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اختالفات ایران و آمریکا را نمی توان تنها به پرونده هسته ای تقلیل داد؛
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اجاره سالن ورزشی پهلوان وفادار در
مركز ناحيه يک شهر جديد گلبهار

يکساله

اجاره بهاء يکساله سالن
ورزشی 420/000/000
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تا انتخابات

وزیر کشور :بابت اجرای انتخابات
نگرانی نداریم

اختالفات ایران و آمریکا را نمی توان تنها به پرونده هسته ای تقلیل داد؛

علی روغنگران

Ali.solh.1980@gmail.com

روز جمعه آنتونی
بلینکــن وزیر
خارجه آمریکا
در جلســه
پرسش و پاسخ
در کمیته روابط
خارجــی مجلس
نمایندگان آمریکا
در رابطه با سوال
از
یکــی
نمایندگان مبنی
بر توافق ایــران و کره جنوبی برای
آزادسازی یک میلیارد دالر از وجوه
مســدود شــده ایران ،گفت« :این
گزارش نادرســت است .مادامی که
ایران به توافق هســتهای برنگشته،
رفــع تحریمی در کار نخواهد بود ،و
گزارشی که شما به آن اشاره کردید
نادرست است ».در سوی مقابل وزیر
خارجه ایران در واکنش به اظهارات
اخیر همتای آمریکایی خود مبنی بر
ممانعت از انتقال پولهای مســدود
شــده ایران در کــره جنوبی گفت:
«تکرار سیاست ترامپ نتیجه جدید
در برنخواهد داشت».
محمد جواد ظریــف طی پیامی که
در صفحه شــخصی خود در توئیتر
منتشر کرد ،نوشت« :ایاالت متحده
مدعی اســت که موافق دیپلماسی
اســت و سیاست شکســت خورده
خبرنگار

وزیر کشور گفت :نگرانی خاصی در زمینه اجرا و تامین امنیت انتخابات نداریم.
عبدالرضا رحمانی فضل ی در حاشیه جلسه امروز خود با استانداران سراسر کشور که به
صورت مجازی برگزار شــد اظهار کرد :الزم بود در پایان سال گزارشی از وضعیت استان
ها به لحاظ اقتصادی  ،سیاســی  ،اجتماعی و امنیتی از سوی استانداران داشته باشیم  .و
این جلســه با هدف بررسی اوضاع امنیتی کشــور قیمت کاالها در ایام نوروز انتخابات و
کرونا برگزار شد .
وی در ادامه گفت :در جلســه امروز وضعیت امنیتی کشــور چه به لحاظ عمومی چه به
لحاظ انتخابات بررســی و مقرر شد همه استان ها با حساسیت اطلس امنیتی انتخابات را
پیگیری و اجرا کنند .در حوزه امنیتی در حال حاضر و شرایط کنونی مشکل خاصی نداریم.
رحمانی فضلی درباره اقدامات وزارت کشور در زمینه قیمت ارزاق ایام نوروز تصریح کرد:
به عنوان مســئول ستاد هماهنگی و تبلیغ اقتصادی از  4ماه پیش تحلیل های خود را به
دولت ارائه کردیم و همچنین نگرانی های خود را نیز بیان کردیم .الزم اســت استانداران
در هماهنگی کامل با دولت و جهاد کشاورزی و وزارت صمت بوده و امور مربوط به تنظیم
و نظارت بر بازار را به دقت پیش ببرند.
تصمیم جدید دولت هم مطرح شد که در مورد تسهیل ورود کاال از مرزهای کشور است.
اســتانداران باید کمک کنند تا با تسهیل واردات به کشور کمبودهای داخل جبران شود و
استانداران مرزی هم باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند.
رحمانــی فضلی همچنین بیان کرد :انتخابات موضوع دیگر جلســه امــروز بود تاکنون
همه اقدامات و همکاری های الزم برای برگزاری انتخابات انجام گرفته اســت .ثبت نام
انتخابات شــوراها در حال انجام بوده و من همین جا از همه متخصصین و کارشناسان و
تحصیل کردندگان حوزه اجرایی و مدیریت شــهری دعوت می کنم که در این انتخابات
ثبت نام کنند.
وی با بیان این که نگرانی خاصی در حوزه انتخابات نداریم گفت :تقاضای ما ایجاد زمینه
برای جذب مشــارکت است .رهبری هم موضوع مشارکت را مطرح کرده است ،بنابراین
همه باید تالش کنیم تا بســتری مناسب برای مشارکت در انتخابات فراهم شود .وزارت
کشور  ،وزارت فرهنگ  ،شورای نگهبان ،صدا و سیما و اهداف همه باید به وسع خود در
این زمینه تالش کنند.
وزیر کشــور همچنین درباره ی آخرین وضعیت تصمیمات درباره ی بیماری کرونا گفت:
شهرهای قرمز و نارنجی با محدودیت سفر مواجه بودند ،اما سایر سفر به سایر شهرها آزاد
اســت ولی باید با رعایت پروتکل ها سفر انجام شود .اگر پروتکل ها رعایت نشود ،حتما
دچار خســارت می شویم .وزارت بهداشت هم در این زمینه نگرانی دارد .در این جلسه به
اســتانداران یاد آوری شد که با همکاری همه دستگاه ها تالش کنند تا عملکرد مثبت و
قابل قبولی برای سالمت مردم اجرایی شود.
وی خاطر نشــان کرد :پس از هماهنگی الزم میان دســتگاه ها و همکاری مردم شاهد
کاهش فوتی های کرونا هستیم ،البته خوزستان شرایط خاص خود را دارد ،اما این استان
هم به سمت شــرایط مطلوب می رود 4 .شهرستان از حالت قرمز خارج شده تست های
روزانه به  21هزار رسیده است.
وی در پایان تاکید کرد :مردم مراقب باشند تا بتوانند از تعطیالت خود لذت ببرند  .رعایت
پروتکل ها همچنان ضروری است.

«فشــار حداکثــری» دوران دونالد
ترامپ رئیس جمهوری پیشــین را
دنبال نمیکند».
وی افزود :اما آنتونــی بلینکن وزیر
خارجــه ایــاالت متحده بــا افتخار
درباره مسدود کردن انتقال پولهای
خودمان از طریق کانال سوئیس که
صرفا برای تهیه غذا و دارو اســتفاده
میشــود ،صحبت میکنــد .ظریف
خطاب به مقامات دولت جدید آمریکا
گفت« :تکرار سیاست مشابه ،نتیجه
جدید دربر نخواهد داشت و تنها راه
تعهد ،اقدام و جلسه است».
از ســوی دیگر رابرت مالی نماینده
ویژه وزارت امــور خارجه آمریکا در
امور ایــران به تارنمای اکســیوس
گفت که احتمال برداشــته شــدن
تحریمهای ایران بعید نیســت ،اما
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در
مورد رفع تحریمهای ایران ،گامهای
یکجانبــه برنمیدارد و این روند باید
دوجانبه باشــد .مالی درباره احتمال
تاثیــر انتخابات ایران بــر مذاکرات
هســتهای گفت« :انتخابات ریاست
جمهوری ژوئن (خــرداد ماه) ایران،
بر تصمیمهای دولت بایدن در مورد
پیشــرفت مذاکرات هسته ای ،تاثیر
گذار نخواهد بود».
او افزود« :ما قصد نداریم مذاکراتمان
را به انتخابات ایران ،وابســته کنیم،

فراتر از برجام

بلکه این روند بــه مقدار هماهنگی
مان با دفــاع از منافع و امنیت ملی
ایاالت متحده بستگی خواهد داشت.
به بیان دیگر ما قصد شــتاب دادن
یــا کند کــردن امور را بــا توجه به
انتخابــات (آتی ریاســت جمهوری)
ایران نداریم».
همچنین مدیرکل آژانس بین المللی
انرژی اتمی بار دیگر مدعی شــد که
بازگشت برجام به مسیر اصلی خود،
نیازمند حصول توافقی جدید اســت
چرا که شرایط نسبت به گذشته تغییر
زیادی داشــته است .رافائل گروسی
در گفتگــو بــا یورونیــوز ادعا کرد:
«اینطور نیست که بگویید یک شبه
به توافق سال  2015برمیگردیم .از
آن زمان تاکنون اتفاقهای بسیاری
روی داده است».
امیــد به مذاکــره و گفتگــو در هر
شرایطی وجود دارد .در مورد منازعه
سیاسی ایران و آمریکا در حال حاضر
از یــک طرف کشــورمان به دنبال
مذاکره احیای برجام اســت ،اما این
مســئله را به صورت مشروط مطرح
کرده که آمریکا تمامی تحریمهایی
که بعد از ســال  2015وضع شده را
لغــو کند ،تا ایران بــه تعهدات خود
عمل کند ،از سوی دیگر نیز آمریکا
میخواهد بــه برجام برگردد ،اما این
موضوع را مشروط به تحقق شروطی

کرده است .بنابراین در این زمینه دو
طرف به صورت مشروط تمایل خود
را به انجام مذاکــره اعالم میکنند
کــه این امر موضوع را پیچیده کرده
اســت .در چنین وضعیتی مذاکره به
عنــوان یک ابزار ،خالــی از ماهیت
خود شــده و به عنوان یک هدف از
سوی دو طرف تلقی میشود .در این
راستا دولت بایدن میخواهد مذاکره
کند ،اما پیش از آن میخواهد شروط
چندگانه خود را محقق سازد .در این
رابطه نامه  140ســناتور دموکرات و
جمهوری خواه مبنــی بر گنجاندن
مســائل موشــکی و منطقــهای در
مذاکرات پیشرو خود نشان میدهد
که موضع آمریکا در قبال برجام یک
مســئله فرا حزبی به شمار میرود.
ترامپ در سال  2018از برجام خارج
شــد هرچند که بسیاری در آن زمان
معتقد بودنــد او یک تنه آمریکا را از
توافق هســتهای با ایران خارج کرد،
اما همانگونه که االن برای بازگشت
مجدد ایاالت متحده به توافق سال
 2015بایدن و یــا دموکراتها تنها
تصمیمگیرنــده نیســتند ،ترامپ نیز
تنها اجرا کننده بــود .اما او با ایفای
نقــش خود در قالب تئــوری بازیگر
دیوانه این سیاســت آمریــکا را به
خوبی جلو برد .حــال نیز بایدن می
خواهد با تکیه بــر میراث اوباما و با

اهرم فشار تحریم حداکثری ترامپ،
منویات دولت آمریکا را محقق سازد.
بایدن تنها میخواهد با اســتفاده از
مکانیزم  1+5به میز مذاکره برگردد
تا عالوه بر موضوع هستهای ،مسائل
موشــکی ،منطقهای و حقوق بشری
را در مذاکــرات با ایــران بگنجاند،
بنابراین از نظــر آنها برجامی که در
ســال  2015امضا شــد ،دیگر االن
قابلیت بازگشــت ندارد و آمریکا نیز
چنین مســیری را دنبال میکند این
در حالی اســت که در ایران موضوع
مذاکره با دو معنای متفاوت استنباط
میشود.
اگر مذاکــره صورت گیــرد به این
معنی اســت که ایران فشار آمریکا
را پذیرفتــه ،امــا اگــر مذاکرهای
صورت نگیــرد عیان میشــود که
مقاومــت حداکثری در دســتور کار
قــرار دارد .برای همین اســت که
همواره مذاکره بــا آمریکا به عنوان
یک تابو در سیاســت خارجی ایران
رخ نموده اســت .مقامــات آمریکا
نشان داده اند که اگر قرار به مذاکره
باشــد ،میخواهند ایــن موضوع با
هماهنگی رهبری ایران باشــد .وزیر
امــور خارجه آمریکا نیــز دیگر این
موضــوع را فهمیده کــه اظهارات
روحانی و توئیتهــای ظریف دیگر
به تنهایی در اینباره کارســاز نیستند

و علیرغم گفته هایشــان منتظرند تا
در بهار سال آینده دولت جدید ایران
روی کار بیاید ،اما نفع این کار برای
آمریکاییها آن است که االن برجام
بستری را فراهم آورده تا بعد از چهار
ســال آمریکا و اروپا بار دیگر با هم
متحد شوند و مواضع خود را در قبال
ایــران یکپارچه کنند .تیم سیاســت
خارجی و امنیت ملی بایدن ،با مسئله
ایران کامال آشنا هستند .تمامی این
افراد در سال  2015در شکل گیری
برجام دخیل بودند و االن نیز رئیس
جمهــور آمریکا همگــی آنها را به
کار گرفته ،تــا بتواند پرونده تهران-
واشــنگتن را حل و فصل کند .البته
ذکر ایــن نکته ضروری اســت که
اگر ما مشــکل بین دو کشور را تنها
به ســطح موضوع هســتهای تقلیل
بدهیم ،تحلیل درســتی نکرده ایم.
چرا که دو طرف بر ســر موضوعات
مختلــف بــه خصــوص در منطقه
خاورمیانــه با یکدیگــر اختالفات و
تفاوت دیدگاه فاحشــی دارندو طی
ایــن چهار دهه گذشــته نیــز این
منازعه تا به امروز ادامه داشته است.
بنابرایــن این موضوع را باید در یک
سطح گستردهتر از موضوع هستهای
و برجام مورد تحلیل و کنکاش قرار
داد.

شکافی که بازهم پر نشد
افزایش حقوق کارگران چقدر به خط فقر نزدیک شد؟

3

سیده ریحانه موسوی

حداقل حقوق چگونه تعيين میشود؟

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

هرسال در ماههای

دولت مقداری در این امر

وی با توضیح اینکه اقتصاد کالن ،خود را در
شاخص تورم ،رشد اقتصادی و رشد نقدینگی
کــه حاصل اینهــا تراکنشهــای اقتصادی
و تصمیمــات اقتصلدی کالن دولت اســت
نشــان میدهد ،ابراز میکنــد :راهکار دیگر
تبدیــل حقوق و دســتمزد از حالــت ملی به
منطقهای است؛ ســالها است که این بحث
وجود دارد که شــرایط اقتصادی وخط فقر در
شهرهای بزرگ ،کوچک ،متوسط و روستاهه
کامال متفاوت اســت که طبیعتا باید افزایش
دســتمزدها متناســب با تمایزهایی که وجود
دارد باشد.

