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معاون استاندارخراسان رضوی

نیازمند مشارکت زنان در عرصه  
مدیریتی هستیم

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
تفاهمنامه بیمارستان حاشیه شهر 

را امضا نکرد

محسن میرزاده مقام های 
خراسانی را به شکل فیوژن روی 

صحنه می برد

گفت وگوی صبح امروز با رئیس اتاق اصناف مشهد

یکپارچگی »قیمت« ها شدنی 
نیست

گزارش »صبح امروز« از همایش راهور محله در مشهد

استقبال از خطر 
عاقالنه نیست

روحانی از نوبخت دست نمی کشد
فقط اسامی عوض می شود، سیاست همان است که بود

سرآسیایی: خدارا شکر بازیکنان نجیب و خوبی داریم و با حضور یحیی گل محمدی و 
بچه های بزرگ  تر این مشکالت مدیریت می شود

خلعتبری: با حضور یحیی گل محمدی شاهد تغییر و تحوالتی در سیستم بازی هستیم و 
امیدوارم با این تمرینات خوب تیم موفق شود و تا پایان فصل این روند

 ادامه داشته باشد...

پروژه بازآفرینی شهری با اعتباری با لغ بر260 میلیارد ریال طی مراسمی با حضور وزیر 
راه و شهرسازی، استاندار خراسان رضوی و جمعی از مسئوالن استانی در حاشیه 

شهرمشهد بهره برداری شد...

 16 پروژه حاشیه مشهد با حضور وزیر راه و شهرسازي بهره برداری شد

اختصاصی صبح امروز با تیم پدیده

امید در حاشیه

پدیده 
چراغ فوتبال خراسان

با وجود اینکه قرار بود تا آخر هفته گذشته، حسن روحانی 
حداقل اسامی گزینه های پیشنهادی خود را برای دو وزارتخانه 

اقتصاد و کار و رفاه اجتماعی به مجلس اعالم کند...

گزارش ویژه ۴

تحلیل روز 2

گفت و گوی ویژه 3

در این شماره می خوانیم

امیر شهال عضو شورای شهر مشهد در گزارش 256 خود به مردم مشهد 
به افزایش قیمت الیت اشاره کرده است ...

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه ۵ بخوانیددر صفحه 7 بخوانید

در صفحه ۶ بخوانید
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ناله های جاودان 
مرغ سحر

گزارشی درباره یکی از ماندگارترین آثار موسیقی ایران

گزارش شماره 256 امیر شهال عضو شورای شهر مشهد به مردم 
»ب«؛ مثل بازهم الیت!
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معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری 
زمانی  هر  از  بیش  امــروز  گفت:  رضــوی  خراسان 
نیازمند مشارکت و حضور زنان در عرصه های مختلف 
مدیریتی هستیم، در حوزه بانوان انتظار بیشتر از این 
قشر فرهیخته داریم و نقش آفرینی بیشتری باید در 

سطح جامعه داشته باشند.
محمد رحیم نوروزیان در نخستین مجمع مشورتی 
بانوان استان خراسان رضوی که با هدف استفاده 
از نظرات زنان نخبه و تحصیل کرده در حوزه های 
در  تخصصی  کمسیون  شش  تشکیل  با  مختلف 
،پژوهشی  ،آموزشی  ،پزشکی  حقوقی  حوزه های 
،آسیب های اجتماعی و فرهنگی برگزار شد، گفت: 
در کشور ما کار به صورت گروهی، همکاری و تعامل 
مشکل دارد و بخشی از این نزاع های سیاسی به خاطر 
نداشتن صبر و بردباری در حل مسائل و مشکالت 
است. البته این اختالفات در همه جوامع وجود دارد 
و باید آن را به رسمیت شناخت. ما نمی توانیم همه 
مردم ایران را در زیر یک چتر سیاسی جمع نمائیم 
و به طور حتم اختالفاتی وجود دارد. متاسفانه این 

اختالفات در حوزه بانوان بیشتر دیده می شود.
نوروزیان با یادآوی این مورد که بعضی از زنان از 
پذیرش مسئولیت های مدیریتی خودداری می کنند، 
متذکر شد: در این میان می توان به استعفای جناب 
دکتر سیدجواد حسینی اشاره کرد که همزمان با 
رفتن ایشان سید کمال حسینی مدیرکل دفتر امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری از سمت خود کنار 

کشیدند، نگاه بنده از همان روز اول جایگزینی یک 
خانم در این منصب بود و چندین ماه صبر کردیم، 
متاسفانه کسی از بانوان این مسئولیت را قبول نکرد 
و ناچار این مسئولیت را به آقایان واگذار کردیم. در 
حوزه بانوان انتظار بیشتر از این قشر فرهیخته داریم 
و نقش آفرینی بیشتری باید در سطح جامعه داشته 

باشند. 
وی ضمن تعریف پارلمان و حوزه کاری آن گفت: 
پارلمان سطحی باالتر دارد و در آنجا هر تصمیصی 
مسئولیت  مجمع  در  ولی  بشود  اجرا  باید  بگیرند 
مجمع  که  برسد  روزی  امیدوارم  و  نــدارد  اجرائی 
مشورتی  این زمینه الزم را فراهم سازد تا تبدیل به 
پارلمان گردد. در مجمع مشورتی روش کار مشخص 
به صورت  مشورتی  مجمع  شهرستان ها  در  و  است 
مستقل فعالیت دارد.وی تصریح کرد: ادامه، استمرار 
مجمع و کار در آن بستگی به همفکری در مجمع 
است، اگر مجمع کار و تالش بکند و طرح های خوبی 
را داشته باشد به طور قطع جایگاه خوبی را خواهد 
باید  و  این راه مایوس شویم  نباید در  البته  داشت. 
صبر و بردباری انجام داد. در همین دولت دوازدهم 
از روز اول که رای آورد دائما از طرف نهادهای رسمی 
کشورکارشکنی شد. در این دولت به تعبیر آقای بهزاد 
نبوی هروز با بحران مواجه هستیم. نوروزیان در پایان با 
انتقاد به جمعیت حاضر در سالن بیان کرد: متاسفانه 
این جمعیت حاضر خیلی کمتر از تعداد حاضرین در 
مجمع است که این موارد باید آسیب شناسی گردد و 
در جلسات باید این ابهامات برطرف شود و این نهال 
جدید به ثمر بنشیند و درخت پرباری شود و منشاء 
خیر و برکت بشود. حداقل  نتیجه ای که این مجمع 
خواهد داشت حضور بانوان را در عرصه های مختلف 

را فراهم خواهد ساخت.

معاون استاندارخراسان رضوی
زنان در عرصه   نیازمند مشارکت 

مدیریتی هستیم
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خبرنگارعلی روغنگران

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: 133 
هزار و 700 دالر به همراه 500 دینار عراقی از مسافر پرواز 

مشهد به تهران کشف و ضبط شد.
حمیدرضا کریم روز پنجشنبه افزود: این میزان ارز ظن به 
قاچاق از فردی که قصد عزیمت به تهران از طریق فرودگاه 
بین المللی شهید هاشمی نژاد را داشت، کشف و متهم 
مزبور دستگیر شد.وی با اشاره به تشکیل پرونده تعزیراتی 
در این زمینه اظهار داشت: متهم در بازپرسی اظهار کرده 
است این میزان ارز را از صرافی های مجاز خریداری کرده 
تعزیرات  دارد.مدیرکل  ادامــه  باره  این  در  تحقیقات  که 
حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: طبق قانون پولی و 
بانکی حداکثر ارز خروجی توسط مسافر هوایی پنج هزار 
یورو است و میزان جریمه ارز قاچاق برای متهم در مرتبه اول 

ارتکاب جرم 2 تا چهار برابر ارز کشف شده می باشد.

پدیده  استمرار  گفت:  گناباد  کشاورزی  جهاد  مدیر 
خشکسالی و کمبود منابع آبی مزارع زعفران این شهرستان 
از جمله 150 هکتار در مناطق کوهپایه ای را تهدید می کند 
و آنها را در معرض نابودی تدریجی قرار داده است.علیرضا 
افــزود: 150 هکتار مزرعه  حسین زاده عصر پنجشنبه 
زعفران این شهرستان به واسطه قرار داشتن در مناطق 
کوهپایه ای بخش کاخک نیازمند 450 هزار مترمکعب 
آبرسانی است. این نیاز بخاطر کمبود شدید منابع آبی در 
محل باید با استفاده از 450 دستگاه تانکر تامین شود.وی 
ادامه داد: این در حالی است که هیچگونه اعتباری برای 
آبرسانی به مزارع زعفران گناباد اختصاص نیافته و هزینه 
سنگین آن باید از سوی کشاورزان پرداخت شود. این مسئله 
مشکالت زیادی برای زعفرانکاران بدنبال داشته است.مدیر 
جهاد کشاورزی گناباد گفت: آبرسانی با تانکر تنها امید 
مزارع زعفران گناباد است لذا با توجه به هزینه های سنگین 
آبرسانی، زعفرانکاران در نهایت صرفه جویی و به صورت 
ناقص اقدام به آبیاری مزارع می کنند اما همین اقدام نیز به 
تدریج منجر به نابودی و کاهش سطح عملکرد تولید زعفران 
در گناباد می شود.وی افزود: گناباد با سطح زیر کشت سه 
هزار و 500 هکتار و تولید ساالنه 15 تن زعفران دومین 
شهرستان خراسان رضوی در این حوزه محسوب می شود. 
60 درصد سطح زیر کشت در این شهرستان به زعفران و 
امرار معاش 650 نفر بهره بردار به صورت مستقیم به کاشت 
و برداشت همین محصول متکی است.او بر لزوم اختصاص 
اعتبار برای آبرسانی به مزارع زعفران گناباد تاکید و بیان 
کرد: در غیر این صورت مزارع زعفران شهرستان در عطش 
کم آبی نابود می شوند و در پی آن شاهد مهاجرت بیشتر 

روستاییان خواهیم بود. 

133 هزار و 700 دالر در فرودگاه 
مشهد کشف شد

کم آبی مزارع زعفران گناباد را 
تهدید می کند
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امام جمعه مشهد با اشاره به تصویب الیحه سی اف تی 
یک  که  نیست  این گونه  گفت:  نمایندگان،  به  خطاب 
عده بچه هایشان شهید شوند و در داغ آن ها بسوزند و 
شما بیاید برای دشمن جاده سازی کنید و راه را به طرف 
براندازی ما باز کنید.به گزارش ایسنا، آیت الله سیداحمد 
علم الهدی ظهر امروز در خطبه های عبادی سیاسی نماز 
جمعه مشهد که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با تأکید 
بر این که »آنچه در روز یکشنبه در مجلس شورای اسالمی 
انجام گرفت ضد این آموزه زینب حسین بود«، تصریح 
کرد: در روز یکشنبه در مجلس شورای اسالمی خالف 
زینب آموزی و حسین آموزی عمل شد و در خط زینب و 
حسین نبود.وی  با اشاره به تصویب این الیحه در مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر آمریکا 
در لیست سیاه تروریستی خود انصارالله یمن، حزب الله 
لبنان، حماس فلسطین و سپاه قدس ایران دارد و اگر 
این لیست سیاه آمریکا با دسیسه های استکبار جهانی 
به تصویب شورای امنیت برسد -چراکه آمریکا تا امروز 
هر شگرد شیطانی داشته است، به این دلیل که شورای 
اختیار  در  ملل  سازمان  و  آمریکاست  نان خور  امنیت 
آمریکا و استکبار جهانی است، به تصویب شورای امنیت 
رسانده- ما با این مصوبه مجلس خودتحریمی کردیم و 
بایستی سپاه قدسی که جان این ملت و روح دفاع این 
کشور است از عرصه معامالت بانکی و ارتباطات مالی ما 
حذف شود. امام جمعه مشهد با بیان این که »زینب به ما 
یاد داد با دشمن بجنگیم«، بیان کرد: ما به عنوان ملت 
زینبی و ملت حسینی چطور راه را برای دشمن باز کنیم، 
آن هم با تصویب یک الیحه ای که در حقیقت دشمن را بر 
ما مسلط کند.وی افزود: آنچه مقام معظم رهبری اجازه 
فرمودند بررسی این الیحه در مجلس شورای اسالمی 
بود. در طی نامه ای که دفتر مقام معظم رهبری به رئیس 
مجلس نوشتند، ایشان اجازه بررسی این لوایح در مجلس 
شورای اسالمی را دادند و ما هم قبول داریم. بررسی به 
حق است و بر حسب دستور و اجازه مقام معظم رهبری  
است، اما عزیزان ما در مجلس که این لوایح و قانون منع 
تأمین مالی تررورسیم را تصویب کردند، آیا این بررسی با 

توجه به مبنای رهبری یا بی توجه به مبنای رهبری بود؟
وی ادامه داد: آیا واقعًا وظیفه ما این است که بهانه را از 
دست آمریکا بگیریم؟ 40 سال است که با آمریکا زندگی 
می کنیم، مگر آمریکا تاکنون در همه جنایات و فجایعی 
بهانه  که  آن جایی  است؟  داشته  بهانه  شد  مرتکب  که 
داشته بهانه می کرده، آن جایی که بهانه نداشته از دروغ 
بهانه تراشی می کرده و آن جایی که قدرت بهانه تراشی از 

دروغ هم نداشته بی بهانه جنایت می کرده است.

نماز جمعه
امام جمعه مشهد

نباید راه را به طرف براندازی باز 
کنید

حسن  گذشته،  هفته  آخر  تا  بود  قرار  اینکه  وجود  با 
را  خود  پیشنهادی  گزینه های  اسامی  حداقل  روحانی 
برای دو وزارتخانه اقتصاد و کار و رفاه اجتماعی به مجلس 
اعالم کند، اما به دلیل اینکه مجلس این هفته به تعطیالت 
می رود این موضوع به تعویق افتاد. حاال قرار است دولت 
پس از پایان تعطیالت مجلس اسامی وزرای پیشنهادی 
را اعالم کند. در کنار این، زمزمه های تغییرات دیگری در 
کابینه نیز شنیده می شود. احتماال دو وزیر صنعت و مسکن 
و شهرسازی نیز کنار گذاشته شوند.  باالخره پس از مدت ها 
تعلل ظاهرا رئیس جمهور تصمیم گرفته است که کابینه 
را کامل کند و به روند بالتکلیفی کنونی در تیم اقتصادی 
دولت  اقتصادی  تیم  امسال  تابستان  دهد.  پایان  دولت 
سخت  شرایط  این  کرد.  سپری  را  سختی  بسیار  شرایط 

ضرورت تغییرات در کابینه اقتصادی را به وجود آورد.
در  انقالب  رهبر  ارزی  تالطم  کوران  در  ماه  تیر  اواخر   
تیم  و نوسازی  بر ضرورت تحرک  با اعضای کابینه  دیدار 
اقتصادی دولت تاکید کردند. رئیس دفتر رئیس جمهوری 
نیز چندی بعد از جلسه با رهبری اعالم کرد که تغییر کابینه 
به ویژه در تیم اقتصادی در پیش است. محمود واعظی با 
اشاره به جلسه هیات دولت با رهبر انقالب، با بیان اینکه 
امروز با شرایط جدیدی مواجه هستیم که بعد از خروج 
آمریکا از برجام و برخی تحریم ها  به وجود آمده و مهم تر از 
آن جنگ روانی که به ملت ایران تحمیل می شود، گفت: 
»رئیس جمهوری در حال بررسی اسامی مختلف هستند 
تا در فرصت مناسب برخی تغییرات انجام شود. نیازمند آن 
هستیم اعضای کابینه با شرایط جدید وضعیت را تنظیم 
کنند؛ رئیس  جمهوری برخی از اعضای کابینه را که در 
شرایط عادی انتخاب کردند بررسی می کنند تا برخی از 
تغییرات انجام شود. اسامی و تعداد تغییرات در دولت را 
آقای رئیس جمهوری اعالم خواهد کرد.« 200  شخص 
نماینده مجلس هم در نامه ای به روحانی خواستار تغییراتی 
در دولت شدند. البته نمایندگان منتظر اقدام رئیس جمهور 
کردند.  برکنار  را  کابینه  اقتصادی  مهم  وزیر  دو  و  نشدند 
مسعود کرباسیان با رای مجلس وزارت اقتصاد را ترک کرد 
و نمایندگان به حضور 5 ساله علی ربیعی در وزارت کار و 
رفاه پایان دادند. اما از سوی دیگر فشار افکار عمومی بر 
دولت باعث شد که حسن روحانی ولی الله سیف را پس 
از 5 سال حضور در مسند ریاست بانک مرکزی برکنار کند. 
او عبدالناصر همتی را از سفارت ایران در چین فراخواند و 
کلید بانک مرکزی را به او سپرد. در کنار این تغییر محمد 

باقر نوبخت نیز از سمت خود به عنوان سخنگویی دولت 
استعفا کرد. نوبخت از دید بسیاری از ناظران و تحلیلگران 
فرمانده اقتصاد دولت به حساب می آید. البته او در سمت 
خود به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور باقی 
ماند. پس از استعفای نوبخت از سخنگویی تصور می شد 
که نقش او در دولت کاهش یافته و حتی ممکن است از 
سمت معاونت رئیس جمهور نیز کنار رود، اما حاال اخبار 
دیگری به گوش می رسد. ظاهرا نوبخت همچنان با قدرت 
در سمت خود باقی می ماند. حتی اخبار موجود از تغییرات 
احتمالی در دولت نشان می دهد مهره چینی تازه در تیم 
است.  گرفته  صورت  نوبخت  نظر  با  نیز  دولت  اقتصادی 
نقش  از  که  می دهد  رخ  شرایطی  در  اتفاقات  این  همه 
مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور کاسته 
محل  در  و  داده  استعفا  او  می شود  گفته  حتی  و  شده 
کارش حاضر نمی شود. همچنین شواهد نشان می دهد 
تاثیرگذاری اسحاق جهانگیری در دولت نیز به نسبت 4 
سال اول ریاست جمهوری روحانی کمتر شده است. این 
وضعیت اصال خوشایند بخشی از حامیان حسن روحانی 
در انتخابات ریاست جمهوری نیست. اصالح طلبان نشان 
در  نوبخت  تاثیرگذاری  از  خوشی  دل  هیچ  که  اند  داده 
تغییرات و تصمیمات اقتصادی کابینه ندارند. این حالت 
درباره تصمیمات سیاسی نیز صادق است با کاسته شدن از 
اثرگذاری جهانگیری، محمود واعظی رئیس دفتر روحانی 
به نوعی بیشترین اثرگذاری را در حوزه سیاسی دولت دارد.

در نبود سخنگو در دولت، واعظی به نوعی نقش سخنگوی 
سیاسی دولت را نیز بر عهده گرفته است. حاال با وجود 
این فضا به نظر می رسد رئیس دولت همچنان به توصیه 
هواداران و حتی کارشناسان توجهی ندارد و رویه خود را 

شاهد  کابینه  ترمیم  درباره  زنی ها  گمانه  می دهد.  ادامه 
مهمی برای این مسئله است.

وزارت  به زودی دو گزینه  اینکه حسن روحانی  از  جدا 
اقتصاد و کار را به مجلس معرفی می کند، گفته می شود 
وزرای صنعت و معدن و راه و شهرسازی نیز تغییر خواهند 
کرد. براساس خبر هایی که تاکنون منتشر شده است معرفی 

فرهاد دژپسند به عنوان وزیر پیشنهادی 
دژپسند  ــت.  اس شــده  قطعی  اقتصاد 
تیم  از  که  است  اقتصادی  باسابقه  مدیر 
محمدباقر نوبخت به حساب می آید. او نیز 
همچون نوبخت اهل شمال کشور و شهر 
بهشهر است. فارغ التحصیل رشته اقتصاد 
آزاد اسالمی  از دانشگاه  در مقطع دکترا 
و  اقتصادی  علوم  دانشکده  دانشیار  و 
است.  بهشتی  شهید  دانشگاه  سیاسی 
او درحال حاضر معاون هماهنگی برنامه 
است.  بودجه  و  برنامه  سازمان  بودجه  و 
دژپسند در دولت هشتم معاون برنامه ریزی 
اقتصادی وزارت بازرگانی بود و در دوره یک 
ساله )1384_1385( حضور فرهاد رهبر 
برنامه ریزی،  در ریاست سازمان مدیریت 
عهده  بر  سازمان  این  تولیدی  معاونت 
به انحالل سازمان  او در اعتراض  او بود. 

مدیریت در دولت احمدی نژاد استعفا کرد. با وجود این 
که دژپسند از اقتصاددانان با تجربه کشور است، اما ناظران 
همچنان او را گزینه ای تکنوکرات و  خنثی همچون مسعود 
کرباسیان برای وزارت اقتصاد می دانند. اصالح طلبان نیز 
از این انتخاب خوشحال نیستند. طیفی از اصالح طلبان 

خواستار بازگشت طیب نیا به وزارت اقتصادند.  
گزینه چالش  نیز  اجتماعی  رفاه  و  کار  وزارت  برای  اما 
برانگیزی مطرح است. گفته می شود، محمد شریعتمداری 
وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت قرار است برای این 
است  درحالی  این  شــود.  معرفی  مجلس  به  وزارتخانه 
میز  روی  اکنون  هم  شریعتمداری  استیضاح  طرح  که 
طرح  که  کسی  معرفی  است.  مجلس 
استیضاحش در مجلس مطرح است، 
نمایندگان  آیند  قطعا نمی تواند خوش 
تحت  وزارتخانه  دیگر  سوی  از  باشد. 
مدیریت شریعتمداری در جریان تالطم 
و  کرد  عمل  ضعیف  بسیار  اخیر  ارزی 
در برخی موارد به گلوگاه فساد تبدیل 
شده بود. سوال این است که آیا انتقال 
رفاه  و  به وزارت کار  از وزارت صنعت  او 

می تواند موثر و مفید باشد؟ 
و  معدن  صنعت،  وزارتخانه  برای  اما 
تجارت، نام رضا ویسه مطرح شده است. 
او نیز از مدیران با تجربه صنعت کشور به 
حساب می آید و همیشه نامش به عنوان 
صنعت  وزارت  تصدی  برای  گزینه  یک 
اسحاق  گزینه  او  اســت.  بــوده  مطرح 
نیز  در حال حاضر  و  است  جهانگیری 
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور است. 
ویسه اهل کرج است و 63 سال سن دارد. احتماال اصالح 
طلبان از معرفی او رضایت داشته باشند. او ریاست هیات 
عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( را 

بین سال های 1380 تا 1384 برعهده داشته است.

 چهارمین تغییر مهم به وزارت مسکن و شهرسازی باز 
می گردد. ظاهرا عباس آخوندی از دولت جدا خواهد شد. 
هر چند طرح استیضاح او روی میز مجلس است، اما او 
حاضر  استیضاح  درباره  مربوطه  کمیسیون  جلسات  در 
نشده است. ناظران این موضوع را در راستای کناره گیری 
احتمالی او از دولت تفسیر کرده اند. آخوندی در هفته های 
نظام مهندسی در صدر  به خاطر جنجال سازمان  اخیر 
اخبار قرار گرفته بود. همچنین شایعاتی درباره اختالف 
آخوندی و نوبخت نیز وجود دارد که البته تائید نشده است 
با این حال ظاهرا آخوندی از سمت خود استعفا کرده که 
این موضوع هم با تکذیب روبه روشده است. حاال مهمترین 
چالش این است که چه کسی جایگزین او می شود. گفته 
می شود یک چهره جوان برای این وزارتخانه مهم معرفی 
خواهد شد. شاید تجربه روحانی در معرفی آذری جهرمی 
برای وزارت ارتباطات او را متقاعد کرده باشد که برای وزارت 

مسکن و شهرسازی نیز یک نیروی  جوان را معرفی کند. 
حاج  اکبر  علی  گزارش ها  براساس  کیست؟  او  اما 
محمدی گزینه روحانی برای وزارت مسکن است. اطالعات 
چندانی از او در دست نیست. او مشاور عالی سازمان برنامه 
و بودجه در امور عمرانی و زیربنایی بوده است. این رزومه 
نشان می دهد که او نیز از تیم نوبخت به حساب می آید. 
حاج محمدی آذر ماه سال گذشته از سوی نوبخت به عنوان 
سازمان  مدیریت  اطالعات  و  ارزیابی  پایش،  امور  رئیس 
برنامه و بودجه منصوب شده بود. به نظر نمی رسد اصالح 
طلبان و حامیان دولت به این چهره جوان ناشناخته نیز 
اعتماد زیادی داشته باشند. این گزینه ها هر یک می تواند 
برای گرفتن رای اعتماد از مجلس با چالش روبه رو شوند. 
محمد شریعتمداری و حاج محمدی قطعا بیشترین سختی 
را خواهند داشت. فرهاد دژپسند نیز ممکن است به همان 
شد  استیضاح  مجلس  در  کرباسیان  مسعود  که  دالیلی 
نتواند رای اعتماد بگیرد. شاید رضا ویسه با کمترین مشکل 

روبه رو شود. 
در تابستان بسیاری از تحلیلگران از ضرورت تغییر تفکر 
اقتصادی حاکم بر دولت سخن می گفتند، پس از آنکه 
اعالم شد دولت ترمیم می شود این امیدواری پیش آمد 
که قرار است اندیشه و روح تازه ای در دولت دمیده شود 
اما با توجه به این اسامی، به نظر می رسد سیاستهای تیم 
اقتصادی عوض نخواهد شد. با این اخبار به نظر می رسد 
رویای اصالح کابینه بدون نقش آفرینی نوبخت نیز پایان 
یافته است و همچنان تیم اقتصادی دولت روند گذشته را 
پیگیری خواهد کرد. تغییر حداقل در اندیشه حاکم بر تیم 
اقتصادی دولت منتفی است و فقط مهره ها عوض شده 

اند.

روحانی از نوبخت دست نمی کشد
فقط اسامی عوض می شود، سیاست همان است که بود

بین الملل  کمیته  رئــیــس 
حقوقی  و  قضائی  کمیسیون 
شفاف  به  توجه  با  گفت:  مجلس 
نبودن برخی کلیدواژه های مرتبط با موضوع تابعیت، 
تابعیت  اقــامــت،  ــارت،  ک گرین  به  مربوط  مسائل 
مضاعف و مسائل دیگر از یکدیگر تفکیک می شوند و 

تفاوت های آن ها نیز لحاظ می شوند.
جلیل رحیمی جهان آبادی با اشاره به طرحی که در 
خصوص اصالح ماده 989 قانون مدنی مطرح شده 
پیرامون مسائل مربوط  اظهار داشت: 3 طرح  است، 
و  قضائی  کمیسیون  بین الملل  کمیته  در  تابعیت  به 
حقوقی مجلس شورای اسالمی بررسی می شود، یکی 
از موارد آن موضوع مربوط به طرح 2 تابعیتی ها است.
رئیس کمیته بین الملل کمیسیون قضائی و حقوقی 

از  تعدادی  اینکه  بیان  با  اسالمی  شــورای  مجلس 
نمایندگان مردم طرحی را تهیه کرده اند و درخواست 
دارند که قوانین مربوط به دو تابعیتی ها اصالح شود 
کرد:  بیان  شود،  ایجاد  آن ها  برای  ممنوعیت هایی  تا 
که  هستند  آن  دنبال  به  طرح  این  طراحان  همچنین 
باید شناسایی دو تابعیتی ها تسهیل شود و محدودیت 
ایجاد  رخ  کشور  کلیدی  پست های  تصدی  در  کاری 

شود.
سازمان های  حضور  با  را  جلسه  یک  ــزود:  اف وی 
مرتبط مانند وزارت خارجه، وزارت اطالعات و نیروی 
برگزار  پیشنهادی  طرح  این  بررسی  برای  انتظامی 
به  و  بیان کردند  را  نهادها نظرات خود  این  کردیم که 
صورت کتبی نیز نظرات آن ها ارائه شد تا مورد بررسی 

قرار گیرد.

