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در این شماره می خوانیم

واکنش قاضیعسکر به ادعای «رکنآبادی» درباره فاجعه منا

پذیرشتقصیرازسویایران
دروغمسلماست 2
 ۶پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس
برای استخراج رمزارزها

رمزارزهابهسودیازیانکشور؟
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اداره  ۱۰هیات ورزشی
بر عهده کارکنان اداره کل
ورزش خراسان رضوی است
7

در صفحه  6بخوانید

خطر نشست در غرب مشهد
در صفحه  6بخوانید

استاندار خراسان رضوی:

تامین امنیت و آزادی
اصحاب رسانه وظیفه
حاکمیت است

استاندار خراسان رضوی گفت :برنامه های
استان را به نقد خبرنگاران خواهیم گذاشت تا
اصحاب رسانه برای اطالع رسانی اقدامات و
سیاست های دستگاه های اجرایی به مردم ،به
صورت کامل اقناع شوند.علیرضا رزمحسینی در
مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که در مجتمع آیه
ها مشهد برگزار شد ،با تبریک عید سعید قربان،
یاد و خاطره شهید محمود صارمی اظهار کرد:
خداوند در قرآن کریم به قلم قسم خورده است
تا ارزش و جایگاه قلم و نوشتن را به انسان ها
یادآور شده باشد .وی اطالع رسانی همراه با
صحت و صداقت را رسالت اصلی اصحاب
رسانه برشمرد و افزود :در شرایط امروز که با
هجمه های گوناگون فرهنگی مواجه هستیم ،از
خبرنگاران انتظار می رود که با پرداختن به ضرورت
وحدت رویه ،در جهت انسجام بخشی بین مردم
و ارکان حاکمیت تالش کنند .استاندار خراسان
رضوی تصریح کرد :اصحاب رسانه رسالت دارند که
عملکرد همه ارکان حاکمیت را زیر زره بین برده و
مورد بررسی قرار دهند چرا که این کار به تصحیح
نقاط ضعف و بهبود عملکردها کمک خواهد کرد
اما بدون شک نقد و بررسی با تهمت و افترا راه
به جایی نخواهد برد.وی گفت :وجود مفاخر
ارزشمند در تاریخ استان خراسان رضوی ،زمینه
را برای گسترش فرهنگ و قلم فراهم کرده
است و به همین دلیل این استان پس از
تهران بیشترین تعداد خبرنگاران را پرورش
داده است .رزم حسینی به انتظارات به

حق اصحاب رسانه از ارکان حاکمیت هم اشاره
کرد و گفت :مطالبه به حق خبرنگاران این است
که امنیت و آزادی آن ها را فراهم کنیم و مدیران
دستگاه های اجرایی هم به اصل پاسخگویی پایبند
باشند...
در صفحه  5بخوانید

آگهيفراخوانانتخابمتقاضیان
ساختوتكميلپروژههايباقیماندهمسكن
مهرشهرجديدگلبهار

شركت عمران شهر جديد گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد در جهت تكميل
پروژه هاي باقیمانده مسكن مهر  ،نسبت به انتخاب متقاضیان ساخت دارای رتبه پیمانکاری و انبوه
سازی به شرح ذيل اقدام نمايد :
 )1اسناد ارزیابی و شرایط الزم در سایت این شرکت به نشانی www.golbahar-ntoir.govg.irموجود
بوده که میبایست کلیه مدارک مذکور تکمیل و ممهور به مهر شرکت و دارای امضاء مجاز باشد .
 )2واحدهاي ياد شده با پيشرفت فيزيكي زیر  30درصد بوده و داراي تسهيالت بانكي مسكن مهر
به ازاء هر واحد  250/000/000ريال مي باشد که در صورت تائید بانک به جهت پیشرفت فیزیکی ،
تسهیالت آن تا  400/000/000ریال قابل افزایش خواهد بود  .الزم بذکر است امکان واگذاری عرصه
(زمین) واحدهای یاد شده نیز به متقاضیان ساخت با شرایط ویژه مهیا و میسر می باشد.
 )3مستحدثات مزبور دارای پيشرفت فيزيكي زیر  30درصد بوده و متقاضی ساخت منتخب ،
مكلف به پرداخت مبالغ ريالي تعهدات اعالم شده براساس نظر هیئت کارشناسی قبل از شروع
عملیات اجرایی مي باشد.
 )4رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی در تکمیل این پروژه ها الزامی میباشد .
 )5مهلت ساخت متناسب با تعداد واحد واگذاری بوده و حداکثر از  15ماه در هر پروژه و با هر
تعداد تجاوز نمی نماید .
از كليه متقاضیان ساخت كه داراي مجوزهاي قانوني الزم جهت اجراي پروژه های مذکور مي باشند
و تمايل به همكاري دارند  ،تقاضا مي گردد ضمن اعالم آمادگي كتبي مبني بر تمایل به اجراي پروژه و
اعالم ظرفیت مورد تقاضا به همراه رزومه کاری  ،اسناد ارزیابی را مطابق روش اعالم شده در سایت
فوق تکمیل و حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1398/05/28به صورت حضوری تحويل
واحد دبیرخانه اين شركت نمايند .
نشاني محل تحویل اسناد تکمیل شده  :كيلومتر  35جاده مشهد – قوچان  ،شهر جديد
گلبهار ،بلوار ابن سينا  ،ميدان ابن سينا  ،شركت عمران شهر جديد گلبهار  ،واحد دبیرخانه .
تلفن 051- 38323330 :
بديهي است احراز شرايط و حق انتخاب متقاضيان ساخت براي شركت عمران شهر جديد گلبهار
محفوظ بوده و ارسال مدارك هيچ گونه تعهدي براي اين شركت ايجاد نمي نمايد.

روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار
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سیاست 2

مذاکرات ماکرون با روحانی نشانه ای از مقاومت پنهان اروپا در برابر ترامپ است

کانالمذاکرهبافرانسهبایدحفظشود
در حالی که دستگاه دیپلماسی فرانسه بدون سروصدا
مشغول آمادهسازی شرایط برای از سرگیری گفتگوها
«میان همه طرفهای» توافق هستهای بود ،ترامپ
ناگهان در توئیت غیرمنتظرهای تالشهای دیپلماتیک
این کشور را زیر سوال برد .ترامپ روز پنجشنبه در توئیتی
نوشت« :ایران دچار مشکالت جدی مالی است .آنها
ناامیدانه خواستار گفتگو با آمریکا هستند .اما به آنها
سیگنالهای مختلطی از سوی همه کسانی که ادعا
دارند ما را نمایندگی میکنند داده میشود؛ از جمله از
سوی رئیسجمهور ماکرون از فرانسه .میدانم که امانوئل
[ماکرون]نیت خوبی دارد مانند دیگران .اما هیچکس
غیر از خود ایاالت متحده از جانب ایاالت متحده صحبت
نمیکند .هیچکس به هیچ شکل و طریقی اجازه ندارد
که به نمایندگی از طرف ما صحبت کند».
به رغم اینکه ترامپ شخصا ماکرون را خطاب قرار داده
بود ،اما رئیسجمهور فرانسه برای دومین بار از پاسخ
دادن به اظهارات مستقیم همتای آمریکایی خودداری
کرد .پیش از این ،حدود دو هفته پیش ،فرانسه اعالم
کرد که قصد دارد از شرکتهای چند ملیتی مانند گوگل
مالیات بگیرد .ترامپ در توئیتی ،ضمن مخالفت با این
کار ،گفت به این «حماقت ماکرون» جواب خواهد داد.
اما ماکرون از پاسخ دادن به این اهانت صریح خودداری
کرد .این بار نیز ماکرون به اتهامزنی ترامپ پاسخ نداد.

اما یک دیپلمات بلندپایه فرانسوی ،به طور تلویحی
از توئیتهای ترامپ انتقاد کرد و گفت« :ما در توئیتر
دیپلماسی انجام نمیدهیم .ما یک بحران جدی را
بررسی میکنیم ...ما وارد جدل توئیتری نمیشویم .ما
به این شکل به اهدافمان نمیرسیم».
به جای ماکرون ،وزیر خارجهاش به توئیت ترامپ
پاسخ داد .ژان ایو لودریان ،او با صدور بیانیهای ،ضمن
تاکید بر پایبندی فرانسه به برنامه جامع اقدام مشترک
(برجام) ،گفت« :در رابطه با ایران ،ما با حاکمیت مطلق
صحبت میکنیم .فرانسه قویا به صلح و ثبات در منطقه
متعهد است و به تقویت تنشزدایی متعهد است .فرانسه
برای این کار به هیچ اجازهای نیاز ندارد».
توئیتهای ترامپ درباره «سیگنالهای مختلط»
ماکرون به ایران ،در شرایطی منتشر شد که فرانسویها
با ارائه راهکاری دو مرحلهای ،به سختی تالش میکنند
ایران و آمریکا را به میز مذاکرات بازگردانند .طبق این
راهکار ،فرانسویها ابتدا ایران را متقاعد میکنند که
روند کاهش تعهدات هسته ای را متوقف کند یا به
اصطالح وضعیت فعلی را فریز کند و سپس در مرحله
دوم ،به کمک فرانسویها ،شرایط از سرگیری گفتگوها
میان «همه طرفهای» برجام ،از جمله آمریکا ،فراهم
میشود .اما این راهکار با موانعی مواجه شده است.
نخستین مشکل راهکار فرانسه این است که پاریس بدون
ارائه یک امتیاز فوری اقتصادی به تهران ،از مقامات ایران
میخواهد که فرآیند کاهش تعهدات هستهای را متوقف
کنند .این در حالی است که هدف اصلی ایران از کاهش

تعهدات ،وادار کردن اروپا به تضمین منافع اقتصادی
خود در زمینه فروش نفت و مبادالت بانکی است .در
چند هفته اخیر ،روسای جمهور ایران و فرانسه ،چندین
بار مفصال درباره این راهکار به طور تلفنی گفتگو کردند.
اما هنوز به توافق ملموسی در این زمینه نرسیدند .در
آخرین تماس آنها که روز سهشنبه هفته گذشته انجام
شد ،ظاهرا پیشنهاداتی میان دو طرف رد و بدل شد.
شبکه خبری المیادین ،به نقل از منابع ایرانی مدعی شد
که ماکرون به رئیسجمهور حسن روحانی پیشنهادی
برای تزریق  15میلیارد دالر به سازوکار «ابزار حمایت از
مبادالت تجاری» (اینستکس) داده است .بر این اساس،
فرانسه پنج میلیارد و سایر اعضای برجام  10میلیارد به
اینستکس تزریق میکنند .اما به نظر میرسد پیشنهاد
اصلی مکالمه روحانی و ماکرون چیز دیگری بود .چرا
که فرانسویها میدانند که احتماال ایران با  15میلیارد
دالر از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد .اما پیشنهاد اصلی
چیست؟
ستون اصلی راهکار فرانسه ،زمینهسازی برای
بازگشت ایران و آمریکا به مذاکرات است .لودریان در
ادامه بیانیه خود گفته است «تنشهای فزاینده مستلزم
ابتکار عملهای سیاسی برای بازگرداندن شرایط گفتگو
است .این همان چیزی است که ماکرون با شفافیت
تمام با شرکایمان و نیز اول از همه با امضاکنندگان
برجام انجام میدهد .البته او مقامات آمریکا را هم مطلع
میکند .همه تالشها باید تجمیع شود تا از تبدیل شدن
این وضعیت تخاصم به تقابل خطرناک جلوگیری شود».

فرانسویها برای موفقیت راهکارشان ،از یک سو
با آمریکا جهت صدور معافیتهایی برای فروش نفت
ایران رایزنی میکنند .هر چند که تاکنون این رایزنیها
به جایی نرسیده است؛ و از سوی دیگر ،تالش میکنند
ایران را به مذاکره با آمریکا متقاعد کنند .البته روحانی
در گفتگو با ماکرون ،با مذاکره با ترامپ مخالفت کرده
است مگر اینکه آمریکا همه تحریمها را بردارد .گفته
میشود که ماکرون حتی روحانی را به حضور در نشست
گروه هفت در فرانسه و دیدار با ترامپ دعوت کرده است.
البته منابع دیپلماتیک فرانسوی در گفتگو با خبرگزاری
رویترز این دعوت را تکذیب کردند.
ظاهرا دولت آمریکا از تحرکات فشرده دیپلماتیک
فرانسه برای تنشزدایی با ایران نگران شده و احساس
میکند که فرانسویها در تعامالتشان با ایران ،سخنگوی
آمریکا شدهاند .به همین دلیل ،ترامپ در اقدامی
غیردیپلماتیک ،تالشهای ماکرون را زیر سوال برد.
با این حال ،نباید تصور کرد که تنها دلیل توئیتهای
ترامپ همین است .به طور کلی ،دو دلیل محتمل برای
موضعگیری مناقشهبرانگیز ترامپ قابل تصور است:
نخست آنکه آمریکاییها نمیخواهند کسی میان تهران
و واشنگتن وساطت کند و مشکالت میان دو طرف باید
به طور مستقیم حل شود .مورگان اورتگاس ،سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا ،دقیقا بر همین نکته تاکید کرده
است .اورتگاس گفت« :مقامات ایران میدانند با چه
کسی باید تماس بگیرند؛ پرزیدنت ترامپ منتظر تماس
آنهاست» وی در ادامه مدعی شد اگر مقامات ایران

بخواهند درباره این که چگونه میتوانند مانند یک کشور
عادی رفتار کنند و به عرصه جهانی بازگردند ،و نیز اینکه
چگونه میتوان تحریمها را لغو کرد ،حرف بزنند دقیقا
میدانند که با چه کسی میتوانند تماس بگیرند.
دلیل محتمل دوم این است که آمریکاییها از اساس
عالقهای به تنشزدایی با ایران ندارند ولذا تالشهای
ماکرون را زیر سوال بردند .اگر چه کاخ سفید هیچ وقت
چنین چیزی را به طور رسمی و علنی نمیگوید ،اما برای
این موضوع هم شواهد و قراینی وجود دارد .همانطور که
قبال ذکر شد ،هدف اصلی راهکار فرانسه ،راضی کردن
ایران و آمریکا به از سرگیری مذاکرات است .بنابراین،
وقتی ترامپ به طور غیردیپلماتیک از تالشهای شخص
ماکرون در این زمینه انتقاد میکند ،میتواند به این معنا
باشد که فرانسه بیهوده برای تنشزدایی میان تهران
و واشنگتن تالش نکند .چرا که کاخ سفید تمایلی به
این امر ندارد .از این گذشته ،آمریکا اخیرا در اقدامی
بسیار کم سابقه ،محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه

ایران ،را تحریم کرد .مقامات ایران بارها تاکید کردهاند
که ظریف متولی اصلی دستگاه دیپلماسی ایران است و
تحریم او ممکن است به دیپلماسی صدمه بزند .بسیاری
از کارشناسان هم معتقدند تحریم ظریف چشمانداز راه
حلهای دیپلماتیک را محدود میکند .بنابراین ،پرسش
اصلی این است که اگر آمریکا با وساطت فرانسه (به
عنوان کانال غیرمستقیم) مخالفت میکند و در عین
حال ،ظریف (کانال مستقیم) را هم تحریم میکند،
چگونه میخواهد مشکالتش با ایران را حل کند؟
در نهایت در عرصه معادالت میدانی ،اگر چه پیشنهاد
ماکرون برای تزریق  15میلیارد یورو به اینستکس
پیشنهادی سنگین به نظر میرسد که از امکان اجرایی
شدن اندکی برخوردار است .با این وجود ،دیدار میان
ماکرون و حسن روحانی خارج از نشست سران جی 7
محتمل به نظر میرسد .با توجه به تالشهای پاریس،
ایران نیز باید کانال ارتباطی و میز مذاکرات از طریق
فرانسه را حفظ کند.

واکنش قاضیعسکر به ادعای «رکنآبادی» درباره فاجعه منا

پذیرش تقصیر از سوی ایران دروغ مسلم است
حجتاالسالم والمسلمین قاضیعسکر اظهارات «مرتضی
رکنآبادی» درباره پذیرش تقصیر از سوی ایران در فاجعه منا را
ادعایی نادرست دانست و گفت :تفاهمنامه حج موجود است و هرگز
چنین چیزی در آن نیست.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین سیدعلی
قاضیعکسر ،نماینده پیشین ولی فقیه در امور حج و زیارت که
چهار دهه در ارتباط با حج فعالیت داشته و اوایل امسال از مسؤولیت
خود در بعثه کنارهگیری کرد ،از جمله مقامات ایرانی در رأس امور
حج کشورمان بود که در یک دهه اخیر و بویژه پس از فاجعه منا و
تعطیلی حج ،بر مذاکرات حج و به نتیجه رساندن آن نظارت مستقیم
داشته است .او در پاسخ به حرفهای «مرتضی رکنآبادی» ،برادر
غضنفر رکنآبادی (دیپلمات ایرانی و از جانباختگان فاجعه منا)
که در یک برنامه تلویزیونی گفته است «ایران مسؤولیت فاجعه منا
در سال  ۱۳۹۴را به عهده گرفته تا راه حج باز شود» ،اظهارنظر

کرد :این یک دروغ مسلم است .نه نظام و نه مسؤوالن نظام هرگز
حاضر نیستند عزتشان را با هیچ چیزی معاوضه کنند .در این چند
سال حج بحمدالله با عزت انجام شده است ،دقیقا ضد آن چیزی
که ایشان (رکنآبادی) اظهار کردهاند.این مقام مطلع در امور حج
تاکید کرد :در تفاهمنام ه حج ایران و عربستان دقیقا ذکر شده است
که مساله منا باید روشن شود و حقوق شهدا باید داده شود ،آنها
(عربستان) هم آن را امضا کردهاند .ایشان (مرتضی رکنآبادی) در
اینباره فقط ادعا کرده و هیچگونه مدرک معتبری در اختیار ندارد.
او افزود :با توجه به اینکه ایشان (مرتضی رکنآبادی) مسؤوالن
نظام را متهم کرده به نظر میرسد شبکه افق باید پاسخگو باشد که
چطور چنین اتهامی منتشر میشود اما نظر مسؤوالن نظام پرسیده
نمیشود؟ ایشان متاسفانه در این مدت حرفهای ضعیف زیاد
زده است ،لیکن مسؤوالن محترم رسانه باید مراقب باشند با این
حرفهای بیاساس عزت کشور را خدشهدار نکنند.

تشدید تحریم ها دامنه پدیده قاچاق را وسیع تر می کند
نماینده مردم درگز گفت
 :متاسفانه شرایط به گونهای
است که هر چه تحریم شدیدتر
میشود ،پدیده قاچاق هم در کشور دامنهدارتر میشود
که الزمه کنترل این وضعیت نظارت دقیقتر و جدیتر
نهادهای نظارتی برای برخورد با این پدیده است.
عبدالله حاتمیان با اشاره به تاکیدات رهبر انقالب
به دولت برای حل مشکالت معیشتی مردم گفت :اگر
چه قوه قضائیه تالشهایی را در جهت مقابله با فساد
و برخورد با مفسدین داشته و دولت هم تالشهایی
داشته است اما با توجه به شرایط جنگ اقتصادی که
در آن قرار داریم تالشهای دولت و قوه قضائیه کافی
نیست.
وی افزود :متاسفانه شرایط به گونهای است که هر

چه تحریم شدیدتر میشود ،پدیده قاچاق هم در کشور
دامنهدارتر میشود که الزمه کنترل این وضعیت نظارت
دقیقتر و جدیتر نهادهای نظارتی برای برخورد با این
پدیده است.
نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسالمی اظهار
داشت :ما با کمبود منابع و نیروها در حوزه نظارت
مواجه نیستیم اگر  5میلیون تومان برای امورات جاری
و غیره در نظر گرفته شود  50میلیون تومان برای امور
نظارتی و بازرسی و غیره در این حوزه در نظر گرفته
میشود.
حاتمیان خاطرنشان کرد  :ما کمبود ناظر نداریم
ناظران ما نیاز به آموزش دارند یا باید بر روی ناظران
ما نظارت انجام شود و یا مسائل دیگری است که ما از
آن بیاطالعیم.

