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خشونت  موضوع  با  اینکه  به  اشاره  با  مشهد  منتخب  شهردار 
گفت:  هستیم،  روبرو  مختلف  های  وضعیت  و  سازمانها  در  اداری 
اطالعات  آزاد  و گردش  که شفافیت  کند  بروز می  خشونت جایی 

وجود ندارد.

در صفحه 6 بخوانید

کالئی  
خشونت جایی بروز می کند که شفافیت نیست

گندمی

انتخاب رزم حسینی 
غیر منطقی است

آشنایی با
 محدودیت های پروازی 

 نائب رئیس هیئت بدنسازی در گفت وگوی اختصاصی با 
صبح امروز

هر ورزشکاری مربی نیست

آوانسن از تعطیلی سالن اصلی تئاتر شهر مشهد گزارش می دهد:

سالن اصلی تئاتر شهر مشهد در 
وضعیت قرمز

شرایط پیچیده ای که با هوشیاری باید از آن عبور کنیم

موقعیت حساس ایران

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای کار در گفت وگو با 
»صبح امروز«  

دغدغه ما حقوق کارگر است

یکم آبان ماه سال جاری، روزی بود که تعدادی از ماماهای مشهدی در اعتراض 
به عملکرد بیمارستان ها نسبت به پذیرش ماما در انجام زایمان طبیعی تجمع 

کردند. آنان در داخل محوطه دانشگاه علوم پزشکی مشهد جمع شده و 
خواستار اجرای صحیح قانون به دستورالعمل کاری خود بودند. 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد درباره عملکرد معاونت فرهنگی 
شهرداری و برنامه های اجرا شده طی یک سال گذشته در این حوزه گفت: حوزه 
فرهنگی اعتقادم بر این است که همچنان برنامه های اجرا می شود که قولش را به 
مردم نداده بودیم و این نشان می دهد همان تفکر گذشته در بخش هایی از حوزه 

فرهنگی کار خودش را انجام میدهد.

دستورالعمل کاری ما واضح و مبرهن است

خون به دل ماماهای 
مشهدی

انتقاد عضو شورای شهر از معاونت فرهنگی شهرداری

فرهنگی شهرداری 
نیازمند اصالحات

شوراهای  عالی  کانون  مدیره  هیئت  عضو  و  حقوقدان 
اسالمی کار کشور گفت: تنها دغدغه ما در کانون تشکل ها 

مطالبات حق و حقوق کارگری و کارگران است.
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در صفحه 5 بخوانید
در صفحه 6 بخوانید
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بولوار نمازهم چنان 
دربن بست ارتش

در این شماره می خوانیم

درخواست رئیس شورای ورود فرمانده ارتش را برای بازگشایی بولوارنماز 
درخواست کرد 

تحلیل روز

گفت و گوی ویژه

گزارش ویژه

عکس:عادل یل



تریبون

دبیر انجمن اسالمی معلمان خراسان رضوی گفت: 
شده اند،  خسته  که  کردند  بیان  رزم حسینی  آقای 
کسی که در استانی کوچک تر از خراسان خسته شده 
و درخواست کرده که کنار برود، چگونه می خواهند او 
را به استانی بزرگ  تر و با مسائلی پیچیده تر بیاورند، این 

مساله غیرمنطقی است.
ایسنا، محمدعلی گندمی در خصوص  بهگزارش 
گمانه زنی هایی در رابطه با انتخاب آقای رزم حسینی 
به عنوان استاندار خراسان رضوی، اظهار کرد: ما هم 
این موضوع را شنیدیم. ایشان قبال استاندار کرمان 
بودند، البته انتخاب ایشان به عنوان استاندار بعید 
است زیرا آقای رزم حسینی نسبت زیادی با تفکر دولت 
و حامیان آن ندارند و در انتخابات قبلی نیز از رقیب 

آقای روحانی حمایت می کردند.
وی بیان کرد: ما لیستی را از طرف اصالح طلبان 
باتجربه ای  آن ها چهره های  بین  اعالم کردیم که در 
وجود دارند. دکتر محقر که قبال وزیر کشور و نماینده 
بسیار  فرد  و  دارند  اقتصاد  دکترای  بودند،  مجلس 
وجیه و شریفی هستند. آقای غالمرضا انصاری قبال 
استاندار مالزندران و عضو شورای شهر تهران بودند. 
آقای مهری که در حال حاضر مدیرعامل بانک صنعت 
و معدن هستند و افراد دیگری چون آقای میرزایی که 

اکنون مستقر بوده و سرپرست و توجیه هستند.
چرا باید حامیان دولت را سرخورده کنیم

به نظر  ادامه داد:  این فعال سیاسی اصالح طلب 
می رسد وقتی چنین شخصیتی در استان وجود دارد، 
چه دلیلی وجود دارد که به سراغ افرادی در بیرون از 
استان برویم، برای دولت ایجاد هزینه و تنش کرده، 

حامیان دولت را ناامید و جوانان را سرخورده کنیم؟ 
به چه قیمتی ایشان می خواهند به استان بیایند؟ ما 
به نظرات دیگران که از زاویه دیگری نگاه می کنند، 
اینجا  در  حسینی  رزم  آقای  اما  می گذاریم  احترام 
زمانی که  تا  را خوب نمی شناسند،  استان  و  نبودند 
فردی  باید  می شود.  تمام  دولت  عمر  شوند،  توجیه 
استاندار باشد که استان آشنا بوده و کار کرده باشد. 
بتواند بین تمام  و  نگاهی عمیق و توسعه ای داشته 

نیروهای استان هماهنگی ایجاد کند.
دبیر انجمن اسالمی معلمان خراسان رضوی گفت: 
ما از نزدیک ایشان را نمی شناسیم اما شناختی که 
از ایشان داریم، این است که چهره چندان مناسبی 
برای استان نیستند. دولت قصد استفاده از نمایندگان 
مطرح  نیز  شوشتری  آقای  وگرنه  ن��دارد،  را  مجلس 
شدند. نیروهایی که ما به وزارت کشور معرفی کردیم، 
نیروهایی پخته، کارآزموده و خراسانی هستند. اولویت 
اول اصالح طلبان استان افرادی هستند که در سطح 

معاونت وزارت کار کرده و یا استاندار بوده باشند.
مجددا لیستی را آماده و برای جهانگیری ارسال کردیم

اینکه خراسان رضوی  به  توجه  با  وی اضافه کرد: 
به  توجه  با  و  است  جمعیت  نظر  از  استان  دومین 
حساسیت  از  استان  هشتم)ع(،  امام  بارگاه  وجود 
ویژه ای برخوردار است و به دلیل قطب های مختلف 
افرادی  باید  دارند،  حضور  استان  رد  که  تاثیرگذاری 
در سطح معاونت وزیر یا افرادی باشند که حداقل در 

استان دست اندکار بودند.
گندمی عنوان کرد: ما مجدد لیستی که در کمیته 
رایزنی روی آن کار شده را برای آقای جهانگیری ارسال 
و تالش  تماس هایی داشتیم  نیز  آن  از  بعد  و  کردیم 
کردیم تا نظرات خود را از طریق کانال های مختلف 

منعکس کنیم.

تعداد  افزایش  موضوع  است،  ذکر  به  الزم 
نماینده   ۲۹۰ تعداد  از  مجلس  نمایندگان 
امور  کمیسیون  در  نماینده،   ۳۳۰ به  فعلی 
شورای  مجلس  شوراهای  و  کشور  داخلی 
رئیسه  به هیئت  و  به تصویب رسیده  اسالمی 
اساسی  قانون  در  ش��ده،  ارائ��ه  نیز  مجلس 
 1۰ هر  ازای  به  بتوان  تا  شده  پیش بینی  نیز 
سال، ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی اضافه کرد.

انتخاب رزم حسینی غیر منطقی است
گندمی 
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خبرنگارعلی روغنگران

مستقر  سفید  کاخ  در  که  گروهی  حاضر  حال  در 
است بر این تصور است که ایران در بن بست سختی 
وارد  آن  بر  ای  جانبه  همه  فشار  اگر  و  آمده  گرفتار 
این  دارد.  وج��ود  آن  درآوردن  زان��و  به  امکان  ش��ود، 
سیاست  گیری  تصمیم  نظام  محاسباتی،  اشتباه 
تصور  یعنی  سطح،  ترین  پائین  به  را  آمریکا  خارجی 
به  وادار  را  آنها  و  داده  تقلیل  ایران  در  نظام  براندازی 
مانند  ماجراجو  کشورهای  از  معدودی  با  مشارکت 
باید  پس  است.  کرده  سعود  آل  و  صهیونیستی  رژیم 
توجه کرد که رویارویی آمریکا با ایران نه از روی اقتدار 
و اشراف بر اوضاع بلکه بر مبنای اشتباه محاسبه ای 
ابعاد خطرناک آن بیشتر نمایان می  است که هر روز 

شود.
سلسله  به  است  الزم  ایران  وضعیتی،  چنین  در  اما 
اقداماتی برای مدیریت روند کنونی و عقیم گذاشتن 
دشمنی ها مبادرت کند. دقت نظر در تجاربی چون: 
آموزد  بازیگران می  به همه   ... و  لیبی، عراق، سوریه 
که تنها تضمین عینی و اطمینان بخش که می تواند 
افزایش  کند،  تهدید حفظ  و  مواقع خطر  در  را  کشور 
عوامل اقتدار و دور نگه داشتن آنها از دست اندازی و 
این  باید  فرمول های مذاکراتی زیاده خواهانه است. 
به  تفکر  و  سلیقه  هر  با  ایرانیان  همه  بین  در  اجماع 
منطقه  در  بازدارندگی  و  قدرت  عناصر  که  آید  وجود 
غیر  و  قرمز  خطوط  جزء  پرریسک،  و  خطرناک  ای 
آنها  از  شرایطی  هیچ  تحت  که  است  خدشه  قابل 
نمی  ای  مذاکره  و  قرارداد  و هیچ  نخواهد شد  عدول 
تواند جانشین آن شود. آنچه از شواهد و رخدادها بر 
در  دیگر  بازیگران  همانند  ایران  که  است  آن  آید  می 
یافتن  تصور  که  است  گرفته  قرار  مسیری  در  منطقه 
قابل  گیری  نتیجه  و  آسا  برق  و  سریع  رفت  برون  راه 
گذاری  هدف  اص��وال  و  است  دش��وار  بسیار  قبول، 
دشمنان به خصوص ایاالت متحده به گونه ای نیست 
در  عقالنی  و  منطقی  وگوی  گفت  و  تعامل  امکان  که 
باید  وضعیتی  چنین  در  باشد.  فراهم  کنونی  مرحله 
هم  که  داشت  ای  هوشمندانه  و  دقیق  ریزی  برنامه 
ها  هزینه  حداقل  و  سالمت  به  جامعه  مختلف  آحاد 
از مرحله کنونی عبور کنند و هم اینکه پروسه رشد و 
توسعه که امری حیاتی برای آینده کشور است، دچار 
محور  مهم  های  هدف  از  یکی  نشود.  توقف  و  آسیب 
ایران و  انزوا کشاندن  به  – اسرائیلی  – عربی  آمریکایی 

از  جداساختن کشورها و قدرت ها 
آن است. به گونه ای که با تحریک 
مناسبات  در  تخریبی  اقدامات  و 
کشورها  از  وسیعی  طیف  با  ایران 
کشورهای  همسایگان،  جمله  از 
سوء  ایجاد  و  آسیایی  و  اروپ��ای��ی 
اجماعی  مجددا  مشکل،  و  تفاهم 

علیه ایران ایجاد شود.
می  حکم  منطق  و  عقالنیت 
صبر  و  شکیبایی  ای��ران،  که  کند 
زمان  این  در  را  خود  استراتژیک 
بیش از هر دوره ای نشان دهد و با 
دوری گزینی از اقدامات احساسی، 
همه  کننده،  تحریک  و  هیجانی 
مسیر  در  را  اروپا  جمله  از  بازیگران 
همکاری با خود نگه داشته و اجازه 
در  های  گسست  و  ها  شکاف  دهد 

حال شکل گیری با هیئت حاکمه کنونی 
البته  شود.  نمایان  بیشتر  هرچه  آمریکا 
این امر به این معنی نیست که ایران در 
قبال  در  که غرب  بازی های هدفمندی 
ایران طراحی می کند گرفتار آمده و اهرم 
دست  از  را  خود  زنی  چانه  و  فشار  های 
بدهد بلکه منظور؛ استفاده درست و به 
موقع از همه عناصر و عوامل در اختیار 
جاری  رون��ده��ای  و  ها  واقعیت  اس��ت. 
انتقال  فرآیند  الملل،  بین  مناسبات  در 
از  هریک  اقتضائات  و  شرایط  و  قدرت 
بازیگران در سطح جهان حکم می کند 
خارجی،  سیاست  عرصه  در  ای��ران  که 
اصل تنوع و گسترش طرفهای گفت وگو 
و همکاری را هرچه بیشتر پیگیری کند. 
ماه  شش  در  اروپ��ا  رفتارهای  در  تاملی 
آلترناتیوی  ارائه  در  آن  ناتوانی  و  گذشته 

برای همکاری با ایران نشان از نقاط آسیب و ضعف آن 
مجموعه در برابر ایاالت متحده آمریکا دارد. اروپا برای 
اولین بار به صورت آشکار و عریان می بیند که ساختار 
را  کشورها  این  چقدر  ای،  شبکه  اقتصاد  و  آزاد  نظام 
که  است  ای  نکته  این  و  کرده  ضعیف  آمریکا  برابر  در 
منشاء تحوالت و رخدادهای بسیار در آینده قاره سبز 
خواهد بود. اما از سوی دیگر نباید غافل بود که اروپا 
می  تشکیل  را  غرب  سازه  اضالع  نهایت  در  آمریکا  و 
دهند و در بهترین حالت نیز حاضر نیستند از اصول و 
مبانی خود در قبال کشورهای شرق، جهان اسالم و از 
جمله جمهوری اسالمی ایران کوتاه بیایند. باید برای 
فرآیند،  یک  طی  در  گیری  نتیجه  و  بخشی  اطمینان 
و  هند  چین،  جمله  از  شرقی  کشورهای  با  همکاری 
روسیه را به صورت جدی وارد این معادله کرد. به رغم 
اهمیت و نقش روسیه در یارگیری های جهان در برابر 
غرب، باید توجه داشت که چین گزینه ای است که می 
بسیاری  بخش  که  ایران  نیازهای  و  مطالبات  به  تواند 

مثبت  پاسخ  است  اقتصادی  کنونی  مرحله  در  آن  از 
که چین هرچند مالحظات  است  آن  مهم  نکته  دهد. 
خاص خود در همکاری با غرب را دارد اما مانند اروپا 
متکی و وابسته به آمریکا نیست و نیازمند فرصت سازی 
برای افزایش قدرت در برابر غرب است و ایران موضوع 
البته در مسیر  به این هدف می باشد.  مهمی در نیل 
های  رقابت  و  ها  حساسیت  به  باید  شرق  با  همکاری 
درونی بین سه کشور مهم روسیه، چین و هند نیز توجه 
داشت و توازن و مشارکت دادن همه آنها در رویکردی 
که ایران در پیش می گیرد رعایت شود. ایران کشوری 
است که توانسته است از فرصت های به وجود آمده در 
رقابتهای ژئوپلتیک در محیط پیرامونی، بهره برداری و 
سنگرهای مهمی را در اختیار بگیرد اما پرواضح است 
تا  راه است و هنوز  این موقعیت و شرایط در میانه  که 
عبور موفقیت آمیز و قابل قبول از مرحله درحال گذر، 
زمان بسیار حساس و سرنوشت سازی در پیش است. 
متحده  ایاالت  محوریت  با  ما  دشمنان  این،  بر  عالوه 
ترین  حساس  در  بازی  سرنوشت  تعیین  برای  را  خود 
مرحله، آماده کرده اند. در چنین شرایطی، ایران باید 
به عنوان جبهه ای پیشگام، ظرفیت ها و توان خود را 
در مسیر بهره گیری از کشورهای مختلف بسیج کرده 
و با درایت، فرآیند کنونی را مدیریت کند. طبعا شرایط 
داخلی ایران نیز در چگونگی پیمودن این مسیر بسیار 
صورت  دقیقی  ریزی  برنامه  اگر  و  است  اهمیت  حائز 
از  ناشی  صدمات  و  ها  آسیب  از  ملت  آحاد  هم  گیرد 
دشمنی ها و اشتباهات و ضعف های مدیریتی در امان 
می مانند و هم اینکه با تشریح دقیق وضعیت و ارتقاء 
همراهی  تحوالت،  و  رخدادها  عمق  از  مردم  آگاهی 
خارجی  سیاست  اقتضائات  و  شرایط  با  بیشتری 
ناگفته  کشور در مرحله کنونی صورت خواهد گرفت. 
نهایت  در  دشمنان  توزانه  کینه  اهداف  که  پیداست 
هیچ تمایزی بین نگرش ها و سالیق گوناگون در قبال 
جامعه ایرانی قائل نیست و هدف آنان گرفتن ابزارهای 
قدرت از این مردم و سرزمین و تبدیل آن به بازیگری 
بی اثر و حاشیه ای است که با منافع همه ایرانیان در 

تضاد است.
در  ایرانیان  همه  است  ضروری  وضعی  چنین  در   
را  خود  قدرت  و  توان  هستند  که  جهان  کجای  هر 
گرفته  کار  به  خطرناک  سناریوهای  این  با  مقابله  در 
و رسالت تاریخی خود را انجام دهند و البته مدیران و 
تصمیم گیران نیز باید با نگاه راهبردی و هوشمندانه 
اطمینان  با  کنند.  فراهم  را  امری  چنین  بسترهای 
می توان گفت که ایران در مواجهه با این سختی ها، 

سربلند خواهد بود.  

شرایط پیچیده ای که با هوشیاری باید از آن عبور کنیم

موقعیت حساس ایران

بیماری های  انواع  به  اشاره  پیش ضمن  در شماره 
مخاطره 

آمیز، شمارا با محدودیت هایی که می تواند سالمت 
پرواز شما را به خطر بیاندازد آشنا کردیم.در این شماره 
گشتن  محروم  باعث  که  هوایی  سفر  موانع  بیان  به 

مسافر از پرواز می شوند را بررسی خواهیم کرد:
احتمال  بیماری  دلیل وخامت  به  که  1-مسافرانی 

فوت آنها در پرواز وجود دارد.
وضعیت  بیماری  ن��وع  بدلیل  که  مسافرانی   -۲
ناخوشایندی را برای سایر مسافران ایجاد می نمایند.

۳-بیمارانی که احتمال وخامت حال ایشان در پرواز 
و فرود اظطراری هواپیما می رود.

4-بیماران روانی که غیرقابل کنترل بوده و احتمال 
به مخاطره انداختن امنیت هواپیما و سایر مسافران 

توسط ایشان می رود.
صندلی  از  استفاده  به  ق��ادر  که  مسافرانی   -5

استاندارد هواپیما در هیچ یك از حاالت آن را ندارند.
6- نوزادان با سن کمتر از 48 ساعت.

7-خانمهای باردار تا ۳۲ هفتگی و بارداری دوم به 
بعد تا ۲8 هفتگی .

8-دردهای آنژین صدری قلب در حال استراحت.
به بیماریهای عفونی که خطر سرایت  ۹-مبتالیان 

بیماری ایشان به سایر مسافران وجود دارد.
1۰-بیماری دکومپرسیون بعد از غواصی.

اثر  در  ای  جمجمه  داخ��ل  فشار  11-اف��زای��ش 
خونریزی , تروما یا عفونت.

1۲-عفونتهای سینوسی ,گوش و بینی به خصوص 
در هنگام گرفتگی گوش میانی و لوله استاش

1۳-سکته های قلبی و مغزی اخیر)بسته به شدت 
بیماری و طول سفر.

14-جراحی و صدمات اخیر و در صورت وجود گاز 
در حفره های بسته بدن علی الخصوص در ترومای 
به  صدمات  روده،  و  معده  های  جراحی  شکمی، 
جمجمه و چشم، جراحی مغز و چشم شامل جراحی 

های نفوذی به داخل کاسه چشم و مردمک.
وتنگی  تنفسی  شدید  و  حاد  های  15-بیماریهای 
نفس در حال استراحت و پنوموتوراکس جذب نشده.

16-بیماری کم خونی سایکل سل.
لیست فوق دربرگیرنده همه شرایط نیست و اعالم 
نظر  به  بسته  وضعیت  این  نبودن  یا  بودن  مناسب 

پزشک در افراد مختلف متفاوت است.

علوم  دانشگاه  برنامه   فوق  و  فرهنگی  ام��ور  مدیر 
پزشکی مشهد در آستانه "16 آذر؛ روز دانشجو" گفت: 
دانشگاه از هرگونه فعالیت سیاسی، صنفی و فرهنگی 
دانشجویی بدون در نظر گرفتن جهت گیری سیاسی 

آن ها استقبال و حمایت می کند. 
زاده درخصوص  اسماعیل  ایسنا، محمد  گزارش  به 
برنامه های  مجوزهای  برابر  در  دانشگاه  سیاست های 
فرهنگی  معاونت  ح��وزه  اظ��ه��ارک��رد:  دانشجویان، 
به  بارها  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی 
هرگونه  از  که  ک��رده  اع��الم  دانشجویی  تشکل های 
دانشجویی  فرهنگی  و  صنفی  سیاسی،  فعالیت های 
بدون در نظر گرفتن جهت گیری سیاسی آن ها استقبال و 
حمایت می کند.  وی افزود: سیاست بدین گونه است که 
طبق قانون، حمایت مادی و معنوی از 4 تشکل مجوزدار 
بسیج دانشجویی، جامعه اسالمی، انجمن اسالمی و 
جهاد دانشگاهی صورت گیرد. تنها محدودیت پیش روی 
تشکل ها برای اخذ مجوز، محدودیت ضوابط است. مدیر 
امور فرهنگی و فوق برنامه  دانشگاه علوم پزشکی بیان 
کرد: معتقدم تشکل های دانشجویی فضای پیشرفت 
دارند و می توانند به صورت گسترده تری فعالیت کنند 
و هنوز در نقطه ایده آل از لحاظ فعال بودن قرار ندارند. 
پویایی تشکل ها نسبت به سنوات گذشته بیشتر شده 
و امیدواریم که با حضور بیشتر دانشجویان در عرصه، 
گفت:  اسماعیل زاده  بگیریم.   قرار  بهتری  نقطه  در 
فعالیت و مجوز 4 تشکل مذکور توسط هیئت نظارت بر 
تشکل ها بررسی خواهد شد. مواردی که در این هیئت 
بخواهد رد شود، زیاد نیست و تعداد محدودی از آن ها 
نمی توانند مجوز بگیرند و سایر فعالیت ها عموما مجوز 
می گیرند و فقط اشکاالت آن ها به وسیله برخی ارشادها 
و راهنمایی ها برطرف می شوند. وی اضافه کرد: رویکرد 
شده  رد  فعالیت های  و  نیست  سیاسی  نظارت  هیئت 
یا پذیرفته شده لزوما سیاسی نیست و می تواند شامل 
تمامی ابعاد فعالیت صنفی، فرهنگی و سیاسی باشد و 

تنها فعالیت های سیاسی حذف نمی شوند.
استقبال دانشجویان برای انجام فعالیت های صنفی و 

فرهنگی بیشتر از سیاسی است
علوم  دانشگاه  برنامه   فوق  و  فرهنگی  امور  مدیر   
پزشکی عنوان کرد: استقبال دانشجویان برای انجام 
فعالیت های فرهنگی و صنفی بیشتر است. دانشگاه و 
جنبش دانشجویی در مسائل سیاسی جامعه همیشه 
نقش داشته و در این امر پیش رو بوده و است. بنابراین 
انتظار داریم فعالیت های فرهنگی، فوق برنامه، صنفی و 
سیاسی در دانشگاه انجام شود چراکه هر کدام از این 

فعالیت ها مخاطب خاص خود را دارد.

آسمان خبر 
اشنایی با محدودیت های پروازی  در آستانه روز دانشجومطرح شد

عدم رویکرد سلیقه ای نسبت به 
فعالیت های دانشجویی!

