارکت شهروندان با پیگیری
شورای اجتماعی محالت مشهد

معاون شــهردار و رییس سازمان
فرهنگی ،اجتماعی شــهرداری
مشــهد گفت« :شورای اجتماعی
محالت» بــا رویکــرد افزایش
مشارکت شهروندان در اداره امور
شهر در مشهد پیگیری شده است.
بــه گــزارش صبــح امــروز،
محمدمحسن مصحفی روزگذشته
در نشست کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجمع کالنشهرهای کشور در مشهد
افزود :افزایش روزافزون امور زندگی شهری در حوزههای فرهنگی و اجتماعی
همزمان با مشکالت و محدودیتهای ناشی از بحران کرونا اصالح رویکردها و
تغییر آنها را ضروری کرده است.
وی ادامه داد :بر همین اســاس موضوع اصــاح و تغییر رویکردهای مدیریت
شــهری در ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن در دســتور کار شهرداری مشهد قرار
گرفته است.
معاون شهردار مشهد گفت :ارتقاء میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر
با توجه به افزایش پیچیدگیهای فرهنگی و اجتماعی زندگی شهری امری مهم
است که تحقق آن ضرورت دارد.
وی افزود :مصحفی ادامه داد :تاکنون در همین راســتا «شورای اجتماعی» با
مشارکت شهروندان مشهدی در  ۱۴۷محله این کالنشهر تاسیس و فعال شده
است.
وی گفت :همچنین پنج درصد اعتبارات عمرانی شــهرداری مشهد به اجرای
طرحهای مورد در خواست و نیاز شهروندان در محالت این کالنشهر اختصاص
یافت.
رییس سازمان فرهنگی ،اجتماعی شهرداری مشهد افزود :البته اجرای با مقاومت
جدی در بدنه شهرداری روبرو بود ولی به هر حال بودجهای مشخص از محل
اعتبارات عمرانی شــهرداری مشــهد برای اجرای آن در نظر گرفته شــد و با
اعتمادآفزایی بین شــهروندان ساکن محالت ،جریان گفتگو در مورد اداره امور
شهر توسط مردم شکل گرفت.
وی شهر مشهد را از لحاظ تاثیر مهاجرپذیری بر حفظ هویت شهری آن مواجه
با چالش توصیف و بیان کرد :تاسیس و فعالیت شورای اجتماعی محالت باعث
حفظ هویت شهری و محلی و افزایش اقدامات حفاظتی با مشارکت شهروندان
میشود.
مصحفــی ادامه داد :همچنین برای حل مشــکالت شــهرها باید ارتباط بین
دستگاههای اجرایی سازنده و توام با تعامل باشد که در مشهد این نگاه و تعامل
وجود دارد.
وی گفت :ظرف یک سال اخیر نیز با این نگاه که همه حوزه آسیبهای اجتماعی
باید مورد توجه قرار گیرد ،طرحهای متعدد توسط شهرداری خارج از وظیفه ذاتی
انجام شــد که فراهم کردن ظرفیت اسکان و نگهداری  ۲۵۰۰معتاد متجاهر از
آن جمله است.
معاون شــهردار مشــهد افزود :در حوزه کودکان کار نیز شهرداری ورود کرد و
با مشــارکت دستگاه قضایی و ســازمانهای مرتبط ،ستاد فرماندهی با حضور
نمایندگان دستگاههای مرتبط ،برای کنترل آسیبهای شهر تشکیل شد.
وی گفت :سازمانهای مردمنهاد نیز برای حمایت از کودکان کار به این حوزه ورود
کردهاند لذا با این اقدام بخش عمدهای از آســیبهای اجتماعی کاهش مییابد.
شهردار مشهد نیز در نشست کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجمع کالنشهرهای
کشور گفت :سازمانهای اجتماعی فرهنگی در شهرداریها چالشهای مهمی
دارند.محمدرضا کالیی افزود :حوزه فرهنگی اجتماعی در شــهرداریها ،کم و
کاستی سایر نهادها و دستگاهها را نیز پوشش میدهند.
چهل و سومین نشســت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع کالنشهرها با
حضور مدیران فرهنگی اجتماعی شهرداریهای  ۱۶شهر کشور به مدت دو روز
در مشــهد ادامه دارد .کالنشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد با مساحت ۳۲۸
کیلومترمربع شامل  ۱۳منطقه و  ۴۴ناحیه شهرداری است.

