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پیشنهاد استاندار برای رفع مشکالت تامین آب صنعت

بازارآب

در صفحه  3بخوانید
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برچسب زدن به رقیب سیاسی؛ از «لیست انگلیسی» تا «غرب گرا»

استراتژی
نخنمای تندروها

گزارش ویژه

در نشست خبری مدیرکل بهزیستی مطرح شد:

اتحاد سمنها و خیریهها
در جهت ورود به حل
آسیبهای اجتماعی

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت :هدف ما
کمک و استفاده از تشکلها در حل معضالت اجتماعی
است و به دنبال افزایش رشد کمی و کیفی تشکلهای غیر
دولتی هستیم.حمیدرضا پوریوسف صبح روز سه شنبه در
نشست تعاملی و تخصصی با تشکلهای غیردولتی...

در این شماره می خوانیم

 39میلیون تومان برای
صدور مدرک مربیگری!

7

مدیرکل کمیته امداد خراسانرضوی مطرح کرد؛

پرداخت زکات قنات برای
احیای قنوات

4

نائب رییس اتاق ایران و چین  ۵دلیل آرامش بازار
ارز را تشریح کرد

تا پایان سال ارز گران نمیشود
3

قراردادهای فروش خودرو
یکطرفه و به نفع فروشندگان
است
3

به دلیل گزارش نکردن تخلفات ساختمانی در روستاهای شهرستان مشهد انجام شد:

اخطار به  180دهیار برای
ساخت وسازهای غیر مجاز

در صفحه  6بخوانید

اعتراف وزارت ارشاد درباره اختصاص یارانههای مشکوک به برخی از نشریات:

تخلف شده است

اصلیترین سوالی که این روزها از وزیر ارشاد پرسیده میشود ،نحوه توزیع کاغذ بین رسانههای مکتوب است .کمبود کاغذ و تغییر شدید
قیمتهای چاپ ،بسیاری از رسانهها را تعطیل و حیات رسانههایی که درحال حاضر با سیلی صورت خود را سرخ نگه میدارند تهدید میکند.
مسئوالن این وزارتخانه بارها درباره نحوه توزیع کاغذ و حواشی آن مورد سوال رسانهها قرار گرفتند تا اینکه شائبهها و فشارها باعث شد تا سید
عباس صالحی وزیر ارشاد ،دستور بررسی ابهامات مطرح شده پیرامون پرداخت یارانه و اختصاص کاغذ به پارهای از نشریات...
در صفحه  5بخوانید

در شرایطی که هر روز به انتخابات مجلس
شورای اسالمی نزدیک تر می شویم اصولگرایان
همچنان درگیر ائتالف درونجریانی هستند؛
آرزویی که سالهاست با وجود تالشهای فراوان
نتوانستهاند به آن دست پیدا کنند .اتفاقا هرچه
هم در این مسیر تالش میکنند عکس آن رخ
میدهد .تجربه آن در انتخابات گذشته و جبهه
مردمی نیروهای انقالبی (جمنا) است که نه تنها
ایجاد وفاق نکرد بلکه باعث جدایی و دلخوری
برخی طیفهای اصولگرایی شد .در حال
حاضر هم با توجه به بازه زمانی حدودا  6ماهه
که تا انتخابات مجلس مانده ،شورای وحدت
اصولگرایان با استقبال چندانی از جانب تشکلها
و طیفهای اصولگرایی مواجه نشده است .در
حال حاضر در جریان اصولگرایی سه گرایش
و به نوعی شاخه وجود دارد .یکی اصولگرایان
میانهرو یا راست سنتی است؛ افرادی امثال علی
الریجانی ،دیگری نواصولگرایی است؛ تعبیری که
توسط محمدباقر قالیباف مطرح شد و شاخه سوم
تندروها یا همان دلواپسان هستند ،شاخهای
که به شدت مخالف دولت حسن
روحانی و جریان اصالحات است.
این شاخه از اصولگرایی یا همان
تندروها اخیرا خود را اسالمگرا و
انقالبی تعریف میکنند .با نگاهی

به عقبه این جریان سیاسی متوجه میشویم که
در سالهای اخیر هرچه بیشتر دغدغه و ائتالف
درون جریانی وجود دارد ،انشقاق بیشتری در
بین طیفهای سیاسی آن رخ میدهد .جناحها
و طیفهایی که از درون این جریان سردر آورده و
به نوعی جدا میشوند ،معتقدند که اصولگرایی از
اهداف و رویکردهای اصولی خودش کم کم دور
شده است و یا جریان اصولگرایی با مقتضیات
زمان پیش نرفته و باید بروز شود .در این میان
اما طیف تندرو یا همان دلواپسان اخیرا یک بازی
خطرناکی را شروع کردهاند به نام اسالمگرا و
غربگرا .این بحث را اخیرا حداد عادل یکی از
منتقدان همیشگی دولت و جریان اصالحطلبی
مطرح کرده است .او گفته است ما در کشور
دو جریان و جناح سیاسی داریم؛ یکی جریان
اصولگرا است که آن را اسالمگرا خطاب میکند
و دیگری جریان اصالحطلب است که عادل آن را
جریان غربگرا خطاب میکند.او در ادامه عنوان
کرده است که «اگر در انتخابات آینده جریان
انقالبی و اسالمگرا نتواند به
فهرست واحد برسد هیچ
امیدی به پیروزی وجود
ندارد ،همانطور که این
حقیقت تلخ را در ...
در صفحه  2بخوانید
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در شرایطی که هر روز به انتخابات مجلس شورای
اسالمی نزدیک تر می شویم اصولگرایان همچنان درگیر
ائتالف درونجریانی هستند؛ آرزویی که سالهاست با
وجود تالشهای فراوان نتوانستهاند به آن دست پیدا کنند.
اتفاقا هرچه هم در این مسیر تالش میکنند عکس آن رخ
میدهد .تجربه آن در انتخابات گذشته و جبهه مردمی
نیروهای انقالبی (جمنا) است که نه تنها ایجاد وفاق نکرد
بلکه باعث جدایی و دلخوری برخی طیفهای اصولگرایی
شد .در حال حاضر هم با توجه به بازه زمانی حدودا  6ماهه
که تا انتخابات مجلس مانده ،شورای وحدت اصولگرایان با
استقبال چندانی از جانب تشکلها و طیفهای اصولگرایی
مواجه نشده است .در حال حاضر در جریان اصولگرایی
سه گرایش و به نوعی شاخه وجود دارد .یکی اصولگرایان
میانهرو یا راست سنتی است؛ افرادی امثال علی الریجانی،
دیگری نواصولگرایی است؛ تعبیری که توسط محمدباقر
قالیباف مطرح شد و شاخه سوم تندروها یا همان دلواپسان
هستند ،شاخهای که به شدت مخالف دولت حسن روحانی
و جریان اصالحات است .این شاخه از اصولگرایی یا همان
تندروها اخیرا خود را اسالمگرا و انقالبی تعریف میکنند.

با نگاهی به عقبه این جریان سیاسی متوجه میشویم که
ف درون
در سالهای اخیر هرچه بیشتر دغدغه و ائتال 
جریانی وجود دارد ،انشقاق بیشتری در بین طیفهای
سیاسی آن رخ میدهد .جناحها و طیفهایی که از درون
این جریان سردر آورده و به نوعی جدا میشوند ،معتقدند
که اصولگرایی از اهداف و رویکردهای اصولی خودش کم
کم دور شده است و یا جریان اصولگرایی با مقتضیات زمان
پیش نرفته و باید بروز شود .در این میان اما طیف تندرو یا
همان دلواپسان اخیرا یک بازی خطرناکی را شروع کردهاند
به نام اسالمگرا و غربگرا .این بحث را اخیرا حداد عادل
یکی از منتقدان همیشگی دولت و جریان اصالحطلبی
مطرح کرده است .او گفته است ما در کشور دو جریان و
جناح سیاسی داریم؛ یکی جریان اصولگرا است که آن را
اسالمگرا خطاب میکند و دیگری جریان اصالحطلب
است که عادل آن را جریان غربگرا خطاب میکند.او در
ادامه عنوان کرده است که «اگر در انتخابات آینده جریان
انقالبی و اسالمگرا نتواند به فهرست واحد برسد هیچ
امیدی به پیروزی وجود ندارد ،همانطور که این حقیقت
تلخ را در انتخابات سال  96تجربه کردیم».این اظهارات،
نماد بارز بازگشت تکراری و چندین باره جبهه اصولگرایی به
حربه دوقطبیسازی در سطح کالن جامعه است .در ابتدای
امر توجه به این مسئله ضروری است که دوگانه اصولگرا و
اصالحطلب که طی بیش از دو دهه گذشته در جامعه

استراتژینخنمایتندروها

رایج شده ،در قالب دوقطبیسازی منفی موردنظر جریان
اصولگرا قرار نمیگیرد بلکه نشانگر دو جریان سیاسی
کالن در جامعه است .لذا منظور از دوقطبی سازی ،انگها
و کلیشههایی است که در بیش از دو دهه گذشته بخشی از
جریان سیاسی اصولگرا از آن به عنوان تفکیک میان خود
(صفت مثبت) با مخالفان (صفت منفی)  ،در مقام یک
ی برای پیروزی در رقابتهای سیاسی بهره گرفته
استراتژ 
است .با اندکی تسامح میتوان تاریخ شکلگیری دوقطبی
میان جریانهای سیاسی متعهد به نظام را به سالهای
اولیه بعد از انقالب ارجاع داد؛ زیرا در آن زمان نیز برخی
خود را انقالبیتر از دیگر همحزبیهای خود میدانستند.
با این وجود ،تا زمان به قدرت رسیدن دولت اصالحات
در سال  1376مرزبندی مشخصی میان دو قطبی مورد
تاکید از سوی اصولگرایان به معنای کنونی وجود نداشت.
در این دوران کلیشهای به عنوان غربگرایان در مقابل
انقالبیها پا به عرصه وجود گذشت که طی سالهای
بعد در قالب عناوین مختلف دیگر بازنمایی شد .گروهی
از اصولگرایان طی سالهای بعد از  1376با پناه بردن به
کلیشههایی همچون« ،اشرافیگری» و «ساده زیستی»
یا تقسیم مردم به دو گروه «مستضعفان و حامیان آنان» و
«متمولین و هواداران اشرافیگری»« ،غنی» و «ساده»،
«انقالبی» و «غیرانقالبی»« ،لیست انقالبی» و «لیست
انگلیسی» و بسیاری دیگر از این کلیشهها ،تالش کردند

با اطالق صفتی مثبت بر خود و صفتی منفی بر رقیب
یعنی اصالحطلبان ،در میدان رقابتهای انتخاباتی پیروز
باشند .در نمود عینی این مسئله میتوان به جریان رقابت
انتخابات ریاستجمهوری چند دوره اخیر اشاره کرد که در
آن اصولگرایان نامزد مورد تایید خود را با القابی پرطمطراق
خطاب میکردند .این القاب در معنای پنهان خود بدین
معنی بود که رقیب نامزد مورد تایید آنها از متموالن و
کاخنشینان است  .همچنین ،در نمودی دیگری ،دلواپسان
در انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان ،لیست
اصالحطلبان را «لیست انگلیسی» نامیدند و در مقابل
خود را انقالبیون نامیدند .در ادامه این روند ،در شرایطی
که فاصله اندکی تا برگزاری رقابتهای انتخاباتی مجلس
شورای اسالمی در اسفند ماه  1398باقی مانده ،شاهد
تکرار راهبرد نخنما شده این گروه از اصولگرایان برای جذب
آراء صندوقهای رای درقالب اظهارت غالمعلی حداد عادل
هستیم .تقسیم جامعه به اسالمگرا و غربگرا از سوی او،
ساختار لغوی جدید تندروها برای تکرار همان دوقطبیهای
همیشگی خود است .در مجموع ،میتوان عنوان کرد
گروهی از اصولگرایان طی سالهای گذشته فارغ از
مالحظات سیاسی و اصول اخالقی ،از دوقطبیسازی در
معنای اتهامزنی و انگسازی ناروا ،برای تخریب جریان
رقیب خود بهره گرفتهاند و انگار این رویه برای آنها تبدیل
به یک عادت شده که ترک آن نه تنها ممکن نیست ،بلکه

آنها را تهی از معنا خواهد کرد .دوقطبیسازی تندروها در
مقاطع مختلف ،تنها در سطح مصرف انتخاباتی یا رقابت
با اصالحطلبان قابل خوانش نیست بلکه طی سالهای
گذشته هزینههای غیرقابل تصوری را بر کشورمان تحمیل
کرده است .دو قطبیسازی با تاثیرات منفی بر روان کلی
جامعه ،موجی از خشونت و نفرت را میان شهروندان با
یکدیگر و جریان سیاسی رقیب به همراه داشته و هیچگاه
نتوانسته سطحی از وحدت را میان مردم ایجاد کند .تاثیرات
منفی و بحرانساز دوقطبیسازی جامعه توسط این گروه
از اصولگرایان به گونهای بوده ،که رهبر انقالب نیز بارها
نسبت به این موضوع به تمامی جناحهای سیاسی هشدار
داده است .در مقام مهمترین نمود این امر میتوان به
بیانات مقام معظم رهبری در  15توصیه به دولت یازدهم
در  5شهریور  1393اشاره کرد که با صراحت تمام از
امکان جناحبندی سیاسی دفاع اما جریانهای سیاسی را
از ایجاد دوقطبی در جامعه بر حذر داشته است .با وجود
این توصیه نیز شاهد هستیم دلواپسان همچنان بر طبل دو
قطبی میکوبند و تنها حوزه دینداری باقی مانده بود که
آن را نیز به میدان رقابت سیاسی کشاندند .تقسیم جامعه
به اسالمگرا و غیر اسالمگرا نه تنها در راستای منافع ملی
نیست ،بلکه میتواند لطمات سنگینی را بر ذهن بسیاری
از جوانان و افراد دینداری برجای بگذارد که جریان فکری
آنها با اصولگرایان همراستا نیست .تعیین این مرز که تنها

اصولگرایان دیندار و اسالمگرا هستند ،همچون ریختن
نمک بر زخم مشکالت و مصائب شهروندانی است که در
نتیجه بحرانهای ناخواسته موجود در چند سال گذشته
تحت فشارهای بسیار قرار گرفتهاند .این دوقطبی نه
تنها شهروندان را به سمت یک جریان سیاسی خاص
ترغیب نخواهد کرد بلکه زمینهساز ناامیدی فزآینده مردم
از جناحبندی سیاسی در کشور خواهد بود .در چنین
شرایطی این یک جریان سیاسی نیست که شکست
میخورد بلکه متضرر اصلی کلیه ارگانها خواهند بود.
تداوم دوقطبیسازی غیرسازنده تندروها در وضعیت کنونی
کشور بیش از آنکه نمایانگر یک واقعیت سیاسی باشد و
سطحی از واقعیات تراژیک جامعه را بازنمایی کند ،تبدیل
به واقعهای کمیک و خندهدار شده که دیگر در سطح کالن
جامعه نه خریددار دارد و نه میتواند تاثیری بر معادالت
انتخاباتی بر جای بگذارد .گویی برخی از استراتژیستهای
اصولگرا هنوز به این سطح از درک مسائل نرسیدهاند که
تکرار کلیشه انقالبی و غیرانقالبی ،تاریخ مصرف خاص
خود را داشت و در شرایطی که سیری گسترده از تحوالت
ارتباطی و اطالعاتی در سطح نگاه جامعه به مسائل سیاسی
اتفاق افتاده دیگر به صورت خودخوانده تکرار کلیشه
انقالبی و متهم کردن دیگری به غیر انقالبی نه تنها با نتیجه
همراه نخواهد شد بلکه نتایج معکوس به همراه خواهد
داشت.

قاضی زاده هاشمی در تشریح عملکرد فراکسیوناقدام پیش دستانه علیه تهدیدات آمریکا:

باید در قانونگذاری ،با آمریکا مقابله به مثل کنیم

رئیس فراکسیون اقدام پیش دستانه علیه تهدیدات آمریکا
گفت :یک کارمجلسی  ،طراحی و قانونگذاری در سطح
برطرف کردن تهدیدات آمریکا و مقابله به مثل کردن است
یعنی در جایی است که آمریکایی ها تهدید می کنند و ما رفع
تهدید می کنیم یا اینکه چنانچه عملی انجام دادند  ،در حوزه
قانونگذاری عمل متقابل را انجام دهیم .
امیر حسین قاضیزاده هاشمی در گفتوگو با خبرنگار
خبرگزاری خانه ملت ،در تشریح عملکرد فراکسیون اقدام
پیش دستانه علیه تهدیدات آمریکا گفت :عید امسال مقام
معظم رهبری تذکری به مجلس درباره سطح مقابله با نظام
قانونگذاری آمریکا دادند که برای ما مسئله آفرینی میکنند و
پیشنهاداتی میبرند و مصوباتی علیه ایران وضع میکنند به
عنوان مثال اخیرا مصوبهای داشتند که دولت آمریکا به اموال
ایران در لوگزامبورگ متعرض بشود و امثال اینها ،حضرت آقا
فرمودند که الزم است در همان سطح با موضوع برخورد شود.
باید در برابر تهدیدات آمریکا  ،مقابله به مثل کرد
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی

افزود :با جمعی از دوستان در مجلس که در این زمینه
دغدغهمند بودند در راستای لبیک گفتن به ایشان این
فراکسیون ایجاد و با همکاران همفکری شد که چه کارهایی
میتوان در مجلس انجام داد .یک کار مجلسی ،طراحی و
قانونگذاری در سطح برطرف کردن تهدیدات آمریکا یا مقابله به
مثل کردن است یعنی در جایی است که آمریکاییها میتوانند
برای کشور تهدیدی ایجاد کنند و ما آن را رفع تهدید میکنیم
یا اینکه چنانچه عملی انجام دادند ،در حوزه قانونگذاری عمل
متقابل را انجام دهیم.
yyتشکر از سپاه برای اسقاط پهپاد آمریکایی
رئیس فراکسیون اقدام پیش دستانه علیه تهدیدات آمریکا
ادامه داد :کار دیگری که میتوان انجام داد ،کارهای نمادین
است؛ به عنوان جایگاه رسمی ملی که نمایندگی ملت ایران را
دارد یا مثل بیانیهای که چندی پیش داده شد با موضوع تشکر
از اقدامی که سپاه در راستای تصمیمات نظام در خلیج فارس
برای توقیف کشتی انگلیسی انجام دادند و همچنین موضوع
وضع عوارض بر تنگه هرمز از  12طرحی بوده که انجام شده

 511/1اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
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
 139860306271001316مورخ  1398/04/12هیات اول موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کاظم وظیفه دان فرزند حسین به شماره شناسنامه
 6294صادره از زابل در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت  81/73متر مربع قسمتی از پالک  68اصلی بخش  9مشهد واقع در سیس آباد
رسالت  97کوچه دوم سمت چپ اولین کوچه سمت راست شهید صالحی اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه ظهیر الدوله محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م.الف409
تاریخ انتشار نوبت اول98/5/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/6/7 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
*************************************************
 511/2اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
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
 139860306271001452تاریخ  1398/04/25هیات اول موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن تشت زرین فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه
 901صادره از زاوه در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت  94/76متر مربع قسمتی از پالک  451فرعی از  24فرعی از  70اصلی بخش 9
مشهد واقع در طبرسی  60فتاح  32پالک  59خریداری از فهیمه کدیور محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م.الف 411
تاریخ انتشار نوبت اول98/5/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/6/7 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
***************************************************
 511/3اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
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
 139860306271001085مورخ  1398/03/27هیات اول موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا تقی شیخی فرزند محمد به شماره شناسنامه
 183صادره از مشهد در ششدانگ یک باب منزل یک باب خانه به مساحت  71/50متر مربع قسمتی از پالک  1670فرعی از  82اصلی بخش
 9مشهد واقع در خواجه ربیع مهر مادر  16پالک  3خریداری از علی اکبر پیله وران محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.م.الف415
تاریخ انتشار نوبت اول98/5/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/6/7 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
**************************************************
 511/4اداره کل ثبت و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت واسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی.برابر شماره
 139860306271001129مورخ  1398/2903هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید شاوردی فرزند عید به شماره شناسنامه
 10144صادره از خنافره در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت  99/52متر مربع قسمتی از پالک  71اصلی بخش  9مشهد واقع در مسلم
شمالی  17پالک  268اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه قهار قلی میرزا محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.م.الف 359
تاریخ انتشار نوبت اول .98/5/8 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/5/23
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
***************************************************
 511/5اداره کل ثبت و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت واسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  3آئیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی.برابر رای شماره
 139860306271001149هیات اول /موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /حسین شریفی فرزند جمعه علی به شماره شناسنامه 0950516597
صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت  120/36متر مربع قسمتی از پالک  60اصلی بخش  9واقع در خیابان بابانظر 14
بین محصل شمالی  20و  22پالک  470اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه کربالیی حسن دربان و آقا میرزا محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م.الف 357
تاریخ انتشار نوبت اول.98/5/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/5/23
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
******************************************
تاسیس،تغییراتشرکت
آگهی تغییرات حقوقی و داوری بین المللی یوسف تقی پور موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  5914و شناسه ملی  14007375007به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  16/11/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 :آقای امیر محسن تقی پور با کد ملی  0923600639با
پرداخت  300000ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء درآمد .درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ  1000000ریال به مبلغ  1300000ریال افزایش
یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشهد ()563541

