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یادداشت

عید قربان و ضرورت خالص شدن برای
خدا
غالمرضا بنی اسدی

عید قربان امسال هم  ،تورق تقویم است با حسرتی که برای دوین سال پیاپی تکرار می
شود .این درست که قربان به عنوان یک عید بزرگ تقویم نوشت مسلمانی است اما ،اوج
این عید و جغرافیای فلســفی آن ،چیز دیگر و جای دیگر است .حکایت حضرت ابراهیم
است و حلق اسماعیل .روایت تکلیف است و یقین .تغزل اطاعت است و عبودیت .بشکوه
ماجرایی اســت که در آن صحرای پر رمز و راز اتفاق افتاد تا «عبودیت» به اوج برسد و
پیامبر به مقام امامت نزدیک تر شود .بله قصه عید قربان را چنان که ابراهیم و اسمعیل
در پی حکم خدا رقم زدند باید خواند و آن گونه که حضرت خداوندگار ،با ارســال فدیه،
مسیر را تغییر داد .این خوانش هم در آن سرزمین ،جان بخش تر است اما دریغا که کرونا،
راه را بر حاجیان بسته است و سرزمین منا ،امسال هم غربت را دگر باره تجربه می کند.
حســرت به جان اند حاجیان .جان به تاب آرزو ،بی تاب دارند آنانی که قرار بود امســال
میهمان خدا در خانه اش باشــند اما ...اما تقدیر چنین رقم خورده است که تدبیر آدمیان
امســال هم به نتیجه نرسد .چنین روزی شده است که امسال هم عید قربان را هر کس
در ســرای و دیار خود برگزار کند اما مهم این اســت که در این جا هم به سبک بندگی
قربان را عید بگیریم .اصال درس قربان ،برای همه زندگی اســت .آنچه در منا اتفاق می
افتد نماد است که باید در نهاد جان به تکرار ،ملکه شود تا بتوانیم با «ذبح نفس» از خود
بگذریم و در ساحت حضرت رب االرباب ،به بندگی برسیم .به جایگاهی که از خود هیچ
نبینیم و هیچ نخواهیم و حتی هیچ نخوانیم بلکه هرچه هست را به نام مقدس موال گره
زنیم که ما را برای خویش برگزیند .رسیدن به جایگاهی چنین ،اخالصی تام و تمام می
خواهد و از خود گذشــتنی که باالتر از آن تصور ناشــدنی باشد .به این که رسیدیم می
اص َط َن ْع ُتك ل َنفْســي بر ما افتد .چنــان که خداوند برخی از بندگانش را
توانیم پرتوی از َو ْ
بــرای خود خالص می گرداند .درک عظمت قربان و به عید فه یافتن می تواند ما را هم
به ترنم این انتخاب امیدوار نگاه دارد .امید به انتخاب شدن و خالص شدن برای دوست...

خبر
طالبان به مرز چین رسید؛

زنگ خطر برای پکن یا راه ابریشم؟

مهســا مژدهی /طالبان حاال مرز با چین را به تصرف در آورده و گروه های مسلح اویغور
فضای مناسبی برای فعالیت های خود خواهند داشت.
طالبان به مرز با چین رســیده است .گروه خشن و مسلح طالبان که این روزها در خاک
افغانســتان بخش بزرگی از این کشــور را به خود اختصاص داده .با رفتن امریکایی ها
از این کشــور ،خشــونت ها علیه مردم عادی و جنگ با نظامیان وابسته به دولت شدت
گرفت .پیش از آن طالبان تنها در برخی از بخش های افغانســتان سیطره داشت .اما در
دوماه گذشــته با جدی تر شدن موضوع خروج ایاالت متحده و متحدانش از افغانستان و
شکست گفتگوهای صلح در دوحه و استانبول ،جنگجویان این گروه فضا را برای مقابله
با دولت و تصرف بخش های بیشتری از افغانستان مناسب دیده اند.
طالبان به مرز با چین رسید

مرز مشــترک افغانستان و چین این روزها دردسرساز شــده است .طالبان هفته گذشته
با گســترش نفوذش در این کشور به مرز مشترک با ســین کیانگ چین رسید .استان
بدخشان که در شمال شرقی افغانستان قرار دارد و منطقه ای کوهستانی و مناسب برای
فعالیت های مسلحانه است ،به دست طالبان افتاده و نیروهای دولتی و مردم مسلح شده
هم نتوانستند این مرز و منطقه را حفظ کنند.
چین و افغانســتان در شمال شرق  ۹۵کیلومتر مربع مرز مشترک دارند .در همین منطقه
مرز با تاجیکستان هم هست که چینی ها برای حفاظت از هر دو طرف ماجرا نیروهایشان
را در کشور تاجیکستان نگه داشته اند.
سین کیانگ که حاال با طالبان هم مرز شده ،استانی در غرب چین است که خود مختار
اداره شــده وقبال ترکستان خاوری خوانده می شــد .اویغور های مسلمان دراین منطقه
ســاکنند و دولت مرکزی چین به طور مداوم نگــران فعالیت های تجزیه طلبانه در این
بخش اســت .به ویژه آنکه مســیر چین به غرب آسیا یا به اصطالح راه ابریشم از همین
استان می گذرد که برای پکن اهمیت بسیاری دارد.
دو سال قبل گروهی با عنوان جنبش اسالمی ترکستان شرقی ویدیویی را منتشر کرد که
در آن شــماری از جنگجویان این گروه در افغانستان تمرینات نظامی انجام میدهند و
به تجهیزات و ابزارهای جنگی پیشــرفته دسترسی دارند .بعد از آن مشخص شد که این
گروه مســلح در نزدیکی با طالبان از نظر نظامی اموزش می بیند و دوســتی و همراهی
نزدیکی هم با آنها دارد .این گروه زیر نظر طالبان و القاعده به وجود آمده و اموزش دیده
است .این نخستین حضور گروه در افغانستان نبود .اما پررنگ ترین آنها بود .پیش از این
که چنین ویدیویی منتشر شود هم عکس هایی منتشر می شد که اعضای آن را در کنار
جنگجویان مسلح نشان می داد .اما تا قبل از آن از طرف دولت افغانستان تایید نشده بود.
رســانه های افغانستان در مورد چگونگی حضور جنبش اسالمی ترکستان شرقی در این
کشــور نوشــته اند که پس از ســختگیری دولت چین بر اویغورها گروهی از آنها از مرز
مشترک با افغانستان و راه های ناهموار آن به این کشور آمدند و نتوانستند با استفاده از
راهنمایی طالبان دســت به تشکیل گروهی مسلح بزنند .هنوز مشخص نیست که سالح
های بسیار پیشرفته آنها از چه منابعی به دستشان رسیده است اما بسیاری به کشورهای
غربی و حمایتشان از اویغورها مشکوکند.
هدف ناامنی در سین کیانگ است؟

کارشناسان مســائل چین معتقدند که بدون حمایت کشورهای خارجی اویغورها قادر به
تشــکیل گروه و به دست گرفتن ســاح نبوده اند .آنها معتقدند سالح کشورهای غربی
برای مقابله با نفوذ چین ایجاد گروه های مســلحی مانند طالبان است .غرب بخت خود
را پیش از این در ایجاد چنین گروه هایی با ســاختن و پروبال دادن به طالبان و داعش
امتحان کرده اســت و به نظر می رســد که در مورد چین هم تالش دارد تا از الگویی
مشابه پیروی کند.
طالبان به مرز چین رسید؛زنگ خطر برای پکن یا راه ابریشم؟
چین معتقد اســت که در استان ســین کیانگ تمایالت تجزیه خواهانه گسترش زیادی
دارد که نیازمند کنترل دولت اســت .ایاالت متحده معتقد است که چینی ها بر اویغورها
ســخت می گیرند و از سوی دیگر سیاســت خارجی واشنگتن حاال تمام تمرکزش را بر
روی کنترل نفوذ چین گذاشته است.
با باال گرفتن خطر گسترش نفوذ گروه های مسلح زیر نظر طالبان در چین ،نگرانی های
تازه ای ایجاد شده است .طالبان به طور رسمی دست دوستی خود را به سمت پکن دراز
کرده اســت و این در حالیست که مخالفان دولت چین زیر نظر طالبان در مناطق صعب
العبور در حال دیدن اموزش نظامی هستند و سالح هایشان را از دست طالبان می گیرند.
در چنین شــرایطی بسیاری از ناظران می پرسند که میان بیرون رفتن ناگهانی آمریکا از
افغانستان و بی عملی این کشور در مقابل تصرف بخش عمده ای از خاک افغانستان به
دست گروه مســلح طالبان چه رابطه ای وجود دارد؟گروه ترکستان شرقی تازه تاسیس
نیست از سال  ۱۹۳۳آنها در شمال غرب چین فعال بوده اند و علیه حکومت مرکزی قیام
می کردند .در دهه های گذشته این گروه به عربستان و ترکیه نزدیک بوده و بعد طالبان
را دوست نزدیکش قرار داده است .از همین زاویه برخی کارشناسان می گویند که ترکیه
و ایاالت متحده از اینکه طالبان دوباره با ســین کیانگ همسایه شده اند خوشحالند .چرا
که چین در دردســر بزرگی خواهد افتاد که نزدیکی دو مرز موجبش خواهد شد .اویغورها
حاال دیگر در مرز خود با افغانستان می توانند رفت و امد اسان تری داشته باشند و تامین
سالح برایشــان کار ساده تری خواهد بود .در عین حال راه ابریشم و دسترسی به غرب
اسیا در شرایطی که بخشی از مسیر به دست طالبان با همکاری اویغورها باشد ،می تواند
دردســر بزرگی را برای پکن ایجاد کرده و در عین حــال وضعیت خوبی را برای ترکیه
ایجاد کند و در نظر امریکایی ها می تواند راه حل خوبی برای جلوگیری از نفوذ چین در
کشورهای غرب اسیا باشد.از سوی دیگر حضور طالبان در نزدیکی مرز با چین می تواند
اتش زیر خاکستر اویغورها را روشن کند و فعالیتهایشان را به سمت فعالیت های مسلحانه
ببرد .امری که دولت را در پکن دچار مشکالت فراوانی خواهد کرد.

تلگرام و هزار راز نگفته جهرمی؛

تفاهم  2.7میلیون دالری
وزیــر ارتباطاتوفنــاوری اطالعات گفت:
برای محاســبه ترافیک تلگرام نه تنها یک
ریــال از مردم پول اضافه نگرفتهایم بلکه با
انتقال ســرورهای تلگرام ۲.۷ ،میلیون دالر
صرفهجویی ارزی کردیم.
به گزارش روزنامه صبحامروز« ،محمدجواد
آذری جهرمــی» روزگذشــته برای پاســخ
به ســوالی که از ســوی «عباس مقتدایی»
نماینــده اصفهان و  ۲۴نماینده دیگر مطرح
شده بود در مجلس شورای اسالمی حضور
یافت.
سوال نمایندگان «تشــریح و شفافسازی
خصوص تلگرام و چرایی محاســبه ترافیک
بینالملل برای استفاده مردم در حالی شبکه
توزیع محتوا ( )CDNاین شــبکه در کشور
مســتقر بوده است» است که در نوبت قبلی
پاسخهای آذری جهرمی نتوانست نمایندگان
را اقناع کند ،به همین دلیل قلمرو سوال ملی
تشخیص داده شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با حضور
در صحن علنــی مجلس گفت :مرداد  ۹۶با
نظر دادســتان وقت کشور (حجت االسالم
و المســلمین منتظری) مذاکــره با تلگرام
آغاز شد و پس از ارائه گزارش مذاکرات در
چهارم مرداد همان ســال با مجوز دبیرخانه
شــورای عالی فضای مجــازی CDN ،ها
در ایران مجــوز اســتقرار گرفتند .مجموع
ســرورهایی که در ایران مســتقر شده۷۰ ،
ســرور بوده که مســئولین این پیامرســان
خودشــان تهیه کردند و ریالی توسط وزارت
ارتباطات پرداخت نشد.
وی افزود :مجمــوع دارایی تلگــرام برای
ارائــه خدمت در ایــران  ۱۴۰هزار دالر بود
(با قیمت هر ســرورها  ۲هــزار دالر) که با
قیمــت دالر آن ســال ۶۰۰ ،میلیون تومان
میشود .مجموع پهنای باند متصل تلگرام،
 ۳۲۰گیگابیت برثانیه بوده که در پیک۱۸۰ ،
گیگابیت بر ثانیه آن مصرف شده است.
جهرمی تاکیــد کرد :تفاهم صورت گرفته با

تلگرام باعث شد صرفهجویی ارزی در خرید
پهنای بانــد  ۱۸۰گیگابیت بر ثانیه اینترنت
شد که قیمت آن در سال  ۹۶حداکثر ماهانه
 ۳۰۰هزار یورو بود .در  ۹ماه استقرار CDN
هــای تلگــرام در ایــران  ۲.۷میلیون یورو
صرفهجویــی در پرداخت ارز بــرای خرید

قراردادی نداشــتیم و صرفا یک تفاهم بود.
تلگرام یک روزی در کشــور فعالیت کرده و
یک روزی بنابر تشــخیص دستگاه امنیتی
عمل نکرده و مسدود شده است.
وزیــر ارتباطــات افزود :ســوال نمایندگان

,,

برای قیمت ارزانتر پیامرســانهای خارجی
را اعالم و تبلیغ کردند.
وی با بیاناینکه اقدام اپراتورها باعث شــد
دادســتانی کل کشــور به این مساله ورود
کند ،تاکید کــرد :تبلیغات محیطی و محلی
اپراتورها به ســرعت جمع آوری شد .به این

من عالق های به مطرح کردم جزئیات درباره تلگرام نداشتم چرا که طرح این بابها برخی از
فرصتهای کشور در آینده را میسوزاند و تعامالت را با مشکل مواجه میکند اما طبق قانون
نمایندگان سوال پرسیدند و من باید جواب بدهم
اینترنت انجام شــد که با قیمت یورو در آن
روز  ۱۵میلیارد تومان محاســبه میشود که
تمــام اینها در صورتهای مالی شــرکت
ارتباطات زیرساخت وجود دارد.
وزیر ارتباطات افزود :در کمیســیون ،آقای
مقتدایی به من گفتندکه شما هزاران میلیارد
تومان پول به جیب زدهاید .به ایشان توضیح
دادم که عددی که میگویند درست نیست
و پول حاصل از این کار برای دولت اســت
و به جیب کســی نمیرود .من توضیح دادم
که مجموع فــروش اینترنت در ماه کمتر از
 ۸۰میلیارد تومان اســت اما ایشان مصاحبه
کردند و گفتند وزیر ارتباطات قبول کرده که
 ۸۰میلیارد تومان منفعت مالی داشته است.
وی تصریح کرد :مذاکره با تلگرام ،دستوری
بود که حاکمیــت در مقطعی برای ما صادر
کــرد و انجام دادیم .آن زمــان بیش از ۷۰
درخواستی که جمعبندی شده و برای تلگرام
ارسال شده بود ،در پنج مصداق مسدود شد
اما در ادامه چون تلگرام مسائل امنیتی ما را
نپذیرفت ،دســتگاه امنیتی شکایت کردند و
در یک روالی این پیامرسان خارجی مسدود
شد.
جهرمی خاطرنشان کرد :بارها به قراردادی
با تلگرام اشــاره کردند ،ما با این پیامرسان

مجلس از من این اســت کــه چرا با اینکه
سرورهای تلگرام به ایران آمده بود ،ترافیک
اینترنت برای مردم نیمبها محاســبه نشده
است؟ برای پاســخ به این سوال باید روند
قانونــی در رابطــه با این مســاله یادآوری
کنم ۲۰،آذرماه  ۹۵در دولت یازدهم ســند
تبییــن الزامات شــبکه ملــی اطالعات در
شــورای عالی فضای مجــازی به تصویب
رسید.
جهرمی تصریــح کرد :در این ســند تاکید
شــده که تعرفه گذاری باید به شکلی باشد
که خدمات داخلی شــبکه ملــی اطالعات
بــر خدمت خارجــی مزیت رقابتی داشــته
باشــد .بر اساس سیاستگذاری شورای عالی
یک روز بعد کمیســیون تنظیم مقرارت در
دولت مصوب کرد که اپراتورهای مخابراتی
در مهلت زمانی مشــخص موظف هســتند
اقداماتی برای این که محاســبات ترافیک
داخلی و بیرونی را به صــورت مجزا انجام
دهنــد .وزیــر ارتباطات افــزود :دو ماه بعد
کمیسیون تصویب کرد نرخ ترافیک داخلی
حداکثر باید نصف ترافیک بینالملل محاسبه
شود .ابتدای سال  ۹۶برخی اپراتور به استناد
این مصوبه که پیامرســانهای خارجی در
داخل کشــور هستند ،بسته های اختصاصی

واســطه بار دیگر به همه یادآوری شــد که
سیاســت شورای عالی فضای مجازی مبنی
بر حمایت از پیامرســانهای داخلی است نه
خارجی.
جهرمی خاطرنشان کرد :خرداد  ۹۶در سند
ساماندهی پیامرسانهای بومی بار دیگر بر
ایجاد مزیتبخشــی رقابتی پیامرسانهای
داخلی به خارجی تاکید شــد .در سند تبیین
الزامات هم تصریح شــده که مزیت بخشی
اقتصادی در دسترســی بــه خدمات کاربرد
محتوایــی و داخلی اولویت اســت .مجلس
هم ســابقه ورود به این حــوزه را دارد و در
تبصره قانــون بودجه  ،۱۴۰۰مجلس نیز به
مزیت رقابتی برای پیامرســانهای داخلی
اشــاره کرده اســت.جهرمی پس از پخش
صحبتهای رئیس مجلس در جلســه قبلی
حضور خود برای ارائه گزارش عملکرد گفت:
در جلسه قبلی نیز جمعبندی مجلس انقالبی
این بود که تعرفهگذاری برای پیامرسانهای
داخلی بــه گونهای انجام گیــرد که مزیت
رقابتی برایشــان ایجاد شود که ما از قبل
چنین مزیتی را ایجاد کرده بودیم.
وزیر ارتباطات افزود :بنابر تمام این قوانین و
مقررات ،حتی اگر سرورهای یک پیامرسان
خارجی در کشــور مستقر شــود نیز شامل

ترافیک نیمبها و دریافت سوبســید و یارانه
نمیشــود .از این جهت مبحث سوبسید را
مطــرح کردم چون زمانی که بــه اپراتورها
میگوییم ترافیک را نیمبها محاســبه کنند
درواقــع به آنها سوبســید میدهیم ،ما که
نمیتوانیم به پیامرســان خارجی سوبســید
بدهیم.
جهرمی تاکید کرد :حقالناس جزو مهمترین
مســائل در وزارت ارتباطات است .در همین
راستا بحث ســتاره مربعها را جمع کردیم و
پولهایی که به نادرســت از مردم دریافت
شده بود را تا جایی که در حوزه اختیارات ما
بود به آنهــا برگرداندیم .برای بقیه پولها
نیز درخواست کردیم به ما اجازه ورود بدهند
اما گفتند باید روال قانونی طی شود و اکنون
پرونده در حال پیگیری قضایی است .ما نه
تنها برای محاســبه ترافیک تلگرام از مردم
یک ریــال اضافه نگرفتیم ،بلکه با شــیوع
کرونــا بنابر وظیفهای که داشــتیم بیش از
هزار میلیارد تومان خدمت به مردم در قالب
اینترنت رایگان ارائه دادیم.
وزیر ارتباطات افزود :وزارت ارتباطات طرح
رجیســتری را برای مقابله بــا قاچاق اجرا
کرد ،زمانی کــه عدهای ارز دولتی گرفتند و
در نهانخانهها پنهان شــدند ،لیست همه را
منتشــر کرد .اگر در رابطه با مردم صحبت
میکنیم بهتر است از آنها بابت تصمیماتی
که برای شــبکه اجتماعی میگیرید بپرسید
این که موافق هستند یا مخالف؟
وی گفــت :امروز و فردا این دولت میرود و
یک دولت دیگر میآید ،بحث دولت نیست.
من قوانین را قرائت کردم و هیچ چیزی جز
قانون نمیتواند در کشــور حکمفرما باشد.
من عالقهای به مطرح کردم جزئیات درباره
تلگرام نداشتم چرا که طرح این بابها برخی
از فرصتهای کشور در آینده را میسوزاند و
تعامالت را با مشکل مواجه میکند اما طبق
قانون نمایندگان ســوال پرسیدند و من باید
جواب بدهم.