عالی  ک��ان��ون  م��دی��ره  هیئت  عضو  و  حقوقدان 
ما  دغدغه  تنها  گفت:  کشور  کار  اسالمی  شوراهای 
در کانون تشکل ها مطالبات حق و حقوق کارگری و 

کارگران است.
به گزارش صبح امروز، احسان سهرابی در مصاحبه 
رضوی  خراسان  کارگری  کانون  افزود:  ما  خبرنگار  با 
یکی از کانون های برتر کشور شناخته شده است که 
افتخار طرح هفت هزار و ۳۰۰ روز  کارهای سخت و 
برنامه های  خود داشته که پیش نویس  را در  زیان آور 

این طرح توسط کانون ما نگارش شده است.
وی تصریح کرد: برای قبولی این طرح و آیین نامه 
کمیسیون اجتماعی مجلس رفته و از این طرح دفاع 
آرا این  با 87درصد  کردیم و در صحن علنی مجلس 
ابتدا  در  ایین نامه  این  و  رساندیم  تصویب  به  را  طرح 

برای اجرایی شدن نیاز به اصالحاتی داشت.
نیز  دستمزدها  بحث  در  داش��ت:  اظهار  سهرابی 
و  شد  ارائه  نیز  ملی  جانبه  سه  الی  دو  طرح  چندین 
جمله  از  نیز  موقت  قراردادهای  سامان دهی  بحث 
اقدامات این کانون برای جامعه کارگری می توان نام 

برد.
کارگری  صنفی  انجمن  کل  دبیر  کرد:  عنوان  وی 
کانون  در  و  بوده  مشهد  شهر  و  خراسان  استان  از 
این  به  مربوط  کرسی  یک  نیز  کشوری  بازنشستگان 
استان است که این نشان دهنده این موضوع است 
که بر روی کانون تشکل های کارگری خراسان حساب 

ویژه ای باز می کنند.
آرای  به  توجه  با  پیش  چندی  داد:  ادامه  سهرابی 
اعتماد  رای  و اخذ  استان ها  کانون تشکل های دیگر 
کانون  خراسان موفق به عضو هیئت مدیره کانون های 

کشور شدیم.
که  اس��ت  تشکلی  م��ا  تشکل  ک��رد:  اش���اره  وی 
دستمزدها را در سطح کشور مشخص می کند بدین 
توسط  معموال  کالن  سیاست گذاری های  که  معنا 
کانون شورای کار کشور است که قدمت تشکل ما به 

سال 1۳6۳ بازمی گردد.
سهرابی متذکر شد: در قانون شوراها مصوبه سال 
نفر    ۳5 باالی  کارگاه های  به  صریحی  اشاره   1۳6۳
به  که  باشند  کار  اسالمی  شورای  دارای  باید  حتما 
نوعی این شورا منجی مطالبات جامعه کارگر و کارگری 

است.
مربوط  وزارت  در  اخیر  تغییرات  خصوص  در  وی 
اقای ربیعی در این  انتخاب  به کارگری توضیح داد: 

وی  انتخاب  از  پس  و  نبود  صحیح  ابتدا  از  منصب 
و  نبوده  درستی  کار  نیز  سمت  این  از  وی  برداشتن 

حواشی زیادی را ایجاد کرد.
ربیعی  آق��ای  حضور  زم��ان  در  گفت:  سهرابی 
تبصره ای که به نفع  کارگر و جامعه کارگری باشد را 
نداشته و با حضور شریعت مداری که عمل کرد خوبی 
در حوزه صنعت و معدن نداشته و وارد عرصه کارگری 

کردند نیز نقدهایی وارد است.
قربانی  همیشه  ک��ار  وزارت  ک��رد:  تصریح  وی 
حوزه  ای��ن  در  و  ب��وده   غلط  سیاست گذاری های 
افراد سیاسی را وارد می کنند که در این حوزه عمال 
سابقه ای نداشته و از این فضا دور بودند که متاسفانه 
این نوع سیاست گذاری ها آسیب های بسیاری را به 

بدنه شورای کارگری وارد می کند.
سهرابی خاطرنشان کرد: عمده ترین خواسته های 
ما بهبود کیفیت زندگی کارگر است که این مهم عملی 
اتفاق  قشر.  این  دستمزد  افزایش  با  مگر  نمی شود 
خوبی که در ابتدای امسال رخ داد افزایش دستمزد 

کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشتی بود.
وی بیان کرد: سبد معیشتی با توجه به نیاز به کالری 
هر فرد بوده و توسط سازمان بهداشت و در مجموع با 
توجه به این نیاز و تعداد افراد خانوار تحت سرپرستی 

کارگر افزایش نرخ دستمزدها را به دنبال داشت.
ارزی  نوسانات  به  توجه  با  کرد:  عنوان  سهرابی 

و تحریم و پسا تحریم ها اگرچه قرار به وسعت سفره 
درصدی   ۳8 کاهش  شاهد  ام��روز  اما  بود  کارگری 
سفره و دستمزد کارگران با توجه به اوضاع اقتصادی 

و معیشتی کشور هستیم.
و  شریعتمداری  وعده  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
برگزاری جلسه فوق العادهمنتظریم تا ببینیم که چه 
تغییراتی قرار است در این حوزه و بر چه مبنایی رخ 

دهد هنوز مشخص نیست.
مهم ترین  از  ی��ک��ی  ام����روزه  گ��ف��ت:  س��ه��راب��ی 
خواسته های کارگران بحث معیشتی بوده و نیز امنیت 
شغلی دومین مشکل جامعه کارگری است که دغدغه 
که  چرا  است  شغلی  امنیت  بحث  قشر  این  اصلی 
و  است  نابسامان  بسیار  ایران  در  قراردادها  وضعیت 
هیچ حمایتی از کارگر در ضمن این قراردادها نیست.

وی یادآور شد: ما همیشه گفته ایم برای بهره وری 
افزایش  برای  پس  د  بهره مند  اولین ها  از  باید  ابتدا 
کیفیت کار کارگران ابتدا باید امنیت شعلی و معیشتی 

این قشر درنظر گرفته شود.
همیشه  قشر  این  به  باید  دولت  اف��زود:  سهرابی 
جنگ  و  مقاومتی  اقتصاد  در  و  داده  بها  پیش رو 
اقتصادی کارگران سربازهای این جنگ ها بوده بدین 
قشر  اقتصادی  و  اجتماعی  بحران  هر  در  که  معنا 

کارگری همیشه قربانی است.
وی با اشاره به تفاوت دستمزدی که کارگر دریافت 

خاطرنشان  ؛  کند  دریافت  باید  که  آن چه  با  می کند 
کرد: تعیین مبلغ پنج میلیون تومان تحت عنوان خط 
با توجه به  فقر مطرح است اما آن چه که یک کارگر 
عیدی و سنوات خود دریافت می کند مبلغی حدود دو 

تا ۳ میلیون است.
کارگری  جامعه  این که  برای  کرد:  تشریح  سهرابی 
به حداقل های خود برسد باید افزایش دو برابری این 
شغلی  امنیت  خصوص  در  و  گرفت   نظر  در  را  قشر 
نیز اقداماتی در دست عمل است  به نوعی که تمام 
کارگرانی که قرار دادی را با شرکتی بسته یک نمونه از 

این قرار داد باید ثبت در سامانه کار کشور شود.
وی ادامه داد: با توجه به آمار نیمی ازجمعیت  مردم 
با توجه به  از جامعه کارگری است که  ایران متشکل 
این آمار نسبتا باال اما جامعه کارگری از وحدت جامعی 
برخوردار نبوده چرا که کثرت تشکل ها به نوعی جامعه 

کارگری را از اصل ماجرا دور کرده است.
سهرابی توضیح داد: برای کارگران فصلی و سرگذر 
انجمنی تشکیل شده تا با گردهم آمدن در این انجمن 
ترین  حداقل  از  تا  شود  پرداخت  افراد  این  بیمه  نیز 
این  زیر ساخت  اما  بهره مند شوند  کارگری  حقوقات 

انجمن نیز باید بنا شود.
وی در اخر گفت: در بحث تامین اجتماعی و بیمه 
باید از این قشر حمایت شود و طرح های ویژه ای برای 

حمایت از قشر ضعیف جامعه اجرایی شود 

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای کار در گفت وگو با »صبح امروز«

است کارگر  حقوق  ما  سفیر اسپانیا:دغدغه 
هیچ  اسپانیا  و  ایران  ارتباط  برای 

مشکلی وجود ندارد
و  اسپانیا  بین  ارتباط  ایران گفت:  در  اسپانیا  سفیر 
هیچگونه  ما  تعامالت  برای  و  بوده  مثبت  بسیار  ایران 

مشکلی وجود ندارد.
به گزارش ایسنا ، ادواردو لوپز بوسکتس در حاشیه 
جمع  در  گردشگری  و  آب  و  ک��ش��اورزی  کمسیون 
در  سرمایه گذاری  فرصت های  به  اشاره  با  خبرنگاران 
بسیار  موقعیت های  می توانیم  ما  کرد:  اظهار  ایران، 
و  گردشگری  کشاورزی،  توریست  زمینه  در  را  زیادی 

کشاورزی ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: زعفران و پسته دو محصول بزرگ ایران 
بوده که می تواند به طور جدی تر بر آن وارد شد و  بر 

اساس آن در دنیا تجارت زیادی را راه اندازی کرد.
سفیر اسپانیا در ایران افزود: در خصوص گردشگری 
و توریست مشهد از جایگاه و اهمیت باالیی برخوردار 
است، اما در اروپا آن طور که باید شناخته شود اقدامی 

صورت نگرفته است.
کرد:  عنوان  زعفران،  تولید  به  اش��اره  با  بوسکتس 
همانطور که زعفران در آشپزی ایرانی جایگاه خاصی 
در  حقیقت  در  و  بوده  گونه  بدین  نیز  اسپانیا  در  دارد 
اسپانیا بر موضوع زعفران فعالیت های بسیاری صورت 

گرفته و همه متوجه اهمیت باالی این محصول شدند.
وی تاکید کرد: در مشهد شرکت های تولیدی زعفران 
توانمندی وجود دارد و مسأله مهم این بوده که ارتباط 
بین اسپانیا و ایران بسیار مثبت بوده و برای تعامالت ما 

هیچگونه مشکلی وجود ندارد.
سفیر اسپانیا در ایران در خصوص نقطه ضعف ایران 
نقطه  من  نظر  به  کرد:  تصریح  زعفران،  ص��ادرات  در 

ضعفی در این زمینه در ایران وجود ندارد.

/////////////////

نرخ مسکن کاهش می یابد
رئیس کمیته معماری و شهرسازی کمیسیون عمران 
مجلس از کاهش قیمت مسکن تا ماه های پایانی سال 

جاری خبر داد.
فرج ا... رجبی در تشریح وضعیت بازار مسکن افزود: 
در شرایط کنونی بازار مسکن درگیر رکود تورمی است 

و آمارها نمایانگر کاهش معامالت حوزه امالک است.
از  اسالمی  شورای  مجلس  در  شیراز  مردم  نماینده 
کاهش قیمت مسکن تا پایان سال ۹7 خبر داد و گفت: 
این کاهش قیمت به دو دلیل کاهش و پایان آمدن نرخ 
ارز و اثرات روانی این مسئله صورت می گیرد، از طرف 
دیگر با کاهش نرخ ارز عمال قیمت مصالح ساختمانی 

نیز کاهش محسوسی خواهد داشت.

خبر

#بازار
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نماینده مردم درگز در مجلس 
شورای اسالمی گفت: استیضاح 
کشور  دیپلماسی  به  ظلم  ظریف 

است.
کرد:  اظهار  حاتمیان  عبدا...  ایسنا،  گ��زارش  به 
به  وفاداری  و  دیپلماسی  بر  تسلط  تخصص،  توانایی، 
و  نیست  پوشیده  کسی  بر  ظریف  دکتر  نظام  و  مردم 
بر  کسی  به  نباید  وزیر  دلسوزی  سر  از  صحبت های 
بخورد. وقتی میلیاردهای دالر صرف ارتباطات ناسالم 
ارزی  نوسانات  در  عده ای  و  می شود  کشور  در  بانکی 
هزاران میلیارد تومان سود می کنند که بخاطر سیستم 
صحبت های  از  کسی  است،  بانکی  ناشفاف  و  ناسالم 

ظریف نباید ناراحت شود.
خارجه  امور  وزیر  علیه  هجمه ها  کرد:  تصریح  وی 

سیاسی است و ظریف از وزرای توانمند دولت است.
حاتمیان ادامه داد: عده ای با اغراض سیاسی در پی 
وارد کردن هجمه علیه ظریف هستند تا عملکرد دولت 
در عرصه بین الملل را خراب کنند چرا که عملکرد دولت 
و  دارد  دنیا  با  تعامل مثبت  برقراری  با  ارتباط مستقیم 
ظریف کسی است که توانایی دارد تا این تعامل مثبت 

را ایجاد نماید.
از  خیلی  در  که  دارد  تعجب  جای  شد:  متذکر  وی 
مسائل، اسراییل و آمریکا حرفی می زنند و عده ای در 
داخل هم با آن ها هم صدا می شوند؛ متوجه نمی شوم 
چه ارتباطی می تواند در این بین وجود داشته باشد. اگر 
ندارد  دلیلی  برجام هستند،  ترامپ مخالف  و  اسراییل 
برجام  با  برای کشورم می سوزد  ایرانی هم که دلم  مِن 

مخالف باشم.

و  ارتباطات  ک��ارگ��روه  رئیس 
فناوری اطالعات مجلس، توقف 
را  هاتگرام  و  طالیی  تلگرام  فعالیت 
تکذیب و تأکید کرد:تلگرام طالیی و هاتگرام هیچ گاه 

بسته نمی  شود.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  سبحانی فر  رمضانعلی 
خبرگزاری خانه ملت قویا اخبار مربوط به تعطیل شدن 
کرد:  تصریح  و  رد  را  هاتگرام  و  طالیی  تلگرام  فعالیت 

تلگرام طالیی و هاتگرام هیچ گاه بسته نخواهد شد.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در 
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
تلگرام طالیی و هاتگرام ۲5 تا ۳۰ میلیون کاربر دارد، 
توقف فعالیت  برای  افزود: هیچ علتی و خبر جدیدی 

تلگرام طالیی و هاتگرام وجود ندارد.

وی رأی مخالف امروز مجلس به فوریت طرح اصالح 
رسان های  پیام  از  حمایت  درباره  ششم  برنامه  قانون 
به  باید  که  دانست  موضوع  این  بیانگر  نیز  را  داخلی 
بنگاه های دولتی  واگذاری  باالدستی در حوزه  قوانین 

توجه داشت.
سبحانی فر یادآور شد: طرح الحاق دو تبصره به بند ۳ 
ماده 67 قانون برنامه ششم که به استناد این بند قانونی 
قصد حمایت از پیام رسان های داخلی مطرح شد قصد 
بنگاه های  واگ��ذاری  محل  از  منابع  تأمین  که  داشت 
دولتی به بخش خصوصی صورت گیرد ولی در قوانین 
باالدستی ذکر شده که درآمد حاصل از فروش بنگاه باید 
در محل خودش هزینه شود؛ برای مثال اگر نیروگاهی 
به بخش خصوصی واگذار می  شود درآمد حاصل از آن 

باید در نیروگاه  ها هزینه شود نه محلی دیگر.

گفت:  زاده هاشمی  قاضی   
باید  مجلس  انتخابات  نظام  در 
بازنگری صورت گیرد که طرح آن 

در دست بررسی است.
مجلس  کردن  همراه  با  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
ادامه  است،  شده  مجلس  تضعیف  باعث  خود  با 
جلسات  تمام  در  و  فراگیر  شفافیت  وجود  به  داد: 
 ... و  عالی  ش��وراه��ای  و  دول��ت  هیئت  جمله  از 
سایر  از  بیشتر  مجلس  در  شفافیت  االن  معتقدیم. 

نهادهاست.
ساختارهای  نبود  کرد:  تاکید  مجلس  نماینده  این 
طرفدارانشان  گوی  پاسخ  اف��راد  که  این  و  حزبی 
هر  گیری  موضع  در  تضاد  ایجاد  باعث  نباشند، 
می  شما  که  است  همین  برای  شود.  می  نماینده 

می  تغییر  راحتی  به  را  خود  آرای  ها  نماینده  بینید 
دهند یا پس می گیرند.

نگهبان  ش��ورای  حضور  کرد:  تاکید  زاده  قاضی 
که  شهرها  شوراهای  انتخابات  در  است،  ض��روری 
افرادش  که  ببینید  ن��دارد،  حضور  نگهبان  ش��ورای 
چقدر بازداشت شده اند یا تخلفات مالی انجام داده 

اند.
کارگیری  ب��ه  منع  ق��ان��ون  متن  در  اف���زود:  وی 
استثنایات خیلی کمی وجود داشت  بازنشستگان، 
و نظر خود رهبری، حذف اجازات خاصه رهبری بود. 
در خصوص دستگاه هایی که اجازه گرفتند به آن ها 
کنند  شفاف  ما  برای  را  خود  اجازه  دلیل  که  گفتیم 
اند  نتوانسته  که  شده  ایجاد  حرجی  و  عسر  چه  که 

جایگزین برای بازنشستگان پیدا کنند.

حاتمیان

استیضاح ظریف ظلم به دیپلماسی کشور است
سبحانی فر

تلگرام طالیی و هاتگرام هیچ گاه بسته نمی  شود
قاضی زاده هاشمی

دولت باعث تضعیف مجلس شده است

عضو کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس 
دنبال  به  مجلس،  نمایندگان  از  تعدادی  گفت: 
تا  شده  مقرر  و  هستند  انتخابات  قانون  اص��الح 
یعنی  مجلس  سیاسی  فراکسیون های  روسای  از 
آقایان محمدرضا عارف، کاظم جاللی و حمیدرضا 
جلسه ای  در  تا  آید  عمل  به  دعوت  بابایی  حاجی 
برگزار  نگهبان  ش��ورای  حقوقدانان  حضور  با  که 

می شود، حضور یابند.
برای  طرحی  تهیه  به  اش��اره  با  حسینی  محمد 
از  انتخابات، اظهار داشت: تعدادی  اصالح قانون 
نمایندگان مجلس، به دنبال اصالح قانون انتخابات 
فراکسیون های  روسای  از  تا  شده  مقرر  و  هستند 
عارف،  محمدرضا  آقایان  یعنی  مجلس  سیاسی 
بابایی دعوت به  کاظم جاللی و حمیدرضا حاجی 
حقوقدانان  حضور  با  که  جلسه ای  در  تا  آید  عمل 

شورای نگهبان برگزار می شود، حضور یابند.
عضو کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس 
فراکسیون های  اینکه  بیان  با  اسالمی  ش��ورای 
قانون  اصالحات  جریان  در  باید  مجلس  سیاسی 
اعضای  اطالع  کرد:  بیان  گیرند،  قرار  انتخابات 
قانون  اص��الح��ات  از  مجلس  فراکسیون های 
قانون  اصالح  هنگام  تا  می شود  سبب  انتخابات 

انتخابات در صحن، به مشکل برخورد نکنیم.
سیاسی  فراکسیون های  روسای  مشترک  جلسه 

مجلس با حقوقدانان شورای نگهبان
مشترک  جلسه  برگزاری  زمان  خصوص  در  وی 
بین طراحان طرح اصالح قانون انتخابات، روسای 
افزود:  والیی،  و  مستقلین  امید،  فراکسیون های 
جلسه با روسای فراکسیون های سیاسی مجلس در 

هفته جاری انجام می شود.
حسینی ادامه داد: تاکنون نیز نمایندگان طراِح 
طرح اصالح قانون انتخابات مجلس جلساتی را با 
حقوقدانان شورای نگهبان برگزار کرده اند و تاکنون 

نتایج مثبتی حاصل شده است.
شورای نگهبان نگران کاهش میزان مشارکت مردم 

در انتخابات مجلس است
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه کمسیون امور داخلی 
کشور و شوراهای مجلس نیز تاکنون همراهی الزم 
رایزنی ها  این  گفت:  است،  داشته  طرح  این  با  را 
برای اجماع حول محور حل موانع قانون انتخابات 
است تا ابعاد پنهان نیز مشخص شود، تالش بر این 

است که طرحی متقن و قابل اجرا تصویب شود.
ش��ورای  مجلس  مستقلین  فراکسیون  عضو 
اسالمی با بیان اینکه شورای نگهبان نگرانی هایی 
صورت  در  مشارکت  میزان  کاهش  خصوص  در 
تالش  که  دارند  مجلس  انتخابات  شدن  استانی 
نیز رفع  نگرانی ها  این  قانون  تا در اصالح  می شود 
توانمندی  و  بهره وری  افزایش  کرد:  بیان  شود، 
باالی  میزان  از  تر  مفید  شرایط  این  در  مجلس 

مشارکت است.
به  توجه  با  مجلس،  انتخابات  شدن  استانی  طرح 

حوزه های انتخابیه تهیه شده است
باید به مجلس راه  توانند  افراد  اینکه  بیان  با  وی 
دغدغه هایی  فعلی  نمایندگان  افزود:  کنند،  پیدا 
در خصوص شرایط شهرستان ها در صورت استانی 
حقوق  تا  شده  تالش  که  دارن��د  انتخابات  شدن 

شهرستان ها نیز رعایت شود.

پیرامون  حسینی اظهار داشت: در طرح کنونی 
ح��وزه ه��ای  مجلس،  انتخابات  ش��دن  استانی 
به  می توانند  افرادی  و  شده اند  دیده  نیز  انتخابیه 
ابتدا  که  شوند  مجلس  راهی  مردم  نماینده  عنوان 

در شهرستان خود رای الزم را کسب کنند.
هر نماینده مجلس باید نماینده کل مردم ایران باشد

محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
اساسی  قانون  در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
هستند  مردم  کل  نماینده  نمایندگان،  از  کدام  هر 
حوزه  به  محدود  را  خود  نماینده ای  هر  نباید  و 
انتخابیه کند و به همین جهت، قانون در این زمینه 

نیاز به اصالح دارد.
در  فراهان  و  آشتیان  تفرش،  م��ردم  نماینده 
به  توجه  با  ک��رد:  بیان  اسالمی  ش��ورای  مجلس 
این  موافقان  و  استان ها  مراکز  نمایندگان  تعداد 
طرح، پیش بینی ها بر این است که استانی شدن 
انتخابات مجلس تصویب می شود تا بتوانیم مجلس 

توانمندتری داشته باشیم.
نوبت  از  خارج  بررسی  برای  نمایندگان  درخواست 

طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس در صحن
و  کشور  امورداخلی  کمیسیون  عضو  ههچنین 
شوراها در مجلس گفت: در هفته گذشته 54 نفر 
طرح  تا  کردند  درخواست  مجلس  نمایندگان  از 
فعلی  نمایندگان  تعداد  به  نماینده   4۰ افزایش 
از نوبت در دستور کار مجلس قرار  مجلس، خارج 

گیرد.
طرح  خصوص  در  شاه نشین  محمودی  محمد 
داشت:  اظهار  مجلس،  نمایندگان  تعداد  افزایش 
مجلس  نمایندگان  از  نفر   54 گذشته  هفته  در 

نماینده   4۰ افزایش  طرح  تا  کردند  درخواست 
از  خ��ارج  مجلس،  فعلی  نمایندگان  تعداد  به 
عضو  گیرد.  ق��رار  مجلس  ک��ار  دستور  در  نوبت 
مجلس  در  شوراها  و  کشور  امورداخلی  کمیسیون 
نمایندگان  درخواست  کرد:  بیان  اسالمی  شورای 
تعداد  افزایش  طرح  نوبت  از  خارج  بررسی  برای 
نمایندگان مجلس، به هیئت رئیسه مجلس شورای 
چندین  که  می شود  گفته  ولی  شده  ارائه  اسالمی 
که  است  قرار  نمایندگان  درخواست  با  دیگر  طرح 

خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
بودجه  فصل  به  اینکه  به  توجه  با  اف��زود:  وی 
نزدیک می شویم، بعید به نظر می رسد که این طرح 
قرار  بررسی  مورد  صحن  در  بودجه  بررسی  از  قبل 

گیرد و حدودا ۲ ماه دیگر به صحن می آید.
افزایش  طرح  داد:  ادامه  شاه نشین  محمودی 
چاپ  اسالمی  ش��ورای  مجلس  نمایندگان  تعداد 
ارائه  را  خود  پیشنهادات  نیز  نمایندگان  و  شده 
کرده اند، به همین دلیل در خواست بررسی خارج 

از نوبت ارائه شده است.

مجلس بانخبر

 در چنین وضعیتی باید برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه ای داشت که هم آحاد مختلف جامعه به سالمت و حداقل هزینه ها از مرحله کنونی عبور کنند و هم اینکه پروسه رشد و 
توسعه که امری حیاتی برای آینده کشور است، دچار آسیب و توقف نشود

,,

 ناگفته پیداست که 
اهداف کینه توزانه 

دشمنان در نهایت هیچ 
تمایزی بین نگرش ها 
و سالیق گوناگون در 

قبال جامعه ایرانی قائل 
نیست و هدف آنان 

گرفتن ابزارهای قدرت از 
این مردم و سرزمین و 

تبدیل آن به بازیگری بی 
اثر و حاشیه ای است که 
با منافع همه ایرانیان در 

تضاد است

,,

موضوع بحث این روزهای مجلسی ها و شورای نگهبان 

از تعداد نمایندگان تا استانی شدن انتخابات

خبرنگارعاطفه خوافیان

Atefehkhafiann@yahoo.com

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 ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳۹76۰۳۰6۰1۳۰۰1۳77 
– 1۳۹7/۰7/۲۲ 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 معصومه عظیمی بشماره شناسنامه 116۳ و کدملی ۰۰7۹114۰16 صادره از تهران فرزند محمد حسین در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به 
مساحت ۲5۰ مترمربع پالک شماره ۲۳7۰ فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد 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 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/09/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/09/27

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 ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳۹76۰۳۰6۲71۰۰۲۰71 
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 اقای حسین صالحی زید فرزند علی بشماره شناسنامه ۲6 صادره از مشهد در ششدانگ یک کوره آجرپزی به مساحت118۹1۰/5۰ متر مربع قسمتی از پالک 156 
اصلی بخش ۹ مشهد واقع در جاده سیمان همت آباد اراضی کنوگرد خریداری از مالک رسمی آقای سید مرتضی اشکذری نداف محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: ۹۳1
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/27

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 ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳۹76۰۳۰6۲71۰۰۲۳۹8 
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 اقای حسین آبرازه فرزند محمد ابراهیم بشماره شناسنامه 4۲۲88 صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه / به مساحت1۳4/57 متر مربع قسمتی از پالک 
71 اصلی بخش ۹ مشهد واقع در خیابان گاز حبیب ابن مظاهر 14 پالک 657 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 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: ۹۲۹
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/27

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 تربت حیدریه

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳۹76۰۳۰6۰۰6۰۰۰61۰-

1۳۹7/۰5/18 هیئت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای مجید محمدی حسین آبادی فرزند مراد علی بشماره شناسنامه ۳۲۰ صادره تربت حیدریه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 145/۹8 متر 
مربع ) یکصدو چهل و پنج مترونودوهشت صدم متر مربع (قسمتی از پالک 141/۲۰78 فرعی واقع در اراضی دیزقند پالک ۲۳1 اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت 
حیدریه خریداری از مالک رسمی آقای جواد قنادان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/12

هادی ریحانی - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت مسکن پشتیبانی منطقه پنج ثامن االئمه ع مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت 71۳5 و شناسه ملی 1۰۳8۰۲۲۹481 به استناد صورتجلسه   
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰7/۰۳/1۳۹7 و نامه شماره14۰7۲6 مورخ 16/۰7/1۳۹7اداره تعاون کارورفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مدت فعالیت 

شرکت تا پایان سال 1۳۹7 تمدید گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )304650(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت تن پوش گستر مدرن پارسیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 6545۳ و شناسه ملی 14۰۰78۰۳818 به استناد صورتجلسه هیئت   
مدیره مورخ ۲۲/۰7/1۳۹7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم الهام ارش منش با کد ملی ۰۹۲1۹۹۲۳1۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم مهال غالمی با کدملی 
۰۹۲۳1۳1۹14 به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیده اند . و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی و قراردادها با امضاء منفرد 

مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )304651(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت تن پوش گستر مدرن پارسیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 6545۳ و شناسه ملی 14۰۰78۰۳818 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰7/1۳۹7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم الهام ارش منش با کد ملی ۰۹۲1۹۹۲۳1۹ خانم مهال غالمی با کدملی ۰۹۲۳1۳1۹14 به سمت 

اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )304652(

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- برابر رای شماره 1۳۹76۰۳۰6۰1۳۰۰1۰5۹ – 1۳۹7/۰6/۰6 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 آقای سید حسن کیوانی شهری بشماره شناسنامه ۲7 و کدملی ۰۹1۹۲5۳56۳صادره از گناباد فرزند 
سید حسین در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت ۲۹۹/۰۳ مترمربع از پالک شماره 1171 فرعی از ۳ اصلی واقع دراراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از 

محل سهام مشاعی ایشان
۲-برابر رای شماره 1۳۹76۰۳۰6۰1۳۰۰1۰61 – 1۳۹7/۰6/۰6 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 سادات کیوانی شهری بشماره شناسنامه 114 و کدملی ۰۹1۹۳6186۲صادره از گناباد فرزند 
سید حسن در یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب منزل  به مساحت ۲۹۹/۰۳ مترمربع از پالک شماره 1171 فرعی از ۳ اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک 

حوزه ثبت ملک گناباد خریداری از آقای سید حسن کیوانی شهری
۳-برابر رای شماره 1۳۹76۰۳۰6۰1۳۰۰1۰6۲ – 1۳۹7/۰6/۰6 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 سیده فاطمه سادات کیوانی شهری بشماره شناسنامه 4۲64 و کدملی ۰۹186818۲۰صادره از 
گناباد فرزند سید حسن در یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب منزل  به مساحت ۲۹۹/۰۳ مترمربع از پالک شماره 1171 فرعی از ۳ اصلی واقع در اراضی قصبه شهر 

بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری از آقای سید حسن کیوانی شهری
4-برابر رای شماره 1۳۹76۰۳۰6۰1۳۰۰1۰6۳ – 1۳۹7/۰6/۰6 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 اشرف السادات کیوانی شهری بشماره شناسنامه ۳۹74 و کدملی ۰۹1867۹4۲7 صادره از گناباد 
فرزند سید حسن در یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب منزل  به مساحت ۲۹۹/۰۳ مترمربع از پالک شماره 1171 فرعی از ۳ اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک 

حوزه ثبت ملک گناباد خریداری از آقای سید حسن کیوانی شهری
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  میشود  اگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراض 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجعه  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 

شد.  خواهد  صادر 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/09/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/09/27

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد - محمد رضا اجتهادی عرب

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت تن پوش گستر مدرن پارسیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 6545۳ و شناسه ملی 14۰۰78۰۳818 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ ۲1/۰7/1۳۹7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم مهال غالمی با کد ملی ۰۹۲۳1۳1۹14 با پرداخت 1۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. 
ملی  کد  با  منش  ارش  الهام  خانم  میباشد  ذیل  قرار  به  شرکاء  الشرکه  سهم  میزان  و  یافت  افزایش  ریال   1۰1۰۰۰۰ مبلغ  به  ریال   1۰۰۰۰۰۰ ازمبلغ  شرکت  سرمایه  درنتیجه 
ملی  با کد  الشرکه ۳- خانم مهال غالمی  دارای 1۰۰۰۰ریال سهم  به  ملی ۰۰۲۰۳۲8۰۳6  به شماره  پروکار  آقای سهیل  الشرکه  دارای ۹۹۰۰۰۰ریال سهم   ۰۹۲1۹۹۲۳1۹

۰۹۲۳1۳1۹14 دارای 1۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه میباشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )304653(
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شهر  شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
شهرداری  فرهنگی  معاونت  عملکرد  درباره  مشهد 
در  گذشته  سال  یک  طی  شده  اجرا  های  برنامه  و 
این  بر  اعتقادم  فرهنگی  حوزه  گفت:  حوزه  این 
که  شود  می  اجرا  برنامه های  همچنان  که  است 
می  نشان  این  و  بودیم  ن��داده  مردم  به  را  قولش 
حوزه  از  هایی  بخش  در  گذشته  تفکر  همان  دهد 

انجام میدهد. را  فرهنگی کار خودش 
توجه  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در  گندمی  بتول 
قرار  شهرداری  مدیران  در  آیا  دارید  که  ارزیابی  به 
است تغییراتی انجام شود گفت: در حوزه فرهنگی 
شده  انجام  کندی  به  برنامه  و  استراتژی  تدوین 
برنامه ها  این  شورا  عضو  به عنوان  نظرم  به  است 
را  الزم  بازخورد  دلیل  همین  به  شد  عملیاتی  دیر 

از عملکرد این حوزه شهرداری دریافت نکردیم.
نظرم  از  عمل  سرعت  همچنین  داد:  ادامه  وی 
حمل  مانند  حوزه هایی  در  اینکه  مهمتر  بود  مهم 
نداشتیم  چرخش  به  نیاز  شهری  خدمات  و  نقل  و 
سالم سازی  و  شفاف سازی  باید  بودیم  معتقد  و 
واگ��ذاری ه��ا  در  را  رقابت  بتوانیم  گیرد  ص��ورت 
را  ها  کنترل  و  ها  نظارت  همچنین  دهیم  افزایش 

دهیم. افزایش 
شهر  شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
اقدامات  فرهنگی  حوزه  در  اما  کرد:  تاکید  مشهد 
و برنامه هایی که اجرا می شود نظر درصد کمی از 
مردم  همه  های  خواسته  و  می کند  تامین  را  مردم 

در نظر گرفته نمی شود.
کارهای  پیکان  که  گفتم  هم  دیگر  ای  جلسه  در 
فرهنگی باید 18۰ درجه تغییر می کرد که این نیاز 
و  به یک ستاد  تری داشت همچنین  به عزم جدی 
فعلی  دوستان  اینکه  نه  البته  بود  نیاز  تر  قوی  تیم 
برنامه  و  استراتژی  تدوین  بلکه  نکشیدند  زحمت 

زمان آنها را گرفت.
برنامه های  اج��رای  در  همچنین  اف��زود:  وی 
فرهنگی مقاومت های وجود داشته و دارد، با همه 

این وجود این بخش را می شد تقویت کرد.
برنامه های  و  اقداماتی  البته  شد:  یادآور  گندم 
شروع  شهرداری  فرهنگی  حوزه  در  هم  را  خوبی 
که  اعیاد  در  ها  جشن  برگزاری  جمله  از  کردند 
در چندین  پارک های محله سطح شهر  در  تاکنون 

انجام شده است. مرحله 

زیر  فرهنگسراها  مانند  های  حوزه  اف��زود:  وی 
برخی  در  همچنان  پیوستند  ساختار  ای��ن  ب��ه 
نمایشگاه  شاهد  قبل  ماه  دو  یکی  تا  فرهنگسراها 
هایی بودیم که روح من به عنوان یک اصالح طلب با 
برگزاری این گونه برنامه ها و تفکر مخالف آن است.
قبول   را  برنامه ها  این گونه  اینکه  بیان  با  وی 

را  شهروندی  رفتار  چون  نداریم 
کرد:  تصریح  نمی کند،  تقویت 
کندی  به  کار  که  ها  بخش  این 
زیادی  منتقدان  است  رفته  پیش 
ح��وزه  عملکرد  ب��ه  نسبت  را 

است. داشته  فرهنگی 
بختیاری  آقای  تیم  افزود:  وی 
اما  کشید  زحمت  مجموعه  و 
س��ازم��ان  در  دی��گ��ری  ع��وام��ل 
که  که  داشتند  نقش  فرهنگی 
اجرای  در  که  تغییراتی  به  را  آن 
می سپاریم  بود  خواهد  برنامه ها 
در  دیگر  های  ظرفیت  از  باید  ما 
استفاده  موجود  نیروهای  کنار 
سرانجام  به  ها  برنامه  تا  کنیم 

برسد.
آینده  در  ک��ه  هایی  ظرفیت  درب���اره  گندمی 
قرار  استفاده  مورد  شهرداری  فرهنگی  سازمان 
قبول  مورد  رویکرد  با  برنامه های  تا  داد  خواهد 
ظرفیت های  از  گفت:  شود،  اجرا  فعلی  ش��ورای 
استفاده  مردم نهاد  سازمان های  و  خصوصی  بخش 

خواهد شد.
در  مدیریتی  تغییرات  درب��اره  وی 
و فرهنگی اظهار کرد:  حوزه معاونت 
و مجریان  پایینی  تغییرات در سطوح 
مدیران  تغییر  و  است  مدنظر  برنامه 

نیست. بحث  محل 
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
درباره  مشهد  شهر  اسالمی  شورای 
تغییر  گفت:  فرهنگسراها  ساختار 
از  تغییر  و  فرهنگسراها  ساختار 
این  کار  دستور  در  موضوعی  حالت 

است. کمیسیون 
بودجه  برنامه  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  اداری  امور  و 
درب��اره  سوالی  به  پاسخ  در  مشهد 

بدهی  گفت:  پیمانکاران  به  شهرداری  بدهی های 
 14۰۰ ح��دود  اولیه  آم��ار  اس��اس  بر  پیمانکاران 
این بدهی  از  تاکنون بخشی  بود که  تومان  میلیارد 

ها پرداخت شده است.
پایان  تا  شهرداری  گزارش  اساس  بر  افزود:  وی 
از  تومان  میلیارد   47۰ حدود   ۹7 اول  ماهه  شش 

پرداخت شده است. پیمانکاران  بدهی 
و  حمل  حوزه  در  همچنین  کرد:  اظهار  گندمی 
بیشتر  که  داشت  را  بدیهای  شهرداری  نیست  نقل 
آنها  که  بود  خصوصی  بخش  در  تعهدات  به  مربوط 

نیز پرداخت شده است.
از طریق  نیز  ها  بدهی  از  داد: بخشی  ادامه  وی 
حاضر  حال  در  و  است  شده  فصل  و  حل  بانک ها 

بدهی معوق به بانک ها نداریم.
شهر  شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
از  دیگری  بخش  همچنین  کرد:  تصریح  مشهد 
ایم  توانسته  و  است  شده  تکلیف  تعیین  ها  بدهی 

تعهدات دولت را به شهرداری دریافت کنیم.
زمینه  ای��ن  در  را  دیگری  گ��ام ه��ای  همچنین 
برسد  نتیجه  به  اینکه  محض  به  که  ایم  برداشته 

اطالع رسانی خواهیم کرد.

تعدادی  که  بود  روزی  جاری،  سال  ماه  آبان  یکم 
عملکرد  ب��ه  اع��ت��راض  در  مشهدی  م��ام��اه��ای  از 
بیمارستان ها نسبت به پذیرش ماما در انجام زایمان 
طبیعی تجمع کردند. آنان در داخل محوطه دانشگاه 
اجرای  خواستار  و  شده  جمع  مشهد  پزشکی  علوم 

صحیح قانون به دستورالعمل کاری خود بودند. 
موضوع چه بود؟

طبق دستورالعمل ابالغی از سوی وزارت بهداشت 
زایمان  ترویج  پزشکی، در خصوص  آموزش  و  درمان 
تمامی  که  است  شده  داده  اجازه  ماماها  طبیعی،به 
تا  پذیرش  زم��ان  از  فیزیولوژیک  زایمان  مراحل 
اینکه  باشند مگر  باردار حضور داشته  مادر  ترخیص 
پرخطر بودن زایمان اثبات شود و در این صورت بقیه 
می شود.  داده  ارجاع  زنان  پزشک  به  زایمان  روال 
می توانند  ماماها  قانونی،  العمل  دستور  این  طبق 
باشند.  زایمان های طبیعی حضور داشته  در تمامی 
گرفته  قرار  بازنگری  مورد  دوباره  کنون  تا  قانون  این 
شفافیت  علی رغم  است.  مشخص  آن  مواد  سایر  و 
بیمارستان ها  برخی  که  است  چندی  سازوکار،  این 
و  کرده  امتناع  باردار  مادر  همراه  به  ماما  پذیرش  از 
ترجیح می دهند زایمان طبیعی را پزشک زنان انجام 
روال نیست  زنان  این کار توسط پزشک  انجام  دهد. 
چرا که گفته شد، حضور پزشکان در صورت بارداری 
انجام  موضوع  این  بر  عالوه  است،  ضروری  پرخطر 
زایمان توسط پزشک هزینه دو برابری نسبت به انجام 

این عمل توسط ماما دارد.
اجماع  با  متخصص  پزشکان  امسال  ابتدای  از 
تصمیم، اعالم داشتند که همه مادران باردار شرایط 
این  در  و  ثابت شود  آن  دارند مگر خالف  را  پر خطر 
و  متخصص  پزشک  نظر  زیر  باید  باردار  مادر  زمینه 

اجازه زایمان نیز به دستور وی باشد.
دانشگاه علوم پزشکی چه کرد؟

درمانی  مراکز  در  شاغل  ماماهای  تجمع  از  پس 
روز  همان  دانشگاه  این  معاونین  از  جمعی  مشهد، 
محل  در  محصن  ماماها  تمامی  با  مشترکی  جلسه 
دانشگاه علوم پزشکی به عمل آمد.  رئیس دانشگاه 
باخرز  االنبیاء)ص(  بیمارستان خاتم  افتتاح  به دلیل 
آموزشی  معاون  اما  نداشت  حضور  نشست  این  در 
امور  مدیر  درم��ان،  معاونت  مقام  قائم  دانشگاه، 
این  در  دانشگاه  مدیران  از  جمعی  و  ها  بیمارستان 

نشست حضور یافته و دغدغه ها و مطالبات ماماها را 
دریافت کردند. قرار بر این شد که جلسه هم اندیشی 
برای رفع این مشکل با حضور نمایندگانی از ماماها 
و پزشکان زنان و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
بررسی  جانبه  همه  را  پیش رو  مشکل  تا  شود  برگزار 

کنند.
مطالبات به کجا رسید؟

پس از گذشت ۳۲ روز از این تجمع اعتراض آمیز 
تمامی  که  العملی  دستور  و  قانون  اجرای  به  نسبت 
است،  شفاف  و  مبرهن  واض��ح،  آن  کارهای  و  ساز 
قولش  که  مشترکی  جلسه  برگزاری  به  موفق  ماماها 
بار  هر  است  ذکر  به  الزم  البته  نشد.  بودند  داده  را 
این  در  جلسه  این  برگزاری  ب��رای  درخواستی  که 

نمایندگان  شد،  داده  زمانی  بازده 
در  حضور  از  زنان  پزشک  جمعیت 
آن  زمان  و  زدند  سرباز  جلسات  این 
موکول  آینده  در  دیگری  وقت  به  را 
برای  کردند. تمامی درخواست های 
قول  پیش تر  که  هم اندیشی  نشست 
کنسل  بودند،  داده  را  آن  برگزاری 
پزشکان  از سوی  این موضوع  و  شد 

مسکوت ماند.
 اما موضوع به همین جا ختم نشد 
ماماها  نمایندگان  پیگیری های  با  و 
هفته  در  پزشکی  علوم  دانشگاه  و 
جاری جلسه ای با حضور دکتر فرح 
وزارت  مامایی  اداره  رئیس  بابایی، 
بهداشت برگزار می شود. امید است 
کتبی  ابالغ  جلسه  این  از  پس  که 
برای  مشهد  زایشگاه ها  تمامی  به 

مادر  حقوق  و  شود  داده  کاری  دستورالعمل  اجرای 
باردار و مامای همراه رعایت شود.

ماجرای اشک های مامای مشهدی چه بود؟
ماماهای  جمعیت  نمایندگان  مشترک  نشست  در 
علی  دکتر  مشهد،  پزشکی  علوم  دانشگاه  با  مشهد 
اصغر انجیدنی، مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه 
علوم پزشکی به آنان اطمینان دادند در صورت بروز 
ایشان  این زمینه ورود می کنند.  مشکلی شخصا در 
ماما  پذیرش  عدم  صورت  در  خواستند  ماماها  از 
تا  داده  اطالع  سریعا  را  موضوع  این  بیمارستان  در 

برخورد الزم با پزشک مختلف به عمل آید. 
یک  در  ماماها  از  تن  سه  گذشته  هفته  متاسفانه 
نشدند  پذیرفته  پزشک،  یک  توسط  و  بیمارستان 
مدیر  با  سرعت  به  موضوع  این  که 
دانشگاه  بخشی  اعتبار  و  نظارت 
شد.  گذاشته  درمیان  پزشکی  علوم 
تذکر  و  جدی  برخورد  ضمن  ایشان 
اما  شدند.  عمل  وارد  پزشک  آن  به 
در  مجددا  مذکور،  پزشک  همان 
همراه  به  ماما  ورود  از  شب  شیفت 

مادر باردار ممانعت کرده بود. 
این  در  مشهدی  سابقه  با  مامای 
اظهار  گ��ری��ان  چشمان  ب��ا  جلسه 
به  توجه  با  هفته  ابتدای  می کرد:» 
نبود  این وضعیت آب و هوا مطلوب 
دچار  شب  ابتدای  در  باردار  مادر  و 
من  با  وی  ب��ود.  ش��ده  زایمان  درد 
را  خودش  شد  قرار  و  گرفت  تماس 
متاسفانه  برساند،  بیمارستان  به 
بیمارستان از پذیرش ایشان و انجام 

زایمان  بود:  و گفته  بود  امتناع کرده  زایمان طبیعی 
آن  مبلغ  و  می شود  انجام  زنان  پزشک  توسط  فقط 
باردار  مادر  دارد.  تفاوت  ماما  توسط  زایمان  انجام  با 
توان  عدم  و  اقتصادی  نامساعد  وضعیت  دلیل  به 
حتی  او  بود.  شده  سردرگمی  دچار  مالی  پرداخت 
به  خ��ودش  رساندن  و  آژان��س  گرفتن  ب��رای  پولی 

بیمارستان دیگر را نداشت.« 
شهر  حومه  ساکنین  ماماها  به  مراجعین  اغلب 
پرداخت  ب��رای  مناسبی  مالی  وضعیت  و  هستند 
را  زنان  متخصصان  پزشکان  ویزیت های  و  هزینه ها 
نشان  مامایی  تاریخچه  موضوع  این  از  جدا  ندارند، 
می دهد که در طول تاریخ همیشه این ماماها بودند 
را داشتند. اصال مگر  نوزاد  آوردن  دنیا  به  که وظیفه 
وظیفه  چه  طبیعی،  زایمان  انجام  جز  به  ماما  یک 
اگر  شده؟  تعریف  او  برای  کاری  چه  دارد؟  دیگری 
و  باشد  داشته  حضور  طبیعی  زایمان  در  نتواند  ماما 
بیاورد، تحصیل در رشته مامایی چه  به دنیا  را  نوزاد 
کاربردی دارد؟ چه نیازی به ماما در جامعه پزشکی و 

چرخه سالمت است؟
جایگاه ماما کجاست ؟

در سال های اخیر، زنان بیشتری خواستار استفاده 
به  رشته  این  خدمت  اند.  شده  مامایی  خدمات  از 
این  از  پیش  می گردد.  بر  ای��ران  در  قبل  سال   8۰
زایمان طبیعی آشنا  با  به طور تجربی  قابله هایی که 
نداشتند، کمک  این زمینه  و هیچ سوادی در  بودند 
این  و سبقه  باردار می کردند  مادر  زایمان طبیعی  به 
کار به اندازه قدمت بشر است.  در سازمان بهداشت 
در  ب��اردار  م��ادران  میر  و  مرگ  کاهش  برای  جهانی 
که  شد  معرفی  برنامه  این  توسعه  درحال  کشورهای 

ماماها به عنوان فراهم کننده آن معرفی شدند.

انتقاد عضو شورای شهر از معاونت فرهنگی شهرداری؛

فرهنگی شهرداری، نیازمند اصالحات
دستورالعمل کاری ما واضح و مبرهن است؛

خون به دل ماماهای مشهدی
میراث  مدیرکل  فر  مکرمی  ابوالفضل  حکم  با 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
رضوی حشمت ا... متین فر به عنوان مدیر مجموعه 

فرهنگی و تاریخی فردوسی منصوب شد.
کل  اداره  گ��ذاری  سرمایه  معاون  دیناری  احمد 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
رضوی در این مراسم گفت: این تغییرات در راستای 
این  به  تازه  روحیه  تزریق  و  انسانی  چرخش،منابع 

مدیریت است. 
آرامگاه  و  ت��وس  در  سابق  مدیریت  اف��زود:  وی 
تقدیر  شایسته  که  کشیده  زیادی  زحمات  فردوسی 

است.
مدیر  عنوان  به  فر  متین  انتصاب  به  اشاره  با  وی 
مدیر  کرد:   اظهار  فردوسی  آرامگاه  مجموعه  جدید 
شهرستان  چند  در  مدیریت  تجربه  از  آرامگاه  جدید 
برخوردار است و عالوه بر این  ظرفیت تعامل باالیی 

دارد ، مدیری میدانی است.
تعامل  نیازمند  توس  احیای  کرد:  تاکید  دیناری 
از جمله شهرداری، شورای  با دستگاه های مختلف 

شهر و دستگاه های نظارتی است.
ادامه  جدید  مدیران  حضور  از  هدف  اف��زود:  وی 
از همه ظرفیت های درون  باید  روند رو به جلوست، 

سازمان استفاده شود تا این روندتداوم داشته باشد.
آرامگاه  هم چنین احسان زهره وندی مدیر سابق 
فردوسی و مدیر پایگاه میراث فرهنگی منظر تاریخی 
و فرهنگی توس در این گفت: احیای سالن جلسات 
اقدامات  جمله  از  جلوخان  در  و  موزه  در  تغییرات  و 

انجام شده در آرامگاه فردوسی است.
و  توس  ب��رای  مطالعاتی  های  طرح  اف��زود:  وی 
اخنگان در دست اجراست و از این پس نیز آماده هر 

گونه همکاری و تعامل با مجموعه آرامگاه هستم.
میراث  معاون  جانشین  خانزایی  حسن  چنین  هم 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و  فرهنگی 
گردشگری خراسان رضوی نیز گفت: در حوزه میراث 
در  خوبی  اتفاقات  گذشته  سال  چند  طی  فرهنگی 
حال انجام است و نیاز بود که در توس تمرکز بیشتری 

شود.
مجموعه  مدیر  فر  متین  ا...  حشمت  ادام��ه  در 
که  این  بیان  با  فردوسی  آرامگاه  فرهنگی  تاریخی 
گفت:  نشوم،  کل  مدیر  اعتماد  شرمنده  امیدوارم 
تالش می کنیم رهرو گذشتگان باشیم و برنامه های 

جدیدی را با هدف بهبود وضعیت انجام دهیم.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد خراسان 
ماهه  هفت  در  رضوی  خراسان  مردم  گفت:  رضوی 
 ۳۲7 و  میلیارد   14 از  بیش  ج��اری  سال  ابتدای 
میلیون تومان صدقه به کمیته امداد پرداخت کردند. 
سلمان دانشور در گفت وگو با »صبح امروز« افزود: 
امسال  ماهه  هفت  در  نهاد  این  به  صدقات  پرداخت 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد رشد 

داشته است. 
به  شده  پرداخت  صدقات  میزان  داد:  ادامه  وی 
امسال  ماهه  هفت  در  رضوی  خراسان  امداد  کمیته 
در  است  تومان  میلیون   ۳۲7 و  میلیارد   14 از  بیش 
حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته بیش 

از 1۳ میلیارد و 4۳4 میلیون تومان بوده.
معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد خراسان 
شده  آوری  جمع  صدقات  وجوه  کرد:  بیان  رضوی 
شامل بیش از هفت میلیارد و 488 میلیون تومان از 
صندوق های کوچک، 4 میلیارد و 5۹۰ میلیون تومان 
میلیون   ۳64 و  میلیارد  یک  بزرگ،  صندوق های  از 
صورت  به  مابقی  و  نیکوکاری  مراکز  طریق  از  تومان 

نقدی به دفاتر کمیته امداد پرداخت شده است.
و  رضویه  اداره  فیروزه،  شهرستان  افزود:  دانشور 
افزایش  میزان  بیشترین  ترتیب  به  مشهد   4 اداره 
خود  به  امسال  ماهه  هفت  در  را  صدقات  ج��ذب 

اختصاص داده اند. 
معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد خراسان 
در  را  کوچک  صدقات  صندوق های  نفوذ  رض��وی 
استان ۲7 درصد دانست و گفت:  اکنون در خراسان 
رضوی 15 هزار و 658 صندوق بزرگ و 5۲1 هزار و 

6۲۲ صندوق کوچک نصب و جانمایی شده است.
وجوه  می توانند  :خیران  کرد  نشان  خاطر  وی 
طریق  از  را  اختیار  در  کوچک  صدقات  صندوق های 
کمیته  حساب  به  الکترونیکی  بصورت  سنا  سامانه 
نصب  برای  که  کنند  منتقل  رضوی  خراسان  امداد 
اپلیکیشن سنا باید عدد ۳ را به سامانه ۳۰۰۰۳۳۳۳ 

پیامک نمایند.

کارگردان تئاتر »تیستو سبزانگشتی« گفت: صلح و 
انسان دوستی مهم ترین مقوله بشری است که در این 
تیستو،  و  می گیرد  قرار  مخاطبان  پیش روی  نمایش 
با سالح گل در مقابل  نمایش،  این  قهرمان کوچک 

زشتی  ها و بدی ها می ایستد.
»تیستو  افزود:  جهان پا  محمد  تسنیم،  گزارش  به 
در  که  است  دروئ��ون  موریس  نوشته  سبزانگشتی« 
فضای فانتزی می گذرد و اثری متفاوت برای کودکان 

و نوجوانان مشهدی است.
با حضور سه نسل  نمایش  این  اظهار داشت:  وی 
روایت  را  پسربچه ای  داستان  هم  درکنار  بازیگران  از 
و  دارد  سبزکنندگی  خاصیت  انگشتانش  که  می کند 
کند،  برقرار  تماس  او  انگشتان  با  که  گیاهی  هر  بذر 

شکوفا و تبدیل به گل می شود. 
به  اشاره  با  سبزانگشتی«  »تیستو  تئاتر  کارگردان 
اینکه صلح وانسان دوستی مهمترین مقوله ی بشری 
قرار  مخاطبان  روی  پیش  نمایش  این  در  که  است 
گرفته است، خاطرنشان کرد: به واقع آنچه باعث رقم 
خوردن این نمایش شد موضوع جذاب و به روز این 
نمایش بود، تیستو قهرمان کوچک این قصه با سالح 

گل در مقابل زشتی ها و بدی ها قرار می گیرد.
جهان پا در ادامه اضافه کرد: بعد از تجربه بی نظیر 
و عماد  دیواکوال، من  نمایش  از  واستقبال گرم مردم 
داستان مشهور  اساس  بر  گرفتیم  تصمیم  نصرآبادی 
»تیستو سبز انگشتی« که در فضای فانتزی می گذرد 
به  مشهدی  نوجوانان  و  کودکان  برای  متفاوت  اثری 

روی صحنه ببریم.
مسئوالن  اگر  گفت:  کودک  تئاتر  به  اشاره  با  وی 
و  کودک  تئاتر  بدهند  اهمیت  تئاتر  از  حوزه  این  به 
نوجوان می تواند در فضای اجتماعی و آموزشی تاثیر 
عالقه  تئاتر  به  را  کودکان  که  زمانی  بگذارد.  زیادی 
مند کنیم این هنر در بزرگسالی نیز در سبد فرهنگی 

خانواده ها قرار می گیرد. 
خاطرنشان  سبزانگشتی«  »تیستو  تئاتر  کارگردان 
اول  دور  و  دارد  بازیگر   4۰ نمایشی  اثر  این  کرد: 
اجراهای خود را شهریور ماه در مشهد سپری کرده 
شده  آغاز  آذرماه   6 از  نمایش  اجراهای  دوم  دور  و 
ماه  فروردین  است  قرار  نیز  اجراها  سوم  دور  و  است 

۹8 باشد.
کارگردانی  به  سبزانگشتی«  »تیستو  است  گفتنی 
محمد جهان پا بعد از حضور موفق در بیست وپنجمین 
همدان  نوجوان  و  کودک  تئاتر  بین المللی  جشنواره 
بهترین  و  صحنه  طراحی  بهترین  عنوان  کسب  و 
شهر  تاالر  در  بار  این  و  مشهد  در  دوباره  کارگردانی، 

هرشب ساعت 17:۳۰ روی صحنه می رود.