است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی ادامه داد :اعضای
فراکسیون برای مراسم سالگرد شهادت مسافران هواپیمایی که
از سوی آمریکا در سال  67ساقط شد ،به بندرعباس رفته و در
مراسم شرکت کردند؛ همچنین فراکسیون از عزیزانی که در
اسقاط پهپاد آمریکایی نقش داشتند و یا از نیروی دریایی سپاه
که در جمعآوری الشه هواپیما نقش داشتند ،تشکر کرد و اینها
به عنوان کارهای نمادین فراکسیون بود.
yyاندیشمندان به کمک فراکسیون میآیند
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه سازماندهی
حوزه اجرا از فعالیتهای دیگر فراکسیون است ،تصریح کرد:
دستگاههای مختلفی که در روابط بین ایران و آمریکا در حال
فعالیت هستند؛ اعم از اندیشمندان ،گروهها و NGOها در
حیطه پیگیری اقدامات اجرایی در قالب "میز ایران" با یکدیگر
هماهنگی و همکاری میکنند.
وی با اشاره به دیپلماسی عمومی اظهار داشت :در حوزه
دیپلماسی پارلمانی ،نمایندگان میتوانند در اقدامات جهانی و

بینالمللی در برخورد با فشار آمریکاییها در حوزههای مختلف
موثر باشند .درهر  4حوزه ورود کردیم و در حوزه داخل مجلس،
برای برگزاری برخی از دورهها اقداماتی کردند و روابط آینده
شناسی روابط ایران با غرب شکل بگیرد و تاکنون  12طرح به
مجلس ارائه و اعالم وصول شده و باید پیگیری کنیم تا گردش
اینها در کمیسیونها اتفاق بیفتد .بیانیهها ،اظهار نظرها،
مصاحبهها ،شرکت در مراسمها نیز از جمله اقدامات است.
به دنبال ایجاد روابط با پارلمانهای  44کشور تحریمی علیه
آمریکا هستیم
قاضی زاده هاشمی گفت :در پیگیری مدیریت و ایجاد یک
جبهه کارهایی با کمک امور بین الملل مجلس در حال انجام
است که مجلس محوریتی برای سازماندهی اقداماتی که باید
در یک جبهه واحد در داخل کشور و با کمک دوستان بینالمللی
علیه آمریکاییها اتفاق بیفتد یعنی یک میزی باید شکل بگیرد
و آقای امیرعبداللهیان نیز اقداماتی انجام میدهند که از
طرف فراکسیون در حال پیگیری است .در حوزه دیپلماسی
عمومی نیز مقدماتی فراهم میکنیم تا با پارلمانهای  44کشور

 511/6اداره کل ثبت و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت واسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی.برابر رای شماره
 139860306271001123هیات اول /موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /حسین محمدی فرزند رستم به شماره شناسنامه  980صادره از مشهد
در ششدانگ یک باب خانه  /به مساحت  166/67متر مربع قسمتی از پالک  41فرعی از  3اصلی بخش  9واقع در شهید کریمی  26پالک 280
خریداری از مالک رسمی آقای  /علی خوارزمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م.الف355
تاریخ انتشار نوبت اول.98/5/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/5/23
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
*************************************************
 511/7اداره کل ثبت و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت واسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی.برابر رای شماره
 13986030627100798هیات اول  /موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /مهدی ریاحی مشهد فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 7050
صادره از شهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه /به مساحت  71/50متر مربع قسمتی از پالک  67اصلی بخش  9واقع در انتهای رسالت 57
خیابان شهید بهرام خزانه داری  18کوچه اول سمت چپ یک درب مانده به آخر اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه خزانه داری محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م.الف353
تاریخ انتشار نوبت اول.98/5/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/5/23
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
******************************************************
 511/8اداره کل ثبت و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت واسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی.برابر رای شماره
 139860306271001150مورخ  1398/3/30هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمحسین شکوهی راد فرزند علی به شماره
شناسنامه  159صادره از بیرجند در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت  125/47متر مربع قسمتی از پالک  71اصلی بخش  9مشهد
واقع در مسلم شمالی  9پالک  617اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه قهار قلی میرزا محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد .م.الف 351
تاریخ انتشار نوبت اول.98/5/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/5/23
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
******************************************************
 511/9اداره ثبت و اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و
 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره 139860306013000766
مورخ  1398/4/12هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
آقای حمیدرضا فتاحی مقدم نوقابی به شناسنامه شماره  411کد ملی  0941894071صادره مشهد فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یکباب مغازن
تجاری به مساحت  43/36متر مربع از پالک شماره  9887فرعی ا ز یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری
شده از خانم ها مهدیه و مهین و راضیه رسائی مالکان رسمی محرز گردیده است .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی /کثیراالنتشار
در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/5/8
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/5/23
محمد رضا اجتهادی عرب رئیس ثبت اسناد وامالک گناباد
**************************************************
 511/10اداره ثبت و اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی.نظر به دستور مواد  1و 3
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  13900920و برابر رای شماره 139860306013000501
مورخ  1398/3/7هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقای آقای
مصطفی فتاحی مقدم نوقابی به شناسنامه شماره  3908کد ملی  0942552903صادره از مشهد فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یکباب منزل به
مساحت  215/58متر مربع از پالک شماره  1984فرعی از  3اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده
مع الواسطه از آقای علی نیازی شهری مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی /کثیراالنتشار در شهرها
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/5/8
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/5/23
محمد رضا اجتهادی عرب رئیس ثبت اسناد وامالک گناباد

تحریمی ارتباط بگیریم و با شخصیتهای مستقل جهانی و
جریان مستقل رسانهای جهانی ارتباط بگیریم چراکه برخی از
چهرههای مستقل در آمریکا یا کسانی که در حکومت آمریکا
هستند اما با سیاستهای آمریکا مخالف هستند ،میخواهیم
در ارتباط باشیم که البته مقدمات اینها کمی طوالنیتر است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص
موفقیتهای این فراکسیون اظهار داشت :به نظر بنده سرعت
حرکت خوبی در فراکسیون داریم و استقبال خوبی نیز شده و
دانشمندان و اندیشمندان بیرونی نیز کمک میکنند به عنوان
مثال طرحی به عنوان اخذ عوارض که از طرف یکی از دوستان
در اندیشکدههای بیرونی آن را تهیه کردند و بحثهای آن در
حال انجام است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی خاطرنشان
کرد :موجی در حال شکلگیری از طرف فراکسیون است اما
باید ادامهدار و طوالنیتر باشد و در مجالس آینده نیز ادامه
داشته باشد و قدرتمندتر پیش رود تا آثار خود را کم کم نمایان
کند.

تاسیس،تغییراتشرکت
آگهی تغییرات حقوقی و داوری بین المللی یوسف تقی پور موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  5914و شناسه ملی
 14007375007به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  17/11/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 :آقای یوسف تقی پور کد
ملی  0931372909با دریافت  000/290ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان  000/700ریال کاهش داد  .درنتیجه سرمایه
موسسه ازمبلغ 1300000ریال به مبلغ  1000000ریال کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()563537
تاسیس،تغییراتشرکت
آگهی تغییرات شرکت نسل نرم افزارهای حرفه ای نوین اسپرلوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  2650و شناسه ملی
 14003681592به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  13/03/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :موضوع شرکت به شرح ذیل
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید :تولید و توسعه نرم افزارهای کاربردی اعم از سفارش مشتری ارائه بسته های نرم افزاری ،تولید
و توسعه بازی های رایانه ای ،تولید و ارائه رایانه ،تولید و ارائه دستگاه های جانبی ،خدمات شبکه های اطالع رسانی ،مشاوره و نظارت بر اجرای
طرح های انفورماتیکی پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد  .اساسنامه جدید
مشتمل بر  26ماده و  2تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید .به موجب سند صلح شماره  38253مورخ 05/03/1398دفتر خانه
اسناد رسمی شماره  10حوزه ثبتی تربت حیدریه ،آقای نادر سلحشور کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ  300000ریال را به خانم سمیرا زرندی فرزند
امیر به شماره شناسنامه  1050379421صادره از نیشابور واگذار نمود و از شرکت خارج گردیدند و هیچگونه سمتی در شرکت ندارند  .محل شرکت
در واحد ثبتی تربت حیدریه به آدرس جدید :خراسان رضوی ،تربت حیدریه ،شهرک ولی عصر ،خیابان حافظ ،گلستان  ،9پالک  14کد پستی
 9516134387تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تربت حیدریه ()563538
تاسیس،تغییراتشرکت
آگهی تغییرات حقوقی و داوری بین المللی یوسف تقی پور موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  5914و شناسه ملی  14007375007به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  17/11/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :آقای یوسف تقی پور باکدملی  0931372909به سمت مدیرعامل
و رئیس هیئت مدیره – آقای امیرمحسن تقی پور باکدملی 0923600639به سمت نائب رئیس هیئت مدیره موسسه برای مدت نامحدود انتخاب
گردیده اند  .و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()563539
وضوعتاسیس،تغییراتشرکت
آگهی تغییرات شرکت آسابرودت طوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  48451و شناسه ملی  10380648183به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  05/01/1398و ونامه شماره 0613مورخ  03/02/1398انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل ونقل بین
المللی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس استان خراسان رضوی  ،شهرستان مشهد  ،بخش
مرکزی  ،شهر مشهد ،ده دی  ،خیابان امام خمینی[30آخوندخراسانی ، ]19خیابان امام خمینی  ،پالک  ، 0مجتمع تجاری اداری مرمر  ،طبقه 5
 ،واحد  14تلفن  38114747کدپستی 9136913915 :تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()563540

تاسیس،تغییراتشرکت
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زرین رایحه ماندگار احسان درتاریخ  17/04/1398به شماره ثبت  68713به شناسه ملی
 14008451916ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :فراوری ،
تولید و توزیع  ،پخش و بسته بندی و فرموله کردن انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی و محصوالت باغی و کشاورزی فراوری  ،تولید و توزیع ،
پخش و بسته بندی و فرموله کردن و طراحی انواع محصوالت کاغذی  ،بهداشتی  ،منسوجات و سلولزی فراوری  ،تولید و توزیع  ،پخش و بسته بندی
و فرموله کردن و طراحی انواع محصوالت و قطعات پالستیکی و نایلونی و مصنوعات تزریقی و بادی  ،فراوری  ،تولید و توزیع  ،پخش و بسته بندی و
فرموله کردن انواع محصوالت و فراورده های شیمیایی و آرایشی بهداشتی و دارویی  ،صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای
نمایندگی داخلی و خارجی برگزاری و شرکت درمناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ایجاد توسعه  ،راه اندازی و مشارکت در انواع پروژه های
بازرگانی ،خدماتی  ،صنعتی  ،تولیدی و بسته بندی در داخل و خارج از کشور برگزاری و شرکت در همایش ها و نمایشگاه ها  ،ایجاد شعب و اعطای
نمایندگی در سراسر کشور اخذ نمایندگی داخلی و خارجی برگزاری و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها
و موسسات دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان خراسان رضوی  ،شهرستان مشهد  ،بخش مرکزی  ،شهر مشهد ،مجیدیه  ،خیابان
ش دهقان [صادقیه-1/1مجیدیه ، ]2/33کوچه شهید دهقان  ، 6پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  9186365680سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم طیبه معلمی به شماره ملی  0730963144دارنده 600000
ریال سهم الشرکه آقای احسان رضائی به شماره ملی  0925364924دارنده  370000ریال سهم الشرکه آقای عباسعلی رضائی به شماره ملی
 4910620079دارنده  30000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم طیبه معلمی به شماره ملی 0730963144و به سمت مدیرعامل به
مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای احسان رضائی به شماره ملی 0925364924و به سمت رئیس هیئت
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر
االنتشار صبح امروز خراسان رضوی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی
باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()565175
مفقودی
برگ سبز خودرو وانت پراید تیپ  151سیستم سایپا مدل 1396به شماره پالک  793ط  24ایران  36شماره موتور  M13/5981700و شماره
شاسی  NAS451100H4971795مربوط به محمد امین عبدالهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی
برگ سبز موتور سیکلت سیستم دایچی تیپ  125CCمدل  1393به شماره پالک  29318 – 772شماره موتور  0125N2G326188و شماره تنه
 N2G**125V9310320مربوط به اکبر حسین زائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو تیپ 206مدل  1382به شماره پالک  784ج  53ایران  42شماره موتور  10FSJ54485816و شماره شاسی
 0082635771مربوط به امیرحسین نامنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی
کارت – سند و برگ سبز خودرو سواری پراید مدل  1390به شماره پالک  739و  85ایران  42مربوط به حسن باقرزاده مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی
کارت و برگ سبز یک دستگاه ماشین آالت تراکتور داخلی مدل تک دیفرانسیل  ITM285مدل  1388به شماره پالک  656ک  11ایران 11
شماره موتور  LFW06341Vو شماره شاسی  H06651مربوط به محمدحسین امین یار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی
برگ سبز موتور سیکلت سیستم برزین تیپ  125CCمدل  1384به شماره پالک  73485 – 769شماره موتور  CDI05060229و شماره تنه
 NDM**125A8412827مربوط به غالمرضا بستانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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برنامهپروازيهواپيمايياسمان

نيمسالاول1398

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

استاندار خراسان رضوی گفت :باید بازار
آب را در استان به راه بیندازیم زیرا تا زمانی که
این مهم راه اندازی نشود مشکالت مربوط به
تامین آب بخش صنعت حل نمی شود.
علیرضا رزم حسینی روز سه شنبه در
نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
خراسان رضوی که با موضوع بررسی
عملکرد معین های اقتصادی شهرستان
های کاشمر ،بردسکن و خلیل آباد در مشهد
برگزار شد افزود :خوشبختانه معین های این
سه شهرستان جزء معین های موفق بوده
اند و می توانند در رسته هایی مانند فرش
سرآمد استان خراسان رضوی باشند.وی
اضافه کرد :در نخستین سفرهایی که در
قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی
به نقاط مختلف خراسان رضوی انجام گرفت
تاکید در همه نشست ها مبنی بر ایجاد
انسجام داخلی برای توسعه بود تا با بهره
گیری از نیروهای کارآمد بخش خصوصی
بتوان در نقاط مختلف به ویژه روستاها
اشتغال ایجاد کرد و توسعه اقتصادی را رقم
زد.استاندار خراسان رضوی گفت :هم اینک
که چندین ماه از اجرای طرح مثلث توسعه
اقتصادی – فرهنگی می گذرد بخش عمده

بازارآب

مجلسبان

قراردادهای فروش خودرو یکطرفه و به
نفع فروشندگان است

ای از توسعه منطقه ای اتفاق افتاده است و
پیگیر خواهیم بود تا این مهم استمرار یابد.
رزم حسینی با اشاره به مزایای توسعه طرح
گردشگری در خراسان رضوی گفت :بهره
گیری از ظرفیت های گردشگری هر منطقه
از استان بیشترین مزایا را دارد به نحوی که
با کمترین هزینه می توان بیشترین اشتغال
را ایجاد کرد.وی ادامه داد :در شهرستان
های کاشمر ،بردسکن و خلیل آباد صنعت
دام به طور قابل توجهی فعال است که از
این فرصت در کنار زیبایی های طبیعت
این سه شهرستان می توان برای توسعه
صنعت گردشگری در این منطقه بهره
گرفت.استاندار خراسان رضوی گفت :باید
برای هر شهرستان از خراسان رضوی نقشه
گردشگری و میراث فرهنگی تدوین شود تا
بتوان از این نقشه برای جلب سرمایه گذاری
و توسعه اشتغال استفاده کرد.رزم حسینی با
اشاره به وجود موانع توسعه در اجرای طرح
مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی افزود :در
تالش هستیم بتوانیم موانع را در هر منطقه
از سر راه برداریم و اگر مسائل در استان قابل
حل نبود پیگیر حل آن در سطح ملی یا در
ستاد تدبیر استان خواهیم بود.وی با تاکید
بر تالش در جهت آسان سازی مقررات برای

معین های اقتصادی در سطح روستاها
اضافه کرد :فرآیند استعالم ها کوتاه خواهد
شد و از یک ماه به پنج روز کاهش می یابد.
استاندار خراسان رضوی گفت :باید بازار آب
را در استان به راه بیندازیم زیرا تا زمانی که
این مهم راه اندازی نشود مشکالت مربوط به
تامین آب بخش صنعت حل نمی شود.رزم
حسینی افزود :هم اینک هر متر مکعب آب
در خراسان رضوی به مبلغ  ۳۵۰هزار ریال
به بخش صنعت فروخته می شود.معاون
هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان
رضوی نیز در این نشست گفت :در حوزه
فعالیت سرمایه گذاران در بخش طرحهای
انرژی خورشیدی در شهرستان های خلیل
آباد ،کاشمر و بردسکن مجوز افرادی که
عملکرد ضعیفی داشتند باطل می شود.
علی رسولیان درباره فعالیت فرودگاه کاشمر
نیز افزود :تاکنون دو نشست با سرمایه گذار و
مسئوالن مرتبط برگزار و توافقات اولیه انجام
شده است و در تالش هستیم زمینه دریافت
تسهیالت صندوق توسعه ملی برای این
طرح را فراهم کنیم.
yyفاضالب
باید بحث فاضالب به عنوان سرمایه در
استان بررسی شود

در ادامه محمدرضا اورانی ،رئیس سازمان
جهاد کشاورزی خراسان رضوی ،اظهار کرد:
ما طی سالهای  96و  97در حوزه شهرستان
کاشمر  415طرح با اعتبار  49میلیارد و
 818میلیون تومان از محل تسهیالت و
کمکهای فنی اعتباری اجرا کردیم ،در
خلیلآباد  570طرح با اعتبار  33میلیارد
و  294میلیون تومان و در حوزه بردسکن
 563طرح با اعتبار  35میلیارد و 569
میلیون تومان اجرا شده است .شاکله هر سه
شهرستان کشاورزی است.وی اضافه کرد:
باید پولی که در حوزه صنعت و کشاورزی
هزینه کردیم را در استان قبل از انقالب و بعد
از آن مقایسه کنیم .من سه درخواست دارم.
صنعت و شرب در استان با کمبود آب روبهرو
است .ما در ورود استانداری به بحث انتقال
آب از عمان و خلیج فارس به استان در کنار
شما هستیم.اورانی خاطرنشان کرد :اکنون
باید بحث فاضالب به عنوان سرمایه در

استان بررسی شود ،فاضالبی که در مشهد
و در برخی شهرستانهای ما وجود دارد ،اگر
دولت سرمایه داشته باشد ،باید بخش آب
و فاضالب را تعیین تکلیف کند و اگر ندارد
آب باید در کوتاهترین مدت توسط بخش
خصوصی تصفیه شده و در اختیار صنعت
قرار گیرد.رئیس سازمان جهاد کشاورزی
خراسان رضوی بیان کرد :امروز در سرخس
و کالت آب داریم اما هدر میرود .از سال
 69تا پایان  92علیرغم اینکه سامانههای
نوین آبیاری اهمیت داشتند 110 ،هزار
هکتار و از زمان دولت آقای روحانی از 93
تاکنون  68هزار هکتار در استان اجرا شد.
در بخش کشاورزی باید سرمایهگذاری شود
که اگر این کار صورت نگیرد ،بهرهوری و ارتقا
پیدا نمیکند .کشاورز مقصر نیست ،ما بنابر
انتظاراتی که از بخش کشاورزی داشتیم،
باید در این بخش سرمایهگذاری میکردیم
که این کار را انجام ندادیم.

