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در صفحه  6بخوانید

از تماس تلفنی روحانی و ماکرون تا سفر عراقچی به پاریس

راهکار فرانسه
استراتژی ایران

گزارش ویژه

پاسخ شوشتری به هزینههای انخاباتیش

نمایندهای با ادعای
مستضعف بودن

روزشمار انتخابات مجلس چندی وقتی میشود که
فعال شده و هر روز اخباری در رابطه با انتخابات به گوش
میرسد .اما در کنار اخبار رسمی مرتبط با انتخابات،
اخبار و حواشی غیر رسمی آن پرسر وصداتر و جذابتر
در صفحات مجازی دنبال میشود .یکی از جذابترین
این حواشی و شاید غیرشفافترینش هزینههای سنگین
نماینده شدناست .موضوعی که با یک حساب و کتاب
ساده و سرانگشتی هزینههایش سربه فلک میکشد...

در این شماره می خوانیم

سهمیه هیاتهای مذهبی
استان از کاالهای اساسی
اعالم شد

5

عذرخواهی عضو شورا از
مشهدی ها بابت اتوبوسرانی
هشدار دادسرای مشهد
نسبت به انجام اقدامات
وهن آمیز در عزاداریها

برآورده نشدن نیازهای اساسی بشر به حد کفایت؛

فقر ،عامل انحرافات اجتماعی

در صفحه  4بخوانید
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پژمانفر در پاسخ به خبرنگاران
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بررسی وضعیت دروازهبان های لیگ برتر؛

یک خارجی خشنترین گلر شد
7

کاغذ هست؛ اما فقط برای انتخابات
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس گفت :شرکت ایران ایرتور بیش از  34میلیارد تومان ارزش دارد اما از آنجا که سازمان خصوصی سازی
تنها به دنبال وصول مطالبات خود بود این شرکت را به ارزش واقعی خود به فروش نرساند
در صفحه  3بخوانید

حسن روحانی و امانوئل ماکرون ،روسای
جمهور ایران و فرانسه ،بار دیگر شامگاه شنبه
تلفنی گفتگو کردند .این تماس ،که به ابتکار
طرف فرانسوی انجام شد ،کمتر از یک هفته
پس از ابراز امیدواری ماکرون برای دیدار سران
ایران و آمریکا صورت گرفت .دوشنبه هفته
گذشته ،روحانی در اظهاراتی قابل توجه ،گفت
برای حل مشکالت حاضر است با هر شخصی
دیدار کند .اندکی بعد ،ماکرون در یک نشست
خبری مشترک با همتای آمریکاییاش ،دونالد
ترامپ ،ابراز امیدواری کرد که روحانی و ترامپ
در «هفتههای آینده» دیدار کنند .رئیسجمهور
فرانسه حتی مدعی شد روحانی به او گفته
است از دیدار با ترامپ استقبال میکند .اما
یک روز بعد ،روحانی موضع خود را تغییر داد و
هر گونه تغییر در مناسبات تهران و واشنگتن را
به رفع «تمام تحریمها» مشروط کرد .بنابراین،
احتماال ماکرون با روحانی تماس گرفته است تا
دالیل این تغییر ناگهانی را جویا شود .روحانی
در این تماس ،با بیان اینکه «اجرای کامل
تعهدات برجام و امنیت کشتیرانی در همه
آبراهها دو هدف اصلی در مذاکرات ما است»،
از بیعملی اروپا پس از خروج یکجانبه آمریکا
از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) اظهار
تاسف کرد و گفت« :متاسفانه پس از این اقدام
یکجانبه آمریکا (خروج از برجام) ،کشورهای
اروپایی نیز اقدامی عملی در مسیر اجرای
تعهدات خود نداشتند».
رئیسجمهور ایران ،رفع کامل همه تحریمها
علیه ایران را زمینهساز مذاکرات بعدی دانست

و تاکید کرد« :اگر اروپا نتواند تعهدات خود
را عملیاتی کند ،ایران گام سوم در کاهش
تعهدات برجامی را به اجرا خواهد رساند که
البته این اقدام هم مانند دیگر مراحل اقدامی
قابل بازگشت خواهد بود».
در اولین سالگرد خروج آمریکا از توافق
هستهای ،ایران ،در واکنش به بیعملی اروپا
در تامین منافع اقتصادی خود ،نخستین گام
کاهش تعهدات را برداشت و دو ماه بعد گام
دوم را هم برداشت .در این دو گام ،ایران اجرای
برخی محدودیتهای مندرج در برجام ،مانند
رعایت سقف غنیسازی  3.67درصدی اورانیوم
و نگهداری  300کیلوگرم اورانیوم غنیشده ،را
تعلیق کرد .اکنون مقامات ایران تهدید میکنند
که چنانچه اروپاییها اقدامی برای تامین منافع
اقتصادی ایران انجام ندهند ،ایران گام سوم
کاهش تعهدات را هم برمیدارد .در مقابل،
اروپاییها ،و خصوصا فرانسویها ،که خودشان
را از تامین منافع اقتصادی ایران بدون آمریکا،
عاجز میبینند ،تالش میکنند کاخ سفید را
متقاعد کنند که در برابر ایران انعطاف نشان
دهد .فرانسویها به آمریکا پیشنهاد دادهاند
که در ازای پایبندی کامل ایران به برجام ،برای
این کشور معافیتهایی برای فروش نفت صادر
کند .اما آمریکا نه تنها با این پیشنهاد موافقت
نکرد ،بلکه به تازگی ،نفتکش آدریان دریا1
ایران ،که در دریای مدیترانه سرگردان است،
را تحریم کرد و به کشورها درباره کمک به آن
هشدار داد .بیانیهای که پایگاه اطالعرسانی ...
در صفحه  2بخوانید
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سیاست 2

از تماس تلفنی روحانی و ماکرون تا سفر عراقچی به پاریس

راهکارفرانسه،استراتژیایران

حسن روحانی و امانوئل ماکرون ،روسای جمهور
ایران و فرانسه ،بار دیگر شامگاه شنبه تلفنی گفتگو
کردند .این تماس ،که به ابتکار طرف فرانسوی انجام
شد ،کمتر از یک هفته پس از ابراز امیدواری ماکرون
برای دیدار سران ایران و آمریکا صورت گرفت .دوشنبه
هفته گذشته ،روحانی در اظهاراتی قابل توجه ،گفت
برای حل مشکالت حاضر است با هر شخصی دیدار
کند .اندکی بعد ،ماکرون در یک نشست خبری مشترک
با همتای آمریکاییاش ،دونالد ترامپ ،ابراز امیدواری
کرد که روحانی و ترامپ در «هفتههای آینده» دیدار
کنند .رئیسجمهور فرانسه حتی مدعی شد روحانی به
او گفته است از دیدار با ترامپ استقبال میکند .اما یک
روز بعد ،روحانی موضع خود را تغییر داد و هر گونه تغییر
در مناسبات تهران و واشنگتن را به رفع «تمام تحریمها»
مشروط کرد .بنابراین ،احتماال ماکرون با روحانی تماس
گرفته است تا دالیل این تغییر ناگهانی را جویا شود.
روحانی در این تماس ،با بیان اینکه «اجرای کامل
تعهدات برجام و امنیت کشتیرانی در همه آبراهها دو
هدف اصلی در مذاکرات ما است» ،از بیعملی اروپا پس

از خروج یکجانبه آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک
(برجام) اظهار تاسف کرد و گفت« :متاسفانه پس از
این اقدام یکجانبه آمریکا (خروج از برجام) ،کشورهای
اروپایی نیز اقدامی عملی در مسیر اجرای تعهدات خود
نداشتند».
رئیسجمهور ایران ،رفع کامل همه تحریمها علیه
ایران را زمینهساز مذاکرات بعدی دانست و تاکید کرد:
«اگر اروپا نتواند تعهدات خود را عملیاتی کند ،ایران گام
سوم در کاهش تعهدات برجامی را به اجرا خواهد رساند
که البته این اقدام هم مانند دیگر مراحل اقدامی قابل
بازگشت خواهد بود».
در اولین سالگرد خروج آمریکا از توافق هستهای،
ایران ،در واکنش به بیعملی اروپا در تامین منافع
اقتصادی خود ،نخستین گام کاهش تعهدات را برداشت
و دو ماه بعد گام دوم را هم برداشت .در این دو گام،
ایران اجرای برخی محدودیتهای مندرج در برجام،
مانند رعایت سقف غنیسازی  3.67درصدی اورانیوم و
نگهداری  300کیلوگرم اورانیوم غنیشده ،را تعلیق کرد.
اکنون مقامات ایران تهدید میکنند که چنانچه اروپاییها
اقدامی برای تامین منافع اقتصادی ایران انجام ندهند،
ایران گام سوم کاهش تعهدات را هم برمیدارد .در
مقابل ،اروپاییها ،و خصوصا فرانسویها ،که خودشان
را از تامین منافع اقتصادی ایران بدون آمریکا ،عاجز

میبینند ،تالش میکنند کاخ سفید را متقاعد کنند که
در برابر ایران انعطاف نشان دهد .فرانسویها به آمریکا
پیشنهاد دادهاند که در ازای پایبندی کامل ایران به
برجام ،برای این کشور معافیتهایی برای فروش نفت
صادر کند .اما آمریکا نه تنها با این پیشنهاد موافقت نکرد،
بلکه به تازگی ،نفتکش آدریان دریا 1ایران ،که در دریای
مدیترانه سرگردان است ،را تحریم کرد و به کشورها درباره
کمک به آن هشدار داد .بیانیهای که پایگاه اطالعرسانی
ریاستجمهوری ایران درباره تماس روحانی و ماکرون
منتشر کرد ،نشان میدهد که ادبیات روحانی هشدارآمیز
بوده است .روحانی تهدید کرده تعهدات هستهای را بیش
از پیش کاهش دهد .اما روایت طرف فرانسوی از این
تماس ،خوشبینانه است .در بیانیه کاخ ریاست جمهوری
فرانسه آمده است که ماکرون مجددا بر «اهمیت تحرکات
فعلی برای آمادهسازی شرایط کاهش تنش از طریق
گفتگو و رسیدن به یک راه حل دائمی در منطقه» تاکید
کرد .پس از دیدار اخیر محمدجواد ظریف ،وزیر امور
خارجه ایران ،با ماکرون در بیاریتس ،فرانسویها امیدوار
شدند که ایران و آمریکا مذاکرات را از سر بگیرند .اما تغییر
ظاهری موضع روحانی ،طرف فرانسوی را نگران کرد .از
این رو ،به گفته یک منبع دیپلماتیک فرانسوی ،ماکرون با
روحانی تماس گرفت تا مطمئن شود روحانی هنوز آماده
مذاکره است که البته مطمئن شد .خبرگزاری فرانسه به

نقل از این منبع گزارش کرد از نظر فرانسه مهم این است
که پس از گفتگوهای اجالس سران گروه هفت درباره
ایران ،اطمینان حاصل شود که مختصات مذاکرات هنوز
قابل استفاده و روحانی هنوز آماده مذاکره است .این
منبع مدعی شد روحانی هنوز هم آماده مذاکره است.
موضع روحانی درباره دیدار با ترامپ ،کامال تغییر کرده،
ولی منابع فرانسوی میگویند رئیسجمهور ایران هنوز
هم آماده مذاکره است .سوالی که اینجا مطرح میشود
این است :چرا روایتها این قدر متفاوت هستند؟ ماجرا
چیست؟
به نظر میرسد دلیل تفاوت مواضع روحانی ،بخشی از
یک استراتژی جدید و دو وجهی است .روزنامه نیویورک
تایمز به نقل از منابع آگاه در تهران ،مدعی شد اعالم
آمادگی روحانی برای دیدار با ترامپ و سپس عقب نشینی
از این دیدار ،باید بخشی از یک استراتژی جدید دیده
شود .این منابع ادعا کردند استراتژی جدید دولت ،دو
مسیر موازی را دنبال میکند :اتخاذ مواضع سختگیرانه
نظامی و هستهای و در عین حال اعالم آمادگی برای
گفتگوها تحت شرایط مشخص .این استراتژی میتواند
تغییر مواضع روحانی و حتی اقدامات جدید هستهای
ایران را توضیح دهد .از یک طرف ،ایران برای تحت فشار
قرار دادن غرب ،به توقف اجرای برخی محدودیتهای
هستهای تهدید میکند و از طرف دیگر ،روحانی برای

دیدار با ترامپ اعالم آمادگی میکند .نیویورکتایمز در
ادامه مدعی شد دولت ایران در حال بررسی ایده مذاکره
با کاخ سفید است .طبق ادعای این روزنامه ،حدود یک
ماه پیش ،اوایل ماه آگوست ،اسحاق جهانگیری ،معاون
اول رئیسجمهور ایران ،با گروهی از مشاوران و دستیاران
سیاسی جلسه ای داشت تا ایده تعامل با آمریکا را بررسی
کند .حاضران در جلسه گفتند اگر ترامپ یک «توافق
جامعتر» از برجام میخواهد ،ایران درخواست او و حتی
بخشهایی از برنامه موشک بالستیکی و نفوذ منطقهای
خود را بررسی خواهد کرد ،اما ایران در ازای این کار ،از
آمریکا تضمینهای جامعتری برای رفع طوالنیمدت
تحریمها درخواست خواهد کرد .هنوز معلوم نیست که
آیا این استراتژی جدید دولت روحانی موفق میشود یا
نه .با این وجود عباس عراقچی ،معاون سیاسی وزارت

امور خارجه ایران برای مذاکره با طرفهای فرانسوی و
بررسی پیشنهاد رئیس جمهور فرانسه دیروز به پاریس
رفت .یک تیم اقتصادی از بخشهای مختلف نیز هیات
دیپلماتیک ایران را همراهی می کند تا ابعاد پیشنهادهای
رئیس جمهور فرانسه روشن شود .فرانسه در پی این است
که از دو طرف منازعه  -ایران و آمریکا « -سلسلهای از
تعهدات» بگیرد .پاریس از تهران میخواهد که کامال به
برجام پایبند باشد و در ازای این پایبندی از واشنگتن
میخواهد که برای فروش «مقادیر اندکی از نفت ایران»
معافیتهای تحریمی صادر کند .هنوز آمریکاییها با
این راهکار موافقت نکردهاند و حتی بر تحریمهای نفتی
علیه ایران افزودهاند .بنابراین ،اگر استراتژی جدید
دولت روحانی به راهکار فرانسه گره بخورد ،ممکن است
احتمال موفقیت آن اندک باشد.

پاسخ شوشتری به هزینههای انخاباتیش

نمایندهای با ادعای مستضعف بودن
سرویسسیاست

روزشمار انتخابات مجلس چندی وقتی میشود که
فعال شده و هر روز اخباری در رابطه با انتخابات به گوش
میرسد .اما در کنار اخبار رسمی مرتبط با انتخابات،
اخبار و حواشی غیر رسمی آن پرسر وصداتر و جذابتر
در صفحات مجازی دنبال میشود .یکی از جذابترین
این حواشی و شاید غیرشفافترینش هزینههای سنگین
نماینده شدناست .موضوعی که با یک حساب و کتاب
ساده و سرانگشتی هزینههایش سربه فلک میکشد .و
اگر کمی منطقی آن را با درآمد و حقوق نمایندهها در
مجلس مقایسه کنیم به یک پارادوکس میرسیم که این
روزها بسیار مورد مناقشهاست .پارادوکسی که حتی
صدای خود بهارستان نشینها را هم درآوردهاست.
قاسم میرزایی نیکو که خودش از ساکنان همان
ساختمان است ،میگوید :معلوم نیست این نمایندگان
بر اساس کدام قاعده سود و فایده ،وارد چنین معاملهای

میشوند.حرفش حق است اگر حقوق هر نماینده را
 ۱۰میلیون تخمین بزنیم درآمد  ۴سال آن چیزی حدود
 ۴۸۰میلیون تومان میشود؛ حال اینکه برخی بر اساس
چه منطقی برای رسیدن به این جایگاه ،میلیاردی هزینه
میکنند از همان مجهوالتی است که برای پی بردنش
دیگر نمیتوان به حساب دودوتا چهارتا مراجعه کرد بلکه
جوابش را باید در پستوهای روابط و منافع جستجو کرد.
البته باید اینرا قبول کنیم که نماینده شدن و
شرکت در انتخابات خرج دارد و هیچ عقل سلیمی قبول
نمیکند که کسی بدون هیچ هزینه انتخاباتایی بتواند
وارد بهارستان شود .اما موضوع پولی که خرج میشود و
نحوه خرج پولهاست.
yyپولهای کثیف در انتخابات
سال  94بود که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور
از ورود پولهای کثیف به انتخابات سخن به میان آورد
هرچند صحبتهای او چندان دوامی نداشت و در

 511/1هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای قاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  139860306012000389هایت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی مرادی کندری فرزند عزیزاله
بشماره شناسنامه 53صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و مهین مرادی کندر فرزند عزیز اله به شماره
شناسنامه  492صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  103/46متر مربع از پالک  1632اصلی
بخش یک شهر کاشمر به آدرس خیابان 15خرداد 7خریداری از مالک رسمی آقای/خانم مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعترا ض
ف 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 اول98/6/12
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/6/27:
محمد محمد زاده رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کاشمر
************************

511/2اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای
شماره  139860306271001642هیات اول /موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض خانم صفیه خاکی چنار فرزند خادم بشماره بشماره شناسنامه
 14241صادره از مشهد در ششدانگ یک باب منزل یک باب خانه /به مساحت  148متر مربع قسمتی از پالک  823فرعی از  15اصلی
بخش9واقع در مفتح شرقی 2شهید آرمون 11پالک 11خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین صفار نجیب 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 مراجعه قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م.الف483
 .تاریخ انتشار نوبت اول98/6/12:
تاریخ انتشار نوبت دوم98/6/27 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
**********************
511/3اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای
شماره  139860306271001319مورخ  1398/4/12هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض آقای هادری رضاپور کنگی فرزند محمد
بشماره شناسنامه  200صادره از ری در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  86/82متر مربع قسمتی از پالک  1067فرعی از 56اصلی
بخش 9مشهد واقع در بلوار پنج تن -پنج تن 3سلمان 6پالک 60خریداری از محمد تقی باقری رستم آباد 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 مراجعه قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م.الف485
 .تاریخ انتشار نوبت اول98/6/12:
تاریخ انتشار نوبت دوم98/6/27 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
*************************

 511/4اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
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  1398/5/30-139860306015003919هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یاسر صادقی به شناسنامه شماره  2850کد
ملی 0749786132صادره تایباد فرزند برات در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 162مترمربع پالک شماره 251اصلی واقع در خراسان
رضوی بخش 14مشهدحوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت غالم سرورباجرات 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 اول98/6/12:
تاریخ انتشار نوبت دوم98/6/27 :
مهدی حسین زاده – کفیل ثبت اسناد وامالک تایباد

