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خبرگزاری فرانســه روز
دوشنبه به نقل از منابع
دیپلماتیــک گزارش
داد که ســه کشــور
اروپایی عضــو برجام
(انگلیــس ،فرانســه و
علیرغــم
آلمــان)
هشــدارهای ایــران و
روســیه قصــد دارنــد
قطعنامه ضد ایرانی خود
که از حمایت آمریکا نیز
برخوردار اســت را در پایــان هفته جاری در
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی
به رای بگذارند .بر اســاس نسخهای از این
قطعنامــه که به رویت خبرنــگار خبرگزاری
فرانسه رســیده اســت ،در قطعنامه مذکور
ضمن محکوم کردن اقــدام ایران در توقف
اجرای پروتکل الحاقی و تعلیق بخشــی از
بازرســیهای آژانــس در ایــران ،از ایران
خواسته خواهد شــد که فورا اجرای پروتکل
الحاقی را از ســر بگیرد .منابع دیپلماتیک به
خبرگزاری فرانســه گفتهاند که این قطعنامه
ضد ایرانــی احتماال روز جمعه در شــورای
حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به رای
گذاشــته خواهد شد .این منابع دیپلماتیک با
اطمینان مدعی شــدهاند که قطعنامه مذکور
در شــورای حکام به تصویب خواهد رسید.
محمدجواد ظریف با اشاره به احتمال صدور
قطعنامه علیه ایران در این نشست گفت« :به
هم ریختگی شرایط کنونی را از طریق سفیر
ایران در وین به همه اعضای شورای حکام
توضیــح دادهایم ،امیدواریم عقل غلبه کند و
اگر چنین نشود راهکارهایی داریم».
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز
بعد از جلســه روز دوشــنبه با وزیر خارجه از
قــول ظریف گفته «محمدجــواد ظریف در
این نشســت تاکید کرد که چنانچه در جلسه
شــورای حکام قطعنامه تخریبی علیه ایران
صادر شود ،ایران واکنش جدی نشان خواهد
داد».به نظر میرسد منظور ظریف از «توجیه
اعضای شورای حکام درباره به هم ریختگی
شرایط کنونی» ،شرایطی است که میان دولت
و مجلس در ماههای اخیر حاکم بوده اســت.
ایران هفته گذشته و همزمان با اجرایی شدن
قانون «اقدام راهبردی» و خروج از پروتکل
الحاقی آژانس میزبــان مدیرکل آژانس بین
المللی انرژی اتمی رافائل گروسی بود .نتیجه
خبرنگار

آزاده رحیمی /محمد صدر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و از موافقان تصویب لوایح
 ،FATFضمن تایید درخواست مجلسیها مبنی بر بازگشت لوایح به مجلس و مخالفت مجمع،
میگوید «:اینکه مجلس بیاید درباره این لوایح به بررسی بپردازد خودش غیرعادی بوده و به نوعی
توهین به نظر رهبری است بنابراین مجمع باید در این باره تصمیم بگیرد» .
«فضای مجمع را منفی ندیدم» این جملهای بود که عبدالناصر همتی ،رئیس بانک مرکزی پس
از جلسه دولتیها و مجمعیها درباره لوایح  FATFمطرح کرد .به گفته همتی ،فضا مجمع منفی
نیست و با استداللهایی که ارائه شده هنوز جای امید هست .این جمالت گرچه امیدواری هایی
را ایجاد کرد اما اظهارات محســن رضایی ،دبیر مجمع تشخیص ،عالمت سوال بزرگ دیگری
را مطرح کرد؛ او طی اظهاراتی خبر از ارســال پیشنهادات مجلس یازدهمیها در خصوص لوایح
 FATFبه مجمع داده و گفته اســت «فعال  ۴ ،۳پیشنهاد در رابطه با  FATFتوسط مجلس به
مجمع تشــخیص ارسال شده که پس از بررسی در نهایت مشخص خواهد شد کدام پیشنهاد را
خواهد آورد».
بنا به روایت های مطرح شــده یکی از درخواست های مجلس بازگرداندن این لوایح به مجلس
برای بررسی مجدد بوده است که با مخالفت اعضای مجمع روبرو شده است.
خبرآنالین نوشت :سیدمحمد صدر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و از موافقان تصویب
لوایح  ،FATFضمن تایید درخواســت مجلسیها مبنی بر بازگشت لوایح به مجلس و مخالفت
مجمع با آن به دلیل غیرقانونی بودن این اقدام ،میگوید «:اینکه مجلس بیاید درباره این لوایح
به بررسی بپردازد خودش غیرعادی بوده و به نوعی توهین به نظر رهبری است بنابراین مجمع
باید در این باره تصمیم بگیرد .مجلس هم در این مورد خاص به لحاظ حقوقی نقشی ندارد».
به گفته صدر ،فضای مجمع در رابطه با این لوایح ،نسبتا مثبت است .او عنوان میکند« :در جلسه
آخری که در مجمع برگزار شد با مطرح شدن اظهارات و دالیل قانعکننده دولتیها برای مخالفان،
نه به صورت صد در صد ،بلکه احساس می شود تا حدودی تردیدی در برخی از مخالفان ایجاد
شده است».
مشروح مصاحبه خبرگزاری خبرآنالین با سید محمد صدر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت
نظام را میخوانید؛
آقای صدر! وضعیت بررسی اف ای تی اف در مجمع تشخیص به کجا رسیده
است؟
در جلســه آخری که در مجمع برگزار شــد وزرای دولت دکتر دژپسند وزیر اقتصاد ،دکتر ظریف
وزیــر امور خارجه،آقای زنگنه وزیر نفت ،دکتر همتی رئیس بانک مرکزی و خانم دکتر جنیدی
معاون حقوقی رئیس جمهور حضور داشتند همه آنها گزارش بسیار مفید و جالبی در این باره ارائه
دادهاند که در واقع از نظر بنده قانع کننده بود مبنی بر اینکه باالخره ما باید به لوایح اف ای تی اف
بپیوندیم و اگر نه پیوندیم چه عوارضی برای کشور به دنبال دارد که مهمترین آن حداقل افزایش
 ۲۰درصد از هزینه های کل کشــور اســت .از این رو برای اینکه این هزینه به کشور وارد نشود
حتم ًا ما باید عضو کنوانسیون سی اف تی و پالرمو بشویم.
البته برخی از آقایان ســواالتی داشتند که پاسخ هایی به این سواالت داده شد در نتیجه جلسات
کمیســیون مربوطه که تلفیقی از کمیسیون سیاسی امنیتی،کمیســیون اقتصادی و زیربنایی و
کمیســیون قضایی بود به پایان رسید .بنابراین جلسات کمیسیون ها به پایان رسید و بحث در
صحن مجمع مطرح می شود تا تصمیم گیری نهایی درباره لوایح صورت گیرد.
اظهارات و دالیل دولتی ها را برای مخالفان تا چه حد قانع کننده می دانید؟ آیا
فضا رو به مثبت شدن است؟
نه به صورت صد در صد ،بلکه احساس می شود تا حدودی تردیدی در برخی از مخالفان ایجاد
شده است اما در واقع به همه دالیل مخالفت های آنها و آن چیزهایی که مطرح می کنند پاسخ
داده شد و مسئوالن دولتی هم گفتند.
یکی از ســواالتی که از سوی یکی از آقایان در جلسه مجمع مطرح شد این بود که آیا در زمان
تحریم ها پیوســتن به این دو کنوانســیون ،مشــکلی را حل می کند؟ و آیا پیوستن به این دو
کنوانسیون الزم است؟ این سوال برای من بسیار جدی بود که رسم ًا از سوی دکتر همتی ،رییس
بانک مرکزی پاسخ داده شد .دکتر همتی گفت :بله ،الزم است 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.
آقای صدر! محسن رضایی اخیرا از یک سری پیشنهادات مجلسی ها به مجمع
خبر داده است و گفته می شــود یکی از این درخواست بازگرداندن لوایح به
مجلس اســت .آیا به لحاظ قانونی ،لوایح  FATFمیتواند به مجلس برگشت
داده شــده و مجددا مورد بررسی قرار گرفته یا مجلس پیشنهاداتی درباره آن
ارائه کند؟
خیر،اصال این حرف حقوقی و قانونی نیست در حال حاضر مجلس هیچ گونه نظری ندارد به ویژه
اینکه این قضیه از سوی رهبری به مجمع ارجاع شده است .حال اینکه مجلس بیاید درباره این
لوایح به بررســی بپردازد خودش غیرعادی بوده و به نوعی توهین به نظر رهبری است بنابراین
مجمع باید در این باره تصمیم بگیرد .مجلس هم در این مورد خاص به لحاظ حقوقی نقشی ندارد.
درباره این پیشــنهاداتی هم که گفته شــد باید گفت که حداقل در مجمع و آن هم در جلسات
کمیسیون ،چنین چیزی اصال مطرح نشد .فقط یک پیشنهاد بود که این لوایح به مجلس بازگردد
که همه آن را رد کردند و در نهایت انجام نشد.
منظورتان این است که این درخواست مجلس برای بازگشت لوایح اف ای تی
اف از نظر مجمع غیرقانونی تلقی شد؟
بله همینطور است.
احتمال دارد در جلسه چهارشنبه مجمع به بحث لوایح پرداخته شود؟
هنوز دعوت نامه این جلسه به دست ما نرسیده است احتمالش زیاد است اما چون باید دعوت نامه
بیاید تا ما ببینیم دستور جلسه چیست .اما به هر حال احتمال مطرح شدن دارد.
به باور بسیاری کاهش فشــارهای حداکثری و تحریم ها از جمله آزادسازی
بخشهایــی از منابع مالی ایران در تغییر نــگاه مخالفان این لوایح می تواند
تاثیرگذار باشد ،از نگاه شما چطور؟
این مسئله در جایگاه خود قابل بررسی است اما بحث تعهد در برابر تعهد مطرح است یعنی وقتی
تحریم ها کاهش پیدا کند و از بین برود طبیعت ًا مســئله هسته ای هم حل می شود و ایران نیز
به تعهدات برجامی خود باز می گردد در واقع اوضاع به ســمتی می رود که قبل از پایان توافق
برجام حکمفرما بود.
بنابراین این مسئله به عملکرد آقای بایدن و آمریکا بستگی دارد که طبق قول هایی که داده به
برجام باز میگــردد و تحریم های غیرقانونی که ترامپ به صورت یکجانبه علیه ایران تحمیل
کرد را بر میدارد در مقابل ایران نیز تعهداتش را که تا حدودی کاهش داده ،به حالت و شــرایط
اولیه خود باز می گردد.

واکنش تهران به تصویب احتمالی قطعنامه
ضد ایرانی در شورای حکام چه خواهد بود؟

این نشست آنگونه که از زبان گروسی اعالم
شــد مثبت بود .ایران به آژانس وعده داد که
تا ســه ماه اقدامی در جهت اخراج بازرسان
نداشته باشد و به گفته گروسی عمال تحولی
در روابــط تهران و آژانس رخ نــداد .ظاهرا
مسئوالن دولت مدیرکل آژانس را قانع کرده
بودند .بیانیه مشترک ایران و آژانس و در پی
آن صحبتهای گروسی در بدو ورود به وین
خشم نمایندگان مجلس را به دنبال داشت به
گونهای که مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون
امنیت ملی مجلس رسما اعالم کرد تا زمانی
که دولــت اجرای قانون اقدام راهبردی را به
طور کامل در دستور کار خود قرار ندهد هیچ
یــک از نمایندگان دولت را بــه مجلس راه
نداده و بررسی بودجه را متوقف خواهند کرد.
ایــن تهدید البته عملی نشــد و با اظهارنظر
رهبری به همان مرحله ختم شد ،با این حال
آیت ا ...خامنهای خواستار آن شده که دولت
با دقت به آن عمل کند .او از مجلس و دولت
خواست اختالف نظرهایشــان در این زمینه
را حل کننــد و از دوصدایی بپرهیزند .بخش
دوم صحبتهای ظریف حــاوی «تهدیدی
ضمنی» اســت .او گفته امیدوار اســت عقل
غلبه کند و اگر چنین نشــود «راهکارهایی»
دارنــد .اگرچه وزیر خارجه توضیحی در مورد
این راهکارها نداده ،اما گمانهزنیهایی در این
زمینه میتواند وجود داشته باشد .در روزهای
اخیر آتش درگیریهــا در منطقه خاورمیانه
شــعلهور شــده و محافل غربی میخواهند
جوری رفتار کنند که یک سر این تنشها را
در ایران ردگیری کنند.
در صورت تصویب قطعنامه ایران چه
خواهد کرد؟

در یک ســناریوی بدبینانه ممکن است روز
جمعه در نشســت شورای حکام قطعنامه ای
علیه فعالیتهای هستهای ایران تصویب شود
و تهران هم توافق هفته گذشــته با آژانس را
کنار بگذارد ،اما جمهوری اســامی ایران به
صراحت عنوان کرده اســت که آمادگی الزم
برای تقابل با هر سناریویی را دارد ،حتی اگر
در بدترین ســناریوی ممکن نهایتا با صدور
قطعنامــه و لغو بیانیه آژانــس کار به ارجاع
پرونده فعالیت هســته ای ایران به شــورای
امنیت کشــیده شود و نهایتا تحریمهای این
ســازمان احیا شوند .در این شرایط باز تهران
خود را آماده برای تقابل با این تحریمها کرده
است .اما در آن سو امکان دارد ایران واکنش

های انتحاری بیشتری مانند خروج از NPT
را در دســتور کار داشته باشــد که شرایط را
به شــدت حاد ،پیچیده و بغرنج خواهد کرد.
البته هیچ کدام از طرفین یعنی نه ایران و نه
آمریکا تمایلی ندارند که شــرایط به این سو
کشیده شــود ،اما اینکه در آینده چه اتفاقی
رقم خواهد خــورد باید منتظــر ماند و دید.
علیرغم این مســئله فعال در این جنگ اراده
ها ،ایران و ایــاالت متحده آمریکا حاضر به
عقب نشینی از مواضع خود نیستند .حال این
که تهران و واشنگتن تا کجا پیش روند ،چه
اقداماتی را انجام دهنــد و چه اتفاقاتی رقم
خواهد خورد ،هنوز مشخص نیست.
ولی آنچه قطعی به نظر میرسد این است که
ایران دلیلی برای عقب نشــینی و تسلیم در
برابر آمریکا و دادن امتیاز به واشنگتن ،بدون
آنکه امتیاز مشــخص و هم وزنی را به دست
آورد را ندارد.
دور جدید تنش ها در منطقه با نقش
آفرینی بایدن

روز پنجشنبه گذشته ارتش آمریکا به دستور
مستقیم جو بایدن به مواضع نیروهای تحت
حمایت ایران در ســوریه حمله کرد .وزارت
دفــاع آمریکا گفته که این حمالت به تالفی
حمالت موشکی اخیر علیه مواضع آمریکا و
ائتالف بینالمللــی در فرودگاه اربیل صورت
گرفته اســت .آمریــکا ادعا کــرده که این
حمالت از ســوی نیروهای مــورد حمایت
ایران انجام شــده است؛ ادعایی که ایران آن
را رد کرده ،اما بایدن صراحتا ایران را مقصر
خواند و گفته باید مراقب رفتارهایش باشــد.
پس از این حمله آمریکا به مواضع نیروهای
مورد حمایت ایران در ســوریه ایک شیفرین
خبرنــگار  PBSدر توئیتر خود نوشــت« :به
گفته دو تن از مقامات ارشد دولت بایدن پس
از حمله به ســوریه از طریق کانال سوئیس
بــه تهران پیام داده که حمله متناســب بود.
ترجمه پیام این اســت :آمریکا میخواهد این
مرحله به پایان برسد».اما این مرحله به این
راحتی به پایان نمیرسد .پس از حمله هوایی
آمریکا به خاک سوریه و در نزدیکی مرز این
کشــور با عراق ،خبرهایی از حمله موشکی
نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به منطقهای
در حوالی پایتخت ســوریه منتشر شده است.
روز دوشــنبه خبرگزاری فرانســه با انتشــار
گزارشــی از دمشق از حمله موشکی اسرائیل
به منطقه «ســیده زینب» واقــع در جنوب

پایتخت ســوریه خبر داده است .خبرگزاری
فرانســه نیز از تشکیل جلســهای امنیتی در
تل آویو خبر داده و گفته غروب یکشنبه این
جلسه با حضور مقامات ارشد امنیتی اسرائیل
برگزار شــده است .گفته میشــود هدف از
برگزاری این جلسه بررسی واکنش اسرائیل
به حمله به کشتی خودروبر اسرائیلی «اموی
هلیوس ری» بوده اســت .بنی گانتس وزیر
دفاع اسرائیل روز شنبه ایران را مسئول حمله
به این کشــتی باری دانست .این کشتی در
دریای عمان هدف حمله قرار گرفته اســت.
بنیامین نتانیاهو ،نخســت وزیر اسرائیل نیز
در یــک مصاحبه رادیویی ایران را مســئول
انفجار در کشــتی تحت مالکیت اسرائیل در
دریای عمان خواند .کشــتی هلیوس ری روز
چهارشــنبه بندر دمام عربســتان سعودی را
ترک کرد و قرار بود هفته آینده به ســنگاپور
برســد .انفجار در فاصله میان پنجشــنبه و
صبح جمعه در کشــتی کــه اتومبیل حمل
میکرد روی داد .براســاس پایگاه دادههای
کشــتیرانی ســازمان ملل ،این کشتی تحت
مالکیت شــرکت کشــتیرانی « ِری» در تل
آویو بوده است .سعید خطیبزاده سخنگوی
وزارت خارجه این اتهامزنی را قویا رد کرده،
اما روزنامه کیهان گزارشــی منتشر کرده که
در آن بــار را به گردن ایران انداخته اســت.
کیهان در ســرمقاله خود نوشت« :شناسایی
این کشتی که وانمود میشد متعلق به نیروی
دریایی انگلیس است و پرچم کشور دیگری
را داشت و وانمود میشد باربری است و زدن
آن طوری که ،تلفات نگیرد ،نشــان میدهد،
این کار ،تمیز و حرفهای انجام شــده است...
خلیجفــارس منطقه تحت تســلط نیروهای
مقاومت اســت».بعد از اعمــال تحریمهای
آمریکا علیه ایران به ویــژه در حوزه نفت و
انرژی در ســال  ،2018تنشها در آبهای
جنوبــی ایران و تنگه هرمز باال گرفت .از آن
زمان واشــنگتن ایران را به دست داشتن در
چند حمله به کشتیها در اطراف تنگه هرمز
متهم کرده است.
احتمال رویارویی نظامی بین ایران و
آمریکا چقدر جدی است؟

