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درسیاست ترامپ اخالق جایی ندارد 

در صفحه 2 بخوانید

صاحبان تریبون 
مراقب اظهارات وحدت شکن خود باشند

معاون سابق سیاسی استاندار خراسان رضوی با اشاره 
به مشکالت مردم مطرح کرد

نگرانی از عدم مشارکت

گفت وگو با نوازنده چیره دست سه تار

موسیقی، فارغ از جنسیت است

نایب رییس شورای شهر مشهد انتقاد کرد

شورای اجتماعی محالت انتصابی 
به جای انتخابی 

انتقاد امام جمعه مشهد
 از بودجه دولتی برخی تیم ها

چرمشهر تنها شهرک صنعتی 
آالینده خراسان رضوی است

قائم مقام جدید آستان قدس 
رضوی منصوب شد؟

سه روز پیش، زمانی که خبر رسید قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در حاشیه سفرش به استان کهگیلویه و بویراحمد برای افتتاح چند 
پروژه عمرانی، از برخی موارد از جمله بی توجهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی...

جلسه مشترک مدیران شرکت پدیده مادر و شرکت شهر خودرو به نتیجه رسید
جلسه مشترک مدیران شرکت پدیده مادر و شرکت شهر خودرو با موضوع انتقال باشگاه 

پدیده شب گذشته در مشهد برگزار شد. در این جلسه...

نماینده مجلس 
برادریش را ثابت کرد !

پدیده 
به شهرخودرو  رسید

استانداری  امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  سابق  معاون 
زمانی  که  باشیم  نگران  باید  ما  گفت:  رضوی  خراسان 
نشان  حاکمیت  به  مشارکت  عدم  با  را  مشکل  مــردم 

ندهند...

روز  از  روز  هر  که  می کنم  مشاهده  شهرم  در  اینکه  از 
آموزش  به جرگه  بیشماری  نوازندگان  و  دیگر هنرمندان 

انسانهای عاشق موسیقی را... آمده و 

در صفحه 7 بخوانید
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در این شماره می خوانیم

دفاع تمام قد علی نوبخت از محمد باقر نوبخت با چاشنی حمله به وزیر گفت و گوی ویژه

بوستان 20 ساله شمشاد در مرعض تخریب قرار دارد 

بنیادی

روزهای بد کشتی

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: اخیرا برخی از عزیزان 
مدام از کلمه فتنه ۹۸ استفاده می کنند که این نشان می دهد 
دولت های در سایه و صاحبان قدرت و ثروت به دنبال...

در صفحه  6  بخوانید

مشهد  تاریخی  نگین 
سر از زیرخاک برآورد

در جریان حفر شبکه فاضالب اتفاق افتاد



قاضی زاده  رسید  خبر  که  زمانی  پیش،  روز  سه 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  هاشمی، 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  به  سفرش  حاشیه  در 
از  موارد  برخی  از  عمرانی،  پروژه  چند  افتتاح  برای 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  توجهی  بی  جمله 
هر  انتظار  کرده،  انتقاد  بازنشستگان  مطالبات  به 
نماینده  یک  ورود  اال  داشــت،  می شد  را  واکنشی 
دولتی  مقام  یک  نقد  که  ماجرایی  ماجرا؛  به  مجلس 

از عملکرد یک نهاد دولتی دیگر بود.
که  گفته  چه  وزیر  و  است  قرار  چه  از  ماجرا  اما 
بیایید  است؟  رسیده  نظر  به  دادن  پاسخ  نیازمند 
که  را  هاشمی  زاده  قاضی  سخنان  از  برش هایی 
ظهر  یاسوج،  جلیل  شهید  بیمارستان  افتتاح  از  بعد 
با  و  کرد  پیدا  حضور  استان  اداری  در شورای  جمعه 

ایشان سخن گفت، مرور کنیم.
استان  مدیران  از  نشست  آن  در  بهداشت  وزیــر 
را  دولــت  و  سازمان ها  محدودیت های  تا  خواست 
چهل  در  افزود:  و  بگذارند  میان  در  مردم  با  صادقانه 
سال گذشته در استان کهگیلویه و بویراحمد، کار های 
زیادی انجام شده، با این حال مردم این استان مثل 
دارند  مشکالتی  اجتماعی  رفاه  حوزه  در  کشور  همه 

که باید مسئوالن پاسخگوی آن ها باشد.
خود،  توصیه  به  عمل  راستای  در  ادامــه  در  وی 
پرداخت  عدم  به  نسبت  بازنشستگان  برخی  گفت: 
این  پرداخت  بحث  که  دارند  گالیه  خود  مطالبات 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  وظیفه  مطالبات 
بر  و  بازنشستگان  حق  مطالبات  این  پرداخت  است. 
که  کسانی  به  باید  مسئوالن  اما  است،  دولت  عهده 
کنند صادقانه  دریافت  را  مطالبات خود  نتوانسته اند 
عمل  نحوی  به  بتوانیم  امیدوارم  »نداریم«.  بگویند 

کنیم که رضایتمندی مردم را از دست ندهیم.
مشکالت  برخی  به  اشاره  با  ادامه  در  قاضی زاده 
برخی  طــرف  از  کــار  تقاضای  به  سالمت،  ــوزه  ح
افتتاح  مــراســم  حاشیه  در  کــار  جــویــای  جــوانــان 
بیمارستان اشاره کرد و گفت: در چهل سال گذشته 
از  بسیاری  بودند،  آموخته  را  گفتن  نه  ما  پدران  اگر 
انتخاباتی  تبلیغات  و  وعده ها  می شد.  حل  مشکالت 
تقاضا ها  افزایش  در  جمعه ها  نماز  خطبه های  و 
دهیم  افزایش  را  تقاضا  اگر  است.  نبوده  تاثیر  بی 
بدهیم  پاسخ  و  برآییم  آن  انجام  عهده  از  نتوانیم  و 
می توانیم  می شود.  ناکارآمدی  به  متهم  نظام  همه 

و  بگذاریم  میان  در  مردم  با  را  مشکالت  صادقانه 
نمی توانیم. بگوییم 

بیان این دست انتقادات و اظهارات، اما با واکنش 
عجیبی مواجه شد. واکنشی از جنس مصاحبه یکی 
بهداشت  کمیسیون  عضو  که  مجلس  نمایندگان  از 
سخنان  از  بخش  آن  است  مدعی   و  است  درمان  و 
مطرح  بازنشستگان  مشکالت  خصوص  در  که  وزیر 
وزارت  و  است  بازنشستگان  تحریک  جنس  از  شده، 
گردن  بر  را  ــرادات  ای نمی تواند  درمــان  و  بهداشت 

بیندازد! بودجه  و  برنامه  سازمان 
یک  به  اتکا  با  وزیر،  به  حمله  جنس  از  سخنانی 
دفاع  حال،  عین  در  و  وی  سخنان  از  کوچک  بخش 
از سازمان برنامه و بودجه در این خصوص. سخنانی 
برادر  نوبخت«،  »علی  آن  گوینده  بدانیم  اگر  که 
و  مدیریت  سازمان  رئیس  نوبخت«،  »محمدباقر 
می رسد،  نظر  به  جالب تر  است،  کشور  برنامه ریزی 
برادر  از  نماینده  یک  قد  تمام  دفاع  از  حکایت  چون 
دولتمردش دارد که قاضی زاده، عملکرد نهاد تحت 

امر وی را نقد کرده است!
نباشد،  بد  شاید  شده،  جالب  برایتان  ماجرا  اگر 
مرور  را  وزیر  نقد  در  نماینده  این  سخنان  از  بخشی 
کنید: »هفته گذشته طی جلسه ای در این کمیسیون 
ــورای  ش مجلس  درمـــان  و  بهداشت  ]کمیسیون 
بهداشت،  وزارت  بودجه ای  مسائل  درباره  اسالمی[ 

مربوطه  مسئوالن  به  کارشناس  یک  عنوان  به  بنده 
سالمت  بخش  به  دولت  اختصاصی  پول  کردم  اعالم 
کافی بوده و حتی زیادی هم هست. وزارت بهداشت 
و درمان طی این مدت به دلیل عدم مدیریت منابع و 
رعایت نکردن قانون به ظاهر پول کم آورده است، در 
را  از منابع عمومی خود  صورتی که دولت 10 درصد 
صرف بخش سالمت کرده که این رقم در بسیاری از 

کشور ها بسیار پایین تر از این حد است.«
و  وزیر  نقد  برای  را  تالشش  تمام  که  نوبخت  علی 
دارد  تاکید  تلویحا  و  بسته  کار  به  بهداشت  وزارت 
وزارت  به  نیاز  مورد  میزان  از  بیش  بودجه،  در  که 

در  شــده،  داده  اختصاص  بهداشت 
بودجه  الیحه  »در  می گوید:  ــه  ادام
برای  هم  بودجه  ردیف  یک   ۹۸ سال 
طرح تحول سالمت قرار داده شده که 
است...  کاری  اضافه  بنده  دیدگاه  از 
این  با  نباید  درمــان  و  بهداشت  وزیر 
تحریک  را  بازنشسته ها  سخنان  گونه 
دولت  عضو  وی  آنکه  وجــود  با  کند؛ 
که  می کند  صحبت  دولت  علیه  است، 

به لحاظ اخالقی درست نیست.«
)اگر  سابقه  کم  اتفاقی  ترتیب  بدین 
نگوییم بی سابقه( رقم می خورد که در 
دولتمردی  اینکه  از  نماینده  یک  آن، 

رفتار  این  و  داده  در  سخن  داد  کرده،  نقد  را  دولت 
علیه  که  نظری  اظهار  است؛  خوانده  غیراخالقی  را 
نماینده  این  ــرادر  ب که  است  دولــت  از  بخشی  آن 
شده  بیان  فردی  علیه  و  است  آن  امور  دار  عهده 
به  خاص،  مسئله  یک  در  را  نماینده  این  برادر  که 
پیرامون  مسئله ای  است؛  داده  جلوه  مقصر  نوعی 
سال  از  که  بازنشستگان  مطالبات  نشدن  پرداخت 
کافی  اکنون  است.  شده  رها  و  مانده  معوق   13۹4
است در خصوص مسئله مورد مناقشه ـ که مطالبات 
حداقلی  قشرهای  از  قشری  یعنی  بازنشستگان، 
بگیر است ـ و بحران اقتصادی حاکم بر کشور مداقه 
کنیم تا با این پرسش روبه رو شویم 
نمایندگان  از  یکی  چگونه  کــه 
اشــاره  اسالمی،  ــورای  ش مجلس 
تاکید  و  مسئله  این  به  مقام  یک 
»تحریک  را  آن  حل  ــرورت  ض بر 
به  است،  خوانده  بازنشستگان« 
مشکل  این  رفع  بــرای  آنکه  جای 
پیشنهادی  یا  بیندیشد  تدبیری 
حالی  در  این ها  همه  دهد؟  ارائه 
مشکالت  بــه  تــوجــه  بــا  کــه  ــت  اس
مردم  به  شــده  تحمیل  معیشتی 
وعده  یادآوری  و  اخیر  ماه های  در 
در  و  گذشته  سال  که  وعید هایی  و 

اما  پردامنه،  و  پرشمار  اعتراضاتی  گیری  شکل  پی 
به  رسیدگی  شد،  داده  مردم  به  کشور،  در  پراکنده 
در  معوقات،  پرداخت  مانند  مانده ای  معطل  امور 
بود  گرفته  قرار  مسئوالن  و  نهاد ها  همه  کار  دستور 
چرایی  پیگیر  مجلس  نمایندگان  باید  بنابراین،  و 
امثال  از  وزیر  اشاره  مورد  مطالبات  نشدن  پرداخت 
سازمانی  باشند.  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
اصالح  در  باورند  این  بر  کارشناسان  از  بسیاری  که 
نهاد ها  دیگر  از  پیش  و  بیش  ــت،  دول ساختاری 
گونه  این  اما  می شد،  احساس  آن  در  تغییر  ضرورت 
های  خانه  وزارت  در  تحوالت  و  تغییر  شاهد  تا  نشد 
و  بماند  برجای  بودجه ای  اشکاالت  و  باشیم  مختلف 
همچنان آثار سوء آن خودنمایی کند؛ آثار سوئی که 
از پیش نمایان  ارائه الیحه بودجه سال آتی، بیش  با 
که  شوم  نشانه هایی  می کند.  زایی  تنش  گاه  و  شده 
مخابره  یکشنبه  روز  که  است  خبری  آنها،  جمله  از 
و  درمان  بهداشت،  وزیر  استعفای  از  حکایت  و  شد 
وزرای  موفق ترین  از  یکی  داشت.  پزشکی  آموزش 
را  دولت  در  همکارانش  نقد  برخی  حتی  که  کابینه 
ظاهرا  که  وزیری  می تازند.  وی  بر  و  نمی آورند  تاب 
اصرار  خــروج  در  به  هدایتش  در  نوبخت  ــرادران  ب
دارند؛ یکی با عدم تصویب بودجه مورد تقاضای وی 
وی  دستاورد های  همه  بردن  سوال  زیر  با  دیگری  و 

برای دفاع از برادرش!

صنعتی  شهرکهای  شرکت  مدیرعامل 
تنها  چرمشهر  گــفــت:  رضــوی  خــراســان 
به  استان  این  در  آالینده  صنعتی  شهرک 
تصفیه  با  مرتبط  تجهیزات  فرسودگی  لحاظ 

است. فاضالب  خانه 
مــهــدیــزاده  مسعود  ــا،  ــرن ای ــزارش  گـ ــه  ب
در  چرمشهر  صنعتی  شهرک  افزود:  مقدم 
 153 و  سرخس   - مشهد  جاده   35 کیلومتر 
واحد   63 با  شهرک  این  دارد.  هکتار وسعت 
 ۹66 گــذاری  سرمایه  و  نساجی  صنعتی 
 44 و  هزار  دو  اشتغال  ریال،  میلیارد  هزار 

است. کرده  فراهم  را  نفر 
شهرک  آالیندگی  دلیل  به  داد:  ادامه  وی 
توسعه  و  بهبود  »طرح  چرمشهر  صنعتی 
از  شهرک  این  در  فاضالب«  خانه  تصفیه 
آغاز  ریال  میلیارد   1۸0 اعتبار  با  پارسال 
پیشرفت  درصــد   45 آن  عملیات  که  شد 

دارد. اجرایی 
صنعتی  شهرکهای  شرکت  مدیرعامل 
طرح  اجرای  زمان  گفت:  رضوی  خراسان 
چرمشهر  فــاضــالب  خانه  تصفیه  توسعه 
این  در  است.  شده  ریزی  برنامه  سال  دو 

از  شهرک  فاضالب  تصفیه  ظرفیت  مدت 
هزار  سه  به  روز  شبانه  در  مترمکعب  هزار 

می یابد. افزایش  مترمکعب 
تصفیه  اجرای  در  تاخیر  علت  مورد  در  وی 
اظهارداشت:  نیز  چرمشهر  فاضالب  خانه 
تصفیه  طرح  این  در  منعقده  قرارداد  طبق 
تحویل  آینده  سال  پایان  در  فاضالب  خانه 
در  مشکلی  هــیــچ  ایــنــک  ــم  ه ــود.  ــی ش م

برای  گمرک  از  نظر  مورد  تجهیزات  ترخیص 
مراحل  و  ندارد  وجود  چرمشهر  خانه  تصفیه 

اداری آن در حال اجرا است.
صنعتی  شهرکهای  شرکت  مدیرعامل 
شهرک  هشت  افـــزود:  رضـــوی  ــان  ــراس خ
خانه  تصفیه  ــان  ــت اس ایــن  در  صنعتی 
در  آنها  تصفیه  ظرفیت  که  دارند  فاضالب 
روز  شبانه  در  مترمکعب  هزار   12 ع  مجمو

است.
تصفیه  طرح  اینک  هم  داد:  ادامــه  وی 
نیز  تــوس  صنعتی  شهرک  فاضالب  خانه 
ظرفیت  آن  اتمام  با  که  است  اجرا  حال  در 
به  مترمکعب  هزار  شش  از  فاضالبش  تصفیه 

می رسد. روز  شبانه  در  مترمکعب  هزار   12
تصفیه  از  بـــرداری  بــهــره  ــا  ب گــفــت:  او 
ع  مجمو در  تــوس  و  چرمشهر  خانه های 
ــای فــاضــالب  ــه ه ــان ظــرفــیــت تــصــفــیــه خ
 22 به  رضوی  خراسان  صنعتی  شهرکهای 
رسید. خواهد  روز  شبانه  در  مترمکعب  هزار 

 45 وی همچنین اظهار داشت: هم اینک 
و  صنعتی  اشتغال  3۹درصد  صنایع،  درصد 
خراسان  صنعتی  گذاری  سرمایه  24درصد 
این  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در  رضوی 
ناحیه  و  4۸شهرک  با  دارد.  قــرار  استان 
زمینه  فعال  شهرک   3۹ و  مصوب  صنعتی 
با  صنعتی  واحد   56۹ و  هزار  دو  استقرار 
خراسان  در  156نفر  و  ــزار  74ه اشتغال 
تعداد  ایــن  از  اســت.  شــده  فراهم  رضــوی 
خدماتی  شرکتهای  به  صنعتی  16شهرک 

اند. شده  واگذار 
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گفت:  جمهوری  رئیس   فناوری  و  علمی  معاون 
منطقه  در  شده  ایجاد  ایران  در  که  آپی  استارت 
و  حرکت  رشد،  حال  در  شدت  به  و  بوده  نظیر  بی 

بالندگی است.
به  سفر  حاشیه  در  دوشنبه  عصر  ستاری  سورنا 
در  اغلب  آپ  استارت  فعالیت های  افزود:  مشهد 
حوزه نانو، بیوتکنولوژی و سلول های بنیادی بوده 

و در حوزه آی.تی نیز فوق العاده حرکت کردیم. 
از  که  کارهایی  از  بخشی  ــت:  داش اظهار  وی 
ابتدای دولت آغاز شده، اقتصاد دانش بنیان بوده 
مجازی  فضای  آن  عمده  بخش های  از  یکی  که 

است. 
نیز  آی.تی  حوزه  در  ما  آپ  استارت  گفت:  وی 
این  که  است  منطقه  در  آپ  استارت  بزرگترین 
حرکت های علمی موجب قوت کشور است که باید 

تقویت شود. 
سخت  نظر  از  مجازی  فضای  در  افزود:  ستاری 
بطوریکه  داشتیم  افزاری رشد محتوا  نرم  و  افزاری 
زبان فارسی در اینترنت در جایگاه نهم قرار گرفته 

است. 
زبان  به  وب  صفحات  تعداد  داشت:  اظهار  وی 
از  بیشتر  و  یافته  افــزایــش  اینترنت  در  فارسی 
صفحات عربی محتوا تولید شده است در حالی که 
جمعیت زبان عربی در دنیا بیشتر از فارسی است. 
نرم  قدرت  باید  گفت:  جمهوری  رئیس  معاون 

ایده های  و  نگهداریم  مجازی  فضای  در  را  خود 
جدید را در قالب شتاب دهنده های کسب و کار در 
این حوزه داشته باشیم واستارت آپ را در تولید و 

محتوا نیز حمایت کنیم. 
فناوری،  حوزه  در  اعتبار  کمبود  به  اشاره  با  وی 
دانش  حوزه  در  خوبی  به  خصوصی  بخش  افزود: 

بیشتر  ورود  برای  ریزی  برنامه  و  شده  وارد  بینان 
بخش خصوصی انجام شده است. 

گذاری  سرمایه  ما  که  جایی  هر  داد:  ادامه  وی 
سرمایه  آن  برابر  چندین  خصوصی  بخش  کردیم 
نهادینه  کشور  در  را  باور  این  و  است  کرده  گذاری 

کرده ایم که پژوهش کار اقتصادی است. 
در  بنیان  دانش  حوزه  ورود  به  اشاره  با  ستاری 
ریزی  برنامه  گفت:  نیز،  کشور  ــودرو  خ صنایع 
برای سال آینده در حوزه خودرو انجام دادیم ولی 
صنایع بزرگ ما بر اساس اکوسیستم دیگری رشد و 

طراحی شده است. 
وی افزود: اکوسیستم ما در حوزه صنایع خودرو 
سازی هیچگاه بر پایه دانش نبوده و کار پژوهشی 

در آن انجام نشده است. 
بر  ابــتــدا  از  کــه  صنعتی  داشـــت:  اظــهــار  وی 
دانشی  کار  گرفته،  شکل  خارجی  مونتاژ  اساس 
نیست و ما برنامه خاصی را آغاز کردیم که در این 
از  تعدادی  با  پژوهشی  کار  برای  مذاکراتی  راستا 

کارخانجات خودرو سازی انجام شده است. 

معاون رئیس  جمهوری در مشهد:

مدیرعامل راه اهن ایران:استارت  آپی که در ایران ایجاد شده در منطقه بی نظیر است
صادرات ریلی کشور 140درصد رشد 

داشته است
مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی گفت: 
صادرات امسال حمل و نقل ریلی کشور 140 درصد و 

ترانزیت آن 40 درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایرنا، سعید محمد زاده روز دوشنبه در حاشیه 
مراسم بهره برداری از هفت طرح عمرانی راه آهن نیشابور 
افزود: سهم راه آهن کشور در بخش ترانزیت کاال به 14 
درصد رسیده که برای افزایش آن نیازمند تامین ناوگان از 

سوی بخش خصوصی هستیم.
وی با بیان اینکه بودجه امسال سازمان راه آهن حدود پنج 
درصد کاهش یافته است اظهار داشت: از یک هزار و 300 
واگن موجود در ناوگان راه آهن کشور 750 واگن نیازمند 

تعمیر و بازسازی با مبلغ هشت هزار میلیارد ریال است.
وی گفت: میزان بار حمل شده توسط شبکه ریلی کشور 
در سال جاری نسبت به سال گذشته 1۸ درصد افزایش 
یافته است که تا پایان امسال به 35 میلیارد ُتن کیلومتر 

می رسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در حالی که این میزان 
از سال ۸4 تا ۹2 از 1۹ و نیم میلیارد ُتن کیلومتر به 22 و نیم 
میلیارد رسیده بود طی چهار سال گذشته به 30 میلیارد تن 

کیلومتر افزایش یافت.
جابجایی مسافر از طریق سیستم ریلی کشور 17 درصد 

افزایش یافت
وی اظهار داشت: سال گذشته 13 میلیارد و 600 مسافر 
از طریق سیستم ریلی کشور جابجا شدند و امسال میزان 
رشد مسافر در مسیر ریلی تهران به مشهد 17 درصد و در 

کل کشور 13 درصد افزایش داشته است.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه ناوگان مسافربری راه 
آهن کشور کاهش یافته و هزینه سرمایه گذاری و نگهداری 
در این بخش گران است در حال فراهم آوردن تسهیالتی 
با استفاده از تبصره 1۸ قانون بودجه برای توسعه ناوگان 
مسافربری و باری راه آهن کشور از طریق بخش خصوصی 

هستیم.
وی ادامه داد: به دلیل کنترل قیمت بلیط قطارها در 
سالهای گذشته سرمایه گذاران در این بخش دچار ضرر 
شدند که در صورت عدم مدیریت، شاهد عدم رغبت سرمایه 

گذاران برای ورود به این بخش خواهیم بود.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه حجم عمده ای از زائران 
حضرت امام رضا )ع( از ایستگاه نیشابور تردد می کنند 
مراحل مطالعاتی احداث مجموعه بزرگ خدماتی و رفاهی 

در این محل در دست اجراست.
نقش راه آهن در توسعه نیشابور

فرماندار نیشابور نیز در این مراسم گفت: راه آهن نیشابور 
دارای ظرفیت فراوان برای پیشرفت است و نقش آن را در 

توسعه نیشابور نمی توان نادیده گرفت.

