رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد در
تحریریه «صبح امروز» مطرح کرد:

کاهش آشفتگی مسکن
در گرو توسعه سرمایه داری

یکشنبه20مرداد9/ 1398ذیالحجه/ 1440سالسوم
شماره 8/ 516صفحه /قیمت 2000توماندرمشهد
عواملفروشوشهرستانها 1000تومان

4

گزارش روز

5

گزارش ویژه

در صفحه  6بخوانید
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سیاستمداری
تکرو و فاقد
قدرت البیگری

کاهش
۳۹درصدیتجمعات
درسطحاستان
صرفا جهت اطالع جاعالن و سارقان مجازی؛

دنیایمجازیهم
شناسنامهدارد
در این شماره می خوانیم

نماینده اسبق مجلس شورای اسالمی مطرحکرد

«حسینی»بهترینگزینه
وزارتآموزشوپرورش
2

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پاسخمیدهد:

چراقیمتدالردرکانال
11/000تومانماندهاست؟
3

مشاور شهردار در امور سیاستگذاری حاشیه شهر
اعالم کرد:

سکونت یکسوممشهد
درمناطقکمبرخوردار

6

در گفتوگوی اختصاصی «صبحامروز»
با مدیر روابط  عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان صورتگرفت؛

رمزگشایی جعبه سیاه برج سپید
در صفحه  8بخوانید

شخصیتهای سیاسی هنگامی که کمی
از ساختار قدرت کنار گذاشته میشوند تا
مدتها به انزوا میروند و در آستانه انتخابات
فعالیتهای فشرده خود را از سر میگیرند.
اقدامات تازه سعید جلیلی نیز در حالی
صورت میگیرد که چند ماه دیگر انتخابات
مجلس شورای اسالمی برگزار میشود .سعید
جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری
سال  92همراه با چند نامزد دیگر
اصولگرا از جمله محمد باقر قالیباف،
در مقابل حسن روحانی قرار گرفت و با
کسب فقط چهار میلیون رای شکست
سختی خورد .حاال با افزایش
فعالیتهای جلیلی گفته
میشود ،او آماده نقش
آفرینی فعال در انتخابات
مجلس شورای اسالمی
است و چه بسا قصد
دارد خود نامزد انتخابات
مجلس شود .خبرآنالین،
خبرگزاری نزدیک به
علی الریجانی ،رئیس
مجلس شورای اسالمی
در این باره نوشته است:
"زمزمههای به گوش
رسیده میگوید سعید

جلیلی در جدیدترین تالشهای انتخاباتیش
گویی کرسی نمایندگی مجلس و حتی کرسی
ریاست مجلس را هدف خود قرار داده است".
روزنامه شرق نیز گفته که قرار است جلیلی
قطب جبهه پایداری برای انتخابات مجلس
شود.
این ادعاها در حالی مطرح شده که
گمانهزنیهایی هم درباره احتمال
نامزدی جلیلی در انتخابات ریاست
جمهوری آینده مطرح میشود .گفته
میشود سخنان اخیر او علیه دولت
روحانی نیز در راستای بستر سازی
و آماده سازی شرایط تا
سال  1400است .سعید
جلیلی پس از انتخابات
سال  96ایده تشکیل
"دولت سایه" را مطرح
کرد و در این راستا
جلساتی را نیز تشکیل
داد .ایده او البته مورد
توجه اصولگرایان قرار
نگرفت ،ولی عدهای
از همفکرانش از
این ایده حمایت
کردند...
در صفحه  2بخوانید

sobhe.emrooz.news@gmail.com

گفتوگو
نماینده اسبق مجلس شورای اسالمی مطرحکرد

«حسینی» بهترین گزینه وزارت
آموزشوپرورش

یــک نماینــده اســبق مجلــس شــورای اســامی
گفــت :بــه رغــم اینکــه وزارت آمــوزش و پــرورش
از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت امــا
متاســفانه برخــی افــراد ایــن اهمیــت را به درســتی
درک نمیکننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدرضــا خبــاز بــا بیــان
اینکــه وزارت آمــوزش و پــرورش یکــی از مهمتریــن
وزارتخانههــای کشــور اســت ،افــزود :آمــوزش و
پــرورش وزارتخان ـهای اســت کــه اگــر بــه درســتی
کار خــود را انجــام دهــد طــی  20ســال آینــده
مهنــدس ،پزشــک ،شــهروند و کارگــر و دیگــر
شــخصیتهای متعهــد را تحویــل جامعــه خواهــد
داد.
وی بــا تاکیــد براینکــه بــه هــر میــزان بــرای
آمــوزش و پــرورش ســرمایهگذاری و تــاش
شــود بازهــم کــم اســت ،عنــوان کــرد :بــا توجــه
بــه اینکــه نزدیــک مهرمــاه هســتیم و نیــاز اســت
هرچــه ســریعتر وزیــر آمــوزش و پــرورش معرفــی
شــود.
نماینــده ادوار گذشــته مجلــس شــورای
اســامی بیــان کــرد :از ســویی چــون زمــان
تنظیــم بودجــه کشــور اســت وزیــر آمــوزش و
پــرورش خواهــد توانســت از حقــوق فرهنگیــان،
آمــوزش و پــرورش و در نهایــت تعلیــم و تربیــت
کشــور بــه خوبــی دفــاع کنــد.
وی اظهــار کــرد :معرفــی هــر چــه ســریعتر وزیــر
آمــوزش و پــرورش خدمــت بــه کشــور ،نظــام و
بیــش از  15میلیــون دانشآمــوز و یــک میلیــون
فرهنگیــان کشــور اســت.
خبــاز در ادامــه بــه شــخصیت ســید جــواد
حســینی سرپرســت فعلــی وزارت آمــوزش و
پــرورش اشــاره کــرد و گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه
وی تمــام مــدارج آمــوزش و پــرورش را بــه صــورت
شایستهســاالری پیمــوده و از ســویی در بزرگتریــن
اســتان کشــور بعــد از تهــران ،مســئولیت آمــوزش و
پــرورش را برعهــده داشــته و در آن زمــان یکــی از
بهتریــن مدیــران کل بــوده و همچنیــن پسـتهای
سیاســی مختلفــی برعهــده داشــته بهتریــن گزینــه
بــرای وزیــر آمــوزش و پــرورش اســت.
وی افــزود :بــه دلیــل اینکــه برخــی از اهمیــت
آمــوزش و پــرورش درک درســتی ندارنــد بــه همیــن
خاطــر کمتوجهــی میکننــد در صورتــی کــه
تمامــی کشــورهای پیشــرفته دنیــا بــرای داشــتن
افــرادی متعهــد از آمــوزش و پــرورش شــروع
کرد هانــد.
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سیاستمداریتکرووفاقدقدرتالبیگری
شخصیتهای سیاسی هنگامی که کمی از
ساختار قدرت کنار گذاشته میشوند تا مدتها
ت فعالیتهای
به انزوا میروند و در آستانه انتخابا 
فشرده خود را از سر میگیرند .اقدامات تازه
سعید جلیلی نیز در حالی صورت میگیرد که
چند ماه دیگر انتخابات مجلس شورای اسالمی
برگزار میشود .سعید جلیلی در انتخابات ریاست
جمهوری سال  92همراه با چند نامزد دیگر
اصولگرا از جمله محمد باقر قالیباف ،در مقابل
حسن روحانی قرار گرفت و با کسب فقط چهار
میلیون رای شکست سختی خورد .حاال با افزایش
فعالیتهای جلیلی گفته میشود ،او آماده نقش
آفرینی فعال در انتخابات مجلس شورای اسالمی
است و چه بسا قصد دارد خود نامزد انتخابات
مجلس شود .خبرآنالین ،خبرگزاری نزدیک به
علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی
در این باره نوشته است" :زمزمههای به گوش
رسیده میگوید سعید جلیلی در جدیدترین
تالشهای انتخاباتیش گویی کرسی نمایندگی
مجلس و حتی کرسی ریاست مجلس را هدف
خود قرار داده است".
روزنامه شرق نیز گفته که قرار است جلیلی
قطب جبهه پایداری برای انتخابات مجلس شود.
این ادعاها در حالی مطرح شده که
گمانهزنیهایی هم درباره احتمال نامزدی
جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری آینده
مطرح میشود .گفته میشود سخنان اخیر او
علیه دولت روحانی نیز در راستای بستر سازی و
آماده سازی شرایط تا سال  1400است .سعید
جلیلی پس از انتخابات سال  96ایده تشکیل
"دولت سایه" را مطرح کرد و در این راستا
جلساتی را نیز تشکیل داد .ایده او البته مورد
توجه اصولگرایان قرار نگرفت ،ولی عدهای از
همفکرانش از این ایده حمایت کردند.
سعید جلیلی از همان ابتدای مذاکرات دولت
روحانی با گروه  5+1بر سر پرونده هستهای از
مخالفان پروپاقرص روند مذاکرات بود .او پس
از توافق هستهای ایرادات فراوانی به آن وارد
دانست .او برای جلوگیری از تصویب برجام در
مجلس تالشهای فراوانی کرد ،حتی به مجلس

 511/1اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی برابر رای شماره  139860306012000499هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم صغری نصیری فرزندمحمد اسمعیل بشماره شناسنامه  32صادره از کاشمر در ششدانگ یک
باب ساختمان به مساحت  77/25مترمربع از پالک 1122فرعی 58از اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس
خیابان قائم -نرگس جنوبی -پالک  22خریداری از مالک رسمی عصمت  ،معصومه و اقدس کیومرث( سه نفر
از ورثه غالمرضا کیومرث) محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .
تاریخ انتشارنوبت اول98/5/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/6/ 4:
محمد محمد زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
*******************************************************
511/2اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی برابر رای شماره  139860306012000889هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای مهدی جعفری تربقان فرزند محمد بشماره شناسنامه  23صادره از کاشمر در ششدانگ یک باب
ساختمان به مساحت  999/84مترمربع از پالک  572فرعی از 60اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس
روستای تربقان گاو داری جعفری خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه اسکندری تربقان محرزگردیده است لذا
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادرخواهد شد .
تاریخ انتشارنوبت اول 98/5/20 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/6/ 4:
محمد محمد زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
**************************************************
 511/3اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی برابر رای شماره  1396603060120001506هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای حسین لطفی دهمیانی فرزند لطف اله بشماره شناسنامه  589صادره از کاشمر در ششدانگ
یک باب ساختمان به مساحت  124/07مترمربع از پالک  1033فرعی 58از اصلی واقع در بخش سه کاشمر به
آدرس خیابان قائم – نرگس شمالی پالک 44خریداری از مالک رسمی فاطمه سروی عارف محرزگردیده است لذا
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادرخواهد شد .
تاریخ انتشارنوبت اول 98/5/20 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/6/ 4:
محمد محمد زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
****************************************************

رفت و حرف هایش را با نمایندگان در میان
گذاشت .تالشهای جلیلی و همفکرانش برای
جلوگیری از تصویب برجام به جایی نرسید با
این حال ،فضای انتقادی وسیعی را علیه توافق
هستهای شکل داد .البته تقابل جلیلی و روحانی
در پرونده هستهای ریشه در پیش از مذاکرات
برجام دارد .مناظرههای انتخاباتی سال  92در
مواردی به صحنه تقابل حسن روحانی و سعید
جلیلی بر سر پرونده هستهای تبدیل شد .تقابلی
که با قرار گرفتن علی اکبر والیتی وزیر خارجه
اسبق ایران و مشاور امور بین المللی رهبر
انقالب مقابل جلیلی روند جالب توجهی پیدا
کرد و نهایتا برنده این تقابل حسن روحانی بود.
حاال پس از دو شکست جلیلی مقابل روحانی بر
سر پرونده هستهای به نظر میرسد او همچنان
میخواهد در این زمین حقانیت خود را به اثبات
برساند .خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام و
تشدید تحریمهای ایران فضای مناسبی نیز
در اختیار سعید جلیلی قرار داده است .او در
اظهارات اخیرش بر روش مذاکراتی گذشته
خود با  5+1تاکید دارد .جلیلی میگوید« :پاسخ
فشارهای سنگین و بی رحمانه بر ملت ایران
«گفتگو» نیست و فشار را باید با فشار پاسخ داد
و نابودی پهپاد آمریکایی به دست جوانان ایرانی
یک نمونه از این پاسخگویی دندان شکن است».
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی
امنیت ملی تصریح میکند" :در  2ماه گذشته
آمریکا فهمیده که ملت ایران میتواند از خود
دفاع کند و حاال پرچم تزویر «گفتگو» را علم کرده
که باید این تزویر را بشناسیم و فریب اینگونه

ژستهای فریبکارانه را نخوریم".
او تالشهای دولت در گفتگو با فرانسه و
به ویژه مذاکرات روحانی و ماکرون را نقد کرده
و گفته است« :امروز باید علم به مواضع حق را
بدانیم .پیشنهاد ماکرون چیست؟ او به صراحت
بیان می کند که ما هیچ اختالف راهبردی با
ترامپ نداریم و با او موافقیم که باید برای یک
توافق جدید و موثر دیگر عالوه بر تعهدات جدید
هستهای ،درخصوص مسائل موشکی و منطقه
هم با ایران گفتگو کرده و از آنها تعهد بگیریم.
البته ماکرون اعالم می کند ما معتقدیم که باید
در برابر ایران ژستهای کوچک بگیریم تا بتوانیم
رضایت او را برای مذاکره جلب کنیم؛ این همان
تزویر است».
پیشتر نیز جلیلی در جدالی توئیتری با وزیر
نفت نسبت به کاهش فروش نفت ایران در دوران
تحریم انتقاد کرد که البته زنگنه به انتقاد او
پاسخی محکم داد و جلیلی را به مناظره دعوت
کرد .دعوتی که با استقبال جلیلی مواجه نشد.
در کنار تحرکات تازه سعید جلیلی هواداران
همیشگی او یعنی بدنه اصولگرایان نزدیک به
جبهه پایداری که این روزها در رسانهها به ویژه
صداوسیما نفوذ زیادی پیدا کرده اند ،سعی
میکنند که او را به عنوان یک سیاستمدار
آلترناتیو در شرایط کنونی معرفی کنند .اخیرا
پس از تحریم ظریف از سوی آمریکا امیرحسین
ثابتی فعال رسانهای اصولگرا و مجری شبکه افق
در توئیتی خطاب به ظریف نوشت« :وعده دادید
طوری مذاکره کنید که تحریمها لغو و اقتصاد
ایران شکوفا شود ،اما بعد شش سال امتیاز دادن

به آمریکا ،اقتصادمان بدتر شد و خودتان هم
در لیست تحریمها رفتید! پیشنهاد می شود با
سعید جلیلی مشورت کنید ،زیرا وی حداقل بلد
بود طوری مذاکره کند که خودش تحریم نشود!»
از طرف دیگر پس از تحریم ظریف هواداران
جلیلی سخنان قدیمی او را درباره مذاکره با غرب
و  ...بازنشر میدهند و میگویند ،پیشبینیها و
تحلیلهای جلیلی درست از آب درآمده است .اما
در کنار این فضا سازی در رسانهها و شبکههای
اجتماعی ،چند روز پیش تصویری از سخنرانی
جلیلی در همدان منتشر شد که بازتاب وسیعی
یافت .در این تصویر مشخص است کسانی که
پای سخنان این عضو مجمع تشخیص نشسته
اند کمتر از  30نفر هستند .این استقبال بسیار
سرد از جلیلی در همدان مورد توجه کاربران
شبکه های اجتماعی قرار گرفت .البته خبرگزاری
تسنیم گفته است که سخنرانی جلیلی برای
عموم نبوده و فقط تعدادی از فعاالن فرهنگی
در آن حضور داشته اند .این ادعا با فضای جلسه
همخوانی زیادی ندارد .استقبال سرد از جلیلی
این سوال را در فضای رسانهای ایجاد کرده
است که او چگونه میخواهد به عنوان مهره
اصلی بخشی از اصولگرایان در انتخابات حاضر
شود؟ البته شاید به همین دلیل است که جبهه
پایداری و هوادارانش او را برای انتخابات مجلس
آماده میکنند نه انتخابات ریاست جمهوری.
شاید جبهه پایداری و مشاوران جلیلی به این
نتیجه رسیده اند که امکان ندارد او بتواند در
انتخابات ریاست جمهوری موفق شود ،اما در
انتخابات مجلس میتواند نتیجه بهتری کسب
کند .با این حال باز هم موفقیت او به عنوان
محور انتخابات جای بحث دارد .چرا که جلیلی
سیاستمداری تکرو است ،او در سال های
اخیر نتوانسته است با گروه ها وشخصیت های
دیگر اصولگرا همکاری کند .حامیان او صرفا
جبهه پایداری و برخی بدنه اصولگرایان هستند
که آنها نیز از قدرت فراوانی برخوردار نیستند و
بیشتر صدای بلندی دارند .از طرف دیگر جلیلی
برخالف سیاستمداری همچون علی الریجانی
که توانست در مجلس تعداد زیادی از نمایندگان
را دور خود جمع کند و یا اینکه محور اصولگرایان
در انتخابات پارلمان باشد ،توانایی البیگری
بسیار کمی دارد که موفقیت او در مجلس را با
تردید مواجه می کند.

