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عملکرد پر حاشیه صدا و سیما بحث تغییر در ریاست سازمان را جدی تر کرد

عمر کوتاه
جانشینان ضرغامی

گزارش ویژه

انتقاد تند به حسین شریعتمداری از تریبون مجلس

چرا میگویید رئیسی
ذوالقرنین است

نماینده اصولگرای مجلس در نطق میان دستور خود
به ذوالقرنین خطاب شدن سید ابراهیم رئیسی از سوی
حسین شریعتمداری واکنش نشان داد.جهانبخش
محبینیا در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی
در نطق میان دستور خود ،گفت :یک سناریو از ...
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گزارش روز

اعتماد و احترام؛

خط قرمزهای رابطه که
نباید از آن عبور کرد!
در این شماره می خوانیم

تشریح برنامههای عزاداری دهه اول محرم توسط
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی؛

حرم مطهر رضوی محیای
عزای حسینی است
5
اطالعیه جدید درباره کارت سوخت

دریافت وجه برای کارت
سوخت جایگاه ممنوع است
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این بار؛ شاهنامه
شمال مشهد
ویالهای
ِ
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رونمایی از پارادوکس نظام آموزشی

شهریه  ۴۰میلیونی برخی مدارس و
حقوق معوق معلمان

در صفحه  3بخوانید

سازمان صداوسیما در شرایط پیچیده و
دشواری قرار دارد .انتقادات فراوان از عملکرد
این سازمان در بخشهای مختلف ،اختالفات
داخلی و ناهماهنگی ها ،فقدان مدیریت واحد
در این سازمان ،بحران مالی ،عملکرد جناحی و
حواشی ریز و درشت دیگری این نهاد حاکمیتی
بسیار مهم را با وضعیت بغرنجی روبه رو کرده
است .حاال زمزمههایی نیز مبنی بر تغییر مدیر
سازمان مطرح شده است .روز شنبه روزنامه
آفتاب یزد به نقل از یک منبع آگاه گفته
است که "عمر ریاست عسگری هم در
صداوسیما کوتاه است!" .براساس
گزارش آفتاب یزد احتماال
به زودی علی عسگری از
مدیریت صداوسیما کنار
خواهد رفت و فرد دیگری
جای او را خواهد گرفت.
در همین راستا در
فضای مجازی شایعاتی
مبنی بر تغییر رئیس
سازمان تا پایان
شهریور ماه منتشر
شده است .چندی
پیش فرید مدرسی،
روزنامه نگار اصالح
"پایان
بود:
طلب در توئیتی نوشته
ِ
عبدالعلی علیعسکری؟ آنچنان
ریاست را در صداوسیما بیتاثیر
جلسات عالی به
کردند تا خود در
ِ
صراحت بگوید که به حرفم گوش
نمیدهند؛ من گفتم ،کاری دیگر

کردند! حاال به بهانه نامدیریتی که خود آفریده
بودند ،میخواهند تغییرش دهند؛ آیا معاونت
سیاسی میگذارد؟
زمزمههای تغییر رئیس سازمان صداوسیما
در حالی مطرح میشود که در روزهای اخیر
انتشار کتاب "روایت یک استعفا" که گفت و
گویی است با محمد سرافراز رئیس پیشین
سازمان صداوسیما سروصدای زیادی به پا
کرده است .سرافراز نسخه پی دی اف
این کتاب را در توئیتر خود منتشر
کرده است" .روایت یک استعفا"
مملو از ادعاهای جنجالی
است .محمد سرافراز در
آبان  1393جایگزین
عزتالله ضرغامی شد.
او پیش از آن 20
سال تجربه مدیریت
در سطح عالی
سازمان صداوسیما
را داشت .سرافراز 18
ماه پس از انتصابش در
میانه موجی از حاشیه
و شایعه استعفا کرد.
سرافراز وقتی که رئیس
سازمان صداوسیما شد،
عبدالعلی علی عسگری که آن
زمان معاون فنی صداوسیما بود
ت او
را برکنار کرد .براساس روای 
از ماجرای این برکناری ،پای یک
فساد اقتصادی در میان بوده است.
در صفحه  2بخوانید
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عملکرد پر حاشیه صدا و سیما بحث تغییر در ریاست سازمان را جدی تر کرد

عمرکوتاهجانشینانضرغامی

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی تاکیدکرد

بیطرفی رویکرد اساسی ستاد انتخابات
استان

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
خراسان رضوی رویکرد ستاد انتخابات استان را
حرکت در مسیر قانون و بیطرفی اعالم کرد و گفت:
تالش خواهیم کرد تا بستر حضور گسترده مردم
در انتخابات پیش رو فراهم شود.حسن جعفری
در جلسه ستاد انتخابات استان که در محل دفتر
معاونت سیاسی استانداری برگزار شد ،اظهار
کرد :دشمنان تمام تالش خود را برای پمپاژ یاس
و نامیدی در جامعه به کار گرفته است لذا اهمیت
انتخابات سال جاری بر کسی پوشیده نیست.وی
با اشاره به فعالیت رسمی  53حزب در استان بیان
کرد :در زمینه فعالیت احزاب ،ساماندهی بسیار
خوبی صورت گرفته است و اکنون احزاب دارای
شناسنامه به نظم بخشی مناسبی رسیده اند.رئیس
ستاد انتخابات خراسان رضوی در خصوص سیاست
های مدنظر این ستاد در انتخابات پیش رو تشریح
کرد :یکی از سیاست های ستاد انتخابات این است
که هجمه های فرهنگی و اقتصادی با منشاء خارج
کشور مدیریت شود.جعفری افزود :دشمنان به
دنبال این هستند که از طریق حوزه های اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی ،اثر مستقیم بر میزان مشارکت
مردم در انتخابات بگذارند که این مسئله وظیفه
اعضای ستاد انتخابات استان را سنگین تر می کند.
وی ادامه داد :در داخل کشور هم عده ای به
دنبال القای یاس و نامیدی به قشرهای مختلف
مردم هستند اما بدون شک با حضور آگاهانه مردم
به اهداف خود نخواهند رسید.جعفری ادامه داد:
در حوزه آموزش دست اندرکاران و مجریان برگزاری
انتخابات اقدامات بسیار خوبی انجام گرفته است.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
خراسان رضوی خاطرنشان کرد :رویکرد ما در ستاد
انتخابات استان عالوه بر حرکت در مسیر قانون ،بی
طرفی کامل اعضای این ستاد در انجام وظایف است.
وی ادامه داد :یکی دیگر از وظایف ما بستر سازی
برای مشارکت گسترده مردم است که در این زمینه
تمام تالش خود را انجام خواهیم داد تا شاهد یک
انتخابات پرشور باشیم.
جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با
اشاره به اینکه مجریان باید بستر انتخابات سالم و
قانونمند را فراهم کنند ،گفت :باید زمینه گفت وگوی
انتخاباتی بین مردم ،احزاب ،گروه های سیاسی،
فعاالن حوزه های اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی را
فراهم کنیم تا از فضای تهمت ،توهین ،وارد شدن به
حریم خصوصی و افشاگری که بر خالف ارزش های
دینی است ،پرهیز شود.

و دولت به دلیل بحران اقتصادی نمیتواند حمایت
ویژه ای از آن انجام دهد .از طرف دیگر دولت معتقد
است که دست سازمان برای کسب درآمد باز است و
نیاز زیادی به بودجه دولتی ندارد .مسئله بودجه باعث
ایجاد اختالف بین دولت و صداوسیما شده است .در
سوی دیگر صداوسیما در دوران مدیریت علی عسگری
کامال به پایگاه طیفی از اصولگرایان تبدیل شده که از
هر تالشی برای مقابله با اصالح طلبان و اعتدالگرایان
فروگذار نمیکنند .این مسئله اعتراضهای فراوانی را
برانگیخته و منتقدان میگویند صداوسیما ملی نیست
و مطلقا در اختیار یک طیف سیاسی است .در این مورد
نیز دولت از منتقدان سازمان به حساب می آید .ساخت
برنامههای حوزه سرگرمی و سریالها نیز از این اتهامات
مبرا نیستند در سالهای اخیر بسیاری از منتقدان
صداوسیما میگویند این رسانه ایدهها و افکار طیف
خاصی را در برنامههای سرگرمی و سریالهای خود
تبلیغ میکند .یکی از جنجالهای بزرگ در این زمینه
ماجرای سریال گاندو بود که با اعتراضهای بیسابقه
دولت همراه بود.
حذف چهرههای سرشناس و باسابقه همچون عادل
فردوسی پور و رضا رشیدپور و خروج مزدک میرزایی از
کشور نیز برای مدیریت این سازمان پرهزینه بوده است.
سلبریتیسازیها در تلویزیون نیز از جمله اقدامات
بحث برانگیزی بود که در دوران علی عسگری اوج
گرفت .آنتن صداوسیما به افرادی تعلق میگیرد که
بیش از آنکه از تواناییهای خاصی برخوردار باشند،
احتماال از رانت قدرتمندی بهره میبرند.
در حوزه انتصابات نیز بحثهای فراوانی وجود

رئیس پیشین سازمان صداوسیما سروصدای زیادی به
پا کرده است .سرافراز نسخه پی دی اف این کتاب را
در توئیتر خود منتشر کرده است" .روایت یک استعفا"
مملو از ادعاهای جنجالی است .محمد سرافراز در
آبان  1393جایگزین عزتالله ضرغامی شد .او پیش
از آن  20سال تجربه مدیریت در سطح عالی سازمان
صداوسیما را داشت .سرافراز  18ماه پس از انتصابش
در میانه موجی از حاشیه و شایعه استعفا کرد .سرافراز
وقتی که رئیس سازمان صداوسیما شد ،عبدالعلی
علی عسگری که آن زمان معاون فنی صداوسیما بود
را برکنار کرد .براساس روایت او از ماجرای این برکناری،
پای یک فساد اقتصادی در میان بوده است .به این
ترتیب ظاهرا در همان زمان اختالف و یا حتی رقابتی
میان او و علی عسگری شکل میگیرد .عبدالعلی
علیعسگری ،رئیس کنونی سازمان صداوسیما متولد
 1337در شهر دهق است .دارای کارشناسی مهندسی
برق  -الکترونیک از دانشگاه پلی تکنیک تهران،
کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران است.
علیعسگری در دوره ریاست عزت الله ضرغامی معاون
فنی صدا و سیما بود .در بعضی از منابع خبری از او به
عنوان "پدر تلویزیون دیجیتال در ایران" یاد میشود.
بر این اساس تبدیل شبکههای تلویزیونی از آنالوگ
به دیجیتال در دوره معاونت او انجام شده است .علی
عسکری  22اردیبهشت سال  95با حکم رهبر انقالب
رئیس سازمان صداوسیما شد .در دوران ریاست او
تاکنون اتفاقات جنجالی فراوانی در سازمان رخ داده
است ،اما جنجالها در یک سال اخیر اوج گرفته است.
صداوسیما با مشکالت مالی فراوانی روبه رو است

سازمان صداوسیما در شرایط پیچیده و دشواری
قرار دارد .انتقادات فراوان از عملکرد این سازمان در
بخشهای مختلف ،اختالفات داخلی و ناهماهنگی
ها ،فقدان مدیریت واحد در این سازمان ،بحران مالی،
عملکرد جناحی و حواشی ریز و درشت دیگری این نهاد
حاکمیتی بسیار مهم را با وضعیت بغرنجی روبه رو کرده
است .حاال زمزمههایی نیز مبنی بر تغییر مدیر سازمان
مطرح شده است .روز شنبه روزنامه آفتاب یزد به نقل از
یک منبع آگاه گفته است که "عمر ریاست عسگری هم
در صداوسیما کوتاه است!" .براساس گزارش آفتاب یزد
احتماال به زودی علی عسگری از مدیریت صداوسیما
کنار خواهد رفت و فرد دیگری جای او را خواهد گرفت.
در همین راستا در فضای مجازی شایعاتی مبنی بر تغییر
رئیس سازمان تا پایان شهریور ماه منتشر شده است.
چندی پیش فرید مدرسی ،روزنامه نگار اصالح طلب
"پایان عبدالعلی علیعسکری؟
در توئیتی نوشته بود:
ِ
آنچنان ریاست را در صداوسیما بیتاثیر کردند تا خود
جلسات عالی به صراحت بگوید که به حرفم گوش
در
ِ
نمیدهند؛ من گفتم ،کاری دیگر کردند! حاال به بهانه
نامدیریتی که خود آفریده بودند ،میخواهند تغییرش
دهند؛ آیا معاونت سیاسی میگذارد؟
زمزمههای تغییر رئیس سازمان صداوسیما در حالی
مطرح میشود که در روزهای اخیر انتشار کتاب "روایت
یک استعفا" که گفت و گویی است با محمد سرافراز

دارد .انتصاب چهره جوان و کم تجربهای همچون
علی فروغی در مدیریت شبکه سوم سیما بحث برانگیز
شد .گفته میشود علی فروغی از اقوام غالمعلی حداد
عادل است .فشارها و انتقادهای فراوان از عملکرد او در
یک سال گذشته به ویژه پس از حذف برنامه نود ،هیچ
تاثیری نداشت و حتی عدهای معتقدند باعث محکم
شدن جای پای فروغی در صداوسیما شد ،به گونهای
که در مقطعی شایعه شده بود فروغی ممکن است
رئیس سازمان شود .در کنار این موارد و موارد دیگر،
نکات مثبت اندکی میتوان درباره عملکرد عبدالعلی
علی عسکری در رسانه ملی ذکر کرد .از جمله آنها
میتوان با بازسازی و نیروافزایی دوباره شبکههای
استانی اشاره کرد.
حاالکه زمزمههای تغییر رئیس سازمان صداوسیما
شنیده می شود ،گزینههایی برای جایگزینی او نیز در
رسانهها و شبکههای اجتماعی مطرح شده است .سال
 96در مقطعی گفته میشد علی عسکری از صداوسیما
میرود ،در آن زمان نام سید محمد حسینی به عنوان
جانشین او مطرح بود .حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد

در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود.
ظاهرا دوباره نام این سیاستمدار اصولگرا مطرح است.
روز شنبه روزنامه آفتاب یزد از مهرداد بذرپاش به عنوان
یکی دیگر از گزینههای جایگزینی علی عسگری نام
برد .بذرپاش مدیر عامل پیشین شرکت خودروسازی
سایپا بوده است .او سابقه فرهنگی زیادی در کارنامه
خود ندارد .او مدیرمسئول روزنامه تندرو وطن امروز
بود که چندی پیش بنا به گفته مسئوالن آن به دلیل
مشکالت مالی تعطیل شد .از دیگر گزینههای احتمالی
میتوان به غالمعلی حداد عادل هم اشاره کرد .چهره
کهنه کار اصولگرایان که همیشه یکی از گزینههای
ریاست صداوسیما بوده است .در کنار او شاید شایعات
چند ماه پیش درباره احتمال ریاست علی فروغی به
این سازمان عریض و طویل را باید جدی گرفت .از اینها
گذشته در سازمان حلقه ای از مدیران پرنفوذ و باسابقه
وجود دارند که اعمال نفوذ آنها موثر است .به این ترتیب
ممکن است از میان مدیران سازمان افرادی چون
میرباقری ،علی دارابی ،پورمحمدی و دیگران ،یکی به
عنوان رئیس بعدی انتخاب شود.

انتقاد تند به حسین شریعتمداری از تریبون مجلس

چرا میگویید رئیسی ،ذوالقرنین است
نماینده اصولگرای مجلس در نطق میان دستور
خود به ذوالقرنین خطاب شدن سید ابراهیم رئیسی
از سوی حسین شریعتمداری واکنش نشان داد.
جهانبخش محبینیا در جلسه علنی امروز مجلس
شورای اسالمی در نطق میان دستور خود ،گفت :یک
سناریو از طرف آمریکاییها در ایران پیاده میشود که
جامعه ایران و داراییهای آن را در معرض برنامههای
آنارشیسم قرار داده است.
به گزارش خبرآنالین ،عضو کمیسیون برنامه و
بودجه گفت :این سناریو توسط عدهای اجرایی
میشود که خود را از همه انقالبیتر میدانند و این
داستان عجیبی است .االن گریه دشمنان قسم

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (511/1 )3276
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1
و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره 139860306005003276
مورخ  98/06/06هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای حمید سیدابادی
فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  54/75مترمربع از پالک شماره  212اصلی واقع در اراضی ده شیخ لگزیها
بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای عباسعلی ابراهیمیان محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و
محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  98/06/11تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/26
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
*******************************************

 511/2هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()3273
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1
و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره 139860306005003273
مورخ  98/06/06هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای مصیب مظفری
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  179/35مترمربع از پالک شماره  30فرعی از  233اصلی واقع در اراضی سیان
بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی
کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  98/06/11تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/26
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
****************************************

511/3هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()3079
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1
و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره 139860306005003079
مورخ  98/05/24و  139860306005003233مورخ  98/06/05هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور
تصرفات مالکانه و بالمعارض  -1خانم مولود مردان فرزند عباسعلی و  -2خانم شهربانو معصومی فرزند مصطفی متقاضی اول نسبت به دو دانگ
مشاع و متقاضی دوم نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  74/21مترمربع از پالک شماره  50فرعی از  43اصلی
واقع در اراضی گذر پارگی بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای علی اصغر ساالریان محرز گردیده است.لذا بموجب
ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15
روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در
صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت
به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  98/06/11تاریخ انتشار
نوبت دوم 98/06/26
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
****************************************
 511/4هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (4)3114
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1
و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره 139860306005003114
مورخ  98/05/27هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم شیرین صفرزاده
مقدم چری فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  85/80مترمربع از پالک شماره  205فرعی مجزی شده از  63فرعی
از  39اصلی واقع در اراضی گذرمحمدی بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای حسن سامغانی محرز گردیده است.
لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت
به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و
در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت
به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  98/06/11تاریخ انتشار
نوبت دوم 98/06/26
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
******************************************
 511/14اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

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 139860306006001010ـ  1398/04/16هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفر احمدیان فرزند محمد علی به شماره
شناسنامه  1747صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  23/51متر مربع (بیست و سه متر و پنجاه و یک صدم متر
مربع) قسمتی از پالک  246فرعی واقع در اراضی آغویه پالک 228اصلی دهستان اربعه خریداری از مالکین رسمی آقایان علی رستمی و عیسی
رستمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/05/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/06/11 :
محمد کاظم باقرزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

خورده با کسانی که ادعای انقالبی گری میکنند
به یک کاسه ریخته میشود .آنها دست به دست
هم دادهاند تا مجاهدتهای ملت ایران را به هرز
بکشانند.
وی افزود :ما برای اداره جامعه دولت و مجلس
داریم ،ببینید برای اینکه این نهادها را فاقد ارزش
نشان دهند کدام جریانات به هم میرسند .کدام
روزنامهها که از بیتالمال ارتزاق میکنند همراه
با صدای آمریکا و بیبیسی میگویند که دولت و
مجلس از ارزش افتاده و کارایی الزم را ندارند.
محبینیا در ادامه کنایهای هم به حسین
شریعتمداری زد که روز گذشته سید ابراهیم