نائب رییس اتاق ایران و چین  ۵دلیل آرامش بازار ارز را تشریح کرد

تا پایان سال ارز گران نمیشود

یک عضو اتاق بازرگانی با اشاره به وضعیت اقتصادی و شرایط سیاسی
ایران پیشبینی کرد آرامش بازار ارز تا پایان سال تداوم داشته باشد.به گزارش
خبرآنالین ،مجیدرضا حریری ،فعال اقتصادی و نائب رییس اتاق بازرگانی ایران و
چین با اشاره به مهار بازار ارز و ماندگاری قیمت در کانال یازده هزار تومان گفت:
به نظر می رسد باالخره ابزارهای مدیریتی برای مهار نوسان بازار به درستی
مورد استفاده قرار گرفته و بازار ارز با آرامشی نسبی روبروست که این وضعیت
میتواند در تزریق آرامش به دیگر بازارها نیز موثر واقع شود .وی با اشاره به اینکه
در دوره های افزایشی نیز من مسئولیت را متوجه بانک مرکزی میدانم ،گفت:
من همواره گفتهام هنگامی که یک نوسان بیش از  ۱۵روز به طول میانجامد،
قطعا مسبب آن بانک مرکزی است و اکنون نیز که بالغ بر یک ماه از کنترل بازار
ارز میگذرد ،به نظر من بیشترین سهم را در آن بانک مرکزی داشته است .این
فعال اقتصادی با اشاره به اینکه  ۹۰درصد صادرات کشور توسط چند ده شرکت
دولتی و خصولتی انجام می شود ،ادامه داد :اینجاست که سهم مدیریت مناسب
در بازار روشن می شود ،در یک سال گذشته که آقای همتی سکان امور در
نهاد سیاستگذار پولی را بر عهده دارد ،به بازار آرامش داده و تصمیمات وی در
بخشهایی چون نظارت عمال دست این نهاد برای مدیریت بازار را بازتر از هر

زمانی کرده است .این مهم ناشی از آن است که برای اولین بار در سالهای پس
از انقالب بانک مرکزی اختیاراتی در حد وظایف خود دارد و خوشبختانه در این
زمان جناب همتی هم با استفاده از توانایی موجود عملکرد مقبولی داشتند.او
تاکید کرد :به طور مثال تا سال گذشته شاهد بودیم که تعداد زیادی دستگاه پوز
در کشورهای دیگر وجود داشت که از این طریق به راحتی ارز کشور خارج میشد
ولی خوشبختانه این دستگاهها جمع آوری شدند و این راه بسته شد.عالوه بر این
نظارت بر ارزهای صادراتی به خوبی دنبال شد و ارز نیما نیز به تدریج به قیمت
بازار آزاد نزدیکتر شد .درنتیجه مجموعه ای از عوامل در کنار سیاستگذاری های
اصولی در شرایطی که شوکهای سیاسی چون زدن پهباد آمریکایی ،بحران
نفتکشها و ...عمال کنترل بازار پول را در دست بانک مرکزی نگه داشت .این
در حالی است که پیش تر هر کدام از این اتفاقات می توانست بازار ملتهب کند.
yyآرامش بازار ارز ادامه دارد
حریری با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در شرایط کنونی باید به سمت حمایت
از تولید حرکت کند ،ادامه داد :در شرایط فعلی با افزایش نرخ ارز  ،قاچاق
نفع اقتصادی خود را تا حد زیادی از دست داده است و فرصتی متفاوت برای
حمایت از تولید ملی و با کیفیت در ایران ایجاد شده و باید از این فرصت بهره الزم

را برد .حریری با اشاره به آمار واردات کشور نیز گفت :این میان واردات کشور
به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم روند نزولی به خود گرفت به گونه ای
که در دو سه سال پیاپی ساالنه کاهش  ۲۰تا  ۲۵درصدی در این بخش دیده
شد .کاهش قدرت خرید در عمل تقاضا برای کاالهای خارجی را کاهش داد که
این نیز به حفظ ثبات بازار یاری رسانده است .به گفته وی به این ترتیب توقف
فعالیت دستگاههای پوز ،نظارت بر بازگشت ارزهای صادراتی ،کاهش واردات
و مهار قاچاق به همراه مدیریت درست بازار مهمترین دالیل تداوم آرامش در
بازار ارز است و انتظار داریم بازار ارز تا پایان سال در شرایط با ثبات باقی بماند.
عضو اتاق ایران و چین در توضیح این مطلب ادامه داد :حمایت از تولیدی که
تاکنون در کشور صورت گرفته عمال یک شکست بزرگ بوده است و در حالی
که ایران در تقریبا اغلب صنایع حضور دارد اما در هیچ صنعتی سرآمد نیست
زیرا تولیدکنندگان ایران تنها بازار  ۸۰میلیونی داخلی که سرانه مصرفی اندکی
دارند را مدنظر دارد .درنتیجه به باور من حمایت از تولید به شکلی که تاکنون
صورت گرفته به سود کشور نیست بلکه حمایت موثر ،حمایتی است کوتاه مدت،
هدفمند و با آماده نمودن شرایط برای تولیدات گسترده برای بازارهای جهانی
است.

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس
میگویــد قراردادهــای فــروش خــودرو تقریبــا
یکطرفــه و بــه نفــع فروشــندگان اســت و مــردم
اختیــار و قدرتــی در تغییــر مفــاد قرادادهــا
ندارنــد.
حمیــد گرمابــی عضــو کمیســیون صنایــع و
معــادن مجلــس دربــاره خبرهــای منتشــر شــده
در فضــای مجــازی مبنــی بــر ممنــوع الخــروج
شــدن مدیرعامــل گــروه خودروســازی ســایپا،
گفــت :شــرکتهای خودروســازی مبــادالت
مالــی و بانکــی بســیاری دارنــد بــه همیــن
دلیــل ممکــن اســت برخــی از چکهــای ایــن
شــرکتها برگشــت خــورده و دچــار مشــکل شــده
یــا بــا مباحــث مالیاتــی و  ....درگیــر شــوند؛ در
صورتــی کــه مراجــع ذیربــط بــا ایــن شــرکتها
همراهــی نکــرده و قوانیــن را مــو بــه مــو اجــرا
کننــد ممنــوع الخــروج مدیــران بســیاری از
شــرکتها امــری کامــا عــادی خواهــد شــد.
ممنــوع الخــروج شــدن مدیرعامــل ســایپا
تعجــبآور نیســت
نماینــده مــردم نیشــابور و فیــروزه در مجلــس
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه در صورتــی
کــه ممنــوع الخــروج شــدن مدیــر عامــل ســایپا
واقعیــت داشــته باشــد تعجــب نمیکنــم ،افــزود:
در مــاه هــای اخیــر بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی
بســیاری از مدیــران واحدهــای تولیــدی و
شــرکتها بــا مشــکالتی ماننــد بدهــی ،مالیــات
و ...دســت و پنجــه نــرم میکننــد کــه بــه واســطه
ایــن مشــکالت ممنــوع الخــروج نیــز مــی شــوند.
مــردم اختیــار و قدرتــی در تغییــر مفــاد قــراداد
فــروش خــودرو ندارنــد
وی همچنیــن دربــاره انتقاداتــی کــه رییــس
ســازمان بازرســی از نحــوه فعالیــت خودروســازان
داشــت ،اظهــار کــرد :قراردادهــای فــروش خودرو
تقریبــا یکطرفــه و بــه نفــع فروشــندگان اســت و
مــردم اختیــار و قدرتــی در تغییــر مفــاد قرادادهــا
ندارنــد البتــه ایــن رونــد در بســیاری از قراردادهــا
ماننــد قراردادهــای بانکــی کــه بــه واســطه آن
بانکهــا بــه مشــتریان خــود تســهیالت پرداخــت
میکننــد ،نیــز دیــده میشــود.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس
شــورای اســامی ادامــه داد :شــرایط قراردادهای
خودروســازان بــه گونــه ای اســت کــه مــردم یــا
بایــد مفــاد قــرارداد را امضــا کننــد یــا از خریــد
منصــرف شــوند و راه ســومی بــرای آنهــا وجــود
نــدارد.
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سوژه
یک عضو کمیسیون انرژی:

استفاده از کارت سوخت محدودیتی
ندارد

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر
اینکه هدف از احیای کارت سوخت اعمال کنترل
و نظارت برای جلوگیری از قاچاق سوخت است،
گفت :برای اینکه بدانیم که آیا بنزین از طریق
خودروها از جایگاههای سوخت خارج شده و قاچاق
میشود و یا اینکه از طریق دیگری قاچاق میشود
کارت سوخت سیاست خوبی است.
اسدالله قره خانی در گفتوگو با ایسنا با اشاره
به آغاز سوخت گیری با استفاده از کارت سوخت
بیان کرد :از امروز سوخت گیری با استفاده از کارت
سوخت در جایگاه های سوخت آغاز شده و حق
کسی ضایع نمی شود .استفاده از کارت سوخت
محدودیتی ندارد و نه بحث سهمیه بندی و نه بحث
افزایش قیمت در میان است فلذا حق کسی ضایع
نخواهد شد.
وی در ادامه اظهار کرد :این اقدام از امروز در
چند شهر بزرگ آغاز شده است و بعد به سایر شهرها
گسترش داده می شود .اکنون در روند سوخت
گیری مشکل خاصی وجود ندارد و حتی اگر افرادی
تاکنون کارت سوخت دریافت نکرده باشند می
توانند سوخت گیری کنند و مشکلی در روند سوخت
گیری آنان فعال وجود ندارد تا زمانی که همه افراد
کارت های خود را دریافت کنند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد:
هدف استفاده از کارت سوخت مدیریت قاچاق
سوخت است .بخشی از قاچاق سوخت از طریق
جایگاه های سوخت انجام می شود .برخی از جایگاه
ها مواد هیدروکربنی را از بورس خریداری کرده و در
فرآیندی شکست هایی را در مولکول ها ایجاد کرده و
آن را به مواد سبک نزدیک به بنزین تبدیل می کنند.
شنیده شده در این جایگاه ها تانکر سوخت با این
مواد مخلوط شده و سپس به خارج از مرزها برده می
شود.
قره خانی در پایان تاکید کرد:هدف از استفاده
از کارت سوخت کنترل و نظارت برای جلوگیری از
قاچاق است .کارت سوخت یک سیاست است برای
کنترل قاچاق که اگر در آن موفق نشویم باید به
سمت اتخاذ تصمیمات دیگر برویم.

پوکی استخوان قرار دارند.محققان استرالیایی اظهار
داشتند :پس از  ۵۰سالگی حدود  ۴۰درصد از زنان و
 ۲۵درصد از مردان دچار شکستگی استخوان میشوند
که این شکستگی آنان را در معرض شکستگیهای
بیشتر قرار میدهد .هرچند ،در حال حاضر کمتر از ۳۰
درصد زنان و  ۲۰درصد از مردان که دچار شکستگی
شدهاند از داروهای تایید شده پوکی استخوان دریافت
میکنند.یکی از محققان این مطالعه گفت :این باور
اشتباهی است که تنها زنان دچار پوکی استخوان
میشوند و بسیاری از افراد داروهای تجویزی توصیه
شده مصرف نمیکنند .این درحالیست که داروهای
پوکی استخوان نه تنها خطر شکستگیهای بیشتر را
کاهش میدهد بلکه خطر مرگ و میر را در دوره ۱۵
ساله کاهش میدهد.

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی عهده
دار بررسی آسیبهای اجتماعی

کشف  ۳۵هزار قرص غیر مجاز در اتوبوس
اتوبـوس حامل قرصهـای غیرمجاز توسـط مامـوران انتظامی
شهرسـتان تربیت حیدریه توقیف شـد.
به گـزارش ایلنا ،سـرهنگ علـی اکبر کیانـی گفـت :ماموران
انتظامی ایسـتگاه بازرسـی شـهید شـیردل کامه حین کنترل
خودروهـای عبـوری بـه یـک دسـتگاه اتوبـوس کـه به سـمت
مشـهد در حرکت بود ،مشـکوک شـدند و آن را به منظور بررسـی
بیشـتر متوقف کردند.
وی افـزود :ماموران در بازرسـی از ایـن اتوبوس ۳۵ ،هـزار عدد
قـرص خارجـی غیرمجـاز کـه داخـل چنـد کارتـن در اتوبوس
جاسـازی شـده بود ،کشـف کردند.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان تربـت حیدریه به دسـتگیری
و معرفـی یک متهـم به مراجـع قضائـی در این رابطه اشـاره

داشته باشیم.
روحانی ادامه داد :با هزینهکرد زکات در محل جمع
آوری شده اثرات آن برای مردم ،خیران و نیازمندان
مشهود خواهد شد و زمینه تشویق در این امر برای همه
فراهم می شود.
وی به فعال بودن گروههای جهادی در شهرستانها
اشاره و بیان کرد :با پرداخت زکات در جامعه اسالمی
می توان به مشکالت پایان داد چنانکه در این زمینه
شاهد هستیم شهرستانهایی که در بحث پرداخت زکات
فعال هستند ،رونق بسیار خوبی دارند.
وی ادامه داد :هرجا که اثربخشی کار دیده شود
مردم به طور داوطلبانه پای کار حاضر می شوند و
مشارکت می کنند.
مسئول بسیج سازندگی سپاه امام رضا بیان کرد:
با امضای این تفاهم نامه بسیج سازندگی و دبیرخانه
های شورای زکات در شهرستانها با همکاری مساجد
وپایگاههای فعال استان نسبت به جذب زکات اقدام
می کنند و زکات جمع آوری شده از هر محل در همان
محل هزینه می شود.
شایسته ذکر است :این تفاهم نامه بین کمیته امداد
خراسان رضوی و سازمان بسیج سازندگی سپاه امام
رضا از امروز به مدت  ۲سال و در  ۷بند امضا شد.

یـــک شـــرکت کوچـــک
آمریکایـــی واکســـنی ســـاخته
اســـت کـــه بـــا آشـــکارکردن
ســـلولهای ســـرطانی بـــرای سیســـتم ایمنـــی
بیمـــار ،درمـــان ســـرطان را ممکـــن میکنـــد.
بـــه گـــزارش روزنامـــه نیویـــورک تایمـــز ،شـــرکت
آمریکایـــی مورفوجنســـیس کـــه در حـــوزه توســـعه و
تحقیق ــات ژن و س ــلول درمان ــی فعالی ــت م ــی کن ــد،
واکس ــنی ب ــرای س ــرطان س ــاخته اس ــت ک ــه در زم ــان
حاض ــر در مرحل ــه آزمایش ــات بالین ــی ق ــرار دارد.
ای ــن واکس ــن ک ــه  ImmuneFxن ــام دارد سیس ــتم
ایمنـــی بـــدن را بـــه گونـــه ای تربیـــت میکنـــد تـــا
ســـلولهای ســـرطانی را شناســـایی کـــرده و از بیـــن
ببـــرد.

ســـرعت بـــاالی جهـــش و تغییـــر ســـلولهای
ســـرطانی کار شناســـایی و تعییـــن موقعیـــت آنهـــا
را بـــرای سیســـتم ایمنـــی بـــدن دشـــوار میکنـــد.
 ImmuneFxبـــا اســـتفاده از ژن و ســـلول درمانـــی،
ســـلولهای ســـرطانی را وادار میکنـــد تـــا یـــک آنتـــی
ژن خـــاص باکتریایـــی را روی ســـطح خـــود نشـــان
دهن ــد ،رون ــدی ک ــه کار سیس ــتم ایمن ــی ب ــدن ب ــرای
تشـــخیص و شناســـایی آنهـــا را ســـادهتر میکنـــد.
تحـــت چنیـــن شـــرایطی سیســـتم ایمنـــی
بـــدن بیمـــار میتوانـــد بـــه تنهایـــی و بـــدون نیـــاز
بـــه اشـــعه ،شـــیمی درمانـــی و دیگـــر روشـــهای
درمانـــی و فـــارغ از تمـــام عـــوارض جانبـــی
ناشـــی از آنهـــا ،بـــا ســـلولهای ســـرطانی مبـــارزه
کند.

گزارش
و به شـهروندان توصیـه کرد :از مصـرف خودسـرانه و غیراصولی
قـرص و دارو بـدون نظـر پزشـک متخصـص خـودداری کننـد
تـا قربانـی افـراد سـودجو که بـرای طمـع خود دسـت بـه هر
اقدامـی میزنند ،نشـوند.
واژگونی پراید در بجستان جان  ۷نفر را گرفت
واژگونـی یـک دسـتگاه خـودرو پرایـد در جـاده بجسـتان به
فـردوس در خراسـان رضـوی هفـت نفـر را مصـدوم کرد.
رئیـس مرکـز کنتـرل و هماهنگی عملیـات جمعیـت هالل
احمـر خراسـان رضوی روز سـه شـنبه به خبرنـگار ایرنـا گفت:
این حادثـه صبح امـروز به دلیـل نامعلـوم در کیلومتـر  ۱۵جاده
بجسـتان به فـردوس روی داد.
محسـن گـودرزی افـزود :در ایـن حادثـه هفت نفـر مصدوم
شـدند که توسـط نیروهـای هلال احمر بـه نزدیک تریـن مرکز
درمانـی انتقـال یافتند.
شهرستان بجستان در  ۳۰۱کیلومتری مشهد قرار دارد.
سانحه رانندگی در مسیر تایباد-خواف یک کشته برجای گذاشت
تصـادف یـک دسـتگاه وانت مـزدا با مینـی بـوس ون در جاده
خـواف بـه تایبـاد یک کشـته به جا گذاشـت
رئیـس مرکـز کنتـرل و هماهنگی عملیـات جمعیـت هالل
احمـر خراسـان رضوی روز سـه شـنبه به خبرنـگار ایرنـا گفت:
در ایـن حادثـه که صبـح امـروز در کیلومتـر  ۳۵جاده خـواف به
تایبـاد روی داد ،راننده خودرو ون جان خود را از دسـت داد و سـه
نفر دیگـر مصدوم شـدند.
حسـن گـودرزی افزود :علـت این حادثه توسـط پلیـس راه در
دست بررسـی است.
شهرستان خواف در  ۲۷۵کیلومتری مشهد قرار دارد.

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی از سوی شبکه
جامع دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان
به عنوان مسئول بررسی آسیب های اجتماعی این
منطقه تعیین شد.
رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی روز سه
شنبه به خبرنگار ایرنا گفت :تاکنون مطالعات اولیه
و ساختارسازی های الزم پیرامون بررسی گسترده
آسیب های اجتماعی انجام گرفته است تا از ابتدای
مهرماه با فعال شدن دبیرخانه بررسی آسیب های
اجتماعی استان در این دانشگاه این مهم به طور
جدی وارد مرحله عملیاتی شود.
عزیزالله نژادعلی افزود :این دانشگاه از نوع
دانشگاه های دولتی است که بسیاری از دانشجویان
در واحدهای مختلف آن تحصیل می کنند و ۳۵
درصد از دانشجویان کارشناسی ارشد کشور در مرکز
این دانشگاه مشغول تحصیل هستند.
وی اظهار داشت :یکی از مزیت های این دانشگاه
محوریت کتاب در رشته های مختلف است و طبق
آیین نامه وزارت علوم آموزش ها در دانشگاه پیام نور
با استانداردهای آموزشی مطابقت دارد.
وی گفت :آزمون های پایان نیمسال تحصیلی
دانشگاه پیام نور در کشور یکسان و در ساعت
مشخص برگزار می شود و اگر دانشجویی امکان
شرکت در آزمون محل تحصیل خود را نداشت می
تواند با حضور در هر یک از واحدهای دانشگاه پیام
نور کشور در آزمون درس خود شرکت کند.
رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی افزود:
بیش از  ۱۰درصد آزمون های دانشگاه پیام نور به
صورت الکترونیکی و بدون استفاده از کاغذ انجام
می گیرد و این دانشگاه تالش دارد برگزاری آزمون
های الکترونیکی را به حداکثر برساند.
نژادعلی با بیان اینکه دانشگاه پیام نور کمترین
شهریه را در بین دانشگاه های کشور دارد ،اظهار
داشت :این مرکز آموزش عالی با دو بانک و دو نهاد
قرارداد منعقد کرده است و در ابتدای شروع هر
نیمسال تحصیلی به هر دانشجو تسهیالت با حداقل
سود برای تامین شهریه پرداخت می کند.
وی گفت :این دانشگاه دارای  ۳۰مرکز و واحد
دانشگاهی در این استان و  ۲۵هزار دانشجو در
مقاطع کارشناسی تا دکتراست.
وی افزود :منطقه  ۹دانشگاه پیام نور کشور
نیز از چهار استان خراسان رضوی ،خراسان
شمالی ،خراسان جنوبی و سمنان تشکیل
شده که در مجموع حدود  ۴۰هزار دانشجو
دارد.