 511/4اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی برابر رای شماره  139860306012000990هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای فرشید غفاری فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 54صادره از کاشمر در ششدانگ یک باب
ساختمان به مساحت 300مترمربع از پالک 1878فرعی از 3027اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به
آدرس طالقانی  16پالک 9خریداری از مالک رسمی آقای رجبعلی غفاری و شهربانو زارعی محرزگردیده است لذا
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادرخواهد شد .
تاریخ انتشارنوبت اول 98/5/20 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/6/ 4:
محمد محمد زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
****************************************************
 511/5اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی برابر رای شماره  1398603060120001137هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای مهدی خموشی موشکی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه  59صادره از کاشمر در ششدانگ
یک باب ساختمان به مساحت  350مترمربع از پالک 3027اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس
شهرک صنعتی بلوار تالشگران خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین نژاد اکبر محرزگردیده است لذا به
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادرخواهد شد .
تاریخ انتشارنوبت اول98/5/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/6/ 4:
محمد محمد زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
511/6اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860306012001268هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید ابراهیم آبادی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه
 503صادره ازکاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  30متر مربع پالک از  2830اصلی
وپالک 2815/2814اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر به آدرس حاشیه خیابان شهید اکبر زاده
خریداری از مالک رسمی آقای /خانم مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دونوبت 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 مرجع 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  1398/05/05 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/05/20:
محمد محمدزاده –رئیس ثبت اسناد وامالک کاشمر

سیاست 2

مجلسبان

آمادگی مجلس برای همکاری با قوه
قضائیه در زمینه مبارزه با فساد

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی مجلس با
بیان اینکه مجلس از هیچ کمکی برای مبارزه با فساد
دریغ نمی کند بر ضرورت جلوگیری از فعالیت قضات
و کارکنان فاسد در دستگاه قضا تاکید کرد.
جلیل رحیمی جهانآبادی اظهارات رئیس
دستگاه قضا مبنی بر اخراج قضات ناصالح و فاسد
را مثبت ارزیابی کرد و گفت :عملکرد حجتاالسالم
رئیسی در طول فعالیت  5ماهه در دستگاه قضا
بیانگر این است که انتخاب ایشان از سوی مقام
معظم رهبری انتخابی بسیار شایسته و حساب شده
بوده است.
yyعملکرد رئیس دستگاه قضا در مبارزه با فساد به
افزایش اعتماد مردم نسبت به نظام کمک میکند
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه عملکرد رئیس
دستگاه قضا در مبارزه با فساد به افزایش اعتماد
مردم نسبت به نظام کمک میکند ،افزود :از سویی
باعث دلگرمی تمامی دستگاهها و مسئوالن پاکدست
نظام خواهد شد.وی ادامه داد :مسئوالنی در کشور
بدون هیچ گونه توقعی صادقانه در حال خدمت
هستند این در حالی است که برخی افراد با بدبین
کردن مسئوالن نظام ،عملکرد مسئوالن پاکدست را
زیر سوال میبرند.
yyقوه قضائیه باید ملجا ،مداقع حقوق و پناهگاه مردم
باشد
نماینده مردم تربت جام ،تایباد و باخزر در مجلس
دهم ،با بیان اینکه قوه قضائیه باید ملجا ،مداقع
حقوق و پناهگاه مردم باشد ،تصریح کرد :نباید به
قضات و کارکنان فاسدی که به هر دلیلی ،آبروی
دستگاه قضا و جایگاه شریف قضاوت و نظام مقدس
اسالمی را از بین میبرند اجازه فعالیت داده شود.
مبارزه با فساد باید از دستگاه قضا شروع شود
رحیمی جهانآبادی با بیان اینکه مبارزه با فساد
باید از دستگاه قضا شروع شود ،ادامه داد :به طور
قطع فعالیت قضات فاسد در قوه قضائیه اعتماد
عمومی را خدشهدار خواهد کرد؛ حجت االسالم
رئیسی با دقت و شجاعت در حال مبارزه با فساد
است.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی،
افزود :اخبار و اطالعاتی که از مبارزه گسترده و
اصولی حجتاالسالم رئیسی با فساد منتشر میشود
مایه دلگرمی و خوشحالی ما نمایندگان مجلس
است و به طور قطع مجلس از هر کمکی به ویژه
قانونگذاری برای مبارزه با فساد و حمایت از دستگاه
قضا فروگذار نخواهد کرد.

 511/7اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فریمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی برابر رای شماره 139860306022000437هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای محمد علی عبیدی فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه  12صادره از فریمان در یک قطعه زمین
مزروعی به مساحت  63269/35متر مربع پالک فرعی از  361اصلی واقع در بخش 5خریداری از مالک رسمی
خانم بی بی فاطمه کاللی و عشرت آغا کاللی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دوبت 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 مرجع 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  98/5/5 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/5/20 :
محمد رضا رجایی مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک
**************************************************
511/8هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()2432
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره  139860306005002432مورخ  98/05/01هیات اول موضوع
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مخدره کاله درازی
فرزند رحمان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  146/90مترمربع از پالک شماره  242فرعی
مجزی شده از  117فرعی از  52اصلی واقع در اراضی زین اباد بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری
از مالکین رسمی امنه،عباس و علی شهرت همگی لطفی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت
به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در
صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل
رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول  98/05/05تاریخ انتشار نوبت دوم 98/05/20
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
**********************************************
 511/10اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
سند رسمی
برابر رای شماره  139860306012001058هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای /خانم محبوبه کوه زاد نائی فرزند حسین به شماره شناسنامه  0850102464صادره از فردوس
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  120/55متر مربع از پالک  1208فرعی از  58اصلی واقع در بخش
سه کاشمر به آدرس خیابان قائم  29ـ نسیم  7خریداری از مالک رسمی آقای /خانم سید حسین 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 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 1398/5/20 :تاریخ انتشار نوبت دوم1398/6/4 :
محمد محمدزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
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برنامهپروازيهواپيمايياسمان

نيمسالاول1398

برنامه پروازي هواپيمايي اسمان نيمسال اول 1398
مشهد -تهران :روزانه
شنبه ها :ساعت 17:00 :و 22:10
يكشنبه ها :ساعت18:30 :
دوشنبه ها :ساعت 16:20و  22:10ساعت03:40 :
بامداد
سه شنبه ها :ساعت21:00
چهارشنبه ها :ساعت 18:3 0 :و 21:45
پنج شنبه ها :ساعت 13:45 :و 22:10
جمعه ها :ساعت 13:50 :و  22:10و ساعت03:40
بامداد
مشهد -زاهدان :همه روزه ساعت11:30 :
مشهد -يزد :روزانه
(شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت17:15 :
و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت 20:15 :يكشنبه
ساعت)19:45 :
مشهد -نوشهر :شنبه ها ساعت 13:10 :يكشنبه ها و
چهار شنبه ها ساعت 14:30 :ودوشنبه ها ساعت:
 12:20پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت0945 :
مشهد -اهواز :شنبه ساعت 12:25 :و دوشنبه و
پنجشنبه هاساعت11:25 :
مشهد -شيراز :يكشنبه ساعت 18:30 :و سه شنبه ها
ساعت 21:45 :پنجشنبه ها ساعت17:45 :
مشهد -ايالم :يكشنبه و چهارشنبه ها ساعت08:45 :
جمعه ها ساعت1020 :
مشهد  -آبادان :يك شنبه ها ساعت 19:30 :و
ساعت 22:40 :چهارشنبه ها ساعت 15:10 :و پنج
شنبه ها ساعت22:40 :
مشهد  -ساري :چهارشنبه ها ساعت17:10 :
مشهد  -اردبيل :پنج شنبه ها ساعت12:55 :

بـا حضـور معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی
اسـتانداری خراسـان رضـوی از خدمات شـکوه میر
شـاهی تقدیـر و محمـد رضـا شـاه پسـند بـه عنـوان
مدیـر کل دفتـر جـذب و حمایـت از سـرمایه گذاری
منصـوب شـد.
علـی رسـولیان در ایـن جلسـه بـا تاکیـد بـر
توسـعه روسـتاها و کسـب و کارهـای خـرد ،افـزود:
چارچـوب مثلـث توسـعه اقتصادی فرهنگی اسـتان
بـا همراهـی تمامـی ارکان آن و پیگیـری مسـتمر
فرمانـداران شهرسـتان هـا شـکل گرفتـه و ضمـن
ایجـاد تعامـل حداکثـری و سـازنده ،بسـتر امیـد
آفرینـی را فراهـم کـرده اسـت.
وی گفـت :حـوزه اقتصـادی بعنـوان بـازوی
عملیاتـی و اجرایـی الگـو مثلـث توسـعه اقتصـادی
فرهنگـی مـی بایسـت نقـش آفرینـی اساسـی در
تمامـی شهرسـتان هـای اسـتان ایفـا کنـد لـذا

بایسـتی بـا یـک طـرح نـو و بهـره گیـری حداکثـری
از تـوان مـردم و در مسـیر اقتصـاد مردمـی گام

برداشـت.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری

خراسـان رضـوی افـزود :بایـد در حـوزه اقتصـادی
تلاش مجدانـه کـرد تـا بـه اهـداف مدنظر اسـتان و
حقـوق مـردم دسـت یافـت.
رسـولیان ادامـه داد :ایـن مهـم ایجـاب مـی کند
تـا از پتانسـیل معیـن هـای اقتصـاد مقاومتـی که از
بیـن تشـکل هـا و بخـش هـای خصوصـی توانمنـد
برگزیـده شـده انـد و طـی هفتـه هـای آتی بـه ١٠٠
مـورد خواهـد رسـید نهایـت بهـره برداری شـود.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری
خراسـان رضـوی تاکیـد کـرد :پـروژه هـای سـرمایه
گـذاری اسـتان در قالـب الگـوی مثلـث توسـعه
اقتصـادی فرهنگـی بیش از  ٩٢هـزار میلیارد تومان
اسـت و پیـش بینـی شـده تـا بـه  ١٥٠هـزار میلیارد
تومـان برسـد بنابرایـن اسـتان نـگاه ویـژه ای بـرای
پیگیـری و عملیاتـی شـدن تـک تـک ایـن پـروژه ها
دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پاسخمیدهد:

چرا قیمت دالر در کانال  ۱۱.۰۰۰تومان مانده است؟
قیمت دالر در کانال یازده هزار تومان ماندگار شده است ،نوسان
محدود قیمتها در این کانال ،احتمال تداوم عقب نشینی گام به گام
دالر را تقویت کرده است اما دلیل این ریزش چیست؟
به گزارش خبرآنالین ،فعاالن بازار ارز معتقدند این روزها تقاضا به
کف رسیده است ،کمتر کسی برای خرید و فروش اسکناس دالر به
سبزه میدان و فردوسی مراجعه می کند و تقاضای پایین  ،مهار قیمت
دالر را ممکن کرده است.
سال گذشته ،همین روزها ،بازار ارز با تب و تابی قابل توجه روبرو
بود .سرمایه گذاران ارزی به دنبال تبدیل ریال به دالر ،تقاضای ارز را با
افزایش قابل توجه مواجه کرده بودند ،حاال از پس یک سال،آنها که ارز
خریدند ،سود باالیی در جیبهای خود جای ندادهاند چرا که قیمت
ارز افزایش چندانی را نسبت به مرداد ماه گذشته ،در میانه تابستان
جرای شاهد نیست.
عباس آرگون ،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو
با خبرآنالین ،دلیل مهم مهار قیمت ارز را سیاستهای در دست اجرا
از سوی سیاستگذار ارزی یعنی بانک مرکزی می داند و در توضیح این
مطلب میگوید :نمیتوان تنها با توجه به یک بخش ،دلیل کاهش را
اعالم کرد .
وی ادامه داد :هر چند مدیریت تقاضا بر کاهش قیمت ها در بازار
تاثیرگذار است اما اتفاقات دیگری نیز در این تداوم ریزش ها موثر
بودهاند.
آرگون ادامه داد :مدیریت تقاضا تنها به کاهش قیمت یا مهار
تقاضای واردات باز نمی گردد ،بلکه با بهبود وضعیت اقتصادی و تخلیه
فشار تورمی ،خود به خود افرادی که به دنبال تبدیل سرمایهایشان به

ارز بودند یا به عبارت دیگر در بازار ارز سرمایه گذاری میکردند ،از بازار
خارج شده اند .وی ادامه داد :خروج این افراد  ،وقتی رخ می دهد که
نوسانات قیمتی مهار میشود و افراد به این نتیجه می رسند که دیگر
سودی در این بازار برایشان متصور نخواهد بود.
وی به فروکش کردن هیجانات تورمی نیز اشاره کرد و گفت:
واقعیت این است که تب ایجاد شده در اقتصاد ناشی از ترس از
تبعات تحریمهای پیش رو بود اما در حال حاضر اقتصاد ایران زیر
فشار حداکثری تحریمها قرار دارد و دیگر فشار جدیدی از بابت تحریم
نمیتواند به این اقتصاد وارد شود .
وی گفت :وقتی فشار به حداکثر میرسد ،تخلیه فشار نیز آغاز
میشود چون به هر حال واقعیات اقتصادی خود را نشان میدهد و
اقتصاد شروع به هماهنگ کردن خود با شرایط موجود مینماید.
وی تخلیه فشار تورمی گفت :این اتفاق ،به کمرنگ شدن نقش

واسطهها در بازار ارز منجر شد ،کسانی که با سفته بازی قیمت را باال
می بردند وقتی مشتری ندارند ،طبیعتا نمیتوانند بر روند قیمتها
اثر بگذارند.
وی گفت :در عین حال باید توجه کرد اهرم های نظارتی بانک
مرکزی برای پیشگیری از معامالت صوری و سفته بازی در این حوزه
کارایی الزم را داشته است.
yyقیمت ارز بدون نفت چقدر است؟
وی در پاسخ به این سئوال که قیمت واقعی ارز در ایران بدون
فروش نفت ،چقدر است؟ گفت :قیمت واقعی ارز  ،با لحاظ نشدن
صادرات نفت کمتر از اینهاست ،قیمت کنونی بازار قیمت ارز بدون
نفت نیست ،قیمت ارزی است که در فشار شدید تحریم بانکی ،حمل
و نقل ،و  ...تعیین شده است و با بهبود شرایط تحریمی  ،حتی بدون
صادرات نفت ،دالر در ایران بسیار ارزان تر خواهد شد.
وی تاکید کرد :در این مرحله الزم است بانک مرکزی مدیریت
نوسانات ارزی را در دستور کار قرار بدهد تا بتواند کاری را پیش ببرد.
وی با اشاره به اینکه فعال تحریم دیگر محرک تورم نیست ،گفت :در
این فضا الزم است که حتما دولت راهکارهای درستی را برای جبران
کاهش کسری بودجه در دستور کار قرار دهد واال با چاپ اسکناس
بیپشتوانه یا انتخاب راههای ناصواب بار دیگر تورم در کشور روندی
افزایشی را تجربه خواهد کرد.
به گفته وی حمایت از صادرات و صادرکنندگان واقعی،گسترش
پایههای مالیاتی و پیشگیری از فرار مالیاتی و همچنین تقویت نظارت
بر روند هزینه کرد بودجه را مهمترین راهکارها برای جبران کسری
بودجه دانست.

مجلسبان

ماشین آالت قدیمی نفس صنعت
نساجی را در رقابت با چین و ترکیه
گرفته است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد
است ماشین آالت کارخانجات نساجی قدیمی
هستند بنابراین در رقابت با چین و ترکیه از نظر
کیفیت و قیمت جا مانده و نمیتوانند بازارهای
جهانی را به دست آورند.
حمید گرمابی با اشاره به مشکالت صنعت
نساجی ،گفت :تولیدکنندگان فعال در این
صنعت همانند صنایع دیگر برای واردات مواد
اولیه با مشکل روبهرو هستند چراکه به دلیل
محدودیتهای ارزی واردات نهادههای مورد نیاز
صنعت نساجی به سختی انجام می گیرد.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس
شورای اسالمی افزود :اگرچه تولیدکننده برای
صادرات پوشاک و محصوالت نساجی با موانع
بسیاری دست و پنجه نرم میکند اما بازگشت ارز
حاصل از صادرات را می توان اصلیترین دغدغه
آن ها برای تولید و صادرات دانست.
وی به بازدید از غرفه فرش در نمایشگاه
تولید داخلی مشهد اشاره کرد و یادآور شد:
تولیدکنندگان فرش دستباف ناچارند نخهای
باکیفیت را از خارج با ارز گران قیمت وارد کنند
و پس از صادرات قالیهای نفیس ارز حاصله را
در سامانه نیما عرضه کنند که به زعم فعاالن این
اقدام توجیه اقتصادی ندارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه در واقع به دلیل
سیاستهای بانک مرکزی صادرات فرش تا
حدودی متوقف شده است ،اضافه کرد :در دو
دهه اخیر ماشینآالت و تکنولوژی های مورد
نیاز صنعت نساجی به روز رسانی نشده و هزینه
چندانی برای آن تخصیص پیدا نکرده است.
گرمابی ادامه داد :ماشین آالت کارخانجات
نساجی قدیمی هستند بنابراین در رقابت با
چین و ترکیه از نظر کیفیت و قیمت جا مانده و
نمیتوانند بازارهای جهانی را به دست آورند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شورای اسالمی تصریح کرد :تامین سرمایه در
گردش به دلیل افزایش نرخ ارز چند برابر شده
است؛ به طور مثال اگر واحد تولیدی در گذشته
به یک میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز
داشت حال با توجه به نرخ رشد ارز این رقم به
 ۳میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که بانکها
نیز نمی توانند کمک چندانی در تامین این
تسهیالت انجام دهند.
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اخبار
تمهیدات ترافیکی عید قربان
سرویس اجتماعی

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی از تمهیدات
ترافیکی روز عرفه و عید سعید قربان در شهر مشهد
خبر داد .سرهنگ "محمدباقر سلیمی" در تشریح این
خبر گفت :مراسم دعای پرفیض عرفه در روز یکشنبه
با حضور گسترده مجاوران و زائران آقا علی بن موسی
الرضا در اماکن متبرکه حرم مطهر و سایر مساجد
سطح مشهد مقدس برگزار میشود .وی تصریح کرد:
در روز دوشنبه نماز عید قربان از ساعت  ۵صبح در
حرم مطهر رضوی برگزار می شود.
سرهنگ سلیمی اظهار کرد :پلیس راهنمائی و
رانندگی مشهد مقدس جهت هرچه بهتر برگزار شدن
این مراسم ،تمهیدات ترافیکی را اجرا می کند.
سرهنگ سلیمی با اشاره به محدودیت توقف در
حريم معابر پیرامونی حرم مطهر رضوی گفت :توقف
وسایل نقلیه از ساعت  ۱۱مورخ ۲۰مرداد ماه سال
جاری تا پایان مراسم در طول مسیرهای مشروحه
ذیل در دو سمت خیابان ممنوع است.
وی بیان کرد :طول خیابان امام رضا (ع) از
میدان بسیج نا میدان بیت المقدس و حرم مطهر،
طول خیابان نواب صفوی (ع) از میدان پنجراه تا
حرم مطهر ،طول خیابان طبرسی از تقاطع شهید
گمنام به سمت حرم مطهر ،بلوار شارستان از تقاطع
شارستان به سمت حرم مطهر ،طول خیابان شیرازی
از میدان توحید به سمت حرم مطهر رضوی ،خیابان
آخوند خراسانی (کنبد سبز) ،طول خیابان شهید
اندرزگو تاحرم مطهر و معابر فرعی منتهی به معابر
اصلی است.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان خراسان
رضوی مطرح کرد :تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت
 ۱۱مورخه  ۲۰مرداد سال جاری تا پایان مراسم دعا
در کلیه معابر منتهی به حرم مطهر رضوی ممنوع
بوده و از حرکت آنها جلوگیری میشود.
وی با اشاره به این که زمان اجرا ،ماموریت تصریح
کرد :مکان اجرای این طرح ،پوشش ترافیکی کلیه
معابر سطح حوزه استحفاظی راهور مشهد مقدس
وعلیالخصوص معابر منتهی به حرم مطهر رضوی و
اماکن برگزاری دعای پرفیض دعای غرفه است.

