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کاری  یک  ک��ی روش  اگر  حاال  می گوید  ملی  تیم  اسبق  مهاجم 
دل مان  کجای  را  دستیارش  اما  است،  کی روش  می گوییم  می کند، 

بگذاریم.

در صفحه 7 بخوانید

 خداداد عزیزی 
 دستیاران کیروش را کجای دلم بگذارم

مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری مشهد 
مطرح کرد

نظارت های بازرسی شهرداری 
برای مچ گیری نیست

رئیس نظام پزشکی مشهد 

  حمله به پزشک مشهدی را 

قانونی پیگیری می کنیم

نشست خبری تیراندازی باکمان برگزار شد

صعود ۱۲ پله ای تیراندازی باکمان 
خراسان رضوی در کشور

انتخابات سال آینده مجلس 
استانی می شود؟!

گفت وگو با یک هنرمند موسیقی

تمام سبک های موسیقی با پیانو 
قابل اجراست

در نشست خبری به مناسبت هفته پیشگیری از سکته 
مغزی مطرح شد

سکته مغزی قابل درمان

محمد رضا کالئی یک بار دیگر بخت با او یار شد تا در گام نخست سرپرست 
شهرداری شود شاید ، او حدود یک سال قبل در جمع سه نفر نهایی برای 

انتخاب شهردار قرار داشت اما از رقابت با تقی زاده خامسی و غالمرضا انصاری 
انصراف داده و به تهران رفت و پس از مدتی که...

آفتاب پاییز در پاستور آنقدرها هم کم رمق نیست و برخی را از سایه درآورده است. 
سعید جلیلی که بعد از عدم پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 خود را 
سرگرم دولت در سایه کرده بود، این روزها به تکاپو افتاده است. آنتن گرفتن چهره 
های نزدیک به او در رسانه ملی تنها یک وجه از این تکاپو است. خودش نیز فعال 

است. از نمایشگاه...

کالیی روی صندلی 
شهرداری

خروج از سایه 

علوم  دانشگاه  اعصاب  و  مغز  گروه  علمی  هیئت  عضو 
اینکه سکته های مغزی شایع  به  با اشاره  پزشکی مشهد، 

ترین علت ناتوانی در جهان به شمار می رود...
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آبان ماه  زعفرانی

در این شماره می خوانیم

کسب وکارهایی که در پاییز جان می گیرند؛

گفت و گوی ویژه

گزارش ویژه

با  اجرای قانون بازنشستگی در شهرداری مشهد تقی زاده خامسی رفت، کالئی سرپرست شدتحلیل روز

نگاه جلیلی به انتخابات 1400

دم
 مق

ی
جب

ی ر
ض

رت
س:م

عک



2سیاست s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mW w w. s o b h e - e m r o o z . i rاقتصاد 3W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m

سرویس سیاسی

سرویس اقتصادی

تحلیل روز

سال  بهار  در  اسالمی  ش��ورای  مجلس  نمایندگان 
را  مجلس  انتخابات  ش��دن  استانی  ط��رح  94کلیات 
و  بررسی  برای  طرح  این  که  شد  مقرر  و  کردند  تصویب 
در  تا  شود  ارج��اع  شوراها  کمیسیون  به  اشکاالت  رفع 
نهایت به صورت دو شوری در مجلس مورد بررسی قرار 
گیرد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای 
اسالمی کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس را 
از  و 9 رای ممتنع  با 149 رای موافق، 69 رای مخالف 
تصویب  به  مجلس  در  حاضر  نماینده   233 مجموع 
رساندند. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز 
اعالم کرده بود که این طرح در جلسه دولت مطرح شد و 

دولت با آن مخالفت کرد.
علی  جلسه،  آن  در  طرح  این  کلیات  تصویب  از  بعد 
الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی گفت که یکسری 
این طرح مطرح کرده  قوانین در مورد  را معاونت  نکات 
مورد  نیز  نمایندگان  اخطارهای  در  موارد  این  که  است 
باشند  اگر نمایندگان موافق  رو  این  از  اشاره قرار گرفت 
این طرح مجددا به کمیسیون شوراها برای اصالح این 

موارد ارجاع داده می شود.
انتخابیه  حوزه های  جای  به  طرح  این  شدن  قانون  با 
کوچک تر و شهرستان ها، هر استان به یک حوزه انتخابیه 
تبدیل می شود. »تمرکز نمایندگان برامور ملی و پرهیز از 
با حفظ ویژگی  امور جزئی  برای  نمایندگی  اوقات  صرف 
محلی و ملی بودن مسئولیت نمایندگی و جایگزین کردن 
سطح  »ارتقای  شخص محوری«،  جای  به  برنامه محوری 
کیفی و افزایش کارایی مجلس از طریق ایجاد امکان انتخاب 
»متمایل  برتر«،  صالحیت های  با  شاخص تر  داوطلبان 
کردن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به سمت ایجاد 

نظام انتخاباتی متناسب با ساختارهای سیاسی و حقوقی 
ایران«، »حذف رقابت های شدید و اختالف برانگیز قومی 
تعداد  »کاهش  ملی«،  همبستگی  تقویت  و  قبیله ای  و 
داوطلبان و هزینه های اجرایی انتخابات«، »افزایش میزان 
و تسهیل امکان مشارکت عمومی شهروندان در اعمال حق 
تعیین سرنوشت«، »عادالنه شدن نظام انتخاباتی و ایجاد 
فرصت های برابر برای آحاد افراد ملت«، »کنترل تخلفاتی 
نظیر خرید رای« و »تقویت فرهنگ تحزب« از جمله اهداف 

این طرح عنوان می شد.
سابقه طرح برگزاری استانی انتخابات در مجلس وجود 
دارد. در سال 86 طرحی با همین عنوان در مجلس شورای 
بررسی  دست  در  سال   4 حدود  که  شد  مطرح  اسالمی 
نگهبان،  شورای  به  طرح  آن  ارجاع  از  پس  بود.  مجلس 
این شورا مخالفتش را با استانی شدن انتخابات مجلس 
به نحوی که در آن طرح آمده بود، اعالم کرد، عمده دلیل 
مخالفت شورای نگهبان، اعالم مغایرت بود به این معنا که 
از قانون اساسی بود که بر  با اصولی  این طرح مخالفت 

مشارکت عمومی مردم و اتکا به آرای ملت مربوط می شد.
 94 سال  اردیبهشت  در  نگهبان  ش��ورای  سخنگوی 
شدن  استانی  طرح  دوب��اره  شدن  مطرح  با  همزمان  و 
با  مشابه  طرح  این  اگر  که  کرد  اعالم  مجلس  انتخابات 
مخالفات  هم  باز  نگهبان  شورای  باشد،   86 سال  طرح 
قانون  از  اصولی  با  مخالفت  طرح  آن  چون  کرد  خواهد 
انتخابات  در  مردم  عمومی  مشارکت  با  که  بود  اساسی 

ارتباط داشت.
حاال گویا کمیسیون شوراها درحال نهایی کردن طرح 
است تا پیش از انتخابات سال 98، کار رسیدگی به آن در 
صحن علنی مجلس تمام شود. البته این طرح همچنان 
 3 مخالفان  است.  مخالفان  و  موافقان  نظر  و  نقد  محل 
استدالل را مطرح می کنند نخست آنکه تعداد نمایندگان 
مجلس کاهش پیدا می کند اما این موضوع را موافقان رد 

می کنند و معتقدند این اتفاق نمی افتد.

انتخابات سال آینده مجلس استانی 
می شود؟!

استاندار خراسان رضوی گفت : آینده انقالب و کشور 
در گروه ظرفیت سازی برای تقویت تشکل های سیاسی 
و  سازی  تصمیم  در  مدنی  جامعه  بیشتر  مشارکت  و 

توسعه کشور است.
احزاب  نمایندگان  جمع  در  رشیدیان  رضا  علی 
سیاسی و تشکل های مردم نهاد خراسان رضوی افزود 
: احزاب و سازمان های مردم نهاد در کنار تشکل های 
سیاسی و غیره نقش بسیار مهمی در توسعه یک جامعه 
دارند و برآیند آنها یک خرد جمعی برای اداره بهتر یک 

جامعه است.
وی با بیان اینکه خوشبختانه خراسان در این موضوع 
پیشقدم است، گفت: طی سالهای اخیر توانستیم هم 
برای مشارکت احزاب سیاسی خانه احزاب را فعال کرده 
و هم برای مشارکت مدنی خانه تشکل های مردمی و 
را شکل دهیم که ظرفیتی بسیار  سازمان های مردم 
خوب برای تبادل نظر، تعامل و مشارکت آنها در امور 
مختلف است. وی تصریح کرد: هر چند به نقطه مناسب 
را  حرکت  این  آنکه  است  مهم  آنچه  اما   ایم،  نرسیده 
شروع کرده ایم و باید هر کسی که پس از این در جایگاه 
مدیریت استان قرار می گیرد هم کمک کند سرعت این 
حرکت بیشتر وتقویت شود.  وی ادامه داد  با ایجاد و 
راه اندازی خانه احزاب هم تالش کردیم نقطه تعامل 

و ارتباط بین احزاب ونیز بخش اجرایی را ایجاد کنیم.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه بزرگترین آرزوی 
ما آن است که گروه های سیاسی کنار هم بنشینند و 
تعامل کنند و برای حوزه های تصمیم گیری راهگشا 
 ، مجوزدار  سیاسی  های  گروه  اگر   : اف��زود   ، باشند 
و  گیرند  قرار  هم  کنار  دار  شناسنامه  و  شده  شناخته 
تعامل کنند ، افراطی گری محکوم است و بدین منظور 
با بیان  باید این ظرفیت ها تقویت و توسعه یابد. وی 
اینکه خراسان رضوی استانی خاص و پایتخت معنوی 
و نیز فرهنگی کشور است زیرا در کنار بارگاه منور امام 
علی ابن موسی الرضا )ع( بزرگ مرد ادب پارسی حکیم 
ابوالقاسم فردوسی و دهها چهره فرهنگی ، ادبی را در 
خود دارد چنانکه نقش بزرگ مردی چون فردوسی در 
ایرانی در قالب اسطوره  حفظ زبان فارسی و فرهنگ 
ها و قهرمانی ها و پهلوانی ها بی نظیر و غیر قابل انکار 
معنوی  واقع مشهد هم قطب  در   : است.  وی گفت 
هویت  و  ملیت  معنای  به  فرهنگی  قطب  هم  و  ایران 
ایرانی است، از این رو خراسان رضوی جایگاه ویژه ای 
در کشور داراست و ویترین جمهوری اسالمی محسوب 
می شود و بسیاری از مسافران خارجی به مشهد می 
ایران آنچیزی است که در  به  آیند و قضاوتشان راجع 

مشهد می بینند.

خبر
رشیدیان

آینده کشوردرگرو مشارکت جامعه 
مدنی و سیاسی است

آفتاب پاییز در پاستور آنقدرها هم کم رمق نیست 
از سایه درآورده است. سعید جلیلی که  را  و برخی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  پیروزی  عدم  از  بعد 
سال 92 خود را سرگرم دولت در سایه کرده بود، این 
روزها به تکاپو افتاده است. آنتن گرفتن چهره های 
نزدیک به او در رسانه ملی تنها یک وجه از این تکاپو 
از نمایشگاه صنعت  نیز فعال است.  است. خودش 
تا  و تجهیزات راهسازی گرفته  معدن، ماشین آالت 
فضای مجازی؛ هیچ فرصتی را از دست نمی دهد.

او و رسانه های نزدیک به او دوز انتقاد بر دولت را باال 
برده اند. برای تحلیلگران انتقاد داشتن او به دولت 
افزایش  و  آن  بیان  نحوه  اما  نیست  عجیب  روحانی 

یکباره میزان آن نمی تواند بدون علت باشد.
سعید جلیلی که  نحوه مواجهه اصولگرایان با خود 
و تنها ماندن در عرصه انتخابات را تجربه کرده،  این 
روزها با چالش جدیدی مواجه است. طیف سیاسی 
متبوع او یعنی جبهه پایداری، آن یک دستی و یک 
صدایی سابق را ندارد. آن ها میل زیادی به همراهی 
مثل  دیگر  و  اند  کرده  پیدا  رئیسی  ابراهیم  سید  با 
سابق به او فکر نمی کنند. با این وصف اگر جلیلی 
کارزار  در  شرکت  و  اجرایی  عرصه  به  ورود  سودای 
به کار  از حاال دست  باید  باشد،  را داشته  انتخابات 

شده و از سایه خارج شود. 
نگاهی به مواضع اخیر او در سخنرانی ها و توییت 
ها و ... نشان می دهد که به این مهم واقف و پاشنه 
ها را نیز ورکشیده است. او خوب می داند که با تکیه 
بر رویکردهای سنتی این جریان قادر به جلب نظر 
مردم و رای آوری در انتخابات نخواهد بود. هر طور 
که شده باید خود را متفاوت و دارای گفتمانی متمایز 
معرفی کند. اتفاقا در این زمینه ید طوالیی نیز دارد. 
جلیلی همان وقت که جمنا تازه ظهور کرده بود در 

نقد آن از واژه »قبیله گرایی« استفاده کرد. 
جلیلی تنها کسی نیست که از این تاکتیک برای 
محمد  کند.  می  استفاده  خود  محبوبیت  افزایش 
باقر قالبیاف نمونه دیگری است. او تا زمانی که روی 
حمایت جمنا حساب می کرد، ساکت بود اما همان 
اند  را ترجیح داده  وقت که دید جمنایی ها رئیسی 
های  پدرخوانده  از  و  گرفت  پیش  در  دیگری  شیوه 

اصولگرا گالیه کرد. 
از  پیش  خیلی  و  حاال  همین  از  جلیلی  سعید 

به  دارد  سعی   1400 انتخاباتی  های  رقابت  شروع 
آنقدر در  بازگشته و خود را مطرح کند.  صدر اخبار 
افزایش  برای  بداند  که  دارد  تجربه  سیاست  عالم 
شانس پیروزی خود باید منتقد وضع موجود باشد. 
را   ... و  اقتصادی  عرصه  در  دولت  های  ناکارآمدی 

را  پ��روژه  این  و  شمرده  مغتنم  نیز 
آن  به  این  البته  است.  زده  کلید 
دیگر  های  حوزه  که  نیست  معنی 
آخرین  مثال  کند.  می  فراموش  را 
ح��وزه  ه��ای  چالش  ب��ه  توییتش 

ورزش اختصاص داشت.
برای رساندن  اما  از دولت  انتقاد 
جلیلی به کرسی ریاست جمهوری 
فضای  شاید  نیست.  کافی  اصال 
 ، ها  هفته  تا  ای��ران  در  سیاسی 
پیش  های  ساعت  حتی  و  روزه��ا 
قابل  غیر  و  متغیر  انتخابات  از 
روشن  قدر  همین  اما  باشد  حدس 

است که جلیلی در انتخابات 1400 رقبای جدی و 
قدری خواهد داشت. مسئله فقط اصالح طلبان و 
برخی  حتی  و  اعتدالیون  نیستند.  کاندیداهایشان 
از اصولگرایان موتلف روحانی نیز به عرصه خواهند 
را  خود  برنده  برگ  باید  جلیلی  که  است  آنجا  آمد. 
است  معلوم  که  طور  این  کند.   رو 
قطب  تاکتیک  از  دارد  قصد  جلیلی 
برگ  عنوان  به  انتخابات  در  سازی 

برنده استفاده کند. 
مواضع و رویکرد سیاسی او آنقدر 
متعارض  همفکرانش  و  روحانی  با 
ن��ی��ازی ب��ه قطب س��ازی  اس��ت ک��ه 
و  سایه  از  خ��روج  همین  نیست. 
خواهد  را  خود  کار  انتقادات  بیان 
کرد. این دو قطبی اما در انتخابات 
می  جلیلی  ل��ذا  نیامد  ک��ار  به   92
دیگر  دوقطبی  یک  باید  که  دان��د 
و  خود  میان  بار  این  دهد.  تشکیل 

اصولگرایان. اصولگرایانی که  قاعدتا رئیسی را رها 
نمی کنند که جانب جلیلی را بگیرند. جلیلی نمی 
تواند روی حمایت اصولگرایان و تشکل وحدت ساز 
به  بیشتری  هوشمندی  باید  لذا  کند  حساب  آنان 
خرج داده و از حاال مرزهای میان تفکر خود و آنان 

را روشن کند. 
از روحانی  انتقاد  برای  و شوق فعلی جلیلی  شور 
و پروژه های دولت او در سیاست خارجی، داخلی، 
کرده  آغاز  را  کار  که  دهد  می  نشان   ... و  اقتصاد 
عیان  او  اخیر  اظهارات  و  مواضع  به  نگاهی  است. 
نه  هم  آن  است؛  سازی  قطب  حال  در  که  کند  می 
می  که  موجود  وضع  مدافعان  و  خود  میان  فقط 
توانند در انتخابات آتی نماد روحانی و ادامه دهنده  
او باشند، بلکه میان خود و زیست گاه سیاسی  راه 
تریبونی  این مدعا  یعنی اصولگرایان. مصداق  خود 
است که ثابتی در برنامه رودرو به علیرضا زاکانی داد 
را  الریجانی  علی  همچون  اصولگرایانی  تخریب  تا 

نظاره گر شوند.

نگاه جلیلی به انتخابات 1400

خروج از سایه 

آنجا است که جلیلی باید 
برگ برنده خود را رو 

کند.  این طور که معلوم 
است جلیلی قصد دارد از 

تاکتیک قطب سازی در 
انتخابات به عنوان برگ 

برنده استفاده کند

,,

Ali.Roghangaran.solh@gmail.com

خبرنگارعلی روغنگران

سعید جلیلی که بعد از عدم پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 خود را سرگرم دولت در سایه کرده بود، این روزها به تکاپو افتاده است. 
آنتن گرفتن چهره های نزدیک به او در رسانه ملی تنها یک وجه از این تکاپو است. خودش نیز فعال است. از نمایشگاه صنعت معدن، ماشین آالت و 

تجهیزات راهسازی گرفته تا فضای مجازی

,,

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: باید 
آزادسازی قیمت خودروهای تولید داخل و واردات آزاد 
خودرو در کنار یکدیگر دیده شوند، خودروسازان باید 

با سایر محصوالت وارد رقابت شوند.
سعید باستانی  در خصوص افزایش قیمت محصوالت 
توسط  آزادس��ازی قیمت ها  و درخواست  تولید داخل 
خودروسازان، اظهار داشت: در خصوص خودروسازان 
بارها این را اعالم کرده ام که با وضعیت کنونی قادر به 

ادامه فعالیت در صنعت خودرو نیستیم.
میزان  افزایش  بار  مسئولیت  تمام  خودروسازان 

هزینه های سربار را بپذیرند
شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
اسالمی با بیان اینکه برای ایجاد رقابت پذیری و عدم 
وجود انحصار در بازار خودرو باید اقدام اساسی صورت 
که  دارند  حق  سو  یک  از  خودروسازان  گفت:  بگیرد، 
باید  دیگر  سوی  از  باشند  داشته  اختیار  در  را  قیمت 
مردم از محصول خوب و باکیفیت استفاده کنند، اگر 
مقرر باشد که خودروسازان افزایش قیمت داشته باشند 
باید تمام مسئولیت بار افزایش میزان هزینه های سربار 
را نیز بپذیرند و انتظار بیش از حد از دولت نداشته باشند 
و مردم نیز حق دارند در بازار رقابتی خودرو خریداری 
کنند. نماینده مردم تربت حیدریه، مه والت و زاوه در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه باید واردات 
خودرو متناسب با شرایط آزادسازی قیمت ها آزاد باشد 
آزادسازی  باید  ادامه داد:  نیز کنترل شود،  تعرفه ها  و 
در  آزاد خودرو  واردات  و  تولید داخل  قیمتخودروهای 
سایر  با  باید  خودروسازان  شوند،  دیده  یکدیگر  کنار 

محصوالت وارد رقابت شوند.
نگاه یک سویه در بازار خودرو موجب زیان مردم می شود

در  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
پایان با تاکید بر اینکه نمی توان از یک سو به خودروساز 
اجازه افزایش قیمت بدهیم اما از سوی دیگر واردات 
را ممنوع و تعرفه ها را افزایش دهیم و هیچ فکری به 
حال هزینه های سربار خودروسازان نشود، خاطرنشان 
خودرو  بازار  از  بخش  یک  تنها  که  شرایطی  در  کرد: 
مورد توجه قرار بگیرد و تنها اجازه افزایش قیمت داده 

شود مردم متضرر می شوند.

مجلس بان
نماینده تربت حیدریه:

خودروسازان داخلی با رقبای 
خارجی رقابت کنند

درختان  برگ  که  پاییزی  بادهای  اولین  وزش  با 
زمین  روی  بر  کنان  رقص  و  شده  جدا  شاخه ها  از 
خالی  زمین ها  و  درختان  رفته  رفته  و  می افتند 
خداحافظی  سبز  و  سرخ  رنگ  با  و  شده  برگ  از 
می کنند؛ در همین هیاهوی برگ ریزان در کل ایران 
در سرزمین خراسان رضوی و جنوبی زمین هایی به 
رنگ بنفش پر از گل های زعفران دیده شده که یک 
حس و حال خوب و پر از زیبایی را به انسان منتقل 

می کند.
کاشت این گیاه بنفش به خاطر نیاز کم به آب در 
این خطه از ایران که از آب و هوای کویری برخوردار 
است از استقبال خوبی بهره دار است چرا این گیاه 
کاشت  و  بوده  کویری  شهرهای  مخصوص  بیشتر 
طلبیده  را  اندکی  سرمایه گذاری  اگرچه  گیاه  این 
به  محصول  این  زمین دار  برای  را  فراوانی  سود  اما 
گیاه  این  جمع آوری  فصل  شروع  با  می آورد.  همراه 
این  شهرهای  اکثر  در  زعفرانی  هوای  و  حال  شاهد 
استان ها بوده و بسیاری از افراد درگیر جمع آوری و 
این محصول می شوند  یا پاک کردن و خشک کردن 
این درگیری با حس و حال خوب همراه است و در 
اکثر موارد افراد خانواده در کنار هم جمع شده و یک 
جمع شادابی را تشکیل داده و باعث افزایش حس 
افراد می شود، یک کسب  بین  امید و صمیمیت در 
و کار فصلی که در میانه پاییز جان می گیرد و با فرا 

رسیدن زمستان رخت می بندد.
از  یکی  با  ما  گوی  و  گفت  مطلب  این  ادام��ه  در 
و  داشته  فعالیت  عرصه  این  در  که  زمین دارانی 
تا صد«  تا »از صفر  را بخوانید  سرمایه گذاری کرده 

طالی سرخ را ارزیابی کنید.
 آب کم و سود زیاد

و  ماه  خرداد  اواخر  از  گفت:  صداقت  محمدعلی 
این گیاه کرده و  پیاز  به کاشت  تیر ماه شروع  اوایل 
برای محکم شدن این پیاز در دل خاک، زمین ها را 
ابیاری می شود و دومین آب یاری این زمین ها مربوط 
به شهریور ماه است و نیاز به آب دهی برای بار سوم 
ندارد چرا که با اغاز پاییز و سرد شدن هوا این گیاه از 

دل خاک بیرون زده و آماده چیدن می شود.
به گزارش روزنامه صبح امروز صداقت با اشاره به 
این موضوع که یکی از عجایب این گیاه این است که 
با چیدن این گل به صورت روزانه فردا صبح مجدد از 
همان پیاز گل جدیدی سر از خاک بیرون می آورد؛ 
افزود: این موضوع یکی از دالیل ثابت کننده که این 
مدت  به  زعفران  گل  و  است  پرسود  و  به صرفه  گیاه 
زمان  مدت  این  و  کرده  گل  هرروز  یک  ماه  حداقل 

نهایتا تا دو ماه به طول می انجامد.
وی تصریح کرد: اگر عالوه بر آبیاری زمان کاشت 
در مرداد ماه نیز مجدد زمین را اب یاری کرد از گل 
بهتر و با کیفیت تری بهره مند شده و نیز این گل زود 

تر از زمین برآمده و آماده چیدن می شود.
در ادامه با یکی از بانوان فعال در این عرصه که هم 
در زمینه کاشت و نیز در زمینه برداشت و پاک کردن 
و خشک کردن این محصول فعالیت دارد به مصاحبه 

پرداختیم.
آبان ماه زعفرانی

گل  شاخ زدن  چهار  و  آبیاری  گفت:  راستی  زهرا 
زعفران از اول آبان ماه شروع شده و این گیاه آماده 
نماز صبح  از خواندن  افراد پس  و  برداشت می شود 
آماده رفتن بر سر زمین ها شده و به خاطر سرد بودن 
به  اما  است  برخوردار  جالبی  حال  و  حس  از  هوا 
محض دیدن این گل سردی هوا فراموش شده و در 

بین این  گل ها فدم زنان مشغول چیدن می شویم.
وی تصریح کرد: هر چه از ساعات آغازین صبح دور 
شده این گل از حالت غنچه درآمده و باز می شود و 
چیدن این گل بسته به اندازه زمین و تعداد افرادی 
که برای چیدن آمده زمان برده و گاها تا حوالی عصر 
غنچه  حالت  در  گل  چیدن  چه  اگر  می کشد  طول 
این  می رود  گرمی  به  رو  هوا  هرچه  و  است  راحت تر 

گل ها پژمرده شده و زمان چیدن پرپرمی شوند.
نخستین  ساعت های  در  داشت:  اظهار  راستی 

روز گل ها شاداب و خوب بوده و همان طور که قبل 
و زمانی  نیز راحت تر است  آن  گفته شد جمع آوری 
گل  از  خالی  زمین  و  شده  تمام  گل  چیدن  کار  که 
طلوع  با  صبح  فردا  اما  شده  تمام  ما  کار  می شود 
گل   از  پر  خشک  زمین  همان  دوباره  آفتاب  مجدد 

زعفران می شود.
وی خاطر نشان  کرد: کار برداشت و پاک کردن این 
محصول رده سنی خاصی را طلب نکرده و همه نوع 
افراد پیر و جوان و کودک می توانند در کنار خانواده 
به  را که  بر مبلغی  این کار پرداخته و عالوه  به  خود 
عنوان دست مزد دریافت می کنند از تفریح و شادابی 

در کنار این گل ها نیز بهره مند می شوند.
خواص زعفرانی

شدن  خشک  از  پس  گیاه  این  کرد:  بیان  راستی 
روانه بازار می شود و به مانند طال هر ثانیه یک قیمتی 
داشته و از گل زعفران نیز می توان برای رنگ دهی و 
طعم در غذا استفاده کرد و عالوه بر این ها این گل 
خواص درمانی نیز دارد و گفته شده که برای درمان 

کلیه و پروستات نیز موثر است.
ایجاد  نیز  گیاه  این  جمع آوری  داد:  ادام��ه  وی 
همبستگی کرده چرا که برای جمع اوری ان حداقل 
افراد مورد نیاز چهار نفر بوده و هر چه مساحت زمین 
بیش تر باشد افراد مورد نیاز نیز بیش تر بوده و گاها 
تا  کسانی که زمین های هکتاری دارند حدود 200 

2۵0 نفر را برای جمع اوری نیاز دارند.