روزنامه آمریکایی وال اســتریت ژورنال روز
یکشنبه در گزارشــی به نقل از دو دیپلمات
ارشــد غربی اعالم کرد که ایران پیشــنهاد
مذاکره هســتهای مستقیم با حضور آمریکا و
اروپاییها را رد کرده اســت .در همین راستا

ســعید خطیب زاده ،ســخنگوی وزارت امور
خارجه جمهوری اســامی ایران یکشــنبه
شــب در مواضعی کــه موید ایــن خبر بود
اعالم کرد که «با توجه به مواضع و اقدامات
اخیر آمریکا و ســه کشور اروپایی ،جمهوری
اســامی ایران زمان را برای برگزاری جلسه
غیررسمی پیشنهادی توسط هماهنگکننده
اروپایی برجام مناسب نمیداند ».با توجه به
تنش های اخیر بین دو کشــور ،به هر مقدار
که تحرکات دیپلماتیک کم رنگ شود بستر
بــرای تقابل و تنش افزایش پیدا می کند .در
این شــکی وجود ندارد .امــا لزوما این تنش
مســتقیما به درگیری و جنگ نظامی منجر
نخواهد شــد .از طرف دیگر اساسا استراتژی
ایــاالت متحــده آمریــکا در قبــال منطقه
خاورمیانه کامال مشــخص است .لذا با تغییر
روسای جمهور این راهبردها تغییر پیدا نمی
کند ،بلکه تنها شــاهد تفاوت عملکرد و رفتار
روسای جمهور در پیگیری این استراتژی ها
خواهیم بود .پس چه دونالد ترامپ ،چه باراک
اوباما ،چــه بایدن و چه هــر رئیس جمهور
دیگری که در کاخ ســفید روی کار بیاید بر
اســاس راهبرد مشــخص ایاالت متحده در
قبال منطقه خاورمیانــه عمل می کند .اما با
تمام این تفاسیر وقوع جنگ نظامی تمام عیار
بین ایران و آمریکا در دوره بایدن دور از ذهن
به نظر می رسد.
به هر حــال باید پذیرفت کــه معنی جنگ
نظامی بــا تعریف کالســیک و قدیمی آن
بــرای آمریکایی ها تغییر پیدا کرده اســت.
ایاالت متحده دیگر بنایی برای لشکرکشی،
بمبارانهای گســترده و صرف هزینه های
گزاف مالی ،تســلیحاتی و انسانی در جنگ
با دیگر کشــورها ندارد ،آن هم با جمهوری
اســامی ایران که یکی از قدرت های مهم
خاورمیانه است .ضمن این که اکنون آمریکا
با مشکالت بسیار گستردهای در داخل مواجه
است که سبب خواهد شــد بایدن بیشترین
تمرکــز و انرژی خود را بر رفــع چالش ها،
بحران ها و مشــکالت داخلی بگذارد .اینها
عالوه بر آن اســت که طی سال های اخیر
ایاالت متحده آمریــکا مهمترین ابزار برای
رســیدن به منافعش و تقابل با رقبای خود را
در بــه کارگیری تحریم ها قرار داده اســت.
یعنی اکنــون وزارت خزانه داری ،بانک ها و
موسسات تجاری آمریکا به عنوان اتاق های
جنگ عمل می کنند.

بذرپاش:

اقتصاد کشور درگیر بیماری هلندی شدهاست
رئیس کل دیوان محاســبات کشــور به تشــریح تازه ترین
گزارش دیوان محاسبات کشور پیرامون موضوع نقدینگی و
آثار آن در اقتصاد پرداخت.
به گزارش روزنامه صبحامروز ،به نقل از دیوان محاســبات
کشــور ،مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور
طی سفری یک روزه به خراسان رضوی ،به صورت جداگانه
در جلســه شورای اداری استان و جلســه کارکنان اداره کل
دیوان محاسبات خراسان رضوی شرکت کرد.
رئیس کل دیوان محاســبات در ســخنرانی خــود ،یکی از
موضوعات مهم و اصلی در دســتگاههای نظارتی را قوانینی
دانست که اجرا نمیشوند.
وی با بیان اینکه حسابرســی درست و قوی ،اثربخشی بیش
از  ۵۰درصدی دارد ،موضوع نهضت کاهش قیمت تمام شده
را از اقدامات مهم در دست اقدام دیوان محاسبات اعالم کرد.
بذرپاش سپس به تشریح تازه ترین گزارش دیوان محاسبات

کشور پیرامون موضوع نقدینگی و آثار آن در اقتصاد پرداخت
و گفت :پایه پولی در پایان سال  ۱۳۹۱حدود  ۹۸هزار میلیارد
تومان بوده اســت که در پایان  ۶ماه ابتدای سال  ۱۳۹۹به
مبلغ بالغ بر  ۳۷۲هزار میلیارد تومان رسیده است.
رئیس کل دیوان محاســبات با اعالم این که از سال ۱۳۹۲
تا پایان  ۶ماه ابتدای سال  ۱۳۹۹خالص داراییهای خارجی
بانک مرکزی با رشد مطلق  ۳۷۲درصدی مواجه شده است،
افزود :خالــص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی رشــد
حدود  ۲۷۵درصدی داشــته اســت .همچنین خالص بدهی
بانکها به بانک مرکزی با رشــد حدود  ۱۶۵درصدی مواجه
بــوده که این عملکرد نامطلوب ،بیماری هلندی را بر اقتصاد
کشور تحمیل کرده است.
بذرپاش با اشــاره به حجم نقدینگی در پایان سال  ۱۳۹۱که
طبق آمار بانک مرکزی حدود  ۴۶۱هزار میلیارد تومان بوده
اســت ،حجم نقدینگی در پایان  ۶ماه ابتدای سال  ۱۳۹۹را

رقم  ۲۹۰۰هزار میلیارد تومان اعالم کرد که از رشد بیسابقه
 ۵۲۸درصدی حکایت میکند.
وی با بیان این که یکی از منابع قابل دســترس برای دولت،
منابع بانک مرکزی اســت ،تاکید کرد :دست اندازی به این
منابع باعث رشــد پایه پولــی و به ت ََبع آن رشــد نقدینگی
میشود.رئیس کل دیوان محاسبات کشور ،دومین منبع برای
جبران کســری بودجه دولت را انتشــار اوراق مالی اسالمی
دانست و اظهار داشــت :به دلیل عدم تناسب بین نرخ سود
اوراق با نرخ واقعی بهره در اقتصاد ،عم ً
ال اســتقبال چندانی
از اوراق نمیشود لذا دولت به طرق مختلف و از جمله وضع
مقررات ،اوراق را به سمت بانکها و مؤسسات اعتباری سوق
میدهد و منابع بانکها و مؤسسات اعتباری را برای جبران
کسری بودجه خود استفاده مینماید.
بذرپاش با اشاره به سومین روش برای جبران کسری بودجه
که اســتفاده مســتقیم از منابع بانکها و مؤسسات اعتباری

از طریق اخذ تســهیالت تکلیفی اســت ،ناترازی بانکها و
موسســات اعتباری را حاصل روشهای دوم و سوم دانست
که بانک مرکــزی را ناگزیر به اســتفاده از خط اعتباری یا
اضافه برداشت در حساب جاری میکند.
بذرپاش در تکمیل این قسمت ،افزود :استقراض غیرمستقیم
دولــت از بانک مرکزی منجر به رشــد پایه پولی و رشــد
نقدینگی میشود.
رئیس کل دیوان محاسبات در بخش دیگری از سخنان خود،
با اشــاره به ماههای پایانی دولت تاکید کرد :بنده به عنوان
خادم شما و مردم ،درخواست میکنم کلیه مدیران دولتی از
ترک فعل بپرهیزند؛ ما در کنار شــما هستیم و از تالشهای
شما در دستگاههای مختلف اجرایی حمایت میکنیم.
مهرداد بذرپاش در پایان ،اظهار داشت :برای این مردم نباید
کم گذاشت؛ تالش کنیم تا این شرایط سخت را برای مردم
آسانتر کنیم.

انتقاد تند نماینده بافق از آقای رئیس؛

در پی تذکر نماینده بافق و مهریز در مجلس شــورای اسالمی
دقایقی جو مجلس متشنج شد.
ایســنا نوشت :در جلسه علنی صبح روز (سهشنبه) و در جریان
بررســی تبصره  ۶الیحه بودجــه  ۱۴۰۰در بخش هزینهای،
محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز که به عنوان مخالف
پیشــنهادی قصد صحبت داشت در ابتدا خواستار بیان تذکری
شــد.محمدباقر قالیباف رییس مجلس شــورای اسالمی به او
گفت که این موضوع تبدیل به رویهای شده است که نمایندگان
در ابتــدای صحبتهای خود یک تذکــر را بیان میکنند و از
صباغیان خواست که توضیحاتش را در بیان مخالف پیشنهاد
بیان کند.در واکنــش ،صباغیان خطاب به قالیباف اظهار کرد:
آقای قالیباف بگذارید حرفم را بزنم یک رویهای ایجاد کردهایم
که پیشــنهاد دهنده باید در جایگاه هیات رییسه حاضر شده و
نامش را بنویسد و به شما بگوید تا اجازه طرح پیشنهاد را بدهید.
این ذلت و خواری نمایندگان است که باید به شما التماس کنند.
وی ادامــه داد :از طرف دیگر یــک رویهای ایجاد کردهاید که

صباغیان :آقای قالیباف ،مجلس پادگان نظامی نیست
پیشنهاد نمایندگان را از سیستم حذف میکنید این مجلس دفعه
اولی نیســت که در آن بودجه بررســی میشود ،آقای قالیباف
اینجا مجلس است و پادگان نظامی نیست همه ما نماینده مردم
هستیم ،شما هم نماینده مجلس هستید و نماینده برتر نیستید،
همه بایــد به وظایف نمایندگیمان عمل کنیم.نماینده بافق و
مهریز در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :آقای قالیباف شما
در مجلس یک حزب تشکیل دادهاید که کسی نمیتواند حرف
بزند ،یک فراکســیون برای خود تشکیل دادهاید آییننامه هم
به درستی اجرا نمیشود شما یک نماینده مثل سایر نمایندگان
هســتید باید اجازه دهید که ما صحبت کنیم شما فقط مجری
مجلس شورای اسالمی هستید.صباغیان با فریاد صحبتهایش
را بیان میکــرد که همین فریادها و جمع شــدن تعدادی از
نمایندگان دور صندلی او برای دقایقی جو مجلس را متشــنج
کرده بود ،به گونهای که تعــدادی از نمایندگان در واکنش به
صحبتهای او با صدای بلند اعتراض میکردند.امیرآبادی عضو
هیات رییسه مجلس شورای اسالمی از نمایندگانی که اطراف

صباغیان جمع شــده بودند خواست که او را به آرامش دعوت
کنند.صباغیان در ادام ه صحبتهایش اظهار کرد :هیات رییسه
حق حذف هیچ پیشنهادی را ندارد و باید طبق آییننامه عمل
کند اگر مشــکل در تعداد زیاد پیشنهاد است تدبیری بیندیشید
نه اینکه آنها را حذف کنید .انتظار ما از رییس مجلس شورای
اســامی اجرای آییننامه اســت.محمد باقــر قالیباف رییس
مجلس شــورای اسالمی در پاسخ به تذکر صباغیان گفت :در
ابتدا از همه نمایندگان میخواهم که اجازه دهند آقای صباغیان
صحبتهایش را مطرح کند اشــکاالتی به حرف ایشان وجود
داشــت که خود مجلس به آن عکسالعمل نشــان داد اما در
عمل درخواست من این اســت که همیشه اجازه دهید حرف
مخالف شنیده شود.وی ادامه داد :البته آقای صباغیان هم باید
قانون را رعایت کنند ،ایشان قرار بود در مقام مخالف صحبت
کننــد اما تذکری بیــان کرد که این خالف آییننامه اســت.
درباره محتویات صحبتهای ایشــان چون خطاب به شخص
بنده بود حرفی نمیزنــم و تذکر هفتاد و پنجی هم نمیدهم.

بعد از صحبتهای صباغیان ،تعــداد دیگری از نمایندگان به
عنوان تذکر و یا در ابتدای صحبتهایشــان به عنوان پیشنهاد
دهنده مخالف و موافق از عملکرد قالیباف در مجلس شــورای
اسالمی دفاع کردند.وقتی که مجددا صباغیان قصد طرح بیان
پیشنهادی را داشــت تعدادی از نمایندگان در واکنش با دو دو
کردن مخالفت خود را با حرفهای پیشین او نشان دادند.قبل
از صباغیان ،خلیل بهروزیفر نماینده فومن در تذکری از حذف
پیشنهادات نمایندگان در سامانه انتقاد کرد که در پاسخ به آن
قالیباف اظهار کرد :طرح تمامی پیشنهادات نمایندگان در جلسه
علنی امکان پذیر نیســت و معاونت قوانین درباره وارد بودن یا
نبودن اظهار نظر کرده که در سیستم ثبت شده است.موضوع
حذف پیشنهادات از سامانه به جلسه روز گذشته برمیگردد که
طبق تصمیم هیات رییسه معاونت قوانین پیشنهاداتی که خالف
برنامه ششم توســعه است را از سامانه حذف کرده است چون
طبق آییننامه مجلس شورای اسالمی نمایندگان اجازه طرح
پیشنهاداتی را ندارند که مغایر با آییننامه است.
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لزوم اعزام هیات تجاری از خراسان شمالی به
ارمنستان

در گفتگوی اختصاصی صبح امروز با استاندار خراسان رضوی کافی مطرح شد؛

راهکارهای معتمدیان برای رفع بزرگترین حاشیه نشینی کشور

سیده ریحانه موسوی

خبرنگار

Emeil: srm.6671@gmail.com

اســتاندار خراسان رضوی
گفت :اســتان خراسان
رضوی با وســعت و
جمعیتــی کــه دارد
دومین اســتان بعد از
تهران است که بودجه آن
نســبت به این موضوع،
پایین است و با اعتبارات
موجــود کار خاصــی
نمیتوان انجام داد و فقط
مــی تــوان بــا آن امور
روزمره را مدیریت کرد.
به گــزارش روزنامه «صبح امروز» معتمدیان
در نشســتی که در حاشــیه بازدید از روزنامه
« صبح امروز « برگزار شــد افزود :در رابطه
با موضوع حاشــیه نشــینی در مشهد مقدس
اعتقادمان این اســت که نباید آن را در سطح
اســتان ببینیم ،بلکه باید آن را در سطح ملی
دنبال کنیم و توجه ملی به این موضوع جلب
شــود .یک میلیون و  ۳۰۰هــزار نفر جمعیت
که معادل  ۲تا  ۳استان است در حاشیه شهر
مشهد زندگی میکنند ،اقدامات زیادی در این
حــوزه انجام گرفته اما کارهای بســیاری نیز
باقی مانده است و تمام تالش ما این است تا
بتوانیم یک نوع هماهنگی ایجاد کنیم.
حل مشکالت حاشیهنشینی

وی بیان کرد :ما باید در ســطح استان و ملی
به دنبال حل مشــکالت حاشیهنشــینی در
مشهد مقدس باشیم که این امر نیازمند عزم
ملی در مجلس ،دولت و حاکمیت اســت؛ در
چهار ماه گذشته در حوزه عمرانی نقشه راهی
را تدوین کردهایم و در قالب ســتاد بازآفرینی
شــهری بلوک بندی انجام دادهایم و شاخصه
و اقدامــات روبنایی و زیربنایی را مشــخص
کردهایم.
مسکن سرفصل ساماندهی حاشیه مشهد

معتمدیــان تصریح کــرد :در خصوص بحث
مســکن که بهعنوان سرفصل ســاماندهی
حاشــیه شهر مشهد مطرح است نیز مشخص
کردهایم که چه تعداد پروژه باید انجام بگیرد
که در قالب میانگین کشوری است .در حوزه
توسعه مناطق مختلف شاخصههای متفاوتی
داریم؛ در بحث فضای آموزشــی ســرانه ما
نزدیک به میانگین کشوری است که در سطح
شهرســتان مشهد چهار متر و در حاشیه شهر
یک متر است.

در یک قدمی وضعیت مطلوب

وی ابراز کرد :ســرانه بهداشــتی ،درمانی و
ورزشــی ما چهار صدم اســت کــه در واقع
میتوان گفت صفر اســت ،در بخش فرهنگی
نیز وضعیــت خوبی نداریم کــه این موارد را
نیز مشــخص کرده و کار کارشناسی روی آن
انجام میشــود که وضعیت موجود و وضعیت
مطلــوب چگونه اســت و تا رســیدن آن به
وضعیت مطلوب چه کارهایی باید انجام دهیم.
رسیدگی به مسائل زیربنایی و رو بنایی

اســتاندار خراســان رضوی عنوان کرد :در
خصوص مــوارد زیربنایی که شــامل آب و
فاضالب ،برق و گاز است و همچنین مباحث
روبنایی نیز مواردی همچون مدرسه سازی،
ســاخت درمانگاه ،اماکن ورزشــی و پارک
نیازمند هشــت هزار میلیارد اعتبار است تا به
میانگین کشــوری رسیده و عدالت اجتماعی
برقرار شــود و مردمی که در حاشــیه شهر
هســتند باید از امکانات عمومــی و رفاهی
برخوردار باشند که این اقدامات ممکن است
سالها طول بکشد.
دغدغه استانداری ،دورنمای کار است

وی بــا بیــان اینکه یکــی از دغدغههای ما
دورنمای کار است یعنی میخواهیم چه کنیم
و حاشیه شهر را به کجا برسانیم؟ تشریح کرد:
در این راســتا نقشــه راه را تدوین کردهایم و
کام ً
ال کارشناسی شــده نظرات دستگاهها را
اساس شــاخصهای توســعه مدیریتی قرار
دادهایم .ما در بخش دولت رایزنیهایی جدی

در خصوص بحث

مسکن که بهعنوان

سرفصل ساماندهی
حاشیه شهر مشهد

مطرح است نیز مشخص
کردهایم که چه تعداد

پروژه باید انجام بگیرد
که در قالب میانگین
کشوری است

انجام دادهایم و مالقاتهای مختلفی با آقای
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ترتیب
دادهایم اما متاسفانه در تامین منابع مالی برای
توســعه حاشیه شهر مشهد مشــکل داریم و
اعتبارات استانی بسیار ناچیز است.
شرایط ویژه وام مسکن

وجود انشعابات و ارتباطات در بیشتر
روستاها

معتمدیــان اظهــار کرد :بیــش از  ۹۰درصد
روستاهای ما دارای گاز میباشند و بیشتر آنها
مشکل آب ،برق و ارتباطات ندارند اتفاقی که
در هیچ کجای دنیــا رخ نمیدهد ،اما باز هم
همچنان شاهد مهاجرت روستاییان هستیم که
دلیل آن مشکل اشتغال است ،که قطع ًا در این
زمینه از آنان حمایت خواهیم کرد.