نظارت  هیات  سخنگوی 
با  مجلس  نمایندگان  رفتار  بر 
شکایت  به  رسیدگی  به  ــاره  اش
جلسه  در  قدوسی  کریمی  از  بروجردی 
امروز هیات نظارت، گفت: پرونده شکایت عالءالدین 
بروجردی از جواد کریمی قدوسی دیگر پرونده مطرح 
شکایت های  سوابق  به  که  است  نظارت  هیات  در 
گذشته در مجلس هشتم و نهم مربوط است، شکایتی 

که منجر به صدور حکم قضایی شد.
بروجردی  آقــای  داد:  ــه  ادام نوبندگانی  جمالی 
از  بعد  نباید  قدوسی  کریمی  آقای  که  کردند  اعالم 
آقای  البته  صدور حکم علیه من مصاحبه می کردند، 
خصوص  این  در  که  دارد  اذعان  نیز  قدوسی  کریمی 
مصاحبه ای نداشته است. در هر حال در جلسه امروز 

قدوسی  کریمی  آقای  میزبان  ساعت  یک  به  قریب 
آقای  از  بعد  جلسه  در  و  بودیم  توضیحات  ارایه  برای 
بروجردی برای بیان توضیحات خود به عنوان شاکی 

پرونده نیز دعوت خواهیم کرد.
خالف  علنی  صحن  در  اصفهانی  ُدّری  فیلم  انتشار 

وظایف نمایندگانی نبوده است
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی یادآور 
شد: شکایت دیگری از آقای کریمی قدوسی به جهت 
صورت  علنی  صحن  در  اصفهانی  ُدّری  فیلم  انتشار 
گرفت، با توجه به اینکه این فیلم در کمیسیون امنیت 
ملی و بخشی از آن از صدا و سیما منتشر شده بود و 
انتشار این  ُدّرری اصفهانی محکوم شده است،  آقای 

فیلم را خالف وظایف نمانیدگی ندانستیم.

استاندار خراسان رضوی گفت 
: باید تاریخ دفاع مقدس و دالوری 
ــردان ایــن سرزمین  ــان و م هــای زن
که شجاعانه در برابر دشمن ایستادند و دفاع کردند را با 
شاهنامه ها و تاریخ شفاهی و مکتوب به تصویر کشید و 

برای نسل امروز و نسل های آینده ماندگار کرد.
کتاب  نویسنده  و  روای  دیدار  در  رشیدیان  رضا  علی 
دفاع مقدس با عنوان "فرنگیس" افزود : امروز از بزرگترین 
معضالت ما در روایت و ارائه تصویر روشنی از دوران دفاع 
مقدس ، عدم ثبت و ضبط دقیق تاریخ آن دوران است حال 
آنکه طی یکی ، دو دهه اخیر شاهدیم دشمنان با جعل 
تاریخ تالش می کنند تصویری قلب و جعلی از وقایع و 

حوادث رفته در دوران قبل انقالب و بعد از آن ارائه کنند.
  وی اظهار کرد : ما در شاهنامه می خوانیم که چگونه 

زنان و مردان اهورایی این سرزمین با دشمنان جنگیدند 
و از مام میهن دفاع کردند اما در تاریخ واقعی مان بویژه 
دوران دفاع مقدس که مملو از این رشادتها ، دالوری ها ، 
جنگاوری ها و ایثارگری های زنان و مردان این سرزمین 
است و با همه وجود و اخالصی تمام در برابر دشمنان این 
سرزمین و ملت استوار ایستادند و از ذره ذره خاک این 

سرزمین حفاظت و حراست کردند ، کمتر اطالع داریم .
 وی تصریح کرد : بخش عمده آن ناشی از عدم ثبت و 
ضبط و انتقال صحیح این وقایع به نسل های امروز و فردا 
است باید بتوانیم تالش ها ، رنج ها و ایثارهایی که برای 
برای  را  کشیده شده  کشور  این  استقالل  و  عزت  حفظ 
آیندگان ثبت و ضبط نموده و رسالت خود را در این راستا به 

بهترین نحو به انجام رسانیم . 

رحیمی جهان آبادی

شناسایی دو تابعیتی ها تسهیل می شود
جمالی نوبندگانی

رسیدگی به شکایت از کریمی قدوسی 
رشیدیان

تاریخ دفاع مقدس را باید با شاهنامه ها به تصویر کشید

کامیون داران  صنفی  انجمن های  کانون  دبیر 
برای  اول  معاون  دستور  از  پس  اینکه  بیان  با  کشور 
واردات  تعرفه  و کاهش  دولتی  ارز  با  توزیع الستیک 
الستیک تنها 50 هزار حلقه بین کامیون داران توزیع 
شد در حالی که بازار نیاز فوری به حداقل 300 هزار 
حلقه داشت،  گفت: یکی از مشکالت کامیون داران 
قیمت  بــازار  در  الستیک  که  است  این  رانندگان  و 
مشخصی ندارد و نمایندگی ها خودسرانه نرخ تعیین 
می کنند و وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف 

کننده در کنترل بازار کوتاهی کرده است
با بیان اینکه هنوز  به گزارش ایلنا، احمد کریمی 
است،  نشده  حل  بــازار  در  الستیک  توزیع  مشکل 
کاهش  بر  مبنی  اول  معاون  دستور  از  پس  افــزود: 
تعرفه واردات الستیک و توزیع الستیک های سازمان 
اموال تملیکی 50 هزار حلقه الستیک در بازار توزیع 

شد اما این مقدار بسیار کمتر از نیاز موجود است.
به  ــازار  ب نیاز  تابستان  فصل  در  داد:  ادامــه  وی 
الستیک افزایش می یابد چراکه به دلیل گرمای هوا 
تابستان  در  اما  می شود  بیشتر  الستیک  استهالک 
بازار  در  را  الستیک  عرضه  میزان  کمترین  گذشته 
سرما  فصل  آستانه  در  اینکه  به  توجه  با  و  داشتیم 
در  الستیک ها  این  با  بار  حمل  ریسک  داریم  قرار 

جاده های بارانی افزایش می یابد.
دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور 
با تاکید بر اینکه توزیع 50 هزار حلقه مشکلی را در 
 300 حداقل  باید  شروع  برای  و  نمی کند  حل  بازار 
رانندگان  و  کامیون داران  بین  الستیک  حلقه  هزار 
کامیونی  ناوگان  نیاز  گفت:  می شد،   توزیع  کامیون 
اما  است  الستیک  حلقه  هزار   200 حداقل  ماهانه 

بسیار کمتر از این رقم الستیک به فروش می رسد.
ناوگان  بارگیری  وضعیت  آخرین  دربــاره  کریمی 
حال  در  گفت:  مختلف،   استان های  در  کامیونی 
در جریان  بار  نقل  و  ناوگان حمل  حاضر 80 درصد 
مانند  استان ها  از  برخی  در  بارگیری  امــا  اســت 
بندر  مانند  از مناطق  برخی  یا  و اصفهان  خوزستان 
بیشتری  زمان  به  نیاز  استان ها  سایر  به  نسبت  امام 

دارد.

#پیگیری_خبر
دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور:
300هزار حلقه الستیک احتیاج 

داریم

چند  را  جمله  این  نمی کند«  اعتصاب  »بازار 
ایران  اصناف  اتاق  رئیس  فاضل  علی  پیش  روز 

گفت.
ــان  ــازاری ب امـــروز   « ــزود:  ــ اف فاضلی  علی 
وضعیت  از  دارنـــد،  گفتن  ــرای  ب حرف هایی 
برای  برنامه ای  باید  معتقدند  و  هستند  گله مند 
حرکت در مسیر تعادل و رونق در دستور کار قرار 

گیرد.
 فاضلی ادامه داد: اما نکته اینجاست که هر 
ضد  استفاده  سوء  مورد  شرایط  این  در  حرفی 
ما  که  نیست  طور  می گیرد.این  قــرار  انقالب 
باید  اما  ندارد  گفتن  برای  حرفی  بازار  بگوییم 
حرف هایمان را از طریق 8300 اتحادیه صنفی 
هیچ  و  دهیم  انتقال  دولت  به  اصناف  اتاق ها  و 
بنایی برای اعتصاب و بستن بازار میان بازاریان 

وجود ندارد.«
ویژه در  به  در شرایطی که قدرت خرید مردم 
اقشار ضعیف و متوسط مردم کاهش پیدا کرده 
نوسانات  ندارد.  خوشی  روز  و  حال  بازار  است، 
قیمت ها برای کسانی که حقوق ثابتی در پایان 
ماه دریافت می کنند، باعث شده است که خرید 
را به وقت دیگری موکول کنند. در همین شرایط 
دقیقتر  را  خود  بین  ذره  مردم  البته  هم  دشوار 
روی اجناس و کاالها می گیرند تا مطمئین شوند 
اقتصاد،ریالی  متشنج  و  روانی  جو  این  در  که 
بیشتر از آن چه باید، از جیب شان خالی نشود. 
از  که  مردم هستند  از همین  کسبه هم بخشی 
یک سو باید با توزیع کنندگان دست و پنجه نرم 
و کاالها را از انبارها بجویند، از سوی دیگر باید 
به امید روزی بهتر تحمل کنند.  دخل خالی را 
همیشه  از  را  وضعیت  نکته  چند  میان  این  در 
بغرنج تر کرده تفاوت در قیمت  کاالها در نقاط 
با  گفت وگو  در  را  مشکالت  است.  شهر  مختلف 
محمودبنانژاد رئیس اتاق اصناف مشهد مطرح 

کردیم. در ادامه پاسخ های او را می خوانید.
اختالف قیمت به خاطر نوسانات ارز

با  گو  و  گفت  در  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
صبح امروز علت اختالف قیمت کاال ها در نقاط 
ارز،  نرخ  مدام  نوسان  را  مشهد  شهر  مختلف 

قیمت مواد اولیه و... دانست. 
هیچ جای دنیا نرخ مصوب نداریم

با  می توان  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
از  خیلی  بــرای  مصوت  قیمت  گرفتن  درنظر 

یا  داد  کاهش  را  قیمت  اختالف  این  کاالها 
خیر ، گفت: در هیچ کجای دنیا اینطور نیست 

کشور  یک  در  کاالها  همه  که 
باشند.  داشته  مصوب  قیمت 
که  ای  سازنده  و  فروشنده  مثال 
بخواهد کیفیت کاالی خود را باال 
برای  متفاوتی  نرخ  طبیعتا  ببرد 
عرضه دارد. وقتی قیمت مصوب 
تعیین شود دست فروشنده برای 

باال بردن کیفیت باز نیست.
مصوب  قیمت  کرد:  تاکید  وی 
و  شود  اجــرا  هرکاال  بــرای  نباید 
بازار  در  کیفیت  چندین  باید  ما 
از  اوقــات  خیلی  باشیم.  داشته 
نظر من و شمای مصرف کننده ، 
یک کاال در چند کیفیت متفاوت 
و  می رسد  نظر  به  سطح  یک  در 
نیست  تشخیص  قابل  آن  تفاوت 
تخصص  که  کسی  لحاظ  از  ولی 
مسئله  ــن  ای دارد  را  ــار  ک ــن  ای

محسوس است.
نرخ  می توانند  دولتی ها  فقط 

مصوب داشته باشند
وی در رابطه با گران فروشی ها 

جدا  مقوله  این  از  فروشی  گران  بحث  گفت: 
است  ممکن  کاال  یک  شده  تمام  قیمت  است. 

شهر  مختلف  نقاط  در  و...  اجاره ها  به  توجه  با 
از کنترل ما خارج است.  متفاوت باشد که این 
مثال نان یارانه ای شرایطی دارد. 
می کنیم  تهیه  ما  را  اولیه  مواد 
قیمت  ــان  ن ــن  ای نهایت  در  و 
مشخصی دارد ولی برای کاالیی 
که مواد یارانه ای و دولتی در آن 
توانیم  نمی  ما  نشده  استفاده 

قیمتی تعیین کنیم.
واسطه گری  دستگاه ها  وقتی 

می کنند
مشهد  اصــنــاف  اتــاق  رئیس 
میوه  قیمت  االن  همین  گفت: 
را  است  موجود  بــازار  در  که  ای 
با قیمت یک میوه  مقایسه کنید 
بازار  در  مشخص  کیفیت  یک  با 
قیمت ها  متاسفانه  شهرداری. 

چندان تفاوتی ندارند.
هم  آن  علت  کرد:  اضافه  وی 
به  شهرداری  خود  که  است  این 
ورود  ــازار  ب به  مستقیم  صــورت 
واسطه  افراد  به  را  بازار  و  نکرده 
در اصل شده  این  سپرده است. 
شهرداری.  برای  درآمدی  منبع 
بازار  به  سازمان ها  این  ورود  موافق  اصال  ما 
نیستیم. رقابتی که به خودی خود در بازار وجود 

دارد قیمت ها را متعادل می کند.
این  گذشته  چندماه  این  در  افــزود:  بنانژاد 
حد  این  تا  آن  از  قبل  و  آمد  وجود  به  نوسانات 
خاطر  به  مشکالت  این  از  خیلی  است.  نبوده 
اوقات  خیلی  کاالهاست.  شده  تمام  قیمت 
گردد  برمی  شــده  تمام  قیمت  ایــن  افــزایــش 
به  مجبورند  فروشنده ها  که  هزینه هایی  به 

دستگاه های مختلف بپردازند.
وی اضافه کرد: شهرداری بازار میوه و تره بار 
صنفی،  عوارض  مجبورند  فروشندگان  می زند. 
تجاری و مالیات بدهند و این ها همه روی قیمت 

تمام شده کاال تاثیر می گذارد.
»مجازی شدن« و شفافیت

مورد  در  را  خود  نظر  آخر  در  بنانژاد  محمود 
شدن  متعادل  بــر  آنــالیــن  خــریــدهــای  تاثیر 
هیچ  با  قیمت  یکپارچگی  می گوید:  قیمت ها 
نیست.  شدنی  و  افتاد  نخواهد  اتفاق  راهــی 
را  قیمت  فضایی  هر  در  فروشنده ها  رقابت  اما 
مناسب  را  رسانی  خدمت  و  می کند  تر  متعادل 
تر. حوزه ی فضای مجازی هم گاهی می تواند 
در کاهش قیمت تمام شده و شفافیت آن کمک 
کننده باشد.امروز شاهد آن هستیم که خیلی از 
فروشگاه ها که قبال فیزیکی کار می کردند روی 
آورده اند به فضای مجازی و این خیلی خوب و 

موثر است.

گفت وگوی صبح امروز با رئیس اتاق اصناف مشهد:

یکپارچگی »قیمت« ها شدنی نیست

مااصالموافقوروداینسازمانهابهبازارنیستیم.رقابتیکهبهخودیخوددربازاروجودداردقیمتهارامتعادلمیکند
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تایباد  مدیرکل گمرک دوغارون 
گفت: در 6 ماه نخست امسال 257 
مربوط  قاچاق  کاالی  حوزه  در  پرونده 
به این گذرگاه مرزی تنظیم شد که نسبت به مدت مشابه 

پارسال شامل 311 پرونده، 17 درصد کمتر شده است.
محمد کوه گرد روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
را 30  مدت  این  در  شده  کشف  قاچاق  کاالهای  ارزش 
میلیارد و 824 میلیون ریال اعالم کرد و افزود: این مورد 

نسبت به مدت مشابه پارسال 33 درصد کمتر شده است.
وی افزود: در ارتباط با پرونده های قاچاق امسال تاکنون 
300 متهم دستگیر و با تشکیل پرونده راهی مرجع قضایی 

شده اند.
مدیرکل گمرک دوغارون ادامه داد: میزان کاالی کشف 
شده طی شش ماه نخست پارسال 45 میلیارد و 934 

میلیون ریال بود. در این زمینه نیز 350 نفر متهم دستگیر 
شده بودند.

وی قاچاق انواع کاال در منطقه دوغارون را مربوط به هر 
دوی سمت مرز ایران و افغانستان ذکر و بیان کرد: بیشترین 
کشفیات کاالهای قاچاق شده در مرز دوغارون شامل انواع 

سوخت، پوشاک، لوازم آرایشی و پارچه است.
کوه گرد در ادامه از کشف دو محموله بزرگ کاالی قاچاق 
مرز  در  ریال  میلیارد   21 ارزش  به  پوشاک  انواع  شامل 
دوغارون خبر داد و گفت: این محموله قاچاق از استانهای 
اما  بود  ترانزیت شده  افغانستان  به مقصد  ایران  جنوبی 
متخلفان بار را در داخل کشور تخلیه و به جای آن پوشاک 
کهنه جایگزین کرده بودند. در این ارتباط دو نفر دستگیر و 
با تشکیل پرونده برای انجام تحقیقات بیشتر راهی مرجع 

قضایی شدند. 

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور 
تولید  با  شهرستان  این  گفت: 
ساالنه 9 هزار تن گوشت قرمز و روزانه 
600 تن شیر مقام نخست تولید این محصوالت را خراسان 

رضوی به خود اختصاص داده است.
محمدعلی فرهمند راد عصر پنجشنبه در مراسم تجلیل 
از  درصد  شش  عشایر  افزود:  نیشابور  برتر  کشاورزان  از 
گوشت قرمز نیشابور را تولید می کنند و تنها 20 درصد 
دام سبک این شهرستان به صورت صنعتی پرواربندی 
می شود. وی ادامه داد: همچنین 30 مرکز جمع آوری 
شیر در نیشابور فعالند و میانگین بار میکروبی شیر تولیدی 
این شهرستان زیر 100هزار در لیتر می باشد که نسبت 
کشاورزی  جهاد  است.مدیر  کمتر  استانی  میانگین  به 
نیشابور گفت: با این وجود، عملکرد رایج در بخش زراعی 

و باغی این شهرستان یک سوم و در بخش دامی یک دوم 
عملکرد قابل حصول می باشد لذا برای پر کردن این خالء 
نوین  و  الزم است کشاورزان به سمت روشهای پیشرفته 
تولید و اصالح نژاد دام هدایت شوند. وی افزود: همچنین 
برای افزایش کیفیت محصوالت در بخش دام نظارت بر 
بهداشت و سالمت فرآورده های دامی، داروهای دامی و 
همچنین ایجاد زیرساختها و تکمیل زنجیره تولید ضروری 
است. بر همین اساس امسال دومین کشتارگاه صنعتی 
خراسان رضوی در نیشابور به بهره برداری رسید و ساخت 
میدان دام، بازارچه عرضه متمرکز زعفران و بازارچه عرضه 
مستقیم سبزیجات نیز در دست اجرا است.وی گفت: اکثر 
استفاده  دلیل حداقل  به  نیشابور  محصوالت کشاورزی 
از کودهای شیمیایی و داروهای دامی، از کیفیت باالئی 

برخوردار هستند.

گفت:  والت  مــه  فــرمــانــدار 
سهمیه تسهیالت این شهرستان 
در حوزه مشاغل روستایی و عشایر 
 40 تاکنون  که  بود  ریال  میلیون   600 و  میلیارد   30
میلیارد ریال در این زمینه به روستائیان پرداخت شده 
شورای  نشست  در  پنجشنبه  روز  رنجبر  است.مسعود 
اداری شهرستان مه والت افزود: از محل اعتبارات تملک 
دارائی های استان و قانون استفاده متوازن از امکانات 
کشور در سال جاری برای روستاهای این شهرستان 61 
میلیارد و 245 میلیون ریال در نظر گرفته شد.وی اظهار 
 106 شهرستان  دهیاریهای  اعتبارات  جمع  داشت: 
سرفصل  در  که  می باشد  ریال  میلیون  و 304  میلیارد 
بوستان  احداث  معابر،  آسفالت  و  بهسازی  بازگشایی، 
و فضای سبز، ساماندهی آرامستان ها و سایر نیازهای 

روستایی هزینه می شود.وی گفت: ارتقای همه جانبه  
کیفیت زندگی اجتماعات روستایی، ارتقای بهره وری، 
منابع،  به  دسترسی  نظر  از  پایدار  فرصت های  توسعه  
امکانات و منافع میان شهر و روستا، توسعه فرصت ها و 
ظرفیت های متنوع اقتصادی و همچنین مشارکت موثر 
و همه جانبه مردم و نهادهای محلی در فرآیند تصمیم 
و  پایدار  توسعه  نیازهای  پیش  از  ریزی  برنامه  و  سازی 
همه جانبه روستا می باشد.رنجبر افزود: امروزه به برکت 
نگاه بلند نظام مقدس جمهوری اسالمی و دولت تدبیر 
و امید، به ایجاد زیرساخت های توسعه روستایی توجه 
را  روستایی  داریم ساختارهای  وظیفه  لذا  و  ویژه شده 

قوت بخشیده و تحکیم نمائیم.

نیشابور نخستین تولیدکننده گوشت و شیر درورود کاالی قاچاق به مرز دوغارون کاهش یافت
 خراسان رضوی است

40 میلیارد ریال تسهیالت مشاغل به روستائیان مه والت پرداخت شد

#کارآفرینی
راه خروج از بیکاری را بشناسید

کارآفرینی به عنوان موتور محرکه  توسعه  اقتصادی و اجتماعی و تنها 
برون رفت از چرخه بیکاری، همچنان در ایران، به دلیل شرایط بازار 
کار، پیچیدگی ها قانونی و نیز متغیرهای اجتماعی و فرهنگی، برای 

رشد و نمو با موانعی مواجه است.
به گزارش ایرنا، این روزها پیدا کردن شغل به یکی از دغدغه های 
اصلی خانواده ها تبدیل شده است و هستند افرادی که با داشتن 
مدرک های لیسانس و فوق لیسانس و حتی دکترا بیکارند و در جست 

و جوی کار می باشند.
نظام  به  معیوب  چرخه  این  علل  از  یکی  کارشناسان،  گفته  به 
آموزشی مدرک گرا برمی گردد که افراد را نه برای بازار کار بلکه برای 
پشت میز نشینی تربیت می کند و فارغ التحصیالن آن جز پشت میز 

نشینی نمی توانند کار دیگری انجام دهند.
در این میان، افراد کارآفرینی نیز هستند که به رغم تمامی موانع و 
مشکالت موجود، با شکیبایی و با استفاده از ابتکار و خالقیت، کسب 

و کاری را برای خود و دیگران راه می اندازند.
در اینجا مراد از شخص کارآفرین، فردی است که با داشتن یک 
ایده نو و با بهره گیری از منابع با وجود مخاطرات مالی، اجتماعی و 

حیثیتی به ایجاد یک کسب و کار جدید می پردازد.
موانع  و  مشکالت  و  کارآفرینی  اهمیت  و  ماهیت  خصوص  در 
موجود، با فرهاد روشن، مدرس و مشاور کسب و کارهای جدید گفت 

وگو کرده که به شرح ذیل است:
روشن دراین خصوص گفت: نزدیک به دو دهه است که موضوع، 
عنوان و رشته کارآفرینی و فرد کارآفرین در فضای اقتصادی، صنعتی 
و کسب وکار کشورمان مطرح شده است و هم اکنون دیگر این عناوین 

واژگانی ناشناخته و گمنام به شمار نمی آیند.
وی افزود: این واژگان در جامعه جهانی محترم و تحسین برانگیز 
هست و از سوی مردم وجامعه به خوبی و به نیکی مورد احترام قرار 
می گیرد، اما متاسفانه در ایران این نگرش هنوز به خوبی جا نیفتاده و 
معیارها برای شناخت کارآفرینان کمی متفاوت با دیگر کشورها است.

مشاور راه اندازی کسب کار های جدید ادامه داد: کارآفرینی، فرآیند 
توسعه ی کسب و کاری است که با یک ایده ی نوپا و از صفر شروع و به 
مرحله اجرایی می رسد تا به یک کسب و کار سودده تبدیل شود. این 
روند همواره توام با پذیرش ریسک هایی در زمینه های مختلف است 
و در نهایت به معرفی یک محصول و یا نوعی خدمت جدید به جامعه 
منتهی می شود. البته بیان این مفهوم بسیار ساده است، ولی مراحل 

پیاده سازی آن ممکن است با مشکالت زیادی همراه باشد.
روشن، کارآفرین را فردی معرفی کرد که برای هر ایده ای که به 
با  یا خدمتی منجر شود،  و  به یک محصول  ذهنش می رسد، چه 
داشتن مجموعه ای از مهارت ها تمام سعی خود را جهت به نتیجه 
رساندن آن ایده انجام می دهد و حاضر به پذیرش هر گونه ریسکی 

در این راه نیز می باشد.

کارشناس ارشد کارآفرینی در معرفی واژه کارآفرینی گفت: این 
واژه از قرنها پیش و قبل از آنکه به زبان امروزی مطرح شود، در زبان 
فرانسه متداول گردید که معادل کلمه فرانسوی ' EntErprEndrE 'به 
معنای » متعهد شدن« و نیز معادل ' undEr takE 'در زبان انگلیسی 
کارآفرینی  به  استوارت میل  توسط جان  است که در سال 1848 
)EntErprEnEur( در زبان انگلیسی ترجمه و از آن زمان متداول شد.

فرهاد روشن ادامه داد: کارآفرینان، افرادی هستند که فرصتها را 
درک می کنند، خالءها را می بینند و با نگاه جستجو گرانه در پی شکار 

فرصت ها هستند.
که  این  بیان  با  نو  کارهای  و  انــدازی کسب  راه  و مشاور  مدرس 
کارآفرینی موتور تحول و توسعه اقتصاد، فرهنگ و جامعه هر کشوری 
می باشد، گفت: رشد و فراگیری این پدیده در ایران می تواند به تحول 

و دگرگونی اساسی در اقتصاد کشور منجر شود.
وی با بیان این که یکی از بزرگترین چالش های پیش روی جوامع در 
حال توسعه از جمله ایران،ایجاد اشتغال برای جوانان است، گفت: 
با توجه به ظرفیت های اقتصادی جامعه برای پاسخ گویی به نیازهای 
اشتغال و رونق صنعت، تولید، ایجاد کسب و کارهای جدید و استفاده 
به  دادن  بها  و  شناخت  موجود،  انسانی  و  طبیعی  ظرفیت های  از 

کارآفرینان امری مهم و ضروری به نظر می رسد.
کارشناس ارشد کارآفرینی، اقتصاد کشور را دولتی توصیف کرد 
و گفت: متاسفانه در کشورهای در حال توسعه، همه کارها از جمله 
اشتغال، با چالش دولت  محوری رو به رو است. به این معنا که دولت 
در تمام حوزه های اشتغال ورود می کند و در واقع اقتصاد به معنای 
واقعی دولتی است و برای برون رفت از این مشکل، توجه به کارآفرینی 

و کارآفرینان قطعا می تواند موثر واقع شود.
فارغ  میلیون  حدود 4.5  در  آمارها  اساس  بر  اینکه  بیان  با  وی 
که  است  حالی  در  این  گفت:  داریــم،  کشور  در  بیکار   التحصیل 
نفر  میلیون  به 2.5  کشور  دولتی  ادارات  در  شاغل  نیروهای  کل 
هم نمی رسند و اگر به فرض مثال تمامی نیروهای ادارات را هم با 
فارغ التحصیالن جایگزین کنیم، باز هم حدود 2 میلیون نفر فارغ 
التحصیل بیکار خواهیم داشت و این یعنی امیدی به بخش دولتی 
نیست پس تنها راه برون رفت از معضل بیکاری گرایش به سمت 
کارآفرینی است و امیدواریم روزی شاهد جایگزینی فرهنگ مدرک 

گرایی با فرهنگ مهارت آموزی در سطح جامعه باشیم.
روشن ادامه داد: متاسفانه در ایران کارآفرینان با عوامل و موانع 
آگاهی  عدم  از  متاثر  آنها  از  بسیاری  که  هستند  مواجه  متعددی 
البته نه از دیدگاه ایجاد فرصت  از مقوله کارآفرینی است،  مدیران 
شغلی بلکه در اندازه وسیع تر آن یعنی ارزش آفرینی. طبق تحقیقات 
آکادمی در کشورمان می توان موانع و مشکالت کارآفرینی را به سه 
دسته عوامل ضدانگیزشی که به مهمترین آن ترس از دست دادن 
راه اندازی  برای  مالی  تامین  در  ناتوانی  از  ترس  شخصی،  سرمایه 
کسب وکار، نگرانی از عدم امکان تامین الزامات قانونی، نگرانی از 

امنیت اجتماعی و در نهایت ترس از نداشتن مهارت و تجربه مناسب 
و کافی اشاره کرد.