کارآفرین بودن زعفران
و  زاوه  اباد  دولت  منطقه  در  کرد:  مطرح  راستی 
به  می شود  کاشت  زعفران  گل  که  مناطقی  دیگر 
نیز  شهرها  دیگر  از  گاها  زمین ها  بودن  زیاد  دلیل 
سال  فصل  این  در  زمین ها  این  روی  بر  کار  برای 
مهاجرت فصلی کرده که این خود باعث دیده شدن 

بیش تر این مناطق است.
از  و  ب��وده  نشاط  آور  گیاه  این  داد:  توضیح  وی 
طبیعت گرمی نیز برخوردار است و عالوه بر این که 
استفاده این گیاه نشاط آور است بودن در میان این 
گل ها نیز سب ادی و نشاط می شود. راستی متذکر 
شد: حدود ساعت هشت صبح ارباب زمین دار برای 
افراد در همان مکان  و  اورده  کارکنان خود صبحانه 
میان گل ها مشغول صرف صبحانه شده و البته هر 
چه گل زمین بیش تر و با کیفیت تر باشو و ارباب نیز با 
انصاف باشد کارکنان از شیرینی بیش تری بهره مند 
نهار  صرف  برای  نیز   12 ساعت  حدود  و  می شوند 
دوره هم جمع شده و مشغول صحبت و خوردن غذا 

که باز نیز بر عهده ارباب است می شوند.
وی در آخر در خصوص بهداشت خشک کردن این 
محصول به روش سنتی گفت: برای پاک کردن این 
گیاه باید پارچه سفید زیر محصول پهن کرده و برای 
خشک کردن در محیط تمیز و پاک و عاری از هرگونه 
روانه  فروش  برای  ان  از  پس  و  شده  انجام  میکروب 

بازار می شود.

کسب وکارهایی که در پاییز جان می گیرند؛

زعفرانی ماه  آبان 

گفت:  گ��ن��اب��اد  ف��رم��ان��دار 
میلیون   420 و  میلیارد   109
از  اشتغالزایی  تسهیالت  ری��ال 
و  جذب  شهرستان  این  در  تاکنون  امسال  ابتدای 

است. پرداخت شده  یا 
کارگروه  نشست  در  شنبه  روز  قربانی  حامد 
این  از  اف��زود:  گناباد  گ��ذاری  سرمایه  و  اشتغال 
محل  از  ری��ال  میلیون   20 و  میلیارد   90 میزان 
19 میلیارد و  طرحهای ثبت شده در سامانه کارا و 
940 میلیون ریال مربوط به مشاغل خانگی است.
بخشهای  در  ط��رح   933 داد:  ادام���ه  وی 
معدن  و  صنعت  ک��ش��اورزی،  فراگیر،  روستایی، 
شد.  ثبت  ک��ارا  سامانه  در  گناباد  از  خدمات  و 
 20 و  میلیارد   90 مدت  همین  طی  آن  طرح   ۵۵

مورد   6۵0 برای  و  گرفته  تسهیالت  ریال  میلیون 
اند.  کرده  ایجاد  غیرمستقیم  و  مستقیم  اشتغال 

ری��ال  میلیون   400 و  میلیارد   23 گفت:  او 
از  استفاده  برای  تاکنون  امسال  ابتدای  از  طرح 
در  و  معرفی  بانکها  به  خانگی  مشاغل  طرحهای 
ریال  میلیون   400 و  میلیارد   19 نخست  مرحله 
مرحله  در  شد.  پرداخت  متقاضیان  به  و  جذب 
اختصاص  ریال  میلیون   400 و  میلیارد   9 بعدی 

می باید. 
ف��رم��ان��دار گ��ن��اب��اد اف����زود: ت��ع��ه��د اش��ت��غ��ال 
سامانه  در  شهرستان  این  اجرایی  دستگاههای 
رصد اشتغال امسال دو هزار و 208 مورد بود که از 
آن جذب  مورد   1۵4 و  تاکنون هزار  امسال  ابتدای 

شد.  سامانه  این 

سراسری  اتحادیه  مدیرعامل 
مرغداران  تعاونی های کشاورزی 
شده  تمام  قیمت  گفت:  ای���ران 
 10 متعارف  س��ود  اعمال  با  زن��ده  م��رغ  کیلوگرم  هر 
درصدی درب مرغداری برای مرغداران در حال حاضر 
قیمت  با  مرغ  که  درحالی  است  تومان  ح��دود۷۵00 
خریداری  آن ه��ا  از  تومان   ۷100 تا   ۷000 حداکثر 
می شود.  برومند چهارآیین در گفت و گو با اقتصادآنالین 
با تاکید براینکه مرغداران هر کیلوگرم مرغ را با زیان ۵00 
پایان  از  اظهار کرد: پس  به فروش می رسانند،  تومانی 
اعتصاب کامیونداران هزینه ای غیر منطقی تحت عنوان 
از  خارج  وجه  دریافت  همان  که  بارنامه"  پشت  "هزینه 
بارنامه است به تولیدکنندگان تحمیل شده و در سکوت 
نهادهای ناظر در حال تبدیل شدن به یک سنت است. 

وی ادامه داد: تحمیل هزینه پشت بارنامه موجب افزایش 
بیشتر هزینه تولید و وارد آمدن زیان بیشتر برای مرغداران 
شده است. به گفته چهارآیین؛ اخیرا هر کیلوگرم سویا با 
قیمت 3000 تومان و هر کیلوگرم ذرت با قیمت 1600 
به تولیدکنندگان تحویل داده می شود  تا 1۷00 تومان 
در حالی که قیمت تعیین شده توسط سازمان حمایت 
2200 برای کنجاله سویا و 1100 تومان برای ذرت است. 
وی میزان افزایش قیمت سویا را نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 81 درصد و ذرت را 4۷ درصد عنوان کرد. 
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور از پیشنهاد 
به سازمان  برای هر کیلوگرم مرغ  تومان  قیمت ۷480 
حمایت مصرف کننده و تولیدکننده خبر داد و گفت: این 
قیمت پس از آنالیز دقیق قیمت تمام شده تولید و با در 

نظر گرفتن حاشیه سود مرغداران پیشنهاد شده است.

بازرگانی،  اتاق  رئیس  نایب 
کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
اصل  باید  کار  وزیر  گفت:  ای��ران 
اجتماعی  تامین  در  را  سه جانبه گرایی 

جاری کند.
کاهش  راس��ت��ای  در  اف���زود:  س���الح ورزی  حسین 
مداخالت دولت در استفاده اجتماعی از منابع سازمان 
این  منابع  از  صیانت  منظور  به  و  اجتماعی  تامین 
صندوق، بایستی اداره این سازمان به صورت سه جانبه 

و با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما باشد.
وی ادامه داد: وقت آن رسیده که به منظور کاهش 
فشار وارده به بنگاه های تولیدی کشور و  بهبود سیستم 
کاهش  کارفرما  سهم  بیمه  حق  نرخ  میزان  انگیزشی، 

پیدا کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران افزود: در حال حاضر حق بیمه سهم کارفرما در 
محاسبه  مکانیسم  و  است  آور  زیان  و  سخت  مشاغل 
وصول آن ناعادالنه و غیر قابل قبول بوده که این نیازمند 
بررسی و اصالح است. سالح ورزی با بیان اینکه فضای 
بسیار  اجتماعی  تامین  سازمان  در  موجود  مقرراتی 
بهبود  کرد:  خاطرنشان  است،  پذیر  تغییر  و  سنگین 
مقررات و کاهش حجم عظیم بخشنامه ها، دستورالعمل 
تاکید کرد: شفاف نبودن  و رویه ها ضروری است. وی 
تامین  سازمان  مقررات  و  قوانین  از  عمده ای  بخش 
اجتماعی و وجود تفاسیر مختلف از یک قانون، مصوبه 
بودن  طوالنی  و  مراحل  تعدد  همچنین  و  بخشنامه  و 
فراوان  هزینه های  تحمیل  و  اختالف  بروز  باعث  آن ها 

اقتصادی و غیر اقتصادی به کارفرمایان می شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی:زیان 500تومانی در هر کیلو مرغ زنده!109 میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی در گناباد پرداخت شد

وزیر کار سه جانبه گرایی را جاری کند

خبر آمارخبر سریعیادداشت و  ایمن  قطار  خالی  جای  جهادی مدیریت  و  اعتدال  اخالق،  رشیدیان؛ 

نماینده سبزوار:

زودی  به  خودرو،  جدید  قیمت 
اعالم نمی شود

مجلس  در  جغتای  و  جوین  س��ب��زوار،  نماینده 
خودرو  جدید  قیمت های  گفت:  اسالمی  شورای 
گذشته  روز  نمی شود،  اع��الم  ف��ردا  و  ام��روز  طی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  دفتر  در  جلسه ای 

برگزار شد.
افزایش  خصوص  در  سبحانی فر  رمضانعلی 
احتمالی قیمت خودرو طی روزهای آینده افزود: با 
توجه به اینکه در حال حاضر واردات خودرو متوقف 
شده و مواد اولیه در بورس ارائه می شود و تهیه آن 
قیمت   افزایش  به  نیاز  می شود  انجام  آزاد  نرخ  با 

خودروها وجود دارد.
صنعت خودرو 1میلیون اشتغال ایجاد کرده است
شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
اسالمی با بیان اینکه حدود یک میلیون اشتغال در 
بخش خودرو وجود دارد ، گفت: نشست  بخش های 
تولید  همچنین  و  گذاری  قیمت  با  مرتبط  مختلف 
خصوص  در  تا  اس��ت  ب��رگ��ذاری  ح��ال  در  خ��ودرو 
نهایی  جمع بندی  به  محصوالت  جدید  قیمت های 

دست پیدا کنند.
قیمت خودرو باید سود دالالن را کاهش دهد

خوشاب  و  جوین  جغتای،  سبزوار،  مردم  نماینده 
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: قیمت خودرو 
باید به گونه ای باشد که از یک سو به خودروسازان 
موجود  قیمتی  حاشیه  دیگر  سوی  از  و  کند  کمک 
در بازار که سود آن جیب دالالن می رود کمتر شود.
برخی  حضور  با  خودرو  قیمت  بررسی  جلسات 
اعضای کمیسیون صنایع و معادن در حال برگذاری 

است
در  اسالمی  در مجلس شورای  مردم  نماینده  این 
خودرو  جدید  قیمت های  اینکه  بر  تاکید  با  پایان 
خاطرنشان  نمی شود،  اع��الم  ف��ردا  و  ام��روز  طی 
صنعت،  وزیر  دفتر  در  جلسه ای  گذشته  روز  کرد: 
کارشناسی  اقدامات  شد،  برگذار  تجارت  و  معدن 
حال  در  خودرو  قیمت  افزایش  بررسی  خصوص  در 
کمیسیون  عضو  نمایندگان  از  است  شدن  انجام 

صنایع و معادن نیز در این نشست حضور داشتند.

آرین منش

اقتصادی  جنگ  در  شدن  پیروز 
بدون مشارکت مردم ممکن نیست

پیروز  اینکه  بیان  با  مجلس  پیشین  نماینده  یک 
مردم  مشارکت  ب��دون  اقتصادی  جنگ  در  ش��دن 
و  فساد  با  مقابله  شفافیت،  گفت:  نیست،  ممکن 
رانت، صادق بودن با مردم، اعتراف به اثربخش بودن 
پیروز  برای  مردم  مشارکت  جذب  لزوم  و  تحریم ها 
اساسی  اولویت های  از  اقتصادی  جنگ  در  شدن 

کشور است.
با اشاره  آرین منش  ایسنا، محمدجواد  به گزارش 
به اینکه کشورمان در شرایط بسیار ویژه و استثنائی 
تحت عنوان تحریم های آمریکا قرار دارد، اظهار کرد: 
بر اقتصاد  را  آثار خود  این تحریم ها  بپذیریم که  باید 
را  کشور  درآمدهای  تدریجا  و  گذاشت  خواهد  ایران 
کاهش خواهد داد. مشکالتی هم که در عرصه های 
قیمت ها  افزایش  و  ارزی  مسائل  جمله  از  اقتصادی 
داشته ایم ناشی از اعالم آمریکا مبنی بر تحریم کردن 
کشورمان است. این فعال سیاسی اصولگرا همچنین 
با بیان اینکه آثار منفی تحریم ها واقعیتی انکارناپذیر 
مردم  با  باید  ما  شرایط  ای��ن  در  ک��رد:  بیان  اس��ت 
کنیم  تالش  آنکه  جای  به  و  بگوییم  سخن  صادقانه 
با مردم شفاف و  اثر جلوه دهیم،  که تحریم ها را بی 
صادقانه سخن گفته و بیان کنیم که جنگ اقتصادی 
شرایط  این  در  است.  افتاده  راه  به  کشورمان  علیه 
با  که  تحریم ها  با  مقابله  برای  مناسب  ریزی  برنامه 

مشارکت مردم اجرا شود یک اولویت اساسی است.
بسیار  آسیب های  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  وی 
جدی ما در سال های اخیر این بوده است که سرمایه 
با  مقابله  عدم  شفافیت،  عدم  دلیل  به  اجتماعی 
فساد، رانت خواری و صادق نبودن با مردم، کاهش 
ویژه  به  رسانه ها  به  مردم  که  گونه ای  به  است  یافته 
ندارند  را  الزم  اعتماد  مسئوالن  سخن  و  ملی  رسانه 
و هر گاه سخنی درباره تثبیت قیمت ها، نرخ دالر و 
مسائل اقتصادی بیان می شود، در ذهن مردم متبادر 
می شود که گویا جهشی در قیمت ها رخ خواهد داد. 
بنابراین نه تنها سخن مسئوالن را نمی پذیرند بلکه بر 

خالف آن عمل می کنند.
شدن  پیروز  ک��رد:  تاکید  پایان  در  منش  آری��ن 
ممکن  م��ردم  مشارکت  ب��دون  اقتصادی  جنگ  در 
خود  سرمایه های  آنکه  جای  به  مردم  اکنون  نیست. 
خارج  اقتصاد  گردونه  از  را  آن  بیندازند  جریان  به  را 
می کنند زیرا نسبت به آینده نگرانی دارند. شفافیت، 
مقابله با فساد، مقابله با رانت، صادق بودن با مردم، 
جذب  لزوم  و  تحریم ها  بودن  اثربخش  به  اعتراف 
مشارکت مردم برای پیروز شدن در جنگ اقتصادی 

از اولویت های اساسی کشور است.

بازار گفت وگو
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بین الملل  کمیته  رئیس 
حقوقی  و  قضائی  کمیسیون 
قطعنامه  تصویب  اهداف  مجلس 

ضعیت  سوم و کمیته  نشست  در  ایران  بشر  حقوق 
تشریح  را  ملل  سازمان  عمومی  مجمع   ۷3 اجالس 

کرد.
تصویب  خصوص  در  آبادی  جهان  رحیمی  جلیل 
قطعنامه وضعیت حقوق بشر ایران در نشست کمیته 
سوم اجالس ۷3 مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: 
از  گسترده  های  حمایت  رغم  علی  غربی  کشورهای 
مشهودی  تروریسی  اقدامات  که  منافقین  سازمان 
فعالیت های  قربانی  ایرانی  هزار  از 1۷  بیش  و  دارند 
آنها هستند، برای افزایش فشار بین المللی اقدام به 
پیگیری های حقوق بشری علیه کشورمان می کنند.

در  باخرز  و  تایباد  ج��ام،  تربت  م��ردم  نماینده 
غربی  واقع  در  کرد:  اظهار  اسالمی  شورای  مجلس 
فشار  افزایش  برای  کانادا  و  متحده  ایاالت  مانند  ها 
فرعی  در کمیته های  کنند  افکار عمومی تالش می 
ملل  سازمان  زیرمجموعه  نهادهای  یا  ملل  سازمان 
را مطرح کنند  ایران  موضوع وضعیت حقوق بشر در 
و سپس علیه مردم کشورمان قطعنامه تصویب کنند.

بر  مبی  دارد  وجود  سوالی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عربستان  شامل  منطقه  در  آمریکا  متحدان  اینکه 
مولفه  با  مواجه  در  وضعیتی  چه  اسرائیل  و  سعودی 
حالیست  در  مهم  این  داد:  ادامه  دارند،  بشر  حقوق 
ناقض حقوق بشر می دانند  را  ایران  که کانادایی ها 
ائتالف سعودی  یمنی ها توسط  امروزه  در حالی که 

در حال از بین رفتن هستند.

و  قضایی  کمیسیون  عضو 
اسالمی  مجلس شورای  حقوقی 
نه  تحریم ها  زدن  دور  اینکه  بیان  با 
تنها پولشویی نیست بلکه اقتدار جمهوری اسالمی ایران 

است، گفت: دولت مسئول مبارزه با پولشویی است.
محمد دهقانی در نشست علنی روز )یکشنبه، 2۷ آبان 
ماه( مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور، گفت: 
در حالی که بیش از 18 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی 
بر اثر بی تدبیری یا خیانت به برخی افراد با رانت فراوان 
داده شد و چند صد میلیون دالر ارز مسافرتی به سفرهای 
خارجی معمولی و تفریحی توسط دولت اختصاص یافت 
اربعین  زائران  با  آمیز  حقارت  رفتاری  دولت  متاسفانه 
به نمایش گذاشت. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس شورای اسالمی  با بیان اینکه گروه FATF که 

کامال با هدایت آمریکا و برخی البی های صهیونیست 
به  ای��ران  کردن  متهم  با  دارد  تالش  کنند  می  فعالیت 
پولشویی مانع فروش نفت و وارد کردن ارز ناشی از آن 
شود، خاطرنشان کرد: ما نه تنها این اقدامات که برای دور 
زدن تحریم ها توسط افراد نزدیک به وزارت نفت و بانک 
مرکزی و دولت های مختلف در جنگ اقتصادی با آمریکا 
انجام می شود را پولشویی نمی دانیم بلکه این را اقتدار 

جمهوری اسالمی ایران در این جنگ تلقی می کنیم.
وی با بیان اینکه ظریف معلوم کند منظور از پولشویی 
یادآور شد: اشتباه فاحشی  ایران چیست،  گسترده در 
وزارت  سطح  در  رسمی  و  مسئول  مقام  یک  که  است 
خارجه اینگونه کشور خود را متهم به فساد و پولشویی 
کند، آقای ظریف شما وزیر امور خارجه ایران هستید نه 

ترجمه کنندگان خواسته های FATF در داخل کشور. 

اعتدال  حزب  استانی  شورای 
و توسعه خراسان رضوی پیرامون 
رضوی  خراسان  استاندار  انتخاب 

بیانیه صادر کرد.
به گزارش ایسنا-منطقه خراسان، در این بیانیه آمده 

است؛
اینک که با تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای 
مشمول  نیز  رضوی  خراسان  سابق  استاندار  اسالمی، 
قانون منع بکارگیری بازنشستگان گردیدند و مردم استان 
این چهره خدوم خداحافظی نمایند ؛  با  باید  ناچار  به 
دغدغه مهم دولت جایگزین کردن استانداری شایسته و 
توسعه گرا برای این استان بسیار مهم و استراتژیک است 
و طبیعتا  تالش کنشگران سیاسی نیز برای تاثیر گذاری 

بر این فرایند شدت یافته است. 

حزب اعتدال و توسعه در کنار احترام به این تالش ها، 
دولت را به شنیدن آراء و نظرات مختلف فرا می خواند 
لکن انتخاب نهایی بر اساس شایستگی را حق این دولت 

برآمده از آرای ملت می داند. 
شورا،  هر  سوی  از  نظری  اظهار  هرگونه  آنکه  ضمن 
حزب، گروه یا اشخاص حقیقی و حقوقی به نقل از حزب 
اعتدال و توسعه را تکذیب نموده و بر این موضوع صحه 
می گذاریم که موضع گیری های حزب در این خصوص 
اطالع  به  عمومی  روابط  و  رسمی  های  کانال  طریق  از 

رسانه ها می رسد.
جمهوری  مقدس  نظام  به  خدمتگزاران  همه  توفیق 
اسالمی را از درگاه خداوند متعال خواستاریم و امیدواریم 
استاندار آینده نیز به منشور دولت تدبیر و امید و خدمت 

به مردم خطه خراسان رضوی وفادار باشد.

رحیمی جهان آبادی تشریح کرد

تشریح پشت پرده تصویب قطعنامه ضدایرانی
دهقانی در نطق میان دستور

دور زدن تحریم ها پولشویی نیست 
بیانیه حزب اعتدال و توسعه درباره انتخاب استاندار خراسان رضوی

کشورهای  در  حومه ای  پرسرعت  و  ایمن  قطارهای 
ریلی  نقل  و  حمل  پرطرفدار  و  مهم  خدمات  از  صنعتی 
مسافربری در کالنشهرهای به شمار می رود و ناوگان ریلی 
سهم مهمی در جا به جایی مسافران از مرکز به پیرامون و 
بالعکس در این مراکز جمعیتی که ده ها میلیون جمعیت 

دارند ایفا می کند.
ایران  در  موجود  تعاریف  اس��اس  بر  ایرنا،  گ��زارش  به 
کیلومتری   100 حدود  شعاع  در  ای«  حومه  »قطارهای 
کالنشهرها و برای دسترسی ساکنان شهرهای اقماری مورد 
استفاده قرار می  گیرند. بیشتر این مسافران با هدف رفتن به 

محل کار و برگشت به خانه از این قطار استفاده می کنند.
و  زیاد  سرعت  کالنشهر،  به  سفر  در  موقع  به  حرکت 
قطار  ویژگیهای  از  بین  راهی  ایستگاه  در  توقف  حداقل 
حومه ای است که با توجه به نوپا بودن آن در حمل و نقل 
ریلی ایران کماکان راه درازی برای رسیدن به حد مطلوب 
ایران  اسالمی  جمهوری  آهن  راه  آمارهای  مطابق  دارد.  
از دو هزار کیلومتر شبکه  با استفاده  قطارهای حومه ای 
ریلی در اطراف کالنشهرهای کشور روزانه بطور متوسط با 
120 سیر رفت و برگشت مردم را جا به جا می کنند به نحوی 
که تعداد سفرهای حومه ای در اطراف کالنشهرها ساالنه 
به شش میلیون نفرسفر افزایش یافته است. 3۵ درصد این 

سفرها به تهران اختصاص دارد. 
قم،  قزوین،  البرز،  تهران،  استان   10 در  اینک  هم 
لرستان،  خوزستان،  رضوی،  خراسان  شرقی،  آذربایجان 

مازندران و گلستان قطارهای حومه ای فعالند. 
در این میان، خراسان رضوی با برخورداری از 12 درصد 
شبکه ریلی کشور، جا به جایی ساالنه 12 میلیون مسافر 
و توسعه این زیرساختها در خط فرعی مشهد - سرخس، 
 - و مشهد  تهران   - ریلی مشهد  در مسیر  خطوط فرعی 

از مناطق پرظرفیت برای توسعه خطوط راه  طبس یکی 
آهن حومه ای است که اقدامات قابل توجهی در این بخش 
ترتیب داده اما هنوز جای پیشرفت بسیار بیشتری در حوزه 

سفرهای ریلی حومه ای و محلی درون استانی دارد.
جابجایی 13۵ هزار مسافر با قطار حومه ای در خراسان

راه آهن خراسان در تشریح وضعیت خراسان  مدیرکل 
رضوی در خصوص حمل ونقل حومه ای و محلی مسافر به 
خبرنگار ایرنا گفت: این استان با مسیر حومه ای مشهد - 
سرخس و کوتاه مسیر مشهد - آزادور که به نوعی یک مسیر 
محلی است اینگونه جدید از حمل و نقل مسافری ریلی را 

مورد بهره برداری قرار داده است. 
محمد هادی ضیایی مهر افزود: طی شش ماهه نخست 
امسال 13۵ هزار مسافر در این دو مسیر جا به جا شده اند. 
و  با قطارهای حومه ای  و 332 مسافر  پارسال 284 هزار 

درون استانی خراسان رضوی جا به جا شده بودند. 
وی ادامه داد: روزانه دو قطار در مسیر حومه ای مشهد - 
سرخس رفت و آمد دارند. این مسیر کمتر از100 کیلومتر 
طول دارد لذا قطار حومه ای محسوب می شود. قطار کوتاه 
مسیر و روزانه مشهد - آزادور نیز با عبور از شهرستانهای 
غرب  در  جغتای  و  جوین  خوشاب،  فیروزه،  نیشابور، 
خراسان رضوی خدمت مناسبی برای جابجایی مسافران 

از این مناطق به مشهد فراهم کرده است.
ضریب اشغال مسافر در مسیر حومه ای پائین تر از سایر 

مسیرها
مدیرکل راه آهن خراسان همچنین به توسعه و گسترش 
بیان  و  اشاره  منطقه  این  در  ریلی  مناسب  زیرساختهای 
کرد: طی هفت ماه گذشته امسال ضریب اشغال مسافر 
در قطارهای مشهد - تهران و نیز مشهد به سایر شهرهای 
در  ضریب  این  اما  بود  درصد   84 و  ترتیب 82  به  کشور 

مسیرهای حومه ای 4۷.۵ درصد است.
قطار اولویت نخست در سرخس

سرپرست فرمانداری سرخس نیز به خبرنگار ایرنا گفت: 
با وجود فراهم بودن وسائل حمل و نقل جاده ای در منطقه 
باز هم قطار مزیت بیشتری دارد و می تواند در عرض 120 
از  زودتر  و حتی 1۵ دقیقه  ریال  مبلغ ۷0 هزار  با  دقیقه 

خودروهای سواری فاصله سرخس-مشهد را طی کرد. 
به خرید  اقدام  در قطار  بسیاری  افزود:  حسین غریب 
بلیت مشهد-سرخس می کنند لذا آمار این مسافران در 
سامانه فروش راه آهن ثبت نمی شود اما باید گفت باز هم 

بخشی از ظرفیت این قطار خالی می ماند. 
جمعه  و  پنجشنبه  چهارشنبه،  روزهای  داد:  ادامه  وی 
ظرفیت این قطار کامل است به نحوی که حتی گاهی این 
ظرفیت در ایام مذکور کفاف مسافران را نمی دهد اما در 

روزهای نخست هفته حدود نیمی از ظرفیت خالی است.
فرماندار سرخس حرکت در ساعات دلخواه مسافر را تنها 
مزیت خودروهای سواری در مسیر مشهد - سرخس ذکر 
و بیان کرد: اگر بتوان در ساعات مطابق با دلخواه مسافر 
از ظرفیت ریلی بهره گرفت شاید بخش بیشتری از سفرها 

با ناوگان ریلی صورت گیرد البته ممکن است این مساله 
نیازمند بهره گیری از یک قطار دیگر در این مسیر باشد.

وی زمان حرکت قطار مشهد - سرخس را ساعت ۵:30 
صبح و بازگشت آن از مشهد را بعد از دو بار رفت و برگشت 

ساعت 22 اعالم کرد.
 طرح های جدید ریلی 

مدیرکل راه آهن خراسان به طرحهای ریلی برای اطراف 
مشهد در مسیر شهرجدید گلبهار در 40 کیلومتری شمال 
مشهد و شهر فریمان در ۷0 کیلومتری جنوب مشهد اشاره 
هم  نیز  ریلی  شبکه  به  سبزوار  اتصال  طرح  کرد:  بیان  و 
اکنون در حال انجام است اما به واسطه کمبود اعتبارات با 

کندی پیش می رود. 
مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید گلبهار هم به خبرنگار 
ایرنا گفت: یکی از طرحهایی مهم قطار حومه ای اتصال ریلی 
شهرهای گلبهار و چناران به مشهد است. گلبهار یکی از 18 
شهر جدید کشور و شهری رو به توسعه است که جمعیت 
فعلی آن به حدود ۷۵ هزار نفر می رسد و امید است بتوان 

جمعیت سرریز مشهد را در این شهر ساکن کرد. 
هومن گریوانی افزود: اجرای این پروژه از سال 1391 

از محل اعتبارات دولتی آغاز شد و تاکنون ساخت پلها، 
ابنیه فنی و زیرسازی 30 کیلومتر از مسیر پروژه ملی قطار 
برقی مشهد - گلبهار - چناران به اتمام رسیده و آماده ریل 

گذاری شده است.
وی ادامه داد: تاکنون دو هزار میلیارد ریال برای تملک 
زمین ها و عملیات اجرایی پروژه قطار برقی مشهد - گلبهار 
- چناران هزینه شده و چون پیشرفت کار مناسب بوده این 
راه و شهرسازی در  اولویتدار وزارت  پروژه های  پروژه جزو 

جذب فاینانس خارجی قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید گلبهار گفت: مبلغ 
فاینانس پروژه قطار برقی مشهد - گلبهار - چناران 186 
طی  است.  چین  کشور  آن  کننده  تامین  و  یورو  میلیون 
قراردادی که با آن کشور منعقد شد 8۵ درصد این فاینانس 
توسط سرمایه گذار چینی و 1۵ درصد توسط کارفرما یعنی 

وزارت راه و شهرسازی تامین می شود.
 ۵00 و  هزار  گرفته  انجام  پیگیری های  با  اف��زود:  وی 
پروژه  این  به  ملی  توسعه  صندوق  محل  از  ریال  میلیارد 
اختصاص یافت تا برای فاینانس هزینه شود. در صورتی 
که تحریمها مانع همکاری کشور چین در این بخش نشود 
در شرایط اجرایی شدن فاینانس پروژه قطار برقی مشهد - 
گلبهار - چناران دو سال و نیم دیگر به بهره برداری می رسد.