احتمالی وفق دستور دادگاه به استناد مواد 321
و  325قانون آئین دادرسی مدنی قرار رفع اثر از
دستور فوق الذکر صادر و اعالم مینماید ،قرار
صادره قطعی است.

تحقــق این مهم جز با مشــارکت ،همیاری و
تعامل صاحبان تمامی آرا و همکاران سختکوش
این مجموعه ممکن نیست.
در شرایط حاضر که ایران اسالمی برای مصون
ماندن از پیامدهای گریز ناپذیر تحریم های بین
المللی از یک ســوی و کاهش تبعات ویروس
عصیان گر کرونا از سوی دیگر بیش از هر زمان
دیگر به حفظ وفاق و همدلی در جامعه نیاز دارد،
براین باوریم که فراهم ســاختن ابزاری که به
شــائبه اختالف و التهاب در میان فعاالن حرفه
ای ایــن مجموعه دامن زند ،گام برداشــتن در
مسیر اهداف متعالی این سازمان نیست.
بدینوسیله با اعالم صدور قرار رفع اثر از مرجع
قضایی محترم ،از مهندسان دلسوز و دوراندیش
خود در ســازمان نظام مهندسی استان نیز می
خواهیم با درک شرایط حاضر و لزوم هوشمندی
بیش از گذشــته از تبیین اختالفات داخلی در
فضای ملتهب مجــازی پرهیز نموده ،در روزی
کــه زیبنده نام پر افتخار مهندســان اســت با
یکدیگر پیمــان ببندیم که تمامی توان خویش
را صرف خدمت صادقانه به شــهروندان استان
عزیز خراســان رضوی و مردم شــریف آستان
ملک پاســبان حضرت علی ابن موسی الرضا
(ع) نماییم.

اطالعیه نظام مهندسی ساختمان خراسان
رضوی در خصوص وقایع اخیر

هم چنین روابط عمومی سازمان نظام مهندسی
ساختمان خراسان رضوی روز گذشته با تبریک
روز مهنــدس ،درباره وقایع اخیر این ســازمان
اطالعیه ای صادر کرد.
به گزارش صبح امروز در این اطالع آمده است:
ضمن تبریک مجدد به مناسبت پنجم اسفندماه،
روز گرامیداشت دانشمند شهیر؛ ابوالبشرخواجه
نصیر الدین طوســی که به یاد افتخارات او روز
مهندسی نام گرفته اســت؛ چند نکته بویژه در
خصوص رفع اثر از دستور موقت صادره از سوی
یکی از شعب محترم دادگاه های عمومی مشهد
در خصوص وقایع اخیر سازمان نظام مهندسی
خراسان رضوی و حواشــی ناشی آن را خاطر
نشان می سازد.
نظام مهندسی برخاســته از نخبگان جامعه و
فرهیختگانی هستند که تعهد و تخصص حرفه
ای را با هدف نیل به توسعه پایدار و تعالی ایران
اســامی با یکدیگر در آمیخته اند و بی گمان،

)) ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﻻﻣﭗ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ ،ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق اﺳﺖ ((

وزارت ﻧﯿﺮو
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ )ﻓﺸﺮده(
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﺮاﺳﺎن در ﻧﻈﺮ دارد اﻧﺠﺎم " ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ) ( PMﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎت ﭘﺴـﺘﻬﺎي اﻣﻮرﻫـﺎي
اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮوي ﺷﻤﺎل ،ﺟﻨﻮب ،رﺿﻮي و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن " را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ )ﻓﺸﺮده( ،ﺑﻪ

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ،واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﻤﺎره ﻓﺮاﺧﻮان در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد

2099001123000056

2099001123000057

2099001123000058

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﻧﮕﻬــﺪاري و ﺗﻌﻤﯿــﺮات ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮاﻧﻪ ) ( PMﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﭘﺴﺘﻬﺎي اﻣﻮرﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻤﺎل .ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ح99/33/
ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﻧﮕﻬــﺪاري و ﺗﻌﻤﯿــﺮات ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮاﻧﻪ ) ( PMﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﭘﺴﺘﻬﺎي اﻣﻮرﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮوي ﺟﻨـﻮب.ﺷـﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ
ح.99/34/
ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﻧﮕﻬــﺪاري و ﺗﻌﻤﯿــﺮات ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮاﻧﻪ ) ( PMﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﭘﺴﺘﻬﺎي اﻣﻮرﻫﺎي اﻧﺘﻘـﺎل ﻧﯿـﺮوي رﺿـﻮي و اﺗﻮﻣﺎﺳـﯿﻮن.
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ح.99/35/

