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پاسداشت آزادی بیان ،پیشنیاز اقامه
امر به معروف و نهی از منکر
سیدمحسن هاشمی

مسئول را باید وادار به نشستن بر صندلی
داغ در اتاق شیشه ای کرد

نایب رئیس مجلس شورای اســامی گفت :نمی توان صرفا با تکیه بر سابقه سالم افراد
امور حیاتی مردم را به آن ها سپرد.
سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
مســئول را باید وادار به نشستن بر صندلی داغ در اتاق شیشه ای کرد .نمی توان صرفا با
تکیه بر سابقه سالم افراد امور حیاتی مردم را به آن ها سپرد .مطابق نظر حکیمانه رهبری
هیچ انسانی جز معصومین از نیاز به نظارت مبرا نیست.

اولویت اول کمیسیون اصل  ۹۰مجلس
یازدهم برخورد با شبکه های فساد است

عضو کمیســیون اصل  ۹۰مجلس یازدهم گفت :اولویت اول کمیسیون اصل  ۹۰مجلس
یازدهم برخورد با شبکه های فساد است.
نصر اهلل پژمان فر در خصوص رویکرد کمیســیون اصل  90مجلس یازدهم درباره مسائل
و مشــکالت کشور گفت:کمیســیون اصل  90یکی از مهمترین کمیسیون های مجلس
شــورای اســامی در عرصه نظارت است که طبق اصل  90قانون اساسی هر کسی از
افراد ایرانی یا غیر ایرانی می تواند به این کمیسیون شکایت کند.
وی ادامه داد :از آنجا نمایندگان کمیسیون های دیگر در کمیسیون اصل  90حضور دارند
این موضوع باعث می شود تا دایره فعالیت این کمیسیون وسیع شود تا بتواند به مسائل
مختلف کشور بپردازد.

استیضاح هیئت رئیسه مجلس منطق
شایسته ای ندارد

نماینده مردم قم در مجلس شــورای اسالمی نوشت :استیضاح هیات رئیسه مجلس ،فارغ
از استنادات آیین نامه ای آن ،منطق قوی و شایسته ای ندارد.
علیرضا زاکانی در صفحه خود در توئیتر نوشــت:استیضاح هیات رئیسه مجلس ،فارغ از
استنادات آیین نامه ای آن ،منطق قوی و شایسته ای ندارد.
او در این توئیت خود تاکید کرده اســت :هیات رئیســه یکساله اســت و بعد از یک ماه،
قضاوت درباره عملکرد آن بســیار زود است و این اقدام به نفع مردم ،نمایندگان و کلیت
مجلس یازدهم نیست.

مجلس دست رانتخواران دامی را
کوتاه میکند

نماینده مردم گناباد و بجستان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت:
مجلس با عزمی جدی برای کوتاه کردن دســت رانتخواران از چرخه فرآوردههای دامی
کشور تالش میکند.
محمد صفایی دلویی روز یکشــنبه در جلســه بررسی مسائل و مشــکالت کارآفرینان و
سرمایه گذاران بخش کاخک شهرستان گناباد از تمرکز واردات نهادههای دامی در دست
افرادی خاص و فقدان اراده جدی برای ورود ارز به کشور از این بخش انتقاد کرد.
وی افزود :با جلوگیری از خروج شــیر مازاد کشــور و تبدیل آن به شیر خشک می توان
عالوه بر متوقف کردن رانت واردات کره ،بســتر صادرات شیرخشک را افزایش داد و این
زمینه مناسبی نیز برای تولید کره در داخل خواهد بود که به نفع دامداران و تولیدکنندگان
و مصرف کنندگان است.

علی روغنگران

مجلسبان

مصطفی کاظمی ،نخست
وزیــر عــراق ،برای
نخســتین بــار رو در
روی گروههایــی قرار
گرفــت که نخســت
وزیــران قبلی از مقابله با
آنها پرهیــز میکردند.
پنجشنبه شب ،نیروهای
«ســازمان مبــارزه بــا
تروریســم» عراق به مقر
گروه «گردانهای کتائب
حزب اهلل» عراق ،روســتایی در جنوب بغداد
یورش برده و تعدادی از افراد این گروه شبه
نظامی را بازداشــت کردند .منابع رســانهای
تعداد بازداشــتیهای حزب اهلل را ســه نفر
اعالم کردند .عالوه بر این ،در جریان حمله
نیروهای دســتگاه مبارزه با تروریســم13 ،
عضو دیگر حشدالشــعبی بازداشــت شدند.
دولــت کاظمــی ،گردانهای حــزب اهلل را
مســئول حمالت راکتی به پایگاه نظامی و
ســفارت آمریکا دانسته اســت .فرماندهی
عملیات مشــترک عراق ،در خصوص وقایع
پنجشنبه شب ،بیانیهای صادر کرد و با بیان
اینکه اطالعات دقیقی از اشخاصی که سابقا
منطقه الخضراء و فرودگاه بین المللی بغداد را
چند بار هدف قرار داده بودند به دســت آمده
است ،اعالم کرد دســتگاههای امنیتی قصد
برخی طرفها برای اجــرای عملیات جدید
علیه اهــداف دولتی در منطقــه الخضراء را
کشف کردند .در ادامه این بیانیه ،ضمن اشاره
به کشــف محل گروه مسئول عملیات ،آمده
است :ســازمان مبارزه با تروریسم ،مسئول
اجــرای حکــم دســتگیری و ممانعــت از
عملیاتهای تروریســتی علیه مواضع درون
کشور است ،این سازمان در نهایت تخصص
 14متهم را دســتگیر و دو پایگاه آنها برای
شــلیک موشــک را ضبط کــرد .اعضای
بازداشــت شــده حزب اهلل عراق با وساطت
برخی شخصیتهای متنفذ آزاد شدند و فعال
خبرنگار

«آزادی بیان حق بدیهی و قانونی اســت که همه آدمیان صرفا به مقتضای انسان بودن
خــود ،فارغ از زبان ،رنگ و مذهب به طور یکســانی از آن برخوردار و به موجب آن در
بیان اندیشه و فکر خود ،تا جایی که موجب نقض حقوق دیگران و اصول قانونی نشود،
مجازند».
بر این اساس  ،آزادی بیان یک حق بدیهی و مسلم برای همه احاد انسانی است و همه
ی انســان ها به طور یکســان از آن برخوردارند و می توانند اندیشه و فکر خود را ابراز
کنند .ایــن آزادی بیان صرفا محدود به یک چیز اســت  :موجب نقض حقوق دیگران
نشود.
مبنای این تلقی از آزادی بیان آن است که تعارض افکار از نظر علمی و اجتماعی موجب
رشد علم و افکار مردم است و می تواند منافع زیادی برای جامعه دربر داشته باشد چنان
که سلب این آزادی موجب رکود افکار و علوم بشری است و در نتیجه سبب اختالل در
حرکت رو به پیشرفت جامعه و اشخاص می شود.
خداوند در ســوره زمر می فرماید« :فبشر عباد الّذین یســتمعون القول فی ّتبعون احسنه
اولئک الذی هدیهم ّ
الل و اولئک هو اولواااللباب»بشــارت ده به آنان که ســخن را می
شــنوند و از بهترین آن پیروی می نمایند ،اینان ،کســانی هستند که خداوند هدایتشان
فرموده و اینان همان خردمندانند .از این آیه اســتفاده می شــود ،که انتخاب و پیروی
بهترین گفتار در جایی ممکن اســت که آزادی بیان و گفتار وجود داشــته باشــد تا در
مقایسه با یکدیگر بهترین سخنان مشخص و پیروی شود.
ما بر اساس آموزه های محمد پیامبر موظفیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم .راه
گسترش معروف و زدودن منکر ،به تصویر کشیدن زشتی منکر و ایجاد رغبت به نتیجه
کار معروف اســت .و این کار نه به دست دولت(صاحب قدرت) که توسط مردم صورت
می پذیرد .بدین ترتیب اســت که آزادی بیان رکن بالمنازع اقامه امر به معرف و نهی
از منکر تلقی می شود!
صــدور حکم تبلیغ علیه نظام برای منتقدان نه با حقوق اساســی مصرح در میثاق ملی
جمهوری اســامی ایران تناسب دارد و نه با شــیوه حکمرانی معصومان در برخورد با
مخالفان شــان هم خوانی .شــمول جرم تبلیغ علیه نظام به هنرمندان ،نویسندگانی و
مطالبه گران صنفی که به شــیوه های بیانی مسالمت جویانه  ،زشتی ها و کاستی ها را
برای تدبیر و چاره اندیشــی از سوی مسیوالن مطرح می کنند ،نمی تواند مصداق تبلیغ
علیــه نظام قرار گیرد .چنانچه هر نقدی به عملکرد یا رویکرد غالبی را تبلیغ علیه نظام
بدانیم این حکم برای اغلب مســیوالن و مقامات نظام که بارها و بارها شرایط گذشته
پیش از تصدی خود را نه تنها نقد بلکه تخطیه کرده اند،نیز جاری می شود.
بی شک آنچه که ضابطان و دادرسان در مقام تمییز حق برای اجرای عدالت به دقت و
وسواس همواره باید در نظرداشته باشند؛ رعایت و عنایت به اصول متعدد قانون اساسی
جمهوری اســامی ایران در باب حقوق ملت و آزادی های فردی و اجتماعی و ســیره
علوی در گشاده روی بودن نسبت به معترضان و نقادان است.
پایان این یادداشت را با کالمی از قرآن مجید مزین می کنم انجا که می فرماید« :کنتم
خیر ا ّمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر»امتیاز شما امت مسلمان
به این است که امر به معروف و نهی از منکر می کنید.

اوضاع بغداد آرام شــده است .اما این آرامش
احتماال مدت زیادی دوام نخواهد داشت .در
همین حال پایگاه خبری «میدل ایست نیوز»
مدعی است به سندی دســت یافته که این
موضوع را نقض می کند و نشــان میدهد
نخستوزیر عراق دســتور تشکیل کمیتهای
برای بازجویی از افراد بازداشــت شده در مقر
کتائب حزب اهلل در بغداد را صادر کرده است.
این رســانه با اشاره به خبر آزادی چند نفر از
بازداشت شدگان به نقل از یک مقام امنیتی
در فرماندهی ســتاد مشترک نوشت 3 :نفر از
افراد بازداشــت شــده همچنان در بازداشت
دستگاه مبارزه با تروریسم هستند .همچنین

مخالفت با نخست وزیری وی ،بحران تشکیل
دولت را وارد فاز تازهای میکرد .خصوصا که
این احزاب ،قبل از کاظمی ،چندین گزینه را
پیشــنهاد کرده بودند که هیچکدام نتوانست
میان همه مــردم و طبقه حاکم اجماع ایجاد
کند .در نتیجه ،کاظمی با یک اجماع شکننده
میان طبقه حاکم و مردم روی کار آمد .حاال
با درگیــری کاظمی با گردانهای حزب اهلل،
این اجماع در آســتانه متالشی شدن است.
حــزب اهلل عــراق در واکنش به بازداشــت
اعضایــش ،ضمن متهم کــردن کاظمی به
دســت داشــتن در ترور سردار ســلیمانی و
المهندس ،کاظمی را «مسخ شده» و «دست

مســئول حمالت راکتی دانســته است .این
منبع افزود« :آقای کاظمــی به آنها اعالم
کــرده االن در حال گفتگو بــا دولت آمریکا
بــرای خروج نیروها از عراق هســتیم و این
موشــک اندازیها موضع دولت عراق را در
مذاکــره ضعیف میکند ،چــون آمریکاییها
میگویند اگر قرار است با موشک گروههای
مقاومت وابســته بــه ایران از عــراق خارج
شــویم ،این کار را انجــام نمیدهیم ،بلکه
ماندگار خواهیم بــود و با زور از عراق خارج
نمیشویم ».به ادعای این منبع ،بعد از اینکه
این پیامها بی نتیجه ماند ،کاظمی به سازمان
مبارزه با تروریسم دستور یورش به مقر حزب

علت اصلی تمام تنشهای فعلی میان نخست وزیر و گروه حزب اهلل ،دولت آمریکا است .افراد بازداشت
شــده حشدالشــعبی ،به موشک پرانی به سمت منطقه الخضراء ،یا به عبارت دقیقتر ،شلیک موشک به
ســفارت آمریکا در منطقه مزبور ،متهم شــده اند .خبرگزاری عراقی میدلایست نیوز ،از قول یک منبع
آگاه عراقی مدعی شــد که کاظمی در ســه هفته گذشته به فرماندهان گردانهای حزب اهلل پیام داده و
آنها را مسئول حمالت راکتی دانسته است
یکی از مقامــات دولت عراق به رویترز گفته
ســه فرمانده کتائب حزب اهلل در جریان این
یورش بازداشــت شــده اند که یکی از آنها
ایرانی اســت ،امــا یکی از مقامات الحشــد
الشعبی چنین خبری را تکذیب کرده است.
زمانــی که مصطفی کاظمــی روی کار آمد،
گردانهای حزب اهلل به شــدت با نخســت
وزیــری وی مخالفــت کردند .آنهــا او را
مهــره آمریکا دانســتند که در ترور ســردار
قاســم سلیمانی و ابو مهدی المهندس دست
داشــت .اما مخالفت گردانهای حزب اهلل به
جایی نرســید .چون اغلب سران شیعی مایل
بودند که با روی کار آمدن کاظمی بن بست
تشــکیل دولت به پایان برسد .در واقع ،یک
توافق شــکننده سیاسی میان سران احزاب و
گروههای شــیعه بر سر کاظمی شکل گرفته
بود .کاظمی ،گزینه مطلــوب آنها نبود ،اما

نشــانده آمریــکا» توصیف کــرد .ابو علی
العســکری ،مسئول امنیتی گردانهای حزب
اهلل ،طی بیانیهای که در توئیتر منتشــر کرد،
گفت که «غیور مردان» حشدالشعبی پوتین
خود را «روی چهره زشت» کاظمی گذاشتند.
قیس الخزعلی ،دبیرکل گروه «عصائب اهل
الحق» نیز گفته است که حمله به مقر حزب
اهلل« ،دیکته آمریکایی» بود .علت اصلی تمام
تنشهای فعلی میان نخســت وزیر و گروه
حزب اهلل ،دولت آمریکا است .افراد بازداشت
شده حشدالشعبی ،به موشک پرانی به سمت
منطقه الخضراء ،یا به عبارت دقیقتر ،شلیک
موشک به ســفارت آمریکا در منطقه مزبور،
متهم شده اند .خبرگزاری عراقی میدلایست
نیوز ،از قول یک منبع آگاه عراقی مدعی شد
که کاظمی در سه هفته گذشته به فرماندهان
گردانهــای حزب اهلل پیــام داده و آنها را

اهلل را صــادر کرد .تنش میــان حزب اهلل و
کاظمی در شرایطی اتفاق افتاد که به تازگی
میان بغداد و واشنگتن دور مذاکرات جدیدی
تحت عنــوان ،گفتگوهای راهبــردی ،آغاز
شده اســت .هدف از این گفتگوها ،بازتنظیم
روابط عراق و آمریکا در همه زمینهها است.
امــا برخی گروه ها ،از جمله حزب اهلل ،تاکید
میکنند کــه کاظمی در این مذاکرات ،خارج
کردن نیروهای آمریکایی را در دســتور کار
قرار دهد .امری که ظاهــرا ،کاظمی عالقه
چندانی به آن ندارد .روز پنجشــنبه ،در حالی
که نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم برای
حمله به مقرهای حزب اهلل آماده میشــدند،
کاظمی با تعدادی از روزنامه نگاران جلســه
داشت .نخست وزیر عراق در پاسخ به سوالی
از خبرنگار روزنامه الشــرق االوســط درباره
گفتگوهای راهبردی عــراق و آمریکا گفت:

«در جریان گفتگو ،خروج نیروهای آمریکایی
[از عراق]زمانبندی شــد کــه این ،تحول
مهمــی از نظر نحوه پرداختن به حضور [این
نیروها] است ».کاظمی افزود« :نیروهایی که
باقی میماننــد ،در آینده درباره آنها مذاکره
خواهد شد .در واقع ،عراق به کمک امنیتی و
نظامی نیاز دارد ،اما عراق دنبال ماجراجویی
نظامی نیست و اجازه این کار را نخواهد داد».
ایــن موضــع نشــان میدهد کــه دیدگاه
کاظمــی درباره نیروهــای خارجی در عراق
چیســت .او تمایلی به اخراج سریع و فوری
نیروهای آمریکایی ندارد .در بیانیه مشترکی
کــه بعد از اولیــن دور گفتگوهای راهبردی
توسط دو طرف منتشر شــد ،با وجود اشاره
به بحث خروج نیروهــای خارجی از عراق،
هیچ زمان مشــخصی برای خــارج کردن
این نیروها تعیین نشــده است .این در حالی
اســت که گروههایی نظیر گردانهای حزب
اهلل همواره اعالم کــرده اند که بحث خارج
کردن یا اخراج نیروهــای آمریکایی باید در
اولویــت گفتگوهای عراق و آمریکا باشــد.
بنابراین ،ســختگیری کاظمی بر گردانهای
حزب اهلل میتواند به این معنا باشــد ک وی
به پیگیری درخواستهای آنان در مذاکرات
اهمیتی نمیدهد .بــه عبارت دیگر ،کاظمی
خارج کــردن نیروهای آمریکایــی را یک
اولویــت نمیبیند .او همزمان با بازداشــت
اعضای حــزب اهلل ،گفت عــراق به کمک
نیروهــای خارجی نیــاز دارد .عالوه بر این،
کاظمی ،دنبال ارســال این پیام است که او
در پیگیری مقولههایــی مانند «بازگرداندن
ابهت دولت» و «انحصار ســاح در دســت
دولت» جدی اســت .کاظمی همواره بر این
دو مقوله تاکید کرده ،اما مشخص نکرده بود
که عملی کردن این دو مقوله شــامل مقابله
با چه گروههایی میشــود .پنجشــنبه شب،
با دســتگیری اعضای حزب اهلل مشــخص
شــد که منظور کاظمی از انحصار سالح در
دستان دولت چیست.

فداکاران خودخواسته

آنها که برای  1400عجله دارند

ســرویس سیاســی  /این روزهــا بازار
گمانهزنیهــا در رابطــه به انتخابات ریاســت
جمهــوری  1400بــه اوج خود رسیدهاســت
و هــر روز خبرهــای تــازهای از کاندیداهای
احتمالی شــنیده میشود .فارغ از جنب و جوش
در اردوگاه دو جریــان ســنتی و امــا اگرهای
اصالحطلبان برای انتخابات  ،1400بیشتر این
چهرههای مطرح هستند که خبرساز میشوند و
تحلیلگران سیاسی را به خود مشغول کردهاند.
سودای پاستور

چند روز پیش بود که خبر اســتعفای محمدرضا
عارف ،رئیس شــورای عالی سیاســتگذاری
اصالحطلبان پس از سه دوره ریاست بر شورای
انتخاباتــی اصالحطلبــان روی زبانهــا افتاد
خبری که البته به گفتــه نزدیکانش خیلی دیر
اعالم شــد .او که در انتخابات  ۹۲کاندیدا شده
و در نهایت انصراف داده بود ،به نظر میرســد
همچنان عزم پاستور دارد.
عــارف در دور یازدهــم مجلــس بــه عنوان
سرلیســت اصالحات وارد کارزار انتخابات شد
و با رای ســنگین مردم تهران به مجلس دهم
راه پیدا کرد و ببرای تصاحب کرســی ریاست
با الریجانی وارد رقابت شــد کــه البته توفیقی
برایش نداشــت .اما توانست ریاست فراکسیون
امیــد را از آن خود کند امــا درواقع با عملکرد
ضعیفش در مجلس کــه تنها در یکی دو نطق
خالصه میشــود اقبال اجتماعی خود را نیز از
دســت داد .البته در کمرنگ شــدن محبوبیت
عارف نبایــد این نکته را هم فراموش کنیم که
او در بستن لیست  20نفره شورای شهر تهران
نقش بســزایی داشت ،لیستی که بخاطر حضور

تعداد زیادی از افراد بیسابقه بسیار مورد انتقاد و
شائبه قرار گرفت .در نهایت نقش پسرش با آن
مصاحبه جنجالی «ژن خوب» را هم در مســیر
افول عارف نباید نادیده گرفت .تمام این موارد و
نحوه مدیریت ضعیف عارف در فراکسیون امید
باعث دوری و خشــمگین شدن بدنه اصالحات
نسبت به او شد .شــاید تمام این شرایط باعث
شــد تا عارف از کاندیداتــوری در عرصه دور
یازدهم انتخابات مجلس شــورای اسالمی کنار
بکشد اما از لیست شــورای اصالحات حمایت
کرد .حاال پس از شکستهای پی در پی شاید
عارف اینبار برای ســنجیدن عیار خود در بین
مردم و همچنین جبران شکســت  ،92عارف را
برین داشــته که دوباره عزم رسیدن به پاستور
کند.

