
 عملیات شکستن حصر آبادان
 در کمال تدبیر، علم و حکمت انجام شد

 کانون رشد جوانان
 باید مساجد باشد

امام جمعه مشهد در آیین افتتاح قرارگاه جهاد، مقاومت، شهادت:مشاور نظامی فرمانده کل قوا:

مشــاور نظامی فرمانده کل قــوا گفت: عملیات 
ثامن االئمــه)ع( و شکســتن حصــر آبــادان در 
ســال ۱۳۶۰ در ســایه تدبیر کلی حضرت امام 
خمینی)ره( در کمال تدبیر، علم جنگ و حکمت 
انجام شد.امیر ســرتیپ ناصر آراسته روز گذشته 
در مراسم گرامیداشت عملیات ثامن االئمه)ع( و 

شکستن حصر آبادان در مشهد ...

امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه مساجد، کانون 
دفاع و گسترش دین و انقالب بودند، گفت: کانون 
رشد جوانان باید مساجد باشد.آیت اهلل سیداحمد 
علم الهدی در آیین افتتاح قرارگاه جهاد، مقاومت، 
شــهادت اظهار کرد: پیغمبر اکرم)ص( با تأسیس 
مسجدالنبی ساختار بی نظیری را بنیان گذاری کرد 

و بر حسب نفوذ روحانیت پیغمبر ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

تخلفات بافت پیرامون حرم مطهر 
ستاد تنظیم بازار خراسان رضوی 

امروز تشکیل جلسه می دهد
تصمیم گیری برای تخم مرغ 

14 هزار و 500 تومانی

.......صفحه 2 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی:

پیشرفت تصفیه خانه 
 چرمشهر 

قابل قبول نیست
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراســان رضوی گفت: 
طی جلسه ای در ســال ۱۳۹۷ نمایندگان مردم مشهد در 
مجلس شورای اسالمی و وزیر نیرو مصوب کردند تا اعتبار 
الزم برای اجرای طرح های شرکت های آب منطقه ای و آب 
و فاضالب مشهد به میزان ۶۹۱میلیارد تومان تأمین شود. 
محمد عالئی در خصوص تهدیدهای کشــف رود عنوان 
کرد: در طول۸۰ کیلومتر در شــمال کالنشهر مشهد، از 
5 کیلومتر غرب بولوار شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی 
تا ۱۰ کیلومتر پس از چرمشهر در شرق، همه جا به حریم 
بستر کشف رود تجاوز شده بود و از کشف رود بزرگ جوی 
کوچکی که در آن زهرابی بویناک و ســمی جاری بود، 
چیزی باقی  نمانده بود. وی با اشــاره به تخلیه نخاله های 
ساختمانی و پسماندهای ویژه و خطرناک در حریم و بستر 
رودخانه کشف رود، ابراز کرد: از تصفیه خانه پرکندآباد در 
غرب تا چرمشهر، به طول۶۰ کیلومتر، به کشف رود انواع 
فاضالب های خام شهری، خانگی و صنعتی و بدتر از همه 
فاضالب به شدت آلوده چرمشهر و پساب های بد تصفیه 

شده تخلیه می شده و می شود...

در نامه معاون وزیر راه و شهرسازی به شهرداری مشهد عنوان شد

.......صفحه ۳ 

 سرتیپ دوم ستاد محمدکاظم تارخ 
در گفت وگو با قدس عنوان کرد

 همدلی ارتش
و سپاه در شکست 

حصر آبادان

گرانی تخم مرغ و بحث های پیرامونی آن کار را به جایی رساند که 
اعالم شد قیمت تخم مرغ از شنبه پنجم مهر کاهش پیدا کرده و با 
نرخ 2۶ هزار تومان برای هر شانه در بازار عرضه می شود. این خبر 
خوبی برای کاهشی شدن قیمت تخم مرغی است که هر شانه آن 
تا حدود 4۰ هزار تومان افزایش را تجربه کرده است. دیروز اما این 
اتفاق در مشهد و سایر شهرستان های استان خراسان رضوی نیفتاد 

و خبری از تخم مرغ با نرخ مصوب جدید نبود! ...

س.......صفحه 2 
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موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی در نظر دارد انجام امور بیمه ای با موضوع بیمه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، مسئولیت مدنی در 
قبال اشخاص ثالث و آتش سوزی و ... را با شرایط مندرج در اسناد  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای بمدت یکسال واگذار نماید.

  لذا الزاما شرکتهای بیمه واجد صالحیت دارای سطح یک توانگری مالی ) صرفًا شعب مرکزی  شرکتهای بیمه مستقر در شهر مشهد(  با ارائه معرفی نامه 
کتبی و رعایت شرایط و موارد  ذیل مجاز به دریافت اسناد مناقصه و ارائه فرم پیشنهاد قیمت می باشند . 

1. تاریخ دریافت اسناد مناقصه:  از تاریخ انتشار لغایت 99/07/15 
 2. محل دریافت اسناد مناقصه :

 مشهد-  بلوار فردوسی- نبش تقاطع خیام - موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی-طبقه همکف -  واحد حسابداری 
3. مهلت تحویل اسناد:  از تاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/07/16

 4.سپرده شرکت در مناقصه: 
تضمین شرکت در مناقصه معادل 300میلیون ریال می باشد که می بایست بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا فیش واریزی براساس شرایط مندرج در 

متن اسناد به مناقصه گذار ارائه گردد. هزینه آگهی نیز بعهده برنده مناقصه می باشد .

آگهی مناقصه
 بیمه نامه های مورد نیاز موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی
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شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهرتایباد نسبت 
ب�ه واگذاری به ص�ورت اجاره یک قطعه زمین ش�ماره 11 واقع در پارکینگ 
گمرک دوغارون جهت نصب کانکس و فروش مواد غذایی از طریق برگزاری 
مزایده عمومی با قیمت پایه اجاره ماهیانه هر متر مربع مبلغ 600/000 ریال 
و ضمانت شرکت در مزایده مبلغ 9/300/000 ریال اقدام نماید ،لذا از کلیه 
افراد واجد ش�رایط دعوت می ش�ود جهت دریافت اس�ناد مزایده و کس�ب 

اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 06/29/ 99لغایت 99/07/16

مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت 14 مورخ 99/07/16
زمان بازگشایی پاکات 99/07/19 در محل دفتر شهردار تایباد.

ش�هرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار اس�ت .و در صورتی که برندگان 
اول تا سوم مزایده از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به 

نفع شهرداری ضبط خواهد شود.
 . باش�د  م�ی  تایب�اد  ش�هرداری  دبیرخان�ه  مزای�ده  اس�ناد  تحوی�ل  مح�ل 
متقاضی�ان محترم م�ی توانند جهت دریافت اطالعات بیش�تر با ش�ماره تلفن

54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

آگهی مزایده )نوبت دوم (

ایوب سیدالحسینی - شهردارتایباد
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره 1867-99 مورخ 99/06/17 هیئت به ش��ماره کالس��ه 111-98 و 98-110 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در 
واح��د ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
عباس��ی  فرزند باباقلی  بش��ماره شناسنامه 739 صادره از مانه و سملقان و آقای فریدون مجردی 
به ش��ماره شناس��نامه 732 فرزند کرم صادره از بجنورد بالس��ویه هر کدام  در سه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یکباب مغازه  و محوطه به مس��احت  203.15 مترمرب��ع از پالک 907 فرعی از 163 
اصلی واقع در اراضی پنبه زار بخش دو بجنورد خریداری مع الواس��طه از مالک رس��می شهرداری 
بجنورد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس 
از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9906363
تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 06                  /07                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک بجنورد -  احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 1886-99 مورخ 99/06/17 هیئت به ش��ماره کالس��ه 345-98 موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مستقر در 
واحد ثبتی ح��وزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
براتعلی باغچقی  فرزند قربان  بش��ماره شناسنامه 708 صادره از بجنورد در یکباب منزل به 
مساحت  360.62 مترمربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد 
خریداری مع الواس��طه از مالک رس��می غالمعلی باغچقی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ-9906364
تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 06                  /07                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک بجنورد
احمد اصغری شیروان

m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r

.......صفحه 2 



پرچم حرم مطهر به نخبگان علمی استان اهدا شد 

شمیم رضوی در پارک علم و فناوری 
احمد فیاض: همزمان با ششمین روز از هفته 
دفاع مقدس و در ســال جهــش تولید؛ صبح 
دیروز جمعی از خادمان آستان قدس رضوی با 
حضور در پارک علم و فناوری خراسان رضوی از 
مدافعان علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان 

با اهدای پرچم و نبات متبرک تجلیل کردند.
حدود 30 کیلومتر دورتر از مشــهدالرضا)ع( با 
شرکت های دانش بنیان در پارک علم و فناوری 
و در جبهه اقتصادی ســعی می کنند به تأسی 
از رزمندگان هشــت سال دفاع مقدس تهاجم 
و تحریــم بی رحمانه دشــمنان این مرز و بوم 
را خنثــی کرده و امنیت اقتصــادی، علمی و 
فناوری را به مردمان سرزمینشــان اهدا کنند. 
شب هنگام و در مراجعت هنگامی که خورشید 
مهرش را جمــع می نماید؛ آنــان در فضایی 
عارفانه و روحانی با رؤیت گلدســته های حرم، 
پناه می آورنــد به مهر امام مهربانی ها و زمزمه 
می کنند: »السالم علیک یا عالم آل محمد)ع(«. 
شاید در این روزمرگی هایشان گمان نمی بردند 
کــه روزی عطر رضــوی با حضــور خادمان 
درگاهش و پرچم و ســوغات متبــرک، تابلو 
حــرم و... به پاس قدردانی و تجلیل از خدمات 
جهادیشــان در حوزه علم و فناوری شامه نواز 
شــود و نوای »یا عالم آل محمد)ع(« در پارک 

علم و فناوری طنین انداز شود.
اما روز گذشــته خادمان آستان قدس رضوی 
با حضور در این مرکز رشــد و بالندگی ثابت 
کردند که قدردان نخبــگان علمی و فناوری 
به عنوان مدافعان این حوزه هســتند و آن را 

فراموش نکرده اند.
دفتــر مدیر پارک علــم و فناوری نخســتین 

میعادگاه حضور خادمان است 
که با اســتقبال گرم مدیران 
شــده اند.  روبه رو  مجموعــه 
سیدحسن حســینی یکی از 
خادمــان رضوی با اشــاره به 
حدیثی از رسول اکرم)ص( که 
می فرمایــد: خدا رحمت کند 
کسانی را که در حوزه صنعت 
و تولیــد نقش آفرینی نموده؛ 
در جمع مدیران پارک علم و 
فناوری می گوید: و شما ثابت 
کردید که در بخش صنعت و 
علم و فناوری موفق بوده و به 

طور حتم رحمت الهی شامل حالتان خواهد شد.
پس از قرائت صلوات خاصه امام رضا)ع( رئیس 
پارک علم و فناوری خراسان رضوی با قدردانی از 

حضور گرم و صمیمی خادمان 
رضوی در این مرکز به تشریح 
وظایــف مجموعــه پرداخته 
و اظهــار می کنــد: کمک به 
تجاری ســازی و حمایــت از 
ایده پــردازان در قالب انتقال 
مفهومی،  علمــی،  تجربیات 
دانشگاهی، بازاریابی، مدیریت 
فــروش و منابع انســانی و... 
بخشی از وظایف پارک علم و 

فناوری است.
رضــا قنبــری خاطرنشــان 
می کنــد: 55 نفــر در قالب 
مدیریتی و 350 شرکت با حضور حدود 4هزار 
و 500 نفر از جوانان مؤمن و انقالبی با متوسط 

30 سال عمر در پارک مشغول فعالیت هستند.