خبر

قسمت  نهم
حمیدرضا محمدیان، معاونت بازرگانی هواپیمایی آسمان 
مسئول  کارمند  تایید  با  فقط  ذیل  خطرناک  کاالهای 
دان  جامه  عنوان  ابه  هواپیما  توسط  حمل  به  مجاز 

پذیرش شده مي باشند.
 دي اکسید کربن )یخ خشك(

هنگام کاربرد به منظور بسته بندي فاسد شدني تا 2 
کیلو گرم به ازاي هر مسافر مشمول کاالهاي خطر ناك 

IATA قرار نمي گیرند 
مهمات ورزشي:

و  اسلحه  فشنگ   ( مهمات  حفاظتي،  جعبه هاي 
سالح هاي کوچك ( ا زنوع S 1.4 قابل استفاده جهت 
ورزش، تا 5 کیلو گرم براي هرمسافر به منظور استفاده 
همان فرد، به غیر از مهمات موشك هاي آتش زا و محترقه 
تعداد  یا  زیك  ا  نباید  مسافر  چند  براي  مجاز  مقدار   .

بیشتري از بسته ها یکي گردد.
ویلچرها و این قبیل وسایل داراي باتري خشك

باتري را جدا و دو سر باتري ویلچرها و این قبیل وسایل 
داراي باتري تر را در برابر مدار کوتاه عایق بندي نموده و 
باتري را با رعایت ایمني کامل به ویلچر متصل مي گردد.

خورا ك پزهاي سفري و مخزن هاي سوخت
با تایید مسئول، خوراك پزهاي سفري و مخزن هاي 
سوخت خوراك پزهاي سفرس داراي سوخت مایع قابل 
اشتعال و فقط در صورت تخلیه کل سوخت مایع خوراك 
پز سفري یا مخزن سوخت آن و انجام عملیات بي خطر، 

به عنوان جامه دان پذیرش شده قابل حمل است.
کاالهاي قابل پذیرش بدون تایید کار مند مسئول در 

جامه دان پذیرش شده
داروهاي غیر رادیو اکتیو و لوازم بهداشتي و دارویي

شامل افشانه ها و اسپري ها. از قبیل : اسپري ها ي 
مو، عطر، لوسیون، داروها و افشانه ها.

حمل افشانه ها بدون داشتن خطرات جانبي، جهت 
دان  جامه  عنوان  به  خانمگي،  یا  ورزشــي  استفاده 
پذیرش شده مجاز است.مجموع وزن خالص تمام این 
لوازم براي هر مسافر یا هر یك ا زاعضاي گروه نباید از 
M1100 تجاوز نماید ضمن اینکه وزن خالص هر یك از 
این لوازم نیز نباید بیش از نبم کیلو گرم یا نیم لیتر باشد.

آسمان
نکات پرواز

چرمشهر تنها شهرک صنعتی آالینده خراسان رضوی است

قاضی زاده: در چهل سال 
گذشته اگر پدران ما نه 

گفتن را آموخته بودند، 
بسیاری از مشکالت حل 

می شد

,,

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: اخیرا برخی از عزیزان 
مدام از کلمه فتنه ۹۸ استفاده می کنند که این نشان می دهد 
اقدامات  دنبال  به  ثروت  و  قدرت  صاحبان  و  سایه  در  دولت های 
را صید  آلود ماهی خود  از فضای گل  و  ببرند  بین  از  را  تا وحدت  دیگری هستند 

کنند.
سوی  از   ۹۸ فتنه  ایجاد  و   FATF پیرامون  که  اظهاراتی  درباره  بنیادی   بهروز  
در   FATF موضوع  داشت:  اظهار  می  شود،  مطرح  تریبون  صاحب  افراد  برخی 

سطح کالن و حاکمیت مورد بحث قرار گرفته است.
اینکه مقام معظم رهبری  بیان  با  امید مجلس شورای اسالمی  عضو فراکسیون 
نیز در خصوص FATF نظراتی داشتند و نظر ایشان نیز در مجلس شورای اسالمی 
معظم  مقام  سخنان  ما  فصل الخطاب  مختلف  مسائل  در  کرد:  بیان  شد،  قرائت 
رهبری است و در این زمینه نیز قطعا نظر ایشان برای همه فصل الخطاب است و 

نباید خارج از آن در این زمینه اظهار نظری شود.
وی افزود: در این شرایط مجلس شورای اسالمی نیز با حضور نمایندگان ملت 

که  است  بوده  این  آرا  برآیند  دارد،  وجود  نظرات  همه  به  نسبت  که  احترامی  با  و 
مساله FATF در مجلس تصویب شود، نهادهای نظارتی، شورای نگهبان و مجمع 

تشخیص مصلحت نظام نیز در حال بررسی هستند.
ادامه   ،۹۸ سال  خصوص  در  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  به  اشاره  با  بنیادی 
داد: سخنان مقام معظم رهبری برای همه هشدار بود، قطعا در سال ۹۸ با توجه 
به تحریم ها و بروز آثار اقتصادی آن، کاستی ها برجسته تر خواهد شد که باید تالش 

بیشتری برای تحت پوشش قراردادن این مشکالت شود.
باید حواس  افزود: کسانی که تریبون رسمی دارند و شناخته شده هستند  وی 
خود را جمع کنند تا از زبان آن ها مسائل وحدت شکن مطرح نشود و اگر این کار 

اتفاق رخ دهد، قطعا آسیب اول به خودشان خواهند رسید.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در وقایع دی ماه ۹6 
هم دیدیم که جرقه آن از کجا زده شد و آسیب های آن به چه کسانی وارد شد، بیان 
ببریم که قطعا مشکالت  پیش  امنیتی شدن  به سمت  را  نباید فضا  نظرم  به  کرد: 

کشور بیشتر خواهد شد.

وضعیت  به  اشــاره  با  مجلس  مرزنشینان  فراکسیون  رئیس 
مرزهای شرقی کشور، گفت: رونق بخشیدن به زندگی مرزنشینان، 
بازگشایی بازارچه های محلی و تقویت امکانات مرزبانان الزمه تحقق 

امنیت پایدار مرزهای این مناطق است.
جلیل رحیمی جهان آبادی در توضیح اهمیت مرزهای شرقی کشور و ضرورت ارتقاء 
امنیت این مرزها، گفت: نیروهای ارتش جمهوری اسالمی ایران اخیرا در مرزهای شمال 
شرق کشور مستقر شدند و از سوی دیگر نیروهای مرزبانی و سپاه پاسداران برای امنیت 
مرزی در این منطقه حضور دارند. نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس 
شورای اسالمی، تصریح کرد: در حوزه امنیت مرزهای شرقی به دو نکته باید توجه 
ویژه کرد؛ تا مادامی که در مناطق و شهرهای مرزی شاهد توسعه نیافتگی، بیکاری، 
فقر، مهاجرت و عدم امکانات برای زیست اولیه باشیم، تحقق امنیت پایدار امکان پذیر 
نیست. وی با تاکید بر اینکه امنیت پایدار تنها با تجهیزات و انسداد نیروهای نظامی در 
مرز امکانپذیر نیست، تصریح کرد: هر کسی که نگاه به امنیت شرق داشته باشد باید در 
این مناطق توسعه اشتغال، درآمدزایی و رونق اقتصادی را در اولویت قرار دهد تا مردم 

این مناطق را رها نکند، اصلی ترین عامل امنیت مرزها در طول تاریخ مردم، بزرگان قومی 
و معتمدان محلی بودند. این افراد آمادگی حفاظت از مرزها را دارند منتهی زمینه زندگی 
آنها در مرز باید تعبیه شود. رحیمی جهان آبادی با اشاره به وضعیت همسایگان شرقی 
ایران، گفت: دولت پاکستان و افغانستان فاقد حاکمیت قدرتمند امنیت در مرزهای 
مشترک هستند اما با تعامل بیشتر می توان امنیت پایدار را محقق کرد. متاسفانه بخشی 
از مشکالت و ضرورت توجه به مرزهای شرقی به دلیل ناامنی در محدوده مربوط به 
همسایگان شرقی است. وی تاکید کرد: مرزهای شرقی باید به یکی از اولویت های 
توسعه کشور، امنیتی و اجتماعی- فرهنگی کشور بدل شود زیرا این نگاه که مرزهای 
شرقی هیچ مشکل ندارد، درست نیست. فراکسیون مرزنشینان هم این موضوعات را به 
طور جدی دنبال می کند. رئیس فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه تعیین تکلیف الیحه مناطق آزاد سرخس و دوغارون نیز به تقویت مرزهای مناطق 
شرقی کمک می کند، ادامه داد: در اواخر این هفته همایشی در خراسان رضوی برگزار 
می شود که در این همایش تالش می کنیم موضوع تغییر نگاه به مرزهای شرقی با هدف 

تحقق توسعه پایدار را دنبال کنیم.

بنیادی
صاحبان تریبون مراقب اظهارات وحدت شکن خود باشند

رحیمی جهان آبادی 
مرزنشینان محور تحقق امنیت هستند

 
استانداری  امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  سابق  معاون 
خراسان رضوی گفت: ما باید نگران باشیم که زمانی مردم 

مشکل را با عدم مشارکت به حاکمیت نشان ندهند. 
به گزارش ایسنا، محمدرحیم نوروزیان اظهار کرد: هشداری 
نگاه  از  ناشی  واقــع  در  دادنــد  ــاره سال ۹۸  درب رهبری  که 
همه جانبه داشتن به مسائل، روش ها، شیوه ها و تاکتیک هایی 
است که دشمن در سال های گذشته در مقابل ما، انقالب و 
کشور داشته و این هشدار ناظر بر این موضوع بود که دشمن 

را دست کم نگیریم. 
وی افزود: عده ای بیان می کنند که رئیس جمهور آمریکا یک 
تاجر است و نمی فهمد که چکار می کند و با این نگاه دشمن 
را دست کم می گیرند، در حالی که آمریکا یک سیستم بوده، 
قدرتمند است و اقتصادش در دنیا به قدری قوی بوده که با 
همین قدرت تحریم هایی را به کشورهای دیگر تحمیل می کند. 
طبیعی است که پشت چنین سیستم قدرتمندی مشاورین، 
اتاق های فکر و افرادی هستند که مشاوره می دهند. از نظر 
شخصی و خصوصیات فردی ممکن است صحبت هایی در 
خصوص رئیس جمهور آمریکا بیان شود اما او یک عنصر در 
درون یک سیستم بوده و این سیستم او را هدایت می کند که 

منافع خود را تا حدی می شناسد و می داند که چه می کند.
نوروزیان بیان کرد: از همین منظر مفهوم سخن مقام معظم 
رهبری این است که دچار غفلت، خوشبینی و یا کوتاهی 
نشویم. ممکن است که بیان کنیم توطئه های آمریکا نقش برآب 
شد اما اینگونه نیست بلکه او دائما طرح ریزی می کند. تمرکز او 
صرفا بر مسائل اقتصادی نیست و در تمام حوزه ها برنامه دارد 

و تمرکز می کند. 
استانداری  امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  سابق  معاون 
خراسان رضوی با بیان اینکه یکی از مشکالتی که می تواند 
هر انسانی را در مسائل شخصی تا حکومتی دچار مشکل 

کند، غافلگیری است، عنوان کرد: ما نباید غافلگیر شویم و 
خوش خیال نباشیم. آمریکایی ها تالش و هیاهو کردند که 
13 آبان اقداماتی خواهند کرد در حالی که فضاسازی بود و 
می خواستند به اصطالح قبل از مرگ آن را سرکسی بیاورند 
و ایرانی ها را دچار مشکل کنند. مانور دادند و در داخل نیز 

متاسفانه ندانسته بر این آتش دمیدند. 
وی ادامه داد: عده ای نیز انگیزه دارند که چنین سوژه هایی 
را پیدا کنند و بر سر دولت بزنند. این مساله در بوق و کرنا شد 
اما اتفاقی نیفتاد و بعد از آن تالطم، نوسانات بازار و وضعیت ما 
بهتر شد، البته این امر نباید منجر به غفلت ما شود. هشدار مقام 
معظم رهبری به این معنا بود که ما باید برای آینده برنامه ریزی 
کنیم و همانگونه که دشمن سناریوهای متعدد دارد و برای آینده 
برنامه ریزی می کند، ما نیز باید آینده نگری داشته، برنامه ریزی 
کنیم و دچار غفلت نشویم. این عرصه، عرصه مقابله است. 
آن ها دائما در تالش هستند تا ما را به شیوه ای که خودشان 
می خواهند دربیاورند. نوروزیان با اشاره به اینکه من نمی خواهم 
دیپلماسی و کار سیاسی را نفی کنم که در جای خود می تواند 
کمک کند، تصریح کرد: در برجام نیز دیپلماسی قوی ما بود 
که برخی به کل می خواهند بیان کنند که برجام از اساس 
و مبنا اشتباه بوده و این افراطی است اما در عین حال روش 
دیپلماسی درست منجر به این شد که ما بعد از برجام به 
شرایطی برسیم که در حال حاضر علیرغم اینکه آمریکایی ها از 
برجام خارج شدند، می خواهند ما را تحریم کنند و در دنیا تنها 
بگذارند، خودشان تنها ماندند و اگر هم فشاری می آورند قدرت 

اقتصادی آن ها است که بسیاری را ناچار می کند.
ما از نظر قدرت، منطق، قوانین بین الملل و اصول دیپلماسی 

دست برتر را داریم
استانداری  امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  سابق  معاون 
قوانین  منطق،  قدرت،  نظر  از  کرد:  بیان  رضوی  خراسان 
بین الملل و اصول دیپلماسی این ما هستیم که دست برتر 

را داریم. حتی در درون خود آمریکا نیز اختالف است. این 
همان کار دیپلماسی بوده که من به آن معتقد هستم و باید 
وجود داشته باشد. معنای صحنه تقابل و تضاد این نیست که 
کار دیپلماسی نکنیم و رابطه خود را با دنیا قطع کنیم، آن رابطه 
باید وجود داشته باشد، باید کار دیپلماسی فعال کنیم و در آن 
عرصه پنجه در پنجه آمریکا بندازیم تا نشان دادیم می توانیم 
اما از طرف دیگر نیز باید بدانیم همانگونه که ما به آمریکایی ها 

اعتماد نداشتیم، آن ها نیز به ما اعتماد ندارند. 
وی خاطرنشان کرد: اینکه مقام معظم رهبری فرمودند که 
در سال ۹۸ ممکن است دشمن طراحی های بیشتری داشته 
باشد، قاعدتا اینگونه است. آن ها تالش دارند که ما را تسلیم 
خواسته های خود کنند، ما نیز باید تالش کنیم تا راه ها و 
شیوه های جدیدی را انجام دهیم. ما در درون خود مشکالتی 
تمام  وجود  با  باید  کنیم.  اصالح  را  آن  باید  ابتدا  که  داریم 
اختالف نظرهایی که وجود دارد، یکپارچه، یک دست و یک صدا 
باشد.  نوروزیان اضافه کرد: در بیرون نیز باید بتوانیم مقابل 
زیاده خواهی آمریکا بایستیم، آمریکا تنها با ما این کار را انجام 
نمی دهد بلکه با چین که شریک تجاری اش است و با اروپایی ها 
که هم پیمان او هستند نیز دچار مشکل است. آمریکا خود را 
هژمونی برتر می داند و می خواهد با استفاده از زور و قدرت نظر 
خود را تحمیل کند. این تنها در مقابل ما نیست، بنابراین این ما 
هستیم که باید کارهایمان را به گونه ای تنظیم کنیم که هم ملت 
در داخل آسیب کمتری ببینند و هم بتوانیم در عرصه بین الملل 

حرف خود را به کرسی بنشانیم.
دشمن امید بسته که در داخل اغتشاش ایجاد کند 

استانداری  امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  سابق  معاون 
با بیان اینکه بیشتر تالش آمریکایی ها در  خراسان رضوی 
عرصه اقتصادی، جهانی، بین المللی و سیاست های خارجی 
است، عنوان کرد: اما بیشتر امید بستند که در داخل بتوانند 
اغتشاش به وجود آورند و یاس و ناامیدی ایجاد کنند. ما در سال 

۹۸ انتخابات را در پیش داریم. مهم ترین مساله ای که روی آن 
تمرکز خواهند کرد این است که اوال انتخابات سال آینده برگزار 
نشود و اگر هم برگزار شود، نهایتا با یک مشارکت حداقلی باشد.

مشارکت  که  کنیم  تالش  متقابال  باید  ما  کرد:  بیان  وی 
زمانی  نیز  حداکثری  مشارکت  و  گیرد  صورت  حداکثری 
صورت می گیرد که اعتماد حداکثری به وجود آید. اگر مردم 
به سیستم و حاکمیت اعتماد کنند و اطمینان داشته باشند، 
قاعدتا مشارکت حداکثری ایجاد خواهد شد اما اگر اینگونه 
نباشد، ما حتما با خطر مشارکت حداقلی مواجه خواهیم شد 
که خطر بزرگی است.  نوروزیان گفت: دشمن با فشار اقتصادی 
و سیاسی می خواهد که اعتماد و مشارکت مردم را از بین ببرد. 
ما باید تالش کنیم تا در هر کجا و در هر صحنه ای که هستیم 
با مردم با صراحت، شفافیت و صداقت صحبت کنیم و تالش 
نماییم که اعتماد مردم جلب شود و مردم با امید به تغییر، 

اصالح و حل مشکالت پای کار بیایند. 
استانداری  امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  سابق  معاون 
درس  گذشته  از  باید  کــرد:  خاطرنشان  رضــوی  خراسان 
بگیریم که تجربه آموزی نکته مهمی است، به ویژه افرادی که 
نمی خواهند حرف مردم را بشنوند و برای رای مردم احترامی 
قائل نیستند باید بدانند که اگر شعاری می دهیم و از مشارکت 
مردم  اگر  که  است  این  مفهومش  مردم صحبت می کنیم، 
رای دادند، مشارکت کرده و فرد یا جریانی را انتخاب کردند، 
مطالباتی دارند و دنبال این هستند که تحقق پیدا کند، اگر از 
فردای انتخابات معلوم شود که آن مطالبات نه تنها تحقق پیدا 
نمی کند بلکه موانعی وجود دارد و افرادی مانع هستند، این امر 

مردم را دلسرد و مایوس می کند. 
وی در خصوص یکی از اشکاالت وارده به دولت دوم روحانی، 
در  و  داشتند  خواسته هایی  و  مطالبات  مردم  کرد:  تصریح 
انتخاباتی با رقابت شدید شرکت کردند که توقع آن ها این بود نه 
همه بلکه بخش عمده ای از مطالبات، شعارها و خواسته هایی 

که دارند عملیاتی شود اما متاسفانه هم خود دولت در این 
حوزه کوتاهی هایی کرد و هم رقبا و مخالفین دولت یادشان 
رفت که رای مردم را به دست نیاوردند اما برخی طلبکارانه مانع 
مطالبات مردم شدند و مانع هم هستند، این مساله مهم است 
و نباید آن را از نظر دور داشت. نوروزیان در تجمع دی ماه سال 
گذشته در مشهد، گفت: حداکثر افرادی که در میدان شهدا 
جمع شدند، به طور میانگین 2 هزار نفر بودند، در شهری که 
3 میلیون و 500 هزار نفر جمعیت دارد. این تعداد در همان 
ساعات اولیه بوده که هنوز شعارهای انحرافی داده نشده و 
شعارها در اعتراض به گرانی بود، بعد رویکرد ضد دولت داشت و 
بعد از آن شعارها از یک سری خط قرمزها عبور کرد و کل نظام 
را در برگرفت که در آن زمان جمعیت پراکنده شد و در انتها 150 
تا 200 نفر باقی ماندند و دیگر ادامه پیدا نکرد. تنها شب بعد در 
پارک ملت با همین جمعیت برای چند دقیقه ادامه یافت و بعد 

از آن دیگر در مشهد مشکلی نداشتیم.
مردم روش اعتراضی همچون تجمعات دی ماه سال گذشته را 

نمی پسندند
استانداری  امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  سابق  معاون 
خراسان رضوی اضافه کرد: من نمی گویم که مردم معترض 
نبوده و نیستند اما مردم این روش را نپسندیدند و آن افراد 
قاطبه مردم نبودند. ما در مشهد دو شب مشکل داشتیم که 
افراد عمدتا بین سنین 15 تا 30 سال و میانگین 17 یا 1۸ سال 
و با جمعیت اندک بودند. مردم در همان زمان در پارک تفریح 

خود را داشتند و هیچ همراهی با این حرکت نشد. 
وی بیان کرد: مردم حتما به شرایط موجود معترض هستند 
اما این روش را انتخاب نکردند. مردم ایران به آن بلوغ، فهم و 
درک سیاسی الزم رسیدند و حتما این نظرات خود را در روز رای 
نشان خواهند داد، به همین دلیل ما باید نگران باشیم که زمانی 
مردم مشکل را با عدم مشارکت به حاکمیت نشان ندهند. آن 
حرکت ها، حرکت های افراطی خرابکارانه ای بود که برخی افراد 

بازی خوردند و ممکن است عده ای بر اثر ناراحتی تصور کنند 
که این روش مناسب است. بعد از آن نیز بیش از 100 فراخوان 
داده شد که هیچ کس اعتنایی به آن ها نکرد. این نشان می دهد 

مردم متوجه هستند که این روش برخورد نیست.
نوروزیان خاطرنشان کرد: دشمن همیشه تالش می کند که 
خواست عمومی را به آن شیوه و روش ها بکشاند، البته ما باید 
فرصت و فضا به مردم بدهیم تا بتوانند تجمعات خود را داشته 
باشند. ما در دوره ای که در استانداری بودیم به فرمانداران اعالم 
کردیم مکان هایی را مشخص کنند که انجام شد و باید ادامه 
پیدا کند و عملیاتی شود تا مردم بتوانند تجمعات خود را در 
چارچوب انجام دهند. روش های نادرست اعتراضی خط قرمز 
نظام است و طبیعتا نباید اجازه داد که امنیت مردم به هم بخورد 

زیرا خون های بسیاری پای این نظام ریخته شده است.
شرایط برای فعالیت احزاب در کشور مناسب و مساعد نیست
استانداری  امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  سابق  معاون 
خراسان رضوی با اشاره به اینکه متاسفانه شرایط برای فعالیت 
احزاب در کشور مناسب و مساعد نیست، تصریح کرد: خود 
سرمایه  سنجش  در  هستند.  مشکالتی  دچار  نیز  احــزاب 
اجتماعی که سازمان اجتماعی وزارت کشور در سال ۹3 انجام 
داد، نگاه مردم بررسی شد که در آن احزاب در کنار نهادهای 
اجتماعی جزو نهادهایی بودند که مردم کمترین اعتماد را 
به آن ها داشتند. ما چنین مشکالتی را از نظر ساختاری در 
جامعه خود داریم، بنابراین میدان مانور و قدرت احزاب بیش 
از این نیست. وی اضافه کرد: احزاب موضع می گیرند، حرف 
می زنند و بیانیه می دهند اما قدرت احزاب و مانور آن ها در کشور 
بیش از این نیست. ما کار حزبی انجام نمی دهیم، حتی زمانی 
که احزاب لیستی را برای انتخابات مطرح می کنند، جریان و 
اتفاقی موجب می شود که حزب در آن بستر و جریان قرار گیرد. 
اینگونه نیست که حزب لیست دهد و به آن رای دهند. نقصی 

وجود دارد که باید آن را برطرف کنیم. 