معتمدیان ادامــه داد :یکی از موضوعاتی که
در حاشــیه شهر باید به آن توجه کنیم ساخت
مسکن است که می توان با شرایط ویژه و یک
وام  ۵۰میلیون تومانی قرضالحسنه و مقداری
هم به عنوان کمک بالعوض از طرف دولت و
مشارکت نهادهای عمومی گره مسکن سازی
باز شود ،که در حال پیگیری است.

استفاده از ظرفیتهای نهادهای حاکمیتی

وی با اشــاره به اینکه یکی از مشــکالت ما
تامین زمین اســت زیرا در حاشیه شهر زمینی
وجــود ندارد ،توضیــح داد :در این راســتا با
تعاملی که با آســتان قدس انجام دادهایم به
توافقات بســیار خوبی رسیدهایم و  ۳تا  ۴عدد
از پروندههای عمرانی که در استان بالتکلیف
مانده بود تعیین تکلیف کردیم .اقدامات تامین
زمین بخش مســکن نیز در حال اتمام است
و برای اولین بار بنیاد مســتضعفان در کالن
شهر ورود پیدا کرده و رسم ًا معین حاشیه شهر
شده است.

ساماندهی بافت پیرامون حرم

چالش تامین زمین

احداث بیمارستان  ۵۴۰تختخوابی

استاندار خراســان رضوی خاطرنشان کرد :ما
قفلهایی که در حاشــیه شهر باعث میشود
تــا کارها پیش نرونــد را پیــدا کردهایم و با
جهت گیری که در حاشــیه شهر انجام دادیم
در خصوص بحــث و درمــان موافقت وزیر
بهداشت را نیز گرفتهایم ،همچنین جهت امر
درمــان موافقت آقای نوبخت را برای احداث
بیمارســتان  ۵۴۰تختخوابی در حاشیه شهر
مشــهد اخذ نمودیم این کار بسیار سنگین و
زمانبر است اما به هر حال باید از جایی شروع
شود.
مدیریت مهاجرت معکوس

وی با ابــراز اینکه طرح بعــدی ما مدیریت
مهاجــرت معکوس اســت که در مــورد آن
در حال اشــراف ،شــناخت و صحبت با مردم
هستیم تا زمینههای بازگشت را فراهم نماییم،
تبیین کرد :ما در روســتاها عمدتا در سنوات
گذشته نگاه ساختاری و زیربنایی داشتهایم و
بعد از انقالب اتفاقات زیادی در این خصوص
صورت گرفته است.

وی توضیح داد :در خصوص بحث اســتفاده
از ظرفیتهای نهادهای حاکمیتی مانند بنیاد
علوی ،بنیاد برکت ،قرارگاه ســازندگی و دهها
نهاد که در کشور مأموریت سازمانی و توسعه
مناطق کمتر برخوردار را بــر عهده دارند نیز
هماهنگیهایی ایجاد خواهیم کرد ،تقســیم
کار انجام میدهیم و بر اســاس توانمندیها
و ظرفیتها کارهایمان را پیش میبریم تا به
آنها سرعت ببخشیم.
وی بــا عنوان اینکه بحث ســاماندهی بافت
پیرامونــی حرم مطهــر از موضوعات مهم و
اثرگذار در سطح شهرستان و حتی استان ،ملی
و بینالمللی است ،زیرا مشهدالرضا متعلق به
جهان اسالم و تشیع است ،گفت :جدا از بحث
کرونا  ۳۰تا  ۴۰میلیون زائر دارد .این طرح از
 ۲۵سال قبل انجام شــده و طبیعی است که
بعد  ۱۰سال در آن بازنگری انجام شود و نقاط
ضعــف و قوت آن را بهروز رســانی کنیم ،اما
این فرآیند بسیار طوالنی شده است.معتمدیان
اشــاره کرد :دولت مصمم شــد تا بازنگری را
انجام دهد و سازمان راه و شهرسازی به عنوان
یک نهاد حاکمیتی که هم جایگاه قانونی دارد
و هم فرادولتی و مجموعه باالدســتی است،
در ســطح کالن بر تمام فعالیتهای شهری
نظــارت کند.وی بیان کرد :مــا به دنبال این
هســتیم تا شــرایطی را فراهم کنیم که خود
مجاورین نیز در بافت پیرامون حرم اســکان
داشــته باشــند که این اتفاق کمتر رخ داده و
ارتفاعسازیهایی که خارج از چهارچوب انجام
میشــود شرایط را برای سکونت مردم فراهم
نکرده ،توان حضور در ایــن مناطق را ندارند
و بیشــتر جنبه انتفاعی و بازارهایی که ایجاد
شده را دارد.
معتمدیان تفویض کرد :امروز ما نیاز به طرحی
مدرن ،بهروز و با نگاه به اصالح ایرادات طرح

استان خراسان رضوی
با وسعت و جمعیتی که دارد
دومین استان بعد از تهران
است که بودجه آن نسبت به
این موضوع ،پایین است و با
اعتبارات موجود کار خاصی
نمیتوان انجام داد و فقط
می توان با آن امور روزمره
را مدیریت کرد

گذشــته داریم ،این اتفاق براســاس توافقی
که اســتاندار وقت با شــهرداری و وزارت راه
داشــتهاند رخ داده ،بهترین مشاوران انتخاب
شــدهاند و کار صورت گرفته اســت .باید به
این طرح از مناظر مختلــف فنی ،اقتصادی،
عمرانی ،شــهری ،امنیتــی و اجتماعی نگاه
شــود و دســتگاههای مختلف باید در مورد
آن اظهار نظر کنند ،آســتان قدس رضوی به
عنوان نهادی که مســئولیت مستقیم دارد در
بافــت پیرامونی حرم مطهر بســیار تاثیرگذار
بوده است.
تخلف در حوزه شهرسازی

وی ادامه داد :در بحث شهرســازی در حوزه
بافــت پیرامونــی حــرم تخلفهایی صورت
گرفته ،کــه اکنون در دســتگاههای نظارتی
سطح اســتانی و ملی در حال پیگیری است،
و در پنــج ماهی که در اســتان بودهایم دهها
جلســه در این خصوص با نمایندگان مجلس
و شــورای شــهر برگزار کرده و سیاستها را
تدوین نمودهایم تا این پرونده را به ســرانجام
برسانیم و مشمول گذشت زمان نشود.
معتمدیان اســتاندار خراســان رضوی عنوان
کرد :ما شــرایط را برای سرمایهگذاری مردم
و مجاورین حــرم فراهم کردهایم و ضوابط را
به نفع مردم تغییر دادهایم که از نکات برجسته
این طرح است.
وی در پایــان ابراز کــرد :در بحث بیماری
کرونا با همدلی که در ســطح اســتان توسط
تمام نهادها انجام شده ،پیش هستیم که جای
تقدیر و تشکر دارد.

همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از ابتدای سال آینده
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی گفت:
همسانســازی حقــوق بازنشســتگان تأمین
اجتماعی از اول سال  1400اجرا میشود.
به گزارش روزنامــه «صبح امروز» و به نفل از
فارس ،محمد شــریعتمداری وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی امروز در حاشیه رونمایی از طرح
اورژانس کسب و کار کشور در جمع خبرنگاران
گفت :همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین
اجتماعی از سال  1400اجرا میشود.
وی افــزود :در بحــث همسانســازی حقوق
سازمان تأمین اجتماعی قدم به قدم جلو رفتیم
که بعد از  14سال همسانسازی صورت گرفت
و در مرداد ماه امسال ابتدا از بازنشستگان اجرا
شد در قدم بعدی در صندوقهای بازنشستگی
همسانســازی اتفاق افتاد و 100درصد منابع
حاصــل شــده بــرای همسانســازی حقوق
بازنشستگان انجام شد.
وزیــر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعــی گفت :در
مذاکــرهای که با ســازمان برنامــه و بودجه
داشــتیم  150هزار میلیارد تومان برای اجرای
همسانســازی حقوق بازنشســتگان در سال

آینده پیشبینی شــده اســت که در قالب بند
«و» تبصره  2الیحه بودجه پیشبینی شــده و
این الیحه در مجلس در حال رســیدگی است
و جداول آن نیز شــفاف و روشــن شده است
و بــا تصویب مجلس از اول ســال  1400این
همسانسازی اجرا میشود و ادامه مسیر و گام
جدیدی خواهد بود.
وی در مــورد اینکــه بیــن حداقــل حقــوق
بازنشستگان تأمین اجتماعی و حداکثر مستمری
آنهــا چقدر خواهــد بود گفت :هنــوز مجلس
تصویب نکرده اســت و بعد از مصوبه مجلس
مشخص میشود .بنابراین همسانسازی حقوق
و دســتمزد روند طبیعی خود را طی میکند و
در ســایت صندوقهای بازنشستگی هم انجام
شده است.
شــریعتمداری همچنین در مورد تعیین حداقل
مزد کارگران در شــورای عالی کار گفت :امروز
اولین جلسه شــورای عالی کار برگزار میشود
و روند بررســی با توجه به نــرخ تورم در پایان
سال بررسی میشود بنابراین نرخ تورم ماههای
پایانی ســال مانند بهمن و اسفند تعیینکننده

اســت همچنین تــورم انتظــاری و پیشبینی
بانک مرکزی از تورمی که در سالآینده روی
میدهد برای تعیین حداقل دستمزد تعیینکننده
اســت و به همین خاطر معموال جلسات تعیین
دستمزد تا روزهای پایانی سال طول میکشند.
وزیر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی همچنین در
مورد اینکه گفته میشــود آیــا امکان افزایش
 35درصــدی حداقل دســتمزد کارگران وجود
دارد گفت :جلســات شــورای عالی کار هنوز
تعیین تکلیف نکرده اســت و ارقامی که گفته
میشود همهاش گمانهزنی است به هر حال در
جلسات شــورای عالی کار با حضور نمایندگان
کارگران و کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد
بررســی میشــود دولت هم به طور جد معتقد
است کارگران اصلیترین ستون تولید در کشور
هستند که باید مورد توجه قرار گیرند و جیب و
درآمد آنها باید بتواند یک زندگی عزتمند برای
آنها فراهم کند.
همچنین در این نشســت حمیــد طیبی رئیس
جهاد دانشــگاهی کشــور نیز گفــت :امروز با
همــکاری وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی

سفیر ارمنســتان در ایران گفت :تبادل هیأتهای تجاری بین خراسان شمالی و ارمنستان مورد
موافقت قرار گرفت و میتوان به سرعت یک هیأت تجاری از این استان به ارمنستان اعزام کرد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از مهر ،آرتاشس تومانیان عصر روز گذشته در نشست
خبری مشترک با استاندار خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد ،با اشاره به
اهداف سفر به شمال شرق کشور ،اظهار کرد :مردم ایران را دوست دارم و با طبیعت ،فضا و مهمان
نوازی مردم خراسان شمالی احساس نزدیکی میکنم.
سفیر ارمنســتان در ایران ادامه داد :با شناخت از اســتان خراسان شمالی ،مسیر همکاریهای
اقتصادی خراسان شمالی و ارمنستان طوالنی و مداوم خواهد بود.
وی به برخی از برنامههای خود اشــاره کرد و افزود :خراســان شمالی پتروشیمی قوی دارد و در
زمینههای آی تی ،الکترونیک ،فرآوریهای محصوالت کشــاورزی و غذایی ،توریسم ،خدمات
فرهنگی و ورزشی میتوان همکاری مناسبی با آن داشت.
تومانیان ادامه داد :تبادل هیأتهای تجاری مورد موافقت قرار گرفت و میتوان به ســرعت یک
هیأت تجاری از اســتان به ارمنستان اعزام کرد؛ باید جلساتی با بخش خصوصی برگزار شده و
همچنین هیأتی تجاری از ارمنستان به خراسان شمالی اعزام شود.
ســفیر ارمنســتان در ایران تصریح کرد :پیشــنهاد خواهرخواندگی بجنورد و یکی از شهرهای
ارمنســتان و لزوم پیگیری برای به امضا رســیدن موافقت نامه دو طرفه ،از جمله اقدامات مورد
توجه طرفین است.
وی افزود :مســئوالن دولتی برای امور اقتصادی به آشناسازی بخشهای خصوصی طرفین با
یکدیگر بپردازند تا نهادهای خصوصی باید بــا یکدیگر ارتباط بگیرند و زمینههای اقتصادی را
توسعه دهند.
تومانیان در انتها گفت :طی سال گذشته  ۴۰۰میلیون دالر مبادله تجاری ایران و ارمنستان بوده
که نشان دهنده ظرفیت عظیم ارمنستان برای تجارت ایران است اما خراسان شمالی تاکنون در
این زمینه فعال نبوده و باید دوری فواصل را حذف کرد.

ِ
دارایی بر زمین مانده
 ۵۰هزار میلیارد تومان
داریم

وزیر کار گفت :در حال حاضر  ۵۰هزار میلیارد تومان دارایی واحدهای تولیدی تعطیل شده و بر
زمین مانده داریم که از آن استفاده نمیشود .به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایرنا،
محمد شریعتمداری روز گذشته در حاشیه راهاندازی مرکز مدیریت کسب و کار کشور در دانشگاه
علم و فرهنگ ایران اعالم کرد :این مرکز برای پایش و نظارت بر کســب و کارها و واحدهای
تولیدی راهاندازی شده و در حال حاضر  ۵۰هزار میلیارد تومان دارایی واحدهای تولیدی تعطیل
شده و بر زمین مانده داریم که از آن استفاده نمیشود.وی گفت :همچنین  ۱۰هزار واحد تولیدی
مدفون شده در کشور داریم که حتی تابلوی آنها تبدیل به آهن قراضه شده است.
شریعتمداری افزود :با طرح اورژانس کسب و کار میخواهیم حداقل  ۵۰درصد از این واحدهای
تعطیل شده را نجات دهیم و از تعطیل شدن جلوگیری کنیم.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :امروز مرکز پایش و نظارت سیاســتهای بازار کار نیز در
ســاختمان دیگری در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی راهاندازی شــد که آن مرکز یک سطح
باالتر از اورژانس کسب و کار به شمار میرود که اشتغال کشور را رسمی میکند.
وی همچنین بر لزوم هماهنگی اورژانس کســب و کار با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور
تاکید و اظهار امیدواری کرد مجموعه این اقدامات از تعطیل شدن کسب و کارها و اشتغال کشور
جلوگیری کند.

رزم حسینی بر ضرورت همکاری همه
دستگاهها برای توسعه صنعت تاکید کرد

وزیر صنعت ،معدن و تجارت (صمت) با تاکید بر لزوم شناسایی ظرفیتهای اقتصادی در کشور،
توسعه صنعت و رشد تولید را منوط به همکاری و تعامل بین بخشهای مختلف نظام دانست.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از شــاتا ،علیرضا رزمحسینی در نشست تخصصی با
مســئوالن و سرمایهگذاران طرحهای صنعتی استان گلستان که امروز به میزبانی وزارت صمت
برگزار شــد ،با تاکید بر اســتفاده از ظرفیتهای استان برای توسعه صنعت و بهرهوری از ذخایر
معدنی ،واحدهای مربوطه را مکلف به انجام مطالعات و بررســیهای اولیه در خصوص استفاده
از ظرفیتهای معدنی و صنعتی و در بازه زمانی چند ماه کرد.وی با تاکید بر لزوم همکاری همه
ارکان نظام در حمایت از ســرمایهگذاران و توســعه تولید و صنعت در کشور گفت :برای انجام
یک کار تاثیرگذار در حوزه صنعت نیاز به همکاری هر ســه قوه است تا بتواینم موانع را از مسیر
توســعه صنعت و تولید حذف کنیم و سرمایهگذار را به این حوزه جذب کنیم.رزم حسینی افزود:
خوشــبختانه در استان گلستان تعامل خوبی بین ارکان حکومتی ایجاد شده است و با شناسایی
ظرفیتهای اقتصادی دراین استان و انجام مطالعات و بررسیهای کارشناسی شده میتوان شاهد
اتفاقات خوبی در حوزه صنعت و معدن در این استان باشیم.وزیر صمت بعد از شنیدن توضیحات
نمایندگان مردم استان گلستان و گزارشات مسئوالن استانی ،واحدهای مربوطه در وزارت متبوع
خود را مکلف به انجام مطالعات و بررســیهای دقیق و کارشناسی برای استفاده از ظرفیتهای
معدنی و صنعتی ،در راستای توسعه صنایع مختلف و رشد تولید در استان گلستان ،در بازه زمانی
چند ماهه کرد و نسبت به آغاز عملیات اجرایی چند پروژه اقتصادی در این استان ظرف چند ماه
آینده ابراز امیدواری کرد.همچنین با توجه به مصوبات این جلسه ایجاد و توسعه زیرساختهای
شهرکهای صنعتی این استان در دستور کار قرار گرفت.گفتنی است در این نشست ،نمایندگان
مردم استان گلستان در مجلس شورای اسالمی و استاندار و سرمایهگذاران استان گلستان ضمن
ارائه گزارشی از وضعیت صنعتی و معدنی استان ،نیازها و ظرفیتهای سرمایهگذاری موجود دراین
استان را معرفی کرد و دستورات الزم در چارچوب قوانین و اختیارات وزارتخانه جهت پیگیری و
رفع آنها و نیز مشارکت و حمایت از طرحهای اقتصادی مطروح ،مصوب شد.

جهانگیری :سختی ها تمام می شود

که در زمینــه علم و فنــاوری کمک میکنند
اورژانس کسب و کار کشــور در دانشگاه علم
و فرهنگ راهاندازی شــد و یکی از زمینههای
موفق برای صیانت از کســب و کارهای کشور
به شمار میرود.
وی همچنیــن در مــورد دســتاوردهای جدید
مؤسسه تحقیقاتی رویان گفت :در یکشنبه هفته

قبل با حضور معاون علمی و فناوری ریاســت
جمهوری ســه دســتاورد خوب از پژوهشگران
رویان رونمایی شــد و همچنین مؤسسه رویان
بر روی طرحی با استفاده از سلولهای بنیادی
برای بازسازی بافتهای ریه در زمان درگیری
بــا کرونا کار میکند و پروژههای دیگری دارند
که باید از خود مسؤوالن رویان سوال کنید.

