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اجرای  FATFدرصورت تصویب لوایح ،مشروط
خواهد بود

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :دولت معتقد است که تصویب این لوایح میتواند موانع
مراودات مالی ایران با کشورهای دیگر را برطرف کند اما کارشناسان خروج ایران از لیست سیاه  FATFرا
گرهگشا نمیدانند.اعتمادآنالین نوشت :آیتاهلل محسن مجتهد شبستری گفت :هفته آینده در صحن علنی
مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره  FATFبحث خواهد شد و در صورت پذیرش ،تصویب لوایح FATF
مشروط خواهد بود .آیتاهلل محسن مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با
ارزیابی و پیش بینی خود از تمدید بررسی لوایح  FATFدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و سرنوشت این
لوایح اظهار داشت :لوایح  FATFدر کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و
در هفتههای آتی به صحن علنی میآید.وی ادامه داد :در صورت پذیرش در مجمع ،تصویب لوایح FATF
مشروط خواهد بود و در صورتی که این کارگروه به تعهدات خود عمل کند ،این معاهده عملیاتی میشود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد :دولت معتقد است که تصویب این لوایح میتواند موانع
مراودات مالی ایران با کشورهای دیگر را برطرف کند اما کارشناسان خروج ایران از لیست سیاه FATF
را گرهگشا نمیدانند.آیتاهلل مجتهد شبستری افزود :برخی از افراد ناآگاه خیال میکنند با ملحق شدند به
کارگروه اقدام مالی  ،FATFمشکالت اقتصادی ،بانکی و معیشت مردم حل میشود.

شیوه ثبت نام در انتخابات شوراهای اسالمی شهر
اعالم شد

ستاد انتخابات کشور در اطالعیه شماره شش خود زمان بندی و جزئیات ثبت نام الکترونیک و حضوری داوطلبان
ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر را اعالم کرد.متن کامل اطالعیه شماره شش ستاد انتخابات کشور بدین
شرح است:
ی رساند ،پیرو اطالعیهی شماره  ،۴ثبت نام از داوطلبان عضویت
به آگاهی عموم ملت شریف ایران اسالمی م 
در انتخابات ششمین دورهی شوراهای اسالمی شهر از روز چهارشنبه مورخ  ۱۳۹۹-۱۲-۲۰آغاز و تا پایان
وقت اداری روز سه شنبه مورخ ( ۱۳۹۹-۱۲-۲۶جمعا به مدت  ۷روز) ادامه خواهد یافت .داوطلبان گرامی
میتوانند به چهار روش زیر اقدام کنند :ثبت نام از طریق اپلیکیشن موبایلی (بارگذاری شده در پورتال وزارت
کشور) و دریافت کد رهگیری و مراجعه به فرمانداری برای نهایی کردن ثبت نام؛ ثبت نام از طریق نسخه
دسکتاپ (کامپیوتر) و دریافت کد رهگیری و مراجعه به فرمانداری برای نهایی کردن ثبت نام؛ ثبت نام از
طریق دفاتر پیشخوان دولت و دریافت کد رهگیری و مراجعه به فرمانداری برای نهایی کردن ثبت نام؛ ثبت
نام از طریق مراجعه حضوری به فرمانداری شهرستان (از ساعت  ۰۸:۰۰تا  .)۱۸:۰۰مدارک مورد نیاز جهت
ی باشد :ارائه اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته
ثبت نام به شرح زیر م 
باشد؛ اصل شناسنامه عکس دار و تصویر کلیه صفحات آن؛ اصل کارت ملی و تصویر آن؛ اصل کارت پایان
خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم یا مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت خدمت وظیفه عمومی و
تصویر آن برای مردان؛ یک ( )۱قطعه عکس  ۳ × ۴جدید؛ ارائه اصل و یک نسخه تصویر مدرک تحصیلی
معتبر فوق دیپلم یا معادل آن برای داوطلبان شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت و مدرک لیسانس
یا معادل آن برای داوطلبان شورای شهرهای باالی بیست هزار نفر جمعیت؛ اصل و تصویر گواهی پذیرش
استعفای مقامات موضوع ماده  ۳۲قانون انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا؛ اصل و تصویر مدرک معتبر
ایثارگری (جانبازان ،آزادگان ،همسر و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل  ۶ماه سابقه حضور در جبهه) جهت
برخورداری از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر .تبصره :کسانی که سابقهی یک دوره کامل عضویت اصلی
شورا را دارا باشند ،به شرطی که در همان حوزهی انتخابیه نامزد شوند ،از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.

آخرین تحوالت از نشست فصلی شورای حکام آژانس

بینالمللی انرژی اتمی

آیا عقل غلبه
میکند؟
سرویس سیاسی /نشســت فصلــی شورای حکام
آژانس بینالمللی انرژی اتمی ظهر روز گذشته با حضور
 ۳۵کشور عضو این شورا آغاز به کار کرد.
به گزارش روزنامه صبحامروز به نقل از ســایت خبری
آژانس بین المللی انرژی اتمی این نشســت به صورت
مجازی و به اصطالح پشت درهای بسته برگزار خواهد
شد .نشســت این شــورا در حالی آغاز به کار کرد که
موضوع ایران و برجام در کانون توجه این نشست قرار
دارد.
همچنین نشست روزگذشــته در حالی آغازبه کار کرد
که رســانههای غربی خبر دادهاند آمریکا درصدد است
قطعنامهای ضدایرانی در نشســت پیش روی شــورای
حکام آژانس بینالمللی انــرژی اتمی علیه ایران ارائه
کند.منابــع خبری گــزارش دادند کــه دیپلماتهای
آمریکایی پنجشــنبه گذشته پیش نویس قطعنامهای را
ارائه کردند که اعتراض آمریــکا را علیه تصمیم ایران
برای توقــف اقدامات داوطلبانه تحت برجام تشــریح
میکند و از ایران میخواهد به طور کامل با بازرســان
آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند.
الجزیره در همین رابطه اعالم کرد که پیش نویســی از
قطعنامه آژانس انرژی اتمی به دســت ما رسیده است
کــه در آن بر اهمیت نقش آژانس در راســتی آزمایی
پایبندی ایران به تعهداتش تأکید شده است .همچنین
آژانس انرژی اتمــی تاکید کرده بدون اجرای پروتکل
الحاقی ،نمی توانیم صلح آمیز بودن برنامه هســته ای
ایران را تأیید کنیم.
پیش نویس قطعنامه آژانس بیــن المللی انرژی اتمی
بر ضرورت همکاری کامل ایــران در اجرای توافقنامه
پادمــان تأکید می کند .این پیــش نویس از ایران می
خواهد بدون هیچ گونه تأخیری به خواسته های آژانس
در مورد توافق پادمان پاسخ دهد.
همچنیــن آژانس انرژی اتمی ادعا کردهاســت بدون
اجــرای پروتکل الحاقی ،نمــی توانیم صلح آمیز بودن
برنامه هسته ای ایران را تأیید کنیم.
در این پیش نویس آمده است :ما نگران تصمیم ایران

511/12هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()9236

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1
و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره 139960306005009236
مورخ  99/11/23هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم نصرت مزروع فرزند
محمداسماعیل نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  1800مترمربع از پالک شماره  33فرعی از  82اصلی واقع در اراضی مهدی اباد
بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی آقای محمداسماعیل مزروع و خانم مریم عزیزی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده
 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از
طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک
تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  99/11/27تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/12
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
511/13اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك خواف

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي .نظر به دستور
مواد1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390/09/20و برابر رای  139960306014001110مورخ
 1399/11/19موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردر واحد ثبتی خواف تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم مریم ایوبی تبار فرزند علی
نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 100متر مربع قسمتی از پالک  81فرعی از 157اصلی واقع در خواف بخش شش تربت حیدریه
خریداری مع الواسطه از آقای خواجه محمود احراری مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف و ماده 13آئین نامه
مربوطه این آگهی دردو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشرو در روستاها رای هیات الصاق تا درصورتیکه
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها ازتاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خودرا
به اداره ثبت محل و قوع ملک تسلیم و رسیداخذ نمایند معترض بایدظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه
است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت
به صدور سند مالکیت می نماید و صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول  1399/11/26:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/12:
امیرجعفری -رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان خواف
511/14اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك خواف

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي .نظر به دستور مواد1و3
قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390/09/20و برابر رای 139960306014001128مورخ 1399/11/20
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردر واحد ثبتی خواف تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد یوسف فاضلی فرزند غالم نبی نسبت
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  139متر مربع قسمتی از پالک  1150فرعی از  155اصلی واقع در خواف بخش شش تربت حیدریه
خریداری مع الواسطه از آقای محمود نصری رودی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف و ماده 13آئین نامه
مربوطه این آگهی دردو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشرو در روستاها رای هیات الصاق تا درصورتیکه
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها ازتاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خودرا
به اداره ثبت محل و قوع ملک تسلیم ورسیداخذ نمایند معترض بایدظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه
است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول  1399/11/26:تاریخ
انتشار نوبت دوم 1399/12/12:
امیرجعفری  -رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان خواف
511/15اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك خواف

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي .نظر به دستور
مواد1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390/09/20و برابر رای  139960306014001126مورخ
 1399/11/20موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردر واحد ثبتی خواف تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد یوسف فاضلی فرزند
غالم نبی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 143/20متر مربع قسمتی از پالک 1149فرعی از 155اصلی واقع در خواف بخش شش
تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از آقای دین محمد معنی رودی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف و
ماده 13آئین نامه مربوطه این آگهی دردو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشرو در روستاها رای هیات
الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها ازتاریخ الصاق درمحل
تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل و قوع ملک تسلیم و رسیداخذ نمایند معترض بایدظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول
به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول
 1399/11/26:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/12:
امیرجعفری -رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان خواف

برای جلوگیری از فعالیت بازرسان آژانس برای راستی
آزمایی اجرای مفاد توافق هسته ای هستیم .ما از ایران
می خواهیم فورا ً مفاد پروتکل الحاقی را اجرا کند.
هشدار ظریف به اروپا و آمریکا درباره رفتار غلط در
شورای حکام

وزیر امور خارجه کشــورمان در همین رابطه تاکید کرد
که پیگیری قطعنامه علیه ایران در شورای حکام باعث
بهم ریختگی شرایط کنونی می شود.
محمدجــواد ظریــف با اشــاره به حضور در نشســت
روز(دوشــنبه  11اسفندماه) کمیســیون امنیت ملی و
سیاست خارجی بیان کرد :جلسه خوبی با نمایندگان در
باره وضعیت کنونی داشتیم.وی در ادامه به تالش برای
صدور قطعنامه علیه ایران در شــورای حکام اشاره کرد
و توضیــح داد :حرکت غلطی را اروپاییها با حمایت از
آمریکا در شورای حکام شروع کرده اند ،فکر میکنیم
این حرکت باعث بهم ریخته شدن شرایط خواهد شد.
وزیر امور خارجه کشور تاکید کرد :بهم ریختگی شرایط
کنونی را از طریق ســفیر ایران در وین به همه اعضای
شورای حکام توضیح داده ایم ،امیدواریم عقل غلبه کند
و اگر چنین نشود راهکارهایی داریم.
گروسی :تفاهمنامه فنی و موقت آژانس با ایران
سازگار با قوانین ایران است

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در آغاز نشست
شورای حکام در بخشــی از سخنرانی اش ،گزارشی از
همکاری ماه های اخیر میان ایران و آژانس ارائه داد.
پایگاه اینترنتی آژانس متن ســخنرانی رافائل گروسی
مدیرکل این نهاد بین المللی را در آغاز نشســت منتشر
کرد که در بخشی از آن به فعالیت های اخیر آژانس در
ایــران و همکاری هایی که بین ایران و این نهاد انجام
گرفته ،اشاره شده است.
گروســی در ســخنرانی آغازینش در شــورای حکام
گفت :گــزارش من درباره راســتیآزمایی و نظارت در
جمهوری اســامی ایران تحت قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
امنیت ســازمان ملل دربرگیرنده فعالیتهای ما در چند
ماه اخیــر در زمینه راســتیآزمایی و نظارت بر اجرای

511/16اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك خواف

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

تعهدات هســتهای ایران در برنامــه جامع اقدام عمل
مشترک(برجام) است .از زمان گزارش فصلی پیشینم به
بعد ۱۱ ،گزارش که شامل اطالعات به روز رسانیشده
درباره این فعالیتها بود ،منتشر کردهام .این گزارشها
نشــاندهنده تحوالتی قابل توجه درباره برنامه ایران
طی چند ماه گذشته هستند.
او ادامه داد :در  ۱۵فوریه  ۲۰۲۱ایران به آژانس اطالع
داد که «اقدامات داوطلبانه شــفاف سازی را چنان که
در برجام مقرر شــده اســت» از جمله مقررات پروتکل
الحاقی و دســتورالعمل  ۳.۱اصالح شده مقررات متمم
توافق پادمانــی ایران را در  ۲۳فوریــه  ۲۰۲۱متوقف
میکند .من پیشتر اطالع داده بودم که متوقف کردن
یا محدود ســاختن فعالیتهای راستیآزمایی و بازرسی
آژانــس در این مرحله ،تاثیری جــدی بر توان آژانس
در زمینــه گزارش دادن اجرای تعهــدات ایران خواهد
گذاشت.
مدیرکل آژانس در ادامه ســخنرانیاش مطرح کرد :در
 ۲۱فوریــه  ۲۰۲۱در تهران با علی اکبر صالحی معاون
رئیس جمهــور ایران و محمدجواد ظریــف وزیر امور
خارجه درباره پیدا کردن راهکاری که مورد موافقت دو
طرف بوده و تداوم فعالیتهای ضروری راســتیآزمایی
آژانس را ممکن بسازد ،مذاکراتی داشتم .همان طور که
اعالم شــد ،توانستیم به یک تفاهم دو طرفه موقت در
زمینه (فعالیتهای) فنی برسیم .مفاد این تفاهمنامه به
گزارشم ضمیمه شده اســت .مایلم تاکید کنم که این
یــک تفاهمنامه فنی موقت و ســازگار با قوانین ایران
اســت .این تفاهمنامه همچنین آژانس را قادر میسازد
که به راستیآزمایی و بازرسی کامل تعهدات هستهای
ایران تحت برجام و این که چه زمانی ایران اجرای این
تعهدات را از سر خواهد گرفت ،ادامه بیابد.
گروســی همچنیــن بیان کرد :گزارشــی نیــز درباره
توافــق پادمانی ان.پی.تی با ایران منتشــر کردهام .در
این گزارش متذکر میشــوم که طبــق بند  ۳۹توافق
پادمانی ،مقررات متمــم نمیتوانند به طور یک جانبه
اصالح شــوند .بنابراین ،الزم است که ایران به اجرای

دستورالعمل اصالح شده  ۳.۱مقررات متمم این توافق
ادامــه دهد .انجام ندادن ایــن کار ،با تعهدات ایران در
مقررات متمم توافق پادمانی ایران مغایر خواهد بود.
مدیرکل آژانس مدعی شد :وجود ذرات چندگانه اورانیوم
طبیعی با منشاء فعالیت انســانی از جمله ذرات تحول
یافته ایزوتوپی در مکانی که توســط ایران اعالم نشده
بود ،آشکارا نشان میدهد که مواد هستهای یا تجهیزات
آلوده به مواد هستهای در این محل وجود داشته است.
ایران با گذشت  ۱۸ماه ،توضیحات الزم ،کامل و معتبر
از نظر فنی را درباره وجود این ذرات ارائه نداده اســت.
آژانس به خاطر عدم ارائه شــدن توضیحات معتبر فنی
از سوی ایران ،درباره مواد هستهای اعالم نشدهای که
ممکن بوده است در این محل اعالم نشده وجود داشته
باشد و این که این نوع مواد هستهای هنوز تحت توافق
پادمانی ایران گزارش نشده است ،عمیقا نگران است.
او بر اظهاراتش افزود :ایران درباره ســه محل دیگر که
هیچ کدامشــان به آژانس اعالم نشــده بودند ،به هیچ
یک از ســوالهای آژانس درباره وجــود احتمالی مواد
هســتهای در این محلها پاســخ نداده است .در نتایج
نمونهگیریهای محیطی که در سال  ۲۰۲۰از دو مورد از
این محلها انجام شد ،اورانیوم طبیعی با منشاء فعالیت
انسانی کشف شد .در ماه گذشــته ،نتایج و سوالهای
مربوطهمان را به ایران منتقل کردیم .در طول ســفرم
به تهران در تاریخ  ۲۰تا  ۲۱فوریه  ،۲۰۲۱نگرانیام به
خاطر عدم پیشرفت در شفافســازی مسائل پادمانی
مربوط به چهار محل اعالم شــده را بــه دولت ایران
ابــراز کرده و مورد تاکید قــرار دادم .آمادگیام را برای
همکاری با ایران در زمینه تالشــی متمرکز و متحول
کننده در راســتای عبور از این بنبست و شفافسازی
و حلوفصل مسائل بدون تاخیر بیشتر را اعالم کردم.
در انتها باید دید بیانیه این شورا به چه شکل خواهد بود
و چه تاثیری بر ادامه روند اجرای برجام و همکاریهای
ایران با آژانس خواهد گذاشت.
الزم به توضیح است این گزارش بر اساس آخرین اخبار
تا لحظه نگارش صورت گرفته است.

511/19اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك خواف

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي .نظر به دستور
مواد1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390/09/20و برابر رای 139960306014001120
مورخ  1399/11/20موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردر واحد ثبتی خواف تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبداله معمر الجی
فرزند عبدالرحمن نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت  477متر مربع تمامت پالک 1378فرعی مجزی شده از694فرعی از 98اصلی
واقع در خواف بخش شش تربت حیدریه خریداری بالواسطه از آقای ابراهیم کلندرزهی پور مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده
 3قانون تعیین تکلیف و ماده 13آئین نامه مربوطه این آگهی دردو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها
منتشرو در روستاها رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین آگهی
و درروستاها ازتاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل و قوع ملک تسلیم و رسیداخذ نمایند معترض بایدظرف یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل
دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگرددیا معترض
،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدورسند مالکیت مانع از
مراجعه متضرربه دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول  1399/11/26:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/12:
امیرجعفری -رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان خواف

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي .نظر به دستور
مواد1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390/09/20و برابر رای 139960306014001108
مورخ  1399/11/19موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردر واحد ثبتی خواف تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد پردل الجی
فرزند غالم قوس نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 190/50متر مربع قسمتی از پالک 465فرعی از 98اصلی واقع در خواف
بخش شش تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از آقای عبدالعزیز معمر الجی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده  3قانون
تعیین تکلیف و ماده 13آئین نامه مربوطه این آگهی دردو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشرو در
روستاها رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها
ازتاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل و قوع ملک تسلیم و رسیداخذ نمایند معترض بایدظرف یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که
دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدورسند مالکیت مانع از مراجعه
متضرربه دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول  1399/11/26:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/12:
امیرجعفری -رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان خواف

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك خواف

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك خواف

511/17اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي

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

511/20اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي .نظر به دستور
مواد1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390/09/20و برابر رای 139960306014001122
مورخ  1399/11/20موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردر واحد ثبتی خواف تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای جلیل احمد
موحدی فرزند غالم احمد نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت  689متر مربع قسمتی از پالک  148فرعی از  155اصلی واقع
در خواف بخش شش تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از آقای درویش علی حشمتی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده
 3قانون تعیین تکلیف و ماده 13آئین نامه مربوطه این آگهی دردو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها
منتشرو در روستاها رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین آگهی
و درروستاها ازتاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل و قوع ملک تسلیم و رسیداخذ نمایند معترض بایدظرف یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل
دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگرددیا معترض
،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدورسند مالکیت مانع از
مراجعه متضرربه دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول  1399/11/26:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/12:
امیرجعفری -رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان خواف

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي .نظر به دستور
مواد1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390/09/20و برابر رای 139960306014001138
مورخ  1399/11/20موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردر واحد ثبتی خواف تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم جمیله پرنده
رودی فرزند عبدالحسین نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت  159/50متر مربع قسمتی از پالک  1267فرعی از  155اصلی واقع
در خواف بخش شش تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از آقای رمضان غیبی رودی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده
 3قانون تعیین تکلیف و ماده 13آئین نامه مربوطه این آگهی دردو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها
منتشرو در روستاها رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین آگهی
و درروستاها ازتاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل و قوع ملک تسلیم ورسیداخذ نمایند معترض بایدظرف یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل
دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگرددیا معترض
،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدورسند مالکیت مانع از
مراجعه متضرربه دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول  1399/11/26:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/12:
امیرجعفری -رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان خواف

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك خواف

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1
و 3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مصوب90/9/20و برابر رای شماره  139960306005009651مورخ
99/12/05هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردر واحد ثبتی نیشابورتصرفات مالکانه و بالمعارض آقای صفرعلی سالمی فرزند
حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  213/30متر مربع از پالک شماره  827اصلی واقع در اراضی شهر بخش یک حوزه
ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای حسین بهشتیان محرز گردیده است .لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها از تاریخ الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از
تاریخ انتشاراولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم بازخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می
نماید و سند صدور مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .م الف 99/467 :تاریخ انتشاراول  99/12/12:تاریخ انتشاردوم 99/12/27:
علی امینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

511/18اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي .نظر به دستور
مواد1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390/09/20و برابر رای 139960306014001115
مورخ  1399/11/19موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردر واحد ثبتی خواف تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالمجید همه
چیز فهم فرزند غالم یحیی نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت  86متر مربع قسمتی از پالک 277و 275فرعی از  485اصلی
واقع در خواف بخش شش تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از آقای تاج محمد ال ال رودی درپالک 275فرعی و عبداله فدائی درپالک
277فرعی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف و ماده 13آئین نامه مربوطه این آگهی دردو نوبت به
فاصله 15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشرو در روستاها رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها ازتاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل
و قوع ملک تسلیم و رسیداخذ نمایند معترض بایدظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه
است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول 1399/11/26:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/12:
امیرجعفری -رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان خواف
مفقودی

توافــق نامه بین مالکین قنات مرتضویه تمام ًا مالکین حاضر و راضی شــدند کــه در خصوص کارهای اولیه و
احیاء قنات و هزینه های اولیه به آقای مرتضی حوض ســرخی به عنوان نماینده ی مالکین برای انجام کارها
از این تاریخ اقدام نمایند.
مفقودی

گواهی موقت مدرک تحصیلی ســمانه جعفریان قاچکانلو به شــماره ملی  0670247936و شماره دانشجویی
 8918884062رشــته کارشناسی حسابداری دانشــگاه حکیمان بجنورد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.