 ریل گذاری در جنوب خراسان 
قطارهای  برقراری  پیرامون  خراسان  آهن  راه  مدیرکل 
مسافربری در مسیر مشهد به سمت خطوط ریلی ناحیه 
شرق در جنوب خراسان رضوی نیز اشاره و بیان کرد: برای 
سفر ریلی به جنوب استان ابتدا باید از مشهد به سمت 
نیشابور در شرق استان رفت و از ایستگاه دیزباد به تربت 
حیدریه در جنوب تغییر مسیر داد. همین موضوع باعت 
افزایش مسافت و طوالنی شدن زمان سفر ریلی نسبت به 

سفر جاده ای در این بخش شده است. 
و  جاده ای  نقلیه  وسائل  زیاد  تردد  افزود:  مهر  ضیایی 
انتخاب زمان سفر توسط مسافران در مسیر نیشابور نیز 
باعث شده سفرهای ریلی در مسیر مشهد - نیشابور( مورد 

استقبال زیادی قرار نگیرد. 
 مسیر جدید ریلی مشهد - تربت حیدریه 

مدیرکل راه آهن شرق نیز به خبرنگار ایرنا گفت: توسعه 
قطارهای حومه ای از برنامه های اساسی راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران است و در این راستا بر اساس مصوبات وزارت 
راه و شهرسازی اگر شهرداری و فرمانداری مناطق حومه ای 
مکان و زیرساختهای الزم را برای ساخت تاسیسات)حدود 
راه  وزارت  کنند  فراهم  مناطق  این  در  طرح(  درصد   ۵0
به عهده  را  ناوگان  و  تاسیسات فنی، سیگنالینگ  تامین 

می گیرد. 
حسن ماسوری که پیش از این سابقه فعالیت در راه آهن 
اصفهان را داشته افزود: در اصفهان ساخت مسیر حومه ای 
اصفهان - نجف آباد از طریق همین تسهیالت با همکاری 
شهرداریها و فرمانداری های منطقه به انجام رسید.  وی 
ادامه داد: تربت حیدریه در فاصله 1۵0 کیلومتری جنوب 
از  میزبانی  برای  شهری  به  شدن  تبدیل  قابلیت  مشهد 
تحقق  برای  اما  دارد  را  مشهد  کالنشهر  جمعیت  سرریز 
این مهم نیازمند یک مسیر ریلی سریع و مخصوص برای 
این منظور است زیرا مسیر ریلی فعلی در مقایسه با مسیر 
جاده ای طوالنی تر است. مدیرکل راه آهن شرق پیشنهاد 
داد: با همکاری شهرداری های مشهد و تربت حیدریه و 
فرمانداران منطقه می توان از امکانات در نظر گرفته شده 
حومه ای  قطار  یک  ان��دازی  راه  برای  راه  وزارت  بوسیله 
به  جا  برای  جایگزین  مسیری  همچنین  و  کرد  استفاده 

جایی مضائف کاال و مسافر در شرق کشور ایجاد نمود. 

حاج علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی امروز در 
جلسه شورای معاونین با ما و مردم استان خداحافظی کرد 
و پس از نزدیک به  ۵ سال مدیریت عالی استان با کارنامه 
ای درخشان ؛ به واسطه قانون منع بکارگیری بازنشستگان، 
استانداری را ترک نمود. من بدلیل سابقه نسبتًا طوالنی 
مدیریت اجرایی با مدیران، استانداران و وزرای زیادی کار 
کرده ام و همه آنها از ویژگی های خوب و مثبتی برخوردار 
بوده اند اما در میان همه آنها سه نفر را ویژه دیده ام. دکتر 
فانی وزیر نجیب آموزش و پرورش، مهندس سیدحسن 
رسولی استاندار خراسان رضوی در دولت اصالحات و حاج 

علیرضا رشیدیان استاندار دولت اعتدال ، تدبیر و امید؛
امروز به مناسبت پایان مأموریت دکتر رشیدیان و پس از 
چهار و نیم سال کار با ایشان به عنوان مدیر کل آموزش و 
پرورش استان؛ معاونت سیاسی و امنیتی و اجتماعی؛  
مشاور و سرپرست  حوزه معاونت هماهنگی و مدیریت امور 
زائرین می خواهم به دو منظور برخی از ویژگی های منحصر 
به فرد ایشان را بازگو نمایم.  اول قدرشناسی از زحمات  
ایشان و دوم معرفی الگوهای رفتاری مطلوب مدیریتی، اگر 
از اولین خصوصیت بارز ایشان بخواهم نام ببرم نگاه اخالق 
گرایانه و اخالق مدارانه ایشان در حوزه مدیریت و روابط 
انسانی و کاری باید نام برد. مردی متواضع در عین حال 
قاطع، مهربان و در عین حال جدی، انسان دوست و در 
عین حال تکلیف گرا بود ؛ او با همه کارکنان و مدیران و نیز 
خصوصًا مردم رابطه ای عاطفی و اخالقی و انسانی داشت 
. در عین حال از مدیران و کارکنان به شکل قاطع و جدی، 
کار و انجام وظیفه طلب می کرد . با مردم در اوج مهربانی 
رفتار می کرد. بویژه کهنساالن ، کودکان و فقرا را همیشه 
در آغوش می کشید و هماره پاسخگوی سواالت و پیگیر 
جدی مشکالت ایشان بود. حاج علیرضا رشیدیان نمونه 

بارز رویکرد اعتدال در عرصه شخصیت و مدیریت و کار 
سازمانی بود. او عالوه بر اینکه شخصیتی سالم و معتدل 
داشت  رویکرد اعتدالی را در عرصه سیاست ، سازمان کار 
و نهادها و سازمان ها و شخصیت ها و مؤلفه های مؤثر در 
جریان سیاسی جامعه وجهه همت خویش ساخته بود. 
هیچگاه نه در برخوردهای شخصی و نه در کار سازمانی و 
نه در خصوص حتی جریانات منتقد و گاه جسور از او افراط 
و تفریط ندیدم، همه گروه ها و جریانات را پذیرا بود با آنها 
گفتگوی مهربانانه و دلسوزانه داشت و هیچکس را بخاطر 
داشتن اندیشه ای حتی مخالف اندیشه اش از خود دور 
نمی کرد و نگاه مهربانانه اش را دریغ نمی ورزید، در عین 
حال با صراحت و صداقت در عین استدالالت منطقی از 
آنچه گمان می کرد حق است دفاع می نمود. او با چنین 
رویکردی نه اهل تعارض و تضاد بود و نه اهل سازش ؛ نه 
می  را  کسی  مزاحمت  نه  داشت،  کسی  برای  مزاحمت 
پذیرفت؛ نه مداخالت غیرمنطقی داشت و نه مداخالت 
غیرمنطقی دیگران را قبول می کرد؛ بلکه او نمونه بارز پرهیز 
از دو رویکرد آسیبی تعارض و سازش بود و تکیه اصلی اش 
بر تعامل و تعادل بود که به شکل طبیعی تکامل در قلمرو 

زندگی کاری و سازمانی را ثمر می داد.
رشیدیان رویکرد نظام جامع برنامه ریزی و عملکرد را در 
سطح استان نهادینه ساخت، امروز اگر به هر کدام از حوزه 
معاونت های استانداری یا دفاتر آن مراجعه کنید برنامه 
برای استقرار نظام  و  آنها مکتوب و مشخص است  های 
جامع برنامه ریزی هم در طراحی و هم در پایش و نیز بهبود 
عملکرد با همه حوزه های استانداری وقت می گذاشت. 
این موضوع نه تنها در ساختار سازمانی استانداری، بلکه در 
دستگاه های اجرایی استان نیز مطالبه مهم و اصلی او بود 
و در این مسیر کار جاودانه ای را در استان نهادینه ساخت.

خصوصیت درس آموز دیگر حاج علیرضا رشیدیان همه 

جانبه گرایی او بود، استانداری دستگاه ستادی و حاکمیتی 
است و نماینده عالی دولت باید همه عرصه های توسعه و 
جامعه را ببیند. ویژگی بارز دیگر رشیدیان این بود که عالوه 
بر نگاه به همه عرصه های توسعه ، در همه این عرصه ها 
به روز بود . یادم هست در شورای معاونین وقتی از حوزه 
عمرانی صحبت به میان می آمد اطالعات به روز در آن حوزه 
و جلوتر از بقیه در حوزه زیارت، حوزه امنیتی و اجتماعی و 
سیاسی بود. دکتر رشیدیان هم با توجه به همه ابعاد توسعه 
و هم دانش به روز مدیریت راهبردی استان را به انجام می 
کننده  مدیریت  و  رونده  پیش   ، گشا  جبهه  لذا  رساند.و 
بود تا مدیریت شونده. اگر بخواهیم از او و خصوصیاتش 
همچنان یاد کنیم حتمًا وقت گذاری شبانه روزی به معنای 
واقعی کلمه را باید به خصوصیات مثبت او پیوست کرد. او 
نه روز داشت و نه شب؛ نه تعطیلی داشت و نه استراحت؛ 
نه جمعه داشت و نه شنبه، اگر بگوییم روزهای تعطیلش با 
روزهای کار او هیچ تفاوتی نداشت و گاه شلوغتر و پر تراکم 
تر بود همه می دانند که اغراق نکرده ام. او هر روز جمعه 
برنامه بازدید از حاشیه شهر مشهد را داشت.  در کنار همه 
کار  اعتقاد  با  رشیدیان  آقای   ، این خصوصیات مطلوب 
می کرد. در موضوعات مدیریت مبحثی وجود دارد تحت 
عنوان »رفتار سازمانی شهروندی« . این رفتار برای کارکنانی 
به کار می رود که فراتر از حد اداری و وظایف سازمانی به 
کارشان اهمیت می دهند و با یک باور و اعتقاد درونی با کار 
و مسئولیتشان درگیر می شوند . نمونه بارز چنین افرادی 
حاج علیرضا رشیدیان بود و این خصیصه به یک عادت 
رفتاری برای ایشان مبدل شده بود. او هم اعتقاد قوی و هم 
اعتیاد شدید به کار و فعالیت و خدمت داشت . نگهداری 
حرمت انسانها را به مجموعه این خصوصیات بیفزایید. یادم 
هست در پست معاونت سیاسی و وقتی قرار بود فرماندار یا 
بخشدار و مدیرکلی جابجا شود ، چقدر وسواس نشان می 

داد که افرادی که قرار است جابجا شوند حتما درست تکریم 
شوند و در موقعیت دیگری از خدمتشان استفاده شود و تا 
با  نداشت  امکان  نمی شد  راحت  این جهت  از  خیالش 

جابجایی یا معرفی فرد جدید موافقت نماید.
رشیدیان سخت بر این باور بوده و هست که اصل در 
جامعه و نظام ، پیشرفت و توسعه امور است. به همین دلیل 
سخت بر این باور بود که هر تجربه مفیدی طراحی یا اجرا 
می گردد مستندسازی شود تا برای آیندگان نیز مفید افتد. 
این نگاه در علم مدیریت به مدیریت دانش شهرت یافته 
است که عبارت است از ثبت و ضبط تجربیات و اقدامات 
مؤثر و انتقال آن به سایر مدیران و کارکنان و کارشناسان ، 
که البته مدیریت دانش در دو قالب دانش آشکار و پنهان 
سازمانی رخ می دهد. به همین دلیل دکتر رشیدیان در 
اخرین روزهای کار خود همه معاونین و دفاتر را ملزم نمود 
که مجموعه عملکرد خود و مجموعه فعالیتها و برنامه های 
در دست اقدام و نیز راهکارها و پیشنهادات الزم را در سه 
محورتدوین نموده و در یک مجموعه گرد آورند تا استاندار 
بعدی کامالً در جریان امور انجام شده ، در دست انجام و 
ایده های پیشنهادی به عنوان تجربه سازمانی و مدیریت 
دانش قرار گیرد و این روحیه به شدت در ایشان وجود دارد 
که کار سازمانها و جامعه توقف نیابد و مدیران بعدی بر شانه 
های مدیران قبلی بایستند ، روحیه ارزشمند و گرانسنگی 
است که هم از حیث اخالقی و هم از منظر سازمانی جامعه 
سخت بدان نیازمند است و استاندار سابق خراسان رضوی 

از این صفت پسندیده به طور کامل برخوردار بود...
ما از او به دلیل خدمات شایسته سپاسگذاریم و برای 
استاندار جدید که انشاءا.. در دولت به زودی معرفی خواهد 
درگاه  از  را  مطلوب  استمرارخدمات  و  توفیق  آرزوی  شد 
خداوند بزرگ و حضرت امام ثامن ضامن )ع( آرزو و طلب 

می نمائیم.

سید جواد حسینی 
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نگذشته  زیادی  ایران مدت  به  پیانو  ورود  از  شاید 
که  این ساز سحرآمیز  ردپاهای  اولین  نهایتا  و  باشد 
دیده  زمان ها  آن  اشرافی  های  خانواده  در  بیشتر 
می شد به دوره قاجار بازگردد. بدیهی است نسبت 
ایرانی که قدمت چندصد ساله درایران  به سازهای 
نیست  مند  سابقه  پیانو  ما  کشور  در  آنچنان  دارد 
بی  عالقمندان  توانسته  کوتاه  مدت  همین  در  اما 
با  زیادی  حدود  وتا  کند  جلب  خود  به  را  شماری 
تلفیقی که با موسیقی ایرانی و دیگر سازهای سنتی 
جدی  مخاطبان  بین  در  را  خود  جای  داشته  ایران 
و  صداها  آوردن  وجود  به  کند.امکان  باز  موسیقی 
ویژه  و  محاسن  دیگر  از  صوتی  گوناگون  های  رنگ 
غیر  سازهای  در  حداقل  که  پیانوست  های  گی 
نیست. میسر  زیادی  حدود  تا  امکان  این  کیبوردی 
کالس  در  موسیقی  تئوری  آموزش  مسیر  در  پیانو 
های سلفژ هم بسیار مورد استفاده و عصای دست 
که  است  جوانان  آموزش  امر  در  موسیقی  مدرسان 
ارجحیت  سازها  از  بسیاری  به  منظر  ازاین  هم  باز 
آتیه  با  و  جوان  هنرمندان  پور"از  رحیم  دارد."جواد 
دلیل  به  است.  نیشابور  1360در  ،متولد  خراسانی 
سالگی   9 در  پیانو  خصوصا  و  موسیقی  به  عالقه 
پرورش  کانون  در  پیانو  گروهی  آموزش  کالس  در 
فکری زیر نظر زنده یاد استاد طاهری شرکت کرده 
که  استعدادی  بدلیل  و  دوره  این  اتمام  از  بعد  که 
داشته بصورت خصوصی زیر نظر استاد به فراگیری 
طاهری  استاد  انتقال  با  است،بعدها  پرداخته  پیانو 
اساتید  نبودن  و  کاری  مشغله  بدلیل  نیشابور  از 
تخصصی پیانو در نیشابور از چهارده سالگی و البته 
با راهنمایی گرفتن و مطالعه های جنبی،  شروع به 
است،"رحیم  کرده  بیشتر  فراگیری  و  تمرین  ادامه 
التحصیل  در رشته مهندسی علوم دامی  پور"فارغ 
تدریس  به  واکنون مشغول  دانشگاه گرگان است  از 
پیانوست  برای  قطعاتی  ساختن  همچنین  و  پیانو 
در  ای  قطعه  ده  کتاب  دو  صورت  به  است  قرار  که 
آینده ای نزدیک چاپ شود.گفتگوی کوتاه ما با این 

هنرمند نیشابوری از نظر گرامی تان می گذرد
اما  هستیم  آشنا  پیانو  کلی  مختصات  و  شکل  با 
ساز  از  مختصری  معرفی  بهتر،  و  بیشتر  اطالع  برای 

باشید؟  داشته  پیانو 

بارتولئو  ت��وس��ط"   1۷09 س��ال  در  پیانو  س��از 
ن��ام"  ب��ه  قدیمی  س��ازی  روی  از  کریستوفری" 
ای  کالویه  شد.پیانوسازی  ساخته  هارپسیکورد" 
سیم  روی  به  هایی   چکش  ضربه   اثر  بر  که  است 
ها  که توسط فشردن کالویه ها وبا کمک انگشتان 
صورت می گیرد،نواخته می شود. وبه دونوع پیانو 

پیانو تقسیم می شوند یا گرند  ایستاده  های 
،عالقمند  ها  فرهنگ  و  کشورها  بیشتر  در  پیانو 
خیلی  پیانو  برای  المللی  بین  ساز  عنوان  شاید  دارد.و 
باالی  درصد  و  شمولیت  این  نباشد.علت  صواب  نا 

دانید؟. می  درچه  را  عالقمندی 
از آن  و  پیانو کاملترین ساز است 
شود،که  می  یاد  مادر  ساز  بعنوان 
که  هست  نیز  احساسمند  بسیار 
که  موسیقی  سبکهای  همه  تقریبا 
مختلف  ملل  های  موسیقی  شامل 
همان  خ��اص  لعابهای  و  رن��گ  با 
انواع  به  پیانو  با  مناطق را می شود 
خاطر  همین  به  کرد.  اجرا  مختلف 
که  هست  طرفدار  پر  سازی  پیانو 
نیم  و  هفت  محدوده  با  همچنین 
ترین  گسترده  نیز  خودش  اکتاوی 
که  میکند   ایجاد  را  صدایی  طیف 
ندارد .همین  نیز   هیچ محدودیتی 
هم  و  هماهنگی  باعث  ها  شاخصه 
گوناگون  های  فرهنگ  با  نواختی 

گفتیید  که  طور  همان  ام��روزه  که  شود  می  دنیا 
دربین بسیاری از کشورها و فرهنگ های جهان به 

طور وسیعی به آن پرداخته می شود.
ایرانی  موسیقی  با  ساز  این  خوانی  هم  و  تناسب 
کالسیک  موسیقی  با  پیانو  تلفیق  در  است؟آیا  چگونه 

ایران تجربه های موفقی وجود دارد؟
های  سبک  تمام  تقریبا  گفتم  که  همانطور 
موسیقی  که   هستند  اجرا  قابل  پیانو  با  موسیقی 
نیست،و  مثتثنی  قاعده  این  از  هم  ایران  سنتی 
مرتضی  نظیر  ای��ران  در  بزرگی  اساتید  اتفاقا 
کنار  در  ساز  این  از  و...  معروفی  محجوبی،جواد 
استفاده  ایرانی  سنتی  سازهای 
موسیقی  دستگاههای  کردند.تمام 
و  اجراست  قابل  پیانو  با  ایرانی  
اوقات  گاهی  که  ذکراست   به  الزم 
دستگاهها  بعضی  اج��رای  ب��رای 
نتهای  از  بعضی  ک��وک  نیازاست 
است  وبدیهی  داد  تغییر  رو  پیانو 
در  هم  موفقی  بسیار  های  نجربه 
در  ای��ران  موسیقی  معاصر  تاریخ 

این زمینه وجود دارد.
دلنشین  و  نوا  خوش  سازی  پیانو 
چه  و  نوازنده  در  چه  که  است 
رویایی  و  شیرین  حسی  مخاطب 
این  از  شما  انگیزد.احساس  برمی 
هستید  سازی  چنین  نوازنده  که 

با  حسی  چه  پیانو،  نوازش  هنگام  در  چیست؟اساسا 
رود؟. می  کلنجار  شما 

در  که  احساسی  نمیتوانم  هیچوقت  حقیقتا 
بطور  را  دارم  پیانو  با  ای  قطعه  نواختن  هنگام 
احساس  لحظه  آن  در  چ��ون  کنم  بیان  واقعی 
احساس  این  و  دارم  خداوند  به  خاصی  نزدیکی 
از  کنم،و  توصیف  نمیتوانم  به هیچ طریقی  را  لذت 
هستم  احساس  از  پر  و  زیبا  این ساز  نوازنده  اینکه 
بتوانم  امیدوارم  و  گویم،  و سپاس می  را شکر  خدا 
تربیت  همچنین  و  راه  این  در  را  بزرگی  قدمهای 
و  آموختن صحیح  اعتقاد من  بردارم.به  هنرجویانم 
برای هنرمندان یک فرض است. اصولی موسیقی 

از یک ساز  که  این حس خوب  بتواند  باید  هنرمند 
در  و  کند  داری  امانت  را  شود  می  منتقل  او  به 
آموزش  بحث  در  حتی  بگذارد.و  مخاطب  اختیار 
هم باید مهارت  لذت بردن از یک ساز را به هنرجو 
دیگران  به  را  خوب  حس  این  انتقال  راه  و  آموخت 

باید آموزش داد..
پیانو در خراسان چه وضعیتی داشته و از چه زمانی 

در خراسان شاهد بروز و ظهور این ساز بوده ایم؟
مشهد  به  پیانو  ایران،  به  پیانو  ورود  ابتدای  از 
خانواده   ، مشروطه  زمان  ودر  کرد  پیدا  راه  هم 
پیانو  خود  منازل  در  بودند  مرفه  قشر  از  که  هایی 
پیانوی  اساتید  از  که  صحاف  استاد  اما  داشتند.  
سال  از  دارم  ازطالع  من  که  جایی  تا  است  مشهد 
پیانو    ساز  تدریس  به  شروع    134۷  1346 تقریبا 
استاد  این  خدمت  در  هم  زیادی  شاگردان  کرد،و 

اند. یافته  پرورش  موسیقی خراسان 
آخر؟ کالم 

کشور  مطبوعات  در  بینم  می  که  خوشحالم 
شهرستان  به  خصوصا  و  شود  می  دیده  موسیقی 
استعدادهای  بهترین  شود.  می  داده  اهمیت  ها 
کوچک  های  شهرستان  همین  از  کشور  هنری 
می  معرفی  کشور  هنر  اول  سطح  به  حاشیه  در  و 
این  از  بیشتر اصحاب رسانه  توجه  با  باید  شوند که 
کمترین  با  شود.شهرستانها  حق  احقاق  عزیزان 
و  تالش  بر  تکیه  با  فقط  و  تسهیالت  و  امکانات 
استعدادهای بالقوه ای که در بین جوانان دارند و 
هنر  در  که  رایج  مناسبات  از  استفاده  و  ادعا  بدون 
این روزها وجود دارد،به موفقیت های چشم گیری 
که  امروز  صبح  مجموعه  و  شما  از  اند.  یافته  دست 
نمی  فراموش  هارا  استعداد  این  تیزبینانه  نگاه  با 

گزارم. کنید سپاس 

گفت وگو با یک هنرمند موسیقی؛

تمام سبک های موسیقی با پیانو قابل اجراست

پیانو کاملترین ساز 
است و از آن بعنوان ساز 

مادر یاد می شود،که 
بسیار احساسمند نیز 

هست که تقریبا همه 
سبکهای موسیقی که 
شامل موسیقی های 

ملل مختلف با رنگ و 
لعابهای خاص همان 
مناطق را می شود با 

پیانو به انواع مختلف 
اجرا کرد

,,

رضوی  خراسان  نمایشی  هنرهای  انجمن  رئیس 
از اجرای طرحی با عنوان »نظام جامع آموزش تئاتر 

استانی« از دی ماه سال جاری خبر داد.
انجمن  برنامه های  خصوص  در  خیرآبادی  آرش 
سال  پایانی  سه ماهه  در  استان  نمایشی  هنرهای 
خوشی  خبرهای  تئاتر  آموزش  حوزه  در  کرد:  اظهار 
در آینده نه چندان دور در راه است و انجمن هنرهای 
نمایشی توانسته باتوجه به پیگیری های بسیار زیادی 
که می توان گفت در این زمینه داشته است، یک تحول 
خیلی بزرگ و عمده را در زمینه آموزش تئاتر رقم زده 
که ان شاءا... از دی ماه با این شیوه جدید آموزشی آغاز 

به کار خواهیم کرد.
وی در این باره افزود: این شیوه تخت عنوان »نظام 
یکپارچه  »نظام  یا  و  استانی«  تئاتر  آم��وزش  جامع 
آموزش تئاتر استانی« طرح آن ارائه و تصویب شده و 
ان شاءا... از این به بعد شهرستان های ما تحت پوشش 
استاندارد  دارای  که  گرفت  خواهند  ق��رار  آموزشی 

آموزش آکادمیک در کشور است.
رضوی  خراسان  نمایشی  هنرهای  انجمن  رئیس 
پیرامون اجراهای سالن اصلی تئاتر شهر مشهد عنوان 
بهار  به  منتهی  آنچه  و  سال  پایانی  سه ماهه  در  کرد: 
سال بعد خواهد شد، 11 اثر نمایشی در سالن اصلی 
تئاتر شهر مشهد داریم که به صورت دو اجرا در روز به 
روی صحنه خواهد رفت. این 11 اجرا فقط برای سالن 
اصلی هستند. در سالن بالک باکس نیز تا آخر سال 
احتماال پنج اجرا و سه اجرای کارگاهی خواهیم داشت 
که آن هم به صورت هرروز دو اجرا خواهد بود. ضمنا 
عناوینی که برای اجرای سه ماهه پایانی سال انتخاب 

شده در آینده اعالم خواهد شد.
سالن  در  بانوان  مخصوص  اجرایی  اولین بار  برای 

اصلی تئاتر شهر به روی صحنه می رود
نمایشنامه ها  برخی  که  این  بیان  ضمن  خیرآبادی 
ویژگی هایی دارند که پیش تر شاهد آن نبودیم، افزود: 
به طور مثال در آینده نزدیک برای نخستین بار اجرایی 
مخصوص بانوان در سالن اصلی به روی صحنه خواهد 
رفت و به زودی این اجرا ظرف همین هفته و یا هفته 

بعد انجام خواهد شد .
کار  یک  اولین بار  ب��رای  همچنین  ک��رد:  بیان  وی 
روی  به  شهر  تئاتر  اصلی  سالن  در  که  داریم  کودک 
صحنه خواهد رفت که این کار با ابعاد استاندارد یک 
اجرای قاب  صحنه ای صورت می گیرد و نام این اجرا 
»تیتسوی سبزانگشتی« به کارگردانی محمد جهان پا 

است.