گفت و گوخبر
معاون سابق سیاسی استاندار خراسان رضوی با اشاره به مشکالت مردم مطرح کرد

نگرانی از عدم مشارکت 

دفاع تمام قد علی نوبخت از محمد باقر نوبخت با چاشنی حمله به وزیر 

! کرد  ثابت  را  برادریش  مجلس  نماینده 
مشخص  رضــوی  قدس  آستان  جدید  قائم مقام 
سازمان  مدیرعامل  امین،  فاطمی  رضا  شدسید 
قائم مقام  عنوان  به  رضوی  قدس  آستان  اقتصادی 

جدید آستان منصوب شده است.
سازمان  مدیرعامل  امین،  فاطمی  رضــا  سید 
قائم مقام  عنوان  به  رضوی  قدس  آستان  اقتصادی 
جدید آستان منصوب شده اما تأکید شده که بدون 
رسانه ای  عمومی  به صورت  خبر  این  تولیت،  مجوز 

نشود.
سوی  از  نیز  وی  حکم  که  است  حاکی  شنیده ها  
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی امضا 

شده و خبر آن به زودی رسانه ای خواهد شد.
مقام  در  امــیــن  فاطمی  عملکرد  از  رضــایــت 
مدیرعاملی سازمان اقتصادی آستان، مهم ترین علت 

انتصاب وی به این سمت عنوان شده است.
پیش از این در برخی محافل، از صولت مرتضوی، 
رهبر،  فرهاد  اصل،  ابراهیمی  اصغر  نیکزاد،  علی 
عنوان  به  مصلحی،  حیدر  و  میرکاظمی  مسعود 
بختیاری،  مرتضی  جایگزینی  احتمالی  گزینه های 

قائم مقام آستان قدس رضوی نام برده شده بود.
فاطمی امین، درباره زندگی خود این گونه گفته است:

به  بعدها  آمدم،  دنیا  به  شاهرود  در   1353 سال 
تحصیالت  شدیم.  مشهد  ساکن  خانواده  همراه 
الکترونیک  رشته  در   1371 سال  در  را  دانشگاهی 
اتمام  از  قبل  و  کردم  آغاز  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
ای  مؤسسه  دوستان،  همراه  به  کارشناسی،  دوره 
و  برق  های  پــروژه  انجام  مشغول  و  کردیم  تاسیس 
الکترونیک شدیم. دوره کارشناسی ارشد را در سال 
اقتصادی  های  سیستم  مهندسی  رشته  در   1376
هم  کــردم.  آغاز  صنعت  و  علم  دانشگاه  اجتماعی 
مدیریت  رشته  در  دکتری  دانشجوی  نیز  اکنون 

راهبردی دانش در دانشگاه عالی دفاع ملی هستم.
صرفا  فردی  که  ام  داشته  را  دغدغه  این  همواره 
اجرایی یا صرفا دانشگاهی نباشم. به نظرم می رسد 
و  قوت  به  هم  علمی،  و  اجرایی  مشغله های  ترکیب 
و هم فهم  استحکام کارهای اجرایی کمک می کند 

دقیق تری برای کارهای علمی فراهم می سازد.
کارهای  در  بیشتری  تمرکز  ها  سال  از  برخی  در 
بیشتر متمرکز در  برخی سال ها  و در  علمی داشتم 
نظریه  به  علمی  کارهای  در  بودم؛  اجرایی  کارهای 
پردازی و انجام پروژه های پژوهشی بزرگی پرداختم 
و  بوده  پروژه های ملی  و در کارهای اجرایی مجری 
بخش  در  هم  مدتی  بــوده ام.  وزیر  معاون  نیز  مدتی 
را خودم  کارهایی   و  و کسب  ام  کار کرده  خصوصی 

راه انداخته ام.

خبر
قائم مقام جدید آستان قدس رضوی 

منصوب شد؟



روز  هر  که  می کنم  مشاهده  شهرم  در  اینکه  از 
به  بیشماری  نوازندگان  و  هنرمندان  دیگر  روز  از 
را  انسانهای عاشق موسیقی  و  جرگه آموزش آمده 
می سازند  آشنا  زندگی  خوش  صداهای  دنیای  با 
می کنند  تزریق  جامعه  به  را  لطیف  روحیه  و 
نوازنده و مدرس سه  خوشحالم. محمد میراقازاده 
اقتصاد.  کارشناسی  و  مشهد   1363 متولد  تار، 
سلفژ  کرد.  آغاز  ازنوجوانی  را  موسیقی  آمــوزش 
و  همدانچی  اقایان  از  را  سه تار  ساز  نواختن  و 
ابراهیمی آموخت و در ادامه از محضراستاد محمد 
رضا لطفی و استاد جالل ذوالفنون و استاد بهداد 
بابایی بهره های فراوان برد...از جمله فعالیت های 
اجرای  همچنین  و  موسیقی  وتدریس  ویپژوهش 
می باشد.  متعدد  های  ــوازی  ن گــروه  و  تکنوازی 
عشق  می کند:  شروع  حافظ  با  را  خود  کالم  اول 
دردانه ست و من غواص و دریا میکده /سر فروبردم 

در آن جا تا کجا سر برکنم
اعتقاد  است  مردانه  یا  و  زنانه  تار  سه  ساز  اینکه  به  آیا 

دارید؟ 
سه  جمله  از  سازی  هر  به  نگاه  این  من  خیر، 
برای همه  ما  امروز  را رد می کنم. خوشبختانه  تار  
سازها، آقایان و بانوان نوازنده بسیار حاذقی داریم 
که خود گواه بر این مدعاست. البته در گذشته به 
دلیل جو خاص عرفی و مذهبی در جامعه، ایرانیان 
آزادانه  را  اکنون می توانستند عالیق خود  از  کمتر 
و  هنرمندان  بسیار  کوشش های  ولی  کنند  دنبال 
بهتری  ما شرایط  امروز  نبوده،  بی ثمر  هنردوستان 

را شاهدیم. 
شده  ما  سنتی  موسیقی  وارد  زمانی  چه  از  تار  سه 

است؟ 
عبدالله  میرزا  از  قبل  پیداست  شواهد  از  آنچه 
شیوه  به  ما  موسیقی  فــراهــانــی)12۹7_1222( 
عنوان  تحت  که  آنچه  می شده،  دنبال  دیگری 
موسیقی اصیل در ذهن مخاطب امروز نقش بسته 
است، ریشه در همت میرزاعبدالله دارد که خود او 
نوازنده سه تار بوده و شاید بتوان گفت میرزا اولین 
ما  آنچه  منسجم  صورت  به  که  موسیقیدانی ست 

موسیقی اصیل می نامیم با سه تار نواخته است.
سبك های نوازندگی سه تار را چگونه می بینید؟ 

که  )اساتیدی  گذشته  نوازندگان  اهم  صورت  به 

ما  دست  در  امــروز  انها  از  ی  آثــار 
دنبال  را  کلی  مسیر  دو  هست( 
جمله  از  اساتید  بعضی  اند.  کرده 
سعید  صبا،  ابوالحسن  اساتید 
به  را  تری  وابسته  مسیر  هرمزی 
بعضی  و  انــد  برگزیده  را  اصالت 
)فرزند  عبادی  احمد  استاد  چون 
همان  در  چه  گر  عبدالله(  میرزا 
اصالت ها ریشه داشتند  با توجه به 
نیازها، نوآوری کردند و تغییراتی را 
در سبک و سیاق نوازندگی این ساز 

ایجاد کردند. 
نامداری  اساتید  بعد  نسل  در 
ــون جـــالل ذوالــفــنــون،  ــچ ــم ه
محمدرضا لطفی، حسین علیزاده 
و دیگر بزرگان هر کدام به گونه ای، 
کیفیتی را به این ساز دلربا افزودند. 

تار  سه  ساز  به  شما  آموزشی  نگاه 
چیست؟

به  و  موسیقی  معلم  من  نگاه  در 
بر  عالوه  اصیل  موسیقی  خصوص 
اینکه سعی در آموزش تکنیک های 
باید  مــی دارد  هنرجو  به  ساز  یک 
به  را  هنرجو  ذهــن  آن  با  ــوازی  م
هنری،  عمیق  محتواهای  سمت 
دهد  سوق  هم  احساسی  فلسفی، 
بعد  از  اینکه  بر  عــالوه  هنرجو  تا 
می یابد  ارتقا  نوازندگی  تکنیک 
و  محتوا  به  درستی  ضمنی  توجه 

کیفیت هم داشته باشد. 
طرف  از  تار  سه  انتخاب  دلیل 

هنرجویانتان چیست؟
زمره  در  تار  سه  گفت  می توان 
ایرانی  ســازهــای  پرطرفدارترین 

دالیل  به  این  و  هست  نوازندگان  شمار  لحاظ  از 
مختلفی بوده که از مهمترین آنها این است، کامل 
تار  سه  دارد  دل  در  هنرمند  آنچه  مقصود  بودن) 
امکان بیان آن را دارد(، سبک بودن و قابل حمل 
بودن، قابلیت کوک و همگام شدن سریع با صدای 

خواننده و غیره. 
می شود  باعث  بقیه  از  بیش  که  چیز  آن  ولی 
پیگیری  عاشقانه  آن را  ــاز،  س ایــن  ــداران  ــت دوس
به  که  هست  ساز  این  صوتی  خاص  رنگ  کنند، 
دل  بر  می شود  مرهمی  گاه  تار  سه  نواختن،  گاه 
گاه  و  می نهد  سر  در  عاشقی  شور  گاه  سوخته، 
انسان را به تفکر وا می دارد. زمانی نیز گویی  پیر 
خردمندی است که دستی به ریش سفید می کشد 
را  تو  عشق،  سر  از  یا  و  می کند  توصیه ای  را  تو  و 

رمزی می گشاید. 
نوازندگی امروز سه تار ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
خوشبختانه از لحاظ تکنیک این ساز پیشرفتهای 
باید  اما  داشته،  سازها  سایر  با  همگامی  و  شایان 
داشــت.  محتوایی  بعد  از  نیز  تــری  عمیق  نگاه 
مخدوش  محتوا  که  برسد  مرزی  به  سرعت  نباید 
سرعت  در  تنها  تکنیک  که  نکنیم  فراموش  شود. 
اجرا نیست و سرعت فقط یک جلوه از تکنیک در 

نوازندگیست.  
چگونه  مشهد  در  سنتی  موسیقی  آموزش  فضای 

است؟ 
خراسان  کل  طور  به  و  مشهد  معاصر،  دوره  در 
و  داشته  کشور  موسیقی  در  ویــژه ای  بسیار  نقش 
این  به  را  تاثیرگذاری  و  خوب  هنرمندان  همواره 
معلمان  همت  به  یعنی  این  کرده،  معرفی  عرصه 
موثر عمل  نسبتا  آموزشی  بلد فضای  کار  و  دلسوز 
که  دارد  وجود  نیز  کاستی هایی  البته  و  می کند 
شرح آن مجال دیگری می طلبد. دریغی وجود دارد 
و آن اینکه هنرمندانی که در بستر این خطه رشد 
می یابند چرا برای معرفی و پیشرفت بیشتر ناچارند 
از گنج هنر  و سایر هنر دوستان  بروند  پایتخت  به 

ایشان کم بهره بمانند. 
آیا اعتقاد دارید ساز سه تار ساز دل است؟

احساس  نوازنده  که  است  سازهایی  جز  سه تار 
بسیار قریب و نزدیکی با آن دارد. زیرا آن را در آغوش 
می نوازد.  آن را  خود   پوست  و  ناخن  با  و  می کشد 
می توان گفت این ارتباط مستقیم این امکان را به 
نوازنده می دهد تا بتواند اندیشه و احساس خود را 

تبدیل به صوت دلپسند و دلپذیر کند.
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گفت وگو با نوازنده چیره دست سه تار؛

موسیقی، فارغ از جنسیت است
منتشر  »دیدوان«  عکس  نمایشگاه  دومین  فراخوان 

شد.
و  بردن سطح کمی  باال  منظور  به  ارغــوان  نگارخانه 
و  مشهد  مقدس  شهر  سطح  در  عکاسی  هنر  کیفی 
و  ارائه  و همراهی هنرمندان جهت  همچنین حمایت 
فروش آثار خود، اقدام به برپایی نمایشگاه دوره ای تحت 
به  ارغوان  نگارخانه  لذا  نموده است.  عنوان »دیدوان« 
کلیه  از  فراخوان  این  با  اکسپو  دومین  برگزاری  منظور 
هنرمندان، دانشجویان و عالقه مندان به هنر عکاسی 
دعوت می نماید تا آثار خود را به دبیرخانه این نمایشگاه 

ارائه نمایند.
و  بوده  آزاد  نمایشگاه  این  در  عکاسان  همه  شرکت 
موضوع آن پرتره با رویکرد مشاغل در محل کار است. 
همچنین، هر عکاس می تواند حداکثر 10 اثر ارائه دهد 
و از بین آن ها تنها یک اثر به نمایشگاه راه خواهد یافت. 

عکس ها نیز می تواند رنگی یا سیاه و سفید باشند.
عکس های ارائه شده می تواند با دوربین عکاسی یا 
نیز  ویرایش عکس ها  باشد.  ثبت شده  موبایل  دوربین 
و برش  نور، رنگ، کنتراست، شارپنس  در حد اصالح 

مطلوب بالمانع است.
با    300dpI و  سانتی متر  در 40  عکس ها 30  ابعاد 
از  دارد  حق  نگارخانه  عالوه،  به  است.   JpEG فرمت 
عکس ها برای تبلیغات و مصارف فرهنگی خود استفاده 
مقررات  پذیرش  معنی  به  آثار  ارسال  همچنین،  کند. 
جشنواره بوده و شرکت کننده با امضای فرم اصالت آثار 

به عنوان مالک اثر شناخته می شود.
عکاسان باید مشخصات زیر را در قالب یک فایل ورد یا 
پی دی اف تنظیم کرده و به همراه فایل عکس های خود 

ارایه دهند :
نام و نام خانوداگی، رشته تحصیلی، میزان تحصیالت، 
سال تولد، آدرس، شماره تلفن همراه و نیز مشخصات آثار 
شامل مکان و سال ثبت اثر در فایل ثبت شود و به افرادی 
که آثار آن ها به نمایشگاه راه یابد گواهی  معتبر حضور در 
نمایشگاه ارائه خواهد شد. ضمنا از هر هنرمند که آثار 
تومان جهت  مبلغ ۸0000  یابد،  راه  نمایشگاه  به  وی 

تبلیغات و هزینه های جانبی دریافت خواهد شد.
عالقه مندان تا 2۸ دی ماه مهلت دارند فایل آثار خود را 

جهت تایید ارسال کنند.
نمایشگاه آثار منتخب پس از بررسی و انتخاب از 6 
لغایت 11 بهمن ماه در نگارخانه ارغوان برگزار خواهد 

شد.
عالقه مندان برای دریافت اطالعات بیشتر می توانند 
هرروز صبح ها از ساعت 10 تا 13 و عصرها 17 الی 20 
تماس   37620050 شماره  به  نمایشگاه  دبیرخانه  با 

حاصل نمایند.

مسئول دفتر شعر حوزه هنری خراسان گفت: تکثر و 
تعدد انجمنهای ادبی در مشهد بی رویه و بدون پشتوانه 
علمی و پایه گذاری درست صورت گرفته که یک نقطه 

ضعف است.
روزهای  در  افــراد  اینکه  البته  افــزود:  رجایی  راضیه 
در  گوناگون  ــی  ادب گرایش های  سالیق،  با  مختلف 
مکان های مختلف برای شعرخوانی گردهم بیایند موجب 
در دسترس تر شدن انجمن ها و جذب بیشتر مخاطب 
می شود و یک حسن است اما این شکل تکثر بی رویه و 
پراکندگی زیاد انجمن های شعر بدون شناخت و پشتوانه 

ادبی الزم این محافل را آسیب پذیر می کند.
خراسان رضوی در سامانه جامع امور انجمنهای ادبی 
تاکنون 140 انجمن را به ثبت رسانده که شناسه حدود 
60 انجمن صادر شده و از این تعداد بیش از 50 انجمن 

متعلق به شهر مشهد است.
داد:  ادامه  خراسان  هنری  حوزه  شعر  دفتر  مسئول 
نظر  از  هستند،  همسو  ادبی  جلسات  وقت ها  خیلی 
طیف مخاطب یکسانند و می توانند جمع شوند و فضا 
هم یکسان است و از نظر جغرافیایی و مکانی هم یکی 
هستند اما تجمیع نمی شوند و چنین اتفاقی نمی افتد. 
در چنین شرایطی احساس می شود که مقصود برگزاری 

جلسه است نه شعر.
وی گفت: این تجمیع بازدهی را هم افزایش می دهد 
چون تعدد در یک حد معقولی خوب است اما آسیب های 
این میزان رواج افراطی انجمن های ادبی و شب های شعر 

بیشتر از منافعش است.
فرهنگی،  زمینه های  در  همفکری  ــزود:  اف رجایی 
اجتماعی و ادبی و زاویه داشتن در مورد ماهیت شعر نیز 
یک گزینه مهم برای متعدد و متکثر شدن جلسات ادبی 
می باشد اما مسئله این است که افرادی با جهت گیری های 
همسان در همه این مسائل بازهم جلسات جدا و منفک از 

یکدیگر برگزار می کنند.
وی ادامه داد: انجمن های ادبی صرفا کارکردشان دور 
هم نشستن و شعرخوانی نیست. البته شعر می خوانند 
این  کارکردهای  از  مهمی  بخش  هم  بررسی  و  نقد  اما 
انجمن هاست ضمن اینکه خواندن شعر و دورهم جمع 
شدن انگیزه ای است برای ادامه کار، سرایش و شعر بهتر 
گفتن و ایجاد حس رقابت بین شعرا و آشنایی با شعرای 

پرسابقه.
مسئول دفتر شعر حوزه هنری خراسان گفت: خوب 
و  دانشگاه ها  ادبی  ظرفیت های  میان  تعامل  که  است 
انجمن های ادبی بیشتر شود و مراودات بیشتری وجود 
داشته باشد که البته در سال های اخیر بیشتر شده است. 
هر چند ندیده ام که دانشگاه شاعر بپرورد یعنی فضای 

غالب دانشگاه چنین است.

خبر
فقدان پشتوانه علمی ضعف 

انجمن های ادبی در مشهد است
فراخوان دومین نمایشگاه عکس 

»دیدوان«

خبر

در دوره معاصر، مشهد 
و به طور کل خراسان 

نقش بسیار ویژه ای در 
موسیقی کشور داشته 

و همواره هنرمندان 
خوب و تاثیرگذاری را 
به این عرصه معرفی 

کرده، این یعنی به همت 
معلمان دلسوز و کار بلد 

فضای آموزشی نسبتا 
موثر عمل می کند و البته 

کاستی هایی نیز وجود 
دارد 

,,
خوشبختانه امروز ما برای همه سازها، آقایان و بانوان نوازنده بسیار حاذقی داریم 
که خود گواه بر این مدعاست. البته در گذشته به دلیل جو خاص عرفی و مذهبی در 

جامعه، ایرانیان کمتر از اکنون می توانستند عالیق خود را آزادانه دنبال کنند 

,,

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك گناباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13۹760306013001057 
– 13۹7/06/05 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ذبیح اله اشرافی کاخکی بشماره شناسنامه 4334 و کدملی 0۹1۹121012 صادره از گناباد فرزند حسین در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
631/21 مترمربع پالک باقیمانده شماره 1025 فرعی از 154 اصلی واقع در اراضی کاخک بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای محمد علی اشرافی کاخکی 
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: 97/10/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/26

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالك گناباد

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13۹760306271002717 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سید علی نیازی فرزند سیدرضا بشماره شناسنامه 0۹214013۸۸ صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت117/24متر مربع قسمتی از پالک 60 اصلی 
بخش ۹ مشهد واقع در پنج تن 37 پالک 35 اعیان متعلق به خود متقاضی  و عرصه موقوفه کربالیی حسن دربان 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: ۹۸۹
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/10/11

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه پنج مشهد      

مفقودی

موتور  شماره   47 ع   475 ایران   32 پالك  شماره  به   1972 مدل   52 /1921 ال  تیپ  بنز  سیستم  چوبی  باری  کامیون  سبز  برگ 
میباشد. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  جاللیان  حمیدرضا  به  مربوط   10852343 شاسی  شماره  و   10001705

مفقودی
شماره  و   M  13 /5610396 موتور  شماره   33 ن   289 ایران   36 پالك  شماره  به   1395 مدل   151 تیپ  سایپا  سیستم  وانت  سبز  برگ 

میباشد. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  حامدی  آسیه  به  مربوط   NAS  451100  G  4916968   )VIN( شناسایی 

مفقودی

موتور  شماره   73 ص   365 ایران   32 پالك  شماره  به   1391 مدل  بك   هاچ   206 پژو  سواری  خودرو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  ریاحی  رضا  حسن  به  مربوط   NAAP  03  EDVDJ  593037 شاسی    شماره  و   14880000263

میباشد. ساقط 

خراسان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  جدید  رئیس 
که  طرح هایی  ترین  مهم  از  یکی  گفت:  رضــوی 
کنیم،  اجرایی  داریم  درنظر  جدید  مدیریتی  دردوره 
طرح سالمت، رشد و تعالی انسان و تسریع وتوسعه 

طرح های دانش بنیان است.
به گزارش ایسنا، علی سروری مجد روز دوشنبه در 
رئیس جدید  عنوان  به  معارفه وی  برای  که  مراسمی 
دانشگاه آزاد خراسان رضوی و تکریم از رئیس سابق 
این دانشگاه در محل این دانشگاه آزاد مشهد برگزار 
شد، با بیان اینکه باید ارتباط خود را با اعضای هیئت 
منافع  جهت  در  دانشگاهی  همکاران  سایر  و  علمی 
دانشگاهی بر قرار کنیم، افزود: امید است که بتوانیم 
دانشگاهی  واحــد  این  در  همکاران  فکری  هم  با 
در  را  مستمری  ارتباط  و  برداشته  را  بزرگی  گام های 
با دانشجویان، دانشکده ها، اساتید و اعضای هیئت 
علمی بر قرار کنیم، البته که باید بتوانیم این ارتباط 
المللی  بین  ارتباطات  را در جهت منافع و همچنین 

دانشگاه حفظ کنیم.
ظرفیت های  از  رضوی  خراسان  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  خاطرنشان  است  برخوردار  دیرینه ای  و  علمی 
واحد  ایــن  در  موجود  دانشکده های  حــال  هر  به 
دانشگاهی از این ظرفیت ها برخوردار هستند و امید 
و هنری  ادبی  دیرینه  این  از  بتوانیم  ما هم  که  است 

استان حد اکثر استفاده را داشته باشیم.
رئیس جدید دانشگاه آزاد اسالمی خراسان رضوی 
مهم  از  یکی  نیز  میان  این  در  همچنین  کرد:  اظهار 
ظرفیت های  خراسان  آزد  دانشگاه  ویژگی های  ترین 
مادی و معنوی آن است که در واقع همان بحث منابع 
که  است  فراوانی  مادی  امکانات  همچنین  و  انسانی 

در اختیار دانشجویان قرار دارد.
ظرفیت  دلیل  به  مشهد  کرد:  تاکید  مجد  سروری 
و  ایرانی  غیر  زائــران  سفر  خصوص  در  که  عظیمی 
می آیند،  مشهد  به  سفرها  این  طی  که  نخبگانی 
ایرانی  برای نخبگان غیر  می تواند یک کارگاه خوبی 

باشد که دائما در حال سفر به این شهر هستند.
وی با بیان اینکه امیدواریم در آینده این دانشگاه 
به  دانشگاه های کشور  برترین  از  یکی  واقع  در  که  را 
شمار می رود به رشد و تعالی برسانیم، گفت: در دوره 
مسئله  اسالمی  آزاد  دانشگاه  جدید  مدیریتی  جدید 
مهمی که وجود دارد، در واقع طرح هایی هستند که 
و  رایزنی ها  آزاد  دانشگاه  رئیس  با  آن ها  خصوص  در 