511/21هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی()12/17

511/22هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی()12/18

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد
 1و 3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مصوب90/9/20و برابر رای شماره 139960306005009633
مورخ 99/12/04هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردر واحد ثبتی نیشابورتصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه حالجان
فرزند محمد اسماعیل نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  59/70متر مربع از پالک شماره  15فرعی از  234اصلی واقع در
اراضی حدیره بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی سلطان نجفی محرز گردیده است .لذا به موجب ماده 3قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز
از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها از تاریخ الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشاراولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم بازخواست به دادگاه عمومی محل
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و سند صدور مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .م الف 99/463 :تاریخ انتشاراول
 99/12/12:تاریخ انتشاردوم 99/12/27:
علی امینی -رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور
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خبر

هزینه ۲۸میلیارد تومانی
برای مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد
در خراسان شمالی

بررسی راهکارهای نظارت بر ارز ترجیحی با تخصیص ارز ترجیحی؛

دبیر سرویس

مهناز اصغری

بدون تردیــد اصليترين
بهانــه تخصيــص ارز
ارزان در ســالهای
اخیــر ،مهار قيمتها،
دفاع از مصرفكننده و
حمایت از اقشــار آسیب
پذیــر بوده اســت .اما از
همان ابتدا كارشناسان و
اقتصاددانــان از معايــب
سياســت تخصيص ارز
ارزان و تبعــات رانتي آن
سخن ميگفتند و معتقد بودند يارانه ارزي ،به
جاي اينكه راهي سفره مصرفكنندهها شود،
سر از جيب واسطهها درخواهد آورد .بنابراین
هر نوع اقدام دســتوري اگر بدون ســنجش
دقيق رقم بخــورد ،تبعات ســنگيني براي
اقتصــاد از جمله بروز رانــت و داللي در پی
دارد.
در این بیــن مصرف کنندههــا و مردم نیز
گالیهمند بودند كه چرا دالر  4200توماني به
برخي محصوالت تعلق ميگيرد ،اما اجناس
با قيمت ارز آزاد در بــازار عرضه و به مردم
فروخته ميشود؟
به گزارش روزنامــه «صبح امروز» در ادامه
حوالی آذر ماه بود که سخنگوی ستاد بودجه
از حــذف ارز  4200تومانی از الیحه بودجه
 1400خبر داد و گفــت :ازین پس نرخ ارز،
در ســامانه معامالت ارزی تعیین و بین نرخ
 4200تومانی و نرخ نیمایی محاسبه میشود.
این بار نیز برخی منتقدین به سیاســتهای
اقتصادی دولت و مجلــس معتقد بودند که
حذف یکبــاره ارز ترجیحی  ۴۲۰۰تومانی و
تصویب ارز  ۱۷۵۰۰تومانی نه تنها چارچوب
اصلی بودجــه را به هم میریــزد ،بلکه در
شرایط کنونی ،پیامدهای زیانباری را برای
اقتصاد کشــور و به ویــژه دهکهای پایین
درآمدی خواهد داشت.
موافقت با ارز  4200تومانی به شرط
تشکیل کارگروه نظارت

روز یکشــنبه نمایندگان مردم در خانه ملت،
مجددا سازوکار نظارت بر نحوه تخصیص ارز

ارز  4200به میدان برگشت

 ۴۲۰۰تومانی را مشــخص کردند و در این
خصوص رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
در ارتبــاط تصویری با اســتودیو خبر با بیان
این که «مجلس به شــرط تشکیل کار گروه
نظارت بر ارز ترجیحی با تخصیص ارز ۴۲۰۰
تومانــی موافقت کرد» گفــت :ما در ابتدا در
الیحه دولــت درباره تخصیــص ارز 4200
تومانــی بدلیل اینکه نتوانســته بود به هدف
خود در دسترســی مردم به کاالهای اساسی
با نرخهای ترجیحی برســد بــا این موضوع
مخالفــت کردیم ،اما بــا پیگیریها و اصرار
دولت ،کمیســیون تلفیق و مجلس به توافق
رسیدند که ارز  4200باقی بماند.
محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط ســاز وکار
نظارت بر تخصیــص ارز  4200تومانی بیان
کرد :برای اینکه نظارت بیشــتری بر قیمت
کاالهای اساســی که با نــرخ ارز ترجیحی
منابع آن تامین میشــود و مــردم بتوانند از
این کاالها با نرخهای قابل قبولی اســتفاده
کنند مقرر شد کارگروهی با مسئولیت دولت
تشکیل شود.
وی افزود :در این کارگروه ریاســت سازمان
برنامه و بودجــه ،وزیر صمت ،وزیر اقتصاد و
رئیس کل بانک مرکــزی حضور دارند البته
به تناسب موضوعات در بخش دارو هم وزیر
بهداشــت و همچنین در بخش کشاورزی و
دامــی وزیر جهاد کشــاورزی حضور خواهد
داشــت.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با
اشاره به اهداف این کمیته تخصصی مطرح
کرد :در مصوبه مجلس این کمیته تخصصی
با هدف نظارت ،عملیــات تخصیص ،توزیع
و تامین کاالهای اساســی در کشور تشکیل
شــد که بصورت مشــترک باید پاسخگوی
مجلس باشــند و گزارش عملکــرد را بطور
مســتمر به کمیســیون برنامــه و بودجه و
سایرکمیسیونهای تخصصی ارائه کنند.
پورابراهیمی با اشــاره به اینکه در خصوص
دارو هم تمهیدات الزم اتخاذ شــده اســت
تصریح کرد :درباره ســایر اقــام کاالهای
اساســی نیازمند ســاختار جدیــد بودیم که
امیدواریم با این ســاختار جدیــد و تعهدات

از همان ابتدا

هدف تخصیص ارز ارزان
قیمت ،تامین کاالهای

اساسی با قیمت پایین برای
مصرفکننده بود .اما در
سالهای اخیر ارز4200

تومانی نه تنها نتوانست در

تحقق اهداف موفق عمل کند،

بلکه به عدم ثبات در بازار نیز
دامن زد و عمال کشور را با

چالش مواجه کرد

دستگاه مربوطه در این فرآیند بتوانیم شرایط
تامیــن کاال و قیمتهای قابــل قبول برای
مردم براساس نرخ ترجیحی داشته باشیم.
ممانعت از جوالن واسطهها

در خصــوص راهکارهــای نظــارت بر ارز
ترجیحی با تخصیــص ارز  ۴۲۰۰تومانی به
گفتگو با یک کارشناس اقتصادی پرداختیم.
بیاتی با اشــاره به وظایف کارگــروه تعیین
شــده برای نظارت بر ارز ترجیحی میگوید:
همانگونه که مشخص است ،کارگروه تعیین
شــده موظف است سیاســتگذاری و فرآیند
تخصیص ،توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی
را به گونه ای اجراء و نظارت کنند که کاالها
و خدمات مشــمول به هنگام ،به اندازه و با
قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف
کننده نهایی برسد.
وی ادامه میدهد :بنابراین باید گزارشهای
ماهیانه موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز
ترجیحی به صورت شــفاف توسط نهادهای
مرتبــط و در راس آنها بانــک مرکزی تهیه
گــردد و میزان کاالهــای وارداتــی یا ارز
ترجیحی و قیمت آنها به کمیســیون برنامه
و بودجه و همچنین کمیســیونهای ذیربط
مجلس شورای اسالمی ارائه گردد تا نظارت

به صورت همه جانبه اعمال و واســطه گران
به مانند قبل در این پروســه جوالن ندهند و
کاالها مستقیم به دست مصرف کننده برسد.
ارز ترجیحی به نام مصرف کننده و به کام
رانت خواران

این کارشــناس اقتصادی بیــان میکند :از
همان ابتدا هدف تخصیص ارز ارزان قیمت،
تامین کاالهای اساسی با قیمت پایین برای
مصرفکننــده بــود .اما در ســالهای اخیر
ارز 4200تومانی نه تنها نتوانســت در تحقق
اهداف موفق عمــل کند ،بلکه به عدم ثبات
در بازار نیز دامن زد و عمال کشور را با چالش
مواجه کرد .چراکه تخصیــص ارز ترجیحی
بــه نام مصرف کننده و به کام رانت خواران،
منابع کشور را به هدر میداد.
بیاتی با اشــاره به اینکــه «تأمین کاالهای
اساسی همواره یکی از مهمترین دغدغههای
دولتها بوده اســت» مطــرح میکند :این
موضوع به چالشــی بزرگ در کشــور تبدیل
شــده اســت .اختصــاص ارز ترجیحــی به
کاالهای اساســی میتواند به قشــر آسیب
پذبــر جامعه کمک کند ،اما ضعف سیســتم
توزیع و نظارت تا پیش از این نتوانســته در
میانمدت از افزایش قیمــت آنها جلوگیری
کند.وی با اشــاره به معایــب تخصیص ارز
ترجیحی  4200تومانی میگوید :گســترش
ت جویی و همچنین افزایش شدید
فساد و ران 
تقاضا بــرای کاالهای مشــمول تخصیص
ارز  4200تومانی ،از جمله معایب سیاســت
تخصیص ارز ترجیحی  4200تومانی اســت
که اگر به شکل درستی ســاماندهی نگردد
میتواند بــه کمبود منابــع ارزی بینجامد و
بحرانهای ارزی را در پی داشته باشد.
قدرت خرید به واسطه کنترل قیمتها

بیاتی تاکید میکند :در شــرایط شوک ارزی،
تثبیــت قیمت کاالها (ولو تعــداد محدودی
کاال) ،بیش از پرداخت یارانه نقدی منافع فقرا
را تأمیــن میکند .چرا که ارزش یارانه نقدی
به سرعت مستهلک میشود اما کنترل قیمت
کاالها قــدرت خرید فقــرا را در حد تأمین
امنیت غذایی حفظ میکند.

این کارشــناس اقتصــادی با بیــان اینکه
«کنتــرل نــرخ ارز عامل تاثیرگــذار و حائز
اهمیت برای حمایــت از مصرف کنندهها و
قشــر ضعیف جامعه است» میافزاید :کنترل
نرخ ارز به عنــوان مهمترین نرخ در اقتصاد
اســت که میتواند هدفی بزرگتر نســبت به
تثبیت قیمت چند قلم کاال باشــد .چراکه در
این پروســه هدف از کنترل نــرخ ارز ،ثبات
بخشــی به متغیرهای کالن اقتصادی است
و صرف ًا کنترل موقت قیمت چند قلم کاال را
شامل نمیشود.
اهمیت رفع نقایص سیاستها

وی ادامه میدهد :بنابراین سیاســت تثبیت
نرخ ارز یک سیاســت صرف ًا حمایتی اســت
و اگر از اثرات ســوء ناشــی از تغییر نرخ ارز
در اقتصاد کشــور که سبب تغییرات گسترده
در ســایر متغیرهای کالن میشــود ،غافل
بمانیم دچار اشــتباه بزرگی میشویم .اگرچه
نحوه اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز ،در سال
گذشته بدون فراهم آوردن مقدمات الزم و به
شکلی نادرســت اجرا شده و تبعاتی همچون
ایجــاد رانت و فســاد را درپی داشــته ،اما
نادرستی اجرای یک سیاست اقتصادی بدون
در اختیار داشــتن طرح دقیق و تخمین آثار
اجرای آن ،دلیل کافی برای حذف سیاســت
فعلی نیســت؛ چرا که ممکن اســت تبعات
اقتصــادی و اجتماعی حذف یک سیاســت
نادرســت ،از تداوم اجرای آن بیشــتر باشد.
زمانی میتوان به حذف سیاست و جایگزینی
آن با سیاســت دیگر توصیه کرد که سیاست
جایگزین ،قادر باشد همه یا برخی از نقایص
سیاست مذکور را رفع نماید.
ایــن پژوهشــگر اقتصادی در پایــان تاکید
میکند :نظارت کامل بر فرآیند قیمتگذاری
و توزیــع این کاالها بیــن مصرف کنندگان
میتواند مســکنی بر بازار آشفته کنونی باشد
و در راســتای حمایــت از اقشــار ضعیف و
آســیبپذیر گام بردارد .هرچند بی شک این
موضوع مستلزم نظارت صددرصدی کارگروه
بر ارز ترجیحی با تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی
است.

عرضه مرغ۳۲هزار تومانی،گرانفروشی است
نایب رئیس کانون سراســری مرغداران گوشتی با بیان
اینکه عرضه مرغ به قیمت  ۳۲هزار تومان گرانفروشــی
است ،گفت:دستگاه های نظارتی با گرانفروشان قاطعانه
برخورد کنند.
به گزارش روزنامه «صبح امرور» و به نقل از مهر ،حبیب
اســداهلل نژاد با اشــاره به اینکه قیمت مرغ در واحدهای
مرغداری و عرضه عمده افزایش نداشــته است ،عرضه
ایــن کاال را به قیمت  ۳۲هزار تومان گران فروشــی و
ســودجویی خواند و از دســتگاههای نظارتی خواست با
گران فروشان قاطعانه برخورد کنند.
وی با اشاره به اینکه ســتاد تنظیم بازار درخواست ۱۳۰

میلیون قطعه جوجه ریزی برای بهمن ماه را داشته است،
اضافه کرد :اگر این میزان جوجهریزی انجام شــده باشد،
با توجه به نیاز کشــور نباید کمبودی در حوزه تأمین مرغ
وجود داشته باشــد و مرغداران گوشتی وظیفه خود را در
راستای سیاســتهای برنامه ریزی تولید به شرط تولید
جوجه مطابق با سیاست ابالغی انجام میدهند
اســداهلل نژاد قیمت هر کیلوگرم مــرغ زنده را در صورت
تأمیــن صد درصد نهاده به شــکلی کــه در حال حاضر
انجام میشــود حدود  ۱۶هزار تومــان و مرغ گرم آماده
طبخ را  ۲۳هزار تومان اعالم کرد و گفت :متأسفانه طی
هفتههای اخیر تقاضای کاذب در بازار افزایش داشــته و

مردم خیلی بیشتر از نیازشان مرغ خریداری میکنند.
این فعال بخش خصوصی با اشــاره به اینکه بسیاری از
واحدها نیز اقدام به عرضه مــرغ به صورت قطعه بندی
کردهاند ،گفت :این مسئله نیز باعث افزایش قیمت شده؛
به خاطر اینکه حاشــیه سود این واحدها بسیار باالست و
گاهی مرغ دولتی هم وارد این چرخه میشود.
این فعال بخش خصوصی همچنین با بیان اینکه از دیگر
دالیــل افزایش قیمت مرغ عرضــه آن به دو نرخ آزاد و
دولتی اســت ،ادامه داد :این مســئله باعث افزایش سود
جویی هم در توزیع پس از کشــتار و هم در توزیع صنفی
شــده اســت ضمن اینکه نظارتی بر روند عرضه مرغ به

واحدهــای صنفی و از واحدهای صنفی به مصرف کننده
وجود ندارد و این مسئله نیز چالشهای زیادی را به وجود
آورده است.
اســداهلل نژاد متوســط قیمت آزاد مرغ را در بازار حدود
 ۱۸,۵۰۰تومان اعالم کرد و گفت :با توجه به قیمت مرغ
زنده قیمت مرغ گرم در بازار غیر دولتی هم نباید بیش از
 ۲۵تا  ۲۶هزار تومان باشد.

توزیع گسترده میوه از  ۲۲اسفند
دبیر ســتاد تنظیم بازار با بیان اینکه انباشــت میوه در کشور
داریم ،گفت :با واردات موز تغییر قیمتی ایجاد شده را جبران
می کنیم و قیمت موز در هفته های آتی به تعادل می رسد.
به گــزارش روزنامه «صبــح امروز» و به نقــل از وزارت
صمت ،عباس قبادی با اعالم اینکه با انباشت میوه در کشور

مواجهیم ،اظهار داشــت :نزدیک به  ۵۰۰هزار تن پرتقال در
شمال کشور و بیش از این مقدار نیز سیب داریم که به نوبت
عرضه خواهد شــد ،حتی به دنبال صادرات سیب نیز هستیم
و مــردم از لحــاظ تأمین میوه مورد نیاز خــود نباید نگرانی
داشته باشند.
دبیر ســتاد تنظیم بازار افزود :حدود  ۲۰استان میوه خود را از
انبارهای شمال و غرب کشور به استانهای متبوع خود برده
اند و اگر تمامی این میوهها جابجا گردد از  ۲۲اسفندماه توزیع
میوه شروع خواهد شد.
وی اضافه کــرد :قیمت میوه در همان ایام نیز تعیین خواهد

شد که یقین ًا کمتر از قیمت فعلی بازار خواهد بود.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت تصریح کرد :قیمت هر
کیلوگرم ســیب در میدان بهمن تهــران تقریب ًا  ۷تا  ۹هزار
تومــان و در میادین میوه و ترهبار کمتــر از  ۱۰هزار تومان
است .سیب قرمز و ســیب زرد هم حدود  ۱۱هزار تومان به
فروش میرســد .البته هزینههای تولید نیز باالست و سیب
کمتر از این مقدار برای باغدار صرفه اقتصادی نیز ندارد.
قبادی گفت :در سال  ۱۳۹۸نسبت به  ۱۳۹۷حدود  ۷۰درصد
رشد صادراتی و امسال به نسبت سال  ۱۳۹۸حدود  ۳۰درصد
رشد صادراتی در میوه داشتیم و باید توجه داشت که سرکوب

قیمت از طرفی ســبب به مخاطره افتادن تولید و متعاقب آن
صادرات میشود.
وی در خصوص موز نیز بیــان کرد :مقداری افزایش قیمت
موز را در هفته گذشــته شاهد بودیم که با واردات این تغییر
قیمتی را جبــران میکنیم و قیمت موز در هفتههای آتی به
تعادل میرسد.
معاون وزیر صمت در خصوص نوسان قیمت میوه در بازار نیز
گفت :فصل تولید با فصل عرضه متفاوت اســت .مث ً
ال تولید
برخی میوهها در پاییز اما پیک مصرف آنها فروردین ماه است
که بخشی از نوسانات به این موضوع باز میگردد.