وی موانع قانونی توسعه کارآفرینی را به عنوان یکی دیگر از عوامل 
قانون  مالیاتی،  قوانین  بانکی،  مقررات  و  قوانین  گفت:  و  برد  نام 
تجارت، قانون کار، قوانین گمرک و مسائل شهرداری ها از جمله این 

موانع هستند.
کارشناس توسعه کارآفرینی با بیان این که قوانین و مقررات دولتی 
در ایران مشوق راه اندازی و توسعه کسب و کار نیستند و محیط کسب 
و کار حامی شرکت های جدید و در حال رشد برای کارآفرینان ایرانی 
نیست، خواستار اصالح و بازنگری جدی در قوانین و مقررات بانکی 

شد.
روشن سومین دسته از عوامل ضد انگیزشی را عوامل نارسایی 
محیطی عنوان کرد و از فقدان زیرساخت های تجاری، تخصصی و 
حرفه ای مورد نیاز شرکت های جدید و در حال رشد، عدم حمایت 
اجتماعی و فرهنگی از کارآفرینی و مسائلی از این دست را به عنوان 

مهمترین عوامل نارسایی محیطی نام برد.
این مدرس و مشاور راه اندازی کسب و کارهای جدید، اصالح و 
بازنگری جدی قانون تجارت و مقررات صادرات و واردات با رویکرد 
بوروکراسی  کاهش  جهانی،  تجارت  سازمان  الزامات  و  کارآفرینی 
نامناسب در سازمان ها و مؤسسات عمومی و دولتی مانند  اداری 
شهرداری ها، ادارات صنایع و معادن استانها، گمرکات، اداره محیط 
زیست، ثبت شرکت ها و... که متولی صدور مجوزهای قانونی الزم 
برای کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط هستند 

را از جمله راهکارهای موجود در این زمینه دانست.
وی افزود: کاهش الزامات و مراحل قانونی برای ارائه تسهیالت 
بانکی با نرخ بهره بانکی مناسب به شرکت های جدید و نوپا، ایجاد و 
توسعه بانک های خصوصی ویژه توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای 
کوچک و متوسط و اصالح و بازنگری قانون کار با رویکرد کارآفرینی 
و پایداری بنگاه ها و نه رویکرد کارگر مدار و کارفرما مدار می تواند از 

راهکارهای موثر برای رفع این دسته از موانع توسعه کارآفرینی باشد.

سواالتی که باید پیش از راه اندازی استارتاپ از خود بپرسید

براساسخبرهاییکه
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روحانی باز هم به رای مردم نیاز دارد تحلیل روز

چرخ روابط روحانی و اصالح طلبان خوب نمی چرخد. او از مدت ها قبل و به 
وقت چینش کابینه دوازدهم ، آب پاکی را روی دست جریان حامی خود ریخته 
بود اما زمزمه های موجود در مورد سپردن وزارت راه و شهرسازی به پرویز فتاح و 
یا انتصاب لطف الله فروزنده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی؛ دیگر چیزی 

نیست که اصالح طلبان برتابند.
عملکرد روحانی تا امروز و گمانه زنی هایی که در مورد تغییرات کابینه می 
شود اصالح طلبان را در یک دوراهی بزرگ قرار می دهد. دو راهی که عبور از 
آن احتماال با پیامد سنگینی همچون ایجاد گسست در درون این جریان همراه 
خواهد بود. نشانه های اولیه این گسست اختالف نظر فعاالن سیاسی اصالح 
طلب در مورد مناسباتشان با  دولت روحانی است. گروهی از اصالح طلبان 
همچنان پای روحانی ایستاده و از او حمایت می کنند اما گروه دیگری از آنان 
عملکرد دولت را مورد نقد دانسته و بر این باورند که جریان اصالح طلبی باید 
خود را به موقع نجات داده و زیر آوار ناکارآمدی های دولت نماند. برای همین 
شاهد بودیم که برخی از دورن این جریان به روحانی پیشنهاد استعفا دادند. از 
سید حسین موسویان گرفته تا علی عبدالعلی زاده وزیر مسکن و شهرسازی دولت 
اصالحات که گفته بود »وقتی دولت کاری برای مردم نمی کند، بهتر است رها 
کند و برود...مسئولیت ها تا وقتی ارزش دارد که انسان بتواند خدمت کند و اگر 

نمی تواند خدمت کند باید کنار برود.«
انتقاد مشفقانه

استعفای روحانی تنها راهکار پیشنهادی این گروه اصالح طلبان نبود. راه 
دوم از نظر آن ها فاصله گرفتن از دولت و تنها گذاشتن روحانی بود. توصیه به 
جهانگیری برای جدا شدن از دولت و آماده شدن برای ورود به انتخابات بعدی از 

همین جا نشات می گرفت. 
امید اصالح طلبان برای حل و فصل این اختالف نظر به راه حل میانه ای است 
که گروهی دیگر پیشنهاد می دهند. این گروه از اصالح طلبان خوب می دانند 
که هزینه عملکرد فعلی دولت روحانی را چه کسی و چه طور می دهد اما راه حل 
بهتری هم سراغ ندارند. آنان تجربه تلخ مجلس ششم را فراموش نکرده و اطمینان 
دارند که خروج از قدرت اصال به نفعشان تمام نمی شود. برای همین است که 
چهره ای همچون محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصالح 

طلبان می گوید » از مردم بابت مشکالت عذر خواهی می  کنیم چون دولتی را 
روی کار آوردیم که نمی خواهد یا نمی تواند منویات اصالحات را پیاده کند؛ البته 
منطقی هم نیست رو در روی آن بایستیم. ما  مجبوریم صورت مان را با سیلی 

سرخ کنیم.«
تحلیل گران این جریان نیز کم و بیش همین نظر را دارند. مصداقش محمدرضا 
تاجیک که اگر چه »گره زدن استراتژیک زلف اصالح طلبی به زلف دولت اعتدال« 
را جفا می خواند اما می گوید: »میزان هم گرایی و واگرایی برای اصالح طلبان 
باید، از یکسو، مالک های اصالح طلبی، و از سوی دیگر، مالحظات و استلزامات 
ملی باشد. آنچه باید در هر مرزبندی محفوظ بماند سرمایه تاریخی گرانسنگی 
به نام اصالحات است. بنابراین، استراتژی اصالح طلبان در مواجهه و تعامل با 

دولت باید استراتژی حمایت اصالح طلبانه یا حمایت منتقدانه باشد. «
بخشی از جریان اصالح طلب رادیکال تر از آن است که به این توصیه ها گوش 
کند و به هیچ وجه حاضر نیست هزینه ناکارآمدی دولت روحانی و یا ائتالف 
نانوشته خود روحانی با جریان اصولگرا و نهادهای حاکمیتی را بدهد. همین 
طیف تندرو هم اما چشمش به دهان رئیس دولت اصالحات است و وقتی خبر 
می رسد که در یکی از دیدارهای اخیر با اصالح طلبان آنان را به همراهی با 

روحانی توصیه کرده است؛ رضایت می دهند.
کوتاه آمدن اصالح طلبان تندرو و پذیرش راه حل میانه تحت عنوان» انتقاد 
مشفقانه اصالح طلبان از دولت« هم خطر گسست و انشقاق در درون این جریان 
را کاهش می دهد و هم مقدمه خوبی برای ادامه همکاری با دولت است. همکاری 

هایی که شاید در همین دیدار اخیر روحانی و اصالح طلبان کلید خورده باشد. 
چرخش محسوس روحانی

و  رفتار  به  توجه  بدون  و روحانی  بررسی مناسبات اصالح طلبان  تردید  بی 
عملکرد او مقدور نیست. به باور بسیاری از اصالح طلبان و تحلیل گران سیاسی 
او بعد از انتخابات ریاست جمهوری 96 چرخش محسوسی داشته است. روحانی 
نه در چینش کابینه توجهی به انتظارات جریان حامی خود داشت و نه در سیاست 
های خود. بسیاری از وعده های او در حوزه سیاست داخلی از جمله رفع حصر، 
افزایش آزادیهای اجتماعی و حقوق شهروندی روی زمین مانده است. روحانی 
نه تنها در این زمینه ها گامی برنداشته بلکه در مقابل مسائلی همچون برخورد با 

اعضای اصالح طلب شوراهای شهر نیز ساکت مانده است. 

مواضع روحانی در سیاست خارجی نیز زیر و رو شده است. او که روزگاری 
با چراغ سبز نشان دادن به حامیان ارتباط با غرب و حتی آمریکا در مرکز توجه 
ها قرار گرفت و رای آورد ، امروز با والدیمیر پوتین نشست و برخاست کرده و 
پروژه مذاکره به آمریکا را بایگانی کرده است. این تغییر موضع، خود به مذاق 
اصولگرایان خوش آمده و بستر چرخش به سوی آنان را مهیا کرد. برخی از فعاالن 
سیاسی البته گمان می کنند که روحانی در چرخش خود هدفی فراتر از جلب 

نظر اصولگریان را دارد.
نیاز روحانی به رای ملت

اصالح طلبان خواستار جدایی از روحانی و معتقدان به چرخش روحانی عموما 
بی نیازی او از صندوق رای را مالک قرار داده و اینطور استدالل می کنند که 
حسن روحانی بعد از دو دوره ریاست جمهوری از رای مردم بی نیاز شده، لذا 
جریان اصالح طلب که همچنان به رای مردم نیازمند است باید به فکر خود بوده 
و پیش از آنکه دیر شود، راه خود را از دولت جدا کند. توجه به این موضوع که 
ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصاد، سیاست و ... حجمی از یاس و ناامیدی را به 
جامعه تزریق کرده و بدنه اجتماعی اصالح طلبان در معرض خطر است، ضرورت 
فاصله گرفتن از دولت را جدی تر می کند اما نکته ای که نمی توان و نباید از 
آن غافل شد این است که برخالف تصور، روحانی هنوز از صندوق رای بی  نیاز 

نیست. 
دولت دوم روحانی قبل از پایان کار خود همکاری با یک مجلس دیگر را نیز 
تجربه خواهد کرد و به صالحش است که با یک مجلس همسو و اصالح طلب سر 
و کار داشته باشد. بر این اساس می توان اینطور استنباط کرد که روحانی حتی 
اگر با نهادهای حاکمیتی و اصولگرایان نیز ائتالف کرده باشد، باز هم ناگزیر است 
که تا پایان دولت دوازدهم با اصالح طلبان کج دار و مریز رفتار کند. با این منطق 
جلسه اخیر اصالح طلبان و روحانی که به میزبانی آقای رئیس جمهور برگزار شد، 
منطقی تر جلوه می کند. خصوصا اگر توجه داشته باشیم که مدعوین این دیدار 

عموما اصالح طلبان حامی روحانی بودند نه اصالح طلبان منتقد. 
این طور که به نظر می رسد ، روحانی و اصالح طلبان وارد یک آتش بس شده 
اند. آتش بسی که لزوما به معنای نه جنگ ، نه صلح نیست. این آتش بس بستری 
برای تعریف دوباره پروژه های مشترک است. پروژه ای مثل کسب کرسی های 

بیشتر از مجلس یازدهم.

سرویس سیاسی

سرویس اقتصادی

سرویس سیاسی

درهیچکجایدنیا
اینطورنیستکه
همهکاالهادریک

کشورقیمتمصوب
داشتهباشند.مثال
فروشندهوسازنده
ایکهبخواهدکیفیت
کاالیخودراباالببرد
طبیعتانرخمتفاوتی
برایعرضهدارد.
وقتیقیمتمصوب
تعیینشوددست
فروشندهبرایباال

بردنکیفیتبازنیست
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کشف 174 کیلوگرم مواد مخدر در 
مرزهای شرقی خراسان رضوی 

فرمانده هنگ مرزی تایباد گفت: 174 کیلوگرم مواد 
 2 در  حشیش  و  تریاک  فشرده،  هروئین  نوع  از  مخدر 
عملیات جداگانه توسط نیروهای مرزبانی در مرز دوغارون 

این شهرستان در شرق خراسان رضوی کشف شد.
سرهنگ کاظم صمدی افزود: در پی دریافت گزارشی 
مبنی بر ورود یک گروه قاچاقچی به حوزه استحفاظی 
کیلوگرم  عملیاتی 150  با  مستقر  مرزبانان  هنگ،  این 
هروئین و تریاک را کشف و ضبط کردند. الزم به ذکر است 

در این ارتباط 2 متهم دستگیر و یک خودرو توقیف شد.

11 تصادف رانندگی در جاده های 
خراسان رضوی رخ داد

خراسان رضوی  انتظامی  فرماندهی  پلیس  رئیس 
گفت: در 24ساعت گذشته 11فقره تصادف رانندگی در 

محورهای ارتباطی این استان روی داده است.
سرهنگ هادی امیدوار افزود: در این تصادف ها 13 
سوانح  از  یک  هیچ  خوشبختانه  اما  شدند  مجروح  نفر 

منجر به فوت راننده یا سرنشینان نشد.

دزد اینترنتی مبلغ 116 میلیون تومان 
شناسایی شد

برداشت  عامل  گفت:  نیشابور  انتظامی  فرمانده 
غیرمجاز اینترنتی مبلغ 116 میلیون و 400 هزار تومان از 
حساب یکی از شهروندان نیشابوری توسط پلیس فتای 

این شهرستان شناسایی شد.
وی گفت: بررسی و تحقیقات کارآگاهان پلیس نشان 
داد فردی طی 10 فقره تراکنش این مبلغ را به صورت 

خرید اینترنتی از حساب شاکی خارج کرده است.
او افزود: بر این اساس پلیس فتای فرماندهی انتظامی 
نیشابور متهم را در استان تهران شناسایی کرد. با دستور 
مقام قضایی این پرونده جهت دستگیری متهم به صورت 
نیابتی به دادسرای مربوطه ارسال و مبلغ برداشت شده 

نیز به حساب شاکی عودت شد.

اعضای باند »ثبت نام پوچ« خودروهای 
گران قیمت در مشهد دستگیر شدند

از  رضــوی  خراسان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
دستگیری اعضای باندی خبر داد که مبادرت به جذب 
مشتری برای خودروهای گران قیمت می کردند اما قرار 

نبود خودرویی تحویل داده شود.
پرونده  متهم   4 افــزود:  قربان زاده  ابراهیم  سرهنگ 
کالهبرداری میلیاردی در یکی از نمایندگی های فروش 
گونه  این  دستگیری  شدند.  دستگیر  مشهد  در  خودرو 
مجرمان در کوتاه ترین زمان ممکن، نمونه کوچکی از 

تالش های فرزندان مردم در نیروی انتظامی است.

حوادث

خبر

در راستای ارج نهادن به مقام شامخ شهدای مرزبانی و 
طبق هماهنگی های بعمل آمده با خانواده معظم مرزبان 
با  تولدی  جشن  شهید  یادگاران  تنها  برای  نامدار  شهید 
حضور سردار فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی با 
هماهنگی معاونت اجتماعی مرزبانی استان بزگزار گردید.

زهرا و فاطیما نامدار به آرزوی دست نیافتنی خود اشاره 
کردند و گفتند:  پدرم عاشق خدا و شهادت بود و آخرم به 

آرزویش رسید
من و خواهرم فاظیما آرزو داشتیم پدرم یکبار در تولدم 
شرکت کند اما همیشه زمان تولدمان پدرم در ماموریت بود 
و از این مرز و بوم دفاع میکرد تا امنیت و آسایش داشته 
باشیم.  اما بعذ از َشهادت پدرم فکر نمیکردم هیچ وقت به 
آرزویمان برسیم تا اینکه امروز سردار جان نثار و همرزمانش 
مثل یک پدر در کنارمان حاضر و مراسم بسیار خوبی در 
حضور هم کالسی ها و خانواده ام برگزار نمودند. ما خیلی 
خیلی خوشحال شدیم و هیچ وقت امروز را فراموش نمی 
کنیم. همسر شهید نامدار نیز از دست اندرکاران برگزاری 
نثار قدردانی نمود و اعالم  بویژه سردار جان  این مراسم 

و  خودم   ، فرزندانم  شادی  بر  عالوه  امروز  قطعا  داشت 
خانواده ام ، روح شهید نیز شاد گردیده است.

ــن مــراســم بــه رشــادت هــا و  ســـردار جــان نــثــار  در ای
ایثارگری های شهید نامدار و همه هدایت مرزبانی اشاره 
نمود و عنوان کرد: امنیت امروز جامعه مدیون خون شهدا 
گرانقدر  خانواده  و  انها  زحمات  قدردان  بایستی  و  است 
در  از همکاران  تعدادی  به همراه  نیز  امروز  باشیم.  امان 
برای  مختصر  مراسمی  و  حاضر  شهید  فرزندان  مدرسه 
تولد انها برگزار گردید ، امیدوارم دل فرزندان شهید شاد 
و مورد رضایت خداوند قرار گرفته باشد. حجت االسالم 
، رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی عنوان داشت:  رامیار 
اقدام با ارزشی توسط همکاران ما برای فرزند همرزمشان 
با همکاری مدیر دبستان شاهد رضویه تربت حیدریه انجام 
شد ، انشالله که این اقدام باعث ایجاد انگیزه برای فرزندان 
شهدا و همگارانمان در سراسر کشور جهت خدمت به نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران باشد. ستوانیکم مرزبان 
شهید امیر نامدار در سال 95 در درگیری با اشرار مسلح در 

نقطه صفر مرزی هنگ تایباد به شهادت رسید.

تولدی دیگر در خط مقدس شهادت؛

دختران مرزبان شهید امیر نامدار به آرزویشان رسیدند

فرا سوی مرزها
فرمانده مرزباني استان خراسان رضوي: 

ارزشمندترین سرمایه مرزباني، مرزنشینان هستند 
هفته  بمناسبت  استان  مرزباني  فرمانده 
صمیمي  نشست  برگزاري  از  انتظامي  نیروي 
دانشگاه  اساتید  و  مــرزيــاران  مرزنشینان،  با 

فردوسي مشهد خبر داد.
رضوي،  خراسان  استان  مرزباني  فرماندهي 
در  استان  مرزباني  فرمانده  نثار  جان  ســردار 
شعار  راســتــاي  در  ــزود:  افـ خبر  ــن  اي تشريح 
صمیمي  نشستي  تعامالت  ارتقاء  و  ناجا  هفته 
 ، سفیدان  ريــش  ــاران   ــرزي م مرزنشینان،  با 
معتمدين و اساتید  و دانشجويان ارشد و دکتری 
دانشگاه فردوسي مشهد، در هنگ مرزي تايباد 

برگزار گرديد.
صمیمي  نشست  ايــن  در  نثار  جــان  ــردار  س
و  مرزنشینان  بودن  متحد  با  کرد:  خاطرنشان 
مرزبانان، بستر ايجاد و توسعه امنیت پايدار در 
مرزها فراهم مي شود و نتیجه آن امنیت مطلوب 

مرزها و جامعه است.
همکاري  و  تعامل  افـــزود:  ــه  ادامـ در  وي 
در  مطلوبي  تاثیرات  مرزبانان،  با  مرزنشینان 
برقراري امنیت مناطق مرزي و حفظ و حراست 
دارد  ايران  اسالمي  جمهوري  مقدس  حريم  از 
مرزنشینان  مرزباني،  سرمايه  ارزشمندترين  و 
واقعي  مرزبانان  عزيزان  اين  چراکه  هستند، 

هستند.
فرمانده مرزباني استان هدف از انسداد مرزها 
را ايجاد آرامش و امنیت و همچنین بستر سازي 
کرد  عنوان  مردم  رفاه  و  گــذاري  سرمايه  براي 
اين  به  زيادي  عالقه  منطقه  اين  مردم  گفت:  و 
نظام دارند و از تروريست بیزارند و با به کارگیري 
نیروهاي بومي در قالب مرزياران، نقش آن ها در 
تامین امنیت منطقه خود، افزايش پیدا مي کند 

و مرزياران  افتخاري پشتوانه مرزباني هستند.

اسالم  و  نظام  دشمنان  به  مسئول  مقام  اين 
تاب  جهاني  استکبار  داشت:  بیان  و  کرد  اشاره 
باثبات و امن را ندارد، لذا  و تحمل ديدن ايران 
سعي  تروريستي  هاي  گروه  از  برخي  حمايت  با 
دارند نظام اسالمي را ناامن جلوه دهند و وحدت 
مردم استان خراسان رضوي همواره مانع تالش 
دشمن براي ايجاد تفرقه شده و دشمن را که به 
ناکام  است  اسالمي  متحد  جبهه  تضعیف  دنبال 

گذاشته است.
 وي در ادامه تصريح کرد: اسالم هراسي يکي 
استکبار  و  اسالم  دشمنان  شوم  هاي  نقشه  از 
سلفي  و  تکفیري  هاي  گروه  ايجاد  با  که  است 
است؛  آن  به  دستیابي  پي  در  مرزها  در  نفوذ  و 
هوشیاري و بصیرت مرزنشینان باعث شده است 
مواجه  شکست  با  نیز  دشمن  پلید  نقشه  اين  تا 
شاهد  گذشته،  همچون  امسال  که  بطوري  شود 

کاهش جرايم بوديم.
فرمانده مرزباني استان در خاتمه رسیدگي به 
دغدغه هاي مرزنشینان را از اولويت هاي اصلي 
مرزباني دانست و گفت: مرزنشینان مايه افتخار 
نسبت  ها  آن  سازي  آگاه  ما  وظیفه  و  هستند  ما 
به جرايم و آسیب هاي موجود در مرزها بوده و 
امنیت  تامین  نظم،  استقرار  است؛  مسلم  آنچه 
در  امنیت  احساس  ضريب  بردن  باال  و  عمومي 

مرزها با مشارکت مرزنشینان ممکن است.
آقای اربابی مرزنشین و مرزيار افتخاری گفت: 
درود  محمد،  آل  و  محمد  بر  صلوات  و  سالم  با 
اسالم،  شهدای  شهدا،  پاک  روان  بر  میفرستم 
مدافع  شهدای  مقدس،  دفاع  سال   8 شهدای 
شهدای  بويژه  و  ای  هسته  انرژی  شهدای  حرم، 
و  نثار  از سردار جان  دارم  ويژه  و تشکر  مرزبانی 
زينت  گرمشان  حضور  با  که  همراهیشان  هیئت 

می  تشکر  همچنین  شدند؛  مجلس  اين  بخش 
دانشگاه  علمی  اساتید  و  دانشجويان  از  کنم 
فردوسی مشهد که در جمع ما مرزنشینان حضور 

يافتند.
مرزيار  بعنوان  اينجانب  افزود:  ادامه  در  وی 
تبريک  ضمن  جــام  پايین  خطه  از  افتخاری 
هفته ناجا اعالم می دارم همانطور که جمهوری 
را  مسلمان  ملت  و  اسالم  از  دفاع  ايران  اسالمی 
ما  دانــد  می  خود  وظايف  جز  دنیا  هرجای  در 
مرزنشینان همواره تا پای جانمان ادامه دهنده 
رهبر  سر  پشت  و  هستیم  انقالب  کبیر  رهبر  راه 
فرزانه انقالب از اسالم و نظام جمهوری اسالمی 
رهبر  بیانات  همواره  و  نمايیم  می  دفاع  ايران 
انقالب را سرلوحه تمام امور خود قرار داده و نه 
از تحريم هراس داريم و نه از تهديد جا خالی می 

کنیم.
پايین  سنت  اهل  جمعه  امام  برزگری  مولوی 
و  مرزنشینان  مرزبانان،  جمع  در  سپس  جام 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  دانشجويان  و  اساتید 
دانشگاهیان  گفت:  ناجا  هفته  تبريک  از  پس 
اکثر  در  امروز  که  هستید  مستحضر  شما  عزيز 
جهان نا امنی هست، مشکالت هست الحمد اهلل به 
انتظامی که سینه  و  نیرو های نظامی  اين  برکت 
ما  امنیت  اسالم  مقابل  دشمنان  در  کردند  سپر 
ايران  100 درصدی در کشور جمهوری اسالمی 

حکم فرماست.
با  مقدس  مشهد  و  مرکز  در  شماها  اگر  امروز   
امنیت خاطر داريد زندگی میکنید و به علم می 
هستید  عزيزانی  اين  زحمات  مديون  پردازيد 
ها  روز  و  شبانگهان  شما  و  من  مرزهای  در  که 

حفاظت و حراست می کنند .
انقالب  دشمنان  هستید   مستحضر  شما   

آمريکا، اسرائیل و  انگلیس و بعضی از گرو ه های 
تا  اند  داده  هم  دست  به  دست  همگی  افراطی 
بیايند کشور من و شما را نا امن جلوه دهند و بد 
نام کنند. به برکت جان فشانی های اين برگواران 
است  درصــدی   100 ما  امنیت  امــروز  که  است 
و فرمانده هنگ فرمودند  بزرگواران  همانطور که 
الحمد اهلل به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ما  بین  در  يکپارچگی  و  انسجام  و  وحدت  ايران 

اهاد ملت حکم فرماست.
 ما در اين منطقه شهرهای تلفیقی از شهرستان 
تايباد، تربت جام و خواف که هم از برادران اهل 
می  زندگانی  تشیع  اهل  بــرادران  از  هم  و  سنت 
 . میکنیم  زندگانی  يکديگر  با  خوب  خیلی  کنند 
برادری داريم  با يکديگر لطف و محبت و  خیلی 

. در مراسمات يکديگر حضور داريم. 
عزيزان من الحمد اهلل به برکت بیانات مقام معظم 
چه  بزرگواران  اين  زحمات  مديون  ما   رهبری 
می  سلحشور  و  غیور  مرزبانان  چه  و  مــرزداران 

باشیم لذا بايد قدردان تالش های انها باشیم . 
برجسته  اساتید  از  اعظمی  دکتر  ــه  ادام در 
دانشگاه فردوسي مشهد ضمن تبريک فرارسیدن 
هفته ناجا از زحمات و تالش مرزبانان در برقراري 
امنیت مرزهاي شرق کشور، در خصوص آمادگي 
با  کامل دانشگاهیان جهت همکاري و مشارکت 
در  بودن  بايد سهیم  مرزنشینان  گفت:  مرزبانان 
امنیت را درك کنند، که اين شناخت مي تواند از 

حوزه و دانشگاه ها باشد.
از  مراسم  اين  پايان  در  که  است  ذکر  شايان 
با  مــرزيــاران  و  سفیدان  ريش  طوايف،  ســران 
اهدای لوح تقدير و يک جلد کالم اهلل مجید  توسط 
تقدير  رضوي  خراسان  استان  مرزباني  فرمانده 

شد.

فناوری  و  تحقیقات  معاون 
آموزش  و  بهداشت،درمان  وزارت 
پزشکی گفت: بزرگترین و کاملترین 
تهران  شریعتی  بیمارستان  در  کشور  درمانی  ژن   مرکز 

تأسیس می شود.
به گزارش ایرنا، رضا ملک زاده افزود: ساخت یک مرکز 
ژن درمانی کامل نیاز به 50 میلیارد تومان بودجه دارد. 
 برای این موضوع به سراغ خیرین رفتیم و در حال حاضر 

به فکر تاسیس 6 مرکز ژن درمانی در کل کشور هستیم.
برای  جدی  چالش های  البته  کرد:  بیان  زاده  ملک 
آینده وجود دارد. یکی از جاهایی که می تواند به تولید 
از  یکی  هستند.  انجمن های  علمی  کند،  کمک  علم 
اهداف ما در گذشته این بود که حتی امتحانات بورد را به 
انجمن های علمی واگذار کنیم. در اکثر کشورهای دنیا، 

 بسیاری از فعالیت ها بر عهده انجمن های علمی است. 
گفت:  بهداشت  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران بسیار باالست و چیزی 
حدود 120 درصد از تمام  کشورهای منطقه از این لحاظ 
باالتر هستیم. این موضوع می تواند بستر مناسبی برای 
برنامه ریزی در راستای سالمت دیجیتال باشد.  امروزه 
بسیاری از شرکت های بزرگ پزشکی و دارویی و صنعتی 
در جهان در این راستا سرمایه گذاری می کنند. یعنی 
می توان  بسیاری از کارهایی که به وسیله پزشکان انجام 

می شود را از طریق یک نرم افزار موبایلی ارائه کرد.
ملک زاده اظهار داشت: به طور مثال یکی از موضوعات 
بسیار مهم روز دنیا، ژن درمانی است که متاسفانه ایران در 
این زمینه  پیشرفت چندانی نداشته و طی سال های اخیر 

به دنبال فعال کردن این رشته در کشور هستیم. 