معاول اول رئیس جمهور گفت :در این شرایط سخت که آمریکایی ها قصد زمین گیر کردن تولید
و صنعت کشور را داشتند اما یک عده ایستادند و تولید کشور را سرپا نگه داشتند.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایســنا ،اسحاق جهانگیری روز گذشته در پنجمین
دوره اهدای نشــان و تندیس کارآفرینی امین الضرب اظهار کــرد :حتم ًا هر کدام از ما در کار و
زندگی و فعالیتی که داریم با موانعی روبرو میشــویم و اص ً
ال انســانهای بزرگ در همین جاها
تفاوت خود را با دیگران نشان میدهند که علی رغم موانع ،کارهای بزرگ کردهاند.
وی ادامه داد :کارهای خوب و ماندگاری که انجام گرفته را باید به عنوان سرمایه تلقی و به نسل
جوان منتقل کنیم تا الگو ســازی شود و نسل جوان احساس کند میتواند کارهای بزرگی انجام
دهد و موانع را پشت سر بگذارد.جهانگیری در همین راستا گفت :اگر دائم از مشکالت بگوییم،
دلیلی ندارد که نمونه باشــیم؛ دیگرانی در کشور هستند که زیاد به مشکالت میپردازند و حرف
نزده را زده و مشــکل نبوده را بوده میکنند و دروغ میسازند و روی این دروغ تحلیل و ارزیابی
میکنند.وی با اشــاره به اهمیت تولید و صنعت و جایگاه تولیدکننده و صنعتگر گفت :کار تولید
کننده و صنعتگر همواره سازندگی و ترسیم آینده خوب برای کشور بوده است .تولید کننده از دل
سختیها ،کارهای نو و مهمی را استخراج میکند و ثابت میکند که سختیها به هر حال تمام
شــدنی است و میتوان از دل آن یک عمران و آبادانی برای کشور ایجاد کرد.معاون اول رئیس
جمهور همچنین با اشاره به اثر تحریم های آمریکا بر اقتصاد کشور گفت :در این شرایط سخت
که آمریکایی ها قصد زمین گیر کردن تولید و صنعت کشــور را داشتند اما یک عده ایستادند و
تولید کشور را سرپا نگه داشتند.وی ابراز امیدواری کرد :پیش بینی میکنم که این سختیها تمام
میشــود و آیندهای خوب خواهیم داشــت و میتوان با استفاده از تجربیات این نسل کارکشته،
مشکالت را پشت سر گذاشت.

اجتماعی
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آخرین خبرها از کرونا

تعیین تکلیف سفرهای نوروزی بر اساس
شرایط کرونا در شهرها

رئیس کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در جلسه کمیته گفت:
در خصوص ســفرهای نوروزی پروتکل ها باید بگونه ای باشــد که قابلیت اجرا داشته باشند و
همچنین باید به نحوی باشند که مردم مجاب به اجرای آن شوند.
حســین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشــور و رئیــس کمیته امنیتی ،اجتماعی و
انتظامی ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا در پنجاه و نهمین نشست کمیته که با حضور دبیر و
ســخنگوی ستاد انتخابات کشور و ســایر اعضای کمیته برگزار شد؛ دستورالعمل های سفرهای
نوروزی و همچنین انتخابات در شرایط کرونا را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
ذوالفقاری با اشــاره به کاهش رعایت پروتکل ها از سوی مردم ،گفت :پروتکل ها تا جایی موثر
هســتند که رعایت شــوند و قدرت اعمال قانون را داشته باشیم .در این نشست پیشنهاد شد که
اگر با رشــد بیماری مواجه نشویم محدودیت ها کم شــود که مردم بتوانند سفر نوروزی داشته
باشــند ،از دیگر مواردی که به آن اشــاره شد کنترل افراد دارای تست مثبت در ایام نوروز بود و
درصورت جابجایی ضمن جلوگیری از تردد به جهت اینکه برای آحاد جامعه خطر دارند مشمول
جریمه خواهند شد.
همچنین ذوالفقاری با اشــاره به این نکته که در شرایط عادی تصمیم گیری انجام نمی شود و
طوری باید پیش برویم که بیماری پیشــرفت نکند و جامعه دچار تنش نشود ،تاکید کرد :موارد و
پروتکل هایی که باید رعایت شــود در ایام نوروز مشخص تر باشد و وضعیت شهرها معلوم شود
تا محدودیت ها برای سفرهای نوروزی اعمال شود.
وی ادامــه داد :بــه امید خدا قبل از نوروز با تعیین یک بازه زمانی  ۲۰روزه ،یک بســته ای که
شامل رعایت پروتکل ها و محدودیت ها خواهد بود ،برای اینکه مردم بتوانند برای نوروز برنامه
ریزی کنند ،اعالم خواهد شــد و بر اساس شــرایط بیماری در شهرهای مختلف تکلیف سفرها
تعیین خواهد شد.
در این نشست همچنین سیداسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور به برگزاری
انتخابات سال گذشته اشاره کرد و افزود :در  ۲۸خرداد ماه سال  ، ۱۴۰۰چهار انتخابات ،ریاست
جمهوری ،خبرگان رهبری ،مجلس شورای اسالمی و شوراهای شهر و روستا را خواهیم داشت.
موسوی به آسیب شناســی تاثیر کرونا بر انتخابات و تاثیر انتخابات بر کرونا اشاره کرد و افزود:
این آسیب شناسی سه بازه زمانی قبل ،بعد و روز رای گیری را شامل می شود.
وی ادامه داد :قبل از رای گیری که مرحله ثبت نام است ،اپلیکیشنی طراحی شده است که هم
از طریق موبایل ،هم کامپیوتر و هم دفاتر پیشخوان قابل استفاده و ثبت نام است .با این حال اگر
کسی نتوانست ثبت نام انجام دهد می تواند به فرمانداری و بخشداری و برای نامزدهای ریاست
جمهوری به وزارت کشــور مراجعه کند.موسوی گفت :نکته دوم مکان شعبه است که این تعداد
را از  ۶۲هزار به  ۷۰هزار افزایش دادیم یعنی  ۸هزار شعبه اضافه کردیم که فضای باز و تهویه
داشــته باشند.وی به تعداد افراد عوامل شعبه اشــاره کرد و افزود :بیش از  ۲میلیون نفر در ایام
انتخابات به کار گرفته می شوند که برای این تعداد ،ماسک ،دستکش و رعایت فاصله پیش بینی
شده اســت.دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور بحث تبلیغات انتخابات را فصل شور و نشاط
انتخابات دانســت و افزود :به دلیل اهمیت سالمت مردم هرگونه تجمع تبلیغاتی ممنوع است اما
نامزدها می توانند از پتانسیل رسانه ملی و فضاهای مجازی استفاده کنند.بر اساس گزارش پایگاه
اطالع رسانی وزارت کشور ،وی در ادامه آسیب شناسی ،به روز رای گیری اشاره کرد و گفت :به
دلیل اینکه ممکن است عوامل تا  ۷۲ساعت بعد در مکان رای گیری باشند ،آموزش داده شده تا
با رعایت موارد بهداشتی نظیر اینکه از خودکار شخصی استفاده کنند ،فاصله  ۲متر رعایت شود،
و اینکه استامپ حذف شده و دستگاه احراز هویت ساخته شد ،کمترین آسیب را داشته باشیم.

بهارستانیها اخذ مالیات از موسسات کنکوری را بررسی می کند

تاریکخانه
 ۸۲هزار میلیارد
تومانی
مافیای کنکور
پس از ســال ها بحــث و پیشــنهاد درباره
شفاف شــدن گردش مالی مربوط به کنکور
و موسسات آموزشــی مربوط به آن ،مجلس
یازدهــم در اقدامی قاطع ،نورافکن خود را به
تاریکخانه این مافیــا گرفته و تصویب کرده
است که موسســات آموزشی کنکور در سال
 ۱۴۰۰بایــد مالیات پرداخــت کنند .گزارش
پیش رو بررسی این مصوبه مهم است.
بــه گزارش خبرگــزاری خانــه ملت ،بحث
حذف کنکــور در مجلس مطرح بارها مطرح
شــده اما تاکنون به نتیجه نرسیده است،در
ســال  1386طرح نحوه پذیرش دانشجو در
دانشــگاه و مراکز آمــوزش عالی در مجلس
تصویب شــد ،قرار بود بر اساس این قانون
نقش کنکور در پذیرش دانشجو کم و تا سال
 1390به صورت کامل حذف شــود .پس از
گذشــت یک دهه هنوز اتفاقی نیفتاده است
و عدهای نبود زیر ســاخت و عدالت آموزشی
را بهانه میکنند و عــدهای به گردش مالی
بــاالی صنعت کنکــور و اصطالحاتی مانند
مافیای کنکور اشاره میکنند.
براورد  82هزار میلیارد تومانی از درامد
مافیای کنکور

درآمد سازمان ســنجش از برگزاری آزمون
ســاالنه حدقل  100میلیارد تومان اســت و
ایــن برای جلوگیری از حــذف کنکور کافی

نیست البته هیچ آمار رســمی در این زمینه
وجود ندارد .وزیر وقت آموزش و پرورش در
آبان  1397گفت که گردش مالی موسسات
کنکــور  15هزار میلیارد تومــان به صورت
رســمی و  40هزار میلیارد تومان به صورت
غیررسمی است 40 .هزار میلیارد تومان یکی
از برآوردهای پایین در همان سال بوده است.
بــا توجه به گذشــت دو ســال و چهار ماه
از این موضوع و محاســبه تورم آبان 1397
نســبت به سال  1398و  1399و در مجموع
عددی نزدیک بــه  90درصد تورم 82 ،هزار
میلیــارد تومان گردش مالی کنکور اســت.
برخی میگویند تعداد داوطلبان کم شــده اما
اینگونه نیست ،تعداد داوطلبان نسبت به سال
 1397افزایش پیدا کرده به خصوص در رشته
تجربی شاهد این افزایش بودیم.
 82هــزار میلیارد تومان کــف گردش مالی
دست اندکاران صنعت کنکور در کشور ماست
و ایــن مبلغ از محلهای مختلف به دســت
میآید ،بــه عنوان مثال مشــاور خصوصی
یک ســاعت  700هــزار تومــان ،انتخاب
رشــته ،موسســات کنکور کمک آموزشی،
کنکوریهای که مشــاوره را انجام میدهند
که اگر  10درصد داوطلبان مشــاوره بگیرند،
عددی نزدیک به  83هزار نفر میشــوند .از
ســوی دیگر درآمدهایی هم از بســته های

آموزشــی به دســت میاید که از  250هزار
تومان تا  2میلیون تومان است.
یک نفر منتخب  5موسسه!

موسسات کنکور صدها میلیارد تومان هزینه
تبلیغــات در همه جا میکنند و این نشــان
میدهــد که درآمد دارنــد .نکته جالب دیگر
اینکه پس از مشــخص شــدن نفرات ممتاز
کنکور ،موسسات کنکوری به سراغ آنها رفته
با اینکه افراد در آن موسسه یک ساعت هم
نبودند ،به آنها پیشــنهاد میدهند که  300یا
 500میلیــون تومان یا حتی  1میلیارد تومان
بگیرنــد و اعــام کنند که در آن موسســه
درس خوانده است .بعضا شاهدیم که مثال 5
موسسه اعالم میکنند که نفر اول تجربی در
موسسه ما بوده زیرا همه به آن پول داده و با
آنها برنامه ضبط کردند.
هزینه مدارس غیرانتفاعی و پیش دانشگاهی
بعضا تا  50میلیون تومان است ،پانسیونهایی
هم راه اندازی شــده که تا ماهی  20میلیون
تومان از دانــش آموزان دریافــت میکنند
که در آنجا اقامت داشــته باشــند البته این
درآمدها هنوز داخل درآمدهای قبل محاسبه
نشــده است.بر همین اســاس نمایندگان در
بودجه ســال  1400موضوع معافیت مالیاتی
فعالیتهای هنری و انتشارات کمک درسی
تا سقف  200میلیون تومان را مصوب کردند،

این قدم خوبی اســت چــون تاکنون از این
گردش مالــی عظیم یک ریال مالیات گرفته
نشده اســت .در حالی که هر مغازداری باید
ســاالنه مالیات پرداخت کند اما چند ده هزار
میلیارد تومــان گردش مالی هیــچ مالیاتی
پرداخــت نمیکنند.مجتبــی رضاخواه نایب
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال  1400در
توضیح این مصوبه به بخش خبری ســاعت
 14شبکه اول سیما ،گفت :چندین سال برای
حذف کنکور تالش شــد اما یکی از دالیلی
که این اتفاق نیفتاد ،گردش مالی بســیار در
این زمینه اســت .ما باید از این موسسات که
فعالیــت مالی کالنی دارنــد ،مالیات بگیریم
اما علی رغم اینکه این موضوع در  10ســال
گذشته در سطح کالن حاکمیت مطرح بوده،
مجــوزی هم برای موسســات فعال در این
زمینه صادر نشده است.
این نماینده مــردم در مجلس یازدهم افزود:
ما در جریان بررســی الیحه بودجه  1400به
این مســئله ورود پیدا کردیم لذا هر موسسه
تا سقف  200میلیون تومان درآمد از پرداخت
معافیت معاف اســت ولی با درآمد باالتر باید
مالیــات بپردازد .در این ســالها پیگیر حذف
کنکور بودند اما فعالیت مالی در این زمینهها
رصد نشده است.
رضاخــواه در ادامه اظهار کــرد :با توجه به

مصوبه مجلس هر موسسهای که بعد از این
بخواهد در این زمینه فعالیت کند باید مجوز
داشــته باشــد و منوط به مجوز فعالیتهای
مالی آن هم مشخص باشد .مشکل اصلی در
کشــور ما این است که فرهنگ مالیات دادن
به بهانههای مختلف پایمال شده است.
بــر این اســاس میتوان نتیجــه گرفت که
معافیتهای مالیاتی کشــاورز یا هر فرهنگی
سم مهلک برای اقتصاد است ،در همه جای
دنیا هر کســی که دارای کد ملی باشــد یا
هر شرکتی که شناســه ملی و کد اقتصادی
دارد باید اظهارنامه مالیاتی هم داشــته باشد
و حســابهایش نزد ســازمان امور مالیاتی
مشخص و شفاف باشد .معافیتها به مجموع
درآمدها تعلق میگیرد نه به اینکه شغل فرد
سلبریتی یا هنرمند یا کشاورز باشد .لذا طبق
مصوبه مجلــس مالیات بر مجمــوع درآمد
صرف نظر از نوع شــغل بر همه چیز اولویت
دارد.
نماینــدگان مجلــس در ایــن زمینه قدمی
برداشــتند و امیدواریم تکمیــل کنند و الزام
ارایه اظهارنامه مالیاتی برای همه اشــخاص
حقیقی و حقوقی را مصوب کنند تا مالیات سه
کارکرد اصلی درآمد برای دولت ،جلوگیری از
شــکاف طبقاتی و تنظیم گری را در اقتصاد
ما داشته باشد.
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گفتگو با یک هنرمند موفق مشهدی؛

موسیقی در مشهد با چالش مواجه است

دبیر سرویس

مریم اصغری

موســیقی همواره در بین
هنرها ،از جایگاه بسیار
ارزشــمندی در کشور
برخوردار بوده و کسب
رتبههــای بینالمللی
توسط نوازندگان و اساتید
بنام این رشته مصداقی بر
این موضوع است .در این
بین چه بسیار هنرمندانی
کــه از خطه خراســان و
مشــهد پا به این عرصه
گذاشــته و با پشتکار خود ،این ره صد ساله را
کوتاه کردند.
از این رو جوانان مشهدی در عرصه موسیقی
به تواناییهای چشــمگیری دســت یافتهاند،
اما متاسفانه همچون فعالین دیگر رشتههای
هنــری ،راه موفقیت خــود را فقط در تهران
میبینند و هیچ چشــم اندازی برای خود در
موسیقی مشهد ترسیم نکردهاند .امین قاضی
یکی از همین افراد است و  34سال سن دارد.
وی حدود  18ســال است در عرصه موسیقی
با سازهایی مثل گیتار باس ،گیتار آکوستیک،
گیتار الکتریک و ســازهای کوکی و کیبورد و
درامز مشــغول نواختن است که ماحاصل آن
چندین اجرای زنده در خارج و داخل کشــور
بوده اســت .گفتگوی کوتاهی بــا این جوان
موفــق داریم کــه در ادامه بخشــی از آن را
میخوانید؛
به عنــوان اولیــن ســوال کمی از
فعالیتهای خود بگوئید؟

زمینه فعالیــت تخصصی من آهنگســازی،
اجرای زنده و تدوین است که با این تجربیات
در آلبومهای موســیقی همکاری میکنم .من
بســیار عالقه داشتم موســیقی را به صورت
تحصیالت اکادمیک ادامه بدهم که متاسفانه
امکانپذیر نشــد و مقاطع علمی موسیقی را به
صورت تجربی طی کردم و در نهایت با توجه
به عالقهای که داشتم وارد گروهای موسیقی
شدم .در ادامه مسیر رشــد برای چند اجرا به
خارج از کشور رفتم و این امر موجب آشنایی
با تعدادی از تهیه کنندگان و آهنگســازان و
نوازندگان شد.
شــرایط کنونی فعالیــت در زمین
آهنگسازی چگونه است؟
پیــش از شــیوع کرونا فعالین ایــن حوزه در
صورت داشــتن ممیــزی در کارهــا ،با فیلتر
کردن قســمتهایی از آهنگ ،مجوز اجرا از
ارشــاد میگرفتند اما کرونا شــرایط را از نحو
مطلوب خارج کرد .به طــوری که دو اجرای
زنده بنده نیز در برج میالد تهران لغو شــد و
به مرور شرایط برای فعالین حادتر شد .اکنون
به گونهای اســت که ضبطهای استدیویی نیز
متوقف شده و عمال باید بصورت نامحسوس
ضبط کنیم .متاســفانه از آنجایی که مرکزیت
فعالیتهای هنری تهران میباشد ،برای ضبط
باید به تهران مراجعه کــرد که البته با توجه
به اهمیت حفظ پروتکلهــا این موضوع نیز
امکانپذیر نیست.
آیا فعالیــت در زمینه موســیقی در
مشهد با چالش مواجه است؟