رئیسی را با ذوالقرنین مقایسه کرد بود .او گفت:
خیلی عجیب است کسانی امروز دولت و مجلس
را فاقد ارزش میدانند ،اما به برخی دوستان لقب
ذوالقرنین میدهند .همین آقایان تا دیروز در مورد
مرحوم هاشمی می گفتند "مخالف هاشمی مخالف
پیغمبری است" آخر سر دیدیم که چه برندی برای
مرحوم هاشمی درست کردند و چه چیزهایی که به
او نسبت ندادند؛ همین افراد میگفتند احمدی نژاد
جزو  ۳۱۳نفر یاران ولی عصر(عج) است که قبل از
خود امام زمان (عج) ما او را کشف کردیم؛ دیدیم
که احمدی نژاد به چه موجودی تبدیل شد .من از
این دوستان که قلم خوبی دارند خواهش میکنم

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (511/5 )3284
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1
و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره 139860306005003284
مورخ  98/06/09هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض شرکت زمرد دانه پارس
عطار به شناسه ملی  14006123762نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  4000مترمربع از پالک شماره  167اصلی واقع در
مزرعه و قنات دستجرد نعلبندان بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است.لذا بموجب
ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15
روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در
صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت
به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  98/06/11تاریخ انتشار
نوبت دوم 98/06/26
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
*****************************************

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (511/6 )3271
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1
و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره 139860306005003271
مورخ  98/06/06هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای محمدجواد محروقی
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  130/74مترمربع از پالک شماره  118فرعی از  231اصلی واقع در اراضی مرتضی
اباد بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای محمداسماعیل علیمردانی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق
این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و
رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  98/06/11تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/26
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
********************************************

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (511/7 )3279
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1
و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره 139860306005003279
مورخ  98/06/07هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهره محروقی فرزند
کاظم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  48مترمربع از پالک شماره  686فرعی مجزی شده از  34فرعی از  233اصلی واقع در
اراضی سیان بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی هادی برزگری محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و
محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  98/06/11تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/26
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
*********************************************
 511/13اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

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
139860306006001289ـ  1398/05/14هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قربان درخش فرزند درمحمد به شماره شناسنامه
 335صادره از تربت زاوه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  140متر مربع (یکصد و چهل متر مربع) قسمتی از پالک  845متصل به
 697فرعی واقع در اراضی صومعه پالک  122اصلی هستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی شرکت تولیدات
معدنی و موزائیک ماشینی کف فرش به نمایندگی حاج محمد بلبل تربتی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/05/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/06/11 :
محمد کاظم باقرزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
*********************************************

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی 511/11
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تایباد

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی برابر رای
شماره  1397/11/29-139760306015009503هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمیدروحی به شناسنامه شماره  208کدملی
 0732462452صادره تربت جام فرزند نجیب اله در ششدانگ یک باب منزل به مساحت  150مترمربع پالک شماره  1394فرعی از -251
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت مشاعی متقاضی و وقسمتی از پالک محرز گردیده است.
لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ
تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول1398/6/11
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/6/26
غالم رضا آقازاده-رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

نگاهشان در راستای پیاده کردن اهداف دشمنان
نباشد.
وی افزود :ما نشستی میرویم آقایی که نه جبهه
بوده و نه با شهدا بوده است و نه قبل از انقالب یک
مرگ بر شاه گفته است میکروفن را به دست می گیرد
نه به فرماندار ،نه نماینده مجلس نه امام جمعه و نه
رئیس قوه قضائیه اعتنایی نمیکند ،این فرد از کجا
آمده است؟ متولد کدام نظام اداری است؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره
به اینکه این افراد با بکارگیری بیادبی و واژگانی در
شان خودشان است گفت :مسئوالن کشور را به جایی
رساندهاند که االن متاسفانه اگر بگویند  ۹۵درصد

مسئوالن مثل نمایندگان مجلس ،وزرا ،قضات و ...
در راستای غیرمصالح مردم عمل میکنند همه باور
میکنند .ما خودمان خودزنی میکنیم .اگر دولت
و مجلس از حیز انتفاع خارج شد و این نهادها فاقد
ارزش نشان داده شد آن زمان به کجا خواهیم رسید.
اینقدر نخبهکشی نکنید نتیجه این میشود که اوضاع
به دست افراد متملقی بیفتد که یک شبه این انقالب
را میفروشند .وقتی صحبتی میکنید باید ده جا
بگوییم منظورمان انقالب نبوده است .ما انقالب
را از دل و جان دوست داریم ،جمهوری اسالمی را
جان خودمان میدانیم .فضایی به وجود آوردهاند که
میترسند دردهای جامعه و درددلش را مطرح کنند.

 511/8هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()3269
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون
تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره  139860306005003269مورخ  98/06/06هیات اول
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای حمید قاجاریان فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان
به مساحت  67/12مترمربع از پالک شماره  717فرعی مجزی شده از  89فرعی از  231اصلی واقع در اراضی مرتضی اباد بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری
از مالک رسمی اقای غالمحسن ناصری محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13
ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  98/06/11تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/26
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
************************************************
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی 511/9
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه .

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی .برابر رای شماره
 1398/5/25-139860306006001433هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی
حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یونس قوی کتف شهن آبادی فرزند حسن ،به شناسنامه  958صادره از تربت حیدریه در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  133/50مترمربع(یکصد وسی وسه مترو پنجاه صدم متر مربع)قسمتی از پالکهای 890و 892فرعی متصل به  467فرعی
و 467فرعی باقیمانده واقع در اراضی دیزقندپالک  -231اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی آقای محمدتقی مظاهری
محرز گردیده است .لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض
 ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول 1398/6/11تاریخ انتشار نوبت دوم1398/6/27 :
سید محمد حسینی – قائم مقام رئیس واحد ثبتی تربت حیدریه
******************************************
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی 511/10
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تایباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی برابر رای شماره
 1398/6/2-139860306015003957هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه
ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای وحید صفای کاریزی به شناسنامه شماره  436کد ملی 0749408073صادره تایباد فرزند امراله در
ششدانگ یک باب منزل به مساحت  248/91مترمربع پالک شماره - 283اصلی واقع در خراسان رضوی بخش مشهدحوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از
مالکیت غالمرضاحقدادی وقسمتی از پالک محرز گردیده است .لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول 1398/6/11تاریخ انتشار نوبت دوم1398/6/26 :
غالمرضا آقازاده – رئیس ثبت اسناد وامالک تایباد
*********************************************
 511/12اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  .برابر رای شماره
 139760306022000569هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی پاکدل اول فرزند براتعلی به شماره شناسنامه  347صادره از فریمان در یک باب ساختمان به مساحت 207
متر مربع پالک فرعی از  231اصلی واقع در بخش  13خریداری از مالک رسمی آقای حسن فهیم محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/5/28 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/6/11 :
محمدرضا رجایی مقدم ـ رئیس ثبت اسناد و امالک
**********************************************
 511/15اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بجستان

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 .نظر به دستور مواد 1و  3قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  139860306020000067مورخ 1398/04/26
هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بجستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ماندگار کریم نیا به شماره
شناسنامه شماره  2کد ملی  5629900048صادره بجستان فرزند حسن در ششدانگ یک باب ساختمان منزل مسکونی به مساحت  238متر مربع قسمتی از
پالک ثبتی  696فرعی از  1اصلی واقع در بخش  2گناباد حوزه ثبت ملک بجستان به آدرس خیابان امام خمینی ـ مسجد حسینی ـ کوچه شهید عبداللهی ـ پالک
 9خریداری با قولنامه عادی تمامت سه دانگ مشاع از محل مالکیت معصومه تیغ بند بجستانی و عباس نظر نژاد هر یک به میزان یک و نیم دانگ مشاع ثبت ذیل
صفحات  227و  275دفتر  6امالک و سه دانگ دیگر از محل مالکیت مجهول میرزا احمد و میرزا محمد محرز گردیده است .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوط این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در
شهرها منتشر و دروستاها 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 اینصورت اقدامات ثبت موکل 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 یا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/05/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/06/11 :
حمیدرضا باقرزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک بجستان
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نيمسالاول1398
مشهد -تهران :روزانه

شنبه ها  :ساعت 1700 :و 2210

يكشنبه ها  :ساعت 1830 :

دوشنبه ها  :ساعت 1620و 2210
سه شنبه ها :ساعت2100

چهارشنبه ها  :ساعت  183 0:و 2145
پنج شنبه ها  :ساعت 1345 :و 2210
جمعه ها :ساعت 1350 :و 2210

مشهد -زاهدان  :همه روزه ساعت1130 :
مشهد -يزد :روزانه

(شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت1715 :
و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت  2015 :يكشنبه

ساعت)1945 :

مشهد -نوشهر :شنبه ها ساعت  1310:يكشنبه ها و
چهار شنبه ها ساعت 1430 :ودوشنبه ها ساعت

 1220:پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 0945 :
مشهد -اهواز :شنبه ساعت 1225 :و دوشنبه و

پنجشنبه هاساعت1125 :

مشهد -شيراز :يكشنبه ساعت 1830 :و سه شنبه ها

ساعت  2145 :پنجشنبه ها ساعت 1745 :

مشهد -ايالم  :يكشنبه و چهارشنبه ها ساعت0845 :

جمعه ها ساعت 1020:

مشهد  -آبادان  :يك شنبه ها ساعت 1930:
چهارشنبه ها ساعت1510 :

مشهد  -ساري  :چهارشنبه ها ساعت 1710 :

مشهد  -اردبيل  :پنج شنبه ها ساعت 1255:

مجلس شورای اسالمی روزگذشته با حضور
 ۱۹۷نفر از نمایندگان کار خود را آغاز کرد،
هرچند برخی طرح ها و لوایح نظیر طرح یک
فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از
بزه دیدگان ناشی از آن و الیحه تأسیس صندوق
بیمه همگانی حوادث طبیعی در دستور کار قرار
داشت اما باز هم تمام وقت مجلس به الیحه
تجارت اختصاص یافت.
روزگذشته مجلس روز آرامی را پشت سر
گذاشت و اما در این بین برخی نمایندگان از
پارادوکسی بزرگ رونمایی کردند و آن هم شهریه
میلیونی برخی مدارس بود در شرایطی که
بسیاری از معلمان مطالبات معوق دارند و به گفته
یکی از نمایندگان این مطالبات بیش از  12هزار
میلیارد تومان است.
yyحمایت رئیس مجلس از الیحه تجارت
رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکر
یکی از نمایندگان گفت :این الیحه در زمان دولت
آقای خاتمی تدوین شده است و بر روی آن کار
زیادی انجام شده و در جلسات مختلف بحث شده
بنابراین الیحه پخته ای است.
yyضوابط برگزاری حراجی و تشریفات قانونی آن
مشخص شد
بر اساس مواد 209تا 220الیحه تجارت
ضوابط برگزاری حراجی ها مشخص شد و در
بخشی از آن آمده است حراج اموال فاسد شدنی
بدون رعایت تشریفات امکان پذیر است همچنین
بر اساس ماده  212مالک اموال به حراج گذاشته
شده می تواند تقدم یا تاخر حراج اموال را
مشخص کند و یه نحوی الویت فروش کاال را برای
برگزار کننده تعیین نمایند.
yyهزینه  20میلیون تومانی برای خواندن و نوشتن
چندی پیش و با اعالم نتایج کنکور سراسری
مشخص شد بی عدالتی در سیستم آموزشی
شکل تازه ای به خود گرفته است و شاید بتوان
گفت اگر کسی پول نداشته باشد باید قید رتبه
های تک رقمی کنکور را بزند اما امروز بنا به
گفته رئیس کمیسیون آموزش این بی عدالتی
ها به معطع دبستان هم رسیده است آن هم در
شرایطی که در سوی دیگر کالف پیچیده نظام
تعلیم و تربیت کشور معلمانی هستند که ماه ها
است حقوق در یافت نکرده اند.
زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس در این باره در تذکر شفاهی گفت :در
رابطه با شهریههای نجومی بارها تذکر دادهایم

سامانه پیامکی
روزنامه صبح امروز

1 0 0 0 8 0 8 8 8

اخبار

اطالعیه جدید درباره کارت سوخت

دریافت وجه برای کارت سوخت جایگاه
ممنوع است

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در
اطالعیهای اعالم کرد :دریافت هرگونه وجه اضافی
به جز قیمت بنزین تحویلی به خودروها در زمان
سوختگیری ،ممنوع و تخلف است.به نقل از وزارت
نفت ،شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در
اطالعیهای اعالم کرد :دریافت هرگونه وجه اضافی
به جز قیمت بنزین تحویلی به خودروها در زمان
سوختگیری ،ممنوع و تخلف است.متن اطالعیه
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به این شرح
است« :به اطالع هموطنان عزیز میرساند طبق روال
معمول کارتهای آزاد جایگاهها فعال و در دسترس
مراجعان برای سوختگیری است به همین لحاظ
دریافت هرگونه مبلغ یا وجهی بابت استفاده از کارت آزاد
جایگاه توسط اپراتورها و متصدیان تلمبه در جایگاههای
عرضه سوخت ممنوع است و تاکید میشود در صورت
مشاهده مواردی از قبیل در دسترس نبودن کارت آزاد یا
دریافت وجه اضافه بر مبلغ بنزین با سامانه پاسخگویی
 ۰۹۶۲۷شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
تماس بگیرید و موضوع را را اطالع دهید .شایان ذکر
است همکاران این شرکت به سرعت به موضوع رسیدگی
و نتیجه اطالعرسانی خواهد شد».

پیشبینی رییس اتحادیه طال درباره
قیمتها در ماه محرم

اما چرا برخی مدارس ابتدایی شهریه  20میلیون
تومانی به باال میگیرند و در برخی از مدارس
دبیرستانی نیز شهریه  40میلیون تومانی اخذ
میشود.
yyمالیات زیاد عصای دست بودجه نویسان و بالی
جان صنعت گران
بحث کاهش وابستگی بودجه عمومی کشور به
نفت یکی از موضوعات مهم نظام بودجه نویسی
بوده و تقریبا موضوعی است که همه به آن تاکید
دارند اما در شرایطی که کشور زیر فشار تحریم
های بی سابقه و رکود است شاید الزم باشد این
اقدام آن هم از طریق افزایش در آمد های مالیاتی
با احتیاط انجام شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شورای اسالمی در تذکر شفاهی خود هشدار داد
که رشد مالیات ها به صنعت لطمه می زند و نسبت

به افزایش نرخ مالیاتی تذکر داد و عنوان کرد:
در شرایطی که در تحریم به سر میبریم و تولید
کشور به رکود مواجه است و صنایع نیز با مشکالت
عدیدهای مواجه هستند ،افزایش مالیاتها
صنایع را تعطیل میکند و در این صورت باید برای
موضوع اشتغال نیز راهکار دیگری اندیشید.
yyدفاع وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی از
عملکردش در جمع خبرنگاران
روز سه شنبه هفته جاری دو وزیر پیشنهادی
آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و گردشکری
برای گرفتن رای اعتماد در مجلس حاضر می
شوند و امروز یکی از این وزرای پیشنهادی دو روز
زودتر از برگزاری جلسه رای اعتماد با حضور در
جمع خبرنگاران از عملکرد گذشته خود دفاع و
برنامه های آینده اش را تشریح کرد.
مونسان در جمع خبرنگاران اظهار داشت:

روند گردشگری کشور بسیار رو به جلو است
و تعداد گردشگران خارجی در سال 4 ،96
میلیون و  700هزار نفر بوده و در سال  97به 7
میلیون و  700هزار نفر رسیده و در حال حاضر
 40درصد طی  4ماهه امسال نسبت به سال
گذشته رشد داشته است همچنین مشارکت
مردم را در حوزه میراث فرهنگی افزایش دادیم
،ان شاء الله طرح تجاری سازی صنایع دستی
را که از سال  96شروع کردیم ،تداوم و ارتقاء
خواهیم داد و روی برندسازی نیز کارهای مناسبی
انجام شده و پای طراحان صنعتی را به میدان
باز کردیم و در کنار هنرمندان سنتی قرار دادیم
بنابراین طرحها جدید و روزآمد شده است و با
سلیقه بازار و مشتری منطبق شده است و بحث
کاربردی کردن صنایع دستی را نیز در دستور
داریم.

رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت :چند سالی
است که قیمت طال در ماه محرم بین  ۱۰تا ۱۵درصد
نسبت به ماههای قبل ارزانتر میشود که انتظار ما برای
امسال نیز همین مقدار کاهش است.
به گزارش اقتصادآنالین ،ابراهیم محمدولی در
گفتوگو با خبرنگار اقتصادآنالین با اشاره به افزایش
نسبی قیمت طال از اواخر هفته گذشته بیان کرد :با
توجه به رشد بهای اونس جهانی و دالر ،قیمتها در
بازار طال نیز با اندکی افزایش روبه رو شد که به تصور
ما ادامهدار نخواهد بود.وی به کاهش تقاضای طال در
ماه محرم و صفر و به طبع کاهش قیمت طال در این
ماه اشاره کرد و گفت :طی چند سال گذشته قیمت
طال از مناسبتهایی مانند محرم و صفر تاثیر چندانی
نمیگرفت و حدود پنج درصد ارزانتر از ماههای دیگر
بود اما مدتی است که در ماه مذکور تقاضا برای طال و
سکه به شدت کاهش پیدا میکند و همین موضوع
باعث افت قیمت طال تا 15درصد میشود.رییس
اتحادیه طال و جواهر تهران تصریح کرد :بدین ترتیب
با وجود افزایش تقریبی قیمتها در دو سه روز گذشته،
انتظار میرود مانند سالهای پیش شاهد کاهش قیمت
باشیم.
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جامعه
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اعتماد و احترام؛

خبر
بهره  ۲۰۰هزار دانشآموز خراسانی از
کالسهای اوقات فراغت

 ۲۰۰هزار و  ۲۲۱دانش آموز خراسانی از
برنامههای مرتبط با اوقات فراغت تابستانی که از
سوی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
طراحی و اجرا شدهاند در طول تابستان امسال بهره
بردند.
معاون امور پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و
پرورش خراسان رضوی روز یکشنبه در این خصوص
به خبرنگار ایرنا گفت :این شمار دانش آموز در
برنامههای تابستانی اجرا شده در سطح هزار و
 ۱۸۴پایگاه اوقات فراغت شامل  ۵۹۴پایگاه مختص
دختران و  ۵۹۰پایگاه مختص پسران مشارکت
کردهاند.
علیرضا مالک اشرفی افزود :در این چارچوب
 ۳۸۲هزار و  ۳۴۳نفررشته برنامههای اوقات فراغت
در طول تابستان امسال با محوریت امور فرهنگی،
هنری ،ورزشی ،اردویی و دیگر موضوعات مرتبط در
سطح خراسان رضوی ثبت شد.
وی ادامه داد :بر این اساس در مجموع افزون بر
 ۳۱درصد از کل جمعیت یک میلیون و  ۲۲۲هزار
نفری دانش آموزان خراسان رضوی از برنامههای
تابستانی امسال اداره کل آموزش و پرورش در سطح
این استان بهره بردهاند.
معاون اداره کل آموزش و پرورش خراسان
رضوی گفت :فعالیت انجمنهای ویژه گردشگری
و بوم گردی ،برگزاری پاتوقهای فرهنگی هنری
ویژه دانش آموزان مانند نمایش خیابانی ،نقالی،
شاهنامه پژوهی ،کتابخوانی ،شعر و داستان و نقد
فیلم ،استفاده از خدمات مراکز مشاوره ،اجرای طرح
هجرت بسیج دانش آموزی ،راه اندازی بازارچههای
فروش محصوالت تولیدی دانش آموزان و تداوم
اجرای طرح ملی حفظ جزء  ۳۰قرآن کریم در
پایگاههای اوقات فراغت و مراکز دارالقرآن از جمله
برنامههای اوقات فراغت دانش آموزی تابستان
امسال در سطح این استان بودند.
استان شش میلیون و  ۴۰۰هزار نفری خراسان
رضوی یک میلیون و  ۲۲۲هزار دانش آموز دارد.