هاشــمیطبا:
احمدینژاد در وضعیت
کنونــی جایگاهــی
«مسیحوار» برای خود
قائل اســت .او هم در
سطح داخلی همگان را
نصیحــت میکند و هم
ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا را اندرز میدهد.
اما واقعیت این اســت
که مــا عملکــرد او و
اطرافیاناش را دیدهایم

کاندیدا خواهم شد

عارف تنها چهره شاخصی نیست که این روزها
دوست دارد برای انتخابات  1400مطرح باشد،
ضرغامی که این ســالها بیشتر ترجیخ داده تا
در فضای مجازی دیده شــود نیز روز گذشــته
در گفتگو با رادیو تهــران اعالم کرد« :اگر در
انتخابات  ۱۴۰۰احســاس وظیفه کنم کاندیدا
خواهم شد».
عزت اهلل ضرغامی در گفت و گو با رادیو تهران
در پاســخ به ســوالی در مورد کاندیداتوری در
انتخابات  1400گفت :من ســرباز نظام هستم
و اگر بگویند ریاســت صدا و سیما را بر عهده
بگیر می آیم و در مورد انتخابات  1400هم اگر
احساس وظیفه کنم کاندید خواهم شد.
الزم بــه ذکر اســت کــه ضرغامــی در بین
کاندیداهای اصلــی جمنا که عنــوان ائتالف
اصولگرایان در انتخابات ریاســت جمهوری 96
بود ،در قرار داشــت .ضرغامی پیش از ریاست
صداوســیما ،معاونت پارلمانی این ســازمان و
همچنین معاونت ســینمایی وزارت ارشــاد را

برعهده داشته است.

جایگاه «مسیحوار» احمدینژاد

در ایــن بین یک چهره دیگر هم وجود دارد که
چندی پیش گفته بود «هنوز به مسئله انتخابات
فکری نکرده ام و شــخصا هــم تمایلی به این
کار نــدارم؛ گرچه من هم مثــل همه ایرانیان
آماده فداکاری برای ملت هستم».؛ احمدینژاد
کــه از چنــدی پیش زمزههــای حضورش در
انتخابات مطرح بود پــای ثابت گمانهزنی این
روزهای تحلیلگران سیاســی است در همین
رابطه مصطفی هاشمیطبا روز گذشته در گفت
و گویی بــا انتخاب پیرامون شــانس گفتمان
احمدینژادیســم در انتخابــات  1400تصریح
کرد« :احمدینژاد در وضعیت کنونی جایگاهی
«مســیحوار» برای خود قائل اســت .او هم در
ســطح داخلی همگان را نصیحــت میکند و
هم ترامــپ ،رئیسجمهوری آمریــکا را اندرز
میدهد .اما واقعیت این اســت که ما عملکرد
او و اطرافیــاناش را دیدهایــم .احمدینژاد و
احمدینژادیســم بر مبنای عوام فریبی ظهور

پیدا کرد ه و در وضعیت کنونی نیز بعید نیســت
کــه در صورت تایید صالحیت شــدن به دلیل
همان منش عوامفریبیاش بتواند مجدد ریاست
پاستور ار عهدهدار شود».
هاشــمیطبا افزود« :اکنــون روی کار آمدن
شخصی که تحریمها و قطعنامهها را کاغذپاره
ارزیابی و در زمینه اقتصادی وعدههای مختلف
بدهد ،بســیار محتمل است .در حقیقت ،اکنون
مردم به این باور رســیدهاند کســانی که وعده
میدهنــد را انتخاب کنند؛ زیرا میگویند برخی
افراد وعده نداده و عملی هم نداشتهاند؛ اکنون
دوباره کسی را انتخاب کنیم حداقل وعده های
بزرگ به ما بدهد .اکثر مردم نیز انتخابهایی از
روی تفکر و پی بردن به عمق مسائل ندارند و
غالب انتخاب آنها وابسته به وضعیت معیشت
و امور روزمره زندگی است».
با تمام اینها باید دید در ســال پایانی دولت و
سال آغازین مجلس یازدهم چه اتفاقاتی پیش
خواهد آمد و چه کســانی پا به عرصه انتخابات
 1400ریاست جمهوری خواهند گذاشت.

صبح امروز تبعات سیاست گذاری جدید مسکن را بررسی میکند

الگوی توسعه در شهرها متعادل نیست

ایــن انبوهســاز تصریــح کــرد :همیشــه
مهاجرتهایی از شهرهای کوچک و روستاها
به شــهرهای بزرگ وجود دارد؛ بنابراین این
ســیر مهاجرت موجب میشــود و همواره با
یک تقاضای غیرمتعارف برای مسکن روبهرو
باشیم که معضلی ملی است؛ بنابراین بایستی
الگوی توسعه بهگونهای باشد تا سهم روستا،
شهرستانها و شــهرهای بزرگ از توسعه به
یک شکل باشد.
هزینههای شهرنشینی کالنشهرها را
تمام جامعه ایران پرداخت میکنند

حسنی با بیان اینکه «متأســفانه بسیاری از
هزینههای شهرنشینی شهرهای بزرگ مثل
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تهران ،اصفهان و مشهد را تمام جامعه ایرانی
پرداخت میکنند» گفــت :درواقع زمانی که
دولت برای نمونه یارانهای برای قطار شهری
پرداخت میکند این یارانه دارد از جیب همه
مردم ایــران فارغ از اینکــه در کدام منطقه
جغرافیایی زندگی میکنند ،گرفته میشــود.
طبیعی اســت که با چنین الگویی که جاذبه
دائمی برای مهاجرت به ســمت شــهرهای
بزرگ وجــود دارد تا زمانی کــه مهاجرت و
افزایــش جمعیت در شــهرهای بزرگ وجود
داشته باشد نیاز به مسکن و توسعه دارد.

همواره با نگاهی پوپولیستی در کشور
روبهرو هستیم

این انبوهســاز بــا بیان اینکه «متأســفانه ما
همواره با نگاهی پوپولیستی در کشور روبهرو
هســتیم» گفت :رفع مشکالتی چون مسکن
نیازمند درمانی سیستماتیک و ساختاری است.
متأســفانه زمانی که با تصمیمات این چنینی،
طرحها عملیاتی میشــود همواره جنبههای
یک معضل دیده نمیشــود و تنها بهصورت
مقطعی و درواقع به صورت سیاســی تالش
به حل آن میکنند .بنابراین چنین طرحهایی
طبیعت ًا در مصرف و بهرهبرداری مسائلی چون
معضالت ناشی از مســکن مهر را به همراه
خواهد داشت.
حســنی در رابطــه با راه حل درســت برای
رفع معضل مســکن توضیــح داد :ما به یک
بازنگری اساســی در شــهرهای بزرگ خود
نیاز داریم ،درواقع بایســتی استانداری ایجاد
کنیم تا شــهرهای ما قابلیت مرتفعسازی را
داشته باشند تا بتوان از امکانات موجود برای
عرصه شهری ایجاد کرد .با توجه به فرهنگ
و وضعیت فعلــی جامعه تنها شــهرکهای
اقماری که به صورت کنترل شــده ،در کوتاه
مدت ،با توزیع مناســب زمین و متناســب با
الگوی مصرفی نُرمهــای اجتماعی میتواند
نتیجهبخش باشــد آن هم زمانی که توســط
انبوهسازان ساخته شود تا از این طریق قیمت
تمام شده مسکن کاهش یابد.
این انبوهســاز در پاســخ به این پرسش که
تجربه کشــورهای موفق در رابطه با ساخت
مســکنهای کوچک به چه صورت اســت،
خاطرنشــان کرد :برای نمونه در شهر تورنتو

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

ميزان مصرف برق در كشور  5.8درصد رشد
داشته است

ایجاد زیرساختهای شهری برای ساخت
مسکن زمانبر است

وی با اشــاره به اینکه ایجاد زیرساختهای
توسعه عرضی شــهرها و شبکههای خدماتی
بســیار پرهزینه اســت» گفت :بــا توجه به
ایــن موضوع باید این نکتــه را درنظر گرفته
که تولید مســکن زمان میبرد درواقع شاید
ساخت مسکن به سرعت انجام شود ،اما ایجاد
زیرساختها زمانبر است.
حســنی در رابطــه بــا اینکه چــرا انجمن
انبوهسازان در تهران موافقت با ساخت چنین
مســکنهایی کرده که با اســتاندارد جهانی
مغایــرت دارد ،ادامه داد :یکی از مشــکالت
موجود بــرای ارائه چنیــن راهحلهایی این
است که در نهادهای تصمیمگیر جای بخش
خصوصــی خالی اســت .درواقــع به بخش
خصوصی قانون و تکلیفی ارائه میشود و این
بخش برای اجرایــی کردن آن قادر به ایجاد
دخل و تصرف در آن نیســت؛ بنابراین بخش
خصوصی مورد مشورت قرار نمیگیرد.
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اقتصاد

ســارا ایزدخواه  /سال گذشــته بود که
معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران
از طرح ســاخت خانههــای  ۲۵تا  ۴۰متری
خبر داد و گفت که احــداث این نوع واحدها
نه یک انتخاب ،بلکه ضرورت اســت .اگرچه
که این طرح با ســروصدای زیادی مبنی بر
نظــارت گوناگون مخالــف و موافق روبهرو
بود ،درنهایت طبق یــک تفاهمنامه به تأیید
شــهرداری تهران و وزارت کشــور رســیده
اســت .به گزارش روزنامه صبح امروز ،وزیر
راهو شهرسازی با باالگرفتن انتقادهای بسیار
نسبت به عملیاتی کردن ساخت خانههای ۲۵
تا  ۴۰متری بــرای خانوادهها در تهران اقدام
به تکذیب خبر کرده اســت .هرچند که دیروز
این طرح مورد تایید دولت واقع شده و انجمن
انبوهسازان در تهران نیز اعالم آمادگی برای
ساخت چنین خانههایی کرده بود .گفتنی است
عملیاتی شدن این طرح دغدغههای زیادی را
بههمراه خواهد داشــت و پرسشی را بهوجود
میآورد که آیا ساخت خانههایی با متراژ بسیار
پایین میتواند راه حلی برای مســأله و بازار
بحرانزده امروز مســکن باشد یا اینکه خود
به معضلی جدید تبدیل خواهد شد که تبعات
اجتماعی و شهرســازی را بهبــار میآورد؟در
این رابطه احسان حسنی ،عضو هیئت مدیره
انجمن انبوهسازان خراسان رضوی اظهار کرد:
در این زمینه نیاز اســت تا نگاهی به الگوی
مصرف در محدوده اجرای طرح داشته باشیم.
به اعتقاد من کاهش ســرانه مصرف مسکن
شــهری بهویژه در متراژی بین  25تا  40متر
آثار اجتماعی زیادی بههمراه خواهد داشــت؛
بنابرایــن تبعات اجتماعی چنیــن خانههایی
عالوه بر اینکه مشــکلی را حل نخواهد کرد،
بلکه مشکالت دیگری نیز به همراه میآورد.
وی در پاســخ به این پرســش که از دیدگاه
شما به عنوان یک انبوهســاز چه طرحهایی
در حوزه مســکن باید عملیاتی شود تا بتواند
معضل مسکن را رفع کند؟ افزود :مشکل کلی
که در کشــور وجود دارد عدم توزیع منصفانه
و یا تمرکز توســعه اقتصادی و اجتماعی در
شهرهای بزرگ و کالنشهرها است .روستاها
که قطب تولید بوده و شهرستانهای کوچکتر
که بــه جهت خدمات تولیدی مولد هســتند
در مقایسه با شــهرهای بزرگتر کمتر از این
مؤلفههــا برخوردارند .درنتیجه وضعیت امروز
جامعه عدم تعادلی در شهرها ایجاد کرده این
درحالی است که جذب در کالنشهرهای ما
بیش از آن چیزی است که در نرمهای جهانی
مطرح است.

زندگی  25متری
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کانادا آپارتمانهایی وجود دارد که متراژ آنها
بین  30تا  50متر است .این خانهها در مناطق
متمرکز و تجاری قــرار دارند .عمدت ًا افرادی
که از این خانهها استفاده میکنند مجردها یا
افرادی هســتند که قصد دارند مدت کوتاهی
در ایــن خانهها زندگی کننــد .همچنین این
خانهها برای دسترســی افــرادی که خارج از
سیستم شهری ساکن هســتند و میخواهند
در مرکز شــهر کاری را انجام دهند ،ساخته
شده است؛ بنابراین به صورت مسکن دائمی
محســوب نمیشــوند.در بخــش دیگری از
گزارش با مهدی کرمانی ،استاد جامعهشناس

کرمانــی :تعارضــی
اساســی و بنیــادی بین
هدفگذاریهــای کالن
دولــت در سیاســتها و
برنامههایــش وجود دارد.
برای نمونه دولت یک برنامه
بحثبرانگیــز در زمینه
ترغیب مــردم به افزایش
فرزندآوری و باال بردن نرخ
رشد جمعیت در کشور در
دست اجرا دارد و از سویی
دیگر در ارتباط با مســأله
مســکن ایدههای عجیب
این چنینی را مطرح میکند

دانشگاه فردوسی مشــهد در رابطه با تبعات
اجتماعی اجرایی شدن طرح ساخت خانههای
 25تــا  40متــر گفتوگو کردیــم .کرمانی
در این رابطه اظهار کــرد :از آنجا که بخش
مهمــی از زندگی فردی ،جمعــی و به طور
کلی ســبک زندگی جامعه ما به محیط خانه
بازمیگردد؛ بنابرایــن مختصات مختلف این
محیط بهویژه خصوصیات کالبدی آن بر افراد،
تعامــات و تجربیات آنها تأثیر میگذارد .از
این جهــت چنین طرحهایی بایســتی تا حد
زیادی با حساســیتهای ویژه بررســی شود
و حتم ًا جزئیات جامعهشــناختی ،روانشناختی
و تربیتی در قالب پیوســتهای روشــنی مد
نظر قرار بگیرد و پس از یک اجماع نظر بین

متخصصان به مرحله اجرا برسد.
وی افزود :متأســفانه از آنجــا که گاهی این
طرحها بــا غلبه نگاه مهندســی ،کوتاهمدت
و کوتاهنگرانهتر تدوین میشــود تا بتواند راه
حلهای ســریعی برای مســائل ریشهدار و
جدی ارائه کند ممکن است ضرورت مسائل
مورد نظر در آن تاحدی نادیده گرفته شــود؛
درنتیجه در درازمدت تبعات جدی به بار آورد.
مداخله گسترده از سوی کارگزاران دولتی در
ایــن قبیل از طرحها معمو ًال آنها از مســیر
خود خارج میکند؛ یعنــی تعجیل در اجرا از
این جهت که دولتها و دولتمردان گوناگون
احتمــا ًال مایلند که این طرحهــا را با عنوان
بخشی از توفیقات دورههای کاری خود ارائه
دهند تبعات گوناگونی به بار میآورد.
عامالن دولتی به چنین طرحهایی تنها به
عنوان قرارداد کاری مینگرند

کرمانی با بیــان اینکه «مــردم ما در طول
دههها و ســدهها مسأله ســکونت و سرپناه
خود را تــا حدی زیادی بــه خوبی مدیریت
کردنــد» گفــت :یکی از معــدود نمونههای
موفق تعاونیها در دهههــای اخیر در ایران
تعاونیهای مسکنی بودند که خود افراد البته
با حمایتهای دولتی پایهگذار و شکلدهنده
آن بودنــد .کار بخش خصوصــی و بازار به
عامالن دولتی ســپرده شــود به این مسائل
به عنوان پروژههــا و قراردادهای کاری نگاه
میکنند تا به حل اساســی مسائل موجود در
جامعه؛ بنابراین طبیعت ًا میتواند عوارض بسیار
شدیدی را به بار آورد.
دولت ،نیروهای فعال اجتماعی و اقتصادی
را تقویت کند

وی تصریح کــرد :توصیهای که میتوانیم به
کارگزاران دولتی و حاکمیتی داشــته باشــیم
این اســت که بــه جای دســتاندازیهای
همراه با عجله نابهجا در مورد مسائل کالنی
چون مســکن تــاش خــود را معطوف به
ظرفیتســازی و تقویت نیروهای اجتماعی و
فعال در بخش خصوصی اقتصاد کند تا بتواند
به شکل مناسبتر و پایدارتری مسألهای که
هم برای آنها مهم اســت و هم برای آحاد
جامعه -یعنی مســأله برخورداری عمومی از
مسکن باکیفیت را -برآورده کنند.

وجود تعارض در هدفگذاریهای دولت؛
از افزایش نرخ جمعیت تا مسکنهای
 25متری

این اســتاد دنشگاه در پاســخ به این پرسش
که آیا زندگــی در این خانهها میتواند میزان
نارضایتــی افــراد را بــه صــورت بلندمدت
افزایــش دهد؟ بیان کرد :باید توجه داشــت
کــه ما با یک تناقض جدی روبهرو هســتیم
که متأســفانه ناشــی از ا ِعمال ســلیقههای
گوناگون اســت .درواقع تعارضی اساســی و
بنیــادی بین هدفگذاریهــای کالن دولت
در سیاســتها و برنامههایش وجــود دارد.
برای نمونه دولت یــک برنامه بحثبرانگیز
در زمینه ترغیب مردم به افزایش فرزندآوری
و باال بردن نرخ رشــد جمعیت در کشــور در
دســت اجرا دارد و از ســویی دیگر در ارتباط
با مسأله مسکن ایدههای عجیب این چنینی
را مطــرح میکند.کرمانی توضیــح داد :این
موارد به شکل بنیادینی با یکدیگر در تعارض
هســتند؛ بنابرایــن میتوانیم انتظار داشــته
باشــیم تا خانوادههای کمبرخوردارتر تمایل
بیشتری به سکونت در واحدهای ارزانتر که
همراه با متراژ پایینتر اســت داشته باشند .از
سویی دیگر شواهد نســبت ًا روشنی داریم که
براساس شواهد جمعیتشناختی نرخ باروری
و فرزندآوری در گروههای فرودســت جامعه
به دالیل گوناگون باالتر است .بنابراین زمانی
که این دادهها را کنــار هم میگذاریم ایجاد
نگرانی میکند؛ چراکه مســیری که در حال
ترســیم شدن است به نقطهای نامناسب ختم
میشود.
نسلهای آینده دید مثبتی به ما نخواهند
داشت

این استاد دانشــگاه خاطرنشان کرد :بایستی
تعجیل و نگاههای کوتاهمدت را کنار گذاشت
و با افقهای وســیع به مسائل نگریست .ما
در حال حاضر در حال ســاخت ایران 1500
و  1600هستیم؛ بنابراین نمیتوانیم با چنین
شرایطی تصور روشــنی از افتخار نسلهای
آینده نســبت به خود داشــته باشیم؛ چراکه
شهرها را پر از محوطههای کوچک کردهایم
که هیچ شــباهتی به مختصــات واحدهای
مسکونی در تاریخ ایران ندارد.

معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شــركت توانير با اشاره به وضعيت مصرف برق در كشور
بيان كرد :تا امروز ميزان مصرف برق در كشور  5.8درصد رشد داشته كه ميزان اين رشد در
سال پيش ،تنها يك درصد بود.
به گزارش صبح امروز و به نقل از پايگاه خبري توانير ،مصطفي رجبي مشــهدي در حاشــيه
بازديد از طرح هاي صنعت برق خراســان و اولين پروژه استفاده از روش حفاري افقي جهت
دار در احداث خطوط كابلي زيرزميني فوق توزيع  HDDدر شــهر مشهد درباره وضعيت پيك
مصرف برق در تابســتان اظهار كرد :قطعا با ادامه اين رشد ،امكان پاسخگويي به نياز موجود
در شــبكه وجود نخواهد داشــت .در حال حاضر حداكثر توان تامين برق در كشور  60هزار
مگاوات اســت؛ به همين جهت براي اينكه بتوانيم از اعمال خاموشي جلوگيري نمائيم  ،الزم
است توصيه هاي مربوط به مديريت مصرف در بخش خانگي جدي گرفته شود.
وي ادامه داد :البته همكاري خوبي در بخش كشــاورزي و توليد با صنعت برق وجود دارد كه
ميزان بهره برداري خود را در اوج مصرف قدري كاهش مي دهند .خوشــبختانه سال گذشته
بــا حدود  1000مگاوات مصرف كننده صنعتي و توليدي جديد قرارداد منعقد شــد و در حال
حاضر بخش صنعت در رشد پيك بار حدود  40تا  50درصد سهم دارد .بخش ديگر اين رشد
مصرف نيز ناشي از مصرف مشتركان خانگي است .براساس آمار ساالنه يك ميليون مشترك
به شبكه سراسري برق اضافه مي شود و به همين جهت استفاده از كولرهاي گازي به تناسب
تعداد مشتركان رو به افزايش است.
رجبي مشــهدي با بيان اينكه بايد توجه داشــت هر كولر گازي حدود  4تا  5برابر يك كولر
آبــي مصرف برق دارد ،گفت :منازل برخوردار از كولر گازي معموال  2تا  3دســتگاه كولر يا
حتي بيشتر اســتفاده مي كنند؛ در حالي كه تعداد كولرهاي آبي كمتر است و همين موضوع
مصرف را افزايش مي دهد.
معــاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شــركت توانير اضافه كــرد :براي كنترل اين مصرف،
تعدادي نيروگاه جديد از دوره پيك سال پيش احداث شد كه تا پايان تابستان امسال به 3000
مگاوات نيروگاه جديد دست خواهيم يافت .در بخش مديريت مصرف نيز حدود  350ميليارد
تومان پاداش خوش مصرفي به بخش كشــاورزي و صنعت اعطا شده كه اين فرايند امسال
نيز ادامه پيدا خواهد كرد .عالوه بر اين سال گذشته به آن دسته از مشتركان خانگي كه زير
الگوي مصرف ،برق مصرف مي كنند  106ميليارد تومان پاداش اعطا شد.
وي در بخش ديگري از اين گفت وگو با اشاره به بازديد خود از تاسيسات و طرح هاي جديد
صنعت برق خراســان گفت :يكي از موضوعات اساســي صنعت برق ،اين است كه در هسته
مركزي كالن شــهرها رشد ساخت و ســاز ها افزايش قابل توجهي داشته و همين موضوع
موجب افزايش فزاينده مصرف برق شده است .تامين نياز برق متناسب با اين افزايش مصرف
نيازمند برخي زيرســاخت ها است كه براي ايجاد آن الزم است سرمايه گذاري هاي سنگين
و استحصال زمين براي احداث پست هاي برق اختصاص يابد.
ســخنگوي صنعت برق تصريح كرد :حال ممكن اســت با توجه به تراكم شهرها ابعاد زمين
هاي موجود كفايت الزم براي طرح هاي صنعت برق را نداشته باشد .همچنين براي احداث
شــبكه هاي مربوط نيز نيازمند ســرمايه گذاري زيادي اســت .در اين بازديد  2طرح مورد
بررســي قرار گرفت كه نخستين آن پستي اســت كه در فضاي  130متر مربعي به صورت
تك ترانســفورماتور در خيابان جانباز مشهد قرار است راه اندازي شود .نكته اساسي اين طرح
كاهش چشمگير ابعاد زمين مورد استفاده بوده كه براي اين منظور از فضاي عميق زير زمين
استفاده شده است .چنين ابتكاري هزينه هاي سرمايه گذاري را به شدت كاهش خواهد داد.
رجبي مشــهدي خاطرنشان كرد :همچنين اين نحوه احداث پســت موجب مي شود تلفات
شــبكه هاي توزيع به حداقل كاهش يابد چراكه در نتيجه به ثمر رســيدن اين پروژه فاصله
پست هاي فوق توزيع تا محل مصرف كاهش خواهد يافت.
معــاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شــركت توانير بيان كرد :ابتكار ديگري كه امروز مورد
توجه قرار گرفت ،شيوه جديد كابل كشي ها بود .يكي از روش هاي موجود براي اين منظور
احداث تونل اســت كه هزينه هاي زيادي را در پــي دارد و به ازاي هر كيلومتر از يك تونل
انرژي ،بايد بيش از  15ميليارد تومان هزينه ســاخت دارد .با اين حال در روش به كار گرفته
شــده توسط شركت برق منطقه اي خراسان ،هزينه ها كاهش و سرعت عمل افزايش يافته
است و اين روش مي تواند مدل خوبي براي اجرا در كالن شهرهايي مانند تهران باشد.
وي با تاكيد بر اينكه صنعت برق ناچار از ابتكار براي پيشبرد طرح هاي خود است ،گفت :ما
از همه ابتكاراتي كه در شــركت هاي برق منطقه اي پياده سازي مي شود ،بهره برداري مي
كنيم .اين طرح ها و ابتكارات با توجه به افزايش هزينه ســرمايه گذاري ها كه  3تا  4برابر
افزايش داشــته و چالش تهيه زمين در كالن شهرها بســيار مقرون به صرفه بوده و موجب
كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري و همچنين دسترسي راحت تر به تاسيسات است.

صبح امروز به بررسی دالیل معضالت به وجود آمده برای گوشت مرغ میپردازد؛

خداحافظی مرغداران

خبرنگار

سیده ریحانه موسوی

چندی پیــش مدیرعامل
اتحادیــه مرغــداران
گوشــتی استان خراسان
رضوی مطرح کرده بود
که انجمن صنفی به عنوان
توزیعکننــدگان جزئی ،مرغ
را از مرغــدار میخرند ،به
کشتارگاه میبرند و مراحل
پاالیش و بستهبندی انجام
میشــود ،در نهایــت مرغ
بســتهبندی شــده و آماده
توزیــع در مغازهها بوده که این قیمت  ۱۵هزار
و  ۵۰۰تومان تعیین شده است ،با این قیمت ما
صددرصد ضرر میکنیم.
به گزارش روزنامه صبح امروز ،اخیراً تشکلهای
تولیدی گوشــت مرغ در بیانیهای اعالم کردند
که :قیمتگذاری بر روی گوشت مرغ در آخرین
جلسه ستاد تنظیم بازار ،بدون حضور نمایندهای
از تولیدکنندگان و بدون در نظر گرفتن نظرات
تخصصی وزارت جهاد کشــاورزی بوده که این
نوع قیمتگذاری پیامدهایی از جمله کمبود مرغ
و افزایش قیمت آن را در پی خواهد داشت.
فارغ از اینکــه افزایش قیمت مرغ میتواند چه
میزان در کاهش تقاضا و مصرف خانوارها برای
اســتفاده از این فراورده گوشــتی تأثیر بگذارد
بهدنبال این پرســش هســتیم که آیا افزایش
قیمتهــا در این زمینه میتوانــد تبعاتی چون
بسته شدن مرغداریها و باز هم تعدیل نیروی
کار به همراه داشــته باشد یا خیر؟ برای بررسی
این موضوع به ســراغ دوتن از مرغداران استان
رفتیم تا دغدغههایشــان در این زمینه را جویا
شویم.
سویا ،ذرت و ریزمغذیها برخالف ادعای
دولت افزایش قیمت داشته است

مدیر یکی از مرغداریهای اســتان اظهار کرد:
مرغ نباید گران شــود ،اما چگونــه باید به این

راهکار رسید؟ دولت ادعا دارد که نهادهها یعنی
واردات ذرت ،سویا ،واکسن و ریزمغذیها را به
قیمت ارز مرجع؛ یعنی ارز هزار و ۲۰۰تومانی به
دســت مصرفکننده میرساند .ارز مرجع یعنی
ذرت کیلویی هزار و  ۳۵۰تومان و سویا کیلویی
 ۲هزار و ۴۰۰تومان ،در صورتی که این ادعای
دولت صحیح نیست و ســویا به قیمت  ۸هزار
تومان و ذرت نیز به قیمت  ۲هزار و  ۸۰۰تومان
به دست تولید کننده میرسد؛ یعنی چیزی حدود
سه برابر در ســویا و دو برابر در ذرت ،واکسن
و ریزمغذیها هم  ۳تــا  ۴برابر افزایش قیمت
داشته است.
افزایش قیمت مرغ ،به ضرر مرغداران است

علی سیدی در گفتوگو با خبرنگار صبح امروز
افزود :ما به دنبال گرانی مرغ نیســتیم ،بلکه به
دنبال نهاده هســتیم نهادهای که دولت با نرخ
مصوب وارد کشور کند؛ زیرا اگر بهعنوان مثال
امروز قیمت مرغ  ۳۰هزار تومان اعالم شــود و
ذرت و ســویا  ۳برابر شودمرغدار ضرر میکند.
زمانی که دولت این نهادهها را مستقیم به دست
مرغدار برساند مرغدار ضرر نمیکند و به دنبال
گرانی نیز نخواهد بود؛ زیرا گرانی قیمت به نفع
مرغدار نیست.
در صورت عدم ارائه نهاده دولتی ،قیمت مرغ به
 40هزار تومان میشود
وی با بیــان اینکه «اگر دولــت بتواند به نرخ
مصوب ،نهاده در اختیار مرغدار قرار دهد دلیلی
ندارد که مرغ گران شــود ،اما اگر نتواند قیمت
مــرغ ،به زودی به مرز  ۳۰تــا  ۴۰هزار تومان
خواهد رسید» خاطرنشان کرد :اکنون هر مرغدار
که مرغ خــود را بار میزند دربهای مرغداری
را میبنــدد و روز به روز تعــداد مرغداریها در
حال کاهش اســت؛ زیرا نهاده آنقدر گران شده
که مــرغداران توان خریــد آن را ندارند و این
امر مســلمی اســت که وقتی مرغداران نتوانند
جوجهریزی کنند قیمت مرغ گران میشــود و

دولت مجبور به واردات است.

پرداخت یارانه از جیب مرغداران

یــک مرغدار دیگر در این رابطه تشــریح کرد:
دولــت تاکنون از جیب مرغدارن یارانه پرداخت
میکرده اســت در غیر این صورت قیمت مرغ
بیشــتر از این رقمها بود .مرغداران در شــب
عیــد جوجه را به قیمت  ۴هــزار و  ۸۰۰تومان
خریــداری کردند و بعد از  ۴۵تــا  ۵۰روز و با
احتســاب هزینههایــی که صــرف پروش آن
کردنــد ،مرغ را کیلویی  ۵هــزار و  ۸۰۰تومان
فروختنــد؛ به همین دلیل حداقــل  ۶تا  ۷هزار
تولید کننده و مرغدار از چرخه تولید خارج شدند
و زمین خوردند.
مرغداران به دنبال نهاده با قیمت دولتی
هستند

وی بــا بیان اینکه «اگر ایــن قیمت مصوب با
قیمت نهادههایی که ســازمان جهاد کشاورزی
اعــام میکند ،باشــد مرغدار ضــرر نخواهد
کرد» خاطر نشــان کــرد :اگر دولــت و جهاد
کشــاورزی ذرت را که خودشان به قیمت هزار
و ۵۰۰تومــان برای هرکیلو و ســویا را  ۲هزار
و  ۴۵۰تومــان برای هرکیلو مصوب کردهاند به
مــرغداران بدهند با قیمــت مصوب مرغ ،ضرر
نخواهند کــرد در غیر اینصــورت مرغداران
جوجهریزی نخواهند داشــت؛ زیــرا تنها با این
کار میتواننــد از متضرر شــدن خود جلوگیری
کنند.
حقیقتگو تصریح کرد :من خودم بهعنوان یک
مرغدار حدود پنج ماه اســت کــه واحدم خالی
است و جوجهریزی نکردهام ،زیرا با هر جایی که
برای خرید نهاده تماس میگیرم ،قیمت سویا را
که قرار بود دولت به قیمت  ۲هزار و ۵۰۰تومان
به مــا بدهد را  ۸هــزار و ۵۰۰تومان و قیمت
ذرت را که هزار و  ۵۰۰تومان بود  ۲هزار و ۷۰۰
تومان اعالم میکننــد؛ بنابراین هیچ اطمینانی
برای جوجهریزی وجود ندارد.

فرار سازمان جهاد کشاورزی از تعهدات

وی تأکید کرد :ســازمان جهاد کشاورزی تعهد
دارد که در رابطه بــا تأمین دادهها اقدام نماید،
اما اظهار میکند که تعهــدی ندارد و اگر داده
باشد در اختیار مرغداران قرار میدهد ،اگر نباشد
در اختیارشان قرار نمیدهد .وقتی که دولت ما
را رها کرده اســت و ســازمان جهاد کشاورزی
به تعهدات خــود عمل نمیکند ،مــرغدار نیز
یقین دارد که ضرر میکنــد؛ بنابراین اقدام به
جوجهریزی نمیکند.این مرغدار تشــریح کرد:
اگر مــرغدار بخواهد به صورت آزاد ،نهاده تهیه
کند قیمت مرغ زنده تا زمانی که به کشــتارگاه
و سپس به بازار برسد افزون بر  ۲۰هزار تومان
قیمت خواهد داشت ،آنهم در صورتی است که
قیمتها ثبات داشته باشد.
تثبیت شغلهای فعلی به جای ایجاد
شغلهای جدید

وی تشریح کرد :دولت اظهار دارد که میخواهد
شغل جدید ایجاد کند ،در صورتی که اگر بتواند
همین شغلهای فعلی را تثبیت کند ،برای مردم
کافی اســت .اگر صنعت مرغداری زمین بخورد
چندین شــغل دیگــر نیز به همــراه آن از بین
خواهــد رفت و اگر گرهای از کار این صنعت باز
شود ،گره چندین شغل باز میشود.
در این رابطه براســاس مســائلی که از سوی
مرغداران مطرح شــد به ســراغ مدیر سازمان
جهاد کشــاورزی اســتان رفتیم تا درخصوص
تعهداتی که دارند و چرایی اجرایی نشــدن این
تعهدات به گفتوگو بپردازیم.
نهادهها اختصاص داده شده نیاز استان را
برطرف نمیکند

علی طهماســبی اظهار کرد :تأمین نهادهها از
طریق امور پشــتیبانی دام مــورد پیگیری قرار
میگیرد ،اما متأسفانه نهادههایی که به خراسان
رضوی اختصاص داده شــده نیاز تولیدکنندگان
را تأمیــن نمیکند و پایینتــر از نیاز واحدهای

تولیدی است.

مشکل تأمین ارز و مشکالت توزیع

وی افزود :بخشی از مشکالت موجود دامداران
بــه عدم امــکان تأمین ارز بــرای واردات این
نهادهها برمیگردد؛ زیرا نهادههای کشــاورزی
مانند ذرت و ســویا وارداتی هستند و باید با ارز
دولتی وارد شوند که متأسفانه مشکل ارز وجود
دارد .همچنین در فرآیند توزیع نیز مشــکالتی
وجود دارد .اخیراً سامانه بازارگاه برای جلوگیری
از ســوء اســتفاده و ورود نهادهها به بازار آزاد
طراحی شــده اســت که مشــکالتی را برای
تولیدکنندگان ما به خصوص برای آن دســته از
تولیدکنندگانی که فاقد مجوز هســتند به وجود
آورده اســت .تمام این موارد باعث می شود که
سازمان جهاد کشاورزی برای تأمین نهادهها با
مشکل مواجه شود.
دلیل عدم تولید نهاده در کشور چیست؟

وی در پاسخ به این پرسش که چرا نهادهها در
داخل کشور تولید نمیشود تا متکی به واردات
نباشیم ،ابراز کرد :امکان تولید نهادهها در داخل
کشور وجود دارد ،اما باید اقدامات الزم را برای
افزایــش بهرهوری از اراضی کشــاورزی انجام
دهیم که پیگیریهای آن در دست اقدام است،
اما از گندم و جو فقط بــرای مصارف خوراکی
استفاده میکنیم و فقط ســبوس جو است که

وارد چرخه تولید کنسانتره میشود.
طهماســبی با بیان اینکه «عدم خودکفایی در
تولید نهادههای دامی باعث وابســته شــدن ما
به بازارهای خارجی شــده اســت» تاکید کرد:
دولت باید تمرکز بیشــتری بر روی تخصیص
اعتبار برای وارد کردن نهادههای دامی بگذارد.
همچنین نظارت دقیقتــر و بهتر در امر توزیع
صــورت گیرد تا به میزان مــورد نیاز و الزم و
به درســتی و با رعایت سهمیه مناسب به دست
تولیدکنندگان برسد.
مرغ یک کاالی مصرفی نسبت ًا ضروری در سبد
غذایی خانوار به شمار میرود به همین دلیل به
ســراغ شــهروندان رفتیم تا نظر آنان را در این
خصوص جویا شویم و بدانیم که افزایش قیمت
مرغ چه تأثیری درتغییر سبد غذایی آنان دارد.
مریم احمدی تأثیر گران شــدن مرغ در ســبذ
غذایــی خانوار خــود را این طــور توضیح داد:
وقتی که قیمت مرغ افزایش پیدا کند مســلم ًا
اقشــار متوســط جامعه نیز ترجیح میدهند که
کمتر از مرغ اســتفاده کنند .تهیه مرغ کیلویی
 ۱۵هزار تومان مخصوص ًا بــرای خانوادههایی
که جمعیتشــان باالست بســیار سخت است،
اگرخانوادهای در ماه شــش مــرغ بخرد اکنون
ترجیح میدهد که آن را کمتر کند و مث ً
ال ســه
عــدد خریداری کند در نتیجه میزان خرید افراد

کاهش پیدا میکند.
ایــن شــهروند ابراز کــرد :افــرادی که وضع
اقتصادیشان نامناسبتراست مسلم ًا برای خرید
هر کیلو مرغ دچار مشــکل میشــوند و سعی
میکنند کمتر خریــداری کنند بنده خودم چند
وقت پیش در یکی از مغازههای گوشتفروشی
شاهد بودم که خانمی ســنگدانمرغ میخرید،
ایــن موضوع از لحاظ ســامت هم مشــکل
دارد و میتوانــد آســیبهای زیــادی را وارد
کند .ماهی که بســیار گران اســت و نمیتوان
آنرا خرید گوشــت قرمز نیز همینطور اگر مرغ
هــم به این وضعیت دچار شــود مــا باید تمام
فرآوردههای گوشــتی را از غذاهایمان حذف
کنیم.
محمد حسینی نیز در گفتوگو با خبرنگار صبح
امروز بیان کرد :زمانی که مرغ گران شود کمتر
میخریم؛ زیــرا قدرت خریدمان پایین میآید و
باید طــوری برنامهریزی کنیم که حقوقمان به
همه مواد غذایی که در ســبد خانوار وجود دارد
برسد در غیر این صورت کم میآوریم .خوردن
گوشــت مرغ تأثیر چندانی در ســامتی بدن
ندارد؛ زیرا تمام آن هورمون اســت و حبوبات،
ســبزیجات و میوه را جایگزیــن آن میکنیم،
هرچندکه این مواد غذایی نیز گران اســت اما
چارهای نداریم.

اجتماعی

اهدای عضو
اهدای زندگی
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اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،موجب نجات
و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.مسئول واحد فراهم آوری اعضای
پیوندی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گفت :در نهصدو هشتادو هشتمین ( ۹۸۸
) عمــل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي خانم زهرا جلمبادانی  ۶۲ســاله
كه از بيمارســتان شهید بهشتی سبزوار به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در
مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشــهد معرفی شده بود ،پس از انجام مراحل تأييد

مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارســتان منتصریه تحت عمل جراحي
اهدای عضو قــرار گرفت .دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشــان کرد :کبد زنده یاد
زهرا جلمبادانی در بیمارســتان منتصریه به خانم  ۵۰ســاله ساکن مشهد پیوند
و به بیمار زندگی دوباره بخشــید.وی گفت :قرنيه هاي مرحومه زهرا جلمبادانی
نیز جهت پيوند به بانک چشــم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتي از پوست
مرحومه جهت پيوند به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا(ع) ارسال شد.