وی در حالــی که بغض کرده و اشــک گوشــه 
چشمانش را پاک می کند؛ می افزاید: پرچم امام 
رضا)ع( اینجاست و به برکت امام رضا)ع( در این 
سرزمین موفق شدیم با ساخت ونتیالتور)دستگاه 
تنفس مصنوعی( توســط جوانان خوش فکر و 
خالق، گام بلندی در راســتای مبارزه با بیماری 
کرونا برداریم که مورد تمجید مســئوالن ارشد 

کشور و استان قرار گرفت.
وی می افزایــد: طی جلســه ای با محمدمهدی 
برادران، مدیر عالی حرم مطهر رضوی قرار شد 
تا در بحث نوآوری حرم مطهر مشارکت داشته 
باشــیم و تعدادی از شرکت های دانش بنیان در 

زمینه نور و صوت آماده مشارکت شده اند.
وی در پایان تصریح می کند: برند امام هشتم)ع(؛ 
عالم آل محمد)ع( اســت و ما با برند روحانی و 
ملکوتی عالم آل محمــد)ص( در بخش علم و 
فناوری به پیش خواهیم رفت و در این جبهه به 

طور حتم پیروز خواهیم بود.
مجتبی شــادلو دیگر خادم رضوی با اشاره به 
خدمات شایسته نخبگان انقالب در پارک علم 
و فناوری استان اظهار کرد: به پاس قدردانی و 
سپاس از این زحمات و تالش ها در این برهه 
حساس تاریخی و شرایط تحریم اینجا حضور 
پیدا کردیم تا عالوه بر خداقوتی بلکه بتوانیم 
گوشه ای از این اقدام های جهادی را ارج نهاده 
و تجلیــل کنیم. این ســعی و جهاد علمی و 
فنــاوری کمتــر از خدمت خادمــان رضوی 
نیست. در پایان این مراسم پرچم متبرک رضوی 
به همراه هدایای آستان قدس رضوی به اعضای 
مدیریت پارک علم و فناوری خراســان رضوی 

اهدا شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:
 پیشرفت تصفیه خانه چرمشهر •

قابل قبول نیست
مدیرعامــل  قــدس: 
منطقه ای  آب  شــرکت 
خراسان رضوی گفت: طی 
جلسه ای در سال ۱3۹۷ 
نمایندگان مردم مشهد در 
مجلس شورای اسالمی و 
وزیر نیرو مصوب کردند تا 

اعتبار الزم برای اجرای طرح های شــرکت های آب منطقه ای و 
آب و فاضالب مشهد به میزان ۶۹۱میلیارد تومان تأمین شود.

محمد عالئی در خصوص تهدیدهای کشف رود عنوان کرد: در 
طول۸0 کیلومتر در شمال کالنشهر مشهد، از 5 کیلومتر غرب 
بولوار شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی تا ۱0 کیلومتر پس 
از چرمشهر در شرق، همه جا به حریم بستر کشف رود تجاوز 
شده بود و از کشف رود بزرگ جوی کوچکی که در آن زهرابی 

بویناک و سمی جاری بود، چیزی باقی  نمانده بود.
وی با اشاره به تخلیه نخاله های ساختمانی و پسماندهای ویژه 
و خطرناک در حریم و بســتر رودخانه کشــف رود، ابراز کرد: 
از تصفیه خانــه پرکندآباد در غرب تا چرمشــهر، به طول۶0 
کیلومتر، به کشف رود انواع فاضالب های خام شهری، خانگی 
و صنعتی و بدتر از همه فاضالب به شــدت آلوده چرمشهر و 

پساب های بد تصفیه شده تخلیه می شده و می شود. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تصریح کرد: 
افرادی در بســتر تصرف شده کشــف رود با فاضالب های به 
شدت آلوده کشاورزی و صیفی و سبزی و میوه های ساالدی 
تولید می کردند و ســالمت، بهداشــت و امنیت غذایی خود، 
خانواده و مردم را تهدید می کردند.عالئی همچنین به تخلیه 
فاضالب های صنعتی توســط واحدهای صنعتی غیرمجاز و 
برپایی خانه های فساد در بستر تصرف شده کشف رود اشاره 
کرد و گفت: تمام این اتفاقات موجب شده بود که این رودخانه 

به کانونی از انواع بیماری ها و پشه سالک تبدیل شود. 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اضافه کرد: 
از پل شــاهنامه تا تصفیه خانه پرکندآباد کشف رود خشک و 
بازگشایی شده و هیچ مشکلی هم ندارد، همچنین از پرکندآباد 
تا کنار گذرشــمالی، مساحت بستر آزاد شده کشف رود 300 
هکتار اســت که این اراضی در اختیار شهرداری مشهد قرار 
گرفته اســت تا در آن توتســتان برای پرورش کرم ابریشم 
راه اندازی شــود.عالئی از تهیه و تصویب طرح مدونی برای 
پل کنارگذر شــمالی تا پس از چرمشــهر در ستاد تسهیل 
ســرمایه گذاری استان خبر داد و گفت: این طرح با همکاری 
فرماندار مشهد، شــرکت آب منطقه ای، شهرداری، سازمان 

جهادکشاورزی و مردم منطقه اجرا خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در ارتباط 
با اقدام های صورت گرفتــه برای تصفیه خانه های فاضالب 
کالنشهر مشــهد، تصریح کرد: شرکت آب و فاضالب پنج 
تصفیه خانه در کشــف رود برای تصفیــه فاضالب خانگی 
مشهد ســاخته اســت؛ دو تصفیه خانه پرکند دو و آهنگ 
اســدی توان تصفیه حجم فاضــالب ورودی را ندارد و بد 
تصفیه می کند، باید این دو تصفیه خانه توسعه کمی  وکیفی 

پیدا کند. 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراســان رضوی گفت: 
خوشــبختانه ســه تصفیه خانــه پرکند یــک، خین عرب 
و التیمور، پســاب باکیفیــت عالی تولیــد می کنند؛ باید 
تصفیه خانه های فاضالب طبرسی و چند تصفیه  خانه دیگر 

هم ساخته شود.
وی با بیان اینکــه روزانه 350 تا 400 تانکر فاضالب خام در 
کشف رود تخلیه می شــود، ابراز کرد: برای تصفیه این حجم 
فاضالب به شدت آلوده تصفیه خانه ای باید ساخته شود تا آن 
را برابر استانداردهای محیط زیست تصفیه کند؛ مسئولیت این 
کار را شهرداری مشهد به عهده گرفته و شرکت آب منطقه ای 
نیز تخصیص فاضالب تصفیه شــده آن را به شهرداری داده 
اســت. برابر برنامه زمان بندی این تصفیه خانه تا خرداد سال 

۱400 به بهره برداری می رسد.
عالئــی بــا بیان اینکه چرمشــهر در شــرق کشــف رود 
فاضالب های به شــدت آلــوده با عنصر ســنگین تولید 
می کنــد، تأکیــد کــرد: تصفیه خانه چرمشــهر در حال 
ســاخت است؛ اما پیشــرفت کار بســیار کند و غیرقابل 
قبول اســت؛ این تصفیه خانه باید هر چه زودتر ســاخته 
خراسان رضوی  منطقه ای  آب  شــرکت  شــود.مدیرعامل 
با اشــاره به درخواســت های صورت گرفته از نمایندگان 
مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی، عنوان کرد: سال 
۱3۹۷ طی جلســه ای نمایندگان مردم مشهد در مجلس 
شــورای اسالمی و وزیر نیرو مصوب کردند که اعتبار الزم 
برای اجرای طرح های شــرکت های آب منطقه ای و آب و 

فاضالب مشهد ۶۹۱ میلیارد تومان تأمین شود. 
عالئی افزود: وزیر نیرو با تصویب طرح های اعالم شــده برای 
تأمین اعتبار الزم نامه ای برای ریاست جمهوری ارسال کردند؛ 
بنابراین الزم اســت هر چه زودتر جلسه ای با ریاست سازمان 
برنامه و بودجه و معاون ریاست جمهوری برای تأمین اعتبار یاد 

شده برگزار شود.

 کمک های مؤمنانه بسیجیان•
 به دانش آموزان زبرخان

خبرنــگار  دررود- 
کمک هــای  قــدس: 
مؤمنانه بسیج فرهنگیان 
و دانش آموزان شهرستان 
دانش آموزان  به  زبرخان 

نیازمند اهدا شد.
به  کــه  مراســمی  در 

همین منظور در سالن ورزشی شهید حاجی آبادی آموزش 
و پرورش زبرخان با حضور امــام جمعه قدمگاه، فرماندار 
زبرخان و جمعی از مســئوالن برگزار شد، رئیس آموزش 
و پــرورش زبرخان گفــت: با تالش بســیج فرهنگیان و 
دانش آموزان تعداد ۶00 بســته کمک های مؤمنانه شامل 
نوشت افزار و مواد خوراکی به ارزش ۶0 میلیون تومان به 

دانش آموزان نیازمند این شهرستان اهدا می شود.
سیدمجتبی تاراش افزود: این کمک ها ابتدا در مرکز نیکوکاری 
مهراندیشــان این اداره جمع آوری و پس از انتقال به ســالن 
ورزشــی بین مدیران مدارس این شهرســتان برای اهدا به 

دانش آموزان نیازمند توزیع می شود.

 امام جمعه مشهد 
در آیین افتتاح قرارگاه جهاد، مقاومت، شهادت:

کانون رشد جوانان باید مساجد باشد•
قدس: امام جمعه مشهد 
با اشاره به اینکه مساجد، 
کانون دفاع و گســترش 
دیــن و انقــالب بودند، 
گفت: کانون رشد جوانان 

باید مساجد باشد.
ســیداحمد  آیــت اهلل 
علم الهدی در آیین افتتاح قرارگاه جهاد، مقاومت، شــهادت 
اظهار کرد: پیغمبر اکرم)ص( با تأسیس مسجدالنبی ساختار 
بی نظیری را بنیان گذاری کرد و بر حسب نفوذ روحانیت پیغمبر 
در کارفرمایی و کارگردانی ساختار مسجد، فعالیت های دینی 
زیادی در این ساختار صورت گرفت.وی ادامه داد: مسجد یک 
تشکیالت و کانونی است که در شکل های گوناگون می شود در 
این کانون، عرصه های آرمانی و ایده پردازی افراد را بر حسب 
استعداد نسبت به وجود ائمه اطهار)ع( و امام زمان)عج( اجرا 
کرد.امام جمعه مشهد خطاب به حاضران تصریح کرد: امروز 
مسجد کانونی است که می شود همه ظرفیت های نظام را در 
این کانون اســتخدام کرد و در راستای توسعه دین و انقالب 
از آن بهره گرفت، چنانچه این امکان در دســت شما، با شور 
و مجاهدت شما جوانان آمیخته شود هر مسجد نه تنها یک 
ســنگر، بلکه یک کانون قدرت، هم در خــط دفاع از دین و 

انقالب و هم در گسترش دین و انقالب می شود.
علم الهدی بیــان کرد: امروز در زمانــی زندگی می کنیم که 
حاکمیت اسالمی بیشترین ظرفیت های خودش را در اختیار 
دین قرار داده است و به خوبی می شود در حوزه مسجد فعال 
باشیم.آیت اهلل علم الهدی با اشاره به اینکه مسجد قرارگاه جهاد 
و دفاع مقدس و محل رشــد جوانان ما برای دین بود، اضافه 
کرد: بسیاری از فرماندهان جوان ما از دل مسجد بیرون آمدند 
و شما عزیزان می توانید در مساجد محله های پایین بسیار کار 

کنید تا شاهد همان فرماندهان و رزمندگان باشیم.
امام جمعه مشهد گفت: چنانچه شما می خواهید جایی داشته 
باشید که در مقابل دشمنان در فضای مجازی و فضای حقیقی 
مقاوم باشــد از مسجد آغاز کنید. مسجد کانون حرکت های 
جهادی اســت.علم الهدی بیان کرد: چنانچه بناست نیرویی 
تربیت شود که عالوه بر فدای تمام سرمایه جوانی اش در راه 
خدا، جانش را هم برای گسترش دین بدهد باید از مسجد آغاز 

شود، این پرورش باید در مسجد صورت بگیرد.

 ستاد تنظیم بازار خراسان رضوی 
امروز تشکیل جلسه می دهد

 تصمیم گیری برای تخم مرغ•
 14 هزار و 500 تومانی

هاشم رسائی فر: گرانی 
بحث های  و  تخم مــرغ 
پیرامونــی آن کار را به 
جایی رســاند که اعالم 
شــد قیمت تخم مرغ از 
شنبه پنجم مهر کاهش 
 پیــدا کــرده و بــا نرخ 
2۶ هزار تومان برای هر شانه در بازار عرضه می شود. این خبر 
خوبی برای کاهشی شدن قیمت تخم مرغی است که هر شانه 
آن تا حدود 40 هزار تومان افزایش را تجربه کرده است. دیروز 
اما این اتفاق در مشهد و سایر شهرستان های استان خراسان 
رضوی نیفتاد و خبری از تخم مرغ با نرخ مصوب جدید نبود! 
قیمت ها تقریباً همانی بود که پیش از این به فروش می رسید!