خطقرمزهایرابطهکهنبایدازآنعبورکرد!

شک و تردید نیز مانند هر احساس دیگری ،یک
احساس طبیعی است ،اما بعضی اوقات این حس
از حالت عادی خود فراتر میرود .شاید شما نیز با
افرادی برخورد کرده باشید که نسبت به همه کس
و همه چیز شک داشته باشند .این افراد در زندگی
زناشویی با مشکالت فراوانی روبه رو میشوند .این
بدگمانی در ارتباط با همسر بسیار مشکل ساز
میشود به طوری که بسیاری از اختالفهای بین زن
و شوهرها معلول این بی اعتمادیها هستند.
شک از آن موضوعاتی است که در زندگی همه
انسانها وجود دارد اما گاهی میتواند حسابی
دردسرآفرین شود و زندگی را ویران کند پس باید با
آن برخورد کرد .اگر همسری شکاک دارید یا خودتان
شکاک هستید یا قصد ازدواج دارید ،این مطلب را
بخوانید.دو محور اصلی و بسیار مهم هر رابطهای و
بهخصوص در زندگی مشترک اعتماد و احترام است
و اگر هرکدام از این دو محور آسیب ببینند ممکن
است رابطه کامالً از بین ببرد ،در حقیقت این دو خط
قرمزهایی هستند که هیچگاه نباید از آنها عبور کرد.
به محض اینکه بیاعتمادی در رابطهای بهوجود بیاید
رابطه به سمت ویرانی میرود .شک از آن چیزهایی
است که میتواند هم احترام و هم اعتماد را در زندگی
زناشویی از بین ببرد و بهتدریج پناهگاه امن خانه و
زندگی مشترک را به جهنمی تبدیل کند .هرکدام از
ما دست کم یکبار در زندگی شک را تجربه کردهایم
ولی شک در هیچ کجا مثل زندگی مشترک نمیتواند
مخرب باشد.
yyشک عشق را میکشد
وقتی آدمها همدیگر را دوست دارند ،به هم عشق
میورزند و به هم اعتماد دارند اما از لحظهای که شک
و عدماعتماد و کنترل در رابطهای بهوجود میآید
ذره ذره عشق بین زوجین رو به زوال میرود و از
بین میرود و دو طرف از هم دور میشوند البته اگر
هردو طرف دست از شک و کنترل هم بردارند دوباره
میتوانند باز به هم نزدیک شوند چون هیچگاه عشق
با نیتهای منفی ،عدماعتماد و سوءظن نمیتوانند
باهم جمع شوند و در یک جا باشند.
yyصورت مسئله را پاک نکنید
متاسفانه ترس و نگرانی را در مکالمات اکثر آدمها
میبینیم .این روزها وقتی با آدمها حرف میزنیم
میبینیم که ترس و نگرانی پشت اکثر حرفها و
رفتارهای آنها وجود دارد ،در حقیقت از یک چیزی
نگران هستند .حال اگر این نگرانیها وارد زندگی
مشترک شود ،مثالً یکی از زوجین با خود مدام فکر
میکند وقتی همسرش از او دور است «مبادا با کس
دیگری حرف بزند!»« ،مبادا از کس دیگری خوشش

رتبه نخست خراسان رضوی در بهرهبرداری پروژههای
آموزشی
مدیرکل نوسازی ،توسعه و
تجهیز مدارس خراسان رضوی
گفت :این استان امسال در حوزه
اجرا و بهره برداری پروژههای آموزشی آماده افتتاح
برای مهر ماه آتی ،رتبه نخست را در میان  ۳۱استان
کشور به خود اختصاص داده است.
جاسم حسین پور روز یکشنبه در گفت و گو با
خبرنگار ایرنا افزود :بر این اساس همزمان با آغاز سال
تحصیلی  ۹۹-۹۸و نخستین روز مهر ماه آتی هزار و
 ۲۰۴کالس درس در قالب  ۲۹۳پروژه مدرسه نوساز در
سطح خراسان رضوی مورد بهره برداری قرار میگیرد.
وی ادامه داد :این تعداد کالس درس با مجموع
مساحت  ۱۴۵هزار مترمربع از نخستین روز آغاز سال
تحصیلی جدید در خراسان رضوی اختیار دانش آموزان

و فضای تعلیم و تربیت قرار میگیرد.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس خراسان
رضوی گفت :به همین خاطر این استان جایگاه
نخست را از نظر تعداد پروژههای آموزشی مورد بهره
برداری مهر امسال کسب کرد .استان خوزستان پس
از خراسان رضوی در جایگاه دوم این حوزه قرار دارد.
پارسال با هزینه سه هزار میلیارد ریال از محل
اعتبارات ملی ،استانی و کمکهای خیران هزار و ۳۰
کالس درس در خراسان رضوی بهره برداری شد .این
استان یک میلیون و  ۲۳۰هزار دانش آموز و  ۱۲هزار و
 ۵۰۰مدرسه با حدود  ۵۴هزار کالس درس دارد.

بیاید!» و…این مباداها که خود شخص آنها را در
ذهنش میسازد همه تبدیل به نگرانیهای جدیدی
در زندگی میشوند و فرد برای اینکه از آنها خالص
شود شروع میکند به کنترلکردن طرف مقابل.
با این رفتارها فرد میخواهد صورت مسئله را در
بیرون پاک کند ،او به سراغ حل مسئله درون خودش
نمیرود .در واقع افرادی که سوءظنهای زیادی
دارند و کنترلگر هستند در بیرون نباید بهدنبال چاره
باشند بلکه باید درون خودشان را درست کنند.
yyآنها بهخودشان شک دارند
در همه ما یک حس مالکیت وجود دارد ،در واقع
آدمها نسبت به هرچیزی که دوستدارند نوعی
احساس مالکیت دارند و این حس ناشی از یک ترس
درونی است ،ترس از دست دادن .در حقیقت پشت
رفتارهای کنترلگر و سوءظنآمیز ترس از دستدادن
وجود دارد .این افراد انگار در وجودشان چیزی را کم
دارند و جای چیزی برایشان خالی است و میخواهند
به نوعی این جای خالی را پر کنند ،در حقیقت
رفتارهای شکاکانه و سوءظن آمیز آنها نسبت به
بیرون و آدم مقابلشان نیست بلکه این شک نسبت
بهخودشان است و به نوعی طرف مقابل و اتفاقات
مختلف آینهای است برای آنها تا خودشان را ببینند.
وقتی من نسبت بهخودم شک داشتهباشم یعنی به
تواناییها و دوستداشتنیبودن خودم شک دارد و
شک دارم که آنقدر خوب باشم که طرف مقابل حاضر
شود با من بماند .ولی اگر من اطمینان داشته باشم
که آنقدر خوبم که طرف مقابل با من بماند دیگر به

 ۱۴۵واحد مسکونی
مددجویان کمیته امداد امام
خمینی (ره) با هزینه سه میلیارد و
 ۳۰۰میلیون ریال از ابتدای امسال تاکنون در شهرستان
جغتای مقاوم سازی و تعمیر شدهاند.
رئیس کمیته امداد جغتای روز یکشنبه به خبرنگار
ایرنا گفت :برای  ۵۳واحد از این تعداد واحد مسکونی
عملیات مقاوم سازی و برای  ۹۲منزل کار تعمیر و
نوساری صورت گرفت .رضا مسکنی افزود :هزینه مقاوم
سازی مسکن مددجویان روستایی و شهری کمیته
امداد از محل کمکهای بالعوض این نهاد ،تسهیالت
بنیاد مسکن انقالب اسالمی و مشارکت افراد نیکوکار
تأمین میشود .وی همچنین به تالش کمیته امداد
برای توانمندسازی و خوکفایی مددجویان اشاره و بیان

کرد :ظرف چهار ماه نخست امسال در همین چارچوب
 ۱۷مورد تسهیالت اشتغالزایی به میزان پنج میلیارد
و  ۵۰۰میلیون ریال به مجریان طرحهای اشتغال در
جغتای پرداخت شده است.رئیس کمیته امداد جغتای
گفت :پارسال نیز  ۱۵۸فقره تسهیالت اشتغال با تامین
اعتبار  ۳۶میلیارد و  ۸۹۰میلیون ریال به مددجویان
این شهرستان در قالب طرحهای دامپروری ،اشتغال
و خدمات پرداخت شده بود.دو هزار و  ۵۱۷خانوار
با جمعیت شش هزار نفر زیر پوشش خدمات کمیته
امداد امام خمینی (ره) در شهرستان جغتای هستند.
مرکز شهرستان  ۵۰هزار نفری جغتای در فاصله ۳۵۰
کیلومتری غرب مشهد واقع است .جغتای مرکب از دو
بخش مرکزی و هاللی  ۵۶روستا دارد ۳۹ .هزار نفر از
جمعیت این شهرستان ساکن روستاها هستند.

خبر
مرگ ۲نفربراثرتصادفموتورسیکلت
برخورد رخ به رخ دو دستگاه موتورسیکلت
صبح امروز دهم شهریور ماه در درگز واقع در
شمال خراسان رضوی دو جانباخته بر جای
گذاشت.
مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان
درگز روز یکشنبه در این خصوص به به خبرنگار
ایرنا گفت :حادثه ساعت پنج صبح در جاده پارک
ملی تندوره  -درگز و حوالی روستای سعدآباد در
هشت کیلومتری مرکز شهرستان روی داد.
سعید بیرجندی افزود :در این سانحه جاده
ای دو راکب موتورسیکلتها که هر دو  ۲۰سال
سن داشتند در محل فوت کردند .پیکر این
جانباختگان به بیمارستان امام خمینی (ره)
درگز منتقل شد.
مرکز شهرستان  ۷۵هزار نفری درگز در فاصله
 ۲۵۰کیلومتری شمال مشهد قرار دارد.
کشف 30فقره سرقت داخل خودرو در مشهد
کارآگاهان پلیس آگاهی با همکاری ماموران
کالنتری شفا مشهد موفق شدند باند  4نفره
سرقت های داخل خودرو را با  30فقره سرقت در
مشهد دستگیر کنند.
به نقل از پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ جواد
شفیع زاده در تشریح این خبر بیان داشت :در پی
وقوع چند فقره سرقت لوازم و محتویات داخل
خودرو در یکی از مناطق شهر مشهد ،بالفاصله
تیمی مجرب از کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی
پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرپرست پلیس آگاهی استان خراسان رضوی
ادامه داد :کارآگاهان با همکاری ماموران کالنتری
شفا حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی
به یک دستگاه خودرو پراید مشکوک شدند.
این مقام انتظامی ادامه داد :پس از متوقف کردن
خودرو ،در بازرسی از آن  3عدد باطری خودرو
کشف که بنا به دستور مقام قضائی پرونده برای
ادامه تحقیقات به پایگاه سوم پلیس آگاهی ارجاع
شد.
کاراگاه شفیع زاده با بیان اینکه کارآگاهان در
بررسی های خود دریافتند اکثر سرقت ها توسط
متهم و همدستش انجام شده است ،گفت :متهم
در اعترافات خود اقرار کرد خودروهای مدل پایین
را که فاقد دزدگیر و عالئم هشدار دهنده بود را
شناسایی و با تخریب شیشه ها پس از سرقت
محتویات داخل خودرو ،آنان را به  2مالخر به
فروش می رساندند.
سرهنگ شفیع زاده تصریح کرد :با راهنمایی
متهم ،همدست و  2مالخر اموال مسروقه
دستگیر و در بازرسی از محل اختفاء آنان  20عدد
باطری خودرو ،یک دستگاه گوشی ،یک حلقه
رینگ و تعدادی آچارآالت را کشف کردند.
سرپرست پلیس آگاهی استان خراسان رضوی
با اشاره به معرفی  4متهم به مراجع قضائی،
بیان داشت :در تحقیقات تکمیلی تاکنون 30
شاکی شناسایی و با دریافت شکوائیه محل های
سرقت آنان مورد بازسازی قرار گرفت همچنین
اموال مکشوفه با هماهنگی قضائی تحویل مال
باختگان شده است

مواد غذایی مفید برای تأمین آهن بدن

کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت
بهداشت ،با بیان اینکه آنمی فقر آهن در کودکان،
دختران نوجوان و زنان در سنین باروری شایع است،
افزود :درمان فقر آهن شامل تشخیص علت ایجاد
این نوع کم خونی ،مکمل یاری آهن و رژیم غذایی
حاوی آهن است .در حال حاضر به دلیل شرایط
اقتصادی جامعه ترکیبات سبد غذایی بسیاری از
خانوارها تغییر کرده است و برخی از مواد غذایی از
مصرف روزانه به مصرف هفتگی و برخی از مصرف
هفتگی به مصرف ماهانه تبدیل شدهاند و همین امر
ممکن است امنیت غذایی را در برخی خانوارها به
خصوص مناطق حاشیه شهر و استانهای محروم به
خطر اندازد.به گزارش ایسنا سپیده دولتی گفت:
گوشت قرمز منبع اصلی و خوب دریافت آهن در
سفره خانوارهای ایرانی محسوب میشود که آهن
آن از نوع "آهن ِهم" است و جذب آن حدود  ۱۵تا
 ۳۵درصد و زیست دسترسی بیشتری نسبت به "آهن
غیر ِهم" دارد .آهن غیر ِهم در منابع گیاهی وجود
دارد و جذب آن  ۲تا  ۲۰درصد است.کارشناس دفتر
بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ادامه داد :منبع
غنی آهن ِهم ،جگر گاو است و به غیر از این ماده
غذایی ،زرده تخم مرغ و گوشت مرغ نیز دارای آهن
ِهم هستند ،اما مقدار آهن آن از جگر گاو کمتر است.
افرادی که به دالیلی از جمله گیاهخواری نمیتوانند
گوشت قرمز یا جگر گاو یا تخم مرغ مصرف کنند،
میتوانند از منابع گیاهی حاوی آهن تا حد زیادی از
نیاز خود به این عنصر را تأمین کنند .به عنوان مثال
حبوبات مثل عدس ،لوبیا چشم بلبلی ،لوبیا سفید و
سبزیهایی مثل شوید ،جعفری ،ترخون و جعفری
منابع خوب آهن گیاهی هستند .همچنین تخم
ریحان ،گردو ،پسته ،توت خشک ،بادام خشک نیز از
منابع بسیار خوب آهن گیاهی هستند.دولتی تاکید
کرد :گندم یا عدس به صورت جوانهزده نیز از منابع
بسیار خوب آهن محسوب میشوند که میتوانید
آنها را همراه ساالد با آبلیمو میل کنید و حتی از این
جوانهها به صورت تازه یا خشک شده در غذاهای
کودکان استفاده کنید .باید توجه داشت که برای
افزایش جذب آهن منابع گیاهی ،منابع گیاهی ذکر
شده را با منابع ویتامین  Cمثل لیموترش یا نارنج باید
مصرف کرد.

متوجه بود اینگونه رفتارها نه تنها بعد از ازدواج بهتر
نمیشوند بلکه به احتمال فراوان بدتر هم میشوند.
مثالً اگر فردی که به خواستگاری شما آمدهاست،
بهاصطالح بسیار دوستباز است و دوست دارد با
همه رابطهای باز داشتهباشد ،ببینید آیا میتوانید این
مورد را در زندگی مشترکتان تحمل کنید یا نه.زندگی
کردن با یک فرد شکاک و بی اعتماد و برقراری یک
ٔ
رابطه عاطفی باکیفیت با او شاید کمی سخت باشد.
ممکن است شما به خاطر اینکه حس بی اعتمادی
همسرتان را تحریک نکنید ،مجبور شوید که به فردی
محتاط و بدون حس شوخ طبعی تبدیل شوید .شاید
با این وضعیت مواجه شدهاید که هرگونه تالش شما
ٔ
رابطه صمیمانه با فرد بی اعتماد ،از سوی
برای ایجاد
او به عنوان حمله تلقی شده و درنتیجه او یا از شما
بیشتر فاصله گرفته و یا با خشم و پرخاشگری شما
را از خودش دور کرده است .بنابراین ،هر چه شما
ٔ
رابطه خود با یک فرد بی
وقت و انرژی خود را صرف
اعتماد میکنید ،پس از مدتی خواهید دید که مورد
اعتماد او واقع نشده و هنوز در اول راه ماندهاید .شاید
موضوع نگران کننده تر این است که فرد بی اعتماد
و شکاک در صورت احساس توهین و انتقاد ممکن
است دست به واکنشهای هیجانی و یا حتی فیزیکی
بزند .افراد بی اعتماد ممکن است دائم منتظر خیانت
همسرشان باشند ،بنابراین اگر با یک فرد بی اعتماد
زندگی میکنید ،این احتمال وجود دارد که از سوی
او بارها و بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به
خیانت متهم شده باشید.

آغاز اجرای طرح همیاران آب در خراسان رضوی

مقاومسازی 145واحدمسکونیکمیتهامدادجغتای

حوادث
حبسآشپزمتخلفدرسبزوار
متصدی یک آشپزخانه متخلف در سبزوار
با حکم دادگاه به تحمل  ۱۰ماه حبس تعزیری
محکوم شد.
رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار روز یکشنبه
در این خصوص به خبرنگاران گفت :با پیگیری
بازرسان این شبکه و دستور قضایی عالوه بر
حکم حبس برای فرد متخلف ،آشپزخانه بدون
پروانه وی نیز مهر و موم شد.
ولی اهلل جغتایی افــزود :در بازدید گروه
نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی سبزوار
از این آشپزخانه مقادیری خرده گوشتهای
غیربهداشتی و گوشت مرغ آغشته با رنگ
غیرمجاز آماده برای مصرف آشپزخانه کشف و
معدوم شده بود.
وی گفت :پرونده تخلف این واحد صنفی به
اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و استفاده
از فرآورده های خام دامی و مواد پروتئینی
غیراستاندارد به دادستانی سبزوار ارسالشده
بود لذا به دستور مرجع قضایی این واحد صنفی
مهر و موم و متصدی آن به  ۱۰ماه حبس تعزیری
محکوم شد.
 ۵۰۰فروشگاه ،شش کارگاه بسته بندی و
کشتارگاه و  ۵۹کبابفروشی ،سالن غذاخوری
و آشپزخانه در سطح شهرستان سبزوار
فعالیت دارنــد .مرکز این شهرستان در
فاصله  ۲۳۰کیلومتری غرب مشهد واقع
است.