فرمانده نیروی انتظامی استان خراسان رضوی
گفت :از ابتدای سال جاری تا کنون در مقایسه
با زمان مشابه سال گذشته کاهش  ۳۹درصدی
تجمعات در سطح استان را در صورتی شاهد
هستیم که فراخوانها توسط سایتهای بیگانه ۱۲
درصد افزایش داشته است.
به گزارش صبح امروز سردار تقوی در نشست
خبری که صبح روز شنبه در جهت تقدیر از
خبرنگاران در محل ستاد برگزار شد افزود :هشیاری
مردم و مشارکت خوب استانداری و نیز اقدامات
شورای تامین استان عامالن اصلی کاهش پذیرش
فراخوان به تجمعات در سطح استان است.
yyکشفیات مواد مخدر
سردار تقوی با اشاره به کشفیات و پروندههای
مربوط به مواد مخدراعالم کرد :طی یک سال اخیر
میزان کشفیات مواد مخدر بیش از  ۱۲تن و ۲۰۰
کیلو بوده که در کنار آن  ۱۷باند مواد مخدر را نیز
منهدم کردیم.
yyانعقاد تفاهمنامه با استانداری در جهت نگهداری
۶هزار و  ۵۰۰معتاد متجاهر
وی مطرح کرد :ورود مواد مخدر به داخل مرزها
کاهش داشته و با همه توان پیگیر این موضوع
هستیم و دستگیریها و مقابلههای ما  ۱۴درصد
افزایش داشته ،در عین حال کشفیات نیز مقدار
کمی کاهش یافته است.
فرمانده انتظامی پلیس مشهد ابراز کرد :در
برخورد با معتادان متجاهر هم در حال حاضر
ظرفیت کمپها تکمیل شده و  ۶هزار و  ۵۰۰معتاد
را توافق کردهایم ،به محض اینکه توافق اجرایی
شود نسبت به جمعآوری معتادان اقدام میشود
و البته پاکسازی برخی مناطق اهمیت بیشتری
دارد.
yyکاهش تصادفات جادهای
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه «تعداد
جانباختگان در تصادفات رانندگی کاهشی 6
درصدی نسبتبه مدت زمان مشابه در سال گذشته
دارد» ،تبیین کرد :اگرچه تصادفات جادهای
خراسان رضوی  ۴درصد افزایش داشته ،اما داخل
شهرها کاهش ۲۲درصدی تصادفات را داشتهایم
که در مجموع برآیند میزان تصادفات استانی
کاهش  ۶درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به اینکه سرقتها نسبت به سال
گذشته افزایش داشته است اظهار داشت :در
قالب طر حها اقدامات گستردهای شروع شده

است و با کسانی که ناامنی را در قالب سرقت رقم
میزنند برخورد میکنیم.فعالیت پلیس فتا در
تمامی شهرستانهای ما دنبال میشود ،مقابله با
سالح یکی از دستورکارهای جدی نیروی انتظامی
است و سال گذشته  320قبضه سالح کشف و
باندها منهدم شدند و در آخرین محموله  18قبضه
سالح شکاری کشف شد؛ موفقیتهایی نیز در
مورد برخورد با عوامل فساد و اقالم ضدفرهنگی
را داشتیم.
yyنگاه ویژه به جرایم یارانهای
جرایم یارانهای با افزایش  ۱۱۸درصدی نسبت
به سال گذشته روبهرو بوده است و در مجموع
کشف جرایم مالی ،اقتصادی ،و جرایم رایانهای
بیشتر شده و نیاز است به این بستر جرم ،توجه
بیشتری شود .گفتنی است که فعالیت پلیس فتا
در همه شهرستانها وجود داشته و فعال است.
نکته مهم این است که پایگاههای آگاهی پلیس
فتا و موادمخدر در مشهد به  ۶پایگاه افزایش یافته
تا با اشراف کامل به موضوعات بتواتیم پاسخگوی
مردم باشیم.
وی تصریح کرد:نیروی انتظامی در راستای
برنامهریزی الزم برای اجرای بهتر مأموریتهای
مراکز  ۱۱۰در شهرستانها به جمعآوری و متمرکز
کردن  110روی آورد ودر ابتدای سال جاری
تجمیع مراکز  110صورت گرفت و تمام مراکز در
یک مرکز واقع در شهر مشهد متمرکز شد.
سردار تقوی بیان کرد :مرکز جامع  ۱۱۰در آغاز
فعالیت خود دارای یکسری مشکالت از لحاظ
آماری و تماس بود که منجر به ایجاد چالش در ارائه
خدمات پلیس به مردم میشد ،که این مشکالت

کاروان پیاده حرم تا حرم بسیجیان گناباد
کاروان حرم تا حرم
بسیجیان گناباد روز شنبه با
پای پیاده از بقعه امام زاده محمد
عابد (ع) واقع در شهر کاخک گناباد عازم حرم مطهر
امام رضا (ع) شد.
مسوول کاروان پیاده حرم تا حرم بسیجیان گناباد
در گفت و گو با خبرنگاران گفت ۸۰ :نفر از بسیجیان
گنابادی برای بیست و چهارمین سال متوالی با هدف
نمایش عشق و ارادت به خاندان اهل بیت (ع) ،فرهنگ
سازی سنت زیارت پیاده ،خودسازی و تجدید بیعت و
میثاق دوباره با والیت فقیه مسیر  ۳۰۰کیلومتری بقغه
امام زاده محمد عابد (ع) واقع در شهر کاخک این
شهرستان تا حرم برادر بزرگوار ایشان حضرت علی ابن
موسی الرضا (ع) را به مدت  ۱۰روز با پای پیاده طی

می کنند.
محمود سبحانی ادامه داد :با توجه به اینکه بیشتر
اعضای این کاروان را دانش آموزان ،دانشجویان و
معلمان بسیجی تشکیل می دهند ،همه ساله این
حرکت معنوی در فصل تابستان انجام می شود که سال
جاری با ایام ذی الحجه و اعیاد فرخنده قربان و غدیر
همزمان شده است.
وی برگزاری جلسات پرسش و پاسخ ،حلقه های
معرفت ،بیان احکام ،سخنرانی ،عزاداری و جشن اعیاد
را از جمله برنامه های این کاروان پیاده در طی این ۱۰
روز برشمرد.
آرامگاه سلطان محمد عابد (ع) برادر حضرت امام
رضا (ع) در شهر کاخک و حدود  ۲۰کیلومتری گناباد
واقع است.

بهتدریج رفع شد.
yyافزایش ۳۲درصدی تماس با مرکز ۱۱۰
سردار تقوی اظهار کرد :امسال به نسبت سال
گذشته افزایش  ۳۲درصدی تماس با مرکز پلیس
 ۱۱۰را داشته بدین معنا که در آمار امسال بیش از
 ۸۹۰هزار تماس با مرکز فوریتهای پلیس برقرار
شده که از آن میان  ۷۱۴هزار عملیات پلیس انجام
شده و ما پیشرفت  ۵۵درصدی در عملیات پلیس را
نیز شاهد بودیم.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با بیان اینکه
 ۱۸درصد تماسها برای راهنمایی و مشاوره بوده
است ،عنوان کرد ۱۲ :درصد تماسها غیرقابل
رسیدگی یا غیرمرتبط بودهاند و بخش کوچکی هم
تماسهای مزاحمی بوده است.
وی ضمن تبریک روزخبرنگار و گرامیداشت
این مقام عنوان کرد :تعامل رسانه با نیروی
انتظامی شرایط خوبی فراهم کرده و اجازه نداده
اتفاقات خراسان رضوی و مشهد مورد سوءاستفاده
رسانههای معاند قرار بگیرد.
سردار تقوی افزود :از دیگر اقدامات مؤثر نیروی
انتظامی ،راهاندازی گشت رضوی و تعامل مناسب
با بسیج است تا آنچه که منجر به اخالل در نظم
و امنیت میشود را از بین ببریم .این همکاری در
کلیه کالنتریها و پاسگاهها با بسیج وجود دارد .از
سویی دیگر میزان برخورد نیروی انتظامی با اتباع
غیرمجاز افزایش  ۲۰درصدی داشته است.
وی اعالم کرد :موفقیتهایی در مبارزه با عوامل
فساد و توزیعکنندگان اقالم ضدفرهنگی هم
داشتهایم که امیدواریم بتوانیم مشهد را شایسته
یک کالنشهر مذهبی اداره کنیم ،در همین رابطه

سرپرســـت وزارت آمـــوزش
و پـــرورش گفـــت :یکـــی از
عرصههـــای تعلیـــم و تربیـــت
شـــش ســـاحتی مبـــارزه بـــا آســـیبهای اجتماعـــی
اس ــت و ب ــرای تحق ــق آن بای ــد خودم ــان وارد عرص ــه
شـــویم و همـــه شـــرکا ،دســـتگاههای عمومـــی و
مـــردم را پـــای کار بیاوریـــم .ســـیدجواد حســـینی در
مراســـم امضـــای تفاهمنامـــه آمـــوزش و پـــرورش و
ســـتاد مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر افزود:مقـــام معظـــم
رهب ــری خودش ــان در م ــورد آس ــیبهای اجتماع ــی
وارد شـــدهاند مـــا هـــم بایـــد موضـــوع آســـیبهای
اجتماعـــی را بـــه طـــور جـــدی پیگیـــری کنیـــم.
وی تصری ــح ک ــرد :م ــواد مخ ــدر ب ــه عن ــوان ی ــک
آس ــیب ف ــرو پاش ــیده مط ــرح اس ــت ،براس ــاس آم ــار

 ۶۵درص ــد همس ــر آزاری ۳۰ ،درص ــد ک ــودکآزاری،
 ۲۳درصـــد نزاعهـــا و  ۲۰درصـــد جرایـــم منکراتـــی
ناش ــی از مص ــرف م ــواد مخ ــدر اس ــت؛ در واق ــع ه ــر
آس ــیب ۱۶ ،آس ــیب دیگ ــر را ب ــه دنب ــال دارد.
حســـینی بیـــان کـــرد :در کاهـــش شـــیوع از
اعتیـــاد در مـــدارس موفـــق بـــوده ایـــم امـــا یـــک
دانشآمـــوز معتـــاد هـــم بـــرای مـــا زیـــاد اســـت و
ب ــرای مح ــو کام ــل اعتی ــاد در م ــدارس تم ــام ت ــاش
را خواهیـــم کـــرد.

راننده اتوبوس مشهدی دالرهای گمشده زائر عراقی را
بهصاحبشرساند
کارشناس اداره روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی
مشهد گفت :روز گذشته اتوبوسران مشهدی مبلغ
یکهزار و  ۵۰۰دالر را به صاحب اصلیاش که یک زائر
عراقی بود ،بازگرداند.
مهدی پوراکبر در گفتوگو با خبرنگار فارس در

خبر
مشهد اظهار داشت :روز گذشته اتوبوسران امانتدار
خط  ۱۰از شرکت سیر طوس ماندگار ،مبلغ یک هزار و
 ۵۰۰دالر را ب ه صاحب اصلیاش که یک زائر عراقی بود،
بازگرداند.وی خاطرنشان کرد :این اقدام زیبا توسط
همکار خوب ما آقای محمد حسن رمضانی انجام شد.
 20دقیقه تالش برای نجات کارگر ساختمانی از عمق10
متریچاه
رئیس ایستگاه  38آتش نشانی مشهد گفت  :یک
کارگر ساختمانی که داخل چاهی  10متری گرفتار
شده بود ،با تالش امدادگران آتش نشانی نجات یافت.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل آتش نشانی
مشهد ؛ مصطفی علیزاده روز چهارشنبه در شرح
این خبر افزود  :یک کارگر ساختمانی در حین کار در
یک پروژه ساختمانی در حال احداث در روستای خرم
آباد در مسیر جاده کالت دچار حادثه شد .به گفته وی
کارگر مزبور در حین جابجایی پالت چوبی از روی دهانه
چاه به دلیل سنگینی پالت  ،به داخل چاه خشک
سقوط کرده بود .علیزاده اظهار کرد  :کارگر جوان که در
اثر بروز این حادثه دچار جراحات جدی شده بود  ،پس
از  20دقیقه تالش نجاتگران دو ایستگاه  38و  8آتش
نشانی مشهد  ،به سطح زمین منتقل و تحویل عوامل
اورژانس گردید .
ماجرای ۷۸تن چای آلوده رفع توقیف شده در خط آخر!
کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت
خراسان رضوی گفت :پس از بررسی مجدد پرونده ۷۸

تن چای آلوده در دادسرا و دادگاه کیفری مشهد ،طبق
اطالعات بدست آمده برای عامل این اقدام در نهایت
حکم  ۶ماه حبس تعزیری صادر شده است.مهدی
مقدسی در تشریح ماجرا گفت :اردیبهشت ماه
ســال  ۹۷بود که در یک اقدام هماهنگ و مشــترک
بین ســــپاه ناحیه حر مشــــهد ،معاونت
بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجــــارت و
پلیس اطالعات و امنیت عمومی خراســــان
رضوی ،محموله عظیم چای غیرقابل مصرف
در مشهد کشف و با دستور قاضی خدابخشی،
سرپرست وقت دادسرای انقالب مشهد توقیف شد.
حکم ۶ماه حبس برای متهم پرونده صادر شد
کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت
خراسان رضوی:
پس از بررسی مجدد پرونده  ۷۸تن چای آلوده در
دادسرا و دادگاه کیفری مشهد ،طبق اطالعات بدست
آمده برای عامل این اقدام در نهایت حکم  ۶ماه حبس
تعزیری صادر شده است.پس از توقیف محموله چای
که حدودا ً  ۷۸تن وزن داشت و در حاشیه شهر مشهد
در یک انبار دپو شده بود ،بررسیهای کارشناسی ما
روی موضوع به دقت انجام و از سویی نظر کارشناسان
حوزه چای هم اخذ و در پی آن مشخص شد که محموله
قابلیت مصرف انسانی ندارد.
حال پس از طی شدن مراحل قضایی ،اطالعاتی
واصل شد که مشخص کرد عامل دپوی  ۷۸تن چای
غیرقابل مصرف در دادگاه کیفری  ۲مشهد به  ۶ماه
حبس تعزیری محکوم شده است.

خبر
مشارکت در نذر گوشت قربانی؛

گستران سفره ای به وسعت سخاوتمان
برای نیازمندان

راهاندازی گشت رضویون که تعامل نیروی انتظامی
و بسیج بوده ،ظرفیت بسیار خوبی در ایجاد امنیت
برای مردم ایجاد کرده است.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با بیان اینکه
در بحث برخورد با اتباع غیرمجاز هم افزایش ۲۰
درصدی داشتهایم ،ادامه داد :مقابله با قاچاق
با توجه به نامگذاری سال که رونق تولید بوده ،از
اولویتهای ما است که توفیقات خوبی داشتهایم.
سردار تقوی اشاره کرد  :احداث کالنتری در
دستور کار نداریم ،اما  ۴کالنتری را ارتقا میدهیم
وبه دنبال ایجاد ایستگاههای پلیس در اماکنی که
جغرافیای جرم بوده هستیم چرا که محدودیتهایی
که در بحث استخدام و به کارگیری نیرو به مانند
دیگر ارگانها برای ما هم وجود دارد.
yyافزایش استفاده از سالح در نزاع
تقوی با بیان اینکه در بحث سرقتهای مسلحانه
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،افزایش دو
برابری داشتهایم ،عنوان کرد :در بعضی مواقع
سالح قالبی بوده است.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی افزود :قتل
معوقه نداریم ،اما استفاده از سالح در نزاعهای ما
افزایش پیدا کرده است و آخرین قتل هم دیشب
کشف شد که پس از کشف جنازه ،قاتالن هم
دستگیر شدند و به جرم خودشان اعتراف کردند.
yyافزایش سرقت به عنف
وی یادآور شد :سرقت به عنف افزایش داشته
است که با اجرای طر حهای ویژه آن را کاهش
میدهیم و در همین رابطه یکی از مشکالتی که
ما با آن مواجه هستیم ،استفاده از موتورسیکلت با
قدرت مانور باال توسط برخی سارقان است که در
انضباط شهری خلل ایجاد کرده و از طرفی سبب
تلفات در تصادفات است که با همکاری استانداری
و شهرداری مشهد برنامهای برای این موضوع
عملیاتی میکنیم.
yyنقش بانوان پلیس
تقوی در خصوص نقش بانوان پلیس در خراسان
رضوی تصریح کرد :مشهد تنها شهری در کشور
است که کالنتری بانوان را در حوزه ثامن دارد و
تمام امور آن از صفر تا  ۱۰۰به وسیله زنان اداره
میشود.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی افزود :بانوان
پلیس ماموریتهای متنوعی در زمینه کشف
اولیه فساد ،امر به معروف و نهی از منکر ،بدرقه
و نگهداری متهمان زن و مقابله با جرایمی که در
حوزه زنان است را به عهده دارند.