نمایندگان کارگری،

کارفرمایی و دولت است

مصوب میکند که هیچ یک
از این سه نماینده از آن

راضی نیستند .امسال اما
مراعات کرد

که مستاجر است باید اجاره بیشتری بپردازد و
قیمت کاالهای مصرفی نیز افزایش مییابد.
افزايش حقوق بدون افزايش رفاه

در واقــع حداقل مزد کمترین مبلغی اســت که
توســط افراد مربوط به این حوزه و با همکاری
یکدیگــر تعیین شــده و نباید کمتــر از آن به
کارگران پرداخت شود .مقدار حداقل دستمزد هر
ساله توسط سه حوزه اصلی کار و گارگری یعنی
دولت ،کارفرمایان و کارگران تعیین میشود.
معموال با آغاز نیمه دوم سال ،جلسات مشترکی
بین نمایندگان این سه گروه برگزار شده و بعد
از چنــد ماه گفتگو باالخــره در روزهای پایانی
سال و اسفند ماه ،یک مبلغ را به عنوان حداقل
حقوق اعالم میکنند.
قانون کار اصلیترین مرجع برای حل اختالفات
کارگری و همچنین تعیین کمترین میزان مزد
در هر سال است .به طور کل نباید میزان مبلغ
تعیین شــده از حد و حدودی که در این قانون
مشخص شده تجاوز کند.
عــدم تناســب حقــوق دریافتی بــا مخارج و
هزینههای زندگی در ایران طی چند سال اخیر
از مهمترین در خواستهای نمایندگان کارگران
و حقوق بگیران بوده است .بنابراین دولت باید

قدرت خرید مردم ،خط فقر و هزینه معیشــت
مــردم را مالک تعیین حداقل حقوق قرار دهد
که اعطای حقوق متناسب با وضعیت اقتصادی
و معیشتی مردم کمترین خواسته قانونی و مدنی
قشر حقوق بگیر است.
ماده  41قانون كار

در این ماده قانونی تاکید شــده که شــورای
عالی کار باید هر ســال نسبت به تعیین حداقل
دســتمزد کارگران واحدها و بنگاههای مختلف
در سراسر کشور اقدام کند.
ایــن ماده قانونی اشــاره میکند که شــورای
مذکور باید براساس چندین معیار مختلف دست
بــه تعیین این مبلغ بزند .یکــی از این معیارها
میزان و درصد تورمی است که از طرف مراجع
رســمی از جمله بانک مرکزی برای هر ســال
اعالم میشود.
بنابراین طبیعی اســت که اگر میزان تورم یک
سال باال باشــد ،به احتمال زیاد میزان کمترین
دستمزد نیز برای سال بعد از آن به همان شیب
افزایش خواهد یافت.

البته بد نیســت اشــاره کنیم کــه معموال بین
نرخهای اعالمی تورم از جانب نهادهای رسمی
بــا آنچه که عموم شــهروندان به لحاظ ذهنی
در این خصوص برداشت میکنند ،تفاوت وجود
دارد.
امــا ماده  41قانــون کار معیار دیگــری را نیز
برای تعیین این مبلغ در نظر گرفته اســت .در
معیار دوم تاکید شــده که حداقل مبلغ در نظر
گرفته شده باید به گونهای باشد که مخارج یک
خانواده ایرانی با تعداد متوسط را پوشش دهد.
افزايش  39درصدی حقوق كارگران

حداقل حقوق برای ســال آینده  3۹درصد باال
رفت .با این حســاب حداقل حقــوق دریافتی
کارگران به  2میلیون و  ۶50هزار تومان رسید.
عالوه بر این ســایر اقالم نیز نســبت به سال
جاری افزایش یافت.
دســتمزد روزانه  88هزار و  500تومان تعیین
شد ،پایه سنواتی برای  1400معادل  140هزار
تومان در نظر گرفته شــده و حق مســکن نیز
به  450هزار تومان رسید.حق بن کارگری هم

رابطه حقوق با تورم

یک کارشناس مسائل اقتصادی در این مورد
میگوید :موضوع حقوق و دستمزد یک رابطه
موازی با تــورم دارد ،اگرما به افزایش حقوق
اصرار کنیم منجر به افزایش تورم خواهد شد
و آن افزایش صورت گرفته در حقوق از طریق
تورم مستهلک میشود.
محســن بهرامی در گفتگو با «صبح امروز»
بیان میکنــد :به عنوان مثال در اســفندماه
تصویــب کردیم که می خواهیم  40درصد به
حقوق کارگران در ســال آینده اضافه کنیم،
این افزایش حقوق بالفاصله در ســال آینده
خود را در نرخ تورم نشــان میدهد و فردی

راهکار حل چالش حقوق كارگران

پایانی دولت افزایش
سه نفرهای که شامل

 ۶00هزار تومان تعیین شده است.
با این حســاب دریافتی کارگران اعم از حقوق
پایه و ســایر مزایا به چهار میلیون و  180هزار
تومان رسید .برای سایر سطوح نیز که دریافتی
پایه آنان از حداقل حقوق بیشــتر است میزان
افزایش حقــوق  2۶درصد به عالوه  248هزار
تومان تعیین شده است.

نیستند .امســال اما دولت مقداری در این امر
مراعات کرد.
بهرامی در پاســخ به این سوال که دولت باید
چه راهــکاری جهت از بین بردن چالشهای
این موضوع اتخاذ کنــد؟ اظهار میکند :یک
راهکار پرداخت کمکهای غیرمســتقیم ،بن
خانوار ،هزینه اوالد یا پرداخت جبرانی اســت؛
یعنی هر ســه یا شــش ماه یکبارمتناسب با
وضعیت اقتصــاد کالن ،مابهالتفاوت دریافتی
حقوق بگیــران و کارگران را پرداخت کند ،تا
هم بار مالی آن به یکباره تخلیه نشــود و هم
انتظارات مردمی به وجود نیاورد.

حقوقی را در کارگروه

Emeil: srm.6671@gmail.com

خبرنگار

نقش دولت در حل مشکالت

دولت با تعریف خط فقــر میتواند گام بزرگی
برای حل بخشــی از مشکالت اقتصادی کشور
که حقوقبگیران با آن دست به گریبان هستند
بردارد ،بنابراین نیاز بــه تعریف خط فقر امروز
بیش از گذشته احساس میشود.
اگر کمی به سطح جامعه نگاه کنیم خواهیم دید
که هر روز بر جمعیت فقیران اضافه میشــود.
برآورد میشــود که بیــش از  35میلیون نفر از
جمعیت کشور محتاج سریع حمایتهای دولتی
هســتند ،چراکه اکثریت کارگران و کارمندان،
حقوقبگیران حداقلی بوده و تامین نیازهایشان
به سختی انجام میشود.
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اقتصاد

درآمد ایــن روزهای افراد با
توجــه بــه مشــکالت
مختلف از شیوع ویروس
کرونــا گرفتــه تــا
رویدادهای اقتصادی به
کمترین مقدار خود رسیده و
مردم شــرایط ســختی را
ســپری میکنند .فشارهای
اقتصادی همچون افزایش
افسارگسیخته تورم ،کاهش
درآمد ،کاهش قدرت خرید
و افزایش فقر از یک سو و هزینههای ناشی از
شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر چالشهای
بسیاری را برای افراد به وجود آورده است.
خط فقر چقدر شد؟
افزایش لجام گســیخته تورم و نابسامان بودن
اقتصــاد بار دیگر خط فقر را جابهجا کرد ،آنطور
که گفته میشود خط فقر در جامعه برای خانوار
 4نفره  10میلیون تومان اســت .آخرین آماری
که در مورد خط فقر منتشــره شده ،مربوط به
اردیبهشت ماه امسال است ،که  ۹میلیون تومان
تخمین زده شــد ،حال با توجه به رشــد افسار
گسیخته تورم و افزایش گرانیهای زنجیرهای
طــی چهار ماه گذشــته در بخشهای مختلف
اقتصادی به نظر میرســد کــه خط فقر از 10
میلیون تومان نیز گذشته باشد.
خط فقــر  10میلیون تومان گویای شــرایط
ســخت خانوارهــای کمدرآمد بــه خصوص
کارگران است ،البته متناســب نبودن درآمدها
با خط فقر داســتانی تکراری در کشور بوده اما
اکنون افزایش هزینههای سبد خانوارها به دلیل
شیوع ویروس کرونا این عدم تناسب را بیش از
پیش مورد توجه قرار داده است.
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وی با بیان اینکه قبــل از اینکه آثار افزایش
خود را در درآمد کارگر نشــان دهد و موجب
باال رفتن سطح رفاه شــود ،در قالب تورم از
بین مــیرود ،تصریح میکند :مــا در قانون
برنامه چهــارم مجلس مــادهای را گذارانده
بودیم؛ بدیــن معنا که دولت بایــد در پایان
هرسال با توجه به نرخ تورمی که اتفاق افتاده،
مابهالتفاوت افزایش قانونی آن را با نرخ تورم
واقعی محاســبه کند و تفاضــل آن را ،برای
افزایش قدرت خرید حقــوق بگیران به آنان
پرداخت کند.
بهرامی ادامه میدهد :یعنی اگر فردی در سال
 ۹۹ماهیانه  3میلیــون تومان حقوق دریافت
میکند واین مقدار  10درصد نســبت به سال
 ۹8افزایــش پیدا کرده ،در حالی که نرخ تورم
 34درصــد بوده ،آن فــرد  24درصد کمتر از
نــرخ تورم حقوق گرفته و دولت باید در پایان
سال این مابهالتفاوت را به او پرداخت کند ،تا
آثار تورمی ابتدای سال برای او از بین برود.
كارگروه ناراضی

این اقتصاددان عنــوان میکند :اکنون با این
گرفتاری مواجه هستیم که هرسال در ماههای
پایانی دولت افزایــش حقوقی را در کارگروه
ســه نفرهای که شــامل نمایندگان کارگری،
کارفرمایی و دولت اســت مصوب میکند که
هیچ یک از این ســه نماینــده از آن راضی

حقوق ملی يا منطقهای؟

جلوگيری از مهاجرت با حقوق متناسب

این کارشــناس اقتصــادی تبییــن میکند:
دولت بایــد با ســرعت به ایــن جمعبندی
برســد که متناســب با شــرایط هزینهها در
شــهرهای مختلف ،دستمزدها را نیز متناسب
کنــد ،البته اعمــال این سیاســتها به یک
بسته سیاســتگذاری نیاز دارد ،بستهای که
در آن مســائلی مانند برخورد بــا مهاجرت،
ســرمایهگذاری در مناطق کوچک و محروم
و اولویتهایــی کــه موجب جــذب افراد به
شــهرهای کوچک میشــود مطرح باشد ،نه
اینکه حقــوق کارگران در شــهرهای بزرگ
را افزایش دهند تــا موجب حرکت جمعی به
سوی این شهرها شود.
محســن بهرامی خاطرنشان میکند :موضوع
حقوق و دســتمزد ،یک موضــوع چند بعدی
اســت که تحتتاثیــر سیاســتهای کالن
اقتصادی دولت اســت .بحــث ارز کامال در
دست دولت است و هیچ کارگری در نوسانات
آن نقشی ندارد ،اما بر میزان تورم تاثیر دارد و
بر زندگی تمام مردم اثرگذار است.

اجتماعی
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دردهای بسیار شایع اما ناشناس