سخنگوی سازمان غذا و دارو 
گفت: کمبودهای دارویی نهایتا 

تا آبان ماه ادامه خواهد داشت.
اینکه  بیان  با  جهانپو،  ایسنا،کیانوش  گزارش  به 
دارو  و  غذا  سازمان  سامانه  در  دارویی  اقالم  قیمت 
دارو  قیمت  افزایش  افزود:  می شود،  عمومی  اعالم 
در آخرین قیمت گذاری ها، حداکثر 9.7 درصد بوده 

که از تورم سال گذشته هم کمتر است.
افزایش  این  علت  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
گفت:  و  کرد  عنوان  جانبی  هزینه های  را  قیمت 
بسته بندی شامل ارز دولتی نمی شود، لذا بخشی از 
تمام  گران تر  کننده  تولید  شرکت های  برای  هزینه ها 
خواهد شد و این مسئله در افزایش قیمت هم در نظر 

گرفته شده و به تدریج اعالم خواهد شد.

امری  جوامع  همه  در  را  دارو  کمبود  جهانپور 
اقالم  فهرست  داد:  ادامه  و  خواند  معمول  و  عادی 
 25 هم  شرایط  بهترین  در  و  است  متغیر  کمبودی 
است،  داشته  وجود  همیشه  دارو  کمبود  قلم   30 تا 
در  روزانه  صورت  به  دارویی  کمبودهای  حال  این  با 
اقالمی  و  قرار می گیرد  مورد رصد  داروخانه ها  سطح 
که موجودی کمتر از نیاز دو تا سه ماه داشته باشند، 
زمان  سریعترین  در  آن ها  فوری"  "واردات  به  نسبت 

ممکن اقدام می شود.
حال  در  که  داروهایی  انــواع  لیست  مورد  در  وی 
است  سیار  آمار  گفت:  هستند،  کمبود  درگیر  حاضر 
و امکان دارد دارویی امروز در لیست اقالم کمبودی 
و  شود  خارج  لیست  این  از  آینده  روزهــای  و  باشد 

برعکس.

استان  بهزیستی  مدیرکل 
ــه دنــبــال  ــا ب ــران گــفــت: م ــه ت
بازتوانی  زمینه  که  هستیم  ایــن 
مقوله  اساس،  همین  بر  و  کنیم  فراهم  را  مددجویان 
مسئوالن  توجه  مورد  روان  و  اعصاب  مراکز  در  ورزش 

بهزیستی قرار دارد.
اختتامیه  در  بیات نژاد  داریــوش  مهر،  گــزارش  به 
مراکز  ورزشــی  مسابقات  جشنواره  دوره  هشتمین 
کشور،  سراسر  روان  و  اعصاب  بیماران  توانبخشی 
روان  و  اعصاب  مراکز  ایجاد  خصوص  در  مردم  افزود: 
در سطح شهر مقاومت می کنند و حتی حاضر نیستند 
آنها  سکونت  محل  نزدیکی  در  مراکز  این  از  تابلویی 

نصب شود.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره مسابقات ورزشی 

مراکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان، گفت: مردم 
بی سرپرست،  کودکان  از  حمایت  در  خوبی  همکاری 
بدسرپرست و زنان بی سرپرست و بدسرپرست دارند اما 
در بحث کمک به مراکز نگهداری بیماران روانی موضع 

می گیرند که انتظار داریم این فرهنگ نیز تغییر کند.
مراکزی  بهزیستی  سازمان  داد:  ادامــه  بیات نژاد 
و  متجاهر  معتادان  نگهداری  مراکز  عنوان  تحت  را 
روان  و  اعصاب  بیماران  نگهداری  مراکز  همچنین 
افراد  به  خدماتی  مراکز  این  از  کدام  هر  در  که  دارد 
ارائه می شود. وی افزود: در این دوره از جشنواره 12 
و  اعصاب  بیماران  از  نفر   300( تهران  استان  از  مرکز 
در  می شود  تالش  اینکه  ضمن  کردند  شرکت  روان( 
آینده سهم حضور بیماران اعصاب و روان استان تهران 

افزایش یابد.

ضرورت تغییر نگاه مردم به مراکز نگهداری بیماران روانیکمبودهای دارویی نهایتا تا آبان ادامه خواهد داشتمرکز ژن درمانی در بیمارستان شریعتی تهران تأسیس می شود

گزارش »صبح امروز« از همایش راهور محله در مشهد؛

استقبال از خطر عاقالنه نیست

گفت:  مشهد  انقالب  و  عمومی  دادستان  معاون 
استقبال از خطر عاقالنه نیست اما بسیاری از ما قاتل 
بالقوه هستیم، زیرا کسی که کودکش را سوار اتومبیل 
با  یا  و  را رعایت نمی کند  ایمنی کودک  اما  خود کرده 
کودک  جان  و  سالمتی  می کند  رانندگی  باال  سرعت 
و خانواده خود را به خطر انداخته و ممکن است این 
سرعت باال و عدم رعایت ایمنی موجب مرگ یا آسیب به 

او و خانواده اش شود.
 به گزارش روزنامه"صبح امروز" سید هادی شریعت یار 
چهارشنبه  ظهرروز  در  که  محله"  همایش"راهور  در 
سالن  در  که  ناجا   هفته  روزاز  ششمین  مناسبت  به 
مباحث  شد،افزود:  برگزار  احمر  هالل  همایش های 
رو  نیز  و در حوزه تصادفات  و دیگر حوزه ها  اقتصادی 
به سامان و خوب نیست و با توجه به تحمیل این اتفاقات 
دست  به  خودمان  که  است  حیف  دشمن  سمت  از 

خودمان بر  علیه خودمان اقدام نکنیم.
وی تصریح کرد: در حوزه تصادفات که به طور مکرر 
مشاهده می شود باید یکی از صحنه های آن مارا تکان 
تصادفات  نتیجه ی  که  اتفاقاتی  همین  اگر  زیرا  داده 
جاده ای است توسط گروهک هایی انجام شود به شدت 
مورد انتقاد قرار گرفته و آن گروهک برای ما به عنوان 

منفورترین افراد قرار می گیرند.
ما قاتالن بالفطره هستیم

بالقوه  قاتل  ما  از  بسیاری  اظهارداشت:  شریعت یار 
هستیم زیرا کسی که کودکش را سوار اتومبیل خود کرده 
باال  با سرعت  یا  و  نمی کند  رعایت  را  ایمنی کودک  اما 
رانندگی می کند سالمتی و جان کودک و خانواده خود را به 
خطر انداخته و ممکن است این سرعت باال و عدم رعایت 
ایمنی موجب مرگ یا آسیب به او و خانواده اش شود. وی 
مطرح کرد:  برای ایمن سازی جاده ها نیاز به بودجه هست 
اما با توجه به شرایط خاصی که در آن قرار گرفتیم باید تدبیر 
کرد و روال عادی که جامعه در شرایط عادی طی می کند 
وجود ندارد و شرایط کنونی کشور خاص است و در حوزه 
راه و راه سازی و ترافیک نیز به همین گونه بوده و باید تدابیر 

خاصی اندیشید و جهادی عمل کرد.
نیازمند مشارکت مردم برای کنترل ترافیک هستیم

رییس پلیس راه خراسان رضوی در این همایش که 
نمایندگان  و  خراسان رضوی  دهیاری های  محوریت  با 
برقراری  ناجا  رویکرد  گفت:  بود  شده  برگزار  آن هــا 
ایمنی ترافیک در راه ها است، این امر نیاز به مشارکت 

اجتماعی از سوی مسئوالن و مردم دارد.
سرهنگ هادی امیدوارافزود: با اشاره به برنامه ریزی 

های هر ساله برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه های 
متولی؛ پارسال آموزش های الزم به 3 هزار دهیار ارائه 
شد و از آنها به عنوان پلیس یار استفاده شد و امیدواریم 
مختلف  های  دستگاه  با  بهتر  هماهنگی  با  امسال 
بتوانیم خدمات بهتری در این حوزه داشته باشیم زیرا 
که 17هزار کشته ساالنه نتیجه تصادفات جاده ای ما 
بوده که باید این عدد را با همیاری هم به حداقل رساند. 

از جعل مدارک دانشگاهی تا قاچاق دارو
انتظامی  نیروی  مناسبت های  ــرای  اج ــه  ادام در 
خراسان رضوی در هفته ناجا در صبح روز چهارشنبه 
نشست خبری پیرامون جعل مدارک دانشگاهی و سکه 
ثامن در مشهد و نیز اوضاع قاچاق دارو در این شهر در 

مرکز پلیس فتای شهر مشهد برگزار شد.
سرپرست فرماندهی نیروی انتظامی خراسان رضوی 
شده  انجام  اقدامات  با  گذشته  سال  یک  در  گفت: 
سایبری  جرایم  درصدی   90 تا   80 افزایش  علی رغم 
در کشف جرایم سایبری نیز حدود 38 درصد افزایش 

داشته  و 22 درصد دستگیری ها در این حوزه 
افزایش پیدا کرده است.

سرهنگ ابراهیم قربان زاده افزود: محوریت 
که  رســانــه ای  عملیات  و  پیشگیری  بحث 
اطالع رسانی،  آگــاه ســازی،  حوزه های  در 
عملیات های رسانه ای، هماهنگی با اصحاب 
کارگاه   147 آموزشی،  نشست های  و  رسانه 
شده  برگزار  سازمانی  برون  و  درون  آموزشی 
است. وی تصریح کرد: در حوزه دیجیتال 774 
فقره پرونده و تعداد 571 تجهیزات هوشمند 
الکترونیکی به آزمایشگاه پلیس واصل شده 
که از جمله اقالم تجهیزات آزمایشگاهی در 
این حوزه به انواع تلفن همراه، سیم کارت، 
که  کرد  اشــاره  می توان  فشرده  لوح  و  هارد 

حدود 66 درصد افزایش داشته است. 
در  تحصیلی  مدارک  جعل  باند  سه  کار  پایان   

مشهد
سرپرست فرماندهی نیروی انتظامی خراسان 

تحصیلی  مدارک  جعل  باند  سه  دستگیری  از  رضوی 
در مشهد خبر داد و گفت: این باندها به جعل مدارک 
تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی می پرداختند که 
اسامی مراکزی که در این زمینه فعالیت انجام می دادند 
در طی روزهای اخیر به صورت هم زمان شناسایی و کشف 
شدند. قربان زاده با بیان اینکه کشف و جمع آوری مدارک 
تقلبی آموزشی و تحصیلی در دست اقدام است؛ یادآور 
شد: این سه باند از 250 هزار تا 8 میلیون تومان با توجه 
به نوع، رشته و مقطع تحصیلی از افراد پول دریافت کرده و 

مدرک جعلی را در اختیار فرد قرار داده است.
 اقالم پزشکی غیرمجاز در فضای مجازی

قربان زاده عنوان کرد: یکی از اقدامات پلیس سایبری 
توقیف اقالم دارویی غیرمجاز به ارزش 6 میلیارد ریال 
و  داروهــای غیرمجاز  که   بوده  نفر  و دستگیری 176 
تقلبی، ابزار پزشکی و داروخانه های که به صورت آنالین 
یک  و  شبانه روزی  تالش  با  کرده  فعالیت  غیرمجاز  و 
ماهه همکاران ما کشف، شناسایی و دستگیر شدند و 
به مقامات قضایی تحویل داده 

شده و از بازار جمع شدند.
نیروی  فرمانده  سرپرست 
از  رضــوی  خراسان  انتظامی 
کشف، شناسایی و دستگیری 
عاملین احتکار اقالم خوراکی و 
بهداشتی غیرمجاز گزارش داد 
و بیان کرد: 207 میلیارد تومان 
ارزش کاالهای قاچاق و احتکار 
همکاران  توسط  که  بود  شده 
با  و  و شناسایی شد  ما کشف 
در  قضایی  مراجع  تصمیمات 
آینده روانه بازار شده و در اختیار 

عموم قرار می گیرد. 
سکه  سرکردگان  دستگیری 

ثامن در مشهد 
وی در خصوص کاله برداری 
سکه ثامن در مشهد این گونه 

ایام  در  ثامن  سکه  سرکردگان  از  نفر  دو  داد:  توضیح 
عاشورا و تاسوعای حسینی دستگیر شده و 10 میلیارد 
تومان از اموال و دارایی هایشان  نیزتوقیف شد و بعد از 
دستگیری آنها توسط نیروهای پلیس برای رسیدگی 
تحویل  قضایی  مقامات  تحویل  پرونده  این  به  بیشتر 
داده شدند.  قربان زاده عنوان کرد: دستگیری عامل 
کانال  عامل  و سیما،  لوگو صدا  و  نام  از  سوءاستفاده 
باند  غیرمجاز و مستهجن تلگرامی در مشهد، کشف 
کالهبرداری و اغفال در بحث ترویج مفاسد اجتماعی، 
انهدام باند بزرگ قاچاق مکالمات تلفنی و کالهبرداری 
و  چــک  جعل  باند  سایبری،  فضای  در  سریالی 
کالهبرداری در یک ماه اخیر از جمله اقداماتی است 
که توسط نیروهای پلیس فتا ناجا انجام شد. سرپرست 
فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی از آسیب هایی 
که ممکن است در اثر ناآگاهی و پایین بودن اطالعات 
خانواده ها از این فضا گریبان گیرآن ها شده را این گونه 
مطرح کرد: از خانواده های محترم کمک می خواهیم 
که اطالعات و اگاهی خود را نسبت به فضای مجازی 
افزایش داده و نیز حضور فرزندان خود را در این فضا 
تا  با آگاهی وارد این فضا شوند  کنترل کنند و حتما 
هرچه کمتر در معرض آسیب های این فضا قرار گیرند.

با فروش اینترنتی دارو برخورد می کنیم
اظهار  سایبری  فضای  آسیب های  خصوص  در  وی 
کرد: خرید و فروش داروهای غیرمجاز و تقلبی که عالوه 
تحمیل  و  آحاد جامعه  انداختن سالمت  به مخاطره  بر 
هزینه های گزاف برای بیمار و شهروندان و خروج دارو 
به خروج  قانونی  توزیع  شبکه  از  پزشکی  تجهیزات  و 
حساس  شرایط  در  به خصوص  کشور  از  ارز  و  سرمایه 
افزایش  خصوص  در  قربان زاده  می شود.  منجر  کنونی 
48درصدی جرایم کالهبرداری در فضای سایبری به ویژه 
در سایت های واسطه گری؛ بیان کرد: اگر مدعی العموم 
نیز حتما ورود  ما  وارد شوند  این سایت ها  در خصوص 

می کنیم.
سرپرست فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی در 
خصوص تیراندازی روز گذشته در منطقه گلشهر مشهد؛ 
عنوان کرد: همکاران ما با حکم قضایی برای دستگیری 
و جلب متهم مراجعه کرده که با مقاومت بستگان متهم 
در تحویل دادن متهم مواجه شده و پلیس به اجبار با 
رعایت قانون به کارگیری سالح و قانون تیراندازی چند 
شلیک هوایی جهت استرداد متهم از بستگانش انجام 
داده است که این عمل نیز با موفقیت همراه شده است.

درصد   12 استان  در  خشن  جرایم  کرد:  بیان  وی 
با  انجام اقدامات پیشگیرانه   با  یافته است که  افزایش 
هدف کاهش جرایم در حاشیه شهر شاهد کاهش جرایم 

به خصوص در حاشیه شهر بودیم.

نام شهید : صادق خدادادی
تاریخ تولد : 1376/5/1

محل تولد : خراسان رضوی- شهرستان سرخس
تاریخ شهادت : 1396/2/6

محل و نحوه شهادت : سیستان و بلوچستان هنگ 
مرزی میرجاوه درگیری با اشرار

زندگی نامه : 
سال  ماه  مــرداد  روز  اولین  در  ــدادادی  خ شهید 
1376 در خانواده ای متدین و مذهبی در شهرستان 
سرخس از توابع استان خراسان رضوی به دنیا آمد. 
تحصیالت خود را در همان زادگاهش سپری کرد، و 
برای تقویت روحیه ی اخالص در وجودش عضویت 
در بسیج درآمد، سپس با همان روحیه ی بسیجی و 
برای دفاع از سرزمینش پس از طی دوره ی آموزشی 
مرزی  هنگ  و  بلوچستان  و  سیستان  مرزبانی  به 
اردیبهشت  ششم  در  سرانجام  شد.  منتقل  میرجاوه 
حین  در  اسالم  رشید  سرباز  این   1396 سال  ماه 
انجام ماموریت و به هنگام درگیری با اشرار، به فیض 

عظیم شهادت، نائل گشت؛ »روحش شاد«
خدمات و مسئولیت شهید در ناجا : 

شهید خدادادی به عنوان سرباز وظیفه در مرزبانی 
برعهده  را  از مرزها  خراسان رضوی، وظیفه حراست 
از  خود،  خدمت  مدت  در  غیور  مرزدار  این  داشت. 

مرزهای ایران اسالمی دفاع نمود.
فضایل و سجایای اخالقی شهید : 

دیگر  و  نماز  به  و  ایمان  با  فردی  خدادادی  شهید 
از  میکرد  سعی  همواره  و  بود  مقید  دینی  واجبات 
نیت  خلوص  و  جدیت  با  و  کــرده  دوری  محرمات 

خدمت میکرد
توصیه شهید : 

همسنگرانم! هرگز اجازه ندهید دشمن متجاوز به 
همواره  و  شد  وارد  ایران،  اسالمی  سرزمین  مرزهای 
و دفاع  انقالب  و رهرو شهدای  پیرو خط والیت فقیه 

مقدس باشید تا آسیبی به این مملکت نرسد.
خواهران گرامی ام! شمارا به رعایت حجاب، دوری 
دام های  این  که  می کنم  سفارش  دروغ،  و  غیبت  از 

شیطانی و کلیدهای جهنم هستند.

شهید مرز

قربانزاده:یکیازاقدامات
پلیسسایبریتوقیف
اقالمداروییغیرمجاز
بهارزش6میلیارد

ریالودستگیری176
نفربودهکهداروهای
غیرمجازوتقلبی،ابزار
پزشکیوداروخانههای
کهبهصورتآنالینو
غیرمجازفعالیتکردهبا
تالششبانهروزیویک
ماهههمکارانماکشف،
شناساییودستگیر

شدندوبهمقاماتقضایی
تحویلدادهشدهواز

بازارجمعشدند

,,

سحر  مــرغ  زمین،  ــران  ای ماندگار  ترانه  ایــن  در 
چه  داوود  نی  مرتضی  آهنگ  با  بهار  ملک الشعرای 
سحری نهفته است که از کودک و نوجوان تا نودساله 
و در هر  ریزند  و اشک می  را زمزمه می کنند  آن  ها 
ای  ترانه  چه  این  سازند.  می  جاری  زبان  بر  محفلی 
ایرانی  موسیقی  آموزشی  کتاب  هر  اول  در  که  است 
هنرجو آن را از اول یاد می گیرد و به سراغ ترانه های 
پایان  در  که  است  تصنیفی  چه  این  رود.  می  بعدی 
هر کنسرتی حضار از خوانندگان می خواهند که این 
تصنیف را بخوانند. چه شوری و چه سحری دارد این 

ترانه .
مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن

زآه شرربار این قفس را برشکن و زیر و زبر کن
بلبل پربسته ز کنج قفس درآ نغمه آزادی نوع بشر 

سرا
وز نفسی عرصه این خاک توده را پر شرر کن

ظلم ظالم جور صیاد آشیانم داده بر باد
ای خدا ای فلک ای طبیعت شام تاریک ما را سحر 

کن
نوبهار است گل به بار است ابر چشمم ژاله بار است

این قفس چون دل تنگ و تار است
طبیعت  دست  آتشین  آه  ای  قفس  در  فکن  شعله 

گل عمر مرا مچین
جانب عاشق نگه ای تازه گل ازین بیشتر کن بیشتر 

کن بیشتر کن
مرغ بیدل شرح هجران مختصر مختصر کن
مرغ بیدل شرح هجران مختصر مختصر کن

سرود شکست آرمان ها
ساخته های  از  مشهوری  تصنیف  نام  سحر  مرغ 
شعر  و  مــاهــور  دســتــگــاه  در  نــــی داوود  مرتضی 
تصنیف  این  بار  نخستین  است.  بهار  ملک الشعرای 
را ملوک ضرابی و بعد قمرالملوک وزیری اجرا کرد و 
پس از آن با صدای بسیاری از خوانندگان ایرانی اجرا 
شد. تصنیف »مرغ سحر« به لحاظ داشتن مضمونی 
نیز  و  بودن  ملت  حال  زبان  و  سیاسی-اجتماعی 
ماندگارترین  از  یکی  ادبی  و  موسیقایی  ارزش های 
می رود.  به شمار  ایران  معاصر  موسیقی  تصنیف های 
تصنیف مرغ سحر را می توان سرود شکست آرمان ها 
این  آهنگ  دانست.  مشروطه  انقالب  شعارهای  و 
است.  نی داوود  مرتضی  از  ماهور،  دستگاه  در  اثر، 
نخستین ضبط این اثر بر روی صفحه های پولیفون، 

ملوک  صدای  با  خورشیدی،   1306 سال  پاییز  در 
شد.  انجام  نــی داوود  مرتضی  تار  و  کاشانی  ضرابی 
محمدرضا شجریان در بسیاری از کنسرت های خود 
مرغ سحر را اجرا کرده است که یکی از محبوب ترین 
به  شجریان  است.  تاریخی  تصنیف  این  اجراهای 
اغلب کنسرت های  را در  این تصنیف  خواست مردم 
کنسرت های  در  تاکنون  او  می کند.  ــرا  اج خــود 

را  شعر  ــن  ای دوم  بند  ــود  خ رسمی 
در  تصنیف  ایــن  نــکــرده اســت.  ــرا  اج
سلسله  سقوط  از  پس  حوادث  کوران 
سروده  پهلوی  آمدن  کار  روی  و  قاجار 
ویژه  جایگاهی  سحر  مرغ  شده است. 
یادآور  و  دارد  ایران  موسیقی  تاریخ  در 
یکی از مقاطع مهم تاریخ معاصر ایران 
تالقی  با  که  است  زمانی  این  و  است، 
ترانه  تولد  مقدمات  سیاست  و  هنر 
اعتراضی شکل می گیرد. مرغ سحر در 
واقع بازتاب صدای روشنفکرانی بود که 
سرشار از ناامیدی بودند، و حکایت از 
روزگاری می کرد که ایران از هرج و مرج 
یه سمت استبداد می رفت و صداهای 
آزادیخواهانه در آن خفه شود .تصنیف، 
لحنی انقالبی دارد و بیان آن، هم چون 
است.  غنی  و  ساده  بهار  اشعار  اغلب 
شعر تصنیف مرغ سحر مانند بسیاری 
بند  دو  دارای  زمان  آن  از تصنیف های 
است  شاعرانه  بیشتر  اول  بند  است. 
و  اشارات  دارای  دوم  بند  حالی که  در 

دوم  بند  است.  اجتماعی  و  سیاسی  صریح  مضمون 
دوران  در  قدیمی  بسیار  آوازی  اجراهای  در  جز  به 
نشده است.  استفاده  دکلمه  یا  آواز  صورت  به  جدید 
اجتماعی  تلخی های  درباره  اول  بند  در  ملک الشعرا 
با زبانی تمثیلی سخن می گوید و درواقع شنونده را 
برای شنیدن خبر نهایی آماده می کند و در بند دوم 
مجموعه ای از اخبار و اطالعات تلخ چون تمام شدن 
به  را  وفــا  و  عهد  و  حقیقت  عمر 

مخاطب منتقل می کند. 
گفتگوی ناامیدان

شعر مرغ سحر، گفتگویی میان 
که  است  قفس  در  مرغی  و  شاعر 
شاعر  ناامیدند.  و  مأیوس  دو  هر 
از بلبل پربسته می خواهد از کنج 
بسراید  نغمه  و  آید  بیرون  قفس 
نغمه  به جای  محبوس  مــرغ  امــا 
تا  می دهد  سر  ناله  و  آه  آزادی، 
آنجا که شاعر به تنگ می آید و از او 

می خواهد که بس کند.
عمر حقیقت به سر شد، عهد و 

وفا بی اثر شد
دو  هر  معشوق،  ناز  عاشق،  ناله 

دروغ و بی ثمر شد
راستی و مهر و محبت فسانه شد
میانه  از  همگی  شرافت  و  قول 

شد
از پی دزدی، وطن و دین بهانه 

شد

دیده تر کن!
جور مالک، ظلم ارباب، زارع از غم گشته بی تاب
ساغر اغنیا پر می ناب، جام ما پر ز خون جگر شد

ای دل تنگ ناله سر کن، از مساوات صرف نظر کن
ساقی گلچهره بده آب آتشین، پردٔه دلکش بزن ای 

یار دلنشین
ناله بر آر از قفس ای بلبل حزین

کز غم تو، سینه من، پر شرر شد، پر شرر شد
فرهنگ  تحول  در  مهمی  عطف  نقطه  با  سحر  مرغ 

معاصر ایرانی
هنرمندانه  دقتی  با  سحر  مرغ  در  آهنگ،  و  شعر 
حرکت  یکدیگر  ــادوش  دوش و  خــورده  پیوند  هم  به 
واسطه  به  بهار  روشنفکرانه  کمابیش  زبان  می کنند. 
عادی  مردم  برای  حتی  ــی داوود،  ن روان  موسیقی 
در  نی داوود  مرتضی  شده است.  دریافتنی  و  دلپذیر 
عنوان  مصاحبه ای  طی  هماهنگی  این  خصوص 
مرحوم  برای  بنده  مرتبه   20 از  بیش  شاید  که  کرد 
را  این آهنگ  و  نواختم  را  بهار آهنگ  الشعرای  ملک 
ایشان حفظ کرده که بتواند در قالب این آهنگ چه 
در  مهمی  عطف  نقطه  با  سحر  مرغ  بگوید.  شعری 
تحول فرهنگ معاصر ایرانی نیز همراه بود. در اجرای 
عمومی این ترانه، قمرالملوک وزیری بی حجاب روی 

صحنه رفت و آواز خواند. 
مجوز  کنسرت  برای  تهران  نظمیه  آنکه  وجود  با 
گراند  از  خروج  محض  به  را  قمر  اما  بود  کرده  صادر 
کالنتری  به  و  دستگیر  کنسرت،  اجرای  محل  هتل، 
کنسرت  دیگر  که  گرفتند  کتبی  تعهد  او  از  و  بردند 
این  سرودن  زمان  نرود.  جایی  به  بی حجاب  و  ندهد 
سخن هایی  نظم  و  نثر  به  ایام  آن  در  بهار  که  ترانه 
سروده های  از  و  گفته  مشروطه خواهی  دوره  درباره 

آزادی خواهانه خود یاد کرده است. 
سحر  مرغ  ترانه  به  اشــاره ای  هیچ  آن ها  در  البته 
این  که   1306 سال  در  وانگهی،  نمی شود.  دیده 
ترانه نخستین بار اجرا شد، نام ُسراینده اش را پنهان 
زندان  دوره  به  را  آن  ُسرایش  هم  کسانی  داشتند. 
که  کرده اند  منسوب  بهار  تبعید  و  زندان  از  پس  یا 
اگر چه  و در آن هنگام، شاعر  نادرست است  به کلی 
بر  را  مجلس  نمایندگی  هنوز  بود  دستگاه  مغضوب 
با این که مرغ سحر در سالهای اولیه  عهده داشت. 
به قدرت رسیدن رضا شاه پهلوی و در اعتراض به وی 
روی صفحه ضبط و منتشر شده اما تا چندین دهه، 
چندان صدایی از آن به گوش نمی رسید تا اینکه در 
سالهای دهه پنجاه خورشیدی با آغاز فصل تازه ترانه 

اعتراضی، مرغ سحر بار دیگر جان گرفت.