صحن علنی بهارستان آنچه گفته بود را به پای برداشت
اشتباه رسانهها گذاشت اما این موضوع چیزی نبود
که برای اولینبار مطرح شده باشد .مدتی قبل از این
اظهارات وزیر روحانی ،با افشاگری محمدرضا رحیمی
معاون اول محمود احمدینژاد از این هزینههای پر
بحث پردهبرداری شده بود .او گفته بود در جریان
انتخابات مجلس نهم دولت دهم به  ۱۷۰کاندیدا
انتخابات مجلس نهم که اتفاقا برخی از آنها هم به
مجلس راه پیدا کردند کمک مالی کرده بود و نزدیک
به یک میلیارد و دویست میلیون سهم آنها برای رسیدن
به مجلس شده بود.این اظهارات در کنار صحبتهای
غیررسمی اما همیشگی فروش رای و شام و ناهارهایی
که نزدیک انتخابات سفرهیشان پهن است .مواردی
هست که همیشه مورد سوال بوده و البته هیچگاه هم
پاسخ صریحی در موردشان داده نشدهاست .و هراز
چندگاهی سروصدایی براه میافتد اما بعد ازانتخابات

دوباره فراموش میشوند .آنچنان که وقتی مجلس دهم
سکان قانونگذاری کشور را به دست گرفت قرار بود
الیحه شفافسازی هزینههای انتخاباتی که وزارت کشور
آن را به مجلس آورده بود جاای خالی قانون را پر کند اما
این الیحه هم سرنوشتی بهتر از پیشنهادات قبلی پیدا
نکرد و نهایتا در صحن مجلس متقف شد.
البته با طرح اصالح قانون انتخابات و آمدن
الیحه جامع انتخابات به مجلس بار دیگر موضوع
شفافسازی هزینههای انتخابات به صدر مباحث
خانه ملت آمد اما هنوز تکلیفی برای این موضوع
مشخص نشده است و البته آنطور که نمایندگان
میگویند قرار است در  6ماه باقی مانده تا انتخابات
مجلس دستورالعملی برای افزایش نظارتها از
سوی مجلس به وزارت کشور ارائه شود.حرف
تکراری «ریالی برای انتخابات خرج نکردهام» را که
کنار بگذاریم وقتی درباره هزینههای انتخاباتی با

 511/5اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
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
شماره1398/4/25- 139860306015003200هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر عاشوری نیا به شناسنامه شماره 5814
کد ملی 0748397809صادره تایباد فرزند محمد در ششدانگ یکباب منزل دوطبقه به مساحت 222/58مترمربع پالک شماره 251اصلی
واقع در خراسان رضوی بخش 14مشهدحوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی غالم سرور وباجرات 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 اول98/6/12:
تاریخ انتشار نوبت دوم98/6/27 :
غالمرضا آقازاده – رئیس ثبت اسناد وامالک تایباد
*******************************
 511/6اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
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 1398/6/3- 139860306015003997هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شعیب شیری فندخت به شناسنامه شماره
 315کد ملی  0749758813صادره تایباد فرزند محمد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 107/60مترمربع 654/2285فرعی از 250
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14مشهدحوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت سهم االرثی خانم ایران ابوالخیری و خانم فاطمه
عباسی و محمد عباسی وقسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی مرحوم امیر عباسی و قسمتی 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 اول98/6/12:
تاریخ انتشار نوبت دوم98/6/27 :
غالمرضا آقازاده – رئیس ثبت اسناد وامالک تایباد
**********************************

511 /7اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فریمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی .برابر رای
شماره  139860306022000400هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی سحر خیز فرزند محمد به شماره شناسنامه  207صادره از فریمان
در یک باب مغازه به مساحت 110متر مربع پالک  351فرعی از 207اصلی واقع در بخش 13خریداری از مالک رسمی آقای محمد سحر
خیز 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 اول98/6/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/6/26 :
محمدرضا رجایی مقدم ـ رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان
******************************

511/8اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای
 139860306021000495شماره هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض آقای /خانم محسن ابراهیم نژاد به شناسنامه شماره  2کد ملی
 5729903138صادره بردسکن فرزند غالمرضا در قسمتی از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  178/50متر مربع مفروز و مجزا
شده از قسمتی پالک  2241فرعی از 4اصلی واقع در بخش  4حوزه ثبت ملک شهرستان بردسکن واقع در خراسان رضوی خریداری از مالک
رسمی بی بی فاطمه موسوی 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 مراجعه قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/6/12 :سه شنبه
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/6/27 :چهارشنبه
غالمرضا گنج بخش -رئیس ثبت اسناد وامالک بردسکن

نمایندگان مجلس صحبت میکنیم دیگر کمتر از ۳۰
میلیون وجود ندارد .البته در میان صحبتهای آنها
یک اشتراک وجود دارد و آن اینکه هر نماینده فارغ از
حوزه انتخابیهاش از افرادی سخنمی گویند که برای
نمایند ه شدن آنها آستین باال زدهاند و وارد میدان
شدهاند؛ هرچند اغلب آنها ادعا میکنند که این
کمکها بدون چشمداشت بوده است اما مگر نماینده
شدن یک دوست چقدر میارزد که بگوییم چون از
دل برآید الجرم بر دل نشیند؟! اینجاست که میتوان
گفت شفاف شدن انتخابات بازار مکاره منفعتطلبان
ع خواهد کرد.
را هم جم 
yyمن مستاجر هستم و اگر مجلس حقوق ندهد نمیدانم
باید چه کار کنم
به گزارش خیرآنالین ،هادی شوشتری نماینده
مردم قوچان که به نسبت نمایندگان دیگر سر و
صدای کمتری دارد وقتی با سوالی درباره هزینه

انتخابات مواجه شد گفت از نمایندگان مستضعفی
است که هیچ پولی برای انتخابات خرج نکرده است.
او میگوید :من با شفافیت بسیار موافقم چراکه
شفافیت باعث میشود ما در برابر پولدارهای آینده
آچمز شویم .من اصال پولی ندارم که در انتخابات
بخواهم هزینه کنم .او در پاسخ به این سوال که مگر
میشود هیچ هزینه ای برای انتخابات نکرده باشید
حداقل چند پوستر باید چاپ کرده باشید و این
هزینهها چقدر تمام شد از کجا آوردید گفت :همه
هزینهها را مردم و دوستان کمک کردند که همه اینها
به صورت خودجوش بود .او میگوید :من مستاجر
هستم و اگر مجلس حقوق ندهد نمیدانم باید چه کار
کنم و اخیرا تصمیم گرفتیم وسایلمان را جمع کنیم
و به شهرستان برگردیم چون پول پرداخت این هزینه
ها را نداریم .شوشتری میگوید ما جزو مستضعفین و
دهک پایین جامعه هستیم.

511/9اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای
شماره  139860306021000484هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض آقای /خانم شرکت آسان تجارت بردسکن به شناسنامه شماره کد ملی
 14006705383صادره بردسکن فرزند در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 30متر پالک شماره  480فرعی از  4اصلی واقع در
خراسان رضوی بخش  4حوزه ثبت ملک شهرستان بردسکن خریداری از مالک رسمی خدیجه حسن پور 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 مراجعه قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/6/12:سه شنبه
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/6/27 :چهار شنبه
غالم رضا گنج بخش -رئیس ثبت اسناد وامالک بردسکن
*********************************

 511/10هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()2976

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
 139860306005002976مورخ  98/05/22هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه
و بالمعارض خانم طاهره اشتهادی فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  957/61مترمربع از پالک شماره
 105فرعی از  100اصلی واقع در اراضی کفکدک بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه اشتهادی
فرزند علی 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 98/05/28
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/12
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
***************************
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (511/11 )3034

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
 139860306005003034مورخ  98/05/23هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و
بالمعارض اقای مجید اخالصی فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  160/38مترمربع از پالک شماره  2فرعی
از  2304اصلی واقع در اراضی شهر بخش یک حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اغا بی بی بزغانی محرز گردیده است.لذا
بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت
به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم
قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول 98/05/28
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/12
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
*****************************
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (511/12 )2511

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
 139860306005002511مورخ  98/05/05هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه
و بالمعارض اقای علی اسیابی فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  125/45مترمربع از پالک شماره  789فرعی
از  234اصلی واقع در اراضی حدیره 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 98/05/28
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/12
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
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پژمانفر در پاسخ به خبرنگاران

کاغذهست؛امافقطبرایانتخابات

سرویساقتصاد

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس گفت :شرکت ایران ایرتور بیش از  34میلیارد تومان ارزش دارد اما از آنجا که سازمان خصوصی سازی
تنها به دنبال وصول مطالبات خود بود این شرکت را به ارزش واقعی خود به فروش نرساند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت :کاغذ بسیار
زیادی با ارز  ۴۲۰۰تومانی به کشور وارد شده است اما
محتکران آن را انبار کردهاند تا در ایام انتخابات گرانتر
بفروشند.
نصرالله پژمان فر با اشاره به گرانی کاغذ و نبود
دفتر مشق دولتی در بازار ،گفت :این مسئله یکی از
نگرانیهای اصلی ما است اما متاسفانه وزارت صنعت،
معدن و تجارت تاکنون برنامه مدونی را برای حل این
مشکل ارائه نکرده است.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای
اسالمی افزود :کمیسیون فرهنگی مجلس از مسئوالن
وزارت صنعت ،معدن و تجارت خواسته است که در
جلسهای حضور یابند و راهکارهای خود برای حل
مشکل کاغذ را به اعضای کمیسیون ارائه دهند تا
برنامهریزیهای الزم در این راستا اتخاذ شود.
وی ادامه داد :همچنین ما با اعضای کمیسیون
صنایع و معادن مجلس صحبت کردهایم تا جلسهای
را درباره موضوع مذکور با وزیر صنعت ،معدن و تجارت
ً
برگزار کنند که قطعا این جلسه پیش از آغاز سال
تحصیلی جدید برگزار خواهد شد.
سوء مدیریت دولتیها باعث گرانی کاغذ شده است
پژمان فر در تشریح علت گرانی کاغذ گفت:
مشکل اصلی در بازار کاغذ بیبرنامگی و سوء مدیریت
دولتمردان است چرا که کاغذ بسیار زیادی با ارز ۴۲۰۰
تومانی به کشور وارد شده است اما به علت عدم نظارت
کافی ،این کاغذها در انبار احتکار شده است.
وی عنوان کرد :ما خبرهایی داریم مبنی بر اینکه
بسیاری از دالالن و مفسدان اقتصادی موقعیت
حساس شروع سال تحصیلی را در نظر نمیگیرند و با
احتکار کاغذ دولتی ،به دنبال آن هستند که در اسفند
ماه و ایام انتخابات آن را با قیمت باالتری عرضه کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد :دولت و
دستگاههای نظارتی باید به موضوع احتکار کاغذ ورود
کرده و با محتکران که کاغذ زیادی را انبار کردهاند،
برخورد جدی کنند.
yyسازمان خصوصی سازی ایران ایرتور را به ثمن بخس
فروخت
همچنین پژمانفر در حاشیه نشست علنی روز
(دوشنبه 11 ،شهریور ماه) مجلس شورای اسالمی
در نشست خبری ،درباره نحوه واگذاری سهام شرکت
هواپیمایی ایران ایرتور توسط سازمان خصوصی سازی

هواپیمایی آسمان
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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:

مفقودی

برگ سبز موتور سیکلت سیستم احسان تیپ  125ccمدل  1392به شماره پالک  99539 – 768شماره موتور
 156FM10243564و شماره تنه  N2N**125E9211804مربوط به علی اکبر کشاورز اسفیوخی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

سند کمپانی سه برگ موتور سیکلت پیشتاز مدل  1396به شماره پالک  53361 – 776شماره موتور
 0149NEG449963و شماره تنه  NEGACPKCDH1A00144مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

برگ سبز خودرو سواری تیبا مدل  1394به شماره پالک  991ه  54ایران  32شماره موتور  8189310و شماره
شاسی  NAS811100F5815071به نام صادقی شریفی نسب مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

سند و برگ سبز موتور سیکلت سیستم احسان تیپ  125ccمدل  1389به شماره پالک  52954 – 763شماره
موتور  156FMI0908363و شماره تنه  N2N**125E8961482مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

در سه نوبت ،گفت ٪۸۰ :شرکت مذکور در سال ۱۳۸۹
به شرکتهای تعاونی هسایار و  15درصد آن به شرکت
صنایع خراسان واگذار شد و در بار دوم با شیوه ای غیر
قانونی در سال  ۱۳۹۱به وزارت دفاع منتقل شد که به
دلیل پیچیدگی های فنی و حقوقی در حال حاضر این
بخش از واگذاری مورد بحث نیست.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای
اسالمی افزود :در سال  ۱۳۹۴نیز مجددا شرکت
هواپیمایی ایران ایرتور طی فرآیندی به خریداری به نام
آقای مجید شکاری بیرق واگذار شد که این واگذاری
نیز که در توالی واگذاری غیر قانونی دوم شرکت ایران
ایرتور انجام گرفته محمول بر صحت نیست و مراتب آن
توسط مراجع نظارتی در حال بررسی است که جا دارد
در اینجا مراتب امتنان و سپاسگزاری خود را از اهتمام
معمول داشته شده توسط حضرت آیت الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه را اعالم کنم که مدیریت
جهادی ایشان بر این قوه در مدت زمانی اندک سبب
گردیده تا بساط نابودی بنگاه های اقتصادی کشور که
در تملک دولت هستند از یک سو و تضییع بیت المال
مسلمین از سویی دیگر جمع و این روند خسارت بار
استمرار نیابد.
وی اظهار کرد :سازمان خصوصی سازی بنا به
مستنداتی سهام شرکت ایران ایرتور را در هنگام
واگذاری دوم دولتی ندانست به همین دلیل مراتب
تخلفات قانونی در واگذاری صورت گرفت.
yyسازمان خصوصی سازی در واگذاری ایران ایرتور تنها به
دنبال وصول مطالبات خود بود
وی بیان کرد :سازمان خصوصی سازی در واگذاری
ایران ایرتور تنها به دنبال وصول مطالبات خود بود،
به همین دلیل قیمت واگذاری را براساس طلب خود
تعیین کرد.
این نماینده مردم با بیان اینکه سازمان خصوصی
سازی ادعا می کند شرکت ایران ایرتور را به صورت
وکالتی واگذار کرده ،ادامه داد :واگذاری بدون قیمت
گذاری اموال شرکت ایران ایرتور با قیمت عادله روز
خالف قاعده فقهی الضرر و الضرار است ،هیچ فردی
نباید برای احقاق حقوق خود ضرر و زیانی به دیگران
برساند.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با بیان
ً
اینکه شرکت ایران ایرتور قطعا بیش از  34میلیارد
تومان ارزش دارد ،تصریح کرد :براساس اصل 40
قانون اساسی هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش

را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار
دهد ،سازمان خصوصی سازی از شرکت ایران ایرتور
 34میلیارد طلب داشت به همین دلیل بدون در نظر
گرفتن ارزش واقعی این شرکت آن را واگذار کرد.
پژمانفر افزود :براساس ماده  132قانون ماده مدنی
کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم
تضرر همسایه شود که معنای این ماده این است که
اعمال وکالت و حاکمیت نباید موجب ضرر دیگری
شود .سازمان خصوصی سازی مطرح می کند که
ً
شرکت ایران ایرتور را وکالتا فروخته در حالی که معامله
ای غیرقانونی و باطل است ،چرا که تصرف عدوانی
است.فروش شرکت ایران ایرتور در سال  94باطل است
این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه فروش
شرکت ایران ایرتور در سال  94باطل است ،به ماده
 667قانون ماده مدنی اشاره کرد و گفت :براساس این
ماده وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود ،مصلحت
موکل را مراعات نمایند و از آنچه که موکل بالصراحه به
او اختیار داده یا بر حسب قرائن ،عرف و عادت داخل
اختیار او است ،تجاوز نکند .در صورتی که سازمان
خصوصی سازی از شرکت ایران ایرتور طلب داشت ،می
توانست این شرکت را به گونه ای واگذار کند که عالوه بر
وصول مطالبات خود ،موجب ضرر و زیان به این شرکت
نشود.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
یادآور شد :اظهار سازمان خصوصی سازی مبنی بر
عدم مالکیت دولت بر سهام شرکت ایران ایرتور در زمان
واگذاری این شرکت به آقای مجید شکاری بیرق با
محتویات قرارداد تنظیم شده در تعارض است.

وی با بیان اینکه براساس مفاد این قرارداد سازمان
خصوصیسازی مال خصوصی را براساس اصل ۴۴
واگذار کرده است ،ادامه داد :در کجای دنیا کسی
مال شخص دیگر را وکالتا برای برداشتن حقوق خود
واگذار میکنند و بعد ادعا میکنند اگر خسارتی وارد
شد دولت آن را بر عهده میگیرد در واقع مفاد تعهدات
سازمان خصوصیسازی و خریدار نشان میدهد فروش
شرکت ایران ایرتور وکالتی نبوده است بدان معنا که
طرف قرارداد برای واگذاری دولت بوده است و دولتی
فروخته شده است.پژمانفر اضافه کرد :باید زمان قیمت
گذاری محدود باشد ولی این واگذاری براساس قیمت
تنظیم شده در سال  89انجام شده و تجدید نظری در
قیمتگذاری صورت نگرفته در حالی که براساس قانون
اگر  6ماه از قیمت گذاری گذشته باشد ،واگذاری
غیرقانونی است.عضو فراکسیون والیی نمایندگان
تاکید کرد :آقای شکاری خریدار شرکت ایران ایرتور
باید حداکثر  20روز پس از امضای قرارداد مبلغ 13
میلیارد تومان از  34میلیارد تومان این واگذاری40-
درصد مبلغ نهایی -مندرج در متن قرارداد را با کسر
سپرده شرکت در مزایده که  10میلیارد تومان است را
پرداخت کند که این کار را نکرده بنابراین این واگذاری
غیرقانونی بوده و فسخ شده است.
yyشکاری تمکن مالی کافی برای خرید ایران ایرتور ندارد
پژمانفر تصریح کرد :براساس گفتههای سازمان
خصوصیسازی ،آقای شکاری باید  6میلیارد تومان در
 28فروردین  95و  6میلیارد در  28مهر  95و  6میلیارد
تومان را در  28فروردین  96و  6میلیارد تومان را در 28

مهر  96پرداخت میکرد که بین اولین و دومین پرداخت
فاصله یک ساله وجود دارد که این امر نشاندهنده عدم
تمکن مالی خریدار است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به عملکرد
شرکت ایران ایرتور پس از واگذاری ،گفت :در سال ۹۴
این شرکت با  ۳۴میلیارد تومان به آقای شکاری واگذار
شد که داراییهای شرکت شامل ساختمان تجاری
اداری احمدآباد مشهد با حدود  ۲۰۴۰مترمربع۹ ،
واحد آپارتمان در مشهد ۲۴ ،واحد آپارتمان در رباط
کریم تهران ،ساختمان مرکزی ایرانایرتور در خیابان
طالقانی تهران ،یک دانگ از ساختمان انجمن شرکت
هوایی ۱۴ ،فروند هواپیمای توپولف و برند شرکت
ایرانایرتور با حداقل ارزش  ۳۵۰میلیارد است.
yyایران ایرتور در سالهای  ۹۴تا  ۹۶هیچ نوع اظهارنامه
مالیاتی را پرداخت نکرده است
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس با بیان اینکه
ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر عملکرد خوب شرکت
ایرانایرتور بعد از واگذاری ،درست نیست ،افزود:
این شرکت در سالهای  ۹۴تا  ۹۶هیچ نوع اظهارنامه
مالیاتی را پرداخت نکرده و اساسا مالیات نداده است.
چگونه شرکتی که از عهده پرداخت مالیاتش برنمیآید
را باید شرکتی فعال ارزیابی کرد؟ طبق حسابرسی
موسسه هوشیار ممیز این شرکت در سال ۴۴۱ ،۹۴
میلیارد ریال ،در سال  ۹۵حدود  ۳۸۹میلیارد ریال و در
سال  ۹۳نیز به همین میزان زیانده بوده است.
وی گفت :در حال حاضر شرکت ایران ایرتور 36
میلیارد تومان بابت سوخت و مابه التفاوت آن به
هواپیمای جمهوری اسالمی و  29میلیارد هم بابت
وجوه و تعهدات پرداختی به این هواپیمایی بدهکار
است .همچنین  28میلیارد تومان بابت خدمات
هواپیمایی به هواپیمای جمهوری اسالمی بدهکار
است که جمع بدهی ایران ایرتور  94میلیارد تومانی
است.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد:
شرکت ایران ایرتور تاکنون تضامین شرکت هواپیمایی
جمهوری اسالمی نزد اداره خارجه بانک ملی ایران
از بابت  82میلیون و  500هزار دالر ارز دریافتی از
صندوق ذخیره ارزی را جایگزین نکرده است.
نماینده مردم مشهد و کالت با بیان اینکه مجلس
از واگذاریهای غیرقانونی جلوگیری می کند ،افزود:
آقای دژپسند نامهای مشابه نامه آقای پوری حسینی
درباره شرکت ایرانایرتور و روند واگذاری را امضا کرده
است.
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فقر،عاملانحرافاتاجتماعی