ابراز نگرانی معاون کل وزارت بهداشت از ترویج طب دفاعی در
کشور

ممکن شدن درمان سرطان با ساخت واکسن آن

حوادث
سه کشته در اثر تصادف در نیشابور
برخـورد خـودرو سـواری پـژو  ۲۰۶بـا خـودرو وانـت در جاده
قدیـم نیشـابور بـه مشـهد سـه کشـته و  ۶مجـروح بـه جـا
گذاشـت.
مسـئول روابط عمومـی مرکز مدیریـت حـوادث و فوریت های
پزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد روز سـه شـنبه به
خبرنـگار ایرنـا گفت :در پـی این حادثه کـه صبح امـروز در جاده
قدیـم مشـهد به نیشـابور و بعـد از کارخانـه کمپوسـت رخ داد،
چهـار دسـتگاه آمبوالنـس اورژانـس  ۱۱۵و یک دسـتگاه اتوبوس
آمبوالنـس بـه محـل حادثه اعزام شـدند.
محمـد علیشـاهی افـزود :در ایـن حادثـه سـه نفـر جـان
باختنـد و  ۶مصدوم نیـز به بیمارسـتان امدادی مشـهد انتقال
یا فتند .
نیشابور در  ۱۳۰کیلومتری مشهد واقع است.

رفع محرومیت کمک میکند.
وی با عنوان اینکه امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه
شاهد ساماندهی زکات باشیم ،یادآور شد :این تفاهم
نامه بین کمیته امداد و سازمان بسیج سازندگی سپاه
امام رضا از امروز به مدت  ۲سال و در  ۷بند امضا شد.
وی افزود :با مدیریت و سازماندهی درست
جمعآوری زکات در وهله اول امورات محرومین و دوم
امورات عمرانی و عامالمنفعه مرتفع میشود.
 yyزکات راهگشای مشکالت خانوادههای نیازمند
مسئول بسیج سازندگی سپاه امام رضا گفت :با
پرداخت زکات می توان به مشکالت خانواده های
نیازمند پایان داد و برای آنها راهگشایی کرد.
سرهنگ محمد روحانی در مراسم انعقاد تفاهمنامه
بین کمیته امداد خراسان رضوی و سازمان بسیج
سازندگی سپاه امام رضا(ع) افزود :این سازمان و گروه
های جهادی ماموریت دارند تا نسبت به رفع محرومیت
و فقرزدایی اقدام کنند.
وی در این نشست به ثمرات زکات اشاره و عنوان
کرد :هر شهری که در امر زکات بیشتر فعالیت دارد از
افتهای گوناگون مصون میماند ،امیدواریم بتوانیم
تا با همکاری نیروهای جهادی و امداد و شورای زکات
به مدیریت درستی در جهت بهرهوری هر چه بیشتر

و افزایش مهاجرت معکوس در روستاها کمک کرد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی در خصوص
همکاری با بسیج در این امر مهم افزود :حضور دوستان
بسیجی و گروههای جهادی یکی از تجلیهای مردمی
کردن این جریان است با امید آنکه رشد و توسعه با
مشارکت مردم سریعتر به مقصد خود برسد.
وی در پایان افزود :در نظر داریم که طرح
احیای قنات در راستای این جریان برای کمک به
زیرساختهای بخش کشاورزی بعد از محرومیتزدایی
را اجرا کنیم با امید اینکه از محل جمعآوری زکات
و احیای قنات شاهد کاهش مهاجرات و افزایش
اشتغالزایی باشیم.
yyاستفاده از ظرفیت مساجد در فرهنگسازی
پرداخت زکات
همچنین در این جلسه ،رئیس اداره اجرایی زکات
گفت :هدف از انعقاد این تفاهم نامه تبلیغ ،ترویج،
فرهنگسازی ،جمع آوری و هزینه کرد زکات ،استفاده از
ظرفیت مساجد و پایگاه های بسیج فعال استان است.
حجت االسالم سید محمد حسینی باتاکید بر اینکه
آثار و فواید پرداخت زکات در جامعه باید تبیین شود،
ادامه داد :این امر در جامعه به فرهنگسازی ،اقتصاد،
اشتغالزایی ،توانمندسازی خانوادههای مستضعف و

تاثیر داروهای پوکی استخوان بر کاهش خطر مرگ و میر
معتقدند
متخصصان
مصرف داروهای پوکی
استخوان با کاهش خطر مرگ و
میر زودهنگام مرتبط است.
به گزارش ایسنا،محققان استرالیایی بر اساس
دو مطالعه دریافتند داروهای بیسفوسفونات نیتروژن
که معموال در درمان پوکی استخوان تجویز میشوند
خطر مرگ و میر زودهنگام را در یک گروه  ۶۰۰۰نفری
حدود  ۳۴درصد کاهش دادهاند.به گفته محققان
کاهش خطر مرگ زودهنگام ناشی از مصرف داروهای
پوکی استخوان به طور چشمگیری به دلیل جلوگیری
از تخریب حجم استخوانی است .یافتههای بدست
آمده نشاندهنده فوائد حائز اهمیت داروهای تایید
شده پوکی استخوان برای افرادی است که در معرض

خبر

وحدانهآخوندشریف

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی گفت :با
اجرای طرح «زکات قنات» می توان به اشتغالزایی،
کاهش مهاجرت و افزایش مهاجرت معکوس در
روستاها کمک کرد.
به گزارش صبح امروز حبیب الله آسوده در مراسم
انعقاد تفاهم نامه در امر زکات بین کمیته امداد خراسان
رضوی و سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا(ع)
که صبح روز سهشنبه در محل کمیته امداد برگزار
شد افزود :طرح احیای قنات در راستای کمک به
زیرساختهای بخش کشاورزی بعد از محرومیتزدایی
را اجرا کنیم با امید اینکه از محل جمعآوری زکات
و احیای قنات شاهد کاهش مهاجرات و افزایش
اشتغالزایی باشیم.
وی بیان کرد:زکات یکی از محورهای اصلی الگوی
ایرانی اسالمی پیشرفت و متعادلکننده اقتصاد در
جامعه است و درآیات قران در کنار اقامه نماز بر اخذ
زکات هم تأکید شده،لذا عالوه بر بعد معیشتی در
حوزه اقتصاد بر بعد مادی و اخروی هم در حوزه نماز
توجه شده است.
وی تصریح کرد :به منظور احیای فریضه زکات الزم
است تا همچون نماز که امام جماعت داریم در بحث
زکات هم امام زکات داشته باشیم تا مسائل این امر به
بهترین نحو برای مردم تبیین شود.
آسوده اظهار کرد :زکات به عنوان یکی از فرایض
دینی تعادل کننده اقتصاد در جامعه است تا آنجا که
در  ۳۲جای قرآن کریم اخذ زکات و اقامه نماز همراه
هم هستند.
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی با اعالم
اینکه با امضای این تفاهم نامه بر مردمی کردن زکات
تاکید می شود ،افزود :امروزه رشد و توسعه با حضور
و مشارکت اقتصادی مردم میتواند نقش دوچندانی
داشته باشد.
وی اولویت هزینه کرد زکات را ابتدا با امور محرومان
و سپس با اجرای پروژه های عمرانی دانست و اظهار
کرد :زکات جمع آوری شده از هر محل در همان محل
هزینه می شود تا آثار فردی و اجتماعی آن زمینه جذب
بیشتر زکات شود.
yyاحیای قنوات/زکات قنات
آسوده به احیای قنوات مبنی بر کمک به زیرساخت
های کشاورزی اشاره داشت و ادامه داد :با اجرای طرح
«زکات قنات» می توان به اشتغالزایی ،کاهش مهاجرت
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معاون کل وزارت بهداشت
از ترویج طب دفاعی در کشور
ابراز نگرانی کرد و گفت :در حال
حاضر پزشکان بسیاری ،اقدامات غیرضروری را
برای جلوگیری از شکایات احتمالی در آینده ،انجام
میدهند؛ درصورتیکه اگر قدردانی و اعتماد متقابل
شکل گیرد ،پزشک و مردم مطمئنتر خواهند شد.
به گزارش ایسنا ،دکتر ایرج حریرچی درباره
ترویج فرهنگ قدردانی بین پزشکان ،گفت :رابطه
بین پزشک و بیمار و هر نوع مراقب سالمت و ارائه
کننده خدمات اعم از بهورز ،پرستار ،پزشک عمومی
و پزشک متخصص بر مبنای اعتماد متقابل بین آنها
شکل میگیرد.
وی افزود :اگر بیمار و یا درخواست کننده خدمتی

نباشد ،فرصت ارائه خدمت و انجام فعالیتها هم از ما
سلب خواهد شد ،لذا ما هم قدردان مراجعه کنندگان
هستیم.
معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه این
قدردانی باید بر مبنای اعتماد متقابل صورت گیرد،
گفت :بنده به عنوان یک مسئول از ارائه کنندگان
خدمات به ویژه بهورزان در روستاها قدردانی میکنم.
وی با اشاره به افزایش استانداردهای سالمت به
ویژه حوزه خدمات بهداشتی در روستاها ،بیان کرد:
این توفیق به مدد فعالیت بهورزان ،پزشکان خانواده
و ماماهای مستقر در روستاها به دست آمده است.
عالوه براین ،مراقبان سالمت در حاشیه شهرها نیز با
وجود تمام سختیها ،شاخصهای بهداشتی حاشیه
شهر را به خود هسته مرکزی شهر نزدیک کردهاند.

در نشست خبری مدیرکل بهزیستی مطرح شد:

اتحاد سمنها و خیریهها در جهت ورود به حل آسیبهای اجتماعی
سرویساجتماعی

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت:
هدف ما کمک و استفاده از تشکلها در حل
معضالت اجتماعی است و به دنبال افزایش رشد
کمی و کیفی تشکلهای غیر دولتی هستیم.
حمیدرضا پوریوسف صبح روز سه شنبه
در نشست تعاملی و تخصصی با تشکلهای
غیردولتی که در سالن اجتماعات اداره کل
بهزیستی خراسان رضوی برگزار شد ،گفت :در
حل معضالت اجتماعی نباید از دولت توقع حل
تمام مسائل را داشت و برای حل این مشکالت
تالش تمام مؤسسههای خیریه و سازمانهای
مردم نهاد را نیاز است.وی افزود :در تالش هستیم
که رشد کمی و کیفی در تشکلهای غیردولتی را
باال ببریم و تفاوتی نمیکند سمنها در استانداری
یا در بهزیستی ثبت شدهاند ،زیرا هدف ما کمک
و استفاده از این تشکلها در حل معضالت
اجتماعی است.مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی
ادامه داد :فعالیتهای امور اجتماعی همگی جزو
برشهای اجتماعی جامعه هستند و هنر ما این
است که سنگ را از جلوی پای تشکلها برداریم
تا بدون دغدغه فعالیتهای خود را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه بحث آسیبهای اجتماعی
فوریتهای خاص خودش را دارد ،اظهار داد:
خیلی از آسیبها و معضالت اجتماعی فوری
نیستند ،اما بهدلیل اینکه بخش عظیمی از جامعه
را شامل میشوند ،اهمیت بسیاری دارند.
پوریوسف با بیان اینکه هدف اصلی نشست

امروز ،تعامل و همکاری بیشتر تشکلها و دولت
است ،افزود :نشست امروز را نقطه عطفی برای
همکاری و تعامل بیشتر دولت و تشکلها تلقی
میکنیم و امیدواریم بهلطف خدا و همت و تالش
شما ،خیریهها و سمنها با هم متحد شوند و
بیشتر بهعمق مسائل جامعه وارد شوند.
yyنگاه به نیمه پر لیوان
در ادامه مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی
استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه
مشکالت زیاد است و گاهی مشکل از نگاه
ما به مسائل است ،گفت :اگر بنا به صحبت
کردن درباره معضالت باشد که ساعتها باید
بحث کنیم ،گاهی باید نیمه پر لیوان را ببینیم
بدان معنا که چه باید کرد و مشکل کجاست.

سیدحمید موسوی یادآور شد ۹۴۲ :سمن در
 ۲۹موضوع مختلف در استان فعالیت میکنند
و این نشان میدهد که به لحاظ کمی توسعه و
رشد خوبی داشتهایم.وی ادامه داد :اگر در حوزه
قانونگذاری ،دولت دست بخش خصوصی را باز
بگذارد و تقویتش کند ،بخش خصوصی متکی
بهخود عمل میکند و شاهد اتفاقهای خوبی
هستیم.
موسوی افزود :خراسان رضوی دومین استان
حاشیهنشین کشور است و  ۶۶محله حاشیهنشین
داریم ،در این زمینه به کمک و یاری سمنها و
بخش خصوصی نیاز داریم.
وی با بیان اینکه رهبری فرمودند ما در حال
جنگ غیرنظامی با دشمن هستیم و باید آرایش

جنگی بگیریم ،بیان کرد :حال این سوال پیش
میآید که بخش خصوصی چقدر در مقابل
آسیبهای اجتماعی آرایش دفاعی و جنگی
مناسب گرفته و توانسته مؤثر باشد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری
خراسان رضوی با اشاره به اینکه دفاتر تسهیلگری
را با هدف اعتماد و افزایش ظرفیتهای اجتماعی
ایجاد کردهایم ،خاطرنشان کرد :مانند طرح نجات
که در استان کرمان اجرا شد ۸ ،محله از مشهد را
انتخاب کردهایم تا این طرح را در آن اجرا کنیم
و  ۲۰دستگاه با نقشهای مجزا برای هرچه بهتر
شدن این طرح ،تعریف کردهایم.
موسوی گفت :نقش سازمانهای مردم
نهاد بهمراتب مهمتر از دستگاههای حکومتی
است و امیدواریم با پیگیری ،کمک و تالشهای
مجاهدانه شما بتوانیم مؤثر بوده و سهم خود را در
قبال مردم عزیزمان بهخوبی ایفا کنیم.
yyبهزیستی متولی سالمت اجتماعی است
در ادامه مراسم معاون امور اجتماعی بهزیستی
خراسان رضوی با اشاره به ماده  ۵۷قانون اساسی،
گفت :طبق این قانون بهزیستی متولی سالمت
اجتماعی است و تمامی مجوزها زیرمجموعه
سازمان بهزیستی است.
غالمحسین حقدادی عنوان کرد :در حوزهای
آموزش ،توانمندسازی ،مددکاری و ساماندهی
حجم عظیمی از خدمترسانی را داشتهایم و خود
را واجب به انجام تکلیفها و خدمتگزاری بهمردم
میدانیم.
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اعتراف وزارت ارشاد درباره اختصاص یارانههای مشکوک به برخی از نشریات:

مجلس بان

تخلفشدهاست

نماینده مردم مشهد در مجلس:

فرهنگسراها از مسیر و کارکرد اصلی
خود خارج شدهاند

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی
گفت :فرهنگسراهای شهر مشهد این روزها از
مسیر و کارکرد اصلی خود خارج شدهاند.
حجتاالسالم نصرالله پژمانفر در ارتباط با
وضعیت و کارکرد فرهنگسراهای مشهد اظهار
داشت :هر جامعهای نیازهایی دارد که این نیازها
در قالبهای مختلف باید پاسخ داده شود؛ یکی از
موضوعات مهم عرصه خدمات فرهنگی است که در
قالبهای هنری و سبک زندگی و موضوعات دیگر
باید پاسخ داده شود.
پژمانفر عنوان کرد :در شهر مشهد
فرهنگسراهایی راهاندازی شده تا موضوعی را به
صورت ویژه کار و دنبال کنند و ظرفیت این موضوع
باال رود؛ برای مثال موضوعی به نام زیارت در
شهر مشهد داریم که با توجه به بحث زائر و مجاور
فرهنگسرایی به نام زیارت راهاندازی شده است؛
یکی از مسائل مهمی که در شهر مشهد رخ میدهد
همین مبحث زائر است که باید روانسازی شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی
خاطرنشان کرد :فرهنگسرای رسانه و دیگر
فرهنگسرا نیز هر کدام رسالت تخصصی خود را
دارند؛ در این فضاها برنامه غالب باید به این سمت
برنامه تخصصی برود و چون در یک محله مشخص
هستند برنامههایی نیز متناسب با آن پیشبینی
شود.
پژمانفر تاکید کرد :متاسفانه امروز فرهنگسراها
با توجه به گزارشهای رسیده از مسیر اصلی خود
خارج شدهاند و بلکه گاهی فضای فرهنگسرا از
آن خدمات خالی شده و برنامههای عمومی مثل
کالس خط و نقاشی و موسیقی برگزار میشود و
این یک اشتباه بزرگ و یک رفتار برخالف سیاست
پایهگذاری فرهنگسرا است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای
اسالمی تاکید کرد :فرهنگسرای زیارت اگر کار
عمومی صورت دهد این انحراف است و حتما باید
شورای شهر و کمیسیون فرهنگی شورا بررسی
صورت دهد .در این قضیه متاسفانه آن چیزی که
مسئوالن ذیربط باید صورت دهند صورت نگرفته و
باید در بررسی عملکرد ،دستگاههای ذیربط ورود
داشته باشند.
پژمانفر اظهار داشت :با توجه به گزارشهای
متعدد کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد باید
ورود کند و گزارشی به مردم و گروههایی که دغدغه
دارند ارائه دهند.