ﻣﺪت
اﺟﺮا
)ﻣﺎه(
12

1,220,794,158

12

1,286,074,158

12

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر) رﯾﺎل(

3,541,234,616

ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ
)ﻏﯿﺮﻋﻤﺮاﻧﯽ(
ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ
)ﻏﯿﺮﻋﻤﺮاﻧﯽ(

ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ
)ﻏﯿﺮﻋﻤﺮاﻧﯽ(

ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺸﺎﯾﺶ
ﭘﺎﮐﺎت ﮐﯿﻔﯽ
ﺳﺎﻋﺖ  10ﻣﻮرخ
99/12/26
ﺳﺎﻋﺖ 11ﻣﻮرخ
99/12/26

ﺳﺎﻋﺖ  12ﻣﻮرخ
99/12/26

* ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ:

اﻟﻒ(دارا ﺑﻮدن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﯾﻪ  5در رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺮو از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و داﺷﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ آزاد.

ب( دارا ﺑﻮدن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ از وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
* ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ :
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﺣﺎﯾﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ و وارﯾﺰ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺒﻠﻎ  1،000،000رﯾﺎل ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﺑـﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﯿﺮان)ﻣﺸﺎور( ﻓﺎﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﮐﯿﻔﯽ و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
*ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ:
از ﺳﺎﻋﺖ  10روز ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/12/06ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  19روزدو ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ .99/12 /11
*ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎرﮔﺬاري اﺳﻨﺎد ﮐﯿﻔﯽ و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤﻞ اراﺋﻪ ﭘﺎﮐﺎت:
از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد ؛ اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺪارك ﮐﯿﻔﯽ و ﭘﺎﮐﺎت اﻟﻒ ،ب و ج را درﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺗـﺎ
ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  99/12/26ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻞ ﭘﺎﮐﺖ اﻟﻒ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ درج ﺷﺪه دراﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ درﭘﺎﮐﺖ ﻻك و ﻣﻬﺮﺷﺪه ﺗـﺎ
ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/12/26ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﺑﻪ آدرس :ﻣﺸﻬﺪ – اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار وﮐﯿﻞ آﺑﺎد – ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ دو راﻫﯽ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ –
ﻃﺮﻗﺒﻪ – ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  -ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﺮاﺳﺎن – ﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﺪارﮐﺎت و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
*ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﺎﮐﺎت:
 ﭘﺎﮐﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر در روزﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  99/12/26در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﻓﻮق در ﻣﺤﻞ اﻣﻮر ﺗﺪارﮐﺎت و ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
* ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان دوﻟﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ دﻓـﺎﺗﺮ ﻣﻨﺘﺨـﺐ در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳـﺘﺎد
) (www.setadiran.irﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
* در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  051 - 38717200ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﯿﺮان)ﻣﺸﺎور(آﻗﺎي ﻧﻮري ﯾـﺎ ﺑـﺎ اﻣـﻮر ﺗـﺪارﮐﺎت و
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ) 051-36103620آﻗﺎي ﺣﺴﯿﻦ زاده( و ﻓﺎﮐﺲ  051-36103629ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
* ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻀﺎ ،ﻣﺸﺮوط ،ﻣﺨﺪوش و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت ﻣﻘﺮر واﺻﻞ ﺷﻮد ،ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
* ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده ،ﺳﭙﺮده ﻫﺎي ﻣﺨﺪوش  ،ﺳﭙﺮده ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺮر ،ﭼﮏ ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
* ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت دراﺳﻨﺎد درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺿﻤﻨﺎً ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آدرس ذﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻮاﻧﯿﺮ

http://tender.tavanir.org.ir

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت

http:/iets.mporg.ir

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﺮاﺳﺎن
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ »ﺳﺘﺎد«

ﺷﻨﺎﺳﻪ آﮔﻬﻰ 1099808
ﻣﯿﻢ اﻟﻒ 9062

www.krec.ir
www.setadiran.ir
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﺮاﺳﺎن
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خبر

پله نمی تواند راه برود؛
اوضاعتلخوناراحتکنندهسلطانفوتبالجهان!