مشاهیر
حسن کسائی

به  تاریخ 3 مهر 1307 در خانواده ای تاجرپیشه  در 
دنیا آمد. پدرش، »حاج سید جواد کسائی« از تاجران 
به نام آن زمان اصفهان بود که دلیل عالقه و انسی که 
با موسیقی داشت، با استادان و بزرگان آن زمان مانند 
اصفهانی،  تاج  جالل الدین  طاهرزاده،  حسین  سید 
اکبر خان نوروزی، خاندان شهناز )شعبان خان، حسین 
آقا، علی آقا و جلیل شهناز(، غالمحسین سارنج و ادیب 
خوانساری رفت وآمد می نمود. این آمد و شدها موجب 
شد حسن کسائی از کودکی با موسیقی آشنا شود و به 
مرور زمان، عالقه زیادی خصوصًا به ساز ِنی پیدا کرد 
تا پدر،  بر آن شد  از دیدن یک نوازنده دوره گرد  و بعد 
وی را نزد مهدی نوایی ببرد. وی مدتی آواز و گوشه های 
ادیب  و  اصفهانی  تاج  استاد  نزد  را  ایــران  موسیقی 
خوانساری آموخته و ِنی را از مهدی نوایی فرا گرفت. وی 
هر زمان که به تهران می رفت از محضر استاد ابوالحسن 
شروع  سالگی  دوازده  سن  از  می نمود.  استفاده  صبا 
به نواختن ِنی کرد و در سن سیزده سالگی به مکتب 
به  صبا  استاد  محضر  در  کسایی  رفت.  نوایی  استاد 
نواختن ردیف ها پرداخت و با هنرمندانی چون خالقی، 
مشیر همایون و حسین محجوبی نیز می نواخته است. 
وی کنسرت هایی نیز با ادیب خوانساری و اجراهایی با 
تاج اصفهانی داشته است. کسائی، در سن 20 سالگی 
دستگاه  در  را  خود  نی  تکنوازی  ــرای  اج نخستین 
همایون در تئاتر اصفهان به صحنه برد و یک سال بعد 
قطعه معروف سالم را در دستگاه چهارگاه ساخت که 
از معروف ترین قطعات موسیقی ایرانی به شمار می رود. 
بصورت  را  نی  اولین بار  برای  سال 1329  در  کسائی، 
به  رادیو  متعدد  ارکسترهای  با  بعد  و  نواخت  ارکستر 
حسین  صبا،  ابوالحسن  چون  هنرمندانی  سرپرستی 

یاحقی، حبیب الله بدیعی، محمد میرنقیبی، همایون 
خرم و دیگران به فعالیت خود در این زمینه ادامه داد. 
در سال 1335 به دعوت داوود پیرنیا به برنامه گل ها راه 
یافت و تا سال 1357 که در گلچین هفته شرکت نمود، 
آخرین  وی  داشــت.  همکاری  برنامه،  سلسله  این  با 
برنامه رسمی خود را در رادیو ایران با همکاری جلیل 
شهناز، محمدرضا شجریان و جهانگیر ملک اجرا کرد و 
تا قبل از سال 1361، آرشیو موسیقی رادیو اصفهان از 
بین رفت و کسائی هم از صدا و سیما برکنار و حقوقش 
نی نوازان  جشنواره  در   ،1370 سال  در  شد.  قطع 
شرکت و در سال 1374، صدا و سیما مستمری وی را 
برقرار کرد. در سال 1375 به آمریکا و کانادا سفر و در 
محافل شعر و موسیقی شرکت کرد. در سال 1381، 
به عنوان چهره ماندگار موسیقی انتخاب و تقدیر شد. 
حسن کسائی در اصفهان سال ها مکتب دار موسیقی 
اصفهان در رشته های نی، سه تار و آواز بوده است. وی 
در زندگی هیچ دلبستگی ای به جز موسیقی نداشت. 
وی در شهر زادگاه خود، اصفهان در کوی عباس آباد 
زندگی می کرد. دیده شده بود که او حتی با لوله کردن 
کاغذی ساده و سوراخ کردن آن اقدام به نواختن نی 
می کرد که این در یکی از نوارهای صوتی آموزشی وی 
نیز بیان گردیده است. وی در 25 خرداد 1391 بر اثر 

بیماری سرطان از دنیا رخت بربست .

گزارشی درباره یکی از ماندگارترین آثار موسیقی ایران؛

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع(:ناله های جاودان مرغ سحر

»فیروزه  شعر  کنگره  دوره  نخستین 
فرات« در مشهد برگزار می شود

گفت:  ــا)ع(  رض امــام  بین المللی  بنیاد  مدیرعامل 
محوریت  با  فرات«  »فیروزه  شعر  کنگره  دوره  نخستین 
با 27  امام رضا)ع( همزمان  از دیدگاه  اشعار عاشورایی 

آبان ماه سال جاری در مشهد برگزار می شود.
در  برازش  رضا  محمود  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
نشست خبری که در بنیاد فرهنگی هنری امام رضا )ع( 
ایران شعر  در  قالب هنری  به اینکه  اشاره  با  برگزار شد، 
ائمه  با سخنان  باید مطابق  آیینی  اشعار  است؛ گفت: 

اطهار)ع( باشد.
و  خراسان  رضا)ع(  امام  بین المللی  بنیاد  مدیرعامل 
مشهد را از جمله مراکز شعر و ادب کشور برشمرد و اضافه 
کرد: یکی از وظایف اصلی این بنیاد ترویج معارف رضوی 
بوده، در این راستا، نخستین دوره کنگره شعر »فیروزه 
فرات« با هدف ارتقای جایگاه فرهنگی، هنری مشهد، 
ترویج شعائر رضوی هم سو با واقعه عاشورا در آینه شعر 
رضوی و تاکید بر پیوستگی تعالیم و سیره ائمه اطهار )ع( 
قرار است در مشهد همزمان با 27 آبان ماه سال جاری 

برگزار شود.
آغازگر  دارد  قصد  کنگره  از  دوره  این  داد:  ادامه  وی 
حرکت عظیمی برای پرداختن به موضوعاتی که در عرصه 
شعر مغفول مانده از جمله سرایش شعر از زبان ائمه)ع(، 
باشد، همچنین، این کنگره با محوریت اشعار عاشورایی 

از دیدگاه امام رضا)ع( برگزار می شود.
کنگره هایی  چنین  برگزاری  اینکه  بر  تاکید  با  برازش 
اضافه  می شود؛  آیینی  شعر  فضای  سالم سازی  سبب 
دیدگاه  از  عاشورا  وقایع  کنگره  این  در  است  قرار  کرد: 
امام رضا)ع( به شعر تبدیل شود، چراکه یکی از بزرگ ترین 
درس  مسلمانان  است،  کربال  حادثه  تاریخ،  فرازهای 
ظلم ستیزی و شهادت را از این حادثه تاریخی آموختند، 
بنابراین، الزم است، همه بشر ائمه معصوم)ع( را الگوی 

خود در همه ابعاد زندگی قرار دهند.
در ادامه این نشست، دبیر علمی این دوره از کنگره 
»فیروزه فرات« نیز با بیان اینکه عالقمندان می توانند آثار 
 bnazanin12 خود را تا 18 آبان ماه سال جاری به با فونت
@mashhadngo8 به آدرس الکترونیکی A4 و در قطع

تعداد  در  کنند؛ گفت: محدودیتی  ارسال   gmail.com

و قالب اشعار ارسالی وجود ندارد، به استثنای شعرهای 
و  سه خشتی  هایکو،  سه گانی،  دوبیتی،  )رباعی،  کوتاه 
نوخسروانی که حداقل اشعار ارسالی در این قالب ها برای 

پذیرفته شدن در سوگواره 3 اثر است.
مهدی آخرتی ادامه داد: شیوه داوری آثار در سه مرحله 
انجام  سلیقه  از  دور  و  جدید  حرفه ای،  کامال  به صورت 
برقرار شده،  ارتباط قوی  آیینی شعر  با مراکز  می گیرد، 

همچنین به برگزیدگان جوایز نقدی تعلق می گیرد.

شعروآهنگ،درمرغ
سحربادقتیهنرمندانه
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ــاد  ــت ســـردیـــس بـــرنـــزی اس
ساخته   شجریان«  »محمدرضا 
»امیر باقری« که از دو سال پیش آغاز 
شده بود به اتمام رسید و هفته گذشته در فرهنگ خانه 
مرعشی تهران رونمایی شد. این سردیس پیش از این 
ابوالحسن خرقانی در حالی  و کنار مقبره  در شاهرود 
رونمایی شده بود که با خمیر ساخته شده بود و حاال 
چهره ی استاد کامل  تر شده و به برنز بدل شده است؛ 
این اثر قرار است تقدیم خانواده ی استاد شجریان شود.
تاکنون پیشنهاداِت بسیاری برای نصب این اثر شده 
است که از جمله ی آن می توان به سردِر »باغ هنر بم« 
که متولی آن استاد شجریان بوده اند و همچنین ورودی 
اشاره  هنرمندان  خانه  یا  شاعران  خانه  وحدت،  تاالر 
به  را  نهایی  تصمیم  مجسمه،  این  سازنده ی  اما  کرد؛ 

»همایون شجریان« - آوازخوان و فرزنِد استاد شجریان- 
سپرده است.

این  است  قرار  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  باقری 
قرار  کرد:  عنوان  شود،  نصب  مکانی  چه  در  سردیس 
شد ما مجسمه را تحویل خانواده ایشان دهیم و برای 
کنند.  تصمیم گیری  خواستند  که  کجا  هر  در  نصبش 
منتظریم همایون، فرزند ایشان از سفر ترکیه برگردد و 
نشستی را با حضورشان داشته باشیم و تصمیم نهایی 

اتخاذ شود.
»امیر باقری« همچنین قرار است ساخت مجسمه ی 
ساخت  بسازد.  بلگراد  شهر  در  نصب  برای  را  »خیام« 
»غالم حسین  و  »نادرگلچین«  زنده یادان  از   سردیس 
این مجسمه ساز در  آثاری است که  از دیگر  بنان« هم 

برنامه های خود دارد.

روز  ــرزاده  ــ ــی ــ م مــحــســن 
قطعاتی  آبان،   30 چهارشنبه 
از موسیقی مقامی خراسان را به 
پاپ  و  سنتی  موسیقی  از  فیوژن  شکل 

در تاالر وحدت روی صحنه می برد.
هنری  فرهنگی  موسسه  همت  به  که  اجرا  این  در 
نظام ضیا«  »مجید  می شود،  برگزار  فلق«  »فــروغ 
بر  عالوه  و  دارد  عهده  بر  را  ارکستر  رهبری  و  تنظیم 
قبلی  کنسرت  با  قطعه  چند  در  که  قطعات  اجرای 
و  آیینی  حرکات  اجرای  به  بخش هایی  دارد،  تفاوت 

محلی منطقه خراسان اختصاص یافت است.
معرف  دارد  سعی  که  پاپ  موسیقی  خواننده  این 
با زبان موسیقی  بخشی از موسیقی مقامی خراسان 
آثار پرطرفدار  از  را که منتخبی  آلبومی  باشد،  فیوژن 

در  آنها  از  تعدادی  و  است  اخیر  سال های  در  او 
آماده  شده  پخش  تلویزیونی  مختلف  شبکه های 
انتشار  برای  تهیه کننده ای  دنبال  به  و  دارد  انتشار 

این آلبوم است.
محسن میرزازاده نوازنده و خواننده متولد 1 بهمن 
پدرش  است.  خراسانی  اصالتا  است.   1357 سال 
است  قوچان  ‘امامقلی’  روستای  کردهای  از  ‘بهادر’ 
دست  چیره  نوازندگان  از  بیگ’  ‘الچین  پدربزرگش  و 
پرکارترین  جزء  او  است.  بوده  سالیان  آن  در  دوتار 
های  جشنواره  در  که  است  خراسان  در  هنرمندان 
های  جشنواره  در  و  دوم  مقام   1376 سال  در  فجر 
آواها و نواهای دفاع مقدس، آواها و نواهای شیراز و 
در جشنواره تولیدات رادیویی در تک نوازی مقام اول 

را بدست آورده است.

سومین  و  ــاد  وهــفــت ــد  ص
فرهنگی، هنری،  شماره مجله 
موسیقی«  »هــنــر  اجــتــمــاعــی 
محمدرضا  ویژه   ،1397 مهر  و  شهریور 
به یک  مجله  این  از  منتشر شد. هر شماره  شجریان 
و تمامی مطالب حول محور  هنرمند اختصاص دارد 

همان هنرمند و هنر او است. 
از  یادداشت هایی  و  تحلیلی  مطالب  اول  بخش 
که  شجریان  محمدرضا  درباره  موسیقی  هنرمندان 
عنوان  با  ستایشگر  مهدی  از  یادداشت هایی  شامل 
ازدیدگاه هنرشناس«، مهدی آذرسینا  به هنر  »توجه 
مراد  مجموعه  رنــدی  و  شباب  و  عشق   « عنوان  با 
زد«،  توان  بیان  گوی  معانی  شد  جمع  چون  است/ 
آواز  خسرو  شجریان  »محمدرضا  عنوان  با  بینا  سیما 

با عنوان »محمدرضا شجریان  ایران«، علی  جهاندار 
کامبیز روشن روان  ارزش موسیقی ماست«،  و  اعتبار 

با عنوان »هنر و هنرمند« و دیگران است.
و  ویژگی ها  ــاره  درب تحلیلی  مطالبی  دوم  بخش 
فعالیت های هنری محمدرضا شجریان است که »آثار 
شجریان در تاریخ موسیقی آوازی ایران ثبت و ضبط 
است« از جمال الدین منیری، »راوی شاعرانگی های 
سازنده بزرگان ادب« از معصومه مهرعلی، »رستاخیز 
سجادی،  سیدعباس  از  ســیــاوش«  آواز  در  شعر 
مهدی  از  شجریان«  آوازهـــای  در  شعر  »گزینش 
آروین  از  اجتماعی«  پدیده  »شجریان؛  فیروزیان، 
محمدرضا  از  شجریان«  خوب  و  »بد  صداقت کیش، 
کار  بخش  این  در  که  است  مطالبی  جمله  از  ضیا، 

شده است.

تصمیم محل نصب با »همایون شجریان«: 

سردیس برنزی استاد شجریان ساخته شد
محسن میرزاده مقام های خراسانی را به شکل فیوژن 

روی صحنه می برد
مجله »هنر موسیقی« ویژه محمدرضا شجریان 

منتشر شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
گفت: بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد 

از ٢ تا ٨ آذرماه سال جاری برگزار می شود.
جلسه  در  مروارید  جعفر  خبرنگارمهر،  گزارش  به 
اظهار  مشهد  کتاب  نمایشگاه  برپایی  هماهنگی 
مشهد  کتاب  المللی  بین  نمایشگاه  بیستمین  کرد: 
بین  نمایشگاه  در  آذرماه سال جاری   ٨ لغایت   ٢ از 

المللی مشهد برگزار می شود.
وی افزود:در این دوره از نمایشگاه دو هزار و 800 
سال  کتاب  انتخاب  و  شود  می  عرضه  کتاب  عنوان 
برپایی  طول  در  که  است  هایی  برنامه  از  یکی  نیز 

نمایشگاه انجام می شود.
خراسان  اســالمــی  ارشـــاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
عرضه  کنار  در  نمایشگاه  این  در  داد:  ادامه  رضوی 
در  تخصصی  مشاوره های  ناشران،  کتب  جدیدترین 
نشست  و  ها  کارگاه  نیز  و  کتابخوانی  و  کتاب  حوزه 
دانشگاه  و  ها  انجمن  میزبانی  با  تخصصی  های 
و  فرهنگی  های  برنامه  ودیگر  آموزشی  مراکز  و  ها 
را  فضایی  کنیم  می  تالش  که  شود  می  ارائه  هنری 
برای نشاط اجتماعی برای دوستداران کتاب فراهم 

کنیم.
فرهنگی  رویـــداد  ایــن  کــرد:امــســال  تاکید  وی 
مصادف با دو رخداد خاص است که یکی چهلمین 
مکرم  نبی  والدت  دیگری  و  اسالمی  انقالب  سال 
هرچه  برای  ها  ظرفیت  این  از  باید  که  است  اسالم 
باشکوه تر برگزار شدن این رویداد فرهنگی استفاده 

شود.
مشهد  به  متعلق  رویداد  این  کرد:  اضافه  مروارید 
در  را  ها  دستگاه  ی  همه  فعال  مشارکت  و  است 

برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه می طلبد.
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
عضو  دستگاه های  همه  گفت:  رضــوی  خراسان 
ستاد با استفاده از توان و ظرفیت خود برنامه ریزی 
منسجمی را برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن این 

رخداد فرهنگی انجام دهند.
محمدرحیم نوروزیان بیان کرد: توسعه و رشد در 
دارد  مستقیمی  رابطه  کتابخوانی  و  کتاب  با  جامعه 
که ما نیز باید تالش کنیم در این راستا قدم برداریم.
نمایشگاه  این  برپایی  از  هدف  اینکه  بیان  با  وی 
راستای  در  ــزود:  اف اســت؛  کتاب  با  مــردم  آشتی 
عضو  دستگاه های  همه  هدف،  به این  شدن  نزدیک 
ستاد با بهره گیری از همه توان خود و نیز با ابتکار و 

خالقیت همت کنند تا به این مهم برسیم.

خبر
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی:

بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد 
آذرماه برگزار می شود

گزارش منتخب دنیای موسیقی
پیشرو  اساتید  و  هنرمندان  از  پورعطایی،  غالمعلی 
 1393 سال  مهرماه  ــران  ای فولکلور  موسیقی  حــوزه 
نوایی  ماندگار  قطعه  با  را  او  بسیاري  درگــذشــت. 
مي شناسند. هرکس با او آشنایي اندکي داشته باشد، بر 
شیفتگي بي حد و حصرش به ساز و آواز گواهی مي دهد 
تا آنجا که خنیاگِر نوایي در آخرین روزهای عمرش بهانه 
او  برای  سازش را مي گرفت و فرزندانش در بیمارستان 
ساز مي نواختند تا آرام بگیرد. اما این شیفتگي به یك 
بر  پرشور  سری  او  بلکه  نبود  منحصر  شخصي  عالقه 
گسترش این هنر نیز داشت؛ مطالعات و پژوهش  از یك 
سو و معرفي و آموزش از سوی دیگر زندگي این هنرمند 

را فرا گرفته بود.
دل  نهانخانه  بر  او  »نوایی«  ما،  موسیقی  گزارش  به 
قطعه  ایــن  در  که  همان گونه  هرچند  شــد،  ماندگار 
ز   / وحشي  مرغ  این  که  مرنجان  را  »دلم  مي خواند: 
مرغي  همچون  نشیند«  مشکل  او  برخاست  که  بامي 
و  پژوهش ها  و  آثار  اما  برخاست  ایران  موسیقي  باِم  از 
ایران  موسیقي  آسمان  در  کرد،  تربیت  که  شاگرداني 
همچنان مي درخشند. به بهانه سالمرگ درگذشت این 
استاد موسیقي فولکلور با یکي از اساتید این حوزه که 
از شاگردان پورعطایي بوده و همچنین با یکي از فعاالن 
ادامه  در  که  داشتیم  گفت وگو  فولکلور  موسیقي  حوزه 

خواهد آمد.
»گلزار«،  نظیر  آلبوم هایي  او  از  که  امینی  عبدالله 
»سوخته هجران« و »مهر حق« منتشر شده و همچنین 
سال 66 در سومین جشنواره موسیقي فجر با غالمعلی 
پورعطایی اجرا داشته است و از شاگردان قدیمی او بوده 
است مي گوید: »استاد پورعطایي دریایی از موسیقی و 
هنر بود؛ من از سن 8 سالگي در خدمت ایشان بودم. 
استاد در حس خواندن و نوازندگی یك نمونه و الگوی 

بینظیر بود.«
پورعطایي پدرانه آموزش مي داد

او ادامه مي دهد: »دِر خانه استاد به روي هر هنرمند 
خودشان  و  ایشان  همسر  حتي  بود؛  باز  هنرآموزي  و 
بودم  وقتي 8 ساله  »فرزندم«، خطاب مي کردند؛  را  ما 
مرحوم پورعطایي در 8 کیلومتري روستاي ما معلم بود. 
از همان زمان به یاد دارم که دِر خانه ایشان به روي هر 
مقامي  موسیقي  و  هنر  به  عالقه  که  نوجواني  و  جوان 
مي داد.  آموزش  او  به  و  بود  باز  داشت،  دوتار  و  آواز  و 
طریقه نشستن، طریقه خواندن غزل و چهاربیتي و... 
همه چیز را دقیق بیان مي کرد. ایشان همیشه عالقه به 
کتاب و شعر و خواندن داشت و به موالنا عبدالرحمان 
جامي و بیدل دهلوي و... بسیار عالقه مند بود. او براي 
استعداد و عالقه افراد اهمیت زیادي قائل مي شد و اگر 
متوجه مي شد جواني استعداد و عالقه به هنر دارد، او 
را رها نمي کرد و از اعماق وجود و از جان براي او مایه 
بود؛  پدرانه  بسیار  ایشان  آموزش  نحوه  مي گذاشت. 
وقتي از من اشتباهي سر مي زد مرا مي بوسید و بعد راه 
درست را به من گوشزد مي کرد و از طرفي آموزش منظم 

و دقیق را براي هنرآموز داشت.«
این هنرمند حوزه آواز نواحي به اهمیت ثبت و ضبط 
مي کند:  عنوان  و  اشاره  نواحي  موسیقي  بزرگان  آثار 
استاد  همچون  اساتیدي  آثار  که  است  مهم  »خیلي 
پورعطایي را جمع آوري و مدون کنیم. اگر آثار پژوهشي 
ایشان تا حاال مدون مي شد و زماني که در قید حیات 
بودند به صورت جدي به این امر پرداخته مي شد، خیلي 
مانده اند،  اساتیدي که  فکر  به  باید  ولي حاال  بود  بهتر 

باشیم.«
موسیقي  فعاالن  از  یکي  مردان شاهي  محمدعلي 
غالمعلي  هنري  ویــژگــي هــاي  ــاره  دربـ نیز  نــواحــي 
پورعطایي، مي گوید: »ویژگي هنري استاد پورعطایي 
و  خاص  شخصیت  بــود،  کــرده  متمایز  را  ایشان  که 
جامعش بود. او با انسان هاي بزرگي نشست و برخاست 
موسیقي  نوابغ  با  ایشان  پربرکت  عمر  و  بود  کــرده 
داشت  ویژگي هایي  نیز  رفتاري  نظر  از  بود.  همزمان 
استاد  اینکه  اول  مي کرد؛  کمك  ماندگاري اش  به  که 
که  مي دانستند  همه  و  بود  شفافي  انسان  پورعطایي، 
استاد حب و بغضي در بیان مسائل موسیقي ندارد. اگر 

جایي خطایي مشاهده مي کرد بدون تعارف آن را بیان 
را  آن  بي دریغ  هم  باز  بود  الزم  حمایتي  اگر  و  مي کرد 

مي گفت و در کل از حقانیت موسیقي دفاع مي کرد.«
همواره به دنبال پژوهش بود

مي کند:  بیان  فولك  موسیقي  ــوزه  ح فعال  ایــن 
»استاد پورعطایي در حوزه فني موسیقي، تکنیك هاي 
منحصر به فرد آوازي داشت و اگر هنرجویان بخواهند 
استاد  گزینه ها  بهترین  از  یکي  بروند،  قاعده  دنبال 
کامل  احاطه  ایشان  همچنین  ــت؛  اس پورعطایي 
به  و  داشــت  خراسان  جنوب  موسیقي  مقام هاي  به 
پژوهش  دنبال  به  همیشه  بودنش  فرهنگي  واسطه 
دقیق  ارایه  داشت.  ارایه  براي  جدیدي  مطلب  و  بود 
در  خصوص  به  منطقه  آوازهاي  استوار  و  قاعده مند  و 
فرد  به  منحصر  ایشان  سرحدي  و  جمشیدي  آوازهاي 
بود. ایشان اهل پژوهش و مطالعه بود و نسخ قدیمي 
برخي شعرا را داشت و مطالعه مي کرد و در کنار مطالعه 
دلیل  همین  به  بود  برخوردار  خوبي  بسیار  حافظه  از 

انتخاب شعرها بر دل مخاطب مي نشست.«
استاد  براي  هنر  »ذات  اینکه  بیان  با  مردان شاهي 
به  جایگاهي  هر  در  هرکس  و  بود  ارزشمند  پورعطایي 
هنر مي پرداخت از او حمایت مي کرد«، ادامه مي دهد: 
بخش  ما  پیشکسوت  حاضر  حال  اساتید  از  »بسیاري 
آوازي خود را مدیون  از درخشش و تکنیك هاي  بزرگي 
و  ادب  به  بنا  نیز  خودشان  و  هستند  پورعطایي  استاد 
توانست  که  جایي  تا  استاد  مي کنند.  اذعان  فروتني 
از  پاسي  تا  گاه  حتي  و  کرد  اجرا  موسیقي  مردم  براي 
شب براي مردم بدون هیچ چشم داشتي ساز مي نواخت 
آواز مي خواند؛ جاي خالي این استاد هنوز که هنوز  و 
است کامال احساس مي شود و ما نیازمند حضور چنین 

اساتیدي هستیم.«

پورعطایی از حقانیت موسیقی دفاع مي کرد
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خبرنگارمرجان فرهمند

سرویس در شهر

 16 پروژه حاشیه مشهد با حضور وزیر راه و شهرسازي بهره برداری شد

امید در حاشیه

لغ  با  اعتباری  با  شهری  بازآفرینی  پروژه   16
حضور  با  مراسمی  طی  ریال  میلیارد  بر260 
خراسان  استاندار  شهرسازی،  و  راه  ــر  وزی
رضوی و جمعی از مسئوالن استانی در حاشیه 

شهرمشهد بهره برداری شد.
و  راه  کــل  مــدیــر  ــروز  امـ صبح  ــزارش  گـ بــه 
این  حاشیه  در  رضــوی  خراسان  شهرسازی 
مراسم گفت: برای بهره برداری از این پروژه ها 

بیش از 261 میلیارد ریال هزینه شده است.
این  افــزود:  عبداللهیان  اخــوان  محمدرضا 
پروژه ها شامل سه طرح آموزشی و فرهنگی به 
 17 هزینه  با  مترمربع   195 و  هزار   2 مساحت 
میلیارد و 632 میلیون ریال، یک طرح ورزشی 
با هزینه  مترمربع  و 620  به مساحت یک هزار 
طرح  یک  و  ریال  میلیون   500 و  میلیارد   15
مربع  متر   915 مساحت  به  درمانی  بهداشتی، 

با هزینه 10 میلیارد ریال است.
شامل  نیز  ها  پروژه  دیگر  داشت:  اظهار  وی 
هزار  چهار  مساحت  به  بوستان  ســازی  زیبا 
 375 و  میلیارد  سه  هزینه  با  مربع  متر   300 و 
حجم  به  فاضالب  شبکه  اجرای  ریال،  میلیون 
و  میلیارد   36 هزینه  با  کیلومتر  دهم   6 و   15
بهبود  و  بهسازی  پروژه   2 ریال،  میلیون   880
 28 هزینه  با  کیلومتر  هشت  طول  به  معابر 
تأمین  ریال و هفت طرح  میلیارد و 24 میلیون 
برق و روشنایی و تقویت شبکه با 2 هزار و 300 
 934 و  میلیارد   149 هزینه  و  روشنایی  چراغ 

میلیون ریال می باشد.
سه  شماره  سالمت  جامع  مرکز  گفت:  وی 
است  مزبور  های  پروژه  جمله  از  رجایی  شهید 
با  مربع  متر   507 مساحت  به  زمینی  در  که 
هزینه 10 میلیارد ریال ساخته شده که با بهره 
شده  ایجاد  شغل  نفر   15 برای  آن  از  بــرداری 

است.
امام  افزود: سالن ورزشی  اخوان عبداللهیان 
ورزشی  فضای  بهبود  هدف  با  نیز  )ع(  هادی 
مساحت  به  زمینی  در  مشهد  شهر  حاشیه  در 
میلیارد   15 هزینه  با  620مترمربع  و  هزار  یک 
بهره  با  که  شده  ساخته  ریال  میلیون   500 و 
مستقیم  صورت  به  نفر   20 برای  آن  از  برداری 

شغل ایجاد شده است.