قاضیعسکر درباره "اسناد و منابع موثقی" که رکنآبادی مدعی
شده به استناد آنها چنین اظهارنظری داشته است ،گفت :قطعا
هیچ سندی ندارند .تفاهمنامه امضاشده در اختیار ما است و قطعا
این حرف نادرست است .تفاهمنامه حج که بین ایران و عربستان
امضا شده کامال فکرشده امضا شده و ادعای مطر حشده درباره آن
درست نیست.
او درباره پیششرطهای عربستان برای امضای تفاهمنامه حج
با ایران و برقراری دوباره حج برای زائران ایرانی پس از فاجعه منا،
تصریح کرد :عربستان هیچ پیششرطی در مذاکرات نگذاشته بود،
نه تنها راجع به منا بلکه درباره سایر موارد .در آن تفاهمنامه هر آنچه
نظر جمهوری اسالمی ایران بود ،قید شده است.
نماینده پیشین ولی فقیه در امور حج درباره به تعویق انداختن
حج به مدت یکسال از سوی ایران که به نظر میرسید به خاطر
تامین نشدن خواستههای جمهوری اسالمی ایران بوده است ،بیان

کرد :آن سال ( )۱۳۹۵بنده مخالف بودم که حج تعطیل شود ،اما
بعضی افراد به دالیلی که مورد قبول اینجانب نبود حج را تعطیل
کردند و در اینباره تصمیم گرفتند ،وگرنه آن سال هم منعی برای
اعزام زائران ایرانی وجود نداشت.
او در پاسخ به این سوال که ماجرای تعرض به سفارت عربستان
در ایران چقدر باعث این تعویق و به نتیجه نرسیدن مذاکرات حج
بود ،گفت :این موضوع و مسائل دیگری در این چند سال مطرح
بود که همه به تعطیلی حج کمک کرد ،وگرنه آن سال ( )۱۳۹۵هم
مصلحت در تعطیلی حج نبود ،چون ملت ما از تعطیلی حج سودی
نمیبرد.
قاضیعسکر در پاسخ به این پرسش که آخرین اقدامات برای
پیگیری فاجعه منا چه بوده که اکنون باعث شده اظهاراتی مبنی
بر این مطرح شود که "روی خون شهدای منا پا گذاشته شده است
تا راه حج باز شود" ،گفت :در تمام مذاکرات با وزیر حج عربستان و

امنیت پایدار خلیج فارس تنها با کشورهای منطق ه محقق میشود

اجماع داخلی در سایه فرصتهای سیاسی ناشی از تحریمها
عضو فراکسیون امید مجلس
با یادآوری محدودیتهای
سیاسی و اقتصادی گسترده
دولت آمریکا علیه ایران ،گفت :اجماع و همگرایی
داخلی ماحصل فرصتهایی است که ناشی از این
محدودیتها شکل گرفته است.
جلیل رحیمی جهانآبادی ضمن تاکید بر
همگرایی و اجماع داخلی در شرایط تحریمی
کنونی کشور ،گفت :دولت آمریکا در عرصه سیاسی
و اقتصادی به همان میزانی که محدودیتهایی را
به مردم تحمیل میکند ،فرصتهای جدید هم به
صورت طبیعی برای ما ایجاد کردهاند .فرصتهایی
که ما میتوانیم بهره فراوانی را از آنها ببریم.
نماینده مردم تربت جام ،تایباد و باخرز در مجلس

شورای اسالمی ،تصریح کرد :ما در سال گذشته
کاالهایی را حتی با کیفیت درجه پایین به کشور وارد
میکردیم اما طی چند سال اخیر با تحریم آمریکا،
تولیدکنندگان داخلی مجبور به تقویت چرخه تولید و
ارتقاء فعالیتهای تولیدی شدند تاجایی که ما امروز
در برخی موارد توانایی صادرات کاالها را به دست
آوردیم لذا ظرفیت جدید اقتصادی علیرغم تحریمها
برای ما ایجاد شد.وی افزود :در عرصه سیاست نیز
وقتی وزارت خزانهداری آمریکا وزیر امور خارجه ایران
را تحریم کرد ،ظرفیت جدید داخلی و منطقهای ایجاد
شد و شاهد افزایش ُبرد رسانهای دستگاه دیپلماسی
بودیم ،به موجب این اتفاق اختالف گروههای سیاسی
و نهادهای داخلی که به صورت طبیعی وجود دارد نیز
به وضعیت همگرایی و اجماع داخلی تبدیل شد.

حتی امسال مساله منا بهجد پیگیری شده است .آنها (عربستان)
در مورد مسجدالحرام اظهار میکنند که غرامت و دیه را پرداخت
میکنند ولی با کمال تاسف به خاطر بدی روابط ،این پرداخت با
مشکل مواجه شده است .درباره حادثه منا هم هنوز نگفتهاند مقصر
که بوده است ،بلکه میگویند پرونده به نتیجه نهایی نرسیده و ما
همیشه گلهمند بودهایم چرا بعد از این چند سال که همه اسناد در
اختیارشان قرار گرفته نظر نهایی را اعالم نمیکنند.
این مقام مطلع در امور حج در پاسخ به این سوالکه پس از حادثه
منا مطرح شد عربستان ،ایران را مقصر آن فاجعه دانسته است و آیا
این مساله در مذاکرات و یا رسما بین طرفین مطرح شد ،گفت :این
حرفها شایعاتی بود که مطرح شد ،وگرنه آنها (عربستان) تا کنون
هیچ نظر رسمیای ندادهاند .همگان بدانند قطعا ایران مقصر نبوده
چرا که آن خیابان اصال مسیر حرکت زائران ایرانی نبوده و اطمینان
داشته باشید هیچ تقصیری متوجه زائران ایرانی نبوده است.

عضو کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی گفت:
امنیت منطقه خلیج فارس در صورتی پایدار و با ثبات
خواهد بود که توسط کشورهای منطقه و بدون حضور
نیروهای فرا منطقه ای ایجاد شود.
به گزارش ایسنا ،هادی شوشتری عصر یکشنبه
در جمع خبرنگاران در قوچان افزود :ایران به عنوان
بازیگر بزرگ منطقه ای همواره اعالم کرده امنیت
منطقه پارامتر و شاخصی مهم به شمار میآید و
مخالف کامل حضور نیروهای فرا منطقه ای در این
حوزه مهم از جغرافیای سیاسی جهان است.
وی اضافه کرد :ایران به هیچ وجه با حضور
نیروهای فرا منطقه ای در خلیج فارس موافق نبوده

و معتقد است امنیت منطقه باید توسط کشورهای
منطقه تأمین شود.نماینده مردم قوچان و فاروج در
مجلس شورای اسالمی در خصوص رفتارها و نشانه
ً
های مثبتی که اخیرا از طرف عربستان به سمت
ایران فرستاده میشود گفت :با وجود این که ایران
و عربستان در جهان اسالم مسائل مشترکی دارند
از رابطه خوبی با یکدیگر برخودار نیستند و برقراری
ارتباط و رفع سوء تفاهمات زمان زیادی را الزم دارد.
شوشتری افزود :این پیام ها با توجه واقعیات
و اتفاقات منطقه از سوی ریاض داده میشود و
جمهوری اسالمی ایران نیز از هر موضوعی که به
وضعیت جهان اسالم کمک کند استقبال کرده و بارها
تأکید کرده است که برای مذاکرات هیچ محدودیتی
ندارد.

علمالهدی:

اقشار آسیبپذیر جامعه ،هدف جنگ اقتصادی دشمن

خبر
خبر
امام جمعه مشهد گفت :دشمن در جریان تحریم اقتصادی تمام توجهاش به دو
قشر قانع و معتر است که اگر این دو قشر مستاصل شد دشمن به هدف خود خواهد
رسید.
به گزارش ایسنا ،آیتالله سیداحمد علمالهدی  21مرداد در خطبههای نماز عید
قربان در حرم مطهر رضوی بیان کرد :قربان به معنای نزدیکی است و عید قربان عید
لقا الله است و روز عرفه یک تسویه حساب کامل با خدا بود نسبت به آنچه در گذشته
انجام داده بودیم.
وی با اشاره به آیه  36سوره حج گفت :شتران فربه را برای شما از شعائر خدا (و
احکام حج) مقرر داشتیم که در آن قربانی شما را خیر و صالح است ،پس هنگام ذبح
آنها تا برپا ایستادهاند نام خدا را یاد کنید و چون پهلوشان به زمین افتد (و نحر کامل
شوند) از گوشت آنها تناول نموده و به قانع و معتر را هم اطعام کنید .ما این چنین این
بهائم را مسخر و مطیع شما ساختیم تا شکر (نعمتهای ما را) به جای آورید.
وی افزود :قانع به کسی می گویند که قدرت تامین معیشت خودش را دارد و با
کمبودها و نقص ها می سازد و دربرابر نارسایی ها مقاومت می کند ولی زندگیش به
وسیله قناعت در سال تامین می شود.
علم الهدی ادامه داد :معتر نیز به کسی گفته می شود که چشم به دست شما
دارد چشم به دست قدرتها ،احسانها و بخشش ما دارد تا به این وسیله زندگی
خود را بگذراند یعنی به قدرت دیگران چشم دارد و از عهده خودش تامین معیشت بر

نمی آید.امام جمعه مشهد گفت :این آیه شریفه قرآن نیز یک راهبرد عظیم اقتصادی
برای ما است یعنی ذات مقدس پروردگار در این آیه راهبرد میدهد برای برنامههای
اقتصادی ،جریان اقتصاد در جامعه ما عناصر اقتصاد را باید برخوردار کند ،عالوه برآن
نیز قشر آسیب پذیر اما قانع را که می تواند با مقاومت در برابر کمبودها زندگی کند
نیز معیشت آنان را تامین کند ،عالوه بر آن انسانهای معتر که توانایی تامین معیشت
ندارند را نیز تامین کند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اظهار کرد :جریان اقتصادی با این هدفمندی
که برخوردارشدن عناصر فعال اقتصادی در این گردش و چرخش اقتصادی و
پیشگیری از استیصال قشر آسیب پذیر که قشر قانع و معتر است به عنوان راهبرد
اقتصادی قرآنی است که در این آیه شریفه آمده است.
وی ادامه داد :اگر این امر به عنوان یک راهبرد اقتصادی امروز ما که دشمن
سفره و اقتصاد ما را مورد هجمه قرار داده است در برنامه ریزی جامعه و کشور ما اخذ
شود ،آنگاه می توانیم در برابر این تهاجم اقتصادی مقاومت کنیم و مشکالت خود
را حل کنیم.
امام جمعه مشهد اضافه کرد :دشمن میخواهد ما را با تحریم اقتصادی شکست
داده و به زانو دربیاورد ،لذا تمام توجهش به دو قشر قانع و معتر است که اگر قشر قانع
و معتر مستاصل شد دشمن به هدف خود خواهد رسید ،این تمام انگیزه دشمن در
تهاجم اقتصادی و تحریمهاست.

شرایط ویژه اشتراک انبوه روزنامه صبح امروز

برای پیک موتوری ها،باربری ها و شرکت های خدماتی

با ما تماس بگیرید0 9 1 5 2 5 6 0 0 9 1 - 0 9 3 6 0 5 6 6 6 3 6 :

علم الهدی بیان کرد :برنامه رهبری این است که جریان اقتصادی درون را راه
اندازید تا این دو قشر مستاصل نشوند و ما با راه اندازی چرخههای درونی میتوانیم
طی برنامهای که رهبری راهکار آن را مشخص کردند و مولفههای آن را معین نمودهاند
میتوانیم مسئله معیشتی مردم را تامین کرده و عناصر فعال هم در این چرخه
اقتصادی فعال شوند.
وی تصریح کرد :بینش دوم این است که دشمن به ما هجمه کرده لذا این را از
ناحیه خود دشمن حل کنیم و به سراغ عوامل و انگیزههای دشمن که ما را تحریم
کرده برویم و از آن طریق مشکل اقتصادی را حل کنیم که این فکر غلطی است .هم
تجربه بطالن این فکر را ثابت کرده و هم عقل انسان ،چرا که دشمن ،دشمن است و
اگر احساس کرد در مقابل یک حرکتش مستاصل و بیچاره شدهاید این فشار را بیشتر
میکند ،دشمن از دشمنی دست برنمیدارد.
امام جمعه مشهد ادامه داد :دشمنی دشمن به خاطر وسایل دفاعی ،فناوری
هسته ای و مسائل مختلف اینگونه نیست بلکه دشمنی او به خاطر اصل وجود ما در
پیروی دین و شریعت ما در بستر انقالب است او می خواهد ما را براندازی کند ،لذا
اگر بداند ما از یک جهت آسیب پذیریم طبیعی است که فشار را از همان جهت زیاد
میکند.نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت :اکنون که این دو فکر بر مدیریت
کشور ما حاکم شده هر اندازه فکر باطل و سخیف دومی به جلو آید در برابر اندیشه
الهی و وحیآسا رهبری ،ما مشکالت و گرفتاریهایمان بیشتر خواهد شد.

 3اقتصاد
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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 :

مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر اینکه نوسانات باالی ارزش
رمزارزهای جهانشمول ،ریسک مشارکت مستقیم و غیرمستقیم دولت،
بانکها و موسسات مالی و اعتباری در این حوزه را افزایش میدهد،
اعالم کرد :برای ساماندهی استخراج رمز مصوبات ارز در بخش
خصوصی هم زیرساخت قانونی فعلی تا حد زیادی کفایت میکند و به
نظر میرسد در شرایط کنونی نیازی به وضع قوانین جدید نباشد.
به گزارش خبرآنالین ،تحلیل اخیر مرکز پژوهشهای مجلس در
گزارشی درباره رمزارزها و نقش نظارتی مجلس حاکی از آن است که
رمزارزها ،گونهای از نظامهای پرداخت ،انتقال و ذخیره ارزش هستند
که معموال بدون استفاده از توان رایانشی بانک مرکزی و نهادهای متمرکز
تولید و اداره میشوند .طراحان رمزارزها سازوکاری تدوین میکنند که
ذینفعان مختلف با توان رایانشی خود به شبکه رمزارز آنها ملحق شوند و
در اداره آن مشارکت کنند .وقتی کسی شرایط معین یک رمزارز را محقق
کند ،مقداری از همان رمزارز در قالب واحد جدید یا کارمزد به آن شخص
پرداخت میشود؛ به این عمل استخراج میگویند.
مدل کسبوکار و توان رایانشی مورد نیاز هر رمزارز با دیگر رمزارزها
متفاوت است؛ برای مثال رمزارز بیتکوین توان رایانشی از نوع پردازنده
مرکزی را مصرف میکند ،مشارکت در ارز مجازی فایلکوین از طریق
در اختیارگذاری فضای ذخیرهسازی قابل انجام خواهد بود و التکوین
به توان رایانشی فضای حافظه موقتی دستگاهها متکی است .هر فرد
که یک رایانه با هر قدرتی را در اختیار دارد ،میتواند در این شبکهها
مشارکت کند و در شرایط رقابتی با افراد دیگر برای کسب واحدهای
ارزهای مجازی رمزی رقابت کند .ممکن است از رایانههای شخصی
برای کسب واحدهای جدید استفاده شود و ممکن است اشخاص از توان
رایانشی دیگران بهصورت اجارهای برای استخراج رمزارز استفاده کنند.
در ارتباط با استخراج رمزارزها به دو سوال اساسی باید پاسخ داده
شود :ابتدا اینکه استخراج رمزارزها تحت چه شرایطی دارای صرفه
اقتصادی خواهد بود؟ و دوم اینکه قانونگذاران در زمینه استخراجپذیری
رمزارزها به چه نکاتی باید توجه کنند.
yyصرفهاقتصادیرمزارزها
جذابیت رمزارزها در دیدگاه کاربران ،به یک نوآوری در آنها مربوط
است که در دیگر ارزهای مجازی دیده نشده باشد .برای مثال ،نوآوری
بیتکوین ایجاد نظام بانکداری بدون باجهها یا شعب فیزیکی بانک و
طراحی یک نظام مالی بدون خلق بیضابطه پول است .نوآوری رمزارز
اتریوم ،ایجاد امکان تعریف قرارداد هوشمند و اجرای خودکار مفاد
قراردادها و پرداخت وجه به ازای تحقق شرایط از قبل مشخص شده
است .نوآوری مهم رمزارز ایاواس ایجاد امکان شکلگیری یک رایانه
جهانی از تجمیع توان رایانههای متکثر برای ایجاد برنامههای کاربردی
و متمرکزسازی منابع رایانشی برای اجرای این هدف است .بعضی
رمزارزها نیز بهرهگیری از فضای ذخیرهسازی استفاده نشده رایانهها را
هدف قرار میدهند.
هزینه مشارکت در هرکدام از طرحهای اقتصادی ارزهای مجازی به
دو دسته تقسیم میشود :هزینههای سرمایهای و هزینههای عملیاتی.
به هزینه خرید سختافزارهای جدید مانند دستگاه تولید برق یا

رمزارزهابهسودیازیانکشور؟

وسایل رایانشی مانند استخراجکننده ،هزینههای سرمایهای و به هزینه
استفاده از سختافزارها مثل هزینه برق و سوخت ،هزینههای عملیاتی
میگویند .ممکن است مشارکت در استخراج رمزارزها با استفاده از
منابع سختافزاری مازاد که از قبل خریداری شده انجام شود ،در این
صورت محاسبه هزینههای جاری اهمیت پیدا میکند و در صورتی
که تجهیزات جدیدی خریداری شود ،عالوه بر هزینههای جاری،
هزینههای سرمایهای نیز باید مورد توجه قرار گیرد .نهایتا این هزینهها
باید با درآمد ناشی از کسب رمزارز و سایر منافع حاصل از مشارکت در این
طرحها مقایسه شوند تا صرفه اقتصادی استخراج رمزارزها محاسبه شود.
تفاوتهای منابع رایانشی مورد استفاده رمزارزها ،رقابت در مشارکت و
نوسانات قیمت رمزارزها از مهمترین موضو عهایی هستند که در صرفه
اقتصادی رمزارزها تفاوت ایجاد میکنند.
yyمنابع رایانشی مورداستفاده و تفاوت در هزینه جاری
مشارکت در استخراج هرکدام از ارزهای مجازی به منابع سختافزاری
متفاوتی نیاز دارد و هرکدام از منابع سختافزاری هزینههای جاری
خاص خود را دارند .مثال اشتراکگذاری توان پردازنده مرکزی و کارت
گرافیک رایانهها نیازمند مصرف برقی بیش از مصرف برق معمول رایانه
است و هزینه برق و استهالک تجهیزات باید در محاسبه صرفه اقتصادی
استخراج رمزارز مدنظر قرار گیرد.
اشتراکگذاری حافظه موقت ،مصرف برق کمتری الزم دارد؛ به
عبارت دیگر به اشتراکگذاری فضای ذخیرهسازی رایانهها در ساعات
معمول کار تفاوت چشمگیری در مصرف برق ایجاد نمیکند و استهالک
کمتری دارد .در عوض از ظرفیت پهنای باند اینترنت خریداری شده
بیشتر استفاده میشود.
yyرقابت در مشارکت و نوسانات درآمد حاصل از هزینه سرمایهای
سازوکار بعضی رمزارزها بهگونهای است که هر فردی که نرمافزار
الزم را روی رایانه خود نصب کرده باشد ،میتواند در استخراج آن رمزارز
مشارکت کند .در مقابل ،امکان استخراج بعضی رمزارزها تنها برای
کسانی وجود دارد که شرایط خاصی را احراز کنند ،مثال مقداری از آن
رمزارز در اختیار داشته باشند .برای مثال برای استخراج بیتکوین هیچ
پیششرطی جز نصب نرمافزارهای الزم وجود ندارد و هر فردی میتواند
اقدام به استخراج این رمزارز کند .اما ارزش باالی بیتکوین موجب شده
است که افراد زیادی در سراسر جهان وارد رقابت برای استخراج آن شوند
و درنتیجه اگر شخصی با یک رایانه ساده و بهتنهایی قصد استخراج
بیتکوین را داشته باشد ،شانس بسیار اندکی برای موفقیت خواهد
داشت ،بنابراین افراد متکثر با نصب نرمافزارهای اشتراکگذاری توان
پردازشی رایانه ،شانس خود را برای موفقیت در کسب بیتکوین افزایش
میدهند .در این صورت احتمال کسب میزان اندکی بیتکوین بهازای
اشتراکگذاری هر میزان توان رایانشی وجود دارد .اما مساله این است
که هزینه برق مصرفی فرد ممکن است از عایدی بیتکوین او فراتر باشد.
بنابراین تجهیزات استخراج بیتکوین بهصرفهتر طراحی شدهاند که با
مصرف برق کمتر توان بیشتری به شبکه عرضه کنند.
بهموازات این موضوع ،جذابیت بازار موجب میشود که همواره افراد
بیشتری به استخراج بیتکوین بپردازند و مقدار بیتکوینهای قابل