برنامه ریزی هایی نیز انجام شد.
رئیس جدید دانشگاه آزاد اسالمی خراسان رضوی 
از مهم ترین طرح هایی که  ادامه داد: در واقع یکی 

و  رشد  سالمت،  طرح  کنیم؛  اجرایی  داریم  نظر  در 
تعالی انسان و تسریع وتوسعه طرح های دانش بنیان 
اعضای  معاونت ها،  همکاری  با  شاالله  ان  که  است 
این  در  که  دانشجویانی  و  کارکنان  علمی،  هیئت 
این طرح های توسعه ای  بتوانیم  راستا فعالیت دارند 
سروری  برداریم.  را  موثری  گام های  و  برده  پیش  را 
مجد افزود: امیدواریم که از ظرفیت ها و پتانسل های 
آزاد  دانشگاه های  سایر  با  را  دانشگاه  این  که  باالیی 
کشور متمایز ساخته است استفاده کنیم و طرح های 

در نظر گرفته شده را نیز اجرایی کنیم.
و  دانشجویی  هزینه های  صرف  مالی  منابع  95درصد 

دستمزد
آزاد  دانشگاه  سابق  رئیس  جلسه،  این  ادامه  در 
بیش  اسالمی خراسان رضوی گفت: می توان گفت 
از ۹5 درصد منابع مالی این واحد دانشگاهی صرف 
که  شد  دانشگاه  دستمزد  و  دانشجویی  هزینه های 
این امر تنها با همراهی و انضباط همکاران دانشگاه 
محقق شد و به دنبال آن سال گذشته عالوه بر اینکه 

زیان آور نبود بلکه سود آور نیز بود. 
ریزش  ترین  کم  ما  اینکه  بیان  با  نژاد  ملک  مهدی 
رغم  علی  گفت:  داشته ایم،  استان  در  را  دانشجو 
بودیم،  مواجه  آن  با  گذشته  سال  در  که  مشکالتی 
شاهد  مقابل  در  نیز  را  خوبی  اتفاقات  خوشبختانه 
نیز  مالی  مسائل  خصوص  در  اینکه  جمله  از  بودیم 
شاهد اتفاقات خوبی بودیم. سال گذشته را می توان 

سالی سود ده برای این دانشگاه دانست.
وی ادامه داد: این همکاری به میزانی بوده است 
که امسال ۹5 درصد منابع مالی سال گذشته به رقم 

با  که  است  حالی  در  این  و  است  رسیده  درصد   ۸1
مشکالتی نیز در این راستا مواجه بوده ایم.
پرداخت مطالبات و تسهیالت به کارمندان

رئیس سابق دانشگاه آزاد اسالمی خراسان رضوی 
تصریح کرد: در واقع با وجود مشکالت زیادی که بر 
با توجه به منابع دانشگاه،  سر راه ما قرار داشت اما 
توانستیم  برقرار شد  انضباط مدیریتی که  و  مدیریت 
می توان  که  کنیم  مدیریت  را  مشکالت  این  تمامی 
از این میان به پرداخت حقوق پرسنل اشاره کرد که 
بیش از دو سال بود که مطالبات آن ها پرداخت نشده 
بود، همچنین وام هایی را نیز برای کارمندان و پرسنل 
به  آینده  در  که  داریم  نظر  در  دانشگاهی  واحد  این 

آن ها پرداخت خواهد شد.
ملک نژاد تاکید کرد: طبیعتا مشکالتی وجود دارد 
به خاطر مسائلی است که به دانشگاه تحمیل شده 
که در واقع می توان از آن ها به عنوان مشکالت درون 
سازمانی و برون سازمانی یاد کرد و یکی از نمونه های 
بر  سازمانی  درون  مشکل  آن  از  می توان  که  بارزی 
شمرد افت دانشجویان در حوزه تحصیالت تکمیلی 

است.
حوزه های  از  بسیاری  در  ما  ــرد:  ک اظهار  وی 
دانشگاهی شاهد اتفاقات خوبی بوده ایم که در این 
باید  و  کرد  اشاره  بین الملل  حوزه  به  می توان  میان 
گفت که تعداد دانشجویان خارجی بیش از سه برابر 
افزایش پیدا کرد و این استان توانست امروز رتبه یک 
و یا دو را در بین کل دانشگاه های آزاد و غیر آزاد در 
سطح کشور در یک دوره کوتاه یک ساله به این رتبه 

دست یابد.

رتبه علمی ما افزایش پیدا کرد
رئیس سابق دانشگاه آزاد اسالمی خراسان رضوی 
ادامه داد: در حوزه آموزش نیز بالطبع شاهد اتفاقات 
دانشگاه  علمی  رتبه  که  گونه ای  به  بوده ایم  خوبی 
افزایش پیدا کرد، این در حالی است که این دانشگاه 
توانست رتبه اول یا دوم را در سطح کشور از آن خود 
کند و یکی دیگر از این اتفاقات نیز افزایش رشته های 
تحصیلی این دانشگاه است. همچنین در حوزه علوم 
مامایی  و  پرستاری  ارشد  کارشناسی  به  نیز  پزشکی 

ورود پیدا کردیم.
نفر   45 نفر   ۹5 میان  از  همواره  افزود:  نژاد  ملک 
رضوی  خراسان  استان  که  کردند  ورود  رشته  این  به 
بیشترین آمار را داشت، همچنین تحصیالت تکمیلی 
و  اندازی شد  راه  از چند سال  نیز پس  این دانشگاه 

امسال دانشجویانی را خوهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه پژوهش نیز خراسان 
توانست جایگاه  به گونه ای که  را داشت  رشد خوبی 
در  این  و  کند  خود  آن  از  خصوص  این  در  را  خوبی 
 15 جزو  استان  این  از  محصول  سه  که  است  حالی 

محصول برتر شناخته شد.
عنوان  رضوی  خراسان  آزاد  دانشگاه  سابق  رئیس 
کرد: در حوزه اقتصاد مقاومتی کارهای خوبی انجام 
فرماندهی  ستاد  کشور  در  بار  اولین  برای  و  شده 
حوزه های  در  همچنین  شــد،  تشکیل  مقاومتی 
و  حجاب  مداوم،  آموزش های  اجتماعی،  و  فرهنگی 
اتفاقات خوبی  عفاف و گروه های مذهبی نیز شاهد 
شاهد  را  آن ها  شکوفایی  و  رشد  آینده  در  و  بوده ایم 

خواهیم بود

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خراسان رضوی از برنامه های جدید رونمایی کرد؛

سالمت، رشد و تعالی انسان!
خبر

روز گذشته اداره کل انتقال خون خراسان رضوی 
حاضر  حال  »در  که  محور  این  با  کرد  منتشر  پیامی 

ذخایر خونی رو به کاهش است«
از مجاوران و زائران بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( 
درخواست می شود تا با حضور در پایگاه¬ها و اهدای 
این  در  بشتابند.  نیازمند  بیماران  یــاری  به  خون 
اطالعیه با اشاره به کاهش مراجعه مردم به پایگاه ها 
استان  خون  ذخیره  آمار  هوا  بردودت  و  سرما  بدلیل 
خونی  ذخایر  حاضر  حال  در  اســت.  کاهش  به  رو 
موجود کاهش یافته که با ادامه این روند در روزهای 
و مراکز درمانی  نیازمند  بیماران  به  آتی، پاسخگویی 
عمومی  روابط  شد.  خواهد  مواجه  جدی  چالش  با 
نیاز  اینکه  بر  تأکید  با  رضوی  خراسان  خون  انتقال 
پایگاه های  که  نمود  اعالم  هست،  همیشه  خون  به 

اهدای خون مشهد مقدس؛ 
 ( شریعتی  میدان  در  واقع  رضا)ع(  امام  پایگاه   -
تقی¬آباد ( ابتدای خیابان دانشگاه (از ساعت 7:45 

الی 1۸:45 به صورت یکسره(
- پایگاه امید واقع در نبش خیابان شیرازی 3 طبقه 
پایگاه  امید–  اقامتی  و  تجاری  مجتمع  یک  منهای 
منطقه   2۸ شریعتی  بلوار  در  واقع  کریمی  شهید 

قاسم¬آباد
-پایگاه میالد واقع در بلوار استقالل بین استقالل 

2 و 4 
- پایگاه مهر واقع در نبش بلوار ابوطالب 33 

اهدای  داوطلبان  پذیرش  آمــاده  صبح  نوبت  در 
خون هستند. ساعت پذیرش پایگاه ها در نوبت صبح 
اطالعیه  این  در  می¬باشد.   13/15 الی   7/45 از 
ضمن استمداد از کلیه واجدین شرایط اهدای خون، 
پوزش  با  و  تأکید شده  به همه گروه های خونی  نیاز 
پایگاه ها  امکانات  کمبود  بهدلیل  که  داوطلبانی  از 
از  بمانند،  انتظار  در  را  زمانی  مدت  است  ممکن 
خون  قهرمان  اهداکنندگان  همکاری  و  شکیبایی 

تقدیر و تشکر گردیده است

چند قطره زندگی
کاهش ذخایر خونی خراسان رضوی 

جدی است
سرپرست دادسرای جرائم رایانه ای:

به  مسئولیت واگذاری و اجاره حساب 
عهده صاحب کارت است

مرکز  رایانه ای  جرائم  ویــژه  ــرای  دادس سرپرست 
هرگونه  از  ناشی  مسئولیت  گفت:  رضوی  خراسان 
صاحب  برعهده  غیر،  به  حساب ها  واگذاری  و  اجاره 

حساب است.
به  اینکه  به  ــاره  اش با  حــقــدادي  مهدی  قاضي 
مي شود  داده  هشدار  بانکی  حساب های  دارندگان 
واگــذاری  و  اجــاره  هرگونه  از  ناشی  مسئولیت  که 
است،  حساب  صاحب  برعهده  غیر،  به  حساب ها 
افزود: طبق نتایج تحقیقاتی که در پرونده های قمار 
برخی  متاسفانه  است،  شده  حاصل  کالهبرداری  و 
گردانندگان  مالی  پیشنهادات  حسب  شهروندان  از 
افتتاح  به  اقدام  کاله برداران  و  قماربازی  سایت های 
حساب در بانک ها متعدد نموده و اطالعات حساب و 
کارت بانکی خود را در قبال دریافت مبالغی بصورت 
قرار  حرفه ای  مجرمان  اختیار  در  ماهیانه  با  آنی 
و  اصلی  مجرمان  فرار  سبب  اقدام  این  که  می دهند 
کالهبرداری  پرونده  با  حساب  صاحب  شدن  درگیر 
و قمار با شکات متعدد در سرتاسر کشور می شوند و 
زیان گسترده  و  پولشویی  باعث  این طمع  نهایت  در 
صاحبان  قانون  منظر  از  که  می شود  مالباختگان 
قابل  جرم  شریک  حتی  و  معاون  عنوان  به  حساب 

تعقیب خواهند بود.
به هیچ وجه  باشند،  افزود: شهروندان مراقب  وي 
اختیار  در  را  خود  بانکی  کارت  و  حساب  اطالعات 
صمیمی ترین دوستان و آشنایان خود قرار ندهند تا 

درگیر اتهام و پرونده قضایی نشوند.
مرکز  رایانه ای  جرائم  ویــژه  ــرای  دادس سرپرست 
خراسان رضوی تصریح کرد: بانک مرکزی به وظایف 
و  بخشی  انتظام  راستای  در  خود  قانونی  تکالیف  و 
بر  هدفمند  و  شدید  نظارت  اعمال  و  محدودسازی 

حساب ها عمل کند .
ندارد  وجود  قانونی  توجیه  افزود:هیچ  حقدادی 
که یک شخص بدون احراز منشا درآمد حساب های 
متعدد در یک بانک یا حساب در تمام بانک ها داشته 

باشد.
وقوع  از  پیشگیری  الزمــه ی  اینکه  بیان  با  وی 
ضدپولشویی  سیستم  یــک  تعریف  پولشویی، 
پایگاه های  می بایست  کــه  ــت  اس الکترونیک 
تمامی  تا  کرد  ایجاد  سیستم  این  در  متعددی 
انتهای  تا  ابتدا  از  حساب ها  مالی  تراکنش های 
به  همچنین  کــرد:  بیان  گیرند،  قــرار  رصد  مــورد 
محض تردید در مبدا درآمدی بتوان پیگیری دقیق 
سیستم  در  موضوع  این  متاسفانه  که  داد  انجام 

است. مانده  مغفول  بانکی ما 

علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
پزشکی مشهد گفت: بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده پروژه 
دهه  با  همزمان  کامیاب  شهید  بیمارستان  اورژانــس 

مبارک فجر به بهره برداری خواهد رسید.
مدیران  با  نشست  در  دوشنبه  روز  بدیعی  شاپور 
بیمارستانی افزود: قرار است پروژه اورژانس بیمارستان 
شهید کامیاب همزمان با دیگر مناطق کشور در قالب 
ویدئو کنفرانس و با حضور وزیر بهداشت به بهره برداری 

برسد.
شهید  امــدادی  بیمارستان  متمرکز  اورژانــس  پروژه 
کامیاب به منظور گسترش خدمات از محل اعتبارات 
پروژه های عمرانی دانشگاه با زیر بنای 4 هزار و 500 
متر مربع در 3 طبقه آغاز شده است و هم اکنون ۸5 

درصد پیشرفت کار دارد. معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد با اشاره به در حال ساخت بودن پروژه 
ــس  اورژان ساخت  و  نــژاد  شهید هاشمی  بیمارستان 
اظهار  بستری  تخت  یکصد  با  قائم)عج(  بیمارستان 
کرد: با رایزنی های انجام شده با معاونت درمان وزارت 
دو  این  نیاز  مورد  تجهیزات  امسال  پایان  تا  بهداشت، 

پروژه باید پیگیری و تامین شود.
پوشش  زیر  بیمارستان های  در  اینکه  بیان  با  بدیعی 
ارائه خدمات کمی و  اقدامات گسترده ای در راستای 
کیفی اجرا شده است خاطر نشان کرد: در بازدیدهای 
محسوس و نامحسوس که از سوی وزارت بهداشت از 
بهبود  و  توسعه خدمات  انجام می شود،  مراکز درمانی 

فرایندها و ارتقاء جایگاه دانشگاه محسوس است. 

دانشگاه  پژوهشی  مــعــاون 
علوم پزشکی مشهد گفت: بحث 
سلول های بنیادی و طب بازساختی 
شمار  به  پزشکی  علم  آینده  مهم  رویکردهای  از  یکی 
زیر  دانشگاه  در  علم  این  توسعه  برای  باید  و  می رود 

ساخت و استانداردهای مورد نیاز مهیا شود.
محسن تفقدی در نشست ستاد سلول های بنیادی 
ستاد  اینکه  بیان  با  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
است  سال  هشت  حدود  دانشگاه  بنیادی  سلول های 
این مدت  افزود: در  که در دانشگاه فعال شده است، 
اعضای هیات علمی در گروه های مختلف پایه و بالینی 
در این ستاد فعالیت و اقدامات مهمی را در این زمینه 

انجام داده اند.
پژوهش های  و  طرح ها  کنون  تا  اینکه  بیان  با  وی 

 ، خون  روماتولوژی،  پوست،  قلب،  حوزه  در  مختلفی 
بنیادی در دانشگاه  بیوتکنولوژی در حوزه سلول های 
نشان  خاطر  اجراست  حال  در  یا  و  است  شده  اجرا 
کرد: برای دستیابی به استانداردهای حوزه سلول های 
بنیادی و اتصال تحقیقات از حوزه پایه به بالین باید زیر 
ساخت های مورد نیاز و ساخت کلین روم در دانشگاه 

فراهم شود.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
در  تراپی  سل  و  روم  کلین  ساخت  برای  اینکه  بیان  با 
نهایت  در  و  است  شده  متعددی  رایزنی های  دانشگاه 
یکی از خیران سالمت بخشی از اجرای این پروژه را مورد 
حمایت قرار داده است تصریح کرد: در صورت ساخت 
کاربردی، گام  پژوهش های  اجرای  بر  روم عالوه  کلین 

مهمی در ارتقاء خدمات نیز برداشته می شود.

دانشگاه  رئیس  مقام  قائم 
حوزه  در  مشهد  پزشکی  علوم 
برنامه  به  اجتماعی  مشارکت های 
شهرهای  در  محله  سالمت  کانون   230 اندازی  راه 
مختلف خراسان رضوی تا پایان سال آتی اشاره کرد 
و گفت: به ازای هر 30 هزار نفر جمعیت در شهرها 
کانون  یک  نیز  روستا  هر  در  و  سالمت  کانون  یک 
سالمت فعال خواهد شد. این کانون ها ممکن است 
شکل  شهرداری  فضاهای  و  مــدارس  مساجد،  در 

بگیرند.
با  محله  هر  مشکالت  افزود:  خدایی  غالمحسین 
بر  سالمت  کانون های  لذا  دارد  تفاوت  دیگر  محله 
اند  بینی کرده  پیش  اساس محالتی که شهرداری ها 
در قالب هر 100 خانوار به عنوان یک خوشه تعیین 

می شود.  انتخاب  نماینده  نفر  سه  آنها  بین  از  و  شده 
همچنین از میان نمایندگان خوشه ها »شورای کانون 

سالمت محله« تشکیل می شود.
به  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  مقام  قائم 
اشاره  محله  سالمت  کانون های  شورای  کارکردهای 
سالمت،  بر  تاثیرگذار  نیازهای  تعیین  کرد:  بیان  و 
انتقال مشکالت به شورای اجتماعی محالت، انتقال 
تشکیل  طریق  از  متولی  سازمان های  به  مشکالت 
بر  تاکید  و  دیابت  همیار  مانند  همیار  گــروه هــای 

خودمراقبتی از این جمله است.
از  مراقبتی  از مشکالت جامعه کم  یکی  وی گفت: 
خودمراقبتی  که  است  حالی  در  این  است.  سالمت 
مختلف  بیماری های  از  پیشگیری  در  مهمی  نقش 

دارد.

230کانون سالمت محله در خراسان رضوی افتتاح می شودسلول های بنیادی و طب بازساختی آینده علم پزشکی استاورژانس بیمارستان شهید کامیاب افتتاح می شود

حوادث
یك کشته بر اثر برخورد سواری سمند با موتور سیکلت 

فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر از برخورد یك دستگاه 
سواری سمند با موتور سیکلت و کشته شدن یك نفر در این 

حادثه خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ ابوالقاسم باقری ظهر روز دوشنبه 
در جمع خبرنگاران افزود: بر اثر برخورد یك دستگاه سواری 
سمند با یك دستگاه موتورسیکلت در این شهرستان، راکب 

موتورسیکلت جان خود را از دست داد.
وی در این خصوص اظهار کرد: در پی اعالم یك مورد تصادف 
جرحی به مرکز فوریت های پلیس 110 در یکی از مناطق شهر 
کاشمر بالفاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی 
به محل اعزام شدند. باقری افزود: بر اثر برخورد یك دستگاه 
سواری سمند با یك دستگاه موتورسیکلت و به علت شدت 
ضربه وارده راکب موتورسیکلت مصدوم و پس از انتقال به مرکز 

درمانی فوت می کند.
وی بیان کرد: جوان فوت شده 17 ساله بوده است، پس از 
تصادف خودروی سمند روانه پارکینگ و فرد متخلف تحویل 

مقامات قضایی شد.
وی با اشاره به این که کارشناس تصادفات پلیس راهور علت 
وقوع این حادثه را تغییر مسیر ناگهانی سواری سمند اعالم 
و  عجله  از  رانندگی  هنگام  خواست  رانندگان  از  است  کرده 

شتاب پرهیز کنند تا این گونه حوادث دلخراش اتفاق نیفتد.
.

33فقره سرقت باطري خودرو زن و شوهر جوان
از  که  جواني  زوج  دستگیري  از  مشهد  انتظامي  فرمانده 
از مناطق  یکی  در  خودرو  باطري  سرقت هاي  اصلی  عامالن 

شهر مشهد بودند، خبر داد.
اکبر  سرهنگ"  پلیس،  خبري  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
آقا بیگي" با اعالم این خبر گفت: در پي گزارش سرقت هاي 
سریالي باطري خودروهاي سواري در محدوده خیابان شهید 

بهشتي و کوه سنگي مشهد، ماموریت ویژه اي در دستور کار 
سرکالنتري پنجم پلیس مشهد قرار گرفت.

تجسس  دایره  تیم هاي  افزود:  مشهد  انتظامي  فرمانده 
کالنتري جهاد در این عملیات ضربتي با بررسي صحنه هاي 
وقوع سرقت به سرنخ هایي دست یافتند که نشان مي داد 
جوانی  مرد  و  زن  سواري،  خودروهاي  به  دستبرد  عامالن 
هستند و پلیس توانست چهره فرضي مرد 29 ساله را ترسیم و 

او را مورد شناسایي قرار دهد.
سرهنگ آقا بیگي اظهار داشت: ماموران کالنتري جهاد در 
ادامه تحقیقات این پرونده مخفیگاه متهم را شناسایي و پس 
از هماهنگي با مقام قضائي او را در اقدامي غافلگیرانه دستگیر 
ادله  و  شواهد  برابر  در  که  متهم  کرد:  خاطرنشان  وي  کردند. 
موجود راهي جز بیان حقیقت نمي دید با معرفي همدست 
خود که همسرش است به ارتکاب 33 فقره سرقت قطعات 

خودرو اعتراف کرد.
فرمانده انتظامي مشهد اظهار داشت: تیم دایره تجسس 
کالنتري جهاد در تحقیقات بعدي پرونده، همسر 28 ساله این 
متهم که به موادمخدر آلوده بوده و داراي سوابق کیفري است را 

نیز دستگیر کردند.
دیگر  کشف  براي  سارق  زوج  از  تحقیقات  گفت:  وي 

سرقت هاي احتمالی انجام شده توسط آنها ادامه دارد.

.
دستگیري 2 سارق با 43 فقره سرقت در سبزوار

 فرمانده انتظامي شهرستان سبزوار از دستگیري 2سارق 
این  با 43 فقره سرقت در  حرفه اي محتویات داخل خودرو 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ سید محمد هاشمي در تشریح این خبر افزود: در 
پی وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو در سطح 
شهرستان، پیگیری این پرونده به صورت ویژه در دستور کار 

مأموران دایره تجسس کالنتري 12 این فرماندهی قرار گرفت.

اشراف  با   12 کالنتري  تجسس  دایره  مأموران  افزود:  وی 
این  به 2 نفر در  اطالعاتی و بررسي شیوه هاي وقوع سرقت 
با  را  افراد  این  کافی  ادله  آوری  جمع  از  پس  و  مظنون  زمینه 
دستگیر  غافلگیرانه  عملیاتی  در  قضائی  مقام  هماهنگی 
کردند. سرهنگ هاشمي تصریح کرد: متهمان دستگیر شده 
در بازجویی های به عمل آمده به یك فقره سرقت طال از منزل، 2 
فقره سرقت موتورسیکلت و 40 فقره سرقت محتویات داخل 

خودرو اعتراف کردند.
به  اشاره  با  پایان  در  سبزوار  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
دستگیری 2 مالخر نیز در این زمینه، خاطرنشان کرد: متهمان 
معرفی  قضائی  مراجع  به  مقدماتی  پرونده  تشکیل  از  پس 

شدند.
.