نماینده مجلس:
مافیای کنکور مانع حذف آن شده است

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه والت در مجلس 
شورای اسالمی گفت: با اینکه قانون وزارت آموزش و 
پرورش را مکلف به حذف کنکور و جایگزینی روش های 
دیگر کرده اما مافیای کنکور تاکنون مانع حذف آن شده 

است.
به گزارش ایرنا، سعید باستانی روز شنبه در همایش 
مهندسی کنکور و تجلیل از برترین های کنکور سال ۹7 
دانشگاه ها در تربت حیدریه افزود: البته موانع دیگری 
نیز وجود دارد که به عنوان نمونه می توان به روش های 

جایگزین، تاثیر معدل در کنکور و امثال آن اشاره کرد.
کنکور  فرایند  امروز  تا  چند  هر  داشت:  اظهار  وی 
اما  است  بوده  ها  دانشگاه  به  ورود  و  ارزیابی  مبنای 
مجلس در تالش است که موانع ورود به دانشگاه ها را 

از میان بردارد. 
وی گفت: البته با یک مشکالت ساختاری نیز مواجه 
هستیم و آن این است که همه می خواهند پزشک و 
مهندس بشوند در حالی که بخش اعظمی از نیاز جامعه 
اداری  غیر  و  صنعتی  فرهنگی،  های  حوزه  به  مربوط 

است.

رئیس اداره استعداد های درخشان آموزش و پرورش 
استان؛

نمرات پایه دوازدهم تا 30 درصد در 
نتیجه کنکور تاثیر دارد

رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش  پژوهان 
رضوی  خراسان  پ��رورش  و  آم��وزش  کل  اداره  ج��وان 
گفت: بر اساس مصوبه سازمان سنجش آموزش کشور، 
نمرات پایه دوازدهم تا ۳۰ درصد در نتیجه کنکور ۹8 

دانشگاهها موثر است.
محمدمهدی مومنی روز شنبه در همایش مهندسی 
 ۹7 س��ال  کنکور  ه��ای  برترین  از  تجلیل  و  کنکور 
دانشگاهها در تربت حیدریه افزود: تاثیر دروس عمومی 
در کنکور ثابت است اما دروس اختصاصی تاثیر شناور 

دارند.
علوم  گروه  در  آم��وزی  دانش  اگر  کرد:  تصریح  وی 
شناسی  زیست  درس  نمره  تاثیر  کند،  شرکت  تجربی 
وی در کنکور ۳۰ درصد و نمره درس ریاضی 15 درصد 
است و اگر در گروه ریاضی شرکت کند، تاثیر نمره درس 
ریاضی و فیزک برای او ۳۰ درصد و نمره درس زیست 

شناسی 15 درصد می باشد.
وی گفت: از این رو داوطلبان کنکور دانشگاهها به 
هر میزان که در پایه دوازدهم تالش کنند، نتیجه آن را 
در کنکور سراسری خواهند دید و در عین حال باید در 
نظر داشته باشند که این به معنی تاثیر معدل بر کنکور 

نمی باشد.

خبر خبر
با حکم مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

خراسان رضوی: 
حشمت ا... متین فر مدیر مجموعه 

فرهنگی و تاریخی فردوسی شد

در 7 ماهه ابتدای سال جاری ؛
بیش از 14 میلیارد تومان صدقه در 

خراسان دریافت شد

محور اصلی نمایش »تیستو سبزانگشتی« 
صلح و انسان دوستی است

خبر خبرر

دبیر سرویسنیلوفر اقبال

nilouphar.eghbal@yahoo.com

توانبخشی  اداره  کارشناس 
و  درم����ان  ب��ه��داش��ت،  وزارت 
مراکز  توزیع  گفت:  پزشکی  آموزش 
از  و در بسیاری  نامناسب است  توانبخشی در کشور 

نقاط مرکز توانبخشی عمومی نداریم.
نشست  در  علیزاده  مهدی  ای��رن��ا،  گ���زارش  ب��ه 
قانون  اج��رای  های  چالش  و  ها  فرصت  تخصصی 
سازمان  در  معلولیت  دارای  افراد  حقوق  از  حمایت 
فراهم  و  تسهیل  شرایط  باید  افزود:  کشور  بهزیستی 
شود تا مراکز توانبخشی در مراکز کم برخوردارتر نیز 

فعالیت داشته باشند.
برعهده  نیز  را  کاردرمانی  انجمن  ریاست  که  وی 
کشور  در  توانبخشی  نیروی  کرد:  خاطرنشان  دارد، 
از  تعدادی  آنان،  نامناسب  توزیع  دلیل  به  اما  داریم 

آنان بیکار مانده اند.
وی در ادامه به نبود تحقیقات و مطالعات در زمینه 
که  وقتی  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور  در  توانبخشی 
تحقیقات توانبخشی وجود نداشته باشد نمی توانیم 
بیمه  های  سازمان  و  گذاران  سیاست  آن،  اساس  بر 
گر را قانع کنیم که بیمه خدمات توانبخشی، مقرون 

به صرفه است.
با  بهداشت  وزارت  توانبخشی  اداره  کارشناس 
بخشی  بین  و  فراسازمانی  هماهنگی  لزوم  بر  تاکید 
تا  توانبخشی  خدمات  گفت:  توانبخشی  حوزه  در 
هالل  مانند  سازمانی  که  مانده  زمین  بر  اندازه  آن 
حوزه  در  دارد  برعهده  را  ها  فوریت  وظیفه  که  احمر 
البته جای  توانبخشی هم ورود کرده است که  مراکز 

قدردانی دارد.

پردیس  در  »زنبور«  نمایش 
روی  به  مشهد  مستقل  تئاتر 

صحنه می رود.
در  آذرم��اه   11 یکشنبه،  روز  از  »زنبور«  نمایش 
خواهد  صحنه  روی  به  مشهد  مستقل  تئاتر  پردیس 

رفت .
مطهری پور  محمد  کارگردانی  به  نمایشی  »زنبور« 
و  آقاجانی  بهزاد  نویسندگی  آقاجانی،  بهزاد  و 

تهیه کنندگی صالح کامرانی است.
خواجوئی،  علی  نمایش  این  کارگردان  دستیار 
سلطانیان،  عطیه  صحنه  دستیار  جان قربانی،  مریم 
صالح  تبلیغات  طراحی  فروتن،  سعید  پوستر  طراح 
گروه  کیانی،  آرزو  عکاس  کیانی،  آرزو  و  کامرانی 
تبلیغات مهیار غازی علی احمدی، نیما بنی اسدی، 

غفاریان،  احسان  انصاری،  بهار  محروقی،  ساجده 
رضوی،  ضیاء  مطبوعی  مهال  کوچ،  خسروی  سجاد 

هانیه طیبی و بهینا طهماسبی هستند.
مدت  به  و  اجتماعی  کمدی  ژانر  در  نمایش  این 
پردیس  در   1۹:۳۰ آذرماه، ساعت   11 از  4۰ دقیقه 
عالقه مندان  و  بوده  اجرا  آماده  مشهد  مستقل  تئاتر 
مشهدگیشه  سایت  به  بلیت  رزرو  جهت  می توانند 

مراجعه کنند.
نمایش »زنبور« در وکیل آباد 48، سالن ۲ پردیس 

مستقل مشهد اجرا خواهد شد.

و  مدیریت  توسعه  م��ع��اون 
و  آم���وزش  وزارت  پشتیبانی 
اولویت آموزش  بر  تاکید  با  پرورش 
مجلس  نمایندگان  گفت:  کشور  توسعه  در  پرورش  و 
در  مدت  میان  سرمایه گذاری  یک  با  بدانند  باید 
رونق  هم  کشور  دیگر  بخش های  پرورش،  و  آموزش 

می گیرد و تنها تزریق پول و اعتبار کارساز نیست.
مراسم  در  ترکمن  ا...ی��ار  علی  ایسنا،  گزارش  به 
با  تهران  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  معارفه  و  تودیع 
زمانی  افزود:  اثرگذاری«،  »فاکتور  مفهوم  به  اشاره 
ذهنم  در  معلم  واژه  شنیدم  را  واژه  این  بار  اولین  که 

تداعی شد چرا که معلمان اثرگذاری زیادی دارند.
شاخص  هم  مجموعه  یک  مدیر  اینکه  بیان  با  وی 

باقری،  آقای  کرد:  اظهار  دارد،  باالیی  اثرگذاری 
مدیرکل سابق آموزش و پرورش شهر تهران نیز سنگ 
نقطه  توسعه  اقتصاددانان  گذاشتند.  زیادی  بناهای 
ثقل تمرکزشان بر آموزش است. در حوزه تربیت باید 
از خودمان شروع کنیم و از خودمان بپرسیم کارمان 
طور  چه  اس��ت؟  علمی  اص��ول  بر  مبتنی  ق��در  چه 

می توانیم از ابزارها درست استفاده کنیم؟.
پر  شعارها  از  پرورش  و  آموزش  اینکه  بیان  با  وی 
از  پرورش  و  آموزش  گفت:  می خواهد  عمل  و  است 
برای  عمل  نیازمند  و  شده  دلزده  بحث ها  بسیاری 
شوند  می  جا  جابه  نسل ها  است.  اهدافش  تحقق 
جایی  از  باید  اما  می شود  تکرار  باطل  چرخه  این  و 

شروع کنیم.

ص����درا م��ذه��ب ی��وس��ف��ی 
اداره  س��رپ��رس��ت  س��م��ت  ب��ه 
و  فرهنگی  سازمان  هنری  ام��ور 

اجتماعی شهرداری مشهد منصوب شد.
و  اجتماعی  سازمان  رئیس  سوی  از  حکمی  با 
یوسفی«  مذهب  »صدرا  مشهد،  شهرداری  فرهنگی 
سازمان  هنری  ام��ور  اداره  سرپرست  عنوان  به 

اجتماعی و فرهنگی شهرداری منصوب شد.
در متن ابالغ حکم یوسفی که از جانب دکتر هادی 

بختیاری صادر شده، آمده است:
بدین  شما،  دانش  و  شایستگی  مراتب  به  »نظر 
امور هنری سازمان  اداره  به عنوان سرپرست  وسیله 
منصوب  مشهد  ش��ه��رداری  فرهنگی  و  اجتماعی 

می شوید.

جلب  و  الهی  درگ��اه  از  استعانت  با  اس��ت  امید 
مشارکت هنرمندان در تحقق اهداف سازمان و انجام 

وظایف محوله، موفق و موید باشید«.
تئاتر  از هنرمندان عرصه موسیقی و  صدرا یوسفی 
ریاست  کارنامه خود  به شمار می رود که در  خراسان 
ریاست  و  مشهد  اسالمی  ارش��اد  و  فرهنگ  اداره 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  نمایشی  هنرهای  اداره 
اسالمی خراسان رضوی و مسئولیت راه اندازی خانه 

هنرمندان مشهد را دارد.

خانواده  و  زن��ان  ام��ور  معاون 
انتقاد  ضمن  ریاست جمهوری 
از رواج چندهمسری در صداوسیما 
و  مشکالت  با  چندهمسری  کنار  در  متاسفانه  گفت: 
روابط  و  از خیانت  ناشی  آسیب های  مانند  چالش هایی 

خارج از ازدواج نیز مواجهیم که نگران کننده است.
به گزارش ایلنا، معصومه ابتکار همچنین در خصوص 
موضوع چندهمسری در جامعه و رواج آن در برخی رسانه ها 
و صداو سیما گفت: متاسفانه موضوع چند همسری از 
مسائل و چالش های فرهنگی ما است. در آیاتی از قرآن 
کریم که به این موضوع اشاره می کند نیز تاکید شده است؛ 
شما نمی توانید عدالت را در میان همسران برقرار کنید، 
پس بهتر است به یک همسر اکتفا کنید. مهمترین موضوع 
در چند همسری نیز همین رعایت عدالت است. همچنین 

مسئله مهم دیگر در موضوع چند همسری که بسیار هم 
امروز  دنیای  در  است.  اقتصادی  مسئله  دارد،  اهمیت 
موضوعات اقتصادی و برقراری عدالت و مدیریت عواطف 

در بین چند همسر بسیار سخت است.
معاون رئیس جمهور در امور زن و خانواده با بیان اینکه 
کماکان  کشور  مرزی  مناطق  در  چندهمسری  موضوع 
وجود دارد، خاطرنشان کرد: از سخت ترین شرایط چند 
همسری عدم رضایت یکی از همسران به ویژه همسر اول 
است که این موضوع نیز از لحاظ شرعی جای بحث دارد. 
همچنین تفاوت سنی که در این ازدواج ها دیده می شود از 
چالش های چند همسری است. همچنین مشکالتی که 
برای بچه های این خانواده پیش می آید از دیگر چالش های 
چند همسری است، اما مهم ترین موضوع در مسئله چند 

همسری، مسئله فرهنگی است.

افشین تحفه گر معاون فرهنگی 
و  اداره کل فرهنگ  و مطبوعاتی 
ارشاداسالمی خراسان رضوی و دبیر 
نمایشگاه کتاب مشهد طی پیامی از ناشران حاضر در 

نمایشگاه کتاب تقدیر کرد.
متن پیام به شرح ذیل است:

''بنام خداوند زیبایی ها''
مشهد  کتاب  نمایشگاه  بیستمین  گرانقدر  ناشران 
اندیشه  باورم که  بر آن  مقدس، پرچم داریتان را سپاس 
مادام که در ذهن باقی بماند مرقومه و مکتوبه ای است که 
روی هم انباشته و هم نشینی جز خود ندارد در حقیقت 
ناشران بلند همتانی هستند که به این تنهایی پایان می 
دهند و با ارتباط هر کتاب و خواننده اش نسبت نهاده و 
ستاده را درعرصه فرهنگ تعادل می بخشند آنها که هم 

در شاخصه های ظاهری طراحی جلد و اندازه و صفحه 
ارایی و هم در محتوی با دقت هرچه تمام رسالت نشر و 
توزیع اثار را به دوش می کشند و چه نیکو با تالشی جهاد 
گونه با  عزت و احترام به حقوق شهروندی و نوع دوستی 
هرچه تمام تر با دوستان و دوستداران کتاب و کتابخوانی 
در بیستمین نمایشگاه بین المللی رسالت خطیر خویش 
را به انجام رساندید اینک بر خود و همکارانم در اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی، معاونت فرهنگی 
های  کوشش  این  قبال  در  دانم  می  فرض  مطبوعات  و 
خالصانه در عرصه ی خدمت به فرهنگ مکتوب سر ارادت 
فرود اورم و مراتب قدر شناسی خود را به رسم ادب تقدیم 
دارم. در مسیر رونق بخشی به فضای اقتصاد حوزه ی نشرو  
ناشر عزیز با همتی مضاعف تالش خواهیم کرد از خداوند 

عالم سالمتی شما خوبان همراه و همدل را آرزومندم.

کارشناس توانبخشی وزارت بهداشت:

توزیع مراکز توانبخشی در کشور نامناسب است
کارشناس توانبخشی وزارت بهداشت:

»زنبور« در پردیس تئاتر مستقل مشهد
»صدرا یوسفی« سرپرست اداره امور هنری سازمان فرهنگی شهرداری آموزش و پرورش ُپر از شعار است

شد

انتقاد صریح ابتکار در صدا و سیما؛

خیانت زناشویی در حال افزایش است
تقدیر دبیر بیستمین نمایشگاه کتاب از ناشران حاضر در نمایشگاه

حوادث
از دستگیری سارق تبعیدی فراری تا زوج تبهکار مشهدی

شلیک های پی در پی پلیس مشهد هنگام تعقیب و گریز 
دزدانی که »امنیت« شهر را به هم ریخته بودند، در حالی به 
متالشی شدن یک باند مخوف سرقت خودرو انجامید که یکی 
از سارقان نیز پس از حمله به نیروهای انتظامی با شلیک گلوله 

مجروح شد.
رضوی  خراسان  پلیس  رئیس  فوری،  مشهد  گزارش  به 
روز گذشته در تشریح جزئیات ماجرای دستگیری اعضای 
باندی که به سرکردگی یک سارق تبعیدی فراری، خودروهای 
روز  بامداد  اولیه  دقایق  گفت:  کردند  می  اوراق  را  سرقتی 
گذشته، نیروهای گشت کالنتری الهیه مشهد که به منظور 
مقابله با جرایم به طور محسوس و غیرمحسوس فعالیت های 
خود را در حوزه های استحفاظی آغاز کرده اند، به سرنشینان 
یک دستگاه پراید هاچ بک در انتهای بولوار صادقیه مشکوک 
شدند. سردار محمدکاظم تقوی افزود: وقتی نیروهای گشت 
به آرامی به سوی پراید حرکت کردند ناگهان راننده جوان آن با 
مشاهده خودروی پلیس، چراغ ها را خاموش کرد و با فشردن 
در  نیز  جوانی  زن  که  شد  متواری  محل  از  حالی  در  گاز،  پدال 

صندلی جلو نشسته بود.
فرار  با  کرد:  اضافه  رضوی  خراسان  »امنیت«  کلیددار 
گشت،  نیروهای  بالفاصله  رنگ،  سفید  پراید  سرنشینان 
که  کردند  استعالم  فرماندهی  مرکز  از  را  آن  پالک  شماره 
بنابراین  است  سابقه  دارای  مذکور  خودروی  شد  مشخص 
پلیس آژیرکشان و در حالی که به راننده فرمان »ایست« می 
راننده جوان خودرو بدون  پراید پرداخت ولی  به تعقیب  داد 
و  بامداد  اولیه  دقایق  همچنان  قانونی،  اخطارهای  به  توجه 
از  پس  یکی  را  الهیه  منطقه  بولوارهای  خطرناک  ویراژهای  با 
با  بگریزد.  قانون  چنگ  از  تا  گذاشت  می  سر  پشت  دیگری 
وجود این نیروهای انتظامی که در راستای برقراری »امنیت« 
از جان مایه می گذارند در حالی با شلیک تیرهای هوایی سعی 

داشتند سرنشینان خودرو را متوقف کنند که مواظب امنیت 
مردم و رهگذران نیز بودند.

سردار تقوی تصریح کرد: راننده پراید که با سرعت سرسام 
آوری از مناطق خاکی می گذشت به هیچ کدام از اخطارهای 
پلیس توجهی نداشت و همچنان به فرار ادامه می داد تا این که 
وارد بزرگراه آسیایی شد و به سمت آرامگاه فردوسی گریخت. 
نیروهای گشت کالنتری الهیه که با فرماندهی سرهنگ توفیق 
حاجی زاده )رئیس کالنتری الهیه( در تعقیب خودرو بودند 
دیگر نیروهای گشت را نیز به کمک طلبیدند این در حالی بود 
که راننده خودرو پس از دور زدن میدان شاهنامه و در خالف 
جهت حرکت خودروها وارد الین مخالف بولوار توس شده بود.

در این شرایط که جان افراد و شهروندان دیگری در معرض 
خطر قرار گرفته بود و هر لحظه احتمال وقوع تصادف مرگباری 
می رفت، نیروهای کالنتری الهیه پس از هماهنگی های الزم 
و دادن اخطارهای قانونی به سوی خودرو شلیک کردند و دو 
وجود  با  دادند  قرار  گلوله  اصابت  مورد  را  آن  عقب  الستیک 
این، راننده باز هم روی رینگ ها به فرار خود ادامه داد که در این 
وضعیت گلوله های دیگری به در عقب خودرو شلیک شد و 
در نهایت راننده و زنی که سرنشین آن بود با رها کردن خودرو 
نیروهای  محاصره  در  آسا  برق  طور  به  که  داشتند  فرار  قصد 

انتظامی قرار گرفتند.
در همین حال راننده جوان با برداشتن کاردی 35 سانتی 
متری در حالی به سوی مامور انتظامی حمله ور شد که فاصله 
ای کمتر از دو متر با وی داشت. مامور گشت که جان خود را در 
خطر می دید به ناچار ماشه سالحش را دوباره فشرد و پای 

راننده جوان را هدف قرار داد.
فرمانده با تجربه خراسان رضوی با اشاره به کشف مقادیری 
انواع مواد مخدر و همچنین لوازم سرقتی قطعات خودرو از 
داخل پراید، افزود: زن جوانی که همراه متهم مجروح دستگیر 
همسر  مجروح(  )راننده  »هاتف  گفت:  ها  بازجویی  در  شد 

قانونی من است که چند ساعت قبل با یک دستگاه پراید که 
متعلق به دوستش علی بود، مرا سوار کرد تا بیرون برویم! ابتدا 
علی را به بولوار امیریه رساندیم و او پیاده شد هنوز ما داخل 
گشت  نیروهای  متوجه  همسرم  که  بودیم  نشسته  خودرو 
شد و تلفنی موضوع را به علی اطالع داد او هم گفت: شما فرار 
کنید من بعد می آیم! چند بار از همسرم خواستم توقف کند 

ولی او به فرار ادامه داد!«
با  انتظامی  نیروهای  بالفاصله  متهمان،  اعترافات  پی  در 
کسب مجوزهای قضایی از قاضی »یحیایی«، بدون از دست 
عمل  وارد  دیگر،  احتمالی  متهمان  فرار  برای  فرصتی  دادن 
شدند و علی متهم دیگر را در حالی که قصد فرار داشت در 
مخفیگاهش دستگیر کردند. رئیس پلیس خراسان رضوی 
تاکید کرد: این متهم سابقه دار که تا شهریورماه گذشته در 
زندان به سر می برد و باید مدت محکومیت دوران تبعیدی 
به  گذراند  می  رضوی  خراسان  شهرهای  از  یکی  در  را  خود 
تبعیدگاه نرفته و با تشکیل باندی به اتفاق »هاتف« که با وی 
نیز در زندان آشنا شده بود، دست به ارتکاب جرم و سرقت 
خودرو می زدند! سرکرده تبعیدی این باند تاکنون به سرقت 
اقبال  بولوار  ربیع،  خواجه  مناطق  از  خودرو  دستگاه  چندین 
کشف  برای  تالش  که  است  کرده  اعتراف  سیدی  منطقه  و 
سرقت های دیگر اعضای این باند خطرناک با صدور دستورات 

ویژه قضایی همچنان ادامه دارد.

کالهبرداری سایبری با شماره 909
رئیس پلیس فتای اســتان خراســان رضوی از شیوه 
در  استخدام  پوشش»شماشرایط  در  کالهبرداری  جدید 
به  زمینه  این  در  و  برداشت  پرده  اید«  کرده  کسب  را   ... بانک 

شهروندان هشدار داد.
کالهبرداری های اینترنتی و تلفنی روز به روز بیشتر می 
طریق  از  کال  میس  با  کالهبرداری  آن  جدید  نمونه  که  شوند 

خطوط 909 است.
سرهنگ جواد جهانشیری افزود: پس از آنکه چندین گزارش 
به پلیس فتا مبنی بر صدور صورت حساب های غیر منطقی 
برای تلفن برخی از شهروندان واصل شــد، از کارشناسان 
پلیس فتای اســتان خواسته شد تا روی  موضوع تمرکز و 
دلیل این افزایش هزینه قبوض را مورد کاوش قرار دهند. وی 
افــزود: در ادامــه با توجه به رصد و پایشــی که توســط 
کارشناسان پلیس فتا در فضای سایبری صورت گرفت، آن 
ها متوجه شدند که پشت پرده ماجرا ترفند کالهبردارانه ای 
نهفته که توســط برخی سودجویان فضای ســایبری برای 

سرکیسه کردن کاربران فضای مجازی استفاده می شود.
نحوه  تشــریح  در  اســتان  فتای  پلیس  رئیس 
کالهبردارانه،  شگرد  این  در  بیان کرد:  داده  رخ  کالهبرداری 
کاریابی،  نظیر  پیشنهادهایی  با  سایبری  فضای  سودجویان 
شما شرایط استخدام در بانک... را کســب کرده اید، فروش 
خــودروی ثبت نامی و دیگر آگهی های مشــابه که حس 
کســب منفعت مالی را در کاربر ترغیب می کند ، از طعمه 
شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  خواهند  می  خود 
تماسی که با پیش شماره *** 909 شروع می شود، تماس 

بگیرند.
سمت  به  را  مخاطب  که  تبلیغاتی  لینک  ها  آن  همچنین 
تماس با شماره مذکور سوق می دهد در شبکه های اجتماعی 
و یا پیام رسان های مختلف بویژه کانال های تلگرامی منتشر 

می کردند.
ســرهنگ جــواد جهانشــیری در ادامه توضیح این 
مذکور  شماره  پیش  با  تماس  افزود:  کالهبردارانه  شــگرد 
هزینه به مراتب بااال تری از مکالمه های معمولی دارد و برای 
اینکه افراد سودجو به منافع مالی خود برسند، مخاطبی را 
که خام وعده و یا تبلیغ آن ها شده را پس از برقراری تماس 
و...پشت  کارشناس  به  اتصال  مانند  مختلفی  های  بهانه  به 

خط سرگرم کرده تا تعداد دقایق ارتباط تلفنی افزایش یابد.
گاهــی هم این اتالف وقت به بهانه کسب اطالعات بیشتر از 
تماس گیرنده، موجب تحمیل هزینه تلفن سنگینی به طعمه 
می شود که نتیجه آن هم در پایان دوره مکالمه ماهیانه و روی 

قبوض ارسالی اعمال خواهد شد.
خاطر  به  کار  جویای  محترم  شهروندان  کرد:  تصریح  وی 
داشته باشند پیش از برقراری ارتباط تلفنی با این گونه شماره 
ها ابتدا با مراجعه به ســایت رسمی سازمان یا نهاد مربوطه 
از صحت و سقم پیشنهاد دریافتی مطلع شده و به طور کلی 
پیش از هرگونه برقراری تماس تلفنی با پیش شــماره 909 که 
همان خطوط اجاره ای تلفنی هوشمند مخابراتی می باشند، 
باید توجه داشته باشــند که هزینه اینگونه تماس ها بیش از 

صد برابر مکالمه عادی خواهد بود.
صورت  در  شود  می  تقاضا  کاربران  تمامی  از  همچنین 
سایت  نشانی  طریق  از  را  موضوع  مشکوک،  موارد  مشاهده 
  www.cyberpolice.ir نشانی  به  فتا  پلیس 

بخش ارتباطات مردمی با کارشناسان درمیان بگذارند.