این نیازی ندارم با رفتارهای کنترلگر طرف مقابل را
مجبور کنم که با من بماند یعنی دارای خودارزشی و
اعتماد به نفس کافی هستم ،باور دارم طرف مقابل
به خاطر من در رابطه میماند ولی کسانی که
بهخودشان و تواناییهایشان شک دارند ،فرافکنی
کرده و به طرف مقابل شک میکنند چون میدانند
آنقدر خواستنی نیستند که طرف مقابل در رابطه
بماند.
yyیک هشدار
هرگونه رفتاری خارج از رفتارهای مرسوم حدود
خانواده بسیار آسیبزننده است و میتواند رابطه و
زندگی زناشویی را به سمت تعهدنداشتن پیش ببرد.
تعهد از فاکتورهای اصلی ازدواج و یک رابطه است
یعنی «من در برابر ازدواج ،همسرم و رابطه مسئولم»
اما میتوان با انتخاب درست هیچگاه در زندگی
مشترک چنین رفتارهایی را ندید مثالً اگر زوجین در
همان زمان آشنایی برای ازدواج به شناخت صحیح
و درستی از هم نرسیدهباشند و بدون شناخت کافی
باهم ازدواج کرده باشند ممکن است بعد از ازدواج از
هم رفتارهای مشکوک ببینند یا اینکه حتی بعضی از
زوجین در زمان آشنایی نیز رفتارهای شیطنت آمیز و
ناپسندی را از هم دیدهاند ولی آنها را ندیده گرفتهاند
و بیش از حد مثبت نگر بودهاند در واقع اینجا
هشداری است برای کسانی که هنوز ازدواج نکردهاند.
آنها باید دقت کنند که مرحله آشنایی بسیار مهم
است ،بسیاری از رفتارهای شیطنت آمیز و مشکوک
را میتوان در همان دوران آشنایی تشخیص داد و باید

خبر

استاندار خراسان رضوی از
آغاز فرآیند اجرای طرح همیاران
آب خبر داد و گفت :به زودی برش
شهرستانی این طرح به فرمانداران ابالغ میشود.
علیرضا رزمحسینی در جلسه بررسی جزئیات طرح
همیاران آب که با حضور مدیران برخی دستگاههای
اجرایی در محل دفتر استاندار برگزار شد ،گفت :برای
آنکه طرح همیاران آب در رسیدن به اهداف ترسیم
شده در زمینه تعادلبخشی بین مصارف و منابع
آبی با موفقیت همراه شود ،باید همه مدیران همدل
و همزبان شده و از استان یک صدا در سطح ملی
بلند شود.استاندار خراسان رضوی با اشاره به آغاز
فرآیند اجرای طرح همیاران آب در خراسان رضوی،
افزود :دستگاههای اجرایی باید مطابق شرح وظایف

مشخص شده در این طرح ،نقشآفرینی کرده و زمینه
مشارکت همه بخشهای درگیر با موضوع را در فرآیند
اجرای طرح همیاران آب فراهم کنند.وی با تاکید بر
اینکه تشکلهای حوزه کشاورزی باید در اجرای این
طرح مشارکت داشته باشند ،ادامه داد :بهزودی برش
شهرستانی این طرح به فرمانداران ابالغ میشود تا
مالک عمل برنامهریزیها قرار گیرد.در این جلسه
کلیات ساختار شورای سیاستگذاری طرح همیاران
آب به تصویب رسید و مقرر شد در جلسات بعدی
جزئیات چارت مذکور مورد بررسی قرار گیرد .همچنین
با تاکید استاندار خراسان رضوی مقرر شد دانشگاه
فردوسی مشهد الگوی کشت شهرستانهای استان را
تهیه و در جلسات بعدی بررسی طرح همیاران آب ارائه
کند.

در مراسم تودیع و معارفه رییس پلیس راهنمایی رانندگی مشهد مطرح شد:

ادامه دار شدن طرح کاهش جانباختگان تصادفات
فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت :مطابق
فرمایش فرمانده کل قوا ،رهبر معظم انقالب اسالمی
نیروی انتظامی ویترین نیروهای مسلح است .بر این
اساس می توان ویترین نیروی انتظامی را نیز پلیس
راهنمایی و رانندگی دانست.
سردار محمدکاظم تقوی روز یکشنبه در مراسم تودیع
و معارفه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان
رضوی افزود :هیچ زمانی به اندازه زمان فعلی فضا برای
فعالیت و خدمت در مشهد و خراسان رضوی فراهم
نبوده بنابراین دلیلی برای کم کاری در استان وجود
ندارد .تعامل بسیار خوبی بین مدیران و دستگاهها در
خراسان رضوی وجود دارد و در این چارچوب پلیس از
حمایتهای موثر استاندار ،شورای شهر و شهردار مشهد
و دیگر نهادهای مرتبط بهره مند است.
وی ادامه داد :با توجه به موقعیت ویژه خراسان
رضوی و مشهد ماموریتها در این استان سنگینتر از سایر
استانها و شهرهای کشور است.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی همچنین اخالق،
صبر ،نظم ،ایمان و مسئولیت پذیری را از مهمترین
شاخصه های ماموران پلیس ذکر و بیان کرد :بدون
داشتن این مولفه ها نظم ،امنیت و رضایت مردم حاصل
نمی شود.
وی همچنین با تقدیر از رئیس پیشین پلیس راهور
خراسان رضوی و تاکید بر ادامه مسیر طی شده در این
یگان انتظامی گفت :نه تنها باید مسیر گذشته در پلیس
راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی ادامه یابد بلکه
می بایست با نگاهی جدیتر "طرح کاهش جانباختگان
حوادث رانندگی" با قوت دنبال شود.
رئیس پیشین پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان

رضوی نیز که به سمت ریاست پلیس ترافیک شهری
راهور نیروی انتظامی کشور منصوب شده در این مراسم
گفت :شمار جانباختگان حوادث شهری در خراسان
رضوی ظرف  ۱۴ماه گذشته  ۲۵نفر نسبت به مدت
مشابه قبل کاهش یافته است.
سرهنگ محمدباقر سلیمی افزود :اصالح هندسی
معابر ،ایمن سازی نقاط حادثه خیز ،تدوین برنامه پنج
ساله کاهش حوادث ترافیکی و ابالغ آن به دستگاههای
مرتبط از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه پلیس
راهور خراسان رضوی در این مدت بوده اند.
سرپرست پلیس راهور خراسان رضوی نیز در این
مراسم گفت" :طرح جامع کاهش تصادفات" ابتدای
امسال برای این استان تدوین شد که هدف آن کاهش
 ۱۲درصدی تصادفات در هر سال است.
سرهنگ حمیدرضا دهنوی افزود ۸۰ :درصد سوانح

رانندگی در معابر درون شهری برای عابران پیاده و
موتورسواران رخ می دهد لذا برنامه ای با محوریت
ساماندهی موتورسیکلتها و ایمنی رفت و آمد عابران
پیاده تهیه شده است .که ایمنی خودرو و مهندسی
ترافیک از دیگر موارد این برنامه است.
وی به ابالغ "برنامه کاهش  ۱۲درصدی تصادفات"
پس از تصویب آن در شورای همتای خراسان رضوی
نیز اشاره و بیان کرد :از همه نهادهای مرتبط با حوزه
ترافیک می خواهیم برنامه محور بوده و با همکاری و
تعامل در مسیر تحقق اهداف این برنامه پلیس راهور را
یاری کنند.
طی این مراسم "سرهنگ حمیدرضا دهنوی" به
مدت شش ماه به سرپرستی پلیس راهور خراسان رضوی
منصوب و از خدمات سرهنگ محمدباقر سلیمی تقدیر
شد.
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تشریح برنامههای عزاداری دهه اول محرم توسط معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی؛

خبر
شهردار مشهد خبر داد:

حمایت بدون قید و شرط مدیریت
شهری از جشنواره نمایشنامه نویسی
اقتباسی گام دوم انقالب

شهردار مشهد گفت :بدون هیچ قید و شرطی از
برگزاری جشنواره نمایشنامه نویسی اقتباسی گام
دوم انقالب حمایت خواهیم کرد.
محمدرضا کالئی در مراسم امضای تفاهم نامه
برگزاری جشنواره نمایشنامه نویسی اقتباسی
گام دوم انقالب که با حضور اعضای شورای
سیاستگذاری این جشنواره برگزار شد ،افزود :نکته
اولی که بر آن تاکید داریم ،حمایت بی قید و شرط از
این جشنواره است.وی با بیان اینکه توجه به محتوای
آثار و پررنگ کردن این بخش درجشنواره بسیار مهم
است ،اظهار کرد :اگر نمایشنامه با محتوای قوی
تولید شود ،رضایت مخاطب را به دنبال خواهد
داشت لذا باید تاکید زیادی بر محتوای آثار شود زیرا
این موضوع کیفیت کار در مراحل بعدی جشنواره را
بیشتر خواهد کرد.شهردار مشهد اضافه کرد :نکته
دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد ،نحوه اطالع
رسانی است؛ با توجه به اینکه بیانیه گام دوم انقالب
همه موضوعات از جمله عدالت ،پیشرفت و امید را
در برمی گیرد ،باید فراخوان ها و اطالع رسانی در
خصوص برگزاری این جشنواره نیز متوازن با این
مفاهیم انجام شود لذا بر اطالع رسانی گسترده و
کافی تاکید داریم.
کالئی با اشاره به اینکه صنعت نمایشنامه نویسی
ما یک صنعت نوزاد است ،تصریح کرد :بر این اساس
معتقدیم جشنواره نمایشنامه نویسی به نوعی یک
شوک برای تولید آثار فاخر در این حوزه است لذا
از راه افتادن چرخه صنعت نمایشنامه نویسی فاخر
حمایت خواهیم کرد.
شهردار مشهد گفت :یکی از موضوعات مهمی که
در برگزاری این جشنواره باید مورد توجه قرار گیرد،
فراهم کردن زیرساخت های الزم برای ارائه این آثار
است زیرا با ابزار و زیرساخت های موجود شاید نتوان
به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد.
وی ادامه داد :نکته دیگری که در این میان
از اهمیت باالیی برخوردار است ،فرآیند برگزاری
جشنواره است که در این فرآیند باید به آموزش و
ایجاد شبکه های اجتماعی نیز توجه شود زیرا این
امر می تواند تاثیر زیادی در جذب عالقمندان داشته
باشد.
گفتنی است در ادامه تفاهم نامه برگزاری
جشنواره نمایش نامه نویسی اقتباسی گام دوم
انقالب میان شهرداری مشهد و ستاد برگزاری این
جشنواره به امضا رسید.

حرممطهررضویمحیایعزایحسینیاست

معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی
برنامههای عزاداری دهه اول محرم حرم مطهر رضوی را
تشریح کرد.
حجت االسالم و المسلمین حسین شریعتی نژاد در
خصوص برنامههای دهه اول حرم مطهر رضوی گفت:
با توجه به حضور گسترده زائران در دهه اول محرم ویژه
برنامههای متعدد فرهنگی و تبلیغی برای زائران و مجاوران
حرم رضوی تدارک دیده شده است.
وی تشریح کرد :روزانه بیش از  20جلسه سخنرانی
و بیان معارف حسینی با حضور سخنرانان برجسته
کشوری در رواقهای امام خمینی(ره) ،دارالحجه،
داراالجابه و شبستان نهاوندی ،میالنی و رواق حضرت
زهرا(س) برگزار خواهد شد همچنین آیتالله سید احمد
علمالهدی و آیت الله محسن کازرونی و حجج االسالم
والمسلمین محمدباقر فرزانه ،محمدرضا رضاییتهرانی،
وحید حجتی ،حسین حلوائیان ،سید محمود مدنی،
قاسم سوری ،سیدجعفر طباطبایی ،رضا علی عزیزی،
سیدرضا اکرمی ،مرتضی حمیدی و علیاصغر فاضلی از
جمله سخنرانان حرم رضوی در دهه اول محرم هستند.
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی تصریح
کرد :قبل و بعد از هر وعده سخنرانی مداحان و ذاکران
اهل بیت عصمت و طهارت(ع) به ذکر سجایا و مناقب
حضرت حسین بن علی(ع) و یاران باوفایشان خواهند

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
رضوی مطرح کرد:

سرایی و عزاداری ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت(ع)
در رواق امام خمینی(ره) برپا خواهد شد و طبق سنت هر
سال مراسم احیای قرآنی شب عاشورا از ساعت 22:30
تا  24بامداد در رواق امام خمینی(ره) برگزار میشود.
شریعتینژاد افزود :مرثیه سرایی و سینه زنی ،قرائت
زیارت عاشورا به صورت کامل با صد لعن و صد سالم،
برگزاری «آیین مقتل خوانی» و انجام سخنرانی توسط
آیات عظام از جمله برنامههای تدارک دیده شده آستان
قدس رضوی در روز عاشورا است که از ساعت  4:30صبح
تا  15در رواق بزرگ امام خمینی(ره) برگزار میشوند.وی
گفت :در روز عاشورا و تاسوعای حسینی با حضور عموم
هیئتهای مذهبی و اجتماع عزادارن حسینی در حرم
رضوی برگزار و همچنین شکوه نماز جماعت ظهر عاشورا
و تاسوعا به نمایش گذاشته خواهد شد.معاون تبلیغات
اسالمی آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد :سهشنبه
 19شهریورماه نیز ویژهبرنامههای عزاداری و سوگواری
شام غریبان حسینی و حرکت کاروان خدام به سمت
حرم مطهر رضوی از محل سازمان مرکزی آستان قدس
رضوی ،بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد :در دهه اول محرم بیش از  500جلسه
حلقه معرفت و پرسمان دینی ویژه عموم زائران به صورت
شبانهروزی در اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی برگزار
خواهد شد.

قطعه «عاشورا» با صدای آیسا حیدری منتشر شد
حماسه عاشورا و شهادت امام حسین(ع) در
تاریخ اعتقادات شیعیان جهان به ویژه ایرانیان از
جایگاه بسیار مهمی برخوردار است و به همین
دلیل آداب و رسوم عاشورایی و موسیقی آن ،یکی
از نمونههای برجسته موسیقی مذهبی در ایران
به شمار میرود.موسیقی عاشورایی بخش جدایی
ناپذیر موسیقی ایران است که اجرای صحیح و
مناسب آن بر این هنر تاثیرگذار بوده و موجب
اعتالی موسیقیهای آیینی می شود.
در سالهای اخیر موسیقیهای متعددی برای
واقعه عاشورا خوانده شده است .این اتفاق سالها
با ممنوعیتهای مختلفی مواجه میشد و عدهای
اجازه اجرای اشعار عاشورایی را در قالب موسیقی
نمیدادند اما چند سالی است که قطعات عاشورایی
با کیفیتی تولید شده و حتی در ایام سوگواری هم
از گوشه و کنار شنیده میشود .تاکنون اکثر قریب
به یقین خوانندگان کشور قطعاتی را در وصف

گشایشنمایشگاهشکستهنستعلیق«گالباشک»درنگارخانهموزه
حرم رضوی

آثار
از
نمایشگاهی
خوشنویسی علیاکبر رضوانی
به همت مجموعه هنری رضوان
وابسته به مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس
رضوی همزمان با آغاز ماه محرم در گالری شماره سه
رضوان در موزه مرکزی حرم مطهر امام هشتم(ع) گشایش
یافت.علیاکبر رضوانی در حاشیه مراسم افتتاحیه
نمایشگاه گالب اشک که روز گذشته با حضور جمعی
از هنرمندان و مسئوالن آستان قدس رضوی برگزار شد،
ابراز کرد ۴۰ :تابلوی خوشنویسی شکسته نستعلیق
با محوریت موضوعی عاشورا که با فرمها و ترکیبهای
مختلف مانند سطر ،غبارنویسی ،دایرهنویسی و سیاه
مشق از سال  ۱۳۸۰به بعد خلق شده است ،در این
نمایشگاه در معرض دید هنردوستان قرار گرفته است.

پرداخت.شریعتینژاد در خصوص زمان برگزاری برنامهها
در حرم عنوان کرد :ویژه برنامههای ایام سوگواری سید
و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) در دهه
اول محرم همه روز بعد از نماز صبح و قبل و بعد از نماز
ظهر و مغرب در اماکن متبرکه رضوی برگزار میشود.
وی درباره برنامههای روضهخوانی و سینهزنی حرم
مطهر رضوی گفت :همچنین مراسم مرثیه سرایی و
عزاداری با حضور مداحان و ذاکران برجسته اهل بیت
عصمت و طهارت(ع) در قالب ویژه برنامه «شکوه ایثار»
هر روز بعد از نماز صبح ،قبل و بعد از نماز ظهر و مغرب در
صحن جامع رضوی ،رواق بزرگ امام خمینی(ره) ،ایوان
مقصوره مسجد گوهرشاد ،شبستان معارف حسینی،
رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی و رواق حضرت
زهرا(س) برپا میشود.معاون تبلیغات اسالمی آستان
قدس رضوی بیان کرد« :محفل شیرخوارگان حسینی»
 15شهریورماه برابر با  6محرم به صورت همزمان در
حرم مطهر رضوی و سراسر ایران و جهان ازساعت  8تا
 10در صحن جامع رضوی برگزار میشود.شریعتینژاد
عنوان کرد :در این مراسم  35هزار دست لباس ویژه
شیرخوارگان که در کارگاه دوخت لباس شیرخوارگان واقع
در مسجد صدیقیها تهیه شده است ،از ساعت 5صبح
در ورودیهای حرم مطهر توزیع میشود.وی درباره
برگزاری برنامه «احلی من العسل» گفت :نوجوانان عزادار

حسینی نیز شنبه  16شهریورماه مصادف با روز هفتم
محرم در ویژه برنامه «احلی من العسل» در صحن جامع
رضوی از ساعت  9:30تا  11اجتماع باشکوهی را تشکیل
خواهند داد .در این مراسم حجت االسالم حلواییان به
ایراد سخنرانی میپردازد.
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی عنوان
کرد :در طی این دهه جلسات سخنرانی و روضه نیز ویژه
خواهران ،قبل و بعد از نماز ظهر و عصر و قبل از نماز
قهای دارالحکمه ،درالحجه ،حضرت
مغرب و عشاء در روا 
زهرا(س) و رواق حضرت معصومه(س) برگزار میشود.
شریعتینژاد درباره برنامه روز تاسوعا اظهار کرد :مرثیه
سرایی و سینهزنی ،قرائت زیارت حضرت ابوالفضل(ع) در
روز تاسوعای حسینی و قرائت زیارت عاشورا و زیارت امین
الله و سخنرانی آیت الله علم الهدی برنامههایی است که
در روز تاسوعای حسینی در رواق امام خمینی(ره) حرم
مطهر رضوی از ساعت  4:30صبح تا  13برگزار میشود.
وی افزود :برگزاری ویژ ه برنامه «آیین خطبه خوانی
شب عاشورای حسینی» در صحن انقالب اسالمی ،بعد
از اقامه نماز مغرب و عشاء با نوحه خوانی و شمع گردانی
و قرائت خطبه از برنامههای شب عاشوراست.معاون
تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی ادامه داد :همچنین
ویژه برنامه عزاداری شب عاشورای حسینی دوشنبه 18
شهریور بعد از نماز مغرب و عشاء با سخنرانی ،مرثیه

خبر

این هنرمند برجسته مشهدی از نمایشگاه گالب اشک به
عنوان هشتمین نمایشگاه عاشورایی خود نام برد و افزود:
به عنوان یک مسلمان عالقهمند از سال  ۱۳۸۰در مسیر
خلق آثار عاشورایی قدم گذاشتم و توفیق ائمه اطهار(ع)
نیز شامل حالم شد و توانستم چنین آثاری را کتابت
کنم.وی با تأکید بر اینکه آثار مذهبی در شرایط خاصی
خلق میشود ،گفت :برای کتابت چنین آثاری به مطالعه
شعری و ارتباط با شعرهای عاشورایی و اعتقاد و عقیده
به این مسیر نیاز است .رضوانی به نقش کتیبهنویسی
شعرهای محتشم کاشانی در مراسم ماه محرم اشاره و
بیان کرد :معتقدم هنرمندان میتوانند از طریق برپایی
چنین نمایشگاههایی در مراسم عزاداری حسینی شرکت
کنند چنانکه خوشنویسان بسیاری در مسیر خلق آثار
عاشورایی گام برداشتند.