بررسی صبح امروز از وضعیت سرقت در روزهای کرونایی:

میزخبر

میانجیگری پلیس با رویکرد فرآیندمحوری

آغاز پویش» من ماسک میزنم» در کشور

بر اســاس اعالم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشــکی رعایت فاصله فیزیکی یک متری
 ۸۲درصد ،اســتفاده از ماسک  ۸۵درصد و اســتفاده از پوشش محافظ چشمی  ۷۸درصد انتقال
ویروس را کاهش میدهد.

ذخایر خونی استان در وضعیت قرمز

بــه گزارش صبح امــروز ،باتوجه به گرمی هــوا و اعالم عدم حضور در مراکــز پرتردد ،تعداد
اهداکنندگان خون نیز کاهش چشــمگیری داشــته و در صورت تداوم این شرایط قطعا پوشش
مراکز درمانی با مشــکل مواجه میشــود و به همین جهت این ســازمان به حضور در مراکز
انتقــال خون و اهــدای خون تاکید کــرده تا باحضــور در پایگاهها به یاری بیمــاران نیازمند
خون بشتابند.

آمار رو به صعود کرونا در ایران

سیما سادات الری ،سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تا امروز (  ۸تیر
 )۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و  ۴۸۹بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی شد که هزار و  ۴۰۶مورد بستری شدند .با این حساب ،مجموع بیماران کووید۱۹
در کشور  ۲۲۲هزار و  ۶۶۹رسید و و با فوت  ۱۴۴نفر در  ۲۴ساعت گذشته ،شمار جان باختگان
کرونا در کشور به  ۱۰هزار و  ۵۰۸نفر رسید.

عدم اقبال مردم از بازگشایی مهدهای کودک

دکتر غالمحسین حقدادی،معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی اظهارداشت:
پس از بازگشایی مهدهای کودک اســتان از تاریخ 24خرداد ماه تنها 28درصد مهدهای استان
موفق به پذیرش کودک شــدند که در مقایســه با اسفند ماه  98ورودی مهدهای کودک به زیر
5درصد رسیده است.

ریختن قبح مصرف علنی مواد مخدر

شــهناز رمارم،رییس شورای اسالمی شهرستان مشــهد گفت :اگر امروز میگویند معتاد مجرم
نیست دلیل نمیشــود معتادان به راحتی در معرض دید عموم و مکانهای عمومی مواد مخدر
مصرف کنندو اکنون با اســتعمال علنی مواد مخدر در ســطح شــهر ،قبح رفتارهای بیمارگونه
مصرف مواد مخدر در حال ازبین رفتن اســت و چنین صحنههایــی در مناطق کم برخوردار و
حاشیه بیشتر به چشم میخورد.

آغاز طرح سنجش سالمت نوآموزان در خراسان

رییس اداره آموزش و پرورش اســتثنایی خراســان رضوی از آغاز فرآیند نوبتگیری در اجرای
«طرح ســنجش سالمت نوآموزان» بدو ورود به دبستان از تاریخ  17تیرماه در این استان خبر
داد.

لرزش در سنگان خواف

زلزلهای به بزرگی  ۳.۵در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) روز یکشنبه بخش سنگان از توابع
شهرستان خواف در استان خراسان رضوی را لرزاند.

تجویز سیتیاسکن ریه برای بیماران حاد کرونایی

ساســان توانا ،یک فوق تخصص بیماریهای ریه معتقد اســت که هرچند سی تی اسکن ریه
حساسیت بیشتری نسبت به تست  PCRبرای شناسایی کرونا دارد ،اما به علت خطر اشعه فقط
باید برای بیماران با شرایط حاد یا کسانی که بیماری زمینهای دارند ،استفاده شود.

ابالغ الزام دستگاهها به رعایت مناسب سازی

محمد نفریه ،معاون امور توانبخشــی سازمان بهزیستی کشور گفت :بر اساس ضابطه  ۲۴۶امور
نظام فنی اجرایی ســازمان برنامه و بودجه ،دســتگاههای اجرایی ملزم به رعایت مناسبسازی
شدند و بخشنامه آن نیز ابالغ شد.

فاجعه ترکیب سرما و کرونا

محمدمهــدی گویــا ،رییس مرکــز مدیریــت بیماریهای واگیــر وزارت بهداشــت با بیان
اینکــه مــا در موج ســنگین بیماری به ســر میبریم ،گفــت :نمیدانیم در فصل ســرما چه
اتفاقی میافتد و قابل پیشبینی نیســت کــه کرونا با بیماری مانند آنفلوآنزا همزمان شــود و
چــه اتفاقات غیرقابــل پیشبینی رخ میدهــد ،این مــوارد از نگرانیهای وزارت بهداشــت
است.

سرقت ها نسبت به پارسال کاهش
داشته است

گفت :پلیس ترمیمی و گشت رضویون در
مناطق جرمخیز خود دلیلی بر کاهش نزاع
و درگیری ها است.

افزایش  ۲۴درصدی سرعت در
کشفیات

وی تصریح کرد :حضور موسسات حفاظتی
مراقبتی و نگهبانان محله و مســلح خود
دلیل بیشــتری بر کاهش سرقتها داشته
تا جایی که با حضور نگهبانان در بانکها
سرقتهای مسلحانه به صفر رسیده است.
بوستانی با اشــاره به عدالت ترمیمی بیان
کرد :ظهور عدالــت ترمیمی نتیجه یکی
از تحــوالت به وجود آمــده در نگرش به

بیشترین سرقتهای
مســلحانه دراستان
خراســان رضوی طی
سال های ١٣٩٨تا١٣٩٤
گزارش شــده است لذا
پیشگیری وکنترل این
سرقتها در دستور کار
پلیس قــرار گرفت که
دراین راستا به منظور
ارتقا ضریــب امنیت
بانک ها بسته حفاظتی
امنیتی توســط پلیس
ابالغ گردید

رویکرد متوازن به شرایط جرم

رییس پلیس پیشگیری اســتان خراسان
رضوی ابــراز کرد :عدالت ترمیمی رویکرد
متوازن و همه جانبه به شــرایط جرم است
و تــاش مینماید بــا ابزارهایــی مانند
میانجیگــری بتواند نه تنهــا منافع تمام
آسیبدیدگان ناشی از جرم را تامین نماید،
بلکه زمینههــای بازپذیری و باز اجتماعی
شدن مجرم را فراهم آورد.
وی تبیین کــرد :تحقق اهــداف عدالت
ترمیمی مســتلزم وجود کنشگرانی است
که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت
ترمیمــی ،به اصول آن نیز اعتقاد داشــته
باشند .بیتردید پلیس بعنوان یکی از مهم
ترین نهادهای مســئول پاســخ دهی به
پدیده مجرمانــه و بعنوان اولین نهاد مورد
رجوع بزه دیدگان پس از وقوع جرم ،نقش
مهمی در اجرای برنامههای ترمیمی دارد.
ســرهنگ بوســتانی توضیــح داد :در
پیشــگیری انتظامی جامعه محور از جرم،
پلیــس عالوه بر بهرهگیــری از ابزارهای
تعریف شــده در نظام عدالــت کیفری ،از
همکاری و مشــارکت نهادهای اجتماعی
و دولتی بــرای کنترل عوامل ایجاد کننده
جرم استفاده میکند.
میانجیگری پلیس با رویکرد
فرآیندمحوری

وی افــزود :نتایــج بیانگر آن اســت که
نقــش میانجیگــری پلیس بــا رویکرد
فرآیندمحوری و با استفاده از ظرفیتهای
جامعه محلــی ،با امــکان تاثیرگذاری بر
شــرایط فردی و اجتماعی مجرم ،گرایش

دوشنب ه
هایمردمی

کالهبرداران در پوشش تامین اجتماعی

اختصاص دو بخش بیمارستان قایم به بیماران کرونایی
دکتر حســن خدا پرست ،مدیر مرکز آموزشی پژوهشی درمانی قائم(ع) از اختصاص دو بخش به
بیمــاران کرونایی خبر داد و اظهار کرد :همچنین یک بخش مراقبت های ویژه با  ۱۷تخت نیز
برای بیماران حاد مبتال به کووید ۱۹-نیز در این مرکز در نظر گرفته شده است.

رایین امان الهی

مشهد در وضعیت قرمز

دکتر حمیدرضا رحیمی ،رییس گروه اطالعرســانی بیماری کووید ۱۹ -دانشــگاه علوم پزشکی
مشهد گفت :هماکنون  ۳۵۰بیمار مبتال به کووید ۱۹-در بیمارستانهای مشهد بستری هستند
و بر اساس گزارش اخیر وزارت بهداشت وضعیت کرونا در مشهد و استان خراسان رضوی قرمز
اعالم شده است.

خبرنگار

اجبار استفاده از ماسک از  15تیر در اماکن عمومی

رئیس جمهور در موضوع کرونا با تاکید بر اینکه برای مقابله با کرونا همه باید اصول بهداشــتی
را رعایــت کنند و راه دوم نداریم ،افزود :از  15تیر ماه ،زدن ماســک در تمام محل های تجمع
الزامی می شود.

در ایام شــیوع ویروس
کرونــا بســیاری از
کســب و کارهــا
تعطیل و فعالیتهای
اقتصادی با کسادی و
شیب نزولی مواجه شد
امــا در همین شــرایط
برخــی جرایــم نظیر
ســرقت روند افزایشی
داشت که البته با کمی
دقــت و خودمراقبتــی
میتوان ســارقان را در رســیدن به نیات
شومشان ناکام گذاشت.
زمزمههای افزایش ســرقت طی ماههای
گذشته از شهرها و استانهای مختلف به
گوش میرسد اما هنوز پاسخی قطعی در
خصوص علت این افزایش داده نشدهاست
اما طبــق برخــی اظهارنظرهــا ،آزادی
زندانیان و اعطــای مرخصی به مجرمان
و ســارقان در پی شــیوع ویروس کرونا
میتوانــد از دالیل افزایش ســرقتها در
ماههای اخیر باشد.
از آنجــا که امنیت تعطیلــی ندارد ،پلیس
از همــان ابتدا با تشــدید ماموریتها در
اســتانهای مختلف تالش داشته و دارد
عرصه را برای جوالن مجرمان تنگ کند
اما سارقان حتی در شرایط کرونایی نیز به
همنوعان خود رحم نمی کنند و با رشــد
صعودی سرقت در این ایام مواجه بودهایم.

به گــزارش صبح امروز ،ســرهنگ علی
بوستانی در مصاحبه با خبرنگار این رسانه
در خصوص وضعیت ســرقت در اســتان
در برهه زمانــی کرونا ،افزود :رصد کردن
مجرمان و بانکهای اطالعاتی که توسط
پلیس به روز رســانی شــده بسیار کمک
کرده در کاهش جرائم داشته است.

عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو
دهه گذشته است.

علیرغــم هشــدارهای مکرر ســازمان
تأمیــن اجتماعی و تأکید این ســازمان
مبنی بر اینکه هیچگاه تماســی از سوی
این ســازمان برای دریافت وجه در قبال
خدماتی از قبیل تمدیــد اعتبار دفترچه،
کارت هوشمند درمان و ...با بیمه شدگان
و بازنشستگان انجام نمیشود ،متاسفانه
شاهد فریب برخی از بازنشستگان و بیمه
شدگان توسط افراد کاله بردار هستیم.
ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا صدور
اطالعیهای بار دیگر از بیمه شــدگان و
بازنشســتگان سازمان تأمین اجتماعی خواســت توجه داشته باشند که هر نوع تماس تلفنی یا مراجعه
حضــوری افراد و یا نمایندگان شــرکتهایی با عنوان همکاران ســازمان تأمین اجتماعی به منازل و
تقاضای وجه برای ارائه هر نوع خدمتی قطعا کالهبرداری اســت و هرگز از ســوی این سازمان انجام
نمیشود.
در این اطالعیه آمده اســت :عدم نیاز به تمدید اعتبار دفترچههای تأمین اجتماعی نیز به هیچ عنوان
منجر به دریافت وجه از بیمه شــدگان و بازنشســتگان نخواهد شــد و روشهای ششگانه استعالم
غیرحضوری اعتبار دفترچهها به منظور تســهیل امور بیمه شدگان طراحی شده است که سه روش آن
اینترنتی و سه روش نیز غیر اینترنتی است و همه این روشها در حال حاضر در دسترس بیمه شدگان
اســت.این اطالعیه میافزاید :اعتبار دفترچه های درمانی که در اختیار بیمه شدگان این سازمان قرار
دارد از طریق بارکدخوان تعبیه شــده( با استفاده از دوربین موبایل) و یا ورود کدملی در وب اپلیکیشن
به نشــانی  ،pwa.tamin.irاز طریق بستر  USSDبا شــماره گیری کد دستوری  *۴*۱۴۲۰*۱#یا
 ،*۴*۱۴۲۰#کد دستوری *۱۶۶۶#بیمه سالمت و ســامانه اینترنتی به نشانی medical.tamin.ir
قابل اســتعالم است.در پایان این اطالعیه آمده اســت که بیمه شدگان و بازنشستگان سازمان تأمین
اجتماعــی در صورت مواجهه با تماس تلفنی یا مراجعه حضوری افرادی برای دریافت وجه؛ موضوع را
به پلیس و مراجع قضایی اطالع دهند و برای کسب اطالع بیشتر و دریافت مشورت با مرکز ارتباطات
مردمی سازمان تأمین اجتماعی با شماره تلفن  ۱۴۲۰تماس بگیرند.

مرزبانی

مجــدد وی را در ارتــکاب جرائم کاهش
اســت و به عبارتی میتوان بیان نمود ،هر
قدر گرایــش پلیس در نقش میانجیگری
به ســمت فرآیندمحوری باشــد ،از تکرار
بــزهکاری مجــرم پیشــگیری شــده و
برعکس هر قــدر گرایش پلیس در نقش
میانجیگــری به ســمت نتیجه و کاهش
تراکم پروندهها متمرکز شود ،امکان تکرار
بزهکاری مجرم افزایش پیدا میکند.
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی
خراسان رضوی گفت :بیشترین سرقتهای
مسلحانه دراســتان خراسان رضوی طی
ســال های ١٣٩٨تا ١٣٩٤گزارش شــده
است لذا پیشــگیری وکنترل این سرقتها
در دستور کار پلیس قرار گرفت که دراین
راســتا به منظور ارتقا ضریب امنیت بانک
ها بســته حفاظتی امنیتی توســط پلیس
ابالغ گردید.
وی خاطر نشــان کرد  :با اجرای بســته
حفاظتــی امنیتــی به منظور پیشــگیری
از وقــوع جرایــم و با بهرهگیــری ازتوان
موسسات حفاظتی مراقبتی وبه کارگیری
نگهبانان مســلح این موسســات از سال
 ١٣٩٤تــا کنــون شــیب تنــد کاهش
سرقتهای مسلحانه وبه صفررسیدن آنها
را در استان شاهد هستیم.
هشدارهای پلیس برای پیشگیری
ازسرقت درمراکز تجاری وشلوغ

سرهگ بوســتانی اذعان کرد :از به همراه
داشــتن طال وجواهر واشــیا غیرضروری
گران قیمــت هنگام خرید پرهیزشــود و
ازکارتهــای اعتبــاری وعابربانک برای
خرید اســتفاده نموده و از قراردادن رمز در
کنار آن خودداری نمائید.

عدالــت ترمیمــی
رویکــرد متــوازن و
همه جانبه به شــرایط
جــرم اســت و تالش
مینماید بــا ابزارهایی
ماننــد میانجیگری
بتواند نــه تنها منافع
تمام آســیبدیدگان
ناشــی از جرم را تامین
نماید ،بلکه زمینههای
بازپذیری و باز اجتماعی
شــدن مجرم را فراهم
آورد

وی ادامه داد :بیشــتر از نیــاز روزانه وجه
نقد به همراه نداشــته باشــید و کیفتان را
نزدیک به بدنتان و یا در دســتی که آزاد
است نگه داشته و دراماکن پر تردد مراقب
تماس بدنی افرادناشــناس با خود باشید و
نیز درمراکز خرید با ازدحام جمعیت مراقب
کیف دستی و اشیا همراه خود باشید.
سرهنگ بوستانی تاکید کرد :حتی االمکان
از وســایل نقلیه عمومی استفاده شود ودر
صورت اســتفاده از خودروی شخصی آن
را در پارکینگ عمومــی پارک کرده و در
صورت عدم دسترسی به پارکینگ ،خودرو
خود را در محلهــای قابل دید و جاهای
مطمئن پارک نموده و از تجهیزات ایمنی و
تاخیری همانند قفل پدال و فرمان استفاده
نمائید و ازقراردادن مدارک و اشــیا قیمتی
در داخل خودرو خودداری شود.

کشف بیش از  42کیلو گرم مواد افیونی توسط مرزبانان خراسان رضوی

جانشین مرزبانی استان خراسان رضوی از کشف بیش از  42کیلوگرم مواد افیونی و دستگیری  3قاچاقچی
توسط مرزبانان این استان خبر داد .
سرهنگ « حسین ابراهیمی « در تشریح این خبر گفت  :در راستای برخورد قاطع با قاچاقیچان مواد مخدر
 ،مرزبانان این فرماندهی در ســتاد اســتان با اشرافیت اطالعاتی موفق شــدند مقادیری مواد مخدر از نوع
تریاک را کشف نمایند .
وی در ادامه افزود :مرزبانان فرماندهی مرزبانی اســتان با اشــرافیت اطالعاتی و طی یک عملیات تلفیقی
موفق شــدند از یکدســتگاه خودروی سواری  42کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و  3قاچاقچی
را نیز دستگیر نمایند .
سرهنگ « ابراهیمی « با اشاره به هوشیاری باالی مامورین عنوان داشت :در این عملیات از قاچاقچیان 2
دستگاه خودرو نیز توقیف و تحویل مراجع قضایی گردید .
جانشــین مرزبانی اســتان در پایان گفت  :خط قرمز مرزبانان ورود مواد مخدر به کشور است و مرزبانان با
تالشی مضاعف همواره با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد قاطعانه دارند .
کشف کاالی قاچاق توسط مرزبانان هنگ تایباد

فرمانده مرزبانی اســتان خراسان رضوی از کشف بیش از  153میلیون ریال کاالی قاچاق توسط مرزبانان
هنگ تایباد خبر داد .
ســردار « جان نثار» فرمانده مرزبانی استان خراســان رضوی در تشریح این خبر گفت  :در راستای مبارزه
بــا قاچاق کاال و پیروی منویات مقــام معظم رهبری در جهت حمایت از تولیــدات داخلی  ،مرزبانان این
فرماندهــی مقتدرانه برای تحقــق تدابیر معظم له تالش نموده و موفق شــدند مقادیری کاالی قاچاق را
کشف نمایند .
سردار «جان نثار» با اشاره به اینکه این کاالها در  24ساعت گذشته کشف شده اند  ،افزود :مرزبانان هنگ
تایباد مستقر در ایست و بازرســی  17شهریور موفق شدند در بازرسی خودروهای خروجی  3800عدد نوار
تست قند خون و  8دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش  153میلیون و  600هزار ریال را کشف نمایند .
وی در ادامه تصریح کرد :در همین راستا  2قاچاقچی دستگیر و به همراه کاالهای مکشوفه تحویل مراجع
قضایی گردیدند.
فرمانده مرزبانی اســتان در پایان گفت :مقتدرانه در مرزهای اســتان با هرگونه ورود و خروج کاالی قاچاق
مبارزه می کنیم .