خبر
میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از
مدرسه علوم اعصاب

دومین مدرسه تابستانه علوم اعصاب به همت
کارگروه توسعه دانش علوم اعصاب و انجمن علوم
اعصاب دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت
حیدریه در این شهر برپا شد.
معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی تربت حیدریه روز دوشنبه در مراسمی به
این منظور گفت :دوره آموزشی سه روزه مدرسه
تابستانه علوم اعصاب با هدف آشنایی دانشجویان
با حوزه تحقیقات در زمینه علوم اعصاب رفتاری،
الکتروفیزیولوژی و مولکولی ،تقویت تفکر بین رشته
ای و با تأکید بر اجرای پروژه های علمی برگزار شده
است .دکتر حسن اژدری زرمهری افزود :آموزشهای
تخصصی این برنامه علمی دانشگاهی با محوریت
علوم اعصاب در قالب سخنرانی و کارگاههای علمی
و عملی ،رفتاری ،ملکولی و الکتروفیزیولوژی توسط
استادان کشوری و اساتید بین المللی نظیر پروفسور
"کریستوف کلینگهاوس" و پروفسور "علی گرجی" از
دانشگاه مونستر آلمان اریه می شوند.
وی مخاطبان شرکت کننده در مدرسه تابستانه
علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
را دانشجویان پزشکی منطقه آمایشی نهم کشور
شامل استانهای خراسان شمالی ،خراسان رضوی
و خراسان جنوبی اعالم کرد.
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در محدوده
تربت حیدریه ،مه والت و زاوه به  ۳۶۳هزار نفر
جمعیت این سه شهرستان در جنوب خراسان رضوی
ارایه خدمت می کند .همچنین این دانشگاه ۱۹۰
تخت در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه و  ۲۰تخت
در بیمارستان مه والت دارد.دانشگاه علوم پزشکی
تربت حیدریه دارای  ۵۹نفر عضو هیات علمی و
 ۶۱۹نفر دانشجو است .دانشجویان این دانشگاه در
 ۱۰رشته مامایی ،اتاق عمل ،هوشبری ،پرستاری،
فناوری اطالعات سالمت ،علوم آزمایشگاهی،
بهداشت محیط ،بهداشت عمومی ،فوریت پزشکی،
تکنسین سالمت دهان و دندان و در سه مقطع
کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته تحصیل
می کنند.تربت حیدریه در فاصله  ۱۵۰کیلومتری
جنوب غربی مشهد واقع است.

فقر و انحرافات اجتماعی از جمله پدیدههایی
هستند که به نظر بسیاری از صاحب نظران با هم
مرتبط هستند.تحقیقات و پژوهشها اگر چه رابطه
مستقیم فقر و انحرافات اجتماعی را تایید نکرده اما
وجود همبستگی میان آن دو را تأیید میکنند.
بر این اساس فقر به عنوان یکی از مسائل
اجتماعی ،در وقوع انحرافات و افزایش میزان آن به
ویژه در زمینه جرائم زنان ،اعتیاد و سرقت تأثیر گذار
است .در رویکرد دینی نیز این همبستگی میان فقر
و انحرافات اجتماعی مورد تأیید است .بر این اساس
فقر انگیزش رویآوری به کجروی را افزایش میدهد؛
همچنان که رفاه طلبی در روی آوری به جرائم،
انگیزه بسیار قوی میباشد.
بدون تردید فقر و نابرابریهای اقتصادی از زمره
مهمترین معضالت جامعه بشری است که از جایگاه
ویژهای در بین سایر مسائل اجتماعی برخوردار
است .فقر از بنیادیترین مشکالت و ناهنجارترین
دردهای زندگی انسان است که با وجود پیشرفت
و توسعه گسترده در زندگی بشری ،میزان آن نه
تنها کاسته نشده بلکه بر طبق آمارهای موجود در
ً
حال افزایش است .مشکالت فقر صرفا منحصر به
پیامدهای خود فقر نبوده بلکه مشکالت این مساله
اجتماعی زمانی شدت پیدا میکند که آن بسترساز
انحرافات میگردد.
ارتباط بین فقر و انحرافات اجتماعی ،موضوعی
تازه نیست .جوامع انسانی در طی حیات خویش
به شکلی ،با این دو مقوله درگیر بودهاند .ارتباط
بین فقیران ،گرسنگان و بیخانمانها با سارقان،
قاتالن ،معتادان در حوزههای مختلف علمی از
قبیل ،علوم اجتماعی ،اقتصادی و روانشناسی،
موضوع تحقیق و پژوهشهای مختلف قرار گرفته و
از منظرهای گوناگون به آن توجه گردیده است؛ به
گونهای که در هر زمان و به تناسب شرایط ،امکانات
و فضای جامعه ،راهحلهایی در برخورد با آن در نظر
گرفته شده است .با شکلگیری «نهضت علمی» و
آغاز بررسیهای علمی پدیدههای فیزیکی ،طبیعی،
انسانی و اجتماعی ،فقر و انحرافات اجتماعی نیز
از موضوعاتی بود که به طور تقریبی از یکصد سال
پیش ،با کمک ابزارهای علمی جدید ،مورد کنکاش
علمی قرار گرفته و نظریهها و تئوریهای جدیدی در
این رابطه ارائه گردیده است.
برای شناخت رابطه فقرو انحرافات اجتماعی به
طور منطقی ابتدا باید از تعریف این دو مفهوم آغاز
کرد و سپس رابطه آنها را مورد بررسی قرار داد و در
نهایت پیامدهای فقر و تأثیر آن بر انحرافات اجتماعی
بیان گردد.

yyمعنا شناسی فقر و انحرافات اجتماعی
در تعریف فقر اختالف نظر اساسی بین محققان
وجود دارد که منشأ این اختالف مبتنی بر ،نوع
نگرش آنها نسبت به مسئله فقر است .اقتصاددانان
بیشتر به زمینه ظهور و نتایج فقر توجه نموده و به
ندرت به تحلیل اجتماعی پرداختند .در ادبیات
جامعهشناسی معموالً دو مفهوم فقر و نابرابری در
کنار یکدیگر به کار میروند.این دو مفهوم با اینکه
از حیث معنی ،مستقل از همدیگر هستند ،اما به
نظر میرسد ،کاربرد مستقل ندارند؛ زیرا از یک سو
فقر متأثر از نابرابری در درآمد است و از سوی دیگر
نابرابری اقتصادی هم مؤید وجود فقر است .از آنجا
که مسائل و مشکالت اجتماعی در عین ارتباط با
فقر از آن جدا هستند ،مفهوم فقر را باید از انواع
مشکالت اجتماعی و اقتصادی که با آن پیوستگی
دارند ،نیز مستقل در نظر گرفت؛ لذا مترادف شمردن
مفهوم فقر با دیگر صورتهای مسائل اجتماعی ،به
فهم مشکل فقر کمک نخواهد کرد.
در جامعه شناسی فقر را معموالً «برآورده نشدن
نیازهای اساسی بشر به حد کفایت» تعریف کردهاند.
yyفقر ،متهم اول آسیبهای اجتماعی
در يک نظرسنجي که توسط انجمن جامعه
شناسي ايران صورت گرفته در همه استانها،
آسيبهايي همچون اعتياد ،فقر ،طالق ،بيکاري،
فرزندان فراري ،خودکشي خشونت خانگي و بيماري
( HIVايدز) در مادران و کودکان مشترک است .بنابر
اظهارات زهرا کمالي دهقان ريشه اين عوامل در فقر
آگاهي خانوادهها و فقر مالي آنهاست.
yyتاثير فقر بر جوامع
در اين رابطه يک رفتارشناس اجتماعي با بيان
اين مطلب که مشکالت اقتصادي و عدم تامين

فعالیت 3مرکز رفاهی کودک و خانواده در مشهد
امســال ســه مرکــز
نگهــداری از کــودکان دارای
سرپرســت بــا عنــوان مرکــز رفــاه
کــودک و خانــواده در اســتان خراســان رضــوی بــه بهــره
بــرداری رســیده اســت.
معــاون امــور اجتماعــی اداره کل بهزیســتی اســتان
خراســان رضــوی روز دوشــنبه در گفــت و گــو بــا
خبرنــگار ایرنــا افــزود :ایــن مراکــز بــا هــدف رفــاه حــال
خانــواده هــا و بــه منظــور نگهــداری از فرزنــدان آنــان
طــی دو یــا ســه شــیف تاســیس و راه انــدازی شــده
اســت و ســطح و عملکــرد ایــن مراکــز زیــر مجموعــه
مهدهــای کــودک محســوب مــی شــود.
غالمحســین حقــدادی اضافــه کــرد :بــا راه انــدازی
ایــن مراکــز مادرانــی کــه در شــیفت هــای کاری مختلف

کار مــی کننــد مــی تواننــد بــا ســپردن فرزنــدان خــود
بــه ایــن مراکــز بــا خیــال آســوده بــه فعالیــت خــود
ادامــه دهنــد.
معــاون امــور اجتماعــی اداره کل بهزیســتی اســتان
خراســان رضــوی گفــت :تــا کنــون ســه مرکــز در ایــن
قالــب در اســتان راه انــدازی و فعــال شــده اســت کــه
دو مرکــز در مشــهد و یــک مرکــز در شهرســتان گنابــاد
فعالیــت دارد کــه ظرفیــت هــر مرکــز  ۳۰کــودک اســت
کــه ثبــت نــام و پذیــرش هــم داشــته انــد.
حقــدادی افــزود :متقاضیــان تاســیس ایــن مراکــز
مــی تواننــد بــه ادارات بهزیســتی مراجعــه و آییــن نامــه
مربوطــه را دریافــت کنند.هــم اکنــون هــزار و ۳۰۰
مهــد کــودک بــا بیــش از  ۸۵هــزار کــودک در اســتان
خراســان رضــوی فعالیــت دارد.

نيازهاي جسمي و رواني زمينه ساز بروز مشکالت
اجتماعي است ،گفت :عدم بضاعت مالي مکفي
خانوادهها ،ناتواني در پاسخگويي به نيازهاي طبيعي
و ضروري مانند فراهم ساختن امکان تحصيل حتي
در مقطع متوسطه ،تامين پوشاک مناسب ،متنوع و
متناسب با سليقه و روحيه فرد ،زمينه بروز دلزدگي،
سرخوردگي ،ناراحتيهاي روحي ،دل مشغولي،
افسردگي و انزواطلبي در فرزندان را فراهم ميکند.
مجيد ابهري با اشاره به اينکه فقر ،مادر تمام
آسيبهاي اجتماعي است افزود :فقر با بسياري
مسائل و آسيبهاي اجتماعي از جمله ضعف
تندرستي ،افزايش مرگ و مير ،بيماري رواني،
شکست تحصيلي ،جرم و مصرف دارو ارتباط دارد.
فقر بهطور ذاتي يک مشکل و آسيب است اما لزوما
به اين معنا نيست تمام افرادي که زير خط فقر
زندگي ميکنند ،افرادي نابسامان و مشکل ساز براي
اجتماع هستند.
وي با بيان اين مطلب که از ديدگاه جامعه
شناسي ،خشونت نوعي بهم ريختگي و بيساماني
محسوب مي شود گفت :هرگاه بين انتظارات و
مسالهاي که در واقع وجود دارد فاصله ايجاد شود،
افراد يک نوع عدم تعادل با پرخاشگري و عصبانيت از
خود بروز ميدهند .اگر در جامعهاي هنجارها رعايت
نشود ،کجروي در جامعه پديد آمده و رفتارها آسيب
ميبيند.
آسيب اجتماعي زماني ايجاد ميشود که از
هنجارهاي مقبول اجتماعي تخلفي صورت گيرد و
همين عدم پايبندي به هنجارهاي اجتماعي موجب
پيدايش آسيب اجتماعي ميشود.
yyفقر و ارتکاب عمل ناشایست
این آسيب شناس اجتماعي ادامه داد :عدم

پارکینگخانهمسکونیپاتوقخالفخارانخطرناک
فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری مرد جوانی خبر داد
که پارکینگ خانه مسکونیاش زا پاتوق خالفکاران خطرناک
سابقه دار کرده بود.
سرهنگ اکبر آقابیگی با اعالم این خبر گفت :در پی کسب
اطالعاتی مبنی بر رفت و آمد مشکوک افرادی ناشناس به
یک خانه مسکونی دست یافتند.

خبر
وی افزود :با توجه به احساس ناامنی اهالی این منطقه و
اهمیت موضوع دستورات الزم برای پیگیری سریع پرونده
صادر شد.
فرمانده انتظامی مشهد گفت :تیمهای دایره تجسس
کالنتری  14مشهد در این عملیات ضربتی پس از کنترل
و مراقبتهای پوششی و با هماهنگی مقام قضایی خانه
مسکونی موردنظر که پارکینگ آن پاتوق خالفکاران سابقه
دار بود را بازرسی کردند.
سرهنگ آقا بیگی گفت :پلیس در بازرسی از محل ۳۰
عدد فشنگ ۱۱ ،عدد پوکه فشنگ ۳۶،برگ تراول چک جعلی
 ۵۰هزار تومانی ۳ ،جلد شناسنامه جعلی ،یک دستگاه اره
چکشی و یک دستگاه جوشی کشف کردند.
وی خاطرنشان کرد :با دستگیری متهم سابقه دار
تحقیقات در این باره و شناسایی و دستگیری دیگر متهمان
پرونده ادامه دارد.
نجاترانندهکامیونت
افسرنگهبان آتشنشانی مشهد از عملیات آتشنشانان
برای نجات راننده کامیونت گرفتار در سانحه رانندگی در
اتوبان کمربند سبز در حومه شهر مشهد خبر داد.
آتشیار مجید فرهادی با بیان این مطلب افزود :هفتم
شهریور ماه در پی تماس تلفنی رانندگان عبوری با سامانه
 ۱۲۵مبنی بر وقوع تصادف رانندگی بین دو دستگاه
کامیون در اتوبان کمربند سبز ستاد فرماندهی عملیات
آتشنشانی بالفاصله گروه امداد و نجات و پیشگیری از
حریق ایستگاههای  ۸و  ۴۵را به همراه جرثقیل  ۲۵تنی
به محل حادثه در اتوبان کمربند سبز مابین جاده سیمان و
جاده کالت اعزام کرد.
این مقام مسئول در آتش نشانی مشهد خاطرنشان
کرد :نجاتگران آتش نشانی به محض حضور در محل حادثه

مشاهده کردند ،یک دستگاه کامیونت به دلیل نامعلومی
با کفی یک تریلی تصادف کرده که شدت برخورد به حدی
بوده که راننده کامیونت در داخل اتاقک وسیله نقلیهاش
گرفتار شده که بالدرنگ آتش نشانان با استفاده از تجهیزات
تخصصی و تحت نظر تکنسینهای اورژانس حاضر در محل،
اقدام به برشزدن بدنه خودرو و رهاسازی راننده گرفتار از
درون وسیله نقلیه کردند.
افسر نگهبان آتش نشانی شهر مشهد یادآور شد؛ راننده
مصدوم پس از رها سازی و انتقال به آمبوالنس به بیمارستان
اعزام شد .شایان ذکر است علت دقیق وقوع این حادثه
توسط پلیس در دست بررسی است .
کشف  4هزار عدد شمع خودرو و  444ثوب کاپشن قاچاق
جانشین فرماندهی انتظامی تربت جام از توقیف خودرو
وانت مزدا با  4هزار عدد شمع خودرو و  444ثوب کاپشن
قاچاق خبرداد.
مجید علینیا گفت :مأموران انتظامی پاسگاه نعتو این
فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری ،به یک دستگاه
خودرو وانت مزدا مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
جانشین فرمانده انتظامی تربت جام گفت :در بازرسی
از خودرو توقیفی 4 ،هزار شمع خودرو و  444ثوب کاپشن
قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش ریالی اموال مکشوفه
را یک میلیارد و  368میلیون ریال برآورد کردند.
وی خاطرنشان کرد :بهعلت عدم ارائه هرگونه مدارک
گمرکی از سوی راننده خودرو ،متهم با تشکیل پرونده برای
سیرمراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
علینیا از شهروندان خواست در صورت مشاهده
هرگونه فعالیت غیرمجاز از جمله قاچاق و توزیع کاالهای
ممنوعه توسط افراد فرصتطلب و سودجو ،موضوع
را از طریق سامانه تلفنی  110به پلیس اطالعرسانی
کنند.

افزایش آمار تصادفات اتوبوسها در
دوماه اخیر

بضاعت مالي مکفي خانوادهها ،ناتواني در
پاسخگويي به نيازهاي طبيعي و ضروري مانند
فراهم ساختن امکان ادامه تحصيل حتي در مقطع
متوسطه ،تامين پوشاک مناسب ،متنوع ،متناسب
با سليقه و روحيه آنان ،زمينه بروز دلزدگي،
سرخوردگي ،ناراحتي هاي روحي ،دل مشغولي،
افسردگي و انزوا طلبي در فرزندان را فراهم مي
کند و اين امر موجب مي شود تا اين افراد براي حل
مشکل خود از بند گرفتاريها ،دست به ارتکاب
اعمال ناشايست بزنند.
امروزه فشار مشکالت اقتصادي ،احتمال دو
شغلهبودن يا اشتغال نان آوران خانواده در مشاغل
کاذب يا غيرمجاز را افزايش داده است .همين
مسأله منجر به کم توجهي آنان نسبت به نيازهاي
جوانان ،رفع مشکالت روحي و رواني ،تربيت
صحيح و شايسته آنها شده است .انعکاس شرايط
زندگي تجمالتي از طريق وسايل ارتباط جمعي
نقش موثري در ازدياد آسيبهاي اجتماعي دارد.
در گذشته کودکان در حياط با بچههاي ديگر
بازي ميکردند و از اين طريق قدرت تحمل ،صبر و
توانايي حل مساله آنان افزايش مييافت اما در حال
حاضر آنان در آپارتمانها محصور هستند و تنها به
بازيهاي رايانهاي ميپردازند و همين امر موجب
کاهش آستانه تحمل فرزندان ميشود.
yyهمه جامعه و دستگاهها بايد بسيج شوند
عضو کميسيون اجتماعي مجلس نيز در
پاسخ به اين سوال که چرا آسيبهاي خشن يا
آسيبهايي که تاکنون کم بوده در جامعه زياد شده
است؟ ميگويد :اين موضوع دو علت دارد؛ نخست
اينکه ريشه تمام آسيبهاي اجتماعي در فقر و
بيکاري است و هرچه آمار فقر و بيکاري افزايش يابد
آسيبهاي اجتماعي بيشتري هم خواهيم داشت.
yyفرهنگسازی
بحث دوم فرهنگي است؛ بايد فرهنگسازي
شود که مردم آمادگي مقابله با جرم و جنايت را
داشته باشند اگر اين فرهنگ در جامعه بهوجود
بيايد بهطور قطع بسياري از معضالت اجتماعي
کاسته میشود.
مردم ايران آمادگي الزم براي مقابله با آسيبهاي
اجتماعي را ندارند.
سلمان خدادي با اشاره به اينکه همه جامعه
بايد بسيج شوند و به اقدامات جرم و جنايت
حساس باشند ،افزود :اگر همه نهادها در رابطه
با اين موضوع بايد وارد عمل شوند زمينه بسياري
از مسائل از بين ميرود و انسانيت رشد پيدا
ميکند.