مدیــرکل کمیتــه امــداد خراســان رضــوی از
نیکــوکاران خواســت تــا بــه مناســب عیــد قربــان بــا
مشــارکت هــای نقــدی و غیرنقــدی خــود در ســرفصل
نــذر و قربانــی بــه یــاری مددجویــان کمیتــه امــداد
بشــتابند.
حبیــب اللــه آســوده ضمــن تبریــک عیــد قربــان
و آغــاز دهــه والیــت گفــت :ایــن نهــاد در اســتان بــا
اســتقرار  70پایــگاه جمــع آوری نــذورات ،آمادگــی
دارد تــا کمــک هــای مردمــی را در قالــب گوشــت
قربانــی و یــا وجــوه نقــدی جمــع آوری و بیــن
نیازمنــدان توزیــع کنــد.
وی ادامــه داد 13 :پایــگاه در مشــهد مقــدس
و اطــراف حــرم مطهــر و مابقــی آن در دفاتــر
کمیتــه امــداد و کشــتارگاه هــای شهرســتانها
از شــب عیــد قربــان تــا پایــان روز عیــد مســتقر
می شوند.
آســوده بــا اعــام اینکــه اکنــون بیــش از 200
هــزار خانــوار تحــت حمایــت خدمــات ایــن نهــاد
هســتند ،بیــان کــرد :بــا توجــه بــه شــرایط ســخت
اقتصــادی ،امیدواریــم در اهــدای نــذورات و قربانــی
نیکــوکاران بــه کمیتــه امــداد همــه خانــواده هــای
مددجــو از میانگیــن یــک کیلوگــرم گوشــت گــرم
بهــره منــد شــوند کــه بــرای تحقــق ایــن امــر نیــاز بــه
 10هــزار رأس گوســفند اســت و بــرای تامیــن ایــن
تعــداد دام مشــارکت  20میلیــارد تومانــی نیکــوکاران
طلبیــده مــی شــود.
مدیــرکل کمیتــه امــداد خراســان رضــوی ضمــن
اشــاره بــه وضعیــت ســخت اقتصــادی خانــواده هــای
تحــت حمایــت و اینکــه ســهم هــر شــهروند نیکــوکار
نســبت بــه تامیــن گوشــت بــرای نیازمنــدان چقــدر
اســت؟ اعــام کــرد :هــر فــرد نیکــوکار مــی توانــد
حداقــل از یــک کیلــو گــرم گوشــت تــا هــر مقــدار کــه
تمایــل دارد درایــن موضــوع مشــارکت داشــته باشــد .
وی بــا بیــان اینکــه نیکــوکاران بــا اســتفاده از
روشــهای مختلــف مــی تواننــد نــذورات خــود را بــه
کمیتــه امــداد اهــدا کننــد ،افــزود :خیــران عــاوه بــر
مراجعــه حضــوری بــه دفاتــر کمیتــه امــداد ،مراکــز
نیکــوکاری و کشــتارگاه هــا جهــت کمــک هــای ،بــا
شــماره گیــری کــد  * 8877 * 051 * 3 * 7 #و یــا
واریــز وجــوه نقــدی بــه شــماره کارت 9951 – 1111
–  6037 – 9918بــا شناســه  38731اقــدام کننــد.
شایســته ذکــر اســت :شــماره تلفــن چهــار
رقمــی  3128جهــت ارتبــاط و کســب اطالعــات
بیشــتر مــردم نیکــوکار اســتان ،آمــاده پاســخگویی
است.

فعالیت  190اکیپ بازرسی دامپزشکی در روز عید قربان

حتی یک دانش آموز معتاد هم برای ما زیاد است

حوادث
آزادی  ۳زندانی جرایم غیرعمد با کمک خبرنگاران
سبزواری
مدیرعامل کانون خبرنگاران سبزوار گفت ۳ :زندانی
جرایم غیرعمد به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار با
کمک خبرنگاران این شهرستان از زندان آزاد شدند.
رضا نامنی در گفتوگو با خبرنگار فارس در سبزوار
گفت :همزمان با  ۱۷مرداد در یک اقدام خیرخواهانه
خبرنگاران این شهرستان با مشارکت خیرین
اقدام به آزادی  ۳نفر از زندانیان جرایم غیرعمد این
شهر کردند.مدیرعامل کانون خبرنگاران سبزوار
افزود :در این اقدام خداپسندانه کانون خبرنگاران
این شهرستان هزینههای اجرایی برگزاری مراسم
روز خبرنگار را به آزادسازی  ۳نفر دیگر از زندانیان
جرایم غیرعمد اختصاص داد.وی با بیان اینکه
رسالت خبرنگار حل مشکالت مردم و گرهگشایی از
کار فروبسته آنان است ،بیان کرد :کانون خبرنگاران
در سال جاری تصمیم گرفت که فارغ از برنامههای
تکراری هر ساله هزینه مراسم تجلیل از خبرنگاران را
به یک کار خیر و نیکو دهد.
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دامپزشکی
مدیرکل
خراسان رضوی گفت :در سال
جاری  190اکیپ بازرسی در این
استان قرار دادیم که کار بازرسی بر قربانی کردن را
در روز عید قربان انجام میدهند ،از این تعداد 118
اکیپ سیار و  72اکیپ بازرسی ثابت هستند.
احمد شریعتی ظهر امروز در نشست خبری
نظارتهای بهداشتی دامپزشکی در روز عید قربان که
در شبکه دامپزشکی مشهد برگزار شد ،گفت :کشتار
در مألعام مشکالت زیادی دارد ،یکی از مهمترین این
مشکالت خطر انتقال بیماریهای مشترک بین انسان
و حیوان است ،خیلی از بیماریهای بازپدید و نوپدید
منشأ دامی دارند که مردم اگر مالحظات الزم هنکام
کشتار رعایت نشود به این بیماریها مبتال میشوند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی افزود :از جمله
دیگر مشکالت کشتار در مألعام آلودگی محیط زیست
و ایجاد مشکالت روحی و روانی است ،در روایات دینی
داریم که حتی گوسفند را در مقابل گوسفند نکشید و
یا اینکه چاقو را از دام هنگام ذبح پنهان کنید.
وی خاطرنشان کرد :در سال جاری بهدلیل
بارندگیها ،رطوبت و گرما انواع کنهها افزایش
یافته ،کنهها میتوانند ناقل تب کریمه کنگو باشند،
به همین سبب در سال جاری نگرانیهای ما بیشتر
شده است.شریعتی با بیان اینکه در خراسان رضوی
با وجود مشاهده  5یا  6مورد ابتال به تب کریمه
کنگو ،اما تلفات انسانی نداشتیم ،اضافه کرد :از
مردم میخواهیم که از تماس با کنه و ترشحات دام
خودداری کنند و کشتار غیرمجاز انجام ندهد.

اعطای مرخصی به زندانیان در ایام محرم و عید غدیر؛

کمک بهبازسازی شخصیت زندانیان
به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر و
نیز در پیش بودن ایام سوگواری سرور و ساالر
شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین "علیه
السالم" با هدف بهره مندی معنوی زندانیان
و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در
کنار خانواده و شرکت در مجالس معنوی ایام
حسینی و به منظور نیل به اهداف عالی در
بازسازی اجتماعی و اخالقی زندانیان و نیز
برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای
خانواده آنها ،مقتضی است به زندانیان محکوم
با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب،
به میمنت عید سعید غدیر خم (یک هفته
مرخصی) یا برای گرامیداشت ایام سوگواری
حضرت اباعبدالله الحسین "علیه السالم" و
 ۷۲یار با وفای آن حضرت (یک هفته مرخصی)
داده شود.
الف – زندانیان محکوم به حبس:
 -۱محکومین به حبس ابد به شرط تحمل
حداقل  ۵سال حبس.
 -۲محکومین به حبس بیش از  ۱۰سال به
شرط تحمل حداقل یک سال حبس.
 -۳محکومین به حبس بیش از  ۵سال تا ۱۰
سال به شرط تحمل شش ماه حبس.
 -۴محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵
سال به شرط تحمل دو ماه حبس.
 -۵محکومین به یک سال حبس و کمتر از
آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره :محکومین به حبس یا حبس و جزای

نقدی که باقی مانده محکومیت آنها کمتر از
شش ماه باشد ،مرخصی منتهی به آزادی اعطاء
میشود.
ب -زندانیان محکوم به جزای نقدی:
 -۱محکومین به جزای نقدی که باقی مانده
محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون
ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
 -۲محکومین به جزای نقدی که باقی مانده
محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال
تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد ،به شرط
تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره :محکومین به جزای نقدی که باقی
مانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال
باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود.
ج -محکومین به پرداخت دیه و محکومین
مالی:
زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه
در بازداشت هستند و همچنین دارندگان
محکومیتهای مالی ،صرف نظر از مدت اقامت
در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه
برخوردار خواهند بود.
تبصره :در مورد محکومین موضوع این بند
که دارای شاکیهای متعدد میباشند ،چنانچه
در زمان بهرهمندی از مرخصی یا تمدید آن
موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند،
تمدید مجدد مرخصی به منظور اخذ رضایت از
سایر شکات بالمانع است.
د – مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم

ذیل نخواهد بود:
محکومین جرائم سرقتهای مسلحانه و
مقرون به آزار ،جاسوسی ،اقدام علیه امنیت
کشور ،آدم ربایی ،جرائم باندی و سازمان یافته،
تجاوز به عنف ،دایر کردن مراکز فساد و فحشاء،
اسید پاشی ،اخالل در نظام اقتصادی ،قاچاق
مشروبات الکلی ،محکومین به قصاص و اعدام
و حدود شرعی ،محکومین دارای سه سابقه
محکومیت به ارتکاب همان جرم ،محکومینی که
به شرارت مشهورند ،قاچاق مسلحانه و یا عمده
مواد مخدر و روان گردانها و سایر محکومینی
که اخالق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده
که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام
کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی
شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.
تبصره یک :در مورد محکومین مواد مخدر
که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال
باشد ،ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت
ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل
سکونت خویش معرفی نمایند.
تبصره دو :منظور از قاچاق عمده مواد مخدر
و روان گردانها بیش از  ۱۰۰کیلوگرم تریاک
و ملحقات آن و بیش از  ۲۰۰گرم هرویین و
روانگردانها و ملحقات آن میباشد.
دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای
این بخشنامه بوده و دادستان کل کشور بر
حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.
سید ابراهیم رئیسی
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صرفا جهت اطالع جاعالن و سارقان مجازی؛

دنیایمجازیهمشناسنامهدارد
وحدانه آخوندشریف

خبرنگار

در دنیای واقعی هرکدام از ما با هویت
شناسنامهای و ویژگیهای اجتماعی مربوط به خود
زندگی میکنیم اما این قوانین در فضای مجازی
بهآسانی زیر پا گذاشته میشود؛ افراد تنها با ایجاد
یک حساب کاربری میتوانند به فعالیت بپردازند
که همین موضوع زمینه سودجویی را برای عدهای
فراهم کرده است.
با گسترش شبکههای اجتماعی ،تعداد زیادی
از افراد را میبینیم که نام شاعر یا نویسنده بر خود
گذاشتهاند و بدون توجه به حقوق مادی و معنوی
هنرمند بهراحتی سرقت ادبی انجام میدهند.
هویت جعلی شکل دیگری از این جرائم است
که برخی افراد از هویت دیگری برای فریب استفاده
کرده و یا با اطالعات دیگران علیه آنها سو
استفاده میکند .امروزه شاهد این ماجرا هستیم که
بسیاری از افراد با استفاده از نام افراد مشهور مانند
ورزشکاران و بازیگران هویت جعلی برای خود ایجاد
میکنند.
yyفضای مجازی یا دوستداران این فضاها مقصرند؟
این روزها بازار نقل قولهای ادبی جعلی داغ
ً
است .حتما به خاطر دارید که زمانی اکثر جمالت و
اشعار زیبا را به دكتر علی شریعتی نسبت میدادند
و چند سالی است نوبت به مرحوم حسین پناهی
رسیده است .دختر مرحوم حسین پناهی در این
خصوص میگوید:
حسین پناهی جمالت نقادانه ندارد و آنچه امروز
به نام حسین پناهی با مضمون نقدهای اجتماعی و
سیاسی منتشر میشود جعلی است.
وی ادامه میدهد :تنها مسئلهای كه من را بعد
از فوت پدرم خیلی ناراحت میكند و آزار میدهد،
همین جملهها و اظهار نظرات جعلی است .شعرها و
جمالتی كه به پدر منسوب هستند ،با فضای ذهنی
و سبك نگارش او بسیار متفاوت است .بههرحال
عامل اصلی این اتفاق را نمیشناسیم و شناسایی
آنهم كار خیلی دشوار و سختی است .اما فضای
مجازی تأثیر بسیاری در تحریف آثار پدر داشته است
و به جرت میتوان گفت كه نقشی مخرب در به
وجود آمدن این قضیه داشته است .البته كسانی كه
برای خواندن مطالب و اشعار وی به این فضا رجوع
میكنند هم به همین اندازه مقصر هستند

yyاز جعل زوال كلنل تا جعل هویت
محمود دولتآبادی باوجوداینکه هیچگونه
فعالیتی در این فضا ندارد هم از حواشی دنیای
مجازی دور نماند .چند سالی از انتشار خبر «زوال
كلنل جعلی است» توسط محمود دولتآبادی
میگذرد و حاال با گسترش فضای مجازی نوبت به
جعل مطالب این نویسنده پیشکسوت در صفحات
جعلی مجازی رسیده است.دولتآبادی از پلیس
فتا خواست تا کسانی را که به نام او مطالب جعلی
منتشر میکنند شناسایی کند و مورد پیگرد قانونی
قرار دهد.این نویسنده در یادداشتی که در اختیار
ایسنا قرار داده نوشته است :بهرغم اینکه وکیل
رسمی من آقای دکتر جمال اکوانیان شکایت صریح
من ر ا به پلیس فتا ارائه داده است ناظر به اینکه
ً
شخصا هیچ سایت  -صفحهای در فضای مجازی
ندارم و هیچگونه فعالیتی در این فضا ندارم ،بازهم به
گوش میرسد جاعالن دستبردار نیستند و مطالبی
در این فضای باقابلیت درو غپردازی ،ذیل نام من
مینویسند و منتشر میکنند .بار دیگر و مکرر از
پلیس فتا میخواهم جاعالن درو غپرداز را شناسایی
کند و مورد پیگرد قانونی قرار بدهد.
yyتعقیب و شناسایی فقط در صورت شکایت
کارشناس پلیس فتا در این خصوص عنوان

کرد :جعل هویت و عنوان شخصیتهای حقیقی
و حقوقی در فضای مجازی زیاد اتفاق میافتد که
سازمانها و شخصیتها میتوانند این موضوع را
رصد کنند و در صورت دیدن تخلف آن را پیگیری
نمایند زیرا تا زمانی که طرح شکایت صورت نگیرد
نهتنها پلیس بلکه مردم نیز در جریان قرار نمیگیرند،
افراد متخلف باید بدانند پلیس فتا در حال رصد
فضای مجازی است و با هرگونه تخلف در این فضا
برخورد خواهد کرد لذا تأکید میکنیم بههیچعنوان
حتی برای سردرگمی بانام دیگران اکانت ،گروه
و یا صفحهای ایجاد نکنید زیرا این کار جرم بوده
و عواقب قضایی در پی خواهد داشت در انتها از
هموطنان عزیز درخواست داریم در صورت مواجه و
یا مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس
فتا به آدرس Cyberpolice.irبخش تماس با ما در
میان بگذارند.
yyانبوه اخبار جعلی و تاثیر آن بر اجتماع
حسن عابدینی ،تحلیلگر مسائل بینالملل در
فضای مجازی پستی را منتشر کرد که به این شرح
است:
ایرانیان روزانه با انبوهی از خبرهای جعلی که در
بیرون مرزها ساختهوپرداخته میشود ،مواجهاند.
اخبار جعلی ازنظر منبع ،محتوا و نحوه انتشار با