سرویسفرهنگ

اصلیترین سوالی که این روزها از وزیر ارشاد پرسیده
میشود ،نحوه توزیع کاغذ بین رسانههای مکتوب است.
کمبود کاغذ و تغییر شدید قیمتهای چاپ ،بسیاری از
رسانهها را تعطیل و حیات رسانههایی که درحال حاضر با
سیلی صورت خود را سرخ نگه میدارند تهدید میکند.
مسئوالن این وزارتخانه بارها درباره نحوه توزیع کاغذ
و حواشی آن مورد سوال رسانهها قرار گرفتند تا اینکه
شائبهها و فشارها باعث شد تا سید عباس صالحی
وزیر ارشاد ،دستور بررسی ابهامات مطرح شده پیرامون
پرداخت یارانه و اختصاص کاغذ به پارهای از نشریات
براساس مقررات و ضوابط موجود را صادر کند.
دفتر مدیریت عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نیز که مورد خطاب این دستور بود ،تخلف در برخی از
موارد را تایید نمود.
حسن صفرخانی ،مدیرکل این دفتر طی نامهای که
در کانال باشگاه روزنامه نگاران ایران منتشر شده است،
توضیحاتی را به وزیر ارشاد ارائه داده است.
در این نامه آمده است :در بررسیهای انجام گرفته
درخصوص اشخاص و موسساتی که بیش از  ١٠نشریه
را منتشر مینمایند و از یارانه معاونت امور مطبوعاتی
و اطالعرسانی بهرهمند شدهاند؛ صرفا  ٩موسسه و یا
شخص حقیقی هستند که بیش از  ١٠نشریه منتشر
مینمایند که از این مجموعه ،سه موسسه خصوصی
حقوقی و دو مجموعه متعلق به اشخاص حقیقی
هستند و مابقی در شمار نهادهای عمومی غیر دولتی
قرار میگیرند؛ در بررسی انجام گرفته و بر طبق
شیوهنامههای موجود ابتداء نسخه پی دی اف نشریه
توسط چاپخانه در سامانه بارگذاری و با نظر کارشناس در
انتظار تایید قرار میگیرد و پس از ارائه فیزیک یک نسخه
چاپی و بررسی و اعالم وصول توسط کارشناس معاونت
امور مطبوعاتی و اطالعرسانی و تایید نهایی در سامانه؛
نشریه مذکور از حمایتهای یارانهای بهرهمند میشوند؛
این رویه در مورد این نشریات اعمال شده است.
اما شاخصها و سنجههای پرداخت یارانه و حمایت
از نشریات و رسانهها بیشتر کمی بوده و به معیارهای
کیفی و محتوایی توجه الزم نشده است و در اجرا نیز
شاخصهای کیفی موجود در شیوهنامه در پارهای از
مقاطع مورد توجه الزم واقع نشده است.
صفرخانی در تشریح نحوه کمک به رسانهها در این
نامه گفته است :حمایت از نشریات در چهار قالب انجام
میشود که شامل پرداخت یارانه نقدی ،توزیع کاغذ،
خرید نشریات برای اهداء و توزیع آگهی میگردد.
با توجه به بررسیهای به عمل آمده و براساس شیوه

«غدیر میعادگاه عشق» در نگارخانه رضوان
نمایشــگاه خوشنویســی و
ســیاه مشــق «غدیــر میعــادگاه
عشــق» در نگارخانــه رضــوان

افتتــاح میشــود.
بــه مناســبت گرامیداشــت عیــد غدیــر ،نمایشــگاه
خوشنویســی و ســیاه مشــق «غدیــر میعــادگاه عشــق»
شــنبه 26 ،مــرداد مــاه ،ســاعت  18در نگارخانــه
رضــوان افتتــاح میشــود.
ایــن نمایشــگاه بــا حضــور اســتادان اســرافیل
شــیرچی و رســول مــردادی برگــزار میشــود.
در ایــن نمایشــگاه آثــاری از اســتاد احمــد
قائممقامــی و هنرجویــان دوره فوقممتــاز؛ اســتاد
مهــدی فانــی ،احمــد اقبالــی ،احســان بهــراد صــدر،
علــی محمدحســینزاده ،شــهاب خبــاززاده ،محمــود

خبر

رســتمی ،محمــد اســماعیل ســرگلی ،الهــام ســیار،
مهدیــه علیپــور ،ســید رســول مرجانــی و فاطمــه
یثربــی نائینــی بــه نمایــش گذاشــته خواهــد شــد.
ایــن نمایشــگاه شــنبه 26 ،مــرداد مــاه افتتــاح
میشــود و تــا پنجشــنبه  31مــرداد مــاه ادامــه دارد و
در طــول دوران برگــزاری ،صبحهــا از ســاعت  9تــا 13
و عصرهــا از ســاعت  17تــا  20میزبــان عالقهمنــدان
و بازددیکننــدگان اســت.
بازدیــد از نمایشــگاه خوشنویســی و ســیاه مشــق
«غدیــر میعــادگاه عشــق» بــرای عمــوم آزاد و رایــگان
اســت.
نگارخانــه رضــوان در خیابــان کوهســنگی،
کوهســنگی  ،17شــماره  16واقــع شــده
است.

نامههای موجود؛ در توزیع یارانههای نقدی؛ کاغذ؛
آگهی و خرید برای اهداء (که اطالعات آن در سایت
معاونت امور مطبوعاتی و اطالعرسانی منتشر و قابل
دسترسی برای عموم است)؛ مالحظاتی وجود دارد.
در فرآیند تدوین شیوه نامهها ،مقررات و رویههای
مرتبط؛ پارهای از اشکاالت به چشم میخورد که
زمینهساز برخی از مشکالت هستند که جزییات
اشکاالت درباره هر یک از آییننامه و مقررات به تفکیک
خدمت جنابعالی و برای دستور مقتضی تقدیم خواهد
شد.
yyساز و کار الزم برای راستی آزمایی شمارگان اعالمی توسط
نشریات وجود ندارد
او درباره سهم رسانههای ناکارآمد و مشکوک از کاغذ
خاطرنشان کرده است :میزان اختصاص یارانه به این
نشریات (مجموعه صاحبان بیش از  ١٠نشریه) با سایر
نشریات مشابه براساس ضوابط موجود انجام گرفته
است و تفاوتی در این خصوص مشاهده نشد و حتی بر
اساس آمار و اطالعات منتشره؛ موسسات با بیش از ١٠
نشریه  ٢٥تا  ٤٠درصد کمتر از سایر موسسات دریافتی
داشتهاند؛ اما در این خصوص نیز مالحظاتی وجود دارد.
یکی از معیارهای تعیین کننده در میزان تخصیص
یارانهها و حمایتهای موجود؛ شمارگان نشریات
است که متأسفانه ساز و کار الزم برای راستی آزمایی
شمارگان اعالمی توسط نشریات پیشبینی نشده
است که این موضوع زمینهساز بروز برخی تخلفات
میشود؛ کما اینکه با بررسی میدانی توسط همکاران
این دفتر مشخص شد در موارد معدودی اطالعات
ارائه شده توسط برخی از نشریات با واقعیت سازگار
نیست.

yyصدورمجوزهای متعدد برای افراد و موسسات فاقد
صالحیت
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی در نامه خود به صراحت اعالم کرده
است که بخشی از مشکل موجود به خاطر وجود
مجوزهای متعدد صادره برای افراد و موسساتی است
که فاقد صالحیتهای فنی و حرفهای الزم در زمینه
روزنامهنگاری هستند و افزون بر این چنین افراد یا
موسساتی مجوزهای متعددی دریافت داشته و با در
دست داشتن مجوزها از حمایتهای دولتی برخوردار
میشوند.
ضروری است؛ ضمن توجه به معیارهای فنی و
حرفهای در صدور مجوز و در بهرهمندی از یارانهها و
حمایتها؛ برای افراد و موسسات سقف در نظر گرفته
شود.
همچنین بررسیهای انجام گرفته این دفتر نشان
میدهد که تعداد زیادی از نشریاتی که از حمایتهای
دولتی بهرهمند میشوند فاقد کیفیت حداقلی در
محتوا و شکل بوده و بخش زیادی از آنها از تجمیع
مطالب منتشر شده در سایتها و نشریات دیگر استفاده
مینمایند و مورد حمایت یارانهای قرار گرفتهاند و اغلب
نیز قوانین و مقررات کپی رایت را رعایت نمیکنند؛
ضروری است با حذف این دسته از نشریات از فهرست
دریافتکنندگان حمایت و یارانه وزارت متبوع با
هدف توسعه زیر ساختها و رشد نشریات حرفهای؛
زمینه تقویت امنیت پایدار شغلی برای موسسات و
روزنامهنگاران حرفهای فراهم شود.
yyنشریات فاقد کیفیت از حمایتها و پرداخت یارانهی
دولتی حذف شوند

واکنش رئیس ارشاد مشهد به بلیت 75000تومانی
 vipپردیس سینمایی اطلس
رئیـــس اداره ارشـــاد
مشـــهدمقدس نســـبت بـــه
مســـئله فـــروش بلیـــت  vipبـــا
قیمـــت  ۷۵۰۰۰تومـــان در پردیـــس ســـینمایی
اطلـــس مشـــهد واکنـــش نشـــان داد.
محمـــد جـــواد اســـتادی در مـــورد فـــروش بلیـــت
 vipدر پردی ــس س ــینمایی اطل ــس مش ــهد ب ــا قیم ــت
 75هـــزار تومـــان اظهـــار داشـــت :زمانـــی کـــه ایـــن
پردی ــس ب ــا قیم ــت  50ه ــزار توم ــان بلی ــت  vipخ ــود
را بفـــروش میرســـاند تذکـــر الزم را ارائـــه کـــرده و
اقدام ــات مقتض ــی ص ــورت گرف ــت.
رئیـــس اداره ارشـــاد مشـــهدمقدس بیـــان کـــرد:
پ ــس از ای ــن تذک ــر س ــینما در س ــایت س ــینماتیکت
اق ــدام ب ــه تفکی ــک ک ــرد و براس ــاس آن اع ــام ک ــرد

کـــه بلیـــت ســـینما بـــا قیمـــت مشـــخص و خدمـــات
نیـــز بـــا قیمـــت مشـــخص ارائـــه میشـــود.
اســـتادی عنـــوان کـــرد :در واقـــع اکنـــون در
ســـایت ســـینماتیکت قیمـــت بلیـــت ســـینما از
قیمـــت خدمـــات  vipتفکیـــک شـــده اســـت و
وظیفـــه نظارتـــی خـــود را در ایـــن حـــوزه صـــورت
دادیم.
رئیـــس ارشـــاد مشـــهدمقدس در پاســـخ بـــه ایـــن
شـــائبه کـــه قیمـــت نهایـــی در ســـینماتیکت قـــرار
میگیـــرد و همیـــن قیمـــت مبنـــای فـــروش فیلـــم
میشـــود تاکیـــد کـــرد :ایـــن ایـــراد و نکتـــه صحیـــح
اس ــت و بای ــد ب ــا س ــازمان س ــینمایی مکاتب ــه کنی ــم
تـــا آمـــار خدمـــات  vipدر زمـــره آمـــار فـــروش فیلـــم
قـــرار نگیـــرد.

رئیس کانون هماهنگی سنگهای قیمتی و جواهرات ایران:

صالحی در واکنش به محرز شدن برخی تخلفات در
پرداخت یارانه مطبوعات به تعدادی از نشریات در نامهای
خطاب به معاون امور مطبوعاتی گفت :از این تاریخ
تمامی حمایتها براساس سیاستهای و شیوهنامههای
جدید اعمال شود.در متن نام ه سید عباس صالحی
خطاب به محمد خدادی آمده است:
با توجه به گزارش جناب آقای صفرخانی نسبت
به اجرای مفاد زیر در اسرع وقت اقدام و نتیجه آن به
اینجانب اعالم شود.
الف) سیاستهای حمایتی از نشریات و شیوه
نامههای مرتبط باتوجه به نکات ذیل بازنگری اساسی
شود.
 _١توجه کافی به سنجههای کیفی و حذف نشریات
فاقد کیفیت فنی و حرفهای ،غیرضرور و همچنین
نشریاتی که حقوق مولفان را رعایت نمیکنند ،از
فهرست دریافتکنندگان یارانهها و حمایتها
 _٢مشورت با صنوف تخصصی و کارشناسان زبده
داخل و بیرون از وزارتخانه
 _٣تدوین ساز و کارهای الزم برای راستی آزمایی
شمارگان اعالمی
 _٤تعیین سقف تعداد نشریات مورد حمایت برای
موسسات و افراد
 _٥رعایت ضوابط و فرآیند قانونی در تدوین و تصویب
سیاستها و آئیننامهها و شیوهنامهها
 _٦توجه ویژه به امنیت پایدار شغلی روزنامهنگاران
حرفهای و توسعه زیرساختها
ب) بدیهی است از این تاریخ تمامی حمایتها
براساس سیاستها و شیوهنامههای جدید اعمال خواهد
شد.
ج) تدوین و ارائه پیشنهادهای الزم جهت طرح در
هیئت نظارت بر مطبوعات ،در صالحیتهای علمی،
فنی و حرفهای متقاضیان و تعیین سقف در صدور
مجوزها برای اشخاص و موسسات
د) ضمن استمرار نظارت ها و بازرسی های موثر ،با
توجه به گزارش مدیریت عملکرد وزارت متبوع ،مسیر
بازرسی نسبت به موضوع نامه شماره ٩٨/١٧٠٠٧١
مورخ  ٩٨/٥/١مفتوح بوده و در صورت احراز
هرگونه تخلف برخورد قانونی الزم با متخلفان صورت
پذیرد.
جامعه رسانههای مکتوب منتظرند تا به دستورات
وزیر ارشاد جامه عمل پوشانده شده و سازوکارهای
الزم برای جلوگیری از تخلفات ،ایجاد شود .باید دید
چه کسانی قرار است برای تحقق وعدهها به معاون
مطبوعاتی مشاوره بدهند.

کیفیت جواهرات تولیدی در مشهد با هیچ
جای دنیا قابل قیاس نیست

رئیس کانون هماهنگی سنگهای قیمتی و جواهرات
ایران گفت :در حال حاضر کیفیت جواهرات تولیدی در
مشهد با هیچ جای دنیا قابل قیاس نیست و در مرحلهای
قرار داریم که تولید کنندگان باید به فکر استفاده از
فرصتهای خارجی باشند.محمدجواد پیشبین در
همایش سومین سالگرد مشهد ،شهر جهانی گوهرسنگها
در سالن همایش موزه بزرگ خراسان اظهار کرد :در شرایط
کنونی که همه افراد از میزان بیکاری گلهمند هستند،
براساس آمارهای میدانی گرفته شده در سال قبل در
خوشه جواهرات مشهد ،اشتغال حدود  12درصد افزایش
یافته است وعلیرغم تعطیلی برخی از واحدها ،یکسری
واحد دیگر راهاندازی و یا توسعه پیدا کرده است.وی افزود:
خوشهها در حقیقیت مجموعه یکسری صنایع کوچک
و متوسطی هستند که در یک منطقه جغرافیایی به هر
دلیلی تجمع پیدا میکنند و دارای چالشها و فرصتهای
توسعه مشابه و مشترک هستند .چند سالی است که دولت
براساس یک مدل در یونیدو صنایع کوچک را براساس
خوشه تعریف میکند و کمکهای مالی و فکری خود را
در اختیار این خوشهها قرار میدهد و یک عامل توسعه را
تعریف میکند.رئیس کانون سنگهای قیمتی و جواهرات
ایران بیان کرد :عامل توسعه وظیفه انجام یکسری اعمال
محسوس و نامحسوس در جهت توسعه این صنعت است.
شاید حاصل بخشی از فعالیتهایی که در سنوات گذشته
رقم خورده این است که ما امروز ادعا میکنیم که جواهرات
ما ،قابل رقابت در سطح بینالمللی است و دیگر تولیدکننده
بدون طراح وجود ندارد .پیشبین خاطرنشان کرد :در
تعریف ،تلفیق سنگ و فلز در حقیقیت جواهرات را تشکیل
میدهد و آنچه ما امروز به عنوان جواهرات میشناسیم در
گذشته صرفا به سنگهای قیمتی اطالق میشود اما از
قرن  19به بعد گسترش پیدا کرد.وی در خصوص نسبت
میزان مصرف طال به جواهرات در نقاط مختلف کشور
اضافه کرد :در شهر مشهد  75درصد افراد از جواهرات و
مابقی از زیورآالت طال استفاده می کنند .تهران و تبریز 50
درصد ازجواهرات و  50درصد از زیورآالت طال استفاده
می کنند .در شهر اصفهان ،یزد و شیراز نیزعمدتا زیورآالت
طال مورد استفاده قرار میگیرد و متوسط مصرف طال در
کشور ساالنه  140تن و در مشهد  24.8درصد است.
رئیس کانون سنگهای قیمتی و جواهرات ایران تصریح
کرد :آموزش ،راس دالیل پیشرفت کشورهای مختلف قرار
دارد و آنچه امروز در مشهد و در صنعت جواهرات بسیار
پررنگ شده است بحث طراحی است و در هر ساخت
صنعتی وجود طراح الزامی است .از دیگر عوامل میتوان
به تمرکز جواهرات به جای طال اشاره کرد زیرا طال تنها از
معادن استخراج میشود اما بخشی از سنگهای قیمتی
در طبیعت یافت میشود.

«جرم داریم تا جرم» خوانش میشود
نمایشـــنامه «جـــرم داریـــم
تـــا جـــرم» در تماشـــاخانه
شـــمایل خوانـــش میشـــود.
نمایشـــنامه «جـــرم داریـــم تـــا جـــرم» بـــه
نویســـندگی آگوســـت اســـتریندبرگ ،مترجمـــی
محمـــود گـــودرزی و کارگردانـــی محمـــد قنبـــری
ش ــنبه ،بیس ــت و شش ــم م ــرداد م ــاه س ــاعت  20در
تماشـــاخانه شـــمایل خوانـــش میشـــود.
خوانش ــگران ای ــن نمای ــش مجتب ــی حکیــمزاده،
فاطمـــه حســـینی ،امالبنیـــن رحمانـــی ،زهـــره
معلـــم ،الهـــه وفایـــی ،ابوالفضـــل مهرابـــی ،کامـــران
موســـیآبادی ،مهـــا حســـینی و محســـن رامنـــدی
هســـتند.
همچنیـــن منشـــی صحنـــه زهـــرا میرزادوســـتی و

دس ــتیار کارگ ــردان امالبنی ــن رحمان ــی اس ــت.
محـــور داســـتانی نمایشـــنامه «جـــرم داریـــم تـــا
جـــرم» ،نوشـــته آقـــای آگوســـت اســـتریندبرگ ،بـــر
مبنـــای نـــگاه انســـانها بـــه زندگـــی و چگونگـــی
اســـتفاده از اخـــاق انســـانی در جامعـــه اســـت کـــه
حـــول محـــور نقـــش اول ایفـــا شـــده اســـت.
«جـــرم داریـــم تـــا جـــرم» نـــگاه تـــازهای بـــر
جرمهـــای عرفـــی جامعـــه ماننـــد قضـــاوت اشـــتباه،
تهم ــت ،دروغ و....دارد ک اص ــل جرمه ــای جامع ــه
را مبنـــی بـــر ایـــن جرمهـــای مهـــم؛ امـــا عرفـــی و
راحـــت گـــذر میپنـــدارد.
تماش ــاخانه ش ــمایل بی ــن س ــناباد  45و  47واق ــع
ش ــده اس ــت.
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خبر
بین شهرداری و بانک ملی به امضا رسید:

تفاهمنامه برای تسهیالت نوسازی 2هزار
تاکسی فرسوده

تفاهمنامه همکاری برای پرداخت تسهیالت
نوسازی 2هزار دستگاه از ناوگان تاکسیرانی
شهرداری مشهد بین شهرداری مشهد و بانک ملی
ایران منعقد شد.
به گزارش صبح امروز ،این تفاهمنامه به امضای
محمدرضا کالئی ،شهردار مشهد و حسن مونسان
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان
رضوی رسید که طی آن مقرر شد  2هزاردستگاه
تاکسی فرسوده با همکاری بانک ملی ایران نوسازی
شود.
با امضای این تفاهمنامه بانک ملی ایران
تسهیالت تا سقف  50میلیون تومان برای نوسازی
تاکسیهای فرسوده پرداخت میکند.
شهردار مشهد در این جلسه بر لزوم تقویت و
استحکام ارتباط و همکاری شهرداری مشهد و بانک
ملی ایران تاکید کرد.
محمدرضا کالئی افزود :ترجیح و عالقه
شهرداری این است که همکاریاش با بانک ملی را
بیش از پیش گسترش دهد.
وی با بیان اینکه همکاری شهرداری مشهد
و بانک ملی ایران یک ارتباط قدیمی و طوالنی
مدت است ،ادامه داد :سالها امور کارشناسی و
هماهنگی مستمر بین شهرداری مشهد و بانک ملی
ایران با ارزش است و باید بیشتر تقویت شود.
کالئی اظهار کرد :تمام سعی شهرداری بر این
است که این ارتباط با ارزش را در اوج نگه دارد که هم
موجب خدمترسانی به شهروندان شود هم بتوانیم
خدمات مثبتی در جهت رضایت زائران حرم مطهر
رضوی داشته باشیم.
هم چنین معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری
در این باره گفت :د :براساس این تفاهم نامه ،وام تا
سقف  50میلیون تومان به رانندگان خودروی تاکسی
فرسوده اعطا میشود که کارمزد آن  18درصد است.
خلیل ا ...کاظمی افزود 14 :درصد از این کارمزد
توسط شهرداری و تنها  4درصد آن توسط رانندگان
تاکسی پرداخت میشود.
وی گفت :چهار سال در نوسازی ناوگان
تاکسیرانی اقدامی صورت نگرفته بود.
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به دلیل گزارش نکردن تخلفات ساختمانی در روستاهای شهرستان مشهد انجام شد:

اخطاربه180دهیاربرایساختوسازهایغیرمجاز
بخشداری مرکزی مشهد به بیش از  ۱۸۰دهیار
این شهرستان در خصوص عدم گزارش ساخت و
سازهای غیرمجاز در روستاها اخطار داد.
به گزارش صبح امروز بخشدار مرکزی مشهد روز
گذشته با بیان این مطلب افزود :از اسفند ماه پارسال
به بخشداران ابالغ شده بود مطابق اعالم وزیر کشور
به استانداران ،ماهانه همه ساخت و سازهای غیر
مجاز در روستاهای زیر مجموعه خود را به بخشداری
گزارش دهند.
ابوطالب سرابیان گفت :بخشداری هم با صدور
ابالغیه جدیدی به دهیاران این بخش هشدار داد که
عدم ارائه گزارش توسط دهیاران در روستاها به منزله
عدم ساخت و ساز غیر مجاز در آنها تلقی خواهد
شد و از این پس در صورت مشاهده ساخت و ساز
غیر مجاز در روستاهای یاد شده دهیار و دیگر دست
اندرکاران روستا مسئول شناخته می شوند.
وی ادامه داد :دهیاران باید با شناسایی ساخت
و سازهای فاقد پروانه و غیر مجاز نسبت به تشکیل
پرونده برای این تخلفات و ارائه آنها به کمیسیون ماده
 ۹۹اقدام و تا  ۱۵شهریور ماه پیش رو سیاهه این
قبیل ساخت و سازها را به بخشداری ارسال کنند.
شهرستان  ۳.۵میلیون نفری مشهد در سه بخش
مرکزی ،رضویه و احمدآباد  ۵۶۶آبادی و روستا دارد
که  ۲۴۰پارچه از این روستاها با حدود  ۴۰۰هزار
نفر جمعیت در بخش مرکزی این شهرستان قرار
دارند و بیشتر ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق
روستایی شهرستان مشهد مربوط به روستاهای

چسبیده و واقع شده در حریم این کالنشهر در بخش
مرکزی روی می دهد.
تائید افزایش ساخت و ساز از سوی فرمانداری
مشهد
هم چنین چندماه پیش حیدر خوش نیت معاون
سیاسی اجتماعی فرمانداری مشهد که سرپرستی
این فرمانداری را برعهده داشت با تایید افزایش
ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی خارج از
محدوده شهر مشهد و روستاهای این شهرستان

گفت :عمده ساخت و سازها در محدوده بخش
مرکزی و حریم شهر مشهد رخ می دهد.
وی شمار پرونده های ماده  99تخریب بناهای
غیرمجاز در مناطق مربوط به خارج از طرح های
هادی روستایی و بافت شهری را در سال گذشته
حدود  500مورد عنوان کرد و افزود :افزایش قیمت
مسکن در مشهد طی ماه های گذشته و روی آوردن
برخی شهروندان برای خرید زمین به عنوان یک
سرمایه موجب دست اندازی غیرقانونی به زمینهای

کشاورزی و تغییر کاربری آنها در اطراف مشهد شده
است.
وی به ارزان بودن زمین در روستاهای اطراف
مشهد اشاره کرد و اظهار داشت :به خاطر گرایش
مردم به سکونت در این مناطق شاهد رشد  10تا 15
درصدی جمعیت در برخی روستاهای حاشیه شهر
مشهد هستیم.
بخش مرکزی مشهد در حال حاضر با وجود برخی
استعفاها و تغییرات  ۱۸۰دهیار دارد.

مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد خبر داد:

آمادگی برای حمایت از تامین مسکن در مناطق هدف بازآفرینی
مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد از
آمادگی شهرداری مشهد نسبت به اعمال کاهش در حقوقات قانونی
خود به منظور حمایت از ساخت و تولید مسکن برای مناطق هدف
بازآفرینی خبر داد
به گزارش صبح امروز ،مجتبی شاکری روش با تاکید بر اینکه
تأمین سرپناه با کیفیت اعم از تولید یا مقاوم سازی مسکن یکی از
محورهای مهم بازآفرینی شهری است ،اظهار کرد :بر همین اساس
طبق دستورالعمل ابالغی رییس جمهور ،تمام دستگاههای دولتی
موظفاند زمینهای خود را برای ساخت و ساز و تولید مسکن در
اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
وی افزود :با توجه به سیاستهای شورای شهر و مدیریت شهری،
در صورت تحقق این موضوع و تأمین زمین برای تولید مسکن در

مناطق کم برخوردار و حاشیه شهر براساس طرح اقدام ملی ،مدیریت
شهری نیز آمادگی کاهش و یا تعدیل حقوقات خود ناشی از مجوزات و
عوارضات قانونی را دارد ،که این موضوع قبال نیز بهطور رسمی اعالم
شده است.
مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد
ن خصوص باید به الگوی ساخت متناسب
ادامه داد :البته در ای 
مسکن و نیز ایجاد ظرفیتهای اقتصادی الزم برای آنکه واحدهای
مسکونی که طی این فرآیند ساخته میشود الزاما به مردم بافتهای
کمبرخوردار مورد نظر تخصیص مییابد ،نیز باشیم.
شاکریروش گفت :اگر موضوعات مندرج در طرح اعالم شده
اقدام ملی برای تولید مسکن ،از جمله اختصاص وام با نرخ سود صفر
و خرید از بازار تعهدی با تخفیف  30درصد در کنار تأمین و تخصیص

زمین فراهم شود ،یقینا اتفاقات خوبی در این حوزه رخ خواهد داد.
مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد با
اشاره به اینکه مدیریت شهری به هیچ عنوان به مناطق حاشیه شهر و
محدودههای هدف بازآفرینی به عنوان منابع کسب درآمد برای شهر
نگاه نکرده است ،تصریح کرد :شهرداری اولویت تأمین خدمات و
بهبود شرایط کیفیت کالبدی و مسکن را برای این محدوده ها دارد و
پیوسته درحال اجرای پروژه های متعدد در این مناطق از محل سایر
درآمدها و ظرفیت های اقتصادی خود است.
وی خاطرنشان کرد :بهطور قطع کمک به این محدودهها و مناطق،
نیازمند همراهی ،اهتمام و تدابیر جدیدی از سوی کلیه نهادهای
مختلف و مؤثر است که ما فرآیند جلب مشارکت و همراهی نهادها را
دنبال کردهایم.

در شهر
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اخبار
افزایش پرواز مشهد  -دوشنبه

با برقراری پرواز جدید میان مشهد و دوشنبه پایتخت
کشور تاجیکستان توسط شرکت هواپیمایی تاجیک ایر،
تعداد پروازهای این مسیر افزایش یافت.
به گزارش صبح امروز ،مدیرکل فرودگاههای خراسان
رضوی روز گذشته در این خصوص گفت :این پرواز جدید
روزهای سه شنبه و جمعه هر هفته با استفاده از هواپیمای
بویینگ  ۷۶۷در مسیر رفت و برگشت مشهد  -دوشنبه
انجام می شود.محمدباقر قاسم زاده افزود :پیش از این
در خرداد ماه گذشته پروازهای مشهد  -دوشنبه از سوی
"شرکت هواپیمایی وارش" نیز برقرار شده بود.پیش از این
دو شرکتهای هواپیمایی "آسمان و تاجیک ایر" در مسیر
رفت و برگشت مشهد  -دوشنبه و همچنین تهران  -دوشنبه
برنامه پرواز مسافربری داشتند که از پارسال متوقف بود لذا
مسافرانی که قصد رفت و آم بیت ایران و به تاجیکستان
را داشتند مجبور به سفر از مسیر غیرمستقیم و از طریق
کشورهای ثالث بودند که عالوه بر افزایش هزینه ،موجب
ی شد.فرودگاه بین المللی
طوالنی شدن زمان سفر م 
شهید هاشمی نژاد مشهد پس از فرودگاه مهرآباد تهران
دومین فرودگاه پرترافیک ایران است .به طور میانگین
روزانه  ۱۸۰پرواز و در زمان اوج مسافرتها روزانه تا  ۲۵۰پرواز
ی شود.
ورودی و خروجی در فرودگاه مشهد انجام م 
با اعتباری بالغ بر  2هزارمیلیارد ریال :

تقاطع میدان نمایشگاه به زودی آغاز می
شود

معاون اقتصادی شهردار مشهد از برگزاری آیین
کلنگ زنی تقاطع چهارسطحی آزادگان همزمان و هم
نام با سالروز ورود آزادگان به کشور ،با اعتبار ی بالغ بر
2هزار میلیارد ریال خبر داد.به گزارش صبح امروز ،اژدر
اژدری با اعالم این خبر گفت :مناقصه این پروژه با مدل
قراردادی ٢۵ ،درصد نقد و ٧۵درصد غیر نقد (در قالب
اعطای مجوز پروانه ساختمانی و زمین) و ساخت تقاطع
چندسطحی انتشار یافت ،که  ٢٨شرکت بزرگ از سراسر
کشور اعالم آمادگی کردند که از این میان  ١۴شرکت حائز
حداقل امتیاز شدند که براساس مقررات مناقصه ،شرکت
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء به عنوان مجری ساخت این
پروژه انتخاب شد .اژدی تصریح کرد :پروژه تقاطع چند
سطحی آزادگان به عنوان بزرگترین تقاطع چندسطحی
در شمال شرق کشور ،اتصال  ۴محور بزرگ شهری شامل
بلوار نمایشگاه به میثاق ،بلوار امام علی (ع) به بلوار مهدیه
و ٢چپ گرد بلوار امام علی(ع) به سمت وکیل آباد و بلوار
مهدیه به بلوار میثاق نیز در سطوح باالیی ایجاد خواهد
کرد.وی با بیان این که مدت زمان ساخت این پروژه ٢
سال برآورد شده است ،افزود :این پروژه با اعتبار پایه بیش
از 2هزارمیلیارد ریال سبب کاهش بار ترافیکی شریان های
مهم غرب مشهد می شود.
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شهر خودرو در فصل گذشته یک تیم
رویایی بود

هزینه شرکت در کالس های مربیگری چند
برابر شده است که خب این تاثیر گرفته از شرایط
اقتصادی کشور است.
گرانی کالس های مربیگری موجب شده تا خیلی
از مربیانی که تیم های شاخص در اختیار ندارند و
یا دستمزد زیادی از حضور روی نیمکت ها نمی
گیرند از شرکت در کالس ها انصراف دهند و با همان
مدارکی که در گذشته کسب کرده اند به مربیگری
خود ادامه دهند که این در لیگ پایه و تیم های دسته
دوم و دسته سوم و هم چنین لیگ های استانی پر
رنگ است.در حالی که در گذشته ای نزدیک یک
مربی برای شرکت در کالس آ باید  1.5میلیون تومان
به حساب فدراسیون فوتبال واریز می کرد اکنون برای
حضور دراین کالس باید  13میلیون تومان به حساب
فدراسیون فوتبال واریز کند .در گذشته کالس های
مربیگری آ به صورت  4هفته متوالی برگزار می شد
که اکنون این کالس ها به دو مقطع دو هفته ای

تبدیل شده است که این یکی از کارهای خوب کمیته
آموزش بود .به این دلیل که در گذشته برگزاری

کالس ها در کوران بازی ها موجب عدم حضور خیلی
از مربیان در آن می شد و از سویی برگزاری کالس

سوژه
چرا درخواست ما از استقالل عجیب
بود؟

به صورت چهار هفته متوالی خستگی و دلزدگی
مربیان را نیز به همراه داشت.هزینه شرکت در کالس
حرفه ای هم افزایش قابل توجهی داشته است .در
گذشته مربی با پرداخت عددی نزدیک به  14میلیون
تومان می توانست دراین کالس ها شرکت کند اما
اکنون هزینه حضور در کالس مربیگری حرفه ای 39
میلیون تومان است .البته پرداخت این هزینه برای
مربی ای که در لیگ برتر حضور دارد به راحتی امکان
پذیر است اما خیلی از مربیانی که در سطوح پایین
تر از جمله لیگ پایه کار می کنند نمی توانند برای
حضور در این کالس ها ثبت نام کنند به این خاطر
که دستمزد یک فصل آنها هم به این عدد نمی رسد.
گفتنی است به زودی مربیانی که دارای مدرک حرفه
ای نباشند نمی توانند در لیگ برتر به عنوان سرمربی
روی نیمکت بنشینند .از سویی در فصل جاری
نشستن مربی روی نیمکت لیگ قهرمانان آسیا منوط
به داشتن مدرک حرفه ای است.

تالش میکنیم قهرمان شویم
سرمربی تیم فوتسال هیات فوتبال خراسان رضوی گفت :رسانهها
و حامیان مالی نقش مهمی در پیشبرد ورزش بانوان ایفا میکنند.
فاطمه شریف ،اظهار داشت :یکی از دالیل پیشرفت و دیده شدن
ورزش بانوان همین رسانهها و حامیان مالی هستند ،وقتی حمایت
بیشتری از ما بشود قطعا اتفاقات بهتر و ارزنده تری به وقوع میرسد،
خوشبختانه سال گذشته رسانهها به خصوص برنامه ورزشی ۲۰۲۰
گزارشهای مفیدی از لیگ برتر فوتسال بازتاب کردند که آگاهی
مردم جامعه ما را نسبت به ورزش بانوان باال برد و ان شاءالله این
قبیل اتفاقات مثبت و سازنده هر ساله تکرار شود.او افزود :لیگ سال
گذشته از کیفیت باالیی برخوردار بود و دلیل اصلی آن هم پخش
شدن بازیکنان ملی پوش ما در تیمهای مختلف لیگ برتری بود ،سال
گذشته قانونی در لیگ بانوان اعمال شد مبنی بر اینکه هر تیم لیگ

برتری حداکثر اجازه جذب چهار بازیکن ملی پوشی که در مسابقات
قهرمانی بازیهای آسیایی حضور داشتند را دارد و این قانون باعث
شد ملی پوشان ما در تیمهای مختلف پخش شوند و در سال جاری
نیز این اتفاق برای بار دیگر تکرار شد و ان شاءالله شاهد رقابتهای
خوبی در لیگ خواهیم بود.شریفی تصریح کرد :تمرینات منظم تیم
را مدتی است که شکل داده ایم و در تیم از بازیکنان بومی خراسان
و ملی پوشان بهره بردیم و از لحاظ رنج سنی هم تیم ما متشکل از
جوانان پرانگیزه و بازیکنان باتجربه است .سارا شیربیگی (خانم گل
آسیا) و نسیمه غالمی (کاپیتان تیم ملی) و زهرا لطف آبادی (دروازه
بان تیم ملی) ملی پوشان تیم ما هستند و هفت بازیکن بومی هم
در تیم حضور دارند ،ان شاءالله با همین ترکیب در رقابتها حضور
قدرتمندی خواهیم داشت و تمام تالش ما برای قهرمانی است.

آویژه صنعت پارسا برای حضور در لیگ برتر بسکتبال ثبتنام کرد
مدارک  ۱۴تیم برای شرکت در لیگ برتر بسکتبال فصل  ۹۸به
دست فدراسیون رسیده است.
در پایان فرصت ثبت نام تیمها برای شرکت در لیگ برتر بسکتبال
فصل  1398تا کنون  14تیم مدارم خود را به کمیته مسابقات
فدراسیون ارائه کردهاند.
ذوب آهن اصفهان ،اسلم اسپورت تهران ،شهرداری گرگان،

توفارقان آذرشهر ،رعد پدافند هوایی دزفول ،شهرداری بندرعباس،
شهرداری قزوین ،پتروشیمی بندر امام ،اکسون تهران ،نیروی زمینی
تهران ،آویژه صنعت پارسای مشهد ،شیمیدر تهران ،پاالیش نفت
آبادان ،صنعت مس کرمان ،تیمهایی هستند که آمادگی خود را برای
حضور در لیگ برتر اعالم کردهاند.
پیام سیفیزاده ،رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال در این

راهی آمریکای شمالی شد تا به همراه سایر همبازیانش در
تیم ملی السالوادور قرار بگیرد و در بازی های جام کونکاکاف
به میدان برود.حاال چوچو پس از آن بازی ها باز هم به تیم
باشگاهی خود مراجعه کرد و پس از حضور در تمرینات آماده
سازی و بدنسازی ،در نیمه دوم دیدار دوشنبه برابر گل گهر به
میدان رفت .دیداری که در نهایت با سه گل به سود مشهدی
ها به پایان رسید و اتفاقا گل سوم آن توسط همین مهاجم
به ثمررسید .چوچو به گواه نفراتی که این دیدار را از نزدیک
دیدند یکی از بازیکنان خوبی بود که در نیمه دوم به میدان
رفت و با حضور در خط حمله این تیم موقعیت های خوبی
نیز به دست آورد که در نهایت با از دست دادن چند فرصت
خوب ،گل سوم شهرخودرو را به ثمر رساند تا حاال به او نیز به
چشم بازیکنی که برای حضور در ترکیب اصلی مشهدی ها
ادعا دارد نگاه شود.

مهلــت تســویه حســاب
باشــگاهها بــرای حضــور در
لیــگ برتــر والیبــال تمدیــد شــد.
در شــرایطی کــه تیمهــا بــرای حضــور در لیــگ
برتــر والیبــال باشــگاههای کشــور تــا یکــم مــرداد مــاه
فرصــت داشــتند ،امــا تــا ایــن تاریــخ تنهــا شــرایط
حضــور  3تیــم مشــخص شــد .بــه ایــن ترتیــب و بنــا
بــه گفتــه ســازمان لیــگ فدراســیون والیبــال تیمهــای
راهیــاب ملــل ،فــوالد ســپاهان و فــوالد ســیرجان بــه
دلیــل نداشــتن بدهــی میتواننــد در فصــل آینــده
لیــگ ثبــت نــام کننــد.
بــه همیــن دلیــل ســازمان لیــگ فدراســیون
والیبــال بازهــم بــا باشــگاهها نامهنــگاری و مهلــت
تســویه حســاب را تــا آخــر مــرداد مــاه تمدیــد کــرد.

زمان دقیق آغاز لیگ نوزدهم مشخص شد

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هفته آینده به تهران میآید

مارک ویلموتس برای آغاز مرحله جدید اردوی تیم ملی فوتبال ایران و تماشای بازی
های لیگ برتر هفته آینده به ایران می آید.مارک ویلموتس ،سرمربی تیم ملی ایران که
این روزها در بلژیک حضور دارد ،مشغول برنامه ریزی برای اردوی این تیم پیش از بازی
دوستانه با هنگ کنگ است که اواخر دهه اول شهریور در تهران آغاز خواهد شد.
طبق برنامه قرار است این سرمربی  ۵۰ساله پیش از شروع نوزدهمین دوره لیگ برتر
به ایران بازگردد و با توجه به اعالم رسمی حیدر بهاروند ،رئیس سازمان لیگ مبنی بر آغاز
این رقابتها از تاریخ  ۳۱مرداد به احتمال فراوان ،ویلموتس هم که طبق هماهنگی با
مسئوالن فدراسیون برای تماشای بازیهای لیگ باید در ورزشگاهها حاضر شود تا ۲۹
مرداد به ایران میآید.تیم ملی فوتبال ایران نخستین بازی خود در مرحله دوم مقدماتی
جام جهانی  ۲۰۲۲قطر را  ۱۹شهریور در ورزشگاه ملی هنگ کنگ مقابل شاگردان
میکسو پاتالینن در تیم ملی این کشور برگزار میکند.
فدراسیون فوتبال درصدد است مقدمات برگزاری یک بازی تدارکاتی برای یوزها (لقب
تیم ملی فوتبال ایران) را در اردوی تهران فراهم کند تا شاگردان ویلموتس پیش از سفر به
هنگ کنگ یک بازی دوستانه انجام بدهند .البته با توجه به مشکالت موجود از لحاظ پیدا
کردن حریف برای این بازی در نهایت باید دید آیا ملی پوشان فوتبال ایران از تقویم خالی
شان بین تاریخ  ۱۰تا  ۱۵شهریور استفاده خواهند کرد یا خیر؟

سرمربی مشهدی قشقایی می گوید شرایط این
تیم برای شروع لیگ یک خوب است.
رضا عنایتی در این باره گفت :خدا را شکر شرایط
خوبی داریم 45 ،روز تمرین کردیم و بدنسازی
فشرده داشتیم .از مربی بدنساز آقای رضا آریا نیک
که از بدنسازهای تحصیل کرده است تشکر می کنم.
دوست داشتیم با او ادامه بدهیم ولی چون ایشان
سرشان شلوغ بود از جمع ما جدا شد.
او ادامه داد :اردوهای خوبی داشتیم ،چند بازی
دوستانه انجام دادیم 3 .روز پیش یک بازی با تیم
دسته دویی انجام دادیم که با نتیجه  6بریک پیروز
شدیم .در شرایط شروع لیگ اگر با تیم محکم بازی
می کردیم احتمال آسیب دیدگی وجود داشت ولی
با تیم خوب و قابل احترامی بازی کردیم.
سرمربی قشقایی در پاسخ به این سوال که آیا
درخواست این باشگاه برای برگزاری بازی دوستانه
با استقالل عجیب نبود هم گفت :عجیب نبود چون
ما هوادار داریم و استقالل هم هواداران زیادی در
شیراز دارد .استقالل هفت هشت سال بود شیراز
نیامده بود و من این درخواست را به نمایندگی از
هواداران مان دادم ولی قسمت نشد این بازی برگزار
شود.
عنایتی در باره بازی با تیم های لیگ برتری
هم گفت :سه بازی با فوالد ،ذوب آهن و شاهین
بوشهر بازی کردیم و دو مساوی گرفتیم .از شاهین
در دقایق پایانی گل دریافت کردیم و در مجموع از
عملکرد شاگردانم راضی هستم.
او در مورد عملکرد تیمش در نقل و انتقاالت هم
گفت :عملکرد ما راضی کننده بود ،تفکرمان این
بود که از بازیکنان جوان و با تجربه استفاده کنیم .با
توجه به بضاعت مالی که داشتیم خیلی از بازیکنان
را از نظر عاطفی راضی کردیم و آنها به ما محبت
داشتند.
عنایتی در مورد شانس صعود قشقایی به لیگ
برتر هم می گوید :محال نیست 18 ،تیم داریم
که همه دارند تالش می کنند و ما هم جزو همین
تیم ها هستیم .باید تشکر کنم از هواداران خوب
قشقایی که فوق العاده در این مدت به من محبت
داشتند و از همه مهمتر اینکه به تیم های حریف
هم احترام می گذارند .امیدوارم روز شنبه هم حضور
پررنگ هواداران قشقایی را ببینم تا انشاالله نتایج
خوبی برابر مس کرمان بگیریم .فقط این را بگویم
که مسووالن استان باید از این تیم پرهوادار حمایت
کنند چون تنهایی کار سخت می شود و موفقیت
قشقایی نیاز به یک عزم دست جمعی دارد.