مهسا ايزدخواه كارشناس آسيبشناسی ورزشی

حتمــا خیلــی پیــش آمــده کــه احســاس کمــر درد
شــدید داشــتید ،طوریکــه چنــد دقیقــه مینشــینید
و درد خیلــی زیــاد میشــه ،یــا بــا راه رفتــن نــه
چنــدان طوالنــی دچــار زانــو درد میشــوید یــا اگــر
بخواهیــد موهایتــان را ببندیــد یــا دســتتان را ببریــد
پشــت ســرتان درد زیــادی در ناحیــهس وســط بــازو
احســاس میکنیــد و ...نمونههــاش زیــاده ،و احتمــاال
بــا مراجعــه بــه پزشــک و ام آر آی و اینکــه هیــچ
مشــکلی نیســت مجبــور ب مصــرف مســکن میشــوید.
خــب احتمــاال بــا واژه ای بــه نــام دردهــای نقــاط ماشــهای ،گــره عضلــه یــا
تریگریپوینــت آشــنایی نداریــد .زمانیکــه عضــالت بــدون ارادهی مــا منقبــض
بشــن و تــو ایــن انقبــاض باقــی بمونــن گرفتگــی یــا اسپاســم عضلــه ایجــاد میشــه،
کــه باعــث خســتگی زودرس و بعضــا دردهــای گنــگ میشــه ک علتــش میتونــه
اســتفادهی زیــاد از عضلــه تــوی کارهــای تکــراری باشــه .زمانیکــه در نقطــه ای از
عضلــه بخاطــر گرفتگــی گــردش خــون کــم شــود ،حساســیت و درد در آن ناحیــه
از بقیــه بیشــتر میشــود ،و در خیلــی مواقــع دردرا در قســمت دیگــری احســاس
میکنیــم ،مثــال تــوی عضلــهی باســن گــره عضالنــی ایجــاد شــده و مــا درد
و در کمــر احســاس میکنیــم .یــا شــایعترین آن گــره در گــردن اســت و درد
ارجاعــی آن بــه منجــر بــه ســردردهای شــدید میشــود .و نمونــهی دیگــر آن
گــره در عضــالت پشــت و جلــوی ران اســت کــه درد را شــدید در مفصــل زانــو
حــس میکنیــم.
گرههــای عضالنــی بــه علــت اســترس ،تکــرار زیــاد یــک حرکــت ،فشــار زیــاد
روی یــک گــروه عضلــه ،کشــش هــای نامناســب و  ..ایجــاد میشــود .بــرای
مثــال آریشــگران و دندانپزشــکان و همچینــی معلمــان چــون بــدن را در وضعیــت
نامناســب و طوالنــی مدتــی نگــه میدارنــد ،و دســت طوالنــی مــدت در وضعیــت
بــاالی ســر قــرار دارد اصــوال گــردن درد و شــانه درد هســتن ،همچیــن کارمنــدان
ماننــد افــراد شــاغل در بانــک هــا بــه علــت طوالنــی نشســتن و بلنــد نشــدن از
پشــت میــز خــود دچــار کمــر درد میشــوند ،کــه اگــر مشــکل اساســی ماننــد
بیــرون زدگــی دیســک یــا تنگــی کانــال نخــاع و  ..نباشــد معمــوال بــا ماســاژ
درمانــی بهبــود نســبی پیــدا میکنــد.
بــرای رفــع ایــن درد هــا بهتــر اســت بــه یــک متخصــص مراجعــه شــود ک
بــا تســت هــای مختلــف عضالنــی منشــا درد یــا میــزان گرفتکــی و گرههــای
عضالنــی را تشــخیص دهــد .بــرای رفــع آن عــالوه بــر ماســاژ توســط یــک
شــخص متخصــص ،میتــوان اقداماتــی را هــم خــود فــرد انجــام دهــد ماننــد
اینکــه نقطــهی دردنــاک را روی یــک جســم ســفت ماننــد تــوپ تنیــس قــرار
دهــد و بــا حــرکات آهســته و چرخشــی محــدودهی درد را تحــت فشــار قــرار
دهــد ،بــه احتمــال خیلــی زیــاد بــا قــرار گرفتــن گــره عضلــه روی تــوپ تنیــس
درد یــک افزایــش ناگهانــی پیــدا میکنــد ک جــای نگرانــی نــدارد و بــرای رفــع
ایــن گرفتگــی هــا تحمــل یــک درد اولیــه تــا عضلــه از آن اسپاســم خــارج شــود،
الزم اســت.

کرونا و
چهارشنبه
آخرسال
ســرويس اجتماعی /بیماری
کرونا ،شیوع گسترده و خطرناک آن
کشــورهای دنیا را با تهدید و آسیب
های ویرانگری روبهرو کرده است.
مدافعان ســالمت از جان گذشته اند
و پیکره اقتصادی کشور دچار صدمه
شــده ،اما همچنان شیوع بیماری ما
را تهدیــد می کند .در این شــرایط
باید در روزهای پایانی ســال توجه
بیشتری داشته باشیم ،در خانه بمانیم
و درحالی نوروز باســتانی را جشــن
بگیریم که از حوادث چهارشنبه آخر
ســال نیز آگاهانه پیشــگیری کرده
باشیم.
بــه گــزارش روزنامــه صبحامروز،

خانواده ها در پیشــگیری از این
حوادث روزهای آخر سال سال نقش
مهمــی دارند .پــدران و مادران می
تواننــد کودکان و نوجوانان خود را با
خطرهای آتشبازی آشنا و به آنها
بیاموزند در مقابل مــواد محترقه و
منفجره چقدر آسیبپذیرند.
بیان برخی از تجربیات ناگوار گذشته
میتواند سودمند باشــد و بچهها را
هوشــیارتر کند .این هشدارها حتی
اگر تکراری باشــند خالــی از فایده
نیســتند.والدین میتوانند با توجه به
توصیههای زیر و به کار بستن آنها
احتمال بروز حوادث تلخ چهارشــنبه
آخر سال را بسیار کاهش دهند:

 .1بیشــتر کودکان معموال به دور از
چشم والدین ،مواد محترقه و منفجره
را خریداری و در جیب ،کیف یا کمد
اتاق پنهان میکنند ،اما این مواد به
دلیل درجه اشتعال پایین معموال زود
مشتعل میشــوند و گاهی خسارات
جبرانناپذیری به بار میآورند.
والدین باید عالوه بر توضیح خطرات
این مواد آتــشزا با نظارت دقیق بر
پول توجیبی کودکان و نحوه هزینه
کرد آن در این ایام نظارت بیشتری
بر رفتار و وســایل فرزندشان داشته
باشند و مواد سوختنی و آتشزا را از
دسترس آنها خارج کنند.
 .2چهارشــنبه آخر ســال ،سطحی

از هیجــان را در بیشــتر کودکان و
نوجوانــان ایجاد میکنــد که برای
آنها خوشــایند و لذتبخش است
و بــه همین دلیل مــا بهعنوان پدر
یا مادر معموال به ســختی میتوانیم
فرزندمان را به کلــی از این تجربه
هیجانــی بازداریــم ،امــا میتوانیم
هیجان آنها را تعدیل و رفتارشــان
را مدیریت کنیم .همچنین میتوانیم
شــرایطی فراهم کنیم که چهارشنبه
آخر سال برای آنها امنتر شود.
 .3یکــی از راههــای ایمنســازی
چهارشنبه آخر ســال این است که
خطرهای بالقوه این ایام را به خوبی
بــرای فرزندمان توضیــح دهیم و

قوانین و چارچوب تربیتی خود را به
آنها یــادآوری کنیم .اگر کودکمان
با ما همکاری کرد ،جواب او پاداش
و تشــویق اســت ،اما اگر او را منع
کردیم و نپذیرفت باید برایش شرط
بگذاریم و بهترین شــرط این است
که خودمان هم کنار او حضور داشته
باشیم و بر رفتارهایش نظارت کنیم
تا خطری تهدیدش نکند .ضمن آن
که دورهمی و تجمع در یک مکان،
قدرت شیوع ویروس کرونا را شدت
میبخشد و باید مراقب باشیم.
 .4کبریت و مواد آتشزا مانند نفت و
بنزین باید خارج از دسترس کودکان
نگهــداری شــود و هرگــز نباید به

کودک اجــازه داد با آتش زدن بوته،
هیــزم و امثال اینها در محیط خانه
یا پارکینگ ،جان خود و دیگران را به
مخاطره بیندازد.
 .5در پایان شــب افرادی که آتش
روشــن کردهاند باید بقایــای مواد
آتشبازی را در یک سطل آب ریخته
و دور بیندازیــد و قبل از ترک محل
حتما از خاموش شدن آتش مطمئن
شوید.
چهارشنبه آخر ســال نزدیک است
لطفا بــا رعایــت فاصلهگذاریهای
اجتماعــی ،این توصیههــا را برای
کاهش حوادث روزهای پایانی سال
جدی بگیریم.

روایتی کوتاه از دو  14سال متفاوت؛

فاطمه شریفی پژوهشگر و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
چنــدی پیش به منظــور بازدید از وضعیــت زنان مبتال به
ناهنجاری های اعصاب و روان سری به بیمارستان ابن سینا
زدم .در میان بیماران بستری در آنجا ،زنی به نام آرزو توجه
مــن را به خود جلب کرد .چرا کــه رفتارهای کامال عادی
داشــت و در سالمت دیده می شــد .آرزو  28ساله ،متاهل
و دارای دو فرزند  5و  11ســاله بــود .چند روز پیش ،پس
از مشــاجرات خانوادگی به اداره بهداشت محل سکونتش
مراجعه کرده و با تهدید به این که اگر به خانه برگردم بالیی
سر خودم و بچه هایم می آورم از کارمند اداره برای انتقالش
به جایی امن درخواست کرده بود.
آرزو از دوران کودکی اش خاطرات خوشــی به یاد نداشت.
به گفته او ،مادرش وســواس داشــت و برای شلوغی های
او بی تحمل بود و همیشــه با هم در جدال بودند .رضا که
به خواســتگاری اش آمد او را ناجی خود می دید .به گفته
خودش« ،ســوم راهنمایی بودم از مدرسه با مانتو ،شلوار و

«آرزو؛ سرانجام تلخ زندگی در محدودیت»

کیف مدرســه برای عقد به محضر رفتیم» .توقعاتی که از
همسرش داشت ایجاد شرایطی برای تحصیل و کار بود .اما
بدبینی رضا به او اجازه هیــچ فعالیت اجتماعی را نمی داد.
رضا هر روز صبح به مالقات او می آمد و پشت پنجره با هم
صحبت می کردند .صحبت هایی که طی  14ســال زندگی
ناگفته مانده بود .از چند لحظه ای که شنونده حرف هایشان
بودم این جمالت را به خوبی به یاد می آورم:
 «من از بیکاری و تو خونه نشســتن مشکل اعصاب پیداکردم .میخوام با تحصیل و کار پیشــرفت کنم .جلوی منی
یا پشت سرمی؟»
 «پشــتت نمی تونم باشــم .من نمی تونم برای تو چنینامکاناتی فراهم کنم».
آرزو به یکی از پرستاران گفته بود« :تنها کسی که از بودن
در اینجا راضی هســت منم .چون دارم فکر می کنم بعد از
ترخیص برای زندگیم چه کار کنم» .او تصمیم به طالق و
ترک فرزندانش گرفت .می گفت:

« 14ســال برای مادرم زندگی کردم؛  14ســال برای بچه
هایم؛ حاال  14سال می خواهم برای خودم زندگی کنم!»
سالهاســت که حق تحصیل و کار برای زن در ســندهای
ازدواج به صورت شــرط ضمن عقد درج می شود .اما درج
آن هم با مخالفت ها و مســائلی روبروســت .قانون مدنی
ایران که قانون حاکم بر خانواده می باشــد ریاست خانواده
را به عهده مرد گذاشــته است .اما اینکه این ریاست در چه
اموری باید باشــد و در چه اموری نباشد ،روشن نیست .نیاز
انسان به اجتماع نیازی انکار نشدنی است .فارابی فیلسوف
ایرانی ،انسان را موجودی مدنی بالطبع می داند .آیا تشکیل
خانــواده برای دختــران و برخورداری شــوهر از اختیارات
ریاست خانواده ،مستلزم از دســت دادن حقوق انسانی زن
اســت؟ با نگرش به جایگاه معنــوی واالی ازدواج در دین
انتظار می رود که این عمل موجب رشد و تکامل شخصیتی
انسان باشــد .آیا مرد در منصب ریاست خانواده اختیار دارد
که اعضای خانواده اش را از حقوق اساســی و شــهروندی

آنان محروم کند؟!
به داستان تلخ زندگی آرزو ،بی مادر شدن دو کودک افزوده
شد .به این پرســش که آیا پدر کودکان و احتماال نامادری
آینده آنها مراقبت های الزم را از دو کودک به عمل خواهند
آورد و حقــوق آنان را رعایت می کننــد یا خیر ،نمی توان
پاسخ امیدبخشی داد .اگر مادر آرزو به اصالح وسواس خود
کوشــیده بود ،چه بســا ازدواج ناموفق آرزو با هدف فرار از
بدخلقی های مادر انجام نمی شد و اگر آرزو حق بهره بردن
از توانایی ها و لذت انجــام کارهای مورد عالقه اش را در
زمان زندگی مشترک می داشت ،اکنون فرزندان او از وجود
مادر بهره مند بودند .ســوال دردآور دیگری که به میان می
آید این اســت که محرومیتی کــه آرزو از حمایت عاطفی
مادر در کودکی اش داشــته ،تا چند نسل آینده ادامه خواهد
داشت؟! بی شک بازتعریف مناسب ،منصفانه و اخالق مدار
حقوق و تکالیف زوجین در قانون و عرف جامعه می تواند از
بروز داستان های دردناک مشابه پیشگیری کند.

فیلمهایی با مضمون مهاجرت و جنگ
گفتگو با رامین رسولی کارگردان فیلم «سگها دیشب نخوابیدند»؛

احمد صبریان

خبرنگار

بـه راحتـی نتوانـد قصـه را درک کنـد یـا حتـی
مجبـور شـود برای بهتـر فهمیدن فیلـم ،یک بار
دیگـر آن راتماشـا کند .به همین سـبب نوشـتن
فیلمنامـه ایـن اثـر بسـیار دشـوار بود و یکسـال
بـه طـول انجامیـد .چون چهار داسـتان مسـتقل
را بایـد طـوری بـه هـم پیونـد مـیدادم کـه هم
از لحـاظ منطقـی قابل قبول باشـد و هـم بیننده
آن را درک کنـد.
فيلمبـرداری چـه مـدت زمـان بـرد و
لوكيشـنهای آن كجـا بـود؟
فیلمبـرداری ایـن اثـر بـه عنـوان محصـول
مشـترک ایران و افغانسـتان حـدود  18ماه طول
کشـید .لوکیشـنهای فیلـم در تهران ،مشـهد و
بخشهایـی نیـز در افغانسـتان جلـوی دوربیـن
رفـت شـد .عوامـل فیلم هـم از دو کشـور ایران
و افغانسـتان بودنـد.
چـه شـد كـه در دو فيلـم بلندتـان بـا
سـياوش حقيقـی تهيه كننده مشـهدی
تبـار سـينمای ايران همکاری داشـتيد؟
مـن و سـیاوش بیـش از بیسـت سـال اسـت