پله ،اسطوره فوتبال برزیل در سن  80سالگی شرایط چندان خوبی ندارد.
به گزارش «ورزش سه» ،نتفلیکس اخیرا مستندی در مورد زندگی پله ،فوق ستاره سابق فوتبال
برزیل ســاخته و روزهای درخشــان دوران حرفــه ای او را مرور کرده اســت .این فیلم که به
کارگردانی مشــترک دیوید تیهورن و بن نیکالس ســاخته شده است ،شــامل مجموعه ای از
مصاحبه ها با پله و نزدیکان او اســت .این فیلم به جزئیاتی می پردازد که در گذشــته توسط پله
 80ســاله جلوی دوربین درباره آنها صحبت نشــده ،اما شاید شرایط جسمی او خود گویای همه
چیز باشد.

مدیرعامل باشگاه استقالل :معاوضه ریگی با کیانی را رد کردیم

قرارداد قایدی را اصالح میکنیم

مدیرعامـل باشـگاه اسـتقالل بـا بیـان اینکه
 ۶۷درصـد از قـرارداد مهدی قایـدی پرداخت
شـده اسـت ،گفـت :پیشـنهاد سـپاهان بـرای
معاوضـه مهـدی کیانـی بـا مسـعود ریگی را
رد کردیـم.
بـه گـزارش مهـر ،احمـد مـددی در تازهترین
گفتگـوی خـود بـه تشـریح آخریـن وضعیـت
ایـن باشـگاه ،بسـته بـودن پنجـره نقـل و
انتقـاالت ،بازگشـت مهـدی قایـدی بـه
تمرینـات و همچنیـن بازگشـت «میلیـچ»
پرداخـت و تاکید کرد پیشـنهاد سـپاهان برای
معاوضـه مهـدی کیانی با مسـعود ریگی را رد
کرده اسـت.
بخشـی از گفتگـوی مـددی بـا رادیـو ورزش
در ادامـه میآیـد:
* از بـدو ورودم بـه باشـگاه اسـتقالل بـا

چالشهـای بزرگـی روبـهرو بـودم .پنجـره
نقـل و انتقـاالت بسـته شـده بـود .حرفهای
سـازی بـه تعویـق افتـاده بـود و چنـد روز
بیشـتر وقـت نداشـتیم کـه مسـتندات
حرفـهای سـازی را بـه  AFCارسـال کنیـم
تـا بتوانیـم مجـوز بگیریم و اطالعـات را در
سـامانه مربوطه بارگذاری کنیـم .دو بازیکن
خارجـی مـا دیاباتـه و میلیـچ بـه خاطـر
نگرفتـن پولشـان رفتـه بودنـد.
* کارگـزاری کـه بـا مـا قـرارداد داشـت ،نـه
تنهـا یک ریـال بـرای مـا درآمدزایـی نکرده
بـود ،بلکـه بـرای مـا بدهـی داشـت و حاضر
نبـود حتـی یـک ریـال بـه مـا قـرض بدهد.
* در ادامـه یـک کارگـزار خـوب را انتخـاب
کردیـم کـه منابـع مالی خوبـی را به باشـگاه
تزریـق کـرد و بـه تعهداتـش پایبند بـود و از

511/1ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده  3قانــون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی .نظر به دســتور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شــماره  139960306006002773هیات اول موضوع ماده یک قانون
مذکور مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مسعود
قنادان فرزند غالمعلی به شــماره شناســنامه  53صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان
به مســاحت  27/30متر مربع( بیست و هفت و ســی صدم مترمربع) قسمتی از پالکـ شماره  1777اصلی واقع
در خراســان رضوی بخش یک شــهر حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از ورثه مالک رسمی طلعت خانم

آنهـا رضایـت داریـم .بایـد اول بدهیهـای
گذشـته را تسـویه میکردیـم تـا اسـتقالل
بـه شـرایط عـادی برگـردد .پنجره بسـته باز
شـد و حـدود یک میلیـون و  ۳۰۰هـزار دالر
بابـت پنجـره بسـته و میلیاردهـا تومـان بابت
حرفـهای سـازی هزینـه شـد .بـرای «شـیخ
دیاباتـه» و میلیـچ هـم اعـداد قابـل توجهـی
منابـع ارزی پرداخت شـد تا وارد ایران شـوند.
*  ۱۲تـا  ۶۷درصد قـرارداد بازیکنان پرداخت
شـده اسـت و به زودی بخش دیگـری را هم
پرداخـت میکنیم.
* بایـد بـه «بـودوروف» کـه بـرای مـا بازی
چندانـی هـم نکـرد و بازیکـن بـا کیفیتی هم
نبـود ،مبلـغ  ۱۴۰هـزار یـورو پرداخـت کنیـم
تـا پنجـره باز شـود .این قـول را به هـواداران
میدهـم کـه پنجـره را بـاز کـرده و اگـر بـا