فاطمه یزدانپناه  /مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی ظهر روز گذشته در نشست
خبری با خبرنگاران ،اظهارکرد :در سال جاری  ۲۳۰مسکن برای مددجویان کمیته امداد
ساخته شده که برای این تعداد مسکن  ۲۸میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان هزینه شده است.
به گزارش روزنامه « صبح امروز» وی با اشاره به اینکه 61هزار نفر تحت پوشش هستند،
افزود :افراد تحت پوشش با توجه به ثبت اطالعات خویش در سامانه الویتبندی میشوند
و سپس مسکن مورد نظر در اختیار آنها قرار میگیرد.
الهی راد تصریح کرد :این  61هزار نفر به  3گروه تقسیم میشوند که عبارتند از؛ گروه اول
خانواران معیشت بگیر که تعداد آن  ۳۱هزار و  ۹۶۶خانوار است .گروه دوم کسانی که از
خدمات کمیته امداد بهره میگیرند ،که شامل خانوادههای تبصره  ۱۴هستند و ارائه خدمات
به این گروه برای رفع فقر مطلق است که تعداد آن به  ۱۷هزار و  ۳۲۲خانوار میرسد.
وی افزود :در گروه سوم نیز ،سه هزار و  ۵۰۹خانوار نیز در استان تحت عنوان مادران
شیرده هستند که خدمت دریافت میکنند و تا  ۱۲ماه به مادران شیرده بن کارت با مبلغ
 ۲۰۰هزار تومان ارائه میشود که این امر در جهت جلوگیری از سوء تغذیه مادر است.
مجید الهی راد طی 11ماه اخیر منتهی به 1400از رشد  84درصدی مشارکتهای مردمی
به ارزش  108میلیارد و 508میلیون تومان و رشد 56درصدی زکات به ارزش 19میلیارد و
 500میلیون تومان خبرداد و افزود :در سال جاری خوشبختانه در زمینههای مختلف علی
رغم اینکه بعضی از استانها رشد منفی داشتند ،استان خراسان شمالی نه تنها متمایز از انها
بوده بلکه در بخشهای دیگر جز گروههای برتر در کشور بوده است.
این مقام مسئول تصریح کرد :در راستای طرح زندگی دوباره  ۳۰نفر از مددجویان کمیته
امداد این استان به زندگی مجدد بازگشتند که از این تعداد  ۱۳مورد که از همسر خود
جدا شده بودند با تالشهای صورت گرفته دوباره به زندگی خود بازگشتند و عالوه بر آن
 ۱۷مورد نیز ازدواج مجدد داشتهاند.وی یادآور شد :همچنین باتوجه به طرح اشتغالزایی در
طی11ماه اخیر شاهد 3هزارو  353مورد اشتغالزایی بودیم که در این زمینه اعتباری بالغ
بر  147میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شد و این اعتبار تا پایان سال به  170میلیارد
تومان خواهد رسید.
در پایان الهی راد با تبریک هفته نیکوکاری از توزیع  14هزار پرس غذای گرم در روز
چهارشنبه دربین نیازمندان خبرداد.

تجارت  ۶۵میلیارد دالری ایران در سال جاری

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت :ایران در ۱۱ماهه سالجاری  ۶۵میلیارد دالر تجارت
خارجی انجام داده است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایسنا ،حمید زادبوم در نشست خبری که
ظهر روز گذشته با موضوع رونمایی از سامانه های قرنطینه گیاهی در سازمان حفظ نباتات
برگزار شد ،اظهار کرد :ایران علی رغم همه تحریم ها سال گذشته بیش از  ۸۰میلیارد دالر
تجارت خارجی انجام داد و در ۱۱ماهه امسال نیز  ۶۵میلیارد دالر تجارت خارجی انجام شد
که حدود  ۳۴درصد آن واردات و حدود  ۳۱درصد آن صادرات است.
وی با بیان اینکه هدف تحریم ها این است که تعامل و تجارت جهانی ایران تحت تاثیر
قرار گیرد ،افزود:در این شرایط سخت تنها بخشی که رشد صادرات داشته بخش کشاورزی
بوده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و
واردات نهادههای مورد نیاز این بخش مورد توافق همه است ،گفت :واردات و صادرات
نیازمند ملزوماتی است و آشنایی و تسلط بر مقررات بین المللی از مهمترین الزامات آن
است و سامانه های پلمب قرنطینه ای از اقدامات ارزشمند در این راستا است.

روغن خام موجود در گمرکات به اندازه نیاز
 ۴ماه کشور است

دبیر ستاد تنظیم بازار با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی در تامین روغن مورد نیاز کشور وجود
ندارد گفت :روغن خام موجود در گمرکات کشور به اندازه تامین نیاز  ۴ماه کشور است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از خبرگزاری تسنیم ،عباس قبادی روز گذشته
در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه در تامین روغن خام
مورد نیاز واحدهای تولیدی هیچ مشکلی وجود ندارد گفت :روغن خام موجود در گمرکات
کشور به اندازه مصرف  4ماه کشور است.
دبیر ستاد تنظیم بازار افزود :روغن خام موجود در گمرکات بالغ بر  450هزار تن است که
به اندازه مصرف  4ماه کشور است.
وی افزود :در سال های گذشته کارخانجات روغن در ایام نوروز حدود  15روز تعطیلی
داشتند که امسال مقرر شد تعطیلی کارخانه ها حداکثر به سه روز کاهش یابد و
کارخانجات برای تامین نیاز روغن با سه شیفت کار کنند تا کسری روغن در بازار جبران
شود.
قبادی با اشاره به اینکه سهمیه ورق نیز برای کارخانجات روغن در نظر گرفته شده است،
گفت :لذا مقرر شد که کل نیاز حلب کارخانجات روغن تامین شود و معاونت امور صنایع
وزارت صمت نیز این کار را انجام داده است.
وی گفت :در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار گزارشی از روند قیمت ها در بازار ارایه شد که
براساس این گزارش در هفته گذشته تنها در سه یا چهار قلم کاال افزایش قیمت داشته ایم
و لذا در مابقی کاالها ثبات نسبی قیمتها حاکم بوده است و در حوزه کاالهای اساسی نیز
شرایط خوبی داشته ایم .البته روند وروی کاال به کشور با ثبات و مناسب است و مقادیر
قابل توجه کاال از بنادر و گمرکات کشور در حال ترخیص است.

اطالعیه مهم تامین اجتماعی برای
بازنشستگان و مستمری بگیران

صدور دفاتر درمانی سازمان تامین اجتماعی در شعب و کارگزاریهای این سازمان از اول
اسفند متوقف شده است و هیچ دفترچه یا کارت جدیدی جایگزین دفاتر درمانی فعلی
نمیشود.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از کارگر آنالین ،سازمان تامین اجتماعی اعالم
کرد  :بیمهشدگان و بازنشستگانی که برگههای دفاتر آنها به اتمام میرسد نگران نباشند
با همراه داشتن یکی از مدارک معتبر (کارت ملی ،شناسنامه ،برگه اول دفترچه بیمه) به
پزشک و مراکز درمانی مراجعه کنند و خدمات الزم را دریافت میکنند.
دفاتر درمانی سازمان تامین اجتماعی بتدریج حذف میشود و دفاتر درمانی فعلی نزد بیمه
شدگان تا آخرین برگ آن اعتبار دارد و قابل استفاده است .پس از اتمام دفاتر درمانی،
درخواست میشود بیمه شدگان به شعب و کارگزاریها مراجعه نکنند زیرا از اول اسفند
دفترچه جدید صادر نمیشود.
در این میان ،شرکتهای سودجو و افراد شیاد با بیمه شدگان و بازنشستگان تماس
میگیرند و به بهانه توقف انتشار دفترچه ،کارت بیمه درمان طالیی ،کارت هوشمند درمان،
کارت تکمیلی درمان و… را به آنها معرفی میکنند و مدعی میشوند در قبال دریافت
وجه کارت جدید برای آنها صادر کنند .این افراد صرفا قصد اخاذی دارند و بار دیگر این
سازمان تاکید میکند در قبال حذف تدریجی دفترچهها هیچ کارت و دفترچه جدیدی
صادر نمیشود و هر تماس و یا مراجعه به بیمه شدگان با عنوان صدور کارت جدید درمان
کالهبرداری است و بیمه شدگان به این تماسها اعتنا نکنند و موضوع را به مرکز ارتباطات
مردمی این سازمان  ۱۴۲۰اطالع دهند.

اجتماعی
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سرپرست اداره حفاظت محیط زیست سرخس:

جمعیت پرندگان مهاجر در تاالب بزنگان
افزایش یافتند

سرپرســت اداره حفاظت محیط زیست سرخس گفت :با توجه به احیای تاالب بزنگان و باال آمدن
سطح آب دریاچه ،جمعیت پرندگان مهاجر نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
ایســنا نوشت :حسن ابراهیمی با بیان اینکه «با توجه به طرحهایی که در سالهای اخیر اجرا شده،
ســطح آب دریاچه بزنگان نسبت به ســال گذشــته افزایش یافته و این افزایش سطح آب نقش
بســزایی در افزایش جمعیت پرندگان مهاجر داشته اســت» تشریح کرد :عالوه بر احیای دریاچه و
باال آمدن ســطح آب ،سرمای مناطق سیبری که مبدأ پرندگان است همچنین امنیتی که در منطقه
برای پرندگان به وجود آمده اســت باعث شــد که جمعیت پرندگان مهاجر دریاچه بزنگان نســبت
به ســال گذشته دو برابر شود .به طوری که سال گذشــته  ۱۰۰۰قطعه پرنده داشتیم ،اما جمعیت
این پرندگان مهاجر در ســال جاری به حدود  ۲۰۰۰قطعه رســید و میتوان گفت افزایش صد در
صدی جمعیت پرندگان را در منطقه شــاهد بودهایم.به گفته وی ،دریاچه بزنگان نقطه تالقی مسیر
مهاجرت پرندگان سیبری و ســایر مناطق است همچنین وجود رودخانه تجن ،رودخانه کشفرود،
سد دوســتی و بندهای خاکی باعث شده که شهرستان سرخس منطقه امنی برای پرندگان مهاجر
باشــد .بیشــتر گونههای پرندگان مهاجر از نوع چنگر ،آنقوت و اردک ســر ســبز بوده و علیرغم
افزایش جمعیت پرندگان ،ســال جاری گونه جدیدی در منطقه ثبت نشد.ابراهیمی با اشاره به اینکه
شهرســتان سرخس به دلیل شرایط مناسب برای حضور پرندگان و تنوع باالی پرندگان ،به بهشت
پرندهشناســان معروف است ،گفت :سایت بزنگان یکی از سایتهای پرندهنگاری خیلی شاخص در
کشــور است و چنان چه ســطح آب تاالب باالتر رود ،شوری آب دریاچه کمتر شده و شرایط برای
زیست ماهیها فراهم میشود که به تبع آن تنوع پرندگان مهاجر در منطقه زیاد خواهد شد.
سرپرســت حفاظت محیط زیست سرخس خاطر نشــان کرد :بارندگیهای خوبی که در سال های
اخیر داشتیم همچنین طرحهایی که برای احیای دریاچه انجام شده باعث شد سطح آب دریاچه باال
بیاید ،اما هنوز ســطح آب دریاچه با دوره قبل از خشکسالیهای  ۲۰ساله که به واسطه آن دریاچه
بزنگان به عروس دریاچههای کشــور شهرت یافته اســت ،فاصله زیادی دارد .امیدواریم با تداوم
نزوالت جوی و همراهی و حمایت مردم و جوامع محلی به سطح مطلوب و قابل قبول برسیم.
وی احداث منبع آب ،احداث کانال بتنی برای هدایت ســیالب و اجرای طرح لولهکشــی آب مازاد
کشاورزی که بر طبق آن آب چشمه سرآسیاب به دریاچه منتقل شده را از جمله طرحهای اجرا شده
بــرای احیای دریاچه بزنگان عنوان کرد و افزود :این طرحها در ســالهای  ۹۵تا  ۹۷و با اعتباری
بالغ بر  ۶۰۰میلیون تومان از محل اعتبارات ابراهیمی با بیان اینکه «حضور پرندگان مهاجر ،نقش
بســزایی در باال رفتن پتانسیل گردشگری و اکوتوریســتی منطقه دارد» اظهار کرد :افزایش تنوع
پرندگان مهاجر قطعا عوایدی برای منطقه خواهد داشــت و روستای بزنگان و روستاهای اطراف به
نوعی مدیون برکات این دریاچه هســتند چه به لحاظ گردشــگری و چه به لحاظ شهرتی که این
دریاچه برای منطقه داشــته است.ابراهیمی در پاسخ به این ســوال که آیا با توجه به اینکه دریاچه
بزنگان پرندگان مهاجر زیادی دارد آیا نمونهای از ابتالی به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در منطقه
مشاهده شده است یا خیر ،گفت :با توجه به شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در نقاطی از کشور و
قبل از آن با حساسیت زیادی از مهرماه رصد و پایش را شروع کردیم و خوشبختانه تاکنون موردی
از ابتالی پرندگان در حوزه حیات وحش شهرستان مشاهده نشده است.

دبیر فدراسیون ورزشهای همگانی:

کرونا نگاهی جدید در ورزشهای همگانی ایجاد کرد

دبیر فدراسیون ورزش های همگانی گفت :کرونا نگاهی جدید در این نوع ورزش ایجاد کرده است
بگونهای که دیگر به این حوزه تنها در قالب پیادهروی نگاه نمیشود.
ایرنا نوشــت :محمدرضا فروحی در مجمع انتخاباتی رییس هیات ورزش های همگانی خراســان
شــمالی افزود :اگرچه کرونا میزان فعالیت های ورزشی قهرمانی و پیرو آن ورزش های همگانی را
کاهش داده است ولی فرصتی در این حوزه ،برای اجرای برنامه هایی با نگاه متفاوت ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه «تندرســتی عمومی و ورزش همگانی اولویت مجموعه حاکمیتی کشــور است»
اظهار کرد :رهبر معظم انقالب بارها در ســخنان خود بر ورزش همگانی و ســامت عمومی تاکید
داشــته و ورزش قهرمانی را در اولویت دوم ورزش ها قرار داده اند.فروحی با اشــاره به حاکم بودن
نگاه علمی و پژوهشــی در فدارسیون ورزش های همگانی تصریح کرد :ورزش های همگانی نباید
محدود به پیاده روی عمومی باشد بلکه این فدراسیون باید برای بیش از  ۸۰میلیون ایرانی از زمان
تولد تا زمانی که از دنیا می روند ،برنامه داشته باشد.وی با بیان اینکه خراسان شمالی «در بسیاری
از برنامههای ورزشهای همگانی جزو اســتانهای برتر اســت» خاطرنشان کرد :صدرنشینی این
اســتان در لیگ تندرستی کشور نشان از کار تیمی و علمی این هیات ورزشی استان دارد.در مجمع
انتخاباتی ورزش های همگانی خراســان شمالی ،محمد آزاد بیگی و مجید جودت نامزدهای احراز
ریاست این هیات ورزشی بودند که در این میان محمد آزاد بیگی ،پیش از رایگیری انصراف خود
را اعالم کرد و مجید جودت توانست با کسب  ۱۵رای برای سومین دوره متوالی ریاست این هیات
ورزشی استان را عهده دار شود.

کرونا بازهم سرکش شد

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ویروس جهشیافته کرونا مهاجمتر از گذشته شده است،
گفت :سد مقابله با ویروس جهشیافته تشدید رعایت پروتکلهای بهداشتی ،استفاده جدی از ماسک،
پرهیز از تردد غیرضروری و محدود شــدن جمعهای خانوادگی است.به گزارش «صبح امروز» سیما
ســادات الری ،با بیان اینکه «ویروس جهشیافته انگلیســی که هم اکنون در بسیاری از استانهای
کشور در حال گردش است چندین برابر ویروس قبلی قدرت سرایت دارد» اظهار کرد :مهمترین سد
مقابله با ویروس جهشیافته ،تشــدید رعایت پروتکلهای بهداشتی ،استفاده جدی از ماسک ،پرهیز
از تردد غیرضروری و محدود شــدن جمعهای خانوادگی است .امیدواریم با تقویت حساسیت عمومی
نسبت به کووید ۱۹با کمک و یاری یکدیگر مانع از ایجاد موج چهارم بیماری در کشور شویم.

چالشهای جدید پیش رو؛ جهشهای
مداوم ویروس

فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران ،مســئله جدی در شیوع بیماری کرونا را
شــکلگیری جهشهای ویروس دانســت و گفت :پیشبینی میشــود با فراز و فرودهایی
به لحاظ گســترش اپیدمی روبرو شویم.مهر نوشــت :علیرضا زالی ،در نشست هیأت امنای
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی ،ضمن تبیین وضعیت شیوع اپیدمی کرونا در تهران،
اظهار کرد :اگرچه هنوز خیزش چهارم بیماری در تهران شــکل نگرفته ،ولی در عین حال
موج بیماری در حال شــعله ور تر شدن است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با
اشاره به اینکه مســئله جدی در شیوع کرونا شکل گیری جهشهای ویروس است ،افزود:
با توجه به مدل سینوســی شیوع کرونا در تهران ،پیشبینی میشود کالنشهر تهران با فراز
و فرودهایی به لحاظ گســترش اپیدمی روبرو باشد.وی با تاکید بر اینکه گستردگی انتشار و
قدرت ســرایتپذیری کووید  ۱۹با جهشهای ایجاد شده باال رفته است ،خاطرنشان کرد:
متأســفانه تغییر الگوی سنی ابتالء در این بیماری که بیشتر بین گروههای سنی پنج تا ۲۵
ساله است ،نشــان از تغییراتی در ســاختار این ویروس دارد .همچنان پاسخ قطعی به این
ســوال که آیا جهشهای جدید به درمانهای متعارف و واکسیناسیون مقاوم است یا خیر،
وجود ندارد.فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران ،گفت :دنیا با ویروسی مهاجم
روبرو اســت که میتواند میــزان ابتالء و به دنبال آن مرگومیرها را به طور چشــمگیری
افزایــش دهد؛ بنابراین اهتمام بیشــتر و رعایت پروتکلهای بهداشــتی و همچنین اعمال
سیاســتهای الزم با هدف کاهش بار اپیدمی ضــرورت دارد.زالی اظهار امیدواری کرد که
انجام واکسیناســیون به عنوان پنجره طالیی قطع زنجیره کرونا هر چه ســریعتر در سطح
گسترده و برای گروههای هدف در کشور اجرا شود.