گالیههای همسر هنرمند پیشکسوت سینما؛

سرویس فرهنگاین موضوع که هنر
چیست و هنرمند کیست بارها مورد بحث
بوده است و هرکسی تعریف خاص خود را در
این مقوله دارد .اما بیشک سرمایه اصلی یک
هنرمند عشق و عالقهای است که به حرفه
خود دارد .در کمال تاسف باید گفت که در
بسیاری موارد پس از درگذشت یک هنرمند،
به مرور نقش او کمرنگ و حتی بی رنگ
میشود و این جمله که «هنرمند تا ابد زنده
است» بیشتر شبیه به یک شعار کلیشهای به
نظر میرسد.
امروز خبری را در خانه سینما خواندم که نه
تنها متاثر که اندوهگین شدم« .خانه بازيگر
سابق سينما پلمپ شد» .اما چرا؟ چرا خانه
داریوش اسدزاده پلمپ شد و اصال چرا
هیچوقت فریادرسی نیست؟
چندی پیش وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بر
ارتباط مستمر و مؤثر با هنرمندان پیشکسوت
و پیگیری برنامهها ،مسائل و مشکالت آنها
تاکید کرد.
اما پیگیری مشکالت خانواده هنرمندان
پیشکسوتی که سالها برای این مرز و بوم
تالش کرده و موی خود را در این راه سپید
کردهاند ،اما اکنون در قید حیات نیستند بر
عهده کدام نهاد است؟ آیا با فوت یک هنرمند
باید در غلفت نهادهای فرهنگی ،همسر او بی
سرپناه بماند و یا اینکه چه کسی ،چه ارگانی
یا چه سازمانی بر شرایط گذران زندگی
خانواده هنرمندان پس فوت از آنها نظارت
داشته و حمایتشان میکند؟
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خانه داریوش اسدزاده پلمپ شد

چهار دانشآموز خراسان رضوی ،در پویش
کتاب در خانه برگزیده شدند

معاون فرهنگی و رسانه اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
خراســان رضوی گفت :چهار
دانــش آموز خالق خراســان
رضــوی در پویــش کتاب در
خانه،ویژه آخرین نوروز قرن،
برگزیده شدند.
بــه گــزارش صبــح امروز
افشــین تحفهگر ،بــا اعالم
این خبــر افــزود :در ابتدای
ســال  ۹۹و همزمان با شیوع
بیماری کرونا ،دفتر مطالعات
و برنامهریــزی فرهنگــی و
کتابخوانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی با همکاری مؤسسه خانه
کتاب به مناسبت آخرین نوروز قرن و بنا به شرایط پیشآمده در اثر شیوع ویروس کووید،۱۹
پویش ملی «با کتاب در خانه» ویژه کودکان و نوجوانان را در سراسر کشور برگزار نمود.
وی اظهار داشــت :هدف این پویش ،استفاده از فراغت به وجود آمده در خانهها و استفاده از
امکانات موجود در فضاهای مجازی در جهت ترویج اجتماعی کتابخوانی در سراسر ایران و
تشــویق کودکان و نوجوانان به گفتوگو پیرامون کتابهایی بود که خواندهاند .این پوشش
همچنین به دنبال ترویج توجه به امور بهداشــتی در فضاهای فردی و اجتماعی و پر کردن
اوقات فراغت به وجود آمده بودو در آن از شــرکتکنندگان خواســته شده بود ،کتابهایی
که خواندهاند را در یک کلیپ ویدئویی کوتاه معرفی کنند ،یا نظرشان را درباره آن بگویند.
تحفهگر گفت :این پویش در ادامه برگزاری جام باشــگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان
برگزار شــد ،اما محدود به شــرکتکنندگان جام باشــگاهها نبود و همه کودکان و نوجوانان
میتوانستند در آن شرکت کنند.
وی افزود :در این پویش خانمها پریا فاضلی و مائده قدمگاهی از شهرســتان نیشــابور ،خانم
ستایش یوســفی از شهرستان سبزوار و اقای پارســا جاهدی از شهرستان مشهد ،از مقطع
دبســتان برگزیده شــدند .اینجانب ضمن تبریک به این آینده سازان عزیز کشور ،پیروزی و
موفقیت درتمامی عرصههای زندگی را برای ایشــان خواستارم و از خانوادههای این عزیزان
و سایر شــرکت کنندگان در این طرح ،بابت همکاری در گسترش فرهنگ کتابخوانی کمال
تشــکر را دارم .امید آنکه به یاری ایزد مهربان ،تمامی کودکان و نوجوانان سرزمین پاکمان
ایران ،همواره از درخت پر برکت دانش بهره مند باشند»

همسر داریوش اسدزاده جایی برای
زیستن ندارد!

طاهره خاتون میرزایی  23سال با بازیگر
فقید داریوش اسدزاده زندگی کرد و سوم
شهریورماه سال  1398پایان این پیوند بود.
چرا که اسدزاده بعد از تحمل بیماری دارفانی
را وداع گفت .هنوز یکسال از درگذشت این
بازیگر پیشکسوت نگذشته که همسرش در
گفتوگویی با خبرنگار خبرگزاری تسنیم از
اوضاع نامناسبی میگوید که برایش حادث
شده و خانه «داریوش اسدزاده» را پلمپ
کردهاند و او در حال حاضر جایی برای زیستن
ندارد.میرزایی در این تماس تلفنی با بغض و
ناراحتی به کمتوجهی و بیتوجهی نهادهای
فرهنگی و هنری مثل خانه سینما اشاره کرد
که وقتی به نهادهایی مراجعه کرده نتوانسته
مسئولین مربوطه را ببیند.
هیچکسی از آنها سراغ نگرفته ،انگار نه انگار
که روزی داریوش اسدزاده ،در سریالهای
پربیننده تلویزیون مثل «خانه سبز» و
فیلمهای سینمایی استراتژیکی همچون
«یتیمخانه ایران» و «قالدههای طال» ایفای
قول بسیاری از بزرگان هنر،
نقش کرده و به ِ
اسدزاده خودش بخش عمدهای از تاریخ
فرهنگ و هنر این مملکت است.
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فرهنگو هنر

«محمدرضــا اعرابی» از خوانندههای قدیمی موســیقی پاپ بر اثر ابتال به ویروس
کرونا درگذشت.
به گزارش صبح امروز و به نقل از موســیقی ما ،این خواننده از مدتی قبل به دلیل
ابتال به ویروس کرونا در یکی از بیمارســتانهای شهر اصفهان بستری شده بود و

روز گذشته دار فانی را وداع گفت .این خواننده اوایل دهه هشتاد با انتشار آهنگها
و موزیکویدیوهایش به شهرت رسید و از مدتی قبل ،مراحل تولید آثار جدیدش را
آغاز کرده بود .او طی سالهای گذشته چند کنسرت را هم در شهر اصفهان برگزار
کرد اما موفق به حضور روی صحنه در تهران نشده بود.

خواننده پاپ ایران
بر اثر کرونا درگذشت

نمایش آثار عکاس ایرانی در هلند

فردی که مدعی صاحب خانه بودن است

همسر این بازیگر پیشکسوت به این نکته
اشاره کرده که وقتی با «اسدزاده» ازدواج
کرده بعد از مدتی اجارهنشینی در همین خانه،
آقای بازیگر به او گفته ،این خانه را خریده
است .حتی  50درصد از پول خرید این خانه
را خودش داده و اسدزاده هم به او گفته سه
دانگ این خانه متعلق به توست.
او گفت :اسدزاده به من اشاره کرد که بعد از
مرگم همه منزل متعلق به توست که در کنار
دریافت حقوق من بتوانی زندگی کنی .اما
متأسفانه به محض اینکه فوت کردند فردی
که مدعی است صاحب خانه است و البته به
گفته همسرم آنجا را خریده بود ،آمد و مدعی

شد این خانه برای اوست و امروز هم خانه را
پلمپ و بنده را از خانه بیرون کردند.
طاهره خاتون میرزایی در ادامه بیان کرد:
خانه ما حوالی هنگامه شرقی است و من االن
در آژانس حمل و نقلی نشستهام و نمیدانم
باید چه کار کنم .هیچ مسئولی سراغ ما را
نمیگیرد که بعد از  23سال زندگی با هنرمند
واالمقام و دارای درجه یک فرهنگ و هنر،
حاال باید به این وضع دچار شوم.
مسئولین یا تلفنم را برنمیدارند و یا
میگویند جلسهام!

وی در ارتباط با اینکه آیا به کسی از مسئولین
ذیربط هم خبر داده است که چنین اتفاقی
افتاده ،پاسخ داد :به هرکسی هم از مسئولین

ترجمه «شاهنامه» فردوسی به زبان عربی
علی زلیخه از ترجمه «شــاهنامه» فردوســی به زبان عربی خبر داد و خواستار مشارکت
ایران در چاپ کتابهای فرهنگی شــد.به گزارش صبح امروز ،به نقل از روابط عمومی
ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،علی زلیخه ،مترجم منابع ادب عرفانی فارسی به
عربی با ابوالفضل صالحینیا ،رایزن فرهنگی جمهوری اســامی ایران در سوریه دیدار
و گفتوگو کرد.
زلیخه در این دیدار ،ترجمه عربــی «منطقالطیر» فریدالدین عطار را که مجوزچاپآنران
یزازوزارتاطالعرسانیسوریهگرفتهاست،بهرایزنفرهنگیایرانتقدیمکردوخواستارهمکاری این
نمایندگی برای چاپ و انتشار این اثر شد.
این مترجم ســوری افزود :ترجمه عربی از «مثنوی معنوی» مولوی را که به نثر اســت در شش جلد در سال  ۲۰۱۷و ترجمه
عربی دیوان فریدالدین عطار به نظم را در سال  ۲۰۱۹در انتشارات غیردولتی دارنینوی در دمشق منتشر کردم.
او همچنین از ترجمه «شــاهنامه» فردوســی به زبان عربی خبر داد و گفت :امیدوارم طبق برنامهریزی در مدت پنج ســال،
«شاهنامه» را به زبان عربی ترجمه کنم و در انتقال مفاهیم و معانی عالی و ارزشمند این اثر موفق باشم.

ذیربط تماس میگیرم یا تلفنم را برنمیدارد
و یا میگوید جلسهام! واقع ًا برای لحظاتی هم
وقت ندارند شنونده این مشکل اورژانسی من
باشند! میخواستم به اینها بگویم آمدهاند و
مرا از خانه بیرون کردهاند ،حاال چکار کنم؟
همسر مرحوم اسدزاده تأکید کرد 5 :روز به
من مهلت دادهاند که اثاثیهام را ببرم وگرنه
به انباری دادگستری انتقال پیدا میکند .حاال
واقع ًا چکار کنم؟ جالب است زمانی که ایشان
بیمار بود من به دوست ایشان که همان آقای
(ر) است و ادعای مالکیت این خانه را دارد،
اطالع دادم حال ایشان خوب نیست .اما وقتی
ایشان فوت کردند ایشان به من گفتند این
خانه من است و باید اینجا را خالی کنی!

میرزایی :خانه ما حوالی
هنگامه شرقی است و من
االندرآژانسحملونقلی
نشستهام و نمیدانم باید
چه کار کنم .هیچ مسئولی
ســراغ ما را نمیگیرد که
بعد از 23ســال زندگی با
هنرمند واالمقام و دارای
درجه یک فرهنگ و هنر،
حاال باید به این وضع دچار
شوم

تولید انیمیشن «بادها کجا میمیرند» با محوریت بمباران شیمیایی سردشت
در سی و سومین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت ،فیلم انیمیشن «بادها کجا میمیرند»
ساخته «پژمان علیپور» ،آخرین مراحل فنی تولید را پشتسر میگذارد.
انیمیشــن بادها کجا میمیرند کهبهموضوعبمبارانشــیمیایی سردشــت در جریان جنگ
تحمیلی میپردازد ،محصول مرکز گسترش ســینمای مستند و تجربی است .مرحل ه تص
ویرسازیاینانیمیشنشامالنیمیت،کامپوزیتوتدوینتاهفتهآیندهبهاتمامرسیدهوفیلمبهاستودیویص
داگذاریوساختموسیقیمیرســد .مهرشاد ملکوتی صداگذاری این اثر را برعهده دارد و عباس
سرافراز هم موسیقی فیلم را میســازد .برپای ه اعالم کارگردان ،این فیلم حداکثر تا دو ماه
دیگر آماده نمایش خواهد شــد.در خالصه موضوع انیمیشن بادها کجا میمیرند آمدهاست:
موضوعفیلمدربار ه بمبارانشیمیاییسردشتیکیازشهرهایاستانآذربایجانغربیاست که در واقع نخستین شهر شیمیایی شده جهانمحس
وبمیشودکهدرآنازگازخردالستفادهشدهاست.
تمام فیلم ،تراولینگی از روایتی اپیزودیک و نگاهی شاعرانه به زندگی در سردشت ،سه ماه قبل از بمباران شیمیایی ،لحظهی
بمباران (هفتم تیر  )۱۳۶۶وسیوسهسالبعدآناست که تصاویر و اتفاقات به شکل انعکاس در آبی ساکن نشان داده میشود.

اثری از مشهد ،برگزیده جشنواره تئاتر خانگی
«نمایشخانه» شد

فروش یک میلیاردی
سینمای پسا کرونا

مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی از فروش نزدیک به
یک میلیاردی ســینما از روز بازگشایی تا دیشب خبر داد و
افزود :فیلم شــنای پروانه با فروش بیش از  ۶۰۰میلیونی
پیشتاز است.
به گــزارش صبح امروز ،مســعود نجفی دربــاره فروش
فیلمهــای در حال اکران بعد از بازگشــایی ســینماها و
رونمایی از ســایت سمفا اظهار داشــت :رونمایی از سمفا
اقدامی جدید اســت و با توجه به همین تازگی طبیعتامش
کالتوخطاهاییوجودداردکهبهتدریجمرتفعمیشود .دریکهف
تهایکهاینسامانهراهافتاده،گزارشهاییدرموردمشکالتارائهو
رفعشدهاست.
وی افزود :نهایتا تا روز سهشــنبه بخــش گزارشدهی و
آماردهی که بســیار هم مفصل اســت ،فعال خواهد شد.
این سیستم گزارشدهی که در سمفا تا روز سهشنبه فعال
خواهد شد ،بســیار کاملتر و متنوعتر از سایتهای قبلی
اســت .به تفکیک فروشنده ،گیشه ،تخفیفات ،سالن خرید
و  ...اطالعــات به صورت آنالین قابل دریافت اســت که
میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر روابط عمومی سازمان ســینمایی ادامه داد :در حال
حاضر  ۴درگاه بلیتفروشــی فعال است و تا یکی دو روز
آینــده به  ۵درگاه خواهد رســید که طبیعتــا رقابتی بین
درگاهها را به وجود خواهد آورد که مشتری را برای فروش
بلیت جذب میکنند .این رقابت باعث میشود که امتیازاتی
داشته باشند تا مخاطب ترغیب شود به سمتشان برود .در
نهایت این رقابت به سود مشتری خواهد بود.
نجفی با اشــاره به آمار فروش فیلمها پس از بازگشــایی
ســینماها گفت :براساس گزارشــی که تا پایان روز شنبه
گرفتم ،از یک تیرماه که سینماها با فیلمهایی که اکرانشان
در اســفند متوقف شــده بود ،باز شد و از چهارشنبه که دو
فیلم جدید به اکران اضافه شــد ،یعنی از روز یکشــنبه
تا شــنبه ،فروش فیلمها به یک میلیارد تومان رســید .به
صورت دقیق ،فروش فیلمها  ۹۳۳میلیون تومان اســت و
تعداد مخاطبان به  ۴۸هزار و  ۷۸۶نفر رسید.
مدیر روابط عمومی سازمان ســینمایی افزود :فیلم شنای
پروانه ۶۳۱میلیون فروخــت و تعداد مخاطب آن  ۳۲هزار
و  ۳۴۷نفــر اســت .فیلم خوب بد جلف  ،۲ارتش ســری

آثاری از مهرعلی رزاقمنش در فوم میوزیم کشور هلند به نمایش درآمد.
بــه گزارش صبح امــروز و به نقل از هنرآنالین ،آثاری از مهرعلی رزاقمنش در نمایشــگاه
«روی زمین -تصور ،تکنولوژی و دنیای طبیعی» در  Foam museumشــهر آمستردام به
نمایش درآمد.
در اســتیتمنت این نمایشگاه آمده است« :تحوالت تکنولوژی و تغییر سریع آب و هوا اساس ًا
روابط ما با طبیعت را تغییر داده اســت .عکاســی به ما این امکان را میدهد تا جهان و تأثیر
وجود خود بر آن را مشاهده کنیم».
نمایشــگاه «روی زمین -تصور ،تکنولوژی و دنیای طبیعی» با گســترده موضوعی که دارد،
کار  27هنرمند معاصر را گرد هم آورده اســت که در آثار خود در رابطه با انســان ،فناوری و
طبیعت از طریق راهبردهای نوآورانه بصری تأمل میکنند .آنها از واقعیت مجازی ،رسانههای
اجتماعی Google Earth،و ســایر امکانات تصویری که ما با آنها در ارتباط هستیم استفاده
میکنند.
مهرعلی رزاق منش متولد  1362در تهران است .او فعالیت نمایشگاهی خود را از سال  95با
شــرکت در نمایشگاه گروهی عکس در ا ِستراسبورگ فرانسه آغاز کرد و پس از آن آثار خود
را در گالری جرجانی ،گالری راه ابریشم ،گالری اِیجی ،و همچنین نمایشگاههای گروهی در
آمستردام ،برلین و بروکسل به نمایش گذاشته است.
نمایشــگاه «روی زمین» از  20مارس (اول فروردین) آغاز شــده و تا  2سپتامبر 12( 2020
شهریور) برپاست.

۲۶۳میلیون تومان فروختــه و تعداد مخاطب آن  ۱۳هزار
و  ۶۶۱نفر است .فروش سایر فیلمهایی که اکرانشان در
ســینماها ادامه دارد مانند جهان با من برقص ،یلدا ،عطر
داغ ،یادم تورا فراموش ،۴۷ ،سراســر شــب و مستندهای
هنر و تجربه به  ۴۰میلیون تومان رســیده اســت و تعداد
مخاطبان آن  ۲هزار و  ۷۷۸نفر اســت .این در حالی است
کهدرسهروزاولبازگشاییسینماها،بلیتبیشتربهصورتنیمبهاعر

ضهمیشد.
وی در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه آیا فیلم
جدیدی برای اکران اضافه خواهد شد یا خیر ،گفت :فعال با
همین فیلمها اکران ادامه خواهد یافت .در کارگروه بررسی
آسیبهای کرونا در سینما امتیازاتی به ویژه برای فیلمهای
جدید درنظر گرفته شــده است که از آن جمله میتوان به
درنظرگرفته نشدن کف فروش تا سه هفته اشاره کرد.

اثری از خراسان رضوی در فهرست برگزیدگان اولین جشنواره ملی تئاتر خانگی «نمایشخانه»
قرار گرفت.
به گزارش صبح امروز و به نقل از پایگاه تخصصی اطالع رسانی مشهدتئاتر ،نمایش «رستم
و تهمینه» به کارگردانی علیرضا ترابی از مشــهد و خراسان رضوی برگزیده اولین جشنواره
ملی تئاتر خانگی «نمایشخانه» شد.
اختتامیه این جشــنواره روزیکشنبه هشتم تیرماه همزمان در تهران ،بوشهر و  ۹استان کشور
از طریق ویدئوکنفرانس برگزار و برگزیدگان آن معرفی شدند.

در شهر

کاهش  50درصدی
ورود و خروج مسافر
از پایانه های
مسافربری در خرداد
ماه امسال
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طرح راهبردی توس ،سهشنبه در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی تعیین تکلیف میشود

خبر

تغییر نام بولوار حسن آباد به نام
«ایرج یزدان بخش»

معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشهد گفت :ورود و خروج
مســافر از پایانه های مسافربری شهرداری مشهد در خرداد ماه امسال نسبت
به مشــابه سال گذشته حدود  50درصد کاهش داشته است .به گزارش صبح
امروز ،خلیل ا ...کاظمی با بیان این مطلب اظهار کرد :از اول تا  31خرداد ماه
امســال  725هزار و  644مسافر با  62هزار و  354دستگاه اتوبوس ،سواری
کرایه و مینی بوس از طریق پایانه های مســافربری شهرداری به مشهد وارد
یا خارج شده اند.

وی افزود :این درحالی است که از اول تا  31خرداد سال گذشته بیش از یک
میلیون و  413هزار و  607مسافر با  87هزار و  875دستگاه اتوبوس ،سواری
کرایه و مینی بوس به شهر مشهد وارد یا خارج شده بودند.
معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشهد بیان کرد :با توجه به
مقایسه این دو آمار میزان ورود و خروج مسافر از طریق پایانه های مسافربری
به مشــهد در خرداد ماه امسال نســبت به خرداد ماه سال گذشته با توجه به
شیوع ویروس کرونا حدود  50درصد کاهش داشته است.