رییس پلیس راهور ناجا با تاکید بر تشدید
نظارتهای فنی در پایانههای اتوبوسرانی بر لزوم
استقرار پلیس راهور در پایانهها تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،سردار کمال هادیانفر در
نشست فصلی مدیران عامل سازمانهای پایانههای
مسافربری شهرداریهای کشور که صبح امروز
باحضور معاون عمرانی وزیر کشور برگزار شد ،اظهار
کرد :یکی از جدیترین مسائلی که امروز در کشور
با آن مواجه هستیم ایمنی ترددها در شهرها و
جادههاست.
وی ادامه داد :بدترین شرایط را در سال ۸۴
داشتیم بالغ بر ۲۷هزار نفر در کشور جان خود را
از دست دادند اما با تغییراتی که در رویکرد کالن
کشور اتفاق افتاد و با کمک هایی که توسط این
دولت و دولت های گذشته انجام شد  ،در این حوزه
با کاهش چشمگیری همراه بودیم و از سال  ۸۵به
تدریج آمارها کاهش پیدا کرد.رئیس پلیس راهور ناجا
اضافه کرد :از سال  ۹۶در کاهش این روند متوقف
شدیم به طوری که در این سال تعداد کشته های
 ۱.۲درصد افزایش یافت و سال  ۹۷این افزایش ها
برابر با  ۱.۷درصد بود.به گفته وی ،سال گذشته ۱۷
هزار و  ۱۳۸نفر جان خود را در جاده های کشور بر
اثر تصادف از دست دادند و بالغ بر  ۳۶۵هزار نفر
نیز بر اثر این تصادفات مجروح و معلول شدند.سردار
هادیانفر با اشاره به اینکه روزانه  ۴۵تا  ۵۵نفر جان
خود را بر اثر تصادف از دست میدهند ،گفت :بخش
زیادی از این تصادفات به ناوگان عمومی بازمیگردد.
در شرایط کنونی  ۹۰درصد حمل و نقل بار و مسافر
بر روی جادهها  ۷ ،درصد ریلی ۲،درصد هوایی و
کمتر از یک درصد نیز دریایی است.رئیس پلیس
راهور ناجا تصریح کرد :دو برنامه داریم که یکی از
آنها کاهش سوانح و حوادث است و جدیترین بخش
آن به اتوبوسهای مسافربری باز میگردد.وی برنامه
دوم را توسعه انضباط ترافیکی بیان و اظهار کرد :در
جادهها و شهرها عالئم ،خطکشی و تابلو داریم ولی
با توسعه ناوگان کشور خیلی انصباط ترافیکی در تراز
کشور توسعه یافته یا درحال توسعه ،در کشور حاکم
نیست که این نقش دستگاه ها را می طلبد تا بتوانیم
از این ظرفیت ها استفاده کنیم.به گفته سردار
هادیانفر ،در حال حاضر  ۲۳.۵میلیون خودرو ،بیش
از  ۴۰میلیون راننده و حدود  ۱۲میلیون موتورسوار
در کشور وجود دارد.وی با اشاره به اینکه  ۳۳دستگاه
در کشور در این حوزه مسئولیت دارند ،گفت:
دغدغه ما در حوزه حمل و نقل عمومی ،اتوبوسها
و کنترل هایی است که بایستی در پایانهها اتفاق
بیفتد.

جایگاه رشته داروسازی شناخته شده نیست

تســهیالت الزم بــرای انجــام فراینــد حــج تمتــع ۹۸
در فــرودگاه مشــهد ادامــه داد :عملیــات بازگشــت
حاجیــان توســط شــرکت هواپیمایــی همــا انجــام مــی
شــود.
فــرودگاه بیــن المللــی شــهید هاشــمی نژاد مشــهد
پــس از فــرودگاه مهرآبــاد تهــران ،دومیــن فــرودگاه
پرترافیــک کشــور اســت کــه بــه طــور میانگیــن روزانــه
 ۱۸۰پــرواز و در زمــان اوج مســافرت هــا تــا  ۲۵۰پــرواز
ی شــود.
ورودی و خروجــی در آن انجــام م ـ 

حوادث
خرده فروش مواد در یک قدمی مرگ
جانشین فرماندهی انتظامی مشهد از دستگیری
متهمی خبر داد که مواد مخدر صنعتی را با دیدن پلیس
می بلعيد .
سرهنگ محمد طبسی ،در تشریح این خبر گفت:
تیمهای گشت کالنتری شهید نواب صفوی مشهد در
اقدامی اطالعاتی به سرنخ هایی از توزیع مواد مخدر صنعتی
توسط جوانی  ۳۰ساله دست یافتند.
وی افزود :ماموران انتظامی در این عملیات ضربتی پس
از کنترل و مراقبتهای پوششی متهم  ۳۵ساله را در حالی
که با خودروی پژو سفید رنگ برای توزیع مواد افیونی به یک
پارکینگ در حوزه استحفاظی کالنتری شهید نواب صفوی
آمده بود با هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شدند.
سرهنگ طبسی گفت :متهم به محض رویارویی با پلیس
اقدام به بلعیدن بستههای کوچک مواد مخدر کرد اما
ماموران انتظامی مانع این کار او شدند.
وی خاطرنشان کرد :در بازرسی از داخل خودرو سواری پژو
 ۸۱گرم مواد مخدر صنعتی و یک دستگاه ترازوی دیجیتال
مخصوص توزین مواد افیونی کشف شد و با توجه به این که
متهم مقداری مواد مخدر نیز بلعیده بود بالفاصله به مرکز
درمانی انتقال یافت و تحت مراقبتهای ویژه پزشکی قرار
گرفت .تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

خبر

ورود بیش از 80درصد حاجیان مشهدی
مدیــرکل فــرودگاه هــای
خراســان رضــوی گفــت :تــا
کنــون هشــت هــزار و  ۷۰۳نفــر از
حاجیــان خراســانی وارد فــرودگاه بیــن المللــی شــهید
هاشــمی نــژاد مشــهد شــده انــد.
محمــد باقــر قاســم زاده روز دوشــنبه بــا اعــام ایــن
خبــر در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود :امســال
حــدود  ۱۱هــزار زائــر از اســتان هــای خراســان
رضــوی و خراســان شــمالی در قالــب  ۷۹کاروان از
ایــن فــرودگاه عــازم خانــه خــدا شــدند.
وی اضافــه کــرد :مرحلــه بازگشــت حاجیــان
خراســانی از  ۳۱مــرداد مــاه آغــاز شــده اســت و تــا
 ۱۷شــهریور مــاه ادامــه دارد.
او بــا اشــاره بــه فراهــم ســازی تمهیــدات و

جامعه
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معاون غذا و دارو دانشگاه
علوم پزشکی مشهد گفت97 :
درصد داروهای مصرفی در ایران
تولید داخل و  3درصد داروها وارداتی هستند.
به گزارش ایسنا عباس اخگری اظهارکرد :در حال
حاضر جایگاه رشته داروسازی و داروسازان مشغول به
کار ،شناخته شده نیست .داروسازان به عنوان افراد
تاثیرگذار در سالمت جامعه نقش مهم و سازندهای در
ارائه خدمات دارویی و درمانی دارند .معاون غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد :در سالهای
اخیر داروسازی و رشتههای تخصصی مثل داروسازی
بالینی مورد استقبال واقع شده است .مهمترین
رسالت این رشته ارتقاء تجویز ،مصرف صحیح و
منطقی داروها و کمک به بهبود نتایج و پیامدهای

درمانی بیمار است .معاون غذا و دارو دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ادامه داد 97 :درصد داروهای مصرفی
در ایران تولید داخل و  3درصد داروها وارداتی
هستند 99/8 .درصد داروهای ضد فشار خون،
 99/2درصد داروهای دیابت و حدود 100درصد
آنتیبیوتیکهای خوراکی تولید داخلی هستند .
 67درصد از مواد اولیه دارویی کامال داخلی است.
اخگری با بیان اینکه «وضع دارویی کشور به هیچ
وجه بحرانی نیست» ،تاکیدکرد :کمبود دارو در وضع
عادی به سر میبرد و قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی
برای این منظور راهاندازی شده است که بتوانیم پیش
از بحران از بروز آن پیشگیری کنیم .لحظه به لحظه
وضعیت دارو از این طریق رصد میشود ،چرا که مردم
نباید دغدغه کمبود دارو داشته باشند.

اعالم علت آلودگی آب ابرده

فرماندار طرقبه شاندیز گفت :بر اساس
اعالم مرکز بهداشت علت مسمویت  ۶۰۰نفر
در یکی از محالت روستای ابرده این شهرستان
وجود نوعی باکتری به نام "کلی فرم مدفوعی"
در یکی از منابع فرعی آب بوده است.
به گزارش ایلنا سید حسن حسینی
در خصوص آلودگی آب و بیماری برخی
شهروندان گفت :میزان "کلی فرم مدفوعی" در
آب آشامیدنی در حالت استاندارد می بایست
صفر باشد اما بر اساس اعالم مرکز بهداشت
مبتنی بر آزمایشهای صورت گرفته  ۷.۲واحد
از این عامل باکتریایی در  ۱۰۰میلی لیتر نمونه
آزمایشگاهی دیده شد.
وی ادامه داد :دلیل احتمالی این آلودگی
باکتریایی ،تخلیه فاضالب در رودخانه ابرده و
ورود آن به منبع فرعی آب در حوزه قلندر است.
فرماندار بینالود گفت :از ظهر جمعه
هشتم شهریور تا ساعت  ۱۶دیروز  ۶۰۰نفر با
عالئم مسمویت خفیف همچون "تب ،اسهال
و استفراغ خفیف" به مراکز درمانی منطقه
مراجعه کرده اند که با سرم تراپی و تزریق دارو
به صورت سرپایی درمان شده اند .با مراجعه
دوباره پنج نفر از این افراد به مراکز درمانی
همه آنها تحت درمان قرار گرفته و مرخص شده
اند .هم اکنون هیچ موردی از عالئم مسمویت
در منطقه گزارش نشده و این موضوع به طور
کامل مهار شده است.
فرماندار بینالود بر روند تامین آب شرب
روستای ابرده و هفت روستای دیگر منطقه از

منابع آبی پاکیزه و کامال سالم دشت سوران
تاکید و بیان کرد :رستورانهای واقع در این
محدوده که به "مخازن سپتیک" مجهز هستند
باید در ساعاتی مشخص فاضالب خود را با
تانکر از مخازن خارج کرده و در نقاط ایمن
تخلیه کنند .احتمال می رود در این میان یک
رستوران مرتکب تخلف شده و فاضالب خود را
در رودخانه تخلیه کرده باشد.
وی افزود :در زمان مواجهه با کاهش فشار
آب در شبکه لوله کشی این منطقه ،کمبود
آن از حوزه و منابع آبی قلندر تامین می شود.
احتماال بر اساس توضیحاتی که ذکر شد این

مخازن با فاضالب یکی از رستورانها آلوده شده
است ،البته تاکید می شود بالفاصله این منبع
آبی فرعی ازمدار خارج شد.
حسینی گفت :با این یافته های
آزمایشگاهی موضوع انتشار آلودگی و عامل
مسمومیت از حجاجی که تازه وارد شهرستان
شده اند کامال منتفی است و هم اکنون با
اقدامات دادستانی به دنبال یافتن رستوران و
عوامل آلوده کننده آب هستیم .فرمانداری نیز
خواستار برخورد شدید با آلوده کنندگان منابع
آبی است که به طور غیرعمد مرتکب آن شده
اند.

 5فرهنگ و هنر
خبر
انتقاد عضو گروه علمی برونمرزی
فرهنگستان زبان و ادب فارسیاز اوضاع
چاپ کتاب

عضو گروه علمی برونمرزی فرهنگستان زبان
و ادب فارسی با انتقاد از اوضاع چاپ کتاب گفت:
شاهد هستیم که برخی کتب بدون ویرایش ،طرح
جلد و در شمارگان پائین منتشر میشوند.
هفتاد و نهمین جلسه نقد و پژوهش شعر حوزه
هنری خراسان رضوی به بررسی کتاب «ازدحام
تنهایی» اثر «محمد مهدی پناهنده» اختصاص
داشت .این مجموعه شعر حدود  50غزل را در
برمیگیرد که عمدتا مضمونی عاشقانه دارند و توسط
نشر «ایجاز» منتشر شده است .
محمد کاظم کاظمی با بیان اینکه معموال
بطورکلی کتاب زیر  80صفحه خیلی جدی گرفته
نمیشود و انتشار آن چندان لطفی ندارد ،گفت:
البته مسلما اوضاع بسیار بد اقتصاد چاپ و نشر بر
این قضیه بسیار تاثیرگذار است و شاهد هستیم که
کتابهایی بدون ویرایش،طرح جلد و توزیع مناسب
و با شمارگان پایین منتشر میشوند لذا باوجود
این دشواریها همت آقای پناهنده در انتشار اثر
«ازدحام تنهایی» را باید ستود.
وی افزود :این کتاب در مقایسه با سایر آثاری
که تاکنون در این جلسات نقد کردیم ،خوشبختانه
اشکاالت ویرایشی و نگارشی بسیار کمی دارد اما
میتوانست صفحهآرایی بهتری داشته باشد.
کاظمی خاطرنشان کرد :شاعر این اثر علیرغم
اینکه زبان روانی دارد اما جهان بزرگی را در آثارش
به تصویر نمیکشد و به نوع خاصی از عشق بسنده
کرده و درواقع دغدغههای شاعر عمیق و متنوع
نیست.
عضو گروه علمی برونمرزی فرهنگستان زبان و
ادب فارسی با بیان اینکه به جغرافیای شاعر در اشعار
این اثر اشار ه چندانی نشده است ،گفت :درواقع
شعرها وابسته به تاریخ و جغرافیای شاعر نیست در
حالی که اگر چنین باشد سبب میشود ما موقعیت
شاعر را بهتر بفهمیم و به ماندگاری آثار کمک میکند
ضمن اینکه استفاده از اشارات تاریخی و تلمیحات
به متون کهن و پشتوانههای فرهنگی ما میتوانست
دستمایهای برای بیان موضوعاتی تازهتر در این
اثر شود .وی تصریح کرد :همیشه پیشنهاد من به
تمامی شاعران این است که نامی برای هر سروده
خود انتخاب کنند که در این اثر ،رعایت شده است
همچنین درج تاریخ سرودن هر شعر ،موضوع مهم
دیگری است که برای بررسی و شناخت سابقه شعری
و روند پیشرفت شاعر بسیار اهمیت دارد و خوب
است که مورد توجه قرار گیرد.

sobhe.emrooz.news@gmail.com

سهمیههیاتهایمذهبیاستانازکاالهایاساسیاعالمشد

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی گفت:
 2400تن برنج 800 ،تن گوشت 400 ،تن مرغ و
 1200تن شکر به عنوان سهمیه برای هیاتهای
مذهبی استان در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایسنا-منطقه خراسان ،در خصوص
تامین کاالهای مورد نیاز هیاتها و مجالس مذهبی
در ماه محرم و صفر ،اظهار کرد :دیروز جلسه تنظیم
بازار در ارتباط با اقداماتی داشتیم که قرار است برای
محرم و صفر و تامین نیازهای هیاتها و مجالس
عزاداری انجام شود .نیاز هیاتها عمدتا برنج ،شکر
و گوشت است که بررسیهایی روی آنها صورت
گرفت ،بخشی از کاالی موردنیاز مشخص بوده و
تعیین تکلیف شده است.
وی با بیان اینکه  ۲۴۰۰تن برنج هندی به عنوان
سهمیه هیاتهای مذهبی و نذورات اعالم شده
است ،عنوان کرد :تصمیمگیری شد که این میزان
برنج بین هیاتهای مذهبی مشهد و شهرستانها
توزیع شود .اکنون برنج آن موجود بوده و برنج هندی
 ۱۱۲۱شرکت غله است ،این برنج به مبلغ هر کیلو
 ۶۵۰۰تومان در اختیار هیاتها قرار خواهد گرفت.
غفوریمقدم افزود :در خصوص گوشت نیز
صحبتهایی شد که گوشت موجود بوده و با ارز
نیمایی تامین شده و قیمت آن بسته به نوع قطعه
یعنی ران ،سردست و سایر قطعات بین  ۵۲تا ۵۵

هزار تومان متغیر است .باید قطعات تعیین تکلیف
شده و ریز قیمتها تعیین شود ۸۰۰ .تن سهمیه
برای استان در نظر گرفته شده و باید آن را در طول
محرم و صفر برای هیاتهای کل استان در نظر
بگیریم.معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد:
 ۴۰۰تن مرغ منجمد نیز در نظر گرفته شده اما با
توجه به اینکه در حال حاضر قیمت مرغ گرم متعادل
است ،شاید اکنون نیازی به توزیع نباشد و هر زمان
که نیاز به توزیع مرغ منجمد بود ،برنامهریزی آن

انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد :اقالم دیگر از جمله چای نیز در
حال پیگیری است تا در اختیار هیاتها قرار گیرد.
هر بسته نیم کیلویی چای حدود  ۲۴هزار تومان
قیمت دارد که قیمت آن نهایی خواهد شد ،انجمن
صنایع تبدیلی نیز برای رب اعالم آمادگی کرده که در
اختیار تمام فروشگاهها و مراکز توزیع قرار میگیرد
و از همین محل در اختیار هیاتها نیز قرار خواهد
گرفت .قیمت هر قوطی برای مصرفکننده  ۱۰هزار
تومان است .به تمام فروشگاهها اعالم کردیم که

میتوانند این رب را تهیه کنند.
غفوریمقدم خاطرنشان کرد :موضوع رب اما
مربوط به هیاتها نیست ،به شبکههای خود اعالم
کردیم که این رب را جذب کنند و از فروشگاههای
بزرگ و زنجیرهای درخواست کردیم که هر کدام
تمایل برای توزیع دارند ،برای جذب اقدام نمایند.
انجمن صنایع تبدیلی اعالم آمادگی کرده که رب را
به قیمت ۹۵۰۰تومان تحویل شبکه توزیع دهد و با
قیمت  ۱۰هزار تومان به دست مصرفکننده برسد.
اکنون برخی فروشگاهها در حال جذب آن هستند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به
اینکه پیگیر تامین روغن برای هیاتها نیز هستیم
که نیاز به پیگیریهایی دارد ،تصریح کرد :این
برنامهریزی امروز انجام شد و در یکی دو روز آینده
برنامهریزی ریز توزیع را با سازمان تبلیغات اسالمی
و اداره کل امور اوقاف استان برای توزیع بین
هیاتهای مذهبی و مساجد انجام میدهیم.
وی بیان کرد :موضوع شکر نیز مطرح شد و قرار
است همکاران ما در شرکت غله پیگیریهایی برای
تامین آن انجام دهند .سهمیه حدود  ۱۲۰۰تن اعالم
شده اما دنبال محل تامین آن هستیم که منبع تامین
آن از داخل یا خارج استان مشخص شود و در اختیار
هیاتهای مذهبی قرار گیرد اما فعال برای حبوبات
موضوعی مطرح نشده است.