استخراج نیز به مرور کمتر میشود .بنابراین شانس موفقیت در استخراج
بیتکوین اگر تعداد معامالت هم کاهش پیدا کند ،کمتر میشود و در
صورت مشارکت با دیگران هم ،میزان بیتکوین استخراج شده همواره
کمتر و کمتر خواهد شد ،بنابراین ممکن است از زمان سفارش تجهیزات
سرمایهای برای استخراج بیتکوین تا زمان نصب و راهاندازی آن درآمد
قابل کسب کاهش چشمگیری پیدا کند .البته نوسانات توان رایانشی
موردنیاز در استخراج دیگر رمزارزها ممکن است متفاوت باشد و درنتیجه
بازگشت هزینههای سرمایهای آنها نیز متفاوت خواهد بود.
yyنوساناتقیمت
استخراج رمزارزها با کسب درآمد از این ارزها معنا پیدا میکند و
نوسانات قیمت باالی رمزارزهای اولیه یکی از نقاط ضعف آنها بهشمار
میرود .بنابراین بررسی اقتصادی نوسانات قیمتی رمزارزها نیز باید
مدنظر قرار گیرد .بعضی رمزارزها به پایدار سکه معروف هستند .پایدار
سکهها طوری طراحی شدهاند که اگر قیمت آنها بیش از مقدار مجاز
افزایش پیدا کند ،سیاستهای مؤثر بر افزایش قیمت به صورت خودکار
اجرایی شوند ،اما بسیاری از رمزارزها چنین سازوکاری ندارند .بنابراین
در بررسی اقتصادی بودن استخراج رمزارز باید نوسانات قیمت نیز
مدنظر قرار گیرد .البته بیشتر رمزارزها در حال حاضر از قیمت بیتکوین
تبعیت میکنند یعنی با کاهش یا افزایش قیمت آن معموال قیمت دیگر
رمزارزها نیز کاهش یا افزایش مییابند.
الزم به ذکر سهم و اهمیت بیتکوین در بازار رمزارزها در حال
کاهش است .گرچه ورود موسسات مالی به خرید رمزارز بیتکوین
مقداری سهم این رمزارز را نسبت به دو سال گذشته باال برده است.
نوسانات باالی قیمت رمزارزها ،سرمایهگذاری و مشارکت مستقیم یا
غیرمستقیم دولتها ،بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را با ریسک
زیادی همراه میکند ،اما افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی نیز به
لحاظ انعطاف بیشتر و کنش سریعتری که نسبت به وضعیتهای جدید
دارند ،میتوانند با پذیرش و مدیریت این ریسکها (مانند دیگر بازیگران
جهانی) به استخراج رمزارز مبادرت کنند .بنابراین نقش مهم مجلس،
نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با موضوع استخراج رمزارزها در
بخش خصوصی است.
 ۶ yyپیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس
استخراجپذیری رمزارزها بنا به نوع رمزارز و توان رایانشی مورد
استفاده ،نیازمند هزینههای جاری متفاوتی خواهد بود .مصرف برق
در همه رمزارزها قابل توجه نیست و در مورد برخی دیگر از رمزارزها،
یک منبع رایانشی بالاستفاده با کمک فناوری رمزارزها قابل استفاده و
معامله میشود .استخراج رمزارزها در ساعات افت تقاضای مصرف برق
میتواند ضریب بار برق را تصحیح و سرمایهگذاری بخش خصوصی در
تولید برق با استفاده از منابع فسیلی ارزان را توجیهپذیر کند.
برای استفاده از مزایای استخراج رمزارزها در بخش دولتی نیاز به باز
سازماندهی بخش فناوری اطالعات دستگاهها برای استفاده از فناوری
دفاتر کل توزیع شده است تا بتوان از فرصتهای استخراجپذیری
رمزارزها استفاده کرده و مانع از سوءاستفاده از منابع رایانشی شد .به
نظر میرسد زیرساخت قانونی موجود ،وظایف و اختیارات دستگاههای

مختلف را در خصوص رمزارزها تعیین کرده است .اما نقش نظارتی
مجلس در این زمینه بسیار حائز اهمیت است و پیشنهاد میشود با توجه
به نکات ذیل پیگیری شود:
 هریک از رمزارزها بسته به حوزهای که بر آن اثرگذار است ،نهادمتولی قانونی خاص خود را خواهد داشت .مقرراتگذاری در مورد
رمزارزهایی که استخراج آنها بر پهنای باند اینترنت اثرگذاراست ،به
وزارت ارتباطات مربوط است و اگر استخراج رمزارزی بر مصرف انرژی
برق کشور اثرگذار باشد ،وزارت نیرو باید در زمینه توزیع و حفظ پایداری
شبکه برق کشور پاسخگو باشد.
 در اجرای اختیارات و تکالیف ناشی از قانون تأسیس وزارت نیرومصوبه  ،۱۳۵۳وزارت نیرو می تواند تعرفه برق استخراج رمزارزهای
انرژیبر و (با تشخیص وزارت صنعت ،معدن و تجارت) مکانهایی که
استخراج رمزارز در آنها مجاز است مانند شهرکهای اختصاصی را تعیین
کند و بدون ایجاد مجوز جدید و فرآیندهای اداری مازاد با تکیه بر فرایند
خوداظهاری در سامانه گمرک نسبت به ساماندهی این حوزه اقدام کند
تا کنتورهای برق خاص این کسبوکارها به آنها اختصاص یابد.
 بانک مرکزی باید تکالیف شورای عالی اقتصاد در زمینه بازگشتارز حاصل از صادرات با استفاده از سامانههای سنا و نیما را در استخراج
رمزارزها اجرایی کند یا به مراکز مبادله رمزارز مجوز الزم دهد ،اطالعات
الزم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و مانع از خرید و فروش
ارز حاصل از استخراج برای مقاصد سوداگرانه شود.
 اخذ مالیات در حوزه رمزارزها کلید شفافیت این حوزه نیز بهشمارمیرود .سازمان امور مالیاتی باید با استفاده از اختیارات خود درخصوص
اخذ مالیات با استفاده از اطالعات سامانه خوداظهاری و اطالعات
سامانههای سنا و نیما و اطالعات عام رمزارزها مانند سختی استخراج،
مالیات بر استخراج رمزارزها را به صورت خودکار و علیالرأس دریافت
کرده و با دریافت مدارک هزینه از استخراجکنندگان و استعالم آنی از
شرکت برق و گمرک ،مالیات اضافی را به آنها عودت دهد .اگرچه ماده
 ۱۴۱قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  ۱۳۹۴و ماده  ۱۳قانون مالیات
بر ارزشافزوده ،اخذ مالیات از درآمد صادراتی غیرنفتی از مبادی رسمی
را صفر منظور کرده است ،اما از آنجا که وضع نرخ ثابت برای تعرفه برق
استخراج منطقی نیست ،بنابراین پیشنهاد میشود استخراج رمرزارزها
از مالیات بردرآمد معاف نباشند.
 با توجه به اینکه در زمستان تعرفه برق در ایران قابل کاهشیافتن است و دولت چین نیز قصد مدیریت بیشتر بر حوزه استخراج
رمزارز را دارد ،باید سیاستگذاران کشور زمینه الزم برای همکاری میان
بخشهای خصوصی دو کشور را فراهم کنند.
 شناسایی دقیق استخراجکنندگان از طریق بررسی الگوی مصرفبرق و تحلیل ترافیک اینترنتی آنها در کنار ساماندهی با ایجاد سازوکار
خوداظهاری استخراجکنندگان در کنار اعمال جرائم بازدارنده برای
کسانی که خوداظهاری نکنند و اعالم مناطق جغرافیایی که استخراج
رمزارزهای انرژیبر در آنها مجاز یا ممنوع است ،باید با همکاری مشترک
وزارت نیرو ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،وزارت صنعت و معدن و
بانک مرکزی انجام شود.

sobhe.emrooz.news@gmail.com

W w w. s o b h e - e m r o o z . i r

سه شنبه 22مرداد ماه -1398سال سوم -شماره517

Vol.3.No.517 August.13.2019

در نشست خبری رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطرح شد:

اهمیتنقشخبرنگاردربهبودعملکردحوزهسالمت

اخبار
بورسیه رتبههای برتر کنکور در دانشگاه
فردوسی مشهد

رتبهبرترهای کنکور میتوانند با انتخاب رشتههای
دانشگاه فردوسی به مدت  4سال بورسیه بنیاد
دانشگاهی فردوسیشوند.
به نقل از بنیاد دانشگاهی فردوسی ،این نهاد
در راستای یکی از اهداف خود که ارتقاء سطح
علمی دانشگاه فردوسی مشهد است ،جهت جذب
داوطلبان با استعداد و نخبه آزمون سراسری سال
 1398دانشگاهها ،بورسهای تحصيلی را به
پذیرفتهشدگان دارای رتبههای برتر ،به شرح زير
اختصاص میدهد:
.1داوطلبان گروه آزمايشی علوم رياضي و فنی
رشتههای مهندسی با رتبه زير  500كشوری با مبلغ
بورس ماهيانه  3،500،000ريال به مدت  4سال
تحصيلی.
 .2داوطلبان گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی
رشتههای غيرمهندسی با رتبه زير  3000كشوری
با مبلغ بورس ماهيانه  3،500،000ريال به مدت 4
سال تحصيلی.
 .3داوطلبان گروه آزمايشی علوم تجربی با رتبه زير
 3000كشوری با مبلغ بورس ماهيانه 3،500،000
ريال به مدت  4سال تحصيلی.
 .4داوطلبان گروه آزمايشی علوم انسانی با رتبه
زير  200كشوری با مبلغ بورس ماهيانه 2،500،000
ريال به مدت  4سال تحصيلی.
 .5داوطلبان گروه آزمايشی زبانهای خارجی
با رتبه زير  250كشوری با مبلغ بورس ماهيانه
 2،500،000ريال به مدت  4سال تحصيلی.
همچنین آییننامه بورس تحصیلـی بنیاد
دانشگاهی فردوسی به شرح ذیل است:
یکی از اهداف بنیاد دانشگاهی فردوسی کمک
به ارتقاء کمی و کیفی دانشگاه فردوسی مشهد به
عنوان دانشگاهی برتر در سطح ملی و منطقه¬ ای
است که این امر با جلب حمایت افراد و موسسات
نیک¬ اندیش و ّ
خیر انجام می¬شود .در همین راستا
این آیین نامه به منظور ارتقاء کیفی آموزشی دانشگاه
در رشته ¬های مورد نظر پشتیبانان بورس تنظیم
شده است تا به دانشجویان برتر که دانشگاه فردوسی
مشهد را برای تحصیل خود انتخاب میکنند ،بورس
تحصیلی اعطا نماید.

yyسیده ریحانه موسوی
ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:
خبرنگاران عالوه بر انتقاد سازنده و بیان نواقص و
کمبودها در حوزه سالمت ،خدمات دانشگاه علوم
پزشکی را نیز به مردم اطالعرسانی کنند.
دارابی در نشست خبری که صبح روز یکشنبه
در محل دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد
افزود:امروزه باتوجه به گستردگی وسایل ارتباط
جمعی ،نقش خبرنگار برای انتقال اخبار صحیح
بسیار حائز اهمیت است و زمانی که سطح آگاهی
و دانش مردم باال برود بسیار راحت تر می توانند
مشکالت و معضالت خود را رفع نمایند.
آگاه سازی و اطالع رسانی ،وظیفه اصحاب
رسانه
وی اظهار کرد :رسانه ها با آگاهی دادن به افراد
جامعه نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات پزشکی
دارند و در بسیاری از اوقات نقش آنها می تواند
موثرتر از برخوردهای فیزیکی با مداخالت نیروی
انتظامی و دادگستری باشد و از اصحاب رسانه توقع
میرود که در کنار انتقاد سازنده از دانشگاه علوم
پزشکی با بازگو کردن فعالیت های حوزه سالمت
آگاهی مردم نسبت به افراد مداخله گر در امور
پزشکی را ارتقا دهند.
" حوزه سالمت ،حوزه ای پول ساز "
ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشریح
کرد :حوزه سالمت حوزه بسیار پرسود و پر منفعتی
است  ،زیرا مردم به سالمتی خود اهمیت داده و در
هنگام بیماری حاضر هستند فرش زیر پای خود
را بفروشند  ،واین امر برای کسانی که در فکر زر
اندوزی هستند بازار پر سودی است.
yyمردم گول طب اسالمی را نخورند
وی مطرح کرد:چیزی به نام طب اسالمی وجود
ندارد ،در حوزه طب سنتی و طب ایرانی نیزدوره
های کوتاه مدتی برگزار شده است ،که  ۵۰نفر از
پزشکان این دوره را گذرانده و متخصص طب سنتی
و طب ایرانی هستند و بایدبا آگاهی رسانی دراین
حوزه سواد سالمت مردم افزایش دهیم.
هیچ راهی برای تعیین جنسیت قبل از بارداری
ثابت شده نیست
دارابی خاطر نشان کرد :علم پزشکی هنوز
نتوانسته قبل از بارداری به تعیین جنسیت بپردازد
واین امر به روشی جهت سواستفاده از نا آگاهی
مردم و سرکیسه کردن آنان است؛ نقش بی بدیل
رسانه ها در اگاهی مردم بسیار مهم و تاثیر گذار
است.

تولید نسخ الکترونیکی در 8دانشگاه برتر کشور
مدیر کل دفتر راهبری
سیستمهای سازمان تامین
اجتماعی از تولید بیش از ۱۴۰
میلیون نسخه الکترونیک درمانی توسط پزشکان
مراکز ملکی و طرف قرارداد سازمان طی  ۳سال
گذشته خبر داد.مهندس علی معیری ،مدیر کل دفتر
راهبری سیستمهای سازمان تامین اجتماعی در این
جلسه ضمن تشریح وضعیت کنونی پرونده الکترونیک
سالمت و تولید بیش از  ۱۴۰میلیون نسخه الکترونیک
درمانی توسط پزشکان مراکز ملکی و طرف قرارداد
سازمان طی  ۳سال گذشته گفت :با برنامه ریزیهای
به عمل آمده و اقدامات انجام شده در سازمان تامین
اجتماعی در خصوص تبادل دو طرفه نسخ الکترونیک
با وزارت بهداشت ،ضمن بهره برداری از سامانه نسخه

الکترونیک سازمان ،امکان استفاده از سایر سامانههای
نسخه نویسی و نسخه پیچی نیز میسر میشود.
در ادامه دکتر صفی خانی ،رییس مرکز مدیریت آمار
و فناوری اطالعات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ضمن تاکید بر ضرورت تبادل دادههای
سالمت ،اعالم کرد :تولید نسخه الکترونیک در ۸
دانشگاه برتر کشور به زودی عملیاتی خواهد شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین
اجتماعی ،با فراگیر شدن طرح نسخه الکترونیک،
ضمن افزایش صحت ،دقت و سرعت در تولید نسخه،
صرفه جویی در کاغذ ،جلوگیری از تداخالت دارویی
و  ،...می توانیم شاهد ارتقاء سطح کیفی خدمات
سالمت و زمینه سازی حذف کامل دفترچههای
درمانی در سطح کشور باشیم.

" پیشگیری بهتر از درمان است "
وی توضیح داد  :براساس رسالتی که برعهده
داریم ،معتقد هستیم که پیشگیری بهتر از درمان
است ؛ به همین روی مراکزبهداشتی و درمانی
سازمان علوم پزشکی آماده ارائه خدمات هستند
و اصحاب رسانه باید به مراکز ما ورود پیدا کنند
و نواقص مارا به ما گوشزد نمایند که ما نیز بتوانیم
براساس شرایط آن ها رفع نماییم  ،انتقاد منصفانه،
به جا و سازنده باعث ارتقا رشد سیستم می شود.
در ادامه بحرینی معاون توسعه دانشگاه
علوم پزشکی مشهد ضمن تبریک روز خبرنگار و
گرامی داشت یاد و خاطره خبرنگاران شهید بیان
کرد :در سطح کشور ودر سطح تمام سازمانها و
وزارتخانهها شرایط مالی مناسبی حکم فرما نیست
 ،دشمنان جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی با
تمام قوا بسیج شده اند و یک جنگ اقتصادی تمام
عیار را علیه اتقالب اسالمی به راه انداخته که آثار
این امر خود به خود نمود پیدا میکند ،انکار واقعیت
نیز آن را از بین نخواهد برد ما مشکالت اقتصادی
داریم و مشکالت اقتصادی مشکالت زیادی را به
دنبال خواهد داشت اگر توقعات و برنامه های خود
را با شرایط اقتصادی تنظیم نکنیم قطعا کدورت
،ناراحتی  ،اعتراض و در گامی جلوتر تحسن نیز به
وجود خواهد آمد.
وی اظهار کرد :دانشگاه علوم پزشکی سعی
کرده است که به رغم شرایط اقتصادی بسیار دشوارو
به رغم کاهش بودجه ها  ،هنوز سرپا بماند ،و هنوز

دبیر سابق مرجع ملی
کنوانسیون حقوق کودک گفت:
نهادها در طرح جمع آوری کودکان
کار و خیابان منفعت خود و منفعت اداری را درنظرمی
گیرند؛ حال آنکه در این ساماندهی باید حقوق و
منفعت کودکان مورد توجه باشد.
مظفر الوندی در مصاحبه با خبرنگار ایرنا افزود:
با طرح ساماندهی کودکان به ترتیبی که اکنون در
حال اجرا است ،مخالفم ؛ البته این مخالفت به این
معنا نیست که نباید اقدامی انجام شود بلکه سوال
اساسی این است که در این ساماندهی چه منفعتی
برای کودکان وجود دارد.
وی با اشاره به صراحت قوانین داخلی در حمایت
از حقوق کودکان افزود :در ماده  ۴۵قانون حمایت

حوادث
انهدامباندهروئیندرمشهد
با انهدام باند توزیع هروئین در مشهد  ۲۲کیلوگرم از این ماده
مخدر در مشهد کشف شد .اداره کل اطالعات خراسان رضوی،
با اقدامات اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) و پلیس
مبارزه با موادمخدر ،باند اتباع بیگانه توزیع کننده ماده مخدر
پر خطر هروئین در بلوار اول طبرسی مشهد منهدم شد.بر
اساس این گزارش ،در این عملیات  ۲۲کیلوگرم هروئین قبل از
توزیع ،کشف و سه متهم از اتباع بیگانه بازداشت و یک دستگاه
خودروی  ۲۰۶نیز توقیف شد.
۱۱مصدوم در سانحه رانندگی داورزن
برخورد یک دستگاه خاور با یک دستگاه سمند در جاده داورزن
به شاهرود  ۱۱مصدوم برجای گذاشت.مسئول روابط عمومی
مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
شامگاه یکشنبه با بیان این مطلب به خبرنگار ایرنا گفت :در پی
این حادثه که ساعتی قبل در کیلومتر  10جاده داورزن به شاهرود
رخ داد ماموران اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.مسلم فائق نیا
افزود :مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به
وسیله اتوبوس آمبوالنس و سه دستگاه آمبوالنس به بیمارستان
شهید بهشتی سبزوار انتقال یافتند ۲۶.مرکز اورژانس شهری و
روستایی با  ۲۹دستگاه آمبوالنس ،یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس،
یک دستگاه موتور آمبوالنس و یک بالگرد به حادثه دیدگان و بیماران
در شهرستان سبزوار خدمات اورژانسی و درمانی ارائه می کنند.
سبزوار در  ۲۳۰کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.
مهار آتشسوزی انبار چوب در مشهد
آتش سوزی سنگین انبار چوب در میدان توحید مشهد با

سرپرست وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد:

عدم ارتباط رتبه کنکور با نوع عملکرد
مدارس

سرپرست وزارت آموزش و پرورش از اعمال
سیاست اصالحی برای کاهش تنوع مدارس خبر داد
و گفت :طرح مدارس ،مناطق ،استان ها و دانش
آموزان الزم التوجه را با توزیع ترجیحی بودجه در
دستور کار داریم.
به گزارش ایسنا ،سید جواد حسینی در جمع
خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای
تحقق عدالت آموزشی و جاماندن دانش آموزان
مدارس دولتی عادی از گردونه رقابت نفرات برتر
کنکور سراسری  ۹۸گفت ۱۰۷ :مدرسه در کشور
داریم که به  ۲۴نوع مدرسه تقسیم می شود.
وی افزود :یکی از مواردی که به سمت اصالح آن
حرکت می کنیم تنوع مدارس و تالش برای کاهش
آن است که هم اقدامی بهره ورانه است و هم عدالت
آموزشی را در پی دارد و عملکرد تحصیلی را ارتقاء
می دهد.سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان
اینکه تحلیل وضعیت مدارس از روی آمار رتبههای
دهگانه اول کنکور در پنج رشته ،تحلیل درستی
نیست گفت :رتبههای اول کنکور به عملکرد مدارس
و مدیران آموزش و پرورش ارتباطی ندارد بلکه به
استعداد شخصی و تالش خود دانش آموزان مربوط
است .بیش از  ۲۰سال است که یزد میانگین رتبه
قبولیهایش در کنکور باالتر و در جایگاه اول است
اما مثال امسال دو دانش آموز در نفرات برتر داشت.
حسینی ادامه داد :اگر بخواهیم عملکرد مناطق
را بررسی کنیم باید به میانگین قبولی در کنکور
توجه کنیم ،هرچند همین شاخص هم تنها شاخص
جدی و واقعی برای سنجش عملکرد تحصیلی
مدارس نیست.وی با بیان اینکه طرح مدارس،
مناطق ،استانها و دانش آموزان الزم التوجه را با
توزیع ترجیحی بودجه در دستور کار داریم گفت :به
عنوان مثال بودجه دانش آموزان عشایری سه برابر
دانش آموزان عادی است و باید مناطق الزم التوجه
بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرند .همچنین امکان
دسترسی به بسترهای دیجیتالی آموزش باید فراهم
شود.سرپرست وزارت آموزش و پرورش افزود :با وزیر
ارتباطات تفاهم نامهای در راستای هوشمندسازی
مدارس بویژه در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰
هزار نفر جمعیت منعقد کردیم که میتواند در جهت
عدالت آموزشی به ما کمک کند.
وی اضافه کرد :در مناطق شهری به ازای هر ۱۰۰
دانش آموز ،هفت کامپیوتر و در مناطق نابرخوردار
نیم کامپیوتر وجود دارد .اخیرا کمیتهای برای
شناسایی محرومترین مناطق و کمک به آنها تشکیل
شده است.