بازیکنـان مدنظرمـان بـه توافـق رسـیدیم،
آنهـا را جـذب کنیم.
* درحـال حاضـر و در هـر پسـت حداقـل دو
بازیکـن خـوب و درجـه یـک داریم.
* میلیـچ از دی  ۹۸پولـی نگرفتـه بـود و بـا
تزریـق منابـع مـا بـه تیـم برگشـت .او بعـد
از بـازی دربـی ایـران را تـرک کـرد و بـدون
اطلاع قبلـی رفـت .شـایعه دوپینـگ او هـم
کـذب محـض بـود .حـاال او اعلام آمادگـی
کـرده کـه برمیگـردد.
* در ایـن شـرایط کرونایـی و تحریـم ،تأمین
منابـع مالـی خیلـی سـخت اسـت .از طرفـی
مـا نمیتوانیـم از دولـت ریالی دریافـت کنم.
* قایـدی پسـر اسـتقالل اسـت و بیشـترین
پرداختـی ایـن دوره را بـه او داشـتیم۶۷ .
درصـد پـول قایـدی پرداخـت شـده اسـت.

سبزواری محرز گردیده است .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
ســند رسمی و ماده  13قانون آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی
و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از
تاریخ انتشــار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید
و گواهی دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواســت به
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول . 1399 /11/20 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/12/6 :
محمد کاظم باقرزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

* در دوره قبلـی ،رقـم پرداختـی بازیکنـان
بـه طـرز عجیبـی افزایـش پیـدا کـرده بـود.
قاطعانـه میگویـم بازیکـن مقصـر نیسـت،
چـون مذاکـره دوطرفـه اسـت و بایـد تالش
کنیـم عقـد قـرارداد بـرد  -بـرد باشـد.
* بـه قایـدی هـم در دوره قبلـی وعـده و
وعیدهایی داده شـده اما به آن عمل نشـد .او
تـا  ۱۴۰۲بـا ما قـرارداد دارد .تلاش میکنیم
در یـک فرآینـد قانونی و با مذاکـره نهادهای
ذیربـط بتوانیـم قـرارداد او را ترمیـم کنیم.
* قایـدی در یکـی دو روز آینده بـه تمرینات
برمیگـردد .بدهـی نیکـوالی بـودوروف هـم
در  ۱۰روز آینـده پرداخـت میشـود تـا پنجره
نقـل و انتقاالت باز شـود.
* پیشـنهاد سـپاهان مبنی بـر معاوضه مهدی
کیانی و مسـعود ریگـی را رد کردم.

پله بدون ویلچر قادر به حرکت کردن نیســت و برای حضور جلوی دوربین نیز از واکر اســتفاده
می کند که این بیانگر اوضاع نامطلوب این ستاره بزرگ است .پله در گذشته تحت عمل جراحی
مفصــل ران قرار گرفته بود ،اما همانطور که پســرش ادینیو اعتراف کرد ،روند بهبودی او طبق
برنامه پیش نرفته است.
ادینیو سال گذشته گفت« :روحیه پدرم بسیار شکننده شده است .مفصل ران او عوض شد و روند
ریــکاوری خوب پیش نرفت .بنابراین او هنگام راه رفتن مشــکل دارد و این باعث ایجاد نوعی
افسردگی شده است .تصور کنید ،او سلطان است ،همیشه شخصیتی ثابت شده و مهم بود و حاال
امروز نمی تواند حتی به درستی راه برود».
یکی از مهم ترین تصاویر این مستند گریه پله در هنگام صحبت در مورد قهرمانی در جام جهانی
 1970اســت .در آن زمان کشور تحت یک دیکتاتوری نظامی بود و این موفقیت کمک کرد تا
روحیه مردم یک کشور باال برود.
پلــه در این رابطه گفت« :جام جهانــی  1970بهترین روزهای زندگی من بو  ،اما این موفقیت
برای این کشور مهمتر بود .زیرا اگر برزیل در سال  70شکست می خورد ،همه چیز می توانست
بدتر شــود .وقتی قهرمان شدیم ،کل کشور توانســت نفس بکشد 1970 .قطعا بیشتر از فوتبال
برای کشور و مردم برزیل مهم بود».
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درگاه پرداخت امن