از ایــن موضوع نمیتوان غافل بود که تهران
ســکوی پرتاب هنرمندان برای دیده شــدن
است ،چرا که بسیاری از جشنوارهها و اجراهای
بزرگ در این شــهر اتفاق میافتــد .بنابراین
موفقیــت را نه تنها در مشــهد کــه در هیچ
شهری از کشــور با تهران نمیتوان مقایسه
کرد .اما موضوع مشــهد این اســت که بافت
مذهبی این شهر در فرهنگ موسیقیایی مردم
نیز تاثیرگذار بوده و به عبارتی موسیقی با جو
این شهر در تناقض است .بنابراین فعالیت در
این زمینه اغلب با چالش مواجه است.
موســیقی چه تاثیری در شخصیت و
جهانبینی افراد دارد؟
موســیقی بر روی تمــام افراد تاثیــر خود را
میگــذارد ،فقط مقــدار آن متفاوت اســت.
موســیقی تاثیر مســتقیم بر روی احساس و
ادراک انســان دارد و قطعا کسی که این طعم
از احســاس را درک میکند ،نگاه متفاوتی در
جهانبینی خواهد داشت ،در زمان نواختن نه
تنها دست بلکه روح انسان درگیر این احساس
میشود و موسیقی ماندگاری در روح دارد .به
عبارتی هیــچ نوازندهای و یــا خوانندهای در
داخل و خارج نمیتواند نسبت به موسیقی خود
بیتفاوت باشد .او در مورد نواختن و تنظیم و
اجــرای کار خود فکر میکند و لذت میبرد و
تاثیرش تا سالها با او خواهد ماند.
جایگاه و تاثیر هنر را در آرامش روانی
جامعه چگونه ارزیابی میکنید؟
هنــر اگر بــدون محدودیت و آزادانه باشــد،
بطــوری که هر کس متکی به گرایش هنری

خود شــود ،مســلما آرامش روانــی را در پی
دارد کــه در یک چرخــه دومینو وار این حال
خوب به جامعه منتقل میشود .به عبارتی اگر
شــرایط اجازه دهد تا هر شخص احساسی که
میخواهد را در هر هنری مثل فیلم ،موسیقی
و یا حتی نقاشــی پیدا کند ،حتما حس خوبی
پیدا خواهد کرد.
چه ضمانتی بــرای موفقیت در زمینه
موسیقی در داخل کشور وجود دارد؟
موفقیت یک واژه کلی اســت که به چند
بخش تقسیم میشود .شاید یک نفر صدای
اســتانداردی داشته باشد و در ضبط موفق
باشــد اما در ادامه باید در دیگر قسمتها
مثل اجرای زنده خودش را نشــان بدهد،
در غیر این صــورت موفقیتش در زندگی
شخصی خودش محدود میشود و به پایان
میرســد .در ایران فضایی برای تقدیر از
نمایش زنده وجود نــدارد تا هنرمند دیده
شود ،اختالف ایران و خارج در این قسمت
اســت ،در داخل ایران افراد موفق زیادی
هســتند ولی دیده و شناخته نمیشوند .ما
هنرمندانی در ســطح بینالمللی داریم که
اگر خارج بودند برای آنها ســر و دســت
میشکستند اما در ایران بصورت ناشناخته
در تنهایــی کار میکنند .بــه عبارتی این
شــخص موفق اســت اما در نبود حمایت
برای دیدهشــدن پروسه موفقیتش تکمیل
نشــده و به مرور انگیزه خود را از دســت
داده است.
آیا به نظر شــما صنعت موسیقی در

مقایســه با دهه  50در راستای رشد
قدم برداشته است؟
در ســالهای اخیر موســیقی از نظر تکنیک
پیشــرفت خوبی داشته اســت .به طور نمونه
کــوروش یغمایی ســبک راک را وارد ایران
کرد .اما کارهای کاوه ،پســر او ،صدها برابر از
نظر آهنگسازی و نوازندگی کیفیت باالتری
دارند .البته کارهای کوروش یغمایی همیشــه
ماندگار خواهد بود ،اما موضوع این اســت که
با توجه به پیشرفت تکنیک و تغییر تکنولوژی
ایجاد شــده در این سالها ،موسیقی ارتقا پیدا
کرده است.
در ارزیابی شما تغییر ذائقه موسیقیایی
در نسل فعلی ،مثبت است یا منفی؟
در تعریف ذائقه یک مثال میزنم؛ اگر  5مدل
غذا داشته باشــیم یعنی قدرت انتخاب داریم
اما اگر یک نوع غذا باشیم دیگر حق انتخابی
نداریــم .وقتی کارهای فاخــر و درخور کمتر
تولید شود ،جوان امروزی مجبور است تن به
هر نوع موســیقی بدهد و به مرور گوشش به
این موسیقی عادت کند.
و به عنوان حرف آخر؟
در کوچه و پس کوچههای این کشــور تعداد
زیادی استعداد نهفته شده است که هیچ کس
خارج از محدوده شهری از آنها خبر ندارد .این
اتفاق تنها یک پیام دارد ،اینکه آنها انگیزهای
برای معرفی خودشــان ندارند تا دیگران را با
خبــر کنند .من نمیدانم راهکار چیســت ،اما
هرچه هســت نباید بگذاریم این اســتعدادها
ناشناخته باقی بمانند.

گلدن گلوب بیش از نیمی از بینندههایش را از دست داد
آمارهای اولیه شــمار بینندگان جوایز گلدن گلوب ،از کاهش
چشــمگیر مخاطبــان تلویزیونــی این جایزه ســینمایی و
تلویزیونی نسبت به سال گذشته حکایت دارد.
به گــزارش روزنامه «صبــح امروز» و به نقــل از هالیوود
ریپورتر ،هفتاد و هشتمین دوره جوایز سینمایی و تلویزیونی
گلدن گلوب روز گذشــته به صورت مجازی برگزار شــد و
در نهایت فیلم «ســرزمین آواره ها» در بخش ســینمایی و
ســریال «تاج» در بخش تلویزیونــی جوایز اصلی را به خود
اختصاص دادند.
مراسم اعطای این جوایز ،امسال با اجرای «تینا فی» و «امی
پولــر» همزمان از نیویورک و لــس آنجلس و بدون حضور
تماشــاگران و برگزیدگان برگزار شــد .بر اســاس آمارهای

اولیه پخش تلویزیونی این جوایز از شــبکه  NBCتنها ۵.۴۲
میلیون مخاطب داشــته کــه  ۱.۲میلیون آنها بین  ۱۸تا ۴۹
ســن داشــتهاند و هر دوی این آمارها با کاهش بیش از ۶۰
درصدی در مقایسه با مراسم سال گذشته رو به رو شده اند.
سال گذشــته پخش تلویزیونی مراسم گلدن گلوب ۱۴.۷۶
میلیــون بیننده جذب کرد که  ۳.۸میلیون نفر آنها بین  ۱۸تا
 ۴۸سال سن داشتند.
مراسم گلدن گلوب سال  ۲۰۲۰با احتساب مخاطبان سامانه
های نمایش آنالین به  ۱۸.۳۳میلیون نفر رسیده بود .آخرین
بار که مراسم اعطای جوایز گلدن گلوب با ریزش شدید شمار
بینندگان همراه شد به سال  ۲۰۰۸بازمی گردد که اعتصاب
نویســندگان به لغو برگزاری مراســم با حضور ستاره های

ســینمایی و تلویزیونی انجامید و در نهایت پخش تلویزیونی
اعالم فهرست برندگان ۶ ،میلیون بیننده داشت.
کاهش چشــمگیر بییندگان جوایز گلدن گلوب در ادامه روند
نزول شمار بینندگان دیگر جوایز در آمریکا اتفاق افتاده است
و در طول شــش ماه گذشته مراسم جوایز موسیقی آمریکا با
کاهش حداقل  ۳۰درصدی و جوایز تلویزیونی ا ِمی با کاهش
 ۹درصدی بینندگان همراه شده اند.
مراسم اعطای جوایز هفتاد و هشتمین دوره جوایز سینمایی
و تلویزیونی گلدن گلوب که همواره در هفته نخســت سال
جدید میالدی برگزارمیشــد امسال به دلیل بحران کرونا و
تعویق جوایز اســکار و دیگر جوایز ســینمایی ،در تاریخ ۲۸
فوریه ( ۱۰اسفند) برگزار شد.

برگزاری جلسه شورای اداری اداره کل کتابخانههای عمومی خراسان رضوی
جلسه شورای اداری اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان
رضوی با حضــور مهدی رمضانی معاون توســعه کتابخانه
هــا و ترویج کتابخوانی ،ســید باقــر میرعبداللهی مدیرکل
تامین منابع  ،هادی آشــتیانی ،مدیــرکل فرهنگی و ترویج
کتابخوانی و اصغر گودرزی ،مدیرکل توســعه کتابخانه های
نهاد کتابخانه های عمومی کشور و حجتاالسالم علیاکبر
ســبزیان مدیرکل کتابخانه های عمومی خراســان رضوی
برگزار شد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از روابط عمومی
اداره کل کتابخانههــای عمومی خراســان رضوی ،معاون
توســعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانــی نهاد کتابخانههای
عمومی کشور در این جلســه ضمن تبریک ایام ماه مبارک
رجــب و قرار گرفتــن در اعیاد بزرگی مانند ســالروز میالد
حضرت علی(ع) و عید مبعث این اعیاد را گرامی داشت.
مهدی رمضانی ادامه داد :اســتان خراســان رضوی استان
امام رضا(ع) اســتان امام مهربانی هاست و به همین لحاظ
همه ما به این اســتان و مشــهد مقدس تعلق خاطر داریم و
امیدواریــم در آینده نزدیک توفیق دیدار تمامی کتابداران در
شهرستانهای مختلف استان را داشته باشیم.
وی ادامه داد :استان خراسان رضوی به لحاظ جمعیت زیاد،
رسانههای فعال و پویا و شهرستانهای با ظرفیتهای باالی

فرهنگی و اجتماعی از مهمترین استانهای کشور است.
رمضانــی ،کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس ســره) را به
رغم گذشت دو ســال از افتتاح کتابخانه بزرگترین کتابخانه
عمومی کشــور و به لحاظ امکانات و خدمات ارائه شــده در
آن منحصر به فرد عنوان کرد.معاون توســعه کتابخانهها و
ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور مجموعه
اداره کل کتابخانههای عمومی اســتان خراســان رضوی و
کتابداران اســتان را پویا و بانشاط و مبتکر و دارای خالقیت
معرفــی کرد که بــه همت آنان برنامههای ارزشــمندی در
جهت ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در ســطح کشور

انجام شــده است.رمضانی کتابخانههای عمومی و کتابداران
را رکن اساســی فعالیت در نهاد کتابخانههای عمومی کشور
دانســت و ادامه داد :نهاد کتابخانههای عمومی با محوریت
کتابخانههــای عمومی و کتابداران شــاغل در آنها یکی از
بزرگترین نهادهای فرهنگی کشــور اســت که به اعضای
کتابخانه به عنوان اساس وجودی نهاد ارائه خدمت می کنند.
وی همــکاری و همراهــی و اتحاد و همدلــی را پایه گذار
موفقیتهای بزرگ دانســت و ادامه داد :در سال گذشته به
رغم وجود مشکالت بســیار و محدودیتهایی که به خاطر
کرونا بر کشور تحمیل شــد جهت گیری برنامههای استان
خراسان رضوی به سمت و سوی موفقیت و بالندگی بود.
وی از پیگیریهــای پیگیری موضوعــات مختلف در نهاد
کتابخانههای عمومی کشــور به ویژه در حوزه معیشــت و
حقوق کتابداران در بودجه کشور خبر داد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی خراســان رضوی نیز در این
جلســه حضور معاونیــن و مدیران کل نهــاد کتابخانههای
عمومی کشور در جمع کتابداران خراسان رضوی تقدیر کرد.
حجت االســام علیاکبر سبزیان با اشاره به اتفاقات خوب
فرهنگی در استان خراسان رضوی در سالهای اخیر از افتتاح
کتابخانه مرکزی امام خمینی (قدس سره) به عنوان یکی از
این اتفاقات ویژه و ارزشمند یاد کرد و ادامه داد :رشد فضای

کتابخانــهای ،تعداد اعضا و امانت کتــاب و افزایش منابع از
جملــه نتایج فعالیتهای مجموعــه اداره کل کتابخانههای
عمومی خراسان رضوی بوده است.
وی با اشــاره به افتتاح کتابخانه عمومی سیار سردار شهید
ابوالفضل روشنک در شهر مشهد و قرار گرفتن این کتابخانه
در صدر لیســت کتابخانههای پر امانت کشــور در یکی از
مقاطع ابتدایی افتتاح کتابخانه گفت :نهضت ایجاد کتابخانه
سیار در استان خراسان رضوی ادامه دارد و در آینده نزدیک
 9کتابخانه سیار جدید در مشهد و شهرستانها به بهرهبرداری
خواهد رســید .وی همراهی و همکاری مجموعه اداره کل
کتابخانههای عمومی خراســان رضوی در رقم زدن اتفاقات
بزرگ فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه را مورد توجه قرار داد
و یادآور شد :اتفاقات خوب فرهنگی در کتابخانههای عمومی
خراســان رضوی منحصر به مرکز اســتان نیست و در جای
استان و در شهرستانهای مختلف شاهد اقدامات خالقانه و
مبتکرانه در جهت انجام رســالت کتابخانهای کتابداران بوده
ایم.در ادامه این جلســه معاون توســعه کتابخانهها و ترویج
کتابخوانی و مدیران کل نهاد کتابخانههای عمومی کشــور
ســواالت روســای ادارات کتابخانههای عمومی خراســان
رضــوی را در حوزههای عمرانی و کتابخانه ای پاســخگو
بودند.

قســمت سوم | صبح نیلوفر با یک جیغ بلند ،وحشتزده از خواب میپرد .هراسان دست میکشد
به سر و صورتش که توی خواب زیر مشت و لگد باباش ،یاسین و پدر شوهرش ،خونین و مالین
شــده بود .رنگش شده بود ســفید مثل گچ و قلبش آن قدر تند میزد که میخواست از جا کنده
شــود .هول بدی افتاده بود توی دلش .از جایش پا میشود و میرود توی آشپزخانه و لیوان آبی
را یک نفس سرمیکشد .آبی میزند به صورتش و میرود بیرون.
نیلوفر د ِر مجتمع را که باز میکند و ماشــین یاســین را نمیبیند .با خوشحالی کلید میاندازد و
میرود توی آپارتمانشــان که همکف پارکینگ بود .تمام مدارک و طالجاتی را که مال خودش
بــود و جایی قایم کرده بود ،به همراه دفتر خاطراتش بر میدارد و بدون آنکه کســی او را ببیند
از مجتمع میزند بیرون و برمیگردد خانه فرشــته و دســتی به ســر و صورت خانه میکشد که
گوشــیاش زنگ میخورد« .الو .ســام نیلوفر جون .ببین من کار دارم نمیتونم بیام خونه .اگه
دوست داشتی ساعت چهار بیا به آدرسی که برات اس ام اس میکنم .اونجا تمرین داریم» « نه
فرشته جون ،تو خونه میمونم ،حسش نیست بیام .باشه برای بعد از طالق .به اون آقای مهندسی
که دیشب حرفش بود ،زنگ زدی؟» «آره .زنگ زدم .گفت بگو فردا بیاد».
کارهای طالق زیاد طول نمیکشد و نیلوفر از یاسین جدا میشود .چند مرتبه هم که مادرش به
او زنگ میزند و با گریه و زاری از او میخواهد که سر عقل بیاید و برگردد سر خانه و زندگیش،
در جواب میگوید « :مامان تروخدا دســت از ســرم بردارین .بدبختم کردین بس نبود .بخدا اگه
خواسته باشین برام دردسر درست کنین میرم از دستتون شکایت میکنم».
نیلوفر تمام لباسهایش را که با آنها آمده بود خانه فرشته میاندازد توی سطل آشغال و با فروش
یکی دو تکه از طالهایش میرود چند تا مانتو ،روسری و لباسهایی به رنگ شاد میخرد و امروز
هم یکی از آن مانتوهای خاکســتری رنگ را که با روسری گلبهیاش سِ ت شده بود ،میپوشد تا
با فرشــته بروند برای تســت بازیگری .فرشته نیلوفر را بغل میکند و میبوسد و با شیفتگی زیاد
میگوید« :الهی من قربون تو برم که تو این لباس این قدر خوشگل شدی عزیزم»
نیلوفر با اشــاره به مانتو ســبز جنگلی راه راه و شال سفید رنگ فرشته میگوید« :تو که از من
خوشگلتری ،خوشتیپ» «خوشگل تویی نه من که مثل میخ طویلهام»
نیلوفر با اعتراض میگوید« :فرشته باز گفتی ؟! این حرفت منو ناراحت میکنه .خواهش میکنم
دیگه نگو»
فرشــته دوباره او را بغل میکند و میبوســد و میگوید« :الهی من فدات بشم .باشه خوشگلم.
دیگه نمیگم».
رضا کمالی ،جوانی بود سی و هفت هشت ساله ،بلند قد ،الغراندام و خوش سر و وضع که صبحها در
یک کارخانه کار میکرد و بعد از ظهرها ،چند جایی فیلمنامهنویســی ،کارگردانی و بازیگری تدریس
میکرد .بعد از تســت بازی از نیلوفر ،او نقش « ناتالیا « را با کمک فرشــته خوب تمرین کرده بود.
رضا کمالی با خوشرویی میخندد و میگوید« :بد نیست .بین همه کسایی که تست دادن شما یک
جورایی بهتری .فقط یک چند جلسهایی باید بازیگری کار کنیم» و شروع میکند به صحبت درباره
فضای نمایش و کارکرد طنز در آثار چخوف که فرشــته با بخشــی از نظــرات او مخالفت میکند.
فرشته نمایش را کمدی موقعیت میدید و کمالی کمدی شخصیت « .نظر شما چیه خانم یوسفی؟»
نیلوفر که با این ســوال کمالی حســابی جا خورده بود میگوید« :نمیدونم وهلل چی بگم ؟! باشه
برای بعد» و از ســالن نمایش که بیرون میآیند ،نیلوفر میگوید « :فرشته من خیلی ساله که تو
یک دنیای دیگهای دارم زندگی میکنم .دنیایی پراز جنگ و دعوا و بد و بیراه .زندگی با یاســین
که دیگه بدتر ،هر روز فحش و َدری َوری ،من دنیای شما را نمیفهمم فرشته»
فرشــته طبق معمول نیلوفر را بغل میکند و میبوسد و میگوید« :عزیزم باز گفتی؟! دیگه اون
دنیا رو فراموش کن .اون دنیا ُمرد .آدمای تازه .زندگی تازه ،فکر تازه»
نیلوفر بنا به توصیه کمالی برای نزدیک شدن به فضای نمایشنامه و نقشی که در نمایش داشت
تعدادی از آثار چخوف را میخواند و جلسات تمرین را هم به طور مرتب با فرشته میرود.
«خانم عرفان ،این استعداد پنهان تا حاال کجا بوده که ما از آن بیخبر بودیم؟!» این را آقای واثق
شوخ طبع در پایان یکی از تمرینها میگوید که نقش پدر» ناتالیا « را در نمایش بازی میکرد.
فرشــته در حالی که غش غش میخندد با نگاه به نیلوفر میگوید« :این استعداد در پستوی خانه
نهان بوده آقای واثق»
نمایشنامه پس ازمدتی تمرین فشرده در یکی از سالنهای اصلی شهر اجرا میشود و طی جلسات
نقد و بررسی ،ضمن تعریف و تمجید از کارگردانی نمایش ،بازی نیلوفر مورد استقبال تماشاگران،
اهالی هنر و رسانهها قرار میگیرد و حتی یک ماهنامه فرهنگی ادبی ،پروندهای درآخرین شماره
خود برای « نمایش خواســتگاری « باز میکند و طی گفتگویی با عوامل نمایش ،یک صفحه را
هم به مصاحبه با نیلوفر اختصاص میدهد.
«الهی من فدات بشــم که داری مشهور میشی عزیزم» نیلوفر که در حال خواندن مصاحبهاش
توی ماهنامه بود و بیشتر به عکس کمالی نگاه میکرد ،خودش را از توی بغل فرشته که از پشت
فرمان با ذوق و شــوق پریده بود و او را بغل گرفته بود بیرون میکشــد و میگوید« :خیله خب
دیوونه .داری چکار میکنی؟! چراغ سبز شد .بروجلو»
فرشــته خودش را میکشد پشــت فرمان و فاصلهاش را با ماشین جلویی کم میکند و میگوید:
«خب .نظرت چیه؟»
نیلوفر همین طور که ســرش توی مجله بود میگوید« :راجع به چی؟» «بازی تو نمایشنامه «
مرگ فروشــنده « رو میگم .نظرت چیه؟ حاضری بــازی کنی؟ کارگردانش آقای طالبیه .خیلی
پسر خوب و با سوادیه .قراره بازیگراش و کمالی انتخاب کنه»
نیلوفر با اشاره دست به مهندس جمالی سالم میکند که کنار ماشین فرشته میایستد« .فرشته
! آقای مهندس !»
فرشته برمیگردد و او هم با اشاره دست به مهندس جمالی سالم میکند و با بوق زدن ماشین
پشت سرش میرود جلوتر« .خودمونیم نیلوفر مدیر عاملت خیلی خوشتیپه .اصال بهش نمیاد که
پنجاه سال داشته باشه .بچههای شرکت بهش میگن فردین».
به علت گرفتاری طالبی و دعوت یک تهیهکننده از رضا کمالی برای ساخت یک فیلم تلویزیونی
در شــمال ،تمرین « مرگ فروشنده « به چهار ماه بعد یعنی به اواخر فروردین موکول میشود و
این نیلوفر را حسابی دمغ میکند .اما از طرفی فرصتی بود برای او که به خاطر موفقیت بازی در
نمایش « خواســتگاری «  ،نمایشــنامه « مرگ فروشنده « را به همراه نقد و بررسیهایی که از
توی اینترنت در میآورد خوب بخواند و بعد هم برود سراغ رمانهای عاشقانه کتابخانه فرشته و
بعضی از روزها هم با فرشــته بروند نمایشــگاه کتاب و عکس و سینما و تئاتر و روزهایی هم که
دلتنگ بود میرفت پارک نزدیک خانهشــان و در عالم خودش قدم میزد .یکی دو مرتبه هم تا
آمد به بهانه احوالپرسی به کمالی زنگ بزند زودی پشیمان شد و گوشی را گذاشت توی کیفش.
اما امروزخیلی دلش میخواســت برود ســراغ دفتر خاطراتش و حرفهای مگویی را بنویسد .اما
یادش آمد یک روز بعد از تمرین نمایش در راز دلی که با کمالی داشت ،دفتر را به او داده بود و
این بهانهای شــد که با خوشــحالی به او زنگ بزند« .آقای کمالی میشه خواهش کنم مشهد که
اومدین اون دفتر خاطراتم رو بهم بدین؟» «چشم حتما .آوردمش شمال وگرنه میگفتم برین د ِر
خونه از مادرم بگیرین خانم یوسفی ،من از خوندن این خاطرات خیلی متاثر شدم و ناراحتیم وقتی
بیشتر شد که اونارو خیلی خوب بیان کردین .قلم شیوایی دارین خانم یوسفی.
نیلوفرچــه حظ و لذتی میبرد از حرف زدن با کمالی که به او عزت نفس میداد « .شــما لطف
دارین» «خانم یوســفی من جسارتا میخواستم اگر اجازه بدین ،البته نمیدونم موافقت میکنین
یــا نه ؟ هر چند که من خودم رو آماده کــردم که ممکنه با این تقاضای من مخالفت کنین ولی
میگم .اما اگه موافقت کردین باید قول بدین فعال با هیچکس صحبت نکنین چونمیخوام وقتی
کار تموم شد برای همه سورپرایز بشه».
خون دوید توی صورت نیلوفر و قلبش شروع کردن به تپیدن« .خواهش میکنم بفرمایید»
ادامه دارد ...
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نقش سوغات در بازاریابی مقصد گردشگری