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()0758
511/9
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره  139860306005000758مورخ 98/02/14
و  139860306005002213مورخ  98/04/16و رای اصالحی  139860306005002212مورخ
 98/04/16هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و
بالمعارض خانمها اکرم خسرو نژاد و نرجس خسرونژاد فرزندان ابوالفضل هر کدام نسبت به سه دانگ
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  170/15مترمربع از پالک شماره  140فرعی از 107
اصلی واقع در اراضی زهد بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از محل مالکیت مشاعی متقضایان
محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی
کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول  98/05/05تاریخ انتشار نوبت دوم 98/05/20
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
***************************************************
 511/11اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
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  139860306012001339و  139860306012001340هیات 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 متقاضی آقای /خانم سید محمود فخرائی فرزند سید احمد
به شماره شناسنامه  2115صادره از بردسکن در چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و
عصمت رضائی فرزند رسول به شماره شناسنامه  16150صادره از گنبدکاوس در یک و نیم دانگ مشاع از
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  136/35متر مربع از پالک  149فرعی از  3027اصلی بخش
یک حومه کاشمر به آدرس خیابان شبنم  5/8پالک  3خریداری از مالک رسمی آقای /خانم مالکیت
مشاعی متقاضی و سید محمود فخرانی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند 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 این 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 اول1398/5/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/6/4 :
محمد محمدزاده ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشمر
*************************************************
 511/12اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای سند رسمی
برابر رای شماره  139860306012001116هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای /خانم اشرف السادات طباطبائی فرزند حسین به شماره شناسنامه 11497
صادره از تهران در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  137/50متر مربع از پالک  3027اصلی

شایعات متفاوتاند .شایعات اغلب بهصورت شفاهی
و بدون منبع نقل میشود و امکان صدق یا کذب
بودن آن وجود دارد ،اما خبرهای جعلی هوشمندانه،
دارای منبع و تا حدود زیادی باورپذیرند.
خبر جعلی گرچه مانند کف روی آب زودگذر
است ،اما میتواند تأثیر روانی جبرانناپذیری بر
جامعه بگذارد پس راستی آزمایی خبرها بایستی در
کانون نگاه یاران خبری قرار گیرد.
yyحبس و جزای نقدی در انتظار مجرمان رایانهای
دکتر یونس مصباح وکیل پایه یک دادگستری
با اشاره به جرم انگاری چنین تخلفاتی اعالم کرد:
قانونگذار در مورخ  1388/3/5قانون جرائم
رایانهای را تصویب کرد که این قانون مشتمل بر 56
ماده و  20تبصره می باشدکه به موضوعات جرائم
رایانهای پرداخته است ،قانونگذار در این خصوص
در ماده  734و  735این تخلفات را جرم انگاری
کرده و برای آن مجازات نقدی و حبس در نظر گرفته
است.
وی ادامه داد :ایرادی که در این زمینه وجود
دارد این است که اگر صفحات مجازی مرتبط با
اینستاگرام و تلگرام باشد قابلیت پیگیری و استعالم
ندارد مگر در موارد خاص که باید پیگیریهای
دیپلماتیک صورت بگیرد .لذا اگر این رفتارها در
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yyعلیرضا سپاهی الئین
اپلیکیشن های داخلی صورت بگیرد بهراحتی فرد
متخلف قابلشناسایی و جرم آن قابل پیگیری است
اما در اپلیکیشن های غیر داخلی قابل پیگیری و
استعالم نیست.
این مدرس دانشگاه افزود :این جرائم از بعد
علمی و قانونی جرم انگاری شده و مجازات در نظر
گرفتهشده است اما از بعد عملی و پیگیری با مشکل
مواجه هستیم.
yyحال چه کنیم؟
به نظر میرسد جعل عنوان و هویت ،جعل
مطالب و سرقت ادبی که متأسفانه برخی کاربران
با تصور اینکه استفاده از نام و شهرت افراد دیگر در
این فضای سایبر جرم نیست اقدام به ایجاد پیجهای
گوناگون بانام دیگران مینمایند روزبهروز بیشتر
میشود و گاه ما شاهد این هستیم که نیز از طریق
همین پیجها دست به اعمال مجرمانه زده میشود.
عوامل زیادی در این زمینه ازجمله :پایین
بودن فرهنگ مطالعه در کشور و نبود قوانین
جامع در فضای مجازی ،عالقهای که برخی افراد
به هنرمندان و افراد مشهور دارند و در طرفداری از
شخص موردنظر خود اقدام به ایجاد پیجهایی در
شبکههای اجتماعی مینمایند و گاه انگیزهها و
خصومتهای شخصی باعث میشود که پا را فراتر
گذاشته و با جعل عنوان اقدام به فحاشی و توهین
به دیگران و حتی در مراحلی دست به اغفال دیگران
بزنند ،دخیل هستند.لذا یکی از راههای پیشگیری
از این سودجوییها افزایش فرهنگ مطالعه در بین
افراد جامعه است تا کاربران اطالعات کافی درباره
منبع سخن و یا شعر داشته باشند؛ همچنین نظارت
بیشتر بر محتوای منتشرشده در این فضا و رعایت
قانون کپیرایت میتواند تا حد زیادی از بروز این
تخلفات جلوگیری کند و کسانی که در معرض این
رخداد قرار میگیرند باألخص هنرمندان ،ضمن
اطالع دادن به پلیس فتا و پیگیریهای قانونی
از طریق وکالی خبره می توانند با اطالعرسانی و
قراردادن منابع درست خود در همین فضا اطالعات
درست خود را اعالم کنند و با عضویت در کمپینی
با عنوان كمپین «مبارزه با نشر جعلیات» كه موفق
شده در كنترل و جلوگیری از انتشار گسترده مطالب
جعلی تأثیر بسزایی داشته باشد و در حال حاضر
بسیاری از نویسندگان و شاعران بزرگ عضو این
كمپین هستند تا حدودی از این حواشی مصون
بمانند.

واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس شهرک صنعتی بلوار تالشگران خریداری از مالک رسمی آقای/
خانم احمد شجاعی 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 اول1398/5/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/6/4 :
محمد محمدزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
***************************************************
 511/13اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای سند رسمی.
برابر رای شماره  139660306012001584هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای /خانم محسن فعال نقابی فرزند برات اله به شماره شناسنامه  1020صادره از
خلیل آباد در ششدانگ یک باب منزل به مساحت  118/57متر مربع از پالک  260فرعی از  3026اصی
واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان  17شهریور  17خریداری از مالک رسمی آقای /خانم
محمد و مریم فرقانی ورثه علی فرقانی 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 اول1398/5/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/6/4 :
محمد محمدزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
***************************************************
 511/14اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بجستان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای سند رسمی.
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  139860306020000068مورخ  1398/5/1هیات اول
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بجستان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی اقای محسن اسدی به شناسنامه شماره  28کد ملی  5629816411صادره بجستان فرزند
عباسعلی در ششدانگ یک باب محوطه مشتمل بر ساختمان به مساحت  384متر مربع ،قسمتی از پالک
ثبتی  218فرعی از 2ـ اصلی واقع در بخش دو گناباد حوزه ثبت ملک بجستان به آدرس :بجستان ـ خیابان
 12فروردین ـ کوچه سعدی خریداری مع الواسطه از محل مالکیت خانم فاطمه آصفی (خالصه معامله
 53/86مورخه  42/12/1دفتر  27بجستان) محرز گردیده است .لذا به موجب ماده  3قانون تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت
به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ
نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض

شاید این پرسش برای شما هم مطرح باشد
که موسسهی خیریهی همدم ،با چه تمهیدات و
مالحظاتی ،اقدام به برگزاری برنامههای فرهنگی و
هنری و بعضا اجرای موسیقی میکند؟
در این توضیح ،میکوشیم به اختصار به این سوال
پاسخ بگوییم و انشاءالله سوءتفاهمهای احتمالی این

حوزه را برطرف کنیم:
واقعیت این است که موسسه همدم ،برای تدارک هزینهها و گرداندن
چرخهی معیشت و مخارج  400دختر بیسرپرست خود ،به منابع محدودی
متکی است .یارانههای سازمان بهزیستی در بهترین حالت صرفا کفاف یکسوم
هزینههای بچهها را میکند و مابقی مخارج یکمیلیاردی موسسه در ماه ،منوط
به اعانات و عنایات خیرین و حامیان مالی همدم است.
از جمله تمهیداتی که برای تامین مخارج این موسسه دیده شده است،
ساخت و تجهیز سالن اجتماعاتی با ظرفیت بیش از  400صندلی و مجهز به
امکانات تاسیساتی و صوت و نوراست .این سالن که با صرف هزینهی قابل توجه
ساخته شده است ،اکنون یکی از سرمایههای مشهد و یکی از زیر ساختهای
فرهنگی و هنری خراسان رضوی به شمار میرود و به اعتبار تجهیزات عالیاش،
به بازوی توانای تامین نیازهای این موسسهی خیریه بدل شده است...
از جمله برنامههایی که با عنایت مردم و خیرین دراین سالن برگزار میشود،
عبارتند از :گرامیداشت مناسبتهای مذهبی ،مراسم والدت و شهادت بزرگان
دین ،اجرای مراسم دعا و نیایش در مواقع مقتضی ،اجرای مراسم از سوی
سازمانهایی چون بهزیستی ،نیروی انتظامی ،برخی نشریات ،شرکتهای
خصوصی و موسسات دولتی دیگر .در عین حال ،ازآنجا که خالی ماندن سالن و
عدم اجرای برنامه درآن ،عالوه بر کاهش درآمدهای موسسه ،مخارج نگهداری
سالن را نیز به همدم تحمیل میکند ،مدیریت موسسه به توصیهی هیات
مدیرهی محترم ،ناگزیر است با مراعات قوانین و رعایت استاندادهای اخالقی
و اجتماعی ،امکان اجاره دادن سالن برای اجرای برنامههای فرهنگی وهنری
را نیز فراهم کند.
بدیهی است که شرط اول اجارهدادن سالن ،اخذ مجوزهای الزم از ادارات
اماکن و ارشاد و حراست سازمان بهزیستی است و موسسهی همدم ،نمیتواند
در شرایط معمول و معقول ،در قبال مراجعات خیرخواهانهی نهادهای دولتی و
خصوصی از قبول تقاضاهای قانونی مراجعین خود از قبیل برنامەهای موردی
و محدود موسیقی یا ارکستر ویژهی معلولین ،سرباز بزند...
در واقع آنچه اتفاق میافتد ،بازتاب تقاضا و پیگیری موسسات و افرادی
است که با پرداخت اجاره بهای سالن ،نگاه لطف و خیر به همدم دارند و
میکوشند با اجرای مراسم خود در تاالر همدم ،در تامین مخارج سنگین این
خیریه مشارکت و ما را در اهداف توانبخشی و آموزش و نگهداری 400فرشتهی
معصوم موسسه یاری کنند.
میدانیم که افزایش نشاط و بهتر شدن احوال دختران این موسسه ،مستلزم
رویکردهای هنری و فرهنگی در تربیت و نگهداری است .از سوی دیگر ،شهر
امام رضا(ع) ،به تاکید بزرگان مملکت ،یک شهر فرهنگی و مذهبی است و این
امیدواری هست که موسسهی همدم هم بتواند با برگزاری نمایشگاههای هنری
و مراسم مذهبی ،برای توانبخشی فرزندان خود گامهای انسانی و موثری بردارد
و نیز به سهم خود ،در مسیر تقویت جو نشاط و امیدواری در شهرمان ،یاریگر
باشد.

 ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول98/5/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/6/5 :
محمد محمدزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک بجستان
*************************************************
 511/15اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بجستان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای سند رسمی.
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  139860306020000069مورخ  1398/5/1هیات اول
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بجستان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای حبیب ربانی پور به شناسنامه شماره  91کد ملی  5629770349صادره بجستان فرزند
عباسعلی در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت  305متر مربع ،قسمتی از پالک ثبتی 78
فرعی از 2ـ اصلی واقع در بخش دو گناباد حوزه ثبت ملک بجستان به آدرس :بجستان ـ خیابان امام
خمینی (ره) 4ـ پالک  2خریداری مع الواسطه از محل مالکیت آقای اسماعیل علیشاهی محرز گردیده
است .لذا به موجب ماده  3قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده
 13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در
شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض
داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض  ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول98/5/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/6/5 :
محمد محمدزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک بجستان
*************************************************
 511/16اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای سند رسمی.
برابر رای شماره  139860306012000422هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد رضائی فرزند اسنفدیار به شماره شناسنامه  4342و کد ملی
 5729073534صادره از بردسکن در یک باب ساختمان پالک شماره باقیمانده  1332و  1402و 1403
فرعی تجمیعی از  4اصلی به مساحت  43/80واقع در خراسان رضوی بخش  4حوزه ثبت ملک بردسکن
خریداری از مالک رسمی احمد مختاری 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 سندمالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراضی 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 اول1398/5/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/6/4 :
محمد محمدزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن

sobhe.emrooz.news@gmail.com

اخبار
همزمان با روز عرفه و عید سعید قربان صورت میگیرد؛

سرویسدهی  400اتوبوس فوقالعاده به
حرم مطهر

همزمان با روز عرفه  220دستگاه اتوبوس و در
صبح عید سعید قربان نیز  170دستگاه اتوبوس
فوقالعاده به همراه خطوط فعال در مسیر به زائران
و مجاوران سرویسدهی میکنند.به گزارش صبح
امروز ،همزمان با بیستم مرداد ماه (روز عرفه)  5پایانه
موقت در مبادی خروجی حرم مطهر رضوی ایجاد و
به منظور اجرای این طرح  220دستگاه اتوبوس
فوقالعاده به همراه اتوبوسهای خطوط عبوری
از حرم مطهر در  6پایانه برای انتقال پیشبینی
شده است.این پایانهها شامل پایانه شماره یک در
خیابان شیرازی ،پایانه شماره دو واقع در خیابان
امام رضا(ع) ،میدان بیتالمقدس مسیر  BRTپایانه
شماره  3خیابان شهید اندرزگو ،پایانه شماره  4روگذر
طبرسی ،پایانه شماره  5نیز در خیابان شهید نواب
صفوی و پایانه شماره  6پایانه شهید گمنام میباشد
که برای سرویسدهی به شهروندان و زائران در روز
عرفه در نظر گرفته شده است.همچنین در روز عید
قربان صبح دوشنبه  21مرداد ماه همزمان با خاتمه
نماز عید ،تعداد  170دستگاه اتوبوس از همین
شش پایانه در محدوده مبادی خروجی حرم مطهر
سرویسدهی به نمازگزاران را انجام خواهند داد.

افزایش یک ساعته سرویسدهی خطوط
قطارشهری مشهد

همزمان با عید سعید قربان ،سرویسدهی
خطوط قطارشهری مشهد یک ساعت افزایش
مییابد.به گزارش صبح امروز ،به مناسبت فرارسیدن
عید سعید قربان و اقامه نماز روز عید در حرم مطهر،
روز دوشنبه بیست و یکم مردادماه سرویسدهی
خطوط قطارشهری مشهد با یک ساعت افزایش،
از ساعت  6صبح آغاز خواهد شد.در روزهای هفته
سرویسدهی خطوط قطارشهری از  ۶صبح تا ۲۲
صورت میگیرد و این سرویسدهی در روزهای
تعطیل از  ۷صبح آغاز شده و تا ساعت  ۲۲ادامه
دارد.گفتنی است ظرفیت خط یک به صورت روزانه
 ۲۰۰هزار نفر است؛ در خط  ۲نیز امکان جابهجایی
مسافر تا  ۲۵۰هزار نفر وجود دارد.
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رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد در تحریریه «صبح امروز» مطرح کرد:

کاهشآشفتگیمسکندرگروتوسعهسرمایهداری

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای
شهر مشهد گفت :در صورت توسعه سرمایه داری
به صورت کالن در حوزه مسکن و مستقالت به طور
قطع آشفتگی بازار مسکن کاهش می یابد.
محمدهادی مهدی نیا که به مناسبت
روزخبرنگار از تحریریه "صبح امروز" بازدید کرد در
جمع خبرنگاران و اعضای تحریریه این روزنامه با
بیان این مطلب افزود :اغتشاش بصری و نامنظم
بودن شهرها ،ما حاصل عدم پذیرش سرمایه داری
کالن است .اکنون قوی ترین افراد هم نمی توانند
ضوابط شهرداری را کنترل کنند؛ چرا که ما با خرده
مالکان و صاحبان تک تک بناهای کم متراژ سر و کار
داریم ،این گوناگونی ایجاد بی نظمی کرده است.
کشورهای افغانستان و پاکستان هم در این زمینه
توسعه نیافته اند و شرایط بدتری از ایران دارند،
کالبد قضیه متاثر از روابط اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی است .ما برای پیشرفت و توسعه
باید ابتدا تجدید هویت کنیم.
وی ادامه داد :وقتی سرمایه داری به صورت
کالن در حوزه مستقالت و مسکن محقق نشود،
نتیجه ایجاد تک خانه ها ،آپارتمان سازی و
شهرهایی مانند دهلی و تهران است ،کسی که در
ایران هزار و  500خانه دارد تمام خانه هایش تکی
است و یک مجتمع هزار و  500واحدی ندارد .یک
سوم مستقالت غرب آلمان متعلق به یک شرکت
است که دارای بخش های مختلف بیمه ،تامین
منابع ،طراحی ،مهندسی و مذاکره است .این
گونه شرکت ها شهرک های بسیار مهندسی شده،
یکنواخت و منظمی را می سازند چراکه طراحی و
ساختار بسیار حرفه ای دارند .در پشت این ساختار
منظمی وجود دارد که سرمایه داری کالن و توسعه
دهنده را ایجاد کرده است.
yyتمامی سرمایه داران را دزد ندانیم
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای
اسالمی شهر مشهد گفت :با وجود این که در تمام
تریبون ها سرمایه دار و سرمایه گذار حائز اهمیت
هستند اما به دلیل شفاف نودن منابع درآمدی و
درآمدزایی و کسب درآمد ،در باطن این ذهنیت در
جامعه وجود دارد که این افراد با تضییع حقوق مردم
به این جایگاه رسیده اند .تا زمانی که ما زندگی در
جامعه دیگری را تجربه نکنیم متوجه این دیدگاه
جامعه خودمان نمی شویم .ممکن است مکانیزم
غیرشفاف تولید ثروت ما به سمت رانت رفته باشد
اما این نگاه منفی در جامعه نسبت به تمام افراد
سرمایه دار کم و بیش وجود دارد .با وجود این