مسایل کشته یا زخمی شدن افراد روشن شود

رئیــس قــوه قضائیــه گفــت :انصــاف نیســت بــازار و
گرانفروشــیهایی که وجود دارد را رها کنیم و اجازه دهیم
افراد فرصتطلب هم با فشــار مضاعف به مردم سودجویی
کنند ،دادستان کل به کمک تعزیرات در این امر برود.
فارس نوشــت :حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در
جلسه روز (دوشــنبه  ۲۸تیرماه) شورای عالی قوه قضائیه با
تبریک عید قربان و گرامیداشــت روزه عرفه ابراز امیدواری
کرد به واســطه این ایام نورانی تألمات ملتهای مســلمان
بویژه مردم افغانستان که این روزها در سختی بسر میبرند،
هر چه زودتر برطرف شود.
رئیس قوه قضائیه با اشــاره به دســتورات دهگانه خود برای
معاونتهای مختلف قضائی که در اولین جلسه شورای عالی
قوه قضائیه در هفته گذشــته صادر کرد از مسئوالن ذیربط
خواست که اهتمام داشته باشند این موضوعات در موعد مقرر
پیگیری و گزارش آن ارائه شود.
محســنی اژهای در ادامــه بــه تالشهای دشــمنان برای
بهرهگیری از مقطع انتخابات و انتقال دولت به منظور آشوب
آفرینی در کشــور اشــاره کرد و گفت :دشمن در این مقاطع
زمانی تــاش مضاعف و فوقالعادهای انجام داد تا بتواند در
کشور فضاســازی کند و خیلی هم امید داشت که بتواند به
هدف خود برسد.
رئیس قوه قضائیه گفت :به فضل پروردگار در ایام انتخابات
مطلق ًا آنچه مورد نظر دشمنان و بدخواهان در خارج و داخل
بود رخ نداد و تالش کردند از شــرایط فعلی و انتقال دولت
اســتفاده کرده و فشار بر مردم را بیشتر کنند تا کاسه صبر و
حوصله مردم لب ریز شــود اما انشاءاهلل این بار هم تیر آنها
به سنگ میخورد.
ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنید

محســنی اژهای در عین حال خطاب به مردم و مســئوالن
متذکر شــد که همه باید مراقب و مواظب باشند تا ناخواسته
در زمین دشــمن بازی نکرده و در فضایی که دشمن ایجاد

میکند قــرار نگیرند.رئیس قــوه قضائیه گفــت :در رأس
تالشهای مذبوحانهای که صورت میگیرد آمریکا و اسرائیل
قرار دارند؛ آمریکا برای تحریک مردم عملیات روانی سنگینی
طراحی کرده و از سناریوهای نخنما هم استفاده میکنند.
محســنی اژهای افزود :آمریکای آدم کش و اسرائیل غاصب
که رسم ًا ترور میکنند و اعالم هم میکند و آشکارا به حقوق
ملتها و کشورها و افراد تعدی و تجاوز میکنند ،امروز داعیه
دار حمایت از مردم شدهاند.
وی با بیان اینکه مردم ما هوشــیارند و مطالبات به حق خود
را از مسیر درســت پیگیری میکنند و قطع ًا اجازه نمیدهند
بدخواهان در صفوف آنها رخنه کنند ،به نیروهای امنیتی نیز
متذکر شــد که مراقبت کنند تا برخی افراد ناخواسته فریب
عوامل دشمن را نخورده و در دام آنها نیافتند.
مأموریت به دادستان کل برای ورود به گرانفروشی

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت
کنتــرل بازار در این شــرایط تأکید کــرد و گفت :در برخی
بخشهای بازار نابســامانیهایی وجود دارد و در این شرایط
که مردم زیر فشــار دشمن هستند ،برخی بیتدبیریها و کم
تدبیریها هم اضافه شده است.
محسنی اژهای افزود :انصاف نیست بازار و گرانفروشیهایی
که وجود دارد رها کنیم و اجازه دهیم افراد فرصت طلب هم
با فشار مضاعف به مردم سودجویی کنند.
رئیس قــوه قضائیه با بیــان اینکه وظیفه اصلی ســازمان
تعزیــرات کنترل بازار و جلوگیری از گرانفروشیهاســت به
دادستان کل کشــور تأکید کرد که با همکاری دادستانها و
مجموعه تعزیرات اجازه ندهند در این شــرایط فشار دیگری
به مردم وارد شود.
محسنی اژهای با اشــاره به افزایش قابل توجه قیمت برخی
کاالهای مورد نیاز کشور و مردم و اقالم خوراکی در روزهای
اخیر اظهار داشــت :وقتی کاالیی مانند سیمان و فوالد گران
میشــود بر خیلی بخشها اثر میگــذارد و فقط قیمت یک

کاال در واقع گران نشده است.
رئیس قوه قضائیه بر همین اســاس به دادســتان کل کشور
و ســازمان بازرسی کل کشــور مأموریت داد که موضوع را
پیگیری کنند و اگر اشکال و ایرادی در کار مسئوالن ذیربط
بوده که مرتکب تعلل یا ترک وظیفه قانونی خود شــدهاند با
آنها برخورد شود.
برخورد جدی با مسئولی که آگاهانه به وظایف خود عمل
نکرده است

محسنی اژهای گفت :اگر مسئولی آگاهانه و به عمد به وظیفه
خود عمل نکرده و تعلل داشــته حتم ًا بــا او برخورد قضائی
شــود و اگر اقدام عمدی نبوده تذکر داده شود و در صورت
بیتوجهی به تذکر برخورد مناســب صورت گیرد و اگر اقدام
مجرمانهای نیز انجام شــده برخوردی ســریع و قاطع شود
تا هر چه ســریعتر از نابســامانیها و گرانی افسار گسیخته
جلوگیری شود.
رئیــس قوه قضائیه در بخش دیگری از ســخنانش با تقدیر
از ســفر هیئت ویژه بررسی مشــکالت آب مردم خوزستان
به این اســتان اظهار داشت :بررســی مسئله مشکالت آبی
خوزســتان و ارائه گزارش آن به دولــت کار الزمی بود اگر
چه دیر انجام شــد اما پیگیریها نباید محدود به یک سفر و
یک گزارش شود.
تا حصول نتیجه پیگیر مطالبات مردم خوزستان هستیم

محســنی اژهای به دادستان کل کشــور و سازمان بازرسی
مأموریت داد موضوع را تا حصول نتیجه روشــن و قطعی و
حل مشــکل و جلوگیری از تکرار مشکالت مشابه پیگیری
کنند و گزارش آن را نیز به اطالع مردم برسانند.
رئیس قوه قضائیه از مردم خوزســتان نیز خواســت تا اجازه
ندهند دشــمنان از مطالبات به حق آنها سوءاستفاده کنند و
در عین حال به دادستان حوزه قضائی مربوطه مأموریت داد
مواردی که منجر به آسیب دیدن یا کشته شدن افراد شده با
جدیت و فوریت پیگیری و با عوامل این اقدامات برخورد کند

تا موضوع برای همگان روشن شود.
محسنی اژهای به موضوع معطل ماندن مردم در دستگاههای
اجرایی و قوه قضائیه نیز اشــاره کرد و گفــت :واقع ًا گاهی
مردم بی وجه در ادارات معطل میشــوند و کارشان به تأخیر
میافتد.رئیــس قوه قضائیه گفت :گاهــی اوقات مقررات و
قوانیــن پیچیدگیهایی دارد که باید روند آن طی شــود اما
مواردی هســت که بدون هیچ ضرورتی موجب تعلل مردم
و ســرگردانی آنها در ادارات میشــود که باید با این مسئله
برخورد شود.
نباید اجازه دهیم مردم در پیچ و خم ادارات معطل شوند

محسنی اژهای تصریح کرد :یکی از وظایف اصلی حراستها
برخورد با عوامل معطل ماندن مردم در ادارات و کسانی است
که چوب الی چرخ میگذارند و یا خدماتشان با فساد همراه
است که سازمان بازرسی باید از آنها گزارش بخواهد.
وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم مردم حاال که با مشکالت
دیگر روبرو هســتند ،در پیچ و خم اداری دستگاهها ،نهادها
و مؤسســات عمومی هم معطل شــوند ،از سازمان بازرسی
کل کشور خواست که با همکاری نیروهای خود و همچنین
مجموعههای نظارتی دستگاهها عناصر خاطی را شناسایی و
با آنها برخورد کند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از ســخنانش از عملکرد
مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه در شناسایی و بازداشت
 ۱۹نفر از عناصر فاســد و کارچاقکــن در تهران اعم از ۱۵
وکیل و چند کارمند دادگستری در روزهای اخیر تقدیر کرد.
محســنی اژهای تصریح کرد که اقدامــات چند فرد خاطی
آثار ســویی از جمله ذهنیت ســازی منفی در مردم نســبت
به کارکنان خدوم دســتگاه قضائی داشــته و نسبت به آنها
سوءظن بوجود میآورد به نحوی که  ۸۰هزار وکیل را بدنام
کرده و موجب بیاعتمادی مردم به نظام قضائی میشــود،
و بر همین اســاس رسیدگی ســریع به این پرونده و اطالع
رسانی درباره آن باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
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ابالغ تمدید یک ماهه مهلت ارایه اظهارنامه
مالیاتی اشخاص حقوقی

دالیل افزایش قیمت سیمان؛

قطعی برق و عرضه سیمان در بورس کاال

معاون عملیات و نظارت بورس کاالی ایران
با بیان اینکه «بــورس کاال عامل افزایش
قیمت در بازار نیســت» گفــت 80 :درصد
سیمان عرضه شــده در بورس کاال معامله
میشود.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل
از فارس ،سیدجواد جهرمی معاون عملیات
و نظارت بــورس کاالی ایران امروز گفت:
امسال با عرضه سیمان در بورس کاال سعی
کردیم قیمت واقعیتر شــود در سال جاری
تا پایان هفتــه  12میلیون و  800هزار تن
ســیمان در بورس کاال مــورد معامله قرار
گرفت که نســبت به مدت مشابه سال قبل
از رشدی معادل  25درصد برخوردار شد.
وی گفــت :یکی از دالیــل افزایش قیمت
ســیمان قطعی بــرق و در نتیجه کاهش
تولید و عرضه سیمان در بورس کاال باعث
افزایش قیمت این محصول در بازار شد.
ارائه سیمان از طریق بورس کاال

به گفته وی 3 ،هلدینگ مهم تولید سیمان
شــامل هلدینگ شســتا ،هلدینگ غدیر و

ســیدکو محصوالت کارخانه سیمانی خود
را در بــورس کاال عرضه کردنــد و انتظار
داریم شــرکتهای دیگر سیمانی که سهام
آنها در بورس معامله میشوند ،محصوالت
خود را از طریق بورس کاال همانند شســتا
ارائه کنند.
معــاون عملیات و نظــارت بورس کاالی
ایران گفت :عرضه ســیمان از خرداد ماه با
عرضه  2.6میلیون تن شروع شد که از این
میــزان  1.8میلیون تن معــادل  70درصد
معامله شد و روند هفتگی عرضه و تقاضای
ســیمان  75هزار تن ســیمان از  14خرداد
آغاز شــد در  18تیرماه به  645هزار تن در
هفته رسید که  476هزار تن آن معامله شد
که متأســفانه بعد از قطعی برق سیمانیها
باعث شــد عرضه سیمان در بورس کاهش
پیدا کند.
تدابیری جهت سفارش کاال در بورس

وی گفت :در حال حاضر  37شرکت سیمانی
در بــورس کاال عرضــه میکننــد و تعداد
خریداران سیمان به  1391مشتری رسیده

است و تدابیری اندیشــیده شده که عالوه
بر مشــتریهای حقوقی افــراد حقیقی هم
بتوانند حداقل  10تن سیمان در بورس کاال
سفارش بدهند و خریداری کنند و مشتریان
سیمان شامل انبوهســازان ،شهرداریها و
حتی ســازندگان خرد ساختمانی هستند که
ســیمان خود را از بــورس کاال خریداری
میکنند.
به گفته جهرمی ،مشــتریان پتروشیمی در
بورس کاال  2500نفر مشــتریان ورق هزار
نفر ،در ســیمان  1391نفر شناسایی شدند
و با توجــه به گــزارش کارگزاریها تعداد
مشتریان سیمان در حال افزایش است.
قیمت عرضه در بورس

وی گفــت :همچنیــن بــرای گرفتن کد
معامالتی در بورس کاال شــرایط را آسان
کردیــم و تحصیالت فــرد و صورتهای
مالی شرکتها حذف شــدند تا گرفتن کد
معامالتی آسانتر شود.
بــه گفته وی ،در این مدت که ســیمان در
بــورس کاال عرضه شــد قیمــت هر کیلو

سیمان تیپ  2که  1.4میلیون تن معادل 78
درصد معامله شــده است به قیمت هر کیلو
 373تومان در هفته  18تیر ماه ثبت شــده
همچنین رقم  442تومــان نیز در هر کیلو
مورد تأیید قرار گرفته ،در  18تیر ماه که 85
درصد از سیمان عرضه شده معامله شده هر
کیلو  548تومان ثبت شده و میانگین قیمت
معامالت  820تومان بوده است.
بر اساس قیمت اعالمی سازمان حمایت
از مصرفکنندگان

وی گفــت :شــرایطی فراهــم میکنیــم
شــرکتهای تولیدکننده ســیمان با ساز و
کار عرضــه محصول در بورس کاال آشــنا
شــوند در این زمینه با انجمن ســیمان و
هلدینگهای عرضهکننده ســیمان مذاکره
میکنیم و بــرای هفتههــای آینده میزان
عرضه سیمان مشخص شود و بورس کاال
در واقع مکانیســم کشــف قیمــت را ارائه
میکند و اگر ســیمان در خــارج از بورس
کاال ارائه شود باید بر اساس قیمت اعالمی
سازمان حمایت از مصرفکنندگان باشد.

معــاون عملیات و نظــارت بورس کاالی
ایران گفت :قیمت سیمان در خارج از بورس
بین  80تا  100هزار تومان هم رسیده است
که به علت شوک عرضه در بازار بوده است
و بنابــر این از اختالف قیمت بورس و بازار
دالالن منتفع میشوند.
رونق صادرات

بــه گفته وی ،معــاون برنامهریــزی وزیر
صنعت در نشستی که با جهانگیری معاون
اول برگزار کرده قرار اســت عرضه سیمان
به صورت سلف برای پوشش دادن تقاضای
آتی شرکتها در بورس کاال انجام شود.
جهرمی همچنین گفت:برخی از محصوالت
فــوالدی مانند آهن اســفنجی که قابلیت
نگهــداری ندارند باید مکانیســم صادرات
آن فراهم شود و اگر شــوک قیمت ارز در
بازار نباشــد صادرات این محصوالت رونق
میگیرد.
وی تأکیــد کرد :بــورس کاال عامل گرانی
سیمان نیســت و یکی از دالیل آن شوک
عرضه بود که به خاطر برق بر بازار بود.

265روستای خراسان شمالی با تنش آبی مواجه است

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب خراســان
شمالی گفت ۲۶۵ :روستای این استان با تنش
آبی مواجه است.
بــه گزارش روزنامه «صبــح امروز» و به نقل
از ایســنا ،غالمحسین ساقی در نشست خبری
که  ۲۸تیرماه در محل این شرکت برگزار شد،
اظهارکرد :طی بررسی های صورت گرفته رد
سال گذشته  ۳۰۰روستای استان با تنش آبی
مواجه بود که با اقدامات انجام شــده برای ۵۲
روستا آبرسانی پایدار انجام و تعداد روستاهایی
که با تنش آبی موجه بودند کم شد.
وی افزود :اما با توجه به خشکسالی رخ داده در
سال جاری دوباره بر تعداد این روستاها افزوده
شد و روستاهای مواجه با مشکل تنش آبی به
 ۲۶۵روستا رسید.
ساقی با اشاره به اینکه  ۷۲۹روستای باالی ۲۰
خانوار در این استان وجود دارد ،ادامه داد۶۹۳ :

روســتا از این تعداد تحت پوشش این شرکت
هستند و به  ۴۳روســتای تحت پوشش این
شرکت همیشه آبرســانی سیار و به  ۵۹روستا
نیز گاهی اوقات آبرسانی سیار انجام می شود.
وی تعداد جمعیت روستایی استان را  ۳۷۲نفر
اعالم کــرد و گفت :به  ۳۶هــزار و  ۵۳۹نفر
یعنی  ۱۰درصد جمعیت مذکور آبرســانی سیار
انجام می شود.
این مقام مسئول در ادامه در ارتباط با استفاده
مجتمــع پتروشــیمی خراســان از آب های
باکیفیت چــاه های آهکی واقع در اطراف این
واحدتولیدی گفت :در حال حاضر در شهرهایی
همچــون نیشــابور ،اصفهان و  ...از پســاب
استفاده می شود و واحدهای تولیدی استان نیز
می توانند از این امکان استفاده کنند.
وی افزود :در حال حاضر پساب تصفیه شده از
کنار مجتمع پتروشــیمی خراسان می گذرد اما

هیچ اســتفاده از آن نمی کند و این شرکت از
آب چاه های آهکی در این شرایط خشکسالی
و کم آبی استفاده می کند.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب خراســان
شمالی ادامه داد :هنوز موفق نشده ایم حتی دو
لیتر بر ثانیه آب را از چاه هایی که پتروشــیمی
خراسان در حال استفاده از آن است را بگیریم
و به مردم روســتاهای اطراف همچون نجف
آباد که در حال خفه شــدن از تشنگی هستند،
بدهیم.
به گفتــه وی ،در حــال حاضر روســتاهایی
همچــون اخلی ،دنگل ،نجف آباد با مشــکل
شدید آب مواجه هستند.
ساقی خاطرنشان کرد :با این وضعیت کم آبی
و پساب تولیدی ،عقل سلیم حکم می کند که
برای صنعت از پســاب استفاده شود و آب خام
باکیفیت به حوزه شرب اختصاص یابد.