شهردار مشهد گفت :برای
کال
ســاماندهی
اســماعیلآباد 150
میلیــارد تومان هزینه
میشــود که شــامل
تخریب و بازســازی این
احــداث
محــدوده،
فرهنگسرا ،زمین ورزشی،
تبدیل این کال به بوستان
و اقدامات فرهنگی مورد
نیاز است.
به گزارش صبح امروز ،استاندار خراسان رضوی
به همراه فرمانده ســپاه امام رضا (ع) در این
استان ،شــهردار مشــهد و جمعی از مدیران
شهری از منطقه اسماعیلآباد در حاشیه شهر
مشــهد بازدید کــرد و از نزدیــک در جریان
مشکالت ساکنان این منطقه قرار گرفت.
محمد صادق معتمدیان عصر سهشنبه در این
بازدید میدانی گفت :این بازدیدها در راســتای

رســیدگی به مطالبات مردم و ساکنان مناطق
حاشیه شهر صورت میگیرد و وضعیت مناطق
از نزدیک بررسی میشود تا بر اساس آن برنامه
و زیرساختهای مناسبی برای پاسخگویی به
مطالبات مردمی شکل گیرد.
 150میلیارد تومان برای ساماندهی کال
هزینه میشود

هم چنین شــهردار مشــهد نیز در جریان این
بازدید گفت :برای ساماندهی کال اسماعیلآباد
 150میلیارد تومان هزینه میشــود که شامل
تخریــب و بازســازی این محــدوده ،احداث
فرهنگســرا ،زمین ورزشی ،تبدیل این کال به
بوستان و اقدامات فرهنگی مورد نیاز است.
محمد رضا کالیی افزود :این کال در گذشــته
محل تجمع افــراد کارتن خــواب و معتادان
متجاهر بود که بــه لحاظ معضالت اجتماعی
باید تخریب می شــد لذا با مساعدت دستگاه
قضا و سپاه این حرکت انجام شد.
تملک  177پالک از  138پالک در مسیر کال

شــهردار مشــهد افزود :یکی از اولویت های
مدیریت شهری در راستای خدمات رسانی به
مناطق کم برخوردار ساماندهی کال اسماعیل
آباد اســت.وی اضافه کــرد :در مجموع 138
پالک در مســیرکال قراردارد که از این تعداد
تاکنون  117پالک تملک شده است 11،پالک
نیزدر حال تملک اســت و مذاکره برای تملک
باقی مانده پالک ها هم در جریان است.

شده بدنه ســازی و کف سازی کال اسماعیل
آباد تا پایان خرداد ماه به پایان خواهد رسید و به
دنبال آن نیز فضای سبز حاشیه کال که اکنون
در حال طراحی است ،اجرا خواهد شد.
گفتنی است ،شهردارمشهد در بازدید استاندار
از کال اسماعیل آباد گزارشی از جزئیات طرح
های باز آفرینی شهری و احیاء منطقه اسماعیل
آباد و اقدامات انجام شده در این زمینه را ارائه
داد.

وی با بیان اشــاره به طرح ساماندهی و تبدیل
حاشیه کال اسماعیل آباد به فضای سبز و پارک
خطی در نظر گرفته شــده است ،اظهارکرد :از
این مبلغ حدود 80میلیارد تومان برای فضای
سبز 30،میلیارد تومان برای بدنه سازی و کف
سازی کال و 40میلیارد تومان نیز برای تملک
پالک های در مسیر کال اسماعیل آباد هزینه
خواهد شد.
کالئی ادامه داد :طبق برنامه ریزی های انجام

در ایــن بازدید جمعی از ســاکنان منطقه نیز
دغدغههای خود را مطــرح کردند که جوالن
معتــادان و خرید و فروش مواد مخدر ،خرید و
فروش ضایعــات و کمبودهای فرهنگی از آن
جمله بود.
بستر مســیل کال یا رودخانه اســماعیلآباد
واقع در حاشیه شمال شرقی کالنشهر مشهد
بین روستای اسماعیلآباد و مجموعه تجاری
الماس شرق ظرف سالهای پیش توسط برخی

ساماندهی و تبدیل حاشیه کال اسماعیل
آباد به فضای سبز و پارک خطی

تجهیز  ۱۴۰۰اتوبوس به اینترنت وای فای رایگان در مشهد
شهردار مشــهد گفت :آماده مجهز شدن  ۱۴۰۰دســتگاه اتوبوس ناوگان اتوبوسرانی
شهرداری مشهد به اینترنت وایفا با همکاری شرکت رایتل هستیم.
به گزارش صبح امروز محمد رضا کالئی در نشست امضا تفاهمنامه همکاری شهرداری
مشــهد و شــرکت ارتباطات رایتل که با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه
انسانی شهرداری مشهد ،مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی و سازمان فاوا برگزار شد ،افزود:
همکاری های زیادی با اپراتورهای مختلف داریم و اکنون با توجه به ظرفیت های خوب
شرکت رایتل در حوزه دیتا آماده استفاده از این ظرفیت ها هستیم.
وی اضافه کرد :در مرحله اول و در راســتای تشویق شــهروندان و زائران به استفاده
از حمل ونقل عمومی با شــرکت رایتل در زمینه تجهیز ناوگان اتوبوسرانی شهرداری
مشهد به اینترنت وای فای به توافق رسیدهایم که درفاز اول و به صورت پایلوت  ۱۰۰دستگاه اتوبوس به اینترنت وای فای مجهز
خواهند شد.
کالئی تصریح کرد :در فازبعدی نیز آمادگی داریم که با همکاری شــرکت رایتل  ۱۳۰۰دستگاه اتوبوس دیگر ناوگان اتوبوسرانی
شهرداری مشهد را به اینترنت وای فای مجهز کنیم.
شهردارمشهد ادامه داد :همچنین آمادگی آن را داریم تا با این شرکت فعال در حوزه ارتباطات همکاری های بیشتری در زمینه های
فعالیتهای نوآورانه داشته باشیم.

خبر

معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد واحد نمونه خدمات سبز کشور شد

تندیــس و لوح ســیمین بیســت و دومین
همایش ملی خدمات سبز طی مراسمی ویدئو
کنفرانسی با حضور عیســی کالنتری معاون
رییــس جمهوری و رییس ســازمان حفاظت
محیط زیست کشور به معاونت خدمات شهری
شهرداری مشهد اهدا شد.
معاون خدمات و محیط زیســت شــهرداری
مشهد روز گذشته در این مراسم گفت :کسب
این جایگاه در حوزه خدمات شهری افتخاری
بزرگ برای شــهر مشــهد و استان محسوب
میشود.مهدی یعقوبی افزود :شاخصها برای
معرفی واحدهای نمونه هرسال با دقت و حساسیت بیشتری ارزیابی میشود و کسب عنوان واحد نمونه خدمات سبز
کشوری پس از بررسی بسیاری از شاخصهای تخصصی و دریافت مستندات این حوزه کسب شده است.وی ادامه
داد :اقدمات انجام شده در راستای توسعه فضای سبز شهری ،ایجاد شبکه جداسازی آب،کاهش مصرف سموم ،استفاده
از گونههای کم نیاز به آب ،احداث تصفیه خانه و هدایت پسماندها برخی از فعالیتهای ویژه شهرداری مشهد در حوزه
محیط زیســت است.معاون خدمات شهری شهرداری مشهد با بیان این که اقدامات این شهرداری در کشف رود در
سطح بین المللی شاخص است گفت :اقدامات فعلی در زمینه ساماندهی و حل معضالت کشف رود از اقداماتی است
که بسیاری از کشورهای دنیا در حل آن به بن بست خوردهاند.یعقوبی با اشاره به این که شهرداری با ارائه طرح بزرگ
سیمپ در دنیا جایزه نقرهای را دریافت کرد ه است افزود :مشهد نخستین شهر در بین کالنشهرهای کشور است که با
همکاری مهندسان ژاپنی طرح ویژهای برای دفع پسماند اجرا میکند که الگویی برای سایر شهرهای کشور محسوب
میشود .معاون خدمات شهری شهرداری مشهد با تاکید بر همکاری مستمر شهرداری مشهد و اداره حفاظت از محیط
زیست استان خراسان رضوی گفت :کسب این جایگاه نتیجه همراهی همه دستگاههای درون استان است و در قالب
این همکاری همه اطالعات مرتبط با هواشناســی و آلودگی هوا و صوت به صورت برخط ،پایش و راهبری میشود.
مدیرکل محیط زیست خراسانرضوی نیز در این مراسم گفت :اقدامات شهرداری مشهد در زمینه خدمات سبز بسیار
شاخص و فراتر از سطح ملی است.تورج همتی افزود :شهرداری مشهد سالهاست که از شهرداریهای شاخص در این
زمینه اســت و دستیابی به این مهم نتیجه تفکر سبز مدیران این مجموعه محسوب می شود.وی با اشاره به فرآیند
انتخاب این واحدهای نمونه در زمینه ارائه خدمات سبز محیط زیستی اظهار کرد :امسال پنج معیار برای انتخاب واحد
نمونه کشــوری در حوزه ارائه خدمات سبز در نظر گرفته شده بود که شهرداری مشهد بیشترین امتیاز را کسب کرد.
مدیرکل محیط زیســت خراسانرضوی گفت :شهرداری مشهد عالوه بر ارائه خدمات سبز در حوزه مدیریت پسماند
در این ارزیابی ملی شرکت کرده بود و در حوزه جمعآوری و دفع پسماند و توسعه پایدار شهرداری مشهد جزء برترین
شــهرهای دنیاست و جوایزی نیز در این زمینه دریافت کرده است.همتی با تاکید بر این که خراسان رضوی همواره
در مباحث زیست محیطی الگوی کشور محسوب میشود افزود :خراسان رضوی همیشه در این مباحث پیشگام بوده
اســت و مردم این استان نسبت به مسائل محیط زیستی دغدغه و اقبال بسیار خوبی دارند.بیست و دومین همایش
ملی واحدهای صنعتی ،معدنی و خدماتی سبز امروز  ۱۲اسفند ماه به صورت آنالین و حضوری با رعایت پروتکلهای
بهداشتی و با حضور محدود شرکت کنندگان در تهران برگزار شد.

گالیه مردم از جوالن معتادان

از حاشیهنشینان در قالب ساخت غیرمجاز خانه
و حتی فعاالن بخش صنعت در قالب تاسیسات
صنعتی ،سوله و سردخانههای تجاری تصرف
شده است.
شرکت آب منطقهای خراسان در اجرای تکالیف
قانونی خود عملیات الیروبی ،بازگشایی و رفع
تصرف بستر کال  ۶.۵کیلومتری اسماعیلآباد
با مساحت  ۴۹هکتار را از اواخر مرداد ماه آغاز
کرده است .تخریب مناطق مسکونی واقع در
حریم و بســتر رودخانه منطقه اســماعیلآباد
مشهد از طریق تملک زمین توسط شهرداری
و واگذاری زمین معوض به ساکنان این ناحیه
صورت میگیرد.ســکونتگاههای غیررسمی با
گسترهای شامل  ۱۳درصد مساحت مشهد ۳۲
درصد جمعیت این کالنشــهر را در خود جای
دادهاند.بیش از یک میلیون و  ۲۰۰هزار نفر در
 ۶۶پهنه حاشیه شهر مشهد ساکن هستند که
 ۳۰۰هزار نفر از این تعداد را مهاجران خارجی
تشکیل میدهند.

استفاده از تکنولوژی و ارائه اینترنت رایگان در ناوگان اتوبوسرانی
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد با اشاره به امضا تفاهم نامه
همکاری میان شهرداری مشهد و شرکت رایتل ،گفت :این تفاهم نامه با هدف مجهز
شدن سیستم ناوگان شهری به تکنولوژی و ارائه اینترنت رایگان در ناوگان اتوبوسرانی
منعقد شده است.
به گزارش صبح امروز ،آیدا مهربان در جلســه امضای تفاهمنامه همکاری شهرداری
مشهد با شرکت رایتل که با حضور شــهردار مشهد برگزار شد ،افزود :تفاهمنامه ارائه
س با هدف استفاده بیشتر شهروندان از حملونقل عمومی امضا
اینترنت رایگان در اتوبو 
شد.وی اضافه کرد :تکنولوژی ابزاری است تا ما رغبت بیشتری را در مردم برای استفاده
بیشتر از حمل و نقل عمومی ایجاد کنیم و امید داریم با تجهیز بقیه ناوگان تبعات آن را
در ترافیک روان شهر ببینیم.وی تصریح کرد :یکی از اقدامات سازمان فاوای شهرداری مشهد،همکاری با اپراتورهای تلفن همراه
برای ساماندهی دکل ها و سایت های مخابراتی در شهر بوده است.
مهربان ادامه داد :در حال حاضر 2هزار سایت مخابراتی در شهر مشهد وجود دارد که از این تعداد حدود  50سایت متعلق به شرکت
رایتل است.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد درادامه گفت :ما آمادگی الزم را برای همکاری بیشتر در زمینه های
فعالیت های نوآورانه به ویژه تجهیز  1400دستگاه اتوبوس به اینترنت وای فای را با این شرکت داریم.