خبر
رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی 

خبر داد؛
اجرای طرح »نظام جامع آموزش 
تئاتر استانی« از دی ماه سال جاری

نشست های عمومی و تخصصی 
کتابخوانی در مشهدمقدس برپا می شود

رضوی  خراسان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
گفت: نشست های عمومی و تخصصی کتابخوانی در 

مشهدمقدس برپا می شود.
حجت االسالم علی اکبر سبزیان در همایش خوانش 
و معرفی سرباز کوچک امام اظهار داشت: در ایام هفته 
کتاب نام و یاد امام راحل)ره( و شهدای گرانقدر به  ویژه 
نویسندگان و کتابداران شهید را گرامی می داریم امروزه 
شخصیت های  معرفی  نویسندگان  وظیفه  مهمترین 
مختلف  عرصه های  و  دوران ه��ا  در  جامعه  تاثیرگذار 
همچون انقالب اسالمی، دفاع مقدس، مدافعان حرم 

و غیره بوده است. 
حوزه های  در  زیادی  واقعی  قهرمانان  اف��زود:  وی 
که  داریم  کتابخوانی  و  کتاب  حوزه  همچون  مختلف 
به خوبی معرفی نشدند و حق این قهرمانان همچون 
نشد  ادا  به خوبی  امام  کتاب سرباز کوچک  نویسنده 
تمامی  باشکوه  معرفی  به  نسبت  را  خود  دین  باید  و 

نویسندگان جامعه به ویژه نویسندگان گمنام ادا کنیم.
با  رضوی  خراسان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
شخصیت های  از  یکی  طحانیان  مهدی  اینکه  بیان 
فرهنگی  است که به خوبی معرفی نشده، خاطرنشان 
کرد: طحانیان شخصیتی است که از سنین نوجوانی 
خود  جامعه  در  تاکنون  تحمیلی  جنگ  دوران  از  و 
کوچک  سرباز  همچون  کتاب هایی  و  بوده  تاثیرگذار 
امام و فرنگیس منابعی بسیار خوب در موضوع صبوری 
بوده و کتاب سرباز کوچک امام ُاسوه صبوری نوجوانان 

و کتاب فرنگیس هم ُاسوه صبوری زنان بوده است.
سبزیان گفت: امیدواریم در ایام هفته کتاب امسال 
که برنامه های آن با شعار حال خوش خواندن برگزار 
می شود شاهد آن باشیم که حال خوش خواندن در 

چهره تمامی دوستداران کتاب نمایان باشد.
محمدرضا بدیع زادگان، رئیس اداره کتابخانه های 
عمومی مشهد نیز در این نشست اظهار داشت: یکی از 
مهمترین برنامه های هفته کتاب در مشهد بوده و امروز 
دومین خوانش کتابی است که در ایام هفته کتاب در 

مشهد برگزار می شود.
و  کم  تبلیغ  کنونی  از ضعف های  یکی  اف��زود:  وی 
ناکافی کتاب بوده است و برگزاری این خوانش ها نقش 

موثری در ُانس میان کتاب و مردم ایجاد خواهد کرد.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی مشهد با بیان اینکه 
همه ما باید قدردان قلم ها و روایتگری های ارزشمند و 
جذاب نویسندگان و راویان باشیم، خاطرنشان کرد: در 
این برنامه ها از نویسندگان و راویان تقدیر به عمل می آید 
تا قوت قلبی ایجاد شود و این سیر برنامه ها ادامه یابد 
و در کنار آن فضاهای صمیمی اهالی فرهنگ و کتاب 

به وجود آید.

خبر
رئیس نظام پزشکی مشهد:

قانونی  را  مشهدی  پزشک  به  حمله 
پیگیری می کنیم

یکی  به  حمله  گفت:  مشهد  پزشکی  نظام  رئیس 
از پزشکان در حال خدمت در یکی از درمانگاههای 
نظام  توسط  بیمار،  همراهان  سوی  از  شهر  این 

قانونی می شود. پیگیری  پزشکی مشهد 
حقوقی  مشاور  به  اف��زود:  ن��ژاد  بیرجندی  علی 
ایم  داده  ماموریت  مشهد  پزشکی  نظام  سازمان 
موضوع را با جدیت تمام برای احقاق حقوق پزشک 

کند. پیگیری  پزشکی  همچنین جامعه  و  مجروح 
ارائه  برای  پزشکی  جامعه  امنیت  داد:  ادامه  وی 
است  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  درمانی  خدمات 
پزشکی  نظام  سازمان  و  شده  دار  خدشه  اکنون  اما 
دنبال  قانونی  طریق  از  را  مسئله  این  حتم  بطور 
ناگواری  وقایع  چنین  تکرار  شاهد  تا  کرد  خواهد 
از  یکی  حمله  است  ذکر  به  الزم  همچنین  نباشیم. 
به یک پزشک در درمانگاه 'سالمت'  بیمار  همراهان 

واقع در بلوار هدایت مشهد رخ داد.
دکتر  حادثه  ای��ن  در  اف���زود:  احمدی  س��روش 
'محسن امیرآبادی 'بر اثر ضربه چاقوی جوان همراه 

بیمار به سرش به شدت مجروح شد. 
این  در  نیز  گرفت  ق��رار  حمله  م��ورد  که  پزشکی 
رابطه گفت: شامگاه چهارشنبه گذشته در حالی که 
اطالع  من  به  بودم،  قلبی  بیمار  یک  ویزیت  مشغول 
درمانگاه  به  دارد  بخیه  به  نیاز  که  کودکی  دادن��د 

مراجعه کرده است. 
کودک  معاینه  ب��رای  اف��زود:  امیرآبادی  محسن 
مشاهده  و  وی  معاینه  از  پس  و  رفتم  دیگر  اتاق  به 
اتمام  از  پس  گفتم  والدینش  به  غیرحاد،  شرایط 
بودن  غیرقلبی  از  اطمینان  و  قبلی  بیمار  ویزیت 
عالئم آن، پیشانی کودک را بخیه خواهم زد. در این 
و  فحش  با  و  کرد  مراجعه  اتاق  به  کودک  پدر  فاصله 
اتمام معاینه  از  ناسزا درمانگاه را ترک کرد. من پس 
را جویا  پدر کودک  توهین  و  پرخاشگری  علت  بیمار 
به  درمانگاه  مسئوالن  رسیدگی  خواستار  و  شده 
ادامه  جهت  بیماران  سوی  از  که  شدم  مسئله  این 
مرحله  چند  در  نامناسب  الفاظ  با  شدت  به  ویزیت 
برای  اعصاب  تمدد  برای  لذا  گرفتم  قرار  فشار  تحت 

لحظاتی کوتاهی به خارج از محل کارم رفتم.
تهدید  با  هنگام  این  در  گفت:  مضروب  پزشک 
درمانگاه  به  فوری  بازگشت  بر  مبنی  ناشناس  فردی 
که  حالی  در  و  شدم  مواجه  معاینات  ادامه  جهت 
وی  کنار  از  عبور  هنگام  داشتم  برگشت  به  تصمیم 

ضربه شدیدی به سرم زد و گریخت. 

معاون کمیته امداد: 

جمعیت فقیر کاهش یافته است

امام  ام��داد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون 
جهانی  بانک  گزارش  اساس  بر  گفت:  خمینی)ره( 
اوایل پیروزی انقالب اسالمی 46 درصد مردم ایران در 
فقر مطلق به سر می بردند اما این رقم امروز به کمتر از 
هشت درصد رسیده و همه این جمعیت تحت پوشش 

کمیته امداد هستند.
'همایش  در  یکشنبه  روز  عبدالملکی  ا...  حجت 
به  نیشابور  در  مهرورزی'  و  توانمندسازی  کارآفرینی، 
مناسبت هفته جهانی کارآفرینی افزود: بر این اساس 
کمیته امداد امام خمینی)ره( برای رفع فقر که هدف 

تاسیس آن بوده موفق عمل کرده است.
این  به  خارجی  تحلیلگران  گفت:  ادام��ه  در  وی 
نتیجه رسیده اند که تحریمهای خارجی بر ایران موثر 
دارند  وجود  داخلی  تحریم های  میان  این  در  نیست. 
دشمن  تمرکز  لذا  شوند  می  اقتصادی  رشد  مانع  مه 
تحریمهای  همین  از  ب��رداری  بهره  و  سوءاستفاده 

داخلی است. 
هم  اف��زود:  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  معاون 
کشور  در  کار  نیروی  نفر  میلیون   30 وجود  با  اینک 
دچار کمبود نیرو هستیم که این محصول تحریمهای 
داخلی، فرآیندهای اداری ناکارآمد، فرهنگ ناصحیح 

و عملکرد ناکامل دستگاههای اجرایی است.
برای  را  امداد  کمیته  برنامه  مهمترین  ادامه  در  وی 
سال  از  کرد:  بیان  و  اعالم  اشتغال'  'ایجاد  فقر  رفع 
تاکنون  نهاد  این  در  اشتغال  معاونت  ایجاد  با   13۷3
یک میلیون و ۵00 هزار طرح اشتغال در سطح کشور 
به  خانواده  هزار   ۷00 چارچوب  این  در  و  شده  اجرا 

خودکفایی رسیده اند. 
عبدالملکی افزود: کمیته امداد برای ایجاد اشتغال 
وارد فضاهای نوین که ارزش آفرینی، پایداری و درآمد 
زمینه  این  در  رضوی  خراسان  و  شده  دارند  باالتری 
و  از ساخت، نصب  استفاده  آن  نمونه  که  بوده  پیشرو 
بهره برداری پنلهای خورشیدی برای درآمدزایی است. 
بزرگترین  عنوان  به  ام��داد  کمیته  داد:  ادام��ه  وی 
)ان���واع  فتوولتاییک  کننده  محصوالت  م��ص��رف 
از  خورشیدی(  ان��رژی  از  ب��رق  تولید  سامانه های 
تولیدکنندگان داخلی درخواست می کند تا نیازمندی 

این نهاد را در زمینه تجهیزات خارجی کاهش دهند.

پیگیری خبر   خبر

کنگره  نهمین  زودی  ب��ه 
در  س��الم��ت  ارت��ق��ا  و  بهداشت 

مشهد برگزار خواهد شد.
این کنگره که قرار بود سال پیش که مشهد بعنوان 
پایتخت فرهنگی جهان اسالم مطرح شده بود میزبان 
افتخار  این  دالیلی  بنابر  متاسفانه  اما  باشد  شهرها 
کنگره  این  خوشبختانه  اما  شد،  اصفهان  نصیب 

امسال در مشهد برگزار خواهد شد.
این  برگزاری  اهمیت  بر  تاکید  با  کنگره  دبیر  قلیان 
کنگره و شرکت اعضای هیئت علمی و اساتید در حوزه 
سالمت خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان این کنگره 
سالمت  حوزه  در  فعالین  تمامی  اساتید،  بر  عالوه 
و  دکتری  دوره های  دانشجویان  جمله   از  بهداشت  و 
هدف  با  که  بود  خواهند  سالمت  حوزه  فوق لیسانس 

کسب امتیاز آموزش  خصوصا در دوره ضمن خدمت 
پزشکان، در این کنگره حضور خواهند داشت.

نیز  کنندگان  شرکت  از  بسیاری  کرد:  تاکید  وی 
را کسب کرده اند  دائم خود  پروانه  افرادی هستند که 
به  ایشان  رغبت  و  توجه  باعث  باالی کنگره  اما سطح 

شرکت در این همایش شده است.
وی هدف این همایش را  ارایه گزارش ها و تحقیقات 
رفتاری  تغییر  از  اعم  مختلف  زمینه های  در  علمی 
سالمت  و  تالش  شدن  اجتماعی  همچنین  و  مردم 
گفت:این  و  دانست  اجتماعی  نشاط  همچنین  و 
پایان  مانند  مختلف  های  صورت  به  که  موضوعات 
نامه، مقاله و ویدئو کنفرانس خواهد بود که با بحث و 
گفتگو در خصوص این موضوعات بی شک شاهد ارِاه 

و سخنرانی های چالشی خواهیم بود. 

هفته نقاشی دیواری در مشهد 
عالقه  و  هنری  اساتید  حضور  با 

مندان به هنر برگزار می شود.
به  مشهد،  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
همت مدیریت امور هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری مشهد هفته نقاشی دیواری مشهد از بیست 
و هشتم آبان لغایت یکم آذرماه در بوستان کوهسنگی 
روز   1۷ ساعت  مراسم  این  افتتاحیه  می شود.  برگزار 
دوشنبه 28 آبان ماه در فرهنگسرای کودک وآینده واقع 

در بوستان کوهسنگی برپا می شود.
کارگاه هایی که به این منظور برپا می شود، با حضور 
اورنگ  این حوزه چون الدن  نام  به  اساتید  و سخنرانی 
مشهد«،  دیواری  نقاشی  دهه  یک  بررسی  »موضوع  با 
و  فرم  »رابطه  موضوع  با  ششکالنی  حسین  سخنرانی 

و همچنین سخنرانی کریم  دیواری«  نقاشی  در  محتوا 
اسکندری با موضوع » دستیابی به نوگرایی بر پایه فرهنگ 

نقاشی دیواری ایران اجرایی می شود.
دیگر سخنرانان این کارگاه ها نیز دکتر رضا خدادادی 
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران است که با موضوع 
بر  تاکید  با  شهری  هنرهای  راهبردهای  بر  »مقدمه ای 

دیوارنگاری در کالنشهرها« به ایراد مطلب می پردازد.
حوزه  بین المللی  هنرمند  قدیانلو  مهدی  همچنین 
با موضوع»رویاپردازی در شهر«  نیز  هنری های شهری 

دیگر سخنران این کارگاه ها خواهد بود.
کارگاه عملی هنرمندان منتخب نقاشی دیواری نیز به 
ترتیب روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه نوزدهم و 
سی ام آبان و یکم آذرماه از ساعت 10 تا 1۵ در خیابان 

دانشگاه، بازار کتاب گلستان برپا خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان تهران 
سامانه  ان���دازی  راه  به  اش��اره  با 
و  کاهش  ط��رح  اج��رای  در  تصمیم 
کنترل طالق با مشارکت قوه قضائیه گفت: این سامانه 
به گونه ای طراحی شده که صاحبنظران و دستگاه های 

مختلف در مسائل گوناگون با ما همکاری داشته باشند.
به گزارش ایرنا، با راه اندازی این سامانه تمام اطالعات 
زوج های متقاضی طالق در سامانه تصمیم بهزیستی به 
این  اندازی  از راه  اینترنتی ثبت می شود. هدف  آدرس 
سامانه این است که همسران دچار مشکل و اختالف، قبل 
از اینکه وارد سیستم انتظامی و قضایی شوند، از طریق 
سیستم غربال این سامانه که شامل مددکار اجتماعی، 
هایی  مشاوره  است،  خانواده  کارشناس  و  شناس  روان 
را دریافت کنند که به سازش منجر شود و از وقوع طالق 

جلوگیری کرد.
داریوش بیات نژاد در مراسم رونمایی از سامانه تصمیم 
و  پرورشی  کانون  در  طالق  کاهش  و  کنترل  طرح  در 
فکری کودکان افزود: بیش از یک سال است که دبیرخانه 
این سامانه در بهزیستی شکل گرفته و کمیته علمی با 
نیازسنجی، آمارگیری و برگزاری جلسات کارشناسی، آن 
دادگاه های  در  آن  اجرای  وقت  اکنون  و  کرده  بررسی  را 

خانواده است.
طرح  داشت:  اظهار  تهران  استان  بهزیستی  مدیرکل 
کاهش و کنترل طالق که سامانه تصمیم یکی از شاخص 
های اجرای این طرح است، همه گروه های جامعه را شامل 
می شود و در سطح اول این طرح، پیشگیری اولیه صورت 
خواهد گرفت اما بیشترین مخاطبان این طرح نوجوانان و 

به ویژه نوجوانان دوره دوم متوسطه هستند.

فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
گردشگری  و  دستی  صنایع 
شهر  گفت:  فریمان  شهرستان 
فریمان بواسطه ایجاد اولین سازه های معماری مدرن 

در این شهر میراث دار معماری مدرن است.
از  بیش   : گفت  مطلب  این  بیان  با  حسن گیاهی 
و  مدرنیسم  پارادایم  چارچوب  در  تاریخی  بنای   100
معماری صنعتی و سبک بین الملل در فریمان بنیان 
گذاشته شده استکه مجموعه این بناها به همراه معابر 

و میادین بافت تاریخی این شهر را تشکیل می دهد.
سال   90 از  بیش  با  ها  ساختمان  این  اف��زود:  وی 
کشور چون  اول  تراز  با ساختمان های  قدمت همراه 
راه  تهران،ساختمان  ملی  تهران،کتابخانه  دانشگاه 
ایران  مدرن  و  بتنی  های  سازه  اولین  و...ج��زء  آهن 

و هوایی منطقه  آب  از  شرایط  که  محسوب می شود 
و  مدرنیسم  معماری  از  است  ترکیبی  و  پذیرفته  تاثیر 

ایران باستان است.
جهانی  ان��ج��م��ن  اک��ن��ون  ه��م  گ��ف��ت:  گ��ی��اه��ی 
 ( دوکومومو  عنوان  با  که  م��درن  معماری  میراث 
DOCOMOMO (در زمینه شناسنایی و ثبت جهانی 
آثارفعال استبنابراین بافت شهری فریمان می تواند از 
طریق سازمان میراث فرهنگی کشور برای ثبت جهانی 

آن نامزد شود.

طرح  اج���رای  آغ���از  بدنبال 
درآم��د  کم  اقشار  از  »حمایت 
حال  در  پیامک هایی  جامعه«، 
به  اش��اره  ضمن  رفاه  وزارت  که  است  مردم  به  ارس��ال 
کالهبرداری های احتمالی، اطالعیه ای منتشر و از مردم 
خواست شماره کارت و رمز دوم خود را در پاسخ به هیچ 

پیامکی اعالم نکنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، در متن این اطالعیه آمده 
است: بدنبال آغاز طرح حمایت از اقشار کم درآمد جامعه 
آبانماه  پنجم  در  وزیران  نامه هیئت  تصویب  که مطابق 
در حال اجراست، اخیرا شاهد ارسال برخی پیامک ها 
به مردم هستیم. این اطالعیه می افزاید: بر این اساس 
ضمن تاکید بر اینکه هرگونه اطالع رسانی در خصوص 
و اطالع  روابط عمومی  این طرح منحصرا توسط مرکز 

انجام خواهد  و رفاه اجتماعی  تعاون کار  رسانی وزارت 
شد، از همه شهروندان درخواست داریم به پیامک های 
فاقد اعتبار پاسخ ندهند و شماره کارت و رمز دوم خود 
را در پاسخ به هیچ پیامکی در خصوص این طرح اعالم 
نکنند. مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون 
کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه برخی سامانه های 
پیامکی اعالم شده از جمله ۵000499 هیچ ارتباطی 
ندارد،  درآمد  کم  اقشار  از  دولت  حمایتی  طرح  این  به 
درخواست دارد هرگونه اطالع رسانی را فقط از طریق این 

مرکز یا پیامک VEZART-REFAH  دنبال کنند.
پلیس  رئیس  ای��ن  از  پیش  گ��زارش،  ای��ن  براساس 
پیشگیری تهران بزرگ نسبت به کالهبرداری از شهروندان 
برای استعالم بسته های حمایتی دولت هشدار داده و 

سامانه ای را برای استعالم پیامکی اعالم کرده بود.

آستان  انتشارات  عامل  مدیر 
گفت:  نشر  به  رض��وی  ق��دس 
فرهنگی  محصول  عنوان   169
هنر  و  رضوی  مطهر  حرم  بنا های  از  بهره گیری  با 

معماری اسالمی در به نشر تولید شده است.
آستان  انتشارات  عامل  مدیر  سعیدی  حسین 
از  یکی  به عنوان  به نشر  نشر گفت:  به  قدس رضوی 
بزرگترین ناشران کشور، با توجه به نیاز مخاطبان در 
فرهنگی  محصوالت  تولید  به  اقدام  کتاب،  نشر  کنار 

با عنوان »گلدسته« کرده است.
جدیدترین  »گلدسته«  مجموعه  در  اف��زود:  وی 
ایرانی اسالمی و برگرفته  با نگاه  محصوالت فرهنگی 
ارائه  برای  رضوی  مطهر  حرم  بنا های  و  فضا ها  از 
تولید  کشور  فرهنگی  کاالی  و  نوشت افزار  بازار  به 

می شود.
 مدیر عامل انتشارات آستان قدس رضوی به نشر با 
اشاره به بند پنجم حکم مقام معظم رهبری به تولیت 
راستای  در  موسسه  این  گفت:  رضوی  قدس  آستان 
عمل به این بند که بر تولید محصول فرهنگی با نگاه 
به معماری حرم مطهر رضوی تاکید می کند، اقدام به 

تولید محصوالت گلدسته کرده است.
از  فرهنگی  محصول   8 تاکنون  اف��زود:  سعیدی 
مدال  دستی،  ساک  لیوان،  دفترچه،  و  دفتر  جمله 
سینه )پیکسل(، شاسی، کاشی، کاغذ کادو و ساعت 
طرح های  از  برگرفته  و  رضوی  طرح های  با  دیواری 
موجود در معماری به کار رفته در صحن ها و رواق های 
مختلف حرم مطهر رضوی در به نشر تولید شده که با 

استقبال گسترده مردم مواجه شده است.

برگزاری هفته نقاشی دیواری در مشهدکنگره پزشکی سالمت اجتماعی در مشهد مدیر کل بهزیستی استان تهران:

سامانه تصمیم برای کاهش طالق راه اندازی شد
رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان فریمان مطرح کرد: 

بافت شهری فریمان می تواند برای ثبت جهانی نامزد شود
وزارت رفاه هشدار داد؛

کالهبرداری پیامکی در طرح توزیع سبد حمایتی دولت
تولید 169 عنوان محصول فرهنگی برگرفته از هنر معماری

 اسالمی در به نشر

در نشست خبری به مناسبت هفته پیشگیری از سکته مغزی مطرح شد؛

درمان قابل  مغزی  سکته 
دانشگاه  اعصاب  و  مغز  گروه  علمی  هیئت  عضو 
سکته های  اینکه  به  اشاره  با  مشهد،  پزشکی  علوم 
شمار  به  جهان  در  ناتوانی  علت  ترین  شایع  مغزی 
می رود، گفت: سکته مغزی قابل درمان و پیشگیری 

است.
بشر  مرگ  علت  دومین  دنیا  کل  در  مغزی  سکته 
از کارافتادگی، اما در کشورهای  است و اولین علت 
پیشرفته در حال حاضر سومین علت مرگ است که 
آن  در  دور  چندان  نه  آینده  در  جوامع  شدن  پیر  با 
سکته  شد.  خواهد  مرگ  علت  دومین  نیز  کشورها 
شریان  یک  شدن  پاره  یا  شدن  بسته  یعنی  مغزی 
آن  خون  گردش  در  اختالل  آن  دنبال  به  که  مغزی 
ناحیه از مغز ایجاد شده و موجب بروز عالئمی مثل 
رفتن  راه  در  اختالل  و  تکلم  اختالل  بدن،  نیمه  فلج 
می شود.سکته مغزی، زمانی اتفاق می افتد که رگی 
خونی در مغز مسدود یا منفجر شود. به طور متوسط 
مغزی  های  سکته  به  که  اف��رادی  درصد   1۵ تا   10
از  را  خود  جان  بیماری  این  اثر  در  شوند  می  مبتال 
دست می دهند و 60 تا ۷0 درصد بیماران با درمان 

مناسب می توانند زندگی مستقل داشته باشند.
فوریت  و  اورژان��س  موقعیت  یک  مغزی،  سکته 
درن��گ،  ب���دون   و  س��ری��ع  درم���ان  اس���ت.  پزشکی 
تعیین کننده و حیاتی است. با انجام اقدامات سریع 
نیز  و  مغزی  صدمه  و  آسیب  می توان  زودهنگام  و 
عوارض و عواقب بالقوه و محتمل الوقوع را به حداقل 

رساند.
و  سکته ها  که  است  آن  از  حاکی  خوش  اخبار 
پیشگیری  قابل  و  درم��ان  قابل  مغزی،  حمالت 
افراد  از  کمتری  تعداد  حاضر  حال  در  و  می باشند، 
آمریکایی نسبت به حتی 1۵ سال گذشته، از سکته 
کنترل  که  دارد  وجود  امکان  این  می میرند.  مغزی 
مثل  ب��زرگ،  و  وسیع  سکته های  خطر  عوامل  بهتر 
فشار خون باال، کشیدن سیگار، و کلسترول باال، در 

این کاهش نقش داشته باشند.
پیام ساسان نژاد در نشست خبری هفته پیشگیری 
از سکته های مغزی که روز گذشته در محل دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد برگزار شد با بیان اینکه بسیاری 
فعال دچار سکته مغزی  و  در سنین جوانی  افراد  از 
از کارهای  این امر موجب می شود که   می شوند و 
عوارض  بروز  بر  عالوه  و  بمانند  باز  زندگی  روزم��ره 
و  خانواده  به  نیز  اقتصادی  بار  روحی،  و  جسمانی 
از  پیشگیری  برای  افزود:  شود،  می  تحمیل  جامعه 
بروز سکته های مغزی باید فاکتورهای خطر از جمله 

و  تحرکی  کم  دیابت،  خون،  چربی  باال،  خون  فشار 
استعمال دخانیات کنترل شود.   

پزشکی  علوم  دانشگاه  نورولوژی  گروه  دانشیار 
عوارض  با  مغزی  های  سکته  اینکه  بیان  با  مشهد؛ 
برای  ساله  هر  ک��رد:  تصریح  اس��ت،  همراه  زی��ادی 
حساس سازی جامعه هفته ای  با عنوان سکته های 
های  "سکته  هفته  این  شعار  که  شده  تعیین  مغزی 

مغزی قابل درمان است" انتخاب شده است.
زمان طالیی درمان سه ساعت است

دانشگاه  اینترونشن  نورو  فلوشیپ 
اینکه  بیان  با  مشهد  پزشکی  علوم 
خون  شکل  دو  به  مغزی  های  سکته 
ریزی و گرفتگی رگ بروز می کند اظهار 
کرد: 8۵ درصد از سکته های مغزی با 
گرفتگی رگ و ایجاد لخته در فرد ایجاد 
می شود که در صورت درمان نشدن به 
وارد  مغز  به  جدی  های  آسیب  موقع، 

می کند.
ساسان نژاد با بیان اینکه سه ساعت 
اولیه زمان طالیی درمان بیماران سکته 
مغزی است خاطر نشان کرد: هر چقدر 
که زمان بیشتری از زمان طالیی بگذرد 
آسیب ها به نسج مغز بیشتر و غیر قابل 

جبران خواهد بود.
درمان  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی   
بیماران از آمپول های لیز کننده لخته 
کشور  تمام  در  که  شود  می  استفاده 

تنها  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  است  موجود  نیز 
قائم  بیمارستان  مغزی  سکته  بیماران  ارجاع  مرکز 
برای  خدمات  بیمار  مراجعه  محض  به  و  است  )عج( 

جلوگیری از بروز عوارض بیشتر آغاز می شود.
لزوم افزایش آگاهی مردم 

دانشگاه  اعصاب  و  مغز  گروه  علمی  هیئت  عضو 
با  مردم  باید  اینکه  بر  تاکید  با  مشهد  پزشکی  علوم 
میان  این  در  و  شوند  آشنا  مغزی  های  سکته  عالئم 
رسانه های گروهی و تبلیغات محیطی نقش موثری 
در ارتقاء این آگاهی دارند  خاطر 
با  مواجهه  محض  به  کرد:  نشان 
مبتال  مغزی  سکته  به  که  فردی 
ش��ده اس��ت ب��ا اورژان����س 11۵ 
در  بتوان  تا  شود  گرفته  تماس 
رسیدگی  بیمار  به  طالیی  زمان 

شود.
اینکه  به  اشاره  با  نژاد  ساسان 
مراکز  به  مراجعه  از  پس  بیماران 
دقیق  بررسی های  تحت  درمانی 
در  و  گیرند  می  قرار  پاراکلینیکی 
تزریق  دارو  آنها  برای  نیاز  صورت 
تمامی  ک��رد:  اظ��ه��ار  م��ی ش��ود 
دارو  این  دریافت  کاندید  بیماران 
نیستند و حتی اگر بیماری دچار 
با  باشد  ش��ده  مغزی  خونریزی 
تشدید  بیماریش  دارو  این  تزریق 

می شود.