این مقام مسئول توضیح داد :شهرهای شوقان
و سنخواست با مشــکل آب مواجه بودند که
شــرکت آلومینیای جاجرم تقبل کرد تا برای
رفع مشــکل مبلغ  ۲۷۰میلیون تومان کمک
کند.وی ادامه داد :از ســوی دیگر دو شرکت

بورس از امروز تا چهارم مردادماه تعطیل شد
نایب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ،بازار
ســرمایه ایران را در روزهای (سهشــنبه ،شنبه
و یکشــنبه) تعطیل اعالم کرد؛ روز کاری آتی
بورس در دوشنبه (چهار مردادماه) خواهد بود.
به گــزارش روزنامه «صبح امــروز» و به نقل
از ســازمان بورس و اوراق بهادار ،از صبح روز
گذشــته خبری در رســانهها مبنی بر تعطیلی
 ۶روزه تهران و البرز منتشــر شــد که در این
خبر علی ربیعی ،ســخنگوی دولت اعالم کرد:

به منظور پیشــگیری و کنترل شــیوع ویروس
کرونا در سطح جامعه ،تمامی ادارات استانهای
تهران و البرز از فردا سه شنبه تا یکشنبه هفته
آینده تعطیل است.
وی افزود :بنابر به پیشــنهاد قرارگاه عملیاتی و
کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی
کرونا و موافقت رییــس جمهور ،تمامی ادارات
استانهای تهران و البرز از سه شنبه این هفته
(فردا) تا یکشنبه هفته آینده تعطیل است.
با اعالم این خبر تعطیلی بازار سرمایه ایران در

فوالدی اسفراین(لول ۹گستر و آذین فورج) نیز
طی جلساتی که برگزار شده قرار بر این شد تا
هر کدام تا مبلغ هشت میلیارد تومان برای رفع
مشکل آب در برخی از مناطق این شهرستان
کمک کنند.

هاله ای از ابهام قــرار گرفت که رییس روابط
عمومی ســازمان از تعطیلی این بازار به شرط
تعطیلی بانک ها خبر داد.
حال با توجه به اخبار منتشــر شده ،دبیر قرارگاه
عملیاتی ستاد کرونا از تعطیلی بانکها و اصناف
در تهــران و البرز بهمدت  ۶روز تعطیل خبر داد
که به دنبال این خبر «محمدحســن ابراهیمی
ســرو علیا» ،نایــب رییس ســازمان بورس و
اوراق بهادار ،بازار ســرمایه ایران را در روزهای
(سهشنبه ،شبنه و یکشنبه) تعطیل اعالم کرد.

ممنوعیت شیوه بیرحمانه معدوم سازی جوجه در فرانسه

فرانســه از ســال میالدی آینده معدوم سازی
جوجه های نر از طریق له کردن یا با استفاده از
گاز را ممنوع خواهد کرد.
به گــزارش روزنامه «صبح امــروز» و به نقل
از ایسنا ،این شیوه از ســوی گروههای حامی
حیوانات به عنوان یک شــیوه وحشیانه تقبیح
شده است .جولین دونورماندی ،وزیر کشاورزی
فرانســه در مصاحبه ای با نشــریه لوپاریسین
گفت :ساالنه  ۵۰میلیون جوجه نر به این شیوه
از بین می روند .تنها جوجه های که در آینده به
مرغهای تخم گذار تبدیل می شــوند ،زنده نگه
داشته می شود.
دونورماندی خاطرنشــان کرد فرانسه به همراه
آلمان نخســتین کشــورهایی در جهان هستند
که به معدوم ســازی جوجه هــای نر از طریق
له کردن یا با اســتفاده از گاز پایان می دهند.
این دو کشور در نشســت روز دوشنبه وزیران
کشــاورزی اتحادیه اروپا تــاش خواهند کرد

معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشــور گفت :به استناد مصوبه ستاد ملی مدیریت
کرونــا ،مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشــخاص حقوقی و صاحبان درآمــد امالک اجاری تا پایان
مردادماه تمدید شد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور« ،محمد مسیحی» با بیان
اینکه مطابق قانون مالیاتهای مستقیم ۳۱ ،تیرماه آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص
حقوقی و صاحبان امالک اجاری اســت ،اظهار داشت :به استناد مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا،
مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشــخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری تا پایان مردادماه
تمدید شده لذا روز یکشنبه  ۳۱مردادماه ،آخرین مهلت برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
وی در ادامه افزود :براساس مصوبه یادشده ،موعدهای مقرر در مواد  ۵۷ ،۸۰ ،۱۱۰ ،۱۱۶و ۱۲۶قانون
مالیاتهای مســتقیم که مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات آنها تا
تاریخ سیویکم تیرماه  ۱۴۰۰است ،به مدت یک ماه تمدید می شود.
مسیحی گفت :همچنین تمامی مهلتهای رسیدگی سنوات قبل که انقضای آنها از تاریخ سیویکم
تیرماه  ۱۴۰۰لغایت سیویکم شهریورماه  ۱۴۰۰است ،به مدت یک ماه تمدید میشود.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع تسهیالت
و معافیتهای مالیاتی ،منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است ،عنوان داشت:
فعاالن اقتصادی به منظور بهرهمندی از مشوقهای قانونی نرخ صفر و یا هر نوع تسهیالت دیگر
باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا روز یکشنبه  ۳۱مردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق
درگاه ملی مالیات به آدرس  WWW.INTAMEDIA.IRارسال و مالیات خود را پرداخت کنند.
وی تاکید کرد :مودیان مالیاتی ،در صورت عدم پرداخت مالیات یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه
مالیاتی در مهلت مقرر ،مشمول جرایم قانونی خواهند شد.
به گزارش صبح امروز ،پیشتر نیز با تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا ،مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی
عملکرد سال  ۱۳۹۹صاحبان مشاغل و مالیات مقطوع سکه دریافتکنندگان سکه در سال  ۱۳۹۹تا
تاریخ  ۱۵تیرماه تمدید شده بود.

شــرکای خود در اتحادیه اروپا را متقاعد کنند
این شیوه را غیرقانونی اعالم کنند.
از ســال  ۲۰۲۲پرورش دهنــدگان جوجه در
فرانسه باید به دســتگاههایی مجهز شوند که
جنسیت جوجه را پیش از تولد آنها مشخص می
کند.وزیر کشاورزی فرانسه گفت :اقدامات الزم
با توجه به دســتورات داده شده در جریان است
و دستگاهها برای دو سوم از تولید در فرانسه تا
پایان ســه ماهه نخست سال  ۲۰۲۲نصب می
شــوند .بکارگیری شیوه جدید حدود یک سنت
یورو به قیمت جعبه شــش عــددی تخم مرغ
اضافه می کند.فرانســه برای کمک به پرورش
دهندگان جوجه برای خرید تجهیزات ،یارانه ای
بالــغ بر  ۱۰میلیون یــورو ( ۱۱.۸میلیون دالر)
اختصاص می دهد.بر اســاس گزارش رویترز،
وزیر کشــاورزی فرانسه اعالم کرد کشتار بچه
خوکهای زنده هم از ابتدای سال  ۲۰۲۲ممنوع
می شود.

افزایش مصرف برق در کشور

سخنگوی صنعت برق گفت :روز گذشته مصرف برق در بیشتر مناطق کشور افزایش یافته و به ۶۰۰
مگاوات بیشتر از سقف تعیین شده رسیده است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از صدا و سیما ،مصطفی رجبی مشهدی در گفتگو با رسانه
ملی افزود :در این خصوص از همه هموطنان درخواست داریم با کاهش مصرف خود در پایداری و
جلوگیری از بروز خاموشی کمک کنند.
وی گفت :از امروز شــاهد کاهش محدودیتهای صنایع فوالد و سیمان هستیم و از چهارشنبه نیز
صنایع سیمان میتوانند  ۲۴ساعته به تولید بپردازند و صنایع فوالد نیز با  ۵۰درصد دیماند مصرفی،
فعالیت کنند.
ســخنگوی صنعت برق ادامه داد :از همه دستگاههای اداری در تمام کشور به ویژه در استانهای
تهران و البرز درخواســت داریم که از خاموش بودن سیســتمهای سرمایشی و روشنایی اطمینان
حاصل کنند.

افزایش صادرات به کشورهای آفریقایی

در فصل بهار  ۱۴۰۰صادرات ایران به کشورهای آفریقایی  ۸۳۴هزار و  ۳۸۱تن کاال به ارزش ۳۴۰
ش  ۳۵۰درصد رشد را
میلیون دالر بوده که در قیاس با بهار پارســال از نظر وزن  ۱۴۴درصد و ارز 
نشان می دهد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران ،فرزاد پیلتن اظهار داشت:
در فصل بهار سال جاری صادرات ایران به کشورهای آفریقایی حدود  ۸۳۴هزار و  ۳۸۱تن کاال به
ارزش  ۳۴۰میلیون دالر بوده که در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته از نظر وزن  ۱۴۴درصد و
ارزش  ۳۵۰درصد رشد داشته است .در این مدت کشورهای غنا با  ۱۵۱میلیون دالر ،الجزایر با ۵۸
میلیــون دالر ،آفریقای جنوبی با  ۳۲میلیون دالر ،تانزانیا با  ۲۵میلیون دالر و نیجریه با  ۱۸میلیون
دالر در ردیفهای اول تا پنجم طرفهای صادراتی ایران در میان کشورهای آفریقایی قرار داشتهاند.
وی افزود :سودان با کمتر از  ۱۷میلیون دالر ،کنیا با بیشتر از  ۱۴.۵میلیون دالر ،ساحل عاج با ۱۲
میلیون دالر ،ســومالی با چهار میلیون دالر و مصر با حدود یک میلیون و  ۵۰۰هزار دالر در ردیف
ششم تا دهم طرفهای صادراتی ایران در میان کشورهای قاره آفریقا بودهاند.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد :کشور غنا با برخورداری
از ســهم  ۴۴درصدی صادرات ایران به قاره آفریقا طی ســه ماه نخست سال جاری در ردیف دهم
طرفهای صادراتی ایران به جهان قرار داشته است.
پیلتن تصریح کرد :همچنین الجزایر با  ۱۷درصد ،آفریقای جنوبی با  ۱۰درصد و تانزانیا و نیجریه با ۵
درصد بعد از غنا بیشترین سهم از صادرات ایران به کشورهای آفریقایی را به خود اختصاص دادهاند.
وی خاطرنشان کرد :صادرات ایران در سه ماه نخست سال جاری به کشورهای الجزایر با  ۲۰هزار
 ۶۴۱درصد ،نیجریه با هشت هزار و  ۸۱۸درصد ،ساحل عاج با یک هزار و  ۷۵۰درصد ،تانزانیا با ۵۸۰
درصد ،آفریقای جنوبی با  ۴۵۶درصد و غنا با  ۳۷۰درصد بیشترین رشد را داشته است.
به گفته پیلتن ،کاهش محدودیتهای ناشــی از شیوع ویروس کرونا و برقراری مجدد ارتباطات و
رویدادهای تجاری میان طرفهای ایرانــی و آفریقایی از جمله مهمترین دالیل افزایش صادرات
کشورمان به قاره آفریقا طی این مدت محسوب میشود.

اعمال محدودیت در  ۷رسته شغلی اصناف

اطالعیه اتاق اصناف ایران مبنی بر تشدید نظارتها بر برخی از مشاغل و بالمانع بودن فعالیت سایر
مشاغل مشروط به رعایت پروتکلهای بهداشتی منتشر شد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از اتاق اصناف ایران ،به استناد ابالغیه شماره  ۶۶۴۳۰و
 ۶۶۴۴۸مورخ /۲۷/۰۴ ۱ ۴۰۰و بر اساس تصمیمات نشست مشترک روز  ۲۷تیر ماه ،قرارگاه عملیاتی
ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا و کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد که به ریاست وزیر کشور
و فرمانده قرارگاه برگزار شد ،مقرر شد:
با توجه به تأثیر شناخته شده برخی از مشاغل و فعالیتها در گسترش بیماری و لزوم جلوگیری از
تجمعات به ویژه در اماکن سرپوشیده ،در شهرهای قرمز به صورت قاطع و دقیق نسبت به مشاغل
زیر و در فضای سربسته اعمال محدودیت شود:
 :1رستورانها و قهوهخانهها ،به صورت پذیرایی در فضای بسته (ولی به صورت بیرون بر میتوانند
فعالیت کنند)
 :2تاالرهای پذیرایی
 :3سالن های سینما و تئاتر
 :4پاســاژها و بازارهای سربســته (به استثنا پاســاژهای تخصصی نظیر الستیک ،قطعات یدکی،
آهنآالت ،کامپیوتر (به جز پوشاک ،کیف ،کفش و موبایل)
 :5استخرهای سرپوشیده و باشگاههای بدن سازی
 :6شهربازی و باغ وحشها
 :٧نمایشگاه های عمومی و تخصصی
همچنین با توجه به کاهش چشمگیر میانگین رعایت پروتکلهای بهداشتی در سطح کشور و تنزل
آن به  ۴٨درصد ،در بازه زمانی  ١۶تا  ٢٣تیر ماه جاری ،لذا مقرر شــد :وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشــکی ،در قالب کمیته عالی نظارت بر رعایت پروتکلهای بهداشتی (در سطوح ملی و
اســتانی) و با همکاری کامل وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،دادستانی کل کشور ،نیروی انتظامی
و اتاق اصناف ایران در ســطح ملی و ردههای متناظر آنها در سطح استانهای کشور؛ در چارچوب
«طرح جامع مدیریت تجمع و تردد عمومی متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید  ١٩در شهرهای
کشــور» (موضوع بند ( )١مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ
 ۲۴/٨/۱۳۹۹و همچنین تأکیدات مصرح در بند ( )١مصوبات هفتاد و ششمین جلسه ستاد ملی (مورخ
 )۱۹/۴/۱۴۰۰با عنوان «تشدید اعمال محدودیتها در شهرهای قرمز» اقدامات الزم را اجرایی کنند.
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کودک آزاری اینترنتی نوین ترین نوع کودک آزاری

کودک آزاری اینترنتی نوعی نوین و جدید و البته از بدترین نوع کودک آزاری ها محسوب می
شود که امروزه با گسترش شبکه های اجتماعی در نقاط مختلف جهان شاهد آن هستیم ،به این
صورت که کودکان معصوم دزدیده می شــوند یا توسط والدین شان اجاره داده می شوند .از این
کودکان معصوم که بیشــتر شامل دختران و البته پسران هم میشود ،در تولید فیلم های جنسی
که از طریق شبکه های اینترنتی پخش می شوند استفاده می کنند بطوری که کودک مجبور به
برقراری ارتباط جنسی با همسن و سال های خودش یا افراد بزرگسال می شود.افراد سودجو این
فیلم ها را در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارند و این کودکان برای تهیه این فیلم ها
مورد اذیت و آزار و شکنجه های جسمی و روانی قرار می گیرند.
نتیجه این نوع کودک آزاری اضطراب و افسردگی شدید برای کودک است که البته در بزرگسالی
برای فراموش کردن این خاطرات تلخ به مصرف مواد مخدر روی می آورند.
باید توجه داشــت که پیامدهای کودک آزاری تنها متوجه خانواده و اطرافیان وی نیســت بلکه
زنجیــره وار همه جامعــه را در بر میگیرد چرا که کودکان آزار دیده امــروز ،پدران و مادران و
شهروندان آزار گر فردا و آینده خواهند بود و این تسلسل معیوب همچنان ادامه دار می شود.
نکته قابل توجه این اســت که افرادی که در کودکــی در معرض آزار و اذیت قرار گرفته اند در
بزرگســالی نمی توانند تعاملی ســازنده و منطقی با جامعه برقرار کنند .برسی ها نشان می دهد
اغلب افراد خشــن در کودکی یا شــاهد و یا قربانی خشــونت بوده اند و به این ترتیب است که
خشونت های خانگی به یک فرد ختم نمی شود و تسلسل وار در جامعه صورت می گیرد.

خیر مدرسهســاز ،حبیب
عفیفــی را در محلــه
«باغونآباد» مشــهد
مالقــات میکنم .او
متولد دهم مرداد 1343
محله باغونآباد تبادکان
مشــهد اســت .او که تا
کالس ششــم درس
خوانده در حالی که عالقه
به درس خواندن داشته و
نتوانســته درس بخواند،
بخشــی از دارائیاش را صرف مدرسهسازی
در محلهای کرده اســت که نیاز شدیدی به
فضای آموزشــی داشــت و حتی دختران به
دلیل نبود فضای آمــوزش از ادامه تحصیل
منصرف میشدند.
توگــو با این خیر مدرســه ســاز را می
گف 
خوانید.
از چــه زمانی تصمیــم گرفتید که
مدرسه بسازید؟
ســال  1364پدرم فوت کرد .تصمیم گرفتم
یک مدرســه به یادش بســازم تا نامش زنده
بماند .ابتدا یک زمین برای ســاخت مدرســه
کنار گذاشــتم و این تصمیم تا ســال 1390
اجرایی نشد و از این سال مقدمات کار فراهم
شــد و در سال  92ســاخت مدرسه آغاز شد.
البته زمین را به همراه سه برادرم هدیه کردیم
و  150میلیــون تومان هــم از محل فروش
زمینی که از ارثیه مادرمان بود تامین کردیم.
محمدعلی علی نژاد

مدیر کل بهزیستی خراســان رضوی از افزایش  18درصدی مشارکتهای مردمی این نهاد در
سال  99خبر داد.
به گزارش «صبح امروز» مســعود فیروزی در نخســتین جلسه شــورای مشارکتهای مردمی
خراسان رضوی با بیان اینکه «افزایش کمکهای مردم به بهزیستی با وجود مشکالت اقتصادی
کشــور و وضعیت ضرر و زیان ناشی از کرونا ،نشــان میدهد که مردم به مددجویان بهزیستی،
نگاه خاصی دارند و هیچ مشــکلی نمیتواند آنها را از کمک به این گروه از شهروندان باز دارد»
اظهار کرد 200 :هزار مددجو بهزیستی در بخشهای مختلف به همراه خانوادههایشان که جمعا
بیش از  600هزار نفر هستند و  10درصد جمعیت استان را تشکیل میدهند از خدمات مستقیم
بهزیستی بهره میبرند.
مدیر کل بهزیســتی خراسان رضوی همچنین خواهان ساماندهی خیریههای موازی و نهادهای
جمعآوری مشارکت در استان شد .وجود دستگاههای موازی در جلب مشارکتهای مردمی بدون
اینکه جمعیت هدفشــان و موارد مصرف این کمکها مشخص و روشن باشد ،مانع دیگری در
راه جذب کمکهای مردمی برای مددجویان بهزیستی است.
این مســئول در زمینه راهکارهای حل مشــکالت مشــارکتهای مردمی گفت :از استانداری
میخواهیم با نماینده وزیر در استان در خصوص رفع مشکل شماره حساب بانک مرکزی مکاتبه
و پیگیری داشــته باشــد .از آنجا که خیر مایل است کمکش در همان شهرستان خودش هزینه
شــود لذا نام حساب باید به نام مشارکتهای مردمی همان شهرستان تغییر یابد .همچنین اجازه
صادر شود که بهزیستی بتواند با امضای مدیر کل برای رفع نیازهای ضروری مددجویان تا سقف
 20میلیون ریال برداشت داشته باشد.