 9 مدرسه  راستا  این  در  داشــت:  اظهار  وی 
هزار  مساحت  به  زمینی  در  نیز  ابــرار  کالسه 
 500 و  میلیارد   15 هزینه  با  مترمربع   934 و 

میلیون ریال ساخته شده است.
کیفیت  ارتقا  درست  راه  شهری  باز آفرینی  وزیر: 

زندگی شهروندان است
هم چنین وزیر راه و شهرسازی 
بازآفرینی  های  طرح  حاشیه  در 
افتتاح  از  پس  مشهد  شهری 
یــک مــرکــز جــامــع ســالمــت در 
در  ورزشی  68، یک سالن  توس 
مدرسه  در  حضور  با   44 توس 
ضمن  )ع(  مجتبی  حسن  امام 
مدیرکل  و  استاندار  با  صحبت 
رضوی  خراسان  آموزش وپرورش 
مجموعه های  ــوص  ــص خ در 
بازآفرینی  طرح های  و  آموزشی 
رضوی  خراسان  استان  شهری 
گفت:  خــبــرنــگــاران  جمع  در 
بازآفرینی  اندیشه و بحثی که در 
دنبال می کنیم عمدتًا بر کیفیت 
استوار  آن  افــزایــش  و  زنــدگــی 
مشهد  در  به عنوان مثال  است. 
حاشیه  در  کــه  مــدارســی  در  و 

مدیرکل  اعــالم  طبق  شــد،  افتتاح  شهر  ایــن 
دانش آموز  هــزار   96 استان  آمــوزش وپــرورش 

حضور دارند.
سرانه  به  توجه  با  ــزود:  اف آخوندی  عباس 
آموزشی دو متر برای هر دانش آموز در کنار دیگر 

بهداشتی،  فضاهای  ازجمله  طرح  این  مباحث 
معابر، کارهای زیادی در پیش است.

ابتدا  از  کــرد:  تأکید  شهرسازی  و  راه  وزیــر 
این  کــردن  رهــا  به جای  که  بــود  ایــن  دیدمان 
کیفیت  دیگر،  مناطق  در  خانه سازی  و  محالت 

زندگی را در همین مناطق باال ببریم.
با اشاره به طرح های  آخوندی 
در  رضوی  خراسان  در  آموزشی 
 97 سال  در  گفت:  جدید،  سال 
در  را  آموزشی  ــروژه  پ  8 حــدود 
خراسان رضوی و مشهد در نظر 
سه  سفر  ایــن  در  که  گرفته ایم 
حال  در  مابقی  و  افتتاح  طرح 

ساخت است.
پــروژه  سه  ــوارد  م ایــن  جز  به 
این  الزمــه  کــه  هــم  بهداشتی 
گرفته شده  نظر  در  است  مناطق 
سفر  ایــن  در  آن  طــرح  یک  که 

افتتاح شد.
وی افزود: حدود 260 میلیارد 
این  بــرای  جــاری  سال  در  ریــال 
و  راه  وزارت  ســوی  از  طرح ها 
شده  گرفته  نظر  در  شهرسازی 
اهرمی  بــودجــه  ــن  ای کــه  ــت  اس
که  بودجه هایی  و  بودجه  این  مدیریت  است. 
تأمین  برق  و  آب  اداره  ازجمله  دیگر سازمان ها 
می کنند به هزار میلیارد ریال خواهد رسید که 

مدیریت آن با استانداری خواهد بود.
وی ادامه داد: یکی از مزایای طرح بازآفرینی 

به  و  شده  درگیر  دستگاه ها  کلیه  که  است  این 
با  می کنند.  کمک  ارزشمند  کار  این  توسعه 
ارتقا  این روش خودبه خود محیط زندگی مردم 
برای  مردم  خود  آن  از  بعد  عمال  و  کرده  پیدا 

خانه سازی و ساخت و ساز اقدام می کنند.
همین  به  داد:  ادامــه  شهرسازی  و  راه  وزیر 
خاطر نیازی نیست در بحث خانه سازی به طور 
ارتقا  مهم  زیرا  باشیم؛  داشته  دخالت  مستقیم 
کیفیت زندگی مردم است و از همین رو نام این 

طرح را بازآفرینی شهری گذاشتیم.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سؤالی مبنی 
پرداخت  و  مسکن  بخش  در  وزارتخانه  اینکه  بر 
دارد؟  نظر  در  طرحی  چه  مسکن  تسهیالت 
خانه  بــرای  بانکی  تسهیالت  داشــت:  اظهار 
اولی ها و بافت های فرسوده از سیستم پس انداز 
با نرخ بهره شش درصد به خوبی مورد استقبال 
قرار گرفت و طبق آمار ارائه شده بیش از 400 
داشته اند  پس انداز  طرح  این  در  خانوار  هزار 
زوج  یک  است،  مردم  خدمت  در  طرح  این  و 
مشهدی در حال حاضر می تواند 120 میلیون 
و  بوده  خوبی  عدد  که  کند  دریافت  وام  تومان 
شاید در ادامه در برخی مناطق ارتقا پیدا کند.

خراسان  استاندار  رشیدیان  است،  گفتنی 
خدابنده  مشهد،  فرماندار  موهبتی  رضــوی، 
و  رضوی  خراسان  پــرورش  و  آمــوزش  مدیرکل 
شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  عشایری  هوشنگ 
و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری  وزیر راه و 

شهرسازی را در این مراسم همراهی می کنند.
بازدید وزیر از نخستین تصفیه خانه محلی  

و  راه  وزیـــر  ــدی،  ــون آخ عــبــاس  چنین  هــم 
شهرسازی عصر پنج شنبه در حاشیه بازدید از 
حاشیه  در  کشور  محلی  خانه  تصفیه  نخستین 
شهر مشهد مقدس و همچنین مجموعه درحال 
بیشتر  اظهارکرد:  طرق«  »گردشگری  احداث 
و  شده  ایجاد  ها  رودخانه  کنار  در  ما  شهرهای 
رودخانه ها یکی از نقاط جذاب شهر هستند که 

مایه حیات اند.
به  امروز  رودخانه ها  اغلب  اینکه  بیان  با  وی 
مسیر عبور فاضالب و مرکز آلودگی تبدیل شده 
تصفیه خانه  این  از  خروجی  آب  افزود:  است، 
نیاز  مورد  آب  و  بازگردد  شهر  به  مجدد  میتواند 
برای فضای سبز شهری را تامین کند، ولی الزم 
است این تصفیه خانه ها هماهنگ با طرح های 

جامع و تفصیلی شهری دیده شوند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهرتاکید کرد:
ضرورت آموزش مدیران قبل از شهروندان

رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سالمت 
گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  شــورای  زیست  محیط  و 
باید  شهروندان  برای  زیستی  محیط  آموزش  از  قبل 
به  شود.  برگزار  مدیران  برای  آموزشی  دوره هــای  این 
گزارش صبح امروز، محمد حاجیان شهری در نشست 
مشهد،  شهر  در  زیست  محیط  ــوزش  آم تخصصی 
راهکارها و چالش ها اظهار کرد: بر اساس بررسی های 
و  هوا  آب،  موضوع  زیست 3  محیط  حوزه  در  جهانی 
درجه  که  است  برخوردار  به سزایی  اهمیت  از  خاک 
اهمیت این موضوعات برای کشور ما بیشتر در دو حوزه 

آب و خاک استوار است.
وی به نیاز هر انسان به 15 کیلو هوای پاک اشاره و 
تصریح کرد: به ازای هر خودرو باید 133 درخت وجود 
داشته باشد و به این ترتیب به بیش از 70 هزار هکتار 
درختکاری در شهر مشهد نیاز داریم که عمال با روند رو 

به رشد تولید خودرو این کار غیرممکن است.

بررسی طرح زباله سوز با حضور مشاوران 
صندوق بین المللی توسعه شهرها

در جلسه با معاون اقتصادی شهردار مشهد توان فنی 
و شیوه های تامین مالی هزینه ها و درآمدهای طرح بزرگ 
زباله سوز شهرداری مشهد بررسی شد. به گزارش صبح 
شهردار  اقتصادی  معاون  نائینی،  خواجه  رضا  امروز، 
مشهد مقدس در جلسه با مشاوران معرفی شده توسط 
صندوق جهانی توسعه شهرها )FmdV( ضمن اشاره 
به ضرورت بررسی مدل ها و تجارب کشورهای اروپایی 
حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  پسماند  مدیریت  امر  در 
راستای  در  راهکارهایی  کسب  دنبال  به  شهرداری 
استفاده اقتصادی از زباله های شهری با هدف کاهش 
قابلیت های  با  که  است  زیست  محیط  بر  تاثیرگذاری 
مشهد  شهر  های  پتانسیل  سایر  و  جغرافیایی  فنی، 

هم خوانی داشته باشد.
وی افزود: پس از انتشار فراخوان پروژه بزرگ زباله سوز 
شده،  ارائــه  طرح های  و  پیشنهادات  اولیه  بررسی  و 
جلساتی با حضور کارشناسان مدیریت پسماند برگزار 
بندی طرح ها  و جمع  ارزیابی  برای  نهایت  در  که  شد 
تصمیم به تبادل نظر با مشاوران بین المللی اتخاذ شود.

همچنین در این جلسه با توجه به بازدیدهای انجام 
شده از سایت مجتمع بازیافت مشهد و بهره گیری از 
روند تفکیک زباله شهری، ابعاد اقتصادی این مگاپروژه 
و  ــداث  اح هزینه های  درآمــدهــا،  شاخص ها،  شامل 

شیوه های تامین مالی را مورد بررسی قرار دادند. 
به دعوت  بین المللی  کارشناسان  این  است  گفتنی 
معاونت اقتصادی شهرداری مشهد و به مدت 4 روز در 

این شهر حضور خواهند داشت.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد تفاهمنامه 
بیمارستان حاشیه شهر را امضا نکرد

استاندار خراسان رضوی گفت : دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد بدون توجیه و علی رغم تاکید وزیر بهداشت بر 
گره گشایی از مشکل ساخت بیمارستان حاشیه شهر 
،از امضاء تفاهم نامه مربوطه خودداری کرد.به گزارش 
صبح امروزبه نقل از استانداری خراسان رضوی ؛علیرضا 
رشیدیان در حاشیه سفر وزیر راه و شهرسازی به مشهد 
افزود: بر اساس مصوبه سفر رئیس جمهور کلنگ احداث 
این بیمارستان به زمین زده شد و قرار بود این پروژه به 
صورت تامین هزینه 50 درصد توسط وزارت بهداشت و 
درمان و 50 درصد دیگر از سوی راه و شهرسازی اجرایی 
شود .وی توضیح داد : اما به دلیل اختالف بر سر اینکه 
کدامیک تامین مالی اولیه پروژه را انجام دهند کار به تاخیر 
افتاده بود که وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
در سفر اخیر خود تاکید کرد که گره این مشکل را طی 
هماهنگی با بخش های مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد و راه و شهرسازی باز کنیم . وی ادامه داد : بدین 
منظور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری طی 
جلسه ای با طرف های ذیربط فرمولی برای این موضوع 
تهیه و آماده کردند که در این راستا راه و شهرسازی به 
صورت قانونی متعهد به تامین سهمیه 50 درصد خود 
با واگذاری زمین و بر اساس صورت وضعیت پیشرفت 
پروژه شده بود.  وی تصریح کرد : در سفر وزیر بهداشت 
از  یکی  از ظرفیت  استفاده  با  پیشنهاد شد  ،به مشهد 
پیمانکاران عملیات ساخت پروژه بر اساس فرمول تعیین 
شده و تقسیم کار صورت گرفته آغاز شود.رشیدیان  اظهار 
کرد : بر این مبنا با ارائه زمین از سوی راه و شهرسازی 
،ابعاد زمین و بارگذاری آن مشخص و بنا شد در مرحله 
اول واگذاری زمین، بخش تجاری زمین که ارزش افزوده 
بیشتری دارد در اختیار دانشگاه قرار گیرد و با اجرای آن از 
محل انتفاع آن ،بقیه پروژه اجرایی شود که  کلیات تفاهم 
نامه هم در جلسه ای آماده شد و مقرر گردید در سفر امروز 
وزیر راه و شهرسازی به امضای طرفین برسد.به گفته وی 
، قرار بود با انجام 25 درصد کارتوسط پیمانکار  وزارت 
راه و شهرسازی 50 درصد سهم خود را به صورت زمین 
تامین نماید.استاندار خراسان رضوی تصریح کرد : علی 
رغم صحبت وزیر بهداشت و تاکید بر حل این مشکل 
در استان رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد پای کار 
نیامد و تفاهمنامه ای که قرار بود به امضای مدیر کل راه 
و شهرسازی استان ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
، معاون عمرانی استانداری و معاون وزیر راه و شهرسازی 
می رسید ،معطل ماند  در حالی که با انجام این توافق گره 
این پروژه باز می شد و اثرات و ثمرات آن برای مردم بویژه 
حاشیه شهر مشهد محسوس می بود. رشیدیان گفت : 
این اقدام رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد عمال ما را از 

نظر زمانی دچار مشکل پیچیده ای کرد.

وزیرراهوشهرسازی:درسال۸۸حدود۸پروژهآموزشیرادرخراسانرضویومشهددرنظرگرفتهایمکهدر
اینسفرسهطرحافتتاحومابقیدرحالساختاست
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خبرمحیط زیست

گزارش شماره 256 امیر شهال عضو شورای شهر مشهد به مردم:

خبر »ب«؛ مثل بازهم الیت!

امیر شهال عضو شورای شهر مشهد در گزارش 256 خود به 
مردم مشهد به افزایش قیمت الیت اشاره کرده است، 

اســت:  آمـــده  گـــزارش  ــن  ــروزدرایـ امـ گـــزارش صبح  ــه  ب
الیحه  کــه  ــان روز  ــمـ هـ از  ــالم،  ــ س ــد!  ــه ــش ــوب م ــردم خ م
حمل ونقل  کمیسیون  در  تصویب  به رغم  افزایش بهای  الیت، 
ظاهری  با  کرد  پیش بینی  می شد  نیامد،  صحن  به  بودجه،  و 
و  شد  هم  همین طور  قرارمی گیرد.  کار  دستور  در  دیگر، 
صحن  به  شرکت«،  »بودجه سال1397  درقالب  بعد،  دوهفته 
25درصدی  افزایش  اما، همان  این الیحه  فراز  آمد. مهم ترین 
15درصدی  افزایش  و  گروه الف  خیابان های  در  بهای خدمات 
در ساعات پیک  بود. هرچند اعضای شورا سخت اصرار دارند 
استفاده شود،  سال1396«  به  تعرفه ها  »بازگردانیدن  واژه  از 
یا  سر  به  کــاله  می کند  فرقی  چه  اّمــا  »افــزایــش«،  واژه  نه 
خدمت،  ــای  روزه آخرین  در  شورای چهارم  کــاله؟!  به  سر 
شورای پنجم،  و  داد  کاهش  200تومان  را  الیت  تعرفه های 
مشهدی ها  کار،  این  با  حاال  برگرداند.  را  200تومان  دوباره 
به جای1200،  خیابان ،  حاشیه  در  پــارک  هر ساعت  بــرای 
شورای سوم  هم  اگرچه  پرداخت کنند.  باید1600تومان 
فسخ  به  ملزم  را  شهرداری های شان  شورای چهارم،  هم  و 

اما  کرده بودند،  جدید  مناقصه  برگزاری  و  الیت  قــرارداد 
با  بلکه  نشد،  رقابت  وارد  بخش خصوصی،  آن که  نه  آخراالمر، 
مدیریت  بر  تمام عیار  انحصاری  الیت،  سهام  خرید100درصد 
پارک حاشیه حاکم گردید. انحصاری که نتیجه اش، َخرج و َبرج 
ُافت کیفیت خدمت رسانی  و  نیروی انسانی  تورم  باالی شرکت، 
بود. همین روال به شورای ما رسید و حاال شهر با شرکتی روبرو 
است که مردم از دست اش ناراضی و شهرداری از فعالیت اش 
متضرر است)!( اکنون الیت بیش از 14میلیاردتومان از مردم 
که  الزم دارد  پول  20میلیاردتومان  بالغ بر  ساالنه  و  دارد  طلب 
به گفته  و  شهرداری  خزانه  از  یا  و  می گیرد  شهروندان  از  یا 
حقوق  پرداخت  صرف  پول ها،  ــد  90درص مدیرعامل اش، 
به  دوستان ام،  دوباره  این هفته،  جلسه  در  اگرچه  می شود. 
و  به جای »رفتار منطقی« متهم ام کردند  »برخورد احساسی« 
جواب شنیدم: »هر شعار انتخاباتی را نمی شود بعد از پیروزی، 
تعرفه ها،  افزایش  است  روشن  برایم  روز  مثل  اّما  کرد«،  اجرا 
باید  تسلسل،  دور  ایــن  و  نیست  الیت  ضــرر  جبران  چــاره 
هرسال تکرار شود تا زیان شرکت از جیب مردم پرداخت گردد. 
با  رقیب،  فقدان  در  که  است  شرکتی   غلط  ساختار  مشکل، 
و  شده  شهر  خیابان های  بالمنازع  یکه تاز  مطلق،  انحصار 
با  یا  باید  سال  هر  نیست،  هزینه هایش  تأمین  به  قادر  چون 
بهای خدمات،  افزایش  یا  الیت،  تحت  خیابان های  بر  افزودن 
ردیف منابع و مصارف اش را تراز کند. سال قبل با لطف دکتر 
بهاروند، فراخوانی زدیم تا کارشناسان ، ایده های شان را برای 
که  این  بگذارند.  در اختیارمان  معیوب  سیستم  این  اصالح 
رسید،  هم  خوبی  پیشنهادات  نبود)!(  احساسی  رفتار  دیگر 
جلسه  در  آن ها!  از  یکی  حّتی  به  الیتی ها  توجه  از  دریغ  اما 
تأمین  به  ملزم  را  الیت  دوشنبه )16/7/1397( می توانستیم 
کسری بودجه اش از راه هایی جز دریافت مستقیم از شهروندان 
هزینه های  کاهش  به  وادار  را  شرکت  می توانستیم  نماییم. 
از  استفاده  به  مجبور  را  آن  می توانستیم  کنیم،  سربارش 

موحدی زاده،  آقای  به قول  یا  نماییم  دنیا  روز  تکنولوژی های 
تا  بیافتد  »درآمدهای پایدار«  تأمین  به فکر  بخواهیم  شرکت  از 
و  »کنترل هزینه«  »بهره وری«،  مسیر  از  را  کسری بودجه اش 
باید آخرین  باز، راحت ترین راه، که  اّما  »فناوری« جبران کند، 
پرداخت  با  مشکلی  مردم  معتقدم  انتخاب شد.  باشد،  چاره 
اگر  مثال  ندارند.  داده مــی شــود،  به شان  که  خدماتی   بهای 
قیمت  آن گاه  ساختیم،  پارکینگ  پررفت وآمدی،  خیابان  در 
جدیداالحداث  پارکینگ  در  توقف  ده  برابر  را،  پارک حاشیه 
کردیم، مردم می دانند هزینه چه چیزی را می پردازند. نه این که 
پارکینگی نساخته ، گوشه خیابان را رنگ کنیم و به مردم اجاره 
اشاره  پارک حاشیه  مدیریت  قانونی بودن  به  دوستان  دهیم. 
می کنند، اما نمی گویند همان قانون می گوید پول اش باید به 
خزانه دولت واریز و صرف ساخت پارکینگ شود. خانم گندمی 
برای  200میلیارد  شهرداری،  بودجه  در  امسال  گــزارش داد 
برای  بارقه ای  این،  و  گذاشته شده  کنار  پارکینگ  ساخت 
آقای مدیرعامل  است.  الیت  به  مردم معترض  در  اعتمادسازی 
و قول  برداشته  برخی خیابان های فرعی  از  را  تابلوهایش  هم، 
این روند، شفافیت مالی را گسترش دهد.  داده عالوه بر تداوم 
اخذ  اجازه  دیگر  شده.  آن رو  به  این رو  از  پارک بان ها  برخورد 
وجه نقد ندارند و داستان آمدن شان با پلیس و تهدید به جریمه 
آماده  نطِق مخالف  هم  هادی مهدی نیا  هرچند  ورافتاده.  نیز 
و  می رسید  کمیسیون ماده5  به  باید  بدحادثه  از  اما  کرده بود، 
رفت. آقای موحدی زاده که از پاسخ سوال اش قانع نشده بود، 
رأی ممتنع داد و افزایش تعرفه ها، با 1رأی مخالف، 1ممتنع، 
3غایب و10موافق به تصویب رسید و از چند روز دیگر اجرایی 
می شود. اگر باز نگویند رفتارم احساسی است، از مردم برای 
عذر می خواهم.  شرایط اقتصادی  این  در  آن هم  افزایش،  این 
دیگری  ظرفیت های قانونی  مصوبه،  با  مخالفت  برای  هنوز 
هست که اگر عمری باشد، حتما از آن  استفاده می کنم. خدا 

را چه دیدی؟ شاید افاقه کرد.

مشهد  شهر  شـــورای  رئیس 
اعتماد  ضریب  افزایش   : گفت: 
و ماندگاری سرمایه گذاران در مشهد 

یکی از عزم های جدی مدیریت شهری بوده است.
به گزارش صبح امروز، محمدرضا حیدری در حاشیه 
بازدید وزیر راه و شهرسازی و استاندار خراسان رضوی و 
جمعی از مدیران شهری از اولین تصفیه خانه هوشمند 
محلی کشور و مجموعه گردشگری طرق، با بیان اینکه 
میلیارد   600 حدود  طرق  گردشگری  مجموعه  برای 
تومان توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است، 
گفت: این پروژه و دیگر پروژه های سرمایه  گذاری شهر 
فارغ از اشتغال زایی چشمگیر برای جوانان و نوجوانان 
مشهدی، موجب اعتبار بخشی به شهر می  شود و یکی از 

عوامل جذب و ماندگاری زائر خواهد شد.

ایجاد  حواشی  پیرامون  سوالی  به  پاسخ  در  حیدری 
شده برای این مجموعه، تصریح کرد: تمامی رویه های 
واگذاری این پروژه به سرمایه گذار شفاف بوده و لوایح آن 
نیز در صحن علنی شورا بررسی و از طریق پخش زنده به 

سمع و نظر شهروندان و مردم عزیز رسیده است.
به  شهر  شــورای  ــزود:  اف مشهد  شهر  شــورای  رئیس 
تمامی مراحل نظارت داشته و مجوز کمیسیون ماده 5 
این درحالی است که در گذشته  اخذ شده است؛  نیز 
نهایت  در  ولــی  می شد  داده  تعهد  سرمایه گذار  به 
بی پناهی  احساس  و  می شدند  رها  سرمایه گذاران 

می کردند.
حیدری همچنین تاکید کرد: سرمایه گذار در حمایت 
کامل مدیریت شهری است چرا که پیشرفت شهر و رفاه 

حال شهروندان را در پی خواهد داشت.

ــت آب  ــرک ــل ش ــام ــرع ــدی م
رضــوی  ــان  ــراس خ ای  منطقه 
ذخیره  کنونی  موجودی  گفت: 
میلیون   245 استان  ایــن  سدهای  آب 
مترمکعب آب شامل 16 درصد از کل ظرفیت آنها است.

به گزارش صبح امروز محمد عالیی با بیان این مطلب 
افزود: میزان ذخیره آب سدهای خراسان رضوی در زمان 

مشابه پارسال 432 میلیون مترمکعب بود.
وی از کاهش 12 درصدی میزان ذخیره آب سدهای 
مدت  به  نسبت  جاری  زراعی  سال  در  رضوی  خراسان 
مشابه پارسال خبر و ادامه داد: سال گذشته در این بازه 

زمانی 28 درصد ظرفیت سدهای استان آب داشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی میزان 
ورودی آب به پشت سدهای این استان را از ابتدای سال 

زراعی جاری تاکنون 9 دهم میلیون مترمکعب اعالم و 
بیان کرد: توان ذخیره سازی سدهای بزرگ و در حال 
و  برداری خراسان رضوی در مجموع یک میلیارد  بهره 
512 میلیون مترمکعب است. یک میلیارد و 125 میلیون 
و  ایران  مشترک  سد  به  مربوط  حجم  این  از  مترمکعب 

ترکمنستان با عنوان 'سد دوستی' می باشد. 
اینک در  میلیون مترمکعب آب هم  افزود: 183  وی 
پشت سد دوستی ذخیره است که 15 درصد کل حجم 
آن را شامل می شود. پارسال حجم آب ذخیره پشت سد 

دوستی 27 درصد بوده است.
هوا،  گرمای  افزایش  بارندگی،  کاهش  گفت:  عالیی 
افت سطح آبهای زیرزمینی و کمبود آب جمع شده پشت 
فعلی حوزه آب خراسان  از مهمترین چالشهای  سدها 

رضوی به شمار می روند.

و  عــمــران  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  شهرسازی 
در  کار  اصلی  مالک  گفت:  مشهد 
شهرداری به ویژه در حوزه شهرسازی باید رفع تبعیض های 
موجود در شهر باشد. به گزارش صبح امروز، محمدهادی 
کارشناسان  و  معاونان  با  در نشست صمیمی  مهدی نیا 
حوزه شهرسازی مناطق 13 گانه مشهد با اشاره به کار 
مهم و اثرگذاری که بخش شهرسازی در حال انجام است، 
اظهارکرد: با این حال در این زمینه باید از ظرفیت انعطاف 

قانون استفاده کرد و کار مردم را به سرانجام رساند.
وی با تاکید بر این که قانون نباید شکسته شود، ادامه 
داد: شهروندان باید بدانند که اگر کسی خالف ضوابط و 
مقررات قانونی موجود تخلف نکرده باشد، ظرف مدت یک 

هفته می تواند پروانه ساختمانی خود را دریافت کند.
خط  صورتجلسه های  با  نباید  کرد:  تاکید  نیا  مهدی 
خورده، اعتماد مردم به این حوزه مخدوش شود و در همین 
راستا تمام کارها باید به صورت سیستماتیک صورت پذیرد.

بیشتر  کارهای  در  رویــه  وحــدت  چه  هر  گفت:   وی 
باشد، تبعیض های موجود در حوزه های مختلف کمتر و 

تصمیمات به عدالت نزدیک خواهد بود، 
مهدی نیا با ابراز تاسف از این که درحال حاضر برخی 
از ضوابط شهرداری به ویژه در حوزه شهرسازی به عنوان 
در حال  کرد:  تاکید  المجالس شناخته می شود،  زینت 
حاضر در فضایی هستیم که قاعده استثناست و 95 درصد 

استثناها در نظام ساخت و ساز قاعده شده است.