نظر حقوقدانان در مورد قوانین مربوط به مهریه چیست؟

ســرویس اجتماعی  /مهریه به عنوان
قدرت اتکای زن برای ادامه زندگی زناشویی
همواره از مســائل مورد توجــه خانوادهها در
زمان ازدواج فرزندانشــان بوده است .اگر چه
که در طول دهههــای گوناگون نوع مهریه
بســته به شــرایط زمانی و اجتماعی جامعه
دستخوش تغییراتی شده ،اما همواره اهرمی
برای پایداری بقای خانوادگی البته به اعتقاد
برخی بوده اســت .اما در چند ســال اخیر به
دلیل تغییرات زیادی که در وضعیت اقتصادی
جامعه به وجود آمده شرایط مربوط به مهریه
نیز دگرگون شــده اســت .درواقع وضعیت
اقتصادی و باالرفتن قیمت ســکه منجرشده
تا افراد در پرداخت حتی تعداد اندک ســکه
نیز دچار مشــکل شوند واین شرایط منجر به
افزایش تعداد زندانیهای مهریه بوده است.
به گــزارش روزنامه «صبــح امروز» در
این بین مجلــس یازدهم با ارائه طرحی
تغییــرات زیادی را در زمینــه مهریه به
وجود آورد .حســن نوروزی ،سخنگوی
کمیســیون قضایــی مجلس شــورای
اسالمی با بیان اینکه «اعضای کمیسیون
قضائی معتقد هســتند کــه زندان جای
بزهکار است نه بدهکار از این رو بدهکار
مهریه اگــر توان پرداخــت آن را ندارد
نباید روانه زندان شود چرا که بدهکاران
مهریه به جای زندان باید آزاد باشــند تا
بتوانند کار کند و مهریه خود را پرداخت
کنند» تشــریح کرد :در مجلس گذشته
قانونی در رابطه با مهریه مصوب شد که

معضلی به نام مهریه

باالی  ۱۱۰ســکه مهریه زندان نخواهد
داشت ،اما با توجه به افزایش قیمت سکه
کمیسیون قضایی مجلس یازدهم طرحی
مدنظر دارد که مهریه بیش از  ۵ســکه
زندان نداشته باشد.
درواقع مجلس یازدهم بــه این وضعیت که
افراد توانایی پرداخت ســکه بــه دلیل باال
رفتن قیمــت آن را ندارند تصمیــم به ارائه
چنین مصوبهای گرفت .حال آنکه حقوقدانان
معتقدند که چنین مصوبهای بر خالف قانون
اســت و تبعات زیادی برای زندگی زنان به
همراه دارد.
اخیرا نیز با طرح موضوعی که افراد میتوانند
مهریه را به صورت ارز دیجیتال و بیتکویین
در نظر بگیرند روبهرو شدهایم .چنین شرایطی
این پرسش را ایجاد میکند که وضعیت فعلی
میتواند چه آسیبهایی به بنیان خانواده وارد
کند.
در این راســتا مجتبی زاهدیان ،رئیس کانون
وکالی دادگســتری خراســان تشریح کرد:
یکی از چالشهای جدی در حقوق خانواده و
دعاوی خانوادگی بحث مهریه است .در یک
دوره زمانی شــاید حجم زیــادی از زندانیان
کشور به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه
در زندان حضور داشــتند و ســالها زندانی
بــودن برخی از این افــراد هیچ نتیجهای به
همراه نداشته است .در واقع اگر فرد آزاد باشد
احتمال داشــتن شــغل و در پی آن پرداخت
مهریه بیشتر خواهد بود.
بــه گفتــه وی ،در ایــن شــرایط ،وضعیت

درنتیجه باید به این
نکته توجه کنیم که اگر قرار
باشد بحث مطالبه مهریه و
زندانی کردن مردان به شدت
سابق ادامه میداشت احتمال
حدود  80 - 70درصد
مردان به دلیل عدم توانایی
در پرداخت مهریه زندانی
میشدند

اقتصــادی نیز مزید بر علت شــده اســت و
افزایش قیمت ســکه باعث به وجود آوردن
مشکالت بیشــتری شــده .واقعیت امر این
اســت که نتیجه و تأثیر مشکالت اقتصادی
منجر به ایجاد فشارهای روانی بر افراد و در
نتیجه افزایش اختالفات خانوادگی میشود.
درنتیجه باید به این نکته توجه کنیم که اگر
قرار باشد بحث مطالبه مهریه و زندانی کردن
مردان به شدت سابق ادامه میداشت احتمال
حــدود  80 – 70درصد مردان به دلیل عدم
توانایی در پرداخت مهریه زندانی میشدند.
زاهدیان با اشــاره به اینکه باید تمام جوانب
در بعــد قانونگذاری در نظر گرفته شــود،

گفت :معتقدم اگر قرار باشد قانونگذار یا قوه
قضاییه ،تصمیمی در مورد مســألهای بگیرد
بایستی تمامی جهات را در نظر داشته باشد.
یعنی هم مســأله زندانی شــدن یک مرد و
تبعات منفی ناشــی از آن بایســتی در نظر
گرفته شــود و هم در مقابل حقوق زن نیز در
این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
تصمیمگیریها با لحاظ کردن همه حوزهها
و جهات نیست

وی خاطرنشان کرد :متأســفانه در کشور ما
تصمیمگیریها با لحاظ کردن همه حوزهها
و جهات نیست .درواقع زمانی که میخواهیم
در یک حوزه مشــکلی را حل کنیم؛ موقت ًا به
شکل یک ُمسکن به مســأله پرداخته شده،
اما بعد از مدتی مجدد گرفتاریهای دیگری
ایجاد میشود .درواقع مشکل جدی همین در
نظر نگرفتن ابعاد گوناگون است.
رئیس کانون وکالی دادگســتری خراســان
بــا بیان اینکــه «آنچه که در حــوزه حقوق
خانواده اهمیت دارد توجــه به بحث تعامل،
عشق ،عالقه و محبت به عنوان ،عامل بقای
زندگی اســت» تشریح کرد :نکته مهم ایجاد
فرهنگسازی الزم در این زمینه است؛ بدین
معنا که نباید زندگی مشترک را با پول ،سکه
و مهریــه معاوضه کرد .درواقع باید این نگاه
در هر دو طرف مرد و زن ایجاد شود.
عملکرد جزیرهای نتیجه اثربخشی ندارد

به گفتــه وی متأســفانه از آثــار نامطلوب
مشــکالت اقتصادی و غلبه یافتن مســائل
مادی بر بعد معنوی کاهش اعتماد بین افراد،

باالرفتن میزان توقعات و  ...اســت .مشکل
امروز کشور ،فرهنگی است؛ یعنی بسترسازی
فرهنگی صــورت نگرفته اســت .همچنین
جزیــرهای عمل کــردن بخشهای مختلف
منجر شــده که در این زمینه نتیجه دلخواه
حاصل نشود.
زاهدیان در پاســخ به این پرسش که آیا این
احتمال وجود دارد که تغییراتی در این قانون
ایجاد شود؟ بیان کرد :قطعا تغییر قابل تصور
است .تغییراتی که در چند سال گذشته اتفاق
افتاده تحــت تأثیر مســائل روز جامعه بوده
است .نیاز است تا با توجه به وضعیت موجود
و زمان ،تدبیرات الزم در این مســائل اتخاذ
شــود .درنتیجه نباید تأکیــد بر مصوباتی که
قبال در قانونی بوده ،وجود داشته باشد .بدین
معنا که برخی قوانین نمیتوانند همیشــگی
باشد .از ســویی دیگر نباید همواره به دنبال
مقررات و مصوبات جدیدی بود؛ چراکه زیاد
شــدن قوانین و مقررات و تنوع آنها برای
مردم ایجاد مشکل میکند.
وی افزود :مســأله این اســت که در زمان
تصویب و پیشبینی یــک مصوبه_از جمله
مصوبــه اخیر مهریه_ بایســتی تمامی اهل
فن حضور داشــته و اظهار نظر کنند؛ چراکه
تنها یک بعد مســأله مهریه ،حقوقی اســت
و ابعــاد دیگر اقتصــادی ،اجتماعی ،فقهی و
روانشناسی هم داراست .درنتیجه تمامی این
ابعاد در تدوین مقررات باید دخیل باشند .اگر
چنین باشــد اتفاقاتی از این دست دیگر رخ
نخواهد داد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو پاسخ داد:

چرایی کمبود انسولین در کشور
سخنگوی ســازمان غذا و دارو ،در ارتباط با اینکه چرا بعضا
شــاهد کمبود انسولین قلمی در کشــور هستیم ،توضیحاتی
ارائه داد.
مهر نوشــت :کیانوش جهانپور درباره کمبود انسولین قلمی،
اظهار کرد :اکثر انواع انســولین در بــازار موجود و بعض ًا هم
انســولین بیوســمیالر تولید داخل و برندهای مشابه موجود
اســت .دیابتیهایی که فقط یک نوع برند خاص از انسولین
را مصرف میکنند میتوانند از مشــابه داخلی استفاده کنند
و در مــواردی که وجود ندارد از ســامانه «تی تک» نزدیک
ترین داروخانه به محل سکونت خود را جستجو تا انسولین را
تهیه کنند.به گفته جهانپور ،موضوع کمبود مقطعی انسولین
قلمی شامل همه انواع انسولین نیست ،گاهی یکی دو مورد
از این اقالم دیر به کشــور میرسد که دچار کمبود مقطعی
میشــویم و با تالشهای صورت گرفته تا حد ممکن سعی
بر رفع آن داشتهایم.
وی با اشــاره به یکی از این علتهای کمبود انســولین که
لونقل بینالمللی است ،گفت :با توجه به همه
مربوط به حم 
گیری کووید  ۱۹برخی تاخیرها پیش آمده است .علت دیگر

آن مربوط به فراز و نشــیبهای تخصیص ارز دارو است چرا
که برای واردات انسولین ،مشکالت و ناهماهنگیهایی دیده

میشود که تأثیر آن را در بازار میتوان دید.
جهانپور ادامه داد :ســرعت رشــد مصرف انســولین قلمی

در کشــور از دیگر علل این کمبود مقطعی اســت؛ زیرا در
گذشــته بعض ًا انسولین از زنجیره توزیع رسمی قاچاق و حتی
قاچاق معکوس با توجه به تفاوت قیمت آن به کشــورهای
همجوار دیده میشد که همه اینها منجر شده است تا بعض ًا
دچار کمبود شــویم.وی با تاکید بر اینکــه در آینده نزدیک
این نقایص برطرف خواهد شــد ،افزود :تالش شده است تا
مصرف کننده واقعی به انســولین دست پیدا کند و برای در
اختیار گذاشــتن سهمیه مورد نیاز افراد ،از سامانه «تی تک»
اســتفاده میشود .البته به ســمتی خواهیم رفت تا نام افراد
مبتال به دیابت نیازمند انسولین ،در سامانهای با تأیید معاونت
درمان در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ثبت شوند
تا فقط این افراد بتوانند از انسولین استفاده کنند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو تشریح کرد :موضوع رهگیری
در ســامانه «تی تک» هم ادامه خواهد داشــت تا اطمینان
حاصل شــود که انســولین به دســت مصرف کننده واقعی
میرسد و میزان قاچاق به صفر برسد .به سمتی میرویم که
در سال  ۱۴۰۱عالوه بر رفع مشکالت مقطعی فعلی بتوانیم
در انسولین قلمی خودکفا شویم.

مسعود مردانی ،عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:

اعمال محدودیتها در عید بستگی به رفتار مردم دارد
عضو کمیته علمی ســتاد ملی مقابله با کرونا در خصوص
تصمیم این ســتاد برای اعمــال محدودیتها در عید گفت:
در خصــوص این موارد هنوز صحبتی نشــده اســت ،اما
بستگی به رفتارهای مردم دارد .یعنی اگر ببینیم خیابانها،
شهرها ،شمال و جنوب میخواهد پر از مسافر شود ،مطمئنا
محدودیتهایی منظور خواهیم کرد.
مدارا نوشــت :مسعود مردانی ،در خصوص آخرین وضعیت
شیوع کرونا اظهار کرد :خوشبختانه علیرغم اینکه از حدود
چهار هفتــه پیش با افزایش موارد ابتــای جدید و پیک
کوچکــی از افزایش بیماری ،به خصــوص در موارد جدید
بیماری ،مواجه شدیم که منجر به افزایش بستری هم شد،

اما چون مقطعی بود و فراگیر نشــد ،جای خوشحالی است
که اگر خدا بخواهد ،بیماری در حال جمع شــدن است .در
کل وضعیت بهتری نسبت به یک ماه پیش داریم.
این متخصــص بیماریهــای عفونی با تأکیــد بر اینکه
هشــدارهایی که داده می شود ،بجاست ،گفت :ما در بطن
کار هستیم .من خودم را میگویم؛ ببینید زمانی مطب من
در روز فقط  ۱۳_۱۲مریض داشــت ،االن نزدیک به ۴۰
تــا و زمانی هــم بود که نزدیک بــه  ۸۰مریض در مطب
بود .مشخص است که اینها شانتاژ نیست .وضعیت مطب،
کلینیک و بیمارســتانهای ما مشخص اســت و ما نمی
توانیم دروغ بگوییم .اگر هشــدای داده می شــود ،هشدار

بجایی است .ما دوست نداریم شب عید به جای اینکه مردم
پای ســفره هفت سین بنشینند و در کنار خانواده باشند به
بیمارستان بروند.
عضو کمیته علمی ســتاد ملی مقابله با کرونا در خصوص
تصمیم این ســتاد برای اعمــال محدودیتها در عید گفت:
در خصــوص این موارد هنوز صحبتی نشــده اســت ،اما
بستگی به رفتارهای مردم دارد .یعنی اگر ببینیم خیابانها،
شهرها ،شمال و جنوب میخواهد پر از مسافر شود،مطمئنا
محدودیتهایی منظور خواهیم کرد.
او افزود :ولی اگر وضعیت معقول باشــد ،هیچ کس دلش
نمی خواهد عید عزیزان خراب شود .دوست داریم عزیزان

شاد باشــند و زندگی کنند ،آداب عید مبارکی داشته باشند
و این اشــکالی هم ندارد ولی در حدی نباید باشد که خدا
نکرده باعث تشدید انتقال ویروس شود.
مردانی در خصوص آخرین وضعیت شیوع کرونای انگلیسی
گفت :ما با شیوع این بیماری به خصوص در مناطق جنوبی
کشــور که اخیرا چهارمحال بختیــاری هم به این مناطق
اضافه شــده اســت ،مواجه هســتیم .موارد بیماری رو به
افزایش اســت .اگرچه همه شــهرهای ما در معرض خطر
هســتند اما به نظر میآید ،مناطق جنوبی و حداکثر غربی
و عمدتا هم شــهرهایی که در همسایگی استانهای غربی
کشور عراق هستند ،بیشتر در معرض این بیماری باشند.
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کافه شعر
مهدی رجبی

از اسم دوست پرسیدم صاحبت کو؟
او که مرا با تو
در این تاریک اتاق جفت انداخته ،کجاست
گفتم ببین
انگشت غم نشانم گرفته
سنگری برای سرم نیست
فقط تو ماندهای
کسی تا به حال
تنها با یک اسم زندگی کرده است؟
تنها با یک کلمه حرف زده است؟
دشنامی که در کوچه میگردد منم
دری که در خوشبختی شهر بسته است
این بس نیست؟
این که چون سطل سنگینی لب پر زدهام
و در گلوی چاه گودی گیر کردهام کم است؟
آه ای اسم دوست
حال مرا بپرس
در این دنیا
پرسیدن حالی میماند و استکانی
ایران به جرگه کشورهای دارای گردشگری ساحلی و دریایی پیوست؛

صنعت گردشــگري در دنیا یکــی از منابع
مهم درآمد است که رکن اصلی این پدیده،
جاذبههــاي طبیعی اســت که بــه عنوان
گســتردهترین صنعت خدماتــی در جهان
جایگاه ویژهاي دارد.
ویژگیهای فرهنگ مناطق مختلف به طور
فزاینده مــردم را وادار به صرف تعطیالت و
گذران اوقات فراغــت میکند .در این دوره
از زمــان عوامــل مختلف ایجــاب میکند
که نســبت به نقش گردشــگری خصوصا
گردشگری فرهنگی توجه بیشتری شود ،چرا
کــه نقش فرهنگ از نظر ارتباط اجتماعی و
به عنوان هدایتگر اساسی توسعه اقتصادی
و همگرایی بین گفتمان اقتصادی و فرهنگی
بسیار با اهمیت اســت .همچنین به عقیده
کارشناســان مفهوم گردشگری فرهنگی به
عنوان یک عامل توسعه و منبع اقتصادی و
همچنین عامل رفاه جامعه قابل توجه است.
بنابراین اگر گردشــگری از نظر اجتماعی و
فرهنگی به نحوی مســئوالنه برنامهریزی،
اداره و توســعه داده شــود ،میتواند انواعی
از فایدههای اجتماعــی فرهنگی را در پی
داشته باشــد .این فواید شامل حفظ میراث
فرهنگــی ،ایجــاد فرصت مبــادالت میان
فرهنگی ســاکنان محلی با گردشــگران،
تقویت و احساس غرور در بین جوامع محلی
و همچنین افزایش اســتانداردهای زندگی
میشود.
با این پیش توضیحات خواستیم خبر از انعقاد
تفاهمنامه میان وزارتخانههای گردشگری و
راه و شهرسازی بدهیم .با این اقدام ایران به
جرگه کشورهای دارای گردشگری ساحلی و
دریایی پیوست .چراکه موقعیت استراتژیک
ایران و قرار گرفتن میــان دو دریا ظرفیت
بینظیری برای گردشگری دریایی در اختیار
کشور قرار داده که سالها مغفول مانده بود.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل
از ایرنا ،در سالهای اخیر تغییر سیاستهای
دولت و گرایش به توســعه گردشــگری تا
حدی شــرایط را تغییر داده اســت .یکی از
سیاستهای وزارت گردشگری در سالهای
اخیر تنوع بخشــی به گردشــگری با توجه
به ظرفیتهای کشــور در این عرصه است.
طبیعــت گردی ،گردشــگری روســتایی،
کشــاورزی ،ســاحلی و معدن از جمله تنوع
گردشگری در سالهای اخیر است.
انعقاد تفاهمنامه

روز یکشــنبه وزرای گردشــگری و راه و
شهرســازی به منظور توســعه گردشگری
ســاحلی و دریایی اقدام به انعقاد تفاهمنامه
کردند .این تفاهمنامه در راستای رهنمودهای
رهبر انقالب اســامی درخصوص اهمیت
توســعه مباحث دریایی و ضرورت مشارکت

یک پله رو به باال

و بهرهبــرداری همهجانبه از ظرفیت دریا در
توسعه گردشگری ساحلی و دریایی با تاکید
بر جزایر کشــور و تعامالت دوجانبه و نیز به
موجب تصویبنامه هیات وزیران با موضوع
ابالغ ســند راهبردی توسعه گردشگری به
امضا رسید.
لیــا اژدری مدیــرکل دفتر همــکاری و
توافقهای ملی وزارت گردشــگری با اشاره
به این که توســعه گردشــگری ساحلی و
دریایی طرح بزرگی برای کشور است ،گفت:
به جز دو وزارت گردشــگری و راه ،سازمان
بنادر و همچنین محیط زیست ،وزارت کشور
در این طرح مشارکت فعال دارند.
وی با بیان این که گردشگری پایدار در هر
کشــوری نیازمند مجوزهای محیط زیستی
اســت ،افزود :هــم اکنون در حــال نهایی
شدن تدوین شــیوه نامه مراکز گردشگری
دریایی با حضور ذینفعان هستیم و بالفاصله
کمیتههای مربوطه تشکیل میشود.
در ابتدای فصل گردشگری دریایی
هستیم

اژدری افزود :بر اســاس ارزیابیهای انجام
گرفته به نظر میرسد در  ۶ماه ابتدایی سال
آینده اســتانداردها و ضوابط تعیین شــود و
بتوانیم در اختیار ســرمایهگذاران قرار دهیم.
البتــه در ابتدای فصل گردشــگری دریایی
هستیم.
اژدری با اشاره به تازگی گردشگری دریایی
در ایران گفت :این نوع گردشگری در ایران
جدید اســت؛ بوم گردی نیز حدود  ۱۰سال
طول کشید که رشد کند؛ هم اکنون بیش از
 ۲هزار و  ۲۰۰بوم گردی در کشور تاسیس
شده است.
وی در خصــوص جذابیــت گردشــگری
دریایی در ایران گفت :هم اکنون بســیاری
از سرمایهگذاران بخش خصوصی عالقمند
ســرمایهگذاری در گردشگری دریایی بودند
اما بــه علت نبــود ســازوکار قانونی دچار
سردگمی می شدند.
اژدری در ادامــه با بیان این که عالقه مردم
به سفر به مناطق شــمالی و جنوبی کشور
موید موفقیت این گردشــگری خواهد بود،
افزود :گردشــگری دریایی در تمام کشورها
طرفداران زیادی دارد.
افزایش تجهیزات دریاییتفریحی مورد
توجه سازمان بنادر و دریانوردی قرار
گیرد

همچنیــن علــی اصغــر مونســان وزیر
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی
تصریح کرد :استفاده از ظرفیتهای طبیعی
کشــور را در کنار ظرفیتهای گردشگری
تاریخی و فرهنگی مورد توجه قرار دادیم که
مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار

گرفت و موجب ایجاد حجم باالی اشــتغال
در سراسر کشــور و ایجاد نشاط در مناطق
محروم شد.
وزیــر میراثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدســتی با تاکید بــر اهمیت افزایش
تجهیزات دریاییتفریحی ،بیان کرد :اقدامات
خوبــی در حــوزه گردشــگری دریایی در
سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده است.
با توجه به ظرفیتهای دریایی در شــمال و
جنوب کشور همچنین امکانات خوبی که در
وزارت راه و شهرسازی وجود دارد ،میتوان
موضوع تجهیزات دریاییتفریحی را بهطور
جدی پیگیری و مورد توجه قرار داد.
کمک به کاهش ترافیک شهرها