در تماس تلفنــی با علی غفوری مقدم؛ معــاون امور بازرگانی 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این مورد 
از وی سؤال کردیم و اینکه نرخ مصوب برای فروش تخم مرغ در 
استان به کجا رسید؟وی گفت: برای اجرایی شدن موضوع فروش 
تخم مرغ با قیمت مصوب قرار است فردا )امروز( در ستاد تنظیم 
بازار بحث چگونگی اجرای آن مورد بررســی واقع شود. یکی از 
موضوعات اصلی جلسه فردا )امروز( همین قیمت تخم مرغ است. 
معاون امور بازرگانی ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی اظهار کرد: در این جلســه در خصوص چگونگی تأمین 
تخم مرغ و نیز توزیع آن بحث خواهد شــد؛ چرا که طبق اعالم 
دولت بایستی مرغدار تخم مرغ را با قیمت ۱2 هزار تومان عرضه 
کند و شبکه توزیع آن را ۱4 هزار و 500 تومان برای هر کیلو به 
مشتری بفروشد. علی غفوری مقدم ادامه داد: مهم ترین مسئله ای 
که در مورد توزیع تخم مرغ با نرخ مصوب وجود دارد این است که 
بایستی توانایی تأمین تخم مرغ با قیمت ۱2 هزار تومان و عرضه 
آن به فروشگاه ها وجود داشته باشد شبکه توزیع باید با این قیمت 
تخم مرغ به دستش برسد که توانایی فروش آن با قیمت ۱4 هزار 
و 500 تومان به مردم وجود داشته باشد که همان طور که عنوان 

شد در جلسه فردا)امروز( تصمیم گیری می شود.

 انتشار فراخوان شرکت•
در مسابقه عکس دفاع مقدس

مناســبت  بــه  قدس: 
دفاع  ســالگرد  چهلمین 
مسابقه  فراخوان  مقدس 
به  عکس دفــاع مقدس 
همــت معاونــت هنری 
کل  اداره  ســینمایی  و 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

و انجمن سینمای جوان خراسان رضوی منتشر شد.
قائم مقام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: 
این دوره از مســابقه عکس دفاع مقدس با محورهای پایداری و 
مقاومت در هشت ســال دفاع مقدس، رزمندگان و جانبازان و 
آزادگان، خانواده شهدا و شهدای گمنام، نقش مردم و گروه های 

مردمی در هشت سال دفاع مقدس برگزار می شود.
یوسف امینی پاسداشت دستاوردهای دفاع مقدس، پاسداشت 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم، 
نقش نهضت عاشورا و آیین های عزاداری و فرهنگ شهادت در 

دفاع مقدس را از دیگر محورهای این مسابقه عکس برشمرد.
وی افزود: مهلت ارسال آثار ۷مهر امسال و از طریق سایت کانون 
عکس مشهد به آدرس www.kanoonaks.org/contest است.

وی ادامه داد: پــس از داوری آثار، عکس های برگزیده 20 آبان 
اعالم می شــود و در مراسم پایانی این مسابقه در آذر ماه به دو 

عکس برگزیده لوح تقدیر و جایزه نقدی اهدا می شود.

 خادمان آستان قدس 
رضوی با حضور در این 

مرکز رشد و بالندگی 
ثابت کردند که قدردان 
نخبگان علمی و فناوری 

به عنوان مدافعان این 
حوزه هستند و آن را 

فراموش نکرده اند

بــرشبــرش

نیکوکارینیکوکاری

خبرخبرخبرخبر
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فضای مجازی: 

ســرور هادیان: عملیات ثامن االئمــه)ع(، عملیات تهاجمی 
نیروهای مســلح ایــران در خالل جنگ ایــران و عراق بود که 
بــه فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی ایران و 
مشارکت سپاه پاسداران انقالب اسالمی، علیه مواضع یگان های 
ارتش عراق مستقر در استان خوزستان، انجام شد. این عملیات 
در ســاعت یک بامداد 5 مهرماه ۱3۶0 در محور آبادان به شرق 
کارون در جنوب غربی ایران آغاز شــد و پس از 42 ساعت نبرد 
بی وقفه، با شکسته شــدِن حصر آبادان و بازپس گیری بیش از 
۱50کیلومترمربع از خاِک ایران به پایان رسید. محوریت عملیات 
ثامن االئمه)ع( با لشکر ۷۷ خراسان بود و در مجموع بیش از 35 

گردان از نیروهای ایرانی در این عملیات شرکت داشتند.
این عملیات در پیروزی های عملیات های بزرگ تر تأثیر بسیاری 
داشــت و موجب صالبت و قدرت نظامی ایران در نبرد شــد. از 
این  رو در سالروز این عملیات بزرگ نظامی با سرتیپ دوم ستاد 
محمدکاظم تارخ، فرمانده پیشین قرارگاه منطقه ای شمال شرق، 
مشاور امنیتی انتظامی استاندار سابق خراسان رضوی، در این  باره 
و نقش لشکر ۷۷ خراسان در این ظفرمندی به گفت وگو نشستیم 

که ماحصل این گفت وگو پیش روی شماست.

از مجروحیت تا مسئولیت های بسیارس
سرتیپ دوم ستاد محمدکاظم تارخ متولد 
آبان ۱33۶ در شیراز، در خانواده ای اصیل 
به دنیا آمد و تحصیالت ابتدایی و متوسطه 
را در این شــهر گذراند و با شروع جنگ 
تحمیلی وارد ارتش جمهوری اســالمی 
ایران شد؛ او در این  باره گفت: ضمن تحصیل در دانشکده افسری 
امام علی)ع( بارها به جبهه های حق علیه باطل اعزام شــدم. در 
بسیاری از عملیات آفندی و پدافندی تا آخر جنگ و پس  از آن 
حضور داشــتم.وی که در این مدت ســه بار مجروح شــده و 
سمت های فرمانده دســته، فرمانده گردان، گروهان، افسر امور 
هوایی، افسر عملیات و آموزش، سرپرست گردان، افسر رابط تیپ 
و رئیس رکن سوم تیپ را در هوابرد در ۱2 سال طی کرده است، 
افزود: مدت چهار سال فرمانده تیپ 55 هوابرد بودم. سپس مدت 
دو و نیم ســال جانشین لشــکر 30 گرگان  و پس از طی دوره 
فرماندهی و ســتاد به مدت سه ســال و نیم جانشین قرارگاه 
منطقه ای شمال غرب بودم. در شهریور سال ۱3۸4 به فرماندهی 
لشــکر ۷۷ پیروز ثامن االئمه)ع( منصوب شدم و ۶ سال فرمانده 
این لشکر بودم. در سال ۹0 فرمانده قرارگاه شمال شرق شدم و 
دو ســال در این مسئولیت بودم و از سال ۹2 تا پایان سال ۹۷ 

مشاور امنیتی- انتظامی استاندار خراسان رضوی بودم.

از سودای سه روز تصرف تا شکستس
وی در خصــوص آغاز دفاع مقدس بــا بیان این نکته که ارتش 
عراق در تهاجم خودش به مرزهای یک هزار و ۶۱0 کیلومتری 
با ســپاه های ســه گانه ۱، 2 و 3 علیه ما وارد جنگ شد، اظهار 
می دارد: ســپاه ســوم عراق با قصد تصرف سه روزه خوزستان با 
تهاجم خودش در شمال منطقه میانی و جنوب استان خوزستان 
بــا پادگان های زرهی و مکانیزه تهاجم خودش را آغاز کرد. این 
لشکر مسافت ۱۷ کیلومتری تا شلمچه، خرمشهر را قاعدتاً باید 
کمتر از یک ساعت طی می کرد اما این فاصله را یگان های زرهی 
لشــکر3 عراق با دادن تلفات و ضایعات، ۶ روزه طی کردند و تا 
پشت دروازه خرمشهر رسیدند که علت آن ایستادگی و فداکاری 
دلیرمردان گردان دژ لشــکر ۹2 زرهی خوزستان بود. لشکر ۹2 
هر چند در بدترین شرایط خودش قرار داشت، ولی ارتش عراق 
را با شکست مواجه کرد و سودای تصرف سه روزه خوزستان برای 
همیشــه بر باد رفت و رؤیاهای سردار قادسیه به زباله دان تاریخ 

ریخته شد.
امیر تارخ تصریح کرد: در منطقه میانی خوزستان و شمال آن  
هم نیروهای عراقی نتوانســتند به اهداف خودشان برسند. از 
این زمان تا مهرماه ســال بعد )سال ۱3۶0( تالش نیروهای 
عراقی به ثمر نرســید. نیروهای خودی با اجرای عملیات های 
محــدود میل به پیشــروی را در ارتش عــراق از بین بردند. 
عملیات هایی چون بهمن شــیر، ذوالفقاریــه، توکل، عملیات 
جاده ماهشهر و عملیات فرمانده کل قوا سبب شد که آبادان 

با وجود محاصره سقوط نکند.
وی با بیان اینکه از جمله یگان هایی که برای جلوگیری از سقوط 
آبادان تالش کردند، لشــکر ۷۷ پیاده خراسان بود، اظهار کرد: 
در این مدت برخی از یگان های تیپ ۱ و 2 این لشــکر با اعزام 
به منطقه عمومی آبادان- ماهشهر در مقابل دشمن صف آرایی 
کردند و دشمن بعثی را به چالش کشاندند. نیروهای ارتش عراق 

با وجود اینکه تقویت  شده بودند، در تصرف آبادان ناکام ماندند 
و گردان ۱53 لشــکر ۷۷ مانع این تهاجم شــد و در این راستا 
ســرهنگ منوچهر کهتری؛ فرمانده تیپ 2 لقب ناجی آبادان را 
گرفت. آبادان در شرق خرمشهر و فاصله بسیار کمی با این شهر 
دارد و با سقوط خرمشهر، آبادان در یک محاصره 2۷0 درجه ای 

قرار گرفته بود. 

تحقق فرمان امام)ره(س
وی در ادامه با اشــاره به این نکته کــه این عملیات را فرمانده 
وقت لشکر، سرهنگ سید شهاب الدین جوادی بر عهده داشت، 
می گوید: عالوه بر یگان های سازمانی لشکر که همه در این منطقه 
جمع شده بودند، از گروه رزمی 3۷ زرهی شیراز، دو گردان تانک 
از لشــکر ۹2، یک گردان تانک از لشــکر ۱۶، یک گردان امداد 
ژاندارمــری و در نهایت 2 هزار و 400 نفر از نیروهای ســپاه به 
فرماندهی برادر رحیم صفوی برای این عملیات سازمان دهی و 

سپس آماده شدند.
وی خاطرنشان می سازد: پس از تصویب طرح که ثامن االئمه)ع( 
نام گذاری شد، در 2۷ شهریورماه ۱3۶0 طرح برای اجرا به لشکر 
ابالغ می شود و در نهایت در نخستین دقایق 5 مهرماه یگان های 
عمل کننده که متشکل از لشکر ۷۷و دیگر یگان ها بود در قالب 
سه تیپ مانوری از سه محور برای بیرون راندن دشمن از اراضی 

شرق کارون حرکت و عملیات را آغاز کردند.
در این عملیات، تیپ های ۱، 2 و 3 به سمت اهدافشان حرکت 
 می کنند و پــس از نبردی جانانه در ســاعت ۱۸ و 30 دقیقه

۶ مهرماه نیروهای خودی به اهدافشــان می رسند و دشمن به 
رودخانه کارون ریخته و حصر آبادان شکســته می شود و فرمان 
امام راحل مبنی بر اینکه حصر آبادان باید شکسته شود، تحقق 

پیدا می کند.

لقب لشکر ۷۷ پیروز ثامن االئمه)ع( س
امیر تارخ تصریــح می کند: با این پیروزی لشــکر ۷۷ به لقب 
لشــکر ۷۷ پیروز ثامن االئمه)ع( مفتخر می شــود. این عملیات 
مطلع الفجری در آغاز سال دوم جنگ و در راستای تنبیه متجاوز 
می شــود. عملیات ثامن االئمه)ع( نشان داد که توجه به علوم و 
فنون نظامی، طرح ریزی های دقیق و در اصطالح جنگ کالسیک 
در کنار اخالص، ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی، کارساز است. 
وی در ادامه بیان می دارد: روز هفتم مهرماه ۱3۶0 پس  از اینکه 
فرمانده لشکر سرهنگ جوادی با زبان عربی برای اسیران عراقی 
 صحبت کرد، این اســیران از مقابــل فرماندهان ما رژه رفتند و 

لشکر ۷۷ پیروز، افتخار خراسانی ها و ملت ایران شد.