با کمبود جدی دارو در کشور مواجه نیستیم

دنباله رو بودن نهادها به نفع خود در طرح جمعآوری کودکان کار
از خانواده هر نوع تصمیم اجرایی و اداری در مورد
کودک با رعایت منافع او باید انجام شود.
دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
اظهار داشت :کودک نمی تواند از حقوق خود دفاع
کند و به همین دلیل در کنوانسیون حقوق کودک
حاکمیت و دولت ها مکلف به حفظ منافع و حقوق
کودک هستند.
فعال حقوق کودک گفت :اینکه گفته می شود
اغلب کودکان خیابان اتباع بیگانه هستند ،تفاوتی
در تکلیف دولت برای حفظ حقوق کودکان ندارد زیرا
صرف نظر از اقامت و تابعیت باید به حقوق آنها توجه
شود؛ البته برای پیشگیری از این پدیده باید مبادی
ورودی را کنترل کرد اما زمانی که وارد کشور می
شوند ،دارای حقوق هستند.

خبر

هایی غیر از کاهش حقوق پرسنل خود  ،کم کردن
خرید دارو و
ملزومات و خدمات درمانی توانست شرایط خود
را با وضعیت اقتصادی تنظیم نماید.
اعتضاد معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی
مشهد ضمن تبریک به مناسبت روز خبرنگار بیان
کرد:خود مراقبتی امری بسیار جدی است و اگر
بحث های خود مراقبتی توسط رسانه ها جدی
گرفته شود بسیاری از هزینه های سالمت و مسائلی
که در سطح جامعه شاهد آن هستیم کاهش پیدا
می کند.
وی ادامه داد :در مطالعاتی که انجام شده
است وزارت بهداشت و درمان می تواند متولی
حداکثر ۲۵درصد مصالح سالمت باشد ما بقی
آن به عوامل اجتماعی و سطح سواد سالمت افراد
بازمیگردد.
بدیع معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ضمن تبریک روز خبر نگار و اعیاد پیش رو در
خصوص کد  ۷۲۴و ۲۴۷حوزه درمان عنوان کرد:
پیش از اعالم این شماره ها و اعالم آن توسط رسانه
ها میزان برخورداری مردم از این شماره ها کمتر از
۱۵درصد بوده است  ،اما اکنون به یاری رسانه ها
وانتشار این موضوع توسط آنان در سطح جامعه
به بیش از ۵۲درصد افزایش پیدا کرده است که
تحول بسیار چشمگیری را در مورد اطالع رسانی
به مردم داشته است .وی اظهار کرد :درمان نتیجه
زحمات تمام کسانی است که در این حوزه مشغول
به کار می باشند .باتوجه به مش کالت متعددی که
حوزه درمان همیشه داشته  ،دارد و خواهد داشت
اما روزهای خوبی را سپری می کند زیراتجهیزات
پزشکی که درحال اضافه شدن به دانشگاه پزشکی
مشهد امی باشد ،که در شرق کشور بی نظیر
خواهد.
بدیع معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
در پایان سخنان خود ابراز کرد:چرخه درمان در
شهرستان ها در طی حدود  ۳۰سال کامل شده
است و بیمارستان ها کامال فعال می باشند وبه
فعالیت خود ادامه خواهند داد و برنامه ریزی های
خوبی برای آنان ادر راه است.
رحیمی مدیر روابط دانشگاه بیان کرد :وقتی در
جامعه یک صحبت خارج از عرف درحوزه سالمت
چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی بین
مردم رواج پیدا می کند زنگ خطری است که ناشی
از نا آگاهی و پایین بودن سطح فرهنگ و دانش
مردم در حوزه می باشد.

خللی در وظایف جدی دانشگاه در زمینه های
مختلف به وجود نیامده است.
yyصرفه جویی راه غلبه بر مشکالت اقتصادی
بحرینی تصریح کرد :تالش اولیه دانشگاه این
بوده است تا به جای اینکه برای تنظیم وضعیت
خود با شرایط بودجه از اضافه کار پرسنل کم کند
 ،از مزایای آنان بکاهد یا آن را به تاخیر بیندازد با
استفاده ازحمایتها و راهنماییهای ریاست
دانشگاه از راه های غیر مستقیم هزینه های خود
را کاهش دهد.
وی خبر داد :در سال  ۹۷حدود  ۸۰میلیون
تومان کمتر خرید انجام شده است  ،و با انجام
تعمیرات جزئی یا کلی دستگاه ها آن ها را به چرخه
استفاده باز گردانده ایم ،.و با این عمل سعی شده
است از اصراف جلو گیری شود.
معاون توسعه دانشگاه عاوم پزشکی مشهد
مطرح کرد :در بحث حامل های انرژی ،میزان
مصرف وهمچنین قبض ها کنترل شده است .
 "yyدستکاری در قبوض حامل های انرژی"
وی بیان کرد :بارها قبوض حامل انرژی با
مبالغ باالیی برای دانشگاه صادر می شده که پس
از بررسی ها متوجه تفاوت باالی میزان مصرف با
میزان مبالغی که در قبوض وجود داشت شده ایم
که این مبالغ تا میلیارد تومان نیز تفاوت داشته است
که پس از پیگیری این مبالغ به دانشگاه بازگردانده
شده است.
بحرینی عنوان کرد :دانشگاه باپیدا کردن راه

جامعه
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مدیرعامل پخش داروی
هجرت گفت :در حال حاضر
کشور با کمبود جدی دارو مواجه
نیست و در این خصوص اقدامات الزم توسط سازمان
غذا و دارو انجام شده است و شرکت پخش هجرت
نیز توجه ویژهای به حمایت از تولید داخلی دارو
داشته است.به گزارش فارس ،بهرامی مدیرعامل
پخش داروی هجرت در نشست خبری روز خبرنگار
اظهار داشت :پخش داروی هجرت جزو هلدینگ
دارویی تیپیکو و زیرمجموعه شرکت سرمایهگذاری
تأمین اجتماعی(شستا) ،است که سرمایه این شرکت
متعلق به بیمهشدگان و بازنشستگان سازمان تأمین
اجتماعی است.
وی بیان داشت :سهامداران شرکت پخش هجرت

مستمریبگیران ،بیمهشدگان و بازنشستگان تأمین
اجتماعی هستند که حق دارند از وضعیت این شرکت
مطلع شوند و امروز گزارشی به آنها ارائه میدهیم.
مدیرعامل پخش داروی هجرت گفت :روز گذشته
سهام دارویی هجرت در فرابورس عرضه شد و تقاضای
خرید سهام این شرکت بر اساس اعالمفرابورس
بیسابقه بوده است و  600هزار متقاضی خریدار
سهام پخش هجرت در فرابورس بودند که رکورد قبلی
 400هزار تقاضا بوده است.
بهرامی بیان داشت:دستاوردهای این شرکت
باعث شد این رکورد بیسابقه رقم بخورد شرکت پخش
هجرت بیش از نیم قرن سابقه دارد و از سال 1333
تأسیس شده و روز گذشته نیز  15درصد سهام شرکت
پخش هجرت در فرابورس عرضه شد.

یادداشت
تالش بیش از  ۵۰آتش نشان مهار شد.مدیرعامل سازمان آتش
نشانی مشهد روز دوشنبه با اعالم این خبر به خبرنگار ایرنا
گفت :این آتش سوزی حوالی  ۲۳و  ۳۰دقیقه دیشب در انبار
چوب و محل ساخت نردبام چوبی در میدان توحید رخ داد و
بالفاصله بیش از  ۵۰آتش نشان به همراه  ۳۰دستگاه خودروی
سبک و سنگین به محل اعزام شدند.آتشپاد دوم امیر عزیزی
افزود :شعله های آتش به سرعت در حال پیشروی بود که با تالش
آتش نشانان از سرایت آن به اماکن مجاور جلوگیری و حریق مهار
شد.وی با بیان اینکه عملیات لکه گیری تا بامداد امروز ادامه
داشت گفت  :خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و
علت وقوع آن در دست بررسی است.هزار و  ۳۰۰آتش نشان در
 ۴۸ایستگاه در کالنشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد خدمت
رسانی می کنند.
حوالی ساعت ساعت  ۲۳:۳۳یکشنبه شب حادثه
آتشسوزی در انبارهای بزرگ چوب در خیابان موحدین مشهد
به سامانه  ۱۲۵اعالم شد .ستاد فرماندهی با توجه به حساسیت
موضوع و بافت تجاری ،مسکونی منطقه ،دهها آتشنشان را
به همراه خودروهای سبک و سنگین اطفاء حریق و ۲دستگاه
نردبان پلتفرم  ،ماشینهای حامل تجهیزات تنفسی و چندین
دستگاه تانکر آبرسانی از شهرداری به محل حادثه اعزام کرد.
در مجاورت محل آتش سوزی ،چندین انبار دیگر ،مغازه و
منزل مسکونی وجود داشت كه آتشنشانان در یک عملیات
هماهنگ و مداوم موفق به مهار آتش و پیشگیری از سرایت
حریق به بافت پیرامونی محل حادثه شدند .این آتش سوزی با
تالش بموقع نیروهای آتشنشان ،بدون هرگونه مصدومی در
کمتر از  ۹۰دقیقه خاموش شد.با توجه به تجاری بودن محل و نیز
چیدمان غیر اصولی مصنوعات چوبی در این انبارها و دیگر اقالم

قابل اشتعال و سریع االشتعال در محل روند لکه گیری و کاوش
این آتش سوزی با دقت زیاد همراه بود که این عملیات با حضور
 ۱۰۰آتشنشان و ۵۰خودرو سبک و سنگین اطفاء حریق تا حوالی
ظهر امروز دوشنبه ادامه داشت️.در این آتش سوزی به ۷باب
مغازه خسارت وارد آمد.با توجه به گستردگی این آتش سوزی ،
اعالم علت دقیق وقوع این حریق نیازمند بررسیهای دقیق
تر کارشناسان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
مشهد است.
کشف ۵۰۸کیلوگرمتریاک
 ۵۰۸کیلوگرم ماده مخدر تریاک توسط تیم های مرکز عملیات
ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی رد زنی و در
استان کرمان کشف شد.فرمانده انتظامی خراسان رضی روز
دوشنبه با اعالم این مطلب به خبرنگار ایرنا افزود :تیم های
مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی
در اقدامی اطالعاتی و با ردزنی های گسترده به سرنخ هایی
از نگهداری یک محموله سنگین مواد افیونی در داخل منزلی
مسکونی در استان کرمان دست یافتند.
سرتیپ محمد کاظم تقوی گفت :ماموران مرکز عملیات
ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی پس از تکمیل
تحقیقات با هماهنگی و هدایت عملیاتی پلیس شهرستان
جیرفت وارد عمل شده و در بازرسی از خانه مسکونی مورد نظر
 ۵۰۸کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کردند.وی
اضافه کرد:در این عملیات ،سه متهم دستگیر و سه دستگاه
خودرو نیز توقیف شد و تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد.
در چهار ماه نخست امسال  ۱۱هزار و  ۳۶۰کیلوگرم انواع مخدر و
روانگردان در استان خراسان رضوی کشف و ضبط شد.

عامل انسانی مهمترین عامل ایجاد گره ترافیک

yyعلی ربانی
yyکارشناس ارشد جامعهشناسی
زندگی شهرنشینی،الزامات خاص خود را دارد که از
جمله آنها مسئله ترافیک است .مقصود از واژه ترافیک
در گفتمان روزمره تشریح وضعیتی بوده که خودروهای
بسیاری که در مسیری خاص به صورت بسیار کند در حال
حرکت بوده متوقف و به اصطالح راهبندان شده است.
اما اصطالح ترافیک در واقع به معنای رفت و آمد
خودروها در معابر عمومی است.
در ادامه به بررسی ابعاد گوناگون ترافیک به عنوان
یک پدیده اجتماعی که با زندگی انسان عجین
شده،میپردازیم.
استفاده از خودرو با زندگی اجتماعی انسان امروز
بهگونهای عجین شده که تصور نبودن خودرو نیز برای او
سخت شده و نبود خودرو به مانند نبود اکسیژن برای او
غیر قابل تصور است و نیاز به خودرو نیز رو به فزونی بوده
که این امر افزایش عرضه خودرو در بازار را به دنبال داشته
است.در کنار فزونی تقاضا نیاز به خودروهای لوکس و
تجمالتی نیز به مسئله ای نگران کننده تبدیل شده است
که اولین پیامد تحمیلی این پدیده عدم تناسب سوارهرو با
خودروهای در حال عبور است.
آلودگی هوا ،آلودگی صوتی ،اتالف زمان و
فرصتها،هدررفت سوخت به عنوان سرمایه ملی،افزایش
ناراحتیهای روحی و روانی و دهها مشکل دیگر از
پیامدهای افزایش خودروهای تک سرنشین در جامعه
است.در عرصه ترافیک با چند عامل عمده از جمله
انسان،خودرو ،جاده و قوانین و مقررات روبرو بوده که

سامان دادن هریک از این عوامل راهکارهای خاص خودرا
میطلبد.
از آنجا که انسان که خود سازنده ماشین و جاده و
وضع قوانین و مقررات راهنمایی بوده میتوان چنین
نتیجه گرفت که عامل اصلی گره ترافیک خود انسان بوده
و شاه کلید حل و رفع این گره نیز در دستان اوست.
اگر ما از بهترین جادهها و خودروها و مناسبترین
قوانین و مقررات برخوردار باشیم اما عامل اصلی ترافیک
که انسان بوده را جدی نگیریم مشکل همچنان باقی
میماند.
وقتی انسان در فرآیند آموزشی قرار میگیرد میتواند
تغییر باور و رفتار داده و برای حل مشکالتی که خود ایجاد
کرده چاره جویی نماید.
امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته برنامههای اصلی
خود را برای ساماندهی معضالت ترافیکی بر پایه آموزش
و فرهنگسازی بنا نهادهاند و در این راه ضمن استفاده از
عالی ترین سطوح فناوری در تولید انواع خودرو،ساخت
و ساز جادهها،و وضع قوانین جامع به اصالح فرهنگ
ترافیکی جامعه و آموزش کاربران خودرو توجه جدی نموده
ک آن را به صورت یک اقدام ملی و فرابخشی در دستور کار
متولیان فرهنگ و آموزش جامعه قرار داده است.
فرهنگ ترافیکی به عنوان اولین بخش از فرهنگ
هر جامعه مورد قضاوت دیگران قرار میگیرد و فرهنگ
ترافیکی تجلیگاه فرهنگ جامعه است.
لذا فرهنگ ترافیکی به عنوان جزئی از فرهنگ کلی
حاکم بر جوامع و چه بسا مهمتر از بسیاری از اجزای دیگر
آن مطرح است تا بر جنبهها و عرصههای گوناگون فرهنگ
کلی جامعه نیز تاثیر میگذارد.
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استاندار خراسان رضوی:

تامینامنیتوآزادیاصحابرسانهوظیفهحاکمیتاست

خبر
گفتوگوی صبح امروز با مدیر کل نهاد کتابخانه های
عمومی خراسان رضوی:

برپایی کتابخانه های سیار
در حاشیه شهر مشهد

مدیـر کل نهادکتابخانـه هـای عمومـی خراسـان
رضـوی در هفتـه خبرنگارگفـت :سـوژه هـای خوبـی
در ارتبـاط بـا کتـاب و کتابخوانـی از جملـه کتابخانـه
هـای سـیار در حاشـیه ی مشـهد و دیگـر شهرسـتان
هـا داریـم کـه مـی توانـد خبـر اول رسـانه ها باشـد.
بـه گـزارش صبح امـروز ،حجتاالسلام علیاکبر
سـبزیان بـا بیـان اینکـه بایـد بـه کتـاب وکتابخوانـی
توجـه شـود ،افـزود :مـا آمـاده هسـتیم سـوژه هـای
مرتبـط بـا کتـاب را در اختیـار رسـانه قـرار دهیـم تـا
رسـانه بـا نـگاه فرهنگـی خـود باعـث ترویـج و آشـنا
شـدن مـردم بـا ایـن سـوژه هـا شـوند.
وی ادامـه داد :کتابخانـه سـیاری کـه در حاشـیه
شـهر مشـهد ایجـاد شـده ،رتبـه یـک امانـت را
بیـن کتابخانـه هـای عمومـی سـطح شـهر کسـب
کـرده اسـت و ایـن نشـان مـی دهـد کـه بـا توجـه بـه
متفـاوت بـودن شـرایط اقتصـادی و سـطح فرهنـگ
مـردم حاشـیه نشـین نسـبت بـه شـهر نشـینان ،آمار
کتابخوانـی در ایـن منطقه بیشـتر می باشـد .پس ما
بایـد جذابیـت های کتابخوانـی را شناسـایی و ترویج
دهیـم.
وی در ادامـه گفـت :خوانـش کتـاب در کاشـمر
بـا اسـتقبالی بسـیار پـر شـور مواجـه شـد کـه در
ایـن خوانـش حـدود  200نسـخه کتـاب بـا امضـای
نویسـنده بـه فـروش رسـید .ایـن اسـتقبال پررنـگ
مـردم مـی توانـد موضوعـی در جهـت سـوژه یابـی
کتـاب باشـد .ما امسـال میزبـان اختتامیه جشـنواره
ملـی کتابخوانـی رضـوی هسـتیم و بـرای دومیـن
سـال ،خراسـان رضـوی رتبـه اول جشـنواره ملـی
کتابخوانـی رضـوی را کسـب کـرده اسـت .بعـد از
انقلاب اسلامی بزرگتریـن فسـتیوال کتابخوانـی
توسـط بنیـاد بیـن المللی امام رضـا (ع) برگزار شـده
اسـت کـه یـک میلیـون و سـیصد هـزار نفـر از کشـور
شـرکت کردنـد کـه دویسـت و شـانزده هـزار نفـر از
خراسـان رضـوی مـی باشـند کـه ایـن آمـار باعـث
خوشـحالی مـی باشـد.
وی خاطـر نشـان کـرد :مـردم بایـد با کتـاب های
خوب ،بیشـتر آشـنا شـوند که خبرهـای تصویری می
توانـد در ایـن راسـتا بسـیار کمـک کننـده باشـد چرا
کـه تصویـر از گویایـی و جذابییت بیشـتری برخوردار
اسـت .رسـانه هـای خارجـی افتتاحیـه کتابخانـه
مرکـزی مشـهد را بـه تصویـر کشـیدند امـا متاسـفانه
رسـانه هـای داخلـی بـه ایـن موضـوع توجهـی
نداشـتند کـه از ایـن رو بایـد رسـانه تلاش و دقـت
بیشـتری داشـته باشـد.