او راهانــدازی خطوط دریایی بین ســاحل
و جزایــر و بین جزایــر را از دیگر نکات با
اهمیت در توسعه گردشگری دریایی دانست
و افــزود :آمادگی داریم که بســتههایی را
هم برای اقامتهای شــبانه و هم ترددهای
روزانه تعریف کنیم .اگر بتوانیم این خطوط
را راهاندازی و شناورهای مورد نیاز را تامین
کنیــم عالوه بــر موضوع گردشــگری در
کاهش ترافیک شــهرها در ایام پیک کمک
زیادی میشود.
حمایــت از ســاخت هتلهــای دریایی در
شمال و جنوب و آمدن کروزهای بینالمللی
از دیگر نکات مورد اشــاره مونسان بود که
میتواند مورد استقبال گردشگران قرار گیرد
و موجب جلوگیری خروج ارز از کشور شود.
گردشگری دریایی به یک جریان پایدار
منجر شود

وزیر راه و شهرســازی نیز گفت :آنطور که
زمینه برای اســتفاده سازماندهی شده مردم
از ظرفیت دریا و سواحل مهیا نشده است.
محمد اســامی افزود :مــردم میتوانند با
رعایت شئونات از موهبت دریا و زیباییهای
طبیعی استفاده دلچســبی داشته باشند .ما
زیرساختها را به گونهای فراهم نکردیم که
این شرایط مهیا شود.
وی کارآمدســازی بنادر و حرکت به سمت
بنادر نســل ســوم را به عنوان اولویتهای
وزارت راه و شهرســازی در ایــن دوره نام
برد و افزود :نقشــه راهی برای توسعه بنادر
کوچک و بنادر گردشگری همچنین استفاده
از ظرفیــت دریا هم در اشــتغالزایی و هم
تفریحی آماده کردهایم .داشــتن یک برنامه
مدون و ســازمان یافته برای پیشــرفت و
توسعه سواحل و استفاده از تفریحات دریایی
موضوعی است که در این مقطع مورد توجه
ما قرار دارد.
او با اشــاره به اهمیت برنامــه مدون برای
توسعه سواحل و اســتفاده از دریا ،افزود :در
این راســتا باید انضباط همراه با مسئولیت

وجود داشته باشــد و گردشگری دریایی به
یک جریان پایدار منجر شود .با سازوکارهای
مورد نیاز باید مسافرت دریایی به عنوان یک
وسیله ایمن وپابرجا مورد توجه قرار بگیرد و
همواره سفر دریایی برقرار باشد.
رونق اقتصاد و اشتغال دریا

وزیر راه و شهرسازی ،کنترل و ساماندهی
رفــت وآمــد شــناورهای بــدون مجوز و
شناسنامه ،ایجاد مارینا ،ایجاد و ساماندهی
محیطها و پالژهای ویژه بر اساس الگوهای
ســازمان بنــادر ،طرح جامع پیوند شــهر و
بنــدر ،را از جمله رویکردهای دارای اولویت
ســازمان بنادر و دریانوردی نــام برد و ابراز
امیدواری کرد با این اقدامات اقتصاد دریا و
اشتغال دریا رونق بگیرد.
ایران به سمت گردشگری دریایی میرود

معاون گردشــگری کشــور نیز با اشــاره
بــه اهمیت تنوعبخشــی بــه محصوالت
گردشــگری افــزود :خارج شــدن از تک
محصولی بودن گردشــگری همواره مورد
تاکیــد وزارت میراث بوده اســت بر همین
اســاس در حــوزه گردشــگری دریایــی
برنامهریزیها ،راهکارها و آسیبشناســیها
انجام شــده و کمیتهای در این ارتباط شکل
گرفته است.
ولی تیموری تصریح کرد :در گذشــته صرفا
روی گردشگری تاریخی و فرهنگی و نقاط
خاصی بــرای گردشــگران ورودی تمرکز
شــده بود و گردشــگری دریایی که یکی
از ظرفیتهای مهم کشــور اســت مغفول
مانــده بود.تیمــوری همچنین بــه محول
شــدن محوریت همکاریهای گردشگری
پنج کشــور ســاحلی دریای خزر به وزارت
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی
جمهوری اســامی اشــاره کرد و گفت :در
حال نهایی کــردن توافقنامه مشــترک با
وزارت امور خارجه هستیم .قرار است اولین
اجالس وزرای گردشــگری این پنج کشور
ساحلی در استان گلستان برگزار شود.
معاون گردشــگری در پایان یادآور شد :اگر
هماهنگ و با اتکا بــه ظرفیتهای موجود
حرکت کنیم در بعد بینالمللی هم میتوانیم
موفق عمل کنیم.
و در پایان...

به گزارش صبح امروز ،تفاهمنامه همکاری
در راســتای بند ( )۲از شرح وظایف ابالغی
کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ،بنادر
و جزایر کشــور (تحت عنــوان بهرهبرداری
پایــدار از نواحــی ســاحلی و دریایی) ،بین
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دســتی با نمایندگی وزیر میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دستی که از این پس،
وزارت گردشــگری نامیده میشود و وزارت

احتمال گران شدن بلیت سینما
دبیر شــورای صنفی نمایش گفت :هنوز درباره
قیمت بلیتهای سینما برای  ۱۴۰۰تصمیمگیری
نکردهایم ولی احتمال افزایش قیمت وجود دارد.
به گزارش روزنامــه «صبح امروز» و به نقل از
ایرنا مرتضی شایســته در گفتوگو با خبرنگار
فرهنگی ایرنا درباره تصمیمات آخرین جلســه
شــورای صنفی نمایش ،اظهار داشت :عالوه بر
بحث درباره قیمت بلیتهای ســینما ،در جلسه
امروز مقرر شــد دفاتر پخش و تهیهکنندگانی
که متقاضی اکران نوروزی سال  ۱۴۰۰هستند
حداکثر تا تاریخ  ۱۶اســفندماه درخواست کتبی
خود را به دبیرخانه شورای صنفی ارایه کنند.وی
افزود :شــورای صنفی روز  ۱۷اسفندماه نسبت
به معرفی ســه فیلم پرمخاطب ،تصمیمگیری
میکند.دبیر شــورای صنفی نمایش ،ادامه داد:

بــا توجه به اینکه یک ســری از تهیهکنندگان
اعالم بی اطالعی نســبت به تصمیمات شورا
کرده بودند تصمیم گرفتیم فرصتی دیگر بدهیم
از ایــن جهت این آخریــن فرصت برای اعالم
صاحبان فیلمهاست.
شایســته بیان کرد :تاکنون هشــت فیلم برای
اکــران نوروزی اعالم آمادگــی کردهاند که در
میان آنها فیلمهایی از ســی و نهمین جشنواره
فیلم فجر و فیلمهای جشــنواره سی و هشتم
هم دیده میشــود.وی درباره گزینههای دیگر
اکــران هم توضیح داد :طی چند روز گذشــته
برخی اسامی در فضای مجازی مطرح شده که
تا حدودی درســت اســت و احتمال اکران این
آثــار نیز وجود دارد.به گزارش صبح امروز ،طی
چند روز گذشــته اکران ســه فیلم دینامیت به

کارگردانی مســعود اطیابی ،چپ راست ساخته
حامــد محمدی و درخت گردو بــه کارگردانی
محمدحســین مهدویان در رســانه ها مطرح
شــده اســت.در حال حاضر نیــز فیلمهای آن
شب ســاخته کورش آهاری ،شــنای پروانه به
کارگردانی محمــد کارت ،دیدن این فیلم جرم
است ســاخته رضا زهتابچیان ،اینجا هم باران
میبــارد به کارگردانــی نادر طریقــت ،آقای
سانســور ساخته علی جبارزاده ،پیشی میشی به
کارگردانی حســین قناعت ،بی حسی موضعی
ســاخته حســین مهکام ،تنــت ( )Tenetبه
کارگردانی کریســتوفر نوالن ،آبادان یازده ۶۰
ساخته مهرداد خوشــبخت و موالن ()Mulan
به کارگردانی نیکی کارو در سینماهای سراسر
کشور در حال اکران است.

حورا حقشنو

راه و شهرســازی با نمایندگــی وزیر راه و
شهرسازی که از این پس وزارت راه نامیده
میشود ،منعقد شده است.
موضوع این تفاهمنامه نیز توسعه فعالیتهای
گردشگری ساحلی و دریایی در قالب طرحها
و برنامههای ســازگار با محیط زیست و هم
راســتا با اهداف وزارت گردشگری و وزارت
راه عنوان شده است.
تحقــق ایــن هــدف بــا بهرهگیــری از
دســتاوردهای طــرح مدیریــت یکپارچه
مناطق ساحلی کشور ( )ICZMو طرح ویژه
راهبردی توســعه پایــدار و یکپارچه جزایر
جنوب کشور به عنوان سند باالدستی و نیز
ایجاد بسترهای الزم برای همکاری و تبادل
دانش و اطالعــات و کمک به تولید محتوا
به منظور توســعه منابع گردشگری ساحلی
و دریایی کشور و همکاری در راستای ارتقاء
فرهنگ استفاده گردشگری از دریا به عنوان
ابزاری برای افزایش نشــاط اجتماعی ،تنوع
بخشــی به درآمد ساحلنشــینان و معرفی
ظرفیتهای بالقوه و بالفعل دریا خواهد بود.
همچنیــن تقویت همکاریهــای نهادی و
بینبخشی در راستای سند راهبردی توسعه
گردشــگری ،همــکاری در بهرهبرداری از
ظرفیتهای وزارت گردشگری و وزارت راه
به منظور پیشــبرد اهداف کالن گردشگری
ســاحلی و دریایی کشور ،تعیین خطمشیها
برای بهرهبرداری خردمندانه مبتنی بر اصول
توســعه پایدار از منابع ســاحلی و دریایی با
رعایت حریــم حفاظتی کمی و کیفی منابع
ســاحلی و دریایی از جملــه اهداف امضای
این تفاهمنامه اســت.فراهم کردن بســتر
الزم بــرای ســرمایهگذاری جوامع محلی،
بخــش غیردولتی و بخش خصوصی اعم از
داخلی و خارجی و تعاونیها با هدف توسعه
همهجانبه گردشــگری در مناطق ساحلی و
دریایی با رعایــت قوانین و مقررات مربوط،
همکاری در بکارگیری ظرفیتهای مناطق
ســاحلی و دریایی برای ایجاد بســترهای
مناســب اشــتغال و افزایش درآمد جوامع
محلی و ساحلنشــینان با رعایت قوانین و
مقررات مربوط ،افزایش شــناخت جامعه و
آشــنایی گردشــگران با جاذبههای ساحلی
و دریایی ،ســازههای تاریخــی آبی ،دانش
و فرهنگ بومی مناطق ســاحلی و دریایی،
جلب مشــارکت غیرمســتقیم آنان در حفظ
و توســعه متوازن این منابع ،توســعه منابع
انسانی در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی
بــا بهرهگیــری از توان تخصصــی وزارت
گردشــگری و وزارت راه و تســهیل گری
در بخش ایجاد تاسیســات ساحلی و دریایی
توســط بخش خصوصــی ،از دیگر اهداف
امضای این تفاهمنامه ذکر شده است.

هان گمشده در آهن و گلوله و کین
ِ
کبود و سرخ ،جهانی به تازیانه عجین
غمی نشسته به بغضم چنان که کودک من
فشرده مشت خودش را به خوشهی پروین
پر از هجو ِم محالم به چنگ این سنگر
شبیه کوچهی تنگی میان شک و یقین
از آخرین وطنت توبه کن حضورت را
جنگ تن به تن آیین
بیا به مرکز این ِ
به رغم حادثه اینک مجال حوصله نیست
دلی نمانده که خوش باشدش بهشت برین
قیامتی به شکوه شراب در ره و ما
پیاله در پی هم ،مدعی و چلهنشین
بگو مچاله منم در پناه حضرت باد
به سمت صاعقهام میبرند معتکفین
نظاره کن کفنم را نشانه آوردند
شبیه پرچم صلحی شده به خون رنگین
من انفجار دو کوهم میان آبادی
لعین زمین
شبیه فاجعهای بر تن ِ
بیا تو هم وطنم را برهنه کن شاید
سیاوشی بشکوفد از این همه نفرین
سیاههتر نه از این ماجرا نمیشد اگر
به خونبهای دو انسان شکفته بر تن مین
ببارد آتش از ابر و جهنمی بشود
که آیه آیهی باران بپاشد از گیوتین
کودک عشق
ظریف
جان
قسم به
ِ
ِ
زخمی ِ
ِ
جهان مرده نیرزد به زنده ماندن از این
اسارتی که اثر کرده در سقوطِ بشر
بشر به هیبت گرگی نمانده جز به کمین
بیا بزن به سرم تا پریدن از تو فقط
دو جرعه مانده در این استکان زهرآگین
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«سرزمین آواره ها» بهترین فیلم جوایز گلدن
گلوب شد

مراســم اعطــای جوایــز ســینمایی و تلویزیونی
گلدنگلــوب از ســوی انجمن مطبوعــات خارجی
هالیوود برگزار شــد و «ســرزمین آواره ها» جایزه
بهترین فیلم و کارگردانــی را به خود اختصاص داد
و در بخــش تلویزیونی نیز ســریال «تاج» موفق به
کسب بیشترین جوایز شد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایسنا،
مراسم اعطای جوایز هفتاد و هشتمین دوره جوایز سینمایی و تلویزیونی گلدن گلوب همواره
در هفته نخســت سال جدید میالدی برگزار میشد ،امســال به دلیل بحران کرونا و تعویق
جوایز اسکار و دیگر جوایز سینمایی با حدود دو ماه تاخیر و با اجرای «تینا فی» و «امی پولر»
و به صورت نیمه مجازی به صورت همزمان از نیویورک و لس آنجلس برگزار شد و هر یک
از برگزیدگان پس از کسب جایزه به صورت مجازی در مراسم حضور یافتند.
در بخش سینمایی «سرزمین آواره ها» ساخته «کلوئی ژائو» در حالی دو جایزه اصلی بهترین
فیلم درام و کارگردانی را به خود اختصاص داد که فیلم «منک» ســاخته «دیوید فینچر» که
در شش شاخه نامزد بود ،موفق به دریافت هیچ جایزهای نشد.
در بخش تلویزیونی ســریال «تاج» که در شش شاخه نامزد بود ،در نهایت موفق به کسب
چهار جایزه بهترین سریال درام ،بهترین بازیگر زن و مرد سریال درام و بهترین بازیگر نقش
مکمل سریال ،سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی شد و جایزه بهترین سریال کمدی یا موزیکال
هم به «شتز کریک» رسید.

کشف یک ارابه باستانی در نزدیکی
«شهر سوخته» ایتالیا

باستانشناســان یک ارابه تشریفاتی متعلق به دوران
ُرم باستان را در حوالی شهر تاریخی پمپئی ،معروف
به «شهر سوخته» ،کشف کردند.
به گزارش روزنامه «صبــح امروز» و به نقل از ایرنا
از خبرگزاری فرانسه ،مسئوالن پارک باستانشناسی
پمپئی با انتشــار بیانیهای از کشف بقایای یک ارابه
تشــریفاتی از ویالیی در نزدیکی این شهر باستانی
خبر دادند.
با اســتناد به بیانیه منتشر شــده ،اجزای آهنی ،تزئینات زیبای برنزی و قلعی ،بقایای چوبی و
ســایر مواد ارگانیک از طنابها گرفته تا تزئینات طرح گل و بته این ارابه بزرگ چهار چرخه،
تقریبا دست نخورده باقی مانده است.
این ارابه تشریفاتی در یک ویالی خارج از شهر به نام  Civita Giulianaکشف شد که تنها
چند صد متر با پمپئی فاصله دارد .کشــف این ارابه بخشی از برنامه تدوین شده برای مبارزه
با فعالیتهای غیرقانونی از جمله حفاری تونل برای دستیابی به مصنوعاتی است که میتوان
آنها را در بازارهای غیرقانونی به فروش رساند.
شهر باستانی پمپئی سومین مقصد پربازدید گردشگری در ایتالیاست که در سال  ۲۰۱۹بیش
از  ۳میلیون و  ۹۰۰هزار بازدیدکننده داشت .پمپئی (شهر سوخته) در سال  ۷۹میالدی بر اثر
فوران آتشفشــان کوه وزوو که در نزدیکی ناپل امروزی در جنوب ایتالیا قرار دارد ،زیر خاک
مدفون شد .بخش اعظمی از این شهر باستانی هنوز کشف نشده است.

در شهر
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مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان عنوان کرد؛

آمادگی برای تقویت حوزه روستایی خراسان
رضوی با همکاری اتحادیه تعاونی دهیاریها

.دســتگاه قضایی و دادگستری کل اســتان خراســان رضوی از فعالیت ها و اقدامات سازمان مپ
شــهرداری مشهد در حوزه مدیریت پسماند تقدیر و تشکر کردند.به گزارش صبح امروز ،پیرو بازدید
صورت گرفته از ســوی معاون قضایی رئیس کل و قائم مقام ســتاد پیگیری دستور العمل اجرای
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان خراسان رضوی به همراه معاون دادستان مرکز
اســتان در امور اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادسرا دستگاه قضایی و دادگستری کل استان
خراسان رضوی از فعالیت ها و اقدامات سازمان مپ شهرداری مشهد در حوزه مدیریت پسماند تقدیر و
تشکر کردند.از جمله فعالیت های شاخص این سازمان می توان به احداث بزرگترین لندفیل مهندسی
بهداشتی کشور ،توسعه صنایع بازیافت مواد و انرژی در راستای ایجاد اشتغال و تولید داخلی ،توسعه
ناوگان ماشین آالت تخصصی خدمات شهری با اتکا به صنایع داخلی و هوشمند سازی جمع آوری
پسماند خشک از درب منازل و اصناف اشاره کرد.گفتنی است که در راستای ماده  10بخشنامه رئیس
قوه قضاییه در خصوص مقابله با ترک وظایف مدیران اجرایی و تشــویق مدیران استانی که فعالیت
های چشمگیری داشته اند ،لوح تقدیری از سوی ریاست کل دادگستری استان خراسان رضوی برای
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد صادر و ابالغ شد.

بهره برداری از پروژه ساماندهی کال زرکش
تا اردیبهشت 1400

شــهردار منطقه  10مشــهد از بهره
برداری پروژه ساماندهی کال زرکش
تا اردیبهشت  1400خبرداد.
به گزارش صبــح امروز ،احمد حافظ
در خصوص مهــم ترین پروژه های
منطقه  10مشهد ،اظهار کرد :منطقه
 10مشــهد با وســعت دو هزار 433
هکتار از لحاظ وسعت در ر تبه چهارم
و بــا جمعیت  313هزار نفر رتبه  6را
در بین مناطق از آن خود کرده است.
وی ادامــه داد :منطقه  10حدفاصل
میدان قائم تا تقاطع چهار ســطحی
آزادگان ،از سوی دیگر حاشیه بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،از میدان قائم تا میدان معراج
و از این میدان تا کال زرکش را شــامل می شود.شــهردار منطقه  10مشهد با بیان اینکه حدود
چهار هزار هکتار حریم در این منطقه وجود دارد ،بیان کرد :همواره ما سعی کرده ایم سطح رفاه
را در این منطقه باال ببریم و در این راستا هدف ما تحقق شعار شهر مشهد ،شهر امید و زندگی
بوده است.
ساماندهی کال زرکش اولویت مهم ما است

حافظ با بیان اینکه یکی از دغدغه های مهم ما در ســطح منطقه بحث ساماندهی کال زرکش
است ،تاکید کرد :این کال یکی از نقاط آسیب این منطقه بشمار می آید و ما همواره سعی بر آن
داشته ایم که این مهم ورود پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه در رابطه با پروژه ساماندهی کال زرکش در سال اسفند ماه سال گذشته تامین
اعتباری صورت گرفته ،تصریح کرد :اعتبار اولیه برای این پروژه حدود  15میلیارد تومان بوده و
قرار بر آن شد که حدود هزار و  905هکتار آن را به صورت بتن وزنی بازسازی شود.
شهردار منطقه  10مشهد با بیان اینکه در حال حاضر این پروژه حدود  60درصد پیشرفت فیزیکی
داشــته ،عنوان کرد :همچنین از لحاظ ریالی در ســال جاری نیز حدود  11میلیارد تومان تامین
اعتبار صورت گرفته است .در تالش هستیم که این پروژه برای اردیبهشت ماه سال اینده به بهره
برداری برســانیم.حافظ افزود :یکی دیگر از دغدغه های مهم شهروندان ما در حوزه سالن های
ورزشی و بحران بوده است .با توجه به آنکه در سطح منطقه شاهد مجتمع های مسکونی زیادی
هستیم از این رو تجمع جمعیت و بروز بحران ما را به سمت ایجاد سوله های بحران سوق داده
است.وی اضافه کرد :در سال گذشته دو سوله بحران در منطقه پیش بینی کردیم و تامین اعتبار
آن نیز صورت گرفت .در حال حاضر این پروژه با پیشرفت  75درصدی در حال انجام است و برای
سال  1400به بهره برداری خواهد رسید با این اتفاق تعداد سوله های بحران ما در سطح منطقه
به پنج مورد خواهد رسید.شهردار منطقه  10مشهد خاطرنشان کرد :همچنین عالوه بر این یک
سوله بحران در منطقه توس را در نظر گرفته ایم که کل این محدوده را نیز پوشش خواهد داد.
اگر تامین اعتبار این سوله در سال  1400اتفاق افتد نیاز منطقه را به سوله بحران مرتفع خواهیم
کرد.