یکدیگـر را میشناسـیم و دوسـتهای خوبـی
هسـتیم .وقتـی شـنیدم ایشـان تهیـه کننـده
سینماسـت بهتـر دیـدم بـا دوسـت و رفیـق
قدیمـیام کار کنـم کـه از ایـن بابـت خیلی هم
خوشـحالم.
در دهـه اخيـر كارگردانـان سـينمای
افغانسـتان بـه فعاليـت در سـينمای
ايـران روی آوردهانـد .مگرامـکان
فيلمسـازی در افغانسـتان بـرای شـما
فراهـم نيسـت؟
چـرا در افغانسـتان هـم شـرایط فیلمسـازی
مهیـا اسـت بـه خصـوص در سـالهای اخیـر
کـه فیلمهـای خوبـی از ایـن کشـور راهـی
جشـنوارههای معتبـر دنیـا شـده اسـت .مـن
قسـمتهایی از فیلـم« سـگها دیشـب
نخوابیدنـد»را کـه نیـاز بـه لوکیشـنهای
افغانسـتان داشـتیم در کشـور خودم فیلمبرداری
کـردم .فیلمسـازان معمـوال بـر اسـاس شـرایط
و جامعـهای کـه در آن زندگـی میکننـد ،فیلـم
میسـازند .چون ایـده فیلمها معمـوال از اتفاقات

و تجربیـات پیرامونشـان شـکل میگیـرد.
دو فيلـم بلندتـان دربـاره مهاجـرت،
سياسـت ،شـرايط اجتماعـی در دوران
جنـگ افغانسـتان و آمريکاسـت.
خودتـان تمايـل داريـد در زمينـه چـه
موضوعـات ديگـری فيلـم بسـازيد؟
فیلمهـای من اجتماعی اسـت .شـاید در دل آنها
بـه مسـائلی مانند مهاجـرت یا جنـگ پرداختهام،
ولـی ژانـر اصلـی آنهـا اجتماعـی اسـت .برایـم
فرقـی نمیکنـد و دوسـت دارم همه نـوع ژانر را
تجربـه کنم .بیشـتر بـه تواناییهای خـودم نگاه
میکنـم تـا قصـهای را کـه انتخـاب میکنـم به
بهتریـن شـکل بسـازم .شـاید در آینـده فیلمـی
کمـدی یـا اکشـن هم جلـوی دوربیـن ببرم.
بـا توجـه بـه همکاریتـان بـا تهيـه
كننـده مشـهدی ،برخـی عوامـل
مشـهدی پشـت دوربيـن فيلمهايتان و
همچنيـن زندگـی و آمـوزش سـينما در
مشـهد ،نظرتـان در خصـوص مشـهد
چيسـت ؟

بـه هـر حـال انسـان در جایـی کـه سـالها
زندگـی کنـد دوسـتان زیـادی پیـدا میکنـد
و قـدم زدن درکوچـه و خیابانهـای مشـهد
و همراهـی دوسـتان و همـکاران هیچوقـت
فراموش نخواهد شـد .برگشـتن و دیدن شـهری
کـه در آن بـزرگ شـده و تحصیـل کـردهام و
همچنیـن دیـدن و کار کـردن دوباره با دوسـتان
قدیـم برایـم لـذت خاصـی دارد .
فيلـم سـگها ...در جشـنوارههای
خارجـی هم بـه نمايش درآمده اسـت.
واكنـش تماشـاگران خارجـی بـه فيلم
چگونـه بود؟
سـال گذشـته بـه خاطـر شـیوع کرونـا تقریبـا
تمـام جشـنوارههای سـینمایی تعطیـل شـدند
و بـا شـروع سـال جدیـد میـالدی ،نخسـتین
جشـنواره معتبـری کـه حضـوری برگـزار شـد،
جشـنواره« گوابـی »هنـد بـود کـه قدیمیترین
جشـنواره آسـیایی و یکـی از پانـزده جشـنواره
الف دنیاسـت .خوشـبختانه فیلم «سـگ ها»...در
بخـش مسـابقه بـا چهـارده اثـر دیگـر رقابـت
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کـرد .برخـورد منتقـدان و تماشـاگران حاضـر در
سـالن بـا فیلم خـوب بود .بـرای من هـم رقابت
بـا فیلمهـای معتبـری از نقـاط مختلـف جهـان
تجربـه فـوق العـادهای بـود.
مهاجـرت سـينماگران بـه خـارج از
كشـور را چگونـه ارزيابـی میكنيـد؟
بـه نظر مـن مهاجرت یـک چیز ضروری اسـت.
چـون انسـان هـا بـا بـودن در کشـورهای دیگر
بـا فرهنگهـای مختلـف روبـرو میشـوند و
تجربیـات جدیـدی بدسـت میآورنـد و تجربیات
و فرهنـگ خـود را بـه کشـورهای دیگـر منتقل
میکننـد .از دیـد مـن مرزهـا یـک چیـز غیـر
ضـروری اسـت کاش روزی برسـد کـه هیـچ
مـرزی بیـن کشـورها دنیا وجود نداشـته باشـه و
انسـانها بتواننـد بـرای زندگـی و یـا کار بـه هر
کجـا کـه دوسـت دارنـد ،بروند .
آيـا فيلمهـای كوتـاه و بلندتـان در
جشـنوارههای خارجـی بـه نمايـش
درآمـده جوايـزی دريافـت كردهانـد؟
فیلمهایـم در خیلـی از جشـنوارهها حضـور
داشـتهاند .فیلـم «سـگها دیشـب نخوابیدنـد»
هـم در حـال رفتـن بـه جشـنوارههای مختلـف
اسـت و فیلم« لینا »در سـال  2018برنده جایزه
بهتریـن فیلم به انتخاب تماشـاگران از جشـنواره
اسـتکهلم سـوئد شد.
گويـا فيلـم سـگها ...يـک اثـر ضـد
جنـگ اسـت میشـود در بـاره فيلـم
توضيـح بيشـتری بدهيـد؟
مـن فیمـم را از قصههـای واقعـی کـه در
افغانسـتان در طـول سـالیان جنگ اتفـاق افتاده
بـود ،انتخـاب کـردم و در یک منطقه مشـخص
آنهـا را کنـار هـم گذاشـتم و بـه هم پیونـد دادم
و از دل آنهـا یـک قصه مشـترک بیـرون آوردم.
سـعی کـردم بـه زندگـی مـردم در دل جنـگ
بپـردازم که با تمام مشـکالت همچنـان در حال
زندگـی هسـتند و ایـن که جنگ چـه تاثیراتی بر
زندگـی آنها گذاشـته اسـت.
در فيلـم «سـگ هـا »...گويـا بـه مقوله
سياسـت ،جنـگ ،خشـونت ،حضـور
آمريـکا در منطقـه و افغانسـتان و...
پرداختـه ايـد .ايـن پرداخـت سياسـی
اسـت يا با نگاهـی انسـانی و اجتماعی
آميختـه شـده اسـت؟
مـن فیلـم خـودم را سیاسـی نمیدانـم و اصـال
بـه سیاسـت عالقهای ندارم .بیشـتر سـعی کردم
نگاهـی اجتماعـی و انسـانی داشـته باشـم و این
کـه سیاسـت غلـط میتواند چـه عواقب شـومی

فرهنگو هنر

رامیـن رسـولی متولـد
1358هـرات افغانسـتان
اسـت که در  14سـالگی
درس و تحصیـل را رهـا
کرد .در  1۶سـالگی برای
آموزش سـینما در سـینمای
جـوان مشـهد بـه این شـهر
آمـد و پـس از پایـان ایـن
دوره ،در ایـن شـهر
فیلمسـازی را آغـاز کـرد.
رامیـن رسـولی فیلمسـاز
افغانسـتانی اسـت در کارنامـه کارگردانـی خـود
فیلمهـای کوتـاه« ،سـینماتوگراف» و «آنهـا که
در انتظارنـد»« ،طبقـه نهـم»« ،تصـادف»،
«بازگشـته»« ،مدیـر مجلـه»« ،همسـایه»،
«عروسـک مـن»« ،زنی کـه سـاعت ده آمد» و
دو فیلـم بلنـد «لینـا» و «سـگها دیشـب
نخوابیدند» را به ثبت رسانده است.
فیلـم سـینمایی «سـگها دیشـب نخوابیدنـد»
پـس از فیلـم «لینـا» دومین همکاری مشـترک
رامیـن رسـولی کارگـردان افغانسـتانی مقیـم
هلنـد و سـیاوش حقیقـی تهیهکننـده مشـهدی
تبـار سـینمای ایـران بـه شـمار مـیرود کـه
تهیهکنندگـی آثـاری چون «تابسـتان طوالنی»،
«مـادری» ،و «خـون خـدا» را برعهـده داشـته
ا ست .
در خالصـه داسـتان ایـن فیلـم آمـده اسـت:
«زندگی در روسـتایی دورافتاده و فراموش شـده
در افغانسـتان کـه در تصـرف طالبـان اسـت بـا
ورود یـک سـرباز آمریکایـی کـه بالگـردش در
نزدیکی آن روسـتا سـقوط کرده اسـت و توسـط
دختـری روسـتایی به آنجـا آورده میشـود ،دچار
تغییـر میشـود و» ...
در فرصتـی کـه دسـت داد بـا رامیـن رسـولی
کـه حـدود بیسـت سـال میشـود کـه بـه هلند
مهاجرت کرده از سـینما ،کارگردانی ،افغانسـتان،
مشـهد ،هلنـد و فیلمهایـش گفتیـم و شـنیدیم.
در فيلـم «سـگها ديشـب نخوابيدند»
چـه وجهـی از فيلمنامه برايتـان اهميت
داشـت كه بـا زبـان سـينما آن را بيان
كنيد ؟
من سـعی کـردم فیلمنامه را به گونهای بنویسـم
کـه تماشـاگر نتوانـد پایـان آن را حـدس بزند و
ایجـاز الزم را بـرای تعقیب تا پایان ماجرا داشـته
باشـد .تـالش کـردم در نوشـتن فیلمنامـه عمدا
از تکنیکـی اسـتفاده کنـم کـه تماشـاگر پـس از
تماشـای فیلـم بـا قصههـای آن درگیـر شـود و
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داشـته باشـد و باعـث ایجـاد جنـگ و بیچارگی
بـرای مردم شـود.
قصـد داريـد مسـير فيلمسـازیتان
صرفـا به سـاخت فيلمهايی بـا مضمون
افغانسـتان و مهاجـرت باشـد ،يا قصد
داريـد ديگـر گونههای سـينمايی را نيز
تجربـه كنيد؟
بـه هیـچ عنـوان قصد نـدارم یک مسـیر را دنبال
کنـم و همیشـه بـه دنبـال تجربههای نو هسـتم
برای همین سـعی دارم موضوعـات مختلف را در
کارهایـم مد نظر داشـته باشـم .فیلمنامه دیگری
هـم نوشـتهام کـه کال در پاریـس اتفـاق میافتد
و همـه شـخصیتهای آن فرانسـوی هسـتند.
همیشـه دوسـت دارم موضوعـات گوناگـون
را تجربـه کنـم و سـعی میکنـم از سـاخت
فیلمهایـی بـا موضوعـات تکـراری پرهیـز کنـم.
تـا چه حـد تمركزتـان را در كارگردانی
بـر حضـور در جشـنوارههای خارجـی
و كسـب جوايـز بـرای آثارتـان
گذ ا شـته ا يد ؟
هـر جشـنوارهای سیاسـت خـاص خـود را دارد و
اگـر قـرار باشـد بـه خاطـر جشـنوارهای فیلمـی
بسـازیم ،خـواه نـا خـواه کار سفارشـی میشـود.
بنابرایـن مـن بـه هیـچ عنـوان بـه حضـور در
جشـنواره خاصـی فکـر نمیکنم .سـعی میکنم
بـدور از ایـن دغدغههـای جشـنوارهای فیلـم
خـودم را همـان گونـه کـه دلـم میخواهـد بـه
بهتریـن شـکل ممکـن بسـازم.
اكـران عمومـی فيلمهايتـان و ديـده
شـدن از سـوی مخاطـب ايرانـی و
افغانسـتانی چقـدر برايتـان اهميـت
دارد؟
هـر فیلمسـازی از جملـه خـودم دوسـت دارد
فیلمـش دیـده شـود .مخاطبـان ایرانـی و
افغانسـتانی هـم بـرای مـن مهـم هسـتند .چون
بـه هـر حـال مـن فیلمهایـم را اول بـرای آنهـا
سـاختهام و موضـوع فیلمهایـم در آنجـا اتفـاق
میافتـد حتـی دو بازیگـر ایرانـی یعنـی امیـر
آقایـی و همایـون ارشـادی در فیلـم لینـا ،نقـش
آفرینـی کردهانـد .پـس بایـد فیلـم در آنجـا
نمایـش داده شـود تا برخـورد مخاطبـان با فیلم
را ببینـم کـه آیـا توانسـتهام مخاطبـم را راضـی
کنـم و اگـر فیلمـم نتوانسـت با مخاطـب ارتباط
برقـرار کنـد ،در پـی بر طـرف کردن اشـتباهاتم
باشـم .چـون دو فیلـم «لینـا» و «سـگ هـا» ...
محصـول مشـترک اسـت در پـی اکـران آنها در
ایـران هسـتیم.

در شهر
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پیشرفت فیزیکی  95درصدی پروژه احداث
بولوار الزهرا(س)

معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت:
پــروژه احداث بولوار الزهرا(س) واقــع در منطقه پنج درحال
حاضر از  ۹5درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.به گزارش
صبح امروز ،خلیل اهلل کاظمی در این خصوص افزود :عملیات
اجرایی این بولوار واقع در خیابان بابانظر  ۹4به طول  2۶0متر
و عرض  10متر در دو باند ســواره رو در تاریخ 10آذرماه ۹۹
آغازشد.وی اضافه کرد :در این پروژه زیرسازی در دوالیه شامل زیرسازی اساس و الیه اساس به
طول  5200متر ،جدول تک و کانیو به طول  520متر ،جدول آیلند به طول  520متر ،آســفالت،
سفت کاری و نازک کاری ساختمان مدرسه در دو طبقه به مساحت  33۶مترمربع اجرا شده است.