دیزل قطار مسافربری نیشابور دچار حریق شد
نشانان  آتش  تالش  با  مسافربری  قطار  دیزل  سوزی  آتش 

نیشابور مهار شد.
سید مهدی حسینی مدیر عامل اداره آتش نشانی نیشابور 
گفت:دیزل این قطار مسافربری درمهار حریق در دیزل قطار 
با  که  داد  روی  نیشابور  جمهوری  بلوار  محدوده  مسافربری 
اعالم آتش سوزی، بالفاصله گروهی از آتش نشانان به محل 

اعزام شدند و آتش را اطفا کردند.
وی با بیان اینکه این حریق با خاموش کننده دستی مهار 
شد تصریح کرد:خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب 

وارد نشد.
مدیر عامل اداره آتش نشانی نیشابور گفت:علت این آتش 

سوزی در دست بررسی است.

کشف 350 میلیون ریال کاالی قاچاق در فریمان
در  خودرو  دستگاه  یک  از  قاچاق  کاالی  ریال  میلیون   350

فریمان کشف شد.
ماموران  گفت:  فریمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
محورهای  کنترل  حین  فرماندهی  این  مرکزی  کالنتری 
ارتباطی با مشکوک شدن به یک دستگاه خودرو وانت نیسان 
آن را متوقف و بازرسی کردند. سرهنگ جواد خرسند گفت: 
در بازرسی از این خودرو مقادیری کاالی قاچاق از جمله لباس، 
انواع ظروف و میزهای آشپزخانه و 10 بسته سیم مفتول به 

ارزش  350 میلیون ریال کشف شد.
مراجع  به  و  دستگیر  متهم  یک  رابطه  این  در  گفت:  وی 

قضایی معرفی شد.

حمله 3 سارق نقابدار با شمشیر به فروشگاه زعفران
3 سارق نقابدار با شمشیر و چاقو به  یک فروشگاه زعفران در 

سبزوار حمله کردند .
رئیس اتاق اصناف سبزوار گفت : این سارقان نقابدار برای 
فروشگاه  این  به  نقد  وجوه  و  زعفران  کیسه  یک  به   دستبرد 
حمله کردند اما با مقاومت مشتریان فروشگاه از محل متواری 
شدند. علی کیانی افزود : سه مالک فروشگاه در محل حضور 
داشتند که یکی از آنها به  علت اصابت شمشیر و شکستگی 

جمجمه به  بیمارستان منتقل شد.
وی گفت : حال مصدوم این حادثه رضایت بخش است ولی 

هنوز در بیمارستان بستری است.
به   سرقت  وقوع  اینکه  بیان  با  سبزوار  اصناف  اتاق  رئیس 
نیروی امنیتی و انتظامی سبزوار اطالع داده شده است افزود 
: نیروهای امنیتی و انتظامی در حال تحقیق برای شناسایی 

سارقان هستند.

خبرنگارهدی رضایی

 تاریخچه مامایی نشان 
می دهد که در طول 

تاریخ همیشه این ماماها 
بودند که وظیفه به دنیا 
آوردن نوزاد را داشتند. 
اصال مگر یک ماما به جز 

انجام زایمان طبیعی، چه 
وظیفه دیگری دارد؟ چه 

کاری برای او تعریف 
شده؟ اگر ماما نتواند در 

زایمان طبیعی حضور 
داشته باشد و نوزاد را 

به دنیا بیاورد، تحصیل 
در رشته مامایی چه 

کاربردی دارد؟

,,
در جلسه ای دیگر هم 

گفتم که پیکان کارهای 
فرهنگی باید 180 درجه 

تغییر می کرد که این 
نیاز به عزم جدی تری 
داشت همچنین به یک 

ستاد و تیم قوی تر 
نیاز بود البته نه اینکه 
دوستان فعلی زحمت 
نکشیدند بلکه تدوین 

استراتژی و برنامه 
زمان آنها را گرفت
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بزرگان موسیقی

تهران  در   1۳11 سال  بهمن   ۲1 در  پایور  فرامرز 
و  نقاش  هنرمند  پایور،  علی  پدرش  آمد.  دنیا  به 
وارد خدمت  در سال 1۳۳1  او  فرانسه.  زبان  استاد 
نظام شد و یک سال بعد به استخدام وزارت دارایی 
موسیقی  آموزش  سالگی،   17 سن  در  وی  درآمد. 
آغاز کرد در مدت شش سال  ابوالحسن صبا  نزد  را 
ردیف موسیقی را فراگرفت. ابوالحسن صبا که خود 
در دوره نوجوانی، سنتورنوازی را نزد علی اکبرخان 
شاهی و با تکنیکی گوناگون با روش خاندان سماعی 
با  برخاست  و  نشست  مدتی  از  پس  بود،  فراگرفته 
حبیب سماعی، روش سنتورنوازی او را برتر از استاد 
پیشین خود یافت؛ بنابراین با کوشش فراوان پاره ای 
فرامرز  کرد.  نت نویسی  را  وی  بداهه نوازی های  از 
پایور از سال 1۳۳۳، کار خود را در وزارت فرهنگ و 
در  را  آموزش سنتور  از سال 1۳۳7  و  زمان  آن  هنر 
سال  در  کرد..  آغاز  ملی  موسیقی  عالی  هنرستان 
از  خود،  کالسیک  تحصیالت  ادام��ه  برای   1۳41
فرستاده  انگلستان  به  هنر  و  فرهنگ  وزارت  طرف 
شد. از دانشگاه کمبریج در زبان و ادبیات انگلیسی 
دانشنامه گرفت و در تمام این سال ها تالش فراوانی 
در جهت معرفی موسیقی ایرانی و سنتور به محافل 
برنامه های  که  داد  انجام  انگلستان  دانشگاهی 
بی بی سی  رادیو  آرشیو  در  سال ها  آن  از  دلپذیری 

با  انگلستان، همزمان  از  پایور  بازگشت  وجود دارد. 
آغاز برگزاری جشن های هنر شیراز بود. پایور در سال 
پرورش  و  آموزش  وزارت  به  دارایی  وزارت  از   1۳47
سال  در  و  منتقل  بی سوادی(  با  مبارزه  )سازمان 
1۳55 بازنشسته شد. کوشش های فرامرز پایور، پلی 
بود بین میراث ابوالحسن صبا و مرتضی محجوبی و 
جریانی که جوانان موسیقی دان و تحصیل کرده در 
راه  به   1۳5۰ دهه  اوایل  از  زیبا  هنرهای  دانشکده 
شدند.  امروزی  ایرانی  موسیقی  الگوی  و  انداختند 
پانزده  حدود  یعنی  دو،  این  بین  زمانی  فاصله  در 
سال، هیچ کس جز فرامرز پایور، کار جدی و پی گیر 
در  وی  نمی داد.  انجام  اصیل  موسیقی  زمینٔه  در 
اجراهای گروهی خود با شماری از نخبگان موسیقی 
ظریف،  هوشنگ  و  شهنازتار  جلیل  مانند:  ایرانی 
کمانچه،  بهاری  اصغر  علی  و  بدیعی  رحمت ا... 
تهرانی  حسین  نی،  موسوی  محمد  و  ناهید  حسن 
تنبک همکاری کرده است. در  اسماعیلی  و محمد 
اصغر  علی  شهناز،  جلیل  همراهی  به   1۳6۰ دهٔه 
برای  موسوی،  محمد  و  اسماعیلی  محمد  بهاری، 
بار دیگر گروه اساتید موسیقی ایران را سازمان داد 
و سرپرستی، آهنگ سازی و نوازندگی سنتور را در آن 
به دوش گرفت. این گروه، آثار ماندگاری با محمدرضا 
شجریان و شهرام ناظری اجرا کردند. فرامرز پایور، در 
آن  از  و  سال 1۳78دچ��ار عارضٔه سکتٔه مغزی شد 
را  فعالیت هنری خود  نتوانست  تا زمان مرگ  زمان 
ادامه دهد. با این وجود، در این سال ها، برخی آثار 
با تنظیم مهرداد دلنوازی و خوانندگی  قدیمی وی 
ساالر عقیلی و با تأیید او تهیه و اجرا شدند. فرامرز 
باهنر  شهید  بیمارستان  در   1۳88 آذر   18 پایور 
اقدسیه تهران به علت ایست قلبی و مشکل تنفسی 

درگذشت.

فرامرز پایور
سازی  خصوصی  قانون  از  زی��ادی  مدت  هنوز 
اصلی  سالن  که  نگذشته  مشهد  در  آتش نشانی 
تئاتر شهر مشهد با اعالم انجمن هنرهای نمایشی 
برای تعمیرات و جلوگیری از بحران های احتمالی 

تعطیل می شود.
رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان در گفتگو 
اجراهای  توقف  خبر  ی  درباره  آوانسن  خبرنگار  با 
سالن اصلی تئاتر شهر برای تعمیرات گفت: با توجه 
به اینکه هنوز غیر از نمایش »تیستو سیزانگشتی« 
هیچ نمایش دیگری از از لحاظ فنی مجوز نگرفته 
است؛ اداره ی ارشاد طبق مصوبه شورای راهبردی 
اعالم کرده با توجه به تعمیر سالن اصلی تئاتر شهر 
اجرای  مجوز  جاری  سال  ماه  دی   ۲5 از  مشهد، 
نمایش ها را صادر خواهند کرد و تمامی گروه های 
یک  تاخیری  قبلی،  جدول  همان  طبق  نمایشی 

ماهه را در روند اجرای خود خواهند داشت.
سینمایی  هنری  معاونت  کرد:  خاطرنشان  وی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد سالمی خراسان رضوی 
به ما قول داده َاند که اگر ارشاد بودجه ترمیم سالن 
تامین کند کارگرها سه شیفت کار خواهند کرد  را 
تئاتر شهر هرچه سریعتر به مرحله  تا سالن اصلی 

بهره برداری برسد.
ایمنی  به اهمیت باالی  با اشاره  آرش خیرآبادی 
سالن اصلی تئاتر شهر افزود: به محض طی شدن 
را  شهر  تئاتر  اصلی  سالن  فعالیت  اداری،  روند 
متوقف خواهیم کرد تا مراحل ایمن سازی تکمیل 

شود.
برای  داد:  ادامه  تئاتر  کارگردان  و  نویسنده  این 
نمایشی  هنرهای  انجمن  که  اس��ت  ب��ار  اولین 

می  شهر  تئاتر  اصلی  سالن  تعمیرات  بحث  وارد 
است  انجمن  مسلم  ی  خواسته  تعمیرات  شود. 
تامین  و  افتاده  اتفاق  انجمن  اصرار  و  پیگیری  با  و 
با ارشاد است و احتماال در ادامه ی  اعتبارش هم 

این تعمیرات بهسازی هم اتفاق خواهد افتاد.
اجراها  اوج  زمان  در  نباید  اصلی  سالن  تعمیرات 

اتفاق بیفتد
آوانسن  خبرنگار  با  گفتگو  در  سهیلی  حمیدرضا 
ارتباط  در  مردم  با  که  و سالنی  بیان کرد: هر فضا 
این  اما  است؛  تعمیرات  و  بازسازی  نیازمند  است 
سالن  از  استفاده  کمترین  زمانیکه  باید  تعمیرات 
اصلی می شود انجام شود نه زمانیکه در اوج اجرا 

ها هستیم.
وی که هم اکنون عضو شورای ارزشیابی و نظارت 
بر تئاتر است افزود: کاش این تعمیرات در دهه محرم 

و صفر انجام می شد و به روزهای شلوغ و پر ترافیک 
صف اجرا و تقاضا ی گروه های نمایشی نمی کشید

شایسته  اصلی  سالن  تعمیر  برای  انجمن  اقدامات 
تقدیر است

»تیستو  نمایش  شبها  ای��ن  که  جهانپا  محمد 
اجرا  شهر  تئاتر  اصلی  سالن  در  را  سبزانگشتی« 
اصلی  سالن  زی��اد  مشکالت  با  رابطه  در  میکند 
سرشار  مشهد  شهر  تئاتر  اصلی  سالن  گوید:  می 
مشکالت  نور  لحاظ  به  اس��ت،  فنی  مشکالت  از 
اساسی دارد، داکت های سالن اصلی باید بازنگری 
و ترمیم شوند. بخش هایی از کف سالن طی سال 
پرده  اینکه  همچنین  کرده  نشست  گذشته  های 
های جدا کننده سالن؛ یعنی یال های صحنه پاره 
در  و  ندارد  بهداشتی  امکانات  صحنه  پشت  است، 
بدترین شکل ممکن است. سالن از لحاظ جذابیت 

حال و هوای گذشته را ندارد.
اصلی  سالِن  تنها  اهمیت  به  اش��اره  با  جهانپا 
اصلی  سالن  اف��زود:  کشور  تئاتر  قطب  دومین 
امکانات  باید  و  است  مشهد  شهر  تئاتر  پیشانی 
مدیریت  امکانات  نظر  از  ما  باشد.  داشته  بهتری 
بحران در مواقع خطر در مضیقه ایم، کپسول آتش 
نشانی نداریم و درب های خروج مان مشکل دارد، 
اگر در زمان اجرا مورد اورژانسی پیش بیاید چطور 
مخاطب مان را از سالن خارج کنیم؟ حادثه سالن 
اصلی تئاتر شهر بیرجند را به خاطر بیاورید، اگر در 

ساعت اجرا این اتفاق می افتاد چه می شد؟
تعمیرات  کرد:  تاکید  خاتمه  در  جهانپا  محمد 
سالن اصلی الزم است، در تهران هم هرچند سال 
یکبار این ترمیم اتفاق می افتد. اینکه انجمن اقدام 

به تعمیر سالن اصلی کرده شایسته تقدیر است.

آوانسنخبر
آوانسن از تعطیلی سالن اصلی تئاتر شهر مشهد گزارش می دهد:

سالن اصلی تئاتر شهر مشهد در وضعیت قرمز

mohammadalialinejad@gmail.com

دبیر سرویسعلی علی نژاد

در حوزه فرهنگی تدوین استراتژی و برنامه به کندی انجام شده است به نظرم به عنوان عضو شورا این برنامه ها دیر عملیاتی شد به همین دلیل بازخورد الزم را از عملکرد 
این حوزه شهرداری دریافت نکردیم
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سرویس در شهر

سرویس در شهر
وحید داودی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی فرمانده  از  گفت:  مشهد  شهر  ش���ورای  رئیس 
کند.  ورود  نماز«  »بلوار  مسئله  به  می خواهیم  ارتش 
به  پاسخ  در  »اش��اره«   برنامه  در  حیدری  محمدرضا 
نماز  بولوار  پروژه  مورد  در  شهروندان  از  یکی  سوال 
مالی  این شرایط  نماز در  بولوار  پروژه  برای  نیز گفت: 
1۲ میلیارد تومان توسط شهرداری مشهد هزینه شده 
اما  یابد  کاهش  کالنتری  بزرگراه  ترافیک  از  بخشی  تا 
نقد  یک  ارتشیان،  جان افشانی های  در  تقدیر  ضمن 

جدی در ارتباط با مواجهه آن ها با این پروژه داریم.
حل  قدرتمند  نهادهای  ما  داد:  ادام��ه  حیدری 
اختالف در کشور همچون دولت، استانداری و شورای 
تأمین داریم و نباید از ابزارهای نامناسبی برای احقاق 
ارتش جمهوری اسالمی  و  کنیم  استفاده  حقوق خود 
با  پادگان  و  آبشار  اراضی  در  که  اختالفاتی  باره  در 
کرده  مسدود  را  بولوار  این  داشت  مشهد  شهرداری 
این  استانداری  و  تأمین  ش��ورای  ورود  با  اما  است 
موضوع در کمیسیون ماده 5 استان مطرح شد و امروز 
در حال بررسی در شورای عالی معماری و شهرسازی 
کشور است و این شورا رای نهایی را خواهد داد اما من 
که  موسوی  امیر  ارتش،  پرتالش  فرمانده  از  اینجا  در 
درخواست  داشتند،  حضور  مدتی  هم  مشهد  شهر  در 

می کنم دستوری برای حل وفصل این پروژه بدهند.
وی با بیان اینکه نظارت بر شهرداری وظیفه ماست، 
و  تکلیف  عنوان  به  شهرداری  بر  نظارت  بحث  افزود: 
شده  گذاشته  شهر  شورای  عهده  بر  قانون  در  وظیفه 
البته این نظارت یک نظارت کالن و عمومی در عملکرد 
درون  فرایندهای  بر  دیگر  نظارت  و  است  شهرداری 
بخش های  طریق  از  نظارت  این  و  است  شهرداری 
مختلفی همچون قوانین و مقررات، بودجه، حسابرسی 
شهرداری،  معامالت  به  مربوط  کمیسیون  رسمی، 

نظارت اعضا در سازمان ها و... انجام می شود.
به صورت  شهر  شورای   اعضای  کرد:  بیان  حیدری 
شهرداری  مناطق  در  یک بار  هفته ای  حداقل  مستمر 
مردم  فی مابین  مشکالت  و  می کنند  پیدا  حضور 
ابتدا  حوزه  این  در  اما  می کنند  بررسی  را  وشهرداری 
در  نظارت  این  که  باشند  داشته  اطمینان  مردم  باید 
راهکارهایی  مردم  اینکه  دوم  نکته  و  است  انجام  حال 

که می توانند مشکالتشان را منتقل کنند را بدانند.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد تصریح کرد: برای 
حراست  بازرسی،  حوزه  شهرداری  درون  در  مهم  این 
می توانند  شهروندان  که  دارد  وجود  عمومی  روابط  و 

بعد  مرحله  کنند.  منتقل  آن ها  به  را  خود  مشکالت 
که  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  عالیه  نظارت  حوزه 
سایت  طریق  از  آن  با  را  مشکالتشان  مردم  می توانند 
میان  در  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای  اطالع رسانی 
است   1۳7 مردمی  ارتباطات  مرکز  هم   بعد  و  بگذارند 

که پاسخگوی شهروندان است.
وی با بیان اینکه مردم محدودیت ها و مشکالت را در 
همین  در  کرد:  تصریح  بسنجند،  باید  ظرفیت ها  کنار 
یک سال و دوماهی که  از عمر شورای پنجم می گذرد، 
مردم حداقل 45۰۰ مراجعه به شورای شهر  داشتند، 
انجام  را  شهرداری  داخل  فرایندهای  اینکه  از  بعد 
پیگیری  نگرفتند،  پاسخی  و  شدند  امید  نا  دادن��د، 
و  شده  محول  مناطق  نظارتی  کمیته های  به  شده، 

بخش زیادی  ازآن حل و فصل شده است.
114 هزار مراجعه از 140 هزار مراجعه با تقاضای فراقانونی 
به  مردم  که  مسائلی  احتماال  کرد:  تصریح  حیدری 
به  بوده،  مراجعات  حجم  از  ناشی  کردند،  اشاره  آن 
برای  مراجعه  هزار   14۰ گذشته،  سال  در  مثال،  طور 
شهرداری  به  شهرسازی  ثبت  پروانه  حوزه  موضوع 
داشته ایم، که هم در حوزه پروانه است و هم در حوزه 
حدود،  دارم،  من  که  اطالعی  اساس  بر  کار،  پایانه 
114هزار تا ا ز این تقاضاها فراتر از چارچوب قانونی و 

حوزه تعریف شده است.
این  درصد   8۰ از  بیش  کرد:  خاطرنشان  حیدری 
این  است،  تفصیلی  طرح  ضوابط  از  فراتر  تقاضاها 
دارد،  وجود  که  ضابطه ای  از  خارج  تقاضای  حجم 
باید  این ها  که  می کند  ایجاد  را  زمینه ای  خ��ودش 
یکی  ش��ود.  گیری  تصمیم  و  بررسی  کمیته ها  در 
معاونت  ح��وزه  در  ما  که  خوبی  بسیار  اق��دام��ات  از 
نظام  یک  که  است  این  داریم،  شهرداری  برنامه ریزی 
تعریف کرده ایم.  را  پایش عملکرد  و  پاسخگویی  جامع 
مناطق  سطح  در  را  پرونده  هزار   17 حدود  نظام  این 
هر  و  فعالیت،  هرنوع  برای  و  می کند  رسیدگی  مشهد 
تعریف  پاسخگویی  زمانی  بازه  یک  مردم  تقاضا  نوع 
و  می شود،  آمارگیری  و  رصد  تقاضاها  این   می کند، 

مناطق بر این اساس مورد ارزیابی قرار می گیرند.
انتقال  و  نقل  یک  مثال  ب��رای  ک��رد:  اضافه  وی 
با شما  از طریق سامانه  و  آپارتمان چقدر زمان می برد 
می شود،  بررسی  موارد  تمام  و  می شود،  گرفته  تماس 
 14 حدود  قبال  آپارتمان،  انتقال  و  نقل  حوزه  در  ما 
طراحی  االن  که  طرحی  براساس  و  داشتیم،  روز 
شده است، 5۰ ساعت است، که کمتراز۳ روز باید این 

مختلف  مناطق  در  کار  این  شود،  انجام  انتقال  و  نقل 
زمانبندی  بازه  می تواند  و  می شود  انجام  شهرداری، 
بررسی  فرایند  این  در  و  کند  روش��ن  م��ردم  ب��رای  را 
می کنیم، برخی از فرایندهایی را که ضرورت ندارد، از 

این فرایند حذف شود.
در  ما  کارکنان  اکثر  اینکه»  به  اش��اره  با  حیدری 
و  کارشناس  باانگیزه،  پرتالش،  چهره های  شهرداری 
مانند سایر  اقلیتی  اما شاید  توانمند هستند«، گفت: 
قانونی  چارچوب  از  خارج  کشور،  دیگر  دستگاه های 
کار کنند که ما در شورای اسالمی شهر با نظارت خود 
تخلفات،  تکرار  صورت  در  و  می کنیم  مقابله  آن ها  با 
باید پاسخگو  شهردار و معاونان در یک منطقه شهری 
باشند و تا به امروز هم برخوردهای الزم شده و برخی 

از مدیران تغییر کرده اند.
طرح تشویقی گزارشگران تخلف 

طرح  گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای  رئیس 
در  نیز  تخلف  گزارشگران  از  معنوی  و  مادی  تشویق 
شورای شهر در کمیسیون های مختلف در حال بررسی 
تعداد  همان  برای  فضا  طرح  این  اساس  بر  که  است 
ارائه  برای  نیز  مردم  و  می شود  ناامن  متخلف  اندک 
گزارش نباید نگران باشند که شاید کارشان به مشکل 
برابر  در  آن ها  از  که  نکنند  شک  شهروندان  بخورد، 

متخلفان حمایت می کنیم.
شوری  در  نیز  دیگری  طرح  کرد:  تصریح  حیدری 

اساس  بر  که  رسیده  تصویب  به  مشهد  شهر  اسالمی 
داده ه��ای  و  اطالعات  کلیه  شفافیت  ح��وزه  در  آن 
شهرسازی بر روی سامانه قرار می گیرد تا که فرد بداند 
چه  ضوابط  و  جامع  و  تفصیلی  طرح های  اساس  بر 

امکاناتی را می تواند از شهرداری دریافت کند.
 وی با بیان اینکه شورای اجتماعی محالت یکی از 
به  شهر  شورای  اعضای  دسترسی  راه های  جدی ترین 
مشکالت مردم در محالت است، گفت: در شهر مشهد 
اجتماعی محالت  نام شورای  به  بسیار خوبی  ظرفیت 
ارتباطی که  با  داریم که اعضای شورای اسالمی شهر 
این شورا دارند کمبودها و نواقص مناطق و محالت را 

بررسی می کنند.
 رئیس شورای اسالمی شهر مشهد در مورد انتخاب 
در  کرد:  تصریح  نیز  مشهد  شهر  منتخب  شهرداری 
خامسی  زاده  تقی  فداکارانه  خدمات  از  باید  ابتدا 
مشهد  مردم  برای  که  مشهد  شهر  پیشین  شهرداری 
منع  قانون  با  ما  کنم.  قدردانی  بود،  مشهود  کامال 
از  استفاده  با  کردیم  سعی  بازنشستگان  به کارگیری 
کنیم  استفاده  وی  خدمات  از  قانونی  ظرفیت های 
شهردار  و  سرپرست  و  نبود  امکان پذیر  متأسفانه  اما 

منتخب توسط اعضا انتخاب شد.
منتخب   شهردار  حکم  هفته  همین  آخر  تا  امیدواریم 

صادر شود
همان  شهردار  انتخاب  ب��رای  اینکه»  بیان  با  وی 

تقی  انتخاب  برای  قبل  سال  مالک های  و  شاخص 
مرتبط  تحصیالت  بودن،  بومی  همچون  خامسی  زاده 
و تجربه کار در شهرداری را مدنظر قراردادیم«، گفت:  
بازنشستگان  کاری  به  منع  قانون  روح  به  توجه  با  اما 
که  می کردیم  حرکت  جوان تر  مدیران  سمت  به  باید 
شدند  انتخاب  نهایی  نامزدهای  اعضا  نظر  با  درنهایت 
اعضای  برای  را  خود  برنامه های  ساعت   1۰ طی  در 
محمدرضا  درنهایت  و  دادن��د  ارائ��ه  اسالمی  ش��ورای 
صدور  و  شد  انتخاب  منتخب  شهردار  به عنوان  کالیی 
حکم وی در وزارت کشور در حال سپری شدن است و 
هیچ ابهامی در این موضوع وجود ندارد و امیدواریم تا 

آخر همین هفته حکم وی صادر شود.
انتخاب  مثبت  نکات  از  یکی  کرد:  تصریح  حیدری 
درون  نیروهای  از  وی  که  است  این  منتخب  شهردار 
و  پروژه ها  به  نسبت  خوبی  و شناخت  است  شهرداری 
مدیریت  بین  فاصله ای  هیچ  عمالً  و  دارد  مشهد  شهر 
وی و شهرداری قبلی ایجاد نمی شود و درواقع زمان را 
از دست نمی دهیم و امیدواریم با این تیم قوی حاضر 
موضوعات  بیشتر  شتاب  با  مشهد  شهری  مدیریت  در 

توسعه را دنبال کنیم.
شهری  مدیریت  در  خوبی  تجربه  منتخب  شهردار 

دارد
داد:  ادام��ه  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای  رئیس 
شهرداری  در  پژمان  محمد  دوره  در  کالیی  محمدرضا 
تهران  شهرداری  در  دوره ای  در  همچنین  و  مشهد 
سال  یک  طی  در  طرفی  از  اس��ت  داشته  فعالیتی 
و  بوده  مشهد  شهرداری  مالی  و  اداری  معاون  گذشته 
طرفی  از  دارد  شهری  مدیریت  حوزه  در  خوبی  تجربه 
از  و  است   1+15 طرح  همان  به  معتقد  شهر  شورای 

شهردار مشهد حمایت می کند.
پاسخگویی  چهارشنبه های  به  ش��اره  با  حیدری 
شورای  اعضای  هفته  هر  چهارشنبه های  کرد:  عنوان 
 1۳7 مردم  ارتباطات  مرکز  در  مشهد  شهر  اسالمی 
در  مردم  با  مستقیم  به صورت  و  می کنند  پیدا  حضور 

ارتباط هستند.
درب��اره  ش��ه��رون��دان  از  یکی  س��ؤال  م��ورد  در  وی 
کار  این  ک��رد:  اظهار  آتش نشانی  خصوصی سازی 
و  بوده  مطرح  سوم  شورای  اواخر  از  و  نیست  جدیدی 
در شورای چهارم عملیاتی شده یعنی 4 سال است که 
به  تا  و  برون سپاری شده است  آتش نشانی  ایستگاه   4
مورد ضعف عملیاتی  در  منفی  نیز هیچ گزارش  امروز 

در این 4 ایستگاه نداشته ایم. 