هویت و مردم در اطراف حرم مطهر حفظ میشوند

اگر چه برخــی اعضای
شورای اسالمی شهر
مشــهد اظهاراتــی را
مبنی بر ضرورت تائید
طرح ویژه تفصیلی بافت
اطراف حرم مطهر رضوی
مطــرح کردنــد و مدعی
بودند که از جزئیات آن بی
اطــاع هســتتند البتــه
شــهردار مشــهد که در
جلســه کمیســیون ماد5
طرح را امضا کرده از این طرح دفاع کرد ،این
طرح چندی پس از این که در کمیسیون ماده
 5شورای عالی در استان به تصویب رسید ،روز
گذشته در جلسه شــورای عالی شهرسازی و
معماری ایران به تصویب اعضا رسید تا تملک
اجباری ســه هزار پالک به پایان برسد و در
طرح جدید حفــظ حریم منظری ،مســاجد،
حسینیه ها و عناصر هویتی ،پهنهبندی حرایم
زیارت و همپیوندی حرم با شهر (ایده حرمشهر)
بر اساس الگوی ساختاری تار و پود ،تسهیل و
ترغیب استمرار ســکونت پایدار مجاوران در
دستور کار قرار گیرد.
به گزارش بــه گزارش صبح امــروز به نقل
از پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی ،در
راستای اجرای بند  ۴مصوبه مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۹
شــورایعالی شهرســازی و معماری ایران،
موضوع لزوم تهیه طــرح ویژه تفصیلی بافت
پیرامــون حرم مطهر امام رضــا(ع) ،با عنايت
به جلسات متعدد بررســی طرح در دبيرخانه
شورايعالی شهرســازی و معماری و نظر به
تأیید طرح مذکور در جلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۹
کمیســیون ماده پنج شهر مشــهد ،طرح در
محمدعلی علی نژاد

تقدیر دستگاه قضایی از سازمان مدیریت
پسماند شهرداری مشهد

طرح ويژه تفصيلی بافت پيرامون حرم مطهر در شورایعالی شهرسازی و معماری تصویب شد

خبرنگار

مدیــر عامل ســازمان همیاری شــهرداریهای
خراسان رضوی دردیدار با رئیس اتحادیه تعاونی
دهیاریهای خراسان رضوی سازمان همیاری بر
آمادگی برای همکاری های مشــترک در اجرای
طرح ها و پروژه های روستایی خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومــی ســازمان همیاری
شهرداری های خراسان رضوی ،محمد سنجری در
دیدار با آهویی رئیس و نخعی نائب رئیس اتحادیه
تعاونی دهیاری های استان ،گفت :ظرفیتهای خوبی در سازمان همیاری وجود دارد که عالوه بر رفع
بســیاری از نیازهای شهرداریها می توان از آنها در خدمات دهی به دهیاری ها نیز استفاده مطلوبي
داشت.وی با اشــاره به تاکیدات استاندار در جهت توسعه روستایی و مناطق کم برخوردار و حاشیه
شهرها در استان افزود :مسلما این نگاه یک دیدگاه ارزشی است که اگر در تمام عرصه های کشور
به روستا از نظر صنعت،کشاورزی ،توسعه و ماندگاری جمعیت توجه داشته باشیم دیگر شاهد حاشیه
نشینی و آسیبهای اجتماعی نخواهیم بود.مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی
به به تفهمات با اداره کل دفتر روســتایی در جهت استفاده از ظرفیتهای سازمان همیاری در حوزه
دهیاریها افزود :با توجه به سیاســتگذاریهای که در سازمان همیاری وجود دارد تالش داریم همانند
شهرداریها همیار دهیاریها هم باشیم به عنوان بازویی پشتیبان در کنار اتحادیه تعاونی دهیاریها بوده
و به این حوزه و توسعه روستاهای استان کمک کنیم.وی با اشاره به ظرفیتهای سازمان همیاری در
حوزه های مختلف ،ادامه داد :آمادگی داریم با اســتفاده از پتانسیلهای موسسه آموزش ،تحقیقات و
مشاوره و مرکز علمی کاربردی سازمان در حوزه آموزش دهیاران و کارکنان این بخش و همچنین
شوراهای اسالمی روستاها همکاری کنیم.سنجری بیان کرد :با توجه به توانمندی های تخصصی
حوزه بازرگانی ســازمان و همچنین نیاز دهیاری ها به اقالمی چون بلوکه ،جداول سیمانی و  ...در
اجرای طرح های عمرانی روســتاها ،این ظرفیت وجود دارد تا با راه اندازی واحدهای تولید قطعات
بتنی و در جهت ایجاد فرصتی برای کسب درآمدهای پایدار از این بخش نیز برنامه ریزی و از توان
ســازمان همیاری استفاده شود.وی با اشاره به توان حوزه عمرانی سازمان در شرکت همیار سازه
توس ،گفت :یکی از ظرفیتهای خوب حوزه روستایی ،جاذبه های گردشگری و بوم گردی است
که می توان با استفاده از پتانسیل های تخصصی موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری
در جهت مدیریت این حوزه و رونق بخشــی به صنعت گردشــگری روستاها گام های موثری
برداشت.مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با بیان اینکه به دنبال تقویت
تعاونی ها و فرهنگ تعاون هســتیم ،خاطر نشان کرد :عالوه بر رسالتی که در قبال شهرداریها
داریم ،آمادگی داریم به عنوان مشاور در حوزه های مختلف به ویژه امور سرمایه گذاری و طرح
های توجیه پذیر اقتصادی به دهیاری ها کمک کنیم و از تمام ظرفیت شرکتها و موسسات تابعه
و همچنین تعامل و ارتباطی که با شــهرداریهای شهرهای مختلف در جهت یاری رساندن به
دهیاریها و حوزه روستایی استفاده کنیم.

جلســات مــورخ  ۲/۱۲/۱۳۹۹و ۶/۱۲/۱۳۹۹
کمیته فنی این شورا بررسی و به جلسه بیست
و دوم شورايعالی شهرسازی و معماری ارائه شد.
این طرح حاصل جلســات متعدد اســتانی ،با
حضور تمام دستگاههای ذیربط بوده كه نهايت ًا
با اقناع و اجماع كليه اعضاء كميســيون ماده
پنج (استاندار خراسان رضوي ،شهردار مشهد،
مديركل راه و شهرســازی خراســان رضوي،
مديــركل ميراث فرهنگي خراســان رضوي،
رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي)
و همكاري مستمر آســتان قدس رضوي ،در
تاريخ  ۲۳/۱۱/۹۹به تاييد كميسيون ماده پنج
رسيد و با نظر موافق به شورايعالی شهرسازی
و معماري ارائه شــد .در جلســه بیست و دوم
شورايعالی نيز پس از ارائه طرح ،نقطهنظرات
اعضا شورايعالی شهرســازی و معماری در
خصوص طرح تهيه شــده مطرح و در نهايت،
طرح ويژه تفصيلی بافت پيرامون حرم مطهر،
با تاييد مفاد صورتجلسه كميسيون ماده پنج،
به تصويب شورایعالی شهرسازی و معماری
رسيد.
با توجه به شأن و جایگاه منحصر بهفرد بافت
شــهری پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) و
مقیاس فراملی آن به عنوان یکی از کانونها
و مقاصد مهم جریانهای مذهبی و فرهنگی
جهان اسالم و ارزشهای معنوی ،فرهنگی و
تاریخی موجود در بافت ،طرح ویژه ارائه شده،
گامی مورد تأیید در فرآیند بازنگری بنیادین
اقدامات در بافت پیرامــون حرم مطهر بوده
و ضروری اســت ،اقدامات در راستای اعاده
هویت معنــوی ،فرهنگــی و تاریخی بافت
پیرامون حرم مطهر و استیفای حقوق عمومی
ادامه يابد.

پهنه بندی حرایم زیارت ،همپیوندی
حرم با شهر و تهسیل و ترغیب استمرار
سکونت پایدار مجاوران

پهنهبنــدی حرایم زیــارت و همپیوندی حرم
با شــهر (ایده حرمشــهر) بر اســاس الگوی
ساختاری تار و پود ،تسهیل و ترغیب استمرار
ســکونت پایدار مجاوران در محدوده از طریق
ارتقای کیفیت اجتماعــی فضا ،ارتقاء خدمات
عمومی و ارائه ضوابط و مقررات متناســب به
منظور نوســازی بافت توسط ساکنان؛ تقویت
زمینههــای حضــور و اقامت طیــف متنوع
اقتصادی ،اجتماعی زائران در محدوده پیرامون
حرم؛ دسترسپذیری و تحرک مناسب و کنترل
شده برای بافت (مجاوران و زائران) با اولویت
پیادهمداری و توجه به مراتب تشــرف از جمله
اصول و سیاســتهای بنیادین طرح ویژه به
مثابه خطوط هدایت کننده این طرح است که
در تمام فرآیند تدوین تا اجرا ،مي بايست مورد
توجه تمام نهادهای ذیربط قرار گيرد.
جایگزین کردن این طرح پس از  ۲۵سال
از تصویب طرح قبلی

هم چنین اســتاندار خراســان رضوی در این
نشست با قدردانی از دســتاندرکاران تدوین
طرح ویــژه تفصیلــی بافت پیرامــون حرم
مطهر رضوی و وزیر راه و شهرســازی ،گفت:
جایگزین کردن این طرح پس از  ۲۵ســال از
تصویب طرح قبلی ،نیاز به اقدامات بسیار داشت
که طی چند ماه گذشته در استان و با همکاری
وزارت راه و شهرســازی و مشاور طرح ،اجماع
خوبی در بین همه اعضای کمیسیون ماده پنج
اســتان و اقناع سازی خوبی در افکار عمومی،
بزرگان و نخبگان استان صورت گرفت.
محمدصادق معتمدیان همچنین با قدردانی از

توزیع  ۱۶هزار بسته معیشتی در طرح خوشه های «همدلی و مهر»
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد از توزیع  ۱۶هزار بسته معیشتی در طرح خوش ه
های «همدلی و مهر» خبرداد.
به گزارش صبح امروز ،رضا خواجه نائینی با بیان این مطلب ،اظهار کرد :با توجه به شیوع
ویروس کرونا در کشــور و تبعات متعدد اجتماعی ،روانی و اقتصادی که شرایط را برای
ت فرسا کرده است ،بر
خانواد ه های کم برخوردار و حاشــی ه نشین شهر روز به روز طاق 
آن شدیم جهت کاهش پیامدهای معضالت کنونی به ویژه در پایان سال و در راستای
ن دوستانه ،در گام سوم مواسات و انفاق با اجرای طرح «خوشه های همدلی
وظایف انسا 
و مهر» اقالم معیشتی (غذایی و بهداشتی) را توزیع کنیم.
وی افزود :مشمولین این طرح ،عمدتا کارگرانی هستند که به دلیل شیوع ویروس کرونا
ن های اقتصادی یا عدم برخورداری
ن همکاری به دلیل بیماری ،بحرا 
همکاری آن ها با مدیریت شهری قطع شده است یا در حی 
از حقوق و مزایا متضرر شد ه اند.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد بیان کرد :بست ه معیشتی مذکور در فاز نخست ،شامل  16قلم مواد غذایی و بهداشتی است
ی شود.
که ه م اکنون به  16هزار مشمول این طرح ،توزیع م 

دستگاه قضایی افزود :با توجه به اینکه یکی از
دغدغههای جدی اجــرا و بازنگری این طرح،
مباحث حقوقی و حقوق مکتســبه بود ،تدابیر
الزم در این زمینه صورت گرفت.
تصمیمی متناسب با شأن و جایگاه آقا
علی ابن موسی الرضا

این طرح پیش از این در جلســه کمیســیون
ماده پنج استان که به ریاست استاندار خراسان
رضوی برگزار شــده بــود ،پس از بررســی
اصالحــات نهایی مورد نظر ،بــرای تصویب
نهایی و ابالغ به شــورای عالی شهرسازی و
معماری کشور ارسال شد که در نهایت امروز با
حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار خراسان
رضوی در نشست این شورا به تصویب رسید.

وزیر راه و شهرسازی در این جلسه اظهار کرد:
امروز تصمیمی متناســب با شأن و جایگاه آقا
خروج سه هزار پالک از تملک اجباری
علی ابن موسی الرضا (ع) اتخاذ کردیم که در
با تصویب این طرح ،بیش از ســه هزار پالک
تاریخ ماندگار خواهد شد.
محمد اســامی ادامه داد :نــگاه همه ما باید از تملک اجباری خارج و نوســازی پالکهای
معطوف به منطق طرح باشد که کسی بر روی باقیمانده بر پایه ضوابط تســهیل کننده طرح
منطق آن ایراد نداشــته و خوشبختانه مراحل جدید و توسط مردم و ساکنان انجام میشود.
خود را طی کرده است ،نکت ه حائز اهمیت این همچنین افزایش سهم اماکن اقامتی متناسب
اســت که در یک زمانبندی فشــرده باید به با گروههای مختلف درآمدی ،افزایش ســرانه
سمت اجرای طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون فضای سبز و سایر کاربریهای خدماتی نسبت
به گذشــته و احیای ســاختارهای فرهنگی،
حرم مطهر رضوی برویم.
وزیر راه و شهرســازی با بیــان اینکه در کنار اجتماعی و تاریخی بافــت از مهمترین نتایج
استاندار خراســان رضوی و مدیریت شهری طرح مصوب است.
هستیم ،افزود :تعیین تکلیف ساخت و سازها؛ حفظ حریم منظری ،مســاجد ،حســینیه ها و
اشتغال ،تولید ،برون رفت از ابهامات و شرایط عناصر هویتی
حفظ حریمهــای منظری ،حفظ مســاجد و
سخت فعلی را به دنبال دارد.
پس از گذشت  ٢۵ســال از آغاز طرح توسعه حسینیهها و عناصر هویتی ،ارائه ضوابط ویژه
بافت پیرامون حرم مطهــر حضرت امام رضا برای آثــار ملموس و ناملمــوس فرهنگی و
(ع) به منظور حفظ شأن و جایگاه حرم مطهر هویتی ،احیای  ٢٧محور تشــرف و نیز رونق
رضوی در ســیمای شهری ،اســتمرار هویت بخشــی به ســایر گذرهای تاریخی از دیگر
معنوی زیارت ،ارتقای شــاخصهای خدمات ویژگیهای این طرح است.
عمومی و تسهیالت اقامتی برای تمامی اقشار ،همچنین اختصاص زمین به بیش از  ١٠هزار
حمایت از جمعیت مجــاور باقیمانده و احیای محل توقف خــودرو در قالــب توقفگاههای
بافت تاریخی موجود ،بازنگری طرح با هدایت عمومی در حاشیه محور شارستان با جانمایی
وزارت را ه و شهرسازی و همکاری دستگاههای مناسب ،تقویت حمل و نقل عمومی و جانمایی
محلی از اواخر پارســال در قالب «طرح ویژه ایستگاههای قطارشــهری از دیگر محورهای
مورد تاکید در این طرح است.
تفصیلی» در دستور کار قرار گرفت.

بازگشت  107هزار و  414مترمربع از اراضي ملي شهرستان كاشمر به بيت المال

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان كاشمر از انجام چهار مورد عمليات رفع تصرف
اراضي ملي به ميزان  107هزار و  414مترمربع خبر داد.به گزارش صبح امروز ،ســيد
مرتضی عابدی با اعالم این خبر گفت :اين ميزان اراضي ملي طي  4مورد عمليات رفع
تصرف ،به بيت المال بازكشــت كه ارزش ريالي اين اراضي حدود  417ميليارد و 221
ميليون ريال برآورد ميشــود.وي در خصوص جزئيات عمليات رفع تصرف اين ميزان
اراضی گفت :افراد سود جو در  4پرونده مذكور اقدام به تصرف يك قطعه زمين به متراژ
 200مترمربع به ارزش ريالي يك ميليارد و  400ميليون ريال ،زميني به متراژ  40هزار
مترمربع به ارزش  280ميليارد ريــال و همچنين زميني به متراژ  10هزار مترمربع به
ارزش ريالي  50ميليــارد ريال و نيز زميني به متراژ  57هزار و  214مترمربع به ارزش
ريالي  85ميليارد و  821ميليون ريال كرده بودند كه با اقدام به موقع نیروهای پرتالش گشت حفاظت اراضی ملی راه و شهرسازی
شهرســتان نســبت به توقف عمليات و نيز رفع تصرف اراضی مذكور اقدام شد.وي خاطرنشان كرد :شهروندان محترم می توانند
در صورت مشــاهده هرگونه تخلف و زمین خواری با شماره تلفن ثابت به شماره  05137650179و سامانه تلفن گویای  4رقمی
 1656تماس بگیرند و هرگونه دخل و تصرف و یا تعرض و دخالت در اراضی ملی و دولتی را به یگان حفاظت استان اعالم کنند.

تثبیت یا تغییر نامهای تکراری  43معبر مشهد تصویب شد
شــورای اسالمی شهر مشهد ،برای تســهیل در آدرس دهی و
جلوگیری از ایجاد مشکل برای شهروندان ،نام های تکراری 43
معبر شهر را ثبیت یا تغییر داد.
به گزارش صبح امروز به نقل از پایگاه اطالع رســانی شهرداری
مشــهد ،روز گذشته در یکصد و بیســت و سومین جلسه علنی
شورای شــهر ابتدا الیحه تثبیت یا تغییر نام های تکراری شهر
در دســتور کار قرار گرفت و پس از تصویب به شهرداری مشهد
مقدس اجازه داده شــد نسبت به تثبیت یا تغییر نامهای تکراری
برخی معابر سطح شهر به شرح زیر اقدام کند؛
تثبیت نام خیابان بزرگمهر واقع در بولوار سجاد ،تغییر نام خیابان
بزرگمهر منشعب از بولوار جمهوری اسالمی به نام برزویه طبیب،
تغییر نام بولوار بهارستان واقع در اراضی سپاد به نام عرفان ،تغییر
نام معبر فرعی بهار (زیرنویس خیابان شهید فکوری  ) 21به نام
گل افشان ،تغییر نام معبر فرعی اهلل (زیرنویس وکیل آباد ) 10به
نام باربد ،تثبیت نام معبرفرعی اهلل (زیرنویس سجاد  ،)9حذف نام
معبر فرعی اهلل (زیرنویس عبدالمطلب  ،)11تغییر نام معبر فرعی
اهلل (زیرنویس فکوری  )17به نام سروناز ،تثبیت نام معبر فرعی
بنفشه (زیرنویس ابن سینا  ) 6واقع در بولوار سجاد ،تغییر نام معبر
فرعی بنفشــه (زیرنویس وکیل آباد  ) 64به نام قدسی مشهدی،
تغییر نام معبر فرعی بنفشــه (منشعب از خیابان بهاران) واقع در
بولوار شهید فرامرز عباســی به نام شفق ،حذف نام معبر فرعی
بنفشــه (زیرنویس کاشف غربی  ،)6حذف نام معبر فرعی بنفشه
(زیرنویس کشاورز سه) ،تثبیت نام خیابان بیهقی حدفاصل معبر
فرعی وکیل آباد سه تا بولوار آموزگار ،تغییر نام معبر فرعی بیهقی
(زیرنویس شهید کامیاب  )24به نام آیت اهلل واعظ زاده.
تثبیت نام خیابــان رازی حد فاصل میدان امام رضا(ع) تا میدان