دیدگاه نمی توان توقع شکل گیری سرمایه های
کالن داشت.
مهدی نیا افزود :احمد اشرف که در زمان قبل
از انقالب استاد اقتصاد دانشگاه تهران بود کتابی
تحت عنوان علل عدم رشد سرمایه داری در ایران
نوشته است .این کتاب دوره قاجار را که مردم با
مدرنیته غرب مواجه می شوند مورد بحث قرار می
دهد و با دالیل دقیق موضوع عدم رواج سرمایه
داری کالن در ایران به شکلی که در اروپا رایج است
را بررسی می کند .وقتی آن شرایط را با اکنون
مقایسه می کنیم گویی هنوز در عصر قاجار به سر
می بریم؛ چراکه ما هنوز سرمایه دار را دزد می دانیم
و نمی پذیریم ،افراد سرمایه دار نیز سرمایه خود را
پنهان و یا از کشور خارج می کنند.
yyبرگزاری همایشی درباره توسعه دهندگان در نظام
فنی و اجرایی و شهری
وی با اشاره به لزوم برگزاری همایشی درباره
جایگاه توسعه دهنده در نظام فنی اجرایی کشوری
و شهری افزود :باید این موارد به صورت علمی
مطرح شود ،اگر افراد سرمایه دار و رانت خوار در
کشور زیاد هستند به این علت است که سیستم
کشور آنان را رانت خوار تربیت می کند ،این مسئله
در کشورهای توسعه یافته کمتر وجود دارد چراکه
سیستم با این افراد مقابله می کند.
yyمسکن در ایران کاالیی سرمایه ای است ،نه مصرفی
مهدی نیا مطرح کرد :ماهیت مواجهه با مسکن
در ایران متفاوت است ،یکی از امن ترین فضاهای
سرمایه گذاری کشور ما بازار مسکن است؛ چرا که
هیچگاه ارزان نمی شود و نگهداری از آن هزینه بر
نیست ،متاسفانه اکنون در کشور ما نگهداری ملک

درآمدزاست و از طرفی دیگر قدرت جذب بازارهای
مالی دیگر پائین تر است ،بنا براین باید بازارهای
مالی موازی مانند ارز و بورس نیز قدرت جذب
سرمایه را باال ببرند.
وی ادامه داد :ما اکنون در حال کار روی بحث
جایگاه توسعه دهنده در نظام توسعه شهری
در دو حوزه مسکن و مستقالت هستیم ،چند
جلسه با حوزه سازندگان ،سرمایه گذاران ،بیمه و
متخصصین داشته ایم ،متاسفانه تعداد افرادی که
سابقه کار حرفه ای در زمینه فنی اجرایی و بازار
اقتصادی مسکن دارند بسیار کم است.
لزوم واگذاری امالک آستان قدس با شرایط ویژه
مهدی نیا با اشاره به این مسئله که حدود 80
درصد امالک مشهد متعلق به آستان قدس رضوی
است ،گفت :متاسفانه نگاه آستان قدس به حوزه
امالک خود مانند شهرداری و ادارات دارایی و
تامین اجتماعی نگاهی اقتصادی است ،عالوه بر
آن با توجه به این که باید برابرنیت واقف حفظ شود
که این مسئله معذوریت شرعی برای آستان قدس
در استفاده از ملک ایجاد می کند .باید این مسئله
با علما مطرح و مشکل رفع شود.
وی تاکید کرد :یکی از مجموعه هایی که مسکن
را می تواند در مشهد از یک کاالی سرمایه ای
تبدیل به کاالی مصرفی کند آستان قدس است،
کافی است این مجموعه امالک خود را تحت شرایط
خاصی واگذار کند.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای
شهر مشهد ادامه داد :باید نگاه مجموعه آستان
قدس نگاهی پدرانه باشد؛ یعنی عالوه بر حفظ
سرمایه داری در تولید کاالی عمومی برای شهر

بکوشد ،دولت نیز باید بجای رقابت با مردم نگاهی
پدرانه داشته باشد .همه دستگاه های دولتی نگاه
رقابت با مردم دارنددر حالی که باید نگاه دولت در
موازات و مکمل منافع مردم باشد تا به مرور مسکن
تبدیل به کاالیی مصرفی شود ،در این صورت می
توان انتظار داشت مجموعه هایی که در مقیاس
کالن سرمایه دارند به سراغ روش هایی به غیز از
نگهداری زمین بروند و از محل اجاره کسب درآمد
کنند.
yyخال وجود خبرنگاران متخصص برای نوشتار
ژورنالیستی
مهدی نیا با اشاره به روز خبرنگار یادآور شد:
رسالت خبر و هنر انتقال پیام است اما حوزه خبر
تنها به این موضوع محدود نمی شود .قدرت تحلیل
بخش مهمی است که باید جدی گرفته شود .کسی
می تواند گزارش تحلیلی خوب بنویسد که بر
موضوع هم اشراف علمی و هم اشراف ژورنالیستی
داشته باشد.
وی با بیان این که در روزنامه صبح امروز
خبرنگاران متخصص در حوزه شهری قلم می زنند و
این روزنامه موضوعات مرتبط با مدیریت شهری را به
صورت تخصصی پیگیری و منتشر می کند ،ادامه
داد :خالء وجود خبرنگاران متخصص در حوزه
شهری در روزنامه صبح امروز وجود ندارد.
رئیس دانشکده معماری و هنر با بیان این که
نقد بر استادان حوزه شهرسازی و معماری نیز وارد
است ،گفت :متاسفانه استادان هم قلم فرسایی
نمی کنند و درگیری پژوهش و چاپ مقاالت ،آنان
را از نوشتار ژورنالیستی غافل کرده است ،اگر آنان
دست به قلم ببرند و برای روزنامه ها بنویسند کم
کم مجموعه خوبی از اطالعات صحیح و آمار و ارقام
ژورنالیستی جمع آوری می شود.
مهدی نیا با اشاره به ظرفیت باالی مشهد
برای نوشتار ژورنالیستی گفت :روزنامه همشهری
در دوران طالیی خود که آزادی عمل در حوزه
مطبوعات بیشتر بود مطالب بسیار خوبی منتشر
می کرد .وی با دعوت از خبرنگاران برای برگزاری
دوره های آموزشی در دانشگاه گفت :با برگزاری
دوره های آموزش خبرنویسی دانشجویان با فضای
رسانه و روزنامه نگاری آشنا می شوند .این گونه ما
برای آینده خبرنگاران متخصص و نه صرفا حرفه
ای را تربیت کرده ایم .دوره های آموزش عکاسی
در دانشکده ما برگزار می شود و متخصصان حوزه
شهرسازی عکس های شهری خوبی می گیرند اما
نوشتار ژورنالیستی آنان کمتر است.

در شهر
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خبر
مشاور شهردار در امور سیاستگذاری حاشیه شهر اعالم
کرد:

سکونت یک سوم مشهد در مناطق کم
برخوردار

مشاور راهبردی شهردار مشهد در امور توانمندسازی
و سیاستگذاری حاشیه شهر گفت :مشهد در 8
پهنه شهری دارای  69محله در مناطق کم برخوردار و
سکونتگا ههای غیررسمی است که یک سوم جمعیت
این شهر را به خود اختصاص داده است.به گزارش صبح
امروز ،مسعود درودی در خصوص معضالت ،مشکالت
و مسائل حاشیه شهر مشهد ،با بیان این مطلب افزود"
مشهد به نسبت جمعیت ،وسعت و تعمیق روزافزون
مسائل متعددش  ،بیشترین پهنههای کمبرخوردار
و پیرامونی شهری در کشور را دارد.وی ادامه داد:
توسعه نامتوازن منطقهای در کنار مسائل دیگری چون
تمرکزگرایی و ایجاد قطبهای صنعتی کشور ،عدم تعادل
جمعیت در یک ناحیه جغرافیایی و در نهایت جاذبه
شغلی و رفاهی مناطق توسعه یافته در برابر دافعه محل
سکونت ،روند رشد حاشیهنشینی در کشور و بهطور ویژه
در مشهد را تشدید کرده است.وی تاکید کرد :مشهد
به عنوان دومین کالنشهر ایران و مهمترین شهر شرق
کشور ،به دلیل داشتن گردش سرمایه و سطح قابل
توجه زیرساختهای شهری و فرصتهای شغلی بیشتر
نسبت به شهرهای پیرامونی ،باعث شده که به یکی از
مهاجرپذیرترین شهرهای کشور تبدیل شود .از طرفی
هم بحران آب ،افول اقتصاد ،اشتغال روستایی و در نهایت
فقدان سیاستگذاری و برنامهریزی مبتنی بر توزیع
هوشمند منابع نیز روند مهاجرت به مشهد را در منطقه
شرق کشور تشدید کرده است.درودی عنوان کرد :این
اتفاق باعث شده نظم خاصی با نتایجی چون گسترش
فقر و تداوم چرخه فقر در مناطق کمبرخوردار ،گسترش
اقتصاد سیاه و مشاغل کاذب در بین ساکنان مناطق
کمبرخوردار ،رشد جرمزایی در مناطق کم برخوردار،
افزایش محسوس بخش خدمات در اقتصاد و رشد بیکاری
پنهان و در نهایت فرسایش سریعتر در زیرساختهای
شهری را در پیرامون شهر مشهد پدید آورد .درودی گفت:
در تالشیم که طی ماههای آینده با همکاری شهرداری
مشهد ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان
ُ
فنی و حرفهای کشور «کنسرسیوم توانمندسازی مناطق
کم برخوردار مشهد» ایجاد شود.به گفته درودی هدف
از ایجاد این کنسرسیوم فراهم کردن بسترهای ایجاد
زنجیرههای ارزش شغلی برای ایجاد محیطی کسب و کار
نیمه پایداراست .وی گفت :شهرداری مشهد در مواجه با
مناطق کم برخوردار دو رویکرد را به طور همزمان دنبال
میکند ،نخست رویکرد «محدود سازی» است؛ در این
رویکرد تالش میشود تا از گسترش مناطق پیرامونی و
کمبرخوردار جلوگیری به عمل آید.

 7ورزش
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گالیههای قهرمان خراسانی دوومیدانی از مسئوالن؛

باهزینهشخصیتمرینمیکنم!

سوژه
ورود استانداری به انتخابات هیات
تکواندو خراسان رضوی

زمان برگزاری انتخابات هیات تکواندو استان
خراسان رضوی در حالی از سوی اداره کل اعالم
شده که با اعتراض اکثر کاندیداها پای استانداری
نیز به موضوع باز شده است.بنابر اعالم اداره کل
ورزش و جوانان استان خراسان رضوی سه شنبه
 ۲۲مردادماه انتخابات هیات تکواندو استان برگزار
خواهد شد .برای حضور در این انتخابات  ۱۶نفر
کاندیدا شده اند که از این تعداد  ۱۳نفر در نامه
ای به اداره کل ورزش و جوانان نسبت به انتخاب
اعضای مجمع اعتراض رسمی خود را با ذکر دلیل و
ارائه مدارک مستند اعالم کردند .سه کاندیدای دیگر
حسین زاده رئیس قبلی ،برادر وی و مسئول یکی
از کمیته های هیات می باشند .این افراد معتقدند
روند انتخاب اعضای مجمع به سمتی بوده که
رئیس قبلی هیات چهار سال دیگر این مسئولیت را
برعهده داشته باشد .اواخر هفته گذشته هم برخی از
پیشکسوتان به همراه کاندیداهای معترض با حضور
در اداره کل ورزش و جوانان اعتراض خود را به
مهندسی در انتخابات اعالم کردند .فرزاد فتاحی هم
قول داد با ارسال نامه ای به وزارت ورزش و فدراسیون
در خصوص تغییر اعضای مجمع اقدام کند .از سوی
دیگر استانداری خراسان رضوی با ارسال نامه ای
به اداره کل ورزش و جوانان خواستار رسیدگی به
موضوع اعتراض کاندیداها شده است .در این نامه،
استانداری به دلیل اعتراض به نحوه انتخاب اعضای
مجمع با هدف مشارکت حداکثری ،خواستار بررسی
و اصالح روند جاری و تجدید نطر در این خصوص
شده است.اهالی تکواندو استان مدتهاست در
خصوص مشکالت این رشته ،روند انتخاب سرپرست
از سوی فدراسیون ،انتخاب نماینده شهرستانها،
اعضای مجمع از نماینده داوری و مربیگری گرفته
تا ورزشکاران ،اعتراضات گسترده خود را با ارسال
نامه های متعدد بیان کرده اند.امید می رود با ورود
استانداری به موضوع ،روند انتخابات به مسیر قانونی
بازگشته و همه کاندیداها در فضای عادالنه برای
رسیدن به صندلی ریاست رقابت کنند.

حس ــن تفتی ــان دون ــده خراس ــانی ک ــه افتخ ــارات
زی ــادی را ب ــرا دوومیدان ــی کش ــور ب ــه ارمغ ــان آورده
اســـت ،ایـــن روزهـــا بـــه تنهایـــی و بـــدون حمایـــت
فدراســـیون تمرینـــات خـــود را دنبـــال مـــی کنـــد و
گالی ــه ه ــای بس ــیاری نس ــبت ب ــه مس ــئوالن دارد.
تفتی ــان در ابت ــدا ب ــا بی ــان اینک ــه م ــن و احس ــان
حـــدادی بیشـــترین تالشـــمان را بـــرای مســـابقات
پیـــش رو مـــی کنیـــم و مـــن هـــم بهتریـــن نتیجـــه
را در المپیـــک گرفتـــم و جـــزو  17دونـــده نهایـــی
ب ــودم ،ی ــادآور ش ــد :بع ــد از ب ــازی ه ــای آس ــیایی،
مرب ــی ،اردو و هم ــه چی ــز از م ــا گرفت ــه ش ــد .م ــن
مربـــی نـــدارم امـــا توانســـتم ورودی مســـابقات
جهان ــی را بگی ــرم .آق ــای ح ــدادی ش ــرایط بهت ــری
دارد و مربـــی و شـــرایط اردویـــی اش قابـــل قیـــاس
ب ــا م ــن نیس ــت.
yyمی توانم به کشور دیگری مهاجرت کنم
تفتیـــان ادامـــه داد :بعـــد از المپیـــک حقـــوق
هایم ــان قط ــع ش ــد و ی ــک س ــال اس ــت ب ــا هزین ــه
خـــودم تمریـــن مـــی کنـــم .نمـــی خواهـــم شـــعار
بدهـــم ولـــی مـــن فقـــط عاشـــق پوشـــیدن لبـــاس
تی ــم مل ــی ام و ش ــاید ش ــعارگونه باش ــد ک ــه بگوی ــم
مـــی توانـــم بـــه کشـــور دیگـــری مهاجـــرت کنـــم
ام ــا ب ــه عن ــوان ی ــک ایران ــی ه ــر ک ــم و کاس ــتی و
س ــختی باش ــد ب ــه ج ــان م ــی خ ــرم و ب ــرای کش ــورم
افتخـــار مـــی آفرینم.ســـریع تریـــن مـــرد ایـــران
خبـــر داد :الحمداللـــه بـــه کمـــک نماینـــده خـــوب
شـــهرمان یـــک پیســـت احـــداث شـــد .فقـــط مـــن
ب ــه ی ــک امکان ــات اولی ــه نی ــاز دارم ک ــه رقب ــای م ــن
صـــد برابـــر آن را دارنـــد .ایـــن بـــار هـــم مطمئنـــم
م ــی توان ــم صع ــود کن ــم .اینک ــه ی ــک مرب ــی و ی ــک
پیســـت بـــه مـــا بدهنـــد خواســـته باالیـــی نیســـت
و رقبـــای مـــا خیلـــی پولـــدار هســـتند .مثـــا در
مس ــابقات اوس ــین بول ــت ب ــا ج ــت ش ــخصی خ ــود
آمـــد ولـــی مـــا از ســـه ســـاعت قبـــل آنجـــا بودیـــم
و کلـــی ســـختی کشـــیدیم .بـــا ایـــن حـــال مـــن در
همـــان مســـابقه ســـوم شـــدم و بولـــت اول شـــد.
وی تصریـــح کـــرد :دوســـتان عالقـــه ای ندارنـــد
مـــا را بـــه مســـابقات جهانـــی بفرســـتند .مـــن 13
ســـال اســـت دو و میدانـــی کارمـــی کنـــم و تـــا بـــه
ح ــال چندیـــن مس ــابقه را از دس ــت داده ام ،همـــه
هـــم بـــه خاطـــر دیـــر اقـــدام کـــردن و نداشـــتن
امکانـــات اولیـــه و ویـــزا بـــوده اســـت.
تفتیـــان در اهمیـــت رشـــته ورزشـــی خـــود
توضیـــح داد :مســـابقات دو و میدانـــی یکـــی
از پرشـــرکت کننـــده تریـــن و پربیننـــده تریـــن