قهر نکردم ،از بگوویچ خجالت میکشیدم

بــه ایــن ترتیــب تیمهــا بایــد تــا آخــر مــرداد مــاه بــا
مراجعــه بــه فدراســیون شــرایط حضــور خــود در لیــگ
برتــر را فراهــم کننــد.
در ایــن نامــه کــه بــرای باشــگاههای فعــال در
والیبــال ارســال شــده اســت ،آمــده «خواهشــمند
اســت نســبت بــه تســویه حســاب کادر فنــی ،بازیکنان
و ســازمان لیــگ اقدامــات الزم را مبــذول فرماییــد
و مــدارک تســویه حســاب را حداکثــر تــا آخــر
مردادمــاه ســال جــاری بــه ایــن ســازمان تحویــل
نمایید».
ســازمان لیــگ اعــام کــرده در صورتــی کــه
باشــگاهی تــا تاریــخ اعــام شــده نســبت بــه تســویه
حســاب اقــدام نکنــد ،بــه منــزل انصــراف از لیــگ
تقلــی خواهــد شــد.

میدان
رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران گفت :رقابتهای نوزدهمین دوره لیگ برتر از روز ۳۱
مرداد  ۱۳۹۸آغاز میشود.
به نقل از سازمان لیگ فوتبال ،حیدر بهاروند ،رییس سازمان لیگ فوتبال ایران اظهار
کرد :در آخرین جلسهای که در فدراسیون فوتبال و با حضور مهدی تاج؛ رئیس فدراسیون
برگزار کردیم وضعیت ورزشگاههای حاضر در لیگ برتر مورد بررسی نهایی قرار گرفت و در
نهایت تصمیم بر این شد که نوزدهمین دوره لیگ برتر( جام خلیج فارس) فصل ۹۸ -۹۹
از روز  ۳۱مرداد آغاز میشود .هفته نخست مسابقات در روزهای  ۳۱مراد و اول شهریور
برگزار میشود.
او افزود :برخی از باشگاهها که ورزشگاههایشان هنوز آمادگی برگزاری
مسابقات را ندارند و الزامات ایمنی و امنیتی مورد نظر در آنها به طور کامل اجرایی
نشده مسابقاتشان در شهر یا استان بیطرف و بدون حضور تماشاگران برگزار
میشود.

مورد گفت :ما مدارک  14تیم را در پایان فرصتی که اعالم کرده بودیم ،
دریافت کردیم ولی چند تیم دیگر هم برای حضور در لیگ برتر اعالم
عالقمندی کردهاند .ما منتظر دریافت مدارک آنها هستیم تا در صورت
تایید بتوانیم مراسم قرعه کشی لیگ را انجام دهیم.
وی ادامه داد :زمان مورد انتظار ما برای شروع لیگ برتر هم اواخر
مهر یا اوایل آبان ماه است.

نامهنگاریفدراسیونوالیبالباباشگاهها

چوچو از منطقه کونکاکاف تا منزل آباد!
مهاجمآمریکاییشهرخودرویی
ها از نیمه دوم دیدار دوشنبه تیمش
به میدان آمد و در نهایت موفق شد گل
سوم بازی را نیز به ثمر برساند.شهرخودرو مشهد در ادامه
برنامه های آماده سازی خود عصر دوشنبه دیداری تدارکاتی
برابر تیم گل گهر سیرجان برپا کرد و در نهایت توانست با سه
گل از حریف خود این بازی را که در زمین منزل آباد برگزار می
شد ،ببرد .دیداری که در نیمه دوم آن تیم مشهدی تعدادی از
بازیکنان جوان خود را به میدان فرستاد تا همچنان کادرفنی
این تیم به بررسی بازیکنان حاضر در این تیم بعد از دوران
بدنسازی بپردازند.یکی از بازیکنانی که در نیمه دوم این دیدار
به میدان چوچو ،مهاجم السالوادوری شهرخودرویی ها بود.
این مهاجم که در نیم فصل دوم لیگ قبل با تیم مشهدی
قرارداد خود را امضا کرد پس از پایان بازی های لیگ هجدهم
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مربی دروازهبانهای تیم فوتبال پدیده شهر
خودرو گفت :فصل گذشته یک تیم رؤیایی داشتیم
و به همین خاطر در فصل جدید مسئولیتمان
سنگینتر خواهد بود.
داود فنایی ،با اشاره به وضعیت شهر خودرو
برای حضور در فصل جدید لیگ برتر گفت :شرایط
تیم ما خوب است و چند بازیکن جدید هم در این
ً
فصل به جمعمان اضافه شدند .ظاهرا قرار است
 31مرداد ماه لیگ برتر شروع شود و ما باید طوری
برنامهریزی کنیم تا آماده بازی با پیکان شویم .در این
مدت هم چند بازی دوستانه انجام دادیم تا کادر فنی
برنامههای تاکتیکیاش را در تیم اجرا کند و بازیکنان
هم بیشتر با هم هماهنگ شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پدیده نسبت
به فصل گذشته قویتر شده است ،تأکید کرد :تیم
شهر خوردو (پدیده) سال گذشته یک تیم رؤیایی بود
و ما با بازیکنانی جوان و تیمی ناشناخته نتایج خوبی
گرفتیم .امسال اما مسئولیتمان سنگینتر است و
باید وارد مسابقات شویم تا ببینیم چه شرایطی داریم.
مربی دروازهبانهای تیم فوتبال پدیده شهر
خودرو راجع به قهر یحیی گلمحمدی در بازی
دوستانه با گلگهر عنوان کرد :بههرحال آقای
گلمحمدی سرمربی تیم ماست و این مسائل را
خودش بهتر میتواند توضیح بدهد .او از ما خواست
که کارمان را انجام بدهیم ،ولی خودش تصمیم
گرفت که بنا به دالیلی در بازی حاضر نشود .این
اتفاقات به مسائل مدیریتی مربوط میشود و ترجیح
میدهم در موردش صحبت نکنم.
فنایی در مورد حضور دروازهبان باتجربهای مثل
سیدمهدی رحمتی در تیم شهر خودرو تصریح کرد:
ما چهار دروازهبان خوب داریم و جدا از رحمتی که
یکی از بهترین گلرهای  20سال اخیر فوتبال ایران
بوده است ،سه دروازهبان خوب دیگر هم داریم.
خوشبختانه منادی هم به شرایط خوب نزدیک
میشود .البته به غیر از رحمتی و منادی دو گلر
خوب دیگر هم داریم .امیدوارم که همهی آنها
عملکرد و شرایط خوبی در فصل جدید داشته باشند.

W w w. s o b h e - e m r o o z . i r
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سرمربی تیم فوتبال شهر خودرو
خراسان گفت :به عنوان یک مربی
حق دارم تا نسبت به کمبود امکانات
تیمم گالیه کنم.یحیی گلمحمدی در واکنش به موضوع
قهرش در دیدار دوستانه شهرخودرو و گلگهر اظهار کرد:
هیچ قهری در کار نبود ،صرفا از دیدار با بگوویچ و مسئوالن
گلگهر که این همه راه را طی کردند تا با ما در ورزشگاه امام
رضا (ع) روبرو شوند ،خجالت میکشیدم.وی ادامه داد:
بگوویچ بزرگتر من است و من نسبت به او احترام ویژهای
قائلم .وقتی با آنها برای بازی دوستانه صحبت کردم ،او به
خاطر لطفش به من ،کیلومترها راه را به همراه سایر اعضای
باشگاهش طی کرد تا در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد
بتوانیم بازی دوستانه داشته باشیم .نامه نگاریهای این
موضوع را هم انجام دادیم اما اجازه برگزاری بازی در آنجا را

ندادند.گلمحمدی افزود :متاسفانه مجبور شدیم در زمین
تمرینمان در منزل آباد از دوستان باشگاه گلگهر پذیرایی
کنیم و شرمنده آنها شدیم .در بازی مقابل سپاهان و مس
نیز همین اتفاق افتاد اما کسی توجه نکرد .حرف برای
گفتن زیاد دارم اما فعال صحبت نمیکنم و به موقعش راجع
به خیلی مسائل باید با هواداران صحبت کنم.سرمربی تیم
شهر خودرو تاکید کرد :ما به مشهد آمدیم و با عشق و عالقه
کارمان را انجام میدهیم ،تنها خواسته من به عنوان یک
سرمربی ،یک زمین تمرین و یک زمین مسابقه مناسب
است و این حق من و تیمم است .حمیداوی به عنوان مالک
باشگاه شرایط خوبی را ایجاد کرده است اما دیگر زمین را
که نمیتواند از تهران به مشهد بیاورد .هیچ چیز بیشتری
از کسی نخواستم ،نمیدانم بابت این حداقلها باید چه
کار کنیم؟

اخبار
امید ابراهیمی فقط به یک شرط بازیکن شهرخودرو میشود

فرهاد حمیداوی مالک شهر خودرو در تالش است تا امید ابراهیمی را به خدمت
بگیرد ،اما بعید به نظر میرسد این انتقال انجام شود.
پس از فسخ قرارداد مسئوالن باشگاه االهلی قطر با امید ابراهیمی برخی باشگاههای
ایرانی برای جذب این بازیکن اعالم آمادگی کردند .شایعات مختلفی از مذاکره
باشگاههای استقالل و سپاهان با ابراهیمی به گوش رسید اما هنوز چنین انتقالی انجام
نشده است.
در همین راستا فرهاد حمیداوی مالک شهر خودرو با مدیربرنامههای ابراهیمی وارد
مذاکره شد تا بتواند او را برای لیگ نوزدهم جذب کند.
دور نخست مذاکرات به شکل جدی دنبال شد اما مانع بزرگی بر سر راه حضور
ابراهیمی در شهرخودرو وجود دارد .اگر ابراهیمی به خاطر دو فصل بازی خارج از
ایران ،سهمیه فیفا یا همان سهمیه آزاد شناخته شود ،باشگاه شهرخودرو با این بازیکن
عقدقرارداد میکند در غیر این صورت ،باید اتفاقات عجیبی رخ بدهد تا شاهد حضور
ابراهیمی در تیم مشهدی باشیم.
این تیم در لیست بازیکنان بزرگسال خود ،جای خالی ندارد و برای جذب ابراهیمی
باید یک بازیکن را از لیست خود خارج کند مگر اینکه بازیکن مورد اشاره ،سهمیه فیفا
محسوب شود.

ستاره جوان شهرخودرو در انتظار بخشش

بازیکن جوان تیم شهر خودرو امیدوار است تا با وساطت دستیاران گل محمدی دوباره
به تمرینات بازگردد.مهدی خانی اولین قربانی نظم و اصول یحیی گل محمدی در پیش
فصل لیگ نوزدهم است و سرمربی شهر خودرو این بازیکن خود که در تیم امید ایران
نیز حضور دارد را به دلیل مسائل انضباطی کنار گذاشته است.مهدی خانی که اخباری
پیرامون حضور او در جمع قرمزهای پایتخت ،پرسپولیس نیز شنیده می شد در نهایت
در جمع شهر خودرو باقی ماند اما یک موضوع انضباطی باعث شد تا گل محمدی او را
کنار بگذارد .با این حال بازیکن جوان تیم شهر خودرو همچنان عالقه دارد تا به ترکیب
تیم اضافه شود و در این مسیر امیدوار است دستیاران گل محمدی نقش پر رنگی در
این مسیر ایفا کنند.در جریان دیدار گل گهر سیرجان و شهر خودرو ،مهدی خانی با
لباس شخصی خود را به محل مسابقه رساند و دستیاران گل محمدی از جمله فنایی
با او برخورد گرمی داشتند؛ اتفاقی که باعث شده تا مهدی خانی امیدوارانه به موضوع
بازگشت با توجه به وساطت دستیاران گل محمدی فکر کند.

پایان اولین دوره مسابقات سنگنوردی در سبزوار

رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار از برگزاری اولین دوره مسابقات
سنگنوردی در این شهرستان خبر داد.مجید نصراله زاده با اعالم این
خبر گفت :اولین دوره مسابقات سنگنوردی سبزوار روز دوشنبه 21
مردادماه در محل دیواره سنگنوردی واقع در سالن حجاب مجموعه
شهید مشکانی برگزار شد.وی افزود :این دوره از مسابقات به مناسبت
عید سعید قربان و با شرکت بیش از  30ورزشکار در رده سنی نونهاالن
و جوانان سبزواری برپا شد.رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار هدف از
برگزاری این دوره از مسابقات را توسعه و ترویج فرهنگ ورزش سنگنوردی
در بین رده های سنی مختلف ،برای شرکت در مسابقات استانی و
کشوری عنوان کرد.

پایان مسابقات کشتی فرنگی نونهاالن خراسان رضوی در
قوچان

رقابتهای کشتی فرنگی نونهاالن خراسان رضوی با قهرمانی تیم
نیشابور در قوچان به پایان رسید.
مسابقات کشتی فرنگی نونهاالن استان با حضور  ۱۴۹کشتی گیر در
 ۱۲وزن از  ۱۷شهرستان روز دوشنبه  21مردادماه در قوچان برگزار شد.
در این دوره از مسابقات مهدی کاظم آبادی از نیشابور ،امیرحسین
پروانه و امیررضا برزنونی هر دو از مشهد و امیرحسین بیات ترک از
نیشابور به ترتیب در اوزان  ۴۱ ،۳۸ ،۳۵و  ۴۴کیلوگرم به مقام قهرمانی
دست یافتند.ابوالفضل احمدی از فریمان ،محمدامین عارف خانی
و علی حسین آبادی از فیروزه و محمدجواد رحمانی از مشهد نیز در
وزنهای  ۵۷ ،۵۲ ،۴۸و  ۶۲کیلوگرم بر سکوی نخست رقابتهای کشتی
قهرمانی فرنگی نونهاالن خراسان رضوی قرار گرفتند.
همچنین مهدی شوره ای و امیررضا عشقی از نیشابور ،حسین
کسرایی از سرخس و حمیدرضا سیدآبادی از فیروزه هم در اوزان ،۶۸
 ۸۵ ،۷۵و  ۱۰۰کیلوگرم مقام نخست این رقابت ها را کسب کردند.
گفتنی است؛ پیش از این نیز مسابقات کشتی آزاد نونهاالن
خراسان رضوی هجدهم مرداد ماه جاری در قوچان برگزار شده
بود.

برگزاری مسابقات فوتو والی در مشهد

مسابقات فوتو والی خراسان رضوی با حضور  8تیم از شهرستان های
استان به میزبانی مشهد برگزار شد.
در این دوره از مسابقات تیم های جوین ،خواف الف و ب ،چناران،
مشهد ،بخش احمد آباد مشهد و رضویه مشهد حضور داشتند که در
پایان تیم خواف ب و تیم چناران به ترتیب اول و دوم شدند و تیم های
مشهد و خواف الف به صورت مشترک به مقام سوم دست یافتند.

حضور مربی خراسانی در تیم ملی وزنهبرداری

مربی خراسانی وزنهبرداری و قهرمان اسبق این رشته بهعنوان یکی از
مربیان تیم ملی وزنهبرداری انتخاب شد.علی مرادی که دوره دیگری از
ریاست خود را در فدراسیون وزنه برداری آغاز کرده است ،بعد از حدود
 ۲۰روز از آغاز رسمی کارش در فدراسیون انتصاب های جدیدی را انجام
داد.در تیم ملی بزرگساالن یک دستیار جدید به دستیاران محمد حسین
برخواه اضافه شد.
علیرضا حبیبپور که سابقه قهرمانی آسیا در این رشته را در کارنامه
دارد ،بهعنوان مربی تیم ملی وزنهبرداری بزرگساالن انتخاب شد.
وی از قهرمانان سابق ایران و جام باشگاه های آسیا است که از پنج
شنبه هفته پیش به اردوی تیم ملی در نور مازندران اضافه شد.

صعود بانوان سایپا به مرحله نهایی لیگ دسته اول کشور

تیم فوتبال بانوان سایپای مشهد موفق شد به مرحله نهایی لیگ
دسته اول کشور بانوان صعود کند.
تیم فوتبال بانوان سایپای مشهد در دیدار سرنوشت ساز دور آخر لیگ
دسته اول فوتبال بانوان کشور توانست تیم سرخپوشان اترک بجنورد
میزبان مسابقات را با نتیجه پرگل  ۸بر  ۲شکست دهد و به مرحله نهایی
صعود کند.
این مسابقات در سه گروه از روز شنبه ۱۹مرداد در شهرهای بجنورد،
شهرکرد و تهران شروع شده که در نهایت از سه گروه  ۴تیم افراز تهران،
اویسا خوزستان ،ملی پوشان شهرکرد و سایپا مشهد به مرحله نهایی
صعود کردند.

روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خراسان رضوی

صاحبامتیاز:حبیبیزدانپناه

مدیرمسئول:حسینرفیعی

روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :
سازمان آگهی ها051-38929823 :

sobhe.emrooz.news@gmail.com

موسوی الری جانشین عارف میشود؟

نائـــب رئیـــس شـــورای سیاســـتگذاری اصالحطلبـــان
دربـــاره شـــائبه سرلیســـتی اصالحطلبـــان بـــرای انتخابـــات آتـــی
مجل ــس گف ــت :م ــن از روزی ک ــه از دول ــت بی ــرون آم ــدم ب ــه ق ــول
ََ َ
معـــروف" ،آردم را بیختـــه و الکـــم را آویختـــهام" و قصـــدی بـــرای
حضـــور مجـــدد در قـــدرت نـــدارم.

"حسن عباسی" بازداشت شد

حســـن عباســـی ،تحلیلگـــر ارشـــد مســـائل سیاســـی و
اجتماعـــی بازداشـــت شـــد .وی طـــی روزهـــای گذشـــته،
ســـخنرانی دربـــاره وزارت اطالعـــات و برخـــی ارتباطـــات بـــا
ً
"آمدنیـــوز" مطـــرح کـــرده بـــود کـــه نهایتـــا بـــا شـــکایت ایـــن
وزارتخانـــه احضـــار و بازداشـــت شـــد.