هشدار دادسرای مشهد نسبت به انجام اقدامات وهن آمیز در عزاداریها
دادسرای عمومی و انقالب مشهد با انتشار
اطالعیه ای اعالم کرد :هیاتهای مذهبی و دسته
های عزاداری از انجام رفتارهایی همچون قمه زنی،
استفاده از زنجیرهای تیغ دار ،نصب شمایل منتسب
به ائمه اطهار(ع) و استفاده از آالت موسیقی و
ریتمهای نامناسب که زمینه ساز ارائه چهره ای
خشن و وهن آمیز برای مذهب تشیع میشود بر
اساس فتاوای مراجع عظام تقلید به ویژه مقام معظم
رهبری به جد اجتناب کنند.در این اطالعیه که
دادسرای عمومی و انقالب مشهد روز دوشنبه آن
را منتشر کرد آمده است :انتظار می رود هیاتهای
مذهبی و دسته جات عزاداری به عنوان یکی از
اصیل ترین رسانه های مکتب تشیع با حضور در
مساجد و تکایا ،مرثیه خوانی ،نوحه خوانی ،شبیه
خوانی ،سینه زنی و برداشتن پرچم سرخ حسینی
با بهره گیری از معارف اسالمی توسط مبلغان و
مداحان و نوحه خوانان حضرت ابا عبدالله (ع)

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (511/13 )2510

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
 139860306005002510مورخ  98/05/05هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه
و بالمعارض اقای علی اسیابی فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  91/40مترمربع از پالک شماره  789فرعی
از  234اصلی واقع در اراضی حدیره 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 98/05/28
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/12
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
*************************************

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (511/14 )3033

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
 139860306005003033مورخ  98/05/23هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه
و بالمعارض اقای حسن اقدام فرزند محمدصادق نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  100/35مترمربع از پالک شماره 232
فرعی از  234اصلی واقع در اراضی حدیره بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی اقایان باقر قغفوریان و عباسعلی
رودی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین
نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول 98/05/28
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/12
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
***************************************

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (511/15 )2514

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
 139860306005002514مورخ  98/05/05هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و
بالمعارض خانم زهره کرمانی فرزند قربان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  116/60مترمربع از پالک شماره  32-2فرعی
از  9اصلی واقع در اراضی گذره ده کالغ بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم صدیقه شفیعی محرز گردیده
است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در
دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم
قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول 98/05/28
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/12
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
**************************************

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (511/16 )3036

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
 139860306005003036مورخ  98/05/23هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه
و بالمعارض اقای محمد همدانی فرزند عزیزاله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  33/25مترمربع از پالک شماره  511اصلی
واقع در اراضی شهر بخش یک حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده 3
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز
از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است
و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول 98/05/28
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/12
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
***************************************
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نسبت به برپایی عزاداری مطلوب با اهتمام به
پیامهای عاشورا چون امر به معروف و نهی ازمنکر،
دفاع از والیت و امامت ،آزادی و آزادگی ،اهتمام
جدی به برپایی نماز اول وقت و عفاف و حجاب اقدام
کنند".نیروی انتظامی نیز با استفاده از همکاری
مسئوالن هیاتهای مذهبی ضمن ایجاد امنیت و
فراهم کردن فضای امن برای عزاداران حسینی در
صورت مشاهده شیوه های غیر متعارف و اقداماتی
از قبیل قمه زنی ،زنجیر زنی با زنجیرهای تیغ دار،
ایجادآلودگی صوتی ،نفوذ گروههای انحرافی در
هیاتهای مذهبی که موجب وهن مذهب شیعه
و مخالف فلسفه قیام امام حسین(ع) است باید با
عامالن ،برخورد الزم و قانونی نموده و متخلفان را به
دستگاه قضائی معرفی کند".در ادامه این اطالعیه
آمده است :حضور میلیونها زائر و عزادار در قالب
دسته جات و هیاتهای مذهبی در مشهد الرضا(ع)
می طلبد که دستگاههای اجرایی و سازمانهای

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان
رضوی:

برنامه ریزی الزم برای خدمترسانی شایسته
به زائران خارجی در سفر اربعین انجام گرفته
است

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری
خراسان رضوی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده
برای سفر اربعین ،گفت :برنامه ریزی شده است که اتفاقات
سال گذشته در مورد زائرین خارجی تکرار نشود.محمد
صادق براتی در جلسه ستاد اربعین استان اظهار کرد :سال
گذشته به دلیل حضور گسترده اتباع خارجی در مرزهای
دوغارون و میرجاوه ،پذیرایی خوبی از زائران خارجی انجام
نگرفت .وی افزود :خوشبختانه جلسه خوبی هفته گذشته
در ستاد مرکزی اربعین با نماینده وزارت خارجه برگزار شد
که امیدواریم با اجرایی شدن مصوبات آن ،امسال بتوانیم به
نحو مطلوب و شایسته ای از زائران خارجی پذیرایی کنیم.
وی افزود :بر اساس مصوبه جلسه ستاد اربعین ،وسایل نقلیه
حامل زائرین پاکستانی با اسکورت از مسیرهای مشخص
شده تردد خواهند کرد تا برخی از مشکالت سال گذشته از
جمله عدم هماهنگی ها را شاهد نباشیم.معاون هماهنگی و
مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی ادامه داد :در
استان برای زائران پاکستانی به ویژه کسانی که وضعیت مالی
مناسبی ندارند ،امکانات و تسهیالت ویژه ای درنظر گرفته
شده است.براتی در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط
با خروج تجهیزات موکب ها و وسایل نقلیه از مرز خاطرنشان
کرد :لیستی از این وسایل باید به گمرک استان اعالم شود اما
تاکنون شهرداری لیست خود را به مراجع ذی ربط ارائه کرده
است.وی بیان کرد :بر اساس اعالم ستاد مرکزی اربعین،
تجهیزات مواکب و وسایل نقلیه از خراسان رضوی همانند
سنوات گذشته از مرز مهران و شلمچه خارج خواهد شد.

«قصه های روضه» ،حکایاتی از
چاپ دوم ّ
اصحاب و مجالس روضهخوانی

مسئول اقدامات و تمهیدات الزم را به منظور تسهیل
فعالیت این هیاتها در دستور کار خویش قرار دهند.
این اطالعیه می افزاید :مطالبه جدی مردم از
دستگاههای خدمات رسان از جمله شهرداری ایجاد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (511/17 )3027

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
مورخ
139860306005003028و139860306005003029و139860306005003031
139860306005003027و
 98/05/23هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانمها -1راضیه سعادتی
و )2مرضیه سعادتی فرزندان مرادعلی و خانم  -3فاطمه فتحی فرزند عباسعلی و اقای  -4حسن خاکان فرزند رمضانعلی متقاضیان اول و
چهارم هر کدام نسبت به دو دانگ مشاع و متقاضیان دوم و سوم هر کدام نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 152/52مترمربع از پالک شماره  105فرعی از  7اصلی واقع در اراضی فیض اباد بخش  12حوزه 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 98/05/28
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/12
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
*************************************
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (511/18 )3023

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
139860306005003023و  139860306005003024مورخ  98/05/23هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد
ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای رضا دهنوی فرزند ابراهیم و خانم حلیمه خاتون دهنوی فرزند محمد هرکدام نسبت به سه
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  300/88مترمربع از پالک شماره  151فرعی از  35اصلی واقع در اراضی گذر
صالحی بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای احمد روح ابادی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از
طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک
تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است
و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول 98/05/28
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/12
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
**********************************

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (511/19 )3030

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
 139860306005003030مورخ  98/05/23هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و
بالمعارض اقای رضا بیدکی فرزند میرزاعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  189مترمربع از پالک شماره  24فرعی از یک
اصلی واقع در اراضی گذر ده النه بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم مهدیه رشیدی محرز گردیده است.لذا
بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت
به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم
قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول 98/05/28
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/12
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
*****************************

خبر

 511/20اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی .برابر رای
شماره  139860306021000445هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد ابراهیم زاده فرزند حسن بشماره شناسنامه 38کد
ملی  5729462468صادره بردسکن در یک باب ساختمان به مساحت 32متر مربع پالک 1313شماره و فرعی 4از اصلی واقع در خراسان
رضوی بخش  4حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای علی رحیمی تالی 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 اول1398/05/28 :دوشنبه
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/06/12 :سه شنبه
غالمرضا گنج بخش ـ رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن

فضای آیینی متناسب با جایگاه و شان این شهر
مقدس و همکاری و هم افزایی با هیاتهای مذهبی،
دسته جات و ایستگاههای صلواتی به منظور
برگزاری پرشور مراسم مذهبی است.

ّ
«قصههای روضه» به کوشش بیژن شهرامی ،روایتگر
حکایاتی از اصحاب و مجالس روضهخوانی است که به تازگی
به چاپ دوم رسیده است.این روزها شور و حال حسینی
تمامی قلبها را به تسخیر خود درآورده است ،با گذشت
قرنها از واقعه کربال اما مرثیه و روضهخوانی در رثای سرور
و ساالر شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) هر سال پر
رنگتر از سالهای قبل ادامه مییابد.روایاتی که ریشه در
باورهای مذهبی مردم دارد ،از طریق مداحی و روضهخوانی
نسل به نسل منتقل میشود تا این واقعه تاریخی برای
همیشه در اذهان باقی بماند.مجموعه «قصههای روضه» که
برگرفته از خاطرات ،داستان و روایات درباره اصحاب روضه
است به کوشش بیژن شهرامی روایتگر داستانهای کوتاه
مذهبی در سه فصل با عناوین «خدای تعالی و حضرات
مومنین»« ،عالمان دینی» و «شهدا ،پیرغالمان ،هنرمندان
و  »...است.

 511/21اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره
 139860306271001505هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /خانم زری بشجر فرزند الل جان به شماره شناسنامه  212صادره از صالح آباد
تربت جام در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  97/50متر مربع قسمتی از پالک  65اصلی بخش  9مشهد واقع بلوار طبرسی اول طبرسی  61بین
صاحب الزمان  3و  5جنب نانوایی سنگک خریداری از مالک رسمی آقای /حسین علیزاده شرق محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م.الف 435
تاریخ انتشار نوبت اول 98/5/28 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/6/12 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
***************************************
 511/22اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  .برابر رای شماره
 139860306271001513هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /علی اصغر نصیری باغی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه  13127صادره از
مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  276متر مربع قسمتی از پالک  5فرعی از  68اصلی بخش  9مشهد واقع در خیابان رسالت  84/1قطعه
اول سمت چپ خریداری از مالک رسمی آقای /علی همتی حسینی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م.الف437
تاریخ انتشار نوبت اول 98/5/28 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/6/12 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
**********************************
 511/23اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  .برابر رای شماره
 139860306271001320هیات اول /موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /غالمحسین پدیدار فرزند غفور به شماره شناسنامه  2صادره از مشهد در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  119/20متر مربع قسمتی از پالک باقی مانده  53فرعی از  14اصلی بخش  9مشهد واقع علیمردانی 43شهید
رحیمی  6/9پالک  111خریداری از مالک رسمی آقای /عسگری امام جمعه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م.الف429
تاریخ انتشار نوبت اول 98/5/28 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/6/12 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
**********************************
 511/24اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی .برابر رای شماره
 139860306271001616مورخ  1398/05/09هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین ساالری فرزند محمد به شماره شناسنامه 46
صادره از کوهسرخ در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت  100متر مربع قسمتی از پالک  68اصلی بخش  9مشهد واقع در جاده سیمان رسالت
 90پالک  73اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه ظهیر الدوله محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م.الف433
تاریخ انتشار نوبت اول 98/5/28 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/6/12 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
**********************************
 511/25اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی .برابر رای شماره
 139860306271001327هیات اول /موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /رضا پدیدار فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه  0920158382صادره از
مشهد در ششدانگ یک باب خانه /به مساحت  119/98متر مربع قسمتی از پالک باقی مانده  53فرعی از  14اصلی بخش  9واقع در علیمردانی  47پور
طرقی  10پالک  210خریداری از مالک رسمی آقای /عسگری امام جمعه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م.الف 431
تاریخ انتشار نوبت اول 98/5/28 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/6/12 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
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نایب رئیس شورای شهر مشهدمقدس در آغاز جلسه علنی شورا مطرح کرد:

خبر

مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری مشهد گفت :آتشنشانی مشهد در طول سه
سال گذشته  45میلیارد تومان برای خدمت به حومه شهر
مشهد هزینه کرده است.
به گزارش ایسنا ،امیر عزیزی روز گذشته در هفتاد و
یکمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسالمی شهر
مشهد ،اظهار کرد :آتشنشانی مشهد ساالنه به طور
متوسط  15میلیارد تومان برای خدمت به حومه شهر
هزینه میکنیم .وی ادامه داد :هزینه این خدمترسانی
در طول سه سال گذشته به حدود  45میلیارد تومان
رسیده است.
yyمصوبات جلسه  71شورا
الیحه تعیین پیمانکار خرید و نصب تجهیزات فاز اول
پروژه خط  ۳قطار شهری و تفریغ بودجه سال 1397
برخی سازمانها و شرکتهای شهرداری مشهد در جلسه
امروز شورای اسالمی شهر مشهد تصویب شد.
به گزارش ایسنا ،یکی از دستور کارهای هفتاد و
یکمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسالمی شهر
مشهد که امروز در تاالر شهر برگزار شد ،بررسی و تصویب
الیحه تعیین پیمانکار خرید و نصب تجهیزات فاز اول پروژه
خط  ۳قطار شهری مشهد بود.
بر این اساس «به شهرداري مشهد اجازه داده ميشود،
برای خريد و نصب به موقع تجهيزات فاز اول پروژه خط ۳
قطار شهری و ب ه منظور فراهمنمودن شرايط بهرهبرداري از
آن -حد فاصل ميدان شهدا تا پايانه مسافربري -و به دليل
اهميت تکمیل شبکه خطوط حملونقل ريلي شامل پايانه
مسافربري ،راه آهن و فرودگاه به بارگاه ملكوتي حضرت
ثامنالحجج(ع) ،حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ
ابالغ قانونی مصوبه ،مطابق ضوابط و مقررات ،نسبت به
انجام فرايند توانسنجي و كشف قيمت از شرکتهای
داراي توان فني و مهندسي در این زمینه اقدام و آنالیز
اقتصادی ،مشخصات ،فرآیند انتخاب پیمانکار و قرارداد
آن را برای بررسی و تصویب به شورای اسالمی شهر ارسال
کند».همچنین «به منظور انجام فرآیند توانسنجی و
کشف قیمت ،بایستی فهرست نهایی شرکتهای دارای
توان فنی و مهندسی ،به تأیید کمیتهای متشکل از اعضای
کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای اسالمی
شهر ،معاونت مربوط در شهرداری و مشاور طرح حداکثر
یک هفته پس از ابالغ قانونی این مصوبه برسد» .همچنین
در این جلسه تفریغ بودجه سال  1397سازمانهای
مدیریت پسماند ،پارکها و فضای سبز و آتشنشانی و
خدمات ایمنی شهرداری مشهد و شرکتهای بهرهبرداری
قطار شهری و نمایشگاه بینالمللی مشهد به تصویب
رسید.

اخبار

تعاملباحفظهویتاصالحطلبی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی:

ساالنه  ۱۵میلیارد در حومه مشهد هزینه
میکنیم
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نایب رئیس شورای شهر مشهدمقدس ،راهبرد
پنجم شورا را تاکید بر تعامل دوسویه و چندسویه
برای کسب منافع شهر و شهروندان و مدیریت
شهری عنوان کرد و افزود :این تعامل را با دستگاه
های مختلف و نهادهای دخیل در شهر برقرار کردیم
و به منظور اینکه شهر را جلو ببریم ،با هیچکس
اختالفنظر نداشته و نداریم.
به گزارش صبح امروز ،حمیدرضا موحدیزاده
روزگذشته در آغاز هفتاد و یکمین جلسه علنی شورا با
بیان اینکه در نیمه راه شورای پنجم شهر مشهد و آغاز
سال سوم قرار داریم ،اظهارکرد :طبیعی است در این
ایام ارزیابی از عملکرد دو سال گذشته داشته باشیم.
yyاولویت برنامه عملیاتی
وی در ادامه گفت :تصویب برنامه عملیاتی
 97-1400و همچنین بودجه ساالنه شهرداری جزو
اولویت های کاری ما بوده که از ابزارهای مهم پارلمان
شهری بوده و خواهد بود.
 7yyراهبرد شورای پنجم
موحدیزاده با بیان اینکه براساس مطالعات
کارشناسی و تخصصی انجام شده ،شورای پنجم
شهر مشهد  7راهبرد را انتخاب کرده تا طبق آنها
برنامهریزی و در مسیر دستیابی به اهداف خود گام
بردارد ،افزود :تاکید بر کارایی و کارآمدی سیستم
مدیریت شهری ،نخستین راهبرد بوده که سعی
کردیم آن را با اولویت نگاه به درون شهرداری تحقق
ببخشیم.
نایب رئیس شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد:
مسئوالن و مدیران باید با ذکر شاخصها به پیشرفت
این راهبرد بپردازند و آنها را مورد توجه قرار دهند.
yyپاسخگوکردن سیستم مدیریت شهری
موحدیزاده در تشریح راهبرد دیگر گفت:
مدیریت شهری در قبال عملکرد خود به شهروندان
باید پاسخگو باشد؛ پاسخگو کردن سیستم مدیریت
شهری در قالب سامانه های مختلف انجام شده و
همچنین از طریق ارتباطی که در داخل محالت و
مرکز  137و مالقات عمومی اعضا و  ...وجود دارد،
سعی کردهایم پاسخگوی شهروندان باشیم.
وی همچنین افزود :تمامی فعل و انفعاالت
شهرداری باید به شکل شفاف و بدون پرده در معرض
قضاوت افکار عمومی ،کارشناسان و متخصصان
شهری و رسانهها قرارگیرد و این مهم یکی از
راهبردهای دیگر مدنظر شورای پنجم است.
yyبهره گیری از نظرات اقشار مردم
موحدیزاده مردممحوری را رویکرد دیگر شورای