مســـابقات اســـت .در کشـــتی قهرمانـــی جهانـــی
 50یـــا  100کشـــور شـــرکت مـــی کننـــد امـــا دو
میدان ــی  200کش ــور م ــی آین ــد و همی ــن جذابی ــت
ای ــن رش ــته را زی ــاد م ــی کن ــد .پای ــه ورزش در ه ــر
کشـــوری نیـــز دو و میدانـــی اســـت.
yyدوومیدانی ورزش زمانبر و سرمایهبر
ایـــن ورزشـــکار تاکیـــد کـــرد :تـــا چنـــد ســـال
پیـــش چیـــن هیـــچ جایگاهـــی درایـــن رشـــته
نداش ــت ام ــا آنق ــدر برنام ــه ری ــزی ک ــرده ک ــه ح ــاال
مدع ــی جه ــان ش ــده اس ــت و رکورده ــای جهان ــی
م ــی زنن ــد .ورزش دو و میدان ــی زم ــان ب ــر و س ــرمایه
بـــر اســـت امـــا وقتـــی بعـــد از المپیـــک ورزشـــکار
چینـــی یـــک مســـابقه را خـــراب مـــی کـــرد نمـــی
گفتن ــد دیگ ــر برای ــت هزین ــه نم ــی کنی ــم و هش ــت
ســـال اســـت دارنـــد برنامـــه ریـــزی مـــی کننـــد.
وی دربـــاره انتقـــادی کـــه بـــه او دربـــاره پاییـــن
آم ــدن رن ــک بی ــن الملل ــی اش م ــی ش ــود ،اذع ــان
کـــرد :مـــن حـــاال نفـــر  52جهـــان هســـتم چـــون
آس ــیب دیدگ ــی بدموقع ــی اول فص ــل داش ــتم ک ــه

باشگاهها تا زمان تسویه با کمیته وضعیت حق ثبت قراردادها را ندارند
رئیس کمیته وضعیت
بازیکنان گفت :حضور
بازیکنان در هیاتهای فوتبال
فقط برای احراز هویت آنها است و ثبت قرارداد در
سازمان لیگ تنها زمانی انجام میشود که باشگاهها
بدهی خود را تسویه کنند.
جمشید نورشرق ،در خصوص اینکه قرار است
بازیکنان تیمهای مختلف به هیاتهای فوتبال بروند
و چطور باشگاهها بدون دریافت برگه تسویه با کمیته
وضعیت تصمیم دارند قراردادهای بازیکنانشان را ثبت
کنند گفت :تا آنجایی که من میدانم حضور بازیکنان
در هیات های فوتبال تنها برای احراز هویت است و
ثبت قرارداد آنها در سازمان لیگ انجام میشود اما
مطمئنا باشگاهها بدون دریافت برگه تسویه حساب از

خبر
میدان
نوزدهمین دوره لیگ برتر یک ویژگی خاص دارد و آن
هم فاصله طبقاتی بسیار زیاد از نظر مالی بین تیم های
لیگ برتری است.
نوزدهمین دوره لیگ برتر هفته گذشته قرعه کشی شد
اما هنوز تاریخ رسمی برای شروع مسابقات اعالم نشده
با این حال اخبار غیر رسمی حکایت از آن دارد که روز
 28و  29مرداد به احتمال فراوان لیگ برتر آغاز خواهد
شد .مسابقات فصل آینده فوتبال باشگاهی ما یک ویژگی
منحصر به فرد دارد و آن هم فاصله طبقاتی زیاد بین تیم
های لیگ برتری از نظر مالی و امکاناتی است.
برخی از تیم ها بودجه ای حداقلی برای مسابقات
دارند و برخی دیگر حتی برای سفرها و اقامت شان در
هتل در طول مسابقات ممکن است با مشکالت مالی
مواجه شوند .فراز کمالوند سرمربی تیم پارس جنوبی
روز گذشته در گفت و گو با فارس اعالم کرد« :کل بودجه
این باشگاه برای لیگ نوزدهم رقمی در حدود  10میلیارد
تومان است که هزینه مسافرت ها و پروازها نیز جز این
بودجه محسوب می شود .این در حالی است که به گفته
همین سرمربی برخی بازیکنان در لیگ برتر برای یک
فصل مسابقاتی در کشورمان قرار است  10میلیارد تومان
دستمزد بگیرند».
با این صحبت ها به نظر می رسد برخی تیم ها در
لیگ نوزدهم زیر خط فقر روزگار می گذارنند و حتی همان
بودجه حداقلی نیز ممکن است به موقع به آنها تزریق
نشود اما در سویی دیگر باشگاه هایی هستند که فقط
برای یک بازیکن  10میلیارد تومان پول می دهند! پیدا
کردن تیم های بی پول لیگ تالش زیادی نمی خواهد.
تیم هایی مثل نفت مسجدسلیمان ،پارس جنوبی جم،
شاهین شهرداری بوشهر ،نساجی مازندران ،ماشین

کمیته وضعیت نمیتوانند قرارداد خود را ثبت کنند.
وی در خصوص اینکه باشگاهها تا چه زمانی
میتوانند قراردادهای خود را ثبت کنند گفت :این
در حیطه اختیارات خودشان است ،اگر بدهی خود را
صاف نکنند نمیتوانند از بازیکنانشان استفاده کنند.
از طرفی باشگاهها باید در نظر بگیرند تا چه زمانی
فرصت دارند قراردادهایشان را ثبت کنند و تا آن زمان
فرصت تسویه بدهی هایشان را دارند.
نورشرق در خصوص اینکه ظاهرا باشگاه استقالل
باید تا چند روز دیگر بدهی های بازیکنان سابقش
را پرداخت کند گفت :ما رقم دقیق بدهی باشگاه
استقالل را میدانیم ولی آنها باید خودشان به
فدراسیون مراجعه کنند و البته این موضوع به اطالع
آنها رسیده است.

الحمدالل ــه س ــریع ری ــکاوری ش ــد و برگش ــتم قب ــل
از آن رن ــک م ــن  19ب ــود .م ــن م ــدام ب ــه فدراس ــیون
م ــی گفت ــم م ــا احتی ــاج داری ــم مس ــابقه بدهی ــم ت ــا
رنکمـــان بـــاال بیایـــد .بـــا ایـــن حـــال رنـــک مهـــم
نیســـت ،مهـــم ایـــن اســـت کـــه اردو جهانـــی را
کس ــب کن ــی و در مس ــابقات جهان ــی نتیج ــه خ ــوب
بگی ــری .تم ــام ه ــدف م ــن ای ــن اس ــت.تفتیان ب ــا
تقدیـــر از زحمـــات خانـــواده اش ،یـــادآور شـــد:
خان ــواده م ــن ورزش ــی هس ــتند .ام ــروز م ــن داش ــتم
فیلـــم بولـــت را مـــی دیـــدم مـــادرم گفـــت چـــون او
خیل ــی زحم ــت م ــی کش ــد ک ــه ب ــه هدف ــش برس ــد
مثـــل پســـر مـــن اســـت .مـــن هـــم در صفحـــه ام از
مخاطبان ــم پرس ــیدم چط ــور م ــی ش ــود کس ــی ای ــن
همـــه هـــوادار در تمـــام دنیـــا داشـــته باشـــد.
yyدریغ از یک اردو
ای ــن دون ــده در پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــوال ک ــه ب ــه
شـــرایط ســـخت فعلـــی کشـــور اشـــاره مـــی کـــرد،
گف ــت :م ــن ی ــک ایران ــی ام ،در ای ــران زندگ ــی م ــی
کن ــم و تم ــام ش ــرایط کش ــور را درک م ــی کن ــم ام ــا

فاصله طبقاتی در لیگ برتر؛

بازیکن  10میلیاردی مقابل تیم های بی پول!

جزو تیمهای مدعی هستیم

م ــن در ی ــک س ــال گذش ــته حت ــی وقت ــی در ته ــران
درخواســـت اردو کـــردم بـــرای مـــن نگذاشـــتند.
مـــن شـــرایط حداقلـــی را درخواســـت کـــردم امـــا
همی ــن ه ــا را ه ــم ب ــرای م ــا فراهـــم نمـــی کننـــد.
ش ــرایطی را فدراس ــیون ب ــرای مس ــابقات قهرمان ــی
جهـــان در نظـــر گرفتـــه و از مـــن خواســـته یـــک
مســـابقه در هندوســـتان بدهـــم ،نمـــی دانـــم چـــه
اصـــراری بـــه ایـــن موضـــوع دارنـــد و ســـطح ایـــن
مســـابقات خیلـــی پاییـــن اســـت .مـــن مســـابقات
معتبرت ــری دع ــوت م ــی ش ــوم ک ــه از خدایش ــان در
آنهـــا شـــرکت کنـــم .همچنیـــن بایـــد ســـه مســـابقه
نی ــز در لی ــگ کش ــور بده ــم ام ــا قرارداده ــای لی ــگ
خیل ــی پایی ــن اس ــت و ت ــاپ تری ــن هایش ــان س ــالی
 20میلیـــون تومـــان قـــرارداد دارند.تفتیـــان تاکیـــد
کـــرد :یـــک ورزشـــکار کـــه همـــه هزینـــه هـــا روی
دوش خـــودش اســـت و فدراســـیون خیلـــی زیـــاد
برایـــش اردو بگـــذارد یـــک مـــاه اســـت و باقـــی کار
بـــه عهـــده خـــود او اســـت ،چطـــور ممکـــن اســـت
زندگـــی اش بگـــذرد؟

کاپیتان جدید شهرخودرو معتقد است بستن
بازوبند کاپیتانی برایش اهمیت زیادی ندارد و مهم
موفقیت تیمش است.
اکبر صادقی ،درباره شرایط پیش فصل این تیم
گفت :فکر میکنم کادر فنی بیشتر دوست داشت این
اردو در خارج از کشور برگزار شود .بازیهای دوستانه ما
بیشتر در زمینهای تمرینی برگزار شد که کیفیت الزم
را نداشت .البته کیفیت بازیهای دوستانه خوب بود و
نظم خوبی در تمرینات ما حاکم بود.
وی افزود :تیم ما پارسال نتایج خوبی گرفت و اگر
بیشتر تمرکز داشتیم و در بازیهای رفت و برگشت برابر
پرسپولیس و سپاهان شانس داشتیم ،میتوانستیم
رتبه بهتری را هم کسب کنیم .البته آسیایی شدن
فوتبال مشهد برای نختسین بار افتخار بزرگی بود .باید
نسبت به هفتههای نخست فصل پیش نتایج بهتری
بگیریم زیرا مردم از ما توقع دارند زیرا با شهرخودروی
آسیایی طرف هستند.
کاپیتان شهرخودرو درباره اضافه شدن سروش
رفیعی و مهدی رحمتی به این تیم گفت :چه مهدی
رحمتی ،چه سروش رفیعی و چه بازیکنان دیگر که
به تیم اضافه شدند ،جدا از تجربه و بار فنی که به تیم
اضافه میکنند ،شخصیت تیم را هم باالتر میبرند.
این دو بازیکن وظیفه بیشتر و سختتری نسبت به
حضورشان در پرسپولیس و استقالل دارند زیرا مردم
مشهد از آنها توقع دارند .در تیم ما فرقی بین بازیکنان
وجود ندارد و همه دوست و رفیق هستند .هواداران
شهرخودرو هم آنها را دوست دارند و از آنها حمایت
میکنند .من و سایر بازیکنان نیز همقسم شدهایم تا
به آنها کمک کنیم و نتایج درخشانتری نسبت به
پارسال بگیریم.
صادقی درباره قرعه پدیده در لیگ نوزدهم گفت:
تیم ما جزو تیمهای مدعی است و اگر قهرمانی
میخواهیم باید در هر دیدار محکم بازی کنیم زیرا
پرسپولیس و تراکتور و استقالل برای ما فرقی ندارد
و باید بهترین عملکردمان را ارائه دهیم .فکر میکنم
پارسال در بعضی از مواقع حق ما خورده شد و باید
سعی کنیم بهتر از سال گذشته باشیم.
او در پاسخ به این سوال که نظرش راجع به اینکه
بازوبند کاپیتانی جلوتر از مهدی رحمتی ،به او رسید،
گفت :این چیزها برای بازیکنان ما فرقی ندارد مهم
نیست .این مسائل اهمیت زیادی نه برای من دارد و
نه برای سایر بازیکنان مانند مهدی رحمتی ،حسین
مرادمند و یا امین قاسمینژاد .مشکلی در این خصوص
نداریم و همه با هم رفیق هستیم و یحیی گلمحمدی
هم مانند پدر باالی سر ما است .امیدوارم هر کسی
بازوبند را میبندد برای تیم مثمر ثمر باشد و تیم را برای
رسیدن به هدف باالیش کمک کند.

حال و هوای عجیب رضا ناصحی پس از دیدن نام پدیده

مطمئنمباشهرخودروپیشرفتمیکنم
بازیکن تیم فوتبال شهر
خودرو خراسان گفت :شهر
خودرو به دنبال تکرار موفقیت فصل
گذشته در لیگ برتر است.فرشاد فرجی ،درباره انتخاب
تیم شهرخودرو برای لیگ نوزدهم اظهار داشت :ابتدای
فصل نقل و انتقاالت پیشنهادات مختلفی از تیمهای لیگ
برتری داشتم اما پس از مشورت با چند تن از دوستان و
بزرگان ،بدون شک و تردید شهرخودرو را انتخاب کردم.
هدفم در فوتبال پیشرفت است و مطمئنم با شهرخودرو
به این مهم میرسم.وی افزود :حضور یک کادرفنی
بادانش و یحیی گلمحمدی در این تیم ،به اضافه ساختار
حرفهای و مثالزدنی که در شهر خودرو ایجاد شده ،سبب
شد درنگ نکنم و با این تیم قرارداد ببندم .امیدوارم
بتوانیم فصل فوتبالی خیلی خوبی را در کنار هواداران

گفتوگو

این تیم داشت ه باشیم.فرجی تصریح کرد :در کنار
ساختار منظم و باشخصیت باشگاه ،یکی از مدرنترین
بدنسازیهای ممکن را پشت سر گذاشتیم و به آمادگی
مطلوبی رسیدهایم؛ برگزاری مسابقات تدارکاتی متعدد
سبب شد تا از نظر آمادگی بدنی و تاکتیکی ،بازیکنان
همگی شرایط و فرم خوبی داشت ه باشند و آماده آغاز لیگ
باشند.مدافع جدید تیم شهرخودرو درباره عملکرد این
تیم در نقل و انتقاالت تاکید کرد :حفظ بازیکنان تاثیرگذار
فصل گذشته که شاکله این تیم را تشکیل میدهند،
در کنار بازیکنان طراز اول لیگ برتری سبب شده تا
شهر خودرو یکی از بهترین عملکردها را در فصل نقل و
انتقاالت داشت ه باشد .بازیکنانی مثل رحمتی و رفیعی
سبب میشوند تا تیم هم در بعد روحی و هم در بعد فنی
به عیار باالتری برسد.

اخبار

کاپیتان سابق شهرخودروی
مشهد بر حسب اتفاق نام این
تیم را از گوی بیرون آورد تا حال
و هوای عجیبی پیدا کند.نام رضا ناصحی با فوتبال
شهر مشهد عجین شده است؛ در سال های گذشته
همواره اینطور بوده که ناصحی پیراهن تیم های
مشهدی حاضر در لیگ برتر را برتن کند؛ او تقریبا در
همه تیم های شهر خودش به میدان رفته و پارسال
نیز با پیراهن شهرخودرو در میادین حاضر شد.در
نقل و انتقاالت لیگ نوزدهم اما ناصحی با شهرخودرو
شرایط دردناکی پیدا کرد؛ او که بازوبند کاپیتانی
شهر خودرو را نیز بر دست می بست ،توسط یحیی
گل محمدی سرمربی این تیم کنار گذاشته شد تا
مجبور به ادامه فوتبالش در تیم دیگری شود و ناگزیر

گل ریحان البرز را برگزید.دست تقدیر اما اینگونه رقم
خورد که نام ناصحی بار دیگر کنار شهرخودرو قرار
بگیرد .این ستاره  ۳۵ساله فوتبال خراسان یکی از
افرادی بود که در کنار رضا عنایتی و حسین بادامکی
قرعه تیم ها را برمی داشت و از قضا وقتی دستش را
به میان گوی ها برد شهرخودرو مشهد را بیرون کشید.
ناصحی در لحظه ای که نام شهرخودرو را از گوی
در آورد ،ناخودآگاه بغض کرد و ثانیه های عجیبی
برایش رقم خورد .او اما خیلی سریع خودش را
کنترل کرد تا بغضش به لبخند تبدیل شود و حاضران
متوجه این اتفاق نشوند .با این حال مشخص است
که ناصحی از کنار گذاشته شدنش از تیم شهر خود
ناراحت شده و شاید دلش می خواست سال های آخر
فوتبالش را هم در مشهد سپری کند.

کسب مقام پنجم توسط خراسانیها در ششمین دوره مسابقات دوی کوهستان

ششمین دوره مسابقات دوی کوهستان قهرمانی کشور با معرفی نفرات برتر به
کار خود پایان داد.ششمین دوره مسابقات دوی کوهستان قهرمانی کشور با بیش
از  ۱۲۰شرکت کننده از اقصی نقاط ایران ،به کار خود پایان داد و خراسانیها
جایگاه پنجم را کسب کنند.در این مسابقه محمد فرجی با زمان  ۲ساعت
و  ۴۸دقیقه به مقام پنجم رسید .اختالف زمانی شرکت کننده خراسانی با نفر

اول مسابقه  ۱۱دقیقه و  ۳ثانیه بود .حسن شیرقوی از آذربایجان شرقی با زمان
 ۲:۳۷:۰۳اول شد ،ایمان کوشکی از لرستان با زمان  ۲:۴۱:۳۲دوم شد و صابر
چرخی از آذربایجان شرقی با زمان  ۲:۴۱:۴۵به مقام سوم رسید.
گفتنی است مسیر مسابقه  ۲۵کیلومتری از سنگ لوله تا قله توچال و بازگشت
تا ایستگاه شماره یک تله کابین توچال با اختالف ارتفاع  ۲۱۰متر بود.