محمد حاجی جعفری نائب رئیس هیئت بدنسازی 
از پیشکسوتان این رشته که تجربیات  استان و یکی 
زیادی نیز در این رشته دارد. از جمله افتخارات وی 
می توان به مدرک بادی بیلدینگ IFBB، داور و مربی 
و  جهان  حرفه ای  قهرمان  آسیا،   WBPF فدراسیون 
 NIS از دانشگاه  فیتنس  المپیا، دارای مدرک  مستر 
کانادا، دارای مدرک بادی بیلدینگ، فیتنس و مکمل 

شناسی از دانشگاه FIMA انگلستان اشاره کرد. 
گفت و گوی  در  بدنسازی  هیئت  رئیس  نائب 
اختصاصی با صبح امروز گفت: در دو دهه اخیر رشته 
بدنسازی و پرورش اندام در میان جوانان به ورزشی 
محبوب تبدیل شده است و جوانان زیادی همه روزه 
صورت های  به  را  خود  فعالیت  ها  باشگاه  به  ورود  با 
مبتدی، نیمه حرفه ای و حرفه ای ادامه می دهند. این 
ورزش در حال حاضر به ورزشی محبوب تبدیل شده 
و یکی از دالیل این محبوبیت زیبایی اندامی است که 
فرد آن را بدست می آورد و زیبایی بدن گرایشی است 
مورد  است.  دوستی  زیبا  و  بودن  زیبا  به  انسان  که 
دیگری که باعث رشد و محبوبیت این رشته ورزشی 
در میان جوانان شده زیبایی باطنی این رشته ورزشی 

است. 
دو  گذشته  داد:در  ادامه  جعفری  حاجی  محمد 

می شناختند،  ورزش ها  مادر  عنوان  به  را  میدانی  و 
مختلف  پیشرفت های  و  زمان  گذشت  با  اکنون  اما 
ب��دن��س��ازی را ب��ه ع��ن��وان م���ادر ج��دی��د ورزش ه���ا 
که  نیست  دنیا  در  ورزش��ی  تیم  هیچ  می شناسند. 
بدنسازی و کار با وزنه نداشته باشد و از این رو می توان 

گفت بدنسازی مادر تمام ورزش ها است. 
رشته های  از  بسیاری  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
اما  کرد،  شروع  پایین  سنین  از  می توان  را  ورزشی 

از  بسیاری  توصیه  به  که  است  ورزش��ی  بدنسازی 
و  بلوغ  سن  از  بعد  باید  مدرسین  و  پیشکسوتان 
کامل شدن رشد آن را شروع کرد تا اینکه اختالالت 

مختلفی که وجود دارد در آنان به وجود نیاید.
بحث  به  ادام��ه  در  بدنسازی  هیئت  رئیس  نائب 
یک  مربیگری  گفت:  و  پرداخت  مربیگری  و  آموزش 
مراحل  کسی  تا  و  است  جدا  و  حرفه ای  کامال  بحث 
با  و  نگذارد  سر  پشت  را  قهرمانی  و  ورزش��ی  کامل 

باشد  نشده  درگیر  مستقیم  صورت  به  ورزش  این 
بپردازد. در دنیا هم روال کار  به مربیگری  نمی تواند 
می خواهد  که  ورزشکاری  که  است  صورت  این  به 
مربیگری  برای  را  مختلفی  دوره های  کند  مربیگری 
کارشناسان  تایید  صورت  در  تا  می گذارد  سر  پشت 
بتواند به فعالیت خود در این زمینه بپردازد. در ایران 
بسیاری  و  نیست  صورت  این  به  کار  روال  متاسفانه 
نیمه حرفه ای فکر می کنند  و  از ورزشکاران حرفه ای 
چون چند سالی زمان خود را در باشگاه های مختلف 

گذرانده اند می توانند مربیگری کنند.
که  کسانی  ک���رد:  تصریح  محمدی  ح��اج��ی 
با  کنند می توانند  فعالیت  زمینه  این  در  می خواهند 
مراجعه به فدراسیون و شرکت در کالس های مختلفی 
از  پس  و  شرکت  می کند  برگزار  فدراسیون  خود  که 
گذراندن دوره و تایید مدرسین مورد تایید فدراسیون 

مدرک مربیگری خود را دریافت کنند. 
وی در مورد پیشرفت این ورزش در ایران نیز گفت: 
از سطح دنیا کم  ایران چیزی  و علم  از لحاظ دانش 
رقابت  کشورها  از  بسیاری  با  گفت  می توان  و  ندارد 
تنگاتنگ داریم. در استان هم به همین شکل است 
که  می بریم  بهره  پیشکسوتانی  و  ورزشکاران  از  ما  و 
حرف های  هم  دنیا  و  آسیا  در  بلکه  ایران  در  تنها  نه 
زیادی برای گفتن دارند. اما متاسفانه باید تمهیداتی 
به  آنان  تجربه  و  علم  از  بتوانیم  تا  شود  اندیشیده 

بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. 

درخواست رئیس شورای ورود فرمانده ارتش را برای بازگشایی بولوارنماز درخواست کرد: 

بولوار نمازهم چنان دربن بست ارتش
حیدری: ابهامی در حکم شهردار منتخب نیست

 نائب رئیس هیئت بدنسازی در گفت وگوی اختصاصی با صبح امروز

هر ورزشکاری مربی نیست سفیر اسپانیا در نیشابور
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
بوسکتس   لوپز  ادواردو  گفت:  نیشابور  گردشگری 
ایران  )EduArdo LoPEz BuSquEtS(سفیر اسپانیا در 
تاریخی  و  فرهنگی  از جاذبه های  روزه  طی سفر یک 

نیشابور دیدن کرد.
محمد اسماعیل اعتمادی افزود: وی در این سفر از 
آرامگاه های عطار، استاد کمال الملک، خیام ، رباط 
شاه عباسی و موزه باستان شناسی نیشابور دیدن کرد 

و با جاذبه های فرهنگی این شهر آشنا شد.
وی اظهار داشت: سفیر اسپانیا در ایران در این سفر 
با اشاره به جایگاه ویژه نیشابور در فرهنگ و تمدن ایران 
حضور مشاهیر بزرگ جهانی مانند خیام و عطار را در 
این شهر از جمله ظرفیتهای بالقوه نیشابور برای جلب 
گردشگران از کشورهای مختلف دنیا از جمله اسپانیا 

دانست.
وی گفت: سفیر اسپانیا در ایران با اشاره به زمینه های 
مشترک فرهنگی بر لزوم همکاری و تعامل بیشتر میان ۲ 

کشور ایران و اسپانیا تاکید کرد.

بررسی باستان شناسی در دشت نیشابور 
آغاز شد

بررسی نظام مند طبقه بندی شده با محوریت تپه برج 
در شرق دشت نیشابور با همکاری دهها متخصص از 
دوره های نوسنگی، مس  سنگی و مفرغ، آهن و دوره 

های تاریخی و اسالمی در حال انجام است.
محمدحسین رضایی سرپرست هیئت کاوش باستان 
شناسی در دشت نیشابور گفت: این بررسی با حمایت 
میراث  پژوهشگاه  مجوز  و  نیشابور  دانشگاه  مستقیم 

فرهنگی و گردشگری انجام می شود.
وی اظهار داشت: این پرژه، ادامه پژوهش هایی است 
به  برج  تپه  در  پژوهشگاه  اعتبار  با  که در سال 1۳84 
وسیله عمران گاراژیان از اعضای گروه باستان شناسی 
دانشگاه نیشابور که در این پروژه نیز حضور فعال دارد 
همچنین  گفت:  شناس  باستان  این  بود.  شده  انجام 
مانند  محوری  مسائل  به  برج  تپه  بر  متمرکز  بررسی 
یافته های سطحی در بخش های مختلف  پراکندگی 

استقرار گستردۀ برج می پردازد.
وی تصریح کرد: در این پروژه اضافه بر کارشناسان، 
اعضای هیئت علمی، دانشجویان گروه باستان شناسی 
دانشگاه نیشابور، برخی اعضای هیئت علمی دانشگاه 

علوم و فناوری کشور چین نیز حضور فعال دارند. 
رضایی گفت: این بررسی با همکاری دهها متخصص 
نوسنگی، مس سنگی،  از جمله  از دوره های مختلف 
مفرغ، آهن و دوره های تاریخی و اسالمی انجام می 
شود و از نظر حضور پر تعداد متخصصان در نوع خود 

کم نظیر است.

اولین جشنواره ورزشی ویژه معلولین 
در سبزوار

رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار از برگزاری اولین 
شهرستان  این  در  معلولین  وی��ژه  ورزش��ی  جشنواره 

خبرداد.
اولین جشنواره  باره گفت:  مجید نصراله زاده دراین 
ورزشی ویژه معلولین در محل موسسه خیریه معلولین 
ذهنی امیر المومنین )ع( سبزوار برگزار شد. وی افزود: 
ورزشکاران  و  مربیان  باحضور  که  جشنواره  این  در 
رشته های ژیمناستیک، کاراته، رزمی و تکواندو در محل 
موسسه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین)ع( برگزار 
پرداختند.  ورزشی  حرکات  اجرای  به  ورزشکاران  شد، 
رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار هدف از برگزاری این 
جشنواره ورزشی را ایجاد نشاط و تحرک بخشیدن در 
بین معلولین ذهنی در این مجموعه و همچنین حضور 

خانواده ها در این مکان ها عنوان کرد.

حضور 2 کماندار خراسان رضوی در 
تیم ملی

رضوی  خراسان  کمان  با  تیراندازی  هیئت  رئیس 
گفت: ۲ نفر از ورزشکاران رشته تیر و کمان این استان 

به تیم ملی بزرگساالن کشور دعوت شدند.
محمود کریم زاده در این خصوص اظهار کرد: پوریا 
حاجی بیگلو در بخش ریکرو مردان و سیده ویدا حلیمیان 
در بخش کامپوند بانوان نفرات دعوت شده به تیم ملی 
هستند. وی با بیان اینکه اردوی این ورزشکاران از 16 
آذر تا 1۰ دی در سایت تخصصی تیر و کمان مجموعه 
ورزشی آزادی تهران برگزار می شود، ادامه داد: در بخش 
کامپوند بانوان چهار نفر و در بخش ریکرو مردان هفت نفر 

از کمانداران دیگر استان ها به تیم ملی دعوت شده اند.

قهرمانی شمشیربازان خراسان رضوی 
در کشور

گفت:  رضوی  خراسان  شمشیربازی  هیئت  رئیس 
رده  در  کشور  شمشیربازی  استعدادیابی  مسابقات 
نوجوانان روز شنبه با قهرمانی تیم این استان در مشهد 

پایان یافت.
در  ک��رد:  اظهار  خصوص  ای��ن  در  یعقوبیان  علی 
رقابت های المپیاد ورزشی استعدادیابی شمشیربازی 
با حضور 1۳5 شمشیرباز  ماه  آذر  از هشتم  که  کشور 
نوجوان در مجموعه ورزشی صدر مشهد آغاز شده بود 
تیم های مازندران و تهران به ترتیب مقام های دوم و سوم 
را کسب کردند. وی ادامه داد: خراسان رضوی در بخش 
انفرادی رشته سالح آپه صاحب یک مدال طال و یک 
مدال نقره و در بخش تیمی این رشته نیز صاحب مدال 

طال شد.

کوتاه از ورزش استاناخبار
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خبر

کمک  با  چناران  شهرستان  در  بافی  فرت  رشته 
تسهیالت اشتغالزایی و شناسایی هنرمندان این رشته 

احیا شد.
محمد طاهریان مقدم مدیر میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری چناران با اعالم این خبر افزود: 
هنر پارچه بافی که در اصطالح به فرت بافی معروف 
شهرستان  شده  منسوخ  های  رشته  از  یکی  است 
چناران بوده که با کمک جهاد دانشگاهی و میراث 

فرهنگی شهرستان احیاء شد.

های  پارچه  از  گذشته  در  هنر  این  اظهارکرد:  وی 
انواع چادرشب و  بافی  تولیدی در کارگاه های فرت 
حوله تهیه می شد ولی امروزه با توجه به نیاز بازار از 
آن حوله آشپزخانه،حوله حمام،حوله دست و صورت 

و لباس تابستانی و ... تولید می شود.
گردشگی  و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  مدیر 
چناران  ادامه داد: متقاضیان  جهت احیای  رشته 
فرت بافی مبلغ 5۰۰ میلیون ریال از محل مشاغل 

خانگی به بانکهای عمل معرفی شده اند.
 5۰۰ و  ه��زار   4 چناران  درشهرستان  گفت:  وی 
به متقاضیان پرداخت شده  میلیون ریال تسهیالت 

است.

رئیس هیئت تنیس روی میز خراسان رضوی گفت: 
با برطرف کردن نقص سخت افزاری، به طور حتم یکی 
از نمایندگان تنیس روی میز کشور در المپیک ۲۰۲۰ 

از خراسان رضوی خواهد بود.
مسابقات تنیس روی میز بانوان کشور با حضور 65 
بازیکن برتر ایران به مدت ۳ روز در سالن بین المللی 

برق خراسان برگزار شد.
این دوره از مسابقات نکوداشت بازیکن اسبق تیم 
ملی و پیشکسوت مشهدی فریبا قوام زاده برگزار و با 

قهرمانی ملیکا کرمی از تهران به پایان رسید.
آن  از  را  دوم  مقام  نیز  البرز  از  جمالی فر  فاطمه 
خود کرد و مهشید اشتری از خراسان رضوی و سارا 
شهسواری از کرمانشاه به مقام سوم مشترک دست 
پیدا کردند؛ همچنین مهشید اشتری با حفظ جایگاه 
ملی  تیم  به عضویت  کشور  رنکینگ  صدر  در  خود 
درآمد. رئیس هیئت تنیس روی میز خراسان رضوی 
این  گفت:  ایرانیان  بزرگ  تور  مسابقات  خصوص  در 
مسابقات انتخابی تیم ملی، جهت حضور ورزشکاران 
در مسابقات جهانی مجارستان و تور آسیایی اندونزی 
اشتری  مهشید  عملکرد  درب��اره  مستحقی راد  بود. 
میز  روی  تنیس  نابغه  کرد:  عنوان  این مسابقات  در 
خراسان رضوی با نتایج خوبی که بدست آورد مقام 
سوم را کسب کرد و بازهم در رنکینگ کشوری عنوان 
اول را از آن خود کرد، متأسفانه در نیمه نهایی بازی را 
به یکی از بازیکنان خوب تنیس روی میز واگذار کرد 
که این نیز جزو حوادث این ورزش است و تاثیری در 

ارزش و کیفیت او ندارد.
اشتری  مهشید  در  میزبانی  تأثیر  به  اشاره  با  وی 

تیم ملی  در  نیز سابقه حضور  خاطرنشان کرد: من 
میزبانی ها  در  داشتم،  را  مربی  و  بازیکن  به عنوان 
قرار  جو  تأثیر  تحت  گاهی  بازیکن  اینکه  به  توجه  با 
بازیکن  و  استان  نماینده  به عنوان  که  چرا  می گیرد 
داشت،  به عهده  را  سنگینی  مسئولیت  ملی پوش 
همچنین فاطمه جمالی فر بازیکن خوبی است که 
در مسابقات جهانی و آسیایی حضور داشته و تجربه 
خراسان  میز  روی  تنیس  هیئت  رئیس  دارد.  خوبی 
این مسابقات  توجه  قابل  نکته  تصریح کرد:  رضوی 
حضور 4 بازیکن استان درجمع  ۳۲ نفر برتر کشور بود 
که نشان دهنده رشد و پیشرفت استان در این رشته 

را می رساند.
مستحقی راد با بیان اینکه سطح فنی مربیان استان 
مدرس   15 کرد:  ن  عنوا  دارد  قبولی  قابل  جایگاه 
هستم  من  آنها  از  یکی  که   داریم  کشور  در  جهانی 
بابرگزاری  را  المللی  بین  مربی  گذشته ۲5  سال  در 
دوره های مربیگری به خراسان رضوی اضافه کردیم 
با این وجود معتقدم باید کالس های دانش افزایی را 

بیشتر برگزار کنیم و مربی ها را بروز نگه داریم.
وی یکی از عوامل مهم  در پیشرفت تنیس روی میز 
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  و  دانست  افزار  سخت  را 
سالن هیئت استان با 4 میز کار میکند که از باتوجه 
به پتانسیل و ورزشکاران خوب در سطح باال مناسب 
نیست و یکی  از مهم ترین نکات در پیشرفت تنیس 
استان وجود خانه تنیس روی میز استاندارد است که 
با توجه به صحبت هایی که با مدیر کل ورزش وجوانان 

استان داشتیم به  زودی برطرف می شود.
رئیس هیئت تنیس روی میز خراسان رضوی افزود: 
اگر نقص سخت افزاری ما برطرف شود به طور حتم 
یکی از نمایندگان تنیس روی میز کشور در المپیک 

۲۰۲۰ از خراسان رضوی خواهد بود.

جانمایی  و  نصب  از  مشهد   8 منطقه  شهردار 
تابلوهای پیکتوگرام در بوستان کوهسنگی خبر داد.

توسعه  و  بواسطه گسترش  فرقانی گفت:   حجت 
سطح و با هدف تسهیل در شناسایی معابر بوستان 
بزرگ کوهسنگی عملیات نصب تابلو های پیکتوگرام 

در سایت شمالی و جنوبی صورت پذیرفت . 
بوستان  استراتژیک  به جایگاه  توجه  با  افزود:  وی 
قطب  عنوان  به  کوهسنگی  تفریحی  و  فرهنگی 
مخاطبان  همچنین  و  مشهد  شهری  گردشگری 
بین المللی این بوستان بزرگ، لزوم ارتقای شناسایی 

و  ناپذیر  اجتناب  امری  معابر  به  دسترسی  سطح  و 
و  نصب  با  موضوع  این  که  می آید  شمار  به  ضروری 
بهبود  راستای  در  و  پیکتوگرام  تابلوهای  جانمایی 
وضعیت شناسایی معابر و دسترسی آسان شهروندان 

صورت پذیرفت.
تابلوهای  کرد:  عنوان  مشهد   8 منطقه  شهردار 
تصویری  عالئم  دارای  تابلوهای  همان  پیکتوگرام 
هستند که با هدف پیوستگی و همگونی شکلی در 
از 1۰۰  بیش  مساحت  با  کوهسنگی  بزرگ  بوستان 

هکتاری جانمایی و نصب شده است.
گفتنی استپیکتوگرام ها معموال برای بیان تصویری 
این  می گیرند.  ق��رار  استفاده  م��ورد  روان  و  س��اده 
راهنمایی کننده  هشدار دهنده،  می توانند  مفاهیم 
ارتباط  برقراری  جهت  موثر  راهکاری  نهایت  در  و 

تصویری هستند.

احیای رشته فرت بافی در چناران
صدر رنکینگ کشور همچنان در 

تصاحب اشتری

نصب و جانمایی تابلوهای پیکتوگرام 
در بوستان کوهسنگی

ملی   همایش  دوره  پنجمین 
صنعت  ن��وی��ن  ه��ای  آوری  ف��ن 
ساختمان با رویکرد بلند مرتبه سازی 
۲5 و ۲6 بهمن ماه ۹7 در مشهد مقدس سالن مجموعه 
برگزار  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  )خاقانی(  سپید 

خواهد شد.
مهندس محمدرضا مهردوست مدیر دبیرخانه دائمی 
با  در مصاحبه  نوین صنعت ساختمان  آوری های  فن 
خبرنگاران، گفت: پنجمین دوره همایش ملی فناوری 
ارتقاء  صنعت ساختمان  دارای امتیاز یک دوره درس 
پایه پروانه اشتغال به کار برای تمامی رشته ها هفت گانه 
های  محور  وی  باشد.  می  ساختمان  مهندسی  نظام 
اصلی همایش شامل ایمنی و حریق، انرژی و معماری 
هوشمند  و  استاندارد  و  مصالح  زلزله،  و  سازه  پایدار، 

سازی را اعالم و ادامه داد؛ جهت بهره مندی متقاضیان 
در تمامی نقاط کشور، این دوره بصورت مجازی و در 
راستای توسعه پایدار نیز بطور همزمان برگزار می گردد.

نوین  های  آوری  فن  ملی  همایش  است  بذکر  الزم 
دفتر  تقویم  در  دوساالنه  قالب  در  ساختمان  صنعت 
و معاونت مسکن و ساختمان  مقرارت ملی ساختمان 
وزرات راه و شهر سازی قرار گرفته و توسط دبیر خانه 
مستقر  ساختمان،  صنعت  نوین  های  فناوری  دائمی 
رضوی  خراسان  استان  سازی  شهر  و  راه  کل  اداره  در 
با مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان 

رضوی برگزار می گردد.
مهندس مهردوست اظهار داشت: امید است در این 
دوره نیز مانند دوره های قبل شاهد حضور پررنگ دست 

اندر کاران و فعاالن عرصه ساخت و ساز کشور باشیم.

وج��وان��ان  ورزش  م��دی��رک��ل 
جایگاه  گفت:  رض��وی  خراسان 
نشان  مدال  توزیع  جدول  در  استان 
میزبانی  و  قهرمانی  بعد  در  رضوی  خراسان  می دهد 

عملکرد قابل قبول و موثری ایفا کرده است.
فرزاد فتاحی بعد از پایان مسابقات استعدادیابی در 
مشهد گفت: یکی از مهم ترین اقدامات وزارت ورزش 
سطح  در  برتر  استعدادهای  المپیاد  برگزاری  وجوانان 
ایران  درسراسر  پویای  ایجاد  عالوه بر  که  است،  کشور 
شناسای  کشور  نخبه های  و  استعدادها  شده  سبب 
شوند.وی ادامه داد: با برگزاری این مسابقات استان ها 
مختلف  رشته های  در  را  خ��ود  وضعف  ق��وت  نقاط 
رشد  شرایط  و  زیرساخت ها  آن  به  توجه  وبا  شناسایی 
ایجاد می کنند. مدیرکل ورزش وجوانان  را  ورزشکاران 

جدول  در  استان  جایگاه  به  اشاره  با  رضوی  خراسان 
مدال   1۳۹4 تاکنون  ک��رد:  تصریح  مدال ها،  توزیع 
قهرمانی در المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور بین 
مستعدین برتر توزیع شده که خراسان رضوی با کسب 
11۰ مدال در رتبه دوم قرار دارد که نشان از ظرفیت و 

پتانسیل باالی استان در رده های پایه است.
کسب  با  رضوی  خراسان  کرد:  خاطرنشان  فتاحی 
واترپلو،  و  شیرجه  شنا،  رشته های  در  میزبانی  سه 
در  بسزایی  سهم  دوچ��رخ��ه س��واری  و  شمشیربازی 
برگزاری این المپیاد داشته است که این خود از دیگر 
نکات مثبت استان در سطح کشور است، به طور حتم 
در  بلکه  در بخش سخت افزاری  نه تنها  میزبانی ها  این 
در  ورزشکاران  جذب  برای  ورزشی  ایجاد فضای  زمینه 

خراسان رضوی بسیار مؤثر خواهد شد.