خبر

افتتاح دسترسی سوم ایستگاه شهید کاوه خط دو قطار شهری

توافقنامه

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

 150میلیارد تومان برای ساماندهی کال اسماعیل آباد هزینه میشود
محمدعلی علی نژاد

مفقودی

ســند کمپانی موتور سیکلت هندا پیشتاز مدل  1392به شماره پالک  771 - 17867شماره
موتــور  124NEG402971و شــماره شاســی  NEG***125A9204160به نام عیســی
سرجوقی نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

شهردار مشهد در بازدید استاندار از کال اسماعیل آباد مطرح کرد:

خبرنگار

ســوغاتی برای بازدیدکنندگان ،یادآور
تجربهها و خاطرات فراموشنشدنی در
طول سفر است و برای مقصد نیز اهمیت
زیادی دارد.
در بســیاری از ســفرها و فعالیتهای
تفریحی شاهد خرید سوغاتی هستیم .در
گردشگری ،سوغاتی به عنوان مرحلهای
از تجربه سفر گردشگر است ،اما نتیجه
آن در مرحله بعد از ســفر و زمانی است
که گردشــگران به مبدا بازگشــتهاند و
درباره اقالم خریداری شــده خود فکر،
خاطرات و تجربیات خود از سفر را مرور
میکنند.
بر اســاس تعریف فرهنگ لغت کمبریج ،سوغات چیزی اســت که افراد برای یادآوری لحظات
خاص در مورد شــخص ،مکان ،یک تجربه در طول سفر یا یک رویداد خریداری و سپس آن را
نگهداری میکنند و به عنوان یک شی مادی برای ارتباط افراد با مکانها و خاطرات سفر است.
ایــن تحقیق درک جدیــدی از جنبههای رفتار خرید مصرف کننده در رابطه با ســوغاتی ارائه
میدهد .به طور خاص ،تفاوتهای جنسیتی قابل توجه ،چه در سوغاتیهای خریداری شده و چه
انگیزههای خرید ،بینش جدیدی را فراهم میکند و این اطالعات برای خردهفروشان در مقاصد
گردشگری اهمیت دارد.
تحقیقات نسبتا کمی در مورد تفاوتهای جنسیتی در خرید محصوالت مسافرتی و گردشگری
انجام شــده است و نتایج تحقیقات قبلی نیز نشــان داده است که زنان نسبت به مردان ،تمایل
بیشتری برای خرید سوغاتی دارند .مردان بیشتر به دنبال محصوالت تخفیفدار و برند هستند،
در حالی که زنان به خرید انواع دیگر سوغاتی و به ویژه محصوالت خاص مقصد توجه دارند.
دکتر هیو ویلکینز از دانشــگاه گریفیت اســترالیا درباره اینکه چه چیزی را و چرا خرید میکنیم،
عنوان کرد :نزدیک به  ۶۰درصد از زنان و بیش از  ۴۳درصد از مردان در این نظرسنجی اعالم
کردند که عکسها ،کارتپستالها و نقاشیهای منطقه گردشگری معموال به عنوان محبوبترین
سوغاتیهایی هستند که در سفر خریداری میشوند و دومین مورد محبوب برای زنان ،هنرها و
صنایع دســتی خاص منطقه و برای مردان ،سایر محصوالت محلی و بعد از آن عطر ،کاالهای
الکترونیکی ،دوربین و سایر کاالهای مشابه است.
نتایج بررسی نشان داد که افراد به جای خرید کاالهای عمومی بیشتر سوغاتیهای منعکسکننده
ویژگیهــای منطقه را خریداری میکننــد و در نتایج کمی و کیفی بهطور واضح اهمیت ارتباط
منطقهای با سوغات مشهود بود.
برخی از ســوغاتیها فقط ارزش معنوی و برخی دیگر ارزش کاربــردی دارند ،اما بهطورکلی،
همه آنها یک یا برخی از ارزشهای متمایز مقصد را بیان میکنند .ســوغاتی عالوهبر تحریک
بازدیدکنندگان برای هزینه بیشتر در مقصد و افزایش درآمد گردشگری ،میتواند برای بازاریابی
مقصد به عنوان یک محصول کامل عمل کند و از این طریق یک تصویر هماهنگ و یکپارچه
از مقصد ایجاد میکند.
ارائه محصوالت ســوغاتی برای رضایت گردشگران ،به مقصد کمک میکند تا بهویژه هنگامی
که محصوالت ســوغاتی ازنظر کاربردی بسیار ارزشمند هستند ،وفاداری نسبت به مقصد ایجاد
کنند .بهعنوانمثال ،هنگامی که بازدیدکننده بهعنوان یادگاری یک فنجان با الگوی منحصربهفرد
از تصویر مقصد را خریداری میکند ،میتواند روزانه برای تهیه چای یا قهوه از آن اســتفاده کند
و با هربار استفاده خاطرات سفر را بهیاد آورد و تقریبا عالقهمند به بازگشت دوباره خواهد شد.
اکثر گردشــگران ،ســوغاتی را به عنوان هدیه برای دیگران خریداری میکنند .خردهفروشان
ســوغات باید بدانند که ســوغاتی برای خریدار تهیه نمیکنند بلکه برای مصرفکننده دیگری
آماده میکنند و این موضوع ،درک مهمی را برای خرده فروشــان فراهم میکند زیرا محصولی
که گردشــگران ممکن است برای مصرف خود خریداری کنند با کاالهایی که برای هدیه تهیه
میکنند ،متفاوت خواهد بود .درنتیجه ،خردهفروشان برای بازتاب نقش سوغات بهعنوان هدیه،
باید محصوالت متفاوت ارائه کنند و برای شناســایی و خرید هدیه درمیان محصوالت ،انگیزه
گردشگران را افزایش دهند .البته تاثیرات جنسیتی در این موضوع مهم است ،اما حمایت و شناخت
باال از سوغات بهعنوان هدیه نیز اهمیت دارد.
اگرچه برخی از تاثیرات جنسیتی وجود دارد ،اما حمایت و شناخت باالیی از سوغات بهعنوان هدیه
نیز مورد توجه است .سوغاتی برای ثبت سفر گردشگر و به عنوان وسیلهای برای برقراری ارتباط
تجربیات با دیگران اهمیت دارد.عالوه بر این ،هنگامی که ســوغاتی به عنوان هدیه خریداری
میشود ،سفیران تبلیغات برای مقصد و اولین برداشت از مقصد برای گردشگران هستند .از اینرو،
مقاصد با سرمایهگذاری در محصوالت سوغاتی ،به ویژه آنهایی که ارزشهای سنتی و فرهنگی
دارند ،شناخت تصویر مقصد را بهتر ارائه و به احتمال زیاد گردشگران احساس کنجکاوی خواهند
کرد و اصرار بیشتری برای کشف این مقاصد دارند.
ارائه محصوالت سوغاتی سنتی و فرهنگ بومی در ایجاد مشاغل بیشتر برای جامعه محلی و حفظ
ارزشهای فرهنگی که پس از گذشت زمان بهراحتی از بین میروند ،موثر است و راهی بهسمت
توسعه پایدار خواهد بود .برخی از کشورها همانند ژاپن با عروسک های داروما و شیرینی واگاشی،
روســیه با عروسک ماتریوشکا یا کره با جنسینگ معروف ،سوغاتیهای خاصی دارند ،اما برخی
مانند ویتنام با تاریخ و فرهنگ غنی هنوز سوغاتی خاصی ندارد.
بنابراین در آینده ،برای ارتقاء موقعیت گردشگری در کشورها سوغاتیهایی با ایدههای متنوع و
جالب توجه ایجاد کنیم.
منبع :ایسنا خراسان رضوی

طی مراســمی دسترسی سوم ایستگاه شهید کاوه
خط دو قطار شهری افتتاح شد .در این مراسم که
با حضور محمد رضا کالئی شــهردار مشهد ،سید
محمد رضا هاشــمی فرماندار ،جمعی از اعضای
شورای شهر مشهد و معاون عمران ،حمل ونقل و
ترافیک شهردار برگزار شد ،دسترسی سوم ایستگاه
شهید کاوه خط دو قطار شهری بهره برداری رسید
و برای اســتفاده در اختیار شهروندان قرار گرفت.
نایب رییس شــورای شهر مشــهد در این مراسم
گفت :مدیریت شهری مشــهد عزم و اراده جدی
برای بهرهگیــری از تکنولوژی و سیســتم های
قطارشهری دارد.حمیدرضا موحدیزاده در این مراسم با اشاره به اینکه تالش شبانهروزی مدیریت شهری در جهت توسعه
خطوط قطارشهری مشهد قابل تحسین اســت ،افزود :امیدواریم باوجود همه مشکالت مالی پیشروی کشور و مدیریت
شهری ،به وعدههای داده شده در سال  ۱۴۰۰دست یابیم و شهروندان از مواهب خطوط قطار شهری بیشتر بهرهمند شوند.
وی اضافه کرد :بهرهگیری از حمل ونقل ریلی شهری در کالنشهرها ،نقس بسزایی در تسهیل و روانسازی ترافیک ،غلبه
بر آلودگی هوا و بحثهای پدافند غیرعامل دارد و جابجایی مسافر در سریع ترین زمان ممکن دارد.موحدی زاده ادامه داد:
امیدواریم با توجه به برنامه ریزی های انجام شده شاهد احداث و بهره برداری از ایستگاه سالمت خط دو قطار شهری مشهد
در سال  1400باشیم .مدیرعامل شرکت قطار شهری شهرداری مشهد گفت :دسترسی سوم ایستگاه میدان سعدی خط دو
قطار شهری تا پایان سال افتتاح می شود.کیانوش کیامرز امروز در مراسم افتتاح دسترسی سوم ایستگاه شهید کاوه خط دو
قطار شهری ،افزود :در ایستگاه های شهید کاوه ،الندشت و سعدی خط دو قطار شهری مشهد تنها یک دسترسی به بهره
برداری رسیده است ،که اکنون دسترسی دوم ایستگاه شهید کاوه نیز به بهره برداری رسید.وی اضافه کرد :دسترسی سوم
ایستگاه شهید کاوه دارای دو پله برقی و آسانسور جهت استفاده از افراد دارای معلولیت و سالمندان است که با هزینه بیش
از  17میلیارد تومان احداث شده است.کیامرز ادامه داد :طبق برنامه ریزی های انجام شده دسترسی سوم در ایستگاه های
سعدی نیز تا پایان سال افتتاح و ایستگاه الندشت تا اوایل سال 1400آماده بهره برداری خواهد شد .
توجه ویژه به مناسب سازی پروژه ها برای افراد دارای معلولیت

شهردار مشهد با اشاره به اینکه یکی از ویژگی های دسترسی سومایستگاه شهید کاوه مناسب سازی آن برای افراد دارای
معلولیت اســت ،گفت :در مجموعه توجه به مناسب ســازی پروژه ها برای افراد دارای معلولیت برای ما بسیار مهم است.
محمد رضا کالئی در این مراسم افزود :این دسترسی با هزینه  17میلیارد تومان احداث شده است.وی اضافه کرد :مناسب
ســازی ایستگاه برای استفاده افراد دارای معلولیت و سالمندان نشان دهنده توجه مدیریت شهری به موضوع تحقق شهر
همگان است .کالئی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد زیادی پروژه عمرانی در نقاط مختلف شهر در حال احداث است،
اظهارکرد :تالش های فراوان و شــبانه روزی آقای کاظمی و همکارانشان در معاونت عمران ،حمل ونقل و ترافیک برای
به سرانجام رساندن این پروژه ها جای تقدیر و تشکر دارد.وی تصریح کرد :تعدادی از پروژه های عمرانی تا پایان سال به
بهره برداری می رسد که یکی از آنها پارکینگ و پایانه آزادی است که پنجشنبه این هفته به دست ریاست جمهور از طریق
ویدئو کنفرانس افتتاح خواهد شد.شهردار مشهد ادامه داد :در حوزه خطوط قطار شهری نیز دسترسی سوم ایستگاه میدان
سعدی خط دو قطار شهری نیز تا پایان سال آماده بهره برداری خواهد شد.
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عزیزیان :از مظاهری شکایت میکنم

مربی دروازهبانان استقالل میگوید از رشید مظاهری دروازهبان این تیم به خاطر به کار بردن
الفاظ رکیک شکایت خواهد کرد.
به گزارش ایســنا ،سعید عزیزیان پس از جلســه با مدیرعامل باشگاه استقالل اظهار کرد :ما
قصد داشتیم به تمرین برویم که از باشگاه خبر دادند که به تمرین نرویم .من به محل تمرین
هم رسیده بودم و بعد به باشگاه آمدیم.
او در ادامه درباره کدورت میان او و رشــید مظاهری هم گفت :این خبر درســت بود و الفاظ
رکیکی به من گفتند که جای شــکایت دارد و قرار است هم به کمیته اخالق و هم به دادسرا
شــکایت کنم .او هر زمانی که تصور میکرد شــاید بازی نکنــد ،روز قبل از بازی آمد گفت
چــرا من را نمیبینید و حرفهای دیگری زد کــه تمرکز تیم برهم بخورد .یکی دو بار چنین
موضوعی رخ داده اســت .میخواســتم صحبت نکنم چون در باشــگاه بودم اما االن پیگیر
شــکایتم خواهم بود .الفاظی که او (رشید مظاهری) نســبت به من به کار برده ،را نمیتوانم
بر زبان بیاورم.
مربی دروازهبانان اســتقالل همچنین گفــت :واقعا نمیدانم بازیکــن از تیم چه میخواهد.
بازیکنی که بازی نکند ،اعتراض میکند اما اعتراض باید منطقی باشد که دلیل بازی نکردنش
را بپرســد .بازیکن باید به نظر مربی احترام بگذارد .ســید حسین حسینی واقعا خوب کار کرد
اما هجمهای روی او آوردند که برایش مشکل ایجاد بشود .در تمرین رشید مظاهری از پشت
ســمت من آمد و الفاظی را به کار برد که من به ســمتش بروم جوابش را بدهم اما اینکار را
نکردم .چون بازی داشــتیم به تیم آرامش دادم و کاری نکردم .این مســائل از ابتدای فصل
وجود داشت و من صحبت نکردم .بازیکن نباید به بازیکن بی احترامی کند.
وی ادامه داد :ما در پرسپولیس هم که قهرمان شدیم چهار دروازهبان در اختیار داشیتم .حسن
رودباریان ،مهدی واعظی ،فرشــید کریمی و علیرضا حقیقی حضور داشــتند اما هیچ مشکلی
نداشتیم اما برخی وقتی جایشان را از دست میدهند حاشیه درست میکنند .به من میگویند
بیایید و بگویید مشــکل چیست؟ بگویم که چه الفاظی به کار بردید؟ آدم باید مرد باشد و به
دروغ نگوید کمرم درد میکند و برود.

فکری استعفا داد

محمود فکری ســرمربی استقالل پس از
تســاوی مقابل مس رفسنجان ،از هدایت
آبی پوشان برکنار شد.
به گزارش «ورزش ســه» ،پس از تساوی
استقالل مقابل مس رفســنجان در هفته
شانزدهم رقابت های لیگ برتر و پیروزی
پرسپولیس مقابل سایپا ،فاصله آبی پوشان
با صدر جدول به شــش امتیاز رسید و این
مسئله وضعیت آینده کاری محمود فکری
را در خطر قرار داد تا اینکه او ســرانجام از
جمع استقاللی ها جدا شد.
محمود فکری که در میان سیلی از گزینه
های پر رنگ و لعاب برای هدایت استقالل
از آنــدره آ اســتراماچونی گرفته تا الکس
نوری به نیمکت آبی پوشان رسید ،در طی
 16دیدار از لیگ بیســتم هرگز نتوانســت

پایان بی فکری در استقالل

انتظارات هواداران استقالل را برآورده کند
و ســبک بازی تیم او حتــی در زمانی که
آبی پوشان در صدر جدول حضور داشتند،
همواره مورد انتقاد قرار گرفت.
پس از شکست اســتقالل در هفته پایانی
نیم فصل نخست مقابل سپاهان ،انتقادها
از فکــری به اوج خود رســید و هواداران
اســتقالل با حضور در محــل تمرین تیم
و برگزاری تجمع مقابل مجلس شــورای
اســامی ،خواهان اخراج فکری شــدند.
هیئــت مدیره آبی پوشــان نیــز پس از
باخت به ســپاهان ،برای ادامــه یا خاتمه
کار فکری تشکیل جلســه داد و شایعاتی
پیرامون فرصت به این ســرمربی تا پایان
هفته هفدهم به گوش رســید که البته این
مسئله هرگز از سوی اعضای هیئت مدیره

تأیید نشد.
در نهایت اســتقالل در آغاز نیم فصل دوم
و در هفته شــانزدهم لیگ برتر به مصاف
مس رفسنجان رفت و عملکرد آبی پوشان
در این بازی نیز نتوانســت نظر هواداران را
جلب کند و شاید اگر درخشش سیدحسین
حسینی درون دروازه تیم فکری نبود ،این
بازی با نتیجه دیگری رقم می خورد.
پس از برتری پرســپولیس مقابل سایپا و
اینکه اســتقالل باید هفته آینده به مصاف
فوالدی برود که با یک امتیاز کمتر نسبت
به آبی پوشــان در رده چهارم ایستاده ،در
نهایت اعضــای هیئت مدیره اســتقالل
تصمیــم گرفت بــه همکاری بــا محمود
فکری پایان دهد تا این سرمربی جویباری
پــس از  16بازی حضور بــر روی نیمکت

511/1هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()9231

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون
تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره  139960306005009231مورخ  99/11/23هیات اول
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم اعظم سیدآبادی فرزند فضل اله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه
به مساحت  20/80مترمربع از پالک شماره  1030فرعی از  9اصلی واقع در اراضی ده کالغ بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای
محمدحسین خلیفه فرزند حبیب اله محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13
ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه
است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  99/11/28تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/13
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

511/2هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()9337

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون
تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره  139960306005009337مورخ  99/11/27هیات اول
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای محمدحسن بدیعی راد فرزند اسماعیل نسبت به ششدانگ یکباب
ساختمان به مساحت  84مترمربع از پالک شماره  235اصلی واقع در اراضی زینل بیک بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای صادق
زراعتی 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  99/11/28تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/13
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

511/3اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  .نظر به دستور مواد  1و  3قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  1399/10/18 -12031هیات اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر یعقوب زاده قندشتنی فرزند محمد
حسین به شماره شناسنامه  3صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت  104/70متر مربع ( یکصد و چهار و هفتاد صدم مترمربع )
پالکـ  2998فرعی اراضی قندشتن پالک 225اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه از محل مالکیت مالکین
مشاعی پالک  225اصلی محرز گردیده است .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13قانون
آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار
نوبت اول . 1399 /11/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/12/13 :
محمد کاظم باقرزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

اســتقالل ،با کســب  7برد 6 ،مساوی3 ،
شکست و  27امتیاز به کارش در جمع آبی
پوشان پایان دهد.
فکری :استعفا دادم

سرمربی استقالل میگوید از سرمربیگری
این تیم اســتعفاء داده و این تصمیم برای
همه سبب خیر است.
به گزارش ایســنا ،محمود فکــری بعد از
حضور در باشگاه اســتقالل ،درباره نتیجه
جلسه امروز با مدیران این تیم ،اعالم کرد
از سرمربیگری تیمش استعفاء داده است.
او در حالــی کــه عالقهای بــه گفتوگو
نداشــت ،با چهــرهای خنــدان خطاب به
خبرنگارانــی که اصرار داشــتند او درباره
جزییات جلســه صحبت کند ،اظهار کرد:
باشــد برای بعد .چیزی اتفاق نیفتاد .خیر

است.
فکری در واکنش بــه این که این تصمیم
برای او خیر اســت یا باشــگاه استقالل؟
گفت :برای همه خیر است.
سرمربی استقالل در پاسخ به این سوال که
آیا از این تیم جدا شــده است؟ گفت :بله،
ممنونم خداحافظ.
وی در حین ترک باشگاه استقالل در پاسخ
به ســوال دیگری مبنی بر این که آیا سر
تمرین استقالل میرود؟ گفت :نه ،استعفاء
دادم ،تمام شد.
به گزارش ایســنا ،به این ترتیب ،محمود
فکری بعد از  ۱۶هفته و کســب  ۲۷امتیاز
از ســرمربیگری این تیم اســتعفاء داده تا
در ســاعات و روزهای آینده جانشین او به
عنوان سرمربی تیم انتخاب شود.