مرمت و آسفالت 5هزارمتر مربع از خیابان وحدت

شهردار منطقه یک از اجرای عملیات بیش از  5000مترمربع روکش آسفالت در راستای استقبال از بهار
 1400در خیابــان وحدت این منطقه خبر داد.به گزارش صبح امروز ،کوروش باوندی دراین خصوص
گفت :این اقدام با هدف باال بردن کیفیت آسفالت و کسب رضایت شهروندان و ساکنین در آستانه بهار
 1400صورت گرفته که در این عملیات بیش از  5000مترمربع از معابر این خیابان با  500تن آسفالت
گرم مرمت و روکش شده است.وی ادامه داد :با همت همکاران اجرایی منطقه این عملیات در کمتر از
72ساعت اجرایی و به بهره برداری رسیده است .باوندی افزود :از شهروندان در خواست می شود تا در
صورت مشاهده حفاری و تخریب آسفالت مراتب را با شماره تماس  137اعالم کنند.

آغاز مطالعات باستانشناسی در محوطه
تاریخی ارگ نادری شیروان

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی خراسان
شمالی گفت :مطالعات باستانشناسی و ساماندهی حفاظتی در
محوطه تاریخی ارگ نادری شیروان انجام میشود .به گزارش
صبح امروز حبیــب یزدانپناه اظهارکــرد :فصل جدیدی از
پژوهشهای زیربنایی ،مطالعات میدانی باستانشناسی و ایجاد
دو گمانه باستانشناســی بهمنظور شناخت توالی استقراری و
بقایای معماری در محوطه تاریخی ارگ نادری شیروان انجام میشود.به گزارش ایسنا ،به نقل از
روابط عمومی این اداره کل ،وی با بیان اینکه این پروژه با همکاری و مشاوره دانشگاه زابل انجام
میشــود و قرارداد مربوطه نیز منعقد شده است ،عنوان کرد :تپه نادری از مهمترین استقرارهای
باســتانی حوزه آبریز اترک است که از میانه هزاره چهارم پیش از میالد زندگی در آن آغاز شده
و تا دوره اســالمی زندگی در آن جریان داشــته است.یزدان پناه افزود :این اثر تاریخی با شماره
 703در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است و در دوره قاجار ،حکمرانان محلی شیروان بر فراز
این تپه باســتانی قلعهای ساخته و در گرداگرد آن بارویی ایجاد کرده بودند که منطقه مسکونی
را محصور کرده بود.

تاسیس،تغییراتشرکت

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص توســعه نیــروی رعــد تابــان درتاریــخ  14/12/13۹۹بــه شــماره ثبــت
آگهی
 7۶01۶بــه شناســه ملــی  1400۹8۶۶۶00ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع
عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :رشــته نیــرو :دربرگیرنــده امــور پیمانــکاری مربــوط بــه تولیــد ،توزیــع و انتقــال نیــرو اعــم
از نیروگاههــا ،شــبکه هــای بــرق و تاسیســات برقــی ،پســتهای توزیــع و الکترونیــک عــام و خــاص ،رشــته نیــرو شــامل دو رشــته
بــه شــرح مذکــور مــی باشــد :تولیــد نیــرو پســت ،انتقــال و توزیــع نیــرو بــرق رســانی ،احــداث شــبکه هــای فشــار متوســط و فشــار
ضعیــف و پســت هــای بــرق .ارایــه خدمــات مهندســی طراحــی و ســاخت در زمینــه پســت هــای بــرق ،تعمیــر و نگهــداری پســت
هــا و شــبکه هــای بــرق ،تامیــن تجهیــزات و ادوات برقــی ،توزیــع و انتقــال نیــرو .طراحــی و مونتــاژ تابلوهــای برق.طراحــی و
اجــرای سیســتم هــای اعــالن و اطفــاء حریــق .طراحــی و اجــرای سیســتم هــای ایمنی.طراحــی و اجــرای سیســتم هــای هوشــمند
ســازی.اجرای پــروژه هــای تاسیســاتی و الکتریکال.اجــرای پــروژه هــای خدمات.عقــد قــراداد بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
جهــت شرکت.شــرکت در مناقصــات و مزایــدات داخلــی و خارجــی جهــت شــرکت.اخذ وام هــای ریالــی و ارزی از کلیــه موسســات
و بانکهــای دولتــی و خصوصــی جهــت شــرکت .درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت :
از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان خراســان رضــوی  ،شهرســتان مشــهد  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر مشــهد،
محلــه شــهیدرضوی  ،خیابــان شهیدشیدایی[ســیدرضی_۶5ش قاســمی ، ]72بــن بســت شــهید هــادی شــیدایی  ، 17پــالک 227-
 ،طبقــه ســوم کدپســتی  ۹1881۶4۶۶8ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1,000,000ریــال نقــدی منقســم
بــه  100000ســهم  10ریالــی تعــداد  100000ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  1000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی
بانکــی شــماره  404-1۹8مــورخ  12/12/13۹۹نــزد بانــک ســینا شــعبه وکیــل آبــاد بــا کــد  248پرداخــت گردیــده اســت اعضــا
هیئــت مدیــره خانــم مریــم حســینی بــه شــماره ملــی  0۹2254۶33۹و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای امیــر مهــدوی نــژاد بــه شــماره ملــی  0۹45552378و بــه ســمت رئیــس
هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای حســین مهــدوی نــژاد بــه شــماره ملــی  ۶52۹8542۹0و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت
مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات
 ،قراردادهــا عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء منفــرد رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم لیلــی شــیرمحمدی علــی اکبــر خانــی بــه
شــماره ملــی  084۹۶55021بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت  1ســال خانــم مهــال جامــی بــه شــماره ملــی  0۹22504873بــه
ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت  1ســال روزنامــه کثیــر االنتشــار صبــح امــروز خراســان رضــوی جهــت درج آگهــی هــای
شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد .اداره کل ثبــت اســناد
و امــالک اســتان خراســان رضــوی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری مشــهد ()110871۶

تاسیس،تغییراتشرکت

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود زریــن چــوب فــروزان ســپهر درتاریــخ  10/12/13۹۹بــه شــماره
آگهی
ثبــت  75۹23بــه شناســه ملــی  1400۹850370ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت
اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :طراحــی  ،مشــاوره  ،اجــراء  ،تعمیــر و نگهــداری و بازســازی کلیــه پــروژه
هــای معمــاری و عمرانــی وبازســازی و ســاختمان ســازی و دکوراســیون و نمــا  ،پــروژه هــای برقــی و الکتریکــی  ،پــروژه هــای
تاسیســاتی و پــروژه هــای خدمــات اجــرای کلیــه خدمــات شــهری اعــم از مبلمانهــای شــهری ،رنــگ آمیــزی جــداول و جــدول
کشــی،برق کشــی و بــرق رســانی فــراوری  ،بســته بنــدی ،تولیــد  ،مونتــاژ  ،توزیــع و پخــش و طراحــی انــواع محصــوالت چوبــی
و فلــزی شــامل انــواع درب،انــواع کابینت،کمــد و محصــوالت دکوراتیــو طراحــی و تولیــد انــواع کاالهــای چــوب و مبلمــان خانگــی
و صنعتــی خدمــات بــرش کاری و طراحــی بــرروی انــواع فلــز و طراحــی و تولیــد انــواع محصــوالت فلــزی و فــوالدی خریــد و
فــروش و توزیــع و پخــش کاالهــای مجــاز فــراوری  ،طراحــی  ،تهیــه  ،تولیــد و توزیــع و بســته بنــدی و پخــش انــواع محصــوالت
آشــامیدنی و غذایــی  ،شــیمیایی  ،کاالی برقــی و الکتریکــی ،آرایشــی بهداشــتی  ،الســتیکی و پالســتکی و چــوب و فلــز گشــایش
اعتبــار و ایجــاد  LCبــرای شــرکت نــزد بانکهــا اخــذ وام و اعتبــارات بانکــی بصــورت ارزی و ریالــی از بانــک هــای داخلــی و
خارجــی جهــت شــرکت خریــدو فــروش و صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای مجــاز تهیــه طــرح هــای توجیهــی اخــذ و اعطــاء
نمایندگــی شــرکتهای معتبــر داخلــی و خارجی،شــرکت در کلیــه مناقصــات پیمانهــا و مزایــدات دولتــی و خصوصــی درصــورت لــزوم
پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان خراســان
رضــوی  ،شهرســتان مشــهد  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر مشــهد ،محلــه امیرالمومنیــن(ع)  ،بزرگــراه فجــر  ،خیابــان خیــن عــرب ،
پــالک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی  ۹1۹۶8۹3118ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1,000,000ریــال نقــدی
میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای ســید جعفــر هاشــمی مقــدم بــه شــماره ملــی  0۹41451۶41دارنــده  10000ریــال
ســهم الشــرکه آقــای ســید جــالل هاشــمی مقــدم بــه شــماره ملــی  0۹4154۹8۶0دارنــده  ۹۹0000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا
هیئــت مدیــره آقــای ســید جعفــر هاشــمی مقــدم بــه شــماره ملــی  0۹41451۶41و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت
نامحــدود آقــای ســید جــالل هاشــمی مقــدم بــه شــماره ملــی  0۹4154۹8۶0و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه
ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت
از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا ،عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیــر عامــل
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار صبــح امــروز خراســان
رضــوی جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت
نمــی باشــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان خراســان رضــوی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری مشــهد
()1108731

511/1اداره 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

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی 1 .ـ نظــر بــه دســتور مــواد  1و 3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند
رســمی مصــوب  13۹0/۹/20و برابــر رای شــماره  13۹۹۶030۶01300144۹مــورخ  13۹۹/8/۶هیــات اول موضــوع مــاده
یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد
حســین طاهــری ثانــی نوقابــی فرزنــد عباســعلی در ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ ( برابــر جوابیــه شــماره 13۹۹/7/28 -2433
بــا کاربــری مصــوب بــاغ ) بــه مســاحت  11۶2/73متــر مربــع از پــالک شــماره  ۶40فرعــی از  -4اصلــی واقــع در اراضــی
نوقــاب بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد خریــداری شــده از آقــای ذبیــح الــه توکلــی زاده مالــک رســمی محــرز گردیــده
اســت ،لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13
آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها
منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــالم شــده اعتــراض داشــته باشــند
بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت
محــل وقــوع ملــک تســلیم و گواهــی تقدیــم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض
مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل
دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت
قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض ،گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت
بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .تاریــخ انتشــار نوبــت
اول.13۹۹/12/10 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم13۹۹/12/25 :
سید ضیاء الدین مهدوی شهری ـ رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی اعالم کرد:

296
منزلسازمانی
مشمولفروش
از طریق مزایده
مدیر کل راه و شهرســازی گفت 2۹۶ :واحد
منزل سازماني استان خراسان رضوی مشمول
فروش میشود .به گزارش صبح امروز چندی
پیــش موضوع نحــوه اســتفاده از خانههای
سازمانی(دولتی) در رسانهها مطرح شد به سراغ
مدیر کل راه و شهرســازی خراســان رضوی
رفتیم.
به گــزارش صبح امروز ،قــدرت اله ابک در
این باره اظهار کرد :در گزارشــي که در برنامه
گزارش  5شبکه استاني در تاریخ ۹۹/10/14
به موضوع خانه هاي سازماني و به طور خاص
به خانه سازماني که یکي از مدیران کل عزل
شده در استان در آن سکونت داشته اند پرداخته
شده که ملک مذکور در تاریخ  ۹۹/۹/20دقیقا
در مهلت تعیین شــده توســط مرجع محترم
قضایي تخلیه شــده و تحویل اداره کل بوده
است ،و درحالي که گزارش مذکور  24روز پس
از تخلیه ملک تهیه شــده است و در قسمت
هاي دیگر این گزارش نیز برخی موارد مطرح
شده درباره موضوع خانه های سازمانی صحیح
نبود و حقوق برخی افراد در این گزارش رعایت
نشــده بود .از جمله اینکه جابه جایی یکی از
مدیران ایــن اداره کل هیچ گونه ارتباطی به
خانه های سازمانی نداشته است.
مدیرکل راه و شهرســازی خراســان رضوی
افزود :بخشی از صحبت ها د در خصوص روند

فروش خانه های سازماني به صورت گزینشی
حذف شده بود.
وی گفت :در گذشــته امــکان واگذاری خانه
های ســازمانی با شرایط خاصی به افراد واجد
شرایط و ساکن در زمان تصویب قانون وجود
دارد داشت و این شــائبه بوجود آمده بود که
براي ساکنین امکان دریافت واحد وجود دارد
در حالیکه بر اســاس ماده  8قانون ساماندهي
و حمایــت از تولید و عرضه مســکن در حال
حاضر فروش خانه هاي ســازماني از طریق
مزایده عمومي امکان پذیر است که در گزارش
صداوسیماي استان به صورت گزینشي بخشي
از صحبت هاي مربوط به شرایط فعلي فروش
خانه هاي سازماني حذف شده است.
وی افزود :از ایــن رو همه افرادی که در این
خانه ها ســکونت دارند توجه داشته باشند که
این موضوع هیچ گونه حقی برای واگذاری این
خانــه ها به آنها فراهم نخواهد کرد و آنها نیز
همانند سایر افراد دیگری که در مزایده ای که
از طریق آگهی روزنامه ها اطالع رسانی خواهد
شد باید شــرکت کنند و این مزایده است که
مشخص خواهد کرد که مالک این واحدهای
مسکونی چه فردی باشد.
وجود  849واحد خانه سازمانی در استان

ابک به تعداد کل منازل سازماني استان اشاره
کرد و گفت :مجموع واحدهاي ســازماني در

511/2اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 .برابر رای شماره  13۹۹۶030۶271004348هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید احمد
نجات حسینی فرزند سید اصغر در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت  8۶/40متر مربع قسمتی از پالک  74فرعی
از  10اصلی بخش  ۹واقع در خیابان مطهری  4۹فرقانی  5انتهای کوچه سمت چپ درب روبروی کوچه بن بست پالک ۹
اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه حاج سید غالمعلی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ضمنا صدور سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهد شد .م.الف 141تاریخ انتشار نوبت اول .13۹۹/12/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم13۹۹/12/25 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