ساخت  بر  نظارت  مدیرکل 
صد  ماده  کمیسیون  و  سازها  و 
 ۳۰۳ اج��رای  از  مشهد  شهرداری 

مورد حکم قلع بنا در مشهد خبر داد.
با  برخورد  جامع  دستورالعمل  گفت:  ایاز  مسعود 
سرپرست  سوی  از  گذشته  سال  ساختمانی  تخلفات 
دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 7 مشهد و با همکاری 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد تدوین 
شد و براساس این دستورالعمل ۳۰۳ مورد حکم قلع بنا 
به مساحت ۹1۹۳ مترمربع در مشهد طی 8 ماه سال 
۹7 اجرا شد.  وی با اشاره به ابالغ دستورالعمل یاد شده 
به مناطق 1۳ گانه شهرداری به منظور اجرا بیان کرد: 
این دستور العمل از فروردین ماه امسال مبنای برخورد 
و مالک عمل نیروها و عوامل اجرایی در حوزه ساخت 

وسازها و برخورد با تخلفات ساختمانی شده است.
مدیرکل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده 
صد شهرداری مشهد با اشاره به جمع آوری 44۳۳ مورد 
ابزار و مصالح امالک متخلف طی مدت یاد شده، بیان 
کرد: همچنین در این مدت ۳4۰ مورد جمع آوری دیوار 

و تخریب پی غیرمجاز ثبت شده است.
پلمب  پیگیری  با  مرتبط  آمار  سایر  خصوص  در  ایاز 
واحدهای غیرمجاز توضیح داد: 1۲ هزار و 164 مورد 
پیگیری در این مورد گزارش شد و ۹۳8 مورد نیز رفع 

پلمب از طریق مجاری قانونی صورت گرفت.
 7 ناحیه  دادس��رای  تشکیل  به  زمینه  این  در  وی 
مشهد در سال ۹6 اشاره کرد و گفت: این دادسرا ویژه 
با هدف رسیدگی  و  امور شهرسازی است  به  رسیدگی 

سریع به تخلفات حوزه ساخت و ساز شروع به کار کرد.

معارفه  و  رئیس  تکریم  مراسم 
و  بدنسازی  هیئت  سرپرست 
از  جمعی  باحضور  ان��دام  پ��رورش 
و  پیشکسوتان، ورزشکاران و معاونین مدیر کل ورزش 

جوانان استان برگزار شد.
با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشستگان بکائیان 
رئیس پیشین هیئت بدنسازی و پرورش اندام خراسان 
با  داد.  استعفا  خود  سمت  از  پیش  ماه  یک  رضوی 
پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی طی 
حکی از سوی پورعلی فرد رئیس فدراسیون بدنسازی 
و پرورش اندام خراسان رضوی سروش پورآزاد به عنوان 
خراسان  ان��دام  پ��رورش  و  بدنسازی  هیئت  سرپرست 
رضوی منصوب شد. روز گذشته مراسم تکریم رئیس و 
ادراره  تاالر اجتماعات  این هیئت در  معارفه سرپرست 

کل ورزش وجوانان خراسان رضوی باحضور جمعی از 
پیشکسوتان ، ورزشکاران و معاونین مدیر کل ورزش و 
جوانان استان برگزار شد. سروش پورآزاد درحاشیه این 
یکی  رضوی  خراسان  بدنسازی  هیئت  گفت:  مراسم 
از هیئت  های فعال و خوب استان است که با زحمات 
رئیس سابق این هیئت موفقیت های خوبی کسب کرده 
است که این کار ما را دشوار می کند چرا که ما نیز باید 
تالش کنیم ورزشکاران استان بیش از پیش بدرخشند.

خراسان  اندام  وپرورش  بدنسازی  هیئت  سرپرست 
رضوی ادامه داد: در این بازه ای که در خدمت اهالی 
کمک  با  تا  تالشم  در  هستم  هیئت  ای��ن  ورزش��ک��ار 
اعضای  و  قهرمانان  داوران،  مربیان،  پیشکسوتان، 
هیئت در بخش استعدادیابی، آموزش، اعزام تیم ها به 
مسابقات و شهرستان ها شاهد روند روبه رشدی باشیم.

فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
صنایع دستی و گردشگری درگز 
گردی  بوم  اقامتگاه  اولین  گفت: 

شهر نوخندان درگز راه اندازی می شود.
محمد مددی با بیان این مطلب افزود : اقامتگاه یک 
بنای قدیمی است که در بافت تاریخی شهر نوخندان 
واقع گردیده است و در ساختمانی به مساحت حدود 
و  بوده  تبدیلی  های  اقامتگاه  جزو  مترمربع   4۰۰
اتاق،    6 پذیرایی،  همچون   مختلف  فضاهای  دارای 

آشپزخانه، دو سرویس بهداشتی و حمام است.
بومی  معماری  دارای  بنا  این  کرد:  اظهار  مددی   
منطقه نوخندان است که پس از تکمیل و راه اندازی  
با غذاهای بومی و دمنوش های محلی از میهمانان و 

مسافران پذیرایی خواهد کرد.

زیرشاخه  که  ها  اقامتگاه  گونه  ای��ن  گفت:  وی 
طبیعت گردی به شمار می آید، کمترین آسیب زیست 
بافت  با  متناسب  و  کرده  وارد  منطقه  به  را  محیطی 
از همه  و  فیزیکی و فرهنگی منطقه ساخته می شود 
مردم  اقتصادی  رونق  و  اشتغال  ایجاد  زمینه  مهمتر 

بومی منطقه را فراهم می کند.
اقامتگاه ،پس  این  مددی افزود: برای صدور مجوز 
های  بررسی  و  بازدید  مورد  بنا  پرونده،  تشکیل  از 
پرونده  ارسال  با  نهایت  در  و  گرفت  قرار  کارشناسی 
به کارگروه تخصصی اقامتگاه های بوم گردی استان 
میراث  کل  مدیر  سوی  از  و  گرفت.  قرار  تایید  ،مورد 
و گردشگری خراسان رضوی  فرهنگی صنایع دستی 
اقامتگاه بوم گردی  به  بنا  این  موافقت اصولی تبدیل 

صادر شد.

پدیده علی رغم بازی پایاپای 
با  درنهایت  سپاهان  مقابل 
محمدی  مهرداد  که  گلی  همان 
تا ضمن  واگذار کرد  را  امتیازی  بازی 6  ثمر رساند  به 
داده  دست  از  هم  را  جدول  صدر  شکست  پذیرش 

باشند .
برتر  لیگ  بهترین مدافعان  از  یکی  رابطه  در همین 
از ارکان خط دفاع پدیده  محمد حسین مرادمند که  
ورزشگاه  میکسدزون  در  بازی  از  بعد  است  مشهد 
تماشاگر  و  خوب  بسیار  بازی  شکر  را  »خدا  گفت: 
ما  و  دیدند  را  بازی  همه  خوشبختانه  بود،   پسندی 
اما   هستیم   باالیی  کیفیت  چه  صاحب  دادیم  نشان 
ناراحتی من بابت این است  که می توانستیم بازی را 
کافی  ما  برای  هم  مساوی  حتی  دارم  اعتقاد  و  ببریم 

را  بازی  حتی  می توانستیم  می کنم  فکر  من  و  نبود 
در  که  بپذیریم  باید  ولی  شویم  خارج  زمین  از  برنده 

فوتبال هراتفاقی ممکن است رخ دهد«.
وی همچنین ادامه داد: »دست تک تک بازیکنان را 
می فشارم، ولی تشکر اصلی را از تماشاگران خون گرم 

مشهدی می کنم که تیم را تنها نگذاشتند«.
نشان  خاطر  جدول   صدر  دادن  دست  از  درباره  او 
بر  به صدر  بعد دوباره  ما هفته  نکنید که  کرد: »شک 
سطح  در  را  فوتبال  بهترین  می کنم  فکر  و  می گردیم 
بازی  شکل  این  با  سپاهان  و  می دهیم  ارائه  ما  کشور 

مقطعی نتیجه می گیرد«.
افزود:  شهباززاده   سجاد  با  برخوردش  مورد  در  او 
»من اصال یادم نمی اید که به این بازیکن خورده باشم 

شاید کسی دیگر بود«.

پنجمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان در مشهد 
برگزار می شود

خراسان     رضوی نقش موثری در المپیاد کشوری ایفا کرد برگزاری مراسم تکریم رئیس و معارفه سرپرست هیئت بدنسازی اجرای 303 مورد حکم قلع بنا در مشهد
و پرورش اندام استان

مرادمند: صدرنشینی سپاهان مقطعی استاولین اقامتگاه بوم گردی شهر نوخندان درگز راه اندازی می شود

شهردار منتخب مشهد با اشاره به اینکه با موضوع 
خشونت اداری در سازمانها و وضعیت های مختلف 
روبرو هستیم، گفت: خشونت جایی بروز می کند 

که شفافیت و گردش آزاد اطالعات وجود ندارد.
"مرا  همایش  در  گذشته  روز  کالئی  محمدرضا 
و  عدالت  ارتقاء  راستای  در  که  این  بیان  با  بشنو" 
نیاز  امروز  اینکه  بیان  با  سازمانی  رفتار  در  برابری 
کنیم،  گفتگو  هم  با  و  بشنویم  را  یکدیگر  داری��م 
از  یکی  که  دارد  مختلفی  اشکال  خشونت  افزود: 
انواع خشونت تحت فشار قرار دادن و کنترل و وادار 
کردن افراد به کاری است که اراده و آگاهی انجام 

آن کار را ندارد. 
که  خشونت  اینگونه  متاسفانه  کرد:  اضافه  وی 
بیشتر کالمی و ارتباطی است در سازمانها از جمله 

شهرداری مشهد وجود دارد که باید از میان برود.
وی تصریح کرد: اینگونه خشونت ها زمانی بروز 
در  شفافیت  و  اطالعات  آزاد  جریان  که  کند  می 
اطالعات  مقابل  در  و  باشد  نداشته  وجود  سازمان 
نادرست و یا دروغ جریان داشته باشد که این خود 

یک نوع از اشکال خشونت در سازمان است.
کالئی با اشاره به اینکه زمانی فردی را می توان 
ندارد کرد،  آن  به  تمایلی  و  اراده  به کاری که  وادار 
باشد،  قرار داشته  اختیارش  که اطالعات غلط در 
خشونت،  منبع  مهمترین  مجموع  در  کرد:  اظهار 

نبود شفافیت و گردش آزاد اطالعات است. 
فقدان  داد:  ادام���ه  مشهد  منتخب  ش��ه��ردار 
شفافیت و گردش آزاد اطالعات و در مقابل ترویج 
کارهایی  به  وادار  را  فرد  که  اطالعات غلط  و  دروغ 

که تمایل واراده آن را ندارد می کند، بیشتر از سوی 
روئسا و افرادی انجام می شود که می خواهند افراد 

را کنترل کنند لذا از خشونت استفاده می کنند.
وی افزود: اگر به این نکته که شفافیت و گردش 
آزاد اطالعات در شهرداری گسترش پیدا کند توجه 
را  ارتباطی  و  کالمی  خشونت  توانیم  می  کنیم، 

دراین سازمان کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه از میان رفتن خشونت بر عهده 
خود افراد و حوزه منابع انسانی است، اضافه کرد: 
حوزه منابع انسانی باید شفافیت و اطالعات درست 
را در خصوص سیستم ارتقاء، دریافت پاداش و بهتر 
شدن وضعیت کارکنان گسترش داده تا برای افراد 
مشخص شود که چگونه در سازمان ارتقا پیدا می 
کنند و پاداش می گیرند، تا براساس نبود شفافیت 
آن  اراده  و  میل  که  بکاری  وادار  غلط  اطالعات  و 
آزاد  گردش  و  شفافیت  وجود  لذا  نشوند  ندارند  را 

اطالعات خشونت را کاهش می دهد.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از راهکارهای از میان 
در سازمان  بکار  افراد مشغول  رفتن خشونت خود 
هستند که نباید اجازه دهند گردش غلط اطالعات 
جریان پیدا کند و جلوی انتشار خشونت را بگیرند.

خشونت  برنده  نفر  یک  شاید  داد:  ادامه  کالئی 
باشد اما باید به این نکته توجه داشته باشد که این 
در مجموعه  و  رود  نمی  بیرون  از سازمان  خشونت 
همه  بازنده  و  کند  می  پیدا  گسترش  و  ماند  می 

هستند.
نمی توانیم نیمی از جامعه را نادیده بگیریم

فناوری  ب��ودج��ه،  برنامه،  کمیسیون  رئیس 
مشهد  شهر  ش��ورای  انسانی  منابع  و  اطالعات 

گفت:نمی توانیم زنان را به عنوان نیمی از جامعه، 
دستی  پایین  مشاغل  به  فقط  و  بگیریم  نادیده 

بگماریم.
ایران  در  مدیریت  داشت:  اظهار  گندمی  بتول   
مردانه بوده و مردانه است، نمی خواهم به مدیران 
ناکارآمد  مرد  مدیران  معتقدم  اما  کنم  توهین  مرد 

بوده و هستند.
هر  و  می گذرد  انقالب  از  سال   4۰ اف��زود:  وی 
مدیرانشان  داریم  اشتغال  و  اقتصاد  حوزه  در  آنچه 
شود  واگذار  زنان  به  سال   1۰ اگر  بوده اند.  مردان 
اوضاع درست می شود اما مقاومت درست می شود. 
زنان دست پاک بوده و در حوزه مالی، با دقت کار 
می کنند. در حوزه ای که زنان کار می کنند، از فساد 
وجود  نظارت  و  کنترل  بیشترین  و  نیست  خبری 
خطایی  زنی،  تا  منتظرند  بسیاری  مردان  و  دارد 

مرتکب شود تا تحقیر شده و از کار برکنار شود.
گندمی ادامه داد: همواره نگاه مدیریتی مردانه 
این بوده که زنان در پست های شغلی مانند منشی 
اگر  که  صورتی  در  شوند  کار  به  مشغول  می توانند 
شهرداری  در  سازمان  یک  ب��رای  زن  مدیرعامل 
پست های  به  جنسیتی  نگاه  آنگاه  بگذاریم، 

مدیریتی در جامعه عوض می شود.
مانند  موضوعاتی  از  باید  کرد:  خاطرنشان  وی 
زنان برای زنان و مردان برای مردان فاصله بگیریم، 
روزی داشتن خلبان زن، بعید به نظر می رسید اما 
محقق شد، امروز هم معتقدیم می توانیم آتش نشان 

زن داشته باشیم.
در شهرداری مشهد، تفکیک زن و مرد نداریم

در  گفت:  بانوان،  امور  در  مشهد  شهردار  مشاور 

شهرداری مشهد، تفکیک زن و مرد نداریم و همه 
آبادانی  هدف  با  که  بوده  خانواده  یک  پرسنل، 

مشهد کار می کنیم.
این  وظیفه اش  شهرداری  اف��زود:  ج��راح  زری   
است که هم صداهای شهر و مردم و هم صداهای 
به  خدمات  ما  بشنود.  را  کارکنانش  اندیشه  و  دل 
شهروندان ارائه می دهیم. ما نیازهای شهروندان را 
برطرف کردن  و در مسیر  بررسی کرده  و  سنجیده 
واژه ها  این  از  هیچکدام  در  می کنیم.  حرکت  آن 
هیچکس  و  نیست  م��الک  جنسیت  خدمات،  و 
را  مرد  و  زن  جنسیت  خدمات،  این  در  نمی تواند 

جدا کند. 
به  هم  مشهد  شهرداری  در  کرد:  تصریح  جراح 
سبب اندیشه واالی مدیران، همه کارکنان در کنار 
هم زندگی می کنیم و برای مردم شهر کار می کنیم و 
نشانه اش این است که امروز با برگزاری این مراسم، 
زحمتکش  پرسنل  از  قدردانی  قصد  زیادی  عده 

شهرداری را داشتند. 
داد:  ادامه  بانوان  امور  در  مشهد  شهردار  مشاور 
امیدواریم همه هم دل بوده و برای مردم کار کنیم، 

برای مردم بشنویم و برای مردم ببینیم. 

تیم بانوان فوتسال هیئت فوتبال خراسان رضوی 
در دیدار خارج از خانه که با حواشی زیادی همراه 

بود، نتیجه را 4 بر ۲ به حریف واگذار کرد.
مشهد  نماینده  برتر،  لیگ  شانزدهم  هفته  در 
بانوان  تیم  مصاف  به  رش��ت  در  جمعه  روز  باید 
فاطمه  که  دیداری  می رفت،  شهر  این  شهرداری 
بوداغی به عنوان ناظر داوری در آن حضور داشت 
لیال  و  رسولی  مهری  آبک،  بهناز  پناهی،  مرضیه  و 
گفته  به  اما  داشتند  برعهده  را  آن  قضاوت  مرادی 
جایی  تا  بود  اشتباه  بازی سراسر  این  مشهدی ها، 
که سرمربی تیم هیئت فوتبال خراسان مجبور شد 
زمین  از  نتیجه  به  اعتراض  در  را  خود  تیم  بار  دو 
زمین  به  فدراسیون  ناظر  اصرار  با  و  بکشد  بیرون 

بازگردند.
تیم  هدایت  که  بدلی  زه��را  ف��ارس،  گ��زارش  به 
خصوص  در  دارد،  برعهده  را  مشهدی  دختران 
اتفاقاتی که روز جمعه در رشت رقم خورد، گفت: 
و  بازیکنی  دوران  طول  در  را  داوری  افتضاح ترین 
بازیکنان  دیدم،  رشت  مقابل  دیدار  در  مربیگری ام 
تنه  می کردند،  بازی  خشن  بسیار  نیز  حریف  تیم 
حتی  و  می کردند  شارژ  را  ما  بازیکنان  و  می زدند 
بازیکن حریف به بینی بازیکن ما آسیب جدی زد اما 
اعتراض های  مقابل  در  و  نداد  نشان  واکنشی  داور 
زمین  روی  مشهد  بازیکنان  چرا  می گفت  داور  ما 

نمی افتند تا خطا گرفته شود.
روی  ب��ازی،  از  صحنه ای  در  ک��رد:  تصریح  وی 
ما  بازیکن  و  شد  جدا  حریف  گلر  از  توپ  ریباند 
بان  دروازه  که  رفت  توپ  دنبال  به  زمانیان  سمیرا 
از پشت روی پای زمانیان افتاد و مچ پای او آسیب 

دید، در این صحنه که به طور حتم خطا بود، داور 
تا زمانی که متوجه درد زیاد بازیکن ما نشد، بازی را 
نگه نداشت. آسیب او به حدی بود که پس از بازی 
او را با آمبوالنس منتقل کردند اما داور این صحنه 
را خطا نگرفت، دروازه بان حریف بسیار خشن بود 
مائده  پای  مچ  آسیب  باعث  دیگری  صحنه  در  و 

یوسفی نیز شد.
رضوی  خراسان  فوتبال  هیئت  تیم  سرمربی 
و  صحنه ها  این  به  اعتراض  در  کرد:  خاطرنشان 
داوری، در طول بازی دو بار مجبور شدم تیم را از 
زمین بیرون بکشم و تنها با اصرار ناظر فدراسیون و 
اینکه هیئت فوتبال به عنوان حامی برای تیم هزینه 
بین  از  زحمتشان  نمی خواستیم  اینکه  و  می کند 
برود، راضی شدیم تا به بازی بازگردیم. پس از این 
خود  رویه  در  تغییر  کمی  نیز  داوران  اعتراض  همه 

دادند و در انتهای بازی زمانی که عادالنه قضاوت 
کردند با توجه به حجم باالی خشونت تیم حریف در 

بازی، شهرداری رشت 5 خطایی شد.
ارسال فیلم به فدراسیون  برای ما امتیاز نمی شود

پر  پنالتی ها  و  اوت ها  تشخیص  داد:   ادامه  وی 
حق  صددرصد  که  صحنه  چند  در  بود،  اشتباه  از 
را  بازی  فیلم  که  کرد  اعالم  داوری  ناظر  بود،  ما  با 
برای فدراسیون خواهد فرستاد اما دیگر برای ما چه 
فایده ای دارد و ما امتیاز این بازی را از دست دادیم. 
برای من سوال است که حضور ناظر داوری در یک 
دیدار به چه دلیل است، زمانی که ناظر خودش نیز 
فیلم  فرستادن  به  تنها  دارد  اذعان  داور  اشتباه  به 
به فدراسیون اکتفا می کند، در حالی که فرستادن 

فیلم را افراد دیگر هم می توانند انجام دهند.
گفت:  نیز  بازی  توپ  مشکل  به  اشاره  با  بدلی 

در  که  توپی  نبود،  درست  نیز  مسابقه  توپ  حتی 
زمین بود مثل توپ والیبال ارتفاع می گرفت، زمانی 
ما  توپ های  از  تا  خواستیم  و  کردیم  اعتراض  که 
استفاده کنند، داور اعالم کرد اولویت با توپ های 
بین  گویا  قوانین  که  است  جالب  است،  میزبان 
گذشته  هفته  بازی  در  زیرا  است  متفاوت  داوران 
از  بازی  ابتدای  در  داور  شد  برگزار  مشهد  در  که 

توپ های تیم آبادان استفاده کرد.
امتیازات را بین تیم هایی که می خواهند تقسیم 

کنند
با  خراسان رضوی  فوتبال  هیئت  تیم  سرمربی 
ادامه  داری��م،  گالیه  فدراسیون  از  براینکه  تأکید 
داد: در این هفته تیم نامی نو با تیم پایین جدولی 
دیدار داشت و مشخص بود که پیروز میدان خواهد 
بود یکی از بهترین داوران را برای قضاوت انتخاب 
و رشت  مانند رقابت مشهد  اما در دیداری  کردند، 
داور  دو  می شد،  پایاپای  دیدار  یک  پیش بینی  که 
معمولی که حتی به اعتقاد من قضاوتشان در این 
بودند.  داده  قرار  نبود،  نیز  برتر  لیگ  حد  در  بازی 
که  بدهند  تیم هایی  به  را  نتیجه  می خواهند  اگر 
برای  ما  تا  بگویند  حداقل  دارند،  ملی  تیم  مربی 
این دیدارها هزینه نکنیم و بازیکنانمان هم آسیب 

نبینند.
شهرهای  در  واکنش ها  تفاوت  به  اش��اره  با  وی 
مختلف گفت: در مشهد تیم ها به دنبال بهانه های 
جزئی و کوچک هستند و به خاطر چند سانتی متر 
و  حاشیه  به  را  بازی  تور،  یا  و  دروازه  تیرک  عرض 
اما حق مشهدی ها در شهرهای  تعویق می اندازند 
دیگر خورده می شود و کسی هم حمایت نمی کند.

خبرخبر گزارشخبر
کالئی : 

باید می مردیم تا بازی را نگه دارند!خشونت جایی بروز می کند که شفافیت نیست

با تغییر هر فصل بهتر است ورزشکاران شرایط خود 
دهند.  تطبیق  فصل  آن  هوایی  و  آب  وضعیت  با  را 
از جمله فصل هایی است که ورزش  نیز  پاییز  فصل 
در  توان  و می  است  لذت بخش  بسیار  آن  در  کردن 

فضاهای باز نیز به خوبی ورزش کرد و استفاده برد.
می کنند  ورزش  که  اف��رادی  فصل  هر  ش��روع  با 
و  آب  تغییرات  دلیل  به  که  می شوند  مجبور  غالبا 
ایجاد کنند.  برنامه ورزشی خود  تغییراتی در  هوایی 
در فصل پاییز هم با سردتر شدن هوا برنامه ورزشی 
تنظیم شود.  و هوایی جدید  باید مطابق شرایط آب 
بدون تردید اگر ورزشکاران بتوانند بهترین شرایط را 
برای ورزش کردن خود در هر فصل پیدا کرده و پیاده 
سازی کنند تاثیرات ورزش خود را تا حد زیادی بهبود 

خواهند بخشید.
در ادامه به توصیه های ورزشی زیر برای فصل پاییز 
می تواند  آن ها  رعایت  که  می کنیم  اشاره  می تواند 

مفید باشد:
پاییز  استفاده کنید: فصل  پاییز  از هوای سرد   �1
خنک تر از تابستان است اما هوا تمیز است و می توان 
ورزش ه��ای��ی  ک��رد.  ورزش  بسته  فضای  از  خ��ارج 
در  )راهنوردی  هایکینگ  سریع،  پیاده روی  همچون 
طبیعت(، دوچرخه سواری و اسکیت برای این فصل 
مناسب هستند. این ورزش ها کالری سوزی باال دارند 

و باعث پرورش عضالت نیز می شوند.
فصل  شدن  تمام  با  معموال  بروید:  باشگاه  به   �۲
ورزش ه��ای  می روند.  باشگاه  سمت  به  اف��راد  گرما 
روابط  داشتن  و  عضالت  پ��رورش  ب��رای  باشگاهی 

اجتماعی مناسب تر هستند.
۳� ورزش متفاوت را تجربه کنید: پاییز زمان خوب 
فکر  خود  ذهن  در  اگر  است.  تغییرات  ایجاد  برای 
انجام ورزش متفاوتی را دارید می توانید در پاییز این 

کار را آغاز کنید.
پاییز  فصل  در  دهید:  افزایش  را  ورزش  شدت   �4
ورزش های  می توانید  راحت تر  و  است  خنک تر  هوا 
را  دویدن  یا  پیاده روی  شدت  کنید.  تحمل  را  مفید 

افزایش دهید.
5� هدف های روزانه برای خود تعیین کنید: میزان 
قدم هایی که باید در روز بردارید یا مسافتی که باید 
طی کنید را تعیین کنید. این کار باعث می شود که 

انگیزه بیشتری برای ورزش پیدا کنید.

سالمت
با این ۵ توصیه ورزشی در فصل پاییز 

بهتر ورزش کنید

مدیر تیم فوتبال پدیده

 با هواداران  سه امتیاز ماشین را می گیریم
اگر  گفت:  خراسان  پدیده  فوتبال  تیم  مدیر 
حمایت های مسئوالن شهری و استان نبود، چیزی 

از تیم پدیده باقی نمی ماند.
پدیده  باشگاه  قائم مقام  سرآسیایی  مجتبی 
شکل  هر  به  کرد:  اظهار  سپاهان  با  بازی  درباره 
بازیکنان  داشت.  را  خود  خاص  شرایط  بازی  آن 
فقط  خ��ودم  اعتقاد  به  و  کردند  زی��ادی  تالش  ما 
تیم  از  موارد  و  مسایل  همه  در  و  بودیم  شانس  کم 

سپاهان آن هم در خانه اش سر تر بودیم.
را  سپاهان  مقابل  شکست  داد:  ادام���ه  وی 
فراموش کردیم و حاال با تمام قوا برای بازی مقابل 
هواداران  قطعا  کردیم.  ریزی  برنامه  ماشین سازی 
هم مثل همیشه در کنار ما خواهند بود و امیدواریم 

روز جمعه بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

که  هم  پدیده  ه��واداران  از  باید  کرد:  تاکید  وی 
اصفهان  به  تیم  از  حمایت  برای  را  راه  کیلومترها 
حمایت ها  این  با  که  بدانیم  و  کنیم  تشکر  آمدند 

کارمان و مسئولیت مان سخت تر است.
مشکالت  ح��ل  درب���اره  همچنین  سرآسیایی 
این چند وقت  تیم گفت: خوشبختانه در  مالکیتی 
اخیر  همه مسئولین شهری و استانی از تیم پدیده 
اگر حمایت های مسئولین شهری  حمایت داشتند 
و استان نبود، چیزی از تیم پدیده باقی نمی ماند.