ده دی ،تغییــر نام خیابان رازی منشــعب از بولوار حجاب به نام
جرجانی ،تثبیت نام خیابان قائم (عــج) واقع در بولوار احمدآباد،
تثبیت نام میدان قائم (عــج) واقع در بزرگراه پیامبر اعظم(ص)،
تغییر نام خیابان قائم (عج) واقع در کوی سیدی به نام سراج ،تغییر
نام معبر فرعی قائم (عج) زیرنویس طبرســی  64به نام منجی،
تغییر نام معبر فرعی قائم(عج ) زیرنویس رسالت  64به نام برهان،
تغییر نام معبر فرعی قائم (عج) زیرنویس عبدالمطلب  58به نام
صالح ،تثبیت نام بولوار مجلســی ،تغییر نام معبر فرعی مجلسی
(زیرنویس شهید کامیاب  ) 62به نام فضل بن شاذان ،تثبیت نام
بولوار مدرس ،تغییر نام معبر فرعی مدرس (زیرنویس وکیل آباد
 ) 9به نام بدیع الزمان فروزان فر ،تثبیت نام بولوار میرزا کوچک
خان ،تغییــر نام معبر فرعی میرزا کوچک خان (زیرنویس وکیل
آباد هفت) به نام عطا ملک جوینی ،تثبیت نام معبر فرعی نسترن
(زیرنویس ملک آباد  ،)9تغییر نام معبر فرعی نسترن (زیرنویس
فدائیان اســام  )14به نام نسرین ،تغییر نام معبر فرعی نسترن
(زیرنویس شهید فکوری ) 19به نام گلرخ.
تثبیت نام معبر فرعی هجرت واقع در بولوار شهید صادقی ،تغییر
نام معبر فرعی هجرت (زیرنویس حرعاملی  )39به نام هاجر ،ثبیت
نام بولوار هدایت ،تغییر نام معبر فرعی هدایت (زیرنویس فداییان
اســام  )18به نام هدی ،تثبیت نام معبر فرعی یاس (زیرنویس
عبدالمطلب  ،)15تغییر نام معبر فرعی یاس (زیرنویس فردوسی
پنج) منشــعب از بولوار جانباز به نام عطر یاس ،تثبیت نام بولوار
اندیشــه ،تغییر نام معبر فرعی اندیشه (زیرنویس شهید مطهری
 )48به نام بینش ،حذف نام معبر فرعی اندیشه (زیرنویس شهید
مفتــح  ،)14تثبیت نام معبر فرعــی اهلل (زیرنویس پیروزی دو)،
حذف نام معبر فرعی اهلل (زیرنویس شهید فکوری .)18

تایید اسناد طرح تفصیلی پیشنهادی حوزه میانی شرقی
در ادامه الیحه تایید اسناد طرح تفصیلی پیشنهادی حوزه میانی
شــرقی مشهد نیز در دستور کار قرار گرفت و پس از تایید اسناد
طرح تفصیلی حوزه میانی شرقی مشهد ،از سوی شورای اسالمی
شهر (در قالب خالصه گزارش و آلبوم نقشه های پیشنهادی) با
تأکید بر بند های فایل پیوست جهت تصویب نهایی به کمیسیون
ماده پنج استان ارسال شد.
الزام به تعیین تکلیف طرح راهبردی توس
طرح ارائه خدمات شهرداری مشهد در ناحیه منفصل توس یکی
دیگر از دستور جلســات امروز صحن علنی شورای شهر مشهد
بود که پس از تصویب ،شهرداری مشهد مکلف شد ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تصویب این مصوبه نســبت به پیگیری ابالغ
نهایی طرح راهبردی و تدقیق خط محدوده ناحیه منفصل توس
از شورای عالی شهرسازی و معماری کشور اقدام کند.
همچنین شــهرداری مشهد مکلف است در صورت ابالغ نشدن
طــرح راهبردی توس با توجه به بالتکلیفی ســاکنین و تبعات
اجتماعی ناشــی از وجود نداشتن سند توســعه محدوده جهت
پاســخگویی قانونی ،پس از پایان مهلت مقــرر در این مصوبه،
اقدامات الزم جهت بازگشــت به شرایط قبل از مصوبه شورای
عالی شهرســازی و معماری مورخ ( ۱۳۹۱/۱۱/۰۹الحاق مناطق
جمعیتی طرق ،توس به شــهر مشــهد به عنوان ناحیه منفصل
توس) را ظرف مدت یک ماه در دستور کار قرار دهد.
تعیین و تایید خط محدوده توس
سید مسعود ریاضی ،رئیس کمیسیون ویژه توسعه و آبادانی توس
در این زمینه اظهار کرد :یکی از مواردی که مورد درخواست ما از
شورای عالی معماری و شهرسازی بود ،تعیین خط محدوده توس

بود که این کار به استان واگذار شد و خوشبختانه طی جلسه ای با
حضور شهرداری مشهد ،میراث فرهنگی ،جهاد کشاورزی و ..در
استانداری خط محدوده توس مورد توافق قرار گرفت و برای تایید
به تهران ارسال خواهد شد.
همچنین تصویب لوایح اصالح شــبکه معابر شــمال شــهر،
دســتورالعمل صدور مجوز و نظارت بر بهرهبرداری از پارکینگ
هــای عمومی ،تدقیق ضرایب تعدیل بلــوک درآمدی با قید دو
فوریت و لوایح تفریغ بودجه ســال  ۱۳۹۸سازمانهای فرهنگی
و اجتماعــی ،زمین و مســکن و عمران و اصالح بودجه ســال
 ۱۳۹۹شرکتهای بهرهبرداری قطارشهری ،ساخت قطارشهری
و توســعه ارتباطات ترافیکی و ســازمان حمل و نقل و ترافیک
شهرداری مشهد از دیگر مصوبات یکصد و بیست و سومین جلسه
علنی شورای اسالمی شهر مشهد بود.
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از مدیران کم سابقه تا مدیر هرمی!

وزن
سقوط ِ
«فوتبالی»
هیات رئیسه

ترکیب جدید تیم مدیریتی فدراســیون فوتبال در شرایطی
انتخاب شــد که حضور فوتبالــی در این مجموعه کم رنگ
تر از قبل شــده و برخی اعضا سابقه ورزشی شان به چند ماه
هم نمی رسد!
مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال روز یکشنبه برگزار شد و در
حالی که علی کریمی تنها فوتبالیست نامزد شده برای ریاست
بود ،در نهایت شهابالدین عزیزی خادم در رقابتی نزدیک با
کیومرث هاشمی در دور دوم ،برای چهار سال آینده ریاست
فدراسیون فوتبال را برعهده گرفت.
این انتخابات در شــرایطی برگزار شد که فدراسیون فوتبال
در چند سال اخیر با مشکالت مدیریتی فراوانی مواجه بود و
عدم حضور مدیران و مسئوالن کاربلد و تاثیرگذار مشکالت
این رشــته را چند برابر کــرد و مهمتر از آن قــراردادی با
سرمربی بلژیکی تیم ملی بسته شد که یکی از فاجعه بارترین
قراردادهای تاریخ ورزش ایران بود.
همین امر اهمیت انتخابات فدراسیون فوتبال را دو چندان و
اهالی این رشــته را امیدوار کرد ترکیب قدرتمند و کاربلدی
بــرای دوره آینده انتخاب شــود که بتواند عــاوه بر رفع
مشــکالت و نقایص گذشته ،قدم رو به جلویی برای فوتبال
کشور بردارند.
طبیعی اســت که در کنار رئیس فدراســیون ،اعضای هیات
رئیسه از اهمیت بسیار باالیی در پیشبرد اهداف و برنامههای
فدراســیون برخوردارند و طبیعی اســت باید افرادی انتخاب
میشــدند که هم فوتبال را به خوبی بشناســند و هم توان
مدیریتی و قدرت اقتصادی و سیاسی باالیی داشته باشند تا
بتوانند به عنوان بازوان قدرتمند رئیس امور این فدراســیون
را پیش ببرند.اما رای هایــی که اعضای مجمع به صندوق
انداختند خروجیای داشت که اهالی فوتبال را خیلی به آینده
امیــدوار نمیکند چرا که عمر حضــور برخی اعضای هیات
رئیسه در فوتبال به چند ماه هم نمیرسد و سابقه فوتبالی هم
که در کارنامه آنها دیده نمیشود.
در حالی که انتظار میرفت هیات رئیســه جدید فدراسیون از

رئیس؛ بدون سابقه فوتبالی اما جوان و اقتصادی

نایب رئیس سوم؛ مدیر یک تیم و یک شرکت هرمی!

در حالی که عزیزی خادم ســه نایب رئیس را برای حضور در
انتخابات فدراسیون فوتبال معرفی کرده بود اما حیدر بهاروند
نایب رئیس اول و منصور قنبرزاده نایب رئیس دوم او به دلیل
رد صالحیت شــدن نتوانستند به پســت در نظر گرفته شده
برســند .تنها شهره موســوی که به عنوان نایب رئیس سوم
معرفی شــده بود از مجمع رای اعتماد گرفت.موسوی متولد
ســال  ۱۳۵۳در گیالن اســت و مدرک کارشناسی مهندسی
صنایــع و فراوردههای غذایی دارد و تنها ســابقه فوتبالیاش
مربوط به مدیرعاملی تیم دســته اولی بادران است .وی هیچ
ســابقه ورزشــی در حوزه بانوان نداشته و حاال باید مسئولیت
فوتبال بانوان کشور را برعهده بگیرد .باید دید این نایب رئیس
که یک شبکه بازاریابی هرمی دارد و تمرکزش بیشتر از فوتبال
روی این شرکت است ،برای بانوان فوتبالیست چه خواهد کرد.
تنها عضو هیات رئیســه فدراســیون فوتبال که سابقه بازی
در این رشــته را دارد میرشــاد ماجدی است .بازیکن پیشین

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

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي .نظر به
دستور مواد1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390/09/20و برابر رای 1399603060140
01136مورخ 1399/11/20موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردر واحد ثبتی خواف تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم سعیده
مغزدار رودی فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت  345/60متر مربع قسمتی از پالک  1264فرعی از 155اصلی
واقع در خواف بخش شش تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از آقای محمد عصاررودی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب
ماده  3قانون تعیین تکلیف و ماده 13آئین نامه مربوطه این آگهی دردو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در
شهرها منتشرو در روستاها رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار
اولین آگهی و درروستاها ازتاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل و قوع ملک تسلیم و رسیداخذ نمایند معترض
بایدظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره
ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید
و صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول  1399/11/26:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/12:
امیرجعفری -رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان خواف
511/10اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای
شماره  139960306012004050هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن علیزاده اول فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه  211صادر
ه از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  198/25متر مربع از پالک  2093اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر به آدرس
خیابان سلطانیه خریداری از مالک رسمی  ،مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول . 1399/12/12:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/27 :
محمد محمد زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

sobhe.emrooz.news@gmail.com

دانشگاه آزاد قهرمان لیگ برتر روئینگ
مردان شد

شــهاب الدین عزیزی خادم که با کسب  ۴۹رای از اعضای
مجمع به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد مدیر فوتبالی
نیست و ســابقه بازی در هیچ تیم مطرحی را ندارد .او البته
خیلی با فوتبال بیگانه نیســت چرا که بین سالهای  ۹۰تا ۹۵
به عنوان عضو هیات رئیسه فدراسیون فعالیت کرده است.
عزیزی خادم هر چند مدیر فوتبالی نیســت اما از او به عنوان
یک مدیر جوان اقتصادی نام برده میشود که در شرکتهای
مختلفی فعالیت کرده و عضویت در هیات مدیره باشگاه سایپا
را هم در کارنامه دارد .او در چندین شــرکت اقتصادی عضو
هیات مدیره و یا مدیرعامل بوده اما ســابقه مدیریت مستقل
در فوتبال را ندارد.

511/1اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك خواف
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي  .نظر به دستور
مواد1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390/09/20و برابر رای 139960306014001112
مورخ  1399/11/19موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردر واحد ثبتی خواف تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای الیاس ضمنی
رودی فرزند عبدالقادر نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت221/80متر مربع تمامت پالک 3693فرعی از  155اصلی واقع در
خواف بخش شش تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از آقای عبدالقادر ضمنی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3
قانون تعیین تکلیف و ماده 13آئین نامه مربوطه این آگهی دردو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها
منتشرو در روستاها رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین
آگهی و درروستاها ازتاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل و قوع ملک تسلیم و رسیداخذ نمایند معترض
بایدظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره
ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید
و صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول  1399/11/26:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/12:
امیرجعفری -رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان خواف
511/2اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك خواف
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي .نظر به دستور
مواد1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390/09/20و برابر رای 139960306014001124
مورخ  1399/11/20موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردر واحد ثبتی خواف تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی معصومه عرب پور
محمد آبادی فرزند بیک محمد نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت  52/50متر مربع قسمتی از پالک  177فرعی از  155اصلی
واقع در خواف بخش شش تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از آقای کریم واسطه رودی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب
ماده  3قانون تعیین تکلیف و ماده 13آئین نامه مربوطه این آگهی دردو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در
شهرها منتشرو در روستاها رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار
اولین آگهی و درروستاها ازتاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل و قوع ملک تسلیم و رسیداخذ نمایند معترض
بایدظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره
ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید
و صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول  1399/11/26:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/12:
امیرجعفری  -رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان خواف

www.sobhe-emrooz.ir

خبر

همتایان قبلی خود قوی ،مدیر و کاربلد و تاثیرگذارتر باشند،
اما با بررسی سوابق و کارنامه این افراد نشان میدهد اکثر آنها
افرادی کم سابقه تر ،ضعیفتر و بیگانهتر با فوتبال هستند.

ماجدی؛ فوتبالی اما بدون اقدامات موثر
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استقالل که متولد ســال  ۱۳۵۳است و در اکثر بخشهای
باشگاه استقالل مسئولیت داشته است .از هیات مدیره گرفته
تا سرپرســتی تیم فوتبال این باشگاه .ماجدی دارای دکترای
مدیریت راهبردی در ورزش است و چند سالی است به عنوان
رئیس کمیته جوانان و رئیس کمیته آموزش در فدراســیون
فوتبال فعالیت کرده اما اقدامــات موثر و ماندگاری تاکنون
نداشته است که بشود امیدوار بود حضورش در هیات رئیسه
میتواند موثرتر از جایگاهها و مسئولیتهای قبلیاش باشد.

در کارنامه ندارد از دو ســال پیش وارد این عرصه شد و در
حالی که عضو شورای شهر مشهد هست ،مسئولیت هیات
فوتبال را هم برعهده گرفت امــا حضورش در این هیات
هم خیلی زیاد نیســت چرا که مشغله اش در شورای شهر
مشهد اجازه این کار را نمیدهد .اصولی نامی ناشناخته در
فوتبال کشور است که حاال باید در یکی از تاثیرگذارترین و
مهمترین پستهای این رشته بدون داشتن سابقه مدیریت
فعالیت کند!

مدیرکل ســابق حوزه ریاست سازمان تربیت بدنی که سابقه
ورزشــی و فوتبالی نداشت ،مهرماه سالجاری از سوی هیات
مدیره سایپا به عنوان مدیرعامل این باشگاه انتخاب شد و در
حالی که هنوز جای پایش در این باشگاه محکم نشده است،
با کمترین سابقه مدیریت در فوتبال به عضویت هیات رئیسه
فدراسیون درآمد! سراجی در حالی به این مسئولیت مهم رسید
که رقابت را از محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان
برد .با این حال باید دید سراجی که یک مدیر جوان و پرانرژی
است برای فدراسیون فوتبال چه کار موثری انجام خواهد داد.

«طهمــورث حیدری رئیــس هیات فوتبال چهــار محال و
بختیاری» .این تنها اطالعاتی است که از عضو جدید هیات
رئیسه فدراســیون فوتبال موجود اســت .حیدری به عنوان
یکی از نمایندگان هیاتهای استانی وارد هیات رئیسه شده
و جســتجو در فضاهای مختلف اطالعات بیشتری از وی را
در اختیار قرار نمیدهد .او هم نامی ناشــناخته و کم ســابقه
برای اهالی فوتبال اســت که بسیاری تا قبل از انتخابات روز
گذشته حتی برای یک بار هم نامی از او نشنیده بودند .حیدری
هم بدون کارنامه و ســابقه روی یکی از صندلیهای مهم و
تاثیرگذار فدراسیون فوتبال خواهد نشست!

سراجی؛ کم سابقه و بدون تجربه مدیریتی

براتی؛ متخصص حقوق و امور بین الملل

دیگر عضو جدید هیات رئیســه فدراسیون فوتبال احمدرضا
براتی اســت .فردی که متولد سال  ۱۳۵۵است و سالهاست
در فدراســیون فوتبال فعالیــت دارد و تخصصش در بخش
حقوقی است .او در تنظیم اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال
نقش تاثیرگذاری داشــت و با حضورش میتوان امیدوار بود
این فدراســیون در بخش حقوقی و امور بین الملل با مشکل
جدیدی مواجه نشود .براتی نایب رئیسی نهاد تعیین صالحیت
کنفدراسیون فوتبال آسیا ،عضو کارگروه صدور مجوز حرفهای
باشگاهها و رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال را
در کارنامه دارد و دارای پرونده وکالت پایه یک دادگســتری
است.
اصولی؛ کم سابقه و سیاسی از مشهد!

رئیس هیات فوتبال خراسان رضوی که هیچ سابقه ورزشی

حیدری؛ ناشناخته و کم سابقه

آیا این هیات رئیسه موفق میشود؟

یکی از ایرادهایی که به هیات رئیسه های گذشته فدراسیون
فوتبال گرفته میشــد ،عدم تاثیرگذاری و تصمیم ســازی
اعضای آن برای این رشته و خنثی بودن در اکثر تصمیمات
و قراردادهای مهم این رشــته بود .شاید به همین خاطر بود
که اهالی فوتبال انتظار داشــتند ترکیبی جدید مسئولیت این
هیات را برعهده بگیرد تا شــاید اتفاقات مثبتی برای فوتبال
ایران رخ دهد.
اما بررسی ســوابق اعضای هیات رئیسه این امیدواری را به
یاس تبدیل کرده و با سوابقی که آنها دارند بعید است بتوانند
بازوی قدرتمندی برای عزیزی خادم باشند .با این حال هنوز
نمیتوان به طور قطعی در مورد عملکرد آنها اظهار نظر کرد
و باید منتظر روزها و ماههای آینده بود.