511/3اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی برابر رای شماره  13۹۹۶030۶012003۹۶4هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
مرتضی فتحی فرزند حسن بشماره شناسنامه 123۶صادر ه از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 142/40
متر مربع از پالک  2فرعی از  14۶8اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر به آدرس خیابان  15خرداد  3خریداری از
مالک رسمی آقای سید علی اصغر عسکری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول . 13۹۹/12/10:تاریخ انتشار
نوبت دوم 13۹۹/12/25 :
محمد محمد زاده  رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

511/4اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

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

برابر آرای شماره  13۹۹۶030۶012003۶52الی  13۹۹۶030۶012003۶57هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضیان آقای سید محمد طباطبایی تربقان فرزند سید حسن بشماره شناسنامه  32۹در سه دانگ مشاع از
ششدانگ یکباب ساختمان  ،زهرا طباطبایی تربقان فرزند سید حسن به شماره شناسنامه 320در یک نیم دانگ مشاع از
ششدانگ  ،مجید حسینی یزدی فرزند سید علی محمد به شماره شناسنامه  140در سه هفتم دانگ مشاع از ششدانگ ،
سید ابوالفضل حسینی یزدی به شماره شناسنامه  11583فرزند سید علی محمد در سه هفتم دانگ مشاع از ششدانگ ،
منیر السادات حسینی یزدی فرزند سید علی محمد به شماره شناسنامه  14در سه چهاردهم مشاع و سید مهدی حسینی
یزدی فرزند سید علی محمد به شماره شناسنامه  12243در سه هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 447/35متر مربع از پالک  3140اصلی واقع در بخش یک کاشمر به آدرس خیابان بهبودی خریداری از مالک رسمی
آقای سید حسن طباطبایی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
 ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول . 13۹۹/12/10:تاریخ انتشار نوبت دوم 13۹۹/12/25 :
محمد محمد زاده  رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

511/5اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 .برابر رای شماره  13۹۹۶030۶021000۹۶۶هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اصغر مهربان فرزند
محمد به شماره شناسنامه  23۶صادره از بردسکن درششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  270/8۶متر مربع قسمتی
ازپالک  1140فرعی از  4اصلی واقع درخراسان رضوی بخش  4حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی
آقای درویش علی دشتی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول . 13۹۹/12/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم13۹۹/12/25 :
غالمرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسناد وامالک بردسکن

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

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 .برابر رای شماره  13۹۹۶030۶021000۹21هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم نجفی فرزند علی به
شماره شناسنامه  28۹صادره از عشق آباد درششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  173متر مربع قسمتی ازپالک 1422
فرعی از  4اصلی واقع درخراسان رضوی بخش  4حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای احمد طالب زاده
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول . 13۹۹/12/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم13۹۹/12/25 :
غالمرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسناد وامالک بردسکن

اســتان  84۹مورد بوده که  553واحد آن در
شــهرهاي محروم ،مرزي و زیر  25هزار نفر
جمعیت است و مشــمول قانون فروش خانه
هاي سازماني نمي شود و باید به عنوان خانه
هاي ســازماني حفظ گردد و  2۹۶واحد منزل
ســازماني باقي مانده در سطح استان مشمول
فروش مي باشــند که  88واحد آن در شــهر
مشــهد بوده اســت که تاکنون  20واحد آن
فروخته شده و  ۶8واحد باقي مانده است.
مکاتبه برای تخليه  31واحد مسکونی

مدیرکل راه و شهرســازی خراســان رضوی
دربــاره اقدامات انجام گرفته در این خصوص
گفــت :اقدامات زیادی توســط این اداره کل
و دســتگاه قضایی در خصــوص خانه های
سازمانی شهر مشــهد انجام گرفته که از آن
جمله مي توان به ارســال نامــهای به معاون
محترم دادستان مشهد در تاریخ دوم دی ماه و
 21و  2۹بهمن ماه سال جاری مبني بر تخلیه
 31واحد از خانه های سازمانی تحت مالکیت
دولت اشاره کرد.
ابک افــزود :همچنین برای بهره برداری بهتر
از واحدهای مذکور مکاتبهای با سازمان ملي
زمین و مســکن در اســفندماه سال جاری به
منظور اخذ مجوز استفاده از عرصه هاي خانه
هاي سازماني در جهت تولید مسکن با استفاده
از مکانیزم مشــارکت در ساخت انجام گرفته

است.

انتخاب كارگزار برای انجام امور مرتبط
با واگذاری

مدیر کل راه و شهرســازی خراســان رضوی
تصریح کــرد :از آنجایيکه قبــل از فروش
واحدها باید اقدام به اخذ پایان کار و سند تک
برگ کرد برای تسریع در این امر انتخاب یک
کارگزار به منظور انجام امور قانوني در دستور
کار اداره کل قرار دارد.
ابک افزود :با عنایت به اینکه عرصه  48واحد
بلوار شــهید فرامرز متعلق به آســتان قدس
رضــوي اســت در خصوص تعییــن تکلیف
موضوع با توجه به بند  10شــیوه نامه اجرایي
ماده  8قانون فــوق الذکر و آیین نامه اجرایي
آن جلساتی برای تقسیم بالمناصفه عرصه یا
مشارکت در ساخت مجدد مجموعه و یا تهاتر
سهم اداره کل با عرصه در اختیار اراضي آستان
قدس رضوی در شهرســتان های نیشابور و
سبزوار در حال انجام است تا وضعیت مجموعه
فوق الذکر تعیین و تکلیف شود.

511/7اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 .برابر رای شماره  13۹۹۶030۶003001353مورخ  13۹۹/11/12هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم معصومه اله یاری فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه  285۶8صادره از تربت حیدریه در ششدانگ اعیان
یک باب ساختمان به مساحت  ۹۶/30متر مربع قسمتی از پالک  11۶فرعی از  5اصلی بخش  ۹مشهد واقع در مجد
 20پالک  20اعیان متعلق به خود متقاضی وعرصه موقوفه گوهرشاد آغا محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م.الف 20۹تاریخ انتشار نوبت اول:
 .13۹۹/12/25تاریخ انتشار نوبت دوم1400/1/15 :
محمد جواد غالمی ـ رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد

511/8اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 .برابر رای شماره  13۹۹۶030۶003001413مورخ  13۹۹/11/23هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم طیبه صدیقی فرزند غالمحیدر به شماره شناسنامه  11۶3صادره ازتربت جام در سه دانگ مشاع از ششدانگ
اعیان یکباب ساختمان به مساحت  12۶/25متر مربع قسمتی از پالک  1۹1۹1فرعی از  232اصلی بخش ۹مشهد واقع
در کوشش  12بعد از چهارراه اول پالک  1/83اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه آستان قدس رضوی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد .م.الف  1۹۹تاریخ انتشار نوبت اول .13۹۹/12/25 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/1/15 :
محمد جواد غالمی ـ رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد

511/9اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 .برابر رای شماره  13۹۹۶030۶003001414مورخ  13۹۹/11/23هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای حسین تقی زاده فرزند اسداهلل به شماره شناسنامه  1527صادره ازطبس در سه دانگ مشاع از ششدانگ
اعیان یکباب ساختمان به مساحت  12۶/25متر مربع قسمتی از پالک  1۹1۹1فرعی از  232اصلی بخش  ۹مشهد واقع
در کوشش  12بعد از چهارراه اول پالک  1/83اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه آستان قدس رضوی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد .م.الف 1۹7تاریخ انتشار نوبت اول .13۹۹/12/25 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/1/15 :
محمد جواد غالمی ـ رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد

511/10آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای سعید بیگدلی برابر وکالت نامه با شماره رهگیری  jwaurnkifamiوکالتا از طرف آقای یحیی سرداری
متولی موقوفه میرزا محمد شفیع اعتماد الدوله به استناد  2برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند
مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان سه دربند دکان ویکباب اصطبل وقفی به شماره پالک  83الی  8۶اصلی بخش  2مشهد
که متعلق به موقوفه می باشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است وبا بررسی دفتر امالک معلوم شد ششدانگ ذیل
ثبت  5۹22صفحه  2۶5دفتر  54به شماره چاپی  420712به نام آقای خان بابا سرداری فرزند مرحوم یحیی بعنوان متصدی
در وقف صادر گردیده  .دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد .لذا این بخشنامه به استناد ماده  120آئین قانون ثبت امالک
صادر گردید .لذا به استناد ماده  120اصالحی قانون ثبت  ،مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید .بدیهی است در صورت
عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت
المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .م.الف 217
محمد جواد غالمی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس

511/11آگهی فقدان سند مالکیت

مکاتبه با استانداری

مدیر کل راه و شهرســازی خراســان رضوی
یادآور شــد :در خصــوص تخلیه واحدها طی
مکاتبهای با استانداری خراسان رضوي ضمن
ارائه گزارشــی درباره اقدامات انجام شــده،
درخواست شده تا با کلیه دستگاههای اجرایي

نظر به اینکه آقای علی اکبر داوودی برابر نامه شماره 25/۹۹/ 203344مورخ  13۹۹/10/8به نمایندگی از طرف شهرداری
مشهد باستناد  4برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه
نموده و مدعی است اسناد مالکیت ششدانگ یک باب منزل به شماره پالک  150اصلی بخش یک مشهد که متعلق
به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است .با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل
شماره ثبت  21۹دفتر  40صفحه  52۶بنام رضا آذرخشی و ذیل ثبت  21۹دفتر  2صفحه  2۹1بنام بانو اشرف الملوک
بدیعی بالمناصفه ثبت و اسناد به شماره چاپی  4۶7118و  25124صادر گردیده است .سپس مع الواسطه برابر سند قطعی
 30۹72مورخ  1351/5/7دفترخانه  4۹مشهد بنام شهرداری مشهد منتقل شده است .سپس برابر صورتمجلس تفکیکی
 1۹8۹۹مورخ  1353/10/5به سه قطعه تحت پالکهای 1و 2وباقیمانده  150تفکیک که قطعات 1و 2فرعی به غیر منتقل
و باقیمانده در مالکیت شهرداری باقی مانده است .دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد .لذا به استناد ماده  120اصالحی
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل
سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید .بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا
وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی
اقدام خواهد شد .م.الف21۶
محمد جواد غالمی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس

در شهرهاي مشمول مکاتبه مبني بر عدم ارائه
درخواست جدید جهت اســتفاده از واحدهای
خانه های ســازمانی و نیــز پیگیری تخلیه
واحدهای مسکونی در شهرهای مذکور اقدام
شــود تا امکان فروش این واحدها میسر شود.
همچنین درخواست شده به فرمانداریها نیز
ابالغ نمایند تا از واگذاری واحدها به کارکنان
دولت خود داری تا امــکان فروش واحدها از
طریق مزایده عمومي فراهم شود.
تخليه  26خانه سازمانی

ابک با بیان این کــه در نتیجه پیگیري هاي
انجام شــده و همکاري همه جانبه دادستاني
محترم مرکز استان تا کنون نسبت به تخلیه
 2۶مورد اقدام شــده و تعییــن تکلیف الباقي
واحدها بر اساس ضوابط و مقررات ابالغي در
دســت اقدام است ،افزود :همچنین در جلسه
ای کــه با حضور اینجانب ،معاون امالک این
اداره کل و مرجع قضایی در مورخ  ۶اسفندماه
با معاون دادســتان مرکز اســتان داشته ایم
هماهنگیهای الزم به منظور تخلیه واحدهای
مشمول تخلیه انجام شده است.
وی ادامه داد :به جز خانه های سازمانی که در
شهرهای زیر  25هزار نفر ،شهرهای محروم
و یا شــهرهای مرزی وجــود دارند که قانون
اجازه فروش آنها را نداده است ،بقیه همگی به
صورت مزایده فروخته خواهند شد.