ایرنا: مشاور نظامی فرمانده کل قوا گفت: عملیات ثامن االئمه)ع( 
و شکستن حصر آبادان در ســال ۱3۶0 در سایه تدبیر کلی 
حضرت امام خمینی)ره( در کمال تدبیر، علم جنگ و حکمت 
انجام شــد.امیر سرتیپ ناصر آراســته روز گذشته در مراسم 
گرامیداشت عملیات ثامن االئمه)ع( و شکستن حصر آبادان در 
مشهد افزود: در نبردهای انسانی »برای چه جنگیدن« با تدبیر 
پاســخ داده می شود، »چگونه جنگیدن« با علم نظامی و اینکه 
»چرا نیرو باید بجنگد« بر اساس حکمت پاسخ داده می شود و 
در عملیات ثامن االئمه)ع( این سه به درستی و بدون کمترین 

خلل انجام شد.
وی طراحی این عملیات را کاری جمعی توصیف کرد و ادامه داد: 
رعایت و استفاده کامل از تدبیر، علم و حکمت در این عملیات 
موجب شد این حرکت نظامی بدون کمترین خللی به سرانجام 
برسد بنابراین هیچ نکته شبهه برانگیزی در این عملیات موفق 
وجود ندارد.مشاور نظامی رهبر معظم انقالب گفت: به واسطه 
این موضوع است که عملیات شکست حصر آبادان شروعی برای 
دیگر موفقیت های ایران در جنگ و ســایر عملیات های دفاع 
مقدس شد.امیر آراســته افزود: بر اساس اسناد نظامی و اظهار 

اسیران عراقی در ابتدای جنگ صدام به دنبال پیروزی برق آسای 
چندساعته بود که با پاسخ ســریع نیروی هوایی ارتش مواجه 
شد و سپس به جنگ سریع و یکماهه روی آورد که با زمینگیر 
شــدن ارتش عراق در جنوب، این راهبرد نیز متوقف شد.وی 
ادامه داد: پس از این شکســت ها صــدام نیروهای خود را برای 
نبردی شش ماهه سازماندهی کرد که پس از شکست عراق در 
عملیات هفتم آذر 5۹، این راهبرد نیز کنار گذاشــته شد، پس 
راهبرد ماندن در مناطق اشغالی مانند خرمشهر را پی گرفت که 

با عملیات حصر آبادان در پنجم مهرماه ۶0 این برنامه جنگی نیز 
ناتمام ماند و در ادامه نیز در خرداد سال ۶۱ عملیات پیروزمند 
بیت المقدس به وقوع پیوست.مشاور نظامی رهبر معظم انقالب 
به همراهی ده ها کشور با عراق در جنگ هشت ساله اشاره کرد و 
گفت: پس از عملیات ثامن االئمه)ع( راهبرد نظامی ما به تعقیب 
دشمن تغییر یافت و با همین راهبرد، جنگ سال ها بعد به پایان 
رسید اما اکنون برخی می گویند راهبرد تعقیب دشمن پس از 
عملیات موفق ثامن االئمه)ع( و فتح خرمشهر نتیجه نداد؛ چرا که 
در نهایت آتش بس را پذیرفتیم که اعالم می کنم این عقیده غلط 
است.آراســته اضافه کرد: همین راهبرد صحیح تعقیب دشمن 
پس از جنگ، موفقیت ما را امروز در پی داشته است اگر امروز 
آمریکا و اسرائیل به ما حمله کنند می دانند که تا خانه شان آن ها 
را تعقیــب می کنیم پس این راهبرد بازدارنده اکنون به راهبرد 
نظامی ما تبدیل شده اســت و دشمن این را می داند که ما به 

شکلی که آن ها دوست ندارند به جنگ ادامه خواهیم داد.
وی افزود: بنا به فرمایش مقــام معظم رهبری، دفاع مقدس 
مظهر مقاومت، علم، عرفان و تدبیر است و باید این رویدادها در 

کتاب های آموزش جنگ وارد شود.

سرتیپ دوم ستاد محمدکاظم تارخ در گفت وگو با قدس عنوان کرد

همدلی ارتش و سپاه در شکست حصر آبادان

مشاور نظامی فرمانده کل قوا:

عملیات شکستن حصر آبادان در کمال تدبیر، علم و حکمت انجام شد

عشقستانعشقستان
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بخشدار در گفت وگو با قدس:
تعداد روستاهای کم آب بخش مرکزی •

مشهد کمتر از انگشتان دست است!
 - آنالیــن  قــدس 
بخشــدار  رضاطلبی: 
مرکزی شهرستان مشهد 
روستاهایی  تعداد  گفت: 
که در این بخش با مشکل 
کم آبی مواجه هستند به 
اندازه انگشتان دو دست 
نیســت!ابوطالب  هــم 

سرابیان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: بخش مرکزی 
شهرستان مشهد به اندازه چند شهرستان جمعیت دارد.

وی افزود: از این رو برای اداره و مدیریت آن با توجه به وسعت 
و گستردگی که این بخش  دارد نیاز به تشکیالت، امکانات و 
تجهیزات بیشتری است.بخشدار مرکزی شهرستان مشهد در 
مورد مشکالت آب روستاهای این بخش تصریح کرد: اغلب 
روستاهای این بخش از لحاظ آبرسانی در شرایط مطلوبی قرار 
دارند و تعداد روستاهایی که ممکن است در برخی از موارد با 
مشکالتی در این زمینه مواجه باشند به اندازه انگشتان دست 
هم نیســت! وی ادامه داد: مثالً برای روستایی نظیر روستای 
جاللی که از یک مجتمع آبــی  که هزینه های زیادی برای 
احداث آن صورت گرفت و در حال حاضر چند روستا از این 
مجتمع  آبرسانی می شود  آب  دریافت می کند  همزمان نیز 
با تانکر در مقاطع مختلف به این روستا و تعدادی از روستاهای 
دیگر که با مشــکل کم آبی روبه رو هستند، آبرسانی صورت 
می گیرد.ســرابیان افزود: در برخی از مناطق بخش مرکزی 
مشهد نظیر دهرود و همت آباد که طعم آب از کیفیت خوب 
و الزمی برخوردار نیســت، طبق وعده ای که داده شده قرار 
است در آبان ماه آب از سمت غرب مشهد که دارای کیفیت 

مناسبی است، برای این مناطق تأمین شود.

معاون سیاسی و امنیتی فرماندار مشهد:
شایعه بمب گذاری در پروما کذب بود•

باشــگاه خبرنگاران: 
معاون سیاسی و امنیتی 
گفت:  مشــهد  فرماندار 
در  بمب گذاری  شــایعه 
مرکــز تجــاری پرومــا 
ایــن شــهر در جمعــه 
کــذب  شب گذشــته 

بوده اســت.محمدرضا دانشــور، معاون سیاســی و امنیتی 
فرماندار مشهد، با اشــاره به کذب بودن شایعه بمب گذاری 
در مجتمــع تجاری پروما مشــهد، گفت: پــس از تماس 
تلفنی با واحد هــای انتظامی و اعالم به بمب گذاری در یک 
مرکز تجاری، تیم های تجســس به محل اعزام شــدند، اما 
مشــخص شــد بمب و تهدید امنیتی وجود نداشته و خبر 
اولیه کذب بوده اســت.وی افزود: اعــالم خبر بمب گذاری 
در تمــاس با واحد های انتظامــی در مجتمع تجاری پروما 
واقع در میدان جانباز مشــهد منجر بــه تعطیلی محدوده 
اعــالم بمب گذاری شــده در ایــن مجتمع تجاری شــد.

اجرای ۱۰۰ برنامه به مناسبت •
گرامیداشت هفته دفاع مقدس در فریمان

ناحیه  فرمانــده  قدس: 
فریمان،  بسیج  مقاومت 
از اجرای بیــش از ۱۰۰ 
برنامــه اعم از برنامه های 
عمرانــی  فرهنگــی، 
همچــون  ورزشــی  و 
سنگر  مسجد  طرح های 

عشــق، راهیان نور مجازی، برپایی یادواره شــهدا، برگزاری 
محافل آبروی محله، شب شعر ایثار و انس با قرآن، حلقه های 
صالحین، مسابقات ورزشی، نشســت های بصیرتی، افتتاح 
چند طرح عمرانی و آغاز عملیات اجرایی ساخت پایگاه های 

مقاومت بسیج خبر داد. 
ســرگرد اکبری گفــت: دفاع مقدس جریــان حیاتی را در 
فرهنگ مقاومت و پایداری در میان نسل حاضر نهادینه کرد 
تا در ســایه والیت و رهبری، وحدت و همبســتگی مردم و 
اقتدار نیروهای مسلح شاهد شکوفایی در عرصه های علم و 
فناوری، دانش پژوهی، استقالل فرهنگی، ارتقای معنویت و 
سبک زندگی اسالمی و انقالبی باشیم، دفاعی که با تبعیت 
محض از والیت فقیه و رهبری حکیمانه حضرت امام)ره( و با 
لبیک به ندای »هل من ناصر ینصرنی« امام حسین)ع( تثبیت 
و صدور انقالب اسالمی را به همراه داشته است.                 

وی افزود: هفته دفاع مقدس امسال مقارن شده با چهلمین 
سال آغاز جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ملت بزرگ ایران که 
پس از گذشــت ۴۰ سال از مجاهدت ها و ایثارگری های آن 
دوران شــکوهمند با درایت مقام معظم رهبری شاهد تبلور 
صالبت علمی، فرهنگی، سیاسی و نظامی در سایه مقاومت 
و پایداری در مقابل استکبار جهانی و حامیان منطقه ای آن 
هســتیم و از ایران اسالمی به عنوان الگویی برای ملت های 
مســلمان و آزادی خواه یاد می شــود و امروز نسل جوان ما 
نیازمند آگاهی الزم از آرمان ها و ارزش های رزمندگان دفاع 
مقدس هســتند که این امر می بایست بیش از پیش مورد 

توجه و اهتمام قرار گیرد.

در نامه معاون وزیر راه و شهرسازی به شهرداری مشهد عنوان شد

تخلفات  بافت  پیرامون حرم  مطهر 
آب و هواآب و هوا

باران و برف در راه خراسان رضوی•
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: با توجه به 
بررسی نقشــه ها و مدل های هواشناسی؛ از اواخر وقت امروز 
و طی فردا دوشــنبه با توجه به نفوذ سامانه ناپایدار جوی به 
استان ضمن افزایش ابرناکی، افزایش سرعت وزش باد )برخی 
نقاط به طور لحظه ای شــدید توأم با گردوخاک(، همچنین 
وقــوع بارش های پراکنده با احتمــال رعدوبرق )به ویژه روز 
دوشــنبه در مناطق شــمالی و غربی، احتمال آبگرفتگی، 
تشکیل مه و کاهش دید و در مناطق کوهستانی بارش باران 
و برف( پیش بینی می شود. ضمناً از دوشنبه بعدازظهر با توجه 
به نفوذ جریان های سرد شمالی شاهد کاهش محسوس دما 
در غالب نقاط استان خواهیم بود که انتظار می رود در مناطق 
کوهســتانی و سردسیر حداقل دمای شبانه به حدود صفر و 

کمتر از صفر درجه سلسیوس برسد.
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قدس: »طرح تفصیلی منطقه ثامن، بهسازی 
بافت فرسوده اطراف حرم مطهر، تجاری سازی« 
و واژه هایی از این دســت مدت هاست که به 
عنوان پرکاربردترین واژه های رسانه ها تبدیل 
شده ولی مسئله قابل توجه این است که آنچه 
مطرح می شود صورت مسئله است و بیشتر 
شهروندان اطالعاتی از جزئیات اتفاقاتی که در 
این محدوده از شــهر می افتد ندارند. با تمام 
این اوصاف بی تردید سال 99 را می توان سال 
اوج گیری بحث و جدل های موضوع بهسازی 
بافت اطراف حرم دانست و در چند ماه اخیر 
شــاهد تحوالت بسیاری بودیم که مهم ترین 
آن ها امضای یــک تفاهم نامه چندجانبه در 
تهران و تصویب طرح تفصیلی منطقه ثامن و 
در نهایت طرح دوفوریتی شورای شهر مشهد 
برای اصــالح طرح تفصیلی بود.اما مهم ترین 
اتفاقــی که در دو روز گذشــته افتاده و تمام 
تصمیم های ماه های اخیر را تحت تأثیر قرار 
می دهد نامه آســتان قــدس رضوی به وزیر 
راه و شهرسازی بود که موضع این مجموعه 
در قبال طرح بهســازی بافت پیرامونی حرم 
مطهر را به صراحت اعالم کرده است.در این 
نامه موضوعات مختلفی مانند تثبیت حضور 
مجاوران و ارتقای کارکرد ســکونت دائم در 
اطراف حرم و ضرورت تعدیل تجاری سازی در 
محدوده پیرامون حرم مطهر ذکر شده است 
اما شاید بتوان گفت مبنا و اتکای اصلی این 
نامه بر یک نکته اســت و آن تأکید بر رعایت 
دقیق تذکــرات رهبری در مــورد محدوده 
پیرامون حرم مطهر اســت و محوریت همه 
اقدام ها بر یک چیز است و آن هم تقدم هویت 
بر انتفاع است.حال به همین بهانه و به منظور 
یادآوری نکات مورد نظر رهبری برای مدیران 
و متولیان حوزه شهرسازی و مدیران شهری 
به بازخوانی محورهای اصلی تذکر رهبری در 

سال 86 که از طریق استاندار وقت به شهردار 
وقت مشهد ابالغ شد می پردازیم.