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

09010000515
لطفا در بخش هایی از روزنامه و فضای مجازی را به کسب و کار ها اختصاص دهید که در شب
عید مردم بتوانند اندکی سود کنند.
09360000310

دولت و مجلس چرا انقدر با هم درگیر هستند و هر دو می گویند که به نفع مردم میخواهند کار
کنند ولی چرا گشایشی ایجاد نمی شود؟
اشرفی

09150000722
صحبتی دارم با مردم عزیزلطفا در تعطیالت نوروز به سفر نروید ،شرایط را از این که هست بدتر
نکنید ،به خاطر چند روز سفر ،جان خود و مردم را به خطر نیندازید.

طنز
وحید حاج سعیدی

شورای شهر و ماشین زمان سرقتی!

تقریب ًا هر چهار سال یکبار دم دمای عید که فصل بهار بدون نیاز به برجام ،مذاکره با غرب و یا
بســتن با کدخدا به وعده هایش عمل می کند و شــکوفه های سفید و بنفش را به عنوان اولین
قاصدان مورد اعتماد و وثوق ،راهی باغات و بساتین می کند ،ما متوجه می شویم بزنم به تخته،
شــهر چقدر فرهیخته ،دکتر ،مهندس ،متخصص ،استاد ،دانشمند ،کارشناس ،پژوهشگر ،محقق،
فعال در عرصه های مختلف و در یک کالم چقدر آدم توانمند و با دانش دارد؟!
بله درســت حدس زدید .چند گام مانده به انتخابات شورای شهر دوستانی ،که دانش و معلومات
شــان قطع ًا از یک کوله بار افزون اســت ،با وانت باری از تجربه و تخصص قصد می کنند با
رعایت پروتکل های بهداشــتی فلک را ســقف بشــکافند و نقل به مضمون اطالعیه حفر چاه
هموالیتی ما ،به آینده نقمعع (نقب) بزنند و طرحی نو در اندازند! ( خدا وکیلی بعد از خواندن این
کلمه تا سه روز تارهای صوتیم به من بد و بیراه می گفتن ....به شما هم توصیه می کنم از تلفظ
کلمه «نقمعع» جداً خودداری کنید)
البته این اول بسم اهلل است و وقتی موعد تبلیغات رسمی شورای شهر فرا می رسد و عزیزان از
اهداف و برنامه های فلک فرســا و سوفسطایی شان برای ساختن آرمان شهر سعدی یا اتوپیای
افالطون سخن به میان می آورند ،آدم دوست دارد به قول نقی معمولی از خوشحالی زوزه بکشد
و تا صندوق های رای پرواز کند! در حقیقت وقتی از دریای خالقیت و ایده های مشعشــع برای
ایجاد تحول در شهر و حل معضالت شهری رونمایی می شود این ذهنیت در خاطرمان پدید می
آید که دوستانی که دورنمای چنین شهر با کالس و پیشرفته ای را برای ما ترسیم می کنند به
ماشین زمان دست پیدا کرده اند و از آینده به ما سالم می کنند! واال به خدا...
از طرف دیگر وقتی هم به آمار دســتگیری های اعضای شورای شهر در بالد مختلف نگاه می
اندازیم این احتمال متصور است که ماشین زمان این دوستان سرقتی است! چرا که در چند سال
اخیر این تعداد دزد و مفسد اقتصادی که بر و بچه های اطالعات سپاه در شوراها دستگیر کردند،
عزیزان نیروی انتظامی ،کیف قاپ و زورگیر دستگیر نکردند!
در پایان باید اذعان کنیم هر چند ما به توانمندی های کاندیداهای شــورا در اجرای پروژه های
کالن و طرح های کارشناسی شده شان رجاء واثق داریم و به قول شاعر « با این همه معانی و
ســبک و انسجام  /چشم حسود کور که جز عیب ننگرد»! ولی عجالت ًا باید عنوان کنیم راضی به
زحمت در این حد نیستیم و همین که عزیزان شورای بعدی ،اختالس نکنند و آبروی همشهریان
خود را حفظ کنند ،در مناطق جنگلی و کوهســتانی برای خودشــان خانه باغ غیرقانونی نسازند،
آینده و زیبایی شهر را به کمیســیون ماده  100نفروشند که صدای آقای رئیسی دربیاید ،اموال
بیت المال را حیف و میل نکنند ،قبل از شــروع دوره یا حتی تبلیغات شــوراها ،قوانین شورا ها
و وظایف اعضای شــورای شــهر را بخوانند و در اجرای قوانین ،سالیق شخصی را دخیل نکنند
کفایت است! خداوند تائید تان کند...