511/4ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  .نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  139960306006003559هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمود محمود زاده فرزند علی محمد به شماره شناسنامه 27235
صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  32متر مربع ( سی و دو مترمربع) قسمتی از پالکـ  3فرعی از پالک  1711اصلی وباقیمانده
پالک  1711اصلی واقع در خراسان رضوی بخش یک شهر حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محمد رضا تازری و مالکیت مشاعی
خود متقاضی محرز گردیده است .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13قانون آئین نامه مربوطه این
آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید
از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول . 1399 /11/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/12/13 :
محمد کاظم باقرزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

511/5اداره 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
139960306021000836هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ملک بردسکن تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای باقر سعادتی فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه  4صادره از بردسکن درششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  4850/17متر
مربع قسمتی ازپالک  8اصلی بخش  4حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای سید حسن تقدیسی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول1399/11/28 :
 .تاریخ انتشار نوبت دوم1399/12/13 :
غالمرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسناد وامالک بردسکن

511/6هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی()11/30

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی نظریه دستور مواد 1و 3و قانون تعیین
تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20و برابر رای شماره  139960306005009239مورخ  99/11/23هیات اول موضوع ماده
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرف مالکانه و بال معارض آقای مهدی بوژمهرانی فرزند ابوالفضل نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 117/7متر مربع از پالک شماره  263فرعی مجزی شده از  244فرعی از 234اصلی واقع در اراضی حدیره بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری مالک رسمی
آقای رجبعلی چوپانکاره فرزند جعفر 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 کثیراالنتشاردر شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل
وقوع ملک تسلیم و 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 صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیست .م الف 99/423:تاریخ انتشار نوبت اول  99/11/28:تاریخ انتشار نوبت دوم99/12/13:
علی امینی – رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

فیفا و  AFCانتخابات فدراسیون فوتبال را
تایید کردند

روســای فدراســیون جهانی فوتبال و کنفدراســیون فوتبال آســیا در پیامهایی جداگانه ،به
شهابالدین عزیزی خادم تبریک گفتند.
به گزارش ایســنا ،پس از برگزاری انتخابات فدراســیون فوتبال در  ۱۰اسفند ( ۲۸فوریه) که
در حضور نمایندگان فیفا و  AFCبرگزار شــد ،شــهابالدین عزیزی خادم به عنوان ریاست
این فدراسیون در پنج سال آینده انتخاب شد .در روز انتخابات دو نماینده از  AFCبه صورت
حضــوری و دو نماینده هم به صورت آنالیــن و یک نماینده هم از فیفا به صورت آنالین بر
روند انتخابات نظارت داشتند تا تمامی مقررات و قوانین اساسنامهای به صورت دقیق اجرا شود
و هیچ ابهامی درباره فرآیند انتخاب هیات رئیسه وجود نداشته باشد.
حتی نمایندگان کنفدراســیون فوتبال آسیا در هر مرحله انتخابات ،به دقت با تلفنهای همراه
خود از تابلو نتایج و صندوقهای رای ،عکاســی کردند و به عنوان مســتند به کنفدراســیون
فوتبال آســیا فرستادند تا بعد از یک ســال بالتکلیفی به علت ایرادهای اساسنامه ،فدراسیون
فوتبال هم رئیس خود را بشناسد.
در پی این موضوع ،روسای فیفا و  AFCهم به صورت جداگانه به شهابالدین عزیزی خادم،
رئیس فدراسیون فوتبال تبریک گفتند و برای او آرزوی موفقیت کردهاند.

511/7هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی()11/31

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی نظریه دستور مواد 1و 3قانون تعیین
تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20و برابر رای شماره139960306005009238مورخ 99/11/23هیات اول موضوع
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای حسن توزنده جانی فرزند موسی نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به
مساحت  26/5متر مربع از پالک شماره  44فرعی از  36اصلی واقع در اراضی گذر بوجخکی بخش  12نیشابور حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی
آقای غالمعلی فتحی فرزند ابراهیم محرز گردیده است .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت 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 رای هیات الصاق تا در
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرا یاعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف مدت یکماه 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
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .م الف 99/416 :تاریخ انتشار نوبت اول  99/11/28:تاریخ انتشار نوبت دوم99/12/13:
علی امینی – رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

511/8هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی()11/32

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظریه دستور مواد1و 3و قانون تعیین
تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره  139960306005009235مورخ  99/11/23هیات اول موضوع
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای محمد طاهری فرزند نعمت اله نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت  248متر مربع از پالک شماره  235اصلی واقع در اراضی زینل بیک بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای صادق زراعتی
مجرز 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 رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و
رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یکماه 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 ی حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدود سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر دادگاه نیست  .م الف  99/418:تاریخ انتشار نوبت اول  99/11/28:تاریخ انتشار نوبت دوم99/12/13:
علی امینی – رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

511/9هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی()11/33

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظریه دستور مواد1و3و قانون تعیین
تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره  139960306005009234مورخ  99/11/23هیات اول موضوع
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض طاهره جعفریانی فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت
 19/10متر مربع از محل کل ششدانگ پالک شماره  201فرعی از  225اصلی واقع در اراضی نواحی بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی
آقای علی اکبر محسنی فرزند محسن مجرز 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 رای هیات الصاق
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یکماه 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 ی حکم قطعی دادگاه است و
در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدود سند
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر دادگاه نیست .م الف 99/424:تاریخ انتشار نوبت اول  99/11/28:تاریخ انتشار نوبت دوم99/12/13:
علی امینی – رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور
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روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :
سازمان آگهیها051-38929823 :

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.

آدرس :بولوار دانش آموز  -دانش آموز-30پالک 4
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نمابر 051 - 38923452 :سامانه پیام کوتاه100080888 :

Sobh _E mrooz

تلفن38929825 -38929824:

درگاه پرداخت امن

دفتر خراسان شمالی٠٥٨٣٢٢٥٩٠١٨ :

پیام های مردم
ســام لطفا مسائل آموزشی ،روانشناســی و درمانی را در روزنامه و در فضای
مجازی بگذارید ،بســیاری از معضل و مشکالت جامعه به دلیل اختالالت روانی
است که با آموزش می توان به مردم کمک کرد.
09150000412
زهرا سادات موسوی

قیمت خانه در تهران روز به روز بیشــتر می شود ،در حال حاضر برای خرید یک خانه ۵۰متری
در محلههای متوســط حداقل باید یک میلیارد تومان هزینه کرد ،وام مسکن نهایتا ۲۴۰میلیون
است که به هیچ جایی نمی رسد.
09360000209

ندا زینعلی

کرونای انگلیســی دیگه رسما وارد ایران شده ،بی صبرانه منتظر موج چهارم کرونا هستیم ،عید
هم سفر میریم
09100000786

رضا مقدسی

کاش به جای اینکه این همه هزینه رود پارک ،کوه پارک و کشت پارک کنه شهرداری ،به فکر
حاشیه شهر و افراد بی بضاعت باشه.
09150000854

بهرام گنابادی

بخش تکنولوژی که چند بار در صفحه گذاشتید خیلی جذاب و مفید بود لطفا ادامه بدید.
09350000598
جعفر یوسفی

چادری سرخ بر دشتهای سبز «کالپوش»

هموطنان عزیز مرغ نیســت! گرون شده! چرا میرید توی صف؟ مرغ واجبتر از جان نیست ،چرا
از کرونا نمیترسید؟

طنز
وحید حاج سعیدی

گوشت گوسفندی و تلفیق دو هنر!

درست است که گفته اند :هیچ وقت بدون خداحافظی کسی را ترک نکن؛ نمی دانی چه سخت
است پیر شدن در کوچه های انتظار! ولی خدا وکیلی با این اوضاع مملکت داری و اظهار نظرات
شــاذ مسئوالن که بار معنایی برخی جمالت و استنتاجات شان ،صد ها برابر از طنز نوشته های
آبکی ما  ،فاخر تر و غنی تر است ،جا دارد یک روز من هم بدون خداحافظی حتی بدون برداشتن
سجلی و برگه سهام کارخانه ساخته نشده
قرص آتورواستاتین  10و آ اس آ  ،80دمپایی ،مدارک ّ
پتروشــیمی گلستان ،اون ساک قرمزه را بردارم و بروم و دیگر پشت سرم را هم نگاه نکنم! واال
به خدا ....
شــما مالحظه بفرمایید در دنیای لبنیات چه خبر است! انواع محصوالت لبنی طی امسال ۵۴۵
مرتبه تغییر قیمت را تجربه کردهاند و هر کدام از مســئوالن دالیلی برای این افزایش قیمتها
عنوان میکنند! (به نقل از اقتصاد  )24یعنی تقریب ًا هر روز دوبار تغییر قیمت داشــتیم! من ماندم
با این اوضاع این دوســتان چرا و چطور برای این افزایش قیمت ها دلیل مطرح می کنند؟! باور
بفرمائید شما اگر گاو و گوسفند ها را صبح به صبح برای چرا ،با یک اتوبوس تورینگ  4میلیارد
تومانی به مراتع و کوهپایه های خوش آب و هوای دوردســت ببرید ،به جای نی زدن برایشــان
کنسرت برگزار کنید و غروب هم برای استراحت و نشخوار به جای طویله ،آنها در هتل آپارتمان
سه طبقه اسکان دهید ،این قدر افزایش قیمت در شیر و محصوالت لبنی حاصل نمی شود!
حاال لبنیات به کنار  ،شما بورس را نگاه کنید.
معاون حقوقی سازمان بورس با اشاره به تخلفات بورسی در فضای مجازی مانند کانال  ۱۰هزار
نفری پسر  ۱۲ساله و شاطر نانوا و عدم مجوز سیگنال فروشی از برنامه استانداردسازی فعالیت ها
خبر داد و گفت :مردم در سامانه شکایت  seo.irسایت رسمی سازمان بورس میتوانند شکایات
را ثبت کنند .ســال جاری  ۱۰هزار شــکایت به سازمان رسیده که این شکایات در بین بورس و
شرکتهای مربوط تقسیم شده و افراد از نتایج شکایات مطلع شدند و سازمان بعد از یک ماه به
شــکایات پاسخ می دهد و اگر گزارش جرم باشد ،ممکن است فرد مطلع از نتیجه شکایت نشود
ولی به پرونده رسیدگی شده است.
یعنی اول ســال تنور را داغ کردند و مردم را به شــرکت در بورس تشویق کردند و آخر سال که
ســرمایه مردم دود شده ،از آنها خواسته اند از شــاطر نانوایی که کانال تلگرامی آموزشی دارد،
شکایت کنند!
کنکــور هم که قربانش بروم برای خودش یک ژانر جداگانه طنز دارد و این هفته مافیای کنکور
در یک اقدام سوفسطایی و منحصر به فرد ،دوستان را مجبور کرد یک بار دیگر کرکره ثبت نام
کنکور را باال بکشند و برای سومین بار ثبت نام کنکور را کلید بزنند!
با این مدل مدیریت آدم به مهران مدیری حق می دهد که با فروش عطر در حال تلفیق چشــم
و بینی اســت و میان دو هنر تعامل برقرار کرده اســت! «جهانی از خاطرات که در هر لحظه با
دیدن یک تصویر یا استشــمام یک رایحه زنده میشوند .فیلم و عطر لحظه را ضبط میکنند و
خاطرات و تجربیات گذشته را دوباره زنده میکنند».
چرا که دوســتان هم در حال تلفیق طنز و مدیریت هســتند که هر لحظه با دیدن قیمت یک
محصول یا اظهار نظر یک مســئول  ،خاطرات زنده می شــوند و اینکه تا چند سال قبل با 100
هزار تومان می شد یک گله گوسفند خرید ولی االن با صد هزار تومان یک کیلو گوشت هم به
شما نمی دهند! بماند به یادگار...
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کاریکاتور

اندر احواالت انتخابات فدراسیون فوتبال

هانیهساداتجوشنی

هر ساله از اواســط اردیبهشت ماه تا اواسط
خــرداد ماه میلیونها گل شــقایق دشــت
کالپوش شــاهرود را جلوهای شــگفتانگیز
از رنــگ ســرخ میدهد ،طوری کــه انگار
آفریدگارهســتی چادری قرمز بر دشتهای
ســبز گســترده تا برای لحظاتی انسان را به
درک قدرت نامتناهی خود به فکر بازدارد.
این دشــت که از مکانهای دیدنی شاهرود
به شــمار میرود ،حد فاصل شاهرود و گنبد
کاووس واقع شده است و دوستداران طبیعت
را همه ســاله به دیدن جلوهای از بهشــت
دعوت میکند.
آنچه این دشــت زیبا را از نمونههای مشابه
متمایــز ســاخته و از ویژگیهــای بارز آن
محسوب میشود وجود آبشارها ،چشمهها و
گونههای درختان جنگلی درمحدوده آن و نیز
مناطق زیبای قشــقلته ,آبشار زو (نام نیک)،
آبشار حسین آباد در پیرامون آن است.
منطقــه سرســبز و جنگلی کالپــوش با ۱۴
هزارهکتارجنــگل ۳۰ ،هزارهکتارمرتــع و
 ۳۴هزارهکتار مزارع زیر کشــت با بارندگی
کافی و اراضی مســتعد برای کشــاورزی و
جنگلداری ،در فصل بهار با دشتهای مملو
از گلهای شقایق ،در شهریور ماه با گلهای
آفتابگردان ،در پاییز و زمســتان با مناظر زیبا
و در مجاورت با پناهگاه حیات وحش خوش
ییالق و پارک ملی گلستان از موقعیت ممتاز
گردشگری برخوردار است.
واقع شــدن در اقلیم نیمهمرطوب از یک سو
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عکس روز

منطقه کالپوش محســوب میشــوند که در
کنار فرآوردههــای لبنی و تخمه آفتابگردان،
توشــه پرباری از سوغات را تشکیل میدهند
که میتوان از کالپوش به ارمغان برد..
مسیر دسترسی به دشت شقایقهای
کالپوش

برای دسترسی به این منطقه از تهران ،پس
از طی  ۴۶۰کیلومتر از مسیر تهران به مشهد،
با رســیدن به شــهر زیبای میامی به سمت
شــمال (جاده جاجرم) تغییر مسیر داده و به
سوی منطقه کالپوش مســیر را ادامه دهید.
دشت شقایقهای کالپوش در  ۱۶۰کیلومتری
شمال شهرستان میامی واقع شده است.
بهترین فصل برای بازدید از دشت
شقایقهای کالپوش

و وضعیت اراضی کشــاورزی (دیمزار) که با
کشــت گونههای گیاهی مشخص میشود،
سبب شده تا پوشش گیاهی منطقه از شرایط
ویژهای برخوردار باشــد .عالوه بر گونههای
زراعی ،انواعی از درختچههای جنگلی نیز در
منطقه کالپوش دیده میشــود ،در این میان،
دو مــورد از گیاهان ایــن منطقه ،یعنی گل
شــقایق و گل آفتابگردان به طور ویژهای به
عنوان امتیاز گردشگری درآمدهاند.
قــرار گرفتــن ۱۰درصــد مناطــق نمونه
گردشــگری اســتان ســمنان در محدوده
کالپوش (دشت شقایق و آفتابگردان ،جنگل
دشــت شــاد و جنگل و آبشــار نام نیک) از
اهمیت گردشــگری منطقه کالپوش به شمار

میرود .رویش شقایق در دشتها و مزارع از
نظر کشاورزان نوعی آفت محسوب میشود
و سمپاشــیهای پیدرپی در سالهای اخیر
نیــز موجب کاهــش رویــش آن در منطقه
شدهاست .کمبود زیرســاختها و تسهیالت
رفاهی گردشگران از جمله مشکالتی است
که گریبانگیر این جاذبه ارزشمند بوده و باید
با معرفی بیشتر ،نســبت به جذب ســرمایه
گذار در بخش گردشــگری کالپوش تالش
شــود .عالوه بر ســفر به دشت شــقایقها،
بازدید از کاروانســراهای تاریخی در مسیر،
مانند کاروانســرای به دشت ،میامی ،سپنج
(جهــان آباد) و موزه میامی نیز خالی از لطف
نخواهد بود.

میتوان به منظور ایجاد تنوع در ســفر ،برای
بازگشت مســیر نردین ،گردنه خوش ییالق،
شــاهرود را انتخاب کنید تا چشــماندازهای
زیبای روســتای تلوبین و گلســتان را نظاره
کنیــد و آن را به خاطرات خوب ســفر خود
بیافزایید .بازدید از آرامگاه شــیخ ابوالحسن
خرقانی ،مجموعه تاریخی بســطام و آرامگاه
سلطان العارفین ،بایزید بسطامی میتواند از
برنامههای سفر شــما در بازگشت از منطقه
کالپوش باشــد و طبیعتگردی شما را رنگ و
بویی عرفانی بخشد.
سوغاتی کالپوش

جاجیم بافی ،الکتراشــی ،ســوزندوزی و
دیگر دســتبافته ها از جمله صنایع دســتی

بهار ســر ســبزی ویژهای به دشت کالپوش
و جنگلهای اطراف آن میبخشــد ،اما اگر
برای دیدن شقایقها ســفر میکنید ،اواسط
اردبیهشــت ماه تا اواســط خردادماه ،مهلتی
است که شقایقها چهره از نقاب بر میگیرند.
اگر در فصل بهار نتوانستید به این منطقه سر
بزنید ،نگران نباشــید .شهریور این منطقه به
رنگ زرد درمی آید .مردم این منطقه در بهار،
کاشت گل آفتابگردان به صورت دیمی و آبی
را شــروع میکنند .گلها در فصل تابستان
به اوج زیبایی خود میرســند .چیزی که این
دشــت را از دیگر مــزارع آفتابگردان متمایز
کردهاســت ،دشــتهای ناهموار و تپه های
آبشــارگونه است که باعث ایجاد تمایز رنگی
بی نظیری می شود.
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