اجرای طرح تابستانه با ورزش در تربت جام
رییس اداره ورزش و جوانان تربت جام از برگزاری طرح تابستاته با ورزش برای
سومین هفته متوالی در این شهرستان خبر داد.
محسن سپهری در این خصوص اظهار کرد :روز جمعه  ۱۸مردادماه  ۹۸طرح
تابستانه با ورزش برای سومین هفته متوالی درمحل بوستان معلم برگزار شد.
وی افزود :هدف از برگزاری این طرح ارتقاء ورزش همگانی در بین مردم و
آحاد جامعه میباشد ،همچنین این طرح با شعار خانواده فعال ،تابستان جذاب به

همت اداره ورزش و جوانان ،هیئت ورزش های همگانی ،هیئت ورزش روستایی
و بازی های بومی و محلی ،هیئت اسکیت و هیئت انجمن های ورزشی برگزار و
برنامه داریم این طرح راجمعه هرهفته و تاپایان شهریورماه برگزار کنیم.
گفتنی است؛ در این طرح مسابقات مفرحی همچون دارت ،طناب کشی،
داژبال ،طناب زنی ،پنالتی هدفمند ،چوب کشی ،هفت سنگ و مسابقه اسکیت
برگزار که در پایان به نفرات برترهر رشته جوایزی اهداء شد.

پایان مسابقات قهرمانی پرش با اسب خراسان رضوی در مشهد
سازی تبریز را می توان جز تیم هایی بدانیم که بودجه
هنگفتی برای خرج ندارند و به قول معروف با سیلی
صورت شان را سرخ نگه می دارند تا در لیگ برتر حضوری
آبرومند داشته باشند اما در سوی دیگر میدان تیم هایی
هستند که بازیکن  10میلیارد تومانی استخدام می کنند.
قطعا چنین باشگاه هایی دغدغه ای برای پول ندارند.
حضور مربیان مشهور و گرانقیمتی هم مثل کالدرون،
استراماچونی ،دنیزلی هم مشخص می کند که کدام تیم
ها قرار است حضوری پر قدرت در لیگ نوزدهم داشته
باشند.
با این شرایط به نظر می رسد شاهد جنگ دارا و ندار
در فصل آینده فوتبال خواهیم بود البته برخی باشگاه ها

نیز مثل سایپا و پیکان اگر چه جز باشگاه های صنعتی
محسوب می شوند اما بودجه آنها نیز در حدی نیست که
بخواهند ریخت و پاش داشته باشند و این بودجه فقط به
حد یک زندگی متوسط کفاف آنها را می دهد .کافی است
به خریدهای این دو باشگاه نیز نگاهی بیندازید تا بدانید
این دو باشگاه خودرو ساز فقط به دنبال جایگاهی مناسب
در میانه های جدول هستند.
با این شرایط دور از انتظار نیست که تیم هایی مثل
پرسپولیس ،استقالل ،سپاهان،تراکتورسازی تبریز ،شهر
خودرو را مدعی اصلی قهرمانی لیگ نوزدهم بدانیم لیگی
با فاصله طبقاتی بسیار زیاد! که مدعیان قهرمانی آنها
مشخص است.

مسابقات قهرمانی پرش با اسب خراسان رضوی در چهار رده نونهاالن،
نوجوانان ،مالکان اسب و بزرگساالن در مشهد برگزار شد.
در رده نونهاالن علیرضا بخشی با اسب “انینا” از باشگاه ساالر و در رده
نوجوانان نیز امیرعباس عنبری با اسب “آبتین” از باشگاه سوران به مقام قهرمانی
دست یافتند.دربخش مالکان اسب هانیه مقدم با اسب “بوآلین” و در بخش

بزرگساالن نیز جواد امامی با اسب”کوجین گرل” از باشگاه سوران به مقام نخست
رسیدند.
این مسابقات با حضور  ۹ورزشکار نونهال ۱۴ ،سوارکار نوجوان  ۱۶ ،سوارکار
در رده مالکان و  ۱۰سوارکار در رده بزرگساالن طی روزهای  ۱۶تا  ۱۸مرداد در
مجموعه سوارکاری ارشاد مشهد برگزار شد

مسابقات انتخابی شمشیربازی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد
مسابقات شمشیربازی خراسان رضوی ،انتخابی المپياد استعدادهاي برتر
ورزش کشور دو بخش اسلحه اپه و فلوره برگزار شد.
این رقابتها با حضور ورزشکاران رده های سنی پایه استان روزهای  ١٧و ١٨
مردادماه در دو بخش اسلحه اپه و فلوره برگزار شد.
در پایان این مسابقات و در بخش اسلحه اپه ،مبین محمدی ،مهرداد حناچیان

و عمادرضا پوری به ترتیب مقامهای اول تا سوم را به دست آورده و جواز حضور در
المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور را کسب کردند.
همچنین در بخش اسلحه فلوره نیز حامد زرگران ،آراد ترشیزیان و محمدامین
قائمی توانستد ضمن کسب جواز حضور در المپیاد ،مقامهای اول تا سوم را از
آن خود کنند.
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در گفتوگوی اختصاصی «صبحامروز» با مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان صورتگرفت؛

رمزگشایی جعبه سیاه برج سپید

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.

یکشنبه 20مرداد ماه -1398سال سوم -شماره516
Sobhe.emrooz.news Vol.3.No.516 August.11.2019
TELEGRAM.ME/SOBHEDAILY
Vol.3.No.516 August.11.2019

میز خبر

پولدارهای سینما تکخوری میکنند طرح دوفوریتی مجلس برای یکسانسازی حقوق
نمایندگان همه کارهای دولت مستقر مبتنی بر اسالم نیست

پولدارهای سینما تکخوری میکنند

ابوالفضل جلیلی کارگردان سینما با انتقاد از رسوخ
بریز و بپاشهای میلیاردی در عرصه هنر گفت:ای
کاش این بریز و بپاشها مجالی میشد برای آنکه
مشکالت معیشتی اهالی سینما از بین برود ،ولی
مشکل آنجاست که این بودجههای میلیاردی فقط
و فقط در حلقههای خاص وارد و خرج میشود.
اینکه چرا سرمایههای مشکوک وارد سینما شدهاند
را سیاستگذاران سینمایی باید پیگیری کنند ،ولی
این را میدانم که رؤسای سینما اگر بتوانند شرایطی
را فراهم آورند که میلیاردرهای سینما تنها نخورند و
بخشی از عایدیشان صرف کمک به بهبود معیشت
ازکارافتادگان شود قطعا اوضاع قابل تحملتر خواهد
شد/ .روزنامه جوان.

چون الریجانی و مطهری در لیست امید
بودند باید برای اصالح طلبان سینه بزنند؟

رائین امان الهی خبرنگار
Raeen.aman@gmail.com

مجتمع سپید و این موضوع که چرا
هیچ نهادی درباره حاشیه هزینهکرد
ساخت آن صحبت نمیکرد مدتها
برای مردم تبدیل به عالمت سوال شده
بود .برخی از دلواپسان معتقد بودند پول
ساخت مجتمع سپید بودجهای بوده تا
صرف ساخت بیمارستانی در حاشیه شهر
مشهد شود .این مطلب بارها در فضای
مجازی به اشتراک و بحث گذاشته شده
بود تا جایی که روزنامه قدس در تاریخ
 97/9/23گزارش خود را با تیتر «از
عمارت برج سپید دانشگاه علوم پزشکی
تا بیمارستان روی کاغذ محرومان» آغاز
کرد« .قدس» در گزارش خود اشاره کرده
بود که وزیر بهداشت در آن زمان ادعا
میکرده پولی برای ساخت بیمارستان در
حاشیه شهر مشهد ندارند .در این شرایط
پول ساخت ساختمان متجمع سپید از

کجا آمده است؟
زمانی هم نماینده مردم تایباد ،تربت
جام و باخرزبا طرح این سوال از وزیر
بهداشت و درمان وقت پرسید :در زمانی
که برای ساخت یک خانه بهداشت در
روستاها معطل بودجه هستیم ،چرا برای
یک ساختمان در مشهد وزارت بهداشت و
درمان باید اینقدر هزینه کند .وی در یک
برنامه تلویزیونی نیز در همین رابطه اظهار
کرد :مرکز استان تمام بودجهها و خدمات
را میبلعد و شهرستانهای استان
در حوزه تخصیص منابع مظلوم واقع
شدهاند .اگر هزینه ساخت کاخ سفید به
شبکه بهداشت و درمان تایباد ،تربت جام
و باخرز داده میشد تمام مشکالت در
ف میشد .از همین
مانی این حوزه برطر 
رو برآن شدیم تا در گفتوگویی صریح با
رحیمی مدیر روابط عمومی دانشگاه
علوم پزشکی استان چند و چون هزینه
مجتمع سپید که به اسم برج سفید،
کاخ سفید و امارت سفید در خبرها و

فضای مجازی سروصدا راه انداخته بود
را جویاشویم.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم
پزشکی خراسان رضوی ،در گفتوگوی با
«صبح امروز» در مورد شفافسازی منبع
مالی برج سپید گفت :در زمان دولت دهم
یک نهاد دولتی ،مرکز آموزش بهورزی و
رفاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را
واقع در ابتدای جاده سرخس به نام «مرکز
آموزش  »PHCخریداری کرد که پس از
انجام معامله ،نهاد مربوطه از پرداخت
پول به دانشگاه خودداری کرد .در زمان
استانداری آقای رشیدیان ،رئیس وقت
دانشگاه علوم پزشکی آقای محرابی طی
جلسهای از استاندار خواست نسبت به
دریافت پول از آن نهاد قدم پیش بگذارد.
رشیدیان نیز در صحبت با محرابی گفته
بود «من در صورتی اقدام خواهم کرد
که بعد از وصول مبلغ ،با توجه به کمبود
مرکزی فاخر برای انجام امور رفاهی و
تشریفاتی در سطح استان ،این پول صرف

ساخت مجتمعی با امکاناتی نظیر سالن
کنفرانس با ظرفیت باال و استاندارهای
روز ،تاالر اجتماعات با ظرفیت باال ،سالن
غذاخوری بزرگ واحدهای اقامتی شود که
شهر و استان از آن استفاده کنند».
محمدرضا رحیمی در مورد دریافت و
نوع هزینه کردن پول دریافتی دانشگاه
علومپزشکی استان از فروش مرکز
آموزشی و رفاهی خود ،افزود :طی
امضای تفاهمنامهای بین استانداری و
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،قرار شد
پول حاصل از فروش «مرکز گسترش
 » PHCبه ساخت مجتمع برج سپید
اختصاص یابد که چنین هم شد و این
پول ارتباطی به ساخت بیمارستان در
حاشیه شهر مشهد نداشت.رحیمی در
پاسخ به این سوال که درآمد حاصل از این
مجتمع کجا صرف خواهد شد توضیح
داد :این مجموعه خودگردان است اما
قسمتی از درآمد برای کمک به دانشگاه
در نظر گرفته شده است.
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بهزاد نبوی با انتقاد از عملکرد فراکسیون امید به
خبرآنالین گفت :مجلس دهم کمتر از سی تا چهل
نماینده وابسته به جناح تندرو داشت .در مقابل ۲۵۰
نماینده اصالح طلب یا اصول گرای معتدل داشتیم.
من معتقد بودم اگر این دو باهم ائتالف کنند ،طیف
اقلیت کوچک عمال نقشی در مجلس دهم نمیتواند
داشته باشد .حتی پیشنهاد شد یک فراکسیون واحد
تشکیل دهند .متأسفانه دوستان خصوصا دوستان
اصالح طلب نسبت به این قضیه چندان ابراز تمایل
نکردند .امروز در اثر بد عمل کردن ،رئیس مهمترین
کمیسیون مجلس (کمیسیون امنیت) از طیف تندرو
است و نایب رئیسی مجلس از آقای مطهری که
اصولگرای معتدل است ،گرفته میشود .دوستان فکر
میکردند الریجانی که کاندیدای قم شده است ،فردا
باید بیاید و پرچم اصالحطلبی را در مجلس به دست
بگیرد یا مطهری برای اصالح طلبها سینه بزند.

رونمایی از سنگک الکچری در تهران

برخی نانواییها نان سنگک خشخاشی و نازک
شده را به نرخ  ۷تا ۱۰هزار تومان میفروشند .پدیده
نان الکچری چند سالی است که در نانواییهای
سنتی بهخصوص با پخت انواع نان سنگک و بربری
رایج و موجب شده تا نان سنگک سفارشی تا مرز
۱۰هزار و نوع بربری آن تا ۵هزار تومان برای مشتریان
خاص آب بخورد .یکی از نانواییهای آزادپز شهرک
آپادانا ،واقع در منطقه ۵تهران نان سنگک ۷هزار
تومانی آپشنالی اختصاص در اختیار مشتریان خود

قرار میدهد .نانی که از نظر وزن و کیفیت پخت تغییر
چندانی نسبت به نان سنگک ۲تا ۳هزار تومانی عرضه
شده در این واحد صنفی نداشته و تنها با نازکتر و
کشیدهتر شدن و استفاده از برخی افزودنیها مانند
کنجد با قیمت چند برابری در اختیار مشتریان
متقاضی قرار میگیرد / .همشهری

طرح دوفوریتی مجلس برای
یکسانسازی حقوق نمایندگان

وقفچی نماینده مردم زنجان گفت :در ماده
واحده این طرح ذکر شده تمام نمایندگان مجلس باید
حقوق و مزایای مصوب این نهاد را دریافت کنند و یا
اگر از سازمان یا نهاد دیگری حقوق دریافت میکنند
سقف آن بیشتر از سقف مجلس نباشد .تالش داریم
تا بر اساس این طرح جابجایی نمایندگان از سایر
مجموعهها به وزارتخانههایی مثل وزارت نفت را نیز
ممنوع کنیم / .تسنیم

احسنت به آنهایی که شعار «اصالح
طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا»
سردادند

عماد افروغ گفت :متاسفانه برخی سیاستهای
ما که محدود به دوره خاصی هم نیست ،موجب
جدایی قدرت اجتماعی از قدرت سیاسی میشوند و
قدرت سیاسی با اینکه وانمود میکند نماینده قدرت
اجتماعی است ،ولی اینگونه نیست .مردم نیازی به
قیم ندارند که برایشان سند بنویسند .بلکه باید ظرف
الزم برای حضور مردم مهیا باشد .مشکل ما این است
که شعار مشارکت مردم سر میدهیم ،اما ظرف الزم
را برای این مشارکت فراهم نمیکنیم .انتخابات یکی
از این ظرفهاست که سطوح مختلف دارد .همین
ظرف را هم باید طوری طراحی کنند که به فیلترهای
مختلف برخورد نکند .این مجلس مطلوب نیست؛ به
خاطر اینکه نمایندگی جامعه را نمیکند و فیلترها
نیز فیلترهای خاصی هستند که باید آسیب شناسی
شوند .اگر تقابلی میان قدرت اجتماعی و قدرت
سیاسی ایجاد شود این خود زمینهای برای انقالب
است .قدرت اجتماعی مخدوم و قدرت سیاسی خادم
است .نمونهها و جرقههایی از یک انقالب را شاهد
بودهایم .باید به زنگ خطرها به مثابه یک هشدار توجه
کرد .پیچیدهترین شکل اعمال قدرت اغواست .زیرا
اعمال شونده ،اعمالکننده را نمیشناسد .در صورتی
که ما باید به سمتی حرکت کنیم که نه زور روی سرمان
باشد نه فریب ،بلکه اقناع و نفوذ باشد / .جماران

حمله دوباره کیهان به اصالح طلبان

کیهان نوشت :اصالحطلبان به خوبی میدانند
که قانون ،دست شورای نگهبان را برای اعالم عمومی
دلیل رد صالحیت افراد بسته است .البته آنهایی که
ً
بخواهند میتوانند مراجعه و بطور مستند شخصا این
دالیل و اسناد را دریافت کنند که تا کنون چنین نیز
بوده است .اما آنان از این مسئله قانونی سوءاستفاده
کرده و ،چون میدانند شورا قادر به اعالم عمومی
دالیل نیست ،جوسازی میکنند واال خود بهتر از
هر کسی میدانند که اگر پرده برافتد ،تعداد قابل
توجهی از آنان یا باید جل و پالس خود را جمع کرده و
فرار کنند و یا دیگر هرگز در منظر افکار عمومی ظاهر
نشوند.

توضیح وکیل نجفی درباره اعزام او به
بیمارستان

یکی از وکالی مدافع محمدعلی نجفی با تکذیب
اخبار منتشره درباره اعزام موکلش به بیمارستان
گفت :موکلم در سالمت کامل بسر میبرد .حمید
گودرزی در گفتگو با ایسنا در این باره اظهار کرد:
خانواده موکلم به مالقات او رفتهاند و ایشان در
صحت کامل به سر میبرد.وی خبر انتقال نجفی به
بیمارستان و شایعات مربوطه در این زمینه را تکذیب
کرد.

اظهارات معاون روحانی درباره
زدوبندهای انتخاباتی

حسینعلی امیری گفت :نشنیدم جایی که وزیری
بخواهد با نگاه انتخاباتی فعالیتی کند و یا با نماینده
مجلسی بخواهد معامالتی داشته باشد .حسینعلی
امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور در گفتگو با
فارس ،درباره انتشار اخباری مبنی بر شائبه زد و
بند برخی وزرا و نمایندگان مجلس برای انتخابات
مجلس شورای اسالمی و ریاست جمهوری گفت:
آقای رئیسجمهور در جلسات همیشه تاکید دارند،
که اعضای دولت وقت خود را برای حل مشکالت
نظام و اقدامات قانونی خودشان بگذارند .وی ادامه
داد :اعضای هیات دولت هم تا به حال رعایت کردند،
من نشنیدم جایی که وزیری بخواهد با نگاه انتخاباتی
فعالیتی کند و یا با نماینده مجلسی بخواهد معامالتی
داشته باشد؛ اگر چنین موردی شما سراغ دارید به
من بگویید که با آقای رئیس جمهور و اعضای هیأت
دولت صحبت کنم.
منبع :تابناک