بنود ،بهشتی در جوار نفت
علی مهروی

کیلومتری
باورش ســخت اســت که در ۴۰
ِ
صنعتی شهر عسلویه ،با یکی از بکرترین
محیط
ِ
و دستنخوردهترین روســتاهای ایران روبهرو
شــویم ،اما واقعیت دارد .بنود ،روستایی در ۳۵
کیلومتری شــرق عسلویه است که جزو شرقی
ترین روستاهای اســتان بوشهر شمار می رود.
جمعیــت این روســتا  ۸۰۰نفر اســت و در ۶
کیلومتــری چاه مبارک قرار گرفته و تا نزدیکی
خلیج فارس امتداد دارد و به همین جهت منطقه
ای بسیار زیبا و دیدنی و همچنین مکانی برای
عالقمندان به ورزش های ساحلی است.
از جاذبه های گردشگری این روستا غار دریایی
شگفت انگیزی است ،برای رسیدن به این غار
دریایی زیبــا ابتدا باید از یک طرف تپه ای باال
رفته و از طرف دیگر تپه پایین بیایید تا زیبایی
این غار را به چشم خود ببینید.

روان درمانی اگزیستانسیال

سودوکو

معرفی کتاب
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کاریکاتور

در آستانه گرانی های شب عید
طراح :مهدی عزیزی

روســتای بنود ،منطقهای است که از آلودگی و
صنعتزدگی مصون مانده و بهعالوه ،ســاحل
کامــ ً
ا زیبا و تمیز و بک ِر آن ،با وجود ســکوت
محضی که دارد ،گردشــگران را بــا فریاد به
آغوش خود میخواند .ساحلی شنی که سخت
ِ
میتوان مانند آن را در کنار روســتای دیگری

یافت ،بــرای ورزشهایی از قبیــل والیبال یا
فوتبال ساحلی کام ً
ال مناسب است .امکان شنا
ِ
نیز در ســاحل آن ،با رعایت موارد امنیتی مهیا
آغوش با ِز این ساحل ،باعث شده اکثر
اســت و
ِ
مردم روستا ،شغل صیادی را برای کسب روزی
سنتی روستا و امکان
انتخاب کنند .شکل و بافت ِ

دیدن خانههای ساخته شده با «پیش» یا همان
فیزیکی این
برگ نخل ،یکی دیگر از جاذبههای
ِ
ِ
روســتای پاک و بکر است ،مسئوالن شورای
روستا امیدوارند که بهزودی بتوانند این روستا و
روستای برادرش ،یعنی بَندو را بهعنوان منطقۀ
نمونۀ گردشگری به ثبت برسانند و با توجه به