آبادنی توس در انتظار تصویب طرح راهبردی

دبیر سرویس

محمدعلی علی نژاد

رئیــس کمیســیون
توســعه و بهســازی
توس شــورای شهر
مشــهد گفت :جلسه
جمعبنــدی کمیته فنی
شورای عالی شهرسازی،
درخصوص خط محدوده
و تصویب فعالیت مشاور
در بافــت تاریخی توس
برگزار میشود و خروجی
جلســه بــرای تایید به
شورای عالی شهرســازی و معماری ارسال
می شود.
به گزارش صبح امروز ،سیدمسعود ریاضی به
تشریح آخرین وضعیت طرح راهبردی توس
پرداخت و اظهارکرد :پس از جلسات مختلف،
روز سهشــنبه هفته جاری ،جلسه جمعبندی
در مورد خــط محدوده و تصویــب فعالیت
مشاور در تهران برگزار خواهد شد.
وی همچنین افزود :امیدوارم در این جلســه
شــهردار مشــهد نیز حضور داشته باشد چرا
کــه برخــی تصمیمات ممکن اســت برای
شهرداری بار مالی داشته باشد و شهردار باید
نسبت به تامین آنها متعهد شود.

رئیس اداره نامگذاری معابر و تابلو نویســی شهرداری مشهد از نامگذاری بولوار حسن آباد به
نام ایرج یزدان بخش خبر داد.
بــه گزارش صبح امــروز ،ناهید فربد نیا بــا بیان این خبر اظهار کرد :براســاس مصوبه 30
اردیبهشــت ماه سال جاری در صحن علنی شورای اسالمی شهر مشهد ،قرار بر این شد که
بولوار حسن آباد به نام ایرج یزدان بخش نامگذاری شود.
وی افزود :این جاده شــاهراه ارتباطی بزرگراه آزادی به سمت شهرک صنعتی توس است که
در سال جاری بهسازی شده و طول آن دو هزار و  200متر است.رئیس اداره نامگذاری معابر
و تابلو نویســی شهرداری مشــهد در خصوص علت نامگذاری این معبر به نام «ایرج یزدان
بخش» بیان کرد :ایرج یزدان بخش از کارآفرینان و بزرگ مردان صنعت خراســان رضوی و
کشور بوده است.رئیس اداره نامگذاری معابر و تابلو نویسی شهرداری مشهد بیان کرد :ایشان
بنیانگذار گروه پارت الســتیک بوده اند .وی متولد  1319در شــهر نیشابور بوده و حدود 20
سال در سمت کارشناس ،مدیر کل و معاون مرکز آمار خدمت کرده است و بعد از بازنشستگی
فعالیت خود را در بخش خصوصی آغاز کرده اســت ،این شرکت در حال حاضر باعث اشتغال
بیش از  2000نفر شــده است.فربد نیا خاطرنشان کرد :ساخت سردیس این شخصیت بزرگ
خراســان رضوی در دستور کار سازمان اجتماعی و فرهنگی است که پس از اتمام ساخت ،از
سردیس و تابلو بولوار ایرج یزدان بخش رونمایی می شود.
وی اضافه کرد :هم اکنون ثبت پالکهای شــهری طبق دســتورالعمل نصب پالک مصوب
شورای اسالمی سوم شهر مشهد انجام میشود و در این راستا در  ۳ماه نخست امسال بیش
از چهار هزار پالک برای اماکن مســکونی و تجاری در این کالنشــهر اصالح و نصب شده
اســت.رئیس اداره نامگذاری معابر و تابلو نویسی شــهرداری مشهد گفت :بیشتر پالکهای
نصب شــده در مناطق دو تا پنج شهرداری مشهد بوده و شهروندان میتوانند درخواستهای
خــود برای نصــب و اصالح پالک منازل را از طریق ســامانه  ۱۳۷اعــام کنند .عالوه بر
پاسخگویی به مشکالت مردم در خصوص پالکها گاهی پالک منازل از بین رفته یا میافتد
و از طرفی حتی در مواردی کوچههایی وجود دارد که هیچ منزلی در آن شماره پالک نداشت.
فربد نیا خاطرنشــان کرد :با ابراز بیاطالعی از رایزنی برای انعقاد تفاهمنامه بین شــهرداری
مشــهد و اداره کل پست خراسان رضوی افزود :مقرر شده است در آینده معاونت شهرسازی
شهرداری مشهد پس از اتمام فعالیت ساختمانی و ارائه گواهی پایانکار عالوه بر کد نوسازی
کدپستی منازل را نیز به مالکان ارائه دهد.
وی افزود :فرایندی که موجب ایجاد و نگهداری یک نشــانی رســمی و اســتاندارد جهانی
برای نشــانیهای پستی در حال استفاده شــود «جی نف» نامیده میشود که مخفف عبارت
‹ ›Geocoded national address fileاست.
رئیس اداره نامگذاری معابر و تابلو نویســی شــهرداری مشهد تصریح کرد :خراسان رضوی
دارای سه میلیون و  ۷۸۴هزار مکان و کد پستی است که دو میلیون و  ۸۷۸هزار فقره آن در
شهرها و بقیه در روستاهای این استان قرار دارد.

رئیس شورای شهر مشهد مطرح کرد

تعلل شورای عالی شهرسازی در تعیین
تکلیف طرح منفصل توس

توس اولویت سال 99شورای شهر و
شهرداری

ریاضی با بیــان اینکه تــوس و پروژههای
واقع در این بافت تاریخی جزو اولویت های
ســال  99شورای شهر و شــهرداری است،
گفت :شــهردار درخصوص تعهدات احتمالی
شــهرداری الیحهای را به شورای شهر ارائه
خواهد داد و در جلســه علنی به رای گذاشته
میشود.
رئیس کمیســیون توســعه و بهسازی توس
تاکید کــرد :تصمیمات و مصوبات جلســه
کمیتــه فنــی شــورای عالی شهرســازی
باید معقول و کارشناســی باشــد تا در کنار
تعهداتی که برای شــهرداری ایجاد میشود،
درآمدهایی نیز پیشبینی شود.
ریاضی افزود :عالوه بر شــهرداری مشهد،
نهادهایی چون میراث فرهنگی و گردشگری،
وزارت راه و شهرسازی ،وزارت نیرو و  ...نیز
در این موضوع دخیل هستند و باید هرکدام
به سهم خود ایفای نقش کنند.
امیدوار به خروجی کمیته فنی شورای
عالی شهرسازی

وی با بیان اینکه امیدواریم پس از کشوقوس
های فراوان ،در این جلسه خروجی مطلوب
حاصل شــود ،گفت :تصمیمات کمیته فنی
پس از جمعبندی برای تایید به شورای عالی
شهرســازی و معماری میرود و سپس وارد
فاز تهیه طرح تفصیلی میشود.

وی افزود :ســالها پیش مقام معظم رهبری
در فرمایشــات خود خواســتار رســیدگی به
وضعیــت منطقــه تاریخــی توس شــده و
همچنــان در این مــورد دغدغــه دارند ،با
اینوجود ایــنهمه تعلل در به ســرانجام
رســیدن برنامههای توسعه این منطقه جای
ابهام بســیار دارد و دستکم باید برای مردم
مشخص شــود چه نهاد یا اشخاصی تمایل
به بهبود شــرایط زندگی ساکنان این منطقه
ندارند .باید مشخص شود کمکاری و قصور یا
مقاومت از جانب چه نهاد یا اشخاصی است.
ریاضــی ادامــه داد :برای نظــام جمهوری
اسالمی زیبنده نیســت یک منطقه با وجود
ســابقه هفتســاله اتصال به کالنشــهر
مشــهد همچنــان بیبرنامه بــوده و امکان
خدماترســانی و پاســخگویی بــه مردم و
ساکنان آن فراهم نباشد.
مشکالت عدیده مردم و شهرداری به
دلیل نبود طرح راهبردی

وی گفــت :نبود طرح راهبردی مشــکالت
عدیــدهای برای شــهرداری و شــهروندان
ایجاد کردهاست ،بدون وجود طرح مشخص
شــهرداری امکان صــدور هیچگونه مجوز
ساختمانی اعم از تغییرات ،تعمیرات یا احداث
بنــای جدید را ندارد در حالیکه ســاکنان و
شهروندان نمیتوانند سالها در بالتکلیفی به
ســر برده و از برنامههای زندگی خود صرف
نظر کنند.
رییس کمیســیون ویژه توســعه و بهسازی
توس شــورای اسالمی شهر مشــهد افزود:
در حال حاضر شهرداری مشهد حتی امکان
آسفالت بسیاری از معابر این منطقه را ندارد،
به دلیل نبود طرح مشخص عرض و طول و

مسیر معابر قطعی و مشخص نیست و اقدام
شهرداری در این حوزهها اقدامی غیرقانونی
قلمداد شــده که موجب برخــورد نهادهای
نظارتی خواهد شــد.وی ادامه داد :تمام این
مشکالت در نگاه شــهروندان ساکن منطقه
منفصــل تــوس از ناحیه شــهرداری دیده
شــده و هیچکس از مردم عادی به سوال از
ن رو
وزارت راه و شهرسازی نمیپردازد ،از ای 
طی سالهای گذشــته ناراحتی و اعتراضات
فراوان ساکنان را شاهد بودهایم و گاهی کار
به درگیری بین مردم و پلیس ســاختمان یا
کارشناسان نظارتی و فنی شهرداری کشیده
شدهاست.
ریاضی گفــت :نبود طرح راهبــردی باعث
عدم ورود ســرمایهگذاران برای شــرکت در
برنامههای ویژه گردشــگری و توسعه بافت
تاریخی شاهنامه در این منطقه میشود.
وی افــزود :وقتــی طرح مشــخصی برای
مدیریت و توســعه منطقه وجود نداشته باشد
امکان مذاکره و توافق با ســرمایهگذار برای
اجــرای پروژههای زیرســاختی برای رونق
اقتصادی منطقه ،بهبود شرایط کسبوکار و
زندگی و جذب گردشگر فراهم نیست.
رییس کمیســیون ویژه توســعه و بهسازی
توس شــورای اسالمی شهر مشــهد ادامه
داد :بــدون طرح راهبردی مصــوب تنها در
حــد پروژههایی که اکنون در جریان اســت
ماننــد احــداث جلوخان یا بهســازی محور
شاهنامه برای شهرداری امکانپذیر است که
جوابگوی نیازهای منطقه نخواهد بود.
وی گفــت :با اینکه میــراث فرهنگی نیز در
حوزه منطقــه منفصل تــوس دغدغههای
فراوان داشته اما طی سال گذشته و با جلسات

خانه زادگاه دکتر علی شریعتی مرمت شد
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی خراسان
رضوی گفت« :خانه زادگاه دکتر علی شــریعتی در روستای کاهک شهرستان داورزن
مرمت شد».
به گزارش صبح امروز ،مرجان اکبری با اعالم این خبر افزود« :عملیات مرمتی در این
اثر تاریخی شامل بازسازی فضایی و بام سازی در ضلع جنوبی و جنوب شرقی است».
او ادامه داد« :هم چنین در بخشــی از نمای این بنا ســتون هایی که از بین رفته بود
دوباره اجرا شد».
گفتنی است :اثر تاریخی خانه زادگاه دکتر علی شریعتی در روستای کاهک شهرستان
داورزن قرار دارد و به شماره  9591در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
داورزن  150اثر تاريخی ،طبيعی و معنوي دارد كه  80اثر از اين تعداد در فهرست آثار ملی ثبت شده اند .مركز اين شهرستان
در فاصله  310كيلومتري غرب مشهد قرار دارد.

تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم برج قلعه اسجیل چناران

مدیر میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی چناران از تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز
در حریم تاریخی برج قلعه اسجیل از توابع بخش گلبهار شهرستان چناران خبر داد.
بــه گزارش صبح امروز محمد طاهریان مقدم با اعــام این خبر افزود« :با دریافت گزارش
مبنی بر انجام ساخت و ساز غیر مجاز در حریم بنای تاریخی برج قلعه اسجیل از توابع بخش
گلبهار شهرستان چناران این موضوع از سوی یگان حفاظت پیگیری و با کمک دستگاه قضا
با حضور نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی و نیروی انتظامی پاکسازی شد».
او ادامه داد« :مالک این زمین بدون هماهنگی و مجوز اداره کل میراث فرهنگی و در حریم
تاریخی برج قلعه اســجیل اقدام به ساخت و ســاز کرده بود که با کمک دستگاه قضا حکم
تخریب ساخت و ساز غیرمجاز با حضور مالک اجرا شد ».
مدیــر میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی چنــاران گفت« :برج قلعه اســجیل
در شــرق روســتای اســجیل از توابــع بخش گلبهار واقع شــده اســت این اثــر تاریخی
مربوط به دوره قاجار و به شــماره  19741در ســال  1386در فهرســت آثــار ملی به ثبت
رسیده است».
گفتنی اســت :برج تاریخی ،آرامگاه خواجه و مســجد تاریخی رادکان ،آبشار اخلمد ،دریاچه
مصنوعی گلبهار ،مقبره عبدالرحمن گهواره گر ،حسینیه گلمکان ،پل تاریخی چشمه گیالس
و چشمه ســبز گلمکان و ....از مهمترین آثار تاریخی و طبیعی گردشگری شهرستان چناران
است.
شهرستان چناران در فاصله  50کیلومتری مشهد مرکز استان خراسان رضوی قرار دارد.

صدمین اقامتگاه بومگردی خراسانرضوی در تربتحیدریه مجوز
بهره برداری گرفت

به گزارش صبح امروز ،محمدرضا حیدری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت :امروز
در جلســه کمیته نظارتی شــهرداری منطقه  ،۱۲پروندههای مردم ساکن در محدوده توس
مطرح بود .با کمال تاســف با تعلل شــورای عالی معماری و شهرسازی و عدم تعیین تکلیف
طرح منفصل محدوده توس ،مردم نجیبی که حاضرند به تکالیف خود به شکل قانونی عمل
کنند ،سرگردان شده و امکان پاسخگویی توسط شهرداری برایشان مقدور نیست.
او ادامه داده :مســئولیت این اعتمادسوزی فراگیر و نا امید کردن مردم به عهد ه شورای عالی
معماری و شهرسازی است؛ انتظار است دستگاههای نظارتی به این موضوع ورود نمایند.

مدیــر کل میراثفرهنگی ،گردشــگری و
صنایع دســتی خراســان رضوی از صدور
مجوز بهره برداری برای صدمین اقامتگاه
بوم گردی خراســان رضوی در روســتای
سرخ آباد شهرستان تربت حیدریه خبر داد.
بــه گــزارش صبــح امــروز ،ابوالفضل
مکرمیفر بیان ایــن مطلب افزود« :نقش
توسعه گردشــگری روســتایی در پویایی
صنعت گردشــگری انکارکردنی نیست ،در
حــال حاضر بومگردی اهمیــت زیادی در
گردشگری دارد و روستاهای این شهرستان
ظرفیت باالیی در جذب گردشگران ایرانی و خارجی دارد».
او ادامه ادامه داد« :در بازدید از روستاهای شهرستان نحوه توسعه گردشگری در این روستاها با هدف ایجاد
اقامتگاه های بومگردی مورد بررســی قرار گرفت که روستای سرخ آباد از توابع بخش بایگ دارای شرایط
ایجاد اقامتگاه و بافت اجتما عی این روستا ظرفیت جذب گردشگر است.
مکرمیفر درباره نقش بوم گردی ها در توسعه اقتصادی روستاها اظهار کرد« :بومگردیها زنجیره مصرف
تولیدات روستائی را تکمیل میکند و بازاری برای فروش محصوالت روستائیان به وجود آورده است».
او افزود« :همچنین اقامتگاه بومگردی در روســتاهای اســتان زمینه اشتغال روستائیان را فراهم کرده و در
کاهش مهاجرت از روستا به شهر موثر بوده است».
مکرمیفــر درباره صدمین اقامتگاه بوم گردی گفت « :این اقامتگاه بومگــردی با نام خانه خاطره ها  ،در
زمینی به مساحت  ۴۰۰متر و با زیر بنای  ۲۵۰متر مربع دارای  ۶اتاق است».
او افــزود « :ایــن اقامتگاه بوم گردی بــا اعتباری بالغ بر یک و نیم میلیارد ریــال ایجاد کند و برای  ۶نفر
میتواند اشتغال ایجاد کند».
گفتنی اســت :در شهرستان تربت حیدریه دارای دوازده اقامتگاه بومگردی مجوز و موافقت اولیه را دریافت
کردهاند که تعداد  ۳اقامتگاه در حال بهره برداری ،پنج اقامتگاه تا پایان تابســتان و بقیه تا انتهای سال به
بهره برداری می رسد.
شهرستان تربت حیدریه در فاصله حدود  ۱۴۰کیلومتری از مشهد مرکز استان خراسان رضوی قرار دارد و
دارای  ۳۲۰جاذبه گردشگری است و  ۵۲اثر تاریخی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

پیشینه توس

منطقه باســتانی «توس» که شهرنشــینی،
رونق و آبادنی آن به دوره ساســانیان و پیش
از ورود اســام به ایران بازمیگردد تا سده
دوم هجری و پیــش از حمله ویرانگر مغول
مجموعــهایاز آبادیهایی همچون نوغان،
توس و ســناباد بود که تــوس آبادترین آنها
محسوب میشد.
توس برای قرنها عمدهترین و پررونقترین
منطقه مســکونی در این بخش از خراســان
بزرگ تاریخی بود .نطقهای به نام مشــهد تا
زمان شــهادت حضرت علی بن موسالرضا
(ع) در ایــن خطــه وجود نداشــت بنابراین
مورخان قدیم پس از شــهادت هشتمین امام
شیعیان در خراسان محل دفن پیکر مطهر و
حــرم نورانی آن امام همام را که آن زمان در
باغی در جوار روستای نوغان و  ۳۰کیلومتری
توس قرار داشت «ارض توس» نامیدند.
تــوس در زمان حمله مغول ویران شــد اما
خیلی زود به همت ایرانیان دوباره حیاتش را
بازیافت تا حدی که چند مرتبه به عنوان مقر
فرمانروایان مغول نیز انتخاب شد .همچنین
بازســازی عمارت باستانی قلعه توس پس از
مرگ تیمور گورکانی صورت گرفت .تا مدتی
در این مقطع از تاریخ خراسان ،نامهای توس
و مشــهد بطور مترادف به عنــوان نام این
منطقه بکار برده میشــد اما روند روزافزون
سالهای متمادی ســفر و مهاجرت شیعیان
برای زیــارت و همجواری بــا مرقد مطهر
حضرت امام رضا (ع) موجب رشــد تدریجی

کاهش  13درصدی تماس با آتش نشانی در بهار امسال
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری مشــهد ،گفت :از ابتدای
فروردین تا پایان خرداد امســال  179هــزار و  608هزار تماس با مرکز فرماندهی آتش
نشانی مشهد برقرارشده که از این تعداد  94هزار و  598تماس مزاحمی بوده است.
به گزارش صبح امروز ،امیر عزیزی با بیان این خبر اظهار کرد :براساس آمار در مجموع
طی سه ماهه ابتدایی سال جاری  179هزار و  608مورد تماس از سوی مرکز فرماندهی
 125آتش نشــانی پاسخگویی شده که این رقم نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته
 13.3درصد کاهش داشــته است.وی افزود :از این تعداد تماس پنج هزار و  659تماس
طی ســه ماه گذشته منجر به عملیات 46 ،هزار و  792تماس اشتباهی 13 ،هزار و 208
تماس مشاوره و  19هزار و  351مورد نیز تماس های غیر مرتبط بوده اند.
عزیزی خاطرنشان کرد :همچنین طی همین مدت هزار و  208عملیات امداد رسانی از سوی آتش نشانی انجام شده است که
بیشترین عملیات ها مرتبط با رهایی و نجات افراد از آسانسور و محبوس شدن درخانه و اتاق بوده است.

خبر

مقدمات نرم افزاری و سخت افزاری تبدیل مشهد به شهر دوستدار
کودک فراهم شده است

رئیس شــورای شهر مشهد از تعلل شــورای عالی معماری و شهرسازی در در تعیین تکلیف
طرح منفصل محدوده توس انتقاد کرد.