استاندار خراسان رضوی گفت :برنامه های
استان را به نقد خبرنگاران خواهیم گذاشت تا
اصحاب رسانه برای اطالع رسانی اقدامات و سیاست
های دستگاه های اجرایی به مردم ،به صورت کامل
اقناع شوند.
علیرضا رزمحسینی در مراسم گرامیداشت روز
خبرنگار که در مجتمع آیه ها مشهد برگزار شد ،با
تبریک عید سعید قربان ،یاد و خاطره شهید محمود
صارمی اظهار کرد :خداوند در قرآن کریم به قلم
قسم خورده است تا ارزش و جایگاه قلم و نوشتن را
به انسان ها یادآور شده باشد.
وی اطالع رسانی همراه با صحت و صداقت را
رسالت اصلی اصحاب رسانه برشمرد و افزود :در
شرایط امروز که با هجمه های گوناگون فرهنگی
مواجه هستیم ،از خبرنگاران انتظار می رود که با
پرداختن به ضرورت وحدت رویه ،در جهت انسجام
بخشی بین مردم و ارکان حاکمیت تالش کنند.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد :اصحاب
رسانه رسالت دارند که عملکرد همه ارکان حاکمیت
را زیر زره بین برده و مورد بررسی قرار دهند چرا که
این کار به تصحیح نقاط ضعف و بهبود عملکردها
کمک خواهد کرد اما بدون شک نقد و بررسی با
تهمت و افترا راه به جایی نخواهد برد.

7000کتیبه زبان فارسی در هند ،در معرض فراموشی
عضو هیئتعلمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از وجود
هفتهزار کتیبه به زبان فارسی در هند خبر داد که نسبت به آنها
بیتوجهی میشود.
مرتضی رضوانفر  -عضو هیئتعلمی پژوهشگاه میراث فرهنگی
و گردشگری  -در نشست تخصصی و نمایشگاه «میراث هنری ایران
و قفقاز؛ با تأکید بر کتیبهها و تزیینات معماری» به بیان گوشهای از
این پروژه میدانی که در چند سال گذشته در کشورهای چین ،تانزانیا،
قفقاز
کنیا ،ترکیه ،جمهوری آذربایجان ،هندوستان ،ارمنستان و
ِ
روسیه ،توسط او انجام شده پرداخت.
ایران فرهنگی از پنج سال
مشترک
او با بیان اینکه پروژه میراث
ِ
قبل آغاز شده ،افزود :این پروژه از جایی شکل گرفت که وزارت امور
خارجه اعالم کرد در بعضی از کشورها مانند ازبکستان ،ترکمنستان
و ارمنستان کتیبههای فارسیزبان را به بهانههای گوناگون از جای
اصلیشان برمیدارند یا کتیبههایی به زبانهای دیگر را جایگزین آنها
میکنند.
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،با
اشاره به وجود هفت هزار کتیبه به زبان فارسی در هند و بیتوجهی
به آنها گفت :تحقیقات صورت گرفته در قالب این پروژه میدانی بسیار

نگارخانهرضوانمیزباننمایشگاهگروهینقاشیخط
«چهارگاه» شد

نمایشگاهی از آثار چهار
هنرجوی آکادمی نقاشیخط
خراسانی با عنوان «چهارگاه»
در سالن شماره یک نگارخانه رضوان مشهد گشایش
یافت.نمایشگاه گروهی چهارگاه با نمایش  42تابلوی
نقاشیخط از آثار سیداحمد حسینی ابریشمی ،رها
امامی ،سمانه ابراهیمپور و نادیا(زینب) ذاکری که با
تکنیکهایی مانند ورق طال و اکرلیک ،ترکیب مواد،
رنگ جوهری و ورق طال و اکرلیک و همچنین ورق طال
و مرکب ،در سبکها و ابعاد مختلف خلق شده است،
شب گذشته با حضور هنردوستان در نگارخانه رضوان
مشهد افتتاح شد.کاظم خراسانی مدرس این آکادمی
نقاشیخط در حاشیه گشایش نمایشگاه چهارگاه
گفت :این نمایشگاه سومین نمایشگاه گروهی جمعی

وی گفت :وجود مفاخر ارزشمند در تاریخ استان
خراسان رضوی ،زمینه را برای گسترش فرهنگ و
قلم فراهم کرده است و به همین دلیل این استان
پس از تهران بیشترین تعداد خبرنگاران را پرورش
داده است.
رزم حسینی به انتظارات به حق اصحاب رسانه
از ارکان حاکمیت هم اشاره کرد و گفت :مطالبه به
حق خبرنگاران این است که امنیت و آزادی آن ها

را فراهم کنیم و مدیران دستگاه های اجرایی هم به
اصل پاسخگویی پایبند باشند.
وی ادامه داد :باید ضریب مطالبه گری از مسیر
قانونی را افزایش دهیم؛ سیاست ما در مواجهه با
معترضین و کسانی که در نتیجه ناکارآمدی برخی
دستگاه های اجرایی و قضایی برای آن ها مشکالتی
ایجاد شده ،گفتوگو ،اقناع و حل مشکل است.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد :ما به عنوان

نماینده نظام مدافع حقوق مردم هستیم و به هیج
وچه برخورد قهری با کسانی که به دنبال احقاق
حق خود هستند را مجاز نمی دانیم؛ در مواجهه با
معترضان باید به دنبال اقناع آن ها از طریق گفتوگو
بود.
وی با بیان اینکه در اولین فرصت نشستی با
خبرنگاران استان خواهیم داشت ،گفت :برنامه
های استان را به نقد خبرنگاران خواهیمگذاشت
تا اصحاب رسانه برای اطالع رسانی اقدامات و
سیاستهای دستگاه های اجرایی به مردم ،به
صورت کامل اقناع شوند.
رزم حسینی گفت :صداوسیما باید مطالبات به
حق را منتقل کند؛ البته این مسئله به معنای دامن
زدن به اعتراضات و مطالبه گری های نا به حق
نیست ،باید بپذیریم که بخشی از مطالبات مردم به
دلیل ناکارآمدی دستگاه های اداری به وجود آمده
است.
استاندار خراسان رضوی در بخش پایانی
سخنان خود ،وحدت و همدلی را رمز پیشرفت و
توسعه برشمرد و خاطرنشان کرد :اگر همه ارکان
حاکمیت دست به دست هم بدهیم ،بدون شک
خراسانرضوی می تواند در همه حوزه ها به استانی
نمونه تبدیل شود.

از هنرجویان آکادمیام در مشهد به شمار میآید که
تعدادی از آثار نمایشگاه در کالسهای دورههای مختلف
آموزشی آکادمی کشیده شده است.
وی با تأکید بر اینکه هنر نقاشیخط نسبت به سایر
هنرها جدیدتر است و مشتاقان خاص خود را دارد،
افزود :برپایی نمایشگاهها از یک سو به خود هنرمندان
و از سویی دیگر به هنردوستان عالقهمند به آشنایی و
دیدن آثار هنری کمک میکند که بخش دوم در مشهد
پررنگتر است.همچنین سیداحمد حسینی ابریشمی با
اشاره به اینکه  12اثرش در نمایشگاه چهارگاه به نمایش
عموم گذاشته شده است ،ابراز کرد :از سال  1395زیر
نظر استاد خراسانی در رشته نقاشیخط فعالیت میکنم
و نمایشگاه حاضر سومین نمایشگاه گروهیام پس از
نمایشگاههای گذار و اتفاق در سال  1397است.

نمای نزدیک
مراسم روز عرفه در حرم مطهر رضوی

عکس  :ایمان جنتی

کمکرایزنهای
خاص بود و برای رسیدن به این هدف بزرگ ،نیاز به ِ
فرهنگی ایران در کشورهای مختلف و بعضی سفارتخانهها وجود دارد.
او در ادامه با ارائه تصاویری از کتیبهها و بنانوشتههای بررسیشده
به اهمیت زبان فارسی در جهان اشاره کرد و گفت :عثمانیها زبان
فارسی را به اروپای شرقی بردهاند به گونهای که این منطقه مملو از

کتیبههایی به زبان فارسی است گزارش روابط عمومی پژوهشگاه
میراث فرهنگی و گردشگری  ،چون زبان فارسی زبان میانجی آن دوره
بوده و سند این ادعا ،نامهای است که در موزه واتیکان وجود دارد.
رضوانفر همچنین درباره اهمیت و جایگاه شعر و زبان فارسی با
اشاره به تصاویر کتیبهها گفت :عثمانی و صفویه دو دشمن بودند ،اما
نکته جالب این است که هر دوی آنها از یک کتیبه و یک شعر به زبان
فارسی برای سردر دربار خود استفاده کردهاندکه این امر نشاندهنده
جایگاه واالی زبان فارسی بهعنوان زبانی جهانی فارغ از سیاست و
حکومت و جنگ است.
همچنین نمایشگاه تصاویر آثار و کتیبههای فارسی زبان قفقاز
پژوهشی فراملی ـ منطقهای است،
افتتاح شد که آن حاصل یک پروژه
ِ
میراث مشترک ایران و قفقاز با تکیه بر کتیبهها و تزیینات معماری از
زبان تصاویر به نمایش در آمده است.
این روایت تصویری ،برآمده از پروژهای جامع و طوالنیمدت است
که مرتضی رضوانفر آن را از پنج سال پیش آغاز کرده  ،در این پروژه
که همچنان هم ادامه دارد ،به ردپای میراثهای مشترک ایران و
جهان ــ از شرق چین تا قلب آفریقا ــ در معماری ،تزیینات معماری و
کتیبهنگاریها پرداخته شده است.

دهیاران در برابر دریافت هزینه از گردشگران خدمات را نیز
ارتقاءدهند
فرماندار شهرستان طرقبه
شاندیز گفت :دهیاری ها
با توجه به هزینه هایی که از
گردشگران و توریست ها دریافت می کنند ،باید
خدمات متناسب با این حوزه را ارتقاء دهند.
سید حسن حسینی اظهار داشت :در روستاهای
هدف گردشگری شهرستان طرقبه شاندیز ،برخی از
شورای های اسالمی و دهیاران آنها تصمیم گرفته
اند برخی از هزینه های پسماندی را که گردشگران
و توریستان تولید می کنند را از طریق هزینه های
ورودی از هر خودرو به مبلغ  ۵هزار تومان تامین
کنند.
وی تصریح کرد :برابر ماده  ۸قانون پسماند  ،اقدام
انها قانونی است و می توانند این کار را انجام دهند

و ممانعت قانونی در این زمینه برای آنها وجود ندارد،
از طرفی گردشگران و توریست هایی که به روستاهای
هدف گردشگری طرقبه و شاندیز سفر می کنند نیاز
به مواردی نظیر پارکینگ و سرویس بهداشتی دارند
که در این زمینه دهیاری ها منابعی برای صرف این
هزینه ها ندارند.
حسینی با بیان اینکه همچنین دهیاری ها
کارگرانی را برای نظافت کوچه ها و معابر و همچنین
فضاهای گردشگری به خدمت گرفته اند ،بیان
داشت :از طرفی سازمان هایی که در این زمینه
نارضایتی هایی را مطرح کرده اند اگر در زمینه جبران
و مساعدت این هزینه ها  ،روستاها را کمک کنند
ما قول مساعد می دهیم که به نسبت کمک آنها ،
دریافت هزینه ورودی را کاهش دهیم.

اخبارکوتاه

رژیم صهیونیستی دست نوشتههای کافکا را
از ِ
آن خود کرد

رژیم صهیونیستی با پیروزی در جدال
حقوقی با آلمان بر سر مالکیت دست نوشتههای
«فرانتس کافکا» نویسنده آلمانی زبان چک ،این
آن خود و این مجموعه را در کتابخانه
میراث را از ِ
ملی فلسطین اشغالی رونمایی کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،کافکا زمانی که
در یک آسایشگاه اتریشی با بیماری سل مبارزه
می کرد ،از «ماکس برود» دوست نزدیکش
خواسته بود همه نامه ها و نوشته هایش را از
بین ببرد.اما پس از مرگ این نویسنده در سال
 ،۱۹۲۴برود دریافت که نمی تواند به وصیت دوستش عمل کند و در سال  ۱۹۳۹با چمدانی حاوی
دست نوشته های کافکا به اراضی اشغالی نقل مکان کرد.
وی سپس با انتشار بسیاری از آثار کافکا نقش مهمی در شناساندن این نویسنده به عنوان یک چهره
مهم ادبی قرن بیستم ایفا کرد.کتابخانه ملی رژیم صهیونیستی از مارس  ۲۰۰۸دعوی حقوقی برای
دستیابی به آثار کافکا را که فردی یهودی بود ،آغاز کرد و پس از  ۱۱سال ،سرانجام این دعوی را به نفع
خود به پایان رساند .در پی صدور یک حکم قضایی ،آلمان این دست نوشته ها را تحویل داد.
رژیم صهیونیستی ادعا کرده که این آثار یک دهه پیش به سرقت رفته بوده و سپس به آرشیوهای
ادبی آلمان و مجموعه داران خصوصی برای فروش سفارش داده شد۹۱۰۹.
بخش هایی از این آثار قبال در آپارتمانی در اراضی اشغالی پنهان شده بود .همچنین بخشی از این
دست نوشته ها در گاوصندوق مقر بزرگترین بانک سوئیس «یوبیاس» ( )UBSدر زوریخ نگهداری می
شد ،تا اینکه پس از صدور حکمی قضایی در سوئیس آزاد شد.
کافکا نویسنده آلمانی زبان سال های  ۱۸۸۳تا  ۱۹۲۴بود که در سطحی گسترده به عنوان یکی
از چهره های اصلی ادبیات قرن بیستم برشمرده می شود .رمان های «مسخ» و «محاکمه» از جمله
برجسته ترین آثار این نویسنده است.
او خالق فضاهای داستانی کافکایی است؛ موقعیت هایی پیش پاافتاده که به شکلی نامعقول و
فراواقع گرایانه توصیف می شوند ،فضاهایی که در داستان های کافکا زیاد پیش می آید.

خبر
مدیرعامل موسسه همدم:

همایشهای "همدم" با مجوز ارشاد برگزار
میشود

مدیرعامل موسسه همدم گفت :افرادی به شکل و
شیوههای برنامههای موسسه همدم انتقاد میکنند اما
همه برنامههایی که در سالن همایشهای همدم برگزار
میشود با مجوز ارشاد است .این برنامهها برای تامین
مخارج موسسه است .در واقع ما هرکاری از دستمان
بربیاید در اینجا انجام میدهیم.زهرا حجت در نشست
خبری موسسه خیریه همدم ،با اشاره به روز خبرنگار و
تبریک این روز ،اظهار کرد :ما به رسانهها نیاز داریم .مربیان
موسسه ما با عشق کار میکنند که همانند کار خبرنگاری
است چرا که یک خبرنگار با عشق قلم میزند .خبرنگاری
از مشاغل سخت است.وی عنوان کرد :سالن مراسمهای
موسسه همدم  vipو با استاندارهای باال ساخته شده است.
این سالن به همت خیرین ساخته شده و باید ما از این سالن
برای تامین مخارج موسسه و دختران همدم استفاده کنیم.
مدیرعامل موسسه همدم عنوان کرد :افرادی به شکل و
شیوههای برنامههای موسسه همدم انتقاد میکنند اما همه
برنامههایی که در سالن همایشهای همدم برگزار میشود
با مجوز ارشاد است .این برنامهها برای تامین مخارج
موسسه است .در واقع ما هرکاری از دستمان بربیاید در
اینجا انجام میدهیم .حجت بیان کرد :موسسه خیریه
همدم مخارج ماهانه باالی یک میلیاردتومان دارد و در این
شرایط سخت اقتصادی و معیشتی مردم ،درآمد موسسه
نیز کمی آسیب دیده است .برای اینکه ما بتوانیم خیرین
و نیکوکاران را قانع کنیم؛ باید بیشتر تالش کنیم .در این
زمینه نیازمند همه خبرنگاران هستیم .وی با بیان اینکه«
ما در هفته تشکلها ،سمن و مشارکتهای اجتماعی
هستیم» خاطرنشان کرد :بسیاری از تشکلها به صورت
مخفی کمکهای شایانی به ما میکنند .این تشکلها
صدای ما را به دیگران میرسانند .اگر رسانهها نبودند
صدا و آوای دختری مثل تکتم در کشور شنیده نمیشد.
مدیرعامل موسسه همدم با اشاره به اینکه« مناسبتهای
مذهبی از جمله دعای عرفه هرسال در موسسه همدم برگزار
میشود» اظهارکرد :امسال نیز مانند سالهای گذشته
دعای عرفه با حضور گروههای ویژه مذهبی برگزار خواهد
شد .در محرم و صفر نیز مراسمات مذهبی در موسسه
همدم برگزار میشود .حجت با بیان اینکه« رویکرد ما در
موسسه هدم ،فرهنگ و هنر است» عنوان کرد :بعد از ماه
صفر مراسم تجلیل از  8شاعر پیشکسوت معاصر خراسانی
با حضور دکتر شفیعی کدکنی برپا خواهد شد .این مراسم
در سالن همایشهای همدم برگزار میشود.وی تاکید کرد:
ما پذیرای همه رسانهها هستیم .دختران موسسه همدم،
بچههای بیسرپرست ،بدسرپرست و یا کودکانی هستند
که در حرم امام رضا رها شدند .ما نام این بچهها را زائرین
بیبازگشت نامگذاری کردهایم.

اختصاص بالغ بر  4میلیارد ریال برای احداث باغ بابا لقمان
در سرخس
رئیس میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری
سرخس از تخصیص اعتباری بالغ
بر چهار میلیارد ریال در سال  98برای احداث باغ
ایرانی اسالمی بابا لقمان خبر داد.مجید حسینی ،
اظهار کرد :بخشی از این طرح با استفاده از اعتبارات
سال جاری انجام میشود ،پیشرفت فیزیکی این
پروژه نیز با توجه به تخصیص اعتبارات ،در بازه زمانی
حداکثر شش سال انجام خواهد گرفت.وی ادامه داد:
تاکنون  120اثر تاریخی در این شهرستان شناسایی
شده که از این تعداد  ۲۵اثر در فهرست آثار ملی کشور
به ثبت رسیده است.حسینی مطرح کرد :بابا لقمان،
مجموعه رباط شرف ،سیلو سرخس ،انبار غله قوش
خزایی ،پل خاتون ،بقایای معماری جنگ جهانی

دوم ،حمام تاریخی و انبار غله روستای کندکلی
و ...که به ثبت رسیده و نیز تعدادی دیگر از بناهای
ارزشمند که در شرف ثبت در فهرست آثار ملی کشور
قرار دارند از مهمترین بناهای تاریخی این شهرستان
به شمار میروند.او ادامه داد :بنای تاریخی بابا لقمان
در شهر سرخس در زمره معدود آثار تاریخی استان و
کشور است که در سال  ۱۳۱۰به ثبت رسیده است.
آرامگاه وی در یک کیلومتری این شهر واقع شده و
بنای عظیمی مشتمل بر گنبدخانه ،ایوان رفیع در
ضلع شرقی آن و تزیینات آجر کاری در طاقهای
داخلی و خارجی و گچبری است .خردادماه سال
جاری سه هکتار از اراضی اطراف این بنای تاریخی
توسط آستان قدس رضوی به میراث فرهنگی واگذار
شد.