امام حسین (ع) و یارانش اجرا کردهاند و از طریق
موسیقی در دل عاشقانه ائمه تأثیرگذاری کردهاند.
از خوانندههای نسل جوان و محبوب کشورمان
که در این زمینه کار کردهاند ،آیسا حیدری میباشد

که سمفونی «عاشورا» را به بازار موسیقی عرضه
کردهاست.
تک آهنگ «عاشورا» قطعهای کالسیک است
که براساس موسیقی تلفیقی ایرانی و کالسیک

 900اجتماع محوری همزمان با محرم و صفر در خراسان
رضوی برپا میشود
مدیرکل تبلیغات اسالمی
خراسان رضوی گفت۹۰۰ :
اجتماع محوری همزمان با محرم
و صفر در خراسان رضوی برپا میشود.حجتاالسالم
هادی صاحبقرانی ظهر امروز در نشست خبری تشریح
برنامههای اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی
اظهار داشت :یکی از دالیل مهمی که سبب شده ماه
محرم و قیام عاشورا زنده بماند هیئتیها هستند که با
برگزاری جلسههای مذهبی در طول دوران مختلف قیام
امام حسین(ع) را زنده نگه داشتهاند و زنده بودن اسالم
یعنی زنده بودن انسانیت.وی ادامه داد :تاکید بسیاری
امسال به هیئت کردهایم که شروع جلسهها با تالوت
قرآن کریم باشد و همچنین بحث ختم قرآن از جمله
برنامههای جدید است که در دستور کار همه هیئات

مذهبی خراسان رضوی است.مدیرکل تبلیغات اسالمی
خراسان رضوی در تشریح برنامههای مختلف این ماه
عنوان کرد :برگزاری  22همایش با عنوان «طالیهداران
هدایت» در سطح استان ،برگزاری کارگاههای آموزشی با
موضوع گام دوم خانواده ویژه مبلغین و مبلغان ،برگزاری
همایشهای توجیهی تبیینی قبل از محرم با حضور
مسئوالن و افراد موثر هیئتهای مذهبی و مداحان
در سطح استان در مجتمع آیهها ،تبیین موضوعاتی
همچون گام دوم انقالب اسالمی ،اهمیت بنیاده خانواده
و غیره است.صاحبقرانی افزود :مراسم سیاهپوشان جهت
اعالم محرم امروز بعد از نماز مغرب در مهدیه مشهد برگزار
میشود.وی همچنین از ورود نمادین کاروان کربال خبر
داد و افزود :ورود نمادین کاروان کربال ،امروز در میدان
 15خرداد ساعت  17اجرا میشود.

ساختهشدهاست.این اثر مناسبتی ویژه ماه محرم
است که در آن «غزل نودهی» ترانه سرای قطعه از
همه عوامل موثر در واقعه عاشورا یاد کردهاست.
این قطعه در روز پنجشنبه هفتم شهریور ماه
 98در سالن همایش روزنامه قدس مشهد با حضور
دکتر مروارید مدیر کل فرهنگ و ارشاد ،دکتر تحفه
گر معاونت فرهنگی و هنری استان ،حجت االسالم
پژمانفر نماینده مردم مشهد ،رئیس اتحادیه چاپ
و نشر و دیگر مسئولین و جمعی از خبرنگاران
رونمایی و توسط آیسا حیدری اجرا شد.
قطعه «عاشورا» به خوانندگی و آهنگسازی آیسا
حیدری از روز یکشنبه دوازدهم شهریور ماه در
سایت  www.aysaheydari.irو دیگر سایتهای
معتبر و فضای مجازی پخش شده و مخاطبین
میتوانند به صورت رایگان آن را دانلود کنند.
تنظیم کنندگان این قطعه کیوان عالیی و آیسا
حیدری هستند و میکس و مسترینگ آن توسط
آیسا حیدری انجام شده است.

رشد فزاینده تقاضای چاپ و نشر کتاب در
خراسان رضوی

معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت :به خاطر
گستردگی فعالیتها در حوزههای فرهنگی ،مذهبی،
دانشگاهی و حوزوی این استان تقاضا برای چاپ و
نشر کتاب در خراسان رضوی همواره رشدی فزاینده
دارد.افشین تحفهگر شرایط را فرصتی مغتنم برای
حوزه چاپ و نشر کشور توصیف و بیان کرد :در
مجموع طی سالهای اخیر خراسان رضوی به بارانداز
ی که بخش عمدهای
حوزه نشر تبدیلشده ب ه نحو 
از فرهنگ دوستان کشورهای همسایه اقدامات
مربوط به چاپ کتاب و محصوالت چاپی خود را به
صنعتگران و ناشران خراسانی واگذار میکنند.وی
افزود :پارسال با صدور مجوز چاپ سه هزار و 400
عنوان کتاب جدید ،شمار مجوز کتابهای چاپ
نخست در خراسان رضوی نسبت به سال پیشتر
افزایش یافت .با اینحال پارسال در مجموع شش
میلیون و  488هزار و  320جلد کتاب در خراسان
رضوی به چاپ رسید که در مقایسه با سال  1396به
لحاظ تیراژ کاهش داشت.معاون اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی یکی از دالیل کاهش چاپ کتاب را در
سال  1397گرانی کاغذ و افزایش هزینههای چاپ و
نشر عنوان و بیان کرد :با اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی تالش زیادی را برای رفع مشکالت چاپ در
کشور صورت داده اما افزایش هزینههای تمام شده
چاپ بر قیمت کتاب اثر گذاشته است.وی همچنین
به رونق صادرات محصوالت چاپی از خراسان رضوی
اشاره و بیان کرد :پارسال هزار میلیارد ریال محصوالت
چاپی از این استان به خارج از کشور صادر شد.تحفه
گر گفت :گرچه چاپخانههای خراسان رضوی پارسال
و امسال دوران سختی را میگذرانند اما هنوز پس از
تهران به لحاظ حجم کار ،تخصص چاپ و بهرهگیری
از فناوری روز در کشور جایگاه دوم را دارند.وی افزود:
خراسان رضوی از بزرگترین چاپخانه کتابهای
نفیس ،شهرک اختصاصی صنعت چاپ ،چاپخانهای
با سالنی به وسعت  12هزار مترمربع و فناوریهای
روز دنیا در حوزه چاپ برخوردار است.او به تصمیم
برای ایجاد فرصتهای جدید در حوزه اقتصاد نشر با
توجه به ظرفیتهای باالی چاپ در خراسان رضوی با
همکاری اتحادیه چاپخانهداران مشهد اشاره و بیان
کرد :در این چارچوب «میز توسعه همکاری اقتصادی
حوزه صنایع چاپ و نشر کشور» به مرکزیت خراسان
رضوی با حضور  10کشور عضو سازمان اکو همزمان
با هشتمین نمایشگاه بینالمللی چاپ و بستهبندی
مشهد برگزار میشود.

هدف تاسیس «گذر فرهنگ و هنر» ،نمایش قدرت فرهنگی و
هنری خراسان بزرگ است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان رضوی
گفت :یکی از اهداف تاسیس
گذر فرهنگ و هنر مخصوصا در این منطقه ،حضور
زائران و مسافران و نشان دادن قدرت فرهنگی و هنری
خراسان بزرگ بوده که با نگاه ایرانی اسالمی ،صورت
گرفته است.
جعفر مروارید که در نشست خبری با موضوع «گذر
فرهنگ و هنر» در مجتمع آسمان سخن میگفت،
اظهار کرد :باید فروش آثار به این منظور که گفتمان
خالقیت و گفتمان هنر به عنوان یک صنعت فناورانه
که به تولید ثروت میانجامد ،گفتمانی رایج و غالب
شود .گذر فرهنگ و هنر یعنی بستری که در اختیار
شهروندان قرار میگیرد و هنرهای متنوع و آثار

فرهنگی در یک مجموعه و یک فضای منسجم در
دسترس بازدید و خرید هنر دوستان و هنرجویان قرار
خواهد گرفت.
وی افزود :مقصود این است که برای دسترسیهای
فرهنگی و هنری ،شهروندان ما دچار مشکل نشوند
و بتوانند در آخر هفته در یک بازه به همراه خانواده
تجربه یک نشاط معنوی ،زیباشناختی و نشاط هنری
را با خرید همراه کنند و این بستر و گذر فرهنگ وهنر
بتواند نیازهای آنها را برطرف کند.
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شمالمشهد
اینبار؛شاهنامه ویالهای
ِ

خبر
ورود چهارمین قطار گردشگری
در سال جاری به نیشابور
سرویس در شهر

چهارمین قطار گردشگری به ظرفیت  ۹۰نفر
گردشگر امروز وارد نیشابور شد .به گزارش صبح
امروز ،محمداسماعیل اعتمادی رئیس اداره
میراث فرهنگی  ،گردشگری و صنایع دستی
نیشابور با اعالم این مطلب افزود :با مشارکت
آژانس خدمات مسافرتی و گردشگری فرشتگان
و همکاری مدیریت راه آهن و اداره میراث
فرهنگی  ،گردشگری و صنایع دستی نیشابور
در اغازین روزهای هفته جاری  ،چهارمین قطار
گردشگری در سال جاری شامل تعداد ۹۰نفر از
خانواده کارکنان راه آهن خراسان رضوی از مبدا
سرخس با استقبال جمعی از مسئوالن و فعاالن
حوزه گردشگری وارد ایستگاه راه آهن نیشابور
شد.
وی ادامه داد :این تور یک روزه قطار
گردشگری ضمن حضور در اماکن تاریخی
و گردشگری با آداب و رسوم و فرهنگ مردم
نیشابور نیز از نزدیک آشنا خواهند شد.
شهرستان نیشابور با دارابودن بیش از ۴۵۰
اثر تاریخی که  ۱۱۵اثر آن در فهرست آثار ملی
کشور ثبت شده است ،از مهمترین شهرهای
تاریخی و گردشگری کشور است که از طرف
سازمان یونسکو به عنوان شهر پایدار ایرانی در
کنار شهرهای اصفهان و شیراز انتخاب شده
است.
این شهرستان بعنوان منطقه نمونه بین
المللی گردشگری توسط هیات دولت تصویب
شده و عضو اتحادیه شهرهای تاریخی جهان و
اتحادیه بین المللی شهرهای مسیر جاده ابریشم
نیز است.
این شهرستان دارای  ۵واحد اقامتی شامل:
 ۹اقامتگاه بومگردی ،یک هتل چهارستاره،
یک هتل آپارتمان ،یک هتل یک ستاره و دو
مهمانپذیر است.
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سال هاست که نه فقط در مناطق کوهپایه ای
جوب مشهد بلکه در دشت شمال مشهد و حوالی
بولوار شاهنامه و روستاهای حریم مشهد شهرک
هایی با نام های مختلف از خاک سر برآورده است،
اما همیشه این سوال مطرح بود که چگونه وقتی
یک کشاورز زمین کشاورزی اش را تغییر کاربری می
دهد ،بالفاصله گشت های مختلف به سراغ اش می
آیند اماشهرک هایی در اطراف مشهد قد می کشد و
فخر می فروشند و متولیان امر نمی بینند،
به گزارش صبح امروز به نقل از ایرنا اعالم جزئیات
پرونده قضایی یک مجموعه ویالسازی غیرمجاز در
بلوار شاهنامه مشهد ،در فضای مجازی و رسانه های
مکتوب خراسان رضوی دوباره ساخت و سازهای غیر
مجاز در حاشیه مشهد را بر سر زبانها انداخت و حتی
برخی رسانه ها از این مجموعه به عنوان "باستی
هیلز مشهد" یاد کردند.
yyجرم سازمان یافته
معاون دادستان و رئیس کمیته صیانت از حریم
کالنشهر مشهد هم وجود دیوارهای بلند و دروازه
اختصاصی در مجموعه ویالیی بلوار شاهنامه را تایید
و از اقدامات غیرقانونی در ساخت این مجموعه به
عنوان "جرم سازمان یافته" یاد و بیان کرد :در این
پرونده مسئول متخلف فراتر از اختیارات قانونی و با
دریافت رشوه اقدام به صدور مجوز ساخت برای باغ
ویالها کرده است و سازندگان این گونه ویالها پروانه
ساخت گرفته اند در حالی که اصال مسئول متخلف
هیچ گونه مجوزی برای صدور پروانه ساخت برای این
مجموعه ویالیی در خارج از محدوده شهر نداشته
است.
 5yyمیلیارد ریال هزینه تخریب !
مهدی حقدادی در گفت و گو با ایرنا به دیگر ویژگی
این مجموعه ویالیی اشاره و بیان کرد :بطور معمول
برای قلع و قمع ابنیه مشابه از ماشین آالت سنگین
و معمول استفاده می شد اما تخریب ویالهای یاد
شده نیازمند استفاده از مته ها و چکشهای ضربه ای
(پیکور) است که بر اساس برآوردها عملیات تخریب
برای این  ۳۲باغ ویال حدود پنج میلیارد ریال تمام
می شود.
وی مساحت مورد استفاده برای این شهرک
ویالیی غیرمجاز را  ۳۵هکتار اعالم و بیان کرد :پیش
از این نیز در محدوده بلوار شاهنامه و منطقه توس
شاهد موارد دیگری از ویالسازی مشابه بوده ایم
که تخریب مجموعه ای  ۹۶ویالیی و رفع تصرف از

زمینهایش از آن جمله است.
رئیس کمیته صیانت از حریم کالنشهر مشهد با
بر شمردن موارد دیگری از مجموعه های باغ ویالیی
در حریم مشهد افزود :حتی مجموعه ای با دست
کم  ۳۰ویال در زمینهای اوقافی ساخته شده بود که
با پیگیری اداره اوقاف و امور خیریه نسبت به رفع
تصرف از آنها اقدام شد.
حقدادی گفت :پیش از این جهاد کشاورزی
امکانات و تجهیزات کمی برای نظارت بر پهنه
گسترده زمینهای کشاورزی حریم مشهد در اختیار
داشت اما هم اینک با راه اندازی "کمیته صیانت از
حریم مشهد" و پای کار آمدن  ۱۳دستگاه مرتبط،
هر تخلف و اتفاقی در این محدوده به سرعت گزارش
شده و از ارتکاب جرایم بعدی جلوگیری می شود.
تحت تعقیب قرار گرفتن مدیران جهاد کشاورزی
دادستان عمومی و انقالب مشهد نیز پنجشنبه
پیش در خصوص پرونده تغییر کاربری زمین در بلوار
شاهنامه و ویالسازی در کاربری کشاوزی به خبرنگار
ایرنا گفت :برخی از مدیران سابق جهاد کشاورزی
به اتهام صدور مجوز برخی تغییر کاربری ها تحت
تعقیب هستند و پرونده یکی دو نفر از آنها نیز در
دست رسیدگی است.
غالمعلی صادقی افزود :در این پرونده برخی
مدیران سابق جهاد کشاورزی یک سری نامه به
متقاضیان تغییر کاربری داده بودند که ارزش قانونی
ندارد زیرا تنها مرجع صدور تغییر کاربری کمیسیون
تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری است و به
غیر از این کمیسیون هیچ مرجعی اختیار موافقت با
تغییر کاربری را ندارد و اگر مجوزی صادر شود تخلف
و جرم است و ارزش قانونی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تغییر کاربری ها به حالت
سابق بازگردانده می شود اضافه کرد :افراد دیگری
نیز ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده به
عنوان متهم شناسایی شوند که در این خصوص نیز
اقدام قانونی صورت خواهد گرفت.
yyسرمایه گذاری و ارزانی انگیزه هجوم به روستاهای
حاشیه مشهد
پیش از این مسئوالن فرمانداری مشهد با تایید
افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی
خارج از محدوده شهر مشهد اعالم کرده بودند
عمده ساخت و سازها در محدوده بخش مرکزی و
روستاهای حریم این شهر رخ می دهد.
بر این اساس شمار پرونده های ماده  ۹۹تخریب
بناهای غیر مجاز در مناطق مربوط به خارج از طرح
های هادی روستایی و بافت شهری شهرستان مشهد
در سال  ۱۳۹۷حدود  ۵۰۰مورد عنوان شد.
همچنین افزایش قیمت مسکن در مشهد طی ماه
های گذشته و روی آوردن برخی شهروندان به خرید
زمین به عنوان یک سرمایه موجب دست اندازی
غیرقانونی به پهنه های کشاورزی به ویژه در زمینهای
ارزان قیمت روستایی و تغییر کاربری آنها در اطراف
این کالنشهر بوده است.
yyبیش از  ۲۵هزار باغ ویالی غیر مجاز در حریم مشهد
مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد در گفت
گو با خبرنگار ایرنا گفت :بر اساس تصاویر هوایی از
حریم شهر مشهد بین  ۲۵تا  ۳۰هزار باغ ویال در این
پهنه  ۸۶هزار هکتاری وجود دارد که قریب به اتفاق
این تعداد به صورت غیرقانونی ساخته شده اند.
کامران وثوق رضوی مشهدی در تشریح علت این
ویالسازی ها در روستاهای حریم مشهد افزود :قبال

حریم مشهد در طرح جامع دوم معروف به "مهرازان"
 ۳۵هزار هکتار بود که با نظارت شهرداری دارای
کمترین ساخت و ساز غیر مجاز بود اما هم اکنون
تصاویر هوایی وجود ساخت و سازهای غیر مجاز از
انتهای محدوده شهری(در طرح جامع دوم) تا کشف
رود را تایید می کند.
وی گفت :از آن جایی طی سال های قبل نظارتی
بر مناطق طرح جامع سوم از سوی شهرداری وجود
نداشت و دیگر دستگاه های متولی نیز اقدامی
متناسب با این موضوع انجام نمی دادند ساخت و
سازهای غیر مجاز در این بخش انجام شد و پس از
سوم تیرماه سال  ۱۳۹۵که طرح جامع شهری سوم
مصوب و اجرا شد پهنه حریم در طرح جامع یاد شده
به  ۸۶هزار هکتار افزایش یافت و اکون شاهد انبوهی
از ساخت و سازها و باغ ویالهای غیر مجاز ساخته
شده در این مناطق هستیم.
وثوق رضوی به ارزانی زمین در محدوده حریم
مشهد اشاره و بیان کرد :مشکالت ناشی از افزایش
جمعیت ،رواج پدیده آپارتمان نشینی و نیاز مردم به
تفرجگاه ها به ساخت و سازباغ ویال در حریم مشهد
دامن زد که هم اکنون موجب ایجاد شرایط موجود
شده است.
وی گفت :در حال حاضر طرح ساخت تفرجگاه
های طبیعی در حاشیه کشف رود توسط شهرداری
مشهد در حال انجام است تا نیاز طبیعی شهروندان
را به این اماکن تامین کرده و ازبروز آسیب های دیگر
جلوگیری کند.مدیرپروژه هماهنگی حریم شهر
مشهد گفت :هم اکنون برخی از باغ ویالهای غیر
مجاز در مناطق روستایی حریم مشهد روزی ۳۰
میلیون ریال اجاره داده می شوند که نشان دهنده
درآمدزایی برای مالکان این اماکن غیر مجاز است
اما از سویی دیگر این روند خطری برای کشاورزی
منطقه به حساب می آید.
وثوق رضوی گفت :ساخت باغ ویال ،باغداری
صنعتی در روستاهای حریم مشهد را تحت الشعاع
قرار داده و برای کشاورزی در این روستاها مشکالتی
ایجاد کرده است.
وی اضافه کرد :شهروندان توجه داشته باشند
هرگونه خرید و فروش ملک و ویال حتی در مواردی
که ملک دارای سند است بدون طی مراحل قانونی و
اخذ تاییدیه های جهاد کشاورزی و نهادهای ذیربط،
فاقد اعتبار قانونی است و این نقل و انتقاالت موجب
تغییر کاربری زمین از زراعی به سایر کاربری ها
نخواهد شد.