جذابیتهای این دو روســتا ،چنین امری اص ً
ال
بعید بهنظر نمیرسد.
جالب اســت بدانید که بخــش هایی از فیلم
محمد رســول اهلل (ص) در سواحل این روستا
فیلمبرداری شده است.
اگر شــب را در ســاحل بنود بمانید ،میتوانید
روی صخرههــا بنشــینید و نظارهگر شــنای
فیتوپالنکتونها باشــید و این در حالی اســت
که به صدای دلنــواز موجها گوش میدهید و
پایین رفتن ماه در دریا را تماشــا میکنید .شاید
جذابترین بخش کمپ زدن در تاریکی شب،
ذوق دیدن مناظر اطراف در روشنایی روز باشد تا
ببینید چه شگفتیهایی را پیشکش شما خواهد
کرد.
در هــر صورت اگــر به مناطق جنوبی ســفر
میکنیــد ،بازدید از این جنوبیترین روســتای
استان بوشهر ،یکی از بایدها است.
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یالـوم عنـوان کتـاب روان درمانی اگزیستانسـیال را بهگونـهای انتخاب کرده
اسـت کـه در چنـد کلمـه سـاده ،به مخاطـب بگویـد قرار اسـت دربـاره چه
موضوعـی صحبـت کنـد .رواندرمانـی وجـودی یـا اگزیستانسـیال نوعـی
متفـاوت از مواجهـه بـا ابهامهـای روحـی افراد اسـت .نویسـنده ایـن کتاب
سـعی میکنـد درمـان زخمهای روحی ناشـی از مسـائل وجودی را به شـما
بیامـوزد .از ایـن سـبک رواندرمانـی قبل از نوشـتن این کتاب هم اسـتفاده
میشـد؛ امـا بـا چـاپ این کتـاب بهتر شـناخته شـد.
ایـن کتـاب خیلی سـریع به محبوبیت رسـید .افـراد زیادی جـواب ابهامهای
خـود را در آن پیـدا کردنـد :کسـانی که با داشـتن سـؤالهایی درباره فلسـفه
زندگـی ،کمکم سـردرگم شـده بودند .درنهایت ،این سـردرگمی باعث شـده
بـود ایـن افـراد بـه بیمـاری هـای روانـی و روحـی مبتال شـوند .آنها پاسـخ
اصـل مـرگ ،آزادی ،تنهایـی و پوچـی در
سـؤالهای خـود را دربـار ه چهـار
ِ
ایـن کتـاب پیـدا کردنـد .جالبتـر آنکـه برخـی از افـرا ِد دچار مشـکل حتی
نمیدانسـتند مشـکل آنهـا ناشـی از چـه فقدانـی در وجودشـان اسـت؛ اما با
خوانـدن ایـن کتـاب علاوه بـر پیـدا کـردن آن ابهامهـا ،پاسـخ مناسـب را
هـم بـه دسـت آوردند.کتابخوانهـای سـایت گودریـدز دربـار ه ایـن کتاب
گفتهانـد« :اثـری اسـتادانه و مبتکرانه اسـت ».خـود اروین یالـوم دربار ه کل
کتـاب توضیـح سـادهای بیـان کـرده اسـت کـه فکرکـردن بـه آن میتواند
مخاطـب را در شـناخت بهتـر کتـاب کمـک کنـد .او میگویـد:روان درمانی

عکس روز

اگزیستانسـیال گونـهای از رواندرمانـی پویـا یا پویه اسـت .پویـا اصطالحی
اسـت کـه در حـوزه بهداشـت روان بهصـورت «روانپویهشناسـی» زیـاد
اسـتفاده میشـود.بخش اصلـی موفقیـت ایـن کتـاب بهدلیـل بیـان سـاده و
واضـح ابهامهـای اصلـی زندگی اسـت .عالوه بر ایـن ،بیان فلسـفی مفاهیم
روانشناسـی هـم نقش بسـزایی در موفقیت این کتـاب دارد .یالوم مفاهیمی
را بـه زبـان فلسـفه بیـان کـرد کـه بزرگانـی چـون فرویـد ،داستایوفسـکی،
تولسـتوی ،کافکا ،سـارتر و کامو با شـیوههای مختلفی بررسـی کـرده بودند.
روان درمانی اگزیستانسـیال توانسـت بهعنـوان کاملتریـن مجموعه در این
حـوزه معرفـی شـود و مخاطـب را از مراجعـه بـه کتابهـای مشـابه و حتی
درمانگـر تـا حـدی بینیاز سـازد.
یالـوم در کتابـش جزئیـات زندگـی را بسـیار هنرمندانـه مطـرح کرده اسـت.
بـرای نمونـه ،او عوامـل شـفابخش اگزیستانسـیال را اینگونه بیـان میکند:
درک اینکه گاهی زندگی بیانصاف و ستمگر است؛
درک اینکـه ،درنهایـت ،نمیتـوان از بعضـی رنجهـای زندگـی و از مـرگ
گر یخت ؛
درک اینکـه هرقـدر هـم بـه دیگـران نزدیـک شـوم ،بـاز بایـد بهتنهایـی با
زندگـی مواجه شـوم؛
درک اینکـه هرقـدر هـم از دیگـران راهنمایـی و حمایـت شـده باشـم،
درنهایـت ،مسـئولیت شـیوه زندگـیام بـر عهـده خـودم اسـت.

یازده شهرستان استان خوزستان با شیوع کرونای جهشیافته درگیر وضعیت قرمز شدهاند ولی متاسفانه پروتکل های بهداشتی به طور کامل رعایت نمی شود.