انحراف جدی از دستورات رهبریس
در نامه سال 86 استاندار وقت تذکرات رهبری 
در چند بند گوشــزد شده است که نخستین 
آن ها اکتفا به حداقل سطح مورد نیاز و تنها در 
حد ضرورت برای تملک امالک مردم و خرید 
حق انتفاع موقوفات منطقه است؛ به بیان ساده 
اینکه باید بر اساس تذکر مقام معظم رهبری 
صرفاً برای بهبود شــرایط فیزیکی منطقه و 
ارتقای کیفیت بصری این محدوده بخش هایی 
از آن تملــک و تخریب می شــده اســت نه 
آنکه تمام محدوده پیرامــون حرم به کارگاه 
ساختمانی بدل شود و تصمیم به شهرسازی 

نوین در این محدوده گرفته شود.
نکتــه دوم مورد تأکید رهبری رعایت حدود و 
موازین شــرعی و قانونی در تملک ها بوده که 
متأســفانه گزارش های منتشــر شده در یک 
دهه گذشته در رسانه ها به خوبی بیانگر نادیده 
گرفتن این موضوع اســت و همواره مســئله 
تملکات این محدوده هم مانند سایر تملکات در 
بافت های فرسوده مشهد با حاشیه های بسیاری 
همراه بوده و هست. اما به نظر می رسد انحراف 
جدی از این دستورات مربوط به بندی است که 
در آن تأکید شده است »پرهیز از هر گونه تملک 
صرفاً با هدف تأمین نیازهای مالی شهرداری و یا 
ایجاد پاساژ و فعالیت های تجاری«؛ چراکه با یک 
بازدید میدانی از این محدوده و دیدن پاساژها یا 
همان مال های قد کشیده در نقاط مختلف این 
منطقه می توان به این نتیجه رسید که هویت در 
تقابل با تجارت و اقتصاد بازنده بوده است.نکته 
قابل ذکر و توجه این اســت که مقام معظم 
رهبری در تأکید مجدد بر این مسئله، تذکری 
ایــن گونه داده اند » پرهیز از هر گونه اقدام با 

رویکرد انتفاعی و درآمدی که موجب زحمت 
اهالــی شــده و خالف رضایت آن ها باشــد« 
اینکه ایشان مســئله پرهیز از تجاری سازی 
منطقه را از دو منظر رد کرده، یک بار از نگاه 
تأمین منابع مالی شهرداری و یک بار از نگاه 
اجتماعی یعنی اینکه ماندن جمعیت ساکن 
در ایــن منطقه بر هر چیــزی اولویت دارد و 
نمی توان به بهانه اجــرای طرح های مد نظر 

آن ها را به زحمت انداخت.

 بی توجهی به بافت ارزشمندس
 هویتی منطقه

حتی در بنــد دیگری آمده اســت: »اولویت 
حمایت از مالکین بومی منطقه در واگذاری 
طرح های مصوب است« پس با کنار هم قرار 
دادن همین سه نکته به خوبی می توان به این 
نتیجه رسید که براســاس تأکیدات رهبری 
باید منطقه ثامن مشهد به عنوان یک بافت 
ارزشمند هویتی باقی می ماند و اصالحات و 
بهسازی ها با کمترین مداخله در به هم زدن 
روند زندگی اهالی این محدوده انجام می شده 
اســت و تا حد امکان از تجاری سازی دوری 
می شــد.بنابراین بدون هیــچ جانبداری و یا 
نگاه یکجانبه به این موضوع و صرفاً به استناد 
آمار های اعالمی از سوی مدیران شهری اگر 
نگاهی به اتفاق های رخ داده در این محدوده 
داشته باشیم خواهیم دید به نکات ذکر شده 
از ســوی رهبری در خصوص بافت پیرامون 
حرم مطهر توجه جدی نشده تا آنجا که حتی 
وزیر راه و شهرســازی هم در جلســه خرداد 
ســال جاری خود با مدیران استانی و شهری 
و نمایندگان مردم مشهد در مجلس که منجر 
به صدور یک توافقنامه شــد نیز به صراحت 
می گوید به تذکرات رهبری در خصوص بافت 

پیرامون حرم کم توجهی شده است. 

 بالتکلیفی ۱۰ هزار میلیارد تومان س
حقوق مکتسبه شهروندان

نایب رئیس شــورای اسالمی شهر مشهد در 
نود و چهارمین جلســه علنی شورا می گوید: 
حدود ۴۰۰ طرح و پــروژه در اطراف حرم با 
ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان بالتکلیف مانده 
و بیــش از ۱۰ هزار میلیــارد تومان حقوق 

مکتسبه شهروندان در این بافت معلق است.
پس اگر بگوییم در خوشــبینانه ترین حالت 
3۰۰ مورد از موارد ذکر شــده مجتمع های 
تجاری هستند و حداقل به همین تعداد هم 
در ســال های گذشته ســاخته شده و بدون 
مشکل هستند اعداد و ارقام تأسف باری بدست 
می آید اینکه چند صد مجموعه تجاری در این 
بافت ســاخته شده و بی هیچ تردیدی با یک 
اســتدالل و هدف صورت گرفته و آن انتفاع 
مالی شهرداری مشهد برای تأمین هزینه های 
مورد نیاز خود.خرداد سال جاری معاون وقت 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
مشــهد گفت: شــهرداری ها برای دستیابی 
به درآمدهــای پایدار نیاز به ارتباط با فعاالن 
اقتصادی از طریق تأســیس شرکت دارند اما 
به دلیل نظارت های متعدد و قوانین دســت 
و پاگیر در تأسیس شــرکت دچار مشکل و 
ارتباط آن ها با فعاالن بخش خصوصی محدود 
می شــود، بنابراین وقتی شــهرداری امکان 
فعالیت های اقتصادی را نداشته باشد تنها راه 
باقیمانده برای او این است که از طریق صدور 
مجوز از جمله مجتمع های تجاری، شــهر را 
اداره کند.کالم آخــر اینکه این واقعیت تلخ 
را باید قبول کنیم که در منطقه ثامن مشهد 
بسیاری چیزها و از جمله هویت و زندگی دائم 
در مجاورت حرم مطهر فدای درآمد چشمگیر 
حاصل از تجاری ســازی اراضی ارزشمند این 

منطقه شده است.

یادآوری فرمان مقام معظم رهبری در خصوص بافت پیرامون حرم

تقدم »هویت« بر» انتفاع«

گزارشگزارش

فرمانده انتظامی این شهر خبر داد
دستگیری عامل اخالل در نظم عمومی •

در اسفراین
خبرنگاران:  باشگاه 
فرمانــده  انتظامــی 
شهرســتان اســفراین، 
از  یکی  دســتگیری  از 
مخالن نظــم و امنیت 
عمومی و توقیف خودرو 
او در ســطح شهرستان 
خبر داد.سرهنگ  مجید یگانه پور، فرمانده انتظامی شهرستان 
اســفراین گفت: در پی اعالم چندین مورد گزارش مردمی و 
اعــالم مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر اینکه فردی با 
یک دســتگاه خودرو در سطح شهرستان اقدام به برهم زدن 
آرامش مردم و ایجاد بی نظمی می نماید، بالفاصله شناسایی 
این فرد در دستور کار پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار 

گرفت.
وی با اشاره به اینکه در بررسی های به عمل آمده مشخص شد 
او دارای چندین فقره سابقه کیفری است، افزود: با هماهنگی 
مقام قضایــی و در پی انجام یک عملیــات غافگیرانه متهم 

دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

خراسان شمالی لرزید•
خبرنگاران:  باشگاه 
و  شــدید  زمین لرزه ای 
خراسان شمالی  طوالنی 
لرزاند.زمین لــرزه ای  را 
به بزرگی۵/2  ریشــتر 
در مرز ترکمنســتان و 
گلستان حوالی مراوه تپه 
را لرزانــد که لــرزش آن در بخش هایی از خراسان شــمالی 
نیز احســاس شــد.این زلزلــه در ۵۰ کیلومتــری گرماب 

خراسان شمالی به وقوع پیوست.

خبری که هنوز تأیید و تکذیب نشده است
مجروحیت کارشناس شهرداری •

نیشابور با ضربات متعدد چاقو
خط قرمــز: صبح روز 
حمله  با  فردی  گذشته 
کارشناس شهرداری  به 
نیشابور وی را با ضربات 
چاقو به شــدت مجروح 
اطالعــات  کرد.طبــق 
منتشر شــده عامل این 
اقدام با مراجعه به شــهرداری منطقه دو نیشــابور، یکی از 
کارشناســان را مورد حمله قرار داد.براساس ادعا ی شاهدان 
عینی، این حمله در پی خصومت شــخصی بوده و مضروب 
حداقل ۱2ضربه چاقو خورده و همچنین یکی دیگر از کارکنان 
شهرداری نیشابور که برای کمک به همکار خود اقدام کرده 
بود هم مجروح شده است.طبق اطالعات رسیده، هدف این 
حملــه در بخش مراقبت های ویژه بســتری و ضارب تحت 
بازداشــت نیروی انتظامی قرار دارد.این خبــر در حالی روز 
گذشته در فضای مجازی دست به دست می شد که تا زمان 

تنظیم خبر این ماجرا تأیید و یا تکذیب نشد.

در نیمه نخست سال جاری انجام شد
 کاهش 32درصدی حوادث •

در خراسان جنوبی
از  مهر: معاون جمعیــت هالل احمــر خراســان جنوبی 
امدادرسانی به 6۴۴ مورد حادثه در نیمه نخست سال جاری 
در استان خبر داد.محمد حمزه اسعدزاده روزگذشته در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه در نیمه نخست سال جاری نیروهای 
هالل احمر به 6۴۴ مورد حادثه، امدادرسانی کرده اند، افزود: 
مجموع کل حوادث نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 

32درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: شهرســتان های قاین، سربیشه و نهبندان به 
ترتیب با ۱۰۱ مورد، 9۱ و ۷۱ مورد حادثه، بیشــترین وقوع 
حوادث سال جاری را داشته اند.اسعدزاده بیان کرد: همچنین 
۵۷ درصد از مأموریت های ســال جاری در حوادث جاده ای، 
۱۷ درصد حوادث شــهری، ۱۵درصد سیل و آبگرفتگی، ۵ 
درصد کوهســتان، ۴ درصد خدمات حضوری و 2درصد در 
دیگر موارد بوده است.وی با بیان اینکه در مأموریت های 6 ماه 
گذشته به 3هزار و ۴96 حادثه دیده امدادرسانی شده است، 
گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵2درصد 

کاهش داشته است.
اســعدزاده اظهار کرد: 29درصد از حادثه دیدگان در حوادث 
جاده ای، ۵۵ درصد در حوادث سیل و آبگرفتگی، ۵درصد در 
حوادث شهری و ۱۱درصد در دیگر حوادث، خدمات گرفته اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی، با 
بیان اینکه 2هــزار و ۷89 نیروی عملیاتی در قالب یک هزار 
و ۴۴ تیم به حوادث 6 ماه نخســت سال جاری امدادرسانی 
داشته اند، افزود: همچنین 962 دستگاه خودرو شامل 6۱۱ 
دســتگاه آمبوالنس و 3۵۱ دســتگاه خودرو نجات در این 

حوادث به کارگیری شده اند.
اســعدزاده با بیان اینکــه طی این مدت ۱8۵ نفر توســط 
پایگاه های هالل احمر اسکان داده شده اند، گفت: همچنین 
9۵مورد عملیات رهاســازی در حوادث ترافیکی انجام شده 

است.
وی بیــان کرد: میانگیــن مدت زمان عملیــات در حوادث 
جــاده ای، از آغاز تا پایان عملیات، یک ســاعت و 2 دقیقه و 

23ثانیه بوده است.