کشف بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر توسط مرزبانان هنگ 
مرزی تایباد

. فرمانده مرزباني استان خراسان رضوي از کشف بیش از 50 
کیلوگرم مواد مخدر با اشرافیت اطالعاتی توسط مرزبانان هنگ 

مرزی تایباد خبر داد. 
خراسان  استان  مرزباني  فرمانده  جان نثار  ماشااهلل  سردار 
رضوي در تشریح این خبر افزود: در راستاي برخورد قاطع با 
قاچاقچیان مرزبانان این استان طي عملیات جداگانه موفق به 
کشف 20 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاك و بیش از30 کیلوگرم 

مواد مخدر از نوع شیشه ، حشیش هروئین فشرده شدند.
سردار "جان نثار" با اشاره به اشرافیت اطالعاتی مرزبانان 
این استان عنوان داشت : در استان اخبار واصله مبنی بر ورود 
و قاچاق مواد مخدر به کشور، مرزبانان این راستای در مسیر های 
عملیات های  در  و  کرده  کمین  اجرای  قاچاقچیان  احتمالی 

جداگانه با آنان درگیر می شوند.
وی در ادامه تصریح کرد: قاچاقچیان که تاب مقابله با مرزبانان 
را نداشتند با بجا گذاشتن مواد به آن سوی مرزها متواری شدند.

فرمانده مرزباني استان در پایان خاطر نشان کرد: مرزبانان 
سرزمین خورشید با توکل بر پیشگاه الهي در راه مقابله با قاچاق 
مواد مخدر و ورود افراد بیگانه به طور جدي در شبانه روز کوشش 
دارند تا نظم و امنیت را در سطح جامعه براي مردم به ارمغان 
اینگونه  نفوذ  برابر  در  محکم  سدي  گذشته  همچون  و  آورند 

دشمنان هستند.
.

کشف بیش از 26 هزار لیتر سوخت قاچاق توسط مرزبانان 
سرزمین خورشید 

فرمانده مرزباني استان خراسان رضوي از کشف مقادیر قابل 
توجهي سوخت قاچاق توسط مرزبانان این استان خبر داد.

سردار جان نثار در تشریح این خبر افزود: در راستاي برخورد 
از  ملي  سرمایه  خروج  از  جلوگیري  و  سوخت  قاچاقچیان  با 
کشور، مرزبانان این فرماندهي در هنگ مرزي تایباد موفق به 

کشف مقادیري سوخت قاچاق شدند.
سردار جان نثار در تکمیل این خبر گفت: مرزبانان خراسان 
رضوي با ایجاد گشت هاي مستمر و تنگ نمودن عرصه فعالیت 
قاچاقچیان، موفق شدند بیش از 26 هزار لیتر سوخت قاچاق 
به ارزش 1 میلیارد و 365 میلیون و 888 هزار ریال را طي 8 روز 

گذشته کشف نمایند.
سردار جان نثار اظهار کرئ: مرزبانان این فرماندهي در پست 
کنترل و مراقبت مرزي هنگ تایباد با کنترل دقیق خودروهاي 
ترانزیتي موفق شدند قاچاقچیان سوخت را شناسایي و از آن ها 
26 هزار و 289 لیتر سوخت قاچاق را کشف نمایند و ضمن 

تشکیل پرونده تحویل مراجع مربوطه شدند.
فرمانده مرزباني خراسان رضوي در پایان با قدرداني از همه 
همرزمان خود در نقاط مختلف مرزي که شبانه روز در جهت 
حراست و حفاظت از مرزهاي استان تالش مي کنند ، گفت: 
به احدي از قاچاقچیان اجازه نخواهیم داد تا سرمایه هاي ملي 

کشورمان را به خارج از مرزها انتقال بدهند.

شهدای مرزبانی
نام شهید : جواد مومنی پور 
تاریخ تولد : 1360/6/31 

محل تولد : مشهد مقدس
تاریخ شهادت : 13۸۸/10/11

در  بیرجند  بلوچ  قلعه   : شهادت  نحوه  و  محل 
درگیری با اشرار
زندگی نامه: 

ماه  شهریور  یکم  و  سی  در  پور  مومنی  شهید 
از  مذهبی  و  متدین  ای  خانواده  در   1360 سال 
شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی چشم به 
جهان گشود. وی دوران تحصیالت مقدماتی را در 
همان شهرستان گذراند و همزمان با تحصیل کمک 
خرج خانواده بود. سپس به استخدام ناجا در آمده 
مقدس  خدمت  عازم  میهن،  به  دین  ادای  برای  و 
به  نهایتًا  و  کرده  طی  را  آموزشی  دوره  مرز شد.  در 
خدمت  مشغول  و  یافت  انتقال  جنوبی  خراسان 
شد. کار در این منطقه مرزی رنج ها و سختی های 
فراوانی به همراه داشت. اما روحیه حماسی و وطن 
او  بر  را  دشواری ها  این  تمام  وجودش  در  دوستی 
آسان نمود. این مجاهد فی سبیل الله برای حفظ 
زحمات  مرزی  منطقه  مردمان  آسایش  و  امنیت 
طبق  در  را  جانش  و  کشید  فراوانی  و  دریــغ  بی 
مرزی  حریم  حفظ  برای  خالصانه  و  نهاده  اخالص 
از  روز  ششمین  در  سرانجام  میکرد.  فشانی  جان 
عوامل  با  درگیری  در   13۸۸ سال  ماه  اردیبهشت 
ضدانقالب، شربت شهادت نوشید؛ »روحش شاد« 

خدمات و مسئولیت شهید در ناجا: 
در  وظیفه  سرباز  عنوان  به  پور  مومنی  شهید 
مرزبانی ناجا مسئول حراست و نگهبانی از مرزهای 
مشغول  روزی  شبانه  صورت  به  و  میرجاوه  هنگ 

ادای تکلیف به میهن اسالمی بود.
فضایل و سجایای اخالقی شهید:

شهید مومنی پور، انسانی وارسته مومن و از آمران 
به معروف و ناهیان از منکر بود؛ توکل برخدا در تمام 
امور و اقامه ی نماز اول وقت از بارزترین ویژگی های 
ایشان بود. واالمقام همواره پیرو خط والیت بوده و 

تمام دوستانش را نیز به این امر دعوت میکرد.
توصیه شهید: 

همرزمانم! بدانید که ما لباس مقدس سربازی را 
برتن داریم و خدمتگزار مردم این مرز و بوم هستیم، 
پس با عملکرد درست و اخالق پسندیده مان مردم 
خون  حاصل  که  عزیز  انقالب  و  اسالم  دین  به  را 
همه  عزیزانم!  نکنیم.  بدبین  است،  شهید  هزاران 
این  به  نفوذ  اجازه  اعتقادمان  با  و  باشیم  یکی  باید 
اتحاد شیعه و سنی مشت  راندهیم.  سرزمین عزیز 
بر دهان استکبار جهانی است؛ که قصد  محکمی 

ایجاد تفرقه در بین ما را دارد.
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منطقه  در  فاضالب  شبکه  حفاری  جریان  در 
اثر  ثامن شهرداری مشهد تیم حفاری به سقف یک 
مشخص  آن  ماهیت  هنوز  که  کرد  برخورد  تاریخی 

نشده است.
صدور اخطاریه برای پیمانکار

این  در  ثامن  منطقه  فرهنگی  میراث  پایگاه  مدیر 
مسئله  این  صحت  از  اطمینان  از  بعد  گفت:  باره  
پیگیری ها انجام شد و مکاتبه های الزم با شهرداری 
این  تاکید شد که هماهنگی جهت  و  صورت گرفت 
صادر  عملیات  توقف  دستور  و  است  الزامی  قضیه 
سمت  از  پیمانکار  برای  اخطاریه  همچنین  شد، 

یگان حفاظت میراث فرهنگی صادر شد.
تخریب  بر  مبنی  گزارشی  کرد:  اظهار  ثابتی  وفا 
پایگاه  همکاران  بود؛  نشده  داده  ما  به  مکان  این 
مداوم  و  مستمر  طور  به  فرهنگی  میراث  حفاظت 

بازدید و گشت زنی را داخل بافت دارند.
بوده  تازه  اتفاق  این  که  دلیل  این  به  افزود:  وی 
به  مسئله  این  صحت  بررسی  برای  گروهی  است 
و  کردند  تایید  را  آسیب  و  شدند  فرستاده  منطقه 

عکس هایی را برای من فرستادند.
هماهنگی و اخذ مجوز برای حفاری انجام نشده است

ادامه  ثامن  منطقه  فرهنگی  میراث  پایگاه  مدیر 

اجرای  پــروژه ی  به  مربوط  ظاهرا  اتفاق  این  داد: 
توسط  که  است  سطحی  آب های  جمع آوری  کانال 
معاونت فنی عمران شهرداری ثامن  در حال انجام 

برای  است که هماهنگی و اخذ مجوز برای حفاری 
انجام این کار داده نشده بوده است.

ظرف  بنا  از  بــازدیــد  ــرد:  ک خاطرنشان  ثابتی 
میراث  معاونت  کارشناسان  توسط  فــردا  و  امــروز 
مربوط  مسئله  ببینیم  تا  می گیرد  صورت  فرهنگی 
به قنات بوده یا مربوط به سازه های معماری است، 
که  راهکارهایی  و  باید مشخص شود  آن  ویژگی های 

به پروژه آسیب نرسد داده و تصمیم گیری شود.
هنوز ماهیت آن مشخص نشده است

مخصوصا  خدماتی  شرکت های  کرد:  مطرح  وی 
طبق  باید  تاریخی  بافت  در  حفاری  کارهای  برای 
کل  اداره  از  را  الزم  مجوزهای  مقررات،  و  قوانین 
هماهنگی  این  و  کنند  دریافت  فرهنگی  میراث 
عملیات  انــجــام  حین  در  کــه  باشند  داشــتــه  را 
پیدا  حضور  منطقه  در  هم  سازمان  کارشناسان 
و  شده  جلوگیری  اتفاقاتی  چنین  وقوع  از  تا  کنند 
گرفته  بهتری  تصمیم های  مشکل  بروز  صورت  در 

شود.
این اثر تاریخی که هنوز ماهیت آن مشخص نشده 
از محالت  یکی  که  در حوالی کوچه چهارباغ  است 
بافت مرکزی مشهد محسوب می شود؛ قرار  قدیمی 

گرفته است.
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نایب رییس شورای شهر مشهد انتقاد کرد: 

شورای اجتماعی محالت انتصابی به جای انتخابی 
فرآیند  گفت:  مشهد  شهر  شــورای  رییس  نایب 
در  محالت  اجتماعی  شــورای  اعضای  انتخاب 
دستورالعمل های کنونی بیشتر جنبه انتصابی دارد 
و نه انتخابی که این نقیصه با اعمال سازوکار جدید 

برطرف خواهد شد.
حمیدرضا موحدی زاده در نشست فصلی شورای 
اجتماعی محالت منطقه 11 که با حضور جمعی از 
شد،  برگزار  منطقه  این  ساکنان  و  شهری  مسئوالن 
منظور  به  هایی  نشست  چنین  برپایی  اظهارکرد: 
رفع  پیرامون  شهروندان  با  مشورت  و  همفکری 
مشکالت و اتخاذ تدابیر الزم برای مسائلی که مربوط 

به شهرداری می شود، بسیار حائز اهمیت است.
عملکرد  و  ــار  آم مقایسه  با  گفت:  ــه  ادام در  وی 
شهرداری منطقه یازده در سال گذشته با سال جاری 
مشاهده  امیدوارکننده ای  و  امیدبخش  بسیار  نکات 

روند  ارقام می توان  و  اعداد  این  به  توجه  با  می شود؛ 
جبران  درصدد  و  کرد  رصد  را  مختلف  امور  پیشرفت 
بیان  با  موحدی زاده  برآمد.  احتمالی  های  کوتاهی 
اینکه در دوره گذشته شورای شهر مشهد زحمات و 
شوراهای  شکل گیری  پیرامون  بسیاری  های  تالش 
اجتماعی محالت انجام شده است، تصریح کرد: مرکز 
پژوهش های شورای شهر مشهد در دوره پنجم شورای 
شهر سازوکار این شوراها را با بهره گیری از نظرات افراد 
مختلف، دانشگاهیان و ساکنان محالت مورد بررسی 

قرارداد و دستورالعمل آن درحال تغییر است.
شورای محالت اکنون جنبه انتصابی دارد نه انتخابی

وی افزود: فرآیند انتخاب اعضای شورای اجتماعی 
جنبه  بیشتر  کنونی  های  دستورالعمل  در  محالت 
انتصابی دارد و نه انتخابی که این نقیصه باید برطرف 
اجرایی  جدید  فرآیند  این  آینده  های  ماه  در  شود؛ 
نیز  بانوان  برای  ویژه ای  سهم  آن  در  که  شد  خواهد 

شهر  شورای  رئیس  نایب  است.  شده  گرفته  درنظر 
مشارکت  با  جز  شهر  اداره  اینکه  بر  تاکید  با  مشهد 
شهروندان میسر نمی شود، خاطرنشان کرد: باید در 
جهت افزایش حس تعلق پذیری شهروندان نسبت به 
شهر و محله خود تالش کنیم؛ شهرداری و شهروندان 
باید حقوق متقابل خود نسبت به یکدیگر را ادا نمایند 

تا ارتباطی دوسویه و پایاپای شکل گیرد.
مشکالت پیرامون فضای سبز و روشنائی معابر

شهروندان  گذشته  جلسه  در  افزود:  موحدی زاده 
به بیان مسائل و مشکالت خود پرداختند که برخی 
بود،  معابر  روشنایی  و  سبز  فضای  پیرامون  آنها  از 
قیاس  در  مشهد  شهرداری   11 منطقه  خوشبختانه 
با سایر مناطق از سرانه قابل قبولی در حوزه فضای 
سبز برخوردار است. وی با بیان اینکه اقدامات بسیار 
خوب و متنوعی از سوی شهرداری منطقه در حوزه 
های مختلف انجام شده است، گفت: از جمله آنها 

میتوان به برپایی بیش از 40 دوره کارگاه های رایگان 
در رشته های مختلف، برگزاری جشن های مختلف 
ویژه شب یلدا و ... اشاره کرد. موحدی زاده اظهارکرد: 
مشهد  شهرداری   11 منطقه  برای  بزرگ  پــروژه  دو 
کتاب  باغ  احداث  آنها  از  یکی  که  شده  پیش بینی 
تئاتر  سالن  احداث  دیگری  و  چهل بازه  بوستان  در 
مطالعات  مرحله  در  پروژه  دو  این  است؛  بزرگ شهر 
اولیه هستند که منطقه 11 جزو مناطق درنظر گرفته 
شده برای آن محسوب می شود. وی به تشریح برخی 
و  پرداخت  منطقه  سطح  در  شده  انجام  اقدامات  از 
مجموعه  دوره  این  در  که  خرسندیم  بسیار  گفت: 
بهره برداری  به  و  تکمیل  »امیدوزندگی«  ورزشــی 
شهر  شــورای  چهارم  دوره  در  مجموعه  این  رسید؛ 
مشهد 25 درصد پیشرفت فیزیکی داشت که با همت 
مدیریت جدید شهر مشهد و اختصاص بودجه 7.5 
میلیارد تومانی شاهد تکمیل و آماده شدن آن بودیم.

سرویس درشهر

در جریان حفر شبکه فاضالب اتفاق افتاد؛

نگین تاریخی مشهد سر از زیرخاک برآورد
خبر

مشهد  فرمانداری  سرپرست 
مقدس گفت: خدمت رسانی و 
توجه به حاشیه شهر برای تعریف 

پروژهای امید آفرین بسیار ارزنده و ضروری است.
آبی  مجموعه  پروژه  از  بازدید  در  نیت  خوش  حیدر 
مجموعه  داشــت:  اظهار  مشهد   5 منطقه  در  واقــع 
از  نقطه  این  در  بانوان  و  آقایان  ویژه  که  استخری 
بسیار  رفاهی در شرایط  و  به لحاظ فرهنکی  شهر که 
حساسی قرار دارند، کار بزرگ و اثربخشی است که با 
دیدن روند اجرای پروژه زحمات قابل توجه شهرداری 

منطقه 5 به وضوح قابل مشاهد است.
وی خاطرنشان کرد: نکته شاخص تر اینکه در این 
کلیه  تا  است  کرده  تالش   5 منطقه  شهرداری  پروژه 
استانداردهای الزم را رعایت کنند که به نظرم یکی از 

مجموعه های آبی مدرن خواهد شد.
 5 منطقه  شهردار  زاده  عبدا...  حسین  ادامــه  در 
در  فرماندار  حضور  از  شناسی  وقدر  تشکر  ضمن  نیز 
خصوص این پروژه گفت: عوامل اجرایی مجموعه آبی 
در حال احداث، تالش می کنند تمام مراحل کاری را 
با سرعت پشت سر گذاشته و شرایط الزم برای افتتاح 

پروژه را فراهم آورند. 
را  عظیم  مجموعه  این  از  بردای  بهره  و  افتتاح  وی 
و  کرد  عنوان  شهروندان  برای  امید  و  نشاط  موجب 
ادامه داد: شهرداری مشهد تالش دارد با افتتاح پروژه 
است  نیاز  شهروندان  رفاه  و  سالمت  برای  که  هایی 
گامی موثر در جهت تحقق اهداف شهری و دسترسی 
آنان  ضروری  نیازهای  به  مناطق  شهروندان  تر  آسان 

بردارد.

محیط  و  خــدمــات  مــعــاون 
گفت:  مشهد  شهرداری  زیست 
 ۹ طی  متکدی   3۸۸ و  هزار  شش 
ماه گذشته امسال از سطح این کالنشهر جمع آوری 
صبح  خبرنگار  گــزارش  به  اند.  شده  ساماندهی  و 
امروز خلیل ا... کاظمی روز گذشته پنج هزار و 2۹6 
نفر از این تعداد را مرد و بقیه را زن ذکر و بیان کرد: 
ترک  مرکز  به  که  بودند  معتاد  تعداد  این  از  نفر   747
اتباع خارجی  از  اعتیاد منتقل شدند و 2۹2 نفر نیز 
منتقل  آباد  حسن  خارجه  اتباع  اردوگاه  به  که  بودند 

شدند.
وی به انتقال 37 نفر از این متکدیان به بیمارستان 
چهار  کرد:  بیان  و  اشاره  نیز  آنها  از  نفر  یک  فوت  و 

تعهد  اخذ  با  نیز  نیز  افــراد  این  از  نفر   256 و  هزار 
ترخیص شدند.

به  هم  متکدی   147 افزود:  مشهد  شهردار  معاون 
ای،  فنی حرفه  اداره کل  به  نفر   1۹ مراجع قضایی، 
25 نفر به کمیته امداد و 41 نفر به بهزیستی معرفی 
تحویل  یا  و  فرستاده  خود  شهرهای  به  نیز  بقیه  و 

خانواده شدند. 
وی ادامه داد: بیشترین آمار جمع آوری متکدیان 
شهرداری  شش  منطقه  به  مربوط  زمانی  بازه  این  در 
آن  از  پس  و  متکدی   347 و  هزار  تعداد  به  مشهد 

منطقه ثامن با ۸۸4 متکدی بوده است. 
جمعیت  نفر  میلیون   3.5 حدود  با  مشهد  شهر 

دارای 13 منطقه شهرداری است. 

رئــــیــــس کــمــیــســیــون 
و  اقتصادی،  سرمایه گذاری 
اسالمی  ــورای  ش مشارکت های 
می توان  مردم  قدرت  با  اینکه  بیان  با  مشهد  شهر 
پیرامونی  مناطق  گفت:  کــرد،  حل  را  مشکالت 
قرار  مشهد  شهرداری  منابع  تخصیص  اولویت  در 

دارند.
احمد نوروزی در نشست فصلی شورای اجتماعی 
محالت منطقه 6 شهرداری با بیان اینکه هزینه های 
غیرقابل  شهری  خدمات  همچون  شهر  این  جاری 
کمک   60 دهه  از  متأسفانه  کرد:  بیان  است،  گریز 
شد  این  بر  قرار  و  شد  قطع  شهرداری ها  به  دولت 
در  پایدار  درآمدهای  مدیریت  قانون  ماه   6 طی  در 
سال   35 از  بعد  مهم  این  اما  شود  تصویب  مجلس 

هنوز رخ نداده است و در سال های اخیر نیز درآمد 
روستاها  در  و  شهر  از  خارج  به  مشهد  شهر  سوخت 
عوارض  موضوع  در  خالف  این  که  می شود  هزینه 
مردم  از  نفر  میلیون   1.3 کرد:  تصریح  وی  است. 
پیرامونی شهر زندگی می کنند که  مشهد در مناطق 
این آمار از جمعیت بسیاری از استان های کشور هم 
این  می کنیم  سعی  شرایط  این  در  ما  و  است  بیشتر 
مناطق را در اولویت تخصصی منابع شهرداری قرار 
یک  منطقه  درآمد  از  درصد   75 مثال  برای  دهیم، 

شهرداری مشهد در سایر مناطق هزینه می شود.
ملزم  را  شهرداری  ما  طرفی  از  کرد:  اضافه  وی 
 20 و  کردیم  شهری  بازآفرینی  سازمان  تشکیل  به 
برای  فرسوده  بافت های  در  نیز  تسهیل گری  گروه 

شده اند. به کارگیری  مشکالت  حل 

مناطق پیرامونی شهر مشهد در اولویت تخصیص منابع 6  هزار متکدی در مشهد جمع آوری شدندپروژه های حاشیه شهر، پروژه های امیدآفرین هستند

ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  عامل  مدیر 
شهرداری مشهد گفت: به بازدید کنندگان از نمایشگاه 
شهر هوشمند در قالب شارژ کیف پول، هدیه نقدی تعلق 

می گیرد.
هشتمین  خبری  نشست  در  رجاییان  جــواد  محمد 
نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند که از 12 تا 16 دی ماه 
جاری در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار خواهد شد، 
اظهار داشت: هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند مشهد، 
با وقفه چند ساله، با شکلی جدید، دی ماه جاری برگزار 

خواهد شد.
خواسته ایم  هوشمند  شهر  سالن  در  افـــزود:  وی 
با شعار  که  مدیریت شهری  اخیر  دو سال  دستاوردهای 
ارائه خدمت  زندگی  و  امید  مشهد شهر هوشمند، شهر 
می کند را به مردم ارائه نماییم لذا در این سالن خدمات 
حوزه های مختلف شهرداری مانند خدمات شهری، حمل 
و نقل، ... ارائه می شود و فعالیت های حوزه های مختلف به 

سمع و نظر مردم خواهد رسید.
 هدیه نقدی به بازدید کنندگان از نمایشگاه شهر هوشمند 

در قالب شارژ کیف پول
رجائیان تصریح کرد: کیف پول یکی دیگر از خدماتی 
که  است  ایجاد شده  بانک ها  از  یکی  با کمک  که  است 
بعد از این مردم می توانند پرداخت های خردشان چه در 
حوزه خرید های خرد و چه در حوزه  پرداخت بهای خدمات 

حمل و نقل را با این نرم افزار و اپلیکیشن انجام دهند.
وی ادامه داد: ورودی نمایشگاه امسال پولی است اما 
برای ورود به سالن نمایشگاه شهر هوشمند، کیف پول 
شهروندان را بیشتر از میزان بلیت ورودی به نمایشگاه، 
شارژ می کنیم که امکان خرید در نمایشکاه برای آنها با این 
کیف پول وجود دارد تا فرهنگ استفاده از کیف پول در 
خریدهای خرد زیر 5 هزار تومان بجای کارت های شتاب 

که هزینه باالیی دارد توسعه پیدا کند.
رونمایی از کیف پول نرم افزاری جدید شهرداری مشهد

ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری مشهد بیان داشت: امسال کیف پول نرم افزاری 
بدون محدویت های کیپاد که نیازمند سیم کارت NFC دار 
بود را راه اندازی کرده ایم که در نمایشگاه مورد رونمایی و 

استفاده قرار خواهد گرفت.
وی عنوان کرد: همچنین سند جامع شهر هوشمند 
مشهد در این نمایشگاه رونمایی می شود. شهر هوشمند 
تقسیم بندی می کنند. شهر هوشمند فقط  ُبعد  را در 6 
را  هوشمند  زیرساخت های  فقط  که  نیست  شهری 
داشته باشد بلکه در سند برنامه عملیاتی شهر هوشمند، 
ارتقای شهر مشهد در افق 4  برای  نیاز  برنامه های مورد 
ساله را در 6 محور مورد توجه قرار داده ایم که این برنامه نیز 
با حضور وزیر ارتباطات رونمایی می شود. رجاییان اذعان 
برای  شهرداری  اطالعات  گذاشتن  اختیار  در  داشت: 
شهروندان با سامانه فاش نیز یکی از دستاوردهایی است 
که در این نمایشگاه به صورت رسمی توسط وزیر رونمایی 

خواهد شد.
رئیس  معاون  حضور  با  فردا  شهری،  نوآوری  مرکز  افتتاح 

جمهور
وی با اشاره به اینکه مرکز نوآوری  شهری فردا با حضور 
معاون رئیس جمهور افتتاح می شود، خاطرنشان ساخت: 
محل سابق کارخانه کوکا در بولوار کوثر به عنوان یکی از 
محل ها برای راه اندازی این مرکز در نظر گرفته شده بود 
در  یک  فاز  مرکز،  افتتاح  جهت  در  تسریع  جهت  در  که 
توسعه  فازهای  مقرر گردید  و  راه اندازی شد  کوهسنگی 
در  کوکا  کارخانه  سابق  محل  در  احتماال  نــوآوری  مرکز 
کوهسنگی و یا در چند محل پیشنهادی دیگر راه اندازی 

شود.

ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  عامل  مدیر 
و  رباتیک  مسابقات  برگزاری  گفت:  مشهد  شهرداری 
همچنین سرویس های قابل ارائه با پهباد به شهروندان در 
این نمایشگاه نیز از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده 

برای هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند مشهد است.
فاوای  سازمان  عامل  مدیران  گردهمایی  برگزاری   
شهر  نمایشگاه  برگزاری  دوم  روز  در  کشور  شهرداری های 

هوشمند مشهد
و  نمایشگاه شهر هوشمند  برگزاری همزمان  رجائیان 
ایران کام را تصمیم مدیران استانی اعالم کرد و افزود: این 
تصمیم برای آن بود تا بر غنای این نمایشگاه افزوده شود 
زیرا هر دو نمایشگاه از یک جنس بوده و موضوعاتشان 

هم پوشانی دارند.
وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه بین المللی نیست 
و در سطح ملی برگزار می شود، تصریح کرد: نمایشگاه 
رئیس  و  ارتباطات  وزیر  معاون  حضور  با  هوشمند  شهر 
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات کشور در روز 12 دی 
ماه ساعت 5 عصر افتتاح می شود که یکی از برنامه های 
جانبی آن نیز در روز دوم، عالوه بر حضور وزیر ارتباطات 
شهر  حوزه  خدمت  و  محصول  چهار  از  رونمایی  برای 
عامل  مدیران  گردهمایی  برگزاری  شهرداری،  هوشمند 

سازمان فاوای شهرداری های کشور است.

گفت:  کشور  گردشگری  راهنمایان  انجمن  رئیس 
و  خــوب  زیرساخت های  اســاس  بر  کشورمان  در 
راهنمایان  روی  بر  مضاعفی  فشار  داریم  که  بدی 

است. گردشگری 
گردشگری  راهــنــمــایــان  کـــرد:  اظــهــار  اویـــس 
گــردشــگــری  راهــنــمــایــان  نسبت  ــه  ب کــشــورمــان 
در  دارند  کمتری  آمد  در  یافته  توسعه  کشورهای 
توانمند تر  و  دلسوزانه تر  عاشقانه تر،  حال  عین 
کشورمان  در  گردشگری  راهنمای  می کنند.  عمل 
و  سفر  از  بعد  و  سفر  حین  در  را  موارد  از  بسیاری 
بیشتر  که  کند  هماهنگ  بایستی  سفر  از  قبل  حتی 
پس  از  راهنمایان  و  است  سفر  حین  در  فشار  این 

آمده اند. بر  آن 
به  دفعات  به  که  توریست هایی  کرد:  بیان  وی 
فعاالن  زحمات  حاصل  می کنند  سفر  کشورمان 
این  زیرا  است  راهنمایان  خصوص  به  گردشگری 
در  بازاریابی  آن  بر  که  سرمایه ای  که  است  راهنما 
مقصد  تا  مبدا  از  است  شده  مسافرتی  آژانس های 
از  و  کرده  خاطره سازی  آن ها  برای  و  کند  هدایت 
تاثیر بگذارد، در این فضایی که شاهد  نظر فرهنگی 
فوق العاده ای  تاثیر  گردشگری  راهنمای  هستیم  آن 

دارد.
کرد:  بیان  گردشگری  راهنمایان  انجمن  رئیس 
نگاه تورگردانی و مدیریت تور را توسط این مدرسین 
کشور  گردشگری  راهنمایان  کانون  و  برده ایم  باال 
دوره ها  این  و  است  بوده  پیشرو  زمینه  این  در  نیز 
در  می کنیم  برگزار  مدرسین  این  توسط  مرتب  را 
فعالیت  زمینه  این  در  که  موسساتی  نیز  حاضر  حال 
را  بین المللی  ــای  دوره ه و  هستند  باشند  داشته 
مدرک  ارائه  با  و  بین المللی  استاندارد  با  مطابق 

می کنند. برگزار  بین المللی 
گردشگری  راهنمای  جایگاه  خصوص  در  کیانی 
گردشگری  صنعت  می خواهیم  اگر  کرد:  تصریح 
فعاالن  حوزه  در  باشد  داشته  خاص  و  عامیانه  رشد 
از لحاظ جایگاه اجتماعی،   بایستی  چه  گردشگری 
گردشگری،  حــوزه  در  بخشی  اثر  و  گــذاری  تاثیر 
راهنمایان،  ذهنی  فضای  کــردن  بار  پر  و  دانــش 
و  اقــتــصــادی  آنـــان،  اجتماعی  و  شغلی  امنیت 
از  بیش  گردشگری  راهنمایان  روی  بر  معیشتی 

شود. کار  پیش 
تامین  بیمه  شامل  راهنمایان  شد:  یــادآور  وی   
احقاق  دنبال  به  انجمن  در  نمی شوند  اجتماعی 
بازنشستگی  تعریف  جمله   از  راهنمایان  حقوق 
و  راهنمایان  رسمی  ــای  ــرارداد ه ق راهنمایان، 
قوانین  که  فضایی  فصلی،  مشخص  کارفرمای 
هستیم  است  راهنمایان  کار  الزمه  که  کالنی  و  خرد 
سایر  و  گردشگری  متولیان  توسط  بتوانیم  تــا 

کنیم. تدوین  و  تعمیم  را  خود  مطالبات  دستگاه ها 
گفت:  گردشگری  راهنمایان  انجمن  رئیس 
دستگاه های  توسط  کالن  و  خرد  قوانین  این  اگر 
سایر  و  راهنمایان  با  هماهنگ  دستگاه های  متولی، 
می توانند  گردشگری  صنعت  با  مرتبط  که  ارگان ها 
خوبی  اتفاقات  طبیعتا  شود  تعمیم  و  تدوین  باشند 

افتاد. خواهد 
که  داریم  بسیاری  معضالت  کرد:  اذعان  کیانی 
راهنما  و  می شود  ختم  راهنما  به  معضالت  این  اکثر 

باشد. پاسخگو  بایستی 
زیرساختی  مشکالت  دچار  سفر  حین  در  راهنما 
قوانین  این  توسط  بایستی  را  مسائل  این  که  است 
الزمه  و  کرد  ایجاد  آن  بــرای  حلی  راه  مقررات  و 

کار  بتوان  رسانه  حوزه  در  است  این  فضا  این  ایجاد 
هم  و  کرد  راهنمایان  برای  سازی  جایگاه  و  فرهنگی 
خصوصی  چه  گردشگری  فعاالن  خود  بتوانیم  اینکه 
در  راهنما  یک  حضور  اهمیت  از  را  دولتی  چه  و 
گاه  آ عنصر  مانا ترین  عنوان  به  ی  گردشگر  صنعت 

. کنیم
کانون  در  چه  خوبی  فعالیت های  داد:  ادامه  وی 
اما  اســت  ــده  ...ش و  دولتی  فضای  قالب  در  چه 
به صورت  صنعت گردشگری زمانی رشد می کند که 
تمام  به  ریزی شده  برنامه  کامال  به صورت  و  یکسان 
اینکه  به  توجه  با  شود  پرداخته  گردشگری  فعاالن 
فوق  اهمیت  گردشگری  صنعت  در  انسانی  نیروی 
صنعت  در  خالص ترین  و  مهمترین  و  دارد  العاده ای 

است. رسمی  گردشگری  راهنمای  گردشگری، 
کرد:  عنوان  گردشگری  راهنمایان  انجمن  رئیس 
دوره  یعنی   گردشگری  راهنمای  می گوییم  وقتی 
برایش  دارد  انتظار  که  است  گرفته  کارت  و  دیده 
فضای  در  اتفاقی  ندارد   دوست  و  شود  ایجاد  بازار 
به یکسری  بیگناه محکوم شود  بیافتد همچنین  تور  
داستان هایی که در طول تور ممکن است رخ دهد.

خبرخبر خبرنشست خبری
در نشست خبری هشتمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند اعالم شد:

شارژ کیف پول هدیه بازدید از نمایشگاه شهر هوشمند
رئیس انجمن راهنمایان گردشگری مطرح کرد؛

فشار مضاعف کار راهنمایان گردشگری در ایران

فرهنگی،  میراث  کل  اداره  حفاظت  یگان  فرمانده 
از  ــوی  رض خــراســان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
دستگیری دو حفار غیرمجاز در منطقه ای تاریخی در 

نزدیکی روستای کنگ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، سرهنگ 
مجید کیانی مقدم امروز 10 دیماه با اعالم این خبر 
افزود: دیشب در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر 
اقدام به حفاری غیرمجاز در نزدیکی روستای کنگ دو 

متهم در حین حفاری شناسایی و دستگیر شدند.
وی گفت: با دستگیری این افراد تعدادی ابزارآالت 
حفاری کشف و ضبط و یک دستگاه خودروی سواری 
نیز در محل توقیف شد. فرمانده یگان حفاظت اداره 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل 
قضایی  مرجع  به  متهمان  ــزود:  اف رضــوی  خراسان 
معرفی و ضمن تشکیل پرونده روند رسیدگی در حال 
انجام است.  روستای پلکانی و تاریخی کنگ با افزون 
ارتفاعات  بر هزار سال قدمت در دامنه شمال شرقی 
بینالود، 1۹ کیلومتری غرب طرقبه و 2۹ کیلومتری 

غرب مشهد قرار دارد.
.

مرمت مشارکتی 11 بنای تاریخی در 
شهرستان خواف 

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان خواف گفت: 
صورت  به  خــواف  شهرستان  در  تاریخی  بنای   11

مشارکتی مرمت شده است.
مرمت  ــزود:  اف خبر  این  بیان  با  باعقیده  محمود   
از  شهرستان  تاریخی  بناهای  از  تعدادی  مشارکتی 
جمله آسبادهای شهرهای خواف، سنگان ونشتیفان 
تاریخی  ،قلعه  وبرآباد  خرگرد  روستاهای  ،آسبادهای 
سنگان ،رباط کال جنگی، سقاوه های خواف و نشتیفان  
با همیاری مالکان وتعدادی از نهادها از جمله شهرداری 
ها ودهیاری ها از ابتدای امسال شروع شده  است.  وی 
بناهای  ادارات در مرمت  و  ادامه داد: مشارکت  مردم 
در  متفاوت  رویکرد  دهنده  نشان  شهرستان  تاریخی 
حوزه حفاظت از آثار تاریخی است  به نحوی که حفاظت 
ومرمت از بناهای تاریخی را محدود به یک دستگاه نمی 

دانند وهمه خود را در این خصوص مسئول می دانند.

خبر
فرمانده یگان حفاظت  میراث فرهنگی  خراسان رضوی: 

حفاران غیرمجاز در کنگ دستگیر 
شدند

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد تاکید کرد:
برای  مرتبط  مقررات  و  قانون  وضع 
سنددار  به منظور  متولی  دستگاه های 

کردن امالک

بر  مشهد  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
لزوم وضع قانون و مقررات مرتبط برای دستگاه های 

متولی به منظور سنددار نمودن امالک تاکید کرد.
گفت:  مطلب،  این  بیان  با  حسین نژاد  محمدرضا 
است  موضوعی  قولنامه ای  امالک  کردن  سنددار 
بودن،  قولنامه ای  واقع  در  است.  اهمیت  دارای  که 
اراضی  درصد   ۸0 از  بیش  مالکیتی  اصلی  معضل 
است  شهر  حاشیه ای  محدوده های  در  ساخته  شده 
وضع  پس  است.  برداشته  در  را  زیادی  مشکالت  که 
متولی  دستگاه های  برای  مرتبط  مقررات  و  قانون 
به منظور سنددار کردن امالک برای رفع این مشکل 

پیشنهاد می گردد. 
وی حاشیه نشینی یا سکونتگاه های غیررسمی را 
بافت هایی دانست که در پی مهاجرت افراد مختلف 
در حاشیه کالنشهرها و در مکانهای غیرمجاز تعریف 
می شود، افزود: این بافت ها به طور عمده مهاجران 
روستایی و تهی دستان شهری را در خود جا داده اند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد بیان 
خارج  و  مجوز  بدون  معموالً  سکونتگاه ها  این  کرد: 
قانونی  محدوده  از  خارج  یا  درون  در  برنامه ریزی  از 

شهرها به وجود آمده اند.
این  در  موجود  امــالک  کــرد:  اظهار  حسین نژاد 
مالکیت  سند  فاقد  عمده  طــور  به  سکونتگاه ها 
هستند و از نظر ویژگی های کالبدی و برخورداری از 
خدمات و زیرساخت های شهری شدیدًا دچار کمبود 
می باشند. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شهر 
شهر  جمعیت  از  درصد   30 حاشیه نشینی  با  مشهد 
عنوان  به  موضوع  این  کرد:  خاطرنشان  روبه روست، 
برای  خطری  زنــگ  اجتماعی،  معضالت  از  یکی 
چاره  آن ها  برای  باید  که  کالن شهرهاست  و  شهرها 

اندیشی شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد تاکید 
کرد: اعمال قانون و برخورد قضایی با ساخت وساز و 
تفکیکات غیرمجاز اراضی در قوانین و مقررات جاری 
نیز دیگر راهکاری است که می تواند نقش مؤثری در 

برون رفت از وضعیت موجود باشد . 

بعد  مشهد  ارمغان  باشگاه 
دوم  رده  در  آزاد  دانشگاه  از 
سومین  از  مرحله  اولین  جدول 
باشگاه های  قهرمانی  غریق  نجات  رقابت های  دوره 

کشور قرار گرفت.
دوره  سومین  از  مرحله  اولین  برنا،  ــزارش  گ به 
کشور  باشگاه های  قهرمانی  غریق  نجات  رقابت های 
ماده   6 در  تهران  آزادی  ورزشی  مجموعه  استخر  در 
و  اول  )مرحله  مرحله   4 در  رقابت ها  این  برگزار شد. 
چهارم استخری و مرحله دوم و سوم ساحلی( برگزار 
خواهد شد. در ماده 200 متر امیرمحمد کاظمی از 
اول،  نفر   75/07/2 زمان  با  نهاجا  حکمت  باشگاه 
زمان  با  مشهد  ارمغان  باشگاه  از  آشتیانی  سعید 

باشگاه  از  آشتیانی  سهیل  و  دوم  نفر   03/0۸/2
ارمغان مشهد با زمان 17/10/2 نفر سوم شد.

زمان  با  آزاد  دانشگاه  ترکیبی   4*50 مــاده  در 
 ۸7/42/1 زمان  با  اهــواز  قدس  اول،   11/37/1
شد.  سوم   14/44/1 زمان  با  مشهد  ارمغان  و  دوم 
در ماده 100 متر حمل آدمک با تیوپ نجات بهشاد 
 45/00/1 زمان  با  گرگان  غدیر  باشگاه  از  علیزاده 
با  ارمغان مشهد  باشگاه  از  آشتیانی  اول، سهیل  نفر 
زمان 6۸/00/1 نفر دوم و صادق غیاثوند از باشگاه 

ارمغان مشهد با زمان 2۹/02/1 نفر سوم شد.
در پایان این مرحله دانشگاه آزاد با1۸1 امتیاز در 
 160 با  رضوی  خراسان  نماینده  و  گرفت  قرار  صدر 

امتیاز دوم شد.

کشوری  رنکینگ  مسابقات 
به  با کمان در بوشهر  تیراندازی 
کمان  با  تیراندازی  هیئت  میزبانی 
این استان چهارشنبه برگزار خواهد شد که کمانداران 

خراسان رضوی نیز در این رقابت ها حضور دارند.
با کمان مرحله ششم رنکینگ  مسابقات تیراندازی 
حضور  با  ساحلی  مسابقات  دوره  دومین  و  کشوری 
شرقی،  آذربــایــجــان  استانهای  از  کماندار   106
بختیاری،  و  چهارمحال  بوشهر،  البرز،  اصفهان، 
کرمان،  لرستان،  خوزستان،  تهران،  رضوی،  خراسان 
یزد،  ــارس،  ف بویراحمد،  و  کهگیلویه  قزوین،  قم، 
همدان و مازندران با عنوان گرامیداشت مرحومه اسما 
رشته های  در  ساعی  و  اخالق  با  کماندار  زحمتکش 

ریکرو، کامپوند و ساحلی برگزار می شود.

روزهای  بانوان  و  آقایان  بخش  دو  در  مسابقات  این 
12 تا 14 دی ماه در بوشهر برگزار می شود.

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:
12 دی ماه: مسابقات ساحلی – مسافت 40 متر

13 دی ماه: رشته ریکرو – مسافت 70 متر
14 دی ماه: رشته کامپوند – مسافت 50 متر

رئیس اداره ورزش و جوانان 
خانه  ششمین  گفت:  والت  مه 
روســتــای  در  روســتــایــی  ورزش 

خیرآباد از توابع بخش مرکزی مه والت افتتاح شد.
خانه  ششمین  کــرد:  اظهار  کمالی  مجید  سید 
مرکزی  بخش  توابع  از  خیرآباد  در  روستایی  ورزش 
بخشدار  خرسند،  غالمرضا  حضور  با  شهرستان  این 
و  روستایی  هیئت  رئیس  ــی،  راج احمد  مرکزی، 
عشایری مه والت و دهیار، اعضای شورا و مردم این 

روستا افتتاح شد.
وی با اشاره به اینکه ورزش روستایی در مه والت با 
توسعه می باشد  و  باالیی در حال رشد  بسیار  سرعت 
که  است  روستایی  ورزش  خانه  ششمین  این  افزود: 

در مه والت به بهره برداری رسید، پیش از این نیز در 
آباد  آباد، مهنه، جنت  آباد، عبدل  پنج روستای دوغ 
و خوشدره خانه ورزش احداث و تجهیزات و امکانات 
ورزشی در رشته های رزمی، تنیس روی میز، دارت، 
فوتبال دستی، شطرنج، فوتسال و والیبال در اختیار 

ورزشکاران و عالقه مندان روستا قرار گرفت.
ورزش  به  توجه  ــزوم  ل افـــزود:  پایان  در  کمالی 
زیر  توسعه  و  ورزش  فرهنگ  اشاعه  زمینه  روستایی 
می  بوجود  را  روستاییان  بین  ورزشی  های  ساخت 
آورد و راه اندازی و توسعه و استفاده از ظرفیت های 
معرفی  و  استعدادیابی  زمینه  روستایی  ورزش  خانه 
حتی  و  استان  شهرستان،  حوزه  در  توانمند  افراد 

کشور را فراهم خواهد کرد.