پزشکی  علوم  دانشگاه  نورولوژی  گروه  دانشیار 
مشهد،خارج کردن لخته را از دیگر راهکارهای درمانی 
بیماران سکته مغزی عنوان کرد و اظهار کرد: در این 
مغزی  انژیوگرافی  دستگاه  از  استفاده  با  نوین  روش 

اقدام به خارج کردن لخته های خون می شود.
حاضردر  حال  در  روش  این  اینکه  بیان  با  وی 
اظهار  اجراست  حال  در  جهان  پیشرفته  کشورهای 
کرد: با پیگیری های رئیس دانشگاه و دیگر مسئوالن 
بیمارستان  در  نیز  مغزی  آنژیوگرافی  اس��ت  ق��رار 

قائم)عج( ایجاد شود.
روش های پیشگیری از سکته

که  ک��رد  اش��اره  موضوع  ای��ن  به  باید  پایان  در 
از  پیروی  مغزی،  سکته  در  خطرزا  عوامل  با  آشنایی 
زندگی  سبک  یک  اتخاذ  و  پزشکتان  راهنمایی های 
سالم بهترین روش ها برای پیشگیری از سکته مغزی 
ایسکمیک  حمله  یا  مغزی  سکته  شما  هستند.اگر 
گذرا )TIA یا سکته مغزی کوچک(  داشته اید، رعیات 
موارد ذکر شده به شما در پیشگیری از سکته بعدی 
جلوگیری می نماید.خیلی از شیوه های پیشگیری از 
بیماری های  از  پیشگیری  با شیوه های  سکته مغزی 
توصیه های  عمومی،  بصورت  است.  یکسان  قلبی 
باال،  فشارخون  شامل:کنترل  سالم  زندگی  سبک 
و  دریافت  سیگار،کاهش  ترک  یا  و  نکشیدن  سیگار 
کنترل  و  درمان  چربی؛  و  سدیم  کلسترول،  مصرف 
فعالیت  افزایش  استرس،  دیابت،مدیریت  مناسب 
سالم  غذایی  رژی��م  رعایت  و  ورزش  و  جسمانی 

می تواند به پیشگیری از سکته مغزی کمک نماید.

حوادث
98 کیلوگرم مواد افیونی در تربت حیدریه کشف شد

سه تن چای تقلبی در بازار مشهد کشف شد
شکایات  به  رسیدگی  و  بازرسی  مسئول  کارشناس 
گفت:  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
واحد  یک  از  ریال  میلیارد   9 ارزش  به  تقلبی  چای  تن  سه 

صنفی در مشهد کشف و ضبط شد.
بر  مبنی  واصله  گزارش  اف��زود:  مقدسی  مهدی 
و  قرنی  شهید  خیابان  در  صنفی  واحد  یک  ارزانفروشی 
را  سازمان  این  بازرسان  نامتعارف،  قیمت  به  چای  فروش 

ناگزیر به بررسی موضوع نمود.
وی گفت: پس از بررسی انبار این واحد صنفی، مشخص 
شد فرد خاطی ضایعات چای را با فرآوری غیرمجاز تبدیل 
عنوان  به  و  کرده  بو  و  رنگ  لحاظ  به  مصرف  قابل  چای  به 
چای کله مورچه ای مرغوب با نصف قیمت معمول بازار به 

فروش می رسانده است. 
او افزود: تخلف این واحد صنفی توسط بازرسان محرز و 
پس از توقیف کاال، پرونده تشکیل شده به همراه متهم به 

تعزیرات حکومتی ارسال شد.

98 کیلوگرم مواد افیونی در تربت حیدریه کشف شد
 98 گفت:  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
500 گرم تریاک در شهرستان تربت حیدریه کشف  کیلو و 

شد.
انتظامی خراسان رضوی به نقل از سرهنگ  فرماندهی 
ایستگاه  انتظامی  ماموران  داد:  گزارش  قربانزاده  ابراهیم 
خودروهای  کنترل  هنگام  کامه  شیردل  شهید  بازرسی 
در  مشهد  سمت  به  که  کامیونت  دستگاه  یک  به  عبوری 

حرکت بود مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی گفت: در بازرسی از این کامیونت 98 کیلو و 500 گرم 
تریاک کشف و ضبط و دو متهم در این خصوص دستگیر و 

به مراجع قضایی معرفی شدند.

کالهبردار میلیاردی در مشهد دستگیر شد
که  فردی  گفت:  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
ریال  میلیارد   30 به  اقدام  آپارتمان  فروش  ترفند  با 

کالهبرداری کرده در مشهد است دستگیر شد.
سردار  از  نقل  به  رضوی  خراسان  انتظامی  فرماندهی 
محمد کاظم تقوی گزارش داد: در پی اعالم شکایت چند 
نفر از شهروندان مشهدی مبنی بر این که فردی با ترفند 
موضوع  کرده  کالهبرداری  آنان  از  آپارتمان  فروش  شیادانه 

در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: بررسی پلیسی نشان داد متهم پرونده از هر 
طعمه خود مبلغ یک میلیارد ریال به عنوان پیش پرداخت 
از آن فراری شده بود.  آپارتمان دریافت کرده و پس  فروش 
کارآگاهان پس از چند روز کار گسترده محل اختفاء متهم 
اصلی را شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه وی را دستگیر 

کرد. 
در  متهم  داد:  ادامه  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
 24 تاکنون  کر.  اعتراف  انتسابی  بزه  ارتکاب  به  بازجویی 
پلیس  به  متهم  از  خود  شکایت  پیگیری  برای  شهروند 
این  آمده  عمل  به  برآوردهای  با  و  اند  کرده  مراجعه  آگاهی 
تحقیقات  لذا  کرده  کالهبرداری  ریال  میلیارد   30 فرد 

همچنان ادامه دارد.

رد پای 11 فقره سرقت با شلیک هوایی
فرمانده انتظامی مشهد نیز از وقوع تیراندازی هوایی در 

بلوار الدن این شهر و کشف آثار 11 فقره سرقت خبر داد.
سرقتهای  گزارش  پی  در  افزود:  آقابیگی  اکبر  سرهنگ 
سریالی وسائل داخل خودرو در محدوده بلوار الدن و بلوار 
پیروزی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و گروهی از 

کالنتری 36 در این عملیات به یک دستگاه خودرو سواری 
مشکوک شده و آن را تحت نظر قرار داد. 

قصد  خودرو  سرنشین  دو  که  هنگامی  داد:  ادامه  وی 
عمل  وارد  آنها  دستگیری  برای  پلیس  داشتند  سرقت 
قانون  رعایت  با  نیز  ماموران  شدند.  متورای  متهمان  اما 
بکارگیری سالح و تیراندازی هوایی خودرو را متوقف کردند 
ولی سارقان با استفاده از تاریکی شب پا به فرار گذاشتند. 
کشف  سرقت  فقره   11 آثار  متهمان  خودرو  از  بازرسی  در 

شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

مرد تبر به دست در لباس پاکبان دستگیر شد
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی صبح روز گذشته 
افزایش  پی  در  گفت:  ها  سرقت  این  ماجرای  تشریح  در 
منازل  پارکینگ های  به  دستبرد  و  بامدادی  های  سرقت 
از  تخصصی  های  گروه  مشهد،  شمال  و  شرق  مناطق  در 
بامدادی  سرقت های  ماجرای  پیگیری  انتظامی  نیروهای 
را در حالی در دستور کار قرار دادند که تجزیه و تحلیل های 
مذکور  سرقت های  احتماال  داد  می  نشان  کارشناسی 
چرا  گیرد  می  صورت  مردم  اعتماد  مورد  افراد  پوشش  در 
از مال باختگان  از وقوع سرقت، هیچ کدام  یا بعد  که قبل 
حادثه  محل  در  را  مشکوکی  افراد  یا  فرد  شهروندان،  و 
مشاهده نمی کردند بنابراین، گروه های تخصصی پلیس با 
راهنمایی های قضایی و تدابیر سرهنگ آقابیگی )فرمانده 
انتظامی مشهد( و با به کارگیری توان و تجهیزات انتظامی 
وارد عمل شدند و ضمن برگزاری جلسات کارشناسی به 

جمع آوری اطالعات پرداختند.
رئیس  دستور  به  افزود:  حسینی  سیدجواد  قاضی 
نامحسوس  و  محسوس  های  گشت  مشهد،  پلیس 
انتظامی با بررسی موقعیت های جغرافیایی وقوع جرم، به 
کمین های بامدادی پرداختند تا سرنخی از ماجرای دزدی 

های بامدادی به دست آورند.
و  موتوری  های  گشت  کرد:  تصریح  قضایی  مقام  این 
خود  قرق  به  را  جرم  وقوع  احتمالی  مناطق  خودرویی 
بیست  بامداد   4 ساعت  حدود  ناگهان  که  بودند  درآورده 
های  پاکبان  لباس  که  موتورسوار  جوان  دو  آبان،  چهارم  و 
گشت  نیروهای  توجه  مورد  داشتند،  تن  به  را  شهرداری 
رفتارهای  که  چرا  گرفتند  قرار  شمالی  طبرسی  بولوار  در 
روی  تبر  یک  تیغه  بودن  نمایان  همچنین  و  آنان  نگران 

موتورسیکلت، ظن ماموران را برانگیخته بود.
مشهد  بهشتی  شهید  قضایی  مجتمع  سرپرست 
خاطرنشان کرد: به همین دلیل خودروی گشت انتظامی 
به سمت موتورسواران حرکت کرد اما راکب موتورسیکلت 
با دیدن نیروهای انتظامی، گاز موتورسیکلت را فشرد و با 
سرعت سرسام آوری فرار کرد. دیگر ظن ماموران به یقین 
در  موتورسواران  و  پلیس  گریز  و  تعقیب  و  بود  شده  تبدیل 

پوشش پاکبان های شهرداری، آغاز شد.
موتورسواران که هر لحظه بر سرعت خود می افزودند به 
سوی خیابان نظام دوست گریختند و به اخطارهای ایست 
اظهار  حسینی  قاضی  کردند.  نمی  توجهی  هم  پلیس 
موتورسیکلت،  ویراژ  و  پلیس  خودروی  آژیر  صدای  کرد: 
همچنان توجه رهگذران بامدادی را به خود جلب می کرد 
که مظنونان تحت تعقیب وارد طبرسی شمالی 28 شدند 
هوایی  تیر  شلیک  آماده  که  حالی  در  انتظامی  نیروهای  اما 
می شدند، خودرو را به موتورسیکلت نزدیک کردند که در 
این لحظه، کنترل موتورسیکلت از دست راکب آن خارج و 

واژگون شد.
دو  گفت:  مشهد  انقالب  و  عمومی  دادستان  معاون 
سرنشین خودروی گشت انتظامی نیز بالفاصله از خودرو 
پیاده شدند تا راه فرار را بر موتورسواران ببندند اما آن ها با 
پای پیاده به داخل کوچه های فرعی فرار کردند تا از چنگ 

قانون بگریزند در همین حال و پس از مدتی تعقیب و گریز 
نشین  ترک  اما  شد  دستگیر  موتورسیکلت  راکب  باالخره 
چنگ  از  اطراف  های  کوچه  داخل  به  فرار  با  موتورسیکلت 

ماموران گریخت.
پرونده  ماجرای  ادامه  در  حسینی  سیدجواد  قاضی 
از  بازرسی  در  گفت:  خراسان  به  بامدادی  های  سرقت 
عدد   35 حدود  دارد  نام  »ابراهیم«  که  ساله   30 متهم 
ترک  روی  که  تیزی  تبر  همراه  به  کلید  شاه  و  کلید  انواع 
وجوهای  جست  و  شد  کشف  داشت،  قرار  موتورسیکلت 
سرنخ  یافتن  برای  گریز  و  تعقیب  محل  همان  در  پلیس 
های دیگری از ماجرای سرقت های بامدادی ادامه داشت 
که دقایقی بعد، راننده یک دستگاه پراید، هراسان خود را 
به نیروهای انتظامی رساند و گفت: جوانی که لباس پاکبان 
تهدید  با  گریخت  شما  چنگ  از  و  داشت  تن  به  شهرداری 
شمشیر مرا متوقف کرد تا او را سوار کنم! من هم با دیدن 
از  فشرد،  می  دست  در  که  شمشیری  و  او  خشن  چهره 
شدت ترس درحالی او را سوار کردم که فهمیدم پلیس در 

تعقیب اوست.
این شهروند پراید سوار همچنین به ماموران گفت: من 
آن  محض  به  و  بردم!  طباطبایی  خیابان  در  منزلی  به  را  او 
که از خودرو پیاده شد دوباره خودم را به نیروهای انتظامی 
اظهارات  پی  کنم!در  بازگو  برایشان  را  ماجرا  تا  رساندم 
خیابان  عازم  ماموران  از  گروهی  بالفاصله  شهروند  این 
حضور  اعالمی  نشانی  در  کسی  اما  شدند  طباطبایی 

نداشت.
مقدماتی  های  بررسی  کرد:  اضافه  حسینی  قاضی 
بیانگر آن بود که موتورسیکلت مذکور دارای سابقه سرقت 
است. وقتی مال باخته به کالنتری محل دعوت شد گفت: 
در خانه ام خواب بودم که با ایجاد سروصدای غیرمنطقی 
کردم!  نگاه  را  کوچه  داخل  پنجره  از  و  شدم  بیدار  بامدادی 

فقط دو پاکبان را دیدم که مشغول کار بودند به همین دلیل 
در  فهمیدم  شدم،  بیدار  صبح  وقتی  اما  خوابیدم  دوباره 
باز  پارکینگ استفاده می کنم،  از آن به عنوان  مغازه ای که 

شده و موتورسیکلتم به سرقت رفته است.
با  مشهد  بهشتی  شهید  قضایی  مجتمع  سرپرست 
اشاره به تحقیقات فنی و تخصصی از متهم در شعبه 407 
دادسرا گفت: این متهم 30 ساله در پاسخ به سوال قاضی 
پرونده که موتورسیکلت را از کجا سرقت کرده است، ابتدا 
و داستان سرایی پرداخت وسعی داشت  به تناقض گویی 
اش  فراری  همدست  گردن  به  را  مجرمانه  رفتارهای  همه 
بیندازد اما وقتی در تنگنای سواالت ویژه و تخصصی قرار 
گرفت به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: موتورسیکلت 

را از منزلی واقع در بولوار عبدالمطلب سرقت کرده ام!
ادعا  باخته  مال  که  است  درحالی  این  شد:  یادآور  وی 
دارد موتورسیکلت از منزل وی در خیابان گاز سرقت شده 
است! بنابراین ادعاهای متناقض متهم حکایت از آن دارد 
که وی احتماال سرقت های زیادی را با توجه به انواع کلید 
و شاه کلیدهایی که با خود حمل می کرد، در شهر مشهد 

انجام داده است.
این  به  اشاره  با  رضوی  خراسان  مرکز  دادستان  معاون 
متهم  دستگیری  و  شناسایی  برای  پلیس  تحقیقات  که 
ادامه  باند تبر به دست  این  با  فراری و دیگر عوامل مرتبط 
مورد  شان  اموال  شیوه  این  با  که  شهروندانی  افزود:  دارد، 
دستبرد قرار گرفته است می توانند به شعبه 407 مجتمع 
یا  مشهد  وحدت  بولوار  در  واقع  بهشتی  شهید  قضایی 

کالنتری طبرسی شمالی مراجعه کنند.
دستورات  صدور  با  گفت:  حسینی  جواد  سید  قاضی 
به  رسیدگی  روند   ، جعفری«  »قاضی  سوی  از  ای  ویژه 
شده  جدیدی  مرحله  وارد  بامدادی  سرقت های  پرونده 

است.

از ابتدای ورود پیانو به ایران، پیانو به مشهد هم راه پیدا کرد ودر زمان مشروطه ، خانواده هایی که از 
قشر مرفه بودند در منازل خود پیانو داشتند.  اما استاد صحاف که از اساتید پیانوی مشهد است تا 
جایی که من ازطالع دارم از سال تقریبا 1346 1347  شروع به تدریس ساز پیانو   کرد،و شاگردان 

زیادی هم در خدمت این استاد موسیقی خراسان پرورش یافته اند.
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85 درصد از سکته های 
مغزی با گرفتگی رگ و 

ایجاد لخته در فرد ایجاد 
می شود که در صورت 
درمان نشدن به موقع، 

آسیب های جدی به مغز 
وارد می کند. همچنین 
سه ساعت اولیه زمان 
طالیی درمان بیماران 

سکته مغزی است و هر 
چقدر که زمان بیشتری 

از زمان طالیی بگذرد 
آسیب ها به نسج مغز 

بیشتر و غیر قابل جبران 
خواهد بود

,,

سرویس اجتماعی  

sarsalari.m.r@gmail.com

خبرنگارمحمد رضا سرساالری

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

هیئت 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 139۷603062۷1002446 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علیمراد براتی فرزند علی بشماره شناسنامه 16 صادره ازبیرجند در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 133/89 مترمربع قسمتی از پالک 8۷۵ فرعی از 2 اصلی 
بخش 9 مشهد واقع در ابوطالب 21 بیست متری حجت 21 بن بست اول پالک 9 متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 828
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/28

حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۷603060220003۷۵هیئت  آ
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای غالم محمد علیزاده فرزند حجی بشماره شناسنامه ۵31 صادره از فریمان در یک باب ساختمان به مساحت 214/86 مترمربع پالک 2330 فرعی از 2۷6  اصلی واقع 
گهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت  در بخش 13 از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
از اخذ رسید ، ظرف  گهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس  انتشار اولین آ تاریخ  از  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند 
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 : 1397/08/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/12

محمدرضا رجایی مقدم - رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

مفـقـودی

و   10567203 موتور شماره   56 649ع ایران  12 پالک  شماره  به   1981 مدل  اینترناش  سیستم  کمپرسی  کامیون  ماشین  سبز  برگ 
باشد می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  کاظمیان  حسن  به  مربوط   22126 شاسی  شماره 

مفـقـودی

شماره  و   2220721 موتور  شماره   93 219ص ایران  32 پالک  شماره  به   1386 مدل  پراید  سواری  خودرو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
باشد می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  آبادی  حسن  قرائی  محمد  علی  به  مربوط   s  1412286654663 شاسی 

آگهی تغییرات شرکت
تاسیس شرکت سهامی خاص آذرخش طب کیمیا درتاریخ 21/08/139۷ به شماره ثبت 66213 به شناسه ملی 1400۷939340 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل   
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :موضوع شرکت :دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به مهندسی پزشکی -خرید وفروش 
وتوزیع  -تولید  پزشکی  دندان  تجهیزات  -تعمیرات  پزشکی  دندان  تجهیزات  وفروش  پزشکی -خرید  تجهیزات  امور  در  پزشکی -مشاوره  تجهیزات  -تعمیرات  پزشکی  تجهیزات 
وپخش تجهیزات مجاز -صادرات و واردات ونگهداری کلیه کاالهای مجازبازرگانی وکلیه کاالهای تجهیزات پزشکی وقطعات -ثبت سفارش امور گمرکی -اخذ وام وتهسیالت ریالی 
وارزی از بانکها وموسسات مالی واعتباری مجاز دولتی وخصوصی داخلی وخارجی جهت شرکت -تهیه کاال از تولیدکنندگان وپخش در سراسرکشور -انعقادقرارداد ومشارکت 
با اشخاص حقیقی وحقوقی -شرکت در مناقصه ها ومزایده های دولتی وخصوصی-ایجاد شعب نمایندگی در داخل وخارج از کشور وکلیه خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به 
بخش خصوصی ،پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله المهدی-خیابان شهید ریاضی]شهید 
دایی 11[-کوچه شهید ریاضی 21-پالک 13-طبقه همکف- کدپستی 9163۷4346۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 
سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3۵/3619/9۷ مورخ 12/08/139۷ نزد بانک بانک 
با کد 3619 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا هنرمندکاریزباال به شماره ملی 0۷02833630و به سمت نایب  قرض الحسنه مهرایران شعبه 14ضد 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای فرهاد هنرمندکاریزباال به شماره ملی 09221۵400۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم کیمیا نهاوندی به شماره ملی 
0923۷134۵1و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت ازقبیل چک ، 
سفته ،بروات ، قرارداها عقوداسالمی وهمچنین کلیه نامه های عادی واداری با امضاء مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان خانم نسرین ربیعی به شماره ملی 09424191۵4 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای احسان گل بنفش به شماره ملی 09434۵0829 
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار صبح امروز خراسان رضوی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )293689(
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خبرنگارعاطفه خوافیان
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نشست خبری تیراندازی باکمان برگزار شد

صعود ۱۲ پله ای تیراندازی باکمان خراسان رضوی در کشور

رئیس کمیسیون حمل و نقل 
شهر  اسالمی  شورای  ترافیک  و 
مشهد گفت: در طول ادوار گذشته 
نیز هرگاه شهردار در زمان تصدی این شغل جوان بوده، 

توانسته موفق عمل کند.
مجتبی بهاروند در گفت وگو با خبرنگار ما درباره انتخاب 
منع  قانون  ک��رد:  اظهار  مشهد  شهرداری  سرپرست 
به کارگیری بازنشستگان ممکن است که معایبی داشته 
جوان  نیروی های  به  فرصت  آن  بزرگ  مزیت  اما  باشد 
برای اداره کشور است که یک نمونه از آن در شهرداری 
مشهد است. وی افزود: شورای اسالمی شهر مشهد برای 
انتخاب شهرداری جدید مشهد ترجیح داد فرد مدنظر 
موضوعات  به خوبی  تا  باشد  شهرداری  مجموعه  درون 
شهر و شهرداری آشنا باشد و نکته دوم استفاده از نیروی 

جوان و باانگیزه برای سمت شهردار بود. رئیس کمیسیون 
حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر مشهد گفت: 
در طول ادوار گذشته نیز هرگاه شهردار در زمان تصدی 
این شغل جوان بوده، توانسته موفق عمل کند و با همین 
رویه شهرداری جوان برای شهر مشهد انتخاب کردیم. 
گفتنی است: شورای اسالمی شهرمشهد در دوره پنجم 
مشهد  شهردار  عنوان  به  را  خامسی  زاده  تقی  قاسم 
در  قانونی  الزام  با  است  بازنشسته  که  او  کرد،  انتخاب 
اصالحیه قانون منع بکار گیری بازنشستگان، شهرداری 
مشهد را ترک کرده است. شورای شهر مشهد نیز محمد 
رضا کالیی معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد را به 
عنوان سرپرست شهرداری مشهد انتخاب کرده است تا 
فرآیند انتخاب شهردار از بین او رضا خواجه نائینی معاون 

اقتصادی شهرداری مشهد طی شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی 
و عمران شورای اسالمی شهر 
در  جوان گرایی  گفت:  مشهد 
شورای  توسط  مشهد  شهردار  سرپرست  انتخاب 

است. تجلی یافته  شهر  اسالمی 
محمدهادی مهدی نیا در گفت وگو با خبرنگار ما در 
مشهد  شهر  برای  جوان  شهرداری  انتخاب  با  ارتباط 
که  بازنشستگان  به کارگیری  منع  قانون  کرد:  اظهار 
رسیده  تصویب  به  اسالمی  شورای  مجلس  توسط 
روحی پشت خود دارد که مورد استقبال و پذیرش و 

مقبولیت مردم قرارگرفته است.
جوان گرایی  بحث  همان  موضوع  این  افزود:  وی 
در  تغییری  و  تحول  می تواند  و  است  عام  معنای  به 

ایجاد کند. حوزه مدیریت کشور 

شورای  عمران  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
اسالمی  ش��ورای  در  گفت:  مشهد  شهر  اسالمی 
که  است  موردتوجه  موضوع  همین  نیز  مشهد  شهر 
شهردار  انتخاب  ازجمله  کالن شهر  مدیران  بحث  در 

یافت. تجلی  مشهد 
زاده  تقی  قاسم  ای��ن  از  پیش  اس��ت:  گفتنی 
از  یکی  گفته  به  مشهد  سابق  شهردار  خامسی 
اعضای شورای شهر در پی ابطال حکم بازنشستگی 
مدارکی  توانست  اگر  تا  داد  او  به  را  مهلتی  بود  اش 
هفته  از  شورا  البته  کند،  ارائه  حضورش  ادامه  برای 
را  مشهد  جدید  شهردار  انتخاب  فرآیند  گذشته 
دنبال کرد که تاکنون محتمل ترین گزینه شهرداری 
مشهد  فعلی شهرداری  رضا کالیی سرپرست  محمد 

است.

شهرداری  گزینش  هسته 
و  مبنا  هسته  عنوان  به  مشهد 
هوشمندسازی  حوزه  در  شاخص 
انتخاب شد. حسین حسامی در چهارمین 
منطقه  گزینش  های  هسته  مدیران  مشترک  نشست 
۵ وزارت کشور با اشاره به دستآورد ای مدیریت هسته 
هوشمندسازی  حوزه  در  مشهد  شهرداری  گزینش 
مسیر  این  در  مدیریت  این  برنامه های  نیز  و  فرآیندها 
مشهد  شهرداری  گزینش  هسته  مدیریت  کرد:  بیان 
این آمادگی را دارد تا با توجه به زیرساخت های مطلوب 
موجود در ابر سازمان شهرداری مشهد به عنوان هسته 
بستر  در  را  خود  فرآیندهای  کشور  سطح  در  پایلوت 

سامانه و به صورت هوشمند ارائه کند.
چهارمین نشست مشترک مدیران هسته های گزینش 

میزبانی  به  ماه  آبان   24 و   23 کشور  وزارت   ۵ منطقه 
هسته گزینش استانداری خراسان جنوبی برگزار شد.

گزینش  هسته های  م��دی��ران  که  نشست  ای��ن  در 
خراسان  بلوچستان،  و  سیستان  کرمان،  استانداری 
مقدس  مشهد  شهرداری  و  شمالی  خراسان  رضوی، 
به  مشهد  شهردرای  گزینش  هسته  داشتند،  حضور 
در حوزه هوشمندسازی  و شاخص  مبنا  عنوان هسته 

فرآیندها انتخاب شد.
مقامات  از  یکی  حضور  با  همچنین  است  گفتنی 
خصوص  در  مباحثی  جنوبی  خراسان  استان  امنیتی 
تشریح شرایط کلی کشور، فرقه گرایی و ابعاد گوناگون 
آن و اهمیت و نقش اثرگذار گزینش ها در بهبود کیفیت 
مربوطه  استعالمات  نحوه  و  دستگاه ها  انسانی  منابع 

مطرح شد.

:رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر مشهد

شهرداران جوان طی ادوار گذشته موفق تر بوده اند
:رئیس کمیسیون شهرسازی و عمران شورای شهر مشهد

جوان گرایی در انتخاب شهردار مشهد تجلی یافت
انتخاب هسته گزینش شهرداری مشهد به عنوان هسته مبنا و شاخص در 

حوزه هوشمندسازی فرآیندها

خبر

کارآفرینی  توسعه  و  اشتغال  نمایشگاه  چهارمین 
حضور  با  حرکت  دانشگاهی  درون  جشنواره  وششمین 
مدیرکل مرکزاستاد و انتشارات دانشگاه علمی و کاربردی 

کشورافتتاح شد.
کاربردی  و  علمی  دانشگاه  عمومی  رواب��ط  گ��زارش  به 
خراسان رضوی، رئیس دانشگاه علمی و کاربردی خراسان 
رضوی در حاشیه مراسم افتتاحیه که صبح امروز 2۷ آبان 
ماه در هتل پارس مشهد انجام شد، گفت: این نمایشگاه از 
امروز به مدت دو روز در حال برگزاری است وشامگاه دوشنبه 
اختتامیه با تقدیر از کارآفرینیان برتر مرتبط با این دانشگاه به 
کار خود پایان می دهد. مرتضی تشکری افزود: نمایشگاه 
اشتغال و توسعه کارآفرینی نیز 22 واحد علمی کاربردی و 
2۵ موسسه ، شرکت  و بنگاه اقتصادی خراسان رضوی با 
هدف زمینه سازی برای اشتغال و کارآفرینی دانشجویان و 

پیوند بین صنعت و دانشگاه حضور دارند.
کارگاه  شش  نیز  نمایشگاه  این  حاشیه  در  گفت:  وی 
و  تهیه  نوین،  کشاورزی  'کارگاههای  موضوع  با  آموزشی 
برای خلق محصول  یابی  ایده  کار،  و  تدوین طرح کسب 
جدید، شناسایی فرصتهای جدید کسب و کار، نحوه ارائه 
در  موفق  کارآفرینی  و  یابی  ایده  و  گذار  سرمایه  به  طرح 
بازار دارای نوسان' توسط مراکز علمی کاربردی و شرکت 

مهددانش پارسیان در حال برگزاری است. 
 رئیس دانشگاه علمی و کاربردی خراسان رضوی  غرفه 
های این نمایشگاه ارائه دهنده محصوالت در حوزه مشاغل 
خانگی، فضای کسب و کار، رشته شغلهای دانشگاه علمی 
کاربردی خراسان رضوی و کارآفرینان برتر و دستاوردهای 

علمی و پژوهشی است. کارآفرینان برتر این نمایشگاه نیز 
معرفی می شوند و کلینیک مشاوره اشتغال و کارآفرینی در 

حاشیه نمایشگاه به صورت رایگان خدمات ارائه می دهد.
دانشگاهی حرکت  به جشنواره درون  اشاره  با  تشکری 
اظهار کرد: هدف جشنواره ملی درون دانشگاهی حرکت 
علمی  دستاوردهای  و  آثار  خالق  برگزیدگان  از  تجلیل 
در  دانشجویان  خالقیتهای  به  بخشی  رونق  و  جشنواره 
انجمنهای علمی دانشگاهی است.  تشکری  با بیان این 
که  20 واحد علمی کاربردی استانی از سراسر کشور در 
از  اثر   946 کرد:  اظهار  دارن��د،  حضور  حرکت  جشنواره 
شد،  ارائه  جشنواره  دبیرخانه  به  واحدها  این  دانشجویان 

8۷6 اثر مورد داوری قرار گرفت و 81 اثر برگزیده شد. 
وی موضوع آثار ارائه شده به این جشنواره را 'انجمنهای 
محتوای  نشریه،  خالقانه،  علمی  فعالیتهای  برتر،  علمی 
دیجیتال، کتاب، اختراع، کارآفرینی و بخش ویژه با موضوع 
آب و محیط زیست' در قالب پنج گروه علمی علوم انسانی، 
فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاوزی و هنر و معماری ذکر 
واحدهای  به  مربوط  برگزیده  آثار  بیشترین  کرد:  بیان  و 
استانهای تهران، البرز، اصفهان، خوزستان و مرکزی است. 
و  کارآفرینی  توسعه  و  اشتغال  نمایشگاه  چهارمین 
ششمین جشنواره ملی درون دانشگاهی حرکت دانشگاه 
مشهد   پارس  هتل  در  فردا  و  امروز  طی  کاربردی  علمی 
این  اختتامیه  دوشنبه  شامگاه  و  است  برگزاری  حال  در 
نمایشگاه و جشنواره با حضور دکتر امید رئیس دانشگاه 

علمی و کاربردی کشور برگزار خواهد شد.

 با حضورمدیرکل مرکزاستاد و انتشارات دانشگاه علمی و 
کاربردی کشورانجام شد:

افتتاح چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه 
درون  جشنواره  وششمین  کارآفرینی 

دانشگاهی حرکت 

دعوت از 3 فوتسالیست خراسان رضوی 
به تیم ملی

از سوی سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان کشور سه 
فوتسالیست این استان به اردوی تیم ملی زیر 20 سال 

دعوت شدند.
سجاد سرباز، سجاد عادلیپور و مهدی دهقان نژاد به 
دومین مرحله اردوی تیم ملی فوتسال جوانان دعوت 
شدند. اردو از 2۷ آبان تا دوم آذر در تهران برگزار می شود. 
دور  دومین  در  حضور  برای  آمادگی  اردوی  این  هدف 
آذر  پانزدهم  تا  نهم  از  که  آسیایی  مسابقات  مقدماتی 
ماه به میزبانی کشور ازبکستان برگزار می شود. در این 
مسابقات ایران در گروه A با ترکمنستان و افغانستان 
و  قرقیزستان  ازبکستان،  تیمهای  و  است  همگروه 
تاجیکستان هم در گروه B قرار دارند. تیم های نخست 
هر گروه به همراه برنده دیدار تیم های دوم هر گروه به 
مرحله نهایی که تیر ماه سال آینده در کشور ترکمنستان 

برگزار می شود صعود خواهند کرد.

خردسال  کشتی گیران  درخشش 
خراسان رضوی در کشور

پیمان  و  گرم  کیلو  وزن 32  در  آبادی  کاظم  مهدی 
توزندجانی در وزن 62 کیلوگرم خردساالن این استان 
گردن  به  را  کشوری  مسابقات  برنز  مدال  که  هستند 

آویختند.
جشنواره کشتی فرنگی خردساالن کشور دیشب در 
از نظر مقام تیمی هم خوزستان،  پایان یافت.  آبادان 
خراسان  و  شدند  سوم  تا  نهست  مازندران  و  تهران 

رضوی جایگاه ششم را کسب کرد.
سهیل سلجوقی، مصطفی جعفری، عرفان وفایی، 
حسین حقایق فریمانی، مصطفی خلیلی، ابوالفضل 
آبادی، علیرضا اشکانی،  رضایی مقدم، علی محمود 
محسن مطهری و حمیدرضا سید آبادی دیگر اعضای 
مربیگری  با  رضوی  خراسان  خردساالن  کشتی  تیم 
سرپرستی  و  انتظاری  غالمرضا  و  بشنیجی  محسن 

قاسم خاکشور در این مسابقات شرکت کردند.

به  نونهال خراسانی  اعزام 6 کشتی گیر 
مسابقات بین المللی

به  رض��وی  خراسان  از  نونهال  گیر  کشتی  شش 
رقابت های بین المللی کشتی 'جام روز جهانی کودک' 

به تهران اعزام شدند.
سجاد حسین آبادی و سجاد نرگسی در اوزان 8۵ و 
ابوالفضل  برزنونی،  امیررضا  و  آزاد  کیلوگرم رشته   48
حسین آبادی  علی  و  امین خانی  محمد  احمدی، 
اوزان 38، 41، 48 و ۵۷ کیلوگرم رشته  به ترتیب در 

فرنگی در این چارچوب با رقبا مسابقه می دهند.

کوتاه از ورزش استان

خراسان رضوی  باکمان  تیراندازی  هیئت  رئیس 
در  آب��ان   2۷ ک��ه  هیئت  ای��ن  خبری  نشست  در 
برگزار  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  جلسات  سالن 
باکمان  تیراندازی  رشته  وضعیت  درخصوص  شد، 
جزوه  تقریبا  تیروکمان  گفت:  خراسان رضوی  در 
ورزشکاران  برای  باالیی  هزینه  که  است  رشته های 
روی  ورزش  این  سمت  به  کمتری  افراد  و  بردارد  در 

می آورند.
محمود کریم زاده ادامه داد: با برگزاری همایش ها 
تا  کردیم  تالش  مختلف  نهادهای  و  سازمان ها  در 
عالوه بر فراهم کردن زمینه آشنایی خانواده ها با این 
رشته استعدادهای برتر را شناسایی کنیم؛ در هیئت 
این  دارند  تصمیم  که  افرادی  برای  تجهیزات  تمام 
رشته را آغاز کنند به صورت رایگان فراهم شده است.

وی از ارتقا سطح داوری در استان خبرداد و افزود: 
ارتقاء سطح مربیان وداوران در خراسان رضوی  برای 
آموزشی  دوره ه��ای  مرتب  به صورت  کردیم  تالش 
برگزار  را  داوران  و  مربیان  دانش ها  سطح  وارتقا 
شد  سبب  و  داش��ت  مثبی  نتیجه  رون��د  این  کنیم، 
داوران استان مورد توجه فدراسیون قرار بگیرند و در 
مسابقات کشوری اخیر برای نخستین بار داورانی از 

خراسان رضوی در این مسابقات قضاوت کنند.
مسابقات  میزبانی   کسب  از  ه��دف  ک��ری��م زاده 
استان  ورزشی  امکانات  تجهیز  به  کمک  را  کشوری 
عنوان کرد و گفت: فدراسیون توانایی پرداخت اعتبار 
باال را ندارد، اما وقتی ما میزبانی مسابقات را به عهده 
و  بگیرد  قرار  ما  کنار  در  باید  فدراسیون  می گیریم 
را  مسابقات  برگزاری  برای  الزم  وتجهیزات  امکانات 
برای  براینکه  عالوه  کار  این  دهد  قرار  ما  اختیار  در 
امکانات  تجهیز  در  و  است  مفید  استان  ورزشکاران 

هیئت نیز نقش بسزایی دارد.
خراسان رضوی  باکمان  تیراندازی  هیئت  رئیس 
کمان  با  تیراندازی  فدراسیون  به  کرد:  خاطرنشان 
در  را  ب��زرگ  جایزه  مسابقات  برگزاری  درخواست 
مقدمات  زی��ادی  حد  تا  و  دادی��م  خ��راس��ان رض��وی 
از  یکی  است،  شده  فراهم  رقابت ها  این  برگزاری 
شروط همکاری اسپانسر پخش تلویزیونی مسابقات 
مشکل  این  خدا  به لطف  که  است  بوده  بزرگ  جایزه 

رفع شد.
از  کارخانه جات  استقبال  عدم  به  اش��اره  با  وی 

حضور در این رشته افزود: همواره یکی از مهم ترین 
از  خراسان رضوی  بوده،  مالی  بعد  هیئت  مشکالت 
استان های صنعتی کشور است اما بخاطر کم بودن 
مسابقات،  تلویزیونی  پخش  عدم  و  تماشگران  تعداد 
می کند  سرمایه گذاری  زمینه  این  در  مدیری  کم تر 
از  یکی  با  تعامل  با  داشتیم  که  تالش هایی  با  ولی 
ادارات دولتی سال آینده در لیگ برتر بانام این اداره 

در مسابقات حضور پیدا می کنیم.
رتبه بندی  در  آیتم ها  مهم ترین  از  یکی  کریم زاده 
رشته  آن  ملی پوش  ورزش��ک��اران  حضور  استان ها 
دانست و بیان کرد: در ابتدای شروع کار ما در هیئت 
استان در رتبه 22 کشور قرار داشت اما اکنون به رتبه 
ملی پوشان  افزایش  به  توجه  با  و  کردیم  صعود  دهم 

به طور حتم رتبه باالتری را کسب خواهیم کرد.
باکمان  تیراندازی  هیئت  رئیس 
و  تعامل  درب���اره  خ��راس��ان رض��وی 
در  گفت:  شهرستان ها  با  همکاری 
سرخس،  مانند  شهرستان هایی 
س��ب��زوار  و  ق���وچ���ان  ن��ی��ش��اب��ور، 
و  گرفته  صورت  خوبی  فعالیت های 
مجهز  کامال  تیراندازی  سایت های 
و  گرفته  قرار  ورزشکاران  اختیار  در 
به صورت  شهرستان ها  از  یک  هر 
مستقل اما در راستای هدف مشترک 
را  ورزش��ی  برنامه های  و  همایش ها 
برگزار می کنند، من شخصا در همه 
نماینده  اما  نمی روم  شهرستان ها 
نظارت  شهرستان ها  بر  نزدیک  از  ما 
دارد، با هیئت مشهد تعامل بیشتری 

استان  هیئت  از  مستقل  نیز  هیئت  ای��ن  داری��م، 
فعالیت های خود را انجام می دهد.

حامی  را  خراسان رضوی  هیئت  همچنین  وی 
ورزشکارانی که از تولیدات داخلی استفاده می کنند 
تجهیزات  معتبرترین  و  بهترین  گفت:  و  دانست 
می شود  تولید  مشهد  در  کشور  کمان  با  تیراندازی 
هیئت استان نیز در همین راستا به ورزشکارانی که از 
تولیدات ایرانی حمایت می کنند 3تا۵ جلسه تمرین 

رایگان اختصاص داده است.
تیروکمان  هیئت  مهم   ارک��ان  از  یکی  ک��ری��م زاده 
داد:  ادامه  و  کرد  معرفی  بانوان  را  خراسان رضوی 
بانوان  انحصاری در اختیار  به صورت  مجموعه کوثر 
خود  از  را  خوبی  عملکرد  توانستند  که  دارد  ق��رار 
ورزشی  بیمه  تاکنون  90نفر  بگذارند،  نمایش  به 
40نفرآنها  تعداد  این  از  که  گرفتند 
مستمر  به طور  و  هستند  ب��ان��وان 
می کنند؛  پیگیری  را  خود  تمرینات 
استان  در  دی��گ��ر  210ورزش���ک���ار 
ورزشی  شناسنامه  که  دارند  فعالیت 

آنها در هیئت ثبت شده  است.
باکمان  تیراندازی  هیئت  رئیس 
آستان  کرد:  عنوان  خراسان رضوی 
به صورت  آموزشی  بخش  در  قدس 
مستقل فعالیت دارد اما هنوز در بعد 
قهرمانی وارد نشده است درخواست 
شد  داده  آنها  به  همکاری  و  تعامل 
این  از  خوبی  استقبال  هنوز  که 
تجهیزات  نگرفته  درخواست صورت 
و امکانات ورزشی آستان قدس برای 

متاسفانه  اما  می آید  به شمار  قوت  نقطه  یک  استان 
تعامل آنها با هیئت ما آنگونه که باید نبوده است.

وی یکی از دالیل برگزاری مسابقات کشور در سالن 
را شرایط جوی اعالم  و تصریح کرد: با نمایشگاه بین 
در  مسابقات  که  شد  انجام  رایزنی  و  صحبت  المللی 
محیط باز برگزار شود اما فدراسیون مخالفت کرد چرا که 
در فصل برگزاری مسابقات هوا سرد خواهد بود، باتوجه 
تدوین  را فدراسیون  برگزاری مسابقات  تقویم  اینکه  به 
می کند امکان جابه جایی آن وجود ندارد و ما مجبوریم 

در همان تاریخ اعالم شده و در سالن برگزار کنیم.
در  سنتی  کمان  راه اندازی  خصوص  در  کریم زاده 
کمان  شد:  یادآور  کشورمان  کمان  و  تیر  فدراسیون 
راه ا   ن��دازی  فدراسیون  در  که  است  سالی  دو  سنتی 
شده است. خراسان رضوی از این قضیه نیز مستثنی 
تیر  مسابقات  از  دسته  این  میزبانی  پیگیر  و  نبوده 
در  امیدوارم  است.  سبزوار  شهرستان  در  کمان  و 
زمینه  این  در  خصوصی  به  پیشرفت  آتی  سال های 

داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که ورزشکاران مدال آور 
و  ف��راوان  مشکالت  وج��ود  با  جاکارتا  پاراآسیایی 
چرا  ورزشی  رشته  این  تجهیزات  فراوان  هزینه های 
تیر و کمان خراسان رضوی قرار  مورد حمایت هیئت 
نمی گیرند، ادعا کرد: ورزشکارانی که در سطح ملی 
قرار دارند، مورد حمایت فدارسیون رشته ورزشی قرار 
می گیرند. این روند در تمام کشور مرسوم است و فقط 

مربوط به ورزشکاران مشهد نمی شود.
افزود:  خراسان رضوی  کمان  تیرو  هیئت  رئیس 
کمان  و  تیر  هیئت  به  کنون  تا  شیرمحمدی  راضیه 
تمرین  محل  است.  نکرده  مراجعه  خراسان رضوی 
در  که  گاهی  از  هر  و  است  تهران  در  شیرمحمدی 
تمرین  زمین  نیاز،  صورت  در  دارد.  حضور   مشهد 

برای این ورزشکار اختصاص داده می شود. 
کریم زاده بیان کرد: شیرمحمدی تا کنون مشکالت 
خود را با ما در میان نگذاشته است. هرچند هیئت تیر 
و کمان استان با این ورزشکار در تماس است. هیچ 
هیئت ورزشی در سراسر کشور هزینه ورزشکاران خود 
که در  سطح ملی قرار دارند را پرداخت نمی کند، زیرا 
هزینه ورزشکاران ملی بر عهده فدراسیون است. سه 
خراسان رضوی  کمان  و  تیر  هیئت  در  ملی  ورزشکار 
داریم. اگر بخواهیم هر سه ماه یک بار هزینه تیرهای 
ورزشکاران را پرداخت کنیم، هزینه هنگفتی بر دوش 

هیئت خواهد بود.
باکمان  تیراندازی  هیئت  رئیس  جلسه  این  در 

مشهد و دبیر این هیئت نیز حضور داشت. 

بردن  باال  و  بهبود  بر  عالوه  سرد  هوای  در  ورزش 
می کند.  کمک  نیز  وزن  مدیریت  به  خو،  و  خلق 
در  ورزش  کنار  در  سالم  غذایی  رژیم  یک  داشتن 
افراد  بیشتر  چون  است.  موثر  سالم  وزن  داشتن 
و  بمانند  در خانه  ترجیح می دهند  روزهای سرد  در 
همین بی تحرکی منجر به افزایش وزن در این فصل 

خواهد شد.
با این حال مهمترین نکات در انجام فعالیت های 

بدنی در روزهای سرد از این قرارند:
ورزشی  تمرینات  جدی  طور  به  حال  به  تا  اگر 
گرم  دقیقه   10 به مدت  را  خودتان  اول  نداشته اید، 
گرم  خانه  از  رفتن  برای  که  شوید  مطمئن  کنید. 
هستید. چند الیه لباس برای حفظ گرما و استفاده 

از کاله ضروری است.
هوا  هنوز  که  هنگامی  و  زود  صبح  در  ورزش  اگر 
تاریک است را انتخاب کرده اید، لباس های روشن و 
منعکس کننده را بپوشید. در حالت ایده آل همیشه 

با یک همراه ورزش کنید.
اجتناب از گوش دادن به موسیقی در حال ورزش 
آسیب  اتفاقات  است  ممکن  چون  نمی شود  توصیه 
رسان اطرافتان را متوجه نشوید. اگر باران می بارد یا 
زمین یخ زده است، ورزش کردن می تواند خطرناک 

باشد. این کار را به روز بعد موکول کنید.
سرماخوردگی در زمستان یک اتفاق شایع است اما 
را  ورزش  بیماری  این  به  ابتال  در صورت  نیست  قرار 
متوقف کنید. اگر عالئم بیماری شما شدید نیست و 
نکته  کنید.  ورزش  دارید، می توانید  احساس خوبی 
ورزش  نباید  دارید  تب  اگر  که  است  این  مهم  بسیار 
کنید. تب زمانی رخ می دهد که دمای بدن شما 38 
درجه سانتی گراد یا 100.4 درجه فارنهایت یا باالتر 
است. در موارد نادر تب همراه با ورزش می تواند روی 

قلب تاثیر بگذارد و خطرناک باشد.
ورزش کردن در روزهای بارانی

در  ورزش  هنگام  هستید،  آسم  به  مبتال  شما  اگر 
هوای سرد نیاز به مراقبت های بیشتر دارید. توصیه 
ورزش  از  قبل  استنشاقی  اسپری  از  استفاده  بر 
ورزشی  فعالیت های  طول  در  آن  داشتن  همراه  و 
است. در شرایط بارانی یا بارش برف و یا حتی اگر 
باد شدید می وزد، ورزش در خانه را ترجیحا انتخاب 

کنید.
می یابد.  کاهش  سر  خون  جریان  میزان  سرما  در 
بنابراین اگر سر با کاله پوشیده نشود گرمای زیادی 

به وسیله تششع دفع می شود.

سالمت

برای ارتقاء سطح مربیان وداوران در خراسان رضوی تالش کردیم به صورت مرتب دوره های آموزشی وارتقا 
سطح دانش ها مربیان و داوران را برگزار کنیم

,,

مجموعه کوثر به صورت 
انحصاری در اختیار 

بانوان قرار دارد که 
توانستند عملکرد خوبی 

را از خود به نمایش 
بگذارند، 90نفر تاکنون 

بیمه ورزشی گرفتند که 
از این تعداد 40نفرآنها 

بانوان هستند و به طور 
مستمر تمرینات خود را 

پیگیری می کنند

,,

ورزش در پاییز

گفت:  پ��دی��ده  راس��ت  وینگر 
را حفظ  به رشد خود  رو  روند  پدیده 
خواهد کرد، اما صحبت از قهرمانی ما خیلی زود است.
مهدی مهدی خانی وینگر ملی پوش پدیده خراسان با 
اشاره به آمادگی تیم ملی امید در آستانه بازی با عمان 
گفت: تمرینات بسیار خوبی را انجام داده ایم و آمادگی 
خوبی برای مسابقه داریم. انشاا... فردا ساعت 4صبح 
با این  تا یک بازی تدارکاتی خوب را  به عمان می رویم 

تیم انجام دهیم.
داشته  عمان  در  خوبی  بازی  امیدوارم  اف��زود:  وی 
باشیم چراکه زیاد بازی دوستانه برای آماده تر شدن تیم 
بازی هایی  چنین  از  را  استفاده  حداکثر  باید  و  نداریم 

ببریم.
نیز  خود  باشگاه  شرایط  به  اشاره  با  پدیده  هافبک 
اذعان کرد: الحمدا... در پدیده هم شرایط خوب است 
داده اند،  باشگاه  به  مسئولین  که  قول هایی  انشاا...  و 
عمل کنند و کمک کنند. ما می توانیم شرایط  خوب مان 
و  داریم  سختی  بازی های  که  چند  هر  کنیم  حفظ  را 
صحبت از قهرمانی زود است اما آقا یحیی کارش را بلد 
است و ما هم سعی مان این است که مردم شهرمان را 

خوشحال کنیم.
مهدی خانی در خصوص شرایط مالی بازیکنان پدیده 
دریافتی  نساجی  با  بازی  از  قبل  کرد:  خاطرنشان  نیز 
هایشان  وعده  مابقی  شدن  محقق  منتظر  و  داشتیم 

هستیم.

هفته  هشتمین  مشهد  پیام 
از لیگ برتر والیبال را با پیروزی 
ایرانیان  قاطع برابر فوالد سیرجان 

به پایان رساند.
هشتم  هفته  چ��ارچ��وب  در  گذشته  روز  عصر 
پیام  تیم  کشور،  والیبال  لیگ  سوپر  رقابت های 
پیام  بود.  ایرانیان  سیرجان  فوالد  پذیرای  خراسان 
مشهد که پیش از این دیدار، با کسب 4 برد متوالی، 
رسانده بود،  لیگ  سوپر  باالنشینان  جمع  به  را  خود 
برای کسب سه امتیاز این دیدار خانگی، پا به میدان 

گذاشته بود.
خانگی  دی��داره��ای  همانند  که  خ��راس��ان  پیام 
بود،  بهره مند  هوادارانش  پرشور  حمایت  از  گذشته، 

توانست ست اول را با نتیجه 2۵ بر 22 پیروز شود.

انتها،  در  توانست  که  بود  مشهد  پیام  دوم  ست  در 
و  کند  دیکته  سیرجان  فوالد  بر  را  خود  تاکتیک های 
در نهایت همانند ست اول با نتیجه 2۵ بر 22 پیروز 

شود.
اج��ازه  و  ک��رد  آغ��از  ق��درت  با  را  س��وم  ست  پیام 
نهایت  در  نداد.  سیرجانی اش  حریف  به  خودنمایی 
را  خود  خانگی  دیدار  نخستین  توانست  مشهد  پیام 
با یک پیروزی مقتدرانه و با نتیجه 3 بر صفر به پایان 

رساند.
 14 کسب  با  دیدار،  این  در  پیروزی  با  مشهد  پیام 
امتیاز، باالتر از تیم هایی نظیر خاتم اردکان، پیکان و 
ساپیا در جایگاه سوم سوپر لیگ والیبال قرار گرفت. 
فوالد سیرجان ایرانیان نیز با دو برد و 4 امتیاز به رده 

دهم جدول لیگ برتر والیبال تکیه کرد.

ملی  تیم  سرمربی  بنا  محمد 
کشتی فرنگی شد.

تیم  سرمربی  بعنوان  بنا  محمد 
حکم  در  شد.  منصوب  بزرگساالن  فرنگی  کشتی  ملی 
محمد بنا آمده است: نظر به سال ها سوابق و تجارب 
به  توجه  با  و  مربیگری  عرصه  در  جنابعالی  ارزشمند 
حکم  این  موجب  به  ملی  تیم های  فنی  شورای  تأیید 
بزرگساالن  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  سرمربی  بعنوان 

منصوب می شوید.
امیدوارم با بهره گیری از نظرات تمامی پیشکسوتان، 
در  کشور،  کشتی  مربیان  و  آوران  مدال  قهرمانان، 
کشور  ملی  ورزش  نام  اعتالی  و  مربوطه  امور  پیشبرد 

در میادین مهم پیش رو موفق و سربلند باشید.
تیم  ریودوژانیرو   2016 المپیک  از  پس  بنا  محمد 

رسول  رفتن  با  حاال  و  کرد  ترک  را  فرنگی  کشتی  ملی 
خادم از فدراسیون به تیم ملی برگشته است.

این سومین بازگشت این مربی پرافتخار به تیم ملی 
بود  لندن  المپیک  در  بنا  کار  اوج  است.  ایران  فرنگی 

که ایران سه طال کسب کرد.