کاهش ۴2درصدی مسافر اتوبوسرانی •
مشهد در نیمه اول امسال

قدس: مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد گفت: 
از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه، 6۴میلیون و 63۰هزار و 
6۰۵مسافر از طریق ناوگان اتوبوسرانی در نقاط مختلف شهر 
جابه جا شده اند.سعید حسینقلی زاده مقدم افزود: این در حالی 
است که میزان جابه جایی مسافر در 6 ماه اول سال گذشته 

۱۵۷میلیون و 86هزار و 3۵3نفر بوده است.
وی در مجموع میانگین جابه جایی روزانه در ســال جاری را 
حدود ۴۴۵هزار و ۷28 نفر اعــالم کرد و گفت: این آمار در 

سال گذشته 8۴۴هزار و ۵۵۰ نفر بوده است.

عقیل رحمانی: در حالی مدیرعامل شــرکت 
بازآفرینی شرق ایران خطاب به شهرداری مشهد 
در زمینه تخلفات صورت گرفته در بافت پیرامون 
حــرم مطهر نامــه سرگشــاده ای زد که رئیس 
کمیسیون اصل 9۰ مجلس هم از پیگیری ویژه 

تخلفات صورت گرفته در این رابطه خبر داد.

ماجرای نامه سرگشاده چه بود؟س
روز گذشته مستنداتی به تحریریه روزنامه قدس 
منعکس شد که از ارســال نامه ای گالیه آمیز از 
سوی مهدی عبوری، مدیرعامل شرکت بازآفرینی 
شرق ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد 
تخلفات صورت گرفته در بافت پیرامون حرم به 

شهرداری مشهد، حکایت داشت. 
دربخش هایی از این نامه  موارد ذیل آمده است:

 تبصره ذیل ماده ۷۱ مکرر قانون محاســبات 
عمومی مقرر می دارد: »دریافت و پرداخت هر گونه 
وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی 
باید در چارچوب قوانین موضوعه کشــور باشد و 
هرگونــه دریافت و پرداخت برخــالف مفاد این 
ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی 
است. کلیه مسئوالن و مقامات ذی ربط مدیران 
ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول 
اجرای این حکم می باشــند«. مــاده ۵98 قانون 
مجازات اسالمی مصوب ۱3۷۵ نیز ضمانت اجرای 

کیفری تخلف مزبور را بیان کرده است.
در خصوص نظارت بر حساب طرح نیز از یکسو 
نه تنها در دو دهه گذشته هیچ گونه نظارت دولتی 
بر حساب مزبور نبوده است بلکه با این توجیه که 
حساب طرح تابع ضوابط شرکت بازآفرینی است، 
با مصوبه شورای شهر از شمول دریافت مقررات و 
ضوابط مالی معامالتی شهرداری نیز مستثنا شده 
است، بنابراین حجم بی شماری از منابع و امالک 
دولتی کــه کوچک ترین نظارتی بــر آن اعمال 
نمی شــود در این حساب متمرکز و هزینه شده 
اســت.همچنین با وجود انواع منابع مالی پایدار 
که قانون گذار عالوه بر انواع عوارض و جرایم برای 
شهرداری پیش بینی نموده است، تعهد شرکت 
بازآفرینی شهری به واریز وجوه کالن و بی ضابطه 
به حساب شهرداری تحت عنوان حساب طرح در 
توافق نامه ۱3۷8/۱2/۱8 و توافقات سال های بعد 
که کوچک ترین نظارتــی بر مصارف آن تاکنون 

نبوده فاقد توجیه منطقی و قانونی است.
»حساب طرح« مفهوم شناور و موسعی داشته که 
همچون چاهی است که منابع دولت را می بلعد و 
در توجیه تمدید توافق نامه ۱3۷8/۱2/۱8، در بند 
یک صورتجلســه تمدیدی مورخ ۱392/۰3/۰۱ 
علت تمدیــد »بزرگ مقیاس شــدن پروژه ها و 
افزایش حجم و گسترش عملیات اجرایی« ذکر 
شــده اســت!. جالب تر آنکه مدیرعامل محترم 
شرکت ثامن در جلسه ۱399/۰۵/۱3 هیئت مدیره 
مدعی 6۵ میلیارد تومان بدهی »حساب طرح« به 
شهرداری شده و پیشــنهاد می نمایند از محل 

امالک واقع در پروژه ها تسویه گردد!
عــالوه بر نامــه جمــع کثیــری از عالمان، 
فرهیختگان و صاحبنظران فرهنگی و دانشگاهی 
به ســران ســه قوه و اعتراض به آنچه در بافت 
منطقه ثامن اتفاق افتاده است، پژوهشکده ثامن 
که مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی مستقل است در 
نتایج مطالعاتی خــود که با عنوان »آینده پژوهی 

بافت پیرامون حرم مطهر« در اردیبهشت ۱39۷ 
انتشار داده است چنین می گوید که بسیار قابل 

تأمل است:
»براساس یک نظرســنجی از ۱۷8 نفر از زائران 
در بافــت پیرامون حرم مطهــر بیش از نیمی از 
ایشان قائل به فساد اقتصادی پیرامون حرم مطهر 
هســتند. به نظر این مهم نشأت گرفته از فساد 
سیستمی حاکم بر کل منطق ثامن است که خود 
ناشی از نحوه ارتباط  فی مابین سرمایه گذاران و 
شرکت ثامن و همچنین فی مابین شرکت مشاور 
و شــرکت ثامن و شــهرداری منطقه است. نوع 
رابطه مشــاور )طالش( با مجموعه شهرداری و 
شرکت عمران و مسکن سازان و همچنین برخی 
از سرمایه گذاران نیز خود مسئله ساز بوده و زمینه 
الزم را برای بروز و ظهور فساد اقتصادی به وجود 

آورده است.
 در حقیقت مشاور طرح با ورود به امور شهرسازی 
و صدور مجوزهای ســاخت و بهره بــرداری در 
شــهرداری ثامن، عمالً به مجری تبدیل شد که 
تا ســال ۱392 به اذعان خود خالفی بسیاری از 
نسبت به الگوی مصوب انجام شده است. متأسفانه 
برخی از کارکنان شرکت عمران و مسکن سازان 

ثامن نیز در این سوداگری ورود پیدا کردند«.
متأسفانه به نظر می رسد بعد از دستور صریح 
مــورخ ۱386/۰۱/۰۵ مقام معظــم رهبری به 
عنوان اســتاندار خراسان مبنی بر تملک امالک 
مردم فقط در حد ضرورت برای ایجاد گذرها و نه 
برای ایجاد پاساژ و اهداف سوداگرانه، فعالیت های 
شــهرداری ثامــن در زمینه ایجــاد واحدهای 
تجاری افزایش و توســعه بیشتری یافته است!.

چنانچه سابقه آورده سهام شرکاء و نحوه ارزیابی 
و نحوه افزایش سرمایه شرکت در مقاطع زمانی 
مختلف بــه طور دقیق مورد واکاوی و بررســی 
مجدد قرار گیرد، مشخص می شود  در حقیقت 
امر شهرداری مشهد کمتر از یک درصد و شرکت 
بازآفرینی بیش از 9۰ درصد سرمایه واقعی را در 
شــرکت ثامن دارا باشند. در حالی که در تمامی 
سال های گذشــته این اختیار برابر بوده و هیچ 

تناسبی با سهام رسمی نداشته است.
 به عالوه نامه مزبور تأکید نموده است هر گونه نقل 
و انتقال اموال و دارایی های بنگاه های مزبور بدون 
مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع است.

مع هــذا شــرکت ثامــن بســیاری از امــالک 
متعلق به خود که ۵۵ درصد آن در ســهم دولت 
قرار داشته است را به شهرداری و اشخاص و نهادها 

واگذار نموده است. بدین ترتیب در تمام سال هایی 
که شورای عالی شهرسازی به اقدام های شهرداری 
در بافت پیرامون حرم مطهر اعتراض نموده است، 
متأســفانه شرکت ثامن در عمل بخش عمده ای 
از هزینه های اقدام های غیرقانونی شــهرداری را 
به طور سیســتمی و غیرقانونی از محل منابع و 
امالک دولت تأمین و پرداخت می نموده اســت!.

 توافق نامه ای که اینک آن شــهرداری اصرار بر 
اجرای آن دارد عالوه بر تمامی مغایرت های قانونی 
و مسائل مطروح در باال، بیش از دو دهه است که 
پیامدهای ناخوشایندی به دنبال داشته است که 

از جمله عبارتست از:
انجــام تملکات و اعمال اختیــارات حاکمیتی 
در غیر موارد تجویز شــده قانونی )مانند تملک 
اجباری برای احداث مراکز تجاری و واحدهای 
مسکونی ســوداگرانه( و نارضایتی مردم،ابهام، 
تداخل و آشفتگی میان وظایف، مسئولیت ها و 
حقوق شهرداری و شرکت ثامن و شرکت متبوع، 
بی انضباطی شــدید مالی، مغایــرت اقدامات و 
عملکرد شرکت ثامن با اصول امانتداری به عنوان 
کارگزار و نماینده و امین شرکت متبوع از جمله 
امتناع از تحویل اســناد مالکیت شرکت متبوع 
و انجام معامالت زیانبــار فاحش بدون رعایت 
مصالح دولت،انتقال امالک دولت به اشــخاص 
و نهادها بــدون رعایت مصلحت و منافع دولت 
و تضییع حقــوق دولت، تخریب بافت فرهنگی 
تاریخــی پیرامون حــرم مطهر، رانــدن زائران 
واقعی و مجــاوران در تضاد با اهداف بازآفرینی 
و بهسازی شهری،استفاده از کارشناسان خاص 
در قیمت گذاری ها و ارائه نظرات کارشناســی 
غیرمتعارف، خودداری از پرداخت و واریز ســود 
ســهام دولت به خزانه با وجود تذکرات وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی و ایجــاد دیون کالن 
بانکی اعم از تســهیالت و سود و جرایم دیرکرد 
روی اراضی دولتی،خلع ید از »مالکیت موجود« 
دولت در کلیه اراضــی و امالک در ازای اعطای 
»سرقفلی واحدهای غیرموجود« و ساخته نشده 
به موجب صورتجلســه مــورخ ۱392/۰2/۰۴، 
فروش »سرقفلی« به دولت به قیمت »مالکیت« 
به تعــداد فراوان،خرید کلیــه اراضی دولتی تا 
حال حاضر به قیمت کارشناســی سال ۱392 
و تالش برای مســتثنا شدن شــرکت ثامن از 
لیست واگذاری شــرکت های پنج گانه عمران 
و مسکن سازان،فســاد ناشــی از اجتماع منافع 
متعارض )وحدت مرجــع صدور پروانه و اجرا و 

نظارت(، بازماندن دولت از وظایف ذاتی خود در 
خصوص پدیده حاشیه نشینی و دیگر بافت ها و 
سکونتگاه های غیررسمی شده است،ممنوع شدن 
شرکت متبوع از مصرف و هزینه کردن اموال و 
درآمدهای خود در مشهد برای دیگر نقاط کشور 
با مصوبه هیئت مدیره شــرکت ثامن و استفاده 
از اراضی دولتی مغایر با مصوبات شــورای عالی 

شهرسازی و ضوابط  طرح های توسعه.
به راســتی تزریق بیش از دو دهــه و دارایی ها 
و امــالک دولتی از محــل وجوه عمومی متکی 
بــر اخذ مالیات از مردم به شــهرداری ثامن چه 
دستاورد مثبتی در جهت توانمندسازی ساکنان 
و مجــاوران قدیمــی حرم مطهر یــا زائران آن 
حضرت و حفظ و صیانت از آثار دینی، فرهنگی 
و تاریخی به دنبال داشــته اســت؟ بدین ترتیب 
غیرقانونی ۱3۷8/۱2/۱8 دســتمایه  توافق نامه 
تمامی آشفتگی های مالی و سازمانی و تخلفات و 
تجاوزات بعدی به حقوق مردم و دولت و تضییع 
فرصت ها و امکانات و ثروت های مادی و معنوی 
شــده و آنچه اکنون مورد اعتراض شــدید قرار 
گرفته چیزی جــز تالش مدیریت بخش دولتی 
در جهت اجرای سیاســت های کلی  نظام اداری 
ابالغی مقام معظم رهبری مبنی بر شــفافیت و 
مسئولیت پذیری و قانون مداری و صیانت از اموال 

و حقوق بیت المال به هم چسبیده است .