در شهر
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اخبار
حمایت بزرگ ترین تشکل حرفه ای
هتلداری کشور از انتخاب مونسان به عنوان
وزیر   

جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی؛ بزرگ ترین
تشکل حرفه ای کشور از انتخاب علی اصغر مونسان به
عنوان وزیرمیراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
حمایت کرد و خواستار تدوام مدیریت مونسان در میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی شد .دربیانیه ای
که جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی صادر کرده،
آمده است :بسمه تعالی «اکنون پس از طی مسیری
طوالنی  ،با رای نمایندگان در خانه ملت بر تشکیل وزارت
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،راه جدیدی
پیش روی صنعت گردشگری گشوده شده و رایحه ثبات و
پایداری بیشتر در بدنه تصمیم گیری و سیاست گذاری در
این عرصه به مشام می رسد»« .جامعه حرفه ای هتلداران
خراسان رضوی به عنوان بزرگترین تشکل واحدهای
اقامتی کشور  ،برخود الزم می داند  ،قدردانی و حمایت
خود را از تدبیر و درایت رئیس جمهور محترم در معرفی
" جناب آقای دکتر مونسان " برای تصدی وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی اعالم نماید» «.امید
داریم در سایه این انتخاب درست و به دنبال استقرار
ساختاری علمی و عمل گرا  ،نشاط و پویایی به صنعت
گردشگری کشور بازگردد و گردشگری به عنوان محوری
عملی و موثر در حل مشکالت اقتصادی کشور مورد توجه و
حمایت راستین و حقیقی قرار گیرد».
 ۹شهریورماه ۱۳۹۸جامعه حرفه ای هتلداران خراسان
رضوی

اجرای سه طرح در روستای ملی بسک تربت
حیدریه

رییس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
تربت حیدریه از آغاز دوره های آموزش ابریشم بافی
 ،کدگذاری کارگاههای ابریشم کشی و رونمایی از آرم
ملی روستای ملی بسک خبر داد.به گزارش صبح امروز
علی محمدی افزود :همزمان با هفته دولت و در راستای
ایجاد زیرساختهای اشتعالزایی در روستای ملی بسک و
تهیه مقدمات ثبت جهانی این روستا سه طرح برگزاری
دوره های آموزش ابریشم بافی و پارچه بافی ،کدگذاری
 ۹۴کارگاه ابریشم کشی و رونمایی از آرم روستای ملی با
حضور فرماندار  ،امام جمعه و مسئولین شهرستان اجرا
شد.او گفت :برگزاری دوره های آموزشی با مشارکت معین
اقتصادی منطقه بایگ صورت گرفته و در آینده نزدیک نیز
برای نخستین بار در استان دوره های آموزش زریبافی نیز
آغاز خواهد شد.
شایان ذکر است روستای ملی بسک در سال ۱۳۹۷
بعنوان نخستین روستای ملی در استان خراسان رضوی
در حوزه ابریشم کشی ثبت گردید.

خبر
دردیداری مدیرعامل بانک شهر و شهردار و معاون شهردار مشهد مطرح شد:

توافق برای هزار میلیارد تومان خط اعتباری و خرید  2هزار دستگاه اتوبوس از چین
سرویس در شهر

شهردار مشهد از توافق با بانک شهر بر سر اعطای
هزار میلیارد تومان تسهیالت خبر داد .به گزارش صبح
امروز ،محمدرضا کالئی با بیان این مطلب در نشست با
مدیرعامل بانک شهر پیرامون « اعطای تسهیالت و خط
اعتباری در قالبهای مختلف» که در دفتر وی برگزار
شد ،اظهار کرد :با روی کار آمدن پنجمین دوره شورای
اسالمی شهر و مدیریت شهری ،موفق شدیم بخش قابل
توجهی از بدهیهای شهرداری را با بانکها -از جمله
بانک شهر -تسویه کنیم .از این رو رویکرد جدیدی در
تعامالت شهرداری با بانک حاکم شده است
وی افزود :بر این اساس ،تفاهم شد بانک شهر مبلغ
هزار میلیارد تومان خط اعتباری در قالب های مختلف
در اختیار شهرداری مشهد قرار دهد .این اعتبار در
قالب کمک به پیمانکاران ،نوسازی بافت فرسوده،
خرید اتوبوس و واگن های قطارشهری است.
به گفته شهردار مشهد در این جلسه مقرر شد
درخواست شهرداری برای دریافت مبلغ یک هزار
میلیارد تومان خط اعتباری ارائه شود تا بر روی جزئیات
بحث و بررسی شود.
کالئی در این نشست بر ضرورت همفکری و
هماهنگی بانک شهر با شهرداری تاکید کرد و گفت:
اگر بانک بتواند به صورت لیزینگی نیز اعتباراتی را در
اختیار شهرداری قرار دهد و به شهرداری کمک کند،
میتواند خدمتی بزرگ به شهر داشته باشد.
شهردار مشهد در عین حال خاطرنشان کرد :درصدد
است تسهیالت گردشگری برای کسانی که اطراف حرم
مطهر ساخت و ساز دارند در نظر گرفته شود ،شهرداری

نیز برای بازپرداخت تسهیالت تعهد الزم را ارائه می
دهد.کالئی اظهار کرد :در این صورت به پروژههای
نیمه تمام اطراف حرم تسهیالت ارائه میشود و تضمین
این تسهیالت نیز با شهرداری است .شهرداری نیز
سازوکارهای مختلفی برای تضمین پرداخت تسهیالت
از سوی سرمایهگذاران اطراف حرم دریافت میکند.
وی افزود :برای بازپرداخت تسهیالت به بانک از بند
"و" استفاده میشود .در غیر این صورت طرف حساب
بانک در پرداخت بدهیها شهرداری است.
yyتعامل بانک شهر و شهرداری در راستای آبادانی مشهد
هم چنین دیرعامل بانک شهر بر تعامل این بانک با
شهرداری در راستای رفع موانع و آبادانی این کالنشهر
تاکید کرد.احمد درخشنده اظهار کرد :در حال
حاضر فعالیت بانک شهر به ثبات رسیده و وضعیت
بانک در مشهد خوب است و بدهی نداریم .از این رو
تالش میشود با مدیریت شهری مشهد تعامل موثر و
مثبتی داشته باشیم تا در راستای رفع موانع و آبادانی
این کالنشهر گام برداریم.وی با بیان اینکه با مذاکره
مسائل را به پیش میبریم ،گفت :شهرداری مشهد
مشتری خوش حساب بانک شهر است و در راستای
پرداخت بدهیهای خود تالش کرده است .بخشی از
این بدهیها نیز با شیوه تهاتر پرداخت شده ،گرچه
ممکن است فرآیند کار کمی طوالنی باشد.مدیرعامل
بانک شهر خاطرنشان کرد :در دوره کوتاه فعالیت
شهردار جدید مشهد ،هزار میلیارد اعتبار از محل بند
"و" تسهیالت استفاده شد که به نفع شهر است.
درخشنده همچنین به موضوع انجام مذاکراتی با
چین اشاره کرد و گفت :با شرکت چینی وارد مذاکره

شدیم تا نفت دریافت کند و در عوض اتوبوس در اختیار
قرار دهد.وی با بیان اینکه وارد عملیات اجرایی در این
زمینه شدیم ،افزود :همچنین تعامالتی در موضوعات
مختلف نیز با آستان قدس در جریان است.
yyموافقت با خرید  2هزاردستگاه اتوبوس برای مشهد
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد از موافقت
با خرید  2000دستگاه اتوبوس برای شهر مشهد خبر
داد.رضا خواجه نائینی با بیان این مطلب در نشست با
مدیرعامل بانک شهر پیرامون « اعطای تسهیالت بانکی
و خط اعتباری در قالبهای مختلف» که در دفتر وی
برگزار شد ،اظهار کرد :پیشنهادی به بانک شهر ارائه
شد تا شرکتی واسطه شده و طلبهای دولت را از کشور
چین بابت فروش نفت وصول کند .این مهم از طریق
تهاتر و خرید مایحتاج شهرداریها مانند خرید اتوبوس،
ماشینآالت ،دستگاههای آتشنشانی و غیره میسر
میشود.وی افزود :در این راستا ،براساس مذاکرات
صورت گرفته بر سر خرید و اختصاص 2هزار دستگاه
اتوبوس به مشهد موافقت شده است.وی در ادامه بیان
کرد :از سوی دیگر از آنجا که ممکن است شهرداری
مشهد بدهی بانکی نداشته باشد ،پیشنهادی به دولت
ارائه شد تا بخشی از طلبهای شهرداری را با نیازها
مرتفع کند.معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد
با اشاره به ارائه پیشنهاد مشابهای از سوی شهرداری
تهران در این زمینه ،خاطرنشان کرد :از طرف دیگر
شرکت چینی نیز در این راستا پیشنهادی ارائه کرده
است تا امکان تهاتر طلب دولت با نیازهای شهرداری ها
فراهم شود و مقرر شد موضوع خرید اتوبوس به عنوان
اولویت مطرح شود.
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دربهای تیم ملی به روی مربیان لیگ
برتری باز خواهد بود

سرمربی تیم ملی فوتبال گفت :حتما میتوانید
تمرینات تیم را از نزدیک ببنید و اگر میخواهید
در تمرینات حضور داشته باشید با کمال میل در
کنارتان خواهیم بود.
به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ،مارک
ویلموتس سرمربی تیم ملی فوتبال در نشست هم
اندیشی با سرمربیان تیم های لیگ برتری گفت:
تمام مشکالت شما را شنیدم .نه تنها فدراسیون
بلکه روسای باشگاهها هم میتوانند کمک کنند تا
فوتبال و مشکالتش رفع شود .برای بهبود فوتبال
سه چیز بسیار اهمیت دارد .مربی خوب ،توپ
خوب و زمین خوب که امیدوارم این امکانات در
اختیارتان قرار گیرد.
او ادامه داد :احترام به داور بسیار مهم است .از
سوی دیگر بهتر است برنامه لیگ کامل اعالم شود
تا تیمها برنامههای خود را اجرا کنند.
سرمربی تیم ملی فوتبال گفت :برای پیشرفت
بازیکنان تالش کنیم .به عنوان یک مربی بازیکنان
را تربیت و در شرایط بهتری قرار دهیم و با آمادگی
باالتری به باشگاهها را تحویل دهیم .گزارش
بازیکنان تیم ملی در اختیار شما قرار میگیرد چه
بازیکنی که ذخیره بوده و چه بازیکنی که مسابقه
داده است .همچنین با کمک کادر پزشکی وضعیت
را بررسی و نتایج را به باشگاهها اعالم میکنیم.
ویلموتس ادامه داد :سطح فنی و کیفی
بازیکنان را باال ببرید و تمرینات را با شدت باالیی
برگزار کنید تا در واقع نتیجه بهتری بگیرید.
همه ما مربی هستیم و همیشه حق با کسی
نیست .کسی که اشتباه کند نتیجه اش را
میبیند.
سرمربی تیم ملی فوتبال در ادامه افزود:
بازیکنان را با پروفایل خاصی انتخاب میکنم به
عنوان مثال مدافع مرکزی برای انتخاب شدن
فلسفهای دارد که توپ گیری ،سر زنی و قابلیت
برگشت سریع داشته باشد
او ادامه داد:حتما میتوانید تمرینات تیم را از
نزدیک ببنید .اگر میخواهید در تمرینات حضور
داشته باشید با کمال میل در کنارتان خواهیم بود.
نکات مهمی را دریافت کردم و امیدوارم مشکالت
رفع شود .امیدوارم بازیکنان در بهترین شرایط به
تیم خود باز گردند تا مربیان با رغبت بیشتری در
اردوهای بعدی بازیکنان را در اختیارمان بگذارند.
هاشمیان و دیگر دستیارانم بازیها را زیر نظر دارند
و از شما میخواهم به جوانها میدان دهید چرا که
آنها پتانسیل خوبی دارند.

پرمدالترین شناگر بازیهای
پاراآسیایی جاکارتا با اشاره به باال بودن
رکودهایش نسبت به جاکارتا گفت :تمام
تالشم بر این است که عالوه بر کسب
سهمیه  ۲۰۲۰توکیو ،برای نخستینبار بر
روی سکوی قهرمانی جهان قرار بگیرم.
شاهین ایزدیار ،در ارزیابی از وضعیت
خود برای شرکت در مسابقات قهرمانی
جهان که  ۱۸شهریور در انگلیس برگزار
میشود ،افزود :با تمرینات خوبی که طی
یکسال گذشته تا به االن داشتم از شرایط
بدنی خوبی برخوردارم و رکودهایم نسبت
به بازیهای پاراآسیایی جاکارتا افزایش
پیدا کرده است.
وی گفت :یکی از مشکالتی که برای
شرکت در مسابقات قهرمانی جهان وجود
دارد این است که مسابقات از  ۱۸شهریور
در لندن آغاز میشود و ما  ۱۶شهریور
راهی این رقابتها میشویم .بنابراین
چون زمان کمی برای تنظیم غذا ،خواب
و شرایط آب و هوایی داریم این مساله از
نظر روانی بدون شک بر روی عملکردم در
مسابقات تاثیرگذار خواهد بود .ای کاش
چند روز زودتر به مسابقات میرفتیم تا
مشکلی از نظر خستگی مسیر و همچنین

تطابق آب و هوایی نداشتیم .البته در این
خصوص من و دو شناگر اعزامی به این
مسابقات ،اعتراض خود را به مربی تیم
اعالم کردیم و مربی نیز گفت من خود به
این مساله اعتراض داشتم و اعتراض خود
را جلوتر از شما به کمیته ملی پارالمپیک و
فدراسیون منتقل کردم ،اما بلیتها گرفته
شده و دیگر نمیتوان کاری انجام داد.
 yyاز نظر بدنی مشکل خاصی ندارم
وی در پاسخ به این پرسش که چقدر

از نظر بدنی آماده شرکت در مسابقات
قهرمانی جهان هستید ،گفت :من
آمادهام و از نظر بدنی مشکل خاصی
ندارم حتی رکوردهایم نسبت به جاکارتا
افزایش یافته است .تالشم براین است
تا بتوانم در هر  ۴ماده یعنی  ۱۰۰متر
قورباغه ۵۰ ،متر آزاد و صدمتر کرال
سینه و پشت کسب سهمیه کنم .البته
شرایطم در  ۱۰۰متر قورباغه بهتر
است و امیدوارم در این ماده عالوه بر

کسب سهمیه رکود خود را نیز نسبت
به پارالمپیک ریو که در حال حاضر در
رنکینگ هشتم هستم ،ارتقاء ببخشم و
بر روی سکو قرار بگیرم.
پرمدالترین شناگر جاکارتا در
خصوص تمرینات خود نیز اظهار کرد:
تمرینات خود را در مشهد پیگیری
میکنم و اوایل هفتهای  ۱۲جلسه صبح
و بعد از ظهر تمرین میکردم .عالوه بر
اینکه در کنار انجام تمرینات شنا به

بدنسازی نیز میپرداختم .االن زمانبندی
تمریناتم به هفتهای  ۹جلسه رسیده و
در هفته آینده که تقریبا نزدیک به اعزام
است میزان تمریناتم را تا هفتهای شش
جلسه کاهش خواهم داد تا بتوانم با
آمادگی بسیار خوبی عازم انگلیس شوم.
yyتمام تالشم را به کار میگیرم
ایزدیار خاطر نشان کرد :اگر با مشکل
خاصی در انگلیس مواجه نشوم امید
زیادی دارم که در  ۱۰۰متر قورباغه برای
اولینبار مدال قهرمانی جهان را کسب
کنم ،هرچند که میدانم کار سختی
است اما برای رسیدن به این هدف از هیچ
تالشی کوتاهی نخواهم کرد.
وی در پایان پیرامون این پرسش که
آیا از نظر فضای تمرینی برای حضور در
قهرمانی جهان مشکل خاصی داشتید
یا خیر؟ اظهار کرد :خوشبختانه تمام
امکانات الزم از نظر فضای تمرینی
در مشهد برای من فراهم بود و هیچ
مشکلی نداشتم تنها مشکلی که دارم
اعزام دیرهنگام به این مسابقات است
که امیدوارم خستگی مسیر و شرایط آب
و هوایی تاثیری بر روی عملکردم نداشته
باشد و بتوانم به هدفم برسم.