نگارخانه

sobhe.emrooz.news@gmail.com

اخبار
تقدیرشهردار از اتوبوسران امانتدار

شهردار مشهد با تقدیر از اتوبوسران امانتدار
گفت :امانتداری سرمایه بزرگ کارکنان شهرداری
در خدمتگزاری به شهروندان و زائران است.
به گزارش صبح امروز ،محمدرضا کالئی با حضور
در منزل محمد حسن رمضانی ،اتوبوسران امانتدار
مشهدی حاضر شد و از امانتداری و وظیفهشناسی
این اتوبوسران تقدیر و تشکر کرد.
در این دیدار کوتاه و صمیمی ،شهردار مشهد
با تاکید بر اینکه امانتداری سرمایه بزرگ کارکنان
شهرداری در خدمتگذاری به شهروندان و زائران
است ،گفت :کسانی که مفتخر به خدمتگزاری به
مجاوران و زائران در شهر امام مهربانی ها امام هشتم
(ع) هستند ،باید به خصایص و ویژگیهای اخالقی
منتصب بوده و در رعایت کردن اصول اخالقی
اهتمام ورزند و به آنها پایبند باشند.محمدرضا کالئی
بیان کرد :مشهد شهری است که ساالنه میزبان
میلیونها زائر و مسافر از گوشه و کنار کشور و جهان
است و میطلبد عمل و اخالق شهروندان این شهر
در مواجه با میهمانان امام رضا (ع) زیبنده نام آن
امام بزرگوار باشد.گفتنی است؛ پنجشنبه بیست و
چهارم مردادماه محمد حسن رمضانی ،اتوبوسران
خط  10پایانه اتوبوسرانی وکیلآباد در حین انجام
وظیفه ،کیف پولی حاوی  1500دالر از مسافری که
کیف پولش را در اتوبوس جا گذاشته بود -پیدا کرد و
با امانتداری آن را به صاحبش بازگرداند.

خدمات رسانی  940دستگاه تاکسی و ون
در روز عرفه

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
شهرداری مشهد گفت 940 :دستگاه تاکسی و ون
روز عرفه به مجاوران و زائران خدماترسانی میکنند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری مشهد،
احمد محبی در این راستا افزود :با توجه به حضور
تعداد زیادی از زائران و مجاوران در حرم مطهر تعداد
 200دستگاه تاکسی ون و  740دستگاه تاکسی در
مبادی ورودی حرم مطهر سرویسدهی خواهندکرد.
وی اضافه کرد :همچنین  1000دستگاه تاکسی
دیگر نیز در مبادی منتهی به حرم مطهر و درحال
آمادهباش هستند.
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خطرنشستدرغربمشهد

مخازن زیرزمینی در استان رو به رو هستیم و در حال
نابود کردن ذخایری هستیم که تجدیدپذیر نیست.
طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور
مافیا و مسائل پشت پرده ندارد
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
گفت:کسانی که معتقدند که انتقال آب از دریای
عمان اقتصادی نیست باید توجیه شوند و در همین
جا اعالم می کنیم که طرح انتقال آب از دریای
عمان به شرق کشور مافیا و مسائل پشت پرده ندارد
بلکه یک ضرورت امروز برای نجات آبهای زیرزمینی
با هدف تامین آب شرق کشور ،کالنشهر مشهد و
استان خراسان رضوی است.عالیی افزود :مدیر
موفق و با تدبیر در حوزه آب کسی است که همه
گزینه ها از انتقال آب از دریای عمان تا برنامه های
سازگاری با آب و مهار آبهای مرزی را روی میز داشته
باشد اما با کار کارشناسی و برنامه مطالعاتی بهترین،
ارزان ترین و مفیدترین مسیر را دنبال کند.

نشست زمین در غرب مشهد به دلیل برداشت
های بی رویه از ذخایر و منابع آب منابع زیر زمینی
جدی است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
با بیان این مطلب گفت :مصرف ساالنه آب در مشهد
 ۲۲۵میلیون متر مکعب است که با وجود بارندگی
های خوب بهار امسال ۱۴۰ ،میلیون متر مکعب
تامین آب در کالنشهر مشهد از چاههای غرب این
شهر صورت می گیرد.محمد عالیی افزود :به دنبال
ُ
برداشت های بی رویه از منابع زیرزمینی ،سطح افت
آبهای زیر زمینی در غرب مشهد اکنون  ۸۰سانتی
متر گزارش شده است که منجر به نشست سه و نیم
سانتی متری زمین در این مناطق شده است.
وی ادامه داد :هم اکنون استان خراسان رضوی
بحرانی ترین منابع آبهای زیرزمینی کشور را به خود
اختصاص داده است به طوری که ساالنه با کمبود
یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون متر مکعبی کسری

 ۲۹۰طرح گردشگری خراسان رضوی در حال ساخت است
هم اکنون در خراسان رضوی  ۲۹۰طرح با سرمایه گذاری  ۸۰هزار
میلیارد ریال و با میانگین پیشرفت فیزیکی  ۴۰تا  ۴۳درصد در دست
ساخت است.به گزارش صبح امروز ،جانشین معاونت سرمایه گذاری
و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
خراسان رضوی در نشست بررسی مشکالت سرمایه گذاران حوزه
گردشگری تربت حیدریه افزود :این رقم به غیر از قیمت زمین است
و تمامی طرح ها که در حوزه های اقامتی ،گردشگری ،تعطیالت و
تفریحی هستند موافقت اصولی دارند و با اتمام آن ها برای  ۱۲هزار
نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.سعید داغستانی گفت :هدف
از برپایی این نشست ،ایجاد همگرایی بین سرمایه گذاران بخش
خصوصی و بخش دولتی است و در این راستا نهادها و دستگاه های
اجرایی را با بخش خصوصی مرتبط می کنیم تا به شکلی مشکالت
آن ها بر طرف شود.او اضافه کرد :در همین راستا کمیته ها و کارگروه

های تخصصی بخش های مختلف در استانداری ایجاد شده و ما نیز
به زودی کمیته هم اندیشی سرمایه گذاران توانمند را راه اندازی
خواهیم کرد که این کمیته پیش درآمدی برای برگزاری کارگروه های

تخصصی خواهد بود.معاون برنامهریزی و هماهنگی امور اقتصادی
فرمانداری تربت حیدریه نیز در این نشست عمده مشکالت سرمایه
گذاران بخش خصوصی را مسائل مالی عنوان کرد و گفت :ما در حد
توان خود با بانک ها رایزنی می کنیم اما واقعیت این است که بانک
ها تابع قوانین خودشان هستند.محمدرضا یوسفی افزود :البته
بخشی از مشکالت جنبه غیرمالی دارد و نیازمند رایزنی و طرح در
کارگروه های ویژه است.وی ادامه داد :بخشی از مشکالت نیز مربوط
به صدور مجوز توسط اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان است که متاسفانه یک روند طوالنی را باید طی
کند که باید بررسی شود آیا این مشکل در سامانه است یا در بخش
پرسنل و کارشناسان متخصص تا از زمان انتظار کاسته شود.مرکز
شهرستان  ۲۲۵هزار نفری تربت حیدریه در فاصله  ۱۵۰کیلومتری
جنوب مشهد واقع است.

در بازدید از منطقه  3مشهد اعالم شد؛

بهرهبرداری از  4پروژه فضای سبز تا دو ماه آینده
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد و شهردار
منطقه  3از پروژههای احداث پارک خطی بزرگراه
شهید میرزایی ،احداث فضای سبز بوستان نظام
دوست ،احداث بوستان خطی دروی  ،6احداث
فضای سبز معبر عمومی شهرک مهرگان ،بوستان
خطی حاشیه کال دروی بازدید کردند.
به گزارش صبح امروز ،مهدی یعقوبی با اشاره

به پروژههای عمرانی و فضای سبز منطقه گفت:
پروژه احداث بوستان خطی بزرگراه شهید میرزایی
با مساحت بیش از  4000هزار مترمربع و با اعتبار
 550میلیون تومان تا پایان شهریورماه به بهرهبرداری
خواهد رسید.وی افزود :فضای سبز بوستان نظام
دوست با اعتبار بالغ بر دو میلیارد و  300میلیون
تومان و مساحت  17هزار مترمربع و بوستان خطی

حاشیه با  6100مترمربع و اعتبار بالغ بر یک میلیارد
و  500میلیون تومان تا شهریورماه جاری احداث
و به بهرهبرداری خواهد شد.معاون شهردار مشهد
تاکید کرد :فضای سبز معبر عمومی شهرک مهرگان
با پیشرفت فیزیکی  60درصدی و مساحت 4290
مترمربع تا دو ماه آینده به بهرهبرداری خواهد
رسید؛ همچنین اعتبار تخصیص یافته شده برای

این پروژه  380میلیون تومان است.وی ضمن اشاره
به دو پروژه پارک خطی دروی  6/1و پارک خطی
حاشیه دروی  7گفت :این دو پروزه که تا پایان سال
به بهرهبرداری میرسد به ترتیب با مساحت 8700
مترمربع و اعتبار بالغ بر دو میلیارد و  500میلیون
تومان و  12هزار و  600مترمربع و اعتبار یک میلیارد
و  500میلیون تومان هستند.

در شهر

6

خبر
رئیس کمیسیون عمران شورا در تبریز خبر داد:

موافقت وزارت کشور با موافقت
اصولی های طرح اطراف حرم

سی و سومین جلسه علنی شورای اسالمی
شهر تبریز با حضور محمدهادی مهدی نیا ،رئیس
کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر
مشهد برگزار شد .محمدهادی مهدی نیا در این
جلسه با بیان اینکه در طرح اطراف حرم مطهر ،
کلیه موافقت اصولی های صادره از طرف شهرداری
به عنوان حقوق مکتسبه مورد قبول وزارت راه و
شهرسازی قرار گرفته است ،اظهارکرد :پیشنهاد می
کنم که حتما ذیل موافقت اصولی قید شود که این
موافقت به مصداق مجوز ساخت نیست بلکه باید
تاییدهای ساخت صادر شود.
وی ادامه داد :همچنین در مشهد برابر مصوبه
شورای شهر  ،عوارض تغییر بهره برداری به عنوان
تحقق درآمدهای پایدار به صورت سالیانه دریافت
می شود .شایان ذکر است ،در حاشیه این نشست،
نخستین اطلس کالنشهر تبریز شامل آرشیو روابط
عمومی شهرداری تبریز و دستاوردهای اساتید
مختلف در قالب یک کتاب به مناسبت عید سعید
قربان رونمایی شد.

پایان دومین دوره آشپزی با
 220نوع غذا

دومین دوره آموزش آشپزی عمومی با رویکرد
غذاهای ایرانی و سنتی در هتل بین المللی قصر با
 220نوع غذا و دسر به کار خود پایان داد.
به گزارش صبح امروز سرپرست معاونت
گردشگری این اداره کل در مراسم پایان دوره گفت:
هتل بین المللی قصر با مجوز مرکز آموزش که از
این اداره کل دریافت کرده تاکنون این دومین دوره
آشپزی عمومی است که طی یکسال گذشته برگزار
کرده است.وی با اشاره به تنوع فرهنگی و ملیت
های متفاوت زائران  ،توع غدایی را در هتل ها یک
ضرورت عنوان و تصریح کرد :با توجه به ذائقه ها و
شرایط جسمی مسافران باید در هتل ها غذاهای
متنوع براساس نیاز و درخواست داشته باشند.
بیدخوری درباره دوره آشپزی عمومی برگزار شده
در هتل بین المللی قصر اظهار کرد :این دوره از
اردیبهشت ماه امسال آغاز و در قالب  60جلسه
اموزشی تاکنون ادامه بافته است.وی با بیان این
دور زیر نظر سیدجواد غفوریان مصلحتی استاد
بین المللی اشپزی برگزار شده است ،افزود :به 17
نفر شرکت کنندگان در این دوره گواهی نامه معتبر
از سوی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری خراسان رضوی اعطاء می شود.
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ملیپوشان حریف روسیه نشدند

المپیکیشدنوالیبالایران؛شایدوقتیدیگر!

تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود از نخستین مرحله
رقابتهای انتخابی المپیک به مصاف تیم ملی روسیه رفت و با نتیجه
 ۳بر صفر مغلوب شد.
از ساعت  ۲۰:۳۰یکشنبه  ۲۰مرداد ماه  ۱۳۹۸تیم ملی والیبال
ایران در آخرین بازی خود از رقابتهای انتخابی المپیک  ۲۰۱۹در
روسیه ،به مصاف تیم میزبان رفت که با نتیجه  ۳بر صفر (،۱۹-۲۵
 ۲۳-۲۵و  )۲۳-۲۵نتیجه را واگذار کرده و موقتا از راهیابی به المپیک
باز ماند.
تیم ملی ایران با ترکیب سعید معروف ،امیر غفور ،میالد عبادیپور،
محمد موسوی ،محمدرضا حضرتپور (لیبرو) ،پوریا فیاضی و علی
شفیعی بازی را آغاز کرد.
yyست اول ۲۵ - ۱۹ :روسیه
دو امتیاز اول این دیدار را روسیه در میان تشویق پر شور هوادارانش
کسب کرد .ایران پس از توپگیری سعید معروف با آبشار غفور امتیاز
نخست خود را کسب کرد تا بازی  ۱ - ۲برای روسیه پیش رود .ایران
با سرویس امیر غفور بازی را در امتیاز  ۳به تساوی کشاند و با بیرون
رفت ضربه وولکوف  ۳ - ۴پیش افتاد .درخشش غفور در خط سرویس
ادامه داشت تا اینکه ایران اختالف را به دو امتیاز افزایش داده و ۳ - ۵
پیشی گرفت ،اما روسیه بازی را در امتیاز  ۵به تساوی کشاند .دو تیم
به صورت پایا پای پیش رفتند تا اینکه ایران  ۷ - ۸وقت استراحت فنی
اول را کسب کرد.
با ورود دو تیم به زمین روسیه دو امتیاز متوالی کسب و ۸ - ۹
پیش افتاد .با آبشار و سرویس عبادیپور ایران  ۹ - ۱۰پیش افتاد .در
ادامه این روسها بودند که با کسب سه امتیاز متوالی  ۱۰ - ۱۲پیش
افتادند .در حالی که دریافت و سرویس روسها بهتر از ایران بودف
توانستند  ۱۲ - ۱۵از ایران پیشی بگیرند .روسیه توانست ۱۳ - ۱۶
وقت استراحت فنی دوم را کسب کند.
با شروع بازی روسیه یک امتیاز دیگر کسب کرد تا اختالف به چهار
رسیده و کوالکوویچ در امتیاز  ۱۳ - ۱۷تقاضای وقت استراحت کند.
با ورود تیمها به زمین روسیه یک امتیاز دیگر به اختالف دو تیم افزود
تا بازی  ۱۴ - ۱۹شود .ایران با درخشش عبادیپور در حالی فاصله
را به سه امتیاز کاهش داد که روسها  ۱۶ - ۱۹پیش بودند .بار دیگر
روسها با عملکرد خوب در دفاع بازی را  ۱۷ - ۲۲به سود خود کردند تا
اختالف به  ۵امتیاز برسد .در نهایت روسیه با برتری در زدن سرویس و
دفاع روی تور ۱۹ - ۲۵ ،ست نخست بازی را پیروز شد.
yyست دوم ۲۵ - ۲۳ :روسیه
در این ست امتیاز اول را تیم ملی ایران کسب کرد اما در ادامه
روسیه  ۱ - ۲پیش افتاد .در ادامه تیم ملی ایران با کسب دو امتیاز
متوالی  ۳ - ۴پیش افتاد .در ادامه اما این روسیه بود که با سرویسهای
موزرسکی دریافتهای ایران را دچار مشکل کرده و پس از کسب سه
امتیازی متوالی ۶ - ۸ ،وقت استراحت فنی اول را کسب کرد.
با ورود دو تیم به زمین ایران با کسب دو امتیاز متوالی بازی را در
امتیاز  ۸به تساوی کشاند .با درخشش موسوی روی تور و حمله ایران
 ۱۰ - ۱۲از روسیه پیش افتاد .موسوی بار دیگر در دفاع روی تور خوش
درخشید تا ایران با افزایش اختالف ۱۰ - ۱۳ ،از روسیه پیشی گرفته و

ساملوو را وادار به تقاضای وقت استراحت کند .روسیه در امتیاز  ۱۴با
درخشش پولتائف بازی را به تساوی کشاند .میزبان توانست ۱۵ - ۱۶
وقت استراحت فنی دوم را از آن خود کند.
با ورود دو تیم به زمین ایران دو امتیاز متوالی کسب و ۱۶ - ۱۷
پیش افتاد .در ادامه روسیه توانست با عملکرد بهتر در دریافتها،
 ۲۰ - ۲۱از ایران پیش بیافتد تا کوالکوویچ تقاضای وقت استراحت
کند .با ورود تیمها به زمین روسیه یک امتیاز دیگر کسب کرد تا - ۲۲
 ۲۰پیشی بگیرد .با سرویسهای خوب روسیه بازی  ۲۱ - ۲۴به سود
میزبان شد تا کوالوویچ تقاضای وقت استراحت کند .ایران توانست با
کسب دو امتیاز متوالی اختالف را کاهش دهد ،روسیه در پایان - ۲۵
 ۲۳ست دوم بازی را نیز با برتری پشت سر گذاشت.
yyست سوم ۲۵ - ۲۳ :روسیه
تیم ملی ایران در این ست بازی را بهتر آغز کرد و با بهبود
سرویسهای خود  ۲ - ۳پیش افتاد ،اما پواتائف با دو آبشار پر قدرت
خود روسیه را  ۳ - ۵پیش انداخت .با از دست رفتن سرویس معنوینژاد
روسیه همچنان فاصله دو امتیازی را حفظ کرد و با آبشار پولتائف ۴ - ۷
پیشی گرفت .سرویسها خوب روسیه در این ست نیز ادامه داشت تا
 ۵ - ۸وقت استراحت فنی اول ست سوم را نیز کسب کنند.
با شروع مجدد معنوینژاد جای خود را به فیاضی داد و در ادامه
هم با سرویس وولکوف و اشتباه عبادیپور در دریافت ،روسیه - ۱۰
 ۶پیشی گرفت .روی دو آبشار امیر غفور ستاره ایران در این بازی،
شاگردان کوالکوویچ اختالف را به دو امتیاز کاهش دادند .با دریافت
نشدن سرویسهای غفور در زمین روسیه توپ به زمین ایران برگشت تا
روی پاس سرعتی معروف ،موسوی امتیاز  ۱۱را برای ایران کسب کند.
درخشش غفور در خط سرویس ادامه داشت تا ایران با کسب دو امتیاز
دیگر  ۱۲ - ۱۳پیشی گرفت .با همکاری بی نقص معروف و موسوی و
سرویس فیاضی ،ورق بازی برگشت تا ایران  ۱۳ - ۱۵پیشی گرفت و

اخبار

ستاره شهرخودرو خانه نشین شد

بازیکــن تیــم فوتبــال شــهرخورو بــه دلیــل کشــیدگی عضلــه ران پــا یــک مــاه
خانــه نشــین شــد.
امیــن قاســمی نــژاد بازیکــن تیــم فوتبــال شــهرخودرو خراســان در جریــان
تمریــن ایــن تیــم بــا مصدومیــت مواجــه شــد .مصدومیــت قاســمی نــژاد از ناحیــه
کشــاله ران پــا بــوده اســت.
بــه ایــن ترتیــب قاســمی نــژاد حداقــل یــک مــاه خانــه نشــین خواهــد بــود
و بــا توجــه بــه ایــن کــه هنــوز تاریــخ آغــاز لیــگ برتــر مشــخص نشــده اســت،
بازیهایــی کــه ایــن بازیکــن  ۳۳ســاله از دســت میدهــد نیــز مشــخص نخواهــد
بــود.

حضور ناصری در استقالل منتفی شد

حضور دروازه بان فصل گذشته پدیده به استقالل منتفی شد.
بعــد از جدایــی مهــدی رحمتــی مدیــران اســتقالل در تــاش بودنــد تــا یــک
دروازهبــان بــه عنــوان ذخیــره ســید حســین حســینی جــذب کننــد کــه در ایــن
بیــن محمــد ناصــری حــدود دو هفتــه در تمرینــات اســتقالل شــرکت کــرد تــا در
صــورت تاییــد اســتراماچونی بــا ایــن تیــم قــرارداد امضــا کنــد.
محمــد ناصــری در تســت هــای پزشــکی شــرکت کــرد و در حالــی کــه همــه
عقــد قــرارداد بــا ایــن دروازهبــان را قطعــی مــی دانســتند بــه یکبــاره حضــور او در
جمــع آبیپوشــان منتفــی شــد.
ایــن اتفــاق در حالــی اســت کــه چیــزی تــا شــروع لیــگ نوزدهــم نمانــده اســت
و معلــوم نیســت کــه باشــگاه اســتقالل بــا کــدام دروازهبــان میتوانــد بــرای فصــل
بعــد بــه توافــق برســد.