ششمین خانه ورزش روستایی مه والت افتتاح شدرقابت کمانداران خراسانی درمرحله ششم مسابقات رنکینگ کشوریکسب جایگاه دوم خراسانی ها در رقابت های نجات غریق باشگاه های کشور

جام  از  قبل  ملی  تیم  تدارکاتی  ــدار  دی آخرین 
را  حقیقت ها  از  بسیاری  می تواند  آسیا  ملت های 
درباره ترکیب اصلی کارلوس کی روش مشخص کند.
خود  تدارکاتی  اردوی  که  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
کشور  در  را  آسیا  ملت های  جام  در  حضور  از  قبل 
تدارکاتی  دیدار  آخرین  در  امشب  کرده،  برگزار  قطر 
به مصاف تیم ملی قطر می رود. اگرچه تیم ملی مثل 
بسیاری از تورنمنت های مهم قبلی بازی تدارکاتی با 
تیم بزرگی انجام نداده اما به هر حال دیدار با قطر با 
با  کشور  این  فوتبال  که سبک  به شباهت هایی  توجه 
تیم های عربی دارد، می تواند  از  و برخی دیگر  عراق 

باشد. تیم ملی مفید  برای 
با  که  است  این  امشب  بــازی  ــاره  درب مهم  نکته 
فدراسیون  مسئوالن  میان  شده  انجام  هماهنگی 
درهای  پشت  قطر  و  ایران  دیدار  قطر  و  ایران  فوتبال 
از  بسیاری  که  مسابقه ای  شد.  خواهد  برگزار  بسته 
تماشا  را  آن  داشتند  دوست  فوتبال  به  عالقه مندان 
خبرنگاران  حتی  و  تماشاگر  حضور  بدون  حاال  کنند 
ایرانی حاضر در قطر انجام می شود. به همین خاطر 
و  تدارکاتی  بازی  آخرین  تیم ملی در  ترکیب  از  کسی 
شد.  نخواهد  باخبر  کی روش  کارلوس  فنی  تدابیر 
آستانه  در  ملی  تیم  برای  می تواند  البته  که  اتفاقی 

باشد. شروع جام ملت ها مفید 
مشخص  وقتی  قطر  با  تدارکاتی  بــازی  اهمیت 
می شود که نگاهی به آخرین دیدارهای تدارکاتی تیم 
کی روش  بیندازیم.  مهم  تورنمنت های  از  قبل  ملی 
تاکتیک  به  که  نفراتی  آماده ترین  داده  نشان  همواره 
و  می کنند  بازی  مسابقه  هر  در  بخورند  تیمی اش 
پیدا  حضور  زمین  در  نامی  چه  ندارد  فرقی  برایش 
می کند. از این رو کم نبودند بازیکنانی که در آخرین 

مهم  تورنمنت های  از  قبل  ملی  تیم  تدارکاتی  دیدار 
و  دادنــد  را  پرتغالی  سرمربی  اعتماد  جواب  خوب 

شدند. فیکس 
هیچ   2014 جهانی  جام  از  قبل  نمونه  عنوان  به 
اول  دروازه بان  حقیقی  علیرضا  نمی کرد  تصور  کس 
در  دروازه بان  این  اما  باشد  ملت ها  جام  در  ملی  تیم 
آن  که  توباگو  و  ترینیداد  مقابل  آخر  تدارکاتی  بازی 
بازی هم پشت در های بسته بود خوب کار کرد و بعدا 
توانست یار فیکس تیم ملی شود و در 3 بازی مرحله 
وظیفه  بوسنی  و  آرژانتین  نیجریه،  مقابل  گروهی 
جام  در  و  بگیرد  برعهده  را  ایران  دروازه  از  حراست 

بازی کند. نیز  ملت های آسیا 
او  بود؛  انصاری فرد  کریم  اتفاق  این  دیگر  نمونه 
سردار  اعتماد  به  توجه  با   201۸ جام جهانی  از  قبل 
فیکس  برای  زیادی  شانس  طارمی  مهدی  و  آزمون 
قبل  آخر  تدارکاتی  بازی های  در  اما  نداشت  شدن 
عزت  سعید  محرومیت  به  توجه  با  جهانی-  جام  از 
هافبک  عنوان  به  جهانی-  جام  اول  بازی  در  اللهی 
خوبی  عملکرد  توانست  و  رفت  میدان  به  تدافعی 
داشته باشد. به همین خاطر کریم در بازی اول جام 
هافبک  پست  در  هم  مراکش  مقابل  گذشته  جهانی 

تدافعی بازی کرد و جواب اعتماد کی روش را داد.
تیم  برای  شرایطی  چنین  است  ممکن  نیز  حاال 
بدهد.  رخ  هم  آسیا  ملت های  جام  آستانه  در  ملی 
دلیل  به  اللهی  عزت  سعید  خوردن  خط  به  توجه  با 
مصدومیت و آسیب دیدگی ای که علیرضا جهانبخش 
دارد و احتماال به بازی اول با یمن نمی رسد، نفراتی 
که در دو پست اصلی تیم ملی قرار می گیرد مشخص 

. نیستند
مشخص  پست ها  اکثر  در  تقریبا  حاضر  حال  در 

فقط  و  می گیرند  قرار  زمین  در  بازیکنان  کدام  است 
جهانبخش  علیرضا  و  اللهی  عزت  سعید  خالی  جای 
بگیرد؛  تصمیم  دربــاره اش  باید  کی روش  که  است 
انجام  العاده ای  خارق  کار  بخواهد  او  اینکه  مگر 
کند.  ایجاد  دیگر  پست های  در  را  تغییراتی  و  دهد 
بیرانوند  علیرضا  که  گفت  بتوان  حــاال  از  شاید 
رضاییان،  رامین  بود،  خواهد  ملی  تیم  دروازه بــان 
احسان  و  گنجی  پورعلی  مرتضی  حسینی،  مجید 
بدهند  تشکیل  را  ملی  تیم  مدافعان  صفی  حاج 
طارمی  مهدی  امیری،  وحید  ابراهیمی،  امید  و 
حضور  از  خیالشان  احتماال  نیز  آزمــون  ســردار  و 
خاطر  همین  به  اســت.  راحــت  اصلی  ترکیب  در 
وینگر  یک  و  دفاعی  هافبک  پست  در  بازیکن  یک 

هستند. ملی  تیم  ترکیب  مهم  ابهام های 
امید  زوج  بـــرای  و  دفــاعــی  هافبک  پست  در 
به  می تواند  چشمی  روزبه  مثل  بازیکنی  ابراهیمی 
از وجود  در جام جهانی  البته کی روش  برود.  میدان 
بعید  و  کرد  استفاده  پست  این  در  انصاری فرد  کریم 

انجام بدهد. را  بازهم چنین ریسک موفقی  نیست 
مصدوم  جهانبخش  جایگزینی  برای  دیگر  سوی  از 
در ترکیب هم بازیکنانی مثل سامان قدوس و مهدی 
فرانسه  لیگ  در  قدوس  دارند.  زیادی  شانس  ترابی 
در  که  دارند  انتظار  خیلی ها  و  داشته  عملکرد خوبی 
تا  دارد  زیادی  انگیزه  نیز  ترابی  باشد.  اصلی  ترکیب 
خودش را نشان بدهد و در ترکیب اصلی قرار بگیرد.
متوجه  هم  ما  قطر  با  بازی  از  بعد  امشب  اگرچه 
حساس  پست  دو  برای  کی روش  تصمیم  نمی شویم 
می تواند  حال  هر  به  اما  چیست  ملی  تیم  کلیدی  و 
نهایی  بندی  جمع  به  می تواند  را  پرتغالی  سرمربی 

برساند.

و  ورزشی  مدیران  با  دیدار  در  مشهد  جمعه  امام 
در  که  کرد  امیدواری  ابراز  رضوی  خراسان  فوتبالی 
ورشکستگی  حالت  از  استان  ورزش  اخیر  وقت  چند 

خارج شده است.
کل  مدیر  فتاحی  با  دیدار  در  الهدی  علم  آیت الله 
بــرادران  رضــوی،  خراسان  استان  جوانان  و  ورزش 
عامل  مدیر  وطن خواه  جواد  فوتبال،  هیئت  رئیس 
مدیران  از  دیگر  برخی  و  خراسان  پدیده  باشگاه 
که  نیست  این  مشهد  شایسته  کرد:  اظهار  ورزشی 
شیعیان  بزرگ  پایگاه  و  مذهبی  شهر  یک  به عنوان 
داشته  قرار  ورشکستگی  حالت  در  ورزشش  وضعیت 

باشد.
در  فقیه  ولی  نماینده   ،3 ورزش  سایت  گزارش  به 
خراسان ادامه داد: الحمدلله در بسیاری از عرصه ها 
نبوده  اینگونه  ورزش  در  اما  هستیم،  و  بودیم  پیشرو 
شهر  ورزش،  در  خودش  عرض  در  ما  شهر  است؛ 
روزها  این  شرایط  که  چند  هر  بود،  ای  ورشکسته 

بسیار متفاوت شده است.
از  برخی  برای  دولت  هزینه های  به  اشاره  با  وی 
دستگاه های  کمک  متاسفانه  گفت:  خاص  تیم های 
در  نشد،  ما  شهر  ورزشی  تیم های  شامل  هم  دولتی 
در  ورزش  احیا  تیم ها موجب  این  به  که کمک  حالی 

شهر و استان خواهد بود.
آیت الله علم الهدی افزود: وجهه جهانی مشهد در 
می  را  شهر  این  ورزش  به  بیشتر  توجه  اسالم،  منظر 
میلیون  حضور30  هم  المللی  بین  عرصه  در  طلبد. 
مشهد  شهر  در  خارجی  زائر  میلیون   4 و  داخلی  زائر 
بین  جلوه  میتواند  ورزش  تماشای  برای  آمدنشان  و 

المللی خوبی را برای مشهد به دنبال داشته باشد.
وی با اشاره به نتایج تیم فوتبال پدیده اظهار کرد: 

و  خالی  دست  با  است  توانسته  تیم  این  خوشبختانه 
است  دولت  در جیب  که دستشان  هایی  تیم  بین  در 
مردم  دل  و  بگیرد  قرار  مسابقات  جدول  باالی  در 

مشهد را شاد کند.
آیت الله علم الهدی با اشاره به تالش های وطنخواه 
ایشان یک فرد کامال  باشگاه پدیده گفت:  مدیرعامل 
ارزشی و والیی است که توانسته کار بزرگی را به اتفاق 
شود؛  تقدیر  ایشان  از  باید  و  دهد  انجام  همکارانش 
از  کار  شروع  با  پدیده  باشگاه  در  همکارانتان  و  شما 
شرکت  ورشکستگی  و  موجود  اقتصادی  وضع  با  صفر 
که  رسانده اید  اوجی  نقطه  به  را  باشگاه  این  پدیده 
نشان دهنده نبوغ شما در این باشگاه است؛ بنده به 

سهم خودم از شما تشکر می کنم.
کرده  کسب  که  نتایجی  با  پدیده  تیم  افزود:  وی 

بدانید  را  این  داد؛  آبرو  ما  استان  ورزش  به  است، 
ارزشی  عمل  شما،  عمل  رضا)ع(  حضرت  محضر  در 

است چون این شهر و استان آبروی حضرت است.
دغدغه  به  اشاره  با  همچنین  مشهد  جمعه  امام 
این  از  مردم  گفت:  باشگاه  این  انتقال  برای  مردم 
اتفاقی  نیست  خوب  این  و  هستند  نگران  موضوع 
تدبیر  ستاد  و  می شود  مردم  خوشحالی  موجب  که 
روبرو  تاخیر  با  هستند  موافق  آن  با  نیز  دادستانی  و 

باشد .
برای  به مدیران شرکت شهر خودرو که  وی خطاب 
سرمایه  گفت:  کرده اند،  آمادگی  اعالم  انتقال  این 
ُپر برکت  گذاری شما در این عرصه بسیار ارزشمند و 
رضا)ع(  حضرت  عنایت  نظر  امیدوارم  و  بود  خواهد 

بشود. شامل شما 

خبرخبر خبرگزارش انتقاد امام جمعه مشهد از بودجه دولتی برخی تیم هاآخرین ابهامات 11 بازیکن اصلی جام ملت ها

گزارش
پدیده به شهرخودرو رسید

ووشوی  لیگ  در  مشهد  جوانان  ووشــوی  تیم 
مدعی  عنوان  به  و  داشته  حضور  کشور  جوانان 
صعود در گروه خود مطرح می باشد اما مشکالت 
مالی ممکن است این تیم را از ادامه مسیر قهرمانی 

بازداشته و حتی به انحالل بکشاند.
14 تیم در 2 گروه هفت تیمی در لیگ ووشوی 
پایان  در  و  می کنند  رقابت  هم  کشور  جوانان 
مسابقات تیم های اول و دوم هر گروه با دو تیم برتر 
گروه دیگر برای قرار گرفتن بر روی سکو مسابقه 

می دهند.
لیگ ووشوی  در گروه نخست  ایرنا،  به گزارش 
ووشو  هیئت  مقاومت،  باشگاه  تیم های  جوانان 
نور، رنگ فیروزه شیراز، هیئت ووشو قزوین، سپاه 
سلمان، هیئت ووشو البرز و هیئت کردستان و در 
گروه دوم تیم های هیئت مشهد، پرشین، افالک، 
و  همدان  هیئت  اردبیل،  هیئت  تهران،  هیئت 

هیئت آذربایجان غربی حضور دارند. 
بر این اساس ۹ هیئت ووشو در این لیگ حضور 
اما  ووشــوی مشهد  آنها هیئت  از  یکی  که  دارنــد 
گرفتار مشکالت مالی برای تامین هزینه پیگیری 

مسابقات است.
 کسی به فکر تیم نیست 

سرمربی تیم ووشو جوانان هیئت مشهد گفت: 
تیر ماه امسال برای حضور در لیگ ووشو جوانان 
کشور یک تیم جوان و با انگیزه تشکیل دادیم. با 
توجه به اینکه در استان سکوی استاندارد و خانه 
ووشو وجود ندارد به این نتیجه رسیدیم که در این 
مسابقات اگر ورزشکاران نتیجه هم نگیرند فرصت 
خوبی برای تمرین و روبرو شدن با حریفان کشوری 

به دست می آورند.
غالمعلی محمودی با بیان اینکه همه بازیکنان 
تیم جوانان از حاشیه شهر مشهد هستند افزود: 
این تیم متشکل از 16 نفر است و تاکنون ۹ بازی 
انجام داده که هشت بازی با پیروزی و یک بازی با 
شکست همراه بوده است و اکنون با 24 امتیاز به 
عنوان تیم دوم پشت سر تیم پرشین 25 امتیازی 
مانده  باقی  دیدارهای  به  توجه  با  و  داریــم  قرار 
می توانیم در صورت کسب پیروزی به عنوان تیم 

نخست یا دوم صعود کنیم.
مالی  مشکالت  به  توجه  با  داشت:  اظهار  وی 
و  است  بــوده  شخصی  هزینه  با  اعزام ها  بیشتر 
در  و گرمکن شخصی خود  لباس  با  ورزشکار  هر 

مسابقات حاضر می شود. 
وی گفت: برخی تیم ها در هر وزن با 2 بازیکن 
شرکت می کنند اما تیم ما در هر وزن با یک بازیکن 

مسابقه  مصدومیت  با  گاهی  و  می کند  شرکت 
می دهد. 

محمودی افزود: برای تقویت تیم با چند ووشوکار 
صحبت کردیم اما گفتند تیم های دیگر به آنها 20 
تا 30 میلیون ریال می دهند و چون چنین پولی 
نداریم به تیم ما نیامدند. وی اظهار داشت: هیئت 
استان نیز هیچ کمکی به تیم نکرده و همدلی در 
هیئت ووشو وجود ندارد اگر همدلی بود همه افراد 
پیگیر  و  می دانند  را  تیم  و  ووشوکاران  مشکالت 
می شدند. وی گفت: وقتی تفکر برخی افراد این 
باشد که تیم به نام هیئت مشهد است و ربطی به 
داشته  این  از  بیش  انتظاری  نباید  ندارد،  استان 
و  به مدیر کل ورزش  اکنون  ما هم  امید  و  باشیم 

جوانان استان است تا مشکالت حل شود.
 هزینه کم مشکالت زیاد

رئیس هیئت ووشو شهرستان مشهد هم گفت: 
با وجود اینکه هزینه های تیم ناچیز 
است اما مشکالت بسیاری در برابر 

تیم ووشو جوانان قرار دارد. 
افــزود:  حکاک  صمدی  مجید 
ندارد  بودجه  نیز  استان  هیئت 
هیئت  وارد  وقــتــی  از  هرچند 
وجود  مالی  مشکالت  شده ایم 

داشته است.
وظیفه  داشـــت:  اظــهــار  وی 
هیئت شهرستان پایه سازی برای 
تیم استان و بزرگساالن است و با 
عده ای از ووشو کاران کم توقع و 
کرده ایم  شرکت  لیگ  در  پرتالش 

از  فراتر  نتایج  وجود  با  و  پایانی  هفته های  در  اما 
انتظار این تیم به مشکل خورده است. 

هزینه تیمداری زیاد است
گفت:  هم  مشهد  بدنی  تربیت  اداره  رئیس 
به  توجه  با  و  است  زیاد  لیگ  در  تیم داری  هزینه 
شرایط اقتصادی حامیان مالی در این زمینه وارد 
نمی شوند و یکی از مشکالت این است که در فصل 

بدی از نظر منابع پولی و مالی قرار داریم.
تیم داری  موافق  اینکه  بیان  با  صالح نژاد  احمد 
اگر یک هیئت  افزود:  نیستیم  لیگ  هیئت ها در 
ورزشی بازیکنان و تیم خوبی داشته باشد حتما از 
آنها حمایت می کنیم و تاکنون هم به خصوص در 
هفته های ابتدایی لیگ حمایت هایی از تیم هیئت 

مشهد انجام داده ایم، اکنون هم پیگیر هستیم.
 منابع مالی نداریم

در  گفت:  رضوی  خراسان  ووشو  هیئت  رئیس 
ابتدای سال اعالم کردیم که هیئت 
استان به دلیل نداشتن منابع الزم، 
به  توجه  با  و  ندارد  تیم داری  توان 
که  اعزام هایی  بیشتر  شرایط  این 
با  داشته ایم  مختلف  مسابقات  به 

هزینه شخصی بوده است.
داد:  ــه  ادام زحمتکش  محمد 
اداره تربیت بدنی مشهد و هیئت 
شهرستان توافق کردند که در لیگ 
همین  به  باشند  داشته  تیم  ووشو 
خاطر صفر تا صد هزینه ها هم بر 

عهده آنهاست. 
بودجه  نیز  کل  اداره  افزود:  وی 

هر شهرستان را به خود آنها می دهد و ارتباطی با 
استان ندارد. 

افراد  با  هم  اسپانسر  برای  داشت:  اظهار  وی 
مختلف صحبت کرده ایم اما کسی حاضر به ورود 

به این عرصه نشده است.
وی گفت: هفته آینده برای حل مشکالت مالی 
این تیم دیداری با معاون امور توسعه ورزش اداره 
کل ورزش و جوانان داریم که امیدواریم مشکالت 

هر چه زودتر رفع شود.
 اداره کل ورزش کمك می کند

و  ورزش  کل  اداره  ورزش  توسعه  امور  معاون 
نیز گفت: سالن ورزشی  جوانان خراسان رضوی 
کوثر به صورت رایگان در اختیار تیم ووشو جوانان 
تیم های  به  خود  توان  حد  در  و  شده  داده  قرار 
ورزشی کمک می کنیم.  امیر زارعی افزود: هیئت 
ووشوی استان هم باید تالش کند، در هر حال تیم 
شهر مشهد زیر مجموعه استان است و نماینده این 

استان به حساب می آید.
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  داشت:  اظهار  وی 
استان هم اکنون 50 تیم در لیگ های مختلف دارد 
و از سوی دیگر اعتبارات اداره کل زیاد نیست و با 
توجه به هزینه های اعزام انجام این امور در توان 

اداره کل نیست و هیئت ها هم باید تالش کنند.
اینکه هیئت بسکتبال چندین تیم  بیان  با  وی 
در لیگ های مختلف مردان و زنان دارد و حامی 
مالی پیدا کرده اند گفت: هیئت ووشو شهرستان و 
استان هم باید جلو بیاید و اقدام کند زیرا اداره کل 

نمی تواند و توان تیم داری ندارد.
زارعی افزود: اعتبارات ورزشی به صورت فصلی 
کمک  می توانیم  آنها  اساس  بر  و  می شود  ابالغ 
کنیم همچنین سرفصل آنها هم برای هزینه کردن 
جایی  هر  در  نمی توانیم  بنابراین  است  مشخص 
که خواستیم اعتبارات را هزینه کنیم با این وجود 
جوانان ووشوکار با کمترین هزینه بهترین نتایج را 
گرفته اند و تا مسابقه بعدی آنها که اعتبارات هم 

می رسد به آنها کمک خواهیم کرد.
هم اکنون تیم ووشو هیئت مشهد با سرمربیگری 
غالمعلی محمودی و مربیگری علی هاشمی در 
بخش تالو و مجتبی باقرزاده در بخش ساندا همراه 
با امیررضا فخرآبادی، علی آذری، مرتضی اسعدی، 
اسدالله  کاظم زاده،  حسین  اطهری زاده،  متین 
دهستانی،  امیرحسین  قدرتی،  حسین  انعامی، 
محمد  اسالمی،  امیرحسین  فنایی،  محراب 
خدادادی، امیرحسین نظری و مهدی خداشناس 
در لیگ ووشوی جوانان کشور شرکت کرده است. 

سرمربی تیم ووشو جوانان هیئت مشهد مطرح کرد

ندارد وجود  ووشو  هیئت  در  مسابقات تنیس روی میز، بدمینتون و همدلی 
فوتسال ادارات برگزار شد

گفت:  دولت  کارکنان  مسابقات  برگزاری  مسئول 
مسابقات بدمینتون و تنیس روی میز ادارات و کارکنان 
و  شد  برگزار  خراسان رضوی  اجرایی  دستگاه های 

مسابقات فوتسال نیز در حال برگزاری می باشد.
از  دوره  این  برگزاری  مسئول  قهرمانی،  محسن 
مسابقات بیان کرد: مسابقات بدمینتون ادارات با حضور 
تیم های شهرداری مشهد، کانون وکال، اداره کل ورزش 
وجوانان، آموزش وپرورش و بانک سپه بصورت دوره ای 

طی دوروز برگزار شد.
و  پرورش  و  آموزش  تیم های  نهایت  در  افــزود:  وی 
در  که  یافتند  راه  مسابقات  این  فینال  به  شهرداری 
بازی فینال تیم آموزش وپرورش به مقام اول مسابقات 
دست یافت همچنین در بازی های انفرادی نیز، مازیار 
متولی از بانک سپه مقام اول و حسین رضوی از آموزش 

وپرورش مقام دوم را کسب کردند.
قهرمانی در خصوص مسابقات تنیس روی میز اظهار 
کرد: این مسابقات در سالن تنیس روی میز مجموعه 
ورزشی شهید بهشتی مشهد برگزار شد که در بخش 
تیمی، آستان قدس رضوی و شرکت انتقال گاز منطقه 
چهار به ترتیب اول و دوم شدند همچنین قطارشهری 
و بنیاد مسکن رتبه سوم مشترک این دوره را از آن خود 
کردند. وی دامه داد: در بخش انفرادی نیز، خواجوی، 
سروری به ترتیب اول و دوم شدند همچنین نعمتی و 

نیک اختر به مقام سوم این مسابقات دست یافتند.
مسئول برگزاری مسابقات کارکنان دولت همچنین 
در خصوص مسابقات فوتسال این دوره نیز که در سالن 
روز  در  کرد:  اضافه  شد،  برگزار  مشهد  بهشتی  شهید 
دوم این رقابت ها در 3 دی ماه تیم رسانه 3 بر 2 تیم 
بنیاد مسکن را شکست داد. همچنین در روز سوم این 
مسابقات در 7 دی ماه آموزش و پرورش 5، 4 بر 3 تیم 
موسسه اعتباری ملل شکست داد و اتکا خراسان 4 بر 0 
کانون کارشناسان دادگستری، سازمان زندان ها 3 بر 2 
پست بانک ، آستان قدس رضوی 3 بر 0 امورمالیاتی را 

شکست دادند.
قهرمانی ادامه داد: قطارشهری 6 بر 3 شرکت برق را 
از پیش رو برداشت، سپاه امام رضا 3 بر 2 اخبار مشهد، 
کتابخانه ها،  تیم   3 بر   ۸ مشهد  شهرداری  مقاومت 
محیط زیست 3 بر 1 گمرک و بانک ملی 3 بر0 سازمان 

اتوبوسرانی را شکست دادند.
رقابت ها  ایــن  چهارم  روز  نتایج  درخصوص  وی 
گزارش داد: موسسه اعتباری ملل 4 بر 3 استانداری و 
اتوبوسرانی 6 بر 1 رسانه از پیش رو برداشتند. همچنین 
مقاومت  تیم  با   1 بر   1  ،5 ناحیه  ــرورش  پ و  آمــوزش 
شهرداری مشهد، دادگستری 1 بر 1 با اخبار مشهد و 

امور مالیاتی 3 بر3 با سپاه امام رضا به تساوی رسیدند.