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

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
.نظر به دستور مواد1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390/09/20و برابر رای
 139960306014001132مورخ  1399/11/20موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردر واحد ثبتی خواف تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای خیراله ذاکری رودی فرزندعبدالمجید نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت154متر مربع قسمتی
از پالک باقیمانده پالک شماره 150فرعی از  157اصلی واقع در خواف بخش شش تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از آقای
عبدالمجید ذاکری رودی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف و ماده 13آئین نامه مربوطه
این آگهی دردو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشرو در روستاها رای هیات الصاق تا
درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها ازتاریخ الصاق
درمحل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل و قوع ملک تسلیم ورسیداخذ نمایند معترض بایدظرف یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که
دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگرددیا معترض
،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدورسند
مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول  1399/11/26:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/12:
امیرجعفری  -رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان خواف
511/5اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك خواف

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
.نظر به دستور مواد1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390/09/20و برابر
رای 139960306014001134مورخ1399/11/20موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردر واحد ثبتی خواف تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای محمد جنگی رودی فرزند عبدالعزیز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت1245/20متر مربع
قسمتی از پالک  355فرعی از  157اصلی واقع در خواف بخش شش تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از خانم گل افروز زیرک
رودی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف و ماده 13آئین نامه مربوطه این آگهی دردو نوبت
به فاصله 15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشرو در روستاها رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها ازتاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض
خودرا به اداره ثبت محل و قوع ملک تسلیم ورسیداخذ نمایند معترض بایدظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه
دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول  1399/11/26:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/12:
امیرجعفری -رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان خواف
511/6اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك خواف

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
.نظر به دستور مواد1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390/09/20و برابر رای
139960306014001130مورخ  1399/11/20موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردر واحد ثبتی خواف تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای عبدالجلیل فاضلی فرزند عبدالرحمان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  116متر مربع
قسمتی از پالک  1149فرعی از  155اصلی واقع در خواف بخش شش تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از آقای دین محمد معنی
رودی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف و ماده 13آئین نامه مربوطه این آگهی دردو نوبت
به فاصله 15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشرو در روستاها رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها ازتاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض
خودرا به اداره ثبت محل و قوع ملک تسلیم ورسیداخذ نمایند معترض بایدظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه
دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول  1399/11/26:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/12:
امیرجعفری -رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان خواف
مفقودی

برگ سبز خودرو سواری سیستم پژو تیپ  CNC PARS XU7مدل  1394به شماره پالک  32ایران  797ن
 95شماره موتور  124K0704280و شماره شاســی  NAAN21VE8FH392030مربوط به مهدی رنجبری
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

برگ ســبز خودرو سواری سیستم  MVMتیپ  X33مدل  1392به شماره پالک  32ایران  885ن  63شماره
موتور  MVM484FAFD028082و شــماره شاســی  NATGBAXK5D1027966مربوط به مهدی جمشه
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

با برگزاری دور برگشت رقابتها ،دانشگاه آزاد قهرمان اولین دوره لیگ برتر روئینگ
آقایان یادواره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شد.
به گزارش فارس ،دور برگشــت لیگ برتر روئینگ آقایان یادواره ســردار شهید حاج
قاسم سلیمانی به میزبانی دریاچه آزادی برگزار شد و تیمهای برتر مشخص شدند.
در نوبت عصر رقابتهای مرحله چهارم با حضور تیمهای دانشــگاه آزاد ،شهرداری
بجنورد ،بندر گناوه ،شهرداری اردبیل و مکران سیستان برگزار شد.
مسابقات مرحله چهارم در مواد روئینگ تکنفره سبک وزن  500متر ،روئینگ تکنفره
سنگین وزن  500متر ،روئینگ تکنفره سبک وزن  250متر ،روئینگ تکنفره سنگین
وزن  250متر و روئینگ امدادی  4در  250متر برگزار شد.
در روئینگ تکنفره ســبک وزن  500متر امیرحسین محمودپور از دانشگاه آزاد اول،
اردوان ایمانخان از شــهرداری بجنورد دوم و محمدحسین حقی از شهرداری اردبیل
سوم شدند.
در روئینگ تکنفره ســنگین وزن  500متر بهمن نصیری از دانشگاه آزاد اول ،حمید
رضا رضوانی از شهرداری بجنورد دوم و آریا سلیمانپور از بندر گناوه سوم شدند.
در روئینگ تکنفره سبک وزن  250متر محمدرضا کریمی از دانشگاه آزاد اول ،حمید
رضا عبدالی از شهرداری بجنورد دوم و پرهام باقری از شهرداری اردبیل سوم شدند.
در روئینگ تکنفره ســنگین وزن  250متر امیر آقازاده از دانشــگاه آزاد اول ،میالد
الهوردیان از شهرداری اردبیل دوم و سیاوش سعیدی از بندر گناوه سوم شدند.
در روئینگ امدادی  4در  250متر تیم دانشــگاه آزاد بــا ترکیب محمدرضا کریمی،
امیرحســین محمودپور ،امیر آقازاده و بهمن نصیری در جایگاه نخست قرار گرفتند،
تیم شــهرداری بجنورد با ترکیب امیررضا عبدالی،آراد ســلیمانپور ،اردوان ایمانخان
و حمیدرضــا رضوانــی در رده دوم قرار گرفتند و تیم بندر گناوه با ترکیب ســیاوش
سعیدی ،امیررضا رضازاده ،سینا حسینی و آریا سلیمانپور از بندرگناوه سوم شدند.
بــر این اســاس در پایــان اولیــن دوره مســابقات لیگ برتــر روئینــگ آقایان
دانشــگاه آزاد بــا  146امتیــاز قهرمان شــد ،شــهرداری بجنورد بــا  120امتیاز
عنــوان نائبقهرمانــی را بدســت آورد و بندر گنــاوه با  94امتیاز در جایگاه ســوم
قرار گرفت.

جزئیات جدید از رفع تعلیق جودوی
ایران توسط دادگاه حکمیت ورزش

یک سایت فرانسوی جزئیات جدیدی را از رفع تعلیق جودوی ایران منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،ســایت الفیگارو خبر رفع تعلیق فدراسیون جودو ایران
توســط فدراســیون جهانی را با حکم دادگاه بین المللی ورزش ،تایید کرد.این سایت
فرانسوی عنوان داشت که اگرچه تخلفاتی از قوانین فدراسیون جهانی صورت گرفته
اما تعلیق دائمی و قطعی فدراســیون ایران هیچ پایه و اساســی در قوانین فدراسیون
بین المللی نداشته است.بر این اساس ،حکم تعلیق دائمی فدراسیون جودو کشورمان
که از اکتبر  2019اعمال شده بود ،توسط دادگاه حکمیت ورزش کنار گذاشته شد.

511/7اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك خواف

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
.نظر به دستور مواد1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390/09/20و برابر رای
 139960306014001106مورخ  1399/11/19موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردر واحد ثبتی خواف تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی مارال فرهنگ رودی فرزند عبدالحکیم نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت147/60متر مربع قسمتی
از پالک  1183فرعی از  155اصلی واقع در خواف بخش شش تربت حیدریه خریداری تمامت مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی
مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف و ماده 13آئین نامه مربوطه این آگهی دردو نوبت به فاصله
15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشرو در روستاها رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها ازتاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره
ثبت محل و قوع ملک تسلیم و رسیداخذ نمایند معترض بایدظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به
ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه
نیست .تاریخ انتشار نوبت اول  1399/11/26:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/12:
امیرجعفری -رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان خواف
511/8اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر
رای شماره  1399603012003973هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید رضا سالمتی فرزند سید علی بشماره
شناسنامه  9774صادر ه از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  1159/32متر مربع از پالک  1712اصلی 1714 ،
اصلی و  3فرعی از  1714اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر به آدرس خیابان سلطانیه خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه
عبدی وآقای مهدی سالمتی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول . 1399/12/12:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/27 :
محمد محمد زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
511/9اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر
رای شماره  139960306012004051هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا پوراکبر فرزند مهدی بشماره
شناسنامه  5999صادر ه از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  200متر مربع از پالک  2093اصلی واقع در بخش
یک شهرکاشمر به آدرس خیابان سلطانیه خریداری از مالک رسمی  ،مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
 ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول . 1399/12/12:تاریخ انتشار
نوبت دوم 1399/12/27 :
محمد محمد زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
511/11اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر
رای شماره  139960306021000628هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد کریمی فرزند رمضان بشماره
شناسنامه  89صادره از بردسکن در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  178/40متر مربع قسمتی از پالک  2241فرعی از 4
اصلی واقع درخراسان رضوی بخش  4حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه موسوی محرز گردیده است
.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول 1399/12/12:
.تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/27 :
غالمرضا گنج بخش – رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن
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سردار قاآنی :اغراق درباره شخصیت سردار سلیمانی
خطاست

سردار قاآنی افزود :این روزها عالقه مندی به نوشتن در
خصوص شهید سلیمانی بسیار زیاد شده است و این شهید
واال مقام بر گردن همه ایرانیان و آزادگان جهان حق دارد
و نوشتن درباره شهید سلیمانی انتها ندارد ،اما قرار نیست
اغراق شود .وی گفت :برخی گرایشهای سیاسی میخواهند
ایشان را به گونهای معرفی کنند که به نوعی ایشان را وصل
به خودشان کرده باشند و این ظلم به شهید است و کسی
که میخواهد او را به عنوان انسانی مقتدر نشان دهد نباید
حرفهای سستی را بیان کند .فرمانده نیروی قدس سپاه
پاسداران افزود :بینی و بین اهلل شهید سلیمانی نیاز به اغراق
ندارد و به لحاظ بزرگی آنقدر برجستگی دارد که اگر بخواهیم
در باره او اغراق کنیم مرتکب خطا شده ایم .سردار قاآنی
گفت :درباره موضوعی که در مورد ایشان اطمینان ندارید،
ننویسید و الزم نیست نوشته شود و در این مدت چیزهایی
نوشته و حرفهایی گفته شد که شاید حرفهای خوبی بود،
اما اشکاالتی داشت .وی افزود :نکته دوم این است که مراقب
باشیم دچار تحریف نشویم و همانطور که تعریف درست
الزم است تحریف هم بد است .فرمانده نیروی قدس سپاه
پاسداران افزود :بینی و بین اهلل شهید سلیمانی نیاز به اغراق
ندارد و به لحاظ بزرگی آنقدر برجستگی دارد که اگر بخواهیم
در باره او اغراق کنیم مرتکب خطا شده ایم.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
محقق میشود

ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی :با مصوبه
دیروز مجلس مبلغ  ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال جهت
کمک به صندوق های بازنشستگی ،تامین منابع مالی رتبه
بندی معلمان ،تامین منابع پاداش ایثارگران بازنشسته و.....
انشاهلل در سال آینده متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین
اجتماعی را کلید خواهیم زد و شرمنده این قشر فرهیخته
نخواهیم شد.
چین :زنان اویغور رفتار منافی عفت و بیماریهای
جنسی دارند

سخنگوی وزارت خارجه چین با در دست داشتن عکس چند
زن اویغور اتهاماتی را علیه آنان مطرح کرد تا اصالت آنها و
صحبتهایشان را زیر سوال ببرد .پیش از آن نیز مسئول
اداره تبلیغات استان مسلمان نشین سین کیانگ نیز زنانی
را که با رسانههای غربی مصاحبه کرده و چین را به تجاوز
و عقیمسازی متهم کرده بودند را به چالش کشیدند .در این
جلسه که با حضور خبرنگاران برگزار شد زنان مصاحبه کننده
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به رفتار منافی عفت و بیماریهای جنسی متهم شدند.
نامه کالنتری به رئیسی :ثبت سند  ۴۲تاالب به نام
وزارت نیرو متوقف شود

مدیرکل حفاظت و احیای تاالبهای سازمان حفاظت
محیط زیست از نامه رئیس سازمان محیط زیست به رئیس
قوه قضائیه مبنی بر متوقف کردن سند زدن  ۴۲تاالب به
نام وزارت نیرو شد .برخی منابع خبری طی رزوهای اخیر
ادعا کردند وزارت نیرو درصدد ثبت سند  ۴۲تاالب کشور
به نام خود است و تاالب های امیرکالیه ،شور و شیرین
میناب ،طشک و بختگان در فارس ،هورالعظیم و شادگان در
خوزستان ،قره قشالق ،قوری گل ،آالگل ،الماگل و اجی گل
در گلستان از مهمترین تاالب هایی هستند که به نام این
وزارتخانه سند زده میشود .مسعود باقرزاده کریمی مدیرکل
حفاظت و احیای تاالبهای سازمان حفاظت محیطزیست در
این باره گفت :اینها تاالب هایی است که وزارت نیرو محدوده
آنها را تعیین کرده ،با مقامات وزارت نیرو که صحبت می
کنیم اظهار بی اطالعی می کنند و می گویند که ثبت اسناد
خودش می خواهد این سندها را بزند چون محدوده کاداستر
تاالب ها را ما به آنها دادیم آنها هم فکر کردند که باید به
نام ما شود ،البته این را شفاهی می گویند اما باید پیگیری
کنیم که اصل ماجرا چیست .وی افزود :سازمان محیط زیست
دست به کار شده و رییس سازمان به رییس قوه قضاییه نامه
زده که جلوی کار گرفته شود ،رییس سازمان جنگل ها مراتع
و آبخیزداری هم به ثبت اسناد نامه زده است ،همچنین نامه
ای برای معاونت حقوقی رییس جمهوری آماده کرده ایم تا
ارسال شود.
قاچاق چوب با آمبوالنس تایید شد

عباس نژاد ،فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری کشورگفت :در بسیاری از موارد قاچاق چوب
با ماشینهای حمل گوشت و حتی مواردی در استانهای
مازندران ،ساری ،فارس و کهگیلویه و بویر احمد داشتیم که با
آمبوالنس دارای جنازه صورت گرفته است.بنا بر پیگیریهای
صورت گرفته ،جریمه قاچاق چوب  ۱۰برابر شد که این امر تا
حدودی بازدارنده است/.باشگاه خبرنگاران
دادستان تهران :برخی اراذل و اوباش با اتصال به
سرویسهای جاسوسی رویکرد جدیدی پیدا کرده اند

دادستان تهران گفت :برخورد با اراذل و اوباش از جهات
مختلف حائز اهمیت است ،از جمله این که بسیاری از آنها
رویکرد سنتی را تغییر داده اند و به نوچه پروری روی آورده اند
و دیگر اینکه با اتصال به سرویسهای جاسوسی مورد بهره

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.

روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :

روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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درگاه پرداخت امن

سردار قاآنی :اغراق درباره شخصیت سردار سلیمانی خطاست /متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی محقق
میشود/ /چین :زنان اویغور رفتار منافی عفت و بیماریهای جنسی دارند /قاچاق چوب با آمبوالنس تایید شد
برداری سیاسی قرار گرفته و ابعاد امنیتی وسیعتری پیدا کرده
اند .علی القاصی در دومین جلسه هم اندیشی ارتقاء سطح
فعالیت های امنیتی ،قضایی و استفاده حداکثری از ظرفیت
های قانونی برای مقابله و پیشگیری از فعالیت هنجارشکنان
و اخاللگران در نظم و امنیت عمومی جامعه(اراذل و اوباش)
گفت :برخورد با اراذل و اوباش از جهات مختلف حائز اهمیت
است ،از جمله این که بسیاری از آنها رویکرد سنتی را تغییر
داده اند و به نوچه پروری روی آورده اند و دیگر اینکه با
اتصال به سرویسهای جاسوسی مورد بهره برداری سیاسی
قرار گرفته و ابعاد امنیتی وسیعتری پیدا کرده اند.
احضار استاندار سابق خوزستان به دادسرا

احمد نادری نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،پردیس و
اسالمشهر در مجلس شورای اسالمی در توئیتی از به جریان
افتادن پرونده استاندار سابق خوزستان به اتهام اعمال نفوذ
در پرونده ابرمتهم ارزی و مالک هفت تپه در دستگاه قضایی
خبر داد .این نماینده مجلس شورای اسالمی در این باره
نوشت :خبرها حاکی از آن است که پرونده شریعتی ،استاندار
سابق خوزستان به اتهام اعمال نفوذ در پرونده ابرمتهم ارزی و
مالک هفت تپه (امید اسدبیگی) ،این هفته در دستگاه قضایی
به جریان افتاد .ایشان در راهروهای دادسرا و پشت درب اتاق
بازپرس مشاهده شده است.
ضرب االجل هسته ای ایران به آژانس
درز اطالعات هسته ای ایران قابل بخشش نیست

نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی ،توافق ایران با آژانس
بین المللی انرژی اتمی را اقدامی سازنده در جهت حل
دیپلماتیک مسائل دانست و گفت :آژانس و طرفهای غربی
قدر ضرب االجل ایران را بدانند و فرصت ایجاد شده برای
احیای برجام را از دست ندهند .محمدجواد جمالی نوبندگانی،
اشاره به توافق اخیر ایران با آژانس درباره نحوه اجرای
قانون اقدام راهبردی اظهار کرد :در بعد فنی ،ایران بیشترین
همکاریها را با آژانس داشته است و شاید بتوان گفت که
بیش از شصت تا هفتاد درصد بازرسیهایی که آژانس در کل
دنیا انجام داده ،به ایران تعلق دارد/.ایرنا
شرط رئیس مجلس برای انصراف از کاندیداتوری

ناصر ایمانی ،تحلیلگر و فعال سیاسی اصولگرا ،با اشاره به
تایید ضمنی عدم حضور محمدباقر قالیباف در انتخابات

 ۱۴۰۰گفت :قالیباف نگفته است که در انتخابات شرکت نمی
کند یکی از نزدیکان او اعالم کرده است در صورت شرکت
رییسی ،قالیباف شرکت نخواهد کرد و اتفاق خاصی نیفتاده
است و عدم حضور او در انتخابات ،اصال قطعی نیست/.برنا
چراغ سبز مجلس به واردات خودرو

دنیایاقتصاد نوشت  :مجلس شورای اسالمی روز گذشته
در حین بررسی الیحه بودجه  ،۱۴۰۰در شرایطی تعرفه ۸۶
درصدی ورود خودرو به کشور را تصویب کرد که توقف
واردات خودرو به چهارمین سال خود نزدیک میشود .با این
حال ،اقدام نمایندگان میتواند سیگنالی در راستای آزادسازی
واردات خودرو در سال آینده باشد .در طرح ساماندهی صنعت
و بازار خودرو؛ «واردات مشروط» پیشبینی شده است.
علی الریجانی ،چهره ساکتی که دیگران برایش هیاهو
می کنند

ایران نوشت:هنوز هیچ خبری مبنی بر تمایل علی الریجانی
رئیس پیشین مجلس شورای اسالمی برای حضور در
انتخابات ریاست جمهوری منتشر نشده است .حتی نزدیکان
سببی او همچون علی مطهری درباره این موضوع ابراز
بیاطالعی میکنند .با این حال نام علی الریجانی به عنوان
یک اصولگرای میانهرو که کارنامه  12سال ریاستاش بر
مجلس تا حدود زیادی قابل دفاع بوده است؛ یکی از نامهایی
است که در اظهارنظرهای انتخاباتی صادر شده از سوی هر
دو جریان سیاسی اصالحطلب و اصولگرا بیش از دیگران
تکرار میشود؛ خواه به نیت حمایت کردن و خواه به قصد
فاصله جستن.
مخالفان  FATFدر مجمع تشخیص دچار تردید شده اند

سید محمد صدر ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به
خبرآنالین گفت:در جلسه آخری که در مجمع برگزار شد
وزرای دولت گزارش بسیار مفید و جالبی درباره  FATFارائه
دادند که از نظر بنده قانع کننده بود.در این گزارش تاکید
شد که اگر به این کنوانسیون ها نپیوندیم چه عوارضی برای
کشور به دنبال دارد که مهمترین آن حداقل افزایش ۲۰
درصد از هزینه های کل کشور است.وی در پاسخ به این
سوال که فضای مجع رو به مثبت شدن است؟ گفت :نه به
صورت صد در صد اما احساس می شود تا حدودی تردیدی
در برخی از مخالفان ایجاد شده است.دکتر همتی گفت علی
رغم اینکه تحریم ها برقرار است اگر ما به عضویت این دو

کنوانسیون دربیاییم بخشی از مشکالتمان حل خواهد شد و
مقدار زیادی از هزینه هایی که به کشور تحمیل می شود
برطرف می شود.مجلس پیشنهاد داد که این لوایح به مجلس
بازگردد که همه اعضای مجمع آن را رد کردند و در نهایت
انجام نشد .بررسی مجدد این لوایح در مجلس توهین به نظر
رهبری است و مجمع باید در این باره تصمیم بگیرد .احتماال
چهارشنبه لوایح در دستور کار مجمع قرار میگیرد.
احمدی نژاد :بحث ترور من جدی است

همشهری آنالین نوشت :محمود احمدی نژاد در ادامه
اظهارات جنجالی اش اینبار از تهدید به ترورش حرف زده
است .وی گفت :من هم معتقد هستم که بحث ترور جدی
است .خودشان می کشند ،خودشان هم مراسم عزاداری برپا
می کنند و بعد دیگران را متهم می کنند! البته من مسائل
را گفته و تشریح کرده ام چون اطالع دارم که کجاها ،چه
کسانی می نشینند و چه تصمیماتی می گیرند .اینها را گفته
ام ،ضبط کرده ام و در چندین جای مطمئن قرار داده ام.
پروتکل های بهداشتی ویژه انتخابات تدوین شده
است

دبیر ستاد انتخابات کشور با اشاره به تدوین پروتکل های
بهداشتی ویژه انتخابات ،گفت :شعب اخذ رای شب قبل
انتخابات ضدعفونی شده و در روز اخذ رای مواد ضدعفونی
کننده در اختیار مردم قرار میگیرد/.ایسنا
پس لرزه های یک ادعا درباره عدم کاندیداتوری
قالیباف در ۱۴۰۰

محسن پیرهادی ،در واکنش به برخی گمانهزنیها درباره ورود
مح ّمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس به عرصه انتخابات ۱۴۰۰
گفته بود که با افزایش احتمال حضور آیت اهلل رییسی ،آقای
قالیباف تصمیم به عدم کاندیداتوری گرفته است و آمادگی
کمک به ایشان را دارد .در همین رابطه ولی اسماعیلی،
نماینده مردم گرمی و نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
یازدهم ،در رابطه با کاندیداتوری قالیباف در انتخابات ۱۴۰۰
گفت :طبق گفت و گوهایی که از همان ابتدا با قالیباف
صورت گرفت او برنامه روتین برای شرکت در انتخابات
ریاست جمهوری  ۱۴۰۰ندارد ،برخی گمانه زنی ها در مورد
حضور او مطرح می شود همانطور که در مورد نیکزاد و رئیسی
هم مطرح می شود.
منبع :تابناک