خبر

کارشناسی متعدد ،تعامل و تفاهم ایجاد شده
شــهرداری مشهد مشــکالت و دغدغههای
میراث فرهنگی را برطرف کرده است.

مشهد به عنوان یک شهر و مرکز این بخش
از خراســان بزرگ در اطراف مضجع شریف
رضوی شــد و به این ترتیــب نام دیرقدمت
«توس» تحتالشــعاع مشــهد قرار گرفته و
رفته رفته از زبانها افتاد.
بقایــای شــهر تاریخی توس کــه بناهایی
همچون زندان یا گنبــد هارونیه در آن قرار
دارد هماینک محــدودهای  ۳۶۰هکتاری را
دربرمیگیرد که در فهرســت آثار ملی ایران
نیز به ثبت رسیده است.
بازدیــد تیر ماه  ۱۳۷۵رهبــر فرزانه انقالب
اسالمی از شهر تاریخی توس و مقبره حکیم
ابوالقاسم فردوسی نقطه عطفی برای توجه به
ایــن منطقه و ارزشهای تاریخی و فرهنگی
آن بود زیرا پس از این تاریخ اقدامات عملی
بــرای خروج تــوس از مهجوریــت و رکود
آغاز شــد .در پــی توجه رهبــری ،توس در
بهمن  ۱۳۹۱با تایید شــورای عالی معماری
و شهرســازی ایران به عنوان یک محدوده
منفصل شهری به شــهرداری مشهد واگذار
شد و به این ترتیب محدوده منفصل شهری
توس ســال  ۱۳۹۳به شــهر مشهد پیوست.
تــوس هماینک تحت مدیریت شــهرداری
منطقــه دوازدهم کالنشــهر مشــهد اداره
میشــود .همچنین از ســال  ۱۳۹۳با هدف
حراست از میراث تاریخی توس اهالی ساکن
این منطقه از هرگونه عملیات ساخت و ساز و
دخل و تصرف زمین و ســاختمان در آن منع
شدند.سال  ۱۳۹۶در ادامه اقدامات به منظور
رونق توس ،برای تدویــن «طرح راهبردی
توس» مشاور استخدام شد و نتیجه این کار
مطالعاتی سال  ۱۳۹۷در اختیار شورای عالی
معماری و شهرسازی کشور قرار گرفت.

رئیس کمیســیون حقوقی شــورای شهر
مشــهد گفت :با تصمیم وزارت کشــور و
همچنین یونیسف ،شهر مشهد بعنوان شهر
پایلوت برای اجرای طرح شــهر دوســتدار
کودک انتخاب شد.
به گــزارش صبح امــروز ،سیدمحســن
حســینیپویا بــا بیان اینکــه در چارچوب
همکاریهای مشــترک وزارت کشــور با
یونیســف به منظــور اجرای طرح شــهر
دوســتدار کــودک ،پس از بررســی نتایج
ارزیابی شــهرهای متقاضی پایلوت شــهر
دوســتدار کودک ،سرانجام پیرو جلسه کمیته ملی هماهنگی شهر دوستدار کودک که در  13خردادماه سال
جاری در وزارت کشور برگزار شد ،مشهد بعنوان پایلوت اجرای طرح مذکور انتخاب شده است.
حسینیپویا در ادامه افزود :چشــمانداز این طرح ،احقاق برابر حقوق کودکان و نوجوانان در شهرهاست؛ به
گونهای که سالیق و عالیق کودکان نیز در اداره شهرها و فضاهای عمومی مورد توجه واقع شود و کودکان
نیز توانایی های بالقوه خود را به فعل درآورند.وی خاطرنشان شد :دریافت عنوان شهر دوستدار کودک ،بدون
اتمام موفقیتآمیز چرخه شــهر دوستدار کودک امکان پذیر نبوده ،که این خود بیانگر ضرورت تالش جدی
مدیریت شــهری در رسیدن به این هدف اســت.رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد با بیان اینکه
مصوبه شهر دوستدار کودک در اولین سال شورای پنجم ،پس از یک سال مطالعه و بررسی اسناد فرادستی
و بین المللی ،با پیشــنهاد کمیسیون حقوقی ،امالک و قراردادهای به تصویب شورای شهر رسید ،گفت :با
توجه به اینکه مشهد دومین کالنشهر کشور است ،پتانسیلهای خوبی در ارتباط با برآورده ساختن نیازها و
اولویتهای کودکان دارد که میتواند به سرعت بعنوان کاندیدای اصلی شهر دوستدار کودک معرفی شود.
حســینی پویا تاکید کرد :انتخاب مشهد بعنوان پایلوت دوستدار کودک ،مقدمه تحقق شهر دوستدار کودک
اســت.وی همچنین افزود :شورای اسالمی شهر مشهد با تصویب طرح شهر همگان ،با تاکید بر گروههای
خاص و همچنین تشــکیل اداره شهر همگان جهت پیگیری این امور ،گام بزرگی را در ارتقاء زیستپذیری
شــهرها برای کودکان برداشته است.حسینیپویا گفت :مدیریت شهری شهر مشهد با تدوین سند چشمانداز
و برنامه راهبردی در حوزه اقدامات ضروری شهر دوستدار کودک ،تجهیز ،احداث و مناسبسازی فضاهای
عمومی ،ارتقاء امنیت و ایمنی کودکان در شهرها را در دستور کار خود قرار داده است.

توضیحات پرسپولیس
درباره کسر بیمه و
مالیات از درآمدش

چه شد که از استقالل جدا شدم؟

جدایی امیدابراهیمی از استقالل یکی از اتفاقاتی
بودکه هــواداران این تیم هنــوز از آن ناراحت
هســتند و یکی از نقاط تاریک کارنامه مدیریت
اســتقالل در آن دوران به حســاب می آید.به
گزارش» ورزش ســه» دو سال پیش درست در
چنین زمانی خبری شوک برانگیز برای هواداران
استقالل منتشر شد .امیدابراهیمی هافبک همه
کاره و به قول وینفرد شــفر فرمانده اســتقالل
از این تیم جدا شــده و به االهلی قطر پیوست.
موضوعی که باعث شــد هواداران استقالل که
از جدایی ستاره هایشــان عصبانی بودند  ،رضا
افتخــاری مدیرعامل وقت را به خاطر این اتفاق
مورد انتقادات تند و تیزی قرار بدهد.
افتخــاری امــا درمصاحبه ای اعــام کرد که
ابراهیمی قصد ماندن در اســتقالل را نداشته و
به تلفن های باشگاه برای تمدید قرارداد پاسخی
نداده است .ابراهیمی اما از استقالل جدا شد و در
تابســتان گذشته از االهلی قطر به یوپن بلژیک
پیوست .شــماره  6استقالل که نقش فرمانده را
در این تیم داشت اما بعد از جدایی از استقالل و
حتی با وجود حرف های افتخاری سکوت کرد .او
بعد از دوســال در گفت و گویی که با خبرآنالین
انجام داده باالخره سکوتش را شکست و دالیل
جدایی اش از استقالل را فاش کرد .حرف های
امیدابراهیمی را در زیر می خوانید:
وقتی جام جهانی روســیه تمام شد ،من بازیکن
آزاد بودم .قرارداد با باشــگاه استقالل نداشتم .با
توجه به عملکردی که در جام جهانی داشــتم،
طبیعــی بود از  8 ،7تیم از کشــورهای مختلف
پیشــنهاد داشته باشم .از کشــورهای دوروبر و
همینطور اروپا .رقمها هم متفاوت بود .قشــنگ
یادم هست .وقتی از جام جهانی به ایران برگشتم،
البتــه نمیخواهم و نمیتوانم از مدیرعامل وقت
باشــگاه ایراد بگیرم ولی اتفاقاتــی افتاد و من
نمیتوانم واقعیت را کتمان کنم .دو ســال است
در این باره حرف نــزدم .ولی وقتی طرفداران را
در کوچه و خیابان میبینم ،می گویند تو نامردی
کردی .اســتقالل را ول کردی و موبایلت را به
روی باشگاه بستی .خیلیها در فضای مجازی به

من گالیه کردند.

مذاکرات سرکاری

مهاجــم ایرانی تیم زنیت به دلیل رعایت نکردن فاصله اجتماعی با جریمه از ســوی زنیت
روبرو خواهد شــد.به گزارش اکسپرس ،باشگاه زنیت به رفتار سردار آزمون در زمان اپیدمی
ویروس کرونا واکنش نشــان داد .مهاجم ایرانــی زنیت به دلیل نقض قوانین فاصله گذاری
اجتماعی از سوی این باشــگاه در معرض مجازات های جدی انضباطی و مالی قرار خواهد
گرفت.روز جمعه در ســن پترزبورگ ،مســابقه هفته بیست و چهارم لیگ بین زنیت و کرال
برگزار شــد که این دیدار به ســود زنیت پایان یافت .روز بعد ،صفــا هادی ،هافبک عراقی
و ســردار آزمون در یک عکســی همدیگــر را در آغوش گرفتند و خیلــی زود این عکس
از مالقات این دو بازیکن تیم ملی فوتبال ایران و عراق منتشــر شد.باشــگاه زنیت پس از
انتشار این عکس یادآور شــد« :بازیکن ما در زمینه همه گیری  19-COVIDقوانین مقرر
در داخل باشــگاه و تیم را نقض کرده و همچنین نگرش ناشایســت خود را به این موضوع
نشان داده است و با این کار نه تنها سالمتی خود بلکه سالمتی خویشاوندان و اعضای تیم
را به خطر میاندازد .این بازیکن امروز تســت کرونا را پشت سر گذاشت و نتایج در ساعات
آینده مشخص خواهد شد اما در هر صورت شدیدترین مجازات های انضباطی و مالی طبق
پروتکل داخلی این باشگاه بر سردار آزمون اعمال میشود» .سردار آزمون یکی از بازیکنانی
اســت که گفته می شود قصد دارد در تابستان زنیت را ترک کند و از ناپولی به عنوان جدی
ترین مشتری او یاد شده است.
مصرتر شــده بودند .مدام پیش خودم می گفتم
وقتی از باشــگاه تماس نمی گیرند یعنی اینکه
امیــد ابراهیمی را نمی خواهنــد .من اینهمه از
باشگاه طلب داشتم می توانستند به من بگویند
تو امضا کن ،ما بخشــی از طلب ها را در فالن
تاریخ میدهیم ولی حتی این کار را هم نکردند.
وقتی دیدم از باشگاه استقالل اصال خبری نشد،
با توجه به فشارها تصمیم گرفتم قرارداد ببندم .به
قطر رفتم .بعد خیلی جالب است که شنیدم امید
ابراهیمی موبایلش را به روی ما بسته!
 10روز بدون تماس از باشگاه

وقتی دیدم از باشــگاه اســتقالل خبری نشد ،با
االهلی توافق کــردم .برایم ویزا و بلیت گرفتند.
طبیعتا باید به قطر میرفتم .آدم وقتی از کشــور
خارج میشود ،تلفن همراهش را خاموش میکند.
من از داخل فــرودگاه تهران موبایلم را خاموش
کردم! وقتی رسیدم قطر هم موبایلم خاموش بود.
حاال من قراردادم را با االهلی بستهام ،به من پیام
میدهند توروخدا بیا قرارداد ببندد! من شوکه شده
بودم 10 .روز یک تماس تلفنی نگرفتند بعد وقتی
فهمیدند من با االهلی قرارداد بســتهام نمیدانم

چرا یکهو یادشان افتاد امید ابراهیمی هم هست
و باید به او زنگ بزنیم که برگرد! من به دوستان
همان موقع گفتم کاری نمی شــود کرد .بعد از
آن اشــتباهی صورت گرفت کــه من را ناراحت
کرد .با توجه به عملکردی که در این سالها در
اســتقالل داشتم فکر نمیکردم هواداران به من
آنطور فحاشی کنند.
پیگیری برای بازگشت

با توجه به اینکه من از با االهلی قرارداد داشــتم
و باشگاه این موضوع را میدانست ،در آن برهه
صحبتی با من نکردند ولی از گوشــه و کنارها
پیگیریهایی شــد .اما همه دیگــر میدانند واقعا
عالقه قلبی من به اســتقالل اســت .هر جا که
باشم بازیهای استقالل را دنبال میکنم .دوست
دارم این تیم موفق باشد .جزو افتخاراتم است که
پیراهن استقالل را پوشیدم .عالقه قلبی من این
است که روزی دوباره به این تیم برگردم و دوباره
برای استقالل بازی کنم.

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

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

آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی  .نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای
شــماره  -139960306000506مورخه  1399/3/8هیات اول موضوع ماده یک قانون
مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی خانم بتول ابراهیمی قندشــتنی فرزند شمس به شماره شناسنامه  1072صادره
از تربت حیدریه نســبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  347/90متر مربع (
ســیصد و چهل هفت متر و نود صدم مترمربع) قســمتی از پالکـ  2057فرعی از اراضی
قندشــتن پالک 225اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت
ملک تربت حیدریه خریداری مع الواســطه از مالک رسمی آقای شمس الدین ابراهیمی
قندشــتنی محرز گردیده اســت .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی و ماده  13قانون آئین نامه مربوطه این آگهی
در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشــار در شهرها منتشر
تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ
انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و
رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی دادخواست به اداره ثبت محل تحویل
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول1399 /4/9 :
 .تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/25 :
محمد کاظم باقرزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
**********************************************
511/2اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

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

آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی  .نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای
شماره  1399/3/1-139960306006000462هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک تربت حیدریه تصرفــات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای محمد علی اکبری فرزند اســمعیل به شماره شناسنامه  4صادره فیض آباد
نســبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 104/50متر مربع ( یک صد و چهار
متر پنجاه صدم مترمربع )قســمتی از پالکـــ  436فرعی واقع در اراضی دیزقند پالک
 231اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از مالک
رسمی آقای محمد معاونیان تربتی محرز گردیده است .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13قانون آئین نامه
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشــار
در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند
باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت محل وقوع
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی دادخواست به اداره
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه
اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت
اول . 1399 /4/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/25 :
محمد کاظم باقرزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
*************************************************

شکست برابر فوالد

بازی را دیدم .نمیتوانم بگویم مشــکل چه بود.
فقط امیدوارم که اســتقالل به روزهای خوبش

511/3اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

sobhe.emrooz.news@gmail.com

شدیدترین مجازات در انتظار آزمون
به خاطر یک عکس

ماجرای یک میلیارد تومان

دقیقا یادم است چالشی برای من درست کردند
که امیــد از قبل قرارداده بســته و مذاکرات با
استقالل سرکاری است .خدا شاهد است ....من
اینقدر مرد هســتم که دروغ نگویم .خدا میداند
قبل از جام جهانی یا حتی در زمان برگزاری جام
جهانی من یک کلمه با هیچ باشــگاهی مذاکره
نکردم .وقتی به ایران برگشتم تازه به من گفتند
از اروپا و قطر پیشنهاداتی هست .منتهی بعضیها
مصاحبه کردند که نه ،امید از قبل از جام جهانی
قرارداد بســته بود که اینطور نبود .من  10روز به
باشگاه زمان دادم و فکر میکنم زمان کمی نبود
اما در عین ناباوری دیدم حتی یک تماس تلفنی
با مــن نگرفتند .گفتم حتما تمایلی به حفظ من
ندارند که ایــن کار را میکنند .من همان موقع
 10پیشنهاد داشتم و تیم ها برای امضای قرارداد
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من تازه از جام جهانی برگشته بودم .مدیرعامل
وقت باشــگاه با من تماس گرفت .یک خســته
نباشید گفت و بعدش قرار شد همدیگر را ببینیم
و دربــاره آینده صحبت کنیــم .من گفتم حدود
یک میلیارد تومان از باشــگاه اســتقالل طلب
دارم ،تکلیف این طلبم را روشــن کنید .پولم را
از اســتقالل نگرفته بودم .این یک عرف است.
بازیکن اول باید تکلیف طلبش روشن شود و بعد
درباره آینده صحبت کند .به من گفتند ما به شما
خبر میدهیم .خب همان موقع تماسهای زیادی
وجود داشت چون همانطور که گفتم پیشنهادات
زیادی به دستم رسیده بود .منتظر باشگاه ماندم.
گفتم ابتدا تکلیفم با استقالل روشن شود .ببینید
من که نمیتوانســتم به باشگاه استقالل بروم و
بگویم لطفا با من قرارداد امضا کنید .بازیکن آزاد
بودم .وقتی هم باشگاه زنگ زد درباره طلب یک
میلیاردی صحبت کردیم و قرار شد آنها تکلیف
را روشــن کنند و بعد به من زنگ بزنند 10 .روز
در خانه نشستم و دیدم هیچ خبری نشد .از سوی
باشگاههای دیگر هم تحت فشــار بودم و باید
زودتر به پیشنهادات پاسخ میدادم.
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عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس درباره کسر مبلغی بیمه و مالیات از درآمد این باشگاه میگوید این پول به
حساب باشگاه واریز خواهد شد.علی رغبتی ،عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در گفتوگو با ایسنا درباره کسر
مبلغی به عنوان مالیات و بیمه از درآمدهای پرسپولیس ،اظهار کرد :بر هر قرارداد مالی که بین دو طرف منعقد
میشود ،قوانینی حاکم است که از این قوانین مالیات و تعیین تکلیف بیمه است .این بند در قرارداد مالی ما هم
وجود دارد .از آنجایی که در ســه قسط از کارگزار خودمان دریافتی داشتیم و وضعیت بیمه تامین اجتماعی این
پرداختیها مشخص نبود ،یک بخشی از درآمد ما را بلوکه کردهاند تا این موضوع تعیین تکلیف شود.وی افزود:
ما پیگیری این موضوع هســتیم چون از نظر ما قراردادی که بستیم مشمول این موضوع نمیشود .این مربوط

به کسورات یک مرحله نیست و مربوط به کسوراتی است که در همه قرارداد داشتیم .بعد از تعیین تکلیف این
مبلغ به حساب باشگاه واریز میشود و اگر هم نیاز باشد پول به حساب دارایی و بیمه واریز میشود یعنی اینگونه
نیست که پول به حساب کارگزار واریز شود .این موارد قبال هم رایج بوده ،االن هم هست و چیز جدیدی نیست.
عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس درباره این موضوع که یکی از مدیران باشگاه در مصاحبه با ایسنا مدعی
شــده کسر مالیات و بیمه قبال در قراردادهای پرســپولیس نبوده هم گفت :هر قرارداد با قرارداد دیگر متفاوت
است .در این قرارداد ما هم کسورات مالیات ذکر نشده است چون مالیات را مطابق روال با سازمان مالیاتی انجام
میدهیم .البته همان طور که این مبلغ کسر نشده و بلوکه شده و بعد از ارائه مدارک ،به حساب باشگاه برمیگردد.