پاسخ کرباسچی به برداشتهای نادرست از
سخنانش

«غالمحســـین کرباســـچی» در واکنـــش بـــه حواشـــی ایجـــاد
شـــده پـــس از مصاحبـــه بـــا ارگان مطبوعاتـــی حـــزب کارگـــزاران
گف ــت :دو س ــایت ب ــا مواض ــع مش ــخص ب ــا دس ــتاویز ق ــرار دادن
ســـخنانم دربـــاره رئیـــس دولـــت اصالحـــات آن را بـــه "خـــروج
کارگـــزاران از جبهـــه اصالحـــات" تعبیـــر کردنـــد .مـــن چنیـــن
چیـــزی را مطـــرح نکـــردم و ایـــن موضـــوع را از همـــان رســـانهها
پیگی ــری کنی ــد .دبی ــرکل ح ــزب کارگ ــزاران س ــازندگی در بخش ــی
از ســـخنانش بـــه عملکـــرد رئیـــس فراکســـیون امیـــد مجلـــس و
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افتخاری :اصالحطلبان در حق روحانی ناجوانمردی میکنند/موسوی الری جانشین عارف میشود؟/روایتی دیگر از
مذاکره ایران و عربستان درباره حادثه منا

میز خبر
افتخاری :اصالحطلبان در حق روحانی ناجوانمردی
میکنند
عضـــو جبهـــه پیـــروان خـــط امـــام و رهبـــری گفـــت :اصـــاح
طلبـــان بایـــد بـــا پذیـــرش اشـــتباهات خـــود ،در صـــدد حـــل
آنهـــا بربیاینـــد .اللـــه افتخـــاری ،عضـــو جبهـــه پیـــروان خـــط
ام ــام و رهب ــری در گفتوگ ــو ب ــا باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان ،در
واکنـــش بـــه اظهـــارات عـــارف رئیـــس فراکســـیون امیـــد دربـــاره
عـــدم همـــکاری رئیـــس جمهـــور بـــا اصالحطلبـــان گفـــت:
آق ــای ع ــارف ح ــرف جدی ــدی ن ــزده و ای ــن س ــخنانی اس ــت ک ــه
از ســـالهای اول دولـــت آقـــای روحانـــی و از وقتـــی نیروهـــای
خـــود را در دولـــت چیدنـــد ،گفتـــه میشـــود .او ادامـــه داد:
قطع ــا اگ ــر آق ــای روحان ــی و اص ــاح طلب ــان در عملک ــرد خ ــود
و در انتخ ــاب خ ــود موف ــق بودن ــد ،نظ ــر مثبت ــی ب ــه ای ــن قضای ــا
داشـــتند .وقتـــی اصالحطلبـــان ،ناکارآمدیهـــای دولـــت را
در برنامههـــای مختلـــف خـــود را میبیننـــد ،ایـــن کار را انجـــام
میدهنـــد کـــه اقـــدام ناجوانمردانـــهای در حـــق آقـــای روحانـــی
اس ــت .افتخ ــاری در پای ــان اظه ــار ک ــرد :اص ــاح طلب ــان بای ــد ب ــا
پذیـــرش اشـــتباهات خـــود در صـــدد حـــل آنهـــا باشـــند.

آدرس :بولوار دانش آموز  -دانش آموز-30پالک  4تلفن38929825 -38929824:
نمابر  051 - 38923452 :سامانه پیام کوتاه100080888 :

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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رئیـــس شـــورای عالـــی سیاســـتگذاری اصـــاح طلبـــان اشـــاره
کـــرد و گفـــت :محمـــد رضـــا عـــارف در شـــورای عالـــی اصـــاح
طلبـــان و مجلـــس در ایـــن مـــدت چـــ ه کار کـــرده اســـت؟ همـــه
اعتراضهـــای اصـــاح طلبـــان بـــه دلیـــل عملکـــرد اوســـت .وی
عملک ــردی ن ــدارد ک ــه کس ــی بخواه ــد از او انتق ــاد کن ــد .اتفاق ــا
ناکارآم ــدی ش ــورای عال ــی باع ــث ش ــده اس ــت ک ــه رئی ــس دول ــت
اصالح ــات ب ــه س ــراغ نه ــاد ب ــاال دس ــتی ب ــرود .کرباس ــچی درب ــاره
بخش ــی از س ــخانش مبن ــی ب ــر اینک ــه "رئی ــس دول ــت اصالح ــات
هیـــچ وقـــت رهبـــر جریـــان اصالحـــات نبـــوده اســـت" ،یـــادآور
ش ــد :در مصاحب ــه گفت ــم خاتم ــی رهب ــر تش ــکیالتی اصالح ــات
نبـــوده اســـت ،ولـــی بارهـــا وی را «رهبـــر نمادیـــن اصالحـــات»
کـــه تأثیرگـــذار هـــم اســـت ،قلمـــداد کـــردم .در بازنگـــری جدیـــد
(بازســـازی جبهـــه اصالحـــات) اگـــر وی بخواهـــد و اراده کنـــد
میتوانـــد مدیریـــت تشـــکیالتی را در دســـت بگیـــرد.

رهامی :برخی مراجع قم وعده دادند با رهبری
تماس گرفته و درباره حصر با ایشان صحبت کنند

محســـن رهامـــی ،عضـــو شـــورای عالـــی اصالحطلبـــان بـــا
بی ــان اینک ــه م ــا ب ــا برخ ــی از مراج ــع ق ــم ه ــم دی ــدار داش ــتهایم
و یکـــی از مـــوارد مـــورد بحـــث مـــا درخواســـت کمـــک بـــرای
رفـــع حصـــر بـــوده آنهـــا وعـــده دادنـــد کـــه بـــا رهبـــری تمـــاس
گرفتـــه و دربـــاره حصـــر بـــا ایشـــان صحبـــت کننـــد .وی بابیـــان
اینکـــه مراجـــع عظـــام عالقـــه ندارنـــد کـــه ایـــن گونـــه مســـائل
در رســـانهها مطـــرح شـــود ،گفـــت :پیگیـــری و تمـــاس مراجـــع
ب ــرای پیگی ــری مس ــائل کالن از جمل ــه ای ــن قضای ــا بس ــیار مه ــم
اس ــت .رهام ــی ب ــا اش ــاره ب ــه اقدامات ــی ک ــه در رف ــع حص ــر آی ــت
ا ...منتظـــری صـــورت گرفـــت و در چنـــد مرحلـــه حصـــر کامـــا
برطـــرف شـــد ،گفـــت :طـــی کـــردن همـــان روال را بـــرای رفـــع
حص ــر آقای ــان کروب ــی ،موس ــوی و خان ــم رهن ــورد انتظ ــار داری ــم،
اظهـــار داشـــت :مـــا انتظـــار داشـــتیم بـــا توجـــه بـــه پیگیریهـــا
و مکاتب ــات و مالق ــات ب ــا رهب ــری ،س ــرعت و ش ــیب رف ــع حص ــر
بیشـــتر باشـــد .وی بـــا بیـــان اینکـــه تاکنـــون بـــا چهـــار مرجـــع
دربـــاره رفـــع حصـــر دیـــدار و گفتوگـــو داشـــته اســـت ،تأکیـــد
داشـــت کـــه مراجـــع دوســـت ندارنـــد ایـــن گونـــه مســـائل در
رســـانهها مطـــرح شـــود و اتفاقـــا در روزهـــای گذشـــته دوبـــاره
ســـفری بـــه قـــم بـــرای دیـــدار بـــا مراجـــع و رایزنـــی دربـــاره کـــم
شـــدن رد صالحیتهـــا در انتخابـــات مجلـــس داشـــتهام.

صالحی :انتظار داریم آیتا ...یزدی سخنان خود
را اصالح کند

علیاکبـــر صالحـــی ،رئیـــس ســـازمان انـــرژی اتمـــی در
واکنــش بــه مطلبــی کــه در رابطــه بــا الیحــه تصویــب کنوانســیون
مش ــترک ایمن ــی س ــوخت مص ــرف ش ــده و پس ــماندهای پرت ــو زا

از ســـوی آیـــت ا ...یـــزدی ،از اعضـــای شـــورای نگهبـــان مطـــرح
ش ــده اس ــت ،تصری ــح ک ــرد :ظاه ــرا س ــوء تفاهم ــی پی ــش آم ــده
اس ــت .م ــن از س ــوی آی ــت ا ...ی ــزدی ش ــنیدم ک ــه گوی ــا در ای ــن
الیحـــه اجـــازه داده شـــده اســـت کـــه کشـــورهای اســـتکباری
ســـوخت مصـــرف شدهشـــان را در ایـــران دفـــع کننـــد .ایـــن در
حالـــی اســـت کـــه در مـــواد  ۱۱و  ۱۲مقدمـــه ایـــن الیحـــه بـــه
صراح ــت آم ــده اس ــت ،هی ــچ کش ــوری نمیتوان ــد کش ــور دیگ ــر
را وادار کن ــد ک ــه پس ــماندش در آن کش ــور دف ــع ش ــود .م ــا انتظ ــار
داریـــم عزیـــزان در شـــورای نگهبـــان مطالعـــهای دقیـــق تـــری
انج ــام دهن ــد .م ــا دو س ــال و نی ــم در رابط ــه ب ــا ای ــن الیح ــه ب ــا
کارشناســـان و نماینـــدگان مجلـــس شـــورای اســـامی ،اعضـــای
کمیس ــیون امنی ــت مل ــی ،حقوقدان ــان و اعض ــای دول ــت صحب ــت
کردی ــم و ای ــن الیح ــه ب ــه راحت ــی در مجل ــس تصوی ــب ش ــد ،ام ــا
نمیدانی ــم چ ــه اتفاق ــی افت ــاده اس ــت ک ــه در رابط ــه ب ــا م ــادهای
از ایـــن الیحـــه کـــه بـــه آن اشـــاره شـــده درســـت برعکـــس آن
قلم ــداد ش ــده اس ــت.
صالح ــی خاطرنش ــان ک ــرد :ب ــه ه ــر ح ــال ای ــن گون ــه مس ــائل
بـــا توجـــه بـــه حساســـیت مســـأله کـــه میتوانـــد مـــردم را نگـــران
کنـــد ،ضـــروری اســـت تـــا بـــا دقـــت بـــه آنهـــا پرداختـــه شـــود.
چط ــور میش ــود م ــا اساس ــا الیح ــه ب ــه مجل ــس و دول ــت بدهی ــم
کـــه اجـــازه دهـــد ســـوخت مصـــرف شـــده از کشـــورهای دیگـــر
آن هـــم کشـــورهای اســـتکباری در اینجـــا دفـــن شـــوند .تصـــور
ای ــن ک ــه چنی ــن کاری انج ــام ش ــود حک ــم ب ــه نادان ــی ماس ــت.
م ــن انتظ ــار دارم آق ــای ی ــزدی ک ــه اس ــتاد بن ــده در عل ــوم قرآن ــی
هس ــتند و از اعض ــای برجس ــته ش ــورای نگبه ــان ،ای ــن مس ــأله را
اص ــاح کنن ــد .از آنجای ــی ک ــه ای ــن اظهارنظ ــر از س ــوی ش ــخص
ایش ــان مط ــرح ش ــده الزم اس ــت ت ــا خودش ــان ب ــه تبیی ــن ای ــن
موضـــوع بپردازنـــد ،چـــرا کـــه در شـــبکههای اجتماعـــی بازتـــاب
گس ــتردهای داش ــته اس ــت.

خبر کیهان درباره عکاس زن بازداشت شده

کیهـــان نوشـــت :یـــک زن بازیگـــر بـــا انتشـــار عکســـی بـــا
ً
موهـــای مصنوعـــی ،بـــه عـــکاس آن عکـــس کـــه اخیـــرا بـــه
دلیـــل اهانـــت وقیحانـــه بـــه مقدســـات و مومنیـــن دســـتگیر
ش ــده اس ــت ،ادای احت ــرام و ب ــه حج ــاب اس ــامی نی ــز توهی ــن
کـــرد .ایـــن زن ،کـــه دختـــر یـــک زوج بازیگـــر اســـت ،پیـــش از
ایـــن نیـــز بیاعتنایـــی خـــود بـــه مقدســـات و مبانـــی اخالقـــی را
نش ــان داده ب ــود .ده ــم خ ــرداد س ــال ج ــاری ،در خانــهای واق ــع
در منطقـــه ولنجـــک تهـــران ،یـــک مهمانـــی بـــا حضـــور زنـــان و
م ــردان نامح ــرم و مختل ــط برگ ــزار میش ــود .در می ــان مهمان ــان،
چنـــد نفـــر از عوامـــل ســـفارت انگلیـــس و بازیگـــران مشـــهور
حض ــور داش ــتند .دو نف ــر از بازیگ ــران ،خان ــم بازیگ ــر م ــورد نظ ــر
و بـــرادرش بودنـــد .بـــا شـــکایت اهـــل محـــل بـــه دلیـــل ایجـــاد

مزاحمـــت ،نیـــروی انتظامـــی بـــه محـــل مهمانـــی وارد میشـــود
و اقـــدام بـــه دســـتگیری مهمانانـــی میکنـــد کـــه مختلـــط و بـــه
صـــرف مشـــروب و اقدامـــات ناســـالم مشـــغول بودنـــد .از جملـــه
دستگیرشـــدگان همـــان خانـــم بازیگـــری اســـت کـــه در فضـــای
مج ــازی ح ــاال ب ــه عن ــوان وکی ــل مداف ــع عکاس ــی ظاه ــر ش ــده
اســـت کـــه بـــا زشـــتترین الفـــاظ بـــه مقدســـات و متدینیـــن
اهانـــت میکنـــد و بـــه نوعـــی ،حجـــاب اســـامی را زیـــر ســـؤال
میبـــرد.

واکنش توئیتری احمد توکلی به شایعه جدال
لفظیاش با آملی الریجانی

احمـــد توکلـــی در توئیتـــی بـــه شـــایعه مربـــوط بـــه جـــدال
لفظـــی اش بـــا آملـــی الریجانـــی در جلســـه مجمـــع تشـــخیص
واکنـــش نشـــان داد و نوشـــت :در جلســـه چهارشـــنبه مجمـــع
تش ــخیص ،اخت ــاف نظ ــری در نح ــوه اداره جلس ــه بی ــن بن ــده و
آق ــای رئی ــس پی ــش آم ــد ک ــه ام ــری داخل ــی اس ــت .س ــایت دروغ
پ ــردازی ب ــه اقتض ــای ذات ــش ،اباطیل ــی بافت ــه ک ــه ارزش پاس ــخ
هـــم نـــدارد .ایـــن توضیـــح الزم بـــود تـــا ســـایتهای آبرومنـــد در
ایـــن دروغ پردازیهـــا همـــراه نشـــوند.

روایتی دیگر از مذاکره ایران و عربستان درباره
حادثه منا

حش ــمت ا ...فالح ــت پیش ــه ،در واکن ــش ب ــه ادع ــای مرتض ــی
رک ــن آب ــادی درب ــاره قب ــول مس ــئولیت حادث ــه من ــا از س ــوی ای ــران
گفـــت :بعیـــد اســـت صحبتهـــای آقـــای مرتضـــی رکنآبـــادی
درب ــاره پذی ــرش مس ــئولیت فاجع ــه من ــا توس ــط ای ــران ب ــه خاط ــر
ب ــاز ش ــدن مس ــیر ح ــج درس ــت باش ــد ک ــه اگ ــر ای ــن ط ــور ب ــود
قطعـــا مجلـــس بـــه شـــدت بـــا آن مخالفـــت میکـــرد .عربســـتان
ب ــه ج ــای دی ــه موض ــوع هب ــه را مط ــرح میک ــرد ک ــه م ــا هم ــان
زم ــان ب ــه ش ــدت مخال ــف کردی ــم ،هب ــه مبلغ ــی تح ــت عن ــوان
هدیـــه و شـــاید معـــادل مبلـــغ دیـــه باشـــد ،امـــا عربســـتان آن را
تح ــت عن ــوان دی ــه پرداخ ــت نمیکن ــد ک ــه م ــا ب ــه آن معترضی ــم.
م ــا هم ــان زم ــان ه ــم انتق ــاد داش ــتیم ک ــه بای ــد موض ــوع ش ــهدای
من ــا ب ــه گونــهای دنب ــال ش ــود ک ــه در آین ــده ش ــاهد تک ــرار ای ــن
اتفاقـــات نباشـــیم .بعثـــه هـــم پذیرفـــت کـــه بایـــد قالـــب توافـــق
ایـــن گونـــه باشـــد تـــا برخوردهـــای عربســـتان بـــه رویـــه تبدیـــل
نش ــود/ .ایس ــنا

کنایه عارف به حجاریان :از بعضی حرفها بوی
دیکتاتوری میآید

محمدرضـــا عـــارف در واکنـــش بـــه انتقـــادات از فراکســـیون
امیـــد گفـــت :گاهـــی در شـــیوه اداره فراکســـیون مطالبـــی بیـــان
میشـــود کـــه بـــوی دیکتاتـــوری از آن بـــه مشـــام میرســـد .بایـــد

تأکی ــد کن ــم اصالح ــات جری ــان قائ ــم ب ــه ف ــرد نیس ــت و ذاتم ــان
برنمیتاب ــد ت ــا ی ــک نف ــر دس ــت ب ــه عمامــهاش بزن ــد هم ــه چش ــم
بگوی ــد .در فراکس ــیون امی ــد ،ی ــک مکانی ــزم کارشناس ــی در س ــطح
هی ــأت رئیس ــه ،ش ــورای مرک ــزی و مجم ــع وج ــود دارد ک ــه دوس ــتان
بـــه آن عمـــل میکننـــد .همـــان دوســـتانی کـــه عامـــل تصمیـــم
س ــال  ۹۲ش ــدند ،ام ــروز مدع ــی و طلبکارن ــد .ب ــا ای ــن ح ــال م ــا
از رون ــد اص ــاح طلب ــی در مجل ــس دف ــاع میکنی ــم .راهب ــرد م ــا
در انتخاب ــات پی ــش روی ارائ ــه ی ــک لیس ــت کام ــا اصالحطلبان ــه
اســـت .دنبـــال لیســـت تأثیرگـــذار هســـتیم ،امـــا ممکـــن اســـت
بـــا توجـــه بـــه شـــرایط بـــه ســـمتی برویـــم کـــه اقلیـــت تأثیرگـــذار
باش ــیم ،زی ــرا معتق ــدم ضرب ـهای ک ــه از لیس ــت امی ــد خوردی ــم بای ــد
ی ــک درس ج ــدی ب ــرای جری ــان اصالح ــات باش ــد/ .ایلن ــا

جانشین مهدی حاجتی به شورای شهر شیراز
معرفی شد

فرمانـــدار شـــیراز گفـــت :در پـــی اعـــام شـــورای شـــهر،
فرمانـــداری از دومیـــن عضـــو علیالبـــدل ایـــن شـــورا بـــرای
جایگزینـــی دعـــوت کـــرد کـــه وی انصـــراف داد و از نفـــر ســـوم
کـــه محمدتقـــی تـــذروی اســـت ،دعـــوت و بـــرای جانشـــینی بـــه
شـــورای شـــهر شـــیراز معرفـــی شـــد/.ایرنا

برخی در حوزه علمیه به دنبال تضعیف رهبری
هستند

محمدتقـــی مصباحیـــزدی گفـــت :امـــروز برخـــی در حـــوزه
علمیـــه بـــ ه دنبـــال تضعیـــف رهبـــری هســـتند .شـــاید رهبـــری
روزان ــه نتوان ــد حت ــی چه ــار ،پن ــج س ــاعت خ ــواب راح ــت داش ــته
باش ــد .حت ــی فک ــر اینک ــه بع ــد از ام ــام (ره) چ ــه خواه ــد ش ــد،
ب ــرای م ــا ناراح ــت کنن ــده ب ــود؛ ام ــا خ ــدا از خزان ــه غی ــب چنی ــن
ش ــخصی را نصی ــب م ــا ک ــرد.

چرا ماجرا برای اصالحطلب و اصولگرا به پایان
رسید؟

صـــادق زیبـــاکالم گفـــت :شـــعار «اصالحطلـــب ،اصولگـــرا؛
دیگ ــه تموم ــه ماج ــرا» گرفت ــه اس ــت و م ــن از ای ــن باب ــت اص ــا
خوشـــحال نیســـتم .مـــردم دیگـــر بـــرای اصالحطلبـــان و
اصولگرایـــان تـــره هـــم خـــرد نمیکننـــد و ایـــن همـــان چیـــزی
اســـت کـــه مطلـــوب نظـــر برانـــدازان بـــود .علـــت بـــه بـــن بســـت
رســـیدن دوجنـــاح اصالحطلـــب و اصولگـــرا ناشـــی از ســـاختار
سیاســـی کشـــور اســـت ،زیـــرا بخـــش انتصابـــی نظـــام قســـمت
اعظ ــم ق ــدرت را در دس ــت دارد و اغل ــب تصمیم ــات مه ــم را ه ــم
میگی ــرد و ب ــه کس ــی پاس ــخگو نیس ــت ،ول ــی بخ ــش انتخاب ــی
اختیـــارات محـــدودی دارد و پاســـخگو هـــم اســـت.
منبع :تابناک