 511/1اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  .برابر رای شماره
 1398603012001413هیات 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 مهدی نظیفی
فرزند علی به شماره شناسنامه  8319صادره از کاشمر در ششدانگ یک باب
ساختمان به مساحت  74/55متر مربع از پالک  538فرعی از  58اصلی
واقع در بخش سه کاشمر به آدرس خیابان قائم  37خریداری از مالک رسمی
آقای /خانم مالکیت مشاعی متقاضی و جواد نصرتی 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 .1398/5/22 :تاریخ انتشار نوبت
دوم1398/6/6 :
محمد محمد زاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
 511/2اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

ساملوو را وادار به تقاضای وقت استراحت شد .با ورود دو تیم به زمین
روی دفاع وولکوف روسیه بازی را در امتیاز  ۱۵به تساوی کشاند اما
روی آبشار موسوی ایران  ۱۵ - ۱۶وقت استراحت فنی دوم را کسب
کرد.
پس از شروع مجدد بازی ،با آبشار میالد عبادیپور و تک دفاع
زیبای شفیعی ،ایران دو امتیاز متوالی را کسب و  ۱۶ - ۱۸پیش افتاد.
پس از یک رالی زیبا و به اوت رفتن توپ بازیکن روسیه ،فاصله به سه
امتیاز افزایش یافت تا ایران  ۱۷ - ۲۰پیشی بگیرد .با بیرون رفتن آبشار
فیاضی فاصله به یک امتیاز رسید .سرانجام روسها در امتیاز  ۲۱با
آبشار کورکائف بازی را به تشاوی کشاندند تا کوالکوویچ تقاضای وقت
استراحت کند .با به تور خوردن سرویس فیاضی ،روسیه  ۲۳ - ۲۴پیش
افتاد و با به بیرون رفتن آبشار غفور ،روسیه  ۲۳ - ۲۵بازی را برد.
بدین ترتیب تیم ملی والیبال ایران از صعود به المپیک در مرحله
نخست بازماند تا شاگردان کوالکوویچ امیدوار به صعود در دومین
مسابقات انتخابی المپیک در دی ماه سال جاری باشند.
yyآمار بازی تیم ملی والیبال ایران برابر روسیه
در این بازی تیم ملی ایران  ۴۰آبشار ۴ ،دفاع روی تور و  ۴امتیاز
سرویس را به ثبت رساند ۱۷ .امتیاز ایران نیز با اشتباهات و خطاهای
بازیکنان روسیه کسب شد.
روسیه نیز  ۳۸آبشار ۷ ،دفاع روی تور و  ۵امتیاز سرویس را به ثبت
رساند ۲۵ .امتیاز این تیم نیز با خطاها و اشتباهات بازیکنان ایران
کسب شد.
در پایان این مسابقه حساس ،ویکتور پولتائف با کسب  ۱۹امتیاز
برای تیم ملی روسیه ،امتیاز آورترین بازیکن زمین شد .همچنین امیر
غفور نیز  ۱۷امتیاز را برای ایران کسب کرد.
yyگفته بودم شرایط خوبی نداریم
سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت :همان طور گفته بودم

آپوئل قبرس بدون قوچاننژاد به آذربایجان رفت

ســرمربی جدیــد آلمانــی تیــم آپوئــل قبــرس روی نــام رضــا قوچاننــژاد بــرای
بــازی لیــگ قهرمانــان اروپــا خــط قرمــز کشــید.
تومــاس دال اســامی  23بازیکــن تیــم آپوئــل بــرای بــازی برگشــت مرحلــه
حذفــی لیــگ قهرمانــان اروپــا برابــر تیــم قرهبــاغ آذربایجــان را اعــام کــرد .در
ایــن فهرســت دوبــاره نامــی از رضــا قوچاننــژاد ،مهاجــم ایرانــی دیــده نمیشــود.
تیــم آپوئــل قبــرس در بــازی رفــت برابــر حریــف آذربایجانــی بــا نتیجــه  2بــر
یــک شکســت خــورد و بــرای بــازی برگشــت کــه امشــب برگــزار خواهــد شــد کار
دشــواری بــرای صعــود دارد.

پایان مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی خراسان رضوی

چهارمیــن دوره رقابتهــای آزاد تیرانــدازی بــه اهــداف پــروازی
خراســان رضــوی در ســال  ۹۸بــا معرفــی نفــرات برتــر در مشــهد برگــزار
شد.
تیرانــدازان اهــداف پــروازی از شــهرهای مشــهد ،بیرجنــد ،تربــت حیدریــه
و تربــت جــام در باشــگاه چشــمانداز آرش منطقــه تجــر مشــهد بــا یکدیگــر بــه
رقابــت پرداختنــد.در پایــان ایــن رقابــت هــا وحیــد اســدی از تربــت جــام بــه مقــام
نخســت دســت یافــت و بهــزاد رخــش خورشــید و شــادمان شــریفی از بیرجنــد نیــز
بــه ترتیــب دوم وســوم شــدند.
مرحلــه پنجــم ایــن مســابقات یکــم شــهریور مــاه و مرحلــه نهایــی ایــن
مســابقات در آبــان مــاه ســال جــاری برگــزار میشــود.
گفتنــی اســت ایــن دوره از مســابقات بــه صــورت آزاد و در شــش مرحلــه برگــزار
میشــود.

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

آگهـــی موضـــوع مـــاده  3قانـــون و مـــاده  13آئیـــن نامـــه قانـــون تعییـــن
تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی و اراض ــی و س ــاختمانهای فاق ــد س ــند رس ــمی .براب ــر
رای ش ــماره  139860306012001386هی ــات اول موض ــوع قان ــون تعیی ــن
تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی اراض ــی و س ــاختمانهای فاق ــد س ــند رس ــمی مس ــتقر
در واحـــد ثبتـــی حـــوزه ثبـــت ملـــک کاشـــمر تصرفـــات مالکانـــه بالمعـــارض
متقاض ــی آق ــای /خان ــم محم ــد رحمان ــی فرزن ــد احم ــد ب ــه ش ــماره شناس ــنامه
 1صـــادره از کاشـــمر در ششـــدانگ یـــک بـــاب ســـاختمان بـــه مســـاحت
 5266/12مترمربـــع از پـــاک  82اصلـــی واقـــع در بخـــش دو کاشـــمر بـــه
آدرس کیلومتـــر  7جـــاده خلیـــل آبـــاد خریـــداری از مالـــک رســـمی آقـــای/
خانـــم مالکیـــت مشـــاعی متقاضـــی محـــرز گردیـــده اســـت .لـــذا بـــه منظـــور
اطـــاع عمـــوم مراتـــب در دو نوبـــت بـــه فاصلـــه  15روز آگهـــی مـــی شـــود در
صورت ــی ک ــه اش ــخاص نس ــبت ب ــه ص ــدور س ــند مالکی ــت متقاض ــی اعتراض ــی
داش ــته باش ــند م ــی توانن ــد از تاری ــخ انتش ــار اولی ــن آگه ــی ب ــه م ــدت دو م ــاه
اعت ــراض خ ــود را ب ــه ای ــن اداره تس ــلیم و پ ــس از اخ ــذ رس ــید ،ظ ــرف م ــدت
ی ــک م ــاه از تاری ــخ تس ــلیم اعت ــراض ،دادخواس ــت خ ــود را ب ــه مراج ــع قضای ــی
تقدیـــم نماینـــد .بدیهـــی اســـت در صـــورت انقضـــای مـــدت مذکـــور و عـــدم
وص ــول اعت ــراض طب ــق مق ــررات س ــند مالکی ــت ص ــادر خواه ــد ش ــد.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/5/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/6/6 :
محمد محمد زاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

سوژه
اداره  ۱۰هیات ورزشی بر عهده کارکنان اداره
کل ورزش خراسان رضوی است

شرایط خوبی برای انتخابی المپیک نداشتیم.
ایگور کوالکوویچ ،پس از باخت  ۳بر صفر برابر تیم ملی روسیه
در مسابقات مرحله اول انتخابی المپیک و عدم صعود به این
رقابتها گفت ۳ :بر صفر باختیم اما بازی نزدیکی با روسیه انجام
دادیم .روسیه قهرمان لیگ ملتها بوده و بسیار قوی است .در
هر سه ست بازی نزدیکی بود و ستهای اول و دوم را خوب شروع
کردیم .در ست سوم هم ابتدا خوب بودیم .روسیه در سرویس
بینقص بود.او با بیان این که روسیه بهتر از ایران بود ،افزود:
متاسفانه شانس صعود به المپیک را با وجود شانس زیاد در این
مرحله از دست دادیم اما ما همچنان تالش خود را ادامه خواهیم
داد تا به نتیجه مد نظر برسیم.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران در پایان نشست گفت :همان
طور که گفته بودم ،شرایط خوبی برای این مسابقات نداشتیم
و بازیکنان از نظر بدنی آماده نبودند .با این حال تالش کردیم
بهترین عملکرد را داشته باشیمولی روسیه بهتر بود و صعود کرد.
yyچهره  ۶تیم راهیافته به المپیک مشخص شد
در پایان مرحله اول رقابتهای والیبال انتخابی المپیک ،چهره
 ۶تیم راه یافته به المپیک  ۲۰۲۰توکیو مشخص شد.
مرحله اول رقابتهای انتخابی المپیک والیبال از روز جمعه
 ۱۸مرداد ماه آغاز و تا بامداد دوشنبه  ۲۱مرداد ماه در  ۶گروه
چهار تیمی پیگیری شد که در پایان ،صدرنشینان گروهها به
بازیهای المپیک  ۲۰۲۰توکیو راه یافتند.
اسامی  ۶تیم راه یافته به المپیک از این مرحله انتخابیها به
شرح زیر است:
برزیل ،گروه A
آمریکا ،گروه B
ایتالیا ،گروه C
لهستان ،گروه D
روسیه ،گروه E
آرژانتین ،گروه F
yyتیم ملی والیبال ایران چگونه سهمیه المپیک را کسب میکند؟
رقابتهای انتخابی قارهها دیگر فرصتی است که تیمهای
ناموفق در مرحله اول میتوانند برای رسیدن به المپیک تالش
کنند .به غیر از ژاپن میزبان المپیک ۶ ،تیم در مرحله اول
راهی المپیک شدند و  ۵سهمیه دیگر در رقابتهای قارهای
آسیا ،آفریقا ،اروپا ،آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی مشخص
میشود .در واقعا تیمهای قهرمان رقابتهای انتخابی هرقاره به
المپیک میروند.
تیم ملی والیبال ایران در رقابتهای گزینشی قاره آسیا
شانس نخست محسوب میشود رقابتهایی که با حضور  ۸تیم
 ۱۶تا  ۲۲دی برگزار میشود .ملی پوشان والیبال ایران در این
مسابقهها میتوانند به عنوان بهترین تیم قاره سهمیه المپیک را
کسب کنند ۸ .تیم حاضر در رقابتهای انتخابی المپیک  ۸تیم
اول رقابتهای قهرمانی آسیا هستند که شهریور به میزبانی ایران
برگزار میشود.

شهر خودرویی ها پای درس حسن کامرانیفر

معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان
رضوی گفت :از مجموع  ۵۰هیات ورزشی استان دست کم
ریاست و یا سرپرستی  ۱۰هیات بر عهده کارکنان این اداره
کل است.امیر زارعی افزود :همکاران ما در اداره کل ورزش
و جوانان عالوه بر تعهد ،تخصص و دارا بودن تحصیالت الزم
با دلسوزی بیشتری وظایف سرپرستی و یا ریاست هیاتهای
ورزشی استان را بر عهده دارند البته از سایر مدیران و روسای
هیاتهای ورزشی استان که وارد این عرصه شده اند و به فعالیت
مشغولند واقعا تشکر می کنیم.وی ضمن تاکید بر این موضوع
که کارکنان اداره کل ورزش و جوانان در سمت رئیس هیات
ورزشی دو شغله محسوب نمی شوند ادامه داد :چنانکه معاون
وزیر ورزش اعالم کرده است مدیریت هیاتهای ورزشی شغل
محسوب نمی شود از این رو بحث دو شغله بودن این افراد
نیز منتفی است.معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان
خراسان رضوی گفت :ممکن است همکارانی از اداره های
شهرستانها نیز به عنوان ریاست هیاتهای ورزشی شهرستانی
به فعالیت مشغول باشند.زارعی افزود :هم اکنون هیاتهای
ورزشی اسکی ،بسکتبال ،بولینگ و بیلیارد ،تکواندو ،تنیس،
سوارکاری ،قایقرانی ،گلف و والیبال با سرپرست اداره می شوند
که از تیرماه امسال اداره کل ورزش و جوانان اعالم کرده است
کسانی که مسئولیت سرپرستی هیاتهای ورزشی را عهده دار
می شوند حق نامزد شدن در انتخابات ریاست هیات را ندارند.
وی ادامه داد :سروش پور آزاد مسئول روابط عمومی اداره کل
ورزش و جوانان خراسان رضوی که همزمان سرپرستی هیات
ورزشی بدنسازی و پرورش اندام استان را عهده دار بود طی
هفته گذشته با شرکت در مجمع انتخاباتی به ریاست هیات
یاد شده انتخاب شد اما وی و دیگر سرپرست های کنونی
هیاتهای ورزشی طی بهمن و اسفند  ۹۷به این سمت ها
منصوب شده اند و شرط جدید اداره کل برای سرپرست
های هیاتهای ورزشی از تیرماه امسال اعالم شده است.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان گفت :در حال حاضر
نامزدی سرپرست های فدراسیونهای ورزشی برای انتخابات
مجمع انتخاباتی فدراسیون ها منع قانونی دارد و هنوز این
منع قانونی برای سرپرست هیاتهای ورزشی در استانها به
ادارات کل ابالغ نشده است.زارعی افزود :باید به این نکته
توجه داشت اداره شدن هریک از هیاتهای ورزشی استان با
سرپرست دلیل خاص خود را دارد مثال فدراسیون بولینگ و
بیلیارد بدون اطالع اداره کل برای یکی از نامزدهای انتخابات
مجمع عمومی حکم سرپرستی زده است که با اعتراض اداره
کل مواجه شده و موجب خلل و اعتراض در روند انتخابات آن
هیات شده است.وی ادامه داد :هنوز استعالم های قانونی
برای انتخابات مجمع عمومی برخی هیاتهای ورزشی به
دست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی نرسیده است
و مواردی از این قبیل به طوالنی شدن سرپرستی برخی بر
هیات های ورزشی استان منجر شده است.

قهرمانی مشهد در مسابقات کشتی نونهاالن خراسان رضوی

دوره آموزشــی تغییــرات قوانیــن بــازی بــرای اعضــا کادر فنــی و بازیکنــان
باشــگاه شــهر خــودرو برگــزار شــد.با هماهنگــی کمیتــه داوران فدراســیون فوتبــال
و هیــات فوتبــال خراســان رضــوی ،دوره آموزشــی تغییــرات قوانیــن بــازی فوتبــال
در لیــگ برتــر نوزدهــم ،زیــر نظــر حســن کامرانــی فــر برگــزار شــد.
در ایــن دوره آموزشــی کــه در هتــل آبــان مشــهد برگــزار گردیــد ،حســن کامرانی
فــر از ناظــران بیــن المللــی داوری در خصــوص تغییــرات عمــده قوانیــن بــازی
فوتبــال و اجــرای قوانیــن از شــروع فصــل و الزامــات داوران در لیــگ توضیحاتــی
را بــه صــورت تئــوری و عملــی بــرای اعضــا کادر فنــی و بازیکنــان شــهرخودرو ارایــه
کرد.ایــن دوره آموزشــی بــه منظــور هماهنگــی بیشــتر مربیــان  ،بازیکنــان و داوران
بــرای برگــزاری مســابقات لیــگ برتــر میباشــد.

تیــم مشــهد الــف بــه مقــام قهرمانــی مســابقات کشــتی آزاد نونهــاالن خراســان
رضــوی دســت یافــت.
مســابقات کشــتی آزاد نونهــاالن خراســان رضــوی بــا حضــور  ۱۸۴کشــتی گیــر
از  ۲۴شهرســتان در قوچــان بــا یکدیگــر رقابــت کردنــد.
در ایــن مســابقات تیــم مشــهد الــف بــا  ۱۷۳امتیــاز قهرمــان شــد ،همچنیــن
تیــم قوچــان بــا  ۱۶۵امتیــاز بــر ســکوی دوم قــرار گرفــت و تیــم تایبــاد بــا ۱۱۶
امتیــاز مقــام ســوم را کســب کــرد.
ایــن مســابقات در وزن هــای ،۷۵ ،۶۸ ،۶۲ ،۵۷ ،۵۲ ،۴۸ ،۴۴ ،۴۱ ،۳۸،۳۵
 ۸۵و  ۱۰۰کیلوگــرم برگــزار شــد.
گفتنــی اســت؛ مســابقات کشــتی فرنگــی نونهــاالن اســتان نیــز بیســت و یکــم
مــرداد مــاه در قوچــان برگــزار خواهــد شــد.

رئیــس هیئــت کبــدی خراســان رضــوی گفــت :بانــوان کبــدی کار خراســان
رضــوی بــه مقــام نایــب قهرمانــی مســابقات کبــدی کشــور دســت یافتنــد.
مســابقات کبــدی جوانــان دختــر کشــور در شــیراز بــه پایــان رســید و در دیــدار
پایانــی ایــن رقابتهــا کبــدی کاران گلســتان در یــک مســابقه فشــرده  ۳۴بــر ۳۰
تیــم خراســان رضــوی را شکســت دادنــد و بــه مقــام قهرمانــی رســیدند.کهگیلویه و
بویــر احمــد ،قــم ،سیســتان و بلوچســتان ،ســمنان ،آذربایجــان شــرقی ،اردبیــل،
فــارس و کرمــان تیمهایــی بودنــد کــه تــا یــک هشــتم نهایــی بــاال آمدنــد امــا
نتوانســتند بــه مرحلــه بعــد صعــود کننــد .فــارس میزبــان در دور اول حذفــی از
مســابقات حــذف شــد و قــم و آذربایجــان شــرقی بــا اختــاف ناچیــزی در ایــن
مرحلــه بازنــده و حــذف شــدند.

پایان جشنواره شطرنج بانوان کشور در مشهد

 511/3اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی

نایب قهرمانی بانوان کبدی کار خراسان رضوی در مسابقات کشوری

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی .برابر رای شماره
 1398603012001176هیات 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 معصومه
آذری اول فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  10صادره از بردسکن در
ششدانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت  173/30متر مربع از
پالک  290فرعی از  3027اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس
خیابان  15خرداد  13پالک  15خریداری از مالک رسمی آقای /خانم
اداره اوقاف 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 اول1398/5/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/6/6 :
محمد محمد زاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
 511/4اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

بیســت و یکمیــن دوره جشــنواره سراســری شــطرنج بانــوان کشــور بــا حضــور
 92شــطرنج بــاز در مشــهد برگــزار شــد.
بیســت و یکمیــن دوره مســابقات جشــنواره سراســری شــطرنج بانــوان کشــور
بــا حضــور  92شــطرنج بــاز از  24اســتان کشــور از تاریــخ  13الــی  19مــرداد در
مشــهد برگــزار شــد.
ایــن دوره از مســابقات در  9دور بــه روش سوئیســی در مــکان هیئــت شــطرنج
خراســان رضــوی برپــا شــد.
در ایــن رقابــت هــا ،میتــرا اصغــرزاده از البــرز ،پرنیــان قمــی از گیــان و همــا
علــوی از تهــران بــه ترتیــب اول تــا ســوم شــدند.