پنجم دانست و اظهارکرد :شهر را بدون شهروندان
نمیتوان به خوبی اداره کرد؛ آنها صاحبان اصلی
شهر هستند و لذا در جهت بهرهگیری از نظرات اقشار
مختلف مردم در فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی،
برنامه فضیلت شنیدن برگزار کردیم.
موحدیزاده گفت :دستگاهها نیز همکاری خوبی
داشتهاند و مانع خاصی سرراه ندیدهایم؛ تعاملی
برد-برد شکل گرفته و اهداف شهر را در جهت بهبود
زندگی شهروندان دنبال کردهایم.
وی با تاکید بر اینکه شورای پنجم شهر مشهد با
تفکر اصالحطلبی مسئولیت را عهدهدار شده است،
خاطرنشان کرد :تعامالت خود را با حفظ هویت
اصالحطلبی خود پیش خواهیم برد.
yyتغییر در شیوه مدیریت شهری
موحدیزاده افزود :راهبرد ششم شورای پنجم،
تغییر در شیوه مدیریت شهری است که در گوشه و
کنار شهر به نحوی شاهد آن هستیم؛ بویژه در دوره
تصدی گری «کالیی» شهر مشهد جنب و جوش
خاصی پیدا کرده و از زحمات «تقیزاده خامسی»
نیز که در نخستین روزهای شورای پنجم ،شهر را با
وجود تنگناهای مختلف به بهترین شکل اداره کرد،
تقدیر میکنیم.
وی خاطرنشان کرد :بعنوان مثال این تغییر در
حوزه سرمایهگذاری مشهود است و دیدگاه خود
را نسبت به جذب سرمایه و سرمایهگذاران و شیوه
مدیریت و ارزیابی عملکردها دگرگون کردیم.
موحدیزاده ،افزایش امید به زندگی و شادی
و نشاط مردم را رویکرد نهایی دانست و گفت :گاه
چالش هایی نیز در قبال این راهبرد داشتهایم؛

ممکن است افرادی دیدگاههای متفاوت داشته
باشند ولی ما در چارچوب قانون از اختیارات خود
استفاده خواهیم کرد و در این زمینه باهیچکس
تعارف نداریم.
yyارزیابی راهبردها و برنامه های دو سال گذشته
موحدیزاده در بخش دیگری از صحبت های
خود به ارزیابی راهبردها و برنامه های دو سال گذشته
پرداخت و اظهارکرد :این ارزیابی میتواند در مقایسه
با دوره گذشته و یا در مقایسه با سایر کالنشهرها
انجام شود؛ در ارزیابی نخست باید به آمار و اعداد
استناد کرد و رسانهها نیز صحت آنها را براساس
شاخصها بررسی خواهند کرد.
نایب رئیس شورای شهر مشهد گفت :به استناد
گزارش های شورای عالی استانها ،براساس
نظرسنجی های انجام شده ،شورای پنجم شهر مشهد
موفقترین عملکرد را در بین کالنشهرها داشته و در
برخی شاخصها ،از تهران هم بهتر عمل کرده است
ولی در عین حال کماکان با ایدهآلها فاصله داریم
و نواقصی وجود دارد که باید آنها را برطرف کرد.
موحدیزاده در بخش دیگری از صحبت های خود به
موانع ساختاری طی  2سال اخیر پرداخت و گفت:
متاسفانه بین مسئولیت های گسترده شورای شهر
و شهرداری با اختیارات که قانونگذار داده تناسب
وجود ندارد و حتی اختیاراتی که پیشتر به شوراها
داده شده ،در حال محدود شدن است.
وی با بیان اینکه تبدیل عوارض به مالیات یکی
از کارهایی است که میتواند موجب تقلیل قدرت
پارلمان های شهری شود ،افزود :دولتها میتوانند
بخشی از امورات خود را به شهرداریها و مدیریت

در شهر
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عذرخواهی عضو شورا از مشهدی ها بابت
اتوبوسرانی

های شهری واگذار و تفویض اختیار کنند چراکه
میتوان شاهد افزایش کارایی بود.
yyامام رضا(ع)محوریت مشهد
موحدیزاده در ادامه سخنان خود گفت :یکی
از چالش های شهر مشهد هویت این شهر بوده که
آیا صرفا مذهبی است و یا تجاری و گردشگری نیز
میتواند باشد؟
وی افزود :محوریت شهر مشهد ،امامرضا(ع)
است و جاذبه معنوی برای این شهر محسوب میشود
ولی به محض اینکه موضوع دیگری مطرح میشود،
عدهای میگویند برخی درصدد هستند هویت شهر
را بگیرند و تغییر دهند.
موحدیزاده با بیان اینکه اگر بارگاه امامرضا(ع)
در این شهر نبود ،ساالنه  30میلیون زائر و گردشگر
نداشتیم ولی در کنار این مهم ،سایر ظرفیت های
شهر نباید نادیده گرفته شود.
yyاصالح ساختار نیروی انسانی در دوسال آینده
وی در ادامه خاطرنشان کرد :یکی از برنامه های
شهردار برای دو سال آینده ،اصالح ساختار نیروی
انسانی است؛ از ابتدای فعالیت نیز قول مساعدی به
اصالح فرآیندها و استانداردسازی آنها دادیم.
نایب رئیس شورای شهر مشهد ،تحقق درآمدهای
پایدار را یکی دیگر از چالش های شهرداریها
دانست و گفت :متاسفانه دستگاه های مختلف
حقوق شهرداری را پرداخت نمیکنند البته ظرفیت
های قانونی خوبی دولت دیده است.
موحدیزاده در ادامه صحبت های خود به
تشریح برخی از اهداف و شاخص های پیشبینی
شده تا سال  1400پرداخت و اظهارکرد :بر همین
اساس سهم حمل و نقل عمومی از سفرهای شهری
قرار بوده در برنام عملیاتی از  39.41به  47درصد
افزایش پیدا کند.
وی گفت :در حوزه سرمایهگذاری نیز
سرمایهگذاری های داخلی و خارجی باید از 66
درصد به  80درصد افزایش پیدا کند.
موحدیزاده در ادامه به عدم تحقق طرح های
جامع و تفصیلی شهر مشهد پرداخت و افزود :زیبنده
مشهد نیست که براساس طرح های تفصیلی و جامع
اداره نشود و به همین خاطر شاهد رشد ناموزون و
پراکنش آپارتمان های مرتفع در نقاط مختلف شهر
هستیم.
وی در ادامه به مناسبت های هفته جاری
پرداخت و سالروز شهادت سردار شهید محمود کاوه
را گرامی داشت.

عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر مشهد بر
آمادگی شهرداری این کالنشهر برای خرید اتوبوس تاکید
و بیان کرد :به دلیل وضعیت موجود مشکالتی در این
خصوص وجود دارد لذا از شهروندان مشهدی عذرخواهیم
که مجبورند زمان بیشتری در ایستگاهها معطل اتوبوس
باشند.شهناز رمارم در جلسه شورای شهر مشهد در زمان
بررسی الیحه تفریغ بودجه سال  ۱۳۹۷سازمان اتوبوسرانی
با بیان این مطلب ،افزود :شهروندان از وضعیت سامانه
سرمایشی و گرمایشی اتوبوسهای درون شهری هم گالیه
زیادی دارند لذا تجهیز ناوگان اتوبوسرانی مشهد می بایست
مورد توجه قرار گیرد تا تمهیداتی برای رفع مشکالت آن
اندیشیده شود.معاون اداری مالی سازمان اتوبوسرانی
مشهد نیز در این نشست گفت :بازسازی  ۳۰۰دستگاه
اتوبوس فرسوده و تجهیز آنها به سامانه سرمایشی تا بهمن
ماه امسال به پایان می رسد.سهیل امین الشریعه افزود:
سال آینده نیز در بخش اتوبوسهای سازمانی اتوبوسرانی
مشهد همه اتوبوسها مجهز به سامانه سرمایشی خواهند
شد.همچنین در این نشست الیحه تفریغ بودجه سال
 ۱۳۹۷سازمان اتوبوسرانی مشهد از حیث منابع و مصارف
هر یک به مبلغ هزار و  ۸۷۲میلیارد و  ۴۳۵میلیون و ۷۲۶
هزار ریال مصوب شد

تضمین تداوم حمایت های دولت از شورای
شهر مشهد  

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه رویکرد حمایتی
دولت از شورای شهر مشهد و مدیریت شهری تداوم خواهد
داشت ،گفت :شورای شهر باید تا حد امکان جسارت خود
را در تصمیمگیریها افزایش دهد و حمایت حداکثری از
شهردار داشته باشد.علیرضا رزمحسینی ،استاندار خراسان
رضوی در گفتگو با خبرنگار ما اظهارکرد :خوشبختانه
شورای پنجم شهر مشهد از انسجام بسیار خوبی برخوردار
بوده و از سوی دیگر شهرداری جوان ،باانگیزه و فعال
انتخاب کرده است.استاندار خراسان رضوی در ادامه گفت:
بدون شک با تداوم این انسجام تا پایان این دوره از شورای
شهر مشهد ،بواسطه پروژههایی که برای شهر پیشبینی و
عملیات اجرایی آنها آغاز شده ،تحوالت خوبی برای شهر
امامرضا(ع) رقم خواهد خورد.رزمحسینی با تاکید بر اینکه
شهرها را باید با طرح های عمرانی و پروژه های زیرساختی
پیش ببریم ،خاطرنشان کرد :نگران نیمهتمام ماندن
پروژهها و یا بدهکاری شهرداری نباید باشیم و همانگونه
که در این دوره شاهد تسویه حساب  4400میلیاردتومان
از بدهیها بودیم ،در آینده نیز اتفاقاتی از این دست خواهد
افتاد.وی همچنین افزود :شورای شهر باید تا حد امکان
جسارت خود را در تصمیمگیریها افزایش دهد و حمایت
حداکثری از شهردار داشته باشد.
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بررسی وضعیت دروازهبان های لیگ برتر؛

میدان

یکخارجیخشنترینگلرشد

تیم قبرسی به دنبال فسخ قرارداد با
گوچی
در دو هفته ابتدایی مسابقات لیگ برتر ،پیام
نیازمند دروازهبان سپاهان به همراه رشید مظاهری
دروازهبان تیم تراکتور بهترین عملکرد را دارند.
هفته دوم رقابتهای لیگ برتر را هم پشت سر
گذاشتیم و در پایان این هفته دو تیم سپاهان و شهر
خودرو با  ۶امتیاز در صدر جدول قرار گرفتند.
در این دو هفته  ۱۶تیم به میدان رفتند و تاکنون
 ۱۶بازی در چارچوب این مسابقات برگزار شده که
در آن جمعا  ۳۱بار توپ از خط دروازهها عبور کرده
است .در این تعداد بازی ۲۰ ،دروازهبان به میدان
رفتهاند که عملکردی متفاوت در مقایسه با هم
داشتهاند.
گل گهر ،شاهین بوشهر ،ذوب آهن و پیکان
تیمهایی هستند که در این دو بازی از  ۲دروازهبان
مختلف استفاده کردهاند و سایر تیمها هر دو بازی
خود را با یک دروازهبان انجام دادهاند.
yyخشنترین دروازهبان
در بین  ۲۰دروازهبانی که در این دو هفته فرصت
بازی پیدا کردهاند 6 ،دروازهبان با جریمه شخصی
مواجه شده و از داوران کارت گرفتهاند.
«ماکسیم کوویلیتایا» از شاهین بوشهر ،تنها

باشگاه آپوئل قبرس مهاجم ایرانی اش را در
لیست خروج قرار داده و به دنبال راه حلی برای فسخ
قرارداد با او است.سایت « »themasportsقبرس
خبر داد که باشگاه آپوئل جمعه آینده لیست نهایی
بازیکنانش برای فصل جدید  2020-2019را اعالم
می کند.
این باشگاه دنبال راه حلی برای قطع همکاری
با بازیکنان خارج از لیست جدید است .رضا قوچان
نژاد ،مهاجم مشهدی یکی از این بازیکنان خارج از
لیست است که انتظارات را برآورده نکرده است.
باشگاه آپوئل در حال مذاکره با رضا است .رقم
قرارداد او باالست و آپوئل به دنبال راه حلی است تا با
کسب رضایتش قراردادش را فسخ کند.

دروازهبانی است که با کارت قرمز داور از زمین مسابقه
اخراج شده تا بداخالق ترین دروازهبان لیگ برتر باشد.
حامد لک ،شهاب گردان ،حامد فالح زاده،
علیرضا بیرانوند و سید حسین حسینی پنج
دروازهبانی هستند که از داورها اخطار گرفتهاند.
yyبهترین عملکرد
رشید مظاهری و پیام نیازمند با دو کلین شیت

در دو بازی بهترین عملکرد را در بین  ۲۰دروازهبان
داشتند تا به لحاظ آماری صاحب بهترین عملکرد
باشند.
yyضعیف ترین دروازهبانها
وحید شیخ ویسی با  ۲بازی و  ۱۴۴دقیقه حضور
در میدان ۵ ،بار دروازهاش باز شده تا با این عملکرد
ضعیف ترین دروازهبان حال حاضر لیگ باشد.

لیگ خوب و پویایی داریم

سنگربان تیم پیکان به طور متوسط در هر  ۲۹دقیقه
یک گل دریافت داشته است.
ماکسیم کوویلیتایا سنگربان تیم فوتبال شاهین
که تنها دروازهبان اخراجی لیگ است در دو بازی و
به مدت  ۹۶دقیقه بازی دارد که در این دقایق  ۳بار
دروازهاش باز شده است .وی به طور متوسط در هر
 ۳۲دقیقه یک گل خورده و بعد از شیخ ویسی دومین
عملکرد ضعیف را دارد.
باقر صادقی از ذوب آهن با دریافت  ۳گل در یک
دیدار و  ۹۰دقیقه بازی و میانگین هر  ۳۰دقیقه یک
گل ،سومین دروازهبان ضعیف مسابقات است.
*بدشانس ترین دروازهبان
بد شانس ترین دروازهبان در بین این  ۲۰نفر،
سید حسین حسینی از استقالل است .سنگربان
آبی پوشان در طی دو بازی دو بار دروازهاش باز شده
که هر دو گل بعد از دقیقه  ۹۰و در اوقات تلف شده
بازی به ثبت رسیده است.
حسینی در هر دو بازی مقابل ماشین سازی و
فوالد دقیقه  ۹۶و به واسطه اشتباهات فردی خط
دفاعی استقالل ،دروازهاش به روی حریفان باز
شد.

همه مدعی کسب سهمیه المپیک هستند

داستان توپهای فوتبال ایران به فیفا
کشیده میشود

شرکت دربی استار برای اثبات کیفیت مناسب
توپ های خود دست به دامن فیفا میشود.
بعد از انتقادهایی که برخی از بازیکنان و مربیان
فوتبال ایران نسبت به توپ های دربی استار در لیگ
برتر ایران مطرح کردند .گفته می شود شرکت دربی
استار در آلمان نسبت به این انتقادها بسیار حساس
شده است و مدیران این شرکت آلمانی قصد دارند
برای اثبات کیفیت مناسب توپ های خود به فوتبال
ایران دست به دامن فیفا شوند.
فیفا توپ های دربی استار را تایید کرده و گواهی
باالترین سطح کیفیت را به توپ های دربی استار
اهدا کرده است با این حال برخی از مربیان در
فوتبال ایران نسبت به این توپ ها معترضند این در
حالی است که شرکت دربی استار اعالم کرده توپ
های این شرکت در فوتبال باشگاهی هنلد و بلژیک
نیز استفاده می شود و فقط در ایران برخی مربیان و
بازیکنان نسبت به آن معترض هستند.
احتمال دارد فیفا نسبت به توپ های موجود در
فوتبال باشگاهی ایران به درخواست شرکت دربی
استار واکنش نشان بدهد.

نفر دوم رنکینگ تنیس روی میز بانوان ایران گفت :در حال حاضر
شرایط خیلی خوبی دارم و اگر برنامهریزی خوبی داشته باشم ،برای
کسب سهیمه المپیک میتوانم شانس داشته باشم.
مهشید اشتری ،در خصوص اعزامش به مسابقات آسیایی اندونزی
اظهار کرد :در انتخابی مسابقات آسیایی اندونزی رتبه پنجم را از آن
خود کردم و به این مسابقات اعزام نخواهم شد ،زیرا برای مسابقات
آسیایی فقط  4نفر نخست اعزام میشوند .فقط برای تمرین با
بازیکنان و فعالیت زیر نظر کادرفنی تیم ملی به اردو دعوت شدم.
ملیپوش خراسانی تنیس روی میز در خصوص دالیل افتش
خاطرنشان کرد :تاکنون در این مورد صحبتی نکردهام و نمیخواهم
صحبت کنم .نوسان ،در دوران فعالیت حرفهای هر ورزشکاری وجود
دارد .در انتخابی تیم ملی شرایط خوبی نداشتم و به همین خاطر در
نهایت پنجم شدم.وی در مورد شرایط تیم ملی تنیس روی میز ایران
برای کسب سهمیه المپیک  2020توکیو عنوان کرد :برای کسب
سهمیه المپیک هنوز اطالعات دقیقی ندارم .شاید چهار بازیکنی
که برای مسابقات آسیایی انتخاب شدند ،برای انتخابی المپیک
نیز برگزیده شوند .شاید هم فدراسیون برای کسب سهمیه ،دوباره
انتخابی برگزار کند .ایران چهار سهمیه برای المپیک دارد .دو نفر
در بخش آقایان و دو نفر در بانوان .ندا شهسواری با توجه به تجرب ه و

هدفمان حضور در جمع 3تیم برتر پارالمپیک است
ملیپوش خراسانی بسکتبال
با ویلچر گفت :هدفمان حضور
در جمع  ۳تیم برتر پارالمپیک
 ۲۰۲۰توکیو است.تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران پس از
حضور در تورنمنت میتسوبیشی ژاپن موفق شد با پیروزی
برابر رقبای اصلی خود در راه کسب سهمیه پارالمپیک ،به
قهرمانی برسد.حسن عبدی ،تنها بازیکن خراسانی حاضر
در تیم ملی بسکتبال با ویلچر در گفتوگو با خبرنگار
فارس در مشهد ،در خصوص تورنمنت ژاپن گفت :این
مسابقات چهارجانبه ،همه ساله با حمایت مالی شرکت
میتسوبیشی در کشور ژاپن برگزار میشود که این دوره،
شاهد اولین حضور تیم ملی ایران در این مسابقات بودیم
که در نهایت موفق به کسب قهرمانی در این مسابقات
شدیم و تیمهای استرالیا ،ژاپن و کره جنوبی هم مقامهای

بعدی را کسب کردند.وی افزود :سطح تورنمنت با توجه
بهحضور تیمی مانند استرالیا که سابقه قهرمانی مسابقات
پارالمپیک و سومی جام جهانی را در کارنامه دارد ،بههمراه
قدرتهای اصلی آسیا یعنی ژاپن و کره جنوبی در کنار تیم
ملی ایران که قهرمان آخرین دوره مسابقات پاراآسیایی
است ،بسیار باال بود.ملیپوش خراسانی بسکتبال با ویلچر
در خصوص سهمیه پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو ،بیان کرد:
مسابقات انتخابی جهت گرفتن سهمیه پارالمپیک ،آذر
ماه سال جاری در کشور تایلند برگزار میشود که با توجه
به شناختی که از رقبایمان دارم ،کار سختی برای صعود
به پارالمپیک نداریم ،همین تیمهای حاضر در تورنمنت
ژاپن ،جدیترین رقبایمان در راه کسب  ۳سهمیه آسیا و
اقیانوسیه هستند.