خداحافظی لیگ برتر با توپ تنبلهای دربیاستار
رییس فدراسیون فوتبال وقتی با اعتراض مربیان لیگ برتری به
توپ های مسابقات مواجه شد ،قول تعویض توپ ها را به آنها داد.
ماجرای بی کیفیت بودن توپ های جدید لیگ برتر که از سوی
کمپانی دربی استار تولید شده از چند هفته قبل یکی از جنجال های
فوتبال ایران بوده است .توپ های دربی استار که در لیگ های فوتبال
آلمان و هلند نیز مورد استفاده قرار میگیرد ،چند سالی است وارد
فوتبال ایران شده و با امضای تفاهم نامه ای میان این شرکت و سازمان
لیگ فوتبال ایران لیگ برتر را پوشش داده است .شرکت دربی استار
اما برای لیگنوزدهم نسبت به دو فصل گذشته تغییراتی را در شکل
ظاهری و نحوه تولید توپ های خود ایجاد کرده که این تغییرات با
واکنش مربیان و بازیکنان تیم های مختلف مواجه شده است.
با برگزاری دو هفته از رقابت های لیگ نوزدهم تقریبا اکثر بازیکنان
و مربیان تیم های لیگ برتری به کیفیت توپ های جدید اعتراض
کردند و حتی این مساله باعث احضار برخی بازیکنان به کمیته

انضباطی فدراسیون فوتبال نیز شد.در این بین مسئوالن سازمان
لیگ در مصاحبه های مختلف سعی بر دفاع از کیفیت توپ های جدید
کردند و این توپ ها را نمونهای از توپ هایی دانستند که در بوندسلیگا
و اردویژه هلند مورد استفاده قرار میگیرد اما وقتی در صحبت های
مربیان و بازیکنان ریز میشویم به چنین نتیجه ای نمیرسیم .آنها
اعتقاد دارند توپ ها سنگین به نظر می رسد و به توپ تنبل های
فوتسال شباهت دارد و حتی کار به جایی رسیده که رنگ سفید توپ
ها نیز مورد انتقاد واقع شده است.حاشیه های اخیر پیرامون توپ
های دربی استار به مصاحبه های مربیان و بازیکنان ختم نشد و در
جلسه مربیان لیگ برتری با مارک ویلموتس و مهدی تاج نیز یکی از
موضوعات مورد بحث بود .در جلسه عصر شنبه سرمربیان تیم های
لیگ برتری قریب به اتفاق از کیفیت توپ ها به مهدی تاج رییس
فدراسیون انتقاد کردند و خواهان تجدید نظر در این خصوص شدند.
جالب اینکه رییس فدراسیون نیز درخواست مربیان لیگ برتری را

رد نکرد و وقتی اصرار آنها بر بی کیفیت بودن توپ های دربی استار را
دید به سرمربیان مطرح فوتبال ایران قول داد تا دستور تعویض توپ
های لیگ برتر را به مدیران سازمان لیگ ارائه کند.
این در حالی است که سازمان لیگ برای فسخ قرارداد خود با شرکت
دربی استار باید غرامت مالی سنگینی را بپردازد و همین موضوع هم
یکی از دالیلی بوده که تاکنون اقدامی برای تعویض توپ ها نشود.
با این حال با توجه به قولی که تاج به سرمربیان لیگ برتری داده
احتماال باید شاهد ایجاد تغییر در این خصوص باشیم .حال باید
منتظر ماند و دید واکنش مسئوالن سازمان لیگ در این خصوص
چیست و در صورت فسخ قرارداد با دربی استار کدام شرکت برای تولید
توپ های لیگ برتر اسپانسر میشود .هرچند که زمزمه های زیادی
درباره استفاده مجدد از توپ های آل اشپورت در لیگ برتر نوزدهم
بعد از چند سال به گوش میرسد .آیا هفته سوم لیگ برتر با توپ های
جدید برگزار میشود؟

زمان دربی لیگ برتر فوتبال مشخص شد
برنامه هفتههای سوم و چهارم لیگ برتر فصل  ۹۸-۹۹اعالم شد.
به نقل از سازمان لیگ فوتبال ایران ،برنامه هفتههای سوم و چهارم لیگ
برتر فصل  ۹۸-۹۹اعالم شد .برنامه کامل مسابقات به زودی اعالم خواهد

شد.
yyهفتهسوم
yyجمعه ۲۲شهریور۹۸
گل گهرسیرجان – پارس جنوبی جم  -ساعت  – ۱۸:۱۵ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان
yyشنبه ۲۳شهریور۹۸
فوالد خوزستان – فوال مبارکه سپاهان  -ساعت  – ۱۹:۴۵ورزشگاه شهدا فوالد اهواز
ماشین سازی تبریز -شهرخودرو مشهد  -ساعت  – ۱۹ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
yyیکشنبه ۲۴شهریور۹۸
ذوب آهن اصفهان – تراکتور تبریز  -ساعت  – ۱۹:۴۵ورزشگاه فوالد شهر اصفهان
نفت مسجدسلیمان – استقالل تهران  -ساعت  – ۱۹:۴۵ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
شاهین شهرداری بوشهر – پیکان تهران  -ساعت  – ۱۹:۴۵ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

درخشش خراسانیها در مسابقات کاراته کشوری

پایان کار شمشیربازان خراسانی در المپیاد استعدادهای برتر
کشور

پسران شمشیرباز خراسانرضوی ،کار خود را در دومین دوره المپیاد
استعدادهای برتر کشور با کسب  ۱مدال نقره و  ۲برنز به پایان رساند
پسران شمشیرباز خراسانی توانستند در بخش اسلحه اپه با ترکیب مبین
محمدی ،مهرداد حناچیان ،عمادرضا پوری و یزدان عزیزیان در المپیاد
استعدادهای برتر کشور به مقام دوم دست یابند.
همچنین در بخش اسلحه فلوره نیز حامد زرگران ،آراد ترشیزیان ،محمد امین
قائمی و علی امجدی ،مدال برنز این مسابقات را از آن خود کردند.
در مسابقات انفرادی و در بخش اسلحه اپه نیز عمادرضا پوری پس از شکست
در مرحله نیمه نهایی ،با برتری مقابل حریف اصفهانی گردن آویز برنز را ازآن خود
کرد.
الزم به ذکر است مسابقات شمشیربازی دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر
کشور به میزبانی اصفهان و روزهای  ۷الی  ۹شهریور ماه برگزار شد.

رتبه سوم شناگران خراسان رضوی در المپیاد استعدادهای کشور

سرپرست و مربی تیم شنای خراسان رضوی در المپیاد استعدادهای کشور
گفت :دومین دوره المپیاد استعداد های برتر کشور از  6تا  9شهریور ماه با رتبه
سوم پسران شناگر خراسان رضوی در رده سنی  14-13سال در کرمانشاه به پایان

بازیکن تیم ملی امید همچنان درگیر
اختالفات با شهرخودرو

مدیر تیم فوتبال امید گفت :بازیکن تیم شهرخودرو
مشکلی با باشگاه داشت و رفت تا آن را حل کند.
حمید استیلی در خصوص سومین مرحله اردوی
تیم امید گفت ۲۷ :نفر را به اردو دعوت کردیم که االن
 ۲۵نفر هستیم .مهدیخانی مشکلی با باشگاهش داشت
و اجازه گرفت برود تا با مدیرعامل شهرخودرو صحبت
کند .یونس دلفی هم در تاشکند به ما اضافه می شود.
بقیه بازیکنان هستند و شرایط خوبی دارند.استیلی در
ادامه گفت  :ما تا سهشنبه تمرین میکنیم و چهارشنبه
به مشهد میرویم ،از آنجا روز پنجشنبه عازم تاشکند
هستیم .یک جلسه تمرین در آنجا برگزار میکنیم .جمعه
اولین بازی ما خواهد بود .قصد داشتیم بازی را با یک
روز تاخیر برگزار کنیم اما فدراسیون فوتبال ازبکستان با
درخواست ما موافقت نکرد .روز  19شهریور بازی دوم را
برگزار می کنیم و یکی دو روز پس از آن به ایران برمیگردیم
و بازیکنان رادر اختیار باشگاههایشان قرار میدهیم.
وی در مورد اردوی مهر گفت :در رابطه با این اردو چند
پیشنهاد از اردن و امارات داریم .قصد داریم  3تیم را به
ایران بیاوریم و یک تورنمنت برگزار کنیم .برای ماههای
دیگر برنامهریزی کردهایم و روابط بینالملل فدراسیون
فوتبال به ما کمک میکند 4 .مهر قرعهکشی بازیهای
المپیک انجام میشود .انشالله شرایط خوبی انجام شود
از باشگاهها تشکر میکنیم .ما سعی کردیم بازیکنان آنها را
فقط در روزهای فیفا بگیریم.مدیر تیم امید در مورد اردوی
آخر قبل از ماه دی گفت:تقریبا دو ماه پیش از تایلند
دعوتنامه داشتیم اما احساس کردیم بازیکنان ما حدود
 50روز از خانوادههایشان دور میشوند بنابراین آنجا
نرفتیم .قرار است اردویی در قطر برگزار کنیم .فدراسیون
فوتبال با روابطی که دارد کمک میکند اردوی خوبی
در کمپ اسپایر داشته باشیم .استیلی در مورد حضور
بازیکنان لژیونر در اردوی این تیم گفت :نامهنگاریها را
انجام دادهایم .خدا را شکر نورافکن به ایران برگشت ،رضا
شکاری به ایران برگشت .فقط دلفی و صیادمنش قرار
است اضافه شوند .قرار بود جمعه به ترکیه بروم و با دنیزلی
صحبت کنم که با استفاده از روابطش به ما کمک کند تا
بتوانیم صیادمنش را از فنرباغچه بگیرم و برای دلفی هم
قرار است به بلژیک بروم و صحبتهای الزم را انجام دهم.
مدیر تیم امید در مورد امیدواری به صعود تیم امید ایران به
بازیهای المپیک  2020گفت :فشار زیادی روی ما است
که چرا که تا به حال به المپیک نرفتهایم .ما در تیممان
ستاره نداریم اما یک تیم هستیم .انشالله بتوانیم صعود
کنیم و به این مسئله صد در صد امیدواریم .بازیهای
دوستانه به ما کمک میکند نقاط ضعفمان را بدانیم.
خیلی مصمم هستیم و طبق برنامه جلو میرویم .در این
راه فدراسیون به ما خیلی کمک میکند و انشاالله در این
راه بتوانیم به مسابقات المپیک صعود کنیم.

رونمایی از شعار جام جهانی در  24کشور
سایپا تهران – نساجی مازندران  -ساعت  – ۱۹:۴۵ورزشگاه پاس قوامین تهران
دوشنبه  ۲۵شهریور ۹
پرسپولیس تهران – صنعت نفت آبادان  -ساعت  – ۱۹:۴۵ورزشگاه آزادی تهران
yyهفتهچهارم
yyجمعه ۲۹شهریور۹۸
تراکتور تبریز -گل گهرسیرجان – ساعت  -۱۷:۳۰ورزشگاه یادگار امام تبریز
پارس جنوبی جم – سایپا تهران – ساعت  -۱۹:۳۰ورزشگاه تختی جم
صنعت نفت آبادان – ذوب آهن اصفهان – ساعت  -۱۹:۴۵ورزشگاه تختی آبادان
پیکان تهران – ماشین سازی تبریز– ساعت  -۱۹:۳۰ورزشگاه شهدا شهرقدس
فوالد مبارکه سپاهان – نفت مسجدسلیمان – ساعت  -۱۹:۳۰ورزشگاه نقش جهان اصفهان
نساجی مازندران – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت  -۱۹:۳۰ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
شهر خودرو مشهد – فوالد خوزستان – ساعت  -۱۹ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
yyیکشنبه ۳۱شهریور۹۸
استقالل تهران – پرسپولیس تهران – ساعت -۱۸:۴۵ورزشگاه آزادی تهران

اخبار
کاراتهکاهای خراسانی در مسابقات کاراته قهرمانی کشور درخشیدند.
مسابقات کاراته قهرمانی کشور در دو بخش کاتا و کمیته نونهاالن ،نوجوانان
و جوانان کشور در شهرری برگزار شد و دو برادر نونهال خراسان خراسانی در این
رقابتها درخشیدند.
الیاس نیشابوریان در وزن منهای  40کیلوگرم رده سنی  12-11سال مسابقات
ایچی گکی کیوکوشین کاراته ،در رده کمربند مشکی و در بخش کمیته ،به عنوان
قهرمانی این رقابتها دست یافت .وی همچنین در بخش کاتا نیز به مقام سوم
رسید.
همچنین یونس نیشابوریان نیز موفق شد در بخش کمیته این رقابتها ،در رده
سنی  17-16سال ،مقام سوم وزن  60+کیلوگرم را از آن خود کند.

سوژه

شــعار جــام جهانــی ۲۰۲۲
قطــر در  ۲۴کشــور بــه نمایــش
درخواهــد آمــد و نــام ایــران در بیــن
ایــن کشــورها نیســت.
بــه نقــل از الســومریه ،جــام جهانــی  ۲۰۲۲بــه
میزبانــی قطــر برگــزار خواهــد شــد .کمیتــه برگــزاری
جــام جهانــی  ۲۰۲۲از اعــام شــعار ایــن جــام خبــر
داد و تاکیــد کــرد کــه روز سهشــنبه رســما از شــعار
جــام جهانــی قطــر رونمایــی خوهــد شــد.
طبــق اعــام کمیتــه برگــزاری از شــعار جــام
جهانــی قطــر در مکانهــای بــزرگ  ۲۴کشــور
رونمایــی خواهــد شــد.
کشــورهایی کــه قــرار اســت شــعار جــام جهانــی
قطــر در مکانهــای بــزرگ آن بــه نمایــش درآیــد

عبارتنــد از قطــر ،کویــت ،عمــان ،بیــروت ،اردن،
الجزایــر ،تونــس ،مراکــش ،عــراق ،آمریــکا ،آرژانتیــن،
برزیــل ،شــیلی ،مکزیــک ،انگلیــس ،فرانســه ،آلمــان،
اســپانیا ،ایتالیــا ،روســیه ،ترکیــه ،کــره جنوبــی و
آفریقــا جنوبــی و هنــد.
شــعار جــام جهانــی قطــر در کشــورهای عربــی
مثــل مصــر ،عربســتان ،امــارات و بحریــن کــه رابطــه
دوســتانهای بــا قطــر ندارنــد بــه نمایــش درنخواهــد
آمــد.
نکتــه عجیــب بــه نمایــش درنیامــدن ایــن شــعار
در ایــران اســت چــرا کــه خبرهایــی دربــاره احتمــال
همــکاری ایــران بــا قطــر در برگــزاری جــام جهانــی
مطــرح شــده بــود.

میدان
رسید.
حمید ولی زاده در خصوص عملکرد شناگران خراسانی در المپیاد استعدادهای
کشور اظهار کرد :پسران شناگر خراسان رضوی در رده سنی  14-13سال با کسب
 5مدال طال 4 ،مدال نقره و  2مدال برنز به رتبه سوم المپیاد استعداد های برتر
کشور در کرمانشاه دست یافتند.
وی افزود :در رده سنی  14-13سال ،میالد میرشاهی ،در  200قورباغه و
ابولفضل سام در  50کرال پشت و  200کرال پشت ،قهرمان شدند.
سرپرست و مربی تیم شنای خراسان رضوی در المپیاد استعدادهای کشور
عنوان کرد :امیرکیان حقیقت خواه ،میالد میرشاهی و ابولفضل سام در رشته
 100×4مختلط تیمی ،مقام نخست را کسب کردند ،همچنین امیرکیان حقیقت
خواه در رشته  100متر پروانه ،میالد میرشاهی ،در  100متر قورباغه و ابولفضل
سام در  800متر آزاد ،رتبه دوم را کسب کردند.
ولی زاده اضافه کرد :میالد میرشاهی ،امیرکیان حقیقت خواه و ابولفضل سام،
در رشته  100×4آزاد تیمی ،رتبه سوم را بدست آوردند.
وی افزود :در رده سنی  16 -15سال ،سید مهدی فریدمهر در 200متر پروانه،
مدال طال را از آن خود کرد و در  400متر آزاد ،مدال نقره بدست آورد ،همچنین
معراج توروه 50 ،متر قورباغه ،سوم شد.سرپرست و مربی تیم شنای خراسان
رضوی در المپیاد استعدادهای کشور تصریح کرد :در این دوره از مسابقات تیم
شنای خراسان رضوی در زیر گروه رده های سنی قرار داشت و شناگران استان از
لحاظ سنی با شناگرانی بزرگتر از خود به رقابت پرداختند.

درخشش دختر وزنه بردار خراسانی در المپیاد استعدادهای
کشور

رئیس هیئت وزنه برداری خراسان رضوی گفت :دختر وزنه بردار خراسان
رضوی با کسب  3مدال طال در اولین روز از المپیاد استعدادهای برتر کشور
درخشید.سعید حسین زاده مقدم در این خصوص اظهار کرد :در روز اول دومین
دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور ،دختر وزنه بردار خراسان رضوی  3مدال
طال کسب کرد.
وی افزود :سیده غزل حسینی در وزن  45کیلوگرم با ثبت رکورد  48کیلوگرم
یک ضرب ،در وزن  53کیلوگرم دو ضرب و مجموع  101کیلوگرم سه مدال طال
کسب کرد.

سه شرط بر باد رفته فدراسیون فوتبال

فدراســیون فوتبــال بــرای برگــزاری لیــگ برتــر نوزدهــم ســه شــرط اساســی را
مطــرح کــرد و بــا پافشــاری بســیار ســعی کــرد تــا حــرف خــود را بــه کرســی بنشــاند.
شــمارهگذاری صندلیهــا ،بلیطفروشــی الکترونیــک و نصــب دوربینهــای امنیتــی
شــروط فدراســیون فوتبــال بودنــد و حــاال بعــد از گذشــت دو هفتــه از آغــاز لیــگ برتــر
نوزدهــم ،هیچکــدام از شــرایطی کــه فدراســیون بــرای برگــزاری مســابقات گذاشــته
بــود ،اجرایــی نشــده اســت و معلــوم نیســت ایــن نواقــص تــا چــه زمانــی در فوتبــال
ایــران ادامــه خواهــد داشــت.
yyبلیطفروشی الکترونیک ،بدون گیت!
در ســالهای اخیــر بلیــط کاغــذی بــه معضلــی در فوتبــال ایــران تبدیــل شــده بــود
و اختــاالت زیــادی را بــرای برگــزاری مســابقات ایجــاد کــرده بــود .ایــن معضــل تــا
جایــی پیــش رفــت کــه کنفدراســیون فوتبــال آســیا ،تیمهــای ایرانــی را بهدلیــل ورود
بیــش از حــد ظرفیــت تماشــاگر بــه ورزشــگاه جریمــه کــرده بــود .در همیــن راســتا،
فدراســیون فوتبــال تصمیــم گرفــت کــه تمــام بلیطفروش ـیها بهصــورت الکترونیکــی
انجــام شــود و هیــچ بلیطــی بهصــورت کاغــذی بــه فــروش نرســد .ایــن تصمیــم در گام
اول ،مثبــت بهنظــر میرســید ،امــا بــا گذشــت دو هفتــه از لیــگ برتــر مشــخص شــد
کــه گیتهــای نصبشــده ،ظرفیــت ایــن تعــداد از تماشــاگر را ندارنــد و خیل ـیزود از
کار میافتنــد .یکــی دیگــر از مشــکالتی کــه فدراســیون نتوانســت جلــوی رخ دادن
آن را بگیــرد ،حضــور بیــش از حــد تماشــاگران در اســتادیوم بــود .در ایــن لیــگ هــم
ارقامــی کــه بــرای بلیطهــای فروختهشــده اعــام میشــود ،هیــچ همخوانــیای بــا
تعــداد تماشــاگران حاضــر در اســتادیوم نــدارد .اجرایــی نشــدن ایــن دو موضــوع در
شــرایط فعلــی نشــاندهنده هدفگــذاری و طر حهــای بــدی اســت کــه فدراســیون بــا
امکاناتــی کــه در اختیــار دارد ،اجــرا میکنــد.
yyشمارهگذاری صندلیها؛ شوخی بزرگ با فوتبال ایران
یکــی دیگــر از مشــکالتی کــه همــواره بــا فوتبــال ایــران دســت بــه گریبــان بــوده
اســت ،شــمارهگذاری صندلیهــا و نشســتن هــواداران روی صندلیهــای خودشــان
اســت .فدراســیون فوتبــال ،یکــی دیگــر از شــرطهایش را بــه شــمارهگذاری
صندلیهــا اختصــاص داده بــود ،امــا در ایــن چنــد مدتــی کــه از برگــزاری لیــگ
برتــر ایــران میگــذرد ،هنــوز هــم افــراد ،روی صندلــی خودشــان نمینشــینند و ایــن
یعنــی یکــی دیگــر از شــرطهایی کــه فدراســیون فوتبــال بــرای برقــراری نظــم اولیــه در

اســتادیومها گذاشــته بــود ،بــه نتیجــه نرســیده اســت و شکســتی دیگــر در کارنامــه
فدراســیون فوتبــال بــه ثبــت رســید.
yyدوربینهایی که شناسایی را فراموش کردند
جنجــال روی ســکوها در طــول فصــل گذشــته و درگیریهــای مــداوم و متوالــی در
میــان تماشــاگران تیمهــای مدعــی باعــث شــد تــا فدراســیون فوتبــال و دیگــر نهادهــا
بهفکــر برقــراری بیشتــر امنیــت در ورزشــگاهها بیفتنــد .یکــی از راههــای اساســی و
موثــر کــه بــرای شناســایی تماشــاگران متخلــف در کشــورهای صاحــب فوتبــال اســتفاده
میشــود ،دوربینهــای امنیتــی اســت .فدراســیون فوتبــال هــم بــرای جلوگیــری از
درگیریهــا و خونریزیهــا دســت بــه دامــن ایــن روش شــد و اعــام کــرد کــه بایــد
دوربینهــا در همــه نقــاط ورزشــگاهها فراهــم شــود ،امــا در هفتــه دوم لیــگ برتــر و
جایــی کــه دورازهبــان دوم اســتقالل بعــد از پایــان مســابقه بــا برخــورد یــک شــی بــه
ســرش مصــدوم و دچــار خونریــزی شــد ،هیــچ خبــری مبنــی بــر دســتگیری تماشــاگر
متخلــف منتشــر نشــد ،تــا مشــخص شــود کــه ایــن طــرح هــم بــا شکســت مواجــه شــده
اســت و فدراســیون فوتبــال در فراهــم کــردن ایــن شــرط هــم نــاکام مانــده اســت.

روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خراسان رضوی

صاحبامتیاز:حبیبیزدانپناه

مدیرمسئول:حسینرفیعی

روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :
سازمان آگهی ها051-38929823 :
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درسی که باید اصالح طلبان از «مرکل» بیاموزند

الجزیره فاش کرد :تماس ترامپ با ایران بزودی!

جیمز رابینز ،پژوهشگر اندیشکده شورای سیاست خارجی آمریکا در
گفتگو با الجزیره :بیانیه پنتاگون در مورد بمباران برخی اهداف مربوط
به ایران ،بیانگر وخامت اوضاع نظامی است .کاخ سفید به تحرکات
اسرائیل در سوریه و لبنان ،کمک کرده و آن را حق اسرائیل میداند؛ در
همین رابطه ،رئیس جمهور آمریکا علنا از تحرکات صهیونیستها حمایت
میکند ،بویژه آنکه ترامپ پیش از انتخابش بعنوان رئیس جمهور ،تاکید
کرده بود که در توافق هستهای تجدید نظر میکند.

مردم چقدر سپرده در بانک دارند؟

بر اساس تازهترین گزارش بانک مرکزی از آمار بخش پولی و بانکی
کشور ،مانده سپردههای بخش غیردولتی نزد بانکها و موسسات
اعتباری غیر بانکی تا پایان سه ماهه نخست سال جاری به  ۱۹۳۰هزار
میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته  ۲۵.۱درصد افزایش
داشته است/ .ایسنا

توصیه انتخاباتی باهنر به پایداریها

محمدرضا باهنر ،دبیرکل جبهه پیروان در نشست خبری گفت:در
جلسات شورای وحدت شرکت میکنم ،اما نقدهایی وجود دارد .عدهای
برای اینکه رأی بیاورند بر موج نارضایتی میدمند و ضعفها را بزرگنمایی
میکنند تا بتوانند رأی بیاورند .جبهه پایداری در جلسات شورای ائتالف
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درسی که باید اصالح طلبان از «مرکل» بیاموزند/توصیه انتخاباتی باهنر به پایداریها/عارف فقط تا نفر ششم لیست امید را میشناخت!/
الهوتی :خدا پدر ترامپ را بیامرزد!/فراکسیون امید پیگیر پرونده فعاالن رسانهای است

میز خبر
دکتر محسن رهامی به «آزادی» گفت :تجربهای در چند سال کار
تحقیقی و زندگی در آلمان و تحقیقاتی که در آمریکا و خیلی کشورهای
دیگر داشتم و از نزدیک انتخاباتشان را بررسی کردم .کتابخانه بزرگ و
کم نظیر کنگره امریکارفتم و تحقیق کردم .سوئد را چند سری رفتم روی
حکومت داری آنها کار کردم دیدم اینها خیلی بهتر از ما کار میکنند
با هم فکری هم خیلی بهتر مشکالت را حل میکنند .اهداف آنها هم
شبیه اهداف ماست ،یعنی همین اصالحات است ،ولی با همفکری
با تعامل آنها فاصله اشان را با رقیب خیلی کم میکنند من انتخابات
آلمان را مثال زدم وقتی که احزاب رای الزم را برای تشکیل کابینه به دست
نیاوردند به جای این که مردم را دعوت کنند به خیابان که بیایید شعار
بدهید و تظاهرات انجام بدهید با رایزنی ائتالف کردند .حرف من این بود
که روی آسفالت خیابان دمکراسی محقق نمیشود .اهداف دمکراسی با
همفکری در اتاق فکر محقق میشود ،پس از انتخابات در  ،۲۰۰۴خانم
مرکل سه هفته با آقای شرودر ،رقیب خود ،جهت تشکیل دولت ائتالفی،
پشت درهای بسته همفکری میکردند ،به خبرنگاران میگفتند خیلی
هیاهو نکنید ،مردم را دعوت به حوصله وتحمل میکردند ،نشستند مشکل
را پشت درهای بسته با هم حل کردند ،خانم مرکل یکی از قویترین
دولتهای اروپا را با این همین روش تشکیل داد .اکنون برای سومین
بار خانم مرکل صدر اعظم آلمان شده یعنی اگر این سه دوره تمام بشود
میشود  ۱۵سال.

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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اصولگرایان حضور ندارد ،آنها بهشکل رسانهای خطاب به شورای
ائتالف حرف میزنند که بهتر است این روش را کنار بگذارند و با دوستان
شورای ائتالف بنشینند و صحبت کنند .غیبت افراد نزدیک به علی
الریجانی در شورای ائتالف اصولگرایان یک ضعف است که باید اصالح
شود .تاکنون حدود  ۳۰۰اسم بهعنوان کاندیداهای احتمالی به شورای
ائتالف رسیده است که در مرحله بررسی قرار دارند.

عارف فقط تا نفر ششم لیست امید را میشناخت

بیژن نوباوه سیاستمدار اصولگرا با عنوان اینکه پدیده اصواگرایی
و اصالحطلبی را به شکلی که عنوان میشود قبول ندارد و در عمل هم
نشان داده است ،گفت :وقتی با فرد باالی لیست امید که نمیخواهم
اکنون اسم آن را بیاورم ،اما قبال آوردهام ،صحبت میکنیم و او میگوید
من فقط شش نفر اول لیست را میشناسم یعنی بدترین اتفاق ممکن و با
این حرف جز عقب ماندهترین کشورها میشویم/ .ایلنا

بازدید محیط زیست از باغ وحش «حسن رعیت»

رییس اداره نظارت بر حیات وحش استان تهران ضمن اشاره به بازدید
از مرکز نگهداری از حیات وحش حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت
 که اخیرا اخباری مبنی بر دستگیری او با  ۱۷ببر منتشر شده است-گفت :در این بازدید فقط یک قالده ببر در این مرکز دیده شد .همچنین
اگر نیروهای امنیتی و نظامی او را با  ۱۷ببر دستگیر کرده بودند به یگان
حفاظت ما گزارش داده میشد ،ولی ما تاکنون هیچ گونه گزارشی در این
زمینه نداشتیم/ایسنا

نذر میکنم ترامپ و روحانی با هم مالقات کنند!

صادق زیباکالم در پاسخ به این سوال که آیا روحانی و ترامپ در
نیویورک دیدار میکنند؟ گفت :بستگی دارد این سئوال از چه کسی
پرسیده شود .صادق زیباکالم با توجه به هزینههای آمریکاستیزی در ۴۰
سال گذشته آرزو میکند این مسئله تمام شود بنابراین دعا و نذر میکند
که آنها با هم مالقات کنند .امکان دارد با واسطه رئیس جمهور فرانسه و
سایر رهبران اروپا یک مالقات دسته جمعی انجام شود/ .نامه نیوز

کمک نقدی و غیرنقدی کاندیداها به اماکن مذهبی
و هیاتها جرم است

سید سلمان سامانی ،سخنگوی وزارت کشور گفت :اقدام برای
خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رای ،توزیع اقالم و لوازمی که برای
دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد و کمکهای نقدی و غیرنقدی
به اشخاص ،اماکن عمومی و مذهبی ،هیاتها و امور خیریه بعد از ثبت
نام در انتخابات جرم بوده و در مرحله رسیدگی به صالحیتها مدنظر قرار
میگیرد/ .ایسنا

درآمد روزانه  ۱.۵میلیاردی متکدیان تهرانی

محمد رحیم فاضلی نژاد در گفتگو با ایسنا ،با بیان اینکه بخش وسیعی

از کسانی که در سطح خیابانها و به ویژه کالن شهرها تحت عناوین
مختلف ،مانند کودک کار ،کودک خیابان و ...مشغول تکدی گری هستند
را اتباع خارجی تشکیل میدهند ،گفت :از آنجایی که این افراد مجوز
اقامت در ایران را ندارند ،هویت آنها نیز قابل شناسایی نیست و به همین
دلیل هم توسط نهادهای حمایتی پذیرش ،ساماندهی و کشف علت
تکدی گریشان نیز امکان پذیر نمیشود .سرپرست امور مجلس سازمان
بهزیستی کشور گفت :در کالنشهر تهران روزانه حدود  ۱.۵میلیارد تومان
پول به متکدیان از سوی مردم پرداخت میشود .در حال حاضر کمتر از
پنج درصد متکدیان حاضر در سطح شهرهای ایران نیازمند واقعی هستند
و بسیاری از این افراد مجوز اقامت قانونی در داخل کشور را ندارند/ .ایسنا

جزئیات جدید پیشنهاد "مکرون" به ایران از زبان
"مطهری"

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در گفت:
وگو با تسنیم ،درخصوص پیشنهاد امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به
ایران اظهار داشت :رئیسجمهور فرانسه پیشنهاد راهاندازی خط اعتباری
 ۱۵میلیارد دالری برای پیش خرید نفت از ایران را پیشنهاد داده است و
اینکه گفته میشود این مبلغ کمک بالعوض و وام است ،درست نیست.
وی با بیان اینکه طبق پیشنهاد فرانسویها این مبلغ در سه مرحله قرار
است پرداخت شود ،ادامه داد :مکرون پیشنهاد داده تا در برابر این مبلغ
فعال جمهوری اسالمی ایران گام سوم خود را اجرا نکند و احتماال از گام
اول و دوم خود هم به جایگاه اولیه در برجام بازگردد.

مداحی که به اندازه هیکلش طال داشت!

رئیس بسیج مداحان از دستگیری مداحان اسرائیلی خبر میدهد و
از طرفی با دستگیری برخی مفسدان اقتصادی پای مداحان معروف به
میان میآید .محمود تاری ،مداح و شاعر اهلبیت که در سالهای گذشته
مسئولیتهای متعددی در بسیج مداحان داشته ،درباره دستگیری
مداحان اسرائیلی به خبرنگار ایرناپالس گفت :من خبر موثقی ندارم ،ولی
این اتفاق بعید نیست ،چون همانطور که ما آخوند انگلیسی داشتیم،
ممکن است مداح اسرائیلی هم داشته باشیم .بعید نیست که آنها در
ً
موضوع عزاداری برنامههایی هم داشته باشند و یقینا دارند .وی درباره
ارتباط ویژه برخی از مداحان معروف و رسانهای با مفسدین اقتصادی
گفت :این به خاطر دنیاطلبی این دسته از مداحان است .مداحان با این
افراد ارتباط داشتند و از آنها  ۲۰۰میلیون و  ۳۰۰میلیون پول میگرفتند.
یکی از همین آقایان که با این افراد ارتباط داشت میگفت :من به اندازه
هیکلم طال دارم! خانههای آنچنانی و ماشینهای گرانقیمت دارند که
خودشان و همسرانشان سوار میشوند .امام حسین (ع) ملعبهای شده
در دست ما مداحان که پول دربیاوریم .البته اینها اقلیت و بسیار کم
هستند ،اما همین اقلیت برای همه مداحان چالش درست کردهاند.

هانیه توسلی یک ماه است ممنوع التصویر است

به دنبال تکذیب ممنوع التصویری هانیه توسلی توسط روابط عمومی

صدا و سیما دفتر پخش این فیلم اعالم کرد :یک ماه از اعالم ممنوع
التصویری هانیه توسلی از طرف اداره کل بازرگانی صدا و سیما و پخش
تنها چهل عدد تیزر «ایده اصلی» ،بدون صدا و تصویر این بازیگر گذشته
است .همچنین هفته قبل ،جهت نقد و بررسی فیلم در دو برنامه زنده
تلویزیونی ،از ما محتوایی بدون چهره و صدای خانم توسلی خواسته
بودند .روابط عمومی «خانه فیلم» نه در فضای فیلتر شده توییتر ،بلکه به
صورت رسمی بر محدودیتهای صدا و سیما علیه هانیه توسلی تاکید و
نسبت به آن اعتراض دارد.

الهوتی :خدا پدر ترامپ را بیامرزد!

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت :بعد
از گذشت  ۳۰سال هنوز نتوانستیم نفت را از بودجه جدا کنیم! خدا پدر
ترامپ را بیامرزد که فشار آورد و ما در حال حذف کردن نفت از بودجه
هستیم.

احمد توکلی :مارمولکهای فساد ،اژدها شدند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مبارزه جدی با
فساد دیر پا گرفت و مارمولکها ،اژدها شدند گفت :قوه قضائیه همچنان
بیطرفی خودش را در پروندههای فساد حفظ کند .احمد توکلی رئیس
هیئت مدیره دیدهبان شفافیت وعدالت در مصاحبه با رادیو گفت :مبارزه
جدی با فساد دیر پا گرفت و به قول رهبری باعث شد مارمولکها ،اژدها
شوند ،اما به هر حال با مسیری که به ویژه در این دوره شروع شده ،در
حال پیشروی هستیم ،اگرچه در دوره قبل نیز برخی تالشها صورت
گرفت ،اما امروز با جسارت و صراحت بیشتری به مبارزه با متخلفان از
دارندگان قدرت سیاسی یا افرادی که نسبتی با مقامهای سیاسی دارند،
شروع شده و دستگاه قضا با هیچ کس تعارف ندارد و به شکل گستردهای
با فساد مبارزه میکند.

انتقاد به حسین شریعتمداری از تریبون مجلس

نماینده اصولگرای مجلس در نطق میان دستور خود به ذوالقرنین
خطاب شدن سید ابراهیم رئیسی از سوی حسین شریعتمداری
واکنش نشان داد .جهانبخش محبینیا در جلسه علنی امروز مجلس
شورای اسالمی در نطق میان دستور خود ،گفت :یک سناریو از طرف
آمریکاییها در ایران پیاده میشود که جامعه ایران و داراییهای آن را
در معرض برنامههای آنارشیسم قرار داده است .عضو کمیسیون برنامه
و بودجه گفت :این سناریو توسط عدهای اجرایی میشود که خود را از
همه انقالبیتر میدانند و این داستان عجیبی است .االن گریه دشمنان
قسم خورده با کسانی که ادعای انقالبی گری میکنند به یک کاسه ریخته
میشود .آنها دست به دست هم دادهاند تا مجاهدتهای ملت ایران را
به هرز بکشانند.
وی افزود :ما برای اداره جامعه دولت و مجلس داریم ،ببینید برای
اینکه این نهادها را فاقد ارزش نشان دهند کدام جریانات به هم میرسند.
کدام روزنامهها که از بیتالمال ارتزاق میکنند همراه با صدای آمریکا

و بیبیسی میگویند که دولت و مجلس از ارزش افتاده و کارایی الزم
را ندارند .محبینیا در ادامه کنایهای هم به حسین شریعتمداری زد که
روز گذشته سید ابراهیم رئیسی را با ذوالقرنین مقایسه کرد بود .او گفت:
خیلی عجیب است کسانی امروز دولت و مجلس را فاقد ارزش میدانند،
اما به برخی دوستان لقب ذوالقرنین میدهند .همین آقایان تا دیروز در
مورد مرحوم هاشمی میگفتند "مخالف هاشمی مخالف پیغمبری است"
آخر سر دیدیم که چه برندی برای مرحوم هاشمی درست کردند و چه
چیزهایی که به او نسبت ندادند؛ همین افراد میگفتند احمدی نژاد جزو
 ۳۱۳نفر یاران ،ولی عصر (عج) است که قبل از خود امام زمان (عج) ما
او را کشف کردیم؛ دیدیم که احمدی نژاد به چه موجودی تبدیل شد .من
از این دوستان که قلم خوبی دارند خواهش میکنم نگاهشان در راستای
پیاده کردن اهداف دشمنان نباشد.

کنایه فعال اصولگرا به حداد عادل

ابوالقاسم رئوفیان ،فعال سیاسی اصولگرا ،در کنایهای خطاب به حداد
عادل گفت :اصولگرایان لیدری شما را قبول ندارند حتی اگر خیاط آتش
به اختیاری باشید .دبیرکل حزب اسالمی ایرانزمین گفت :اصولگرایان
نه حدادعادل و نه محمدرضاباهنر را به عنوان لیدر برنمیتابند .ذهنیت
حاکم بر جریان اصولگرایی ،کار تیمی است .به همین دلیل اگر
چهرههایی ،چون حدادعادل یا باهنر بخواهند در قالب یک لیدر در
فعالیتهای انتخاباتی نقشآفرینی کنند ،به طور حتم اصولگرایان با
چنین چیزی کنار نمیآیند .حتی اگر دچار این توهم باشند که «خیاط
آتشبهاختیاری هستند که باید بر قامت اصولگرایان لباس بدوزند» هم
فعالیتهایشان به نتیجه نمیرسد و اصولگرایان به خواسته آنها تن
نمیدهند .پس بهتر است هر کدام از دوستان که با هدف تصمیمگیری
یا لیدری تالشهایی را پیگیری میکنند با این واقعیت کنار بیایند که از
جانب اصولگراها پس زده خواهند شد.

بذرپاش رئیس صدا و سیما میشود؟

طی روزهای اخیر شایعاتی در فضای مجازی منتشر شد ،مبنی
بر رفتن عبدالعلی علی عسکری از سازمان صدا و سیما و حتی برخی
رسانهها از مهرداد بذرپاش ،به عنوان جایگزین او نام بردند .مهرداد
بذرپاش در واکنش به برخی خبرسازیها درباره حضور او در سمت رییس
سازمان صداوسیما گفت« :بعضی رسانههای خاص اصرار عجیبی دارند
که شایعه خروج دکتر علی عسکری را تبدیل به خبر کنند ،اما جهت اطالع
عرض میکنم رئیس سازمان صداوسیما همچنان در این سمت میماند
و با قدرت به کارخود ادامه میدهد ».مدیرعامل سابق سایپا ،ادامه داد:
«آقای علی عسکری در این سه سال ،با شجاعت راه را برای حضور جوانان
متعهد و متخصص در مدیریتهای گوناگون باز کرده است و این جوانها
باید قدر این فرصت را بدانند ».طی روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر رفتن
علی عسگری ،از سازمان صداوسیما در فضای مجازی عنوان شده و حتی
برخی رسانهها از مهرداد بذرپاش ،به عنوان جایگزینی او نام بردهاند.
منبع تابناک