آگهـــی موضـــوع مـــاده  3قانـــون و مـــاده  13آئیـــن نامـــه قانـــون تعییـــن
تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی و اراض ــی و س ــاختمانهای فاق ــد س ــند رس ــمی .براب ــر
رای شـــماره 1398603012001401هیـــات اول موضـــوع قانـــون تعییـــن
تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی اراض ــی و س ــاختمانهای فاق ــد س ــند رس ــمی مس ــتقر
در واح ــد ثبت ــی ح ــوزه ثب ــت مل ــک کاش ــمر تصرف ــات مالکان ــه بالمع ــارض
متقاضـــی آقـــای /خانـــم علـــی صاحبـــکاری فرزنـــد محمـــد حســـن بـــه
ش ــماره شناس ــنامه  0890217475ص ــادره از کاش ــمر در شش ــدانگ ی ــک
بـــاب ســـاختمان  20/40مترمربـــع از پـــاک 159فرعـــی از  3026اصلـــی
بخ ــش ی ــک حوم ــه کاش ــمر ب ــه آدرس خیاب ــان باق ــری  5خری ــداری از مال ــک
رســـمی آقـــای /خانـــم اداره اوقـــاف محـــرز گردیـــده اســـت.لذا بـــه منظـــور
اط ــاع عم ــوم مرات ــب در دو نوب ــت ب ــه فاصل ــه  15روز آگه ــی م ــی ش ــود در
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی
داشـــته باشـــند مـــی تواننـــد از تاریـــخ انتشـــار اولیـــن آگهـــی بـــه مـــدت دو
م ــاه اعت ــراض خ ــود را ب ــه ای ــن اداره تس ــلیم و پ ــس از اخ ــذ رس ــید ،ظ ــرف
م ــدت ی ــک م ــاه از تاری ــخ تس ــلیم اعت ــراض ،دادخواس ــت خ ــود را ب ــه مراج ــع
قضای ــی تقدی ــم نماین ــد .بدیه ــی اس ــت در ص ــورت انقض ــای م ــدت مذک ــور
و عـــدم وصـــول اعتـــراض طبـــق مقـــررات ســـند مالکیـــت صـــادر خواهـــد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/5/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/6/6 :
محمد محمد زاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خراسان رضوی
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میز خبر
سخنگوی سپاه :ایران مهد توجه به بانوان است

ســردار رمضــان شــریف ،ســخنگوی ســپاه بــا اشــاره بــه دیــدار مســیح علــی
نــژاد بــا مقامــات آمریکایــی بیــان کــرد :ایــن ســرمایه آمریکاییهــا اســت و فکــر
میکننــد حجــاب اختــراع جمهــوری اســامی اســت کــه بتواننــد خانوادههــا را
از آن بــاز دارنــد ،آنهــا دستشــان خالــی اســت ،بانــوان در ایــران در ســایه اســام
منزلــت پیــدا کردنــد ،ایــران مهــد توجــه بــه بانــوان اســت .ســخنگوی ســپاه
کل پاســداران انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه مریــم رجــوی ســرکرده منافقیــن
افــزود :گروهکــی کــه  17هــزار انســان متدیــن را بــرای امیــال قــدرت بــه
شــهادت رســاندند و علیــه ایــران در دامــن صــدام رفتنــد اکنــون دســت راســت
بولتــون شــده کــه بولتــون هــم دســت راســت ترامــپ اســت دشــمن هیــچ چیــزی
بــرای مقابلــه بــا جمهــوری اســامی نــدارد ،در همــه پرونــده هــا بازنــده محــض
بودهانــد .شــریف ادامــه داد :جنــگ را علیــه مــا تحمیــل کردنــد امــا جمهــوری
اســامی توانســت آن را بــه یــک فرصــت تبدیــل کنــد امــروز همــه قــدرت دفاعــی
محصــول دفاعیــات مــا در جنــگ تحمیلــی اســت ،ســاقط کــردن پهپــاد آمریکایــی
خیلیهــا را انگشــت بــه دهــان کــرد ،از عــزم اراده و تجهیــزات مــا متحیــر ماندنــد
حتــی کســانی کــه بــا آمریــکا همــکاری میکردنــد.

بازداشت چندتن از کارکنان پایگاه هوایی ارتش در
محمودآباد

رحیــم رحیمــی میالشــی ،دادســتان نظامــی اســتان مازنــدران بــا بیــان
اینکــه علــت درگیــری بــه یــک اختــاف ملکــی بیــن اهالــی منطقــه بیشــه کال
و پایــگاه هوایــی ارتــش بــر میگــردد ،افــزود :روز گذشــته مامــوران انتظامــی
در معیــت نماینــده دادگاه جهــت جانمایــی و چگونگــی اجــرای حکــم قاضــی
دادگاه عمومــی و انقــاب محمــود آبــاد دربــاره آزادســازی بخشــی از زمینهــای
پایــگاه هوایــی ارتــش در روســتای بیشــه کال بخــش ســرخرود کــه بــه نفــع یکــی
از اهالــی روســتا صــادر شــده بــود ،ضمــن ابــاغ موضــوع بــه فرمانــده پایــگاه،
در محــل حاضــر مــی شــوند .وی افــزود :بــه دنبــال ممانعــت از انجــام جانمایــی،
صاحــب ملــک در اقدامــی خودســرانه و تحریــک آمیــز بــه همــراه کارگــران خــود
در محــل حاضــر و مبــادرت بــه ســنگ پرانــی بــه ســمت عوامــل پایــگاه مینماینــد
کــه مأمــوران نیــز اقــدام بــه تیرانــدازی هوایــی نمــوده و بــا توجــه بــه ادامــه تعــرض
مبــادرت بــه تیرانــدازی مــی کننــد .رحیمــی تصریــح کــرد :متاســفانه بــر اثــر ایــن
تیرانــدازی ،دو نفــر کشــته و چهــار نفــر مجــروح مــی شــوند و بــه دنبــال وقــوع
ایــن حادثــه ،تیمــی از ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح مازنــدران بــه سرپرســتی
اینجانــب در محــل حضــور یافتــه و معاینــه و تحقیقــات محلــی را آغــاز مــی
کننــد .وی اضافــه کــرد :پــس از بررســیهای مقدماتــی ،چنــد تــن از کارکنــان
پایــگاه دســتگیر و بــه ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح مازنــدران منتقــل و
قاضــی کشــیک پــس از انجــام تحقیقــات اولیــه جهــت بررســی بیشــتر ،متهمــان
را بــا قــرار مناســب بازداشــت کــرده اســت کــه بــه محــض حصــول نتیجــه ،اخبــار
تکمیلــی متعاقبــا بــه اطــاع خواهــد رســید.

معاون استاندار مازندران :مشکل خاص امنیتی در محمودآباد
وجود ندارد

معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار مازنــدران گفــت :بــا ورود
بموقــع مســئوالن امنیتــی و انتظامــی و برخــورد قاطــع بــا متهمــان حادثــه
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سخنگوی سپاه :ایران مهد توجه به بانوان است/بازداشت چندتن از کارکنان پایگاه هوایی ارتش در محمودآباد/عارف :سال  92خاتمی روحانی
را در کاگروه اصالحطلبان نپذیرفته بود/مطهری :شورای نگهبان افراد آزاده را به دلیل انتقاد ،رد صالحیت میکند

تیرانــدازی در محمودآبــاد ،در شــرایط فعلــی مشــکل خــاص امنیتــی در
شهرســتان وجــود نــدارد .حســین حســن نــژاد روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا
افــزود  :اگرچــه در ابتــدای بــروز حادثــه نیــز بــا هوشــیاری مــردم منطقــه و تصمیم
بموقــع شــورای تامیــن مشــکل خــاص امنیتــی وجــود نداشــت ،ولــی آرامــش در
شــهر محمودآبــاد برقــرار اســت  .وی گفــت :طبــق آخریــن گــزارش تعــداد جــان
باختــگان ایــن حادثــه تیرانــدازی  ۲نفــر و مجروحــان نیــز چهــار نفــر هســتند و
هیــچ تغییــری در آمــار کشــته شــدگان و مجروحــان ایــن حادثــه ایجــاد نشــده
اســت .معــاون اســتاندار مازنــدران اظهــار داشــت :شــب گذشــته بــا ورود بموقــع
دســتگاههای انتظامــی  ،امنیتــی و قضایــی هشــت نفــر از متهمــان دســتگیر
شــدند کــه پرونــده آنهــا نیــز بــرای بررســی قانونــی در اختیــار دســتگاه قضایــی (
ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح ) قــرار داده شــد .معــاون اســتاندار مازنــدران
برخــورد قانونــی بــا عامــان ایــن حادثــه را از مصوبــات شــورای تامیــن و مســئوالن
ارشــد اجرایــی اســتان اعــام کــرده اســت .در حادثــه تیرانــدازی کــه عصــر روز
گذشــته در پــی اجــرای حکــم خلــع یــد بخشــی از اراضــی در اختیــار پایــگاه
هوایــی ارتــش در بخــش بیشــه کال بخــش ســرخرود شهرســتان محمودآبــاد در
مازنــدران رخ داد ۲ ،نفــر کشــته و  ۴نفــر نیــز زخمــی شــدند.

آرامگاه ثبت ملی شده «یعقوب لیث صفاری» تخریب شد

یــک فعــال میــراث فرهنگــی اســتان خوزســتان از تخریــب شــدن آرامــگاه
یعقــوب لیــث صفــاری کــه در فهرســت آثــار ملــی نیــز ثبــت شــده اســت ،خبــر
داد .قاســم منصــور آل کثیــر از فعــاالن میــراث فرهنگــی خوزســتان گفــت :اخیــرا
آرامــگاه تاریخــی یعقــوب لیــث در شهرســتان دزفــول و درون محوطــه تاریخــی
جنــدی شــاپور بــر اثــر آنچــه کــه اشــتباه پیمانــکار عنــوان شــده تخریــب شــد.
ـدن تخریــب یــک اثــر تاریخــی
آل کثیــر افــزود :بــه راحتــی بــا اشــتباه خوانــده شـ ِ
و ثبــت ملــی شــده نبایــد از موضــوع گذشــت کــرد .تخریــب یــک اثــر تاریخــی
موضــوع ســاده ای نیســت کــه بگوینــد اشــتباه شــد .نظــارت عالــی بــر روی نحــوه
عملیــات مرمــت چــرا تــا ایــن انــدازه بایــد ضعیــف باشــد .آرامــگاه یعقــوب لیــث
صفــاری کــه بــا شــماره  ۲۵۵۰در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت.

پلیس :امکان اعتراض به پیامکهای حجاب وجود دارد

رئیــس پلیــس تهــران گفــت :بنــا داریــم اگــر پیامکــی اشــتباه بــرود ،واحــد
رســیدگی بــه اعتراضــات بــه آن رســیدگی کنــد و مــوارد هــر مــورد نیــز بــه فــرد
ارائــه میشــود ،اینکــه بــر اســاس خصومــت شــخصی اینــکار انجــام شــود،
صحیــح نیســت .ســردار حســین رحیمــی پیــش از ظهــر امــروز در نشســت بــا
اصحابرســانه دربــاره پیامکهــای امنیــت اخالقــی نیــز گفــت :بنــا داریــم اگــر
پیامکــی اشــتباه بــرود ،واحــد رســیدگی بــه اعتراضــات بــه آن رســیدگی کنــد
و مــوارد هــر مــورد نیــز بــه فــرد ارائــه میشــود ،اینکــه بــر اســاس خصومــت
شــخصی اینــکار انجــام شــود ،صحیــح نیســت .ایــن مقــام انتظامــی از
شــهروندان خواســت در مکانهــای عمومــی برابــر قوانیــن ،مقــررات را رعایــت
کننــد و متذکــر شــد :بــه پوشــش افــراد در محیطهــای خصوصــی کاری نداریــم
امــا شــئونات در اماکــن عمومــی بایــد رعایــت شــود .رئیــس پلیــس تهــران بــزرگ
افــزود :مرکــز رصــد فضــای مجــازی در پلیسهــای تخصصــی فعــال شــده و
هــر کــدام بــه ســهم خــود بــا هنجارشــکنان در فضــای مجــازی نیــز برخــورد
میکننــد.

مطهری :شورای نگهبان افراد آزاده را به دلیل انتقاد ،رد
صالحیت میکند

علــی مطهــری (نماینــده تهــران در مجلــس) بــه صحبــت هــای اخیــر آیــت
اللــه محمــد یــزدی واکنــش نشــان داد .آیــت اللــه یــزدی گفتــه بــود" :نبایــد
اجــازه دهیــم افــراد ســودجو بــه مجلــس شــورای اســامی راه یابنــد ،زیــرا برخی
نماینــدگان بــه ایــن امیــد وارد مجلــس میشــوند کــه بــا اعمــال فشــار بــه وزرا
رشــوهخواری کننــد” .مطهــری بــا انتشــار متنــی در کانــال تلگرامــی اش بــه
ایــن ســخنان آیــت اللــه یــزدی جــواب داد و نوشــت:
سخنی با جناب آقای محمد یزدی
جنــاب آقــای محمــد یــزدی عضــو محتــرم شــورای نگهبــان در جمــع
دادســتانهای کشــور گفتهانــد« :نبایــد اجــازه دهیــم افــراد ســودجو بــه مجلــس
شــورای اســامی راه یابنــد زیــرا برخــی نماینــدگان بــه ایــن امیــد وارد مجلــس
میشــوند کــه بــا اعمــال فشــار بــه وزرا رشــوهخواری کننــد ».اوالً ایــن ســخن،
همــه نماینــدگان مجلــس را زیــر ســؤال میبــرد .بهتــر بــود ایشــان بــه فــرض
صحــت کالمشــان و اثبــات اتهــام وارده نــام آن نماینــدگان را ذکــر میکردنــد
ً
تــا ّ
ذمــه ســایر نماینــدگان بــری میشــد .ثانیــا در میــان نماینــدگان بــه نــدرت
چنیــن کســانی پیــدا میشــوند و علــت آن هــم نــوع رفتــار شــورای نگهبــان
اســت کــه افــراد ّ
حــر و آزاده و پاکدســت و پاکدامــن را بــه دلیــل انتقــاد از
نظــام بــه جــرم ضدیــت بــا والیــت فقیــه رد صالحیــت و چنــان افــرادی را تأییــد
صالحیــت میکنــد .بنابرایــن بــه فــرض صحــت ادعــای آقــای یــزدی ،بــرای
ً
رفــع ایــن نقیصــه ،شــورای نگهبــان بایــد روش خــود را عــوض کنــد و صرفــا
افــرادی را کــه جــرم قابــل توجــه مالــی یــا اخالقــی دارنــد رد صالحیــت کنــد نــه
ایــن کــه کاندیداهایــی را هــم کــه انتقــادی بــه نظــام دارنــد امــا افــراد ســالم و
صالحــی هســتند رد صالحیــت نمایــد.

سال  ۹۲خاتمی روحانی را در کاگروه اصالحطلبان نپذیرفته
بود

محمدرضــا عــارف در گفتوگویــی بــا شــرق در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه
«دربــاره ســال  ۹۲تــا بــه حــال کمتــر بــه ایــن ســؤال پاســخ دادیــد امــا بخشــی از
دغدغــه سیاســی ایــن ســالها اســت .ســال  ۹۲آقــای هاشــمی رد صالحیــت
شــد و بــا گذشــت زمــان بخــش عظیمــی از اصالحطلبهــا معتقــد بودنــد کــه
بایــد ســرمایه اجتماعــی بــه ســمت آقــای روحانــی بــرود .امــا شــما کنارهگیــری
نکردیــد و ایــن موضــع تــا لحظــات آخــر هــم پابرجــا بــود تــا وقتــی کــه آقــای
خاتمــی از شــما درخواســت کــرد» گفــت :مســیر و حرکــت ســال  92خــاف
نظــری بــود کــه شــما مطــرح کردیــد .وقتــی بنــا شــد کــه بــه یــک نفــر برســیم
آقــای خاتمــی کارگروهــی تشــکیل داد و چهــار کاندیــدای اصالحطلــب در آن
کارگــروه حضــور پیــدا کردنــد .در آن مقطــع بــه آقــای خاتمــی گفتــم کــه آقــای
روحانــی را هــم در ایــن کارگــروه قــرار دهیــد .امــا آقــای خاتمــی نپذیرفــت.
نمیخواهــم بیــش از ایــن موضــوع را بــاز کنــم امــا دو روز آخــر پیشــنهادی
مطــرح شــد کــه یکــی از ایــن دو نفــر [عــارف و روحانــی] بایــد کنــاره گیــری
کننــد کــه شــانس پیــروزی بــاال بــرود .اســم ایــن کار ائتــاف نیســت چــرا کــه
ائتــاف بــر اســاس برنامــه اســت .مــن قبــل از ورود جــدی دو موضــع را مطــرح

کــردم .اینکــه بــا آقــای خاتمــی و هاشــمی رقابــت نخواهــم کــرد و از هــر
تصمیمــی کــه آقــای خاتمــی بگیــرد تمکیــن میکنــم .در ایــن مســیر حرکــت
کــردم .شــرایط کشــور فعــا ایجــاب نمیکنــد بیــش از ایــن موضــوع را تحلیــل
کنیــم و حتمــا در زمــان دیگــری بــه مســائل ســال  91خواهــم پرداخــت[ .کنــاره
گیــری] تصمیــم بســیار ســختی بــود و از هــر طــرف میتوانســت بازتابهــای
منفــی در جریــان اصالحــات داشــته باشــد .قــرار شــد بیانیـهای بدهیم و ســمت
وســوی خــود را مشــخص کنیــم امــا موضــع صریحــی نگیریــم .امــا بــا فاصلــه
بخــش نامــه کردیــم کــه همــه ســتادها بــه ســمت آقــای روحانــی برونــد کــه
پیامــی تشــکیالتی داشــت .پیامــی هــم چهارشــنبه شــب دادم کــه بــه زمــان
منــع تبلیغــات برخــورد کــرد.

ظریف :روابط ایران-قطر رو به رشد است

محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران کــه بــه
دوحــه ســفر کــرده اســت در دیــدار بــا محمــد بــن عبدالرحمــن وزیــر خارجــه
قطــر روابــط ایــران و قطــر را در تمامــی زمینههــا از جملــه در حــوزه سیاســت و
اقتصــاد رو بــه رشــد خوانــد.
بــه گــزارش ایســنا ،وزیــر خارجــه کشــورمان در ایــن دیــدار رایزنــی مســتمر
دو کشــور در خصــوص تحــوالت منطقــه را بــه عنــوان یــک نیــاز منطقــهای
مــورد تاکیــد قــرار داد.ظریــف گفــت :ائتالفهــای نظامــی از پیــش شکســت
خوردهانــد و نیروهــای بیگانــه موجبــات ناامنــی منطقــه را فراهــم میآورنــد.
وزیــر خارجــه ایــران امنیــت خلیــج فــارس را مســئولیت کشــورهای همیــن
منطقــه دانســت و نــه نیروهــای خارجــی و بــر مســئولیت ایــران در حفــظ صلــح
و ثبــات منطقــه تاکیــد کرد.وزیــر خارجــه قطــر نیــز در ایــن دیــدار بــا ابــراز
خرســندی از روابــط ویــژه ایــران و قطــر ،بــر نقــش دو کشــور در برقــراری صلــح و
ثبــات منطقــه و همــکاری مشــترک جهــت تقویــت عنصــر گفتگــو بــرای حــل و
فصــل مشــکالت منطقــه تاکیــد کــرد.

پلیس :با سلبریتیها برای بحث حجاب اتمام حجت کردیم

ســردار ایــوب ســلیمانی جانشــین فرمانــده ناجــا درخصــوص عملکــرد
پلیــس در برخــورد بــا ســلبریتیهای بیحجــاب و مــروج بدحجابــی در
جامعــه ،اظهــار داشــت :در مقابلــه و برخــورد بــا جــرم مشــهود در جامعــه
چــه در فضــای مجــازی و چــه در فضــای واقعــی کــه در معــرض دیــد عمــوماســت -بــرای پلیــس ،فــرد مهــم نیســت؛ بلکــه فعــل مهــم اســت و اینکــه فــرد
مشــهور باشــد یــا مســؤول یــا مرجــع گروهــی خــاص یــا آدمــی عــادی باشــد
هیــچ فرقــی نمیکنــد .جانشــین فرمانــده ناجــا تصریــح کــرد :پلیــس نــه
واهمــهای از کســی دارد و نــه مالحظــه کســی را میکنــد؛ چــرا کــه موضــوع
امنیــت در ابعــاد اجتماعــی و اخالقــی از اولویتهــای اساســی پلیــس اســت.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه پلیــس در واکنــش بــه رفتــار ایــن دســته از
ســلبریتیها چگونــه برخــورد کــرده اســت ،گفــت :هــم توجیــه کردهایــم و هــم
ارشــاد و هــم اتمــام حجــت و میتــوان تغییــر رفتــار در نــوع روش آنهــا را بــه
ســادگی دیــد.
منبع :تابناک