مالک اصلی کار در حوزه شهرسازی باید رفع تبعیض در شهر باشد16 درصد ظرفیت سدهای خراسان رضوی آب داردافزایش   اعتماد سرمایه گذاران عزم جدی مدیریت شهری

خبر
بزرگداشت هفته کودک در 

فرهنگسرای حجاب

جامعه  آینده  های  سرمایه  و  زندگی  برکت  کودکان، 
خود،  بالندگی  و  رشد  برای  آنان  می آیند.  شمار  به 
به  باید  که  دارند  حقوقی  تر  دقیق  مفهوم  در  و  نیازها 
بدیل  بی  نقش  به  توجه  با  پرداخت.  آن  به  درستی 
همه،  از  پیش  کودک،  شخصیت  بالندگی  در  خانواده 
خوبی  به  را  حقوق  این  باید  جامعه  سپس  و  خانواده 
بشناسند و خود را مکلف به پاس داشت آن بدانند. روز 
کودکان  جهان  به  ورود  براي  اي  بهانه  کودک  جهاني 
آگاهي هاي خود  باید  این جهان  به  ورود  براي  است، 
همراه  کودکانمان  هاي  ناآگاهي  با  و  کنیم  فراموش  را 
شویم.کودک، نسخه ای از یک انسان بزرگ سال است 

با محدودیت هایی در ادراک و فهم مطالب. 
حجاب  فرهنگسرای  کودک  ملی  هفته  مناسبت  به 
جشنی با حضور تعداد زیادی کودک در سالن ورزشی 
فرهنگسرا برگزار کرد و از آیتم های این جشن می توان 
اجرای  جوایز،  اهدای  کودکانه،  مسابقات  برگزاری  به 
نمود.  اشاره   ... و  حلقه  پرتاب  طناب کشی،   ، سرود 
راسخی نژاد  سمیرا  با  گفت و گویی  امروز  صبح  روزنامه 

مدیر فرهنگسرا انجام داده است. 
این  مدیریت  امسال  اردیبهشت ماه  از  راسخی نژاد 
رویکرد  وی  قول  به  است.  گرفته  برعهده  را  فرهنگسرا 
این فرهنگسرا بیشتر در حوزه بانوان در سنین مختلف 
در  است.  شده  تعریف  بزگساالن  تا  کودکان  از  اعم 
همایش،  قالب  در  مختلفی  برنامه های  فرهنگسرا  این 

جشن ها و کارگاه های هنری برگزار می شود. 
در  مراسم  این  برگزاری  از  هدف  درباره  راسخی نژاد 

کودک  ملی  هفته  مناسبت  به  کرد:  بیان  فرهنگسرا 
و  هستیم  ابتدایی  مقطع  دانش آموز   500 میزبان  ما 
این  دارد.  قرار  شهرداری   2 منطقه  در  آن ها  مدارس 
بزرگ ترین منطقه شهری در سطح شهر مشهد  منطقه 
اختصاص  به خود  را  شهر  جمعیت  ششم  یک  و  است 
مذهبی  و  سنتی  بافت  دارای  همچنین  که  است  داده 

می باشد. 
دارد،  قرار  زیادی  مدارس  منطقه  این  در  گفت:  وی 
به صورت  مــدارس،  در  کافی  بودجه  نبود  به خاطر  و 

مشارکتی با آن ها همکاری می کنیم. 
اجــرای  خصوص  در  حجاب  فرهنگسرای  مدیر 
هزینه  برنامه ها  این  گفت:  کودک  هفته  برنامه های 
از سازمان دریافت  با بودجه ای که  و  خیلی کمی دارد 
داریم،  کار  دستور  در  برنامه   3 کودک  هفته  در  کردیم 
کودکان  توسط  بادبادک ها  جشن  آن  در  برنامه  اولین 
و  است  برگزاری  حال  در  که  برنامه  دومین  شد.  انجام 
نابینا است در هفته  سومین آن که مخصوص کودکان 

آینده در همین مکان برگزار خواهد شد.  
در  مراسم  این  تاثیرات  خصوص  در  راسخی نژاد 
درگیر  کودکان  بیشتر  متاسفانه  افزود:  کودکان  روحیه 
تلویزیون و شبکه های مجازی و ... هستند. در کودکان 
لذا  و جوش کمتر دیده می شود،  و نشاط، جنب  شور 
آن ها  انرژی  تخلیه  برای  فرصت  بهترین  برنامه ها  این 

خواهد بود.

خبر

خبر
کسب عنوان چهارمی بسکتبال 

باولیچر همراه دو خراسانی

دیدار نفس گیر و مهیج فینال تیمی جودو نابینایان و 
کم بینایان بین ایران و کره جنوبی با برتری سه بر دو کره 
به پایان رسید. رضا غالمی نیز از خراسان رضوی در این 

رقابت ها حضور داشت.
خراسان  نابینای  جودوکار  غالمی  رضا  دیدار  این  در 
مسابقه  در  کشورمان  کیلوگرم   66 منهای  وزن  رضوی 
نخست با نتیجه یک بر صفر برابر لی می شکست خورد. 
ادامه  را  مسابقه  پایانی  ثانیه  ده  مصدومیت  خاطر  به  او 

نداد.

در رقابت و در وزن منهای 73 کیلوگرم علی عباس نژاد 
ایپون تن  با امتیاز  برابر یانگ سو قرار گفت و در نهایت 
به شکست داد. در ادامه رقابت تیمی جودو بین ایران و 
کره جنوبی سیدامید جعفری در برابر رقیب کره ای در وزن 
81 کیلوگرم قرار گرفت و در کمتر از یک دقیقه با امتیاز 
ایپون تن به شکست داد و امید ایران برای کسب مدال بر 
باد رفت. کره ای ها در این دیدار به چهار وزن شرکت کرده 
بودند و به همین خاطر وحید نوری جودو کار وزن منهای 
90 ایران بدون حضور در مسابقه برنده اعالم شد. در دیدار 
برابر  و وزن +100 کیلوگرم محمدرضا خیرالله زاده  پنجم 
جودو کار سنگین وزن کره ای قرار گرفت و توانست حریف 

خود را با امتیاز ایپون شکست دهد.

کسب مدال نقره تیمی توسط 
جودوکار خراسان رضوی در جاکارتا

تیم ملی بسکتبال باویلچر بانوان ایران با حضور دو 
بندی  رده  دیدار  در  رضوی  خراسان  از  بسکتبالیست 
شکست  تایلند  برابر  جاکارتا  پاراآسیایی  بازی های 

خورد و عنوان چهارم را کسب کرد.
ملی پوشان کشورمان در این دیدار حساس کوارتر 
 6 بر   7 را  دوم  کوارتر  و   12 بر   13 نتیجه  با  را  اول 
نفع  به   18 بر   20 نتیجه  با  اول  نیمه  تا  کردند  واگذار 
در  همایون پور  آذر  شاگردان  برسد.  پایان  به  تایلند 
در  شدند.  پیروز  بر7   13 و  کرده  جبران  سوم  کوارتر 
به  تایلند  سود  به   9 بر   14 نتیجه  نیز  چهارم  کوارتر 
 40 بر   41 نتیجه  با  ایران  پوشان  ملی  و  رسید  پایان 

تن به شکست داده و تنها به خاطر یک امتیاز عنوان 
را کسب کردند.  پاراآسیایی جاکارتا  چهارم مسابقات 

دوره  در  ایران  بانوان  باویلچر  بسکتبال  ملی  تیم 
بود.  کرده  کسب  را  سوم  عنوان  مسابقات  این  قبل 
فتانه پورات و مهسا سعادت دو ملی پوش از خراسان 
مسابقات  ایــن  در  را  ملی  تیم  کــه  بــودنــد  ــوی  رض

کردند.  همراهی 

حضور ضلع سوم مثلث آتش یحیی در 
بازی با فوالد

جام  بــازی  در  گل محمدی  یحیی  که  حالی  در 
بازیساز   ksg مثلث  اضالع  از  یکی  فوالد  با  حذفی 
و گلزن خود را در به دلیل مصدومیت کشاله ران در 
اختیار نداشت، پزشکان پدیده در حال رساندن امین 
را  این هافبک تهاجمی خود  تا  نژاد هستند  قاسمی 

مهیای بازی لیگ برتر خود با فوالد کنند.
خود،  مصدومیت  لحظه  از  که  قاسمی نژاد  امین 
فیزیوتراپی می کند، از روز گذشته کار با توپ را نیز زیر 
نظر علی اعظم پزشک پدیده آغاز کرده تا به زودی به 
تمرینات گروهی و مرور تاکتیک صدرنشین لیگ برتر 

برای بازی حساس با فوالد بازگردد.

جوان  دوچرخه سواران  درخشش 
خراسان رضوی در کشور

دوچرخه سواران خراسان رضوی در مسابقات لیگ 
جوانان کشور دو مدال برنز و یک نقره کسب کردند.

از صبح روز گذشته لیگ دوچرخه سواری کشور در 
شهرداری  تیم  سه  آغازشد؛  تیم   12 باحضور  تهران 
نمایندگان  نیشابور  هیئت  و  نیشابور  خیام  طرقبه، 
پایان  در  بودند.  رقابت ها  این  در  رضوی  خراسان 
دوم  عنوان  توانست  نیشابور  خیام  تیم  رقابت ها  این 
امیرحسین  اسکرچ  در  همچنین  کند  خود  آن  از  را 
داوود  و  شد  سوم  طرقبه  شهرداری  تیم  از  محمدی 
نیشابور  هیئت  تیم  از  استقامت  در  آبــادی   محمد 
تیم  سه  با  رضوی  خراسان  ایستاد.  سوم  برسکوی 

بیشترین نماینده را در این رقابت ها داشت.

نقره کماندار خراسان رضوی در میکس 
کامپوند

نوری  هادی  ترکیب  با  ایران  کامپوند  میکس  تیم 
در  رضوی  خراسان  کماندار  شیرمحمدی  راضیه  و 
فینال تیراندازی باکمان مقابل تیم چین قرار گرفت 
و با نتیجه 149 بر 142 شکست خورد و عنوان نایب 
نیز  بندی  رده  مرحله  در  آورد.  دست  به  را  قهرمانی 
ژاپن  مقابل   141 بر   144 نتیجه  با  جنوبی  کره  تیم 
تیم  آورد.  به دست  را  و عنوان سوم  پیروزی رسید  به 
جاکارتا  پاراآسیایی  در  ایران  باکمان  تیراندازی  ملی 
کار خود  به  برنز  و یک  نقره  با کسب 2 مدال طال 2 

پایان داد.

روز  در  پدیده  نونهاالن  پیروزی   
هت تریک دروازه بان

در  پدیده  نونهاالن  تیم  چهارشنبه  ظهر  از  بعد 
سومین دیدار خود تیم پیشگامان قوچان را با نتیجه 

پرگل 4-0 شکست داد.

وحید داودی 
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

کوتاه از ورزش استان

بازیکنان تیم  فوتبال پدیده خراسان با حضور در شعبه 
بلوار خیام مشهد موسسه اعتباری کوثر ضمن افتتاح 
را  خود  هواداری  کارت  هواداری،  کارت  کوثر  حساب 

دریافت کردند. 
به گزارش روزنامه صبح امروز اعضای تیم بزرگساالن 
شعب  از  یکی  در  حضور  با  خراسان  پدیده  باشگاه 
کردند.  دریافت  کارت  پدیده  کوثر،  اعتباری  موسسه 
باشگاه  و  کوثر  اعتباری  میان موسسه  که  قراردادی  با 
هواداران  شد،  منعقد  خراسان  پدیده  فرهنگی ورزشی 
تیم فوتبال پدیده می توانند با مراجعه به شعب موسسه 
اعتباری کوثر در سراسر کشور، با ارائه مدارک الزم ثبت 
هواداران  کنند.  دریافت  پدیده کارت  و  کرده  حساب 
پدیده با استفاده از پدیده کارت که به شبکه شتاب نیز 
متصل است، می توانند حامی تیم پدیده خراسان در 
باشند. همچنین گفتنی است محل  درآمد  برتر  لیگ 
از  خراسان  پدیده  باشگاه  و  کوثر  اعتباری  موسسه 
تراکنش ها و گردش حساب  کاربران است و هیچ وجهی 

از هواداران باشگاه پدیده دریافت نمی شود. 
پدیده چراغ فوتبال خراسان رضوی

پدیده  باشگاه  قائم مقام  سرآسیایی  مجتبی 
درخصوص نتایج بازی این تیم اظهار کرد: خوشبختانه 
نتیجه گیری  لحاظ  از  خوبی  بسیار  رونــد  امسال  در 
داشتیم و موقعیت تیم با هشت بازی در صدر جدول 
است. دو بازی  در جام حذفی انجام دادیم که دو تیم 
بزرگ مثل ذوب آ هن در خانه حریف و فوالد را در مشهد 
شکست دادیم و به مرحله یک چهارم نهایی رفتیم. وی 
افزود: شرایط تیم از لحاظ فنی بسیار خوب است و در 
سازمان دهی تیم، تلفیق کادر فنی و بازیکنان تیم اتفاق 

خوبی در این مسیر افتاده است.
قائم مقام باشگاه پدیده در خصوص مشکالت مالی 
بیان کرد: متاسفانه از اول فصل درگیر مشکالت مالی 
هستیم، خدا را شکر با این اتفاق های خوبی که انجام 
شد عزم خود را جزم کردیم تا آورده خوبی از موسسه 
کوثر داشته باشیم. قبل از موسسه کوثر، شهردار مشهد 
کمک شایانی به تیم کرد و در مقاطعی مساعدت های 
خوبی انجام گرفت. امیدواریم با این قرارداد با موسسه 

کوثر از این چالش های بزرگ مالی خارج شویم.
روند  در  مالی  مشکالت  تاثیر  ــاره  درب سرآسیائی 
پیشرفت تیم تصریح کرد: خدارا شکر بازیکنان خوبی 

داریم و با حضور یحیی گل محمدی و بچه های بزرگ  تر 
این مشکالت مدیریت می شود. زندگی تمامی بچه ها 
ما  زمانی  می شود.  تامین  فوتبال  مسیر  همین  از 
زندگی  مسیر  دهیم،  قرار  شعاع  تحت  را  زندگی شان 
آن ها را دچار دست انداز کنیم در روند فنی و بازی آن ها 

تاثیرات منفی می گذارد و تیم را دچار بحران می کند.
حضور  دربــاره  پدیده  بزرگساالن  فوتبال  تیم  مدیر 
بازیکنان خارجی در تیم و استفاده از آن ها در ترکیب تیم 
عنوان کرد: در این فصل باریکن خارجی نداریم، البته 

با یک بازیکن برزیلی صحبت کردیم 
ولی متاسفانه هنوز کارهایش قطعی 
نشده است و ادامه مسیر در هاله ای 
همکاری  قطع  احتمال  و  ابهام  از 
گفت:  ــه  ادام در  وی  دارد.  ــود  وج
سرمربی  به  خارجی  بازیکن  گرفتن 
و کادرفنی برمی گردد و اگر احساس 
نیاز کنند باید آن شرایط را برای آن ها 

فراهم کنیم.
قائم مقام باشگاه پدیده درخصوص 
یحیی  تیم  با سرمربی  قرارداد  مدت 
حال  در  کــرد:  اظهار  محمدی  گل 
حاضر برای یک فصل با ایشان قرارداد 
ایشان  حتم  به طور  ولــی  بستیم، 

به قدری بضاعتش باال است که بتواند سالیان سال در 
استان خراسان رضوی پرچمدار این تیم باشد وکار فنی 
را برعهده بگیرد. وی افزود: فکر می کنم اگر مسیرمان 
در مباحث مدیریتی و بودجه روشن شود بعد می توان 
تصمیم گیری و برنامه ریزی برای بحث فنی انجام داد. در 

حال حاضر مجبوریم برای همین یک فصل برنامه ریزی 
کنیم، اگر بودجه قابل توجهی مشخص شود می توان 
با سرمربی قرارداد درازمدت ببندیم و شرایط بهتری را 

برای باشگاه و مردم فوتبال دوست مشهد رقم بزنیم.
سرآسیائی در پایان گفت: در این  روزهائی که حال 
مردم به خاطر مشکالت اقتصادی چندان خوب نیست، 
حال  می تواند  فوتبال  از  آمده  به دست  و  مثبت  انرژی 
مردم را خوب کند و روحیه بدهد. از مسئوالن و مدیران 
جامعه  در  حاکم  شرایط  این  به  دارم  تقاضا  استانی 
رسیدگی کنند و با مشارکت خودشان 
شور و شادی و شعف را به مردم تزریق 
کنند. چراغ فوتبال خراسان رضوی با 

تیم پدیده هرروز پرنورتر گردد.
صدرنشینی در جدول

تیم  هافبک  خلعتبری  محمدرضا 
پس  تیم  موفقیت  عامل  درباره  پدیده 
از شکست در برابر پیروزی اظهار کرد: 
را  شیرین  برد  تا   5 بــازی  این  از  قبل 
تجربه کردیم  و در برابر ذوب آهن و فوالد 
بردیم و با تراکتور مساوی کردیم. تمامی 
مشترک  هدف  یک  به دنبال  بازیکنان 
هستند و آن صدرنشینی تیم در جدول 
حضور  با  گفت:  وی  اســت.  بازی ها 
یحیی گل محمدی شاهد تغییر و تحوالتی در سیستم 
بازی هستیم و امیدوارم با این تمرینات خوب تیم موفق 

شود و تا پایان فصل این روند ادامه داشته باشد.
هافبک تیم پدیده در رابطه با مشکالت مالی تیم و 
اثرپذیری آن در بازیکنان تیم گفت: بعضی از بازیکنان 

از سال گذشته طلبکار هستند و پرداختی ها به صورت 
پراکنده انجام می شود. باشگاه پدیده به این فکر است 
به ذکر  الزم  افــزود:  وی  ســازد.  برطرف  را  مشکالت  تا 
است از زحمات آقایان سرآسیائی و حیدری قدردانی 
این  را دارد، در  تیم  کنم و در اصل حیدری حکم پدر 
2 سال زحمات فراوانی را کشیدند و حمایت های مالی 
خوبی انجام دادند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا با 
کسب امتیازات قابل قبول، جواب محبت ها و حمایت 

هواداران تیم را بدهند.
هوادار کارت کوثر 

با محمدرحیم گلبداغی مدیر  این گزارش  ادامه  در 
موسسه  شمالی  و  رضوی  خراسان  استان های  شعب 

اعتباری کوثر به  گفت وگو نشستیم.
ابتدا وی در خصوص فعالیت موسسه مالی و اعتباری 
کوثر بیان کرد: این موسسه از سال 89  به موسسات 
مالی دارای مجوز قرار گرفت و با 350 شعبه در سطح 
رضوی  خراسان  استان  سطح  در  شعبه   13 و  کشور 
مردم،  عموم  به  را  خود  اعتباری  و  بانکی  خدمات 

بازنشستگان و نیروهای مسلح انجام دهد.
مدیر موسسه اعتباری کوثر با نظر به  این که اسپانسر و 
حامی مالی دیگر قدیمی شده است و باید از روش های 
هوادار  بحث  اکنون  کرد:  اظهار  کرد،  استفاده  نوین 
کارت کوثر حرکتی نو و جدید است، هر فردی در کشور و 
استان خراسان رضوی طرفدار هر ورزشی است می تواند 
فدراسیون  و  هیات  از  کوثر  کارت  هــوادار  دریافت  با 
خودش حمایت کند. به خصوص با کارت هوادار کارت 

کوثر پدیده از تیم فوتبال پدیده حمایت کند. 
گلبداغی با تشریح طرح کوثر کارت هواداری گفت: 
هواداران تیم فوتبال پدیده می توانند با افتتاح حساب 
شتابی در موسسه کوثر، کارت بانکی خود را با لوگوی 
از  بعد  و بالفاصله  تیم مورد عالقه شان دریافت کنند 
وی  شوند.  مند  بهره  آن  مزایای  از  کارت  شدن  فعال 
تصریح کرد: این تراکنش بدون هیچ کسر مبلغی انجام 
می گیرد و عملیات آن به یک میانگین تبدیل می شود 
و در نهایت بین 2 تا 5 درصد به تیم مورد نظر کمک 

می شود. 
حرکت  یک  به دنبال  کوثر  موسسه  داد:  ادامــه  وی 
تیم  از  خودش  حمایت  باید  هوادار  و  است  اجتماعی 
در  اکنون  حرکت  این  دهــد.  نشان  عالقه اش  مــورد 
و  پرسپولیس  استقالل،  مثل  کشور  مطرح  تیم های 
تراکتورسازی انجام می شود، منتها در خراسان رضوی 
با تیم پدیده قرارداد بستیم و امیدواریم کمک های مالی 

خوبی انجام گیرد. 
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5.آب بنوشید

هیدراته  را  بدنتان  می شود،  سرد  هوا  وقتی  حتی 
اغلب  مــردم،  نیست،  گرم  هوا  وقتی  ــد.  داری نگاه 
اما هیدراته ماندن  کمتر احساس تشنگی می کنند، 
گرم،  هوای  در  ماندن  هیدراته  اندازه ی  به  پاییز  در 
باشد  یادتان  فرا می رسد،  پاییز  مهم است. وقتی که 
و کنترل  از ورزش  بعد  ترمیم بدن  به  برای کمک  که 

اشتها، مایعات مصرفی تان را به حداکثر برسانید.
6.چای بنوشید

بیشتری  چای  شدن،  گرم  برای  سرد،  هوای  در 
بنوشید. چای سیاه و سبز، حاوی آنتی اکسیدان هایی 
هستند که به دفع بیماری ها در طول فصل آنفوالنزا 
تغییر  زمان  تا  می توانید  نتیجه  در  می کنند،  کمک 

فصل، سالم و فعال بمانید.
7.از مصرف شیرینی در تعطیالت بپرهیزید

بزرگساالن  سالمت،  ملی  انستیتو  گفته ی  به 
زمان  در  کیلو  نیم  سالی  متوسط  بطور  چاق،  غیر 
بر  عــالوه  می کنند.  پیدا  وزن  افزایش  تعطیالت، 
ایجاد عادات ناسالم، انباشته شدن این وزن در طول 
برای جلوگیری  به چاقی شود.  زمان می تواند منجر 
مهمانی،  یا  خانه،  اداره،  در  شیرینی ها  مصرف  از 
مطمئن شوید که در طول روز، مقدار زیادی تنقالت 

سالم برای خوردن بهمراه دارید.
8.کارهای سخت روزانه را به ورزش تبدیل کنید

به گفته ی hEalth status، یک شخص 75 کیلویی 
با 30 دقیقه جمع کردن برگ ها با چنگک می تواند 135 
کالری بسوزاند. کارهای بیرون خانه را با تعیین اهداف 
با  تا  تبدیل کنید  بازی  به یک  یافتنی کوچک،  دست 

گذشت زمان به سوزاندن چربی کمک کرده باشید.
9.ورزش در اوایل روز

با  کنید.  ورزش  روز  طول  یا  صبح،  در  کنید  سعی 
تغییر زمان و زودتر غروب کردن آفتاب، زمان، دیرتر 
این مسئله،  واقعا هست، احساس می شود.  آنچه  از 
یک  انجام  می کند.  خسته تر  معمول  حد  از  را  مردم 
تضمین  را  ورزش  روز،  اوایــل  در  تمرینی  برنامه ی 
و  بعدازظهر  در  که  می دهد  را  امکان  این  و  می کند، 

شب، اعصاب آرامی داشته باشید.
10.در فعالیت هایتان تنوع ایجاد کنید

پایان  به  تابستان  و  می شود  سرد  هوا  هنگامیکه 
می رسد، با انگیزه ماندن می تواند سخت باشد. انجام 
ورزش،  در  متنوع  تمرینات  و  مختلف  فعالیت های 
و در طول فعالیت های مختلف،  ایجاد می کند  تنوع 

باعث ایجاد اعتماد به نفس می گردد. 
ادامه دارد...

خلعتبری:باحضور
یحییگلمحمدیشاهد
تغییروتحوالتیدر

سیستمبازیهستیمو
امیدوارمبااینتمرینات
خوبتیمموفقشودو
تاپایانفصلاینروند
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سالمت
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بزرگتراینمشکالتمدیریتمیشود
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مجید خروشی

ــرورش  مــدیــر کــل آمـــوزش و پ
ن  سا بدنی خرا تربیت  معاونان  درگردهمایی  رضوی 

حوزه  کارشناسان  و  مسئوالن  وپرورشی،کارشناس 
تربیت بدنی و سالمت گفت: براساس آنچه که در سند 
تحول بنیادین به دستگاه تعلیم و تربیت تکلیف شده 
است، چیزی حدود 65 درصد فعالیت های تربیتی بر 
این  همکاران  و  پرورشی  و  بدنی  تربیت  مربیان  عهده 

حوزه است.
دانــش آمــوزان  ــم  داری اعتقاد  ما  افــزود:  خدابنده 
و  ببینند  آمــوزش  را  زندگی  رسم  بایستی  مدرسه  در 
افزایش  آنان  در  را  نفس  عزت  و  اعتماد  و  خودباوری 
نشاط  ایجاد  ضمن  باید  رویکرد  همین  با  لذا  یابد، 

اولویت های  از  یکی  عنوان  به  دانش آموزان  در  معنوی 
اصلی و برنامه ای، برای دستیابی دانش آموزان به نشاط 
مسابقات  در  افــزود:  وی  کنیم.   تالش  نیز  جسمانی 
در  برتر  عناوین  کسب  با  کشور  دانش آموزان  ورزشی 
کلی  رویکرد  یافتیم.  دست  نخست  مقام  به  مجموع 
آموزش و پرورش استان این است که عموما کیفیت را به 
کمیت ها ارجحیت دهیم و بخش بزرگ این تحول باید 

در همین حوزه پرورشی و تربیت بدنی اتفاق بیافتد.
تصریح  رضوی  خراسان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
کرد: تشکیل هیات  های مختلف ورزشی درون مدرسه، 
که  گونه ای  به  مدرسه ای  درون  المپیادهای  برگزاری 
تمام دانش آموزان در برگزاری آن مشارکت داشته باشند 
و  نشاط  ایجاد  در  این دست می تواند  از  برنامه هایی  و 

پویایی برای دانش آموزان موثر واقع شود.

نشسته  والیبال  ملی  تیم 
فینال  مرحله  در  ایران  بانوان 
مصاف  به  جاکارتا  پاراآسیایی 

ــن  ــی و چ واگذار کرد  را  نتیجه  بر صفر   3 و  رفت 
در جایگاه نایب قهرمانی ایستاد.

و  شــد  ــاز  آغ چین  امتیازگیری  بــا  نخست  ســت 
توانستند 8 بر 4 پیش بیافتند. در ادامه این ست، باز 
چین بود که به امتیاز 12 رسید و این موضوع باعث 
اما  کند  فنی  استراحت  وقت  تقاضای  سلیمانی  شد 
در نهایت حریف با سرویس های مختلف توانست 25 

بر 13 به پیروزی برسد.
ست دوم نیز چین در امتیازگیری نسبت به بانوان 
والیبال نشسته ایران عملکرد بهتری داشت و 14 بر 
8 از شاگردان سلیمانی پیشی گرفت و در نهایت این 

پایان  به  چین  تیم  سود  به   17 بر   25 نتیجه  با  ست 
رسید.

شاگردان  ــدار  دی ایــن  ســوم  ست  ابتدای  در  امــا 
داشته  چین  با  پایاپایی  رقابت  توانستند  سلیمانی 
امتیاز  اختالف  توانست  هم  باز  حریف  اما  باشند 
خودش را با ملی پوشان ایران بیشتر کند و 14 بر 7 
 25 نتیجه  با  را  این ست  نهایت  در  ایران  افتد.  پیش 
بر   3 تیم چین در ست شماری  تا  کرد  واگذار   16 بر 
این  از  بعد  کشورمان  پوشان  ملی  و  شود  پیروز  صفر 
تیم در جایگاه نایب قهرمانی قرار گرفتند و موفق به 
آسیایی  پارا  بازی های  از  دوره  این  نقره  مدال  کسب 

جاکارتا شدند.
والیبالیست  دو  باشی  نداپنجه  و  زارعی  معصومه 

خراسان رضوی در ترکیب تیم ملی بودند.

نشسته  والیبال  ملی  تیم 
سرمربی  ــت  ــدای ه ــا  ب ایـــران 
بازی های  فینال  در  خراسانی، 
شکست  را  چین  جاکارتا،  پاراآسیایی 
بر  سه  شکست  با  ایران  ملی  تیم  شد.  قهرمان  و  داد 
در  عراق  و  چین  ژاپــن،  کره جنوبی،  تیم های  صفر 
تا در نهایت بدون  یافته بود  به فینال راه  نیمه نهایی 
واگذاری حتی یک ست، مقتدرانه قهرمان این دوره 

از رقابت ها شود. 
بابادی  به ذکر است مهدی  ایسنا، الزم  به گزارش 
بازیکن خراسانی و هادی رضایی سرمربی خراسانی 
مسابقات  این  در  ایــران  نشسته  والیبال  ملی  تیم 
بانوان  نشسته  والیبال  ملی  تیم  همچنین  بودند. 
با  جاکارتا  پاراآسیایی  بازی های  فینال  در  ایــران 

شکست از چین نایب قهرمان شد.
تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران در فینال این 
رقابت ها برابر چین قرار گرفت و در نهایت با شکست 
ایران  تیم  یافت.  دست  نقره  مدال  به  صفر  بر  سه 
نخست،  بازی  دو  در  اندونزی  و  ژاپن  شکست  با  که 
در  ژاپن  برابر  پیروزی  و  بازی سوم  در  از چین  باخت 
بود،  یافته  راه  مسابقات  این  فینال  به  نهایی،  نیمه 
در نهایت با شکست برابر چین به مدال نقره بسنده 
پنجه  ندا  و  زارعی  معصومه  است،  ذکر  به  الزم  کرد. 
مسابقات  این  در  حاضر  خراسانی  بازیکن  دو  باشی 
ایران  بانوان  نشسته  والیبال  است،  گفتنی  بودند. 
برنز  مدال   2014 اینچئون  پاراآسیایی  بازی های  در 

کسب کرده بود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی

65 درصد فعالیت های تربیتی بر عهده مربیان تربیت بدنی است
نایب قهرمانی والیبال نشسته بانوان با حضور خراسانی ها 

در جاکارتا
شاگردان رضایی، قهرمان بالمنازع آسیا

خبر
برتر  لیگ  در  قابلی  نماینده های  همیشه  که  مشهد 
سال  دومین  برای  امسال  است  داشته  کشور  هندبال 
متوالی است که از داشتن نماینده در لیگ برتر کشور 

باز می ماند.
حضور  عدم  و  شد  آغــاز  کشور  هندبال  برتر  لیگ 
قطب های  از  یکی  همواره  که  مشهد  از  نماینده ای 

هندبال کشــور بوده اســت بدجور به چشم می آید.
هندبال  ــوان،  ج خبرنگاران  باشگاه  ــزارش  گ به 
مشــهد در روزگاران نه چندان دور بــا تیم هایی، چون 
مشهد،  کارتن  دخانیات،  مشهد،  صنایع  ابومســلم، 
به  را  زیادی  پوشان  ملی  ثامن،  داروســازی  و  مقاومت 
تیم ملی معرفی می کرد و همواره در مسابقات کشوری 

حرف های زیادی برای گفتن داشــت.
تمام این هــا درحالی بود کــه بعد از انصراف مجموعه 
به مدت 8 سال مشهد در  تیم داری  از  کارتن مشــهد 
البته در سال 83 هم  نداشت؛  نماینده ای  لیگ کشور 
به  که  داشت  لیگ  در  ثامن  نام  به  نماینده ای  مشهد 
دلیل نبود اسپانسر مالی پس از یک سال منحل شــد تا 
اینکه در ســال 91مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج 
هندبال مشهد را تحت پوشــش قــرار داد و موفقیت های 

نماینده مشهد در لیگ برتر دوباره آغاز شد.
لیگ  در  حضورش  اول  سال  همان  در  مشهد  ثامن 
برتر هندبال به مقام قهرمانی رسید. اما با تالش مالک 
هم نامشان در سبزوار، جام را با قوانین عجیب وغریب 
ثامنی های مشهد در سال 92- آن ها کردنــد؛  تقدیم 

93 به مقام دوم رسیدند و سال بعد هم عنوان سومی 
مسابقات را از آِن خود کردند.

مالی  مؤسسه  برای  وغریب  عجیب  اتفاقات  از  بعد   
مجموعه،  این  شــدن  منحل  و  الحجج  ثامن  اعتباری 
ساله  هشت  غربت  روزگار  بــه  دوباره  مشهد  هندبال 

بازگشت.
مشهدی ها نه تنها در لیگ برتر 2 سال اخیر شــرکت 
نکردند، بلکه تالششان برای جذب اسپانسری دیگر و 

حضور در لیگ برتر هندبال هم ناکام ماند.
جذب  برای  که  تکاپویی  تمام  باوجود  هم  امسال 
حامی و تیم داری مشهد در لیگ برتر صورت گرفت، 
که  غیبتی  اســت؛  خالی  لیگ  این  در  مشهد  جای 
این رشته ورزشی دلیل اصلی  از کارشناسان  بسیاری 
که  اسپانسری  کنند؛  می  عنوان  اسپانسر  نبود  را  آن 
گاه با حمایت بی حساب و کتابش، مثل مؤسسه مالی 
روی  به  را  خوشبختی   درهای  الحجج  ثامن  اعتباری 
در  حضور  عدم  یعنی  نبودش  گاه  و  کند  می  باز  تیم 

باالترین سطح مسابقات کشوراست.
عبدالله کافی، از پیشکسوتان هندبال مشهد و دبیر 
حضور  درباره  رضوی،  خراسان  هندبال  هیئت  اسبق 

هندبال  برتر  لیگ  در  مشهد  از  نماینده ای  نداشتن 
من  نظر  به  اما  است  مهم  هم  اسپانسر  مسئله  گفت: 
چند  برمی گردد.  حمایت ها  به  هم  مشکل  از  بخشی 
و  شد  اداره  سرپرست  با  و  رئیس  بدون  هیئت  ســال 

همین مسئله به هندبال مشهد ضربه زد.
وی افزود: تربیت بدنی مشهد هم باید حمایت هــای 
الزم را از هیئت هندبال مشهد انجام می داد؛ وقتی یک 
هیئت حتی زمینی برای تمرین در اختیار ندارد، خب 

چــه انتظاری از آن می توان داشت؟
مشهد  هندبال  می کنم  فکر  من  کرد:  تصریح  کافی 
با  و  کردند  قیچی  را  َپرش  که  است  کبوتری  همچون 
این شرایط نمی تواند بَپرد و انتظارپریدن داشتن از او 

اشتباه است.
اصغر سهمی، یکی از مربیان و کارشناسان هندبال 
پاسخگوی  باید  فدراسیون  گفت:  باره  این  در  مشهد، 

این شرایط باشد و باید از مدیران هیئت هندبال پرسید 
که چرا شرایط را به گونه ای فراهم نمی کنند که مشهد 

نماینده ای در لیگ برتر داشته باشد.
امر  این  بــرای  باید  میکنم  فکر  من  افزود:  سهمی 
نگاه  شما  کرد.  صــرف  را  خواســتن  فعل  فقط  مهم 
کنید امروزدر سبزوار قاسم شعبانپور با تالش خــودش 
تیمی  مجلس  در  شــهر  این  نماینــده  کمک های  و 
هیچ  تیم  این  بازیکنان  اکثر  که  کرده  جور  و  جمع  را 
را  شــرایط  این  ما  مشهد  در  چرا  ندارند؛  مالی  توقع 

نمی توانیم فراهم کنیم؟
مشهد  در  هندبال  تیم های  اســبق  سرمربی 
از  فوتبال  همین  در  ببینید  شما  کــرد:  خاطرنشان 
دنبال  ایران  نقــاط  اقصی  کوچک  بسیار  شــهرهای 
فوتبال  در  باال  لیگ های  در  حضور  برای  مجوزگرفتن 
کشور هستند، اما ما به چه راحتی پشت عباسی ها را 
خالی می کنیم این یعنی مدیران ما در این شهر به فکر 
این چیز ها نیستند؛ در برخی هیئت های ما در همین 
بنشــینند،  هم  دور  که  است  این  فقط  کارشان  شهر 

چایی بخورند و غیبت کنند! 
گفتنی است در کنار تمام عللی که سبب شده است 
هندبال مشهد از داشــتن یک تیم در لیگ برتر هندبال 
که  کرد  توجه  هم  مسئله  این  به  باید  باشد،  محروم 
بسیاری از استان ها و شهرهای بزرگ کشور هم در لیگ 
اعالم  تاکنون  که  تیم هایی  از  برخی  و  ندارند  تیم  برتر 
آمادگی کردند تا در لیگ برتر هندبال شرکت کنند، به 

دلیل مشــکالت مالی از لیگ کنار کشیده اند.
کشور  در  که  مشهد  در  تنها  نه  هندبال  یعنی  این 
هر  از  بیش  شاید  که  شرایطی  دارد؛  بحرانی  شرایطی 
برگزاری  در  که  است  ضعیفی  فدراسیون  دار  وام  چیز 

یک لیگ مرتب و منظم هم ناتوان است.

جای خالی هندبال خراسان در لیگ برتر

اختصاصی صبح امروز با تیم پدیده

پدیده چراغ فوتبال خراسان
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139760306012001387 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید سیاوشی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 72 صادره از کاشمر در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت 151/10 مترمربع ازپالک5230 فرعی 
از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر خریداری از مالک رسمی آقا/خانم اداره اوقاف محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در 
صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/06
محمد محمدزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306013000856 – 1397/04/27 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی دهقانی نوقابی فرزند 
رجبعلی بشماره شناسنامه 88 و کدملی 0919637698 صادره از گناباد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 275/76 مترمربع از پالک شماره 364 فرعی از 4 اصلی واقع دراراضی نوقاب بخش 
یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای عبدالرحیم قاسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/06

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306013001064 – 1397/06/06 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد بنائی فرزند محمد باقر 
بشماره شناسنامه 3223 و کدملی 0918671930 صادره از گناباد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 212/32 مترمربع از پالک شماره 613 فرعی از یک اصلی واقع دراراضی علی آباد بخش یک 
حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای حسن صادقی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/06

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13976036007000890-1397/06/27 کالسه 
96/13 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا 
رضوانی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 12493 صادره از تربت جام در یک باب منزل به مساحت 200 متر مربع پالک شماره 14 فرعی از 166 -  اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد حوزه 
ثبت ملک تربت جام واقع در ساحل- نبش ساحل 12 خریداری از مالک رسمی آقای احمد ناصری نامدار محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/19
سید مجتبی جوادزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139760306012001390 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید ساالریان فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 4107 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 311/68 متر مربع ازپالک 3027 اصلی واقع در 
بخش یک حومه کاشمر خریداری از مالک رسمی خانم مهرانگیز جالینوس زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/06

محمد محمدزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139760306012001243 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای موسی بلقوری فیض آباد فرزند حسین بشماره شناسنامه 334 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت172/80 مترمربع ازپالک 242 فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه 
کاشمر خریداری از مالک رسمی آقای حسین بلقوری فیض آباد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/06

محمد محمدزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306013001175– 1397/06/20 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سلمان گلک خیبری فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 38 
و کدملی 0919945090 صادره از گناباد در ششدانگ یکباب مغازه تجاری به مساحت 37/43 مترمربع از پالک شماره 1918 فرعی از یک اصلی واقع دراراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل 
مالکیت مشاعی متقاضی و خریداری شده از آقای قدرت اله گلک خیبری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه 

قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/06

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306013001173– 1397/06/20 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهره اسماعیلیان فرزند حسین بشماره شناسنامه 92 و کدملی 
0919328350 صادره از گناباد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه تجاری به مساحت 23/07 مترمربع از پالک شماره 1918 فرعی از یک اصلی واقع دراراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از 
محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/06

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306271001327 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ خانم نرگس صالحی تبار فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 17242 صادره 
از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 116/92 متر مربع قسمتی از پالک 2 فرعی از 56 اصلی بخش 9 مشهد واقع در تلگرد صاحبدالن 2 بعد از بیمارستان 22 بهمن کوچه اول سمت راست پالک 9 خریداری 
از مالک رسمی آقای رمضان قهرمان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 740
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/06

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهی مزایده اموال )مرحله اول(
به موجب پرونده ی اجرایی کالسه شماره 51/961086 صادره از حوزه شماره 247 شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه آقای/خانم عباس بازنام پور جمعا به اموال به جا مانده از تخلیه بابت اصل خواسته و خسارت 
تاخیر تأریه در حق محکوم له آقای/خانم 1- حسن کاشانی 2- محمدرضا کاشانی محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچ گونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در 
قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/08/05 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد واقع در اجرای احکام مدنی شورا 
میدان میرزاکوچک خان از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید میتوانند ظرف پنج روز قبل از برگذاری مزایده 

مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود. ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد. اموال مورد مزایده عبارت است از: 
1- یخچال 12 فوت مستعمل و خراب 2- اجاق گاز مستعمل و خراب 3- تعداد دو عدد فرغون مستعمل 4- تعداد 23 عدد کفی قالب بدون قالب 5- تعداد 11 عدد قالب آماده با کفی 6- تعداد هفت عدد قالب بدون کفی 
7- یک دستگاه باالبر قالب کامل 8- تعداد دو دستگاه برش کامل 9- گاو صندوق مستعمل و ضایعاتی 10- یک دستگاه لیفتراک 3 تنی مستعمل و خراب 11- یک عدد پمپ گازوئیل مستعمل و خراب 12- یک دستگاه 
بونکر وسیوی سیمان پنجاه تنی که در محل نصب می باشد 13- یک دستگاه بتن ساز نصب شده در محل 14- منبع آب 20 هزاری مستعمل 15- منبع آب یا گازوئیل مستعمل دو هزاری 16- دو عدد نوار نقاله نصب شده 
در محل 17- یک دستگاه قیف الیه سنگ آبی رنگ نصب در محل 18- تعداد 34 شاخه لوله داربست 6 متری مستعمل 19- یک عدد پله فلزی آبی رنگ مستعمل 20- تعداد 14 بسته بلوکه سیمانی 80 عددی 21- تعداد 
پانزده عدد تخته پالت مستعمل 22- تعداد دو عدد مخزن آب 3 هزاری مستعمل فلزی 23- مقداری ضایعات بلوکه سیمانی 24- تعداد 9 عدد بشکه پالستیکی خالی 220 لیتری 25- پمپ گازوئیل مستعمل قرمز رنگ 
بدون لوازم جانبی 26- مقداری لوله خرطومی پالستیکی پوسیده و مستعمل 27- یک عدد پمپ مستعمل و خراب داخل انبار 28- یک عدد قوطی برق مستعمل و خراب 29- دو عدد پروانه فن مستعمل 30- کابینت 1/5 

متری مستعمل 31- تلویزیون چوبی و مستعمل خراب که طبق نظر کارشناسی به مبلغ 327/000/000 ریال معادل سی و دو میلیون و هفتصد هزار ریال ارزیابی گردیده است. 
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد مقدس-شیرخانی

ی
مفقود

ی
مفقود

مجوز سالح به شماره 260076-6 کالیبر 12 مدل یک لول ساچمه 
محمدحسن  به  مربوط  پاکستان  ساخت  چخماقی  پر  ته  زنی 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  غالمعلی  فرزند  تیموری 

می باشد

مدل  هیرمن  سیستم  موتورسیکات  به  مربوط  سند  برگ  سه 
تنه  شماره  و   ۰۱۲۵N۲P۲۱۰3۰7 موتور  شماره  به   1395
N۲P۱۲5C9548468مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد

خبر

بهداشت،  وزارت  پزشکي  تجهیزات  و مدیرکل  وزیر  مشاور 
درمان و آموزش پزشکي گفت: امسال برنامه ریزي ویژه اي 
براي صادرات تجهیزات پزشکي انجام شده تا در این حوزه 
ایران  از  برابري معادل 240 میلیون دالر صادارت  رشد 10 

محقق شود.
افزایش 10 برابری صادرات تجهیزات پزشکی

رضا مسائلی در مراسم گشایش پانزدهمین نمایشگاه بین 
وابسته  صنایع  و  دندانپزشکي  پزشکي،  تجهیزات  المللي 
حوزه سالمت در محل نمایشگاه بین المللي مشهد افزود: 
دو اتفاق خیلی مهم در حوزه تجهیزات پزشکی برنامه ریزی 
پزشکی  تجهیزات  برابری   10 صادرات  ابتدا  که  است  شده 
دالر  میلیون   24 از  یعنی  این  که  است  قبل  سال  به  نسبت 
افزود:  وی  رسیده ایم.  سال  در  میلیون   240 به  صــادرات 
تجهیزات  قوانین  نظام  در  بنیادی  تحول  موضوع،  دومین 
پزشکی ایران بوده است. بر این اساس این نظام مطابق نظام 

تجهیزات پزشکی اتحادیه اروپا برنامه ریزی میشود.
کیفیت  ارتقاي  منظور  به  بهداشت  وزارت  داد:  ادامه  وي 
استانداردهاي  رعایت  پزشکي  تجهیزات  صادرات  و  تولید 
اتحادیه اروپا را الزامي کرده است. این مهم منجر به افزایش 
صادرات تجهیزات پزشکي ایران به کشورهاي هدف از جمله 
خلیج  حوزه  کشورهاي  و  افغانستان  عراق،  میانه،  آسیاي 

فارس می شود.
گفت:  بهداشت  وزارت  پزشکي  تجهیزات  مدیرکل 
پایگاههاي صادراتي طراحي شده اند  به عنوان  شرکت هایي 
که اساسا ماموریت آن ها رقابت با سایر برندها درکشورهاي 
منطقه است لذا رشد 10 برابري صادرات تجهیزات پزشکي 
با کمک همین شرکت ها محقق می شود. وي  امسال  ایران 
افزود: هم اینک تجهیزات پزشکي به 255 کشور دنیا صادر 
مي شود و ایران پاویون مستقل در چهار نمایشگاه تراز اول 
بین المللي و رتبه یک دنیا را دارد. حوزه تجهیزات پزشکي 
در ایران بسیار وسیع است بطوري که دو هزار و 200 شرکت 
داخلي و شش هزار و 100 نمایندگي شرکتهاي خارجي در 

این حوزه فعالیت دارند.
مسائلي ادامه داد: هم اینک 6هزار قلم دارو و 280 هزار 
مي  تولید  ایــران  در  پزشکي  تجهیزات  حوزه  در  کاال  قلم 
و  بنیان  دانش  شرکتهاي  داخلي،  تولیدکننده  هزار  و  شود 

متخصصان جوان و دانشمند کشورمان در این بخش فعال 
در  پزشکي  تجهیزات  تولید  حوزه  رشد  گفت:  وي  هستند. 
 9.1 حدود  و  برابر  دو  تقریبا  جهاني  رشد  به  نسبت  ایران 
درصد است. بر این اساس حوزه تولید تجهیزات پزشکی با 

رشد قابل مالحظه ای در حال پیشرفت است.
آگاهي  با  چارچوب  این  در  افزود:  بهداشت  وزیر  مشاور 
و  ایــران  پزشکي  تجهیزات  کنندگان  تامین  فعالیت  و 
دشواري هاي  وجود  با  حوزه  این  با  مرتبط  دانشگاه هاي 
کار، به هیچوجه از برنامه سند چشم انداز توسعه 20 ساله 
رگوالتوري  نظام  در  بنیادین  تحول  نیستیم.  عقب  کشور 
رگوالتوري  براساس  نظام  این  و  ایجاد  پزشکي  تجهیزات 
تجهیزات پزشکي ایران برنامه ریزي شده بطوري که بسیاري 
تاییدیه هاي  ایران  در  پزشکي  تجهیزات  تولیدکنندگان  از 

اتحادیه اروپایي را دارند.
ایجاد  از  جلوگیري  براي  همچنین  داد:  ادامه  مسائلی 
برنامه ریزی هایی  اخیرا  پزشکي  تجهیزات  تولید  در  اختالل 
دانشگاه هاي  همکاري  چارچوب  این  در  و  گرفت  صورت 
و  کارشناسان  اساس  این  بر  شد.  هماهنگ  پزشکي  علوم 
مدیران تجهیزات پزشکي دانشگاه ها تامین تجهیزات را رصد 

و اطالعات مربوطه را در سامانه مدیریت تجهیزات پزشکي 
کشور ثبت می کنند.

تصمیم  آن  اساس  بر  و  پردازش  اطالعات  این  گفت:  وی 
گرفته مي شود که در ارتباط با یک کاال چه اقدامي  صورت 

گیرد تا در تامین تجهیزات پزشکی دچار مشکل نشویم.
مشاور وزیر بهداشت کمبودها در حوزه تجهیزات پزشکي 
به  بیان کرد: گروه نخست مربوط  و  را شامل سه گروه ذکر 
ارز  اختصاص  با  است  قرار  و  آنها  اولیه  مواد  قیمت  افزایش 
دولتي، نرخ اصالح شود. گروه دوم مربوط به تولیدکنندگاني 
است که در تولید برخي اقالم دچار مشکلند لذا فراخواني 
در بازار داده مي شود تا تولیدکنندگان دیگر در یک فضاي 
افزود:  را برعهده گیرند.وي  تولید آن وسیله  بتوانند  رقابتي 
گروه سوم مربوط به تجهیزات پزشکي مي شود که دانشگاه 
خصوص  این  در  اند.  نکرده  اقدام  آن  براي  پزشکي  علوم 
موضوع  مورد  در  قطب  دانشگاههاي  محوریت  با  است  قرار 

برنامه ریزی شود.
مدیرکل تجهیزات پزشکي وزارت بهداشت گفت: تحریمها 
خللي در تولید تجهیزات پزشکي ایران ایجاد نمي کند زیرا 
فضا رقابتي است و اگر کشوري حاضر نباشد با ایران تجارتي 

داشته باشد سایر رقبا با طیب خاطر وارد این عرصه می شوند 
و جای آن ها را می گیرند. 

بهتر  درمان  به  کمک  راستای  در  پزشکی  تجهیزات  نمایشگاه 
پزشکان

در ادامه این نشست، رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
تجهیزات  بین المللی  نمایشگاه  برگزاری  هدف  با  رابطه  در 
پزشکی گفت: این نمایشگاه ها برای اینکه شرکت های تولید 
تجهیزات پزشکی بتوانند خودشان را معرفی کنند وهم چنین 
فعالیت  پزشکی  عرصه  در  که  کسانی  سایر  و  پزشکان  برای 
می کنند بسیار مفید خواهد بود. وی افزود: متخصصان بر 
اساس نیاز های خود از تجهیزات پزشکی استفاده می کنند و 

تجهیزات پزشکی یکی از ارکان اصلی درمان بیماران است.
ما  پزشکی  تجهیزات  هرچه  کــرد:  خاطرنشان  ــی  داراب
می کنند  درمان  بهتر  پزشکان  هم  باشد  بهتر  و  پیشرفته تر 
وهم مردم راضی تر هستند. مردم ما الیق بهترین ها هستند.

معرفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی
مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد در خصوص افتتاح 
تجهیزات  نمایشگاه  گفت:  پزشکی  تجهیزات  نمایشگاه 
برگزار  یکبار  سال   2 هر  معمول  به طور  درگذشته  پزشکی 

نشده  برگزار  کنون  تا   94 سال  از  نمایشگاه  این  می شدکه 
بود، اما امسال علی رغم همه محدودیت های موجود تالش 

کردیم این نمایشگاه به طور جدی برگزار شود.
علیرضا هوشنگ نژاد افزود: این نمایشگاه در مساحت 2 
هزار و 500 متر و با حضور 70 شرکت داخلی و خارجی در 

حال برگزاریست.
این  گفت:  نمایشگاه  این  برگزاری  هدف  با  رابطه  در  وی 
نمایشگاه با هدف معرفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، 
بیمارستانی،آزمایشگاهی، دندانپزشکی و محصوالت وابسته 
به پزشکان، بیمارستان ها و مراکز درمانی برگزار شده است. 

تعداد  نمایشگاه  این  در  کرد:  نشان  خاطر  هوشنگ نژاد 
های  استان  از  بازرگانی  و  خدماتی   ، تولیدی  واحــد   70
مختلف کشور حضور دارند. همچنین این نمایشگاه میزبان 
ایتالیا، آمریکا  نمایندگی های خارجی از کشورهای آلمان، 
وتایوان  پاکستان،ترکیه  اکراین،  لهستان،   ، چین   ، ،ژاپن 

است.
دوره  دو  نمایشگاه  این  برگزاری  ضمن  :در  افــزود  وی 
آموزشی نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی و دوره آموزشی 

مانیتورینگ عالیم حیاتی برگزار خواهد شد.
المللي  بین  نمایشگاه  پانزدهمین  است  به ذکر  الزم   
حوزه  وابسته  صنایع  دندانپزشکي،  پزشکي،  تجهیزات 
توانبخشي(  و  بیمارستاني  )دارویي،آزمایشگاهي،  سالمت 
حوزه  این  کنندگان  تامین  و  تولیدکنندگان  معرفی  هدف  با 
مراکز  و  بیمارستان ها  پزشکان،  به  وابسته  محصوالت  و 
درمانی در مشهد برپا شده است. در این چارچوب 70 واحد 
خراسان  تهران،  استانهاي  از  بازرگاني  و  خدماتي  تولیدي، 
رضوي، خراسان شمالي، اصفهان، سمنان، مازندران، یزد، 
عرضه  را  خود  تولیدات  قم  و  البرز  قزوین،  گیالن،  فارس، 
کرده اند. همچنین نمایندگیهاي کشورهاي آلمان، ایتالیا، 
تایوان  و  پاکستان  اوکراین،  لهستان،  چین،  ژاپن،  آمریکا، 
آخرین محصوالت خود را در رسته هاي تجهیزات پزشکي و 
دندانپزشکي و صنایع وابسته حوزه سالمت در این چارچوب 

معرض بازدید عموم قرار داده اند. 
صبح   10 ساعت  از  مهر   22 الی   19 از  نمایشگاه  این 
المللی  بین  نمایشگاه  دائمی  محل  در  بعدازظهر  الی17 

مشهد پذیرای عالقمندان میباشد

امام علی )ع(فرمودند:
هیچ یک ازشما مزه ایمان را نخواهد چشــید تا اینکه بداند، آنچه به او رسیده، نمی 

توانست به او نرسد و آنچه به او نرسیده ممکن نبود به او اصابت کند و برسد

آنچه در قرآن کریم به عنوان شــرح وظایف انبیا )ع( بازگو شــد، در کلمات سخنگوی وحی، یعنی حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب)ع( به صورت 
عصاره و خالصه بازگو شد. وقتی آن حضرت)ع( هدف بعثت و رسالت انبیا)ع( را تبیین می کند. نمی گوید: انبیا آمدند تا بر مردم آیات الهی را تالوت کنند، 
یا آنها را عالم به کتاب و حکمت کنند یا آنها را مهذب کنند، بلکه این سه وظیفه را جمع بندی کرده و عصاره آنها را با یک جمله این چنین تبیین می فرماید: پیام 

آوران الهی آمدند تا با اثاره گنجینه های دل در مردم ثوره ایجاد کنند:»و یثیروا لهم دفائن العقول« ثوره به معنای انقالب است. 
امام خمینی بنیان مرصوص224

ارموز رتا دسترس رفدا نیست
و اندیشه رفدات هب زج سودا نیست

ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست
کاین باقی عمر را بها پیدا نیست

خیام
طلوع آفتاب فردا: 05:37اذان مغرب: 17:17 

اذان صبح فردا: 04:13

نیمه شب شرعی:22:36

غروب آفتاب:16:59 

شعر
روز حدیث اوقات اسرا

شرعی

اذان ظهر: 11:18

مشاور وزیر بهداشت تاکید کرد:

الزام تولید کنندگان تجهیزات پزشکی به رعایت استانداردهای اتحادیه اروپا
پانزدهمین نمایشگاه بین الملی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و صنایع وابسته در مشهد افتاح شد