511/12آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای علی سلمانیان اصل برابر وکالتنامه شماره  145027مورخ  13۹۹/11/15دفترخانه  12مشهد بوکالت از طرف شرکت
عیسی توسعه شمس توس باستناد  2برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره
مراجعه نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به شماره پالک  18فرعی از  4فرعی از  48۶7اصلی بخش یک
مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است .با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل
شماره دفتر امالک الکترونیک  13۹۶2030۶00301۹3۹1بنام عیسی توسعه شمس توس ثبت و سند به شماره چاپی  087۹72د ۹4صادر
گردیده است .دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد .لذا به استناد ماده  120اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد
هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار
این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید .بدیهی است در صورت عدم
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن
به متقاضی اقدام خواهد شد .م.الف 215
محمد جواد غالمی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس

511/13آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای علی سلمانیان اصل برابر وکالتنامه شماره  145027مورخ  13۹۹/11/15دفترخانه  12مشهد بوکالت از طرف شرکت عیسی
توسعه شمس توس باستناد  2برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده
و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به شماره پالک  7فرعی از  4فرعی از  48۶7اصلی بخش یک مشهد که متعلق
به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است .با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 7۶24
دفتر 72صفحه  113بنام شرکت عیسی توسعه شمس توس ثبت و سند به شماره چاپی  057400ب ۹3صادر گردیده است .دفتر امالک
بیش از این حکایتی ندارد .لذا به استناد ماده  120اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را
به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید .بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .م.الف 214
محمد جواد غالمی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس

511/14آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای علی سلمانیان اصل برابر وکالتنامه شماره  145027مورخ  13۹۹/11/15دفترخانه  12مشهد بوکالت از طرف شرکت
عیسی توسعه شمس توس باستناد  2برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره
مراجعه نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به شماره پالک  ۶فرعی از  4فرعی از  48۶7اصلی بخش یک
مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است .با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل
شماره دفتر الکترونیک  13۹۶2030۶0030080۶0بنام شرکت عیسی توسعه شمس توس ثبت و سند به شماره چاپی  11047۶د ۹4صادر
گردیده است .دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد .لذا به استناد ماده  120اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد
هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار
این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید .بدیهی است در صورت عدم
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن
به متقاضی اقدام خواهد شد .م.الف213
محمد جواد غالمی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس

511/15آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای علی سلمانیان اصل برابر وکالتنامه شماره  145027مورخ  13۹۹/11/15دفترخانه  12مشهد بوکالت از طرف شرکت
عیسی توسعه شمس توس باستناد  2برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره
مراجعه نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به شماره پالک  3فرعی از  5501اصلی بخش یک مشهد که
متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است .با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره دفتر
الکترونیک  13۹۶2030۶00301۶8۹0بنام شرکت عیسی توسعه شمس توس ثبت و سند به شماره چاپی  0۹4388د ۹4صادر گردیده
است .دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد .لذا به استناد ماده  120اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید .بدیهی است در صورت عدم اعتراض در
مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی
اقدام خواهد شد .م.الف212
محمد جواد غالمی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس

511/16آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای سید حسین کاخکی برابر وکالتنامه شماره  182۹0و  182۹1مورخ  13۹۹/۶/17دفترخانه  151مشهد بوکالت از طرف
آقای محمد نوید باستناد  2برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده
و مدعی است که سند مالکیت دودانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک قطعه زمین به شماره پالک باقیمانده یک فرعی از 2۶4اصلی که
در راستای استاندارد سازی به پالک  1۶فرعی از  2۶4اصلی بخش یک مشهد تبدیل که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری
مفقود گردیده است .با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت  2۹22دفتر  ۶5صفحه  434بنام آقای محمد نوید
ثبت و سند به شماره چاپی  2۹1153۹صادر گردیده است .دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد .لذا به استناد ماده  120اصالحی قانون
ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود
باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره
تسلیم نماید .بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به
صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .م.الف211
محمد جواد غالمی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس

511/17آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای امیر پریشان مسکران برابر وکالتنامه شماره  ۹۶۹1مورخ  13۹۹/11/27و وکالتنامه شماره  8۹۶8مورخ 13۹8/12/13
دفترخانه  2۶4مشهد بوکالت از طرف بانک سپه باستناد  2برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت
اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ اعیان یک باب آپارتمان به شماره پالک  1۹847فرعی از 7437
فرعی از  5اصلی بخش  ۹مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است .با بررسی دفتر امالک معلوم شد
مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت  282071دفتر  1۶22صفحه  125بنام خانم ناهید نورائی بیدخت ثبت و سند به شماره چاپی  ۶25370الف
 85صادر گردیده است .سپس برابر سند قطعی  2313مورخ  13۹1/4/31دفترخانه  2۶4مشهد بنام بانک سپه منتقل شده است .دفتر امالک
بیش از این حکایتی ندارد .لذا به استناد ماده  120اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را
به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید .بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .م.الف 210
محمد جواد غالمی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس
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الویت استقالل در بازار زمستانی تغییر کرد

الویت استقالل در بازار زمستانی تغییر کرد

اشـکان دژاگه مد نظر اسـتقالل اسـت و هیچ
بعیـد نیسـت طـی یکـی ،دو روز آینـده با آبی
هـای پایتخـت به توافق برسـد.
بـه گـزارش «ورزش سـه» ،دژاگـه بـه عنوان
یکـی از سـتاره هـای سـال هـای گذشـته
فوتبـال ایـران ،در شـرایطی لیـگ بیسـتم را
نیـز بـا پیراهـن تراکتـور تبریـز شـروع کـرد
کـه امسـال آخریـن سـال قـراردادش بـا این
تیـم اسـت .او در کنـار احسـان حـاج صفی و
مسـعود شـجاعی در مـاه ها و فصول گذشـته
 3نـام بـزرگ تراکتـور بودنـد اما حـاال در نیم
فصـل رقابـت هـای لیگ بیسـتم بعـد از آنکه
حـاج صفی از جمـع سرخپوشـان تبریزی جدا
شـد و بـه سـپاهان رفـت ،دژاگه نیـز خواهان
جدایـی از تراکتـور شـده و احتمـال رفتنش به
تیـم دیگـری وجـود دارد.
نکتـه مهـم دربـاره دژاگـه ایـن اسـت کـه

رسـول خطیبـی سـرمربی سرخپوشـان بـه
طـور قطعـی مخالفتـش را بـا جدایـی کاپیتان
سـابق تیم ملـی اعالم کـرده اما ایـن بازیکن
خـودش نمیخواهـد در تبریـز بـه فوتبالـش
ادامـه بدهـد و به مسـئوالن باشـگاه نیـز این
مسـاله را اعـالم کـرده اسـت.
در چنیـن شـرایطی هیـچ بعیـد نیسـت کـه
دژاگـه نیز بـرای جدایی از تراکتور راه احسـان
حاجصفـی را بـرود و بـا توجـه بـه اینکـه
مطالبـات مالـی زیـادی از باشـگاه دارد ،بـا
بخشـیدن بخشـی از پولش مدیران باشـگاه را
مجـاب بـه جدایی کنـد .اما در ایـن خصوص
خطیبـی هـم بایـد نظـر بدهـد و بـه همیـن
خاطـر نمیشـود خیلـی قطعـی در ایـن بـاره
صحبـت کـرد.
بـی تردیـد در صورتـی کـه جدایـی دژاگـه از
تراکتـور بـه سـرانجام برسـد ،مقصـد بعدی او

یکـی از مسـائل اصلـی مورد بحـث در فضای
مجـازی اسـت .کاپیتـان سـابق تیـم ملی که
آخرین سـال هـای دوران فوتبالش را سـپری
میکنـد ،حـاال در  34سـالگی هم یـک مهره
تاثیرگـذار بـرای هر تیمی محسـوب میشـود
و طبیعـی اسـت پیشـنهادهای خوبـی نیـز به
دسـت او برسـد.در روزهـای گذشـته بحـث
هایـی دربـاره پیوسـتن اشـکان دژاگـه بـه
اسـتقالل تهران وجود داشـت اما این مسـائل
بـا توجه بـه قـرارداد او بـا تراکتـور هیچ وقت
بـه طور رسـمی مطـرح نشـد و در حـد گمانه
زنـی باقـی ماند .حـاال اما بـا توجه بـه عالقه
ایـن سـتاره بـرای جدایـی از تراکتـور وارد فاز
جـدی تری شـده اسـت.
فرهـاد مجیـدی سـرمربی اسـتقالل طـی
روزهـای گذشـته خواهـان جذب دژاگه شـده
و درخواسـت رسـمی اش را در ایـن بـاره هـم

بـه مدیـران باشـگاه ارائه کـرده اسـت .از این
رو حـاال مدیـران اسـتقالل بـا خیـال آسـوده
تـری میتواننـد بـا دژاگـه پـای میـز مذاکـره
بنشـینند و نظـر او را بـرای حضـور در تیـم
خـود جلـب کنند.
از باشـگاه اسـتقالل شـنیده میشـود کـه
دژاگـه بـا مسـئوالن باشـگاه صحبـت هـای
اولیـه را دربـاره پیوسـتن بـه ایـن تیـم انجام
داده امـا هنـوز بـه طـور رسـمی مذاکـره ای
انجـام نشـده اسـت .قـرار اسـت طـی یکـی،
دو روز آینـده ایـن مذاکـرات بـه طور رسـمی
صـورت بگیـرد و احتمـال انجـام توافـق هـم
زیاد اسـت.
بـا توجـه بـه اعتقـاد مجیـدی بـه دژاگـه و
اینکـه ایـن سـتاره سـابق تیـم ملـی میتواند
وزن خـط هافبک اسـتقالل را بـاال ببرد و این
تیـم را در مسـیر قهرمانـی تقویت کنـد ،حاال

بحـث حضـور او در جمـع آبـی هـای پایتخت
جـدی تـر شـده و بـه نظر میرسـد بـه نتیجه
هم برسـد.
بـا ایـن تفاسـیر اگـر مشـکل خاصـی پیـش
نیایـد احتمـال شـاهد یکـی از بـزرگ تریـن
نقـل و انتقـاالت زمسـتانی فوتبـال ایـران
باشـیم؛ جایـی کـه کاپیتـان سـابق تیـم ملی
و سـتاره ای کـه سـابقه بـازی در تیـم هـای
بزرگـی مثـل وولفسـبورگ آلمـان ،فولهـام
انگلیـس ،هرتابرلین و ناتینگهام فارسـت را در
کارنامـه دارد از شـمال غـرب کشـور و شـهر
تبریـز راهی پایتخت شـود و پیراهن اسـتقالل
را برتـن کنـد .البتـه که این موضـوع منوط به
فسـخ قرارداد رسـمی دژاگـه با تراکتور اسـت
کـه بـا توجـه بـه مخالفـت رسـول خطیبـی
هنوز نمیشـود بـا قطعیت دربـارهاش صحبت
کر د .

رئیس فدراسیون فوتبال در واکنش به اتفاقات اخیر بیانیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از ســایت فدراسیون فوتبال ،شهاب الدین عزیزی خادم،
رئیس فدراســیون فوتبال در واکنش به اتقاقات اخیر بیانیه ای را صادر کرد .متن بیانیه به شرح
زیر است:
به نام آنکه هستی نام از او یافت
با ســالم تحیت و درود و مهر به پیشــگاه ملت بزرگ ایران و با آرزوی پیروزی و سرفرازی و
افتخــار آفرینی تیم ملی فوتبال در چارچوب مســابقات مقدماتی جام جهانی  2022و صعود به
مراحل باالتر.
در این برهه حســاس تاریخ فوتبال ملی شایســته است که همه ارکان کشور بویژه سازمانهای
مرتبط مانند وزارت ورزش و جوانان کشور ،فدراسیون فوتبال ،اتحادیه باشگاههای فوتبال کشور،
باشــگاههای ورزشی ،رسانه ملی ،روزنامه ها و جراید ،شبکه های اجتماعی ،همه عالقمندان و
هواداران فوتبال بلکه همه مردم ایران دست به دست هم داده ،با همکاری ،هم فکری ،همدلی
و هم افزایی زمینه تقویت ،موفقیت و صعود تیم ملی را فراهم آوریم .این کار نیازمند عزم ملی،
برنامه ریزی و پایداری در اجرای درست برنامه ها است.
اینجانب در طول دوران کوتاه قبول مسئولیت تالش کرده ام با توکل بر خدا ،رایزنی و مشاوره،
جلب توجه و مساعدت مسئولین عالی ،تمهیدات الزم را برای موفقیت تیم ملی فراهم نمایم .از
آن جمله با وزیر محترم امور خارجه ،جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف مالقات دوســتانه ای
انجام دادم ،به اتفاق شــرایط فوتبال ملی ،مسابقات مقدماتی ،میزبانی و دیگر مسایل مرتبط را
مرور کردیم .تاکید اینجانب در این دیدار بر اخذ حق میزبانی ایران در مسابقات مقدماتی بود که
متاسفانه با اهمال کاری ،بی توجهی و سهل انگاری در مدیریت گذشته تضییع شده است .وزیر
محترم خارجه با حسن نیت و اهتمام شایسته ای این مسئله را مورد توجه قرار دادند و قرار شد تا
از ظرفیت دیپلماسی کشور برای حق میزبانی و دیگر مقدمات الزم بیشترین استفاده به عمل آید.
همچنین طی دیداری با وزیر محترم ورزش و جوانان کشــور جناب آقای ســلطانی فر موانع و
مشــکالت پیش رو مورد بررســی قرار گرفت ،ایشان هم بر حق میزبانی ایران و تالش وزارت
ورزش در این مسئله تاکید داشته و دستورات الزم را به مجموعه های ذیربط صادر فرموده اند.
فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران و مجموعه های وابسته با تمام توان و ظرفیت خود در
تالش هستند تا فصل اول اولویت برنامه های پیشنهادی اینجانب که همان صعود تیم ملی به
جام جهانی است را عملیاتی سازند .گرچه همه می دانند که در فوتبال چه گذشته و چه فرصت
های طالیی از دست رفته است .اما تالش خواهیم کرد حق فوتبال ایران را برگردانیم.
فدراســیون جدید با آگاهی از همه کسری ها ،بدی ها و قراردادهایی که زنجیر به پای فوتبال
شده است ،کار خود را آغاز کرد تا برای توسعه فوتبال قدم بردارد؛ اما انرژی و توان همه ارکان
فدراسیون در چند روز اخیر صرف موردی غیر مترقبه و ظالمانه شده که باعث و بانی آن ،افراد
دیگری بوده اند .ما با هدف خدمت به فوتبال ایران در فضای شــفاف وارد شــده ایم؛ اما آواری
از مشــکالت متنوع و متعدد بر سرمان ریخت که مردم ایران ،همه حقیقت مرتبط با آن را می
دانند و البته می دانند که ما مسبب این ویرانی نبوده ایم .تا لحظه آخر برای گرفتن همه حقوق
فوتبال ایران تالش خواهیم کرد و آنجا که ناکام باشیم از مردم ایران عذر خواهیم خواست که
فقط به خدا و مردم ایران وامداریم.
فدراسیون جدید صادقانه دست یاری به سوی همه دراز می کند تا موانع سخت پیش رو از سر
راه بــردارد و در این راه به کمک خــدا امید فراوان دارد تا فوتبال به عنوان قدرتمندترین پدیده
اجتماعی ،موفقیتی بزرگ را بدست آورد و دل مردم نجیب ایران را شاد کند.
و ما توفیقی اال باهلل علی العظیم
رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران
شهاب الدین عزیزی خادم