رئیس کمیسیون اصل 9۰: فساد عدیده س
در حین تملک اراضی بافت پیرامون حرم 

صورت گرفته است
در ادامه، بازخوانی رونوشــت های درج شــده در 
پایان متن ارسالی حاکی از آن بود که یک نسخه 
از این نامه هم خطاب به حجت االسالم پژمان فر، 
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی 
ارسال شده است.حجت االسالم نصراهلل پژمان فر، 
نماینــده مجلس و رئیس کمیســیون اصل 9۰ 
 مجلس در واکنش به نامه معاون وزیر به شهرداری

مشهد در رابطه با بافت پیرامون حرم مطهر امام 
رضا)ع( به قدس گفت: با توجه به اینکه موضوع 
تخلفات عدیــده صورت گرفته در شــهرداری 
منطقــه ثامن مربوط به بافــت پیرامون حرم به 
کمیسیون اصل 9۰ منعکس شده است، در این 
زمینه پرونده ای تشکیل و ماجرا با دقت در حال 
رســیدگی قرار دارد.رئیس کمیسیون اصل 9۰ 
مجلس تصریح کرد: متأسفانه فسادهای فراوانی 
در منطقه ثامن هم در رابطه با تملک منازل مردم 
و هم در رابطه با موضوع قیمت گذاری روی امالک 

صورت گرفته است. 
از ســوی دیگر در زمان واگــذاری این امالک به 
برخی انبوه سازان هم ریشه های فساد دیده شده 

که در حق آن ها جفا شده است.
حجت االســالم پژمان فر افزود: حجم فســاد در 
منطقه به  قدری بود که ماجرا به صورت پرونده ای 
ویژه در کمیســیون اصل 9۰ مجلس شــورای 
اســالمی مطرح و در حال بررسی تمامی زوایای 

آن است. 
همچنین در این زمینه از مردم عزیز و دستگاه های 
نظارتی که اسنادی از تخلفات صورت گرفته را در 
اختیار دارند درخواست می شود این اوراق را یا به 
کمیسیون اصل 9۰مجلس و یا به دفتر ارتباطات  
مردمی بنده در خیابان آیت اهلل بهجت ارسال کنند 



خبرخبر خبرخبر

 چالش خوزستان؛ •
مراسم و تجمع زیرزمینی 

مشــاور  خوزســتان: 
در  خوزســتان  استاندار 
حوزه بهداشت و درمان از 
برگزاری مجالس ترحیم و 
جشن به صورت زیرزمینی 
در نقاط مختلف استان به 
عنوان یک چالش جدی 

عنوان  کرد و افزود: در این مراسم بیشتر توصیه ها و پروتکل های 
بهداشتی رعایت نمی شود. 

وی ادامــه داد: با ســاماندهی برگزاری این مراســم به خصوص 
جشــن ها، افراد مراجعه کننده مجبور به رعایــت پروتکل ها و 

توصیه های بهداشتی خواهند بود.
وی یادآور شد: تعطیلی تاالرهای پذیرایی موجب شده تا مجالس 
جشــن و عزا در فضاهایی برگزار شود که به دلیل نبود امکانات 

بهداشتی خطر سرایت کرونا را بیشتر کند.

  5 هزار فرصت شغلی •
برای مددجویان ایالم ایجاد می شود

ایالم: رئیس کمیته امداد 
امام خمینــی)ره( گفت: 
امســال 5هــزار فرصت 
شــغلی برای افــراد زیر 
پوشش این نهاد در استان 

ایالم ایجاد خواهد شد.
مرتضی بختیــاری اظهار 

کــرد: یک هــزار و 5۷۰ میلیارد ریال برای تحقــق این برنامه 
پیش بینی شده است.

وی افزود: سال گذشته نیز 4 هزار نفر از مددجویان این نهاد در 
استان شاغل شدند که به این منظور یک هزار و 4۶۰ میلیارد ریال 

از سوی این نهاد پرداخت شد.
وی تأکید کرد: این نهاد آمادگی دارد فرصت های بیشتری را برای 

رونق اشتغال در استان ها تخصیص دهد.

 مدارس کرمانشاه •
تا اطالع ثانوی تعطیل شد

کرمانشاه: استاندار کرمانشاه از اعمــال 19 محدودیت کرونایی 
جدید در استان در پی تشــدید وضعیت کرونا خبرداد و گفت: 
از جمله مهم ترین این محدودیت ها تعطیلی مدارس است که از 

)ششم مهر( اعمال می شود.
هوشنگ بازوند در جلسه 5 مهر ستاد مدیریت و مقابله با کرونای 
استان کرمانشاه با اشــاره به قرارگیری استان در وضعیت قرمز 
کرونا، گفت: متأسفانه در برخی شهرها وضعیت قرمز پرخطر را 
داریم و اگر همین طور ادامه دهیم اســتان هم به وضعیت قرمز 

پرخطر می رسد.
وی افزود: در همین راستا 19 محدودیت کرونایی یکشنبه، ششم 
مهر در اســتان اعمال می شــود که تا اطالع ثانوی ادامه خواهد 

داشت.

 بهره برداری از ۱۲ طرح دریایی •
و بندری در هرمزگان 

بندرعبــاس: مدیرکل 
دریانــوردی  و  بنــادر 
حاشــیه  در  هرمــزگان 
بهره برداری از این طرح ها 
گفت: بــرای احداث این 
در  بنــدری  طرح هــای 
مجمــوع هــزار و 4۰۰ 

میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.
علیرضا محمدی کراجی ران افزود: این طرح ها شــامل پایانه 
ترانزیت و صادراتی، احداث مخازن نگهداری فراورده های نفتی، 
ایجاد 1۲ پست اسکله شــناور گردشگری در ۶ نقطه تعیین 
شده از ســواحل استان، نوسازی اسکله 1۶ تا ۲۰ بندر شهید 
رجایی، نوسازی خطوط ریلی خط 4 راه آهن بندر شهید رجایی 
و تحویل و بهره برداری از یک فروند بارج جمع آوری آلودگی و 

قایق طناب گیر است.

 دسته روی روز اربعین•
در تهران ممنوع است

تهران:مسئول اطالع رسانی ستاد محرم استان تهران گفت: حرکت 
دســته های عزاداری تهرانی در روز اربعین با توجه به تأکید وزارت 
بهداشــت مبنی بر رعایت پروتکل های بهداشــتی و حفظ سالمت 
عزاداران حسینی ممنوع است. روح اهلل عبداللهی افزود: هیئت های 
مذهبی و عزاداران پرسش های متعددی در خصوص نحوه برگزاری 
مراسم ایام ماه صفر به ویژه روز اربعین دارند که باید گفت مراسم این 
ایام همانند ماه محرم با رعایت پروتکل های بهداشتی ابالغی انجام 
می شود. وی افزود: توزیع مواد غذایی، برپایی ایستگاه های صلواتی، 
پیاده روی در روز اربعین و تجمع در هیئت های عزاداری بدون رعایت 

پروتکل های بهداشتی ممنوع است.

قلیان سراها حق فعالیت ندارند•
بهداشت  مدیر گروه  البرز: 
محیط دانشگاه علوم پزشکی 
البرز گفت: عرضه قلیان به 
صورت کامل ممنوع است و 
در صورت مشاهده بالفاصله 
محــل مورد نظــر تعطیل 

خواهد شد.
مقصود جعفری نیــا در جمع خبرنگاران با اشــاره به گالیه برخی 
شهروندان از سرو قلیان در برخی سفره خانه های سنتی استان اظهار 
کرد: از زمان شیوع کرونا تا کنون اجازه سرو قلیان را به هیچ رستوران 
و سفره خانه سنتی نداده ایم. وی ادامه داد: شرایطی می تواند موجب 
تشدید دو چندان بیماری شود که در این میان می توان به حضور در 

سالن های بدنسازی و یا استخرها اشاره کرد.

 معمای ناپدید شدن  »معین شریفی« •
در جنگل کردکوی

جمعیت  رئیس  گلستان: 
گفت:  کردکوی  هالل احمر 
از زمان مفقود شدن معین 
شریفی در جنگل کردکوی 
تاکنــون بیــش از 11 روز 
جســت وجو  عملیــات  از 
می گذرد، اما هیچ نشانه ای 
از این جوان پیدا نشــده است. حســین باقری بیان کرد: در ابتدا با 
1۳ تیم پنج نفره منطقه را جست وجو  کردیم و جست وجو شبانه هم 
انجام می گرفت. در ادامه با تعداد تیم های کمتر به صورت موردی و 

جزئی تر نقاطی که مشکوک بوده را جست وجو می کردیم.
وی با اشــاره به حضور تیم های امدادگر و نجاتگر و آنست جمعیت 
هالل احمر، کوهنوردان، نیروهای منابع طبیعی و محیط زیســت و 
مردم محلی شهرستان در عملیات جست وجو، گفت: تمام تالشمان 

را انجام دادیم که هیچ نقطه کوری را از قلم نیندازیم.

به دلیل موانع بر سر راه تأمین مواد اولیه 

چرخاقتصادلرستانکندمیچرخد
اصلی ترین  بیــکاری  دیروز  تا  اگر  خرم آباد: 
دغدغه بسیاری از مردمان لرستان بود، اما این 
روزها رکود اقتصادی، تورم و بیماری کرونا نیز 
به آن افزوده  شــده و رمق بسیاری از کسبه و 

خانواده ها را گرفته است.
اگرچه استان لرستان در حوزه صنعت بیشتر 
متکی به واردات مواد اولیه است، ولی در حوزه 
استخراج و فراوری سنگ های زینتی حرف های 
فراوانی برای گفتن دارد، اما متأســفانه از سال 
گذشته با شیوع بیماری کرونا و این روزها نیز 
به دلیل افزایش قیمت لجام گسیخته دالر دچار 
رکــود مضاعفی در صنایع خود شــده تا آنجا 
که  موج جدیــدی از مهاجرت به گفته برخی 

مسئوالن از این استان آغاز شده است.

همدستیکرونابادالرس
در همین راســتا مســئول دبیرخانه شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان 
بابیان اینکه با شــیوع کووید19 مشــکالت 
فراوانــی در بحــث تأمین مــواد اولیه برای 
واحدهای صنعتی به وجود آمد، افزود: کمبود 
مواد اولیه داخلی به دلیل تعطیلی واحدهای 
تولیدی و افزایش قیمت مواد اولیه و از طرف 
دیگر بسته شدن مرزها و عدم تمایل شرکای 
تجاری، مشــکالتی را برای تأمین مواد اولیه 
داخلی و خارجی موردنیاز صنایع اســتان به 

وجود آورده است.
آتوسا چگنی با اشــاره به اینکه ناتوانایی در 
تأمین مالی مشکل عمده و اصلی واحدهای 
صنعتی استان در دوره شیوع ویروس کرونا 
و افزایش دالر اســت، اظهار کرد: با شــیوع 
ویروس کرونــا میزان نقدینگــی واحدهای 
اقتصادی کاهش داشته و هزینه های مازاد رو 
به افزایش نهاده و سفارش ها لغو شدند. وی 
بیان کرد: افزایــش نگهداری کاالهای آماده 
تحویل و از بین رفتن کاالهای فاسدشــدنی 
نیــز از عمــده عوامل کاهــش نقدینگی در 

واحدهای صنعتی استان به شمار می رود.
چگنی یادآور  شد: براساس بررسی ها 15درصد 
واحدهای صنعتی در جامعه آماری موردنظر، 

مشکل چک برگشتی در این دوران داشتند.
وی بابیان اینکه واحدهای گردشگری نیز دچار 
خسارت های بی شماری شدند، ادامه داد: شیوع 
این بیمــاری موجب از رونــق افتادن صنعت 

گردشگری اســتان شد و بیکاری پنهانی را به 
وجود آورد، چراکه بخش گردشگری نسبت به 

نیروی کار بسیار حساس است.
وی در خصوص وضعیت صنایع معدنی لرستان 
نیز گفت: کاهش جهانــی قیمت محصوالت 
معدنی بر کشــور و به تبع آن بر لرســتان نیز 
تأثیرگذار بوده و بیشترین ضرر را معادن کوچک 
و متوسط این حوزه دیده اند و با توجه به بسته 
شدن مرزها، کاهش شــدید صادرات صنایع 

معدنی در لرستان را نیز شاهد بودیم.