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی  .نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای
شــماره  -139960306006000631مورخه  1399/3/21هیات اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مســتقر در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریــه تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای پیمان نجفی حســن آبادی فرزند محمد مهدی به شــماره
شناســنامه  3897صادره از تهران نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 126/23متر مربع ( یکصد و بیســت شــش متر وبیست ســه صدم مترمربع) قسمتی از
پالکـ 187مجزی شــده از  80فرعی  227اصلی واقع در اراضی یحیی آباد دهســتان
اربعه در خراســان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه مع الواسطه از مالک
رسمی آقای جمشید خدابنده بایگی محرز گردیده است .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13قانون آئین نامه
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشــار
در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند
باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت محل وقوع
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی دادخواست به اداره
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه
اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت
اول . 1399 /4/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/4/25 :
محمد کاظم باقرزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
******************************************
511/4اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندر سمی

آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی.
نظر به دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی منصوب  1390/9/20وبرابر رای شماره 1399/3/6- 139960306006000489
هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای سعید مقدسی پور فرزند محمد به شماره شناسنامه  0690243863صادره
از تربت حیدریه نســبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  245/20مترمربع (
دویست و چهل پنج و بیست صدم متر مربع ) قسمتی از پالک  3055اصلی واقع در اراضی
شــهر در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری مع الواسطه
از مالکین رســمی خانمها بی بی بتول و نسرین قرشی محرز گردیده است .لذا به موجب
ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی ماده 13
آئین نامه مربوط این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روز نامه محلی وکثیر
االنتشــار در شهرها منتشر ودر روستا ها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستای ها
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و
رســید اخذ نمایند  .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/4/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/4/25 :
محمد کاظم باقر زاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

بازگردد .در این چند ســال هر وقت اســتقالل
میخواست شــرایط خوبی داشته باشد ،اتفاقاتی
افتاد که مظلوم واقع شــد و تیم از اوجش فاصله
گرفت .نشــد که عملکرد خوبــش را ادامه دهد
و بتواند انتظار هواداران را بــرآورده کند .درباره
مســئله داوری در بازی فوالد که من نمی توانم
صحبت کنم چون در زمین بازی نبودم .شــاید
برای بازیکنی مشکلی به وجود آمده یا ذهنیتی
داشــته اند .من به عنوان تماشاگر دیدم و نمی
توانم نظر خاصی بدهم ولی به عنوان کسی که
 4سال در اســتقالل بازی کردم ،از شرایط این
تیم ناراحتم .در چند سال گذشته هر جا استقالل
یک ذره جان گرفت ،اتفاقاتی افتاد که همه چیز
را به هم ریخت .استراماچونی در استقالل خوب
بود .ناگهان رفت .سال های قبل اتفاقات حاشیه
ای افتاد و بعضی بازیکنان رفتند .هر ســال 5،6
بازیکن جدا می شــوند و خب این روی عملکرد
استقالل اثر می گذارد .به خاطر همین است که
تیم معموال فصل را خوب شروع نمی کند .این به
خاطر تغییرات است .زمان می برد تا بازیکنان با
هم هماهنگ شوند

سخندان :با حمایت از داوران میتوانیم به
دوران طالیی بازگردیم

کمک داور بین المللی فوتبال خراسان رضوی گفت :با حمایت هیئت فوتبال استان در آینده
اتفاقات خوبی برای داوری استان رقم خواهد خورد.به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش
و جوانان خراســان رضوی ،رضا ســخندان در حاشــیه کالس پیش فصل داوری در مشهد
گفت :با همت و تالش هیئت فوتبال خراســان رضوی و کمیته داوران استان ،برای نخستین
بار در کشور شــاهد برگزاری کالسهای پیش فصل داوری ،مطابق با استانداردهای فیفا و
 AFCهســتیم.کمک داور بین المللی فوتبال خراســان رضوی ادامه داد :خوشبختانه داوران
شــرکتکننده در این کالسها به لحاظ بدنی و روانی از شــرایط مناسبی برخوردار و آماده
شروع مسابقات هستند ،در هشت سال اخیر هیئت فوتبال استان به داوران بومی توجه کمی
داشــت که خوشــبختانه از سال گذشته این مشکل برطرف شده اســت و خوشبختانه توجه
بیشــتری به داوران خراسانی میشود.وی خاطرنشان کرد :امیدواریم به دوران طالیی داوری
استان برگردیم تحقق این موضوع و بازگشت به دوران اوج و طالیی ،نیازمند امکانات بیشتر
زیرســاختی ،مالی ،همدلی و همفکری فعاالن بخش داوری است .استان خراسان رضوی از
داوران خوبی برخوردار است.سخندان اظهار کرد :داوری استان نیاز به حمایت بیشتری دارد،
از ظرفیتهای خوبی برخوردار هســتیم و این عرصه نیازمند حمایت و امکانات بیشتر است.
کمک داور بین الملی فوتبال درباره وضعیت داوری بانوان گفت :شرایط داوری بانوان متفاوت
از آقایان اســت .بانوان ما شــرایط خاصی دارند ،پس توجه خاصی نیز باید به آن ها داشــته
ک داور خوب در حوزه بانوان داریم که بدون شک
باشــیم .در خراسان رضوی  ۱۵داور و کم 
با ایجاد بستر و شرایط و امکانات مناسب می توانیم زمینه درخشش آنها را فراهم بیاوریم.

برگ آخر

روزنـامه اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی خراسان رضوی
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محکومیت محمدعلی کامفیروزی به دو سال حبس

محمدعلــی کامفیروزی بــا رأی قاضی شــعبه اول دادگاه انقالب
اسالمی شــیراز به دو ســال حبس تعلیقی محکوم شد .این وکیل
دادگستری با شکایت سازمان اطالعات سپاه فجر استان فارس ،به
اتهام توهین به رهبری در خالل یک سخنرانی در جمع دانشجویان
دانشگاه شیراز به مناسبت سالروز بزرگداشت  ۱۶آذر در سال ،۱۳۹۷
به دو ســال زندان محکوم شده است که اجرای این حکم به مدت
پنج ســال به حال تعلیق در آمده است و نامبرده باید در طول این ۵
سال ۶۰ ،بار به شــیراز سفر کرده و خود را به مراجع ذیربط معرفی
نماید .محمدعلی کامفیروزی که ســابقه  ۲دوره نمایندگی مدیران
مسوول در شورای مرکزی نشریات دانشگاهی وزارت علوم را دارد،
در سال  ،۱۳۹۵از ســخنرانان دیدار رمضانی رهبری با دانشجویان
بود و در آنجا ضمن انتقاد از نقض حقوق شــهروندی و آزادیهای
سیاســی-اجتماعی در ایران و پروندهسازی و برخوردهای ناشایست
بــا منتقدین ،گفته بود که با برخی نظرات رهبری اختالف نظر دارد
و در انتهای ســخنرانی خود از ایشان پرسید که «شیوه تعامل با من
و امثال من چگونه باید باشــد؟» این سخنان کامفیروزی با استقبال
رهبری مواجه شــد و ایشان در پاسخ بیان کردند که« :مخالف بنده
حرف زدن ،اصال نه مواخذه دارد نه جرم است/ ».اعتماد آنالین
ضرغامی :اگر در انتخابات  ۱۴۰۰احساس وظیفه کنم ،کاندیدا
خواهم شد

ضرغامــی در گفتگو بــا رادیو تهران اعالم کرد :اگــر در انتخابات
 ۱۴۰۰احســاس وظیفه کنم کاندیدا خواهم شد .عزت اهلل ضرغامی
در گفتگو با رادیو تهران در پاسخ به سوالی در مورد کاندیداتوری در
انتخابات  ۱۴۰۰گفت :من ســرباز نظام هستم و اگر بگویند ریاست
صدا و ســیما را بر عهده بگیر میآیم و در مــورد انتخابات ۱۴۰۰
هم اگر احســاس وظیفه کنم کاندید خواهم شد .الزم به ذکر است
که ضرغامی در بیــن کاندیداهای اصلی جمنا کــه عنوان ائتالف
اصولگرایان در انتخابات ریاســت جمهوری  ۹۶بود ،در قرار داشت.
ضرغامی پیش از ریاســت صداوسیما ،معاونت پارلمانی این سازمان
و همچنین معاونت سینمایی وزارت ارشاد را برعهده داشته است.
انتقاد اطالعات از نامه روسای کمیسیونهای مجلس به
رئیسجمهور

روزنامه اطالعات در یادداشتی نوشت :هنوز ماهی از شروع مجلس
جدید نگذشــته است که بهجای پذیرش مسئولیتهای تعریف شده
و قانونی و همکاری و همراهی برای حل معضالت گوناگون کشور
که همگان اذعان دارند بخش عمده آن ناشــی از اعمال سیاســت
جنایتکارانــه ترامپ و دولت همراه او در اجرای برنامههای تحریم و
فشار حداکثری علیه ایران است ،نامه رؤسای کمیسیونهای مجلس
به رئیس جمهوری تدوین شــد و انتشــار علنی و رسانهای یافت.
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

حسینرفیعی

پرســش ،آیا «رئیسجمهوری و اعضای دولت از شما خواستهاند در
برابر درخواســتهای قانونی خود ،بهعنوان نماینده مردم در مجلس
ســکوت کنید؟! آنهم در همین شروع کار آیا شما با این عبارت به
همکاران خود ،نمایندگان ادوار گذشــته که مانند شما با رأی مردم
انتخاب و به مجلس رفتنــد ،اهانت نکردهاید؟! محتوای نتیجه نامه
شــما به رئیس جمهوری که با امضاء روســای کمیسیونها بدون
اطالع دهی از طرح این نامه در کمیسیونها و کسب آراء نمایندگان
عضو کمیســیونها انتشــار یافته است ،بر اســاس پیام به دولت یا
«تمکین» یا «تهدید» اســت! که حاصلــی جز زیان مضاعف برای
کشور و مردم نخواهد داشت!
ماجرای آگهیهای اجاره پشتبام و انباری چیست؟

در حالی که در فضای مجازی با انتشــار آگهیهای اجاره پشتبام
و انباری ،جو روانی جدیدی علیه بازار اجاره راه افتاده اســت ،معاون
مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی میگوید:وزارت راه،
اجاره این موارد را تایید نمیکند و اصال امکان اجاره این قســمت از
ســاختمان وجود ندارد .الزم است کار ویژهای در این بخش صورت
بگیــرد و فورا فضای مجازی خالی از آگهیهای غیر واقعی اجاره و
فروش شود/ .ایرنا
کنایههای «آقازاده» به حراج تهران

حراج تهران در ســالهای گذشته ،با شائبههایی درباره آثار منسوب
به سهراب سپهری مواجه بوده.در قسمت اول «آقازاده» ،در حراجی
با عنوان «حراج خاورمیانه» ،یک نقاشــی جعلی از سهراب سپهری
به قیمت باال فروخته میشــود .کدهایی که کاراکتر اســتاد ارژنگ
(مســعود فروتن) در پشت پرده ماجرا میدهد ،به شکل واضحی به
خانواده گلستان اشاره دارد« :به ارث رسیده»« ،تو پستوی خونه پیدا
شده» و… .به عالوه این که تابلوی به نمایش درآمده ،عینا همان
اســت که لیلی گلســتان در نهمین حراج تهران فروخت!پیشتر در
سریال «هیوال» هم کنایههایی به حراجهای میلیاردی هنری شاهد
بودیم ،اما هیچگاه تا این اندازه واضح ،به ماجرای تابلوهای سهراب
سپهری پرداخته نشده بود.
زیباکالم :خود موسویخوئینیها باعث بسیاری از مشکالت
کشور است

صــادق زیباکالم با انتقــاد از نامه خوئینی ها:موســوی خوئینیها
متکبرترین فردی اســت که به عمرم دیدهام.هنر موسویخوئینیها
این اســت که هرچندوقت یک بار انگشــت اتهام را به سمت یکی
از شخصیتهای نظام نشــانه میگیرد و روزی علیه آقای هاشمی
ســخن میگوید و روز دیگر خطاب به رهبری مشکالت را گوشزد
میکند در صورتی که اگر قرار باشــد در دادگاهی متهمان به وجود
آمدن وضع کنونی احضار شــوند ،نخســتین فردی که باید در آن
دادگاه حاضر و محاکمه شــود خود آقای موســوی خوئینیهاست.

روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :
سازمان آگهیها051-38929823 :
آدرس :بولوار دانش آموز  -دانش آموز-30پالک 4
تلفن38929825 -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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ماجرای آگهیهای اجاره پشتبام و انباری چیست؟ /مجلس هیچگاه به دنبال فیلترینگ اینستاگرام نبوده و نیست
 /پشت پرده نامه  ۱۲رئیس کمیسیون مجلس به رئیس جمهور
آقای موسوی خوئینیها آیا شما در به وجودآمدن شرایط امروز هیچ
من صادق
نقشی نداشتی؟واقعیت این اســت که ما همه مقصریم؛ ِ
زیباکالم ،عباس عبدی ،تاجزاده ،اصغرزاده ،خاتمی و بسیاری دیگر
در ایجاد شــرایط امروز مقصریم ،اما تردید نکنید که بیش و پیش از
همه ما بزرگترین مقصر خو ِد آقای موســوی خوئینیهاست.اینکه
طوری رفتار کنیم که انگار همه این مشــکالت یکشبه ایجاد شده
و خودمان بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در بحرانهای کنونی ایران
نقش نداشــتهایم ،جز فرافکنی و فرار از مســئولیت چیزی نیست/ .
تسنیم
ایمانی :عارف با استعفا شانس اش را در  ۱۴۰۰افزایش داد

فعال سیاسی اصولگرا:صالح طلبان به خاطر عملکردشان اکنون در
افکار عمومی وجه خوبی ندارند و این برای هر کاندیدایی که با اسم
اصالح طلبی وارد شود ،یک امتیاز منفی است .عارف هم خواسته با
دوری از اصالح طلبان شانس خود را در انتخابات بعدی بیشتر کند.
عارف مدتهای طوالنی اســت که با مجموعه اصالح طلبان دچار
مشکالتی هستند و متقابال اصالح طلبان هم با ایشان مشکل دارند.
جریان اصالح طلبی در وضعیت پرتالطم و ســختی است .استعفای
عارف میتواند یکی از نشانهای دوران افول باشد و نشان دهد که
حال اصالح طلبان اصال خوش نیســت.عارف هم خواسته با دوری
از اصالح طلبان شانس خود را در انتخابات بعدی بیشتر کند .عارف
هم میخواهد که از چهره اصالح طلبی خود کم کند و از طرف دیگر
اطمینان دارد که اصالح طلبان از او حمایت نخواهند کرد/ .نامه نیوز
بود و نبود عارف فرقی نمیکند

صادق زیباکالم گفت :اساسا نه تنها استعفای محمدرضا عارف و یا
بودن ایشان بر ریاست شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان،
بلکه خود شــورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان هم ،االن
مدتهاســت که بالموضوع شده اســت .اصالح طلبان در حقیقت
مدتهاست که بدنه اجتماعی حامیان خود را از دست دادهاند و مثل
این که آنها شــعار «اصالح طلب ،اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» در
سال  ۹۶را هنوز متوجه نشدهاند؛ چراکه نسل جوان ،دهه هفتادیها
و یا دهه هشتادیها دیگر کاری به اصالح طلبان ندارند.
فکر کردیم با رشد قیمت دالر ،قاچاق کم میشود،
ولی بیشتر شد

رئیس پلیس پایتخت گفت:متأســفانه سال به سال حجم کشفیات
کاالی قاچاق در کشــور بیشتر میشود و ما مشاهده میکنیم حجم

بیشتری نســبت به سال گذشته به ســمت پایتخت از سوی دیگر
اســتانها روانه میشــود .با توجه به وضعیت دالر و قیمت ارز فکر
میکردیــم کاالی قاچاق کمتر شــود و این رونــد کاهش یابد ،اما
متأسفانه نه تنها این روند کمتر نشد بلکه بیشتر هم شد/ .مهر
مجلس هیچگاه به دنبال فیلترینگ اینستاگرام نبوده و نیست

احمدنــادری دربــاره اینکه در افــکار عمومی مطرح میشــود
که مجلــس یازدهم به دنبال فیلترینگ فضــای مجازی به ویژه
اینستاگرام اســت تا رسیدگی به مشــکالت اقتصادی و معیشتی
گفت :بحثهایی که درباره فیلترینگ اینســتاگرام و محدود کردن
فضای مجازی مطرح میشــود ،نظراتی است که از بیرون مجلس
اعمال میشــود و این فضاسازیها از سوی برخی افراد در خارج از
مجلس رقم میخورد .مجلس یازدهم هیچگاه به دنبال فیلترینگ
اینســتاگرام نبوده و نیست ،به هیچ عنوان به دنبال محدود کردن
نبوده و نیســت؛ امروز اولویت کشــور و مردم ،مسائل اقتصادی و
معیشتی است/ .ایلنا
پشت پرده نامه  ۱۲رئیس کمیسیون مجلس به رئیس جمهور

علی ربیعی سخنگوی دولت در یادداشتی در روزنامه ایران به نامه
 ۱۲رئیس کمیســیون مجلس واکنش نشان داد .در این یادداشت
آمده:بهکار بــردن چنین ادبیات چالش برانگیــزی را برای جامعه
امیدبخش نمیدانم .نامه چنان لحنی دارد که گویی پیش از ســال
 ۱۳۹۲همــه چیز بر وفق مراد بوده .نامه تأکیــد دارد که بهدنبال
بازگشــت روحیه انقالبیگری اســت .حال آنکــه  ۹نفر از اعضای
امضاکننده نامه در مجالس انقالبی هشــتم و نهم نماینده بوده و
ســه نفر دیگر در دولت قبل فعالیت کردهاند .آنچه که شما امروز
نمیپسندید محصول کردار همه قوا ،نهادها و شوراهایی است که
سهمی در حکومت داشــته و دارند ،هیچ کس از نپذیرفتن بار این
مسئولیت طرفی نمیبندد و گرهی نمیگشاید.
افشاکنندگان فساد از حمایت حقوقی برخوردار میشوند

نماینــده مردم محالت در مجلس گفت :مشــوقهای مالی برای
کســانی که مفاســد را افشــا کنند در نظر گرفته شده و عالوه بر
حمایتهای مالی ،حمایتهای حقوقی و امنیتی نیز از این افراد به
عمل میآید و افشــاکنندگان فساد در امنیت کامل به سر برده و از
حمایتهای حقوقی الزم برخوردار میشــوند .جمعی از نمایندگان
مجلس طرح ســوتزنی را در راستای تصویب قانون برای حمایت
از افشــاکنندگان فساد تهیه و برای اخذ نظر به قوه قضائیه و مرکز
پژوهشهای مجلس فرســتادهاند .در همین زمینه ،حجتاالسالم

علیرضا سلیمی ،نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی
با اشاره به طرح مجلس برای حمایت از افشاکنندگان مفاسد مالی
گفت :این طرح که به نام طرح ســوتزنی معروف است به دنبال
حمایت مالی ،حقوقی و امنیتی از افشــاکنندگان فســاد است .وی
افزود :در این طرح مشــوقهای مالی برای کســانی که مفاسد را
افشا کنند در نظر گرفته شده و درصدی از مبلغ فسادی که توسط
فرد افشــا میشود به عنوان مشــوق به وی اعطا میشود .درصد
مشــوق در نظر گرفته شــده برای این منظور هنوز به طور دقیق
تعیین نشــده و موضوع همچنان در حال رســیدگی است .سلیمی
خاطرنشــان کرد :عالوه بر حمایتهای مالی ،حمایتهای حقوقی
و امنیتی نیز از این افراد به عمل میآید و افشــاکنندگان فساد در
امنیت کامل به ســر برده و از حمایتهای حقوقی الزم برخوردار
میشوند / .اعتمادآنالین
دختر سردار سلیمانی عروس معاون اجرایی حزب اهلل شد

زینب مغنیه ،خواهر شــهید عماد مغنیه از ازدواج دختر سردار قاسم
ســلیمانی با پسر سیدهاشــم صفیالدین ،معاون اجرایی حزباهلل
لبنان خبر داد.زینب مغنیه در صفحه شــخصی خود در اینستاگرام
تصویری از نام زینب سلیمانی و سیدرضا صفیالدین با نشان قلب
و عشق به اشــتراک گذاشت .بر این اساس ،به نظر میرسد دختر
ســردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی با پسر معاون اجرایی حزباهلل
لبنان ازدواج کرده اســت .هر چند هنوز منابع رســمی این اتفاق
فرخنده را تایید یا تکذیب نکردهاند.
وزارت کشور انتخابات هیئت رئیسه خانه احزاب را تائید کرد

معاون سیاسی وزیر کشــور گفت :انتخابات خانه احزاب قانونی و
مشــروع است اما دوستان اعتراض دارند و اگر اداره کل سیاسی ما
به جمع بندی تخلف برسد انتخابات ابطال و مجدداً برگزار میشود.
جمال عرف معاون سیاســی وزیر کشــور در نشست هم اندیشی
معاون سیاســی وزارت کشــور با دبیران کل احزاب و گروه های
سیاســی گفت :از منظر وزارت کشور انتخابات خانه احزاب قانونی
و مشــروع است اما دوستان اعتراض دارند و اگر اداره کل سیاسی
ما به جمع بندی تخلف برســد انتخابات ابطال و مجدداً برگزار می
شود.وی با تاکید بر تقویت تحزب در کشور ادامه داد :سعی کردیم
اقداماتــی برای احزاب فراهم کنیم .تجلی فعالیت احزاب در قانون
اساسی است و در این چارچوب مورد حمایت نظام و وزارت کشور
قرار میگیرند.
منبع  :تابناک