مدرسه سازی؛
برای زنده نگه
داشتن نام پدر

خبرنگار

کمک  120میلیارد تومانی نیکوکاران خراسان
رضوی به مددجویان

گفتوگو با حبیب عفیفی که تصمیم برای ساخت مدرسه را اجرایی کرد:

چرا مدرسهسازی را انتخاب کردید؟
مدرسهســازی را از هــر کار خیر دیگری در
اولویت میدیــدم ،معتقدم اگر افراد ســواد
داشته باشــند ،میتوانند در آینده راه بهتری
را انتخاب کنند؛ بنابراین راه ســعادت جامعه
مدرسهسازی است .تاکنون در امور خیر دیگر
همیشه پیشــقدم بودهام ،اما به نظرم باید به
آموزشوپــرورش توجه ویژهای شــود ،اگر
میتوانســتم به معلمان به خصوص معلمان
دوره ابتدایی به صورت ویژه توجه میکردم؛
چــون دانشآموز از پایه و همان ابتدا باید به
درس و مدرســه عالقهمند شــود و معلمان
عاشقانه تدریس کنند.
چه چیزی باعث شــده تــا این قدر
نســبت به آمــوزش دانشآموزان
به خصوص کــودکان تاکید و توجه
داشته باشید؟
تــا دوم دبســتان کــه درس خوانــدم به
گوسفندچرانیام میفرســتادند و بعد هم به
دلیل فراهم نبودن شــرایط ادامه تحصیل تا
کالس ششــم بیشتر درس نخواندم .همیشه
افســوس میخوردم که اگر درس میخواندم
قطعا شرایط زندگیام از این بهتر بود.
از دوران مدرسه خاطرهای هم دارید؟
با این که کالس چهارم بودم ،اما مسئلههای
کالس ششــم را حــل میکردم ،بــا تمام
مشــکالتی که داشــتم باز هم معدلم باالی
 18بود ،همیشــه صندلی جلو مینشاندنم تا
وقتی بازرس آمد از من که دانشآموز زرنگتر

در روستای باغونآباد

مدرسه نداشتیم و باید هر روز

پیاده از باغونآباد به کاظمآباد

میرفتیم .یک روز که حاجی

خلیلی از باغون آباد با دوچرخه
به کاظم آباد میرفت من را هم

سوار کرد ،وقتی آن جا رسیدم به
شدت سرما خورده بودم و گریه
میکردم .آن جا من را به یک

قهوهخانه بردند تا گرم شدم ،هیچ

وقت سرمایی که آن روز در مسیر

مدرسه خوردم را فراموش نمیکنم

بودم ،بپرسند.
دوران تحصیل و مدرسه چه تاثیری
بر تصمیم شــما برای مدرسهسازی
داشت؟
در روســتای باغونآباد مدرســه نداشتیم و
باید هر روز پیــاده از باغونآباد به کاظمآباد
میرفتیم .یک روز که حاجی خلیلی از باغون
آباد بــا دوچرخه به کاظم آباد میرفت من را
هم ســوار کرد ،وقتی آن جا رسیدم به شدت
سرما خورده بودم و گریه میکردم .آن جا من
را به یک قهوهخانه بردند تا گرم شــدم ،هیچ
وقت ســرمایی که آن روز در مســیر مدرسه
خوردم را فراموش نمیکنم.

هم چنین یک روز دیگــر کالس دوم بودم
با  8-7نفر از دانشآموزان در مســیر مدرسه
بودیــم که طوفان شــد و ابرهای ســیاهی
آســمان را گرفت ترس سراســر وجود ما را
گرفته بود ،تمام مسیر کاظمآباد تا باغون آباد
را دویدیم ،به قدری ترســیدیم که هیچ وقت
این خاطره تلخ را فراموش نمی کنم.
خانواده و برادران بــا هزینه کردن
بــرای مدرسهســازی مخالفتــی
نداشتند؟
برادرها کامل موافق و همراه بودهاند و نه تنها
در واگذاری زمین مدرسه مشارکت کردهاند،
بلکه در تامین هزینهها مشارکت دارند.
چرا درخواست داشتید که مدرسهای
که میسازید دخترانه باشد؟
نیت کرده بودم که مدرســه دخترانه باشــد؛
چــون در باغون آباد و دوســت آباد دختران
زیادی هســتند که به دلیل فاصله مدرسه از
محل زندگیشــان ،خانوادههــا اجازه اددامه
تحصیل نمیدهنــد و آنها به ناچاری ترک
تحصیل میکنند .معتقــدم دختران هم باید
باسواد باشــند؛ چون حتی اگر شاغل نباشند
و خانهداری کنند باز هــم دختران تحصیل
کرده میتوانند زندگی بهتری داشــته باشند
و باید مســیر را برای ادامه تحصیل دختران
هموار کرد.
برای ساخت مدرســه چقدر هزینه
کردید و از این که مدرســه ساختید
چه احساســی داریــد و از این که

بخشی از ســرمایه و دارائی خود را
برای مدرسهســازی هزینه کردهاید
پشیمان نیستید؟
حدود دو میلیارد هزینه شــده است و همیشه
احســاس خوشبختی و خوشــحالی دارم که
خودم بخشی از اموالم را در راهی که رضایت
خداونــد را در پی دارد هزینــه کردهام .هیچ
وقت دلم هم تکان نخــورده و حس نکردم
که کارم اشــتباه بوده است ،نه تنها پشیمان
نیســتم ،بلکه با دیدن هر بار مدرسه انرژی
میگیرم و به این که در راه مدرسهسازی قدم
برداشتهام بیشتر مطمئن میشوم.
نظر شما درباره کمک های افراد در
مدرسه سازی که هر فردی به اندازه
توانــش کمک کنــد و اجرای طرح
هایی مانند آجر به آجر چیست؟
اگــر چه این طــرح میتواند کمــک کند تا
کمکهای به ظاهر انــدک ،اما با نیتهای
بزرگ نیز گرهگشــای مشــکالت باشد ،این
طرح مانند نخود در آش انداختن است و هر
فردی که کمکی به انــدازه توان انجام دهد
از اجر و مزد ســاخت آن مدرسه سهیم شده
اســت.البته برای ساخت این مدرسه چند نفر
برای کمک به مــن مراجعه کردند ،اما چون
نیت کرده بودم که خودم این مدرسه را بسازم
از آنهــا خواهش کردم کــه آنها در جای
دیگر برای ساخت مدرسه مشارکت کنند که
طــرح آجر به آجر هم بــرای این گونه افراد
پیشبینی شده است.
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تاالرهای مطالعه کتابخانه ملی تعطیل شد

در پی اعالم تعطیلی همه ادارات و ســازمانها در اســتانهای تهــران و البرز ،تاالرهای مطالعه
کتابخانه ملی ایران از سهشنبه ( ۲۹تیر) تا سوم مرداد ،تعطیل شدند.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران؛
بنابر پیشــنهاد قرارگاه عملیاتی ،کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ســتاد ملــی مبارزه با کرونا
همچنین موافقت رئیسجمهور مبنی بر تعطیلی همه ادارات و ســازمانها در استان تهران و البرز،
تاالرهای مطالعه کتابخانه ملی ایران نیز از سه شنبه تا یکشنبه (سوم مرداد) تعطیل اعالم شد.
همچنین شــیفت شب کتابخانه ملی نیز از روز گذشته دوشنبه ( ۲۸تیر) تا روز یکشنبه سوم مرداد
تعطیل خواهد بود .خدمات الکترونیکی کتابخانه ملی از جمله کتابخانه دیجیتال ،مرجع مجازی و
ارائه محتوای دیجیتال مورد درخواست کاربران به روال گذشته برقرار است.
بــه گزارش صبح امروز ،کتابخانه ملی ایران در موج اول کرونا از نهم اســفند  ۱۳۹۸تا  ۱۷خرداد
 ۱۳۹۹تعطیل شــده بود و بخش هایی از این مجموعه  ۲۷خرداد بازگشــایی شدند که در کمتر از
یک ماه دوباره با محدودیت های کرونایی رو به رو شدند.
این نهاد همچنین چهارشــنبه  ۲۵تیر تا جمعه  ۳مرداد به مدت  ۱۰روز تعطیل شــد .همچنین بار
دیگر (سهشــنبه  ۲۸مرداد  )۱۳۹۹برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تا اعالم تغییر وضعیت،
توسط ستاد کرونا تعطیل شد.
غیر از این دو تعطیلی نســبتا طوالنی ،در موج ســوم افزایش کرونا پاییز سال گذشته نیز براساس
ابالغیه دســتورالعمل اجرایی سازمان اداری و اســتخدامی کشور به دستگاه های دولتی ،مبنی بر
توقف خدمات و با در نظر گرفتن الزام سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بر رعایت مصوبات ستاد
ملی مقابله با کرونا ،تاالرهای کتابخانه از اول آذر به مدت دو هفته تعطیل بود.
امســال نیز در موج چهارم کرونا ،کتابخانه ملی ،از  ۳۰فروردین  ۱۴۰۰تا  ۲۶اردیبهشــت به روی
مخاطبان بسته شد.

باز هم المپیک و بحث یونیفرم ایران؛

دبیر سرویس

مریم اصغری

گویــا بــرای بازیهای
المپیک توکیو طراحی
پوشــش اعضــای
کاروان اعزامی ایران،
به یک تیم متخصص
داخلی ســپرده شــده تا
بتوانــد هم با ســایق
ایرانــی اســامی همراه
بــوده و هــم در عرصه
بینالمللی نظــرات را به
خود جلب کند .اما برخلف
این توقع ،طرح لباس کاوران نه تنها با اقبال
عمومی مواجه نشــد که واکنشهای تند و
البته طنز بسیاری را نیز به همراه داشت و در
صفحات مجازی و شــبکههای اجتماعی ،به
سوژه طنزتلخ تبدیل شد.
کابرانــی در توئیتر و اینســتاگرام نوشــتند:
«چجــوری میتونیــن این همه ســال این
همه بدسلیقه باشید؟» « نماد واقعی ورزش
ایران را به ســخره گرفتید یا ســلیقه مردم
را نمیدانیــد؟»« ،اصالــت فرهنگــی ایران
را با مهد کودک و اردوی دبســتانی اشــتباه
گرفتید»« ،چقدر خرج شــده تا این شاهکار
خلق بشه؟»« ،لباس آقایون ایران تو کاروان
المپیک باز قابل هضمــه لباس زنان فاجعه
است فاجعهها یعنی در زشت طراحی کردنش
قشنگ تالش کردن»

رژه بدون لباس

گالیههایی از طراحی لباس

به گــزارش روزنامه «صبح امروز» مراســم
رونمایــی از لباسهای طراحی شــده برای
اعضای کاروان ورزش ایران همزمان با اعزام
اولین گروه ورزشکاران در محل فرودگاه امام
خمینی (ره) انجام شد و این رونمایی درحالی
بود که همچون دورههای گذشته انتقادهای
زیادی را به همراه داشت .چراکه منتقدین از
عدم طراحی خاص این لباس گالیه کرده و
آن را بی ارتباط با رنگ پرچم و هویت ایران
توصیف کردند .به عقیده طراحان لباس این
بار هم برای زنان ورزشــکار ایرانی لباسهایی
طراحی شــد که رنگ و بویــی از ظرافت و
زیبایی در آن نبود.
لباس المپیک ،نشاندهنده پیام یکرنگی و
اتحاد ایران

یک طراح پارچه و لباس و مدرس دانشــگاه
در بخشــی از گفتگوی خود با ایسنا با اشاره
به اینکه «در هر کشوری سفیرانی هستند که
از طریق آن ها کشورشــان به جامعه جهانی
معرفی می شــوند .لباس نیــز همین گونه
اســت» بیان کرد :در درجه اول ،رکن مهمی
در طراحی لباس هم بانوان و هم آقایان وجود
دارد که باید با هم هماهنگ باشند؛ ویژگیای
که اصال در طراحی لباســی این دوره ،اتفاق
نیفتاده بــود؛ در حالی که این هماهنگی باید
از نظر اتحاد رنگ ،طرح و فرم صورت بگیرد.

اما میبینید لباس بانوان آبی فیروزه اســت و
لباس آقایان ســورمه ای! فکر می کنم اگر
فردی اصــول اولیه طراحی را بداند ،هیچگاه
لباس المپیک که نشاندهنده پیام یکرنگی و
اتحاد ایران اســت را اینگونه به دنیا معرفی
نمیکند.شــیرین افالطونی دربــاره طراحی
لباس آقایان در کاروان اعزامی ورزشــکاران
ایرانی بــه المپیک ،تصریــح میکند :لباس
آقایان ،کالســیک است و طرح و تیپ اداری
دارد .هیچ المان خاصی در آن اجرا نشده که
نشان دهد لباس رسمی ما در المپیک است.
حتی یک المــان کوچک پرچم ایران هم در
آن استفاده نشده؛ بنابراین می توانیم بگوییم،
برای لباس آقایان اصال طراحی نشده و هیچ
ایده ای در نظر گرفته نشده است.
این مدرس دانشگاه درباره واکنش کاربران
در شــبکه های اجتماعی نسبت به طراحی
لباسهــای کاروان اعزامی ایران به المپیک
توکیو ،اظهار میکنــد :المپیک رویداد خیلی
خاصی اســت .در بازی های داخل کشــور
همیشه این حساســیت نسبت به تیم مقابل
وجود داشته است .حاال شما حساب کنید در
مکانی خیلی بزرگتــر ،در برابر جهانیان می
خواهیم خودمان را معرفــی کنیم .مردم هر
کشــوری هم عالقه خاصی بــه ملیت خود
دارند و می خواهند کشورشــان بهترینها را
ارائــه دهد .حال اینکه کشــور ما که از نظر

لباس ،قدمت کهن و قدیمی دارد ،ما همیشه
در این قضیــه از نظر پارچــه و مدل لباس
مدعی هســتیم ،فکر کنید که کشــوری که
مدعی است و از نظر پارچه غنی است ،بیاید
و چنین چیزی ارائه دهد .مردم تا حدی حق
دارند ،به احساس آنها واقعا صدمه وارد شده
اســت؛ چراکه انتظار و توقع بیشتری داشتند.
توقع بی جایی هم نیست و کامال قابل قبول
است.
لباس المپیک ،یا کادر درمان و یا
مهمانداران هواپیما

به گــزارش «صبح امــروز» طراحی لباس
کاروان اعزامــی کشــورمان به مســابقات
المپیک ،سالهاســت که محل مناقشه بوده
و در مواردی انتقادها به تغییر این پوشــش
هم منجر شــده است .امســال نیز وقتی در
دقیقه  ۹۰از لباس کاروان اعزامی ورزشکاران
کشــورمان به توکیو ،درونمایی شد ،برخی با
طرح این پرســش ها که این لباس المپیک
است یا کادر درمان و یا مهمانداران هواپیما،
طرح ها را به چالش کشیدند.
این انتقادات تا جایی بود که حذف این لباس و
استفاده از «ست ورزشی» توسط ورزشکاران
در مراسم افتتاحیه در دستور کار قرار گرفت.
در این خصوص کیکاوس ســعیدی دبیرکل
کمیته ملی المپیک این موضوع را اعالم کرد
و گفت :در راســتای احترام به افکار عمومی

چنین تصمیمی گرفته شده است.

عبور از مراحل داوری

طــراح لباس بانوان ایران در المپیک با تاکید
بر اینکه طرحش طی  ۲سال از تمام مراحل
داوری عبور کرد تا نهایی شد ،گفت :ورود به
ایــن عرصه را بدون مبادله مالی و تنها برای
حمایت از کاروان انجام دادم.
مهرنوش تیمــورزاده ضمن ارائه گزارشــی
کامل از پروســه حضورش در طراحی لباس
اعضای کاروان اعزامــی به المپیک توکیو و
تاکید بر اینکه از طــرح مصوبش جزو طرح
های ابتدایی ارائه شــده بود ،گفت که بابت
ایــن موضوع هیچ گونه مبادله مالی با کمیته
ملی المپیک نداشته و رقمی را دریافت نکرده
است.
انتخابی بدون شاخص

در یک نگاه واقع بینانه باید یادآور شویم که
انتخاب طرح لباس کاروان ایران در مهمترین
رویــداد ورزشــی موضوعی اســت که هیچ
شــاخصی ندارد .به عقیده کارشناسان حوزه
طراحی لباس و مد مقایســه چهار دوره اخیر
طــرح لباس ایرانیــان در بازیهای المپیک
نشــان میدهد که لبــاس کاروان ایران در
ســال  ۲۰۰۸پکن وضعیت بهتری نسبت به
سه دوره بعد در سالهای  ۲۰۱۲و همچنین
المپیک ریو و لباس طراحی شــده برای این
دوره از المپیک داشته است.

بیش از  ۲هزار هنرمند از تسهیالت بیمه تکمیلی درمان برخوردار شدند
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت :در حوزه
بیمه درمان تکمیلی با معرفی همرسانها بیش
از  ۲هــزار هنرمندی که امــکان پرداخت حق
بیمه را نداشتند بطور رایگان از خدمات صندوق
بهرهمند شدند.
به گــزارش روزنامه «صبح امــروز» و به نقل
از ایرنــا ،مدیرعامل صندوق اعتبــاری هنر با
اشــاره به اخبار منتشر شــده در خصوص یکی
از هنرمندان موســیقی نواحی گفت :درصندوق
اعتبــاری هنر طــی این دوره  ۴ســاله تالش
کردیم تا اصحاب فرهنگ ،هنر و رسانه سراسر
کشور عادالنه از خدمات این صندوق برخوردار
شوند .باور قلبی من این است که سلبریتی های
واقعی در استان ها هستند.
سیدحسین سیدزاده ،گفت :حمایت از هنرمندان
مســتعد و کمتر شــناخته شــده که از طریق
همرســان های ما به صنــدوق اعتباری هنر
معرفی شــوند از محوری ترین اهداف صندوق
اســت.یکی از دســتاوردهای صندوق سفر به
بیش از  ۲۰اســتان و دیدار مســتقیم و خارج
از تشــریفات اداری با بیــش از  ۴هزار هنرمند
و هدف ســفرهای حمایتــی پیگیری مطالبات

هنرمندان و آگاهی آنان از خدمات صندوق بود.
وی افزود :کشــور ایران از نظر فرهنگی بسیار
متنوع اســت .متأسفانه در بحث توزیع امکانات
در مناطق مختلف کشــوربا کاستی هایی روبرو
هستیم.هنرمندان مستعد زیادی در گوشه و کنار

کشــور زندگی می کنند که نیازمند یاری برای
ادامه راه هستند.اطالعات قابل استناد و منظمی
در خصوص هنرمندان نواحی و سایر هنرمندان
مستعد استانی وجود نداشــت تا بتوانیم از آنها
حمایت های الزم در چارچوب مقررات صندوق

و امکانــات انجام دهیم .از این رو از ســال ۹۷
شبکه همرسان ها را راه اندازی کردیم.
سیدزاده با اشاره به اهداف این پویش و اقدامات
صورت گرفته در این خصــوص گفت :پویش
سراسری همرسانی ،شناسایی و شنیدن صدای
هنرمنــدان با همراهی خود آنان و همرســانی
برای معرفی خدمات صنــدوق اعتباری هنر و
جلب توجه و همراهی مســئوالن ،دولتمردان،
اصحاب فرهنگ و هنر و عموم جامعه نسبت به
مشکالت و دغدغه های هنرمندان ،نویسندگان
و روزنامه نگاران سراسر کشور است که بارها از
طریق رسانه ها اعالم کرده ایم.
خوشــبختانه درسراسر استان ها همرسان های
صندوق فعال هســتند و هنرمنــدان زیادی به
صندوق معرفی شــده اند .بطور مثال در حوزه
بیمه درمان تکمیلی با معرفی همرسان ها بیش
از  ۲هــزار هنرمندی که امــکان پرداخت حق
بیمه را نداشتند بطور رایگان از خدمات صندوق
بهره مند شــدند .یــا در جریان زلزله ســرپل
ذهاب و سیل اســتان های لرستان ،سیستان و
بلوچســتان و ...توانستیم هنرمندان آسیب دیده
را شناسایی کنیم.