آقای کالیی شهردار  با  قبل  روز  افزود: چند  وی 
نگاه  به  توجه  با  و  کردم  صحبت  مشهد  منتخب 
به مقوله ورزش و نگاه حمایتی اعضا  خوب ایشان 
خوبی  اتفاقات  بازهم  که  داریم  حتم  شهر  شورای 
برای تیم رخ خواهد داد. در حال حاضر نیز یزدان 

پناه مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری ها واقعا 
تیم  به  را  خوبی  کمک های  و  است  تیم  کار  پای 

داشته اند.
کرد:   اظهار  خراسان  پدیده  فوتبال  تیم  قائم مقام 
آنچه که مهم است اینکه امسال همه مسئولین برای 
کمک به تیم پدیده قدم جلو گذاشته اند. برای تعیین 
میرزایی  آقای  با  نیز  تیم  مالکیت  نهایی  وضعیت 
صحبت های  رضوی  خراسان  استانداری  سرپرست 
تا تصمیم گیری  انجام شده و منتظر هستیم  خوبی 
از  چون  هم  ایشان  حال  هر  به  شود.  انجام  نهایی 
ابتدا پیگیر این موضوع بودند، کامال نگاه حمایتی 
دارند. رسولیان مدیرکل اقتصادی استانداری هم در 
پیشبرد کار تیم واقعا تاثیرگذار بوده اند و فکر می کنم 

اتفاقات خوبی برای تیم رخ دهد.

گفت:  نیز  تیم  تمرین  زمین  مشکل  درباره  وی 
برای  را  مناسبی  زمین  نتوانسته ایم  هنوز  متاسفانه 
زمین  نیز  حاضر  حال  در  کنیم.  پیدا  تمرینات 
با توجه به مدت زیادی که  تمرینی ما در منزل آباد 
از این زمین استفاده کردیم، دیگر شرایط مناسبی 
استانی  مسئولین  امیدوارم  و  ندارد  تمرینات  برای 
را  ما  و شهری مشهد در خصوص زمین تمرین هم 

یاری کنند.
یحیی  اینکه  اس��ت  مهم  که  آنچه  اف��زود:  وی 
گل محمدی به عنوان سرمربی و بازیکنان تیم همه 
شادی  و  موفقیت  به  رسیدن  برای  را  خود  تالش 
دل مردم انجام می دهند اما متاسفانه ما در بخش 
است  تمرین  زمین  آن  مهمترین  که  سخت افزاری 

هنوز با مشکل روبرو هستیم.

hamed.daemi87@gmail.com

دبیر سرویس حامد دائمی
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میز خبر
سوتی مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا /نماینده جبهه پایداری: احتماال استیضاح ظریف منتفی می شود

پراید 25 میلیونی هم زیان ده است/ نظر رهبری درباره فیلم »مارمولک« به روایت یک تهیه کننده سینما

    سوتی مسئول امور ایران در وزارت 
آمریکا خارجه 

طی  جوان  روزنامه  مسئول  مدیر  گنجی  عبدا... 
توییتی تصویری از سوتی عجیب مسئول امور ایران 
و  گذاشت  اشتراک  به  را  آمریکا  خارجه  وزارت  در 
این  گوید  می  انجا  آورده  را  موشک  قطعه  نوشت: 
به  موشک  روی  سپاه  سوال:  یمن.  به  داده  سپاه  را 

نویسد موشک؟! فارسی می 
از یاسر جبرائیلی شکایت کرد ابتکار 

یاسر  از  جمهور  رئیس  معاون  ابتکار  معصومه 
ثریا  برنامه  در  جبرائیلی  کرد.  شکایت  جبرائیلی 
به  مربوط  مذاکرات  جریان  در  ابتکار  کرده  ادعا 
گازهای  درص��دی   18 کاهش  بر  پاریس،  توافق 
موضوع  این  و  داشته  اصرار  کشور  در  ای  گلخانه 
داده  قول  فرانسه  وقت  جمهور  رئیس  اوالند  به  را 
دلیل  این  به  اخیر  تابستان  خاموشی های  و  است 
بود که به امید ورود سرمایه خارجی توسعه ظرفیت 
ادامه  را  فسیلی  سوخت  محل  از  کشور  نیروگاه های 
است  دروغ  دو  این  اینکه  بر  تاکید  با  ابتکار  ندادند. 
دادگاه  در  را  اتهاماتش  بتواند  باید  جبرائیلی  گفته 
اقلیمی  توافق  موضوع  با  ثریا  برنامه  کند.  ثابت 
زیست  محیط  سازمان  نمایندگان  حضور  با  پاریس 
افق  شبکه   ۲1:۳۰ ساعت  امشب  جبرائیلی  یاسر  و 

باز پخش خواهد شد. سیما 
  هاتگرام و تلگرام طالیی پس از پایان 

آذر مسدود نمی شود
این  به  پاسخ  دبیر شورای عالی فضای مجازی در 
تلگرام  و  هاتگرام  مهلت  پایان  از  بعد  آیا  که  سؤال 
آذر  پایان  در  تلگرام  از  ش��دن  ج��دا  ب��رای  طالیی 
بلکه  نمی شوند  مسدود  گفت:  می شوند،  فیلتر 
ادامه  فعالیت خود  به  تلگرام  از  بتوانند مستقل  باید 
تلگرام  و  هاتگرام  فعالیت  درباره  فیروزآبادی  دهند. 
اطالعاتی،  پلتفرم های  معتقدیم  گفت:  طالیی 
و  پولی  و  تجاری  آموزشی،  بهداشتی،  رسانه ای، 
داد:  ادامه  وی  شوند.  بومی  کشور  در  باید  بانکی 
می شود  نیز  رسان  پیام  شامل  که  رسانه ای  پلتفرم 
امیدواریم  و  دارد  کاربر  میلیون   5۰ کشور  در  اکنون 
به  پلتفرم  این  بومی سازی  زمینه  در  آینده  سال  تا 
عالی  شورای  دبیر  کنیم.  پیدا  دست  خوبی  نتایج 
برای  شورا  این  سند  طبق  اف��زود:  مجازی  فضای 
طالگرام  و  هاتگرام  داخلی  رسان های  پیام  تقویت 
برای دوره گذار پیش بینی شدند و به آنه مهلت داده 
در  سیاست  این  که  برسند  خودکفایی  به  تا  شده 

صنعت مونتاژ حاکم است و بعد از تاریخ اعالم شده 
کرد.  خواهیم  قطع  را  حمایتی مان  سیاست های 
اگر هاتگرام و  این سؤال که  به  پاسخ  فیروزآبادی در 
طالگرام پس از پایان مهلت داده شده در پایان آذر 
خواهند  فیلتر  آیا  نرسند  تلگرام  از  استقالل  به  ماه 
بلکه  نمی شود  مسدود  رسان ها  پیام  گفت:این  شد، 
ادامه  فعالیت خود  به  تلگرام  از  بتوانند مستقل  باید 

دهند.
احتماال  پایداری:  جبهه  نماینده    

می شود منتفی  ظریف  استیضاح 
رئیس کمیته  از تالش  نمایندگان  فراکسیون  عضو 
طرح  امضاهای  گرفتن  پس  برای  مجلس  هسته ای 
جواد  محمد  داد.  خبر  خارجه  امور  وزیر  استیضاح 
از  یکی  و  شهر  خمینی  م��ردم  نماینده  ابطحی 
با  گفتگو  در  ظریف  استیضاح  طرح  امضاکنندگان 
رئیس  ذوالنور  مجتبی  حجت االسالم  تالش  از  مهر، 
امضاهای  گرفتن  پس  برای  مجلس  هسته ای  کمیته 
طرح استیضاح محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
گذشته  هفته  خارجه  امور  وزیر  استیضاح  داد.  خبر 
محور  یازده  در  و  نمایندگان  از  نفر   ۲4 امضای  با 

شد. مجلس  رئیسه  هیئت  تقدیم 
  طعنه آشنا به سردار نقدی

درباره  جمهور  رئیس  مشاور  آشنا،  الدین  حسام 
گفته  که  کوروش  به  نسبت  نقدی  سردار  اظهارات 
نوشت:  خود  توییتر  در  نبود«  عددی  »کوروش  بود 
آخرین  و  کردند  می  فرصت  نقدی  سردار  کاش  ای 
کرده  درباره کوروش مطالعه  که  را  مقاالتی  و  کتابها 

به پژوهشگران معرفی می کردند. اند 
  استاندار خوزستان: وضع "منبع آب" 

اهواز مثل بمب است
پرخطر  مناطق  به  اشاره  با  خوزستان  استاندار 
در  ن��اک��رده  خ��دای  اگ��ر  ک��رد:  ع��ن��وان  مسکونی 
مقصر  ما  همه  ببازد  ج��ان  نفر  یک  بارندگی ها 
بعدی  جلسات  می رود  انتظار  می شویم.  شناخته 
کار  پیشرفت  و  باشند  عملیاتی تر  شهری  بازآفرینی 
گزارش شود. شریعتی با بیان اینکه مناطق فرسوده 
خطر  معرض  در  و  دارند  زیادی  تعداد  خوزستان  در 
بافت  مناطق،  ای��ن  از  یکی  ک��رد:  بیان  هستند، 
مثل  منطقه  این  اس��ت.  اه��واز  آب  منبع  فرسوده 
منطقه  ای��ن  از  بارندگی  هر  از  قبل  اس��ت.  بمب 
بازدید می شود و در صورت لزوم برخی منازل تخلیه 
می شوند. وی گفت: در سال جاری مقرر شده است 
کدام  هر  اهواز  شهرداری  و  خوزستان  استانداری 

منزل   1۰۰ و  کنند  پرداخت  تومان  میلیارد  یک 
شوند. تخلیه  آب  منبع  منطقه  پرخطر 

جوان  وظیفه  پ��رور:  غیب  س��ردار    
مجازی  فضای  به  جانانه  ورود  بسیجی 

است
سردار غالمحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج 
ملی  گردهمایی  اولین  اختتامیه  در  مستضعفین 
مجازی  فضای  اینکه  بیان  با  بسیج  مجازی  فضای 
که  است  واقعیتی  و  بوده  جوانان  قتلگاه  تعبیری  به 
متمادی  گفت:سال های  کرد  فرار  آن  از  نمی توان 
عرصه ای  عنوان  به  مجازی  فضای  به  ما  که  است 
غیب پرور  ک��رده ای��م.  نگاه  ناامیدکننده  و  تاریک 
فرصت  به  را  تهدید  که  است  آن  هنر  کرد:  اظهار 
نفع خودمان  به  تاریکی  را در  تبدیل کنیم و چراغی 
از  نفر  هزار  به  قریب  ساده  دعوت  یک  کنیم.  روشن 
جمع  تهران  در  کار  پای  انقالبی  مومن  جوان های 
بیایند  تهران  به  عزیزان  همه  اینکه  امکان  شدند. 
نبود اما کشور ما ظرفیت بی بدیلی دارد. وی افزود: 
چرا ما باید از این فضا دل بکنیم؟ چرا این فضا باید 
کاسب های  باید  چرا  باشد؟  صهیونیست ها  دست 
خدا  دین  و  ملت ها  علیه  بر  فضا  این  از  سیاسی 
که  است  بسیجی  جوانان  وظیفه  کنند؟  استفاده 

ورود جانانه ای به فضای مجازی پیدا کنند.
از  ثانوی  اطالع  تا  ظلی پور«  »آرش    

کنار گذاشته شد تلویزیونی  اجرای 
به دلیل سخنان نامتعارف و اجرای خارج از ادب 
تا  ظلی پور  آرش  شما،  شبکه  شمای  و  ما  دربرنامه 
شد.  کنارگذاشته  تلویزیونی  اجرای  از  ثانوی  اطالع 
مدیرشبکه شما با ابالغ این تصمیم معاونت استانها 
را  برنامه  کننده  تهیه  شما«،  و  »ما  برنامه  مجری  به 
نزدیک  آینده ای  در  کرد.  نقدی  جریمه  و  توبیخ  نیز 
رویکردی  و  جدید  گروهی  با  وشما«  »من  برنامه 

آنتن شبکه شما خواهد رفت/ تسنیم متفاوت روی 
  خودروهای بابک زنجانی باد کرد!

فروش  زنجانی،با  بابک  ام��وال  مزایده  جلسه 
مدل  سی سی،   ٤٤٠٠  ،٧٥٠ ال ای  مدل  ب��ی ام و 
پایه  قیمت  ش��د،  ش��روع  روغنی  مشکی   ،٢٠١١
شد.  اعالم  تومان  ٢٠٠ میلیون  و  یک میلیارد  هم 
هیچ کس اما دستش را باال نبرد. دومین خودرو، بی 
متالیک  روغنی  سفید   ٢٠١١  ،٦ ایکس  مدل  و  ام 
١٥٠ میلیون  و  یک میلیارد  پایه اش  قیمت  ب��ود. 
نبرد.  باال  را  دس��ت اش  کسی  هم  باز  ب��ود.  تومان 
قیمت  با   ٢٠١٢ پانامرا مدل  پورشه  سومین خودرو، 

باز هم  که  بود  تومان  ٥٠٠ میلیون  و  پایه یک میلیارد 
یخچال دار  وانت  به  نوبت  نبرد.  باال  را  کسی دستش 
قیمت  با  که  رسید  روغنی  سفید   ٨٩ مدل  زامیاد 
تومان فروخته شد./شهروند ٢٠٠ هزار  و  ٤٢ میلیون 
اختصاصی  استادیوم  باید  پرسپولیس  و  استقالل 

باشند داشته 
بر  تاکید  با  جوانان  و  ورزش  وزی��ر  سلطانی فر، 
استقالل  باشگاه  دو  سهام  صددرصدی  واگ��ذاری 
صورت  به  باید  باشگاه  دو  این  گفت:  پرسپولیس  و 
استادیوم  از  برخورداری  برای  بنایی  زیر  و  اساسی 
دلیلی  که  چرا  کنند  برنامه ریزی  هم  اختصاصی 
ختم  تهران  تختی  و  آزادی  به  ها  بازی  همه  ندارد 
استادیوم  اح��داث  سمت  به  باید  بنابراین  ش��ود، 
هم  را  منطقه  چند  بین  این  در  بروند.  خصوصی 
ها  ش��ه��رداری  با  هم  مذاکراتی  و  کردیم  بررسی 
کمک  آمادگی  همه  خوشبختانه  و  گرفته  صورت 
اوقات  پرکردن  و  باشگاه  دو  این  بحث  که  چرا  دارند 
اجتماعی  موضوع  یک  سالم  شکل  به  مردم  فراغت 

هست. نیز 
  پراید 25 میلیونی هم زیان ده است

س��ع��ی��د م��دن��ی، م��دی��رع��ام��ل اس��ب��ق ش��رک��ت 
در  گ���ذاری  قیمت  سایپا:نظام  خ���ودروس���ازی 
صنعت  پیکره  بر  سنگینی  ضربات  که  حال  عین 
غیر منطقی  افزایش  وارد کرده موجب  خودروسازی 
صورت  به   8۰ سال  از  است.اگر  شده  نیز  ها  قیمت 
متوسط سالی 6.5 درصد افزایش قیمت در مقایسه 
در  اخیر  سالهای  درصدی   ۳5 تا   ۲5 تورمهای  با 
امروز خودرویی  اعمال می شد،  حوزه خودروسازان 
مناسب  سودی  با  و  تنش  هرگونه  بدون  پراید  مانند 
می  فروش  به  تومان  میلیون   ۲4 الی   ۲۳ قیمت  با 
را  خ��ودرو  همین  قیمت  اگر  که  صورتی  رسید.در 
احتمال  هم  باز  برسانیم  تومان  میلیون   ۳5 به  امروز 
توجه  با  دارد.متأسفانه  وجود  سایپا  در  دهی  زیان 
مدت  به  خودرو  قیمت  شدن  داشته  نگاه  ثابت  به 
افزایش  قیمت ها  آنکه  امید  به  نیز  مردم  طوالنی، 
زمانی  و  نمی دهند  انجام  خریدی  یافت  نخواهد 
حال  در  قیمت ها  که  کنند  می  خرید  به  اق��دام 
رفتن  حل  راه  بهترین  بنده  نظر  است.به  افزایش 
کار  این  اگر  که  است  بازار  حاشیه  به  خودرو  قیمت 
باالنس  خودرو  قیمت  خود  به  خود  پذیرد  صورت 

شد./خبرآنالین خواهد 
  برجام اروپایی بی فایده است

ماه   7 گفت:  موتلفه،  دبیرکل  حبیبی  محمدنبی 

می گذرد و از برجام اروپایی هم خبر مثبتی نیست. 
برجام اروپایی هم بی فایده است دولت فرصت ها را 
از دست ندهد. آقای ظریف و دیگر مسئوالن وزارت 
گفت وگوهای  در  که  دهند  توضیح  باید  خارجه  امور 
آقای  اخیر  پاسخ های  می گذرد.  چه  اروپایی  برجام 
رجزخوانی  به  خارجه  امور  وزارت  و  رئیس جمهور 
است؛  گذشته  از  بهتر  خیلی  بولتون  و  ترامپ 
که  گیرد  صورت  باید  ادبیاتی  با  آنها  به  پاسخگویی 

ایسنا ایران است/  شایسته ملت بزرگ 
  واکنش باهنر به بازگشت رئیس دولت 

اصالحات به عرصه سیاست
اظهارات  پیرامون  اصفهان  در  باهنر  محمدرضا 
دولت  رئیس  بازگشت  درب��اره  وی  از  منتشرشده 
خبرنگاران  کرد:  ابراز  سیاست  عرصه  به  اصالحات 
بارها به بنده این نکته را متذکر می شدند که با توجه 
ممنوعیت های  از  اعم  متعدد  مشکالت  وجود  به 
نیست  بهتر  سفرها  از  برخی  در  مشکل  و  تصویری 
به این سؤال  نیز  حصر شکسته شود که جواب بنده 
اصالحات  دولت  رئیس  بنده  به عقیده  است.  واضح 
متعددی  تقصیرات  و  قصور   88 سال  عظیم  فتنه  در 
که  گروه ها  از  بعضی  نظر  مخالف  البته  داش��ت 
عالوه  فتنه  سران  تعداد  دانستن  بیشتر  خواستار 
معتقدم  بنده  چراکه  هستم.  نیز  نفرند  دو  آن  بر 
و  شوند  محدود  نفر  دو  همان  به  باید  فتنه  سران 
امر  این  چراکه  دانست  بیشتر  را  آنها  تعداد  نباید 
اصلی  سران  تقصیر  و  جرم  از  شدن  کاسته  سبب 

می ¬شود./تسنیم
»مارمولک«  فیلم  درباره  رهبری  نظر    

تهیه کننده سینما به روایت یک 
دی���دار  م��ه��م��ان��ان  از  ی��ک��ی  ک��ه  رض���ا ج���ودی 
بوده  رهبری  معظم  مقام  با  سیما  تهیه کنندگان 
طنز  آثار  ساخت  درباره  دیدار  این  از  روایتی  است، 
ماجرای  تعریف  در  ج��ودی  دارد.  تلویزیون  ب��رای 
آیت ا...  روایت می کند  مقام معظم رهبری،  با  دیدار 
آثارطنز  و  سریال  تولید  که  کردند  تاکید  خامنه ای 
بسیار خوب است و باید در این حوزه آثار بسیاری را 
در  فرمودند  »ایشان  می دهد:  ادامه  او  کنیم.  تولید 
مراجعه  ایشان  به  مورد  دو  در  آثار طنز  برای  گذشته 
آقایان علما  شده بود، یکی ماجرای »مارمولک« که 
گفته بودند در این اثر با روحانیت شوخی شده و اثر 
بود  آن شوخی شده  در  پلیس  با  که  بود  نیز  دیگری 
این  بودند  کرده  تاکید  که  نبردند  را  نامش  البته  که 
باید باشد.«/ خبرآنالین و  شوخی ها مشکلی ندارد 

انتقاد از رواج بدحجابی در شهر قم
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت:وضعیت حجاب 
امر  مراکز  و  علمیه  حوزه های  وجود  با  قم  شهر  در 
برای  حریمی  باید  نیست.  مطلوب  معروف  به 
در  ای��ران  مذهبی  شهرهای  و  مقدس  آستان های 
مذهبی  شهرهای  و  آستان  شان  تا  شود  گرفته  نظر 
حفظ شود. فعالیت به نفع حجاب در فضای مجازی 
این  در  پررنگی  حضور  دشمنان  اما  است  ضعیف 

دارند. شبکه ها 
صندلی  به  لطایف الحیل  با  برخی    

چسبیده اند ریاستشان 
صحن  در  شفاهی  تذکری  در  کواکبیان  مصطفی 
مهمی  بسیار  قوانین  از  یکی  گفت:  مجلس  علنی 
بکارگیری  منع  قانون  کرده  تصویب  دهم  مجلس  که 
نمی خواهند  مدیرانی  از  برخی  است.  بازنشستگان 
جوانان  برای  را  میدان  و  شوند  جدا  صندلیشان  از 
در  اهند  می خو  الحیل  لطایف  با  عده ای  کنند.  باز 
به  را  موضوع  این  حتی  و  بمانند  باقی  خود  جایگاه 
رهبری  بیت  که  جایی  تا  می دهند،  نسبت  رهبری 
این موضوع را تکذیب می کند. نخست وزیر بلژیک و 
فرانسه کمتر از ۳5 سال دارند. شهید تندگویان ۲8 
سال سن داشت که وزیر و بعد شهید شد. اگر خالء 
قانونی در این زمینه وجود دارد به مجلس بیاورند تا 
حل شود وگرنه این قانون خوب باید اجرایی شود و 

باز شود/اعتمادآنالین برای جوانان  میدان 
کرده،  متهم  را   FATF مخالفان  ظریف    

ما هم استیضاحش کردیم
مجلس  در  مالیر  مردم  نماینده  آزادی خ��واه،  احد 
طرح  امضاکنندگان  ازجمله  و  اسالمی  ش��ورای 
خارجه  ام��ور  وزی��ر  ظریف،  محمدجواد  استیضاح 
است. او درباره هدف خود از امضای طرح استیضاح 
مخالفان  ظریف  که  می گوید  خارجه  ام��ور  وزی��ر 
آقای  است.  کرده   متهم  پولشویی  به  را  اف ای تی اف 
نشست  نظر  از  درواقع  و  است  دیپلمات  یک  ظریف 
فراملی  شخصیت  دیپلماتیک  برخاست های  و 
محسوب می شود. از این رو، اعالم نظرها، صحبت ها 
مستند  حقوقی،  باید  ایشان  موضع گیری های  و 
درب��اره  ایشان  که  نظری  اع��الم  باشد.  مستدل  و 
اف ای تی اف کرده  است و همچنین متهم کردن یک 
اگر  و  است  بزرگی  حرف  پولشویی،  به  بزرگ  جریان 
اسنادی داشته باشد، باید ارائه بکند. اگر هم نداشته 
باشد، این حرف خالف روال نظام دیپلماتیک کشور 

است. نباید این حرف را بزند./ ایرناپالس

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: 06:20اذان مغرب: 16:38 

اذان صبح فردا: 04:51

نیمه شب شرعی:22:35

غروب آفتاب:16:18 

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: 11:19

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.
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مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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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
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳۹76۰۳۰6۰۲۲۰۰۰۳75هیئت 
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 5۳1 صادره از فریمان در یک باب ساختمان به مساحت ۲14/86 مترمربع پالک ۲۳۳۰ فرعی از ۲76  اصلی واقع در بخش 
1۳ از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/12
محمدرضا رجایی مقدم - رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت مسکن پشتیبانی منطقه پنج ثامن االئمه ع مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت 71۳5 و شناسه ملی 1۰۳8۰۲۲۹481 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ ۲۰/۰4/1۳۹7 و نامه شماره14۰7۲۳ مورخ ۰7/1۳۹7/ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - جواد وطنخواه ب۰848۹4۰۲61 
سمت رئیس و آقای علی اکبر رنجبر۰7۳1۰51۲6۲ بسمت نایب رئیس و آقای باقر حسینیان 56۲۹71۹۰۰۹ بسمت منشی هیئت مدیره وآقای مهدی آشیانی ۰۹41۲456۹1 
بسمت مدیر عامل شرکت برای مدت ۳سال انتخاب شدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد اوربانکی از قبیل چک- سفته – و برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای مهدی 
آشیانی )مدیرعامل( و متغیرآقای جواد وطنخواه رئیس هیئت مدیره یا آقای علی اکبر رنجبر نائب رئیس و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی – نامه ها با امضای جواد 

وطنخواه رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )304654(

مفـقـودی

محمد  به  370aمربوط   1017711 شاسی  شماره    44 ع   782 ایران   32 پالک  شماره  به   89 مدل  ماموت  کفی  یدک  نیمه  سند 
میباشد ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  باسفری  علیزاده 

مفـقـودی

 61002291158590 و شماره شاسی   1057221 23 شماره موتور  722 ب  ایران   42 به شماره پالک   88 سند خودرو سواری ریو مدل 
میباشد ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود   0849874963 ملی  شماره  به  فریمانی  انبایی  محمد  به  مربوط 

مفـقـودی

 0849816319 ملی  شماره  و  محمد  غالم  فرزند  آباد  حسین  غالمی  محمدجواد  بنام   3123404 شماره  به  راننده  هوشمند  کارت 
میباشد ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  فریمان  از  صادره 

مفـقـودی

شاسی  شماره  و   24029182 موتور  شماره   11 ی   867 ایران   36 پالک  شماره  به   1375 مدل  پاترول  خودرو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
میباشد ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  احمدی  ایمان  به  مربوط   412383

مفـقـودی

تنه  شماره  0124NEGو   408081 موتور  شماره   53892  /  771 پالک  شماره  به   1392 مدل  پیشتاز  سیکلت  موتور  کمپانی  سند 
میباشد ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  neg125aمفقود   9205441

مفـقـودی

شماره  و   519352 موتور  شماره   46 د   883 ایران   36 پالک  شماره  به   1385 مدل  زانتیا  سواری  خودرو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
میباشد ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  نوبهاری  براتی  محمد  به  مربوط   1512284136636 شاسی 