در بازی با عمان هدف های زیادی داریم

مهدی خانی: صحبت از قهرمانی پدیده زود است
پیام در جمع باالنشینان

پیروزی قاطع پیام مقابل فوالد سیرجان
بازگشت بنا به تیم ملی کشتی فرنگی

خبر خبر
کسب  نهایی  گزینه  سه  عملکرد  بررسی 
 2018 در سال  آسیا  فوتبال  مرد سال  عنوان 
شانس  بیرانوند  علیرضا  م��ی ده��د  نشان 

مناسبی برای دریافت این جایزه دارد.
علیرضا بیرانوند به همراه عبدالکریم حسن 
سه  عنوان  به  ژاپن  از  سوزوکی  یوما  و  قطر  از 
آسیا جهت  فوتبال  نهایی کنفدراسیون  گزینه 
معرفی  ق��اره  این  سال  مرد  جایزه  دریافت 
 ۵ از  پس  ایرانی  بازیکن  یک  شدند.حضور 
مهم ترین  نهایی  نامزدهای  جمع  در  سال 
جایزه انفرادی فوتبال آسیا، اتفاق خجسته ای 
می شود.بررسی  محسوب  ایران  فوتبال  برای 
که  می دهد  نشان  بازیکن  سه  این  عملکرد 
تصاحب  برای  خوبی  بخت  بیرانوند  علیرضا 
این جایزه دارد و می تواند به حسرت 14 ساله 
طالی  توپ  دریافت  زمینه  در  ایران  فوتبال 
نشان می دهد  قبلی  پایان دهد. سوابق  آسیا 
مهم ترین پارامتر برای انتخاب مرد سال آسیا، 
لیگ  رقابت های  در  عملکرد  اول  درجه  در 
نهایتًا  و  بازی های ملی  از آن  قهرمانان و پس 

رقابت های داخلی است.
قهرمانان  لیگ  در  گزینه  سه  نزدیک  رقابت   

آسیا
لیگ  در  درخشانی  فصل  گزینه،  سه  این 
و  ک��ردن��د  س��پ��ری   2018 آس��ی��ا  قهرمانان 
تیم هایشان در جمع 4 تیم برتر مسابقات قرار 
ساله   22 مهاجم  سوزوکی  یوما  ولی  گرفتند 
کاشیماآنتلرز وضعیت تقریبًا بهتری نسبت به 
2 گزینه دیگر دارد و عالوه بر کسب قهرمانی، 
آن  از  را  مسابقات  این  بازیکن  بهترین  عنوان 

تیمش  بازی   14 هر  در  سوزوکی  کرد.  خود 
در لیگ قهرمانان بازی کرد و 2 گل و 4 پاس 
گل داد و تاثیر به سزایی در قهرمانی این تیم 
داشت و 3 بار به عنوان بهترین زمین معرفی 

شده است.
قهرمانان  لیگ  در  نیز  بیرانوند،  علیرضا 
عالوه  و  کرد  سپری  را  رویایی  تورنمنت  آسیا 
زمینه ساز  که  یادماندنی  به  واکنش های  بر 
قهرمانان  لیگ  فینال  در  پرسپولیس  حضور 
این  تاریخ  رکورد  با  کلین شیت   ۷ با  شد  آسیا 
مسابقات برابری کرد. بیرانوند با حضور کامل 
رک��ورددار  پرسپولیس  بازی های  تمامی  در 
لیگ  فصل  ای��ن  در  ب��ازی  دقایق  بیشترین 
قهرمانان است. این بازیکن به عنوان بهترین 
معرفی  نهایی  نیمه  مرحله  رفت  دور  بازیکن 

شد.
تیمش  قطر  السد  مدافع  حسن  عبدالکریم 

قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  مرحله  تا  را 
به  تیم  این  برای  نیز  گل  یک  و  کرد  همراهی 

ثمر رساند.
بازی های ملی و پیشتازی علیرضا بیرانوند

دروازه ب��ان  با  و  بیرانوند  رقیب   2 موقعیت 
یوما  نیست.  قیاس  قابل  ای��ران  فوتبال  اول 
ژاپن  اخیر  اردوی  در  بار  اولین  برای  سوزوکی 
خاطر  به  و  شد  دعوت  کشور  این  ملی  تیم  به 
مقابل  فینال  برگشت  دی��دار  در  مصدومیت 
را  ژاپن  تیم ملی  بازی در  پرسپولیس، فرصت 
از دست داد تا همچنان تعداد بازی ملی این 

بازیکن صفر باشد.
برای  ب��ازی   4 در  تنها  حسن  عبدالکریم 
و  کرده  بازی   2018 سال  در  قطر  ملی  تیم 

درخشش خاصی نداشته است.
علیرضا بیرانوند اما سال ملی بسیار موفقی 
ملی  بازی   ۷ بازیکن  این  گذاشت.  سر  پشت 

انجام داد که از این ۷ دیدار 3 مسابقه در جام 
ثبت  به  موفق  بازی   3 این  در  که  بود  جهانی 
یک کلین شیت شد. اوج کار بیرانوند که برگ 
مهار  می شود  محسوب  دروازه ب��ان  این  برنده 
جهان  فوتبال  بازیکن  بهترین  پنالتی  ضربه 
با  ای��ران  بازی  در  رونالدو  کریستیانو  یعنی 

پرتغال است.
افتخارات داخلی و باز هم یکه تازی بیرانوند
هر چند که عملکرد داخلی اهمیت کمتری 
در انتخاب مرد سال آسیا دارد ولی به هرحال 
از  نیز  پارامتر  این  در  بیرانوند  علیرضا  هم  باز 
بیرانوند  دارد.  بهتری  وضعیت  خود  رقیب  دو 
بیشترین  رکورد  ثبت  بر  عالوه  پرسپولیس  با 
کلین شیت، عنوان قهرمانی لیگ و سوپرجام 
را بدست آورده است اما یوما سوزوکی در جی 
برای  این تیم شانسی  و  لیگ توفیقی نداشته 
رساند  ثمر  به  با  بازیکن  این  و  ندارد  قهرمانی 
لیگ  گلزنان  بهترین  یازدهم  رده   در  گل   11

ژاپن قرار دارد.
السد در  عبدالکریم حسن مدافع 2۵ ساله 
فصل جاری در رده دوم لیگ قطر جای دارد 
و در فصل گذشته نیز نایب قهرمان لیگ قطر 

شد.
گذشته  سال  در  گزینه  سه  کارنامه  مرور  با 
میالدی، عبدالکریم حسن، از شانس کمتری 
و  است  برخوردار  جایزه  این  تصاحب  ب��رای 
بیرانوند و سوزوکی رقابت نزدیکی برای کسب 
این جایزه دارند. بیرانوند در صورتی که موفق 
دروازه بانی  اولین  شود  جایزه  این  دریافت  به 
خواهد بود که به این توفیق دست یافته است.

مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری 
مشهد گفت: مجموعه های نظارتی مانند بازرسی نه 
با هدف مچ گیری و اخالل در کار بلکه با نگاه تقویت 
و رفع مسائل و مشکالت کاری با همکاران در ارتباط 

هستند.
شهردار  با  نشست  در  حقیقی  تاب  تون  ج��واد 
منطقه 3 مشهد با تشکر از تالش های صورت گرفته 
در این منطقه برای خدمت رسانی شایسته و بایسته 
به شهروندان گفت: ما در این دست نشست ها سعی 
از  داریم تا شنونده مسائل باشیم و در واقع هدف 
مشکالت  و  مسائل  شنیدن  نشست  این  برگزاری 
مناطق است و امید داریم نتایج این نشست ها منجر 

به تسریع و بهبود پاسخگویی به شهروندان شود.
وی با تاکید بر اینکه مجموعه های نظارتی مانند 
بازرسی نه با هدف مچ گیری و اخالل در کار بلکه 
با  کاری  مشکالت  و  مسائل  رفع  و  تقویت  نگاه  با 
ارتباط هستند، تصریح کرد: ما همه  همکاران در 
سرنشینان یک کشتی هستیم و طبعًا برای رساندن 
کشتی خدمت رسانی به شهروندان باید وظایف خود 
را دقیق انجام دهیم.مدیرکل بازرسی و رسیدگی به 
شکایات شهرداری مشهد تصریح کرد: با توجه به 
این مهم گزارشات همکاران ما در بازرسی به منزله 
آگاهی بخشی و یادآوری برخی نواقص است و گرنه 
هم ما به دشواری کار در مناطق واقف هستیم و هم 
به پاره ای از عدم توازن و اختالل های قانونی در راه 
رسیدن به مقصد آگاهی داریم. تون تاب حقیقی 
نشست ها  این  از  حاصل  نتایج  امیدواریم  گفت: 
در  موجود  خالء های  بتوان  که  باشد  گونه ای  به 
پاسخگویی به شهروندان را کاست و در جهت شهری 

شهروند مدار گام های مثبتی برداشته شود.

اولویت مناطق پیرامونی؛ پیشگیری از توسعه حاشیه 
شهر است

در ادامه مجتبی زمانیان، شهردار منطقه 3 مشهد 
با جمعیت 420 هزار  منطقه 3 مشهد  نیز گفت: 
نفری و وسعت 32 کیلومتری اش یکی از وسیع ترین 
و پرجمعیت ترین مناطق شهری است که همواره 
جزء  شهر  همجوار  روستاهای  با  نزدیکی  دلیل  به 

پرحاشیه ترین مناطق شهری بوده است.
وی با اعالم اینکه بخش اعظم منطقه 3 واقع در 
با عنوان محالت  شمال صدمتری در حال حاضر 
از  یکی  کرد:  تصریح  می شود،  شناخته  پیرامونی 
دغدغه های همیشگی همکاران ما عالوه بر توسعه 
پیرامونی،  محالت  در  شهروندان  زیست  بهبود  و 
پیشگیری از توسعه حاشیه شهر بوده است که این 

مهم را با جدیت پیگیری می کنند.
منطقه  مشکالت  و  مسائل  اهم  درب��اره  زمانیان 
تحت مدیریت خود نیز گفت: اگر از موضوع 200 
آسفالت  فاقد  و  خاکی  خیابان های  مترمربع  هزار 
نبود اعتبار مکفی و مشکالت  به دلیل  منطقه که 

از  یکی  شاید  بگذریم،  تفضیلی  طرح  با  مرتبط 
مهمترین مسائل و دغدغه های ما در منطقه افزایش 
سرانه فضای سبز باشد که طبعًا 4 مترمربع فضای 
سبز برای این محدوده پرجمعیت رقم بسیار ناچیزی 

خواهد بود.
از  یکی  ک��رد:  عنوان  مشهد   3 منطقه  شهردار 
اولین حقوق شهروندان در شهر دارا بودن آدرس و 
نشانی مناسب برای آدرس دهی است که با توجه 
به کمبودهای جدی منطقه در حوزه پالک و تابلو و 
اعطای قطره چکانی اعتبارات در طول سال رفع این 

مشکل سالها زمان خواهد برد.
اراضی رها ، قولنامه ای و موقوفه از معضالت جدی 

منطقه
موقوفه  و  قولنامه ای  رها،  اراضی  وجود  زمانیان 
منطقه  جدی  معضالت  از  دیگر  یکی  عنوان  به  را 
برشمرد و خاطرنشان کرد: در اراضی رها عالوه بر 
تخلیه خاک و نخاله و سکنی گزیدن حیوانات موذی 
که همگی تبعات بهداشتی دارد موضوعات مرتبط 
با اعتیاد و منکرات اخالقی نیز به وضوح قابل رصد 

است و متاسفانه بخش زیادی از این اراضی بی سند 
در اختیار موقوفه های متنوعی است که توان حل و 

فصل و تعیین تکلیف این اراضی را ندارند.
شهر  حریم  برای  شده  تعیین  وسیع  گستره  وی 
در این منطقه را نیز یکی دیگر از دغدغه ها دانست 
و گفت: وجود بیش از 11 هزار هکتار حریم برای 
محدوده منطقه 3 و تعیین تنها 2 واحد گشت برای 
پیشگیری از تخلفات ساختمانی همخوانی مناسبی 
ندارد و رسیدگی به این اراضی گسترده با این وضع، 
بسیار دشوار می نماید. این معضل در بافت داخلی 
منطقه نیز وجود دارد و استقرار 16 اکیپ روز و 14 
اکیپ شبانه تکافوی حجم وسیع و گسترده محدوده 

منطقه را نمی دهد.
را  مناطق  معتنابه  مسائل  از  دیگر  یکی  زمانیان 
ناهمخوانی زمان اجرای برنامه ها و پروژه ها با اعطای 
های  معاونت   متاسفانه  گفت:  و  دانست  اعتبارات 
ضرورت های  به  توجه  بدون  بعضًا  ستاد  تخصصی 
قانونی در اعطای اعتبارات در زمان مقرر کم کاری 
مشکالت  بروز  به  منجر  الجرم  امر  این  که  دارن��د 
قانونی برای عقد قرارداد با پیمانکاران می شود که 
خواهش ما این است مسئله در کوتاه مدت بررسی 

و مرتفع شد.
ای  اش��اره  پایان  در  مشهد   3 منطقه  شهردار 
گفت:  و  کرد  منطقه  در  اش  همکاران  مشکل  به 
متاسفانه ساختمان اداری منطقه 3 بی هیچ عنوان 
مناسب و متناسب کار کارکنان و حضور ارباب رجوع 
نیست و درخواست ما تسهیل روند برای ساخت یا 
برای  مناسب  اداری  مجموعه  گذاشتن  اختیار  در 
همکاران است که امیدواریم این نشست بتواند برای 

حل این مشکل راهگشا باشد.

گزارش خبر
مقایسه عملکرد سه گزینه مرد سال فوتبال آسیا

مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری مشهد مطرح کرد:

خبرنظارت های بازرسی شهرداری برای مچ گیری نیست

یک  کی روش  اگر  حاال  می گوید  ملی  تیم  اسبق  مهاجم 
را  دستیارش  اما  است،  کی روش  می گوییم  می کند،  کاری 

کجای دل مان بگذاریم.
خداداد عزیزی تأکید می کند هیچ انتقاد فنی به عملکرد 
از چند دهه ساختار  او پس  ندارد، چون  کارلوس کی روش 
از  اما  است،  ساخته  ملی  تیم  برای  استانداردی  دفاعی 
رفتارهای او و دستیارانش به شدت گالیه مند است و رسانه ها 
را عامل گستاخی آن ها می داند! او درباره بازی دوستانه تیم 
ملی با ترینیداد و توباگو می گوید »ندیده می گویم تیم ملی 
نیاز به بازی های تدارکاتی مفید دارد. سبک بازی رقبای ما 
در راه قهرمانی آسیا یعنی ژاپن، کره و استرالیا شباهتی به 
یا ونزوئال ندارد«. خداداد درباره  توباگو  بولیوی، ترینیداد و 
ادامه  نداریم  تدارکاتی  بازی  بزرگ  تیم های  با  این که  علت 
داد: »این تصور ایجاد شده که عربستان ماه قبل رایگان در 
تیم های  کرد؛  شرکت  آرژانتین  و  برزیل  حضور  با  تورنمنتی 
بزرگ پول می خواهند ولی این مهم را هم بدانید آقایان برای 
بازی  بزرگ  تیم های  با  نیستند  مایل  برد  تعداد  رکورد  حفظ 

کنیم«.
درگیری  درباره  عزیزی  خداداد  ورزشی،  خبر  گزارش  به 
و یک خبرنگار هم گفت: دستیاران کی روش  کروز  اوسیانو 
از نظر فنی مربی  یاد گرفته اند. کی روش  او  از  را  این کارها 
در  ما  ساخت.  را  ملی  تیم  دفاعی  ساختار  که  است  خوبی 
گل  خوب  و  نداشته ایم  مشکل  حمله  خط  در  ملی  تاریخ 
که  داشتیم  مشکل  همیشه  دفاعی  بحث  در  ولی  می زدیم، 
در  فقط  نه  رفتاری  نظر  از  اما  کرد،  برطرف  را  این  کارلوس 
است.  کرده  پیدا  مشکل  خیلی ها  با  بوده  هرجا  که  ایران 
کی روش  می گوییم  می کند،  کاری  یک  کی روش  اگر  حاال 
وقت  چند  بگذاریم.  دل مان  کجای  را  دستیارش  اما  است، 

پیش دستیار دیگرش میک مک درپیت یا درموت! گفته بود 
اوضاع فوتبال ما مثل سیرک است. خب خودش فهمید ما 
سیرک  تا  داشتیم   ... چند  استخدام  به  نیاز  و  داریم  سیرک 

کارش را شروع کند!
حواشی  این  پیرامون  فوتبال  فدراسیون  نقش  درباره  او 
هم گفت: این بچه ها زمان علی کفاشیان ناخلف شدند. او 
بود کی روش  رئیس  تا کفاشیان  داد.  وا  به اصطالح  که  بود 
قربان صدقه اش می رفت، ولی با روی کار آمدن تاج دیدیم 
کی روش چقدر علیه کفاشیان حرف زد که این نشان دهنده 
شخصیت واقعی او است. در گستاخ شدن این افراد مقصر 
ماست  گفت  کی روش  اگر  چون  هستند،  رسانه ها  اصلی 
سیاه  ماست  گفتند  شما  همکاران  از  بسیاری  است  سیاه 
بچه  این  با  بخواهد  اگر  دید  آمد  کار  روی  هم  تاج  است. 
ناخلف فدراسیون کفاشیان برخورد کند رسانه ها همه جوره 
آوردن  به دست  از  اطمینان  از  بعد  کی روش  می زنند.  را  او 
به  دستیارش  حاال  و  کرد  زدن  به  شروع  رسانه ها  حمایت 
برخورد  باشند  ایران  در  این ها  اگر  و  کرده  حمله  خبرنگار 
فیزیکی دیگری در انتظار قشر شماست و بدانید خودکرده 
مورد  در  نه  نیست  اتحاد  هم  شما  قشر  در  نیست.  تدبیر  را 
کی روش که در مورد همه و حتی خود من و این موضوع در 

نهایت به خودتان آسیب می زند.
خداداد عزیزی درباره این جمله برانکو که گفت: »رسیدن 
فینال  به  رسیدن  از  سخت تر  آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال  به 

جام ملت هاست«.

 خداداد عزیزی: دستیاران کیروش 
را کجای دلم بگذارم

وحید داودی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

خبرنگارامیرمحمد سلمانیان

شهرداری  ف��ردوس ه��ای  س��ازم��ان  مدیرعامل 
شرکت  انتخاب  در  ش��ه��رون��دان  گفت:  مشهد 
و  اجبار  هیچ  و  مختارند  خود  موردنظر  تشریفاتی 

انحصاری در این زمینه وجود ندارد.
دامغانی  مهدوی  والمسلمین  االس��الم  حجت 
بهشت  در  تشریفاتی  شرکت  استقرار  به  اشاره  با 
اف��زود:  مراجعان  ح��ال  رف��اه  ه��دف  با  رض���ا)ع( 
شرکت های  س��ای��ر  از  م��ی ت��وان��ن��د  ش��ه��رون��دان 
دریافت  خدمات  شهر  داخ��ل  معتبر  تشریفاتی 
وجود  زمینه  این  در  انحصاری  گونه  هیچ  و  کنند 
شده  مطرح  شائبه های  خصوص  در  وی  ن��دارد. 
هزینه  اخذ  ک��رد:  تصریح  موضوع  این  پیرامون 
اتحادیه  توسط  شده  تایید  تعرفه  براساس  خدمات 
سازمان  و  بوده  مشهد  پذیرایی  تاالرهای  صنف 
این  در  تصرفی  و  دخ��ل  گونه  هیچ  ف��ردوس ه��ا 
مربوطه  اتحادیه  عهده  بر  نظارت  و  ندارد  خصوص 
شهرداری  فردوس های  سازمان  مدیرعامل  است.  
تخلف  صورت  در  همچنین  کرد:  عنوان  مشهد 
مذکور  اتحادیه  به  می توانند  شهروندان  شرکت، 

کنند. پیگیری  و  مراجعه 
سازمان  ک��رد:  خاطرنشان  دامغانی  مهدوی 
گونه  هیچ  تشریفاتی  شرکت  درآمد  از  فردوس ها 
را  شده  واگذار  دفتر  اجاره  صرفا  و  نداشته  سهمی 

اخذ می کنند.  قانون  برابر 

میراث فرهنگی نیشابور درصدر جدول 
جذب اعتبارات عمرانی استانی و 

سرمایه گذاری 
اداره میراث فرهنگی، صنایغ دستی و گردشگری 
درص��دی   100 ج��ذب  با  ج��اری  س��ال  در  نیشابور 
اعتبارات عمرانی ، زیرساختی و سرمایه گذاری، در 
بین ادارات شهرستانهای استان طی امسال جایگاه 

نخست را دارد.
فرهنگی،  میراث  مدیرکل  فر  مکرمی  ابوالفضل 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با بیان 
اعتبارات  درصدی  صد  جذب  با  افزود:  مطلب  این 
عمرانی در پروژه های مربوط به مرمت آثار تاریخی، 
سرمایه  و  گردشگری  زیرساختی  ه��ای  پ���روژه 
گذاری، این شهرستان از شهرهای نمونه در جذب 
حداکثری اعتبارات عمرانی است. وی گفت:  بیش 
ابنیه  و  آثار  اعتبار جهت مرمت  از 10 میلیارد ریال 
زیرساخت  تامین  و  گردشگری  اماکن  و  تاریخی 
های آن توسط میراث فرهنگی نیشابور جذب شده 

است.

خبر
شهروندان در انتخاب شرکت تشریفاتی 

بهشت رضا )ع( صاحب اختیارند

محمد رضا کالئی یک بار دیگر بخت با او یار شد 
 ، شاید  شود  شهرداری  سرپرست  نخست  گام  در  تا 
او حدود یک سال قبل در جمع سه نفر نهایی برای 
انتخاب شهردار قرار داشت اما از رقابت با تقی زاده 
خامسی و غالمرضا انصاری انصراف داده و به تهران 
رفت و پس از مدتی که قائم مقام معاونت برنامه ریزی 
شهردار تهران بود معاون مالی و پشتیبانی تقی زاده 

خامسی در شهرداری مشهد شد.
 11 رای  شهردار  انتخاب  فرآیند  اول  درمرحله  او 
انتخاب  به مرحله  و  را کسب کرد  عضو شورای شهر 

شهردارراه یافت. 
کمسیون  رئیس  نیا  مهدی  ه��ادی  محمد  البته 
از  رای   10 که  نیز  شهر  شورای  شهرسازی  و  عمران 
شورا گرفته بود انصراف داد تا راه برای شهردار شدن 
کالئی هموارتر شود. هر چند 2 رقبیب دیگراو یعنی  
شهریار آل شیخ معاون برنامه ریزی شهرداری 9 رای و 
رضا خواجه نائینی معاون اقتصادی شهرداری  ۵ رای 
داشته اند و علی محقر گزینه خارج از دایره مدیران 
فعلی شهردار6 رای داشته اندکه او نیز انصراف داد، 
با این شرایط  محمد رضا کالئی محتمل ترین گزینه 

برای شهرداری مشهد محسوب می شود. 
با  گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای  رئیس 
اعضای شورای شهر مشهد محمدرضا  از  رای گیری 

کالیی سرپرست شهرداری مشهد شد.
به گزارش روزنامه "صبح امروز" محمدرضا حیدری 
فوق العاده ای  علنی  جلسه  طی  یک شنبه  روز  ظهر 
در  مشهد  شهردار  سرپرستی  انتخاب  موجب  به  که 
سالن جلسات شورای شهر برگزار شدگفت: شهردار 
سابق مشهد که در ابتدای کار شورای پنجم فعالیت 
خود را آغاز کرد با توجه به قانون منع به کاری گیری 
بازنشستگان از سمت خود استعفا داده و تا گذراندن 
به  کالیی  محمدرضا  جدید،  شهردار  انتخاب  فرآیند 

عنوان سرپرست شهرداری مشهد انتخاب شد.
وی تصریح کرد: باید از تالش های ارزنده و ماندگار 
تقی زاده خامسی در مشهد تشکر کرده که به سبب 
تعلق خاطر به همشهریان  کار و فعالیت خود را در 
تهران رها کرده و به عنوان عضوی از اعضای شورای 

شهر به مشهد آمدند.
حیدری از به طول انجامیدن جلسه تصمیم گیری 
داد:  توضیح  و  کرده  عذرخواهی  نامزدها  گزارش  و 
ما تالش های زیادی را انجام داده تا از ظرفیت های 

مشهد  شهرداری  در  خامسی  حضور  برای  قانونی 
معتقدیم  هم چنان  سبب  همین  به  و  کنیم  استفاده 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان محدودیت هایی 

را برای نظام شورایی به همراه آورده است.
دوره تحول خامسی

تقی زاده  مدیریتی  دوره  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
از  که  گرفته  صورت  زی��ادی  بسیار  تحول  خامسی 
مهم ترین میراث های ماندگار وی  ترکیب تیم همکاری 

مناسب است.
حیدری اظهار داشت: ما این حق را برای خامسی 
قائل بوده که  پیگیر حقوق خود باشود اما وی در روز 
شهر  شورای  ریاست  به  خطاب  نامه ای  طی  گذشته 
خواستار انتخاب شهردار یا سرپرست شد و ما برای هر 
کاندیدا سه ساعت وقت گذاشته و شاهد بحث های 

جدی در حوزه های اجرایی بودیم.
رقابت  ادام��ه  از  آل شیخ  مهندس  کرد:  بیان  وی 
و  نائینی  خواجه  آقای  بین  رقابت  و  دادند  انصراف 
کالیی ادامه داشت که در این میان کالیی به عنوان 
سرپرست شهردار منتخب و فردا درجلسه علنی شورا 

برای شهردار رای گیری می شود.
از  که  ب��ود  ای��ن  ما  ت��الش  تمام  اف���زود:  حیدری 
ظرفیت های قانونی استفاده کرده و حامی تقی زاده 
برای  بازنشستگان  گیری  بکار  منع  قانون  اما  باشیم 
اختیارات نظام شورایی محدودیت هایی را ایجاد کرده 
نیزتابع  ما  که  می کاهد  شوراها  اختیارات  از  و  است 

قانون هستیم.
همدلی  از  تشکر  ضمن  تقی زاده  داد:  ادامه  وی 
اعضای شورای شهر از ما خواستار انتخاب سرپرستی 
پیش بینی های  اس��اس  بر  که  شد  شهرداری  ب��رای 
احتمالی و استفاده از فرصت انتخابی از هفته گذشته 
و  هم اندیشی  با  امروز  که  بوده  انتخاب  این  پیگیر 

انسجام دوستان به نتیجه رسید.
اجرای فرآیند انتخاب شهردار براساس آئین نامه

حیدری با اشاره به آیین نامه داخلی شورای شهر 
کرده  مشخص  شهردار  انتخاب  برای  را  فرآیندی  که 
است مطرح کرد: در این فرآیند ما مبنایمان آیین نامه 
بود و بر اساس آن عمل کردیم. بر اساس آیین نامه، 
اعضای شورا می توانند هر کدام دو گزینه پیشنهاد 
اختیار  در  پاکت  یک  در  مخفی  شکل  به  و  بدهند 
هیئت رئیسه قرار دهند. حتی اگر یک نفر را یک عضو 

انتخاب می کرد می توانست وارد فرآیند شوند.
به 8 اسم  از حذف مشترکات  ادامه داد: پس  وی 
وکاظمی  ثامن  منطقه  شهردار  نعمتی  که  رسیده 
معاون خدمات شهری در ابتدای کار انصراف داده و 

این عدد به 6 رسید که رای گیری انجام شد.
حیدری گفت: هر یک از اعضای شورا حق رای به 
سه نفر را داشتند  که با یک سوم اعضا اگر ابراز تمایل 
کردند می توانند وارد مراحل شده  ودر مرحله دیگر 

تعداد این افراد به عدد پنج رسید.
انصراف مهدی نیا، محقر و آل شیخ در مرحله نهایی 

انتخاب
وی متذکر شد: جناب آقای مهدی نیا که از ظرفیت 
های شورا به لحاظ تخصصی محسوب شده بر اساس 
از  ایشان  نیز خروج  و  اثرگذاری در شورا  و  تشخیص 
این منصب سبب ایجاد اشکال در بخش فنی  شده و 
انصراف داده و آقای محقر نیز با یک پیشنهاد انصراف 

داد.
حیدری اظهار داشت: در ادامه  گزینه ها 3 معاون 
شهرداری رسید که آن ها از روز گذشته در حال طرح  

ارائه طرح و برنامه  اجرایی شان بودند.
رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه »بعد از پایان 
ویژگی  مهم ترین  دوستان،  معرفی  و  گزارش  مرحله 
امکانی  و  ظرفیت  داد  نشان  که  بود  این  ساعت   10
بسیار  ظرفیت  دارد،  وجود  مشهد  شهرداری  در  که 
ارزشمندی است«، تشریح کرد:  بسیار مباحث خوب 
و ارزنده ای مطرح شد که در هنگام تصمیم گیری با 

انصراف آقای مهندس آل شیخ مواجه شدیم.
وی تصریح کرد: در بین گزینه باقی مانده اعضای 
شورا به طور مخفی رای گرفته شد و طی  جمع بندی  
شهرداری  سرپرست  عنوان  به  کالیی  محمدرضا 
مشهد معرفی شد.  فردا صبح هم در دستورکار جلسه 
رای  منتخب  عنوان شهردار  به  که  است  علنی شورا 

گیری می شود.
به  منع  قانون  روح  به  توجه  شد:  ی��ادآور  حیدری 
قرار  توجه  مورد  باید  مردم  و  نخبگان  برای  کارگیری 
گیرد چرا که این قانون جامعه مدیریت شهری را به 
اعضای  البته همه  و  برده  و جوان  میان سال  سمت 
نمی  تعریف  جوان  و  دارند  ساله   40 میانگین  شورا 
شوند اما با توجه به اینکه دایره مدیریتی سن باالیی 

داشته اند، این افراد جوان به نظر می رسند.
حمایت شورا از کالیی مانند تقی زاده خامسی

با  خامسی  زاده  تقی  از  که  همچنان  اف��زود:  وی 
حفظ جایگاه نظارتی حمایت کردیم، از آقای کالیی 
هم حمایت می کنیم و از همه نهادها و دستگاه های 
کمک  شهری  مدیریت  به  که  داشته   تقاضا  اجرایی 
مدیریت  فعالیت  قطار  که  باشند  مطمین  و  ک��رده 
شهری متوقف نخواهد شد وبا همان برنامه و فعالیت 
ها پیش رفته و هیچ خللی در روند فعالیت ها ایجاد 

نمی شود.
حیدری عنوان کرد: قطار خدمت به مردم برای چند 
ساعتی هم متوقف نشده و با همان سیاست ها البته 
با تالش و شتاب بیشتر کار ادامه داده وشهردار آینده 
در حوزه اجرا به عنوان شهردار مسئول و پاسخگو و 
صاحب اختیار است و  همانطور که در دوره گذشته 
نشدیم،  اجرایی  فرآیند  وارد  که  کردیم  رعایت  را  مرز 

همچنان نقش نظارتی را با قوت ادامه می دهیم.
دکتری  م��درک  با  ساله   38 کالیی،  محمدرضا 
و  مالی  معاون   به عنوان  قبل تر   که  اقتصادی  علوم 
پشتیبانی شهرداری مشهد منصوب شد پس از پایان 
دوران شهرداری تقی زاده خامسی به عنوان سرپرست 

شهرداری مشهد منصوب شد.
تشکر کالیی از حسن اعتماد شورا 

در ادامه این جلسه علنی فوق العاده شورای شهر 
محمدرضا کالیی بابت حسن اعتماد و لطف اضای 
حضور  ع��دم  از  گفت:  و  ک��رد  تشکر  شهر  ش��ورای 
تاسف  ابراز  مشهد  شهرداری  در  خامسی  تقی زاده 
کرده و امیدوارم حضور این سرمایه در حوزه های دیگر 

اجتماعی و مدیریتی استمرار داشته باشد. 
امیدوارم  تصریح کرد:  سرپرست شهرداری مشهد 

تیم مدیریت شهری از دیروز موفق تر باشد. 