خبر

شرکت  و  مادر  پدیده  شرکت  مدیران  مشترک  جلسه 
شهر خودرو به نتیجه رسید

شرکت  و  مادر  پدیده  شرکت  مدیران  مشترک  جلسه 
شهر خودرو با موضوع انتقال باشگاه پدیده شب گذشته 
در مشهد برگزار شد. در این جلسه طرفین برای انتقال 

مالکیت باشگاه پدیده به توافق رسیدند.
بر این اساس توافق اصولی این انتقال برای در اختیار 
گرفتن باشگاه پدیده بر اساس مصوبه ستاد تدبیر استان، 
به شرکت شهر خودرو انجام و قرار شد توافقنامه مکتوب 
و رسمی آن نیز در جلسه چهارشنبه هفته جاری به امضا 
برسد. مدیرعامل شرکت شهر خودرو در پایان جلسه خود 
با مدیران شرکت پدیده مادر درباره انتقال مالکیت این 
باشگاه اظهار کرد: خوشبختانه  جلسه خوبی را برگزار 
باید  انتقال  مسیر  در  افزود:  حمیداوی  فرهاد  کردیم. 
رضوی  خراسان  استان  مسئوالن  که  برسانم  اطالع  به 
تالش زیادی کردند. در این بین شخص قربان میرزایی 
سرپرست استانداری، رسولیان مدیرکل اقتصادی این 
رئیس  برادران  جوانان،  و  ورزش  مدیرکل  فتاحی  نهاد، 
هیئت فوتبال و البته دادستانی واقعا دلسوزانه پای کار 
بودند تا هواداران تیم خوشحال شوند. وی اظهار کرد: 
امروز نیز آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد تاکید 
انتقال سریع باشگاه داشتند و نشان دادند  بر  ویژه ای 
که واقعا از امور فوتبال و ورزش کامال مطلع هستند و 
خوشبختانه در جلسه دیشب آقای انتظاری هم به جهت 
شادی هواداران خیلی جدی پای کار آمدند. حمیداوی 
تاکید کرد: با توافقی که انجام گرفت و انشالله چهارشنبه 
از  رفت  برون  برای  را  کار  ما  شد،  خواهد  رسمی  نیز 
مشکالت تیم آغاز کردیم و امروز نیز با یحیی گل محمدی 

مذاکره خواهیم کرد تا در تمرینات تیم حاضر شود.
مدیرعامل شرکت شهر خودرو در خصوص خطر کسر 
6 امتیاز نیز گفت: پنجشنبه جلسه ای را با سوبا برگزار 
خواهیم کرد تا انشالله هواداران نیز از این اتفاق استرسی 
نداشته باشند و مشکل را حل خواهیم کرد. وی افزود: 
به هر حال این انتقال زمان بر بود و باید یکسری کارهای 
قانونی آن انجام می گرفت که خوشبختانه این شرایط 
ایجاد شد. در این راه واقعا مدیران شرکت پدیده تالش 
زیادی کردند و باید از آنها تشکر نماییم. حمیداوی افزود: 
تالش  آینده  هفته  در  رسمی  نامه  توافق  انجام  از  بعد 
خواهیم کرد تا نشست خبری را برگزار کنیم و جزئیات 
جلسه  این  در  کرد.  خواهیم  اعالم  را  خود  برنامه های 
انتظاری مدیرعامل شرکت پدیده به همراه آقایان زارع 
صفت و بکائیان اعضا هیئت مدیره این شرکت و مهندس 
حمیداوی مدیرعامل و مهندس شهام نایب رئیس هیئت 
مدیره شرکت شهر خودرو، به همراه برادران رئیس هیئت 

فوتبال خراسان رضوی حضور داشتند.

صمدی حکاک: وظیفه هیئت شهرستان پایه سازی برای تیم استان و بزرگساالن 
است و با عده ای از ووشو کاران کم توقع و پرتالش در لیگ شرکت کرده ایم اما در 

هفته های پایانی و با وجود نتایج فراتر از انتظار این تیم به مشکل خورده است

,,

زحمتکش: در ابتدای 
سال اعالم کردیم که 

هیئت استان به دلیل 
نداشتن منابع الزم، 

توان تیم داری ندارد و 
با توجه به این شرایط 

بیشتر اعزام هایی که 
به مسابقات مختلف 

داشته ایم با هزینه 
شخصی بوده است

,,
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) 9/318 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )1940 ( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13۹760306005005330هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی معصومه زرندی فرزند 
رمضانعلی بشماره شناسنامه 2 صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 12۸/52 متر مربع از پالک شماره 63 فرعی از ۹ اصلی واقع در اراضی گذر ده کالغ بخش 12 
حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم زهرا مرتضوی 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 اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول 97/09/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/11   
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالك نیشـابور

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سبزوار

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

برابر رأی شماره 13۹760306011003462 - 13۹7/07/2۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرهاد نوروزی خوشمردان به شناسنامه شماره 2۹7 کدملی 07۹1۸7۸27۹ صادره سبزوار فرزند حسین 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 64.35 مترمربع قسمتی از پالک شماره 506 فرعی از 5- اصلی واقع در اراضی فتح آباد بخش 12 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل 
مالکیت آقای اصغر برازنده دولت آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر 

خواهد شد.)م الف ۹7/100/1342( 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/10/26  

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالك سبزوار

) 9/320 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آرای شماره های  13۹71144060050004746 
و 13۹71144060050004747 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدتقی حصاری فرزند غالمرضا بشماره ملی 1051711۸27 صادره از نیشابور و خانم فاطمه احمدآبادی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 2۹6 صادره از نیشابور اولی نسبت به دودانگ مشاع و دومی نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 171/۹6 متر مربع از پالک شماره 
55 فرعی از 3 اصلی واقع در اراضی گذره ده جیلوگر بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای علی اصغر شفیعی زاده محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/09/26  - تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/11   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالك نیشـابور

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سبزوار

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

برابر رأی شماره 13۹76030601100402۸-13۹7/0۸/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل چاه ستاره به شماره شناسنامه 262 کدملی 07۹1۸72513 صادره سبزوار  فرزند اسحق در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۸2.۸0 مترمربع قسمتی از پالک شماره 506 فرعی از 5- اصلی واقع در اراضی فتح آباد بخش 12 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل 
مالکیت مالک رسمی اصغر برازنده دولت آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.)م الف ۹7/100/13۹3(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/10/26  

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالك سبزوار

)  9/319( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ) 1937( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13۹760306005005334هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
رجبعلی شمسی فرزند ابوالفضل بشماره شناسنامه 2 صادره از زبرخان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۹۹/23 متر مربع از پالک شماره 26 فرعی از 15 اصلی واقع 
در اراضی فاروب رمان بخش 5 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای حسین پیرانی 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 اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/09/26  - تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/11   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالك نیشـابور

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سبزوار

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

برابر رأی شماره 13۹760306011004021 - 13۹7/0۸/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا میرزائی به شناسنامه شماره 3633۸ کدملی 07۹0360721 صادره سبزوار فرزند رحیم در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 10۹.05 مترمربع قسمتی از پالک شماره 61 فرعی از6 اصلی بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای محمدحسن 
طبسی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹7/100/1361(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/10/26  

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالك سبزوار

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سبزوار

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

برابر رأی شماره 13۹7603060110034۸1 - 13۹7/07/2۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هادی میان آبادی به شناسنامه شماره 146۹۸ کدملی 07۹4۹۸۸474 صادره سبزوار فرزند عباسعلی 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 136 مترمربع قسمتی از پالک شماره 25 فرعی از 5-اصلی واقع در اراضی فتح آباد بخش12 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت 
مالک رسمی مشاعی آقای محمدعلی تورانی،علی ده آبادی،صدیق نودهی طاهره و طیبه هوشیدری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹7/100/1365(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/10/26  

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالك سبزوار

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك گناباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13۹76030601300137۹ 
– 13۹7/07/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم صدیقه طاحونی بشماره شناسنامه 106 و کدملی 0۹1۹342۹4۹ صادره از گناباد  فرزند یحیی در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 232 
مترمربع از پالک 5۸4 فرعی از 11۸ اصلی واقع در اراضی بهاباد  بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای علی نیازی شهری محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 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: 97/10/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/26

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالك گناباد

مدیر مسئول: حسین رفیعیصاحب امتیاز:حبیب یزدانپناه

میز خبر
بازدید یک امام جمعه با لباس مبدل از گمرک/عمدی بودن حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات منتفی است

فرمانداری تهران: تجمع امروز مقابل دانشگاه تهران غیرقانونی بود/تحویل هواپیماهای سوخو روسی به ایران منتفی شده است

به مدح گویی رضا  پاسخ سردار سلیمانی 
رشیدپور

برنامه  تلفنی  مهمان  امــروز  صبح  سلیمانی  ســردار 
حاال خورشید بود. مجری برنامه حاال خورشید در پایان 
تماس تلفنی به مدح شخصیت سردار سلیمانی پرداخت 
که حاج قاسم سلیمانی خطاب به وی گفت: اگر ادامه 

دهید صحبت هایم را قطع می کنم.
از  مبدل  لباس  با  جمعه  امام  یک  بازدید 

  

گمرک
اصغر  حجت االسالم  متعدد،  شکایات  وصول  پی  در 
نظیر  کم  اقدامی  در  بیله سوار  جمعه  امــام  جدایی 
این  مــرزی  گمرک  وضعیت  بازدید  به  مبدل  لباس  با 
از  متعدد  گزارشات  وصــول  پی  در  رفــت.  شهرستان 
حجت االسالم  بیله سوار،  گمرک  نابسامان  وضعیت 
جدایی با لباس مبدل و به شکل ناشناخته به بازدید و 
بازرسی وضعیت گمرک رفت تا شکایات مردمی را مورد 
بررسی قرار دهد. حجت االسالم جدایی که در ماه های 
اخیر با اظهار نظر هایی متفاوت با رنگ و بوی مردمی به 
عنوان چهره ای محبوب و مردمی شناخته شده است، 
خصوص  در  شکایاتی  بیله سوار  گمرک  در  حضور  با 
برخورد نادرست رانندگان با مسافران به ویژه اتباع آذری 

را بررسی کرد.
طالبان دیروز در تهران چه می کردند؟

سخنگوی وزارت خارجه حضور هیأت طالبان در تهران 
را تایید کرد و گفت: این هیات دیروز مذاکراتی طوالنی 
قاسمی  بهرام  داده است.  انجام  ایرانی  با هیأت  و مهم 
پنجاه درصد سرزمین  از  بیش  اینکه  به  توجه  با  گفت: 
همچنین  و  دارد  قرار  طالبان  اختیار  تحت  افغانستان، 
ناامنی و بی ثباتی و مشکالت درون افغانستان با تمایل 
با  و  با دولت »اشرف غنی«  این موضوع  به طرح  ایران 

اطالع دولت افغانستان، این مذاکرات انجام شد.
یک امام جمعه جوان برای تهران

از  حاج علی اکبری  محمدجواد  شیخ  حجت االسالم 
طرف رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان امام جمعه 
موقت تهران منصوب شد. ستاد نماز جمعه تهران اعالم 

کرد: حجت االسالم شیخ محمدجواد حاج علی اکبری از 
طرف رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان امام جمعه 
موقت تهران منصوب شد. نماز جمعه این هفته تهران 
)14 دی ۹7( به امامت حجت االسالم حاج علی اکبری 

در مصالی امام خمینی)ره( اقامه خواهد شد.
تکرار  قابل   88 فتنه  قضاییه:  قوه  رئیس 

است
عالی  مسئوالن  امروز  جلسه  در  قضاییه  قوه  رئیس 
قضایی با گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی، جریان فتنه 
سال ۸۸ و حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری آن 
و عبرت های  پیام ها  را متضمن  نهم دی  ویژه  به  سال 
فراوان دانست و تصریح کرد: این حوادث، صرفا جنبه 
و  مستمر  بستر  یک  در  را  آن  باید  بلکه  ندارد  تاریخی 
دائمی تحلیل کرد. جریان فتنه ۸۸ قابل تکرار است زیرا 
امروز هم دشمن به میدان آمده، ابزار درونی کشور را به 
کار می گیرد، عده ای فریب می خورند یا تعمدا با دشمن 
همراهی می کنند و به این ترتیب ظرفیت تکرار چنین 
حوادثی همچنان وجود دارد. آملی الریجانی با اشاره به 
ابراز تمایل اوباما به نزدیک شدن به ایران و سپس، تغییر 
رویکردش پس از مشاهده حوادث سال ۸۸، ادامه داد: 
به محض اینکه اوضاع را آشفته دیدند، ورق برگشت و به 
همراه وزیر خارجه خود، رئیس جمهوری فرانسه و برخی 
دیگر از سران کشورهای غربی، مدعی »حمایت از مردم 
ایران« شدند. آنها آشوبگران را مردم می دانستند اما از 
و  نظام  از  دفاع  در  که  بصیر  ایرانی  ها  میلیون  نظرشان 

انقالب خود قد علم کردند، جزء مردم نبودند!
در  اتوبوس  واژگونی  حادثه  بودن  عمدی 

دانشگاه علوم و تحقیقات منتفی است
فرمانده انتظامی پایتخت عمدی بودن حادثه واژگونی 
اعالم  منتفی  را  تحقیقات  و  علوم  دانشگاه  در  اتوبوس 
پایتخت  انتظامی  فرمانده  کرد. سردار حسین رحیمی 
در حاشیه همایش عمومی فرماندهان، رؤسا و مدیران 
واژگونی  حادثه  خصوص  در  بزرگ  تهران  فرماندهی 
کار  کرد:  اعالم  تحقیقات  و  علوم  دانشگاه  در  اتوبوس 
کارشناسی پلیس در حادثه دانشگاه تمام شد و نظریه 

رسمی و صریح خود را به مقامات قضایی اعالم کردیم. 
وی تصریح کرد: در این نظریه سهم دانشگاه، سهم جاده 
و مسیر و پیمانکار مشخص شد. عالی ترین مقام پایتخت 
گفت: عمدی بودن حادثه واژگونی اتوبوس منتفی است 
بروز  عوامل  از  را  بی توجهی  و  سهل انگاری  می توان  و 
بی توجهی است. سردار رحیمی در خصوص ورود پلیس 
به دانشگاه علوم وتحقیقات گفت: ورود پلیس باید بنا به 
درخواست وزارت علوم یا دانشگاه آزاد و مراجع ذیربط 
ورود  ما  و  نشده  پلیس  از  درخواستی  گاه  هیچ  و  باشد 

نکرده ایم.
رستوران های  منوی  در  »حرام گوشت ها«   

باالشهری
حیات   نوبت  ــروز  »ام نوشت:  روز  سیاست   روزنامه 
وحش جنگل ها و دشت های آن فرارسیده تا موجودات 
مال اندوزان  شکم  کردن  پر  برای  نیز  آنها  اکوسیستم 
کشور  کنار  و  گوشه  در  رستوران  صد ها  شوند!  مصادره 
باالی  و  خوش نشین  و  ییالقی  مناطق  در  بخصوص  و 
از  که  غذاهایی  با  را  خود  ویژه  مشتریان  منوی  شهرها 
تکمیل  می شود،  تهیه  بی زبان  موجودات  این  گوشت 
می کنند. بازارهای فریدون کنار و همچنین قسمت هایی 
و  حالل  پرندگان  الشه های  از  مملو  کشور  جنوب  در 
محدودیتی  هیچگونه  بــدون  که  است  حرام گوشتی 
شوند!  سرازیر  شهرها  باالی  رستوران های  به  تا  عرضه 
گوشت های  خرید  صف  در  روزمزد  کارگران  سویی  از  و 
همین  برای  تا  ایستاده اند  روز  بازارهای  وارداتی  یخ زده 
رستوران ها و واحدهای تولید غذای انبوه پروتئین ارزان 
یارانه دار تأمین نمایند! آیا همین اطالعات مختصر کافی 
نیست تا دلیلی بر عدم فعالیت مثمر ثمر در تشکیالت 

سازمان حفاظت از محیط زیست کشور باشد؟«
بازگشت  برای  آملی  جوادی  آیت اهلل  دعوت 

نخبگان به کشور
نخبگان  از  جمعی  دیدار  در  آملی  جوادی  آیت الله 
علوم  المللی  بین  بنیاد  در  کشور  دانشگاهی  و  علمی 
علمی  نخبگان  با  اگر  داشت:  ابراز  قم  اسراء،   وحیانی 
ایرانی خارج از کشور ارتباط دارید از آنها بخواهید که به 

کشور بازگردند و در این سرزمین تالش و کوشش کنند 
و در خدمت کشورهایی که کارخانه های اسلحه سازی 
آنها سه شیفت در حال کار است نباشند. وی افزود: شما 
عزیزان، آنچه در مسیر علم و عمل به دست آورده اید، 
بدون افراط و تفریط در مسیر پرورش و ترقی خود قرار 
دهید و همواره شاکر باشید و تالش کنید هم خود و هم 

جامعه را به مقصد برسانید.
تعریف  روحانی: صداوسیما تصور می کند 

از دولت، مکروه است
رئیس جمهور طرح تحول نظام سالمت، احیاء دریاچه 
روستاها  به  گازرسانی  و  برق رسانی  آب رسانی،  ارومیه، 
دولت  در  روستایی  جمعیت  میلیون   6 حدود  اینکه  و 
آشامیدنی  سالم  آب  از  دوازدهم  دولت  اوایل  و  یازدهم 
برخوردار شدند را از دیگر اقدامات دولت یازدهم برشمرد 
و ادامه داد: اینکه در پارس جنوبی امروز همسان با دیگر 
کشورها از ذخایر گازی جنوب کشور استفاده می کنیم 
کیلومتر  هزار   2 توانستیم  سال   5 طول  در  اینکه  نیز  و 
راه آهن ایجاد کنیم که این به اندازه بیش از 20 درصد 
از  است،  احداث شده  در کشور  که  است  راه آهنی  کل 
اظهار  روحانی  مــی رود.  بشمار  دولت  اقدامات  دیگر 
داشت: دلیل اینکه اقدامات دولت بیان و بازگو نمی شود 
و  و صدا  را عنوان نمی کنند  آنها  این است که رسانه ها 
حرام  و  مستحب  واجــب،  مکروه،  بین  کشور  سیمای 
گاهی دچار مشکل می شود و تصور می کند که تعریف 
از دولت، مکروه است در حالی که این اقدام مستحب 

و یا واجب است.
احساس  باید  مردم  خمینی:  حسن  سید 

»توانایی تغییر« داشته باشند
از  یأس  زدن  »کنار  بر  تأکید  با  خمینی  حسن  سید 
جامعه« در 40 سالگی انقالب اسالمی، گفت: یکی از 
احساس  مردم  که  است  این  امید،  اصلی وجود  شروط 
را  کاری  چنین  توانایی  دهند،  تغییری  باید  اگر  کنند 
خواسته  علتی  هر  به  که  تغییراتی  جلوی  اینکه  دارند؛ 
جامعه است -ولو من نمی پسندم- گرفته شده و مقابل 
با روشی آمرانه ایستادگی شود، نتیجه ای  آن تغییرات، 

در برندارد.
مقابل  امروز  تجمع  تهران:  فرمانداری 

دانشگاه تهران غیرقانونی بود
معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تهران با بیان اینکه 
دانشگاه  مقابل  در  فرصت طلب  افراد  از  تعدادی  امروز 
این تجمع غیرقانونی بوده  تهران تجمع کردند، گفت: 
و البته شرایط تحت کنترل است. عبدالعظیم رضایی با 
اینکه در چند روز گذشته تجمعاتی در داخل  به  اشاره 
دانشگاه آزاد به دلیل اتفاق تاثربرانگیز برای دانشجویان 
این  کــرد:  اظهار  اســت،  شده  برگزار  دانشگاه،  این 
تجمعات نیازی به مجوز فرمانداری یا استانداری نداشت 
برخی  امروز  اما  است.  برگزار شده  دانشگاه  زیرا داخل 
تجمعات  تهران  دانشگاه  مقابل  در  فرصت طلب  افراد 
پراکنده ای داشتند. وی در گفت وگو با ایسنا، ادامه داد: 
بنابراین  و  برگزار شد  پراکنده بدون مجوز  این تجمعات 
غیرقانونی بود. مشخص بود دست هایی در کار است تا 
اندک  تعداد تجمع کنندگان بسیار  ناآرام شود ولی  فضا 
معاون  است.  رسیده  پایان  به  نیز  حاضر  حال  در  و  بود 
اینکه  به  اشــاره  با  تهران  فرمانداری  امنیتی  سیاسی 
تجمعات با حضور حدود 30-20 نفر برگزار شده است، 
بیان کرد: اکنون شرایط تحت کنترل است. رضایی در 
پاسخ به این پرسش که آیا امروز تجمع کنندگان دستگیر 

شده اند؟ گفت: هیچ دستگیری گزارش نشده است.
تحویل هواپیماهای سوخو روسی به ایران 

منتفی شده است
امضای  وجود  با  سوخو  هواپیمای  فروند  دریافت20 
تفاهم نامه خرید بین ایران و روسیه منتفی شده است. 
صادر  را  هواپیماها  این  خرید  مجوز  آمریکا  خزانه داری 
نکرده و شرکت های هواپیمایی در پی خرید هواپیماهای 
صنفی  انجمن  هستند.دبیر  جــوان  ولی  دوم  دست 
عدم  دلیل  به  می گوید  ایــران  هواپیمایی  شرکت های 
روسیه  از  سوخو  هواپیماهای  ورود  اوفک،  مجوز  صدور 
ناروشن  خرید  قــراردادهــای  سرانجام  و  شده  منتفی 
از مقصود اسعد سامانی  نقل  به  ایلنا  است. خبرگزاری 
اخیرا  ایرتور  ــران  ای هواپیمایی  »شرکت  می نویسد: 

تفاهمنامه خرید 20 فروند هواپیمای سوخو را به امضا 
رسانده بود و یک ایرالین داخلی هم پیش نویس قرارداد 
اجاره سه فروند هواپیمای سوخو را منعقد کرده بود اما 
این  ورود  اوفک،  مجوز  صدور  عدم  دلیل  به  فعال  گویا 
هواپیماها مقدور نیست. سوخو وعده کرده بود که برخی 
تا  تغییر می دهد  را  این هواپیماها  آمریکایی  از قطعات 
برای فروش آنها به مجوز خزانه داری آمریکا نیاز نباشد. 
این  نتوانست  اسعدی سامانی می گوید سوخو  مقصود 
آمریکایی  قطعات  تغییر  احتماال  و  دهد  انجام  را  اقدام 

سوخو زمان بر باشد.
ترک  را  بهداشت  وزارت  هاشمی،  حسن 

کرد
در  بار  آخرین  بــرای  هاشمی  حسن  پیش  ساعتی 
جلسه شورای معاونین وزارت بهداشت شرکت کرد و در 
وزارتخانه  این  معاونین،  خداحافظی  از  با  جلسه  پایان 
نوبخت،  علی  اظهارنظر  به  توجه  با  ــرد. ئ  ک ترک  را 
باشگاه  و  فارس  با  نوبخت در گفت وگو  برادر محمدباقر 
جلو  به  رو  را  فرار  هاشمی  دکتر  استعفای  خبرنگاران 
عنوان کرد به نظر می رسد او از محتوای این نامه استعفا 
سوی  از  البته  و  است  نشده  منتشر  لحظه  این  تا  که 
 سخنگوی حزب اعتدال و توسعه اساس آن تکذیب شد 
و ساعتی بعد از سوی رئیس کمیسیون بهداشت صحت 
آن تائید شد، با خبر  بوده است.  اگر چه تردیدی نیست 
که مبنا و پایه اصلی استعفای دکتر هاشمی اختالفات 
و  برنامه  و  با سازمان مدیریت  ناهماهنگی های مزمن  و 
 شخص نوبخت است اما باید منتظر ماند و دید که طی 
امروز یا روزهای آتی رییس جمهور یا واعظی چه موضع 
رسمی را اعالم  می کنند؟ در حالی که متن استعفا به 
صورت مکتوب و رسما برای رئیس جمهور ارسال شده 
است هنوز از سوی دو طرف منتشر نشده است  و به نظر 
می رسد انتشار این متن پرده از ابهامات بر می دارد.  با 
دید  و  ماند  منتظر  باید  همچنین  اتفاقات  این  به  توجه 
وزارت  سرپرست  عنوان  به  را  کسی  چه  روحانی  حسن 

بهداشت معرفی  می کند؟ / دیده بان دولت

امام صادق )ع( فرمودند:
سخاوت از اخالق پیامبران و ستون ایمان است . هیچ مؤمنی نیست مگر آن كه بخشنده است و 
تنها آن كس بخشنده است كه از یقین و هّمت واال برخوردار باشد ؛ زیرا كه بخشندگی پرتو نور 

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

ما را زج نقش تو رد نظر نیادم 
ما را زج کوی تو رهگذر نیادم 

خواب ارهچ خوش آدم همه را رد عهدت
حقا هک هب چشم رد نیادم ما را

حافظ
طلوع آفتاب فردا: 06:42اذان مغرب: 16:47 

اذان صبح فردا: 05:12

نیمه شب شرعی:22:49

غروب آفتاب:16:27 

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: 11:34

اسرا

صالبت، استواری و نفوذ ناپذیری، از عناصر محوری هویت مردان مومن است... چنین مران دین باور از آسیب نسیان 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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