درخشش در مسابقات اخیر تقریبا صعودش به المپیک قطعی است.
اشتری یادآور شد :در ایران رقابتها بسیار نزدیک شده و هنوز
مشخص نیست چه کسی بتواند سهمیه المپیک را از آن خود کند ،از
همین رو خیلیها در تالشند تا به سهمیه دست یابند .ندا شهسواری
با توجه به این که به المپیک ریو راه یافته و تجربه بیشتری نسبت به
سایر بازیکنان دارد ،شانس خیلی بیشتری برای کسب سهمیه دارد.
ی و شانسش برای کسب سهمیه
اشتری در مورد وضعیت فعل 
المپیک  2020توکیو بیان کرد :شرایط خیلی خوبی دارم .در حال
حاضر با بازیکنان تیم ملی که برای مسابقات آسیایی اندونزی آماده
میشوند ،تمرین میکنم .از االن زود است در این خصوص صحبت
کنیم .مسابقات کسب سهمیه المپیک سال آینده برگزار میشود و
فرصت زیادی تا آن موقع باقیمانده است .اگر از االن برنامهریزی کنم،
شاید بتوانم برای خودم شانسی قائل باشم ،اما در این مورد نمیتوان
قاطع صحبت کرد ،چرا که در حال حاضر همه مدعی هستند.
وی در خصوص عدم حمایت فدراسیون از پینگپنگبازان
ملیپوش برای حضور در اردوهای خارجی گفت :ندا شهسواری امید
اول فدراسیون برای کسب سهمیه المپیک است ،اما باز هم نیمی از
هزینههای اعزام به تور چک را خودش پرداخت کرده و نیمی دیگر
را فدراسیون کمک کرده است .مریم صامت هم با هزینه شخصی

خودش به اردو خارجی اعزام شدهاست .در حال حاضر برنامهای
برای اعزام به اردوی خارج از کشور ندارم.ملیپوش خراسانی تنیس
روی میز افزود :با توجه به این که هزینهها افزایش چشمگیری داشته،
برای فدراسیون مشکل است که بخواهد برای تمام بازیکنان ،اردو در
نظر بگیرد .توجه فدراسیون به سابقه هر ورزشکار است که این یک
امر طبیعی است.اشتری در رابطه با حمیده ایرانمنش ،مربی تیم ملی
تنیس روی میز اظهار کرد :ایرانمنش نزدیک یک سال است که مربی
تیم ملی شده و تاکنون عملکرد خوبی داشته است .تمام مربیانی که
فدراسیون برای تیم ملی قرار میدهد از جان و دل مایه گذاشته و از
خانه و خانواده خود میزنند تا تیم ملی نتیجه بگیرد ،چرا که معموال
تایم اردوها طوالنی است و همیشه در اردوها حضور دارند.
وی در خصوص شرایط تیم ملی برای حضور در مسابقات آسیایی
اندونزی تصریح کرد :با وجود حضور تیمهایی نظیر چین ،کره و ژاپن
نتیجه گرفتن و کسب مقام در آسیا خیلی سخت است ،اما اگر نسبت
به دورههای قبل بتوانیم رتبهمان را ارتقا دهیم ،پیشرفت محسوب
میشود .کسب سهمیه المپیک نیز جزو اهداف تمام فدراسیونهای
ورزشی است ،اما فدراسیون تنیس روی میز با برگزاری اردوهای
پیدرپی و طوالنی مدت به دنبال این است تا عالوه بر کسب سهمیه
المپیک بتواند نتیجه بهتری نسبت به المپیکهای قبلی کسب کند.

در ماههای اخیر شاهد
بیانضباطیهای علیرضا بیرانوند،
مرد سال فوتبال ایران بودهایم .اتفاقی
که متأسفانه ادامهدار بوده است.
در روزهای اخیر فیلمی از دقایق پس از پایان دیدار
تیمهای فوتبال تراکتور تبریز و پرسپولیس منتشر شد که
علیرضا بیرانوند به هواداران تراکتور توهین میکند .فیلمی
که با واکنش هواداران تیمهای رقیب همراه بوده است.
این اتفاق ،تنها حاشیه ایجاد شده توسط دروازهبان اول
تیم ملی ایران در این مسابقه نبود .وی در دقایق پایانی
مسابقه هم نتوانست بر اعصاب خود مسلط باشد و ایمان
سلیمی ،مدافع تراکتور را ُهل داد .اتفاقی که میتوانست
اخراج بیرانوند را در پی داشته باشد اما بیژن حیدری داور
مسابقه به او کارت زرد نشان داد.در ماههای اخیر شاهد

چنین حاشیههایی از دروازهبان لرستانی پرسپولیس
بودهایم .در دیدار هفته آخر لیگ هجدهم که پرسپولیس
با شکست پارس جنوبی به قهرمانی لیگ برتر رسید،
بیرانوند با مأموران نیروی انتظامی درگیر شد .اتفاقی که
سبب محرومیت تعلیقی سه جلسهای و جریمه  50میلیون
تومانی سنگربان پرسپولیس شد .او چند هفته قبل از آن
و در بازی برابر سپاهان هم به کیروش استنلی توهین
کرد 9.روز پیش بود که بیرانوند موفق شد عالوه بر کسب
عنوان بهترین دروازهبان سال فوتبال کشورمان ،جایزه مرد
سال فوتبال ایران را هم دریافت کند .انتظار میرود او که با
درخشش خود در جام جهانی ،لیگ قهرمانان آسیا و جام
ملتهای آسیا مورد توجه برخی تیمهای مطرح اروپایی،
از جمله سری  Aایتالیا قرار دارد ،رفتار بهتری در زمین
مسابقه و خارج از آن از خود نشان دهد.

سرمربی مشهدی گیتی پسند اصفهان گفت:
سال گذشته و تا آخرین هفته لیگ گیتی پسند صدر
جدول بود و با توجه به برگزاری مرحله پلی آف این
تیم نتوانست قهرمان لیگ شود که این موضوع کمی
از انگیزه بازیکنانم و تیمهای دیگر را کم کرده است.
حمید بیغم ،در مورد آخرین وضعیت تیم
فوتسال گیتیپسند اصفهان و بازی این هفته این
تیم مقابل سنایچ ساوه گفت :خدا را شکر وضعیت
تیم ما خوب است و هیچ مشکلی نداریم اما متاسفانه
از ابتدای فصل مصدومیتهای زیادی برای بازیکنان
ما پیش آمده که خدا را شاکرم بازیکنانم یکی یکی
به شرایط ایدهال خود رسیدند و فقط مهران عالیقدر
هنوز دچار مصدومیت است.در حال حاضر من
ازشرایط باشگاه و تیم راضی هستم و از مدیریت
باشگاه تشکر میکنم که این شرایط خوب را برای ما
به وجود آوردند.
سرمربی تیم فوتسال گیتیپسند گفت :همانطور
که اطالع دارید گیتی پسند سال گذشته تا آخرین
هفته برگزاری لیگ صدر جدول بود و با توجه به
برگزاری مرحله پلی اف این تیم نتوانست عنوان
قهرمانی را بدست آورد که این موضوع در حال حاضر
کمی از انگیزه بازیکنانم و تیمهای دیگر را در نیم
فصل اول کم کرده است و مطمئنم در نیم فصل دوم
تیمها با انگیزه بیشتری کار می کنند.
وی در مورد بازی این هفته مقابل سن ایچ ساوه
گفت :سن ایچ یکی از تیمهای لیگ است،همراه با
بازیکنان جوان و با انگیزهای باال و کادر فنی خوبی در
اختیار دارد .این تیم از ابتدای لیگ تاکنون همیشه
جزء تیمهای اول و دوم جدول بوده است اما برای ما
فرقی نمیکند که در مقابل چه تیمی بازی خواهیم
کرد هدف ما فقط کسب  3امتیاز بازی است.
بی غم همچنین در مورد پیروزی  4بر یک
گیتیپسند مقابل ستارگان ورامین در هفته گذشته
گفت :بازی بسیار خوبی را بازیکنانم انجام دادند که
حاصل تالش آنها پیروزی در زمین مسابقه بود .تیم
ستارگان ورامین نشان داد تیمی خوبی است و می
تواند به خوبی فوتسال بازی کند به جرأت میگویم
تا به امروز کمتر تیمی توانسته در مقابل ما اینگونه
بازی کند این تیم در این بازی نشان داد که میتوانند
در لیگ مدعی و برای هر تیمی خطرناک باشند.
بیغم همچنین در مورد شرایط برگزاری لیگ
گفت :لیگ خوب و پویایی داریم و بازیها همه به
موقع انجام شده است و در حال حاضر مشکلی
نیست .وی در مورد شرایط توپهای جدید گفت:
وضعیت توپهای امسال نسبت به سال گذشته
خیلی بهتر شده است.

سازمان لیگ وعده تاج را عملی نمی کند!

بیاخالقیهای ادامهدار مرد سال فوتبال ایران

گفت و گو

ســازمان لیــگ برتــر برنامــه
ای بــرای تغییــر تــوپ بــازی
هــای ایــن فصــل لیــگ برتــر را
نــدارد و هــم چنــان توپــی کــه در بــازی هــای لیــگ
برتــر مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گفــت دربــی اســتار
خواهــد بــود.
اگــر چــه در جلســه هــم اندیشــی مــارک ویلموتــس
بــا ســرمربیان تیــم هــای لیــگ برتــر ،مهــدی تــاج بــه
مربیــان معتــرض وعــده داده بــود کــه تــوپ بــازی هــا
از هفتــه ســوم تغییــر مــی کنــد امــا ســازمان لیــگ
چنیــن برنامــه ای نــدارد و صــادق درودگــر رییــس
ســازمان اقتصــادی فدراســیون فوتبــال هــم مخالــف
تغییــر تــوپ بــازی هــا در ایــن برهــه از زمــان اســت.
در حالــی کــه تنهــا دو هفتــه از بــازی هــا ســپری شــده

اســت و در چنیــن موقعیــت تغییــر اسپانســر بــازی هــا
ســخت اســت.
جالــب اینکــه شــرکت دربــی اســتار اعــام کــرده
اســت از طریــق ویدئــو کنفرانــس توضیحــات الزم را در
خصــوص کیفیــت تــوپ بــازی هــا ارایــه خواهــد داد.
ســازمان لیــگ مــی گویــد از آنجایــی کــه فیفــا کیفیــت
تــوپ دربــی اســتار را تاییــد کــرده اســت نیــازی بــه
تغییــر آن نیســت .ســازمان لیــگ حتــی اعــام کــرده
درایــن خصــوص حاضــر اســت بــا کارشناســان فیفــا
هــم صحبــت کنــد.در حالــی اعتــراض بــه تــوپ بــازی
هــا در حــال همــه گیــر شــدن اســت کــه برخــی هــم
از کیفیــت تــوپ راضــی بــه نظــر مــی رســند .بــه هــر
صــورت در ایــن هفتــه هــا خیلــی از تیــم هــا گل زده
انــد و برنــده شــده انــد.

اخبار
سومی حسن تفتیان در مسابقات بینالمللی سوییس

نمره قبولی را در دوچرخهسواری استان کسب کردیم
رییس سابق هیات دوچرخهسواری خراسان رضوی
گفت :باید حداقل یک دوره مسابقات بینالمللی
در خراسان رضوی برگزار شود ،زیرا برگزاری یک
رویداد بینالمللی در مشهد ،باعث پیشرفت چشمگیر
دوچرخهسواران خراسانی خواهدشد.
مهدی روزبهانه ،در خصوص چهار سال ریاستش
بر هیات دوچرخه سواری خراسان رضوی اظهار کرد:
نزدیک به  ۳۰سال است که در رشته دوچرخه سواری
فعالیت دارم و با شش یا هفت هیات دوچرخه سواری
همکاری داشتهام .این دوره چهار ساله ،تقریبا با
دورههای پیشین قابل مقایسه نیست ،نه این که بخواهم
از دوره ریاستم تعریف کنم ،زیرا قطعا هیچ کارنامهای
بیایراد نیست ،اما بر اساس نتایج دوچرخهسواری
خراسان رضوی در  4سالی که گذشت ،فکر میکنم
نمره قبولی را کسب کردیم.
وی افزود :سه سال متوالی است که پس از
آذربایجان رتبه دوم استانها را در فدراسیون به خود
اختصاص دادهایم .آذربایجان مانند همیشه در جایگاه
نخست کشور قراردارد ،اما تاکنون سابقه نداشته که
خراسان رضوی برای سه سال متوالی جایگاه دوم کشور
را از آن خود کند.
رییس سابق هیات دوچرخهسواری خراسان رضوی
یادآور شد :سال اولی که وارد هیات شدم ،کمبود زیاد
داشتیم ،اما با تالش و زحمات اعضای هیات توانستیم
جایگاه هیات خراسان رضوی را در کشور ارتقا دهیم.
قهرمانی نوجوانان و جوانان خراسان رضوی در هر دو
بخش آقایان و بانوان برای دو سال متوالی ،به واسطه
زحمات تمام اعضای هیات استان بود.

سالن بازی

روزبهانه در خصوص همکاری هیات دوچرخهسواری
استان با اسپانسرها خاطرنشان کرد :اسپانسر ثابت و
توانمندی نداشتهایم که بتواند تمام هزینههای هیات را
پرداخت کند ،اما با برخی از اسپانسرها همکاری داشته
و مقادیر جزئی دریافت کردهایم که نتیجهاش برگزاری
مسابقات رنکینگ ساالنه خراسان رضوی و اهدا جوایز و
پاداش به قهرمانان آن بود.
وی با اشاره به ملیپوشانی که در این مدت به
ردههای تیم ملی راهیافتهاند ،گفت :آخرین اعزام
تیم ملی جوانان دوچرخهسواری ایران به مسابقات
قهرمانی آسیا ،یک تیم چهار نفره بود که از این تعداد

یک نفر از اذربایجان و سه نفر از خراسان رضوی
بودند .امیرحسین محمدی ،عماد محمدی و داوود
محمدآبادی دوچرخهسواران اعزامی خراسانی به
مسابقات قهرمانی جوانان آسیا بودند.
رییس سابق هیات دوچرخهسواری خراسان رضوی
بیان کرد :در بخش بانوان به مسابقات آسیایی اعزامی
نداشتهایم ،اما اگر تیم ملی جوانان برای مسابقات
آسایی که در فصل پاییز برگزار خواهدشد ،اعزامی
داشته باشد ،قطعا پارمیدا نیکفر از خراسان رضوی
عازم مسابقات میشود .نیکفر در حال حاضر در اردوی
تیم ملی به سر میبرد و در مسابقات قهرمانی کشور نیز

به عنوان ستاره ورزشکاران شناخته شده است.
روزبهان با اشاره به برنامه هایش پس از پایان دوره
چهار سالهاش در هیئت دوچرخه سواری خراسان
رضوی عنوان کرد :برای دوره بعدی کاندید شدهام.
اگر در انتخابات رای بیاورم ،برنامه جدیدی برای چهار
ساله آتی هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی
خواهمداشت .جوانان دوچرخهسوار خراسانی در حال
حاضر در اردوی تیم ملی قرار دارند و برای راهیابی به
رده بزرگساالن به برنامه ویژهای نیاز دارند.
وی ادامه داد :در خراسان رضوی باید حداقل یک
رویداد بینالمللی برگزار شود .مسابقات بینالمللی
چشمهسبز گلمکان در سال گذشته به دلیل کمبود
هزینه در پرداخت ترنسفر دوچرخهسواران اروپایی
به ایران ،برگزار نشد .این رویداد فقط به دلیل نبود
اسپانسر در پرداخت هزینه ورزشکاران خارجی لغو شد.
رییس سابق هیات دوچرخهسواری خراسان رضوی
در پاسخ به این سوال که با توجه به نوسانات ارزی در
ایران ،یک رویداد بین المللی در خراسان رضوی چگونه
برگزار خواهد شد ،گفت ۳۸ :سال است که آذربایجان
رویداد بینالمللی برگزار میکند ،پس خراسان رضوی
هم میتواند .نمیخواهم بگویم کسی برای برگزاری این
رویداد حمایت نمیکند ،اما برای یک بار هم که شده
رویدادی بین المللی باید در مشهد برگزار شود .برگزاری
یک دوره مسابقات بینالمللی در مشهد میتواند در
پیشرفت دوچرخهسواران خراسانی رشد چشمگیری
داشته باشد .اگر این اتفاق در خراسان رضوی رخ دهد،
خراسان به یکی از قطبهای دوچرخهسواری در آسیا
تبدیل خواهد شد.

دونده  ۱۰۰متر ایران در مسابقات بینالمللی دو و میدانی سوییس به مقام سوم رسید.
حسن تفتیان دونده  ۱۰۰متر ایران که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان آماده می کند ،در
تورنمنت بین المللی سوییس و با حضور ورزشکارانی چون جاستین گاتلین ،با ثبت رکورد  ۱۰.۱۶به مقام سوم
رسید.در این رقابتها جاستین گاتلین از آمریکا با زمان  ۹.۹۷قهرمان شد و مایکل رودگرز از همین کشور با زمان
 ۱۰.۰۰در جایگاه دوم ایستاد.
تفتیان چندی پیش با ثبت رکورد  ۱۰.۰۳موفق به کسب سهمیه المپیک  ۲۰۲۰توکیو شد و اکنون خود را برای
مسابقات قهرمانی جهان قطر که مهر ماه برگزار می شود ،آماده می کند.

پایان حق رشد و رضایتنامه در فوتبال!

هوشنگ نصیرزاده ،مدیر عامل باشگاه ماشین سازی و کارشناس حقوقی در صفحه شخصی اش نوشته در
فوتبال دیگر حق رشد و رضایتنامه وجود ندارد.
هوشنگ نصیرزاده در این باره می نویسد :چیزی به نام حق رشد در فوتبال وجود ندارد و استفاده از این
اصطالح به معنی عدم آگاهی است .در فوتبال غرامت آموزشی وجود دارد که به بازیکن تا سن  21سال تعلق می
گیرد و مبلغی است که باشگاه جدید باید به باشگاه قدیم بدهد .اصطالح حق رشد من درآوردی و غیر کارشناسی
است.در ادامه یادداشت هوشنگ نصیرزاده می خوانیم :از سال  1393دیگر چیزی به نام رضایت نامه در فوتبال
وجود ندارد و استفاده از این اصطالح به معنی عدم آگاهی از آیین نامه نقل و انتقاالت است .قرارداد بازیکن با
باشگاه به طور یک طرفه فسخ می شود یا با توافق طرفین اقاله (فسخ دو جانبه) می گردد .پس  6سال است که
دیگر چیزی به اسم رضایتنامه در فوتبال ایران موضوعیت ندارد و نباید از آن استفاده کرد.

پاسور سابق تیم ملی والیبال در مشهد

تیم والیبال سبزجامگان پیام خراسان کار خود را در نقلوانتقاالت استارت زد و با  ۴بازیکن قرارداد امضا کرد.
در شرایطی که لیگ برتر والیبال  ۲۴شهریورماه قرعهکشی خواهد شد ،تیمهای حاضر در این رقابتها این
روزها در حال جذب بازیکنان مدنظر خود هستند.
نماینده والیبال مشهد هم که امسال با نام سبزجامگان پیام خراسان در لیگ برتر شرکت خواهد کرد ۴ ،بازیکن
جدید را جذب کرد.علیرضابهبودی  ،مصطفی شریفات ،سیدامین علوی و بهرام فرید  ۴بازیکن شناخته شده و
باتجربه ای هستند که با نماینده مشهد قرارداد امضا کردند.
به نظر می رسد بهبودی پاسور باتجربه و سابق تیم ملی فصل آینده به عنوان کاپیتان در ترکیب تیم مشهدی به
میدان برود.اکبر خداوردی هدایت این تیم را برعهده دارد و از  ۲۰شهریورماه تمرینات پیام زیر نظر او آغاز خواهد
شد.همچنین شیخ االسالمی ،مدیرعامل باشگاه مشهدی با تایید خبر فوق گفت :چند بازیکن دیگر مدنظر
سرمربی تیم میباشند که به زودی اسامی آنها پس از توافق نهایی اعالم خواهد شد.

روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خراسان رضوی

صاحبامتیاز:حبیبیزدانپناه

مدیرمسئول:حسینرفیعی

روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :
سازمان آگهی ها051-38929823 :

sobhe.emrooz.news@gmail.com

نعمت احمدی در واکنش به اظهارات معاون حقوقی قوه قضاییه
مبنی براینکه از روز اول با تبصره ماده  48قانون آیین دادرسی کیفری
مخالف بوده است ،به «آزادی» گفت « :این بدتر است که درد را بشناسیم
و با وجود اینکه ابزار درمان آن را داریم برای درمان آن نکوشیم .این
بیاعتمادی ایجاد میکند .گاهی من درد را میشناسم اما ابزار درمان یا
موقعیت و جایگاه اقدام برای درمان آن را ندارم اما اگر معاون قوه قضاییه
هستم از قول رئیس نقل میکنم که از روز اول مخالف بودند وضع فرق
میکند؛ خب بسمالله .کافی است همین امروز یک بخشنامه صادر کنید
و این ننگ را بردارید».

دفاعیات نماینده بازداشتی از تریبون مجلس

نطقهای میان دستور و تذکرهای شفاهی نمایندگان مجلس
حاشیههایی به همراه داشت .فریدون احمدی نماینده مردم زنجان ،که به
اتهام اخالل در بازار خودرو اخیرا بازداشت شده بود ،در نطق میان دستور
خود در جلسه علنی مجلس گفت :این شرکت خودرویی به سبب تغییر
مدیران و سوءظن از عملکرد مدیران سابق ،از اجرای آخرین مفاد قرارداد
ً
امتناع میکرد و بنا به درخواست همکارم شفاها پیگیری این موضوع را
به معاون وزیر مربوطه انتقال دادم و هیچگونه تخطی از وظایف نمایندگی
خود نکردم و به شهادت همان کیفرخواست صادره هیچونه نفعی هم
نبردهام .شهاب نادری نماینده مردم اورامانات در تذکری شفاهی گفت:
مسئوالن و آقایان چرا خود را به خواب غفلت زدهاید؛ رفاه نسبی و آسایش
منطقی از جمله مطالبات همه شهروندانی است که در قانون همه ممالک
مورد توجه قرار گرفتهاند /.خبرآنالین

پول «نماینده شدن» را از کجا آوردهای؟
ِ

خبرآنالین درباره منبع هزینه های انتخاباتی نمایندگان نوشت:
نماینده مجلس شدن گران است و برای راهیابی به ساختمان هرمی
میدان بهارستان باید هزینههای هنگفتی از جیب پرداخت شود« .وام
بانکی» این یکی از همان منابعی است که بسیاری از نمایندگان به آن
استناد میکنند .خانم نماینده ای هم می گوید برای تامین هزینههای
انتخابات آپارتمانش را فروخته و در انتخابات خرج کرده است.نماینده ای
دیگر هم پس اندازش را وارد میدان کرده است .یکی از نمایندگان هم می
گوید امالک پدری را فروخته و آن را هزینه کرده است.

افراطیهای محیطزیستی در «تودهای»ها ریشه دارند

کالنتری رئیس سازمان محیط زیست گفت :اینکه این افراطیهای
محیطزیستی که در تودهایها ریشه دارند طومارنامه درست میکنند
که این رییس جمهور محیطزیستی نیست ،درست نیست .من با
رییسجمهورهای زیادی کار کردم ،هیچکدام به اندازه این رییسجمهور
محیطزیستی نبودند .مساله تودهای بودن آنها را وزارت اطالعات رسما
به ما اعالم کرده است .من اسم نمیآورم اما اگر «پرروبازی» دربیاورند
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کنید!/پول «نماینده شدن» را از کجا آوردهای؟/طعنه روزنامه اصولگرا به
هلل! با یک بخشنامه دوخطی این «ننگ» را پاک
خب بسما
ِ
زیباکالم/انتقاد مقام سپاه از بدحجابی در حضور روحانی

میز خبر
هلل! با یک بخشنامه دوخطی این «ننگ» را پاک
خب بسما
کنید

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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اسمشان را هم اعالم میکنم .نباید نادرست قضاوت کنیم ،رییسجمهور
هنگامی که کاندید ریاست جمهوری شد قول داد که دریاچه ارومیه را احیا
میکند ،من این حرفها را باور نکردم اما االن میبینیم این اتفاق در حال
وقوع است .من وارد اتفاقات دیگر نمیشوم چون به نفع کشور نیست.

روزی چند نفر در تصادفات جان خود را از دست
می دهند؟

رییس پلیس راهور ناجا گفت :بدترین شرایط را در سال  ۸۴داشتیم
بالغ بر ۲۷هزار نفر در کشور براثر تصادفات جان خود را از دست دادند .در
این حوزه با کاهش چشمگیری همراه بودیم و از سال  ۸۵به تدریج آمارها
کاهش پیدا کرد .سال گذشته  ۱۷هزار و  ۱۳۸نفر جان خود را در جاده
های کشور بر اثر تصادف از دست دادند و بالغ بر  ۳۶۵هزار نفر نیز بر اثر
این تصادفات مجروح و معلول شدند .روزانه  ۴۵تا  ۵۵نفر جان خود را بر
اثر تصادف از دست میدهند و بخش زیادی از این تصادفات به ناوگان
عمومیبازمیگردد.

دو کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد در یک روز

نمایندگان مجلس شورای اسالمی از پاسخهای وزیر امور اقتصادی
و دارایی در مورد هزینه فعالسازی سامانه ارسال پیامک قانع نشده و به
وی کارت زرد دادند .همچنین نمایندگان مجلس دومین کارت زرد را به
وزیر اقتصاد در جلسه امروز دادند .نمایندگان با  ۹۳رای موافق ۹۵ ،رای
مخالف و  ۳رای ممتنع از مجموع  ۲۰۷نماینده حاضر در مجلس اعالم
کردند که از پاسخهای وزیر قانع نشدند.

طرح ممنوعیت حیوان آزاری اعالم وصول شد

عضو هیات رئیسه مجلس طرح ممنوعیت حیوان آزاری را اعالم
وصول کرد .علی اصغر یوسف نژاد در نشست علنی امروز (دوشنبه11 ،
شهریورماه) مجلس شورای اسالمی موارد اعالم وصول شده توسط هیات
رئیسه مجلس را به شرح زیر قرائت کرد - :اعالم وصول طرح ممنوعیت
حیوان آزاری به صورت عادی

طعنه روزنامه اصولگرا به زیباکالم

صادق زیباکالم در یک توئیت نوشته که «نمیدانم کدام شیرپاک
ً
خوردهای این تصور را در ذهن جناب روحانی القا کرده که ترامپ شدیدا
آرزومند گرفتن عکس با رئیس جمهور ایران است تا با آن پز داده و افتخار
نماید .ایشان برای چندمین بار باز تکرار کردند که حاضر نیستند این
آرزوی ترامپ را برآورده سازند و در کنار ایشان عکس بگیرند».صرفنظر
از درستی و نادرستی توئیت زیباکالم ،باید یادآور شویم از این مدل نظرات
به رئیس جمهور کم داده نشده و از قضا این میان در ارائه نظراتی اینگونه
جالب ،نقش صادق زیباکالم کمرنگ هم نبوده است .یادآور شویم زمانی
که زیباکالم از پایبندی ترامپ و اروپاییان به برجام میگفت« :ترامپ
بیشترین انعطاف را نسبت به برجام نشان خواهد داد .او نه تنها برجام
را آتش نخواهد زد بلکه پرونده برجام را در جایی امن در کاخ سفید قرار

خواهد داد .نباید فراموش کنیم که آقای ترامپ یک بیزینس من و تاجر
است و مصالح اقتصادی را فدای شعارهای تندی که در دوران انتخابات
داده نمیکند .آقای ترامپ میداند که اروپا با هرگونه خدشه یا نفی برجام
مخالفت خواهد کرد .ترامپ میداند که متحدان غربی او قرص و محکم
پای برجام ایستادهاند و او نیز پای برجام خواهد ایستاد ،ضمن اینکه
ممکن است در زبان برخی شعارهایی بدهد ،اما یقین بدانید وی به برجام
وفادار خواهد ماند ».بلی ،یک شیرپاک خوردهای مثل شما که این طور
یقینی از پایبندی امریکا و اروپا به برجام میگفتید ،پیدا خواهد شد که در
مورد آرزوی عکس انداختن ترامپ با روحانی هم قصه بگوید!

جواب سرافراز را داد
فائزه هاشمی
ِ

فرزند مرحوم هاشمی رفسنجانی گفت :مرتبا روزنامههای کیهان
و سالم به مرحوم هاشمی و دولت وی حمله میکردند .پدرم عالقهمند
بود که این انتقادات مطرح شود و این آزادی در جامعه وجود داشته
باشد .اخیرا «محمد سرافراز» ،رییس پیشین صدا و سیما ،به ریاست
علی الریجانی بر صداوسیما اشاره کرده و در رابطه با تعامل دولت وقت
و این سازمان گفت« :در آن زمان اشتراک نظر سیاسی وجود داشت،
ولی به نظر من در آن مقطع یک اشتباهی رخ داد .هاشمیرفسنجانی
رییسجمهور بود و تمایل نداشت مورد انتقاد قرار بگیرد .در دور دوم
ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی ،تورم نزدیک  ۵۰درصد شده
بود ،مردم خیلی مشکل داشتند و تحت فشار بودند ،اما به خاطر رابطه
نزدیک الریجانی با رفسنجانی ،صداوسیما در موضع انتقاد از دولت و
وضع وقت نبود».در این ارتباط «فائزه هاشمی» ،فرزند مرحوم هاشمی
رفسنجانی ،درباره این گفته محمد سرفراز که مرحوم هاشمی رفسنجانی
در دوران ریاست جمهوری خود تمایلی نداشت که مورد انتقاد قرار
بگیرد و همچنین مردم در آن دوره مشکالت زیادی داشتند ،به خبرنگار
سیاسی برنا گفت :در زمان ریاست جمهوری مرحوم پدرم ،هم جناح
چپ و هم جناح راست با فعالیتهای سازندگی ایشان مخالفت کرده و
تالش میکردند برای ایشان مانع تراشی کنند و به نوعی تا جایی سنگ
اندازی کردند که مرحوم هاشمی رفسنجانی در دوره دوم نتوانست ،تدابیر
اقتصادی خود را اجرایی کند و وزرای کابینه ایشان را نیز تغییر دادند .فائزه
هاشمی افزود :ابتدا اینکه گفته شد مرحوم هاشمی رفسنجانی تمایلی به
انتقاد نداشتند حقیقت ندارد .در زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی ،تعداد
رسانههای زیاد نبود ،اما به نوعی روزنامه کیهان به عنوان سمبل جناح
راست و روزنامه سالم سمبل جناح چپ بود؛ بنابراین اگر به روزنامههای
آن دوره نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که این دو روزنامه همواره به
مرحوم هاشمی رفسنجانی و دولت او انتقاد میکردند .مرحوم هاشمی
نیز همواره این انتقادها را میشنید و عکس العمل و برخوردی از خود
نشان نمیداد یعنی پدرم انتقادهایی را که عملی و منطقی بود را میشنید
و انجام میداد و به انتقادهای غیرمنطقی توجهی نمیکرد.

انتقاد مقام سپاه از بدحجابی در حضور روحانی

نماینده ،ولی فقیه در نیروی قدس سپاه گفت :باالترین امر به معروف

و نهی از منکر ایستادگی در مقابل دشمن است و باید ریشه دشمن را زد.
حجتاالسالم والمسلمین علی شیرازی شامگاه یکشنبه در دومین شب
از ماه محرم در جمع عزاداران اباعبدالله (ع) در حسینه ثارالله کرمان با
اشاره به سخن امام باقر (ع) در ارتباط با آخرالزمان اظهار داشت :در این
دوران افرادی وجود دارند که متظاهر به دین هستند و در ظاهر به دین
عمل میکنند و البته مورد اعتماد مردم هستند.وی با طرح این سئوال که
این افراد چه کسانی هستند افزود :در صدر اسالم افرادی بودند که مبلغ
دین بوده و مبلغان زمان خود به حساب میآمدند ،اما افرادی دیگر خود
را شبیه این افراد کرده و لباس آنها را میپوشیدند .نماینده ،ولی فقیه در
نیروی قدس سپاه پاسداران گفت :این افراد امروز نیز هستند و اصطالحا
به آنها روحانینما گفته میشود که فقط ظاهری اسالمی دارند ،اما در
باطن و عمل اهل عبادت نبوده و توجهی به خدا ندارند.

نفوذیها را بشناسید

دیروز حدود  ۱۰۰نفر از اهالی رسانه در سطوح مختلف ،مهمان
معاونت ضدجاسوسی وزارت اطالعات بودند؛ نمایشگاهی درباره نفوذ
و جاسوسی برپا بود و چندتن از مدیران و کارشناسان ،با مطرح کردن
کیسهای مختلف ،روشهایی را که حریفهای اطالعاتی برای کسب
اطالعات استراتژیک و حتی معمولی از آنها بهره میگیرند توضیح دادند.
به وضوح مشهود بود که زبان کارشناسان ضدجاسوسی در بیان جزئیات
پروندهها بسته است و گاه که یک همکار رسانهای با ۳-۲سوال متوالی
قصد گودبرداری و کسب اطالعات بیشتر را داشت ،به وضوح میشنید
که بدلیل طبقه بندی حفاظتی ،حرف بیشتری نمیتواند بشنود .برابر
آنچه آنها گفتند عوامل نفوذی و یا چهرههایی که فریب سازمانهای
اطالعاتی را خورده بودند ،گرچه به قشرخاصی محدود نمیشدند ،اما
ویژگی مشترکشان ،نخبگی و دسترسیشان به اطالعات بود .همچنین
نفوذیها ،هم در لباس روحانیت بودند و هم پزشک ،مهندس ،دانشجو،
کارمند نظامی و غیرنظامی و ...
کارشناسان میگفتند روش جذب افراد هم بسته به انگیزه آنها
متفاوت است .یکی عاشق زندگی در غرب است ،دیگری دانشگاه خوب و
تحصیالت عالی میخواهد ،آن یکی شغل پردرآمد دوست دارد و یکی هم
با اعتقاد به ضربه زدن به نظام ،اطالعات میفروشد .اما نکته مهمی که در
البالی حرفهای کارشناسان به اشارهای اکتفا شد ،اطالعاتی است که
حریف ،بدون هیچ هزینهای آنها را از دستمان میقاپد .این برمیگردد
به اظهارنظرهای برخی مسئوالن کشور در ردههای مختلف مدیریتی که
گاه و بیگاه در یک دعوای سیاسی ،نه پته همدیگر که منافع ملی کشور
را روی آب میریزند و برای اینکه در مشاجره ،دست باال را داشته باشند،
اطالعات طبقهبندی شده را فاش میکنند.نهایتا خواسته کارشناسان
ضدجاسوسی وزارت از رسانهها ،هم روشن بود و هم ساده :اوال شما هیزم
بیار اختالفاتی که منجر به افشای اطالعات مهم میشود نباشید و ثانیا با
ایجاد هوشیاری در جامعه ،شهروندان را نیشگون بگیرید تا مبادا برای مثال
درخواست یک ویزا برای خود یا عضوی از خانوادهشان ،مملکت فروشی
کنند/.خبرآنالین

پژمانفر :شرکت ایرانایرتور غیرقانونی واگذار شده
است

نماینده مشهد درباره واگذاری یک شرکت هواپیمایی گفت :شرکت
ایرانایرتور به صورت غیرقانونی به شخصی که توانایی اداره شرکت را ندارد
واگذار شده که نتیجه آن تضییع حقوق بیتالمال و زیانده کردن شرکت
بوده است.

اعالم اسامی بازداشت شدگان پرونده  ۶میلیارد
یوروییپتروشیمی

قاضی مسعودی مقام اسامی تعدادی از بازداشت شدگان پرونده
پتروشیمی را اعالم کرد .در پایان دادگاه اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه
که صبح امروز برگزار شد ،قاضی مسعودیمقام در جمع خبرنگاران در
مورد نام متهمان بازداشت شده گفت :عباس صمیمی (عضو وقت هیئت
مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری
ایران) و علیرضا عالئی رحمانی (عضو وقت هیئت مدیره شرکت بازرگانی
پتروشیمی)  ۲فرد بازداشت شده هستند .مسعودیمقام در پاسخ به این
سوال که آیا پرونده جدیدی در ارتباط با متهمان بانک سرمایه واصل شده
است یا خیر گفت :فعالً فقط پرونده شاملویی واصل شده ،اما هنوز تعیین
وقت نشده است.

اکبر ترکان :امروز به الگوی ناطق نوری نیازمندیم

اکبر ترکان در روزنامه اعتماد نوشت :جامعه ایران امروز به الگوسازی
از ناطقنوری نیازمند است نه اینکه برخی به نام نقد و تحت لوای این واژه
به کینهتوزی بپردازند .اما در این بین نمیتوان گفتههای جامعهشناسان
را ندید .آنان در تحقیقات و اظهارات متفاوت خود جامعه ایران را بهطور
کلی جامعهای نقدناپذیر توصیف کردهاند ،بنابراین برخی انتقادات از
نقدناپذیری مسووالن را میتوان در این موضوع خالصه کرد ،ولی با این
حال باید تالش کرد که در مرحله نخست میان کینهتوزی و انتقاد ،تمییز
قائل شد و از سوی دیگر با اقدامات فرهنگی ،روحیه نقدپذیری را میان
عموم جامعه و البته مسووالن افزایش داد.

مداح حاشیهساز امسال اجازه مداحی ندارد

احد قدمی ،مداحی که لعن او بر خلفا روی آنتن زنده شبکه پنج،
جنجالی به راه انداخت و باعث برکناری مدیر شبکه و پاسخگویی معاون
سیما شد ،امسال اجازه مداحی در هیئتها را ندارد .مشخص است که او
از سوی مقامات قانونی از مداحی منع شده؛ وگرنه هیچ مداحی که اسم
و رسمی هم دارد یک ماه محرم را از دست نمیدهد .قدمی با تأیید این
نکته که به خاطر ماجرای شبکه پنج محروم است ،به خبرنگار ایرناپالس
گفت :امسال مداحی ندارم و باید تا برگزاری دادگاه صبر کنم .وی ضمن
ابراز ناراحتی از روند رسیدگی به پروندهاش افزود :من واگذارشان کردم به
حضرت زهرا(س) و غیر ایشان کسی و جایی را ندارم که پیگیر کارم باشد.
هر چه میخواهند اذیت کنند ،یا ماجرا را سیاسی کنند یا هر چی...
منبع:تابناک
انشاءالله خود حضرت زهرا(س) جوابشان را میدهد.