مدیرعامل صندوق اعتبــاری هنر در خصوص
اقدامات انجام شده برای حسن سمندری هنرمند
موسیقی نواحی گفت :پس از اطالع از وضعیت
ایشــان از طریق رایزنی بــا اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی اســتان خراسان بررسی های
الزم انجام شــد .مقرر شد تسهیالت بالعوض
به این هنرمند پرداخت شود و از خدمات کمک
مســتمری نیز بهره مند شــوند براین اساس از
سوی صندوق ماهیانه مقرری دریافت خواهند
کرد.مدیرعامل صنــدوق اعتباری هنر در پایان
گفت :متاسفانه جامعه فرهنگ و هنر بیشترین
آسیب را از شرایط کرونا دید .وضعیت معیشتی
اعضا را می دانیم .سال گذشته با پیگیری های
مکرر توانســتیم با جذب منایع مالی از سازمان
برنامه و بودجه کشــور طــی دومرحله کمک
هرینه بیماری ایام کرونا به اعضا پرداخت کنیم.
علــی رغم اینکه تاکنون بودجــه ای از وزارت
ارشــاد دریافــت نکردیم اما حــق بیمه تأمین
اجتماعی و ســرانه درمان فصــل بهار اعضا را
متقبل شــدیم.درصدد هستیم در صورت تأمین
منابع مالــی مجدد از اعضای تحت پوشــش
حمایت کنیم.

از سرگیری اجراهای تئاتر مشهد در شرایط قرمز!
مدیر پردیس تئاتر مســتقل از بازگشــایی
این مجموعه و از سرگیری تئاترها با وجود
شرایط قرمز کرونایی در مشهد خبر داد.
به گــزارش روزنامه «صبح امــروز» و به
نقل از ایســنا ،یاســر عــودی در رابطه با
بازگشــایی مجدد پردیس تئاتر مستقل در
شــرایط قرمز کرونا در مشهد ،اظهار کرد:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
رضوی در رابطه با فعالیت در شــرایط قرمز
کرونــا وضعیت بالتکلیفی را برای ما ایجاد
کرده که این موضوع مــا را نیز دو چندان
بالتکلیف کرده اســت .در این شرایط به ما
گفته شــده که تا نامه از ادار ه کل فرهنگ

و ارشاد اسالمی بابت تعطیلی به سالنهای
تئاتر ابالغ نشــده میتوانیم فعالیت داشته
باشــیم ،اما وقتی گروه تئاتــر برای پروانه
تمدید اجرای خود به این ادار ه کل مراجعه
میکند ،به او پروانه اجرا نمیدهند .بنابراین
ما فعالیت خود را فعال ادامه میدهیم.
وی افزود :اکنون تئاترهای «مشــتزنی به
نام اتلو» و «بامداد یک روز خاکستری» بر
روی صحنه پردیس تئاتر مســتقل مشهد
هستند .داســتان تئاتر مشتزنی به نام اتلو
اقتباسی از نمایش اتلو شکسپیر است و تئاتر
بامداد یک روز خاکســتری نیز در شرایطی
به روی صحنه میرود کــه برای اولینبار

کارگردانــی آن به صــورت گروهی انجام
میشود.
مدیر پردیــس تئاتر مســتقل در رابطه با
ویدئویی کــه هفته گذشــته تحت عنوان
درخواست بازدید شهردار مشهد از پردیس
تئاتر مســتقل در فضای مجازی به صورت
گســترده منتشر شده بود و نتیجه آن ،بیان
کرد :ما برای حمایت از تنها تماشاخانه فعال
این شــهر ویدئویی را تولید و منتشر کرده
و از شــهردار مشهد برای بازدید از پردیس
تئاتر مستقل درخواست کردیم که متاسفانه
هیچ تماسی از سمت شهرداری با مجموعه
ما صورت نگرفت.

سهم  ۳.۴درصدی زبان فارسی
در محتوای وب

سهم  ۰.۶درصدی زبان فارسی از محتوای وب در سال  ،۲۰۱۱اکنون به  ۳.۴درصد رسیده و زبان
فارسی به جایگاه پنجم جهانی ارتقا یافته است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایســنا ،یکی از شــاخصهای مورد نیاز برای توسعه
شــبکه ملی اطالعات ،همواره تولید محتوای بومی بوده است؛ همانطور که در بسیاری از موارد
ادعا میشود ،زیرساختهای فنی شبکه ملی اطالعات آماده است و اکنون نوبت بخش محتواست
که با تکمیل و توســعه ،این فرآیند را تکمیل کند .در این راســتا پیش از این در ســال ،۱۳۹۷
تفاهمنامهای توســط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با
هدف گسترش زبان و محتوای فارسی در وب منعقد شد.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،درباره این تفاهمنامه و هدف رسیدن
به چهار درصد ظرف مدت چهار ســال گفته بود :قرار است تمام اسناد کتابخانه ملی که قابل نشر
اســت ،در یک بازه زمانی به صورت نسخه دیجیتالی با استانداردهای مناسب دربیاید و همه این
اطالعات به صورت اوپن دیتا در اختیار کسبوکارها برای توسعه اشتغال قرار میگیرد .امیدواریم
با این کار به سمت چهار درصدی خط و زبان فارسی در وب برسیم.
در این راســتا بهتازگی رضا باقری اصل ،دبیر شــورای اجرایی فناوری اطالعات با انتشار تصویر
زیر و درج هشتگ حکمرانی الکترونیکی و حکمرانی فضای مجازی ،در توییتر نوشت :سهم زبان
فارسی از محتوای وب به  ۳.۴درصد رسید و زبان فارسی بعد از انگلیسی ،روسی ،ترکی ،اسپانیولی
در جایگاه پنجم قرار گرفت .در ابتدای ســال ( ۲۰۱۴دیماه  )۱۳۹۲ســهم زبان فارسی تنها ۰.۸
درصد و در جایگاه ۱۴ام بود.
بررسی آمار در وب نشان میدهد زبان انگلیسی در حال حاضر ،با  ۶۱.۸درصد در جایگاه اول قرار
دارد .پس از آن زبان روســی با  ۷.۷درصد در جایگاه دوم ،زبان ترکی  ۳.۸درصد در جایگاه سوم
و زبان اســپانیایی نیز با  ۳.۸درصد در جایگاه چهارم قرار دارد .همچنین زبان فارسی که در سال
 ۲۰۱۱سهم  ۰.۶درصدی داشته ،اکنون با  ۳.۴درصد به جایگاه پنجم ارتقا یافته است .این در حالی
است که در سال  ،۱۳۹۸سهم محتوای فارسی با  ٢.١درصد ،در جایگاه هشتم جهان قرار داشت.

«زنگ تفریح» بهترین فیلم داستانی جشنواره
سانفرانسیسکو

فیلم کوتاه «زنگ تفریح» به کارگردانی نوید نیکخواهآزاد برنده جایزه بهترین درام کوتاه داستانی
از پانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی «فروزن» سانفرانسیسکو در آمریکا شد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایرنا ،جشنواره بین المللی «فروزن» سانفرانسیسکو
« »San Francisco Frozen Film Festivalکــه از  ۲۱-۲۷تیــر ( ۱۴-۱۸ژوئیه) به صورت
رویداد مجازی برگزار شد ،امروز صبح (دوشنبه  ۲۸تیر) به وقت ایران ،برگزیدگان خود را شناخت
و فیلــم کوتاه زنگ تفریح به کارگردانی نوید نیکخواه آزاد از ایران در بخش آثار کوتاه داســتانی
برنده جایزه بهترین درام کوتاه داستانی شد.
جشــنواره بینالمللی «فروزن» سانفرانسیســکو ( )SFFFFنهادی غیرانتفاعی است که در سال
 ۱۳۸۵اغاز به کرد و هدف آن ایجاد فضایی خاصه آثار فیلمســازان مستقل ،فیلمسازانی است که
در آثار خود به مســائل اخالقی میپردازند ،جوانان و هنرمندان مناطق مختلف گرد هم آیند و آثار
خود را برای انبوهی از مخاطبان سینما به نمایش می گذارند.
در فیلم کوتاه زنگ تفریح ،سحر (با بازی موژان کردی) دختری در سال پایانی دبیرستان است که
فرصت
آرزوی تماشــای مسابقه فوتبال تیم مورد عالقهاش در ورزشگاه آزادی را در سر دارد و در
ِ
کوتاه زنگ تفریح آرزوهای بلندش را با دوستان صمیمیاش در میان میگذارد .این فیلم برگرفته
از ماجرای دختر آبی است.
فیلم کوتاه زنگ تفریح در تازهترین حضورجهانی (طی امروز و فردا) در بخش مســابقه نوزدهمین
دوره جشنواره بینالمللی فیلم «ایسکیا گلوبال» ایتالیا برای عالقه مندان بهصورت مجازی رایگان
به نمایش درمیآید.
این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر از سی و سومین دوره جشنواره دانشجویی «»Living Skies
در کانادا ،برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه داســتانی از هجدهمین دوره جشــنواره فیلم آکسفورد و
برنده جایزه بهترین فیلم داســتانی از بیســت و چهارمین دوره جشنواره فیلم «جانز هاپکینز» در
آمریکا شده اســت .موژان کردی ،ریحانه نبییان ،نیلوفر شکوهینیا و غزل خلیلی بازیگران این
فیلم کوتاه هستند.
فیلم کوتاه زنگ تفریح به نویســندگی ،تهیهکنندگی و کارگردانی نوید نیکخواهآزاد تولید شــده و
محصول «شمید فیلم» است که پخش جهانی آن برعهده شرکت اسپانیایی « »FeelSalesاست.
پانزدهمین دوره جشــنواره بینالمللی «فروزن» ســان فرانسیسکو «San Francisco Frozen
 »Film Festivalدر این دوره به علت همه گیری کرونا از  ۲۱-۲۷تیر مجازی برگزار شد.

خبرهایی از «گشت ارشاد »3

ساخت موسیقی تازهترین اثر سعید سهیلی توسط حبیب خزائیفر به پایان رسید.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از روابط عمومی پروژه  ،فیلم «گشــت ارشــاد  »۳به
کارگردانی ســعید ســهیلی هم اکنون در مراحل فنی پس از پایان فیلمبرداری قرار دارد و ساخت
موسیقی این فیلم توسط حبیب خزائیفر به تازگی به پایان رسیده است.
حبیب خزائیفر که در کارنامه خود ساخت موسیقی فیلمهایی همچون «التاری»« ،درخت گردو»
« ،ماجرای نیمروز  ،۲رد خون» را دارد ،این روزها موسیقی سریال «زخم کاری» را هم در شبکه
نمایش خانگی ساخته است.
فیلم سینمایی «گشت ارشاد» در سال  ۹۱و «گشت ارشاد  »۲در سال  ۹۵ساخته شده است.
ســاعد ســهیلی ،پوالد کیمیایی ،بهنام بانی ،ریحانه پارســا ،میرطاهر مظلومــی ،نازنین کیوانی،
مبینا رحمتی ،اســداهلل منجزی ،امیر محاســبتی ،اشــکان عقیلی ،مهدی دانایــی فرد ،با معرفی
علیرضــا خواجه نیا و با هنرمندی امیر جعفری گروه بازیگران «گشــت ارشــاد  »۳را تشــکیل
میدهند.
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دسترسی شهروندان به ثبت درخواست
دریافت پروانه ساختمانی

شهروندان از امروز سه شنبه  29تیرماه سال جاری
می توانند با مراجعه به ســایت شهروندســپاری
درخواســت دریافت پروانه ساختمانی خود را ثبت
کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد،
از  29تیرماه سال جاری کلیه شهروندان می توانند
ثبت درخواست های ساختمانی خود را در سایت
 Esup.mashhad.irبه ثبت برسانند.
گفتنی است که پیش از این در سایت مذکور فقط امکان درخواست های گروه استعالمات فعال
بود.

واگذاری روستابازار مشهد به بخش
خصوصی صحت ندارد

مدیر تعاون روســتایی خراســان رضوی گفت:
واگذاری تنها روستابازار مشهد به بخش خصوصی
صحت ندارد.
ایرج ناصریمقدم روز دوشــنبه در گفت و گو با
ایرنا با رد برخی شــایعات مبنی بر واگذاری این
مجموعه به بخــش خصوصی ،اظهار داشــت:
تعطیلــی ایــن مجموعه در  ۲هفته گذشــته به
دلیل انجام انبارگردانی ،متمرکز شدن مدیریت و
صندوق روستابازار بوده است.
وی ادامه داد :روســتابازار مشهد نخستین مجموعه راهاندازی شده از این دست در استان بود که
به علت وجود برخی نقائص زیرساختی از جمله نبود گازکشی ،باید با تکمیل زیرساختها و اجرای
تغییرات قفسهبندی مجموعه ،مجددا به چرخه فعالیت بازگردد.
مدیر سازمان تعاون روستایی با اشاره به اینکه این مجموعه زیر مدیریت و نظارت کامل قرار دارد
و خوشــبختانه فعال شدن آن و ارائه محصوالت از مزرعه و با حذف واسطه موجب رضایتمندی
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است ،اظهار کرد :به هیچ وجه مدیریت و نظارت این مجموعه به
بخش خصوصی واگذار نشده و کامال در اختیار تشکل های کشاورزی و تولیدی استان قرار دارد.
وی مدت زمان تعطیلی روستابازار مشهد برای اجرای اصالحات زیرساختی را حدود  ۱۵روز دیگر
اعالم کرد و از مردم خواست در خصوص فعالیت مجدد این مجموعه نگران نباشند.
ناصری مقدم با بیان اینکه خراســان رضوی بیشترین روستابازار کشور را دارد ،افزود :این استان
با  ۴۸روســتابازار فعال ،رتبه نخست کشور را در تاسیس و راهاندازی روستابازارها در قالب شبکه
تعاون روستایی دارد.
وی با بیان اینکه مشــهد دارای یک روســتابازار است ،ادامه داد :تعدادی دیگر روستابازار در این
کالنشهر در حال آمادهسازی برای راهاندازی است.
به گفته رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی حذف واسطهگری ،محصوالت کشاورزی
را بین  ۱۰تا  ۲۰درصد و به طور میانگین  ۱۵درصد ارزانتر به دست مشتری میرساند.
محمدرضــا اورانی افزود :یکی از مشــکالت مهم بخش کشــاورزی وجــود حلقههای متعدد
واسطهگری است که موجب باالرفتن قیمت تمامشده محصول برای مردم می شود.
وی ادامه داد :ایجاد روســتابازارها و عرضه محصوالت کشــاورزی به صورت مستقیم به همت
ســازمان روستایی و با همکاری شــرکتهای تعاونی روســتایی راهی برای تسهیل در رسیدن
محصوالت به دست مصرفکننده است.
رییس سازمان جهاد کشــاورزی خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد که با توسعه این بازارها در
مشهد و شهرستانها ،هم تولیدکنندگان و هم مصرفکنندگان با قیمت مناسب ،محصول خود را
عرضه و دریافت کنند.
اورانی افزود :هدف اصلی این طرح کاهش واسطهگریهای متعدد و داللی در حوزه محصوالت
کشاورزی است.
بزرگترین بازار عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی در مشهد با عنوان «روستا بازار» در زیربنای
 ۵۰۰مترمربع با  ۱۹غرفه و پنج میلیارد ریال ســرمایهگذاری در بهمن پارســال در این شهر به
بهرهبرداری رسید.
خراسان رضوی با داشتن رتبه نخست کشور از نظر شمار تشکلهای تعاون روستایی ۶۸۲ ،تشکل
فعال در حوزه تعاون روستایی ،کشاورزی و زیربخشهای آن دارد.
افزون بر  ۵۵۰هزار نفر در روســتاهای اســتان  ۶میلیون و  ۸۷۰هزار نفری خراسان رضوی زیر
پوشش خدمات شــبکه تعاون روستایی هستند که از این نظر نیز خراسان رضوی رتبه نخست
کشور را دارد.
استان خراسان رضوی با وسعت  ۱۱۸هزار و  ۸۵۱کیلومتر مربع ( ۱۱میلیون و  ۷۴۰هزار و ۶۵۹
هکتار) معادل هفت درصد کل مســاحت کشور ،دارای  ۳۳شهرستان ۸۱ ،شهر ۷۹ ،بخش۱۷۵ ،
دهستان و سه هزار و  ۲۸۱روستا است.

یک فعال محیط زیست و حوزه آب با طرح دغدغههایش
نسبت به مساله آب و گسترش و حفظ فضای سبز  ،اظهار
کرد :همواره از گذشــته دغدغههایی پیرامون گســترش
فضای سبز و از سوی دیگر حفظ و کنترل منابع آبی وجود
داشته است و ما نیز احساس میکنیم تعدادی از شهروندان
این دغدغــه را دارند که ایجاد فضای تعامل و گفتوگو با
مســئوالن شهری و بررسی فواید و روشهای حفظ منابع
آبی در کنار گسترش مناسب فضای سبز میتواند ابهامات و
دغدغهها را مرتفع کند.
به گزارش صبح امروز ،مهدی جمشیدی با تقدیر از اقدامات
شهرداری ،اظهار کرد :از گذشته دغدغههایی درزمینهٔ آب
موردنیاز برای آبیاری فضای سبز مشهد مطرح بوده است و
دو تفکر متفاوت در این زمینه وجود دارد.
وی افزود :از ســویی مسئوالن شــهر بهعنوان کسانی که
وظیفه دارند نسبت به گسترش فضای سبز و تفرجگاههای
شــهری اقدام کنند ،به دنبال روشهایی در این زمینه به
جهت کاهش مشکالت آبیاری و  ..بودهاند و از سوی دیگر
فعاالن حوزه آب نیز همواره این دغدغه را داشتهاند که آب

موردنیاز برای مصرف و نگهداری چنین مواردی آسیبی به
منابع آبی وارد نکند.
مدیرعامل جمعیت ناجیان آب استان خراسان رضوی بیان
کرد :ما بسیاری از پروژههای عمرانی شهرداری و پروژه کوه
پارک را قابلتقدیر میدانیم و در خصوص پروژهی کوهشار
نیز با دانســتن اینکه این پروژه تا حــد امکان به صورتی
طراحیشده است که صرفا آب را بازچرخانی کرده و تبخیر
در آن نیز قابلکنترل اســت ،نگران این مساله هستیم که
ابهامی برای شهروندان ایجاد شود که باوجود خشکسالی و
کمبود آب ،این پروژه بتواند باورپذیری وجود خشکسالی را
برای شهروندان سخت کند.
جمشیدی با اشاره و تقدیر از اقدامات صورت گرفته مدیریت
شــهری در جهت کسب عنوان شــهر دوستدار آب توسط
مشهد ،خاطرنشان کرد :شهرداری مشهد سال گذشته برند
شهر دوستدار آب را دریافت کرده است؛ و حاال سوال ما این
اســت که ایجاد آبشار با مقوله شهر دوستدار آب همخوانی
دارد یــا خیر؟ ما مخالف ایجاد پروژههایی چون کوهشــار
نیســتیم چراکه مردم نیازهایی دارند ،اما معتقدیم دو تفکر

پیشرفت فیزیکی  30درصدی پروژه دوربرگردان زیرگذر آزادی -جانباز
مدیرعامل سازمان عمران شــهرداری مشهد گفت :پروژه دوربرگردان زیرگذر آزادی-
جانباز درحال حاضر از حدود  30درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.
به گزارش صبح امروز ،امیرسیاوش حجازی در این خصوص افزود :یکی از موضوعاتی
که شــهروندان از آن گالیه دارند ترافیک سنگین حدفاصل میدان قائم (عج) تا میدان
استقالل و تصادفات زیاد در دوربرگردان همسطح آزادی به جانباز است.
وی اضافه کرد :برهمین اســاس و برای رفع این مشــکالت و پاســخ به درخواست
شــهروندان پروژه احداث دوربرگردان زیرگذر بزرگــراه آزادی به بولوار جانباز در محل
دوربرگردان همسطح موجود در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد تصریح کرد :برهمین اساس عملیات اجرایی
این دوربرگردان زیرگذر با هزینه ای بالغ بر  70میلیارد تومان  16فروردین ماه آغاز و ظرف حدود  10ماه اجرا خواهد شد.
حجازی ادامه داد :با احداث این دوربرگردان زیرگذر شــاهد کاهش تصادفات و ایمنی تردد خودروها و همچنین کاهش ترافیک
خواهیم بود
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مشهد الرضا(ع) آماده میزبانی از دهه والیت

رئيس اداره راه وشهرسازی شهرستان تايباد از آغاز عمليات اجرايی ساخت باند دوم جاده تایباد-
تربت جام خبر داد.
به گزارش صبح امروز ،به نقل از اداره ارتباطات و اطالع رساني اداره كل راه وشهرسازی خراسان
رضوی ،حامد ســاجدی راد رئيس اداره راه وشهرسازی شهرستان تايباد از آغاز عمليات اجرايی
ســاخت باند دوم جاده تایباد-تربت جام خبر داد و اظهار داشت :قطعه دوم این باند به طول ۱۰
كيلومتر و  ۷۰۰متر در حوزه این شهرستان میباشد که با پیگیریهای انجام شده و همزمان با
تجهیز کارگاه عمليات اجرايی آن آغاز شد.
وی با اشاره به حجم باالی ترددها در این مسیر جاده ای ادامه داد :دوبانده شدن مسیر ترانزیتی
تایباد-تربت جام ،باید ســریعتر انجام شود تا از حوادث تلخ و ناگوار جلوگیری و باعث تسریع در
صادرات و واردات مرز دوغارون شود.
گفتنی اســت محور تایباد-تربت جام به طول  ۶۰کیلومتر ،از تایباد تا روســتای ارزنچه علیا با
۱۱کیلومتر به صورت دوبانده است و باقی آن تا تربت جام به صورت تک بانده طی میشود.
این مسیر جاده ای بخشی از جاده ترانزیتی و بین المللی مشهد -دوغارون است که روزانه حجم
باالیی از خودروهای سنگین و سواری ایرانی و خارجی ،از آن عبور و مرور میکنند.

مردم به گسترش پروژه هایی چون کوهشار نیاز دارند

معاون خدمات شــهری شهرداری
مشــهد ،از آمادگی کامل مدیریت
شــهری بــرای آراســتگی ،فضا
آرایی ،نورپردازی و خدمت رسانی
ویژه به زائران و مجــاوران بارگاه
امام رضا(ع) ،در کالنشــهر مشهد
همزمان با دهه پــر خیر و برکت
والیت خبر داد.
به گــزارش صبح امــروز ،مهدی
یعقوبی با اعالم این خبر اظهار کرد:
با توجه به فرارســیدن دهه والیت
و هماهنگی های صورت گرفته در
میان واحدهــای مختلف مدیریت
شهری ،اقدامات گوناگونی در زمینه فضا آرایی شهر ،خدمت رسانی به زائران و مجاوران و استقبال از این
دهه پر برکت پیشبینی شده است.
وی افزود :در زمینه گل آرایی ،گلکاری و زیباسازی فضای سبز شهری ،بیش از  ۵۰۰هزار بوته گل فصلی
تابســتانه در ســطح مناطق  ۱۳گانه توزیع شده است و در این ایام ،پنج المان ویژه گل نوشته در میادین
شــریعتی ،بسیج ،فلســطین ،بیت المقدس و غدیر جانمایی میشود؛ همچنین مقرر شد تا  ۱۰المان گل
مناسبتی نیز در عرصه میدان شهدا ،لچکی های میدان شهدا و میادین شریعتی ،توحید و جانباز نصب شود.
یعقوبی بیان کرد :عالوه بر موارد یاد شده ،بیش از  ۳۰۰متر مربع از فالورباکس های سطح شهر تعویض و
واکاری شده است و  ۱۰المان نوشتاری نیز در میادین بسیج ،امام خمینی ،فرودگاه ،فردوسی ،لچکی های
میدان جانباز و آیلند میانی بولوار احمدآباد در میان فضای سبز این نقاط ،نصب می شود.
معاون شهردار مشــهد خاطرنشــان کرد :در حوزه آذینبندی و نورپردازی شهری نیز اقدامات مختلفی
نظیر اکران  ۳۴المان شمســه ویژه تبریک دهه والیت ،آذین بندی ویژه میدان فجر و میدان امام علی،
تعویض  ۱۲۵۷پرچم روی عرشه پل ها و میادین ،اکران تبریک دهه والیت با استفاده از  ۱۵۰المان نوری
خورشیدی ،اکران  ۴۰عدد المان نوری «یا علی(ع)» در معابر منتهی به حرم مطهر رضوی و اکران ویژه
تبریک دهه والیت با استفاده از  ۱۰۶چراغ گوبو در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد :در این ایام خیابانهای منتهی به حرم مطهر رضوی به صورت ویژه تنظیم و شست و شو
میشوند و همزمان با روز عید قربان با فعالیت بیش از  ۶۰اکیپ در نقاط مختلف شهر ،از عرضه و کشتار
غیرمجاز دام جلوگیری به عمل خواهد آمد.
یعقوبی افزود :در ایام دهه والیت به منظور سهولت تردد زائران و مجاوران در هسته مرکزی شهر ،اقداماتی
نظیر ســرویس دهی ویژه  ۲۲۰دستگاه اتوبوس همزمان با روز عرفه و  ۱۷۰دستگاه اتوبوس در روز عید
قربان در  ۶پایانه موقت اطراف حرم مطهر رضوی ،افزایش زمان خدمت رســانی خطوط یک و دو قطار
شهری در روز عید قربان به مدت یک ساعت ،تقویت خطوط ورودی تاکسیرانی با  ۱۰۰۰دستگاه تاکسی
و آماده باش ناوگان بیسیم تاکسیرانی با  ۱۰۰۰دستگاه تاکسی ،صورت خواهد گرفت.
معاون شهردار مشهد گفت :در حوزه اقدامات فرهنگی نیز در این ایام ،فعالیتهای نظیر نورافشانی ویژه
در  ۸نقطه شهر همزمان با شب و شام عید قربان و عید سعید غدیر ،برگزاری نمایشگاه موضوعی غدیر
در کوه پارک و برگزاری جشن بزرگ والیت در  ۴بوستان کوهسنگی ،چهل بازه ،ارم و اردیبهشت انجام
خواهد شــد و به منظور فضاآرایی محیطی شهر مشهد نیز ،در این ایام ،بیش از  ۱۰هزار مترمربع اکران
محیطی با موضوعات دهه والیت در سطح شهر اکران می شود.

موجود باید برای رســیدن به نقطه تعــادل به گفتوگو با
یکدیگر بنشینند.
مدیرعامل جمعیت ناجیان آب استان خراسان رضوی تصریح
کرد :ایجاد فضای سبز یکی از رسالتهای شهرداری است.
اکثریت شــهروندان کالفه از گرما ،مسائل اقتصادی و ...
نیــاز دارند به دامان طبیعت بروند و ما این موضوع را درک
میکنیم اما از طرف دیگر ما با وضعیتی مواجه هستیم که
متأسفانه سالهای سال است که استان خراسان بیشتری
کســری مخزن آب را دارد و اکنــون بیش از یک میلیارد
مترمکعب آب بیشتر از حد استاندارد برداشت میشود.
جمشیدی گفت :چندین سال است ما تالش میکنیم این
موضوع را به گوش مسئوالن برســانیم که علیرغم نیاز
شــهر به فضای ســبز ،باید به موضوع آب نیز توجه شود.
زمانی که خشکی آغاز شود ،ابتدا زمینهای کشاورزی نابود
میشود و سپس درختهای کهنسال و  ...خشک میشود.
ما نمیتوانیم آب شرب را قطع کنیم؛ بنابراین اتفاق بعدی
خشک شدن فضای است.
جمشیدی بیان کرد :ما در کالن این دوره شهرداری مشهد

را تایید میکنیــم و تعامالت در بحثهای فضای ســبز
کممصرف داشتیم.
وی ادامه داد :درک موضوع کمآبی برای جوانان ســخت
اســت؛ زیرا تاکنون با آن مواجه نشدهاند ولی سالخوردگان
و سالمندان شاهد خشکسالیهای گذشته بودهاند و بیشتر
این تفکر را میپسندند که باید در مصرف آب صرفهجویی
شود.
مدیرعامل جمعیت ناجیان آب استان خراسان رضوی گفت:
طبیعتا انتقاداتی وجود دارد و ممکن اســت عدهای در شهر
نیز انتقاداتی داشته باشــند اما آن را بیان نکنند ،پس باید
اطالعرسانی شود تا ابهامات موجود رفع شود.
جمشــیدی بابیان مشــکالتی که کمآبی و خشکسالی در
اطراف مشــهد ایجاد کرده اســت ،بیان کرد :شهروندانی
که گرفتار چنین مســائلی هســتند با دیــدن پروژههایی
چون کوهشار ممکن اســت دچار نگرانی و یا یاس شوند
و درمجموع از شــهرداری مشــهد تشــکر کرده و تاکید
میکنم که دو تفکر منتقد و موافق گسترش فضای سبز و
تفرجگاهها باید با یکدیگر گفتوگو کنند تا به تعادل برسند.

افزایش یکساعته سرویس دهی خطوط قطار شهری در روز عید قربان
مدیرعامل شــرکت بهره برداری قطار شهری مشهد گفت :سرویس دهی خطوط
قطار شــهری در روز چهارشــنبه  30تیرماه مصادف با روز عید قربان یکساعت
افزایش خواهد یافت.
به گزارش صبح امروز ،وحید مبین مقدم در این خصوص ،افزود :برهمین اســاس
سرویس دهی خط یک و دو قطار شهری مشهد روز چهارشنبه  30تیرماه ازساعت
6صبح آغاز و تا ساعت  22ادامه خواهد داشت.
وی اضافه کرد :همچنین سرفاصله زمانی رسیدن قطارها به ایستگاه در خط یک
قطار شهری مشهد در روز سه شنبه  29تیرماه همزمان با برگزاری دعای عرفه از6
دقیقه به پنج دقیقه کاهش خواهد یافت.
مدیرعامل شــرکت بهره برداری قطار شــهری مشهد با اشاره به تشــدید رعایت پروتکل های بهداشتی در ناوگان قطار
شــهری برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ،ادامه داد :استفاده مسافران از ماسک هنگام ورود به ایستگاه و سوارشدن
به قطارالزامی است.

خبر

خشکسالی هفت رودخان ه دائمی طرقبهشاندیز را خشکاند

ساخت باند دوم جاده تایباد-تربت جام
آغاز شد

مدیرعامل جمعیت ناجیان آب استان خراسان رضوی:

فرمانــدار شهرســتان بینالــود در خراســان رضــوی گفــت :در پــی کاهــش بارشهــا و بــروز خشکســالی در
ســال جــاری ،دیگــر آبــی در هفــت رودخانــه دائمــی طرقبهشــاندیز جریــان نــدارد.
سیدحســن حســینی روز دوشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت :اکنــون تنهــا آبــی انــدک
در سرچشــمه ایــن رودهــا و کانــال هــای فرعــی آن جریــان دارد و در ادامــه مســیر ایــن رودخانــه هــا
خشــک شــده انــد.
وی گفــت :رودخانــه هــای «کنــگ» و « ُزشــک» در دشــت ســوران کــه تامیــن کننــده آبخوانهــا و منابــع
آب زیرزمینــی و چــاه هــای آب شــرب مشــهد محســوب مــی شــوند ،نیــز متاثــر از کاهــش بارندگــی هــا از
جریــان افتــاده انــد.
وی گفــت :رودخانههــای «مــج و مغــان» کــه پیــش از ایــن آب آنهــا بــه ســد طــرق مــی ریخــت اکنــون
خشــکیده و رودخانههــای کردینــه ،ازغــد و دهبــار در شهرســتان بینالــود نیــز کــه در انتهــای مســیر خــود
بــه بنــد گلســتان ســرازیر مــی شــدند ،اکنــون آبــی ندارنــد.
شهرســتان بینالــود  ۷۰هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه بــه صــورت مســاوی بیــن  ۲بخــش شــاندیز و طرقبــه
تقســیم شــده انــد و  ۲۰هــزار نفــر از مــردم ایــن شهرســتان ییالقــی در روســتاها ســکونت دارنــد.
میانگیــن بارندگــی در اســتان خراســان رضــوی از ابتــدای ســال زراعــی جــاری تاکنــون  ۱۱۸میلیمتــر
گــزارش شــده کــه ایــن میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال  ۶۰درصــد و نســبت بــه مــدت مشــابه
دوره آمــاری  ۴۱درصــد کاهــش یافتــه و در ایــن مــدت میانگیــن بارندگــی در تمامــی شهرســتان هــای
اســتان نســبت بــه ســال گذشــته و نســبت بــه دوره آمــاری کاهــش داشــته اســت.
میانگین بارندگی ساالنه در خراسان رضوی  ۲۱۰میلیمتر و در کشور  ۲۴۰میلیمتر است.
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خبر
پشت پرده چراغ سبز کیروش به عراق

پای  5میلیون یورو در میان است

فدراسـیون فوتبـال عـراق با دسـتی پر به سـراغ سـرمربی سـابق ایران رفتـه و توافق
اولیه را کسـب کرده اسـت.
بـه گـزارش فـارس ،در چنـد روز گذشـته شـایعات زیـادی دربـاره احتمـال مربیگری
کارلـوس کـی روش سـرمربی سـابق تیـم ملـی کشـورمان روی نیمکـت تیـم ملـی
عـراق یکـی از رقبـای یوزهـا در انتخابـی جـام جهانـی مطرح شـد.
پیـش از فدراسـیون عـراق در زمان حضـور کاتانچ یک بـار با کـی روش وارد مذاکره
شـد ولی سـرمربی پرتغالی پیشـنهاد عراقی هـا را رد کرد.
عدنـان درجـال وزیـر ورزش عـراق کـه یکـی از اسـطوره هـای فوتبـال این کشـور
بـه حسـاب مـی آیـد با توجـه بـه صبغـه فوتبالی در یـک ماه گذشـته تلاش زیادی
کـرد تـا منابع مالـی برای امضـای قرارداد بـا یک سـرمربی سرشـناس را تامین کند.
در نهایـت هفتـه گذشـته الکاظمـی نخسـت وزیـر عـراق مبلـغ  5میلیـون یـورو بـه
عنـوان هزینـه جـذب یک سـرمربی خارجـی سرشـناس را بـه وزارت ورزش پرداخت
کر د .
ایـن بـار عراقـی ها با دسـت پر و با پیشـنهادی نجومی به سـراغ کارلـوس کی روش
رفتنـد و طبـق گـزارش های رسـیده از رسـانه های عـراق مذاکرات با مربـی پرتغالی
خـوب پیـش رفته اسـت و طرفین در آسـتانه توافق قـرار دارند.
طبـق گـزارش هـای رسـیده از عـراق مبلـغ جدیـد پیشـنهادی فدراسـیون عـراق
دسـتمزد سـالیانه  2و نیـم میلیـون یورو اسـت کـه باعث شـده تا کی روش وسوسـه
شـود و در آسـتانه امضـای قـرارداد دوسـاله بـا رقیب ایـران قـرار دارد.

پاسخ رئیس هیات مدیره پرسپولیس به فرهاد مجیدی

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس ضمن واکنش به
ادعای کمک  8میلیاردی اسپانسر استقالل به پرسپولیس
از سوی فرهاد مجیدی ،گفت :با هیچکس جنگ نداریم
ولی از مواضعمان کوتاه نمیآییم.
به گزارش خبرنگار مهر ،تیم فوتبال پرسپولیس در حالی
خود را برای کسب پنجمین قهرمانی متوالی در لیگ برتر
آماده میکند که حاشیههایی پس از شکست این تیم
مقابل استقالل تهران در جام حذفی برای این باشگاه به
وجود آمده است.
فرهاد مجیدی سرمربی استقالل تهران روز گذشته
در گفتگو با رسانهها خبر از پرداختی  ۸میلیارد تومانی
کارگزار آبیپوشان به باشگاه پرسپولیس داد ،موضوعی که
واکنشهای زیادی را در فضای مجازی و بین هواداران دو
تیم ایجاد کرده است.
سید مجید صدری رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس
در گفتگو با خبرنگار مهر ،درباره دربی پایتخت و همچنین
مسائل پیش آمده صحبتهایی را انجام داد که این گفتگو
در ادامه می آید.
حق پرسپولیس در دربی باخت نبود

صدری درباره شکست پرسپولیس مقابل استقالل در
مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال کشور گفت:

با کسی جنگ نداریم

من فضای مجازی را رصد میکنم و تا جایی که میدانم،
فضا خوب و متعادل است آن هم در شرایطی که ما دربی را
از دست دادیم .با این حال ،مردم هم میدانند که شکست
در ضربات پنالتی ،حق تیممان نبود و میتوانستیم به
پیروزی برسیم .از این رو ،شرایط تغییر کرد.
با لب خندان از تبریز باز میگردیم

رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس درباره دیدار با
ماشین سازی تبریز تصریح کرد :در حال حاضر ،وضعیت
بسیار خوبی را تجربه میکنیم و امیدواریم تیم با استفاده
از تجربیات و دانش یحیی گلمحمدی و تالشی که
بازیکنان نشان میدهند ،در تبریز با یک نتیجه خوب
به برتری برسد و با لبی خندان ،وارد دو هفته پایانی
شویم.
با کسی جنگ نداریم اما کوتاه نمیآییم

«فرهاد مجیدی سرمربی استقالل روز گذشته مصاحبهای
انجام داد که در آن اعالم کرد به پرسپولیس توهین
نکرده است .با این تفاسیر ،آیا باز هم پیگیر شکایت از
او و ارسالن مطهری مهاجم استقالل میشوید؟» صدر
در پاسخ به این سئوال گفت :بحث شکایات فوتبالی ،یک
موضوع کلی است .ما دوست نداریم با کسی وارد جنگ
شویم اما هرگز نمیتوانیم از مواضع خود کوتاه بیاییم .ما

511/1هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
()2340

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی و اراضی و
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی نظـر به دسـتور مـواد  1و  3و قانون تعییـن تکلیف وضعیـت اراضی و
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شـماره 140060306005002340
مـورخ  1400/03/29هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور
تصرفـات مالکانـه و بالمعارض علی عسـکران فرزند حسـین نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به
مسـاحت  121/74مترمربـع از پلاک شـماره  80فرعـی از  233اصلی واقع در اراضی سـیان بخش 2
حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریداری از مالک رسـمی آقای عباسـعلی کوهسـتانی محرز گردیده اسـت.
لـذا بموجـب مـاده  3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و
مـاده  13ائیـن نامـه مربوطـه ایـن اگهـی در دونوبت بـه فاصلـه  15روز از طریق این روزنامـه و محلی
کثیراالنتشـار در شـهرها و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خود را بـه اداره
ثبـت محـل وقـوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نماینـد معترض باید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم
اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت
را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامات ثبـت موکول بـه ارائه حکـم قطعی
دادگاه اسـت و در صورتـی ک اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض گواهـی تقدیـم
دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل رذا ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت به صـدور سـند مالکیت می
نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضـرر بـه دادگاه نیسـت  /.م .تاریخ انتشـار نوبت اول
 1400/04/29تاریخ انتشـار نوبـت دوم 1400/05/13
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
511/2اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 1 .ـ نظـر بـه دسـتور مـواد  1و 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مصـوب  1390/9/20و برابـر رای شـماره
 139960306013001552مـورخ 1396/05/28هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانون مذکور مسـتقر
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک گناباد تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضی آقـای مجتبی مطیع
نوقابـی فرزنـد عبدالحسـین در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت  175/30متـر مربـع از
پلاک شـماره  1869فرعـی از  -4اصلـی واقـع در اراضـی نوقاب بخـش یک حوزه ثبـت ملک گناباد
خریـداری مـع الواسـطه از عباسـعلی غفـاری نوقابـی مالک رسـمی محرز گردیده اسـت ،لـذا به موجب
مـاده  3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده  13آئین
نامـه مربوطـه ایـن آگهـی در دو نوبت به فاصلـه  15روز از طریق ایـن روزنامه و محلی  /کثیراالنتشـار
در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق تـا در صورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه آرای اعالم
شـده اعتـراض داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی و در روسـتاها از تاریخ الصـاق در محل
تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و گواهـی تقدیـم و رسـید اخذ
نماینـد .معتـرض بایـد ظرف یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه
عمومـی محـل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت محـل تحویل دهد کـه در این صورت
اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائه حکم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتی کـه اعتراض در مهلـت قانونی
واصـل نگـردد یـا معترض ،گواهی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل را ارائه نکنـد اداره ثبت
مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می نمایـد و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعـه متضرر بـه دادگاه
نیسـت تاریـخ انتشـار نوبـت اول .1400/04/29 :تاریخ انتشـار نوبـت دوم1400/05/13 :
سید ضیاء الدین مهدوی شهری ـ رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
511/3اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی و اراضی و
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی  .نظر به دسـتور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شـماره 140060306006001611
هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبـت ملک تربـت حیدریه
تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی آقـای عباس خودسـاز فرزند غالمرضا به شـماره شناسـنامه
 1175صـادره از تربـت حیدریـه و برابر رای شـماره  140060306006001612هیات اول موضوع ماده
یـک قانـون مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک تربـت حیدریـه تصرفـات مالکانـه وبالمعارض
متقاضـی خانـم مریـم پویـان فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه  32785صـادره از تربـت حیدریه هر
کـدام نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک باب سـاختمان بـه مسـاحت  9/86مترمربع ( نه
وهشـتاد وشـش صـدم مترمربـع) قسـمتی از پالکــ شـماره  8فرعـی از اراضـی کوچه قاضیـان پالک
شـماره  237اصلـی دهسـتان اربعـه واقـع در خراسـان رضـوی بخـش یـک حـوزه ثبت ملـک تربت
حیدریـه از مالکیـت مشـاعی متقاضـی محرز گردیده اسـت .لذا به موجـب ماده  3قانـون تعیین تکلیف
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده  13قانـون آئیـن نامـه مربوطـه این
آگهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه  15روز از طریـق روزنامـه محلی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تا
در صورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه آرای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند بایـد از تاریخ انتشـار اولین
آگهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره ثبـت محـل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند.
معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه
عمومـی محـل نمایـد و گواهـی دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت
اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائه حکم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتی کـه اعتراض در مهلـت قانونی
واصـل نگـردد یـا معترض ،گواهی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل را ارائه نکنـد اداره ثبت
مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می نمایـد و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعـه متضرر بـه دادگاه
نیسـت .تاریـخ انتشـار نوبـت اول .1400/4/13 :تاریخ انتشـار نوبـت دوم1400/4/29 :
محمد کاظم باقرزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

برای استقالل احترام قائل هستیم و امیدواریم آنها هم
این احترام متقابل را به تیم بزرگ و پرافتخار پرسپولیس
بگذارند .باقی مسائل هم به اتفاقات روزمره فوتبال مربوط
میشود که معموال با صحبت و احترام گذاشتن ،حل و
فصل خواهد شد.
واکنش به ادعای فرهاد مجیدی درباره کمک اسپانسر
استقالل

او درباره ادعای سرمربی استقالل مبنی بر کمک  ۸میلیارد
تومانی اسپانسر آبیپوشان به پرسپولیس قبل از دربی نیز
اظهار داشت :نمیدانم چه کسی این موضوع را بیان کرده
و چه اسناد و مدارکی در میان است اما فقط این را میدانم
که مسائل هر باشگاهی ،به مسئوالنش مربوط میشود .ما
نمیتوانیم مشکالت باشگاههای دیگر از جمله اختالفات
درونی را حل کنیم .در کمال احترام ،به سایر باشگاهها هم
اجازه ورود به مسائل داخلی خودمان را نمیدهیم.
از حاشیه فراری هستیم

صدری ادامه داد :تا به حال ،سفت و محکم مقابل این
موضوعات ایستادگی کردیم و از این به بعد هم ،قدمی پس
نمیکشیم .اگر بخواهیم بحث را شخصی کنیم ،ممکن
است باعث ایجاد حاشیه شود .ما ثابت کردیم از حواشی
بیزار و فراری هستیم.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  .نظر به دسـتور مـواد  1و  3قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شـماره  139960306006004148هیات
اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک تربـت حیدریـه تصرفات
مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی آقـای ایمـان علپیـور فرزند علـی اکبر به شـماره شناسـنامه  11339صادره
از تربـت حیدریـه نسـبت بـه ششـدانگ یـک بـاب منزل بـه مسـاحت  158/80مترمربـع ( یکصـد وپنجاه
وهشـت وهشـتاد صـدم مترمربـع) قسـمتی از پالکــ  155فرعـی از اراضی یحیـی آباد پلاک  227اصلی
دهسـتان اربعـه واقـع در خراسـان رضـوی بخش یک حـوزه ثبت ملـک تربت حیدریـه خریـداری از مالک
رسـمی علیرضـا قندهاریـان محـرز گردیده اسـت .لذا بـه موجب ماده  3قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده  13قانـون آئیـن نامـه مربوطـه ایـن آگهـی در دو نوبت
بـه فاصلـه  15روز از طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تـا در صورتیکه اشـخاص
ذینفـع بـه آرای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند باید از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی تا دو مـاه اعتراض
خـود را بـه ایـن اداره ثبـت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند .معتـرض باید ظرف یـک ماه از
تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل نماید و گواهی دادخواسـت
بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهد کـه در این صـورت اقدامـات ثبت موکـول به ارائـه حکم قطعـی دادگاه
اسـت و در صورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگردد یـا معترض ،گواهـی تقدیم دادخواسـت
بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبت مبادرت بـه صدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند
مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت .تاریـخ انتشـار نوبـت اول .1400/4/13 :تاریـخ انتشـار
نوبـت دوم1400/4/29 :
محمد کاظم باقرزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
511/5اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  .برابـر رای شـماره  140060306271001083هیـات موضـوع قانـون
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت
ملـک مشـهد منطقـه پنـج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای مهرزاد سـلطانی فرزنـد محمد در
ششـدانگ یـک بـاب کارگاه بـه مسـاحت  2500متـر مربع قسـمتی از پلاک  223فرعـی از  155اصلی
بخـش  9واقـع در جـاده سـیمان همـت آبـاد طالقانـی  10خریداری از مالک رسـمی آقـای مرتضی ملک
آبـادی محـرز گردیـده اسـت .لـذا به منظور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه  15روز آگهی می
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید،
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر
خواهـد شـد .شـد .م.الف 569تاریخ انتشـار نوبـت اول .1400/4/14 :تاریخ انتشـار نوبـت دوم1400/4/29 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
511/6اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و
سـاختمانهای فاقد سند رسمی  .برابر رای شـماره  140060306271000799و 140060306271000800
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک مشـهد منطقـه پنـج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای حسـن
ابراهیمـی محمـود آبـادی فرزنـد بـرات در ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت  76/02متـر مربع( که
مقـدار  21/65مترمربـع آن بصـورت اعیـان متعلـق بـه خـود متقاضـی و عرصـه آن موقوفه میـرزا ابوصالح
رضـوی میباشـد و مقـدار  54/37مترمربـع دیگـر بصـورت عرصه و اعیـان خریداری از مرضیـه عباس زاده
کالـه میباشـد و مجمـوع ایـن دو قسـمت جمعـا تشـکیل یـک بـاب منـزل را میدهنـد ) قسـمتی از پلاک
 148اصلـی بخـش  9واقـع در قرقـی خیابـان کشـمیری  44شـهید اسـداهلل زاده  9چهـار راه اول سـمت
راسـت پلاک  139محـرز گردیـده اسـت .لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله  15روز
آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از
اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم
نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت
صـادر خواهـد شـد .م.الف 571تاریخ انتشـار نوبت اول .1400/4/14 :تاریخ انتشـار نوبـت دوم1400/4/29 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
511/7اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  .برابـر رای شـماره  140060306271001082هیـات موضـوع قانـون
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت
ملـک مشـهد منطقـه پنـج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای کاظـم رضـا زاده فرزنـد براتعلی
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت  280متر مربـع قسـمتی از پلاک  1520فرعـی از  15اصلی
بخـش  9واقـع در صدمتـری بابانظـر  71پلاک  97متعلـق بـه خـود متقاضـی ( سـهم مشـاعی خـودش)
محـرز گردیـده اسـت .لـذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله  15روز آگهی می شـود در
صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ،ظرف
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد .بدیهی
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد
شـد.ضمنا صـدور سـند مانـع از مراجعـه متضرر به دادگاه نخواهد شـد .م.الـف  575تاریخ انتشـار نوبت اول:
 .1400/4/14تاریـخ انتشـار نوبـت دوم1400/4/29 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

ما قهرمانیم ولی اتفاقات داخل زمین رقم میخورد!

وی درباره میزان شانس پرسپولیس برای کسب پنجمین
قهرمانی متوالی لیگ برتر یادآور شد :روز اولی که وارد
هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس شدم ،این موضوع را بیان
کردم که به نظر من ،پرسپولیس قهرمان است .اگر نظر
شخصی مرا بخواهید ،بله ،ما قهرمان خواهیم شد اما
اتفاقات فوتبالی در زمین رقم میخورد .انشاءاهلل تیم ما
با سه پیروزی متوالی ،برای پنجمین مرتبه پیاپی روی
سکوی قهرمانی برود و خاطرهای فراموش نشدنی در ذهن
اهالی فوتبال به خصوص هواداران پرسپولیس ثبت کند.
از هواداران ،سرمربی و بازیکنان تشکر می کنم

صدر در پایان گفتگو با بیان اینکه کسی در تیم کوتاهی
نمیکند گفت :از این فرصت بهره میگیرم و از هواداران
متعصب و دوستداشتنی پرسپولیس تشکر میکنم که
سختیها و استرس زیادی را تحمل میکنند اما هرگز
ندیدم دست از حمایت تیم محبوبشان بردارند .همچنین
یک تشکر ویژه و خالصانه از یحیی گلمحمدی و تک
تک اعضای تیم و بازیکنان دارم که در شرایط دشوار ،با
روحیهای باال کارها را پیش میبرند .امیدوارم این تالشها
در نهایت منجر به کسب یک عنوان قهرمانی دیگر برای
پرسپولیس شود.

511/8اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی و اراضی و
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  .برابـر رای شـماره  140060306271001102هیـات موضوع قانون
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه
ثبـت ملـک مشـهد منطقـه پنج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای غالمحسـین نیکـو فرزند
عبـاس در ششـدانگ یـک قطعـه زمین که بصـورت دو باب منزل در آمده اسـت یک به مسـاحت 200
مترمربـع قسـمتی از پلاک  1674فرعـی از  82اصلـی بخـش  9واقـع در خواجـه ربیـع مهـر مادر14
پلاک  75خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حـاج عبـاس نیکـو محـرز گردیـده اسـت .لـذا بـه منظور
اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه  15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.ضمنا صدور سـند
مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نخواهد شـد .م.الف 591تاریخ انتشـار نوبـت اول .1400/4/14 :تاریخ
انتشـار نوبت دوم1400/4/29 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
511/9اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی و اراضی و
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  .برابـر رای شـماره  140060306271001103هیـات موضوع قانون
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه
ثبـت ملک مشـهد منطقـه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسـین روشـندل دسـتجردان
فرزنـد محمـد در ششـدانگ یـک قطعه زمیـن مزروعی به مسـاحت  9748متر مربع قسـمتی از پالک 4
فرعـی از  91اصلـی بخـش  9واقـع در ابتدای جاده کنه بیسـت خریـداری از مالک رسـمی آقای محمد
روشـندل محـرز گردیده اسـت .لـذا به منظور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه  15روز آگهی
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ
رسـید ،ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم
نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند
مالکیـت صـادر خواهد شـد.ضمنا صدور سـند مانـع از مراجعه متضرر بـه دادگاه نخواهد شـد .م.الف595
تاریـخ انتشـار نوبت اول .1400/4/14 :تاریخ انتشـار نوبـت دوم1400/4/29 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
511/10اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی و اراضی و
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  .برابـر رای شـماره  140060306271001125هیـات موضوع قانون
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت
ملـک مشـهد منطقه پنـج تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی غالمعلی سـفیدیان فرزنـد رمضانعلی
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت  224/30متـر مربـع قسـمتی از پلاک  65اصلـی بخـش
 9واقـع در خیابـان طبرسـی نبـوت  5پلاک  481متعلـق بـه خـود متقاضـی ( سـهم مشـاعی خودش)
محـرز گردیـده اسـت .لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه  15روز آگهی می
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از
اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی
تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات
سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.م.الف  597تاریخ انتشـار نوبـت اول .1400/4/15 :تاریخ انتشـار نوبت
دوم1400/4/29 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
511/11هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی و اراضی و
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی نظـر به دسـتور مـواد  1و  3و قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت اراضی و
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصوب  1390/09/20و  -1برابر رای شماره 140060306005002721
مـورخ  1400/04/09هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور
تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض آقـای سـعید بردبـار فرزنـد محمـد نسـبت به ششـدانگ یکبـاب مغازه
بـه مسـاحت  68مترمربـع از پلاک شـماره  2فرعـی از  2565اصلـی واقـع در اراضی شـهر بخش یک
حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالک رسـمی آقـای عباسـعلی ترابیان محـرز گردیده اسـت .و
 -2برابـر رای شـماره  140060306005002653مـورخ  1400/04/07هیـات اول موضـوع مـاده یـک
قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور تصرفـات مالکانـه و بالمعارض خانـم مرضیـه مهدیانی
فرزند محمدتقی نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت  115/55مترمربع از پالک شـماره
 17فرعـی از  37اصلـی واقـع در اراضی کوشـک بخش  12حوزه ثبت ملک نیشـابور خریـداری از مالک
رسـمی خانـم طوبـی شـورنی محرز گردیـده اسـت .و  -3برابـر رای شـماره 140060306005002665
مـورخ  1400/04/07هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور
تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض خانـم طاهـره بهمنیـار فرزنـد محمـد نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب
سـاختمان به مسـاحت  166/5مترمربع از پالک شـماره  46فرعی از  37اصلی واقع در اراضی کوشـک
بخـش  12حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالک رسـمی آقـای محمدکاظم مصدق نیشـابوری
محـرز گردیـده اسـت .لـذا بموجـب مـاده  3قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای
فاقـد سـند رسـمی و مـاده  13ائیـن نامه مربوطه ایـن اگهی در دونوبت بـه فاصلـه  15روز از طریق این
روزنامـه و محلـی کثیراالنتشـار در شـهرها و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تا دو مـاه اعتراض
خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد معتـرض باید ظرف مـدت یک
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل نمایـد و گواهی

تایید پیشنهاد باشگاه ناپولی به مهاجم
تیم ملی ایران

مدیـر ورزشـی سـابق باشـگاه زنیت سـنت پترزبورگ پیشـنهاد باشـگاه ناپولـی ایتالیا
به سـردار آزمـون را تاییـد کرد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهر ،هر سـاله در فصل نقل و انتقـاالت فوتبال اروپـا خبرهایی
از پیشـنهاد باشـگاههای مختلـف بـه سـردار آزمـون مهاجـم تیـم ملـی ایـران و تیم
زنیت روسـیه منتشـر میشـود.
سـال گذشـته در همیـن روزهـا خبرهـای زیـادی از عالقـه باشـگاه ناپولـی ایتالیا به
آزمـون در رسـانههای این کشـور منتشـر میشـد امـا باشـگاه زنیت این پیشـنهادات
را تکذیـب میکـرد.
آزمـون کـه این فصل قـراردادش با زنیـت تمام میشـود ،احتما ً
ال در نقـل و انتقاالت
زمسـتانی بـه تیـم دیگـری مـیرود تـا علاوه بر کمـک بـه زنیت تـا حداکثـر زمان
ممکـن بـرای قهرمانـی ،به درآمدزایی این باشـگاه از طریق ترانسـفر هـم کمک کند.
«خاویـر ریبالتـا» فصـل گذشـته مدیـر ورزشـی باشـگاه زنیت بـود و نقـل و انتقاالت
باشـگاه زیـر نظـر او انجام میشـد .او که اخیرا ً از زنیت جدا شـده اسـت ،در گفتگویی
بـه بحـث پیشـنهاد باشـگاه ناپولی به آزمون در سـال گذشـته واکنش نشـان داد.
ریبالتـا در ایـن خصـوص بـه رادیـو ناپولـی گفـت :زمانی کـه در زنیت بـودم ،یک بار
بـا مـن تمـاس گرفته شـد؛ حتـی از یـک ایجنت اما باشـگاه بـه توافق نرسـیدیم.

تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه در این صـورت اقدامـات ثبـت موکول به
ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی ک اعتـراض در مهلـت قانونـی واصل نگردد یـا معترض
گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت به صدور سـند
مالکیـت مـی نمایـد و صـدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضـرر به دادگاه نیسـت  /.م .تاریخ انتشـار
نوبـت اول  1400/04/14تاریـخ انتشـار نوبـت دوم 1400/04/29
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
511/12اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی و اراضی و
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  .نظر به دسـتور مواد  1و  3قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شـماره 140060306006000533
هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک تربـت حیدریه
تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی آقـای عباس معمـر فرزند محمد به شـماره شناسـنامه 3204
صـادره از تربـت حیدریـه نسـبت بـه ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت  280/95متـر مربع(
دویسـت وهشـتادو نـود و پنج صدم مترمربع) قسـمتی از پالکــ  105فرعی از اراضـی یحیی آباد پالک
 227اصلـی دهسـتان اربعـه واقـع در خراسـان رضـوی بخش یـک حوزه ثبـت ملک تربـت حیدریه از
مالکیـت رسـمی متقاضـی محـرز گردیـده اسـت .لـذا به موجـب مـاده  3قانـون تعیین تکلیـف وضعیت
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده  13قانـون آئین نامـه مربوطه این آگهـی در دو
نوبـت بـه فاصلـه  15روز از طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تـا در صورتیکه
اشـخاص ذینفـع بـه آرای اعلام شـده اعتراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی تا دو
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره ثبـت محـل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند .معتـرض باید
ظـرف یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل نماید
و گواهـی دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه در این صـورت اقدامـات ثبـت موکول به
ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی که اعتـراض در مهلت قانونـی واصل نگردد یـا معترض،
گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت به صدور سـند
مالکیـت مـی نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضرر بـه دادگاه نیسـت /.م .تاریخ انتشـار
نوبـت اول .1400/4/13 :تاریخ انتشـار نوبـت دوم1400/4/29 :
محمد کاظم باقرزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
511/13اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی و اراضی و
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  .نظر به دسـتور مواد  1و  3قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصـوب  1390/9/20و برابـر رای شـماره 140060306006001589
هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک تربـت حیدریه
تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی آقای محسـن خنـدان فرزند محمد رضا به شـماره شناسـنامه
 13897صـادره از تربـت حیدریـه نسـبت به ششـدانگ یک باب سـاختمان بـه مسـاحت  154متر مربع(
یکصـد و پنجـاه و چهـار مترمربـع) قسـمتی از پالکــ  455مجزی شـده از  260متصل بـه  25فرعی از
اراضـی حسـنی سـفلی پلاک  233اصلـی دهسـتان اربعه واقـع در خراسـان رضوی بخش یـک حوزه
ثبـت ملـک تربـت حیدریـه از مالکیـت مشـاعی متقاضـی محـرز گردیـده اسـت .لذا بـه موجب مـاده 3
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده  13قانـون آئین
نامـه مربوطـه ایـن آگهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه  15روز از طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در
شـهرها منتشـر تا در صورتیکه اشـخاص ذینفع به آرای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ
انتشـار اولیـن آگهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره ثبت محـل وقوع ملک تسـلیم و رسـید
اخـذ نماینـد .معتـرض بایـد ظـرف یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت به
دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی دادخواسـت بـه اداره ثبت محـل تحویل دهد کـه در این صورت
اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتی که اعتـراض در مهلـت قانونی
واصـل نگـردد یـا معترض ،گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل را ارائه نکنـد اداره ثبت
مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت مـی نماید و صـدور سـند مالکیت مانـع از مراجعـه متضرر بـه دادگاه
نیسـت /.م .تاریخ انتشـار نوبـت اول .1400/4/13 :تاریخ انتشـار نوبـت دوم1400/4/29 :
محمد کاظم باقرزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
511/14اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی و اراضی و
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره  139960306012003863هیـات اول موضوع قانون
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه
ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای حسـن غالمـی فرزند محمد بشـماره
شناسـنامه  26صادره از کاشـمر در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت  25/74متر مربع از پالک
 5230فرعـی از 3026اصلـی واقـع در بخـش یـک حومـه کاشـمر بـه آدرس بلـوار مطهری – حاشـیه
خیابـان  12فروردیـن خریـداری از مالـک رسـمی  ،محمدجعفر شـریعت جعفـری احـدی از ورثه فاطمه
رفعـت آغـا شـریعت جعفـری محـرز گردیـده اسـت .لذا بـه منظور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به
فاصلـه  15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد ازتاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید  ،ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض  ،دادخواسـت
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد .بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول
اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد  /.م.تاریخ انتشـار نوبت اول تاریخ انتشـار نوبت
اول .1400/4/14 :تاریـخ انتشـار نوبـت دوم1400/4/29 :
احمد جهانگیر – قائم مقام رئیس واحد ثبتی کاشمر
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پیشبینی علی مطهری از توافق برجامی وین

علی مطهــری ،نماینده مردم تهران و نائــب رییس مجلس دهم
گفته من فکر میکنم آقای رئیسی این هوشیاری را دارد که منافع
ملت ایران را زیر پا نگذارد و اسیر شعارهای تندروها نشود .بنابراین
فکر میکنم توافق وین ظرف چند ماه آینده توســط دولت جدید
امضا خواهد شد.
 ۶۰درصد سروانیها آب شرب ندارند

ملک فاضلی نماینده مردم ســراوان در مجلس در تذکر شــفاهی
جلســه علنی امروز مجلس گفت :حــوزه انتخابیهام محرومیتی در
دل محرومیت است ،چرا که با وجود بحران کرونا با بی آبی مطلق
مواجه بودهاست ۶۰ .درصد جمعیت سراوان اصال آب شرب ندارند،
بنابراین چطور می توان کرونا را کنترل کرد؟ سهل انگاری وزارت
نیرو فوق العاده اســت و اصال توجهی به مردم ندارد .روز گذشته با
قطعی برق مواجه شــدیم که ثابت کرد سراوانی که نیروگاه ندارد،
میتواند هر روز بحران آفرین باشــد ،وظیفه وزارت نیرو کجاست؟
با وجود شــیوع کرونا و بیکاری مردم تدبیری شــود یا تعرفه های
آب و برق مردم این منطقه رایگان شــود یا در آن تخفیفی صورت
پذیرد/.ایسنا
هرمزگان با تهران و البرز چه فرقی دارد؟

آشــوری ،عضو مجمع نماینــدگان هرمــزگان در مجلس گفت:
مشخص نیســت بر چه مبنایی دولت با تعطیلی استان سیستان و
بلوچستان و بوشــهر در مقطعی و اکنون با تهران و البرز موافقت
می کند ،اما با درخواســت های مکرر استاندار هرمزگان مخالفت
می شــود .هرمزگان با تهران و البرز چه فرقی دارد؟ هرمزگان در
یکی از برهه های حســاس تاریخ خود قــرار دارد .به گونه ای که
از شــرایط بحرانی در شیوع کرونا عبور کرده و شاهد شرایط فوق
بحرانی در اکثر شهرســتان های آن هستیم .پیش از این استاندار
هرمزگان در روز  ۲۶تیرماه با اشــاره به اینکه اعمال محدودیت ها
و ضوابط رنگبندی در هرمزگان از امروز اعمال میشــود ،از ارائه
درخواســت تعطیلی کامل یک هفته ای هرمزگان در جلسه ستاد
ملی کرونا خبر داده بود/.ایسنا
رژه کاروان ایران در توکیو با گرمکن ورزشی!

کیکاوس ســعیدی دبیــرکل کمیته ملی المپیــک اعالم کرد در
راســتای احترام به افکار عمومی و به خاطر هجمههای ایجاد شده
نسبت به لباس طراحی شــده ،اینگونه تصمیم گرفته شده حضور
ورزشــکاران و دیگر نمایندگان کاروان ایران در مراســم افتتاحیه
المپیک  ۲۰۲۰با «پوشــش ورزشی» انجام شــود! او پیش از این
گفتــه بود  ۸۰میلیون ایرانی هر کس یک ســلیقه دارد.این لباس
از بین  ۲۳۰طرح انتخاب شــده است .همچنین سعیدی گفته بود
ورزشکاران گفتند که در این لباس راحت هستند .کشورهای دیگر

8

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

حسینرفیعی

هم از لباس کاروان خود گالیه داشتند/.ورزش سه
معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان کشته شدن
معترضان را تکذیب کرد

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان گفت :در روزهای اخیر
اخبار منفی و کذب زیادی در فضای مجازی در خصوص اعتراضات
مردم به کمبود آب در این اســتان در فضای مجازی منتشر شده
که با منتشــر شدگان این اخبار برخورد قانونی خواهد شد .ولی اله
حیاتی روز دوشــنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت:در هفته
گذشــته چند اعتراض محدود در مناطقی از اســتان خوزستان به
کمبود آب از ســوی مردم داشــتیم که به صورت کامال مسالمت
آمیز بــود و بدون درگیری ماموران انتظامی با آنان پایان یافت اما
موج ســواران معاند نظام در تالش هســتند که خبرسازی کنند و
به نوعی آرامش جامعه را بر هم زنند .وی اظهار داشــت :در جدید
ترین خبری که منتشر شــده تصویری از یک جوان سوسنگردی
که چند ســال پیش در یک نزاع محلی کشته شده را منتشر کرده
و آن را به نیروی انتظامی منتســب کرده انــد که به هیچ عنوان
درگیری در سوســنگرد یا دیگر مناطق اســتان با نیروی انتظامی
انجام نشــده که کسی کشته شده باشــد و این نشان می دهد که
دشــمنان نظام مستاصل شــده و به اخبار دروغین روی آورده اند.
حیاتی گفت :همانگونه که پیشــتر هم اعالم شــد تنها یک جوان
بیگناه در شــادگان در هفته گذشــته کشته شد و آن هم به دست
اغتشاشگرانی که به ســمت یک ترانس برق شلیک کردند و بعد
از اصابت تیر به ترانس و برگشــت آن این جوان بیگناه کشته شد
و قطعا به زودی عوامل آن هم شناسایی ودستگیر خواهند شد.
از ادعای نفو ذ تا فشار بر خاتمی

علی صوفی به تازگــی روایتی جدید از فرایند صمیمگیری نهاد
اجماعساز اصالحطلبان بیان کرده و از نفوذ در جریان اصالحات
برای ایجاد انشقاق و فشار بر خاتمی برای اتخاذ تصمیم سخن
گرفته است .جواد امام در گفتوگو با «شرق» :من عبارت نفوذ
در جبهه اصالحات را مناســب نمیدانم و آن را کامال تکذیب
میکنــم .اتفاقی که در این دوره از انتخابات در جبهه اصالحات
رخ داد ،اصــا عجیب نبود که بگوییم ماحصل نفوذ برخی بوده
اســت .عدهای با توجه به آنکــه  9نامزد اصالحات ردصالحیت
شــدند و شــش نفر هم به دلیل شــرایطی که ایجاد شده بود،
ثبتنــام نکردند و البته با علم بر اینکه مردم تمایل به شــرکت
در انتخابات ندارند ،نظرشــان این بود کــه نباید در انتخابات از
نامزدی حمایت کرد.
کیهان :اصغر فرهادی از تبلیغ کنندگان «جو بایدن» است

روزنامه کیهان نوشــت «پس از اظهارنظرهای سیاســی مختلف
اصغر فرهادی ،که ارتباطی با سینما و فیلمهای وی ندارد ،میشد

سازمان آگهیها051-38929823 :
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درگاه پرداخت امن

طالبان به مرز چین رسید؛زنگ خطر برای پکن یا راه ابریشم؟ /توافق وین توسط دولت رئیسی امضا خواهد شد
 /مذاکره با تلگرام دستوری حکومتی بود /متقاضیان واکسن در ارمنستان چقدر ارز خارج کردند؟
پیشبینی کرد که امســال هم در جشــنواره فیلم کن جوایزی به
فیلم او داده شــود .بهویژه اینکــه او از تبلیغکنندگان «جو بایدن»
رئیسجمهــور آمریکا هم بــوده و در مصاحبه با نشــریه ورایتی،
همزمان با بیان حرفهایی که رنگ و بویی علیه ایران دارد اظهار
کرده است« :مطمئن ًا حضور «جو بایدن» در جای خود ،همه دنیا را
به مکانی بهتر تبدیل میکند».
طالبان به مرز چین رسید؛زنگ خطر برای پکن یا راه ابریشم؟

سین کیانگ که حاال با طالبان هم مرز شده ،استانی در غرب چین
اســت که خود مختار اداره شده وقبال ترکستان خاوری خوانده می
شــد .اویغور های مســلمان دراین منطقه ساکنند و دولت مرکزی
چین به طور مداوم نگران فعالیت های تجزیه طلبانه در این بخش
اســت .به ویژه آنکه مسیر چین به غرب آســیا یا به اصطالح راه
ابریشم از همین اســتان می گذرد که برای پکن اهمیت بسیاری
دارد .گروه ترکستان شرقی تازه تاسیس نیست از سال  ۱۹۳۳آنها
در شــمال غرب چین فعال بوده اند و علیه حکومت مرکزی قیام
می کردند .در دهه های گذشــته این گروه به عربســتان و ترکیه
نزدیک بوده و بعد طالبان را دوســت نزدیکش قرار داده اســت .از
همین زاویه برخی کارشناسان می گویند که ترکیه و ایاالت متحده
از اینکه طالبان دوباره با سین کیانگ همسایه شده اند خوشحالند.
چرا که چین در دردســر بزرگی خواهد افتــاد که نزدیکی دو مرز
موجبش خواهد شد.
اطالعیه سازمان سنجش خطاب به مجلس :بفرمایید تحقیق
و تفحص!

ســازمان ســنجش آموزش کشــور در پی موافقــت امروز ۲۸
تیرمــاه  ۱۴۰۰نمایندگان مجلس شــورای اســامی با تحقیق
و تفحص مجلس شــورای اســامی توضیحاتی ارائه کرد .این
ســازمان آمادگی کامل خود را بــرای هرگونه تحقیق و تفحص
نهادهای رسمی کشــور اعالم کرده است .در این اطالعیه آمده
اســت« :سازمان ســنجش آموزش کشــور با بیش از  ۵۳سال
ســابقه ،مسئولیت سنجش و پذیرش دانشــجو در دانشگاه ها و
موسســات آموزش عالی کشــور را به عهــده دارد .در متن این
تحقیق و تفحص آمده اســت :ســازمان سنجش آموزش کشور
یکی از دستگاههایی است که تاکنون هیچ گونه گزارش عملکرد
شفافی به نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسالمی ارائه نداده
و ایرادات و ابهامات زیادی در حوالی آن مطرح بوده و روز به روز
این ابهامات و سواالت بیشتر میشود.

منتظر تورمی باشید که تاکنون آن را تجربه نکردید

مسعود خوانساری در توییتی نسبت به رشد نرخ تورم هشدار داد و
اعــام کرد :با توجه به عبور نقدینگی از  ۳۷۰۰هزار میلیارد تومان
منتظر تورمی باشــید که تاکنون آن را تجربه نکرده اید.به اعتقاد
وی ،طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی از  ۳۷۰۰هزار میلیارد
عبور کرده و نســبت به دو ســال پیش  ۲برابر شــده .اگرچه طی
ماههای گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی براقتصاد و تورم
هشدار داده شــده «امادریغ» .با این روند در ماههای آینده دولت
با تورمی رو به رو خواهد شد که هیچگاه درکشور تجربه نشده.
توافق وین توسط دولت رئیسی امضا خواهد شد

نائــب رییس مجلس دهم گفت :آنچه که تــا امروز دولت آمریکا
برای توافق پذیرفته مثبت است ،نباید آن را از دست بدهیم .برای
بقیه مسائل در آینده فرصت هست .من فکر میکنم آقای رئیسی
این هوشــیاری را دارد که منافع ملت ایران را زیر پا نگذارد و اسیر
شعارهای تندروها نشــود .بنابراین فکر میکنم توافق وین ظرف
چند ماه آینده توسط دولت جدید امضا خواهد شد/.برنا
جبهه پایداری امیدوار به نگاه مثبت رئیسی برای ورود به دولت

شرق نوشــت:پیش از انتخابات بســیاری بر این عقید ه بودند که
برخالف آنچه رئیســی میخواهد یا الاقل میگوید ،جبهه پایداری
نقش عمدهای در کابینه او خواهد داشــت.از ســوی دیگر ،برخی
اخبار رســیده مبنی بر عدم تمایل رئیســی به استفاده از زاکانی و
جلیلی حاکی از این اســت که شاید او تمایل چندانی به سپردن دو
نبش کابینه به این جریان ندارد؛ اگرچه ســابقه کاری رئیســی در
قوه قضائیه خالف این را میرســاند .رئیســی در قوه قضائیه علی
نادری ســردبیری ســایت رجانیوز نزدیک به جبهه پایداری را به
روابطعمومی این نهاد برد؛ فردی که زمانی عضو شورای مرکزی
جبهه پایداری بوده است.
متقاضیان واکسن در ارمنستان چقدر ارز خارج کردند؟

اعتماد نوشــت:در یک ماه اخیر بهطور متوسط  7میلیون دالر ارز
برای سفر به ارمنستان خارج شده است .به گفته سخنگوی گمرک
ایران 14 ،هزار ایرانی برای دریافت واکسن کرونا به ارمنستان سفر
کردهاند .اگر عدد 14هزار نفر خروج ایرانیها به ســمت ارمنستان
مبنا قرار گیــرد ،تا  25تیرماه  5میلیــارد و  600میلیون تومان از
ایرانیانی که به ارمنســتان رفتند ،عوارض خروج از کشور دریافت
و بــه جیب دولت رفته اســت .از آن جایی که از فروردین تا اواخر

اردیبهشت ،کشور درگیر پیک چهارم بود و امکان سفرهای خارجی
فراهم نبود ،فرض میشود تمام مسافران رفته به ارمنستان در سفر
اول خارجی خود بودند .درآمــد حاصل از خروج برای بار دوم این
تعداد از ایرانیان نیز هشــت میلیــارد و  400میلیون تومان خواهد
بود؛ یعنی ســر جمع 14 ،میلیارد تومــان از محل خروج ایرانیان از
کشور به دلیل تزریق واکســن در کشور همسایه به حساب دولت
واریز شد .توجه کنید که این آمار و ارقام فقط برای تقریبا یک ماه
اســت .اگر این روند در ماههای آینده تشدید شود ،قطعا هم تعداد
متقاضیان سفر به ارمنســتان باالتر میرود و به تبع آن خروج ارز
از کشــور شدت میگیرد و از ســوی دیگر ،میزان درآمد دولت نیز
افزایش پیدا میکند.
مذاکره با تلگرام دستوری حکومتی بود

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات در مجلس:مزیت رقابتی برای
پیامرســانهای داخلی را مورد تاکید قرار دادهایم .در مواردی مثل
ارزش افزوده و ســتاره مربع ما محکم ایســتادیم و تا آنجا که به
ما مربــوط بود تا ریال آخر پولش را به مــردم بازگرداندیم .مرداد
 ۹۶با نظر دادســتان وقت کشور آقای رئیســی ،مذاکره با تلگرام
آغاز شــد و پس از ارائه گزارش مذاکــرات در چهارم مرداد همان
ســال با مجوز دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی CDN ،ها در
ایران مجوز اســتقرار گرفتند .تفاهم صورت گرفته با تلگرام باعث
شــد صرفهجویی ارزی در خرید پهنای باند  ۱۸۰گیگابیت بر ثانیه
اینترنت شد .به من گفتند که شــما هزاران میلیارد تومان پول به
جیب زدهاید .به ایشان توضیح دادم که عددی که میگویند درست
نیســت و پول حاصل از این کار برای دولت است و به جیب کسی
نمیرود .مذاکره با تلگرام ،دســتوری بود که حاکمیت در مقطعی
برای ما صادر کرد و انجام دادیم .چون تلگرام مســائل امنیتی ما
را نپذیرفت ،دستگاه امنیتی شکایت کردند و مسدود شد .ما با این
پیامرسان قراردادی نداشتیم و صرفا یک تفاهم بود /ایسنا
پروانه سلحشوری :خدا میداند تاوان چه را پس میدهیم

پروانه سلحشوری ،نماینده اصالح طلب مجلس دهم به موضوع بی
آبی در خوزســتان واکنش نشان داد.وی در توئیتی نوشت:موضوع
فقطخوزســتان بی آب نیســت .کجای ایران آباد است که فقط
خوزســتان مانده باشــد.چه کردهاید با این همــه نعمت که پس
از ســالها مدیریت باید نظارهگر مرگ تدریجــی مردم ،طبیعت و
عقبماندگی سرزمینمان باشیم.خدا میداند تاوان چه چیز را پس
میدهیم.
منبع :تابناک