برگ آخر

روزنـامه اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
خراسان رضوی و شمالی
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فینووا از فواید حضورغیاب
نانوواچ میگوید

در گفتوگویی که نانوواچ با مجموعه فینووا (زیرمجموعه تجارت الکترونیک ارتباط فردا) انجام داده
است ،خانم عزیزی نماینده فینووا از تاثیرات سامانه حضورغیاب نانوواچ بر کسب و کارشان میگوید:
از طریق همکارانمان در شــرکت ارتباط فردا با نانوواچ آشــنا شــدیم و از اول بهمن حضور و غیاب
پرسنل را به صورت کامل به نانوواچ منتقل کردیم .در دسترس بودن نانوواچ در گوشی تمام همکاران،
صرفهجویی زیادی در وقت و هزینه برای ما ایجاد کرده است .عالوه بر برطرف شدن مشکالتی که
دستگاه ثبت انگشت داشت ،رسیدگی به ماموریتها و مرخصیها نیز بسیار راحتتر و سریعتر از گذشته
است.ایشــان در ادامه اضافه کردند :مهمترین تاثیری که نانوواچ برای ما داشته ،تسریع روند محاسبه
کارکرد است .در سیستمهای قبلی محاسبه کارکرد پرسنل بصورت فرد به فرد و دستی انجام میشد
که زمان و انرژی زیادی هدر میداد .برای ما که در حوزه استارتآپی و  IT-basedهستیم ،هماهنگ
شــدن پرسنل با سامانه و بهخصوص اپلیکیشن موبایل ،بسیار سریع و راحت اتفاق افتاد ،بزرگترین
حسن نانوواچ از نظر ما اپلیکیشن بسیار راحت آن است.
خانم عزیزی راجع به اســتفاده از نرمافزارهای مدیریتی در اســتارتآپها گفتند :مهمترین تاثیر این
سیســتمها در کسب و کارهای جوان به نوعی چابک کردن آنهاســت .در دنیای امروز چابک بودن
کسب و کار در درجه اول اهمیت است .ساده و در دسترس بودن این سامانهها بسیار مهم است ،و از
جوانترین عضو تا مســنترین کارمند ما به راحتی با سامانه نانوواچ هماهنگ شدند .بزرگترین نقطه
قوتی که نانوواچ برای ما ایجاد کرده ،ایجاد نظم است .با هر ورود و خروج پرسنل نوتیفیکیشن برای
مدیر ارســال میشود و همین به صورت ناخودآگاه یک نظم پایدار در رفت و آمد برای ما ایجاد کرده
است.در آخر ایشان اضافه کردند :به کسب و کارهایی که  time-orientedهستند ،استفاده از نانوواچ
را قوی ًا توصیه میکنیم.

به جای قسم دادن مردم
به حضرت عباس ،واكسن
وارد كنيد

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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تا االن آقای رئیسی به احتمال  80درصد رئیس جمهور است! /علی مطهری از وزیر خارجه دولتش رونمایی کرد /هجوم
سراوان رشت /روایت میرسلیم از شکلگیری رقابت تخریبی بین اصولگرایان
مگسها به منازل مسکونی در
ِ

روزنامه اطالعات نوشت :با توجه
به بی توجهی به درخواســت ها
برای نرفتن به ســفر از ســوی مردم ،بهترین کار برای
جلوگیری از شــیوع رو به تزاید بیماری کرونا ،واکسینه
کردن مردم است .واردات واکسن حتی از کشورهایی که
جمهوری اسالمی روابط حسنه با آن ها دارد نظیر روسیه
و چین به صورت قطره چکانی انجام می شود و هر دفعه
حداکثر در حد چند صد هزار دوز وارد می شود که به نظر
می رســد برای خالی نبودن عریضه و دل خوش کردن
اســت تا یک اقدام جدی که آحاد مردم کشــور را در بر
بگیرد و مقابله جــدی با این ویروس خطرناک و مهلک
باشد  .این مقدار و با این حالت قطره چکانی هر گز کفاف
جمعیت کشــور را نخواهد کرد  .آمارهای واکسینه کردن
شهروندان در سایر کشــورها حتی کشورهای خاورمیانه
که توســط منابع معتبر اعالم می شــود با ایران تفاوت
فاحــش دارد .آیا از نظر اخالق پزشــکی ،یک روز تاخیر
در واکســینه کردن مردم خیلی دیر نیست؟ تا فصل بهار
و در ایــن فاصله هر روز تعدادی از افــراد به کام مرگ
میروند و چند هزار تن هم مبتال می شــوند و چه بســا
در افراد مبتال ،عوارض آن ،تا ســال ها در شخص باقی
خواهــد ماند .بهتر آن بود کــه از چند ماه جلوتر موضوع
واردات واکسن از همان کشورهای بال مانع جدی گرفته
می شــد تا نیاز به قســم دادن مردم به حضرت عباس
نباشد.
سراوان رشت
هجوم مگسها به منازل مسکونی در
ِ

نماینده مردم رشت در مجلس از هجوم مگسها به منازل
مســکونی مردم در سراوان رشــت و روستاهای اطراف
خبر داد و گفت :علت این پدیده تجمیع زباله در ســایت
زباله سراوان و تولید شیرآبههای سمی است .محمدرضا
احمدی ســنگری در جلسه علنی امروز(یکشنبه) مجلس
شورای اسالمی اظهار کرد :این روزها هجوم سیل آسای
مگسها به منازل مســکونی مردم در ســراوان ِ رشت
امانشــان را بریده اســت .به داد این مردم این منطقه و
روســتاهای اطرافش برســید .نماینده مردم در رشت در
مجلــس در پایان گفت :علت این موضوع شــیرآبههای
سمی است که از ســایت زباله سراوان تولید میشود .ما
بارها در خصوص شیرآبههای سمی سراوان رشت تذکر
دادهایم .راه حل این مســائل ،حل مشکالت سایت زباله
سراوان رشت است.
ِ

واكنش دبير شورای عالی انقالب فرهنگی به
ماجرای ترانه مستهجن

حجت االسالم دکتر سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی
انقالب فرهنگی در خصوص فعالیتهای فضای مجازی
بــا توجه به اهمیــت و اتفاقاتی که در ایــن فضا افتاده
اســت ،گفت :سیاســت گذاری در حوزه فضای مجازی
برعهده شــورای عالی فضای مجازی اســت اما شورای
عالی انقالب فرهنگی هم نســبت به این امر مسئولیت
دارد .وی بــا بیان اینکه شــورای عالی انقالب فرهنگی
دو مســئولیت دارد ،گفت :شورای عالی انقالب فرهنگی
مســئولیتی ایجابی دارد که در این مسئولیت باید ساز و
کارهایی ایجــاد کرده و جاذبههای متناســب با عالیق
نســل جدید را برای توجه بیشــتر به قرآن و روایتهای
قرآنی را فراهم کند .همچنین قرآن باید در زندگی امروز
نقش آفرینی بیشــتر باشد .یکی دیگر از وظایف شورای
عالی انقالب فرهنگی نیز انجام فعالیتهای سلبی است.
دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی با اعالم اینکه نباید
به هیجانات زودگذر اهمیت داد ،گفت :اینکه خوانندهای
ترانه مستهجنی را میخواند و عدهای آن را دنبال و رؤیت
میکنند نشان از اهمیت آن نیست .درست است که تأثیر
میگذارد اما هیجاناتی است که زودگذر بوده و همچون
موجی که آمده میرود .رؤیت به معنای وابستگی نیست
و ممکن است مردم تنها بیننده آن باشند که بیشتر نشان
از هیجانات اجتماعی است.
لغو پخش زنده بازی يادبود انصاريان و ميناوند
به خاطر عادل فردوسیپور

درحالی که از هفته گذشته اعالم شده بود بازی تیم های
پیشکسوتان استقالل و پرســپولیس با رسانه ورزش به
یاد علی انصاریان و مهرداد میناوند پخش زنده می شود،
این بازی روی آنتن نمی رود .تنها سه روز پس از کسب
جایزه بهترین برنامه ورزشــی برای فوتبال  120توسط
عادل فردوسی پور در کنار معتضدی مدیر شبکه ورزش
 ،درحالی که شــواهد از روابط خوب این دو است ،پخش
زنده بازی بزرگداشــت انصاریان و میناوند که با حضور
بسیاری از ستارگان فوتبال استقالل و پرسپولیس برگزار
می شــود از کنداکتور پخش زنده ســیما خارج شد .این
درحالی اســت که در ماه های گذشــته بسیاری از بازی

های خیریه از این دست با حضور ورزشکاران و هنرمندان
پخش شــده اســت .حتی بازی هایی چون مسابقه تیم
پیشکسوتان سپاهان و یاران رسانه هم روی آنتن شبکه
های ســیما رفته بودند ولی بازی فوتبالی که چهره های
نامی چــون علی کریمی و علی پروین آنجا هســتند از
برنامه پخش خارج شــده تا یک بــار دیگر بحث حضور
عادل فردوســی پور و احتماال ممنوعیت پخش تصاویر
زنده از او قوت بگیرد.
روايت ميرسليم از شکلگيری رقابت تخريبی بين
اصولگرايان

مصطفی میرسلیم که خود در انتخابات مجلس ،به عنوان
نماینده مردم تهران انتخاب شده و به عنوان یک چهره
حزبــی در فرایند به وحدت رســیدن اصولگرایان حضور
داشــته ،میگوید«:اصولگرایان هر بار که رقیب ضعیف
بوده یا در صحنه نبوده به رقابت درون جریانی رو آورده
اند؛ به بیانی دیگر ،این فرآیند شــناخته شدهای است که
هرگاه اقلیت ،ضعیف باشــد بیــن اکثریت تفرقه میافتد
بنابراین از همین امروز شاهد بروز نوعی رقابت در میان
اصولگرایان هســتیم ،رقابتی که جنبه تخریبی آن غلبه
دارد .البته در بسیاری از این رقابتها متاسفانه اصول زیر
پا گذاشته میشود».
علی مطهری از وزير خارجه دولتش رونمايی كرد

علی مطهــری در گفتوگویی دربــاره ترکیب احتمالی
کابینــه گزینهاش برای وزارت امــور خارجه گفت :برای
وزارت خارجه بهتر از آقای ظریف را نداریم و هر کســی
روی کار بیاید به نظرم باید از ایشان استفاده کند .درباره
معاون اولی هم افرادی در ذهن من هستند اما فعال نمی
خواهم اسم بیاورم.
واكنش سعيد محمد به ادعای بركناری از
فرماندهی قرارگاه خاتماالنبياء

فرمانده پیشین قرارگاه خاتم اظهارات برخی چهره های
سیاســی مبنی بر عزل او از فرماندهــی قرارگاه خاتم را
تکذیب کرد.ســردار ســعید محمد ،کاندیدای انتخابات
 ،1400در گفتگو با خبرآنالین ،ســخنان حمیدرضا ترقی
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه را مبنی براینکه سعید
محمد بدلیل تخلفات متعدد برکنارشــده است ،را کذب
خواند و گفت :همانگونه که قبال اعالم شده بدلیل حضور

در انتخابات ریاســت جمهوری و پرهیز از هرگونه شائبه
ای از فرماندهی قرارگاه خاتم اســتعفا کردم و این استعفا
مورد پذیرش فرمانده کل سپاه قرار گرفت.وی افزود:هیچ
تخلفی هم از سوی من صورت نگرفته است.روز گذشته
حمیدرضــا ترقی عضو حزب موتلفه گفته بود«:ایشــان
اصال در فضای اصولگرایان مطرح نیست ،فقط در فضای
مجازی مطرح است و روی ایشان کار شده و کنار رفتن
ایشــان از فرماندهی قرارگاه خاتم هم به دلیل انتخابات
نبوده و خود ایشان هم تخلفاتی داشته که قطعا این مساله
امتیازی منفی در بررسی صالحیت ایشان خواهد بود».
تا االن آقای رئيسی به احتمال  80درصد رئيس
جمهور است!

غالمعلــی جعفرزاده ایمن آبــادی در گفتگو با نامه نیوز
دربــاره نامزدی علــی الریجانی در انتخابات ریاســت
جمهوری گفت :آقای الریجانی بهترین گزینه محسوب
می شود اما آمدن او بستگی به تصمیم آقای رئیسی دارد.
آقای رئیســی مورد اقبال حاکمیت است و اگر نامزد شود
شاید کس دیگری نیاید .البته در حالت یک انتخابات نیمه
سردی را تجربه خواهیم کرد.وی افزود :اگر آقای رئیسی
بیاید ،به نظر من آقای الریجانی نخواهد آمد و خودش را
هزینه نمی کند چون باالخره نهادهای تأثیرگذار در بحث
انتخابات سوگیری شان خیلی بیشتر به آقای رئیسی است
تا آقای الریجانی .به عبارت دیگر آنها به آقای الریجانی
انتقادهایی دارند اما به آقای رئیسی هیچ انتقادی ندارند.
این فعال سیاســی نزدیک به علی الریجانی اظهار کرد:
آقای رئیســی االن  80درصد رئیس جمهور است و راه
ســختی پیش روی او وجود ندارد .اینکه االن ایشان می
گوید «برنامه ای ندارد» ،بیشــتر تاکتیکی است ،در واقع
وقتی اینقدر اقبال برای او فراهم است ضرورتی ندارد که
خــودش را هزینه کند .این امری طبیعی محســوب می
شود و هر کس دیگری هم جای آقای رئیسی بود همین
صحبت را انجام می داد.وی ادامه داد :اگر آقای رئیســی
نیاید تنور انتخابات گرم است یعنی شور و هیجانی اتفاق
می افتد .آقای الریجانی و آقای قالیباف ســعی می کنند
به عرصه انتخابات ریاست جمهوری ورود کنند.
منبع :تابناك