رونقتولید،نسخهنجاتاقتصادس
نماینــده مردم خرم آباد در مجلس شــورای 
اســالمی نیز در این زمینه منکــر بیکاری، 
رکود و تورم نیست و می گوید: تولید در این 
استان و سایر استان ها همچنان برقرار است، 
اما نبود برخی زیرســاخت ها سد راه رونق و 

تجارت شده است.
مهرداد ویسکرمی اظهار می کند: به طور مثال 
در بخش کشاورزی ما تولیدات خوبی داریم، 
اما به دلیل نبود سردخانه به میزان الزم، فقط 
برای چند ماه میــوه در اختیارداریم و باقی 
میوه های مصرفی را باید از ســایر اســتان ها 

وارد کنیم.
وی در خصوص باال بودن تورم اســتان گفت: 
مشکل اصلی استان لرستان این است که تقریباً 

در بیشتر اقالم و مواد مصرفی، 
تولیدکننــده نیســتیم، بلکه 

واردکننده و مصرف کننده ایم.
وی افــزود: به طــور مثال در 
استان یک جوجه کشی نداریم 
و باید جوجه را از خارج استان 
وارد کنیم یــا مثالً نمی توانیم 
گرانیت، آهن، آجر و گچ مورد 
نیاز خود را تولید کنیم و باید 
آن ها را از خارج استان بیاوریم.

کــرد:  تأکیــد  ویســکرمی 
لرستان ضعیف  ازآنجایی که زیرســاخت های 
است، هر تورمی روی استان تأثیر مضاعفی دارد 
و از طرفی بایــد در نظارت ها قوی تر، دقیق تر، 

علمی تر و حساب شده تر عمل کنیم.
نماینده خرم آباد در مجلس یازدهم ادامه داد: 
تنهــا راه برون رفت از تورم و به تبع آن بیکاری 
و مشــکالت دیگری که به وجود می آید، رونق 
تولید اســت؛ به نظرم انجــام برخی کارهای 
زودبــازده مثل ایجاد گلخانه های کشــاورزی 
مناسب اســت، چون در مدت دو یا سه سال 

سرمایه اولیه برمی گردد.
وی البتــه کوتاهــی برخــی مدیــران را نیز 
بی تأثیر ندانســته و ابراز کرد: مشکالتی که در 
زیرساخت ها وجود دارد به دلیل گره های اداری 
و بی سلیقگی برخی مدیران ایجاد شده، چون 

عزم جدی بــرای حل هر چه 
ســریع تر مشــکالت از طرف 

مسئوالن وجود نداشته است.

کارآبرومندانهس
نماینده مــردم خرم آباد بابیان 
اینکه در کوتاه مدت هم  کارهای 
ضربتی را می تــوان انجام داد، 
گفت: فقط بــا کمک به مردم، 
مشــکالت حل نمی شود البته 
کارهای مؤمنانه باید انجام داد؛ 
ولی الزم است کاری کنیم که مردم آبرومندانه 

کار کنند.
وی افزود: پروژه های بســیاری در استان وجود 
دارد که اگر پیش ازاین به بهره برداری رسیده بود 
و یا نسبت به تکمیل آن اقدام کرده بودیم در 

حال حاضر وضعیت بهتری داشتیم.
وی با اشــاره به برخی طرح ها مانند کارخانه 
سیمان و یا پروژه های گردشگری افزود: برخی 
از این طرح ها مثل کارخانه سیمان مربوط به 
14 سال پیش است که امسال باید حتماً یک 
عزم جدی برای برطرف شدن مشکالت وجود 
داشته باشد. ویسکرمی ادامه داد: ما پیگیر این 
موضوع هستیم و مقصر را باید پیدا کنیم و به او 
تذکر دهیم و از آن ها کار بخواهیم و اگر کاری 

انجام ندادند آن ها را به مردم اعالم می کنیم.

ازآنجاییکه
زیرساختهای

لرستانضعیفاست
هرتورمیروی
ایناستانتأثیر
مضاعفیدارد

بــرشبــرش
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محمدرضا علی زاده
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در 
خصوص جدول هستیم با ما تماس بگیرید
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1. لقــب کشــور اروپایــی اتریش 
۲. دردنــاک- عازم شــده- گوره خر 
در  زبــان انگلیســي ۳. ســوغاتي 
قــم- مشــغول و گرفتــار- زنــده 
ســاختماني مصالــح  مــرده   و 
4. بزکوهي- نمونه خروار- ضمیري 
در زبان فرانسه- نوعي نمک مرغوب 
5. معالجه کردن- فوتبال امریکایي- 
ساز مثنوي ۶. خواب شیرین- حسد- 
نویسنده »سپید دندان« ۷. پهلوان- 
شک- ناسیونالیسیتي- مال بعضي ها 
گرو »نه«شان است 8. فلز سنگین- 
در  مجارســتان- چاهي  پایتخــت 
جهنم 9. ماه محبت- ضمیر ملکي 
 متصل- چروک پیشاني- آش ساده 
1۰. بــازرگان- نزد ایرانیان اســت 
مایــع   .11 زمیــن دار  بــس-  و 

دباغــي- واحــدي در طــول- لقا 
بي پرده-  لمس- ســخن  قابل   .1۲
 مــردم قرآنــي- تکــرار یک حرف 
 1۳. ابل- دگرگون شــده- لیســت

14. ســرود- واگذارشــده- گردش 
کودکانه 15. عارف ، فیلسوف ، ادیب 
، سخنران ، مترجم و نویسنده معاصر 
ایرانی خالق »یادیارمهربان« در باب 

ستایش و نیایش در ادب پارسی

1. کرم انگلــي روده گاو- از نوازندگان 
بــزرگ عصــر ساســاني ۲. یاخته- 
نیمه گرم- پوست برنج ۳. عضو دستگاه 
تنفسي- نت استمرار- حیرت- آیینه 
 4. رهبر و مقتدا- مــوش خرما- طال

5. قلمه گیاه- تیر پیکان دار- نامي پسرانه 
۶. مســاوي- نوعي قطار تندرو- سوره 

مورچه ۷. عدد فوتبالي- غذای آبکی - 
بیماري- از استخوان هاي کمربند شانه 
8. شــفابخش بیمار- بازگشت اجسام 
پس از برخورد با ســطحي ســخت- 
کاري که با دغل انجام شــده 9. سرآمد 
میوه هاي بهشــتي- گونه برجســته- 
 چوب خوشبو- ابزار اعالم خطر خودرو 
1۰. بازداشــتن- این مــاده در تهیه 
به کار  لوســیون کرم هــاي صــورت 
مارکــي  تکیــه دادن 11.  مــي رود- 
از  بــراي عینــک دودي- خیــس- 
رایانــه اي  عامل هــاي   سیســتم 
 1۲. از احشــام- چشــم- ورم کــرده 
طایفــه  روییــدن-  برقــرار-   .1۳
ایراني- نظــرات 14. دلیل- خودرویی 
 وطنی - حضــرت صاحب الزمان»عج«

15. پرنده اي شبیه کبوتر و کوچکتر از 
آن- ابزار پلمپ کردن نامه هاي رسمي و 

وصیت نامه ها

  افقی

  عمودی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 1905-99 مورخ 99/06/18 هیات به شماره کالسه 44-99 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود شاهرخی 
راد فرزند ابراهیم بش��ماره شناسنامه 14 صادره از شیروان در یک باب ساختمان به مساحت 
189  مترمرب��ع از پ��الک 907 فرعی از 163 اصلی  واقع در اراضی پنبه زار بخش دو بجنورد 
خریداری مع الواس��طه از مالک رسمی ش��هرداری بجنورد محرز گردیده است. لذا به منظور 
اط��الع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-9906355
تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 06                  /07                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک بجنورد
 احمد اصغری شیروان

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اسناد 
عادی یا رس��می آنان در هیات مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و 
تایی��د ق��رار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های 

ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 155-اصلی اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد 

1-شش��دانگ یکب��اب انباری دارای پ��الک 155 اصلی فوق به مس��احت 182.80 متر مربع 
ابتیاعی آقای اهلل یار الهی از محل مالکیت ثبتی ابراهیم دلیریان برابر رای شماره 99-1879 

مورخ 17/06/99 کالسه 48-99 هیات
2- شش��دانگ یکب��اب منزل دارای پ��الک 155 اصلی فوق به مس��احت 141.80  متر مربع 
ابتیاع��ی آقای بای��رام محمد دهش از مح��ل مالکیت ثبتی هادی باغچقی برابر رای ش��ماره 

1872-99 مورخ 99/06/17  کالسه 84-99 هیات
3- ششدانگ یکباب انباری دارای پالک 1306 فرعی از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 72 
متر مربع ابتیاعی آقای س��عید داوری از محل مالکیت ثبتی سید حسین حسینی فرزند سید 

محمد  برابر رای شماره 1841-99 مورخ 99/06/16 کالسه 177-99 هیات
4- شش��دانگ یکباب انباری دارای پالک 1306 فرعی از پالک 155 اصلی فوق به مس��احت 
137.55 متر مربع ابتیاعی آقای س��عید داوری از محل مالکیت ثبتی س��ید حسین حسینی 

فرزند سید محمد برابر رای شماره 1842-99 مورخ 99/06/16 کالسه 175-99 هیات 
لذا بدین وس��یله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ 

میگردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق درمحل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین 
باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
مح��ل نماین��د و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحوی��ل دهند در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور س��ند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9906356
تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 06                  /07                  /99

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد-  احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 1861-99 مورخ 99/06/17 هیات به شماره کالسه 95-99 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم س��کینه نودهی 
فرزند محمدعلی بش��ماره شناس��نامه 1257 صادره از بجنورد در یک باب منزل به مساحت 
150.06  مترمربع از پالک 155 اصلی  واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری 
مع الواسطه از مالک رسمی آقای رستم رستمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد.9906357

تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 06                  /07                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک بجنورد- احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1849-99 و 1850-99 مورخ 99/06/16 هیات به شماره کالسه 98-332 
و 129-98  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند 
رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای کاوه برات زاده قاچکانلو فرزند حس��ینعلی بش��ماره شناسنامه 0671204645 
صادره از بجنورد  و خانم طاهره ابراهیمی مقدم فرزند اماموردی به شماره شناسنامه 493 در 
یک باب منزل به مس��احت 409.82 مترمربع از پالک 155 اصلی  واقع در اراضی کهنه کند 
خریداری مع الواس��طه از مالک رس��می آقای عوض باغچقی فرزند قربان محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ 

انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید، 
ظ��رف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را ب��ه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.9906358
تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /06                  /99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 06                  /07                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک بجنورد- احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1880-99 مورخ 99/06/17 هیات به شماره کالسه 125-99 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه قهرمانی 
فرزند قنبرعلی بشماره شناسنامه 689 صادره از بجنورد در یک باب منزل به مساحت 88.30  
مترمربع از پالک 155 اصلی  واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری مع الواسطه 
از مالک رس��می آقای گل محمد علی آبادی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9906359

تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /06                  /99          تاریخ انتشار نوبت دوم: 06                  /07                  /99
رئیس ثبت اسناد و امالک بجنورد- احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره 1851-99 مورخ 99/06/16 هیات به ش��ماره کالس��ه 274-98 موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبت��ی حوزه ثبت ملک منطق��ه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم س��یده 
مریم س��یدی فرزند س��یدعلی بشماره شناس��نامه 5264 صادره از بجنورد در یک باب منزل 
به مس��احت 93.30 مترمربع از پالک 2145 فرعی از 125  اصلی  واقع در اراضی قریه عزیز  
بخش دو بجنورد خریداری از مالک رس��می آقای احمد حیدری فرزند محمد  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید، 
ظ��رف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را ب��ه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.9906399
تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /06                  /99        تاریخ انتشار نوبت دوم: 06                  /07                  /99
رئیس ثبت اسناد و امالک بجنورد- احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 1854-99 مورخ 99/06/17 هیات به شماره کالسه 49-99 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرش��ته حیدری 
فرزند اله یار بش��ماره شناس��نامه 327 صادره از ش��یروان در یک باب ساختمان به مساحت 
142.95  مترمرب��ع از پ��الک 55 فرعی از 125  اصلی  واق��ع در اراضی قریه عزیز  بخش دو 
بجنورد خریداری از مالک رس��می آقای یداله فالح عزیزی ورثه قربان محرز گردیده اس��ت. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید، 
ظ��رف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را ب��ه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9906360
تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 06                  /07                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک بجنورد
 احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1878-99 مورخ 99/06/17 هیات به شماره کالسه 290-98 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم س��کینه نودهی  
فرزند حس��ینعلی بش��ماره شناس��نامه 423 صادره از بجنورد در یک باب خانه به مس��احت 
168مترمرب��ع از پ��الک 907 فرعی از 163 اصلی واقع در اراض��ی پنبه زار بخش دو بجنورد 
خریداری مع الواس��طه از مالک رسمی ش��هرداری بجنورد محرز گردیده است. لذا به منظور 
اط��الع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.9906362
تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 06                  /07                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک بجنورد
 احمد اصغری شیروان
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