با  اجرای قانون بازنشستگی در شهرداری مشهد تقی زاده خامسی رفت، کالئی سرپرست شد:

مدیرکل مرکز اسناد دانشگاه مطرح کرد: کالیی روی صندلی شهرداری

اشتغال علمی کاربردی 20 درصد 
بیشتر از دیگر دانشگاه ها

جامع  دانشگاه  انتشارات  و  اسناد  مرکز  مدیرکل 
علمی کاربردی گفت: این دانشگاه در اشتغال دانش 
آموختگان و جذب آنان در بازار کار به میزان 20 درصد، 
از سایر دانشگاههای کشور جلوتر و در این عرصه پیشتاز 

است.
رسول ناصری روز گذشته در حاشیه مراسم گشایش 
حرکت  دانشگاهی  درون  ملی  جشنواره  ششمین 
جمع  در  مشهد  در  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه 
خبرنگاران افزود:  یک گروه از دانشجویان این دانشگاه 
افراد شاغلی هستند و برای ارتقای مهارت در شغل خود 
آموزشهای الزم را در دانشگاه جامع علمی کاربردی می 
آموزند. وی ادامه داد: گروه دوم نیز دانشجویانی هستند 
دریافت  از  پس  و  اند  شده  دانشگاه  وارد  تازگی  به  که 
شوند  می  کار  بازار  جذب  محور'  مهارت  'آموزشهای 
ماهیت  سبب  به  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  لذا 
در جذب  دانشگاهها  از سایر  موفقتر  آموزشهای خود 

دانش آموختگان در بازار کار است.
آموختگان  دان��ش  از  ب��االی��ی  درص��د  گفت:  وی 
دانشگاه  اما  شوند  می  کار  بازار  جذب  دانشگاه  این 
شاغل  و  درصد   100 به  تعداد  این  رساندن  درص��دد 
ادامه  در  او  آموختگان خود است.   شدن همه دانش 
بازار کار  همچنین 'کیفی سازی آموزشها، نیازسنجی 
و ماموریتگرایی واحدهای دانشگاهی' را اهداف صلی 
دانشگاه جامع علمی کاربردی اعالم و بیان کرد: در این 
چارچوب رشته - شغلهایی که بازار کار آنها اشباع شده، 
در سال تحصیلی جدید از این دانشگاه حذف شدند. 
شغلهای   - رشته  گرفته  صورت  نیازسنجی  اساس  بر 
بازار کار کشور هستند در سال  نیاز  جدیدی که مورد 
تحصیلی جدید به دانشگاه جامع علمی کاربردی اضافه 
ماموریتگرا  چارچوب  در  اف��زود:  ناصری  است.  شده 
در  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  واحدهای  نمودن 
سطح کشور نیز دیگر هیچ واحدی نمی تواند هر دوره 
آموزشی را برگزار کند لذا باید پیش از برپایی هر دوره 

آموزشی نیازسنجی در این خصوص انجام شود. 
علمی  جامع  دانشگاه  اینک  هم  داد:  ادام��ه  وی 
کاربردی 811 رشته - شغل دارد و سال تحصیلی جدید 
300 رشته - شغل جدید به آن اضافه و به همین تعداد 

رشته - شغل حذف شده است.
مدیرکل مرکز اسناد و انتشارات دانشگاه جامع علمی 
را  عالی  آموزش  مرکز  این  دانشجویان  تعداد  کاربردی 
3۵0 هزار نفر و تعداد واحدهای زیر پوشش آن را 600 
واحد ذکر و بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی 
اداری، در سال تحصیلی جدید 200 مرکز دولتی علمی 
کاربردی در سطح کشور از چرخه فعالیت حذف شدند. 

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

هیئت 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 139۷603060130010۵2 
– 139۷/06/0۵ هیئت 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 زهرا نصیر زاده شهری  بشماره شناسنامه 4۷11 و کدملی 0918686301 صادره از گناباد فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان نیمه ساز به 
مساحت 223/82 مترمربع پالک شماره 60۷ فرعی از 118 اصلی واقع دراراضی بهاباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای علی نیازی شهری محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 1397/08/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/13

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

میز خبر
سفر موگرینی به ترکیه با محوریت موضوع ایران/شبکه اخاللگر محصوالت پتروشیمی متالشی شد

»اژه ای« خواستار اسناد »ظریف« درباره پولشویی شد/ وزیرخارجه تا 48 ساعت دیگر استیضاح می شود؟

محوریت  با  ترکیه  به  موگرینی  سفر    
موضوع ایران

و  خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی،  فدریکا 
این  همسایگی  سیاست  کمیسر  ه��ان«،  »یوهانس 
می روند.  آنکارا  به  آینده  آذرماه  اول  پنجشنبه  اتحادیه 
اتحادیه  رسمی  تارنمای  در  منتشره  خبرنامه  براساس 
بلندپایه  هیئتی  با  سفر  این  در  هان  و  موگرینی  اروپا، 
به ریاست مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه و مسئول 
و  منافع  می کنند.  دیدار  ترکیه  اروپ��ای  اتحادیه  امور 
سیاسی  مهم  مسائل  جمله  از  مشترک  نگرانی های 
روابط  همچنین  و  عراق  و  ایران  سوریه،  تحوالت  مثل 
دوجانبه ترکیه و اتحادیه اروپا پیرامون مهاجرت و مبارزه 
با تروریسم در دستور کار دیدار این مقام هاست. اتحادیه 
اروپا از زمان خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت 
امسال، ضمن اعالم مخالفت خود با تصمیم یک جانبه 
بر  همواره  کشور،  این  رئیس جمهوری  ترامپ  دونالد 
اتحادیه  این  تأکید کرده است.  برجام  از  حمایت خود 
همچنین در حال آماده سازی سامانه سازوکار ویژه مالی 
برای حفظ تبادالت مالی کشورها و شرکت های اروپایی 

با ایران است./ تابناک
بازسازی  به دستور  عراق  در  واکنش ها    

ارتش این کشور توسط ائتالف آمریکا
ساختار  بازسازی  بر  مبنی  عراق  دفاع  وزارت  اعالم 
رهبری  به  بین المللی  ائتالف  همکاری  با  عراق  ارتش 
آمریکا، واکنش های متعددی در محافل سیاسی عراق 
به همراه داشت. به نوشته پایگاه خبری »سومر نیوز«، 
عراق،  دفاع  وزارت  سخنگوی  الخفاجی«  »تحسین 
بازسازی  روند  آغاز  از  نوامبر(،   1۵( پیش  پنجشنبه 
ائتالف  همکاری  با  کشور  این  نظامی  نهاد  ساختار 
بین المللی خبر داد و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
عراق بازسازی ساختار نهاد نظامی را آغاز کرده و یک 
این منظور تدوین  تا سال 2020 برای  طرح درازمدت 
شده است و این بازسازی با همکاری ائتالف بین المللی 
اقدام،  این  از  هدف  کرد،  تأکید  وی  می گیرد.  صورت 
ایدئولوژی  تدوین  و  نیروها  ساختار  بازسازی  و  آموزش 
چهار  مدت  به  آن  برای  برنامه ریزی  و  نظامی  نیروهای 

سال و نیز برنامه ریزی برای چالش های فرا روی کشور 
و ارزیابی مواضع است./ تابناک

بن  محمد  تبرئه  برای  ترامپ  تالش    
سلمان بر خالف گزارش سازمان سیا

و  شنبه  روز  آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ،  دونالد 
این  مرکزی  اطالعات  سازمان  رسمی  اعالم  علی رغم 
کشور، مبنی بر مقصر بودن »محمد بن سلمان« ولیعهد 
روزنامه نگار  خاشقجی«،  »جمال  قتل  در  عربستان 
استانبول  در  عربستان  کنسولگری  در  سعودی  منتقد 
نقشی در قتل خاشقجی  ولیعهد عربستان  ادعا کرد: 
با  آمریکا  رئیس جمهوری  منبع،  این  گزارش  به  ندارد! 
اطالعات  سازمان  ارزیابی  مورد  در  هنوز  اینکه  اعالم 
»جمال  قتل  با  ارتباط  در  )سیا(  ایاالت متحده  مرکزی 
مدعی  نکرده،  دریافت  را  الزم  اطالعات  خاشقجی« 
شد، به وی گفته شده ولیعهد عربستان نقشی در قتل 
خاشقجی نداشته است! شایان ذکر است، منابع آگاه 
سیا  سازمان  گفتند،  واشنگتن پست  روزنامه  به  قبالً 
در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که »محمد بن 
سلمان« ولیعهد عربستان سعودی شخصًا دستور قتل 
»جمال خاشقجی« روزنامه نگار منتقد عربستانی را در 
کنسولگری این کشور در استانبول صادر کرده است./ 

تابناک
نماینده  بین  لفظی  شدید  درگیری    

سوریه و اسرائیل درباره جوالن
روز گذشته درگیری شدید لفظی میان بشار الجعفری، 
نماینده  با دنی دانون  نماینده سوریه در سازمان ملل 
رژیم صهیونیستی در این سازمان درباره آینده جوالن 
اعالم  سوریه  نماینده  که  حالی  در  درگرفت.  اشغالی 
کرد، دمشق به هر قیمتی، حتی جنگ جوالن را بازپس 
خواهد گرفت، نماینده رژیم صهیونیستی مدعی شد، 
این رژیم از جوالن خارج نخواهد شد. بشار الجعفری 
پیام تصویب قطعنامه  از درک  نماینده اسرائیل  گفت: 
عاجز است. اشتباهات فاحش نشان دهنده عدم درک 
است.  سوری  منطقه ای  جوالن  است.  اشغالگر  رژیم 
آغوش  به  نخواهد  یا  بخواهد  چه  اسرائیل  حال  هر  به 
سوریه بازخواهد گشت. هنگامی که نماینده اسرائیل 

می گوید، اسرائیل از جوالن خارج نمی شود، باید بداند 
اگر به قطعنامه های بین المللی گردن ننهد، گزینه های 
دیگری گشوده می شود که گزینه جنگ است. ما جوالن 
را مسالمت آمیز یا با جنگ پس خواهیم گرفت و این پیام 

ما به اسرائیل و نماینده آن است./ تابناک
در  دیگر  غیرنظامی   40 شدن  کشته    

حمالت آمریکا در شرق سوریه
رهبری  ب��ه  ک��ه  داع��ش  ض��د  بین المللی  ائ��ت��الف 
به  را  بار دیگر غیرنظامیان سوری  آمریکا تشکیل شد، 
)سانا(  سوریه  رسمی  خبرگزاری  کشید.  خاک وخون 
آمریکا  ائتالف  به  وابسته  جنگنده های  داد،  گزارش 
محلی  منابع  کردند.  بمباران  را  »البقعان«  روستای 
کم  دست  حمالت،  این  جریان  در  گفتند،  سانا  به 
زنان  افراد  این  بیشتر  که  شدند  کشته  غیرنظامی   40
شهرک  توابع  از  البقعان  روستای  هستند.  کودکان  و 
شرق  در  دیرالزور  شرق  جنوب  ریف  در  واقع  »هجین« 
ائتالف  جنگنده های  راستا،  همین  در  است.  سوریه 
آمریکا دو روز پیش روستاهای »البوبدران« و »السوسه« 
کرده  بمباران  را  دیرالزور  استان  شرقی  ریف  در  واقع 
بودند. در جریان حمالت جنگنده های آمریکا 23 تن 

کشته و شماری از خانه های تخریب شد./ تابناک
پتروشیمی  محصوالت  اخاللگر  شبکه    

متالشی شد
وزارت اطالعات در اطالعیه ای اعالم کرد: سربازان 
شبکه های  بزرگ ترین  از  یکی  )عج(  زمان  امام  گمنام 
متالشی  را  پتروشیمی  محصوالت  اخاللگر  و  داللی 
شبکه  ای��ن  اس��ت:  آم��ده  اطالعیه  ای��ن  در  ک��ردن��د. 
استان های  در  ویژه  به  سراسری  صورت  به  غیرقانونی 
تهران، خراسان رضوی، گیالن، قم، مازندران، گلستان، 
و  داشتند  فعالیت  قزوین  و  بویراحمد  و  کهکیلویه 
پایگاه  بودند./  بازار  در  کاذب  تقاضای  ایجاد  درصدد 

اطالع رسانی وزارت اطالعات
خودروهای  فنی  معاینه  اخذ  مهلت    

پایتخت تا 3 آذر تمدید شد
رئیس پلیس تهران بزرگ اعالم کرد: مهلت اخذ معاینه 
فنی خودروها در پایتخت تا سوم آذرماه امسال تمدید 

شده است و تا این تاریخ خودروها جریمه نخواهند شد. 
سردار حسین رحیمی اظهار داشت: با توجه به تشکیل 
صف های طوالنی خودروها مقابل مراکز معاینه فنی در 

تهران فرصت اخذ معاینه فنی تمدید شد./ ایرنا
مورد   cft به  نگهبان  شورای  ایرادات    

بررسی قرار می گیرد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: مقرر شد کارگروهی متشکل از بخش های 
ذی ربط درباره ایرادات شورای نگهبان به CFT تشکیل 
ایرادات مذکور و  و پیگیری بیشتر  به بررسی  تا نسبت 
پیشنهادات مربوطه اقدام شود. علی نجفی خوشرودی 
اظهار داشت: نشست این کمیسیون به منظور بررسی 
شورای  مجلس  مصوبه  به  نگهبان  ش��ورای  ای��رادات 
اسالمی  جمهوری  دولت  الحاق  الیحه  درباره  اسالمی 
مالی  تأمین  با  مقابله  بین المللی  کنوانسیون  به  ایران 
تروریسم )CFT( با حضور وزیران امور خارجه، اطالعات، 
نماینده شورای نگهبان و معاون حقوقی رئیس جمهوری 
و نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان 

ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه برگزار شد./ ایرنا
دیگر  با  فرهنگی  همکاری های  ایران    

کشورها را گسترش می دهد
روسیه  ترک  از  پیش  اسالمی  ارش��اد  و  فرهنگ  وزیر 
همایش  هفتمین  در  ای��ران  حضور  خواندن  موفق  با 
ایران  فرهنگی بین المللی سن پترزبورگ اعالم کرد که 
همکاری های فرهنگی خود را با دیگر کشورها گسترش 
این  با  خوبی  همکاری های  گفت:  صالحی  می دهد. 
در  هم اینک  قابل توجهی  پروژه های  و  شده  مجموعه 
دست اجرا است که موزه ارمیتاژ با حوزه فرهنگی ما و 
رایزنی فرهنگی ایران در روسیه ادامه می دهد؛ در مجموع 
امیدوارم  و  داشتیم  ارمیتاژ  مدیر  با  خوبی  گفت وگوی 

همکاری ها نه تنها ادامه بلکه گسترش یابد./ ایرنا
در  ک��ودک  صندلی  داشتن  ال��زام    
خودروهای سواری و کاله ایمنی برای تمامی 

سرنشینان موتور
نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس از اصالح ماده 
19 قوانین راهنمایی و رانندگی و الزامی شدن داشتن 

سرنشینان  تمامی  برای  ایمنی  کاله  و  کودک  صندلی 
اگر  امروز کمیسیون عمران خبر داد.  موتور در جلسه 
این  اصالح  شود  همراه  ما  با  شهرسازی  و  راه  وزارت 
بعدی  موضوع  گرفت.  خواهد  بیشتری  سرعت  قانون 
اصالح ماده 19 قوانین راهنمایی و رانندگی بود که بر 
اساس این ماده بستن کمربند ایمنی در جاده ها برای 
تمامی سرنشین ها الزامی است؛ چرا که بیشتر تلفات 
ایمنی  کمربند  نبستن  دلیل  به  جاده ای  تصادفات  در 
است. از سوی دیگر در جلسه امروز کمیسیون مصوب 
شد تا داشتن صندلی کودک برای خودروهای سواری 
الزامی شود؛ چرا که بیش ترین تلفات تصادفات رانندگی 
کودک  صندلی  یا  و  ایمنی  کمربند  نداشتن  دلیل  به 

است./ ایسنا
  »اژه ای« خواستار اسناد »ظریف« درباره 

پولشویی شد
به  اشاره  با  والیی  نمایندگان  فراکسیون  سخنگوی 
این  جلسه  در  قضاییه  قوه  اول  معاون  ای  اژه  حضور 
وزیر  اظهارات  مورد  در  ای  اژه  آقای  گفت:  فراکسیون 
ظریف  باید  که  داشت  تاکید  پولشویی  درباره  خارجه 
توضیح دهد و اسناد خود را ارائه کند. در این باره نامه 
نوشتم و گفتم که اگر این جمالت از سوی ایشان است، 

توضیحات و اسناد وی اخذ شود./ ایسنا
ایران 2 درصد رشد  به    سفر اروپایی ها 

کرد
گردشگران  سفر  رشد  از  کشور  گردشگری  معاون 
پیش،  روز   4۵ تا  گفت:  و  داد  خبر  ای��ران  به  خارجی 
روبرو  کاهش  درصد   19 با  اروپایی  گردشگران  سفر 
درصد   1۷ به  و  شده  کمتر  فاصله  این  اکنون  که  بود 
رسیده است. ولی تیموری سپس با اشاره به وضعیت 
با  کرد:  اظهار  ای��ران،  در  خارجی  گردشگران  آم��اری 
آن  که  ایران  به  اروپایی  گردشگران  سفر  کاهش  وجود 
نیز درحال رشد است، بیش ترین گردشگران ورودی به 
ایران از کشورهای منطقه هستند که انگیزه آن ها از سفر 
به ایران بیشتر زیارتی، سالمت و یا تفریح است و میزان 
هزینه کرد آن ها تقریبا با گردشگران فرهنگی ایران که 
آمارشان در این مدت کاهش داشته، برابری می کند./ 

ایسنا
  وزیرخارجه تا 48 ساعت دیگر استیضاح 

می شود؟
بود  شده  مدعی  اظهاراتی  در  ظریف  گذشته  هفته 
این  می شود؛  انجام  کشور  در  گسترده  پولشویی  که 
اظهارات با واکنش های زیادی همراه بود؛ حاال طرحی 
در مجلس در دست پیگیری است که در صورت عدم 
ارائه مدارک از سوی وزیر خارجه، او استیضاح می شود. 
در  به تازگی  خارجه  ام��ور  وزی��ر  ظریف،  محمدجواد 
از  خیلی ها  ایران  "در  که  بود  کرده  اعالم  مصاحبه ای 
پولشویی منفعت می برند و آنجاهایی که هزاران میلیارد 
پولشویی انجام می دهند، حتمًا آن قدر توان مالی دارند 
تبلیغات و فضاسازی  یا صدها میلیارد هزینه  که ده ها 
در  کنند".  ایجاد  قوانین ضدپولشویی  علیه  در کشور، 
همین زمینه حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم 
اظهارات  این  اینکه  بیان  با  مجلس  در  شاهین شهر 
ظریف خالف منافع ملی بود، گفت: به آقای ظریف 48 
ساعت فرصت داده شده تا مدارک خود در این زمینه را 

به مجلس ارائه کند./ تسنیم
  مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی 

نفت ایران شد / زنگنه قانون را دور زد؟
بیژن زنگنه، وزیر نفت در حکمی مسعود کرباسیان را 
برای مدت 2 سال به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت 

ایران و معاون وزیر نفت منصوب کرد./ تسنیم
روابط  در  پیشرفت  انتظار  نباید  فعاًل   

روسیه و آمریکا داشته باشیم
منتظر  نباید  فعالً  که  کرد  اعالم  کرملین  سخنگوی 

بهبود روابط مسکو و واشنگتن باشیم
ریانووستی،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گ��زارش  به 
جمهوری  ریاست  سخنگوی  پسکوف«  »دیمیتری 
روسیه اظهار داشت که انتظار نمی رود به زودی رابطه 

روسیه و آمریکا بهبود پیدا کند.
پسکوف گفت: هیچ پیشرفتی وجود نداشته است. 
را  آمریکا  با  رابطه  در  پیشرفت  انتظار  نباید  بنابراین 
داشته باشیم. در این مورد، باید منتظر تماس بعدی دو 

رئیس جمهور باشیم.

امام صادق )ع( فرمودند:
س�خاوت از اخالق پیامبران و ستون ایمان است . هیچ مؤمنی نیست مگر آن كه بخشنده 
اس�ت و تنه�ا آن ك�س بخش�نده اس�ت كه از یقی�ن و هّم�ت واال برخ�وردار باش�د ؛ زیرا كه 

بخشندگی پرتو نور یقین است . هر كس هدف را بشناسد بخشش بر او آسان شود

را ما  مد  نیا نظر  رد  تو  نقش  جز 
را ما  مد  نیا ر  هگذ ر تو  ی  کو جز 

ت عهد رد  را  همه  مد  آ ش  خو چه  ر ا ب  خوا
را ما  مد  نیا رد  چشم  هب  که  حقا 

حافظ
طلوع آفتاب فردا: 06:11اذان مغرب: 16:42 

اذان صبح فردا: 04:43

نیمه شب شرعی:22:33

غروب آفتاب:16:23 

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: 11:16

اسرا

صالبت، اس�تواری و نفوذ ناپذیری، از عناصر محوری هویت مردان مومن اس�ت... چنین مران دین باور از آس�یب نس�یان زیانبار و از گزند غفلت خطرزا 
مصون اند، چنین نام آورانی كه اهل سداداند، قول سدید و متقن دارند و سیره صالح و فالح آنها سد محکم در برابر یاجوج استبداد و ماجوج استعمار است، 

زیرا تقوا كلید استواری است:»فان تقوی ا... مفتاح سداد و ذخیره معاد« و دگر اندیشان صالحیت مقاومت در برابر دشمنان را ندارند.
 

سروش هدایت، ج 3، ص176

آدرس: بولوار دانش آموز -  دانش آموز30-پالک 4      تلفن:38929824- 38929825                                                                                                           روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خراسان رضوی
نمابر : 38923451 - 051 سامانه پیام کوتاه: 100080888

روابط عمومی وامور مشترکین:  09152560091
سازمان آگهی ها:  051-38929823 جانشین صاحب امتیاز و مدیر مسئول: حسین رفیعی

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.

TELEGRAM.ME/SOBHEDAILYSobhe.emrooz.news Www.sobhe-emrooz.ir sobhe.emrooz.news@gmail.comVol.2،No.346  Nov.19.2018  

دو شنبه 28  آبان ماه 1397- سال دوم -  شماره 346

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

هیئت 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 139۷603060130011۵2 
– 139۷/06/18 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
بر  زمین مشتمل  یکقطعه  فرزند محمد در ششدانگ  از مشهد  و کدملی 093138۵180 صادره  بشماره شناسنامه ۵0883  بیدختی  آقای جعفر رضایی  متقاضی  بالمعارض 
تاسیسات )مرغداری( به مساحت 10000مترمربع پالک شماره 1401 فرعی از118 اصلی واقع دراراضی بهاباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی ایشان 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 1397/08/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/13

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

هیئت 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 139۷60306013001۵02 
– 139۷/08/12 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
به مساحت  باب منزل  فرزند اسماعیل در ششدانگ یک  از گناباد  و کدملی 0919۵86880 صادره  امیر رضا محمدی نصر  بشماره شناسنامه 26  آقای  بالمعارض متقاضی 
296/۷3 مترمربع پالک شماره 229۵ فرعی از یک  اصلی واقع دراراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای سید رضا موسوی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 1397/08/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/13

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

هیئت 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 139۷603062۷1002۷49 
مورخ 139۷/08/14هیئت 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 خانم معصومه زورآبادی فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 406۷1 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 9۷/68 متر 
مربع قسمتی از پالک 1۷91 اصلی بخش 9 مشهد واقع در مهراب 1۷ پالک 1۷ خریداری از طاهره عدالتیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ 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: 8۵6
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/13

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد   

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

هیئت 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 139۷60306003023۵06 
مورخ 1394/12/19هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سلطانعلی سراوانی پیر فرزند نورالدین بشماره شناسنامه 129 صادره از زابل در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 6۷/۷8 متر مربع 
قسمتی از پالک 68 اصلی بخش 9 مشهد واقع در رسالت 9۷ سه راهی شهید صالحی درب دوم پالک 3 اعیان خریداری از رضا گرگی و عرصه برابر اعتبار نامه متعلق به موقوفه 
ظهیرالدوله محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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: 8۵8
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/13

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد     

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

هیئت 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 139۷603062۷1002308هیئت 
ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  اول موضوع قانون 
متقاضی خانم ماه زری بواسحق فرزند حسین بشماره شناسنامه 1 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۷2/۵0 متر مربع قسمتی از پالک ۷1 اصلی 
بخش 9 مشهد واقع در بلوار رسالت 36 پالک 400 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه قهارقلی میرزا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ 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: 8۵9
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/13

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد     

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

هیئت 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 139۷603062۷1001246 و 
رای اصالحی شماره 139۷603062۷1100243۷ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاسم برسالنی فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه ۵۵199 صادره ازمشهد در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 1۵1/26 متر مربع قسمتی از پالک 18 و 19 فرعی از 1۵ اصلی بخش 9 مشهد واقع در مهرآباد عبادت 28 جنب قصابی شریفی پالک 36 خریداری از مع الواسطه از 
آقای عباسعلی بیفه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 830
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/28

حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

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

هیئت 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 139۷603062۷1002400 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای جواد احمدی خور فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 3030 صادره ازمشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 10۵/60 مترمربع قسمتی از ۷1 اصلی 
بخش 9 مشهد واقع در بلوار مسلم شمالی 11 پالک ۵38 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه قهار قلی میرزا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ 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 832
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/28

حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد


