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درسیاست ترامپ اخالق جایی ندارد 

در صفحه 2 بخوانید

دشمن ممکن است حتی من را 
در مسیر زیان بخش به نظام و انقالب بیندازد

افکار عمومی در انتظار مجازات سنگین تری برای 
نماینده خاطی بود

شهروندان با یکدیگر مساوی 
هستند!

گفت وگوی صمیمانه با کیارنگ عالئی

برخورد نمادین با امر پیش پا افتاده 

استاندار خراسان رضوی 

آگهی تبریک چاپ نکنید

ظریف در مشهد

کسی نمی تواند بگوید اگر من 
از شما حمایت نکنم شما عربی 

صحبت می کنید

سانحه در مسیر فریمان 
هفت کشته بر جای گذاشت

جنجال در دیدار تیم های والیبال پیام مشهد و خاتم اردکان

بازی مهم هفته نیمه تمام ماند

نمایشگاه بین المللی مشهد  که از 12 دی ماه با موضوع استارتاپ ها و فناوری اطالعات 
آغاز به کار کرد، روز پنج شنبه میزبان محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات بود...

یکشنبه هفته پیش بود که الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی خبر 
استعفای وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در توییترش اعالم کرد...

مشهد 
ویترین ایران

زور قاضی زاده 
به نوبخت نرسید

تحلیل روز 2

گزارش ویژه 7

در صفحه 4 بخوانید

در صفحه 3 بخوانید
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در این شماره می خوانیم

عکس:نیما نجف زاده

گفت و گوی ویژه5

حادثه4

 آذری جهرمی

با حکم حسن روحانی و موافقتش با استعفای وزیر سابق، معاون نوبخت سرپرست وزارت بهداشت
 درمان و آموزش پزشکی شد

بوستان 20 ساله شمشاد در مرعض تخریب قرار دارد 

امام جمعه مشهد

روزهای بد کشتی

امام جمعه مشهد گفت: دشمن کنار شما بسیجی ها 
و حزب الهی ها نیز نفوذ می کند. حتی ممکن است در 
جریان های امثال بنده نیز نفوذ کند و  ...

در صفحه  6  بخوانید

شهرداری  زدایی  محرومیت  از  تقدیر 
مشهد حاشیه  در 

نماینده ولی فقیه درخراسان رضوی 
درمراسم کلنگ زنی پروژه 2120 واحد مسکونی در منطقه کم برخوردار رسالت



و  جایگزین  سوخت های  کشوری  اتحادیه  رئیس 
خودرو  میلیون   1.2 تاکنون  گفت:  وابسته  خدمات 
دوگانه سوز کارگاهی برای استانداردسازی در سامانه 
نام  ثبت  سوز  دوگانه  خــودروهــای  جامع  اطالعات 

کرده اند.
آنجایی که طی سالهای  از  افزود:  علی محمودیان 
تبدیلی  ــورت  ص به  ــا  ــودروه ازخ بسیاری  گذشته 
برای  شده اند  سوز  دوگانه  مختلف  کارگاه های  در 
ساماندهی و استانداردسازی آنها سامانه ای به آدرس 

اینترنتی www.irngv.ir راه اندازی شد.
اینگونه  مالکان  و  رانندگان  ــت:  داش اظهار  وی 
یا  شده  تایید  مراکز  به  مراجعه  با  می توانند  خودروها 

سایت اینترنتی یاد شده در این فرایند ثبت نام کنند.
محمودیان گفت: فرایند اجرایی این طرح بر عهده 
به  و  است  جایگزین  سوخت های  کشوری  اتحادیه 
خراسان  در  ماه  بهمن  ابتدای  از  آزمایشی  صورت 

رضوی اجرا می شود.
دلیل  به  نیز  رضوی  خراسان  انتخاب  افــزود:  وی 
ظرفیت های بسیار آن برای اجرای طرح و کسب رتبه 

دوم مصرف سوخت سی.ان.جی می باشد.
برای بررسی  ادامه داد: حدود 100 مرکز فنی  وی 
رسانی  سوخت  سیستم  بــودن  استاندارد  وضعیت 
خودروهای گاز سوز کارگاهی در خراسان رضوی وجود 
دارد که تاکنون 28 مرکز موفق به اخذ تاییدیه های الزم 

برای اجرای فرایند ایمن سازی شده اند.
دوگانه  خودروهای  سازی  استاندارد  طرح  مجری 
به  ابتدا  خودروها  این  گفت:  کشور  کارگاهی  سوز 
کارگاه های مجاز که مورد تایید سازمان ملی استاندارد 
رفع  آزمایشات،  انجام  از  و پس  مراجعه کرده  هستند 
نواقص و گذراندن آزمون های مربوطه گواهی سالمت 
صنعت،  وزارت  تایید  مورد  رسانی  سوخت  سیستم 

معدن و تجارت را دریافت می کنند.
به  شده  اخذ  گواهی  با  مالکان  افزود:  محمودیان 
کارت  تغییر  به  نسبت  و  کرده  مراجعه  راهــور  پلیس 
اقــدام  ســوز  دوگانه  به  ســوز  بنزین  از  خــود  ــودرو  خ
این  کامل  اجرای  داشت  توجه  باید  البته  می کنند، 
فرایند زمان بر است و منوط به تامین کارگاه های مورد 

نیاز و موافقت کشوری است.
»سی.  دائمی  دبیرخانه  رئیس  اعــالم  اســاس  بر 
خودرو  دستگاه  میلیون  یک  از  بیش  کشور  ان.جی« 
دوگانه سوز با مخازن فرسوده »سی.ان.جی« در کشور 

وجود دارد که هر سال به تعداد آنها افزوده می شود. 
خودرو  هزار   300 و  میلیون  پنج  حدود  همچنین 
دوگانه سوز در کشور وجود دارد که 2 میلیون خودرو از 

این تعداد به صورت غیر مجاز گازسوز شده اند.

 ، نهادها  تمامی  از  رضوی  خراسان  استاندار 
دستگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی خواست 
بنر  نصب  و  ها  رسانه  در  پیام  و  آگهی  چاپ  از 
تبریک انتصاب برای وی به طور جدی خودداری 

کنند.
گذشته  چهارشنبه  که  حسینی  رزم  علیرضا 
چهاردهمین  عنوان  به  دولــت  هیات  سوی  از 
استاندار خطه خراسان منصوب شد ، در پیامی 
مسئوالن،  مدیران،  پیام  ارسال  و  لطف  ابراز  از 

شخصیت ها و ....در استان قدردانی کرد.
سعادت  و  فرصت  که  اینک   : کرد  اظهار  وی   
خدمت به مردم خطه خراسان رضوی که خادمی 
زائران امام هشتم را افتخار خود می دانند ، برایم 
فراهم شده بر خود می بالم و این حکم خادمی 
این کمترین صادر شده فرصتی می  برای  را که 
دانم که باید قدرنهاد و به شکرانه اش به این دیار 

و مردمان بی ادعایش خدمت کرد.
این توفیق خدمت  این رو  از   : وی عنوان کرد 
، بس مهم و همراهی، همدلی و همکاری همه 
تک  تک  و  ها  شخصیت   ، مسئوالن   ، مدیران 
انجام وظایف محوله  آحاد سرزمین خورشید در 
و تداوم مسیر استان به سمت رونق و توسعه می 
تواند خود پیامی از محبت و انسجام این مردمان 

باشد.
وی تصریح کرد : از این رو از همه دستگاه ها، 
نهادها و بخش های مختلف می خواهم از اتالف 
هزینه برای تبریک و خوشامدگویی از محل منابع 
دولتی و غیره پرهیز کنند که این هزینه ها حتی 
و  نیست  روا  المال  بیت  از  باشد  هم  اندک  اگر 

ضرورتی هم ندارد.
این  و  مقدس  آستان  این  خادمی   : افزود  وی 
مردم در سایه توجهات حضرت علی ابن موسی 
در  کوشم  می  و  واالست  و  ارزشمند  )ع(  الرضا 
هیچ  از  خطه  ایــن  در  خدمت  و  حضور  مــدت 
تالشی در توسعه و ارتقا زندگی و معیشت مردم 

و رونق استان دریغ نکنم.

نخستین نمایشگاه تخصصی »تولیدات ملی با رویکرد 
گردشگری« با هدف تبیین نقش حمایت از تولیدات و 
خدمات داخلی در توسعه صنعت گردشگری توسط پارک 
علم و فناوری با همکاری بخش خصوصی در مشهد برپا 

شده است.
به گزارش ایرنا این نمایشگاه تالش کرده تا ظرفیت های 
در  را  مقدس  مشهد  بویژه  رضوی  خراسان  گردشگری 
قالب حمایت از برندها در حوزه کاال و بخصوص سوغات 
و خدمات تبیین کند و در این حوزه فضایی برای معرفی 
آخرین دستاوردهای صاحبان برند در حوزه های مختلف 

کاالیی و خدماتی ایجاد کند.
خصوص  این  در  خراسان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
با  ملی  تولیدات  تخصصی  نمایشگاه  نخستین  گفت: 
رویکرد گردشگری در قالب 26 غرفه با حضور 27 شرکت 
دانش بنیان و شرکت های خصوصی در زمینه تولیدات 
تجاری، سوغات، تولیدات صنعتی و خدماتی بویژه در 
بخش بهداشت و درمان مرتبط با صنعت گردشگری برپا 

شده است.
رضا قنبری اظهار داشت: برگزاری این نوع نمایشگاه ها 

در نشان دادن توانمندی ها و ظرفیت های استان خراسان 
رضوی بی نظیر و تبلور عینی »ما می توانیم« است.

وی بیان کرد: سه شرکت دانش بنیان از پارک علم و 
فناوری خراسان در این نمایشگاه حضور پیدا کرده اند که 
کاال و محصوالت قابل اعتنای خود در حوزه گردشگری را 

در معرض بازدید عموم قرار داده اند.
حضور  گفت:  خراسان  فناوری  و  علم  پــارک  رئیس 
زمینه  آنها  خالقیت های  و  نمایشگاه  این  در  شرکت ها 
ساز تعامل برای تکمیل زنجیره تولید به مصرف است تا 
در شرایط تحریم بتوان از تعامل و همکاری بخش ها، این 

تهدید را به فرصت تبدیل کرد.
شرق  شمال  در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  رئیس 
کشور نیز هنگام بازدید از این نمایشگاه گفت: گردشگری 
در زمره صنایعی است که نقش مهمی در توسعه کشور 
ایفا می کند و در این بین ایران از غنی ترین جاذبه های 
گردشگری در بین اکثر کشورهای جهان برخوردار است.
در  مشهد  داشــت:  اظهار  خالص  اربــاب  غالمعباس 
دارد  مناسبی  بسیار  وضعیت  خارجی  گردشگر  جذب 
و به موازات افزایش گردشگران خارجی، مراکز علمی، 
قابل  رشد  آن  گردشگری  و  تجاری  رفاهی،  صنعتی، 

مالحظه ای داشته اند.
بسیاری  سو  تبلیغات  که  شرایطی  در  کرد:  بیان  وی 
بیشتر  هرچه  معرفی  می شود،  انجام  ایــران  به  نسبت 
ذهنیت های  می تواند  ایــران  گردشگری  ظرفیت های 
منفی را تغییر داده و بستر جذب بیشتر گردشگر را فراهم 
کند، زیرا بهترین زمینه برای جلوگیری از این تبلیغات 

نادرست حضور خود گردشگران در ایران است.
شرق  شمال  در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  رئیس 
خراسان  فــرد  به  منحصر  کاالهای  در  گفت:  کشور 

آن  جمله  از  و  است  گرفته  صورت  مناسبی  برندسازی 
برندهای معتبری در حوزه قالی و زعفران استان وجود 
دارد که به عنوان سوغات باید مورد توجه بیشتری قرار 

گیرد.
ارباب خالص اظهار داشت: ظرفیت های بومی بهترین 
به  رضوی  خراسان  و  هستند  گردشگر  جذب  در  مزیت 
برای  محلی  و  بومی  جاذبه های  از  برخورداری  لحاظ 

گردشگران غنی است.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
نمایشگاه  این  از  بازدید  در حاشیه  نیز  خراسان رضوی 
گفت: امروز دغدغه بیشتر افراد جامعه در حوزه اقتصاد 
و ایجاد اشتغال است، لذا به طور قطع بدون تولید کاال و 

ارائه خدمات نمی توان شغل ایجاد کرد.
علی رسولیان اظهار داشت: حمایت از تولید داخلی، 
تغییر رویکرد نسبت به مقوله کارآفرینی و تسهیل شرایط 
آن، حمایت از ایدههای نو و خالقانه و تمرکز بر ظرفیتهای 
بومی و تقویت آنها میتواند مشکل اقتصاد کشور را حل 

کند و زمینه ساز توسعه صنعت گردشگری نیز باشد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان 
رضوی گفت: امروز دشمن تمام همت خود را به کار برده 
است تا ملت ایران را از نظر اقتصادی زیر فشار قرار دهد، 
این  در  و  گرفت  جدی  را  داخلی  ظرفیت های  باید  لذا 
میان بهره گیری درست از مزیت های گردشگری داخلی 

می تواند چاره ساز باشد.
رسولیان، ضعف در برندسازی کاالها و خدمات مزیت 
ضعف های  از  را  رضوی  خراسان  گردشگری  حوزه  دار 
بزرگ این صنعت دانست و گفت: تاکنون تنها چند برند 
در حوزه کاالیی و خدماتی خراسان رضوی ایجاد شده و 
حال آنکه خراسان رنگین کمان ظرفیت های گردشگری 

در حوزه غذا، مناطق طبیعی، صنایع دستی، سوغات، 
و  است  تاریخی  آثار  و  مذهبی  و  فرهنگی  ظرفیت های 

بسیاری از آنها برندسازی نشده است.
مدیر هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری خراسان 
گفت:  نمایشگاه  این  از  بازدید  حاشیه  در  نیز  رضوی 
برپایی نمایشگاه تولیدات ملی با رویکرد گردشگری در 
سال حمایت از کاالی ایرانی، نشان از تالش جوانان این 

حوزه دارد و درخور توجه است.
مهدی فروزان اظهار داشت: شرایط خراسان رضوی به 
لحاظ برخورداری از تولیدات داخلی در حوزه گردشگری 
بسیار مناسب است و در این زمینه تنها حمایت مسئوالن 
از طرح های نوآورانه و خالقانه و بهره گیری از دانش روز 

ضرورت دارد.
وی ادامه داد: روزانه در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد 
600 روادید خارجی صادر می شود، ساالنه 30 میلیون 
زائر داخلی و خارجی به مشهد سفر می کنند لذا مسائل 
مربوط به زیارت، خرید، سیاحت و سالمت برای هر زائری 

که به مشهد می آید از اهمیت خاصی برخوردار است. 
جذب  افزایش  مساله  به  توجه  اینکه  بیان  با  فــروزان 
گردشگر تنها به لحاظ کمی نیست، افزود: باید کیفیت 
ارائه خدمات به گردشگر در خراسان رضوی و مشهد را نیز 
افزایش داد، این مساله منجر به افزایش مدت اقامت زائر 
و بهره مندی بهتر وی از شرایط زیارت، سیاحت، سوغات 
و سالمت و همچنین ارزآوری بیشتر برای مردم می شود.

وی اضافه کرد: برای توسعه گردشگری فضای مجازی، 
استارتاپ ها و رسانه ها می توانند بهترین مولفه به لحاظ 
منظور  به  داخلی  مزیت های  و  جاذبه ها  برای  تبلیغات 

جذب گردشگر باشند.

رفتار  بر  نظارت  هیات  حکم  صدور  از  بعد  روز  چند 
نمایندگان در خصوص رفتار توهین آمیز محمد باسط 
بر  که  گمرک  کارمند  با  سروان  مردم  نماینده  درازهی 
پرونده  در  درج  و  حقوق  از  کسر  به  را  وی  آن  اساس 
محکوم کرده اند، همچنان این  سوال مطرح است که 
آیا این مجازات می تواند برای اصالح رفتار وی یا دیگر 

نمایندگان کافی باشد؟
بسیاری بر این باور بودند که او باید از بهارستان برود

رفتار  و  ــراوان  س گمرگ  از  فیلمی  انتشار  از  بعد 
توهین آمیز محمد باسط درازهی نماینده مردم سروان 
و  اجتماعی  در شبکه های  بسیاری  واکنش های  با  که 
اتفاقات  از  زنجیره ای  شد،  مواجه  رسمی  رسانه های 
از  باید  وی  که  بودند  باور  این  بر  بسیاری  که  داد  رخ 
از بهارستان برود. زیرا  و  نمایندگی مردم استعفا دهد 
فیلمی  گسترده  واکنش های  و  گمرگ  ماجرای  از  بعد 
مانند  که  شد  منتشر  مجلس  علنی  غیر  صحن  از 
بنزینی بر آتش بود و بر شدت عصبانیت افکار عومی 
کارمند  اخراج  خواستار  درازهی  ویدئو  این  در  افزود. 
از  بعد  بود.  شده  اقتصاد  وزیر  عذرخواهی  و  گمرک 
روز  درازهــی  اخراج  یا  استعفا  بر  مبنی  تقاضا ها  آن 
تنها  نه  او  می رسید  نظر  به  و  کرد  پیدا  افزایش  روز  به 
بلکه  کند  آرام  را  شرایط  اشتباه،  قبول  با  ندارد  قصد 
عمومی  افکار  فضا،  کردن  مشوش  با  می کند  تالش 
را با خود همراه کند. با این حال تالش ها و اقدامات 
او در این راستا کامال بی نتیجه ماند و ماجرا بیش از 
آنچه انتظار می رفت ادامه دار شد. زیرا در همین گیرو 
یک  با  وی  آمیز  توهین  برخورد  بر  مبنی  خبری  دار 
خبرنگار زمینه ساز آغاز موج جدید از اعتراضات شد. 
جلسات  از  یکی  حاشیه  در  که  بود  قرار  این  از  ماجرا 
سراغ  به  خبرنگاران  اسالمی  شورای  مجلس  علنی 
محمدباسط درازهی نماینده مردم سراوان در مجلس 
اخیر  حواشی  پیرامون  او  از  و  رفتند  اسالمی  شورای 
که برایش ایجاد شده بود سوال کردند که این نماینده 
مجلس به جای پاسخگویی وارد مشاجره شد. درازهی 
بودند،  شده  توضیح  خواستار  که  خبرنگارانی  به 
می خوری،  سرما  نیا؛  دنبالم  و  نپرس  سوال  گفت: 
وی  هست.  سایتم  در  چیز  همه  می کند؛  درد  گلویم 
شما  سایت  در  موارد  همه  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
مطرح نشده، گفت: به تو ربطی ندارد، صحبت نکن. 
آنکه سخنگوی  از  این ماجرا ها و چند روز پس  از  بعد 
شدن  مختومه  از  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  هیات 

متبوعش  هیات  در  سروان  نماینده  جنجالی  پرونده 
از شکایت  این هیات،  بود، یک عضو دیگر  خبر داده 
سلیمی  علیرضا  داد.  خبر  ــی  درازه از  نمایندگان 
طی  مجلس  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  هیات  عضو 
نمایندگان  از  تن  چند  شکایت  خصوص  در  گفتگویی 
از وی گفت: این موضوع در جلسه روز )سه شنبه، 4 
دی( این هیات بررسی می شود. وی افزود: نمایندگان 
شاکی معتقدند ادبیات استفاده شده درست نبوده و 
این رفتار باعث رنجش مردم شده است. البته حواشی 
گیرو  در  و  نشد  خالصه  موارد  همین  به  نماینده  این 
بر  مبنی  خبری  توهین آمیز  برخورد های  این  دار 
قرار  اخبار  صدر  در  مجددا  وی  توسط  علمی  سرقت 
بوگارد  ولفرام  که  شد  آغاز  آنجایی  از  داستان  گرفت. 
در  آلمان  فرایبورگ  دانشگاه  کامپیوتر  علوم  استاد 
صفحه شخصی اش در فضای مجازی اعالم کرده که 
محمدباسط درازهی نماینده مردم سراوان در مجلس، 
مقاله او را سرقت کرده است. البته درازهی سعی کرد 
کند،  برطرف  را  شده  مطرح  اتهام  بیانیه ای  انتشار  با 
اما آنطور که انتظار داشت موفقیت آمیز نبود و حتی بر 

حواشی افزود؛ بنابراین شرایط به سمت و سویی سوق 
عذرخواهی  به  مجبور  درازهی  باالخره  که  کرد  پیدا 

بود  گذشته  کار  از  کار  دیگر  اما  شد، 
و افکار عمومی در انتظار حکم هیات 

نظارت بر رفتار نمایندگان بود. 
هفته  یک  از  بیش  گذشت  از  بعد 
رفتار  بــر  نــظــارت  هــیــات  جلسه  از 
شد  صادر  درازهــی  حکم  نمایندگان 
عضو  سلیمی  علیرضا  گفته  بنابر  و 
نمایندگان؛  رفتار  بر  نظارت  هیات 
تذکر شفاهی و کتبی به همراه درج در 
پرونده و البته کسر حقوق هم خواهد 
تذکر  همین  کــرد:  تاکید  او  داشــت. 
یک  برای  پرونده  در  درج  یا  و  کتبی 
می شود.  تمام  گران  خیلی  نماینده 
زیرا برای یک نماینده خیلی خوشایند 
نیست که در پرونده مدیریتی او چنین 
یا  و  توهین  و  اهانت  لحاظ  به  موردی 

حتی درگیری به ثبت برسد. 

اهمیت نظارت بر رفتار نمایندگان 
نامه های  آیین  و  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  بحث 
در  نمایندگان  ــرای  بـ انضباطی 
اهمیت  حائز  بسیار  خودش  جایگاه 
می کند  ثابت  زیرا  است.  مناسب  و 
لحاظ  از  ــران  ای در  شهروندان  که 
هستند  مساوی  یکدیگر  با  حقوقی 
اقشار  و  نمایندگان  میان  تفاوتی  و 
این  اما  ــدارد.  ن وجــود  جامعه  دیگر 
جایگاه  و  تاثیرگذاری  زمانی  مسئله 
چنین  که  می دهد  دست  از  را  خود 
سیاسی  جنبه  احکامی،  و  نظارت ها 
زمانی  یعنی  کنند.  پیدا  سلیقه ای  و 
می توان گفت که به عنوان مثال کسر 
تصمیم  ــراوان  س نماینده  حقوق  از 
آیین  مصوبه  یک  که  بــوده  درستی 
یا  فرد  اینکه  نه  باشد  داشته  نامه ای 
خودشان  صالحدید  به  صرفا  افرادی 
چنین حکمی صادر کرده باشند. زیرا 

هدف انضباط نمایندگان به خصوص انضباط اخالقی 
به این دلیل است که باید خانه ملت سرمشق اخالق 
انتظار  موکلین  که  چرا  باشد.  موجه  و  درست  رفتار  و 
دارند که وکالیشان از هر لحاظ دارای اخالق مناسبی 
باشند؛ لذا تنها ایرادی که به چنین احکامی می توان 
اساس  بر  و  نباشد  سلیقه ای  اوال  که  است  این  گرفت 
آن رای داده  به  اکثریت  بگیرد که  یک مصوبه صورت 
باشند. دوم اینکه باید حکم صادره در خور اتفاق رخ 
داده باشد. در غیر این صورت نه تنها به هیات نظارت 
وجاهت  بلکه  می کند  وارد  آسیب  نمایندگان  رفتار  بر 
هیات رئیسه مجلس را هم زیر سوال می برد و به نوعی 
توهین به ملت محسوب می شود. به طور کلی زمانی 
افکار  در  زیادی  تاثیر  که  می دهد  رخ  اتفاقی  یک  که 
عمومی دارد و تبدیل به یک مسئله مهم در رسانه های 
می رسد  نظر  به  می شود،  خارجی  حتی  و  داخلی 
و  دارد  مناسب  برخورد  یک  انتظار  عمومی  افکار  که 
هیات رئیسه هم نمی تواند در چنین شرایطی به دلیل 
حمایت از نماینده، از تمام ماجرا چشم پوشی کنند؛ 
لذا باید یک برخورد مناسب با نماینده خاطی صورت 
حکمی  چه  و  انجام  برخوردی  چه  اینکه  اما  بگیرد. 
باید  است.  حساس  و  ظریف  مسائل  از  شود  صادر 
گفت که اگر روی این حکم نماینده سراوان فکر شده 
و کامال عاقالنه تصمیم گیری شده باشد ایرادی وجود 
افکار عمومی  که شاید  نظر داشت  در  باید  اما  ندارد. 
از  خیلی  االن  و  بود  شدیدتری  برخورد  یک  منتظر 
عمدتا  هم  دلیلش  و  ندارد  رضایت  صادره  حکم  این 
این  در  زیرا  است.  کشور  قوانین  از  برخی  ناکارآمدی 
نمایندگان  مانند  افراد  برخی  برای  مصونیتی  قوانین 
و وزرا قائل شده اند که در دوران خدمتشان نمی توان 
آن ها را به طور کامل محاکمه و تنبیه کرد؛ لذا احکام 
با افراد عادی متفاوت  مربوط به این افراد تا حدودی 
است. ولی باید در نظر داشت که به طور کلی احکام 
این چنینی بیشتر حالت معنوی دارند تا مادی. یعنی 
سراوان  نماینده  که  می دهد  نشان  حکم  این  صدور 
افکار  در  که  فضایی  ولی  است،  شده  شناخته  مجرم 
مهم تر  بسیار  تنبیه  شد،  ایجاد  وی  قبال  در  عمومی 
ابراز  و  خواهی  عذر  به  منجر  و  بود  تاثیرگذارتری  و 
از  بعد  قاعدتا  شد.  سراوان  نماینده  سوی  از  ندامت 
بعدی  دور  در  بتواند  او  اینکه  احتمال  اخیر  اتفاقات 
انتخاب  سراوان  مردم  سوی  از  نماینده  عنوان  به  هم 
دهنده  نشان  خود  این  و  بود  خواهد  کم  بسیار  شود 
مردم  خود  توسط  او  نهایت  در  که  است  موضوع  این 

مجازات خواهد شد.
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نمایندگان شاکی 
معتقدند ادبیات استفاده 

شده درست نبوده و 
این رفتار باعث رنجش 

مردم شده است

,,

افکار عمومی در انتظار مجازات سنگین تری برای نماینده خاطی بود

شهروندان با یکدیگر مساوی هستند!
خبر

بعد از انتشار فیلمی از گمرگ سراوان و رفتار توهین آمیز محمد باسط درازهی نماینده مردم سروان که با واکنش های بسیاری در شبکه های اجتماعی و 
رسانه های رسمی مواجه شد، زنجیره ای از اتفاقات رخ داد که بسیاری بر این باور بودند که وی باید از نمایندگی مردم استعفا دهد و از بهارستان برود

,,

امام جمعه مشهد گفت: دشمن کنار شما بسیجی ها و حزب الهی ها نیز 
نفوذ می کند. حتی ممکن است در جریان های امثال بنده نیز نفوذ کند و 

من را در مسیر زیان بخش به نظام و انقالب راه بیندازد.
امروز در خطبه های  ایسنا، آیت ا... سید احمد علم الهدی  به گزارش 
عبادی- سیاسی نماز جمعه مشهد در حرم مطهر رضوی ضمن تشکر از 
حماسه آفرینی مردم انقالبی در راهپیمایی نهم دی و حماسه بصیرت، 
اظهار کرد: شما در هفته بصیرت نمایش بسیار جالبی را در این شهر و 
سایر شهرهای استان و همه کشور در معرض قرار دادید، به عنوان اینکه 
مردم ما قهرمانان بصیرت و در عرصه باالی بصیرت حماسه آفرین هستند 
و این بصیرت به تعبیر مقام معظم رهبری باطل السحر تمام فتنه ها و عالج 
تمام توطئه هایی است که دشمن در مقابله با انقالب، نظام و اسالم ما در 

نظر گرفته است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه دو اصل در راهبرد 
توطئه و فتنه دشمن وجود دارد که نفوذ و استحاله است، عنوان کرد: وقتی 
از نفوذ صحبت می کنیم، همه فکر می کنند که جایگاه آن مدیریت است، 
یعنی دشمن در دستگاه های مدیریتی نفوذ و شروع به خرابکاری کند، 
این نیست. خطر نفوذ در همه جا از جمله دستگاه های مدیریتی وجود 
دارد. نفوذ منحصر به دستگاه های مدیریتی نیست. دشمن اگر بخواهد 
نفوذ کند، در مراکز اقتصادی ما نفوذ می کند و از همه بدتر در جوامع ما 
و از همه جلوتر در جریان های ارزشی و نیروهای حزب الهی نفوذ می کند. 
دشمن کنار شما بسیجی ها و حزب الهی ها نیز نفوذ می کند. حتی ممکن 
است در جریان های امثال بنده نیز نفوذ کند و من را در مسیر زیان بخش به 

نظام و انقالب راه بیندازد.
علم الهدی گفت: خطر دوم استحاله است. استحاله یعنی جامعه عوض 
شود، جامعه انقالبی ما به جامعه بی تفاوت و جامعه پویای متحرک ما به 
جامعه ساکت، ساکن، آرام، رفاه طلب و عیاش تبدیل شود. اگر جامعه ما 
خاصیت انقالبی خود را از دست داد و به جامعه رفاه طلب، عیش خواه و 
نوش طلب استحاله شد، اینجا پایگاه سلطه استکبار و کفر دشمن شده و 

انقالب تمام می شود.
وی بیان کرد: دشمن سعی دارد حجاب را از بین ببرد. اگر پرده حجاب 

کنار رفت و بی حجابی در کشور رایج شد، جامعه دینی، بی دین می شود 
یعنی نسل جوان نسل غریزی شهوی عیاشی می شود که تنها به دنبال 
عیش و شهوت است. اخیرا در فضای مجازی و برخی همایش ها تحت 
عنوان مدارا، رفق و برخورد مدارایی با جوان ها، نمادهایی را از بی حجابی 

نشان می دهند.
امام جمعه مشهد اضافه کرد: عکس هایی از امام موسی صدر در مجالس 
زن های بی حجاب لبنان در آن زمان نشان می دهند، امام موسی صدر یک 
شخصیت عظیم انقالبی و مبارز و رئیس مجلس اعالی شیعیان لبنان بود، 
در زمانی که فاالنژها بر لبنان حاکم بودند و امام موسی صدر به مقتضای 
اینکه رئیس مجلس اعالی شیعی بوده، باید در تمام موقعیت های سیاسی 
حضور می داشت، در جامعه ای که تحت حکومت فاالنژها و لبنان و بیروت 
رسمی  جلسات  در  که  است  طبیعی  بود،  خاومیانه  منطقه  عشرت کده 
را اجرا کنند، یک عده زن  برنامه سیاسی خود  ایشان می خواستند  که 
بی حجاب نیز بودند، اکنون عکس های ایشان را به عنوان رفق و مدارا نشر 
می دهند که امام موسی صدر با زن های بی حجاب مدارا می کردند، ما نیز 

باید مدارا کنیم و حجاب اجباری را کنار بگذاریم.
عکس های  کرد:  خاطرنشان  رضوی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
صهیونیست  با  مبارزه  در  که  را  فلسطینی  دختران  و  زنان  بی حجاب 
هستند، نشر می دهند تا حجاب را از ارزش بیندازند. توطئه ای در ترکیه 
شروع شده که دامنه اش دارد به کشور ما هم می رسد، زن های چادری را 
کانون بی عفتی، مفاسد و فحشا معرفی می کنند. در ترکیه دیسکوی زنان 
باحجاب تشکیل دادند که این زنان با حجاب برقصند. این استحاله و فتنه 

دشمن بوده که از راه حجاب شروع کرده است.
وی با اشاره به اینکه امروز مقارن با 17 دی سالروز کشف حجاب اجباری 
رضاخان است، تصریح کرد: رضاخان ملعون در روز 17 دی در دانشسرای 
مقدماتی زمانی که با خانواده بی حجاب خود و وزرا و وکال حضور پیدا کرد، 
در سخنرانی خود گفت که خانم ها عفت در چادر و حجاب نیست، زن 
باید اخالقا و روحا با عفت باشد. چادر را از سر زنان برداشت به این علت 
که انگلیسی ها خواستند جامعه استحاله و بی دین شود که راه آن کشف 

حجاب بود.

جمهوری  افتخار  بزرگ ترین  گفت:  خارجه  امــور  وزیــر 
یک  من  اگر  بگوید  نمی تواند  کسی  که  است  این  اسالمی 
انگلیسی  و  روسی  عربی،  نکنم، شما  از شما حمایت  هفته 

صحبت می کنید.
به گزارش مشهد فوری، محمدجواد ظریف در سفر خود به 
مشهد افزود: امروز در دنیا تحوالتی که اتفاق افتاده عظیم 
است، شما مشاهده می کنید که دیگر دنیایی نیست که یک 
زندگی  دنیایی  در  ما  امروز  بگیرند،  تصمیم  بقیه  برای  گروه 
قدر  تصور  است.  باخته  رنگ  ابرقدرتی  تصور  که  می کنیم 
هم  قدرتی  ابر  تصور  بود.  باخته  رنگ  بود،  مدت ها  قدرتی 
می تواند  که  کند  ادعا  نمی تواند  کسی  است.  باخته  رنگ 

مقدرات دنیا را رقم بزند.
وی افزود: در مهرماه 95 وزرای خارجه دو کشور ابرقدرت 
تصمیم گرفتند و اعالم کردند که در سوریه آتش بس شود یک 
ارتباط  سوریه  داخل  با  دو  این  خوردند.  شکست  بعد  هفته 
داخل  در  دیگر  گروه  یک  با  ترکیه  و  گروه  یک  با  ما  دارند، 
و االن  توافق کردیم  با آن ها در آستانه  ارتباط دارند.  سوریه 
باعث کاهش تنش در  توافق  این  از دو سال است که  بیش 

سوریه شده و می تواند پایان درگیری ها در سوریه باشد.
ظریف بیان کرد: در این دنیا قدرت، متکثر و پخش شده 
هم  و  نیستند  انحصاری  دیگر  قدرت  دارندگان  هم  است. 
نیازی ندارید  به قدرت انحصاری نیست. شما  ابزار رسیدن 
که دنیا را در دو قطب ببینید، قطبیدگی در دنیا پایان پیدا 
اینکه قدرت در دنیا در اختیار همگان قرار  کرده، به خاطر 
قدرت  انسان  یک  که  بوده  مبارکی  تحول  این  است،  گرفته 

پیدا کند.
وی ادامه داد: امروز ابزار قدرت شکل دهی به دیدگاه ها، 
در  خبرنگار  یک  است.  شده  متکثر  نگرش ها  و  احساسات 
خانه می تواند متنی یا خبری را تهیه کند و باعث تحول در 
دنیا شود. خیلی از تحوالت در سال های گذشته با یک خبر 

و توئیت بوده است. هر یک فرد یک رسانه شده و این قدرت 
می تواند بر دنیا تاثیرگذار باشد.

دنیا  بر  می تواند  قــدرت  این  گفت:  خارجه  امــور  وزیــر 
نمی کنند.  نگاه  را  قدرت  ابعاد  همه  برخی  باشد.  تاثیرگذار 
و  ضرورری  تجاوز  دادن  شکست  برای  مقاومت  شک  بدون 
غیر قابل اجتناب است. شما نمی توانید تجاوز را با تبلیغات 

رسانه ای نابود کنید.
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه اصل ضرورت مقاومت و 
اصل ضرورت داشتن توان واقعیت و غیر قابل اجتناب است، 
می کند،  برابر  چندین  را  قدرت  این  آنچه  اما  کرد:  تصریح 
نفرت  ایجاد  و  جهانی  احساسات  ایجاد  اجماع سازی،  ابزار 
کمک  مقاومت  به  می شود  باعث  که  است  تجاوز  به  نسبت 
کند و قدرت عظیمی بسازد. قدرت خبرنگاران را باید در نظر 

داشته باشیم.
ایجاد  می تواند  من  صحبت  از  تیتر  دو  کرد:  اضافه  وی 
رسانه  نیست  مهم  مقاومت  گفت  ظریف  اینکه  یکی  شود. 
مهم است و یک تیتر این است که همین که من گفتم باشد. 
اینجا قدرت رسانه است، یک حرف را می توان به عامل عزت 
را  اول  تیتر صفحه  ما  مردم  اکثر  کرد.  تبدیل  ملی  یا ذلت  و 
با قدرت عظیمی  می خوانند. یک واقعیت مجازی ساختید 

که دستگاه خبری و رسانه ها دارند.
ظریف خاطرنشان کرد: امروز هر کس می تواند خبرگزاری 
باید این قدرت را بشناسیم، به آن اهمیت دهیم،  باشد لذا 
اجازه رشد دهیم، این قدرت هر چقدر در کشور ما نهادینه تر 
شود، به نفع کشور است، حتی جاهایی که با ما زاویه دارند 
اما در روز مبادا همه آن ها پای ایران و کشور می ایستند، این 
صدا که ایرانی بتواند دیدگاه، نظر و خواسته خود را در سطح 
جهانی منعکس کند و یک هشتک را به هشتک برتر تبدیل 
شهروند  یک  به  را  فرصت  این  باید  شود،  تقویت  باید  کند 
ایرانی بدهیم، این مساله در نهایت برای نظام و کشور یک 

مبنای قدرتمان همین  ما  زیرا  نیست  تهدید  و  فرصت است 
مردم هستند. ما مثل دیگران از یک چتر حمایتی استفاده 

نمی کنیم این بزرگ ترین افتخار ما است.
وزیر امور خارجه گفت: در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی 
اسالمی  جمهوری  افتخار  بزرگ ترین  اسالمی،  انقالب 
از  هفته  یک  من  اگر  بگوید  نمی تواند  کسی  که  است  این 
صحبت  انگلیسی  و  روسی  عربی،  شما  نکنم،  حمایت  شما 
را  انقالب  قبل  دوران  که  کسانی  ما  جوان های  می کنید. 
ندیدند باید این واقعیت را ببینند. من قبل انقالب را دیدم 
و تجربه کردم، این کم دستاوردی نیست، استقالل، اتکای 

ما به داخل و درون زا بودن امنیت ما کم دستاوردی نیست.
تکرار  را  گــزاره  این  می تواند  کشوری  کدام  افــزود:  وی 
ما  مشهوریت  و  صنعتی  پیشرفت  اقتصاد،  امنیت،  که  کند 
را  این حرف ها  منطقه می توانند  کدام کشور  است،  درون زا 
بزنند؟ ممکن است در کشور آن ها از ساختمان ها و سرویس 
ناامنی،  هتل خوشتان بیاد اما می تواند ظرف یک هفته به 
عقب ماندگی، جنگ و درگیری تبدیل شود اما ما چهل سال 
است در شرایطی هستیم که هر کاری توانستند کردند تا ما 
را نابود کنند اما ما کماکان قدرت اول منطقه هستیم، این 

دستاورد کمی نیست.
ظریف بیان کرد: قبل از انقالب و بعد از آن مردم ایستادگی 
بها  باید  مردم  این  به  ما  نکردند،  اشتباه  ما  مردم  و  کردند 
دهیم، این مردم باید اختیار داشته باشند، رعایت حقوق این 
مردم برای ما یک وظیفه اخالقی نیست، یک ضرورت امنیت 
ملی است چون ما جز این مردم چیزی نداریم. انقالبی که 
در حوزه ارتباطات و رسانه اتفاق افتاده، اگر خوب استفاده 
کنیم عامل دیگری می شود در آستانه چهلمین سال پیروزی 
انقالب اسالمی تا انقالب پربارتر، با نشاط و موفقیت بیشتر و 

با سربلندی وارد دومین چله سال خود شود.

خبرخبر تریبوننماز جمعه
امام جمعه مشهد

دشمن ممکن است حتی من را 
در مسیر زیان بخش به نظام و انقالب بیندازد

ظریف در مشهد

حمایت از کاالی ملی و رونق گردشگریکسی نمی تواند بگوید اگر من از شما حمایت نکنم شما عربی صحبت می کنید

نمایشگاه بین المللی مشهد  که از 12 دی ماه با موضوع 
استارتاپ ها و فناوری اطالعات آغاز به کار کرد، روز پنج شنبه 

میزبان محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات بود.
وی در حضور شرکت کنندگان و دیگر مسئوالن خراسان 
رضوی گفت: هوشمندسازی مدیریت شهری می تواند 

یکی از پروژه های عظیم حوزه اشتغال باشد.
به گزارش صبح امروز روز پنج شنبه 13 دی ماه در مراسم 
مشهد  شهرداری  هوشمندسازی  پروژه های  از  رونمایی 
در هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند در محل نمایشگاه 
صفت  کرد:  اظهار  ارتباطات  وزیر  مشهد،  بین المللی 
هوشمندی در شهر هوشمند تنها به شهر برنمی گردد، بلکه 
به مدیریت شهری بر می گردد، در شهر هوشمند شهروندی 
داریم که با المان ها، ابزارها و پل های توسعه دهنده فناوری 
آشنایی داشته و آن ها را در اختیار دارد و افرادی که باید از 

آن استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: مردم باید احساس کنند که در 
شهر هوشمند چه اتفاقی در حال رخ دادن است، چه 
پیشرفت هایی وجود دارد و ما قرار است تا سال آینده به کجا 

برسیم؟
دو  از  هوشمند  شهر  اینکه  به  اشاره  با  ارتباطات  وزیر 
جهت حائز اهمیت است، عنوان کرد: یک مورد اینکه شهر 
مشهد ویترین جمهوری اسالمی است، بخش زیادی از 
توریست ها ابتدا وارد مشهد می شوند و اولین مواجهه آن ها 
با ایران و اولین محل اقامتشان، مشهد است، آن تصویری 
که از مشهد در ذهن آن ها شکل می گیرد می تواند معادل 
مدیریت  کردن  هوشمند  اینکه  دوم  باشد.  ایران  تصویر 
شهری به معنای ایجاد بازار کار برای جمع فناور است که 
خالقیت های خود را بروز دهد. هوشمندسازی مدیریت 
شهری می تواند به عنوان یکی از پروژه های حوزه اشتغال 

باشد.
نیروی  تاکید کرد: مشهد ظرفیت های خوبی در  وی 
انسانی و جوان دارد. استارت آپ هایی از شهر مشهد به 
موفقیت رسیدند. در چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی 
و دهه فجر، اولین پارک توسعه اقتصاد دیجیتال کشور به 
عنوان اولین نهاد توسعه اقتصاد دیجیتال را در شهر مشهد 

افتتاح خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه مشهد هم ظرفیت اقتصادی برای 
توسعه هوشمند و هم نیروی انسانی داشته و هم دولت 
به این شهر توجه دارد، تصریح کرد: ما در عرصه مدیریت 
را  خود  اهداف  باید  آن  هوشمندسازی  پروژه  و  شهری 
به صورت شاخص مشخص کنیم. شورای شهر باید به 
عنوان اکوسیستم مدیریت هوشمند شهری تصمیمات 

ویژه ای بگیرد، اگر ساختمانی باید مطابق با استانداردهای 
این  داد،  ویژه  تخفیف های  باید  باشد،  هوشمندسازی 
تخفیف ها اقتصاد را بزرگ تر می کند. تخفیف ها، درآمد حوزه 
خدمات شهری را کاهش نمی دهد. یک سال ممکن است 
اینگونه باشد اما بعد وضعیت بهبود می یابد و جنس آن 

سرمایه گذاری است.
آذری جهرمی گفت: باید تکالیف شهردار مشخص شود 
که باید در حوزه هوشمندسازی به دنبال چه چیزی برود؟ 

بخشی از ماموریت های هوشمندسازی 
اطالعات  فناوری  از  استفاده  دستاورد 
در عرصه مدیریت است. شفافیت اتفاق 

خوبی بوده که در مشهد رخ داده است.
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
گفت: هوشمندسازی مدیریت شهری 
با تصدی گری مجموعه اجرایی مدیریت 
انحصار  نمی رسید.  جایی  به  شهری 
ــرای پــروژه هــای شهری  و رانــت در اج
است.  هوشمندسازی  اهداف  مخالف 
در  شهری  مدیریت  مجموعه  باید 
هوشمندسازی، رقابتی در اختیار جوانان 
قرار دهد تا خالقیت خود را بروز دهند. 
باید این شرایط فراهم شود. باید در شورا 
مقرراتی ایجاد شود، شهرداری تسهیالت 

دهد و آن ها این فرایند را انجام دهند. الزمه فعالیت این 
جوانان داده های شهری است.

رکورد  مشهد  شهرداری  بزرگ  اقدام  کرد:  تصریح  وی 

11 میلیارد است که در قالب داده های باز در اختیار قرار 
می دهد. اطالعات متعلق به شهرداری ها نیست، بلکه 
سرمایه های کشور است و باید عادالنه و شفاف در اختیار 
و  تسهیلگر  اقدامات  از  یکی  اقدام  این  گیرد.  قرار  همه 
توانمندساز این شهر در رقم زدن مدیریت شهری هوشمند 
بوده و این دستاوردها دستاوردهای کشور است، نه تنها 

مشهد.
در ادامه این نشست شهردار مشهد با اشاره به اینکه دلیل 
و هدف اصلی ما را بر پیگیری و هزینه 
جهت ایجاد شهر هوشمند است گفت: 
تحقق شهر هوشمند یکی از سیاست 
های جدی مدیریت شهری است که می 

خواهیم در آن پیشرو باشیم.
وی با بیان اینکه ایجاد شهر هوشمند 
یکی از شعارهای این دوره مدیریت شهر 
و شورای شهر بوده است، اظهار کرد: 
بر این اساس اهتمام جدی خود را در 

تحقق این شعار بکار گرفته ایم.
وی خاطرنشان کرد: به هفت دلیل 
به دنبال تحقق شهر هوشمند هستیم 
که به ایجاد رونق اقتصادی می توان به 
عنوان اولین دلیل اشاره کرد، زیرا در شهر 
هوشمند با انجام معامالت بیشتر شاهد 

رونق اقتصادی خواهیم بود.
کالیی ادامه داد : دلیل بعدی کاهش حضور فیزیکی 
با استفاده از ارتباطات الکترونیک است که باعث کاهش 

ترافیک شهری و در مقابل افزایش ترافیک داده ها می شود 
که ما با این اقدام به دنبال باال بردن خدمات به مردم هستیم 

که شهر هوشمند این امکان را فراهم می کند.
وی به تمرکززدایی به عنوان دلیل سوم اشاره و تصریح 
کرد: ما در شهر به دنبال تمرکززدایی و کاهش اختالف 
حاشیه و متن هستیم که با تحقق آن در شهر هوشمند هر 
شهروند در هر نقطه از شهر می تواند یک مرکز ایده خالقیت 

باشد و حاشیه راندگی را کمتر احساس کند.
کالئی با بیان اینکه ما قول داده ایم سرمایه دموکراتیک، 
مشارکت و شفافیت را در شهر افزایش دهیم، اظهار کرد: 
مردم  که  است  هوشمند  شهر  زیرساخت های  ایجاد  با 
می توانند بر عملکردها نظارت کرده و شفافیت را ایجاد کنند 

و صدای مردم در شهر هوشمند شنیده شود.
شهردار مشهد گفت: دلیل پنجم در ایجاد شهر هوشمند 
فراهم سازی زیرساخت برای مردم در راستای به اشتراک 
گذاشتن نظراتشان است که باعث ایجاد وفاق، همبستگی 

و افزایش سرمایه اجتماعی می شود.
وی تصریح کرد: دلیل ششم در پیگیری شهر هوشمند از 
میان بردن فساد است زیرا در شهر هوشمند ارتباط فیزیکی 
تبدیل به ارتباط الکترونیک می شود و زمینه فساد اداری را 

از میان می برد.
کالئی با اشاره به اینکه دلیل هفتم برای تحقق شهر 
هوشمند تکرار نکردن اشتباهات و استفاده از تجربیات 
گذشته است، گفت: لذا با توجه به این هفت دلیل به دنبال 
پیشرو بودن در تحقق شهر هوشمند هستیم و از تمامی 

ذینفعان برای تحقق این هدف استقبال می کنیم.

 آذری جهرمی:

1/2 میلیون خودرو دوگانه سوز برای مشهد ویترین ایران
استانداردسازی ثبت نام کردند

خبر

دو  هواپیمای فوکر100 یک هواپیمای مسافربری 
موتوره ساخت کمپانی فوکر در کشور هلند می باشد. 
این هواپیما اولین پرواز خود را در سال 1986 انجام 
داد و پس از موفقیت در تمام تست های پروازی و اخذ 
مجوزهای بین المللی قابلیت پرواز، در سال 1988 

رسما به حمل و نقل مسافر پرداخت.
فوکر 100 در حقیقت مدل بهینه شده و پیشرفته ی 
در  هواپیما  این  می باشد.   28 اف  فوکر  هواپیمای 
تمام  از  را  رقابت  گوی  توانست  بازار  به  عرضه  زمان 
به  و  برباید  متوسط  برد  با  مسافربری  هواپیماهای 
و مصرف سوخت  بسیار کم  دلیل هزینه ی عملیاتی 
مناسب در کالس هواپیماهای 100 نفره تا مدت ها 

بی رقیب ماند.
شرکت  ساخت   توربوفن  موتور  دو  از  هواپیما  این 
رولز رویس بهره می گیرد که از سری موتورهای مدرن 

سری TAY این شرکت هستند.
 glAss اول  از نسل  این هواپیما  در  کابین خلبان 
سطح  از  پا   35000 ارتفاع  تا  و  ــوده  ب  CoCkpiT

دریاهای آزاد با حداکثر ظرفیت 109 مسافر می تواند 
پرواز کند.

این  سال هاست  که  آسمان  هواپیمایی  شرکت 
گرفته  خدمت  به  ناوگان خود  در  را  موفق  هواپیمای 
این  از  خود  فنی  تخصص  و  توان  بر  تکیه  با  است، 

ناوگان خوب، بهره برداری می کند.
در طول سال ها و با کسب تجارب فنی و تخصصی و 
آموزش مهندسان هواپیما و همچنین اخذ مجوزهای 
اکنون  هم  کشوری،  هواپیمایی  سازمان  از  الزم  
تعمیرات  قطب  عنوان  به  آسمان  هواپیمایی  شرکت 
فوکر100  هواپیمای  سنگین  بازرسی های  و  اساسی 

در منطقه مطرح شده است.
پس از راه اندازی و عملیاتی شدن آشیانه مهندسی 
و تعمیرات شرکت هواپیمایی آسمان در پایگاه مشهد 
به  موفق  پایگاه  این  تاکنون،   1389 سال  از  مقدس 
سنگین  چک  و  اساسی  تعمیرات   25 از  بیش  انجام 
هواپیمای فوکر100 و انجام موفق بیش از 45 چک 

نیمه سنگین و سبک این هواپیما شده است.
اساسی  تعمیرات  مرکز  که  است  حالی  در  این 
بر  ــالوه  ع آســمــان،  شرکت  مقدس  مشهد  پایگاه 
خدمت رسانی به ناوگان هواپیمای فوکر 100  خود، 
چک های سنگین و بازرسی های دوره ای شرکت های 
هواپیمایی نفت، کیش ایر و قشم ایر را نیز در کارنامه 

دارد.

آسمان
فوکر و آسمان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
ارزش  گفت:  رضــوی  خراسان 
این  در  کــشــاورزی  بخش  افــزوده 

استان پنج درصد بیشتر از میانگین کشوری آن است.
مجتبی مزروعی افزود: هم اکنون ارزش افزوده بخش 
کشاورزی در استان 15 درصد است در حالی که میانگین 

کشوری آن 10 درصد می باشد.
به گزارش ایرنا، وی بیان کرد: این امر نشان می دهد 
اتکا به بخش کشاورزی در زمینه اقتصادی و اشتغال در 
این استان بیشتر است. هم اکنون 23 درصد اشتغال 
حالی  در  است  کشاورزی  بخش  به  مربوط  استان  این 
که میانگین کشوری اشتغال در بخش کشاورزی 18،2 

درصد است.
مزروعی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای 

به بخش کشاورزی دارد، افزود: تجربه نشان داده است 
در  تحول  زمینه ساز  کشاورزی  بخش  به  توجه  هرگونه 
کشور و رشد اقتصادی شده است. رشد و توسعه بخش 
محسوب  توسعه  مهم  شاخص های  از  یکی  کشاورزی 
جزو  نظر  این  از  رضــوی  خراسان  استان  که  می شود 

استان های توسعه یافته محسوب می شود.
وی تاکید کرد: توجه به توسعه بخش کشاورزی موجب 
می شود شاهد افزایش سودآوری اقتصادی برای روستاها 
از مهاجرت  و ماندگاری جمعیت روستایی و جلوگیری 
مستعد  عرصه  هکتار  هزار   138 و  میلیون  دو  باشیم. 

کشاورزی در خراسان رضوی وجود دارد.
خراسان  کشاورزی  بخش  در  بهره بردار  هزار   363
رضوی فعالیت دارند و حجم تولید ساالنه انواع محصوالت 
باغی، زراعی و دامی این استان هشت میلیون تن است. 

و  فنی  آمــوزش  مرکز  رئیس 
اینکه  بیان  با  مــه والت  حرفه ای 
متخصص  و  ماهر  نیروی  ــرورش  پ
راهکار رفع بیکاری است گفت: در شرایطی که بیکاری 
یکی از عمده ترین مشکالت فراروی جوانان است مراکز 
فنی و حرفه ای می توانند برای رفع این معضل نقش موثر 

ایفا کنند.
فنی  مراکز  در  امسال  ابتدای  از  افزود:  مروج  مهدی 
در  ساعت  نفر   44 و  هزار   108 به  مــه والت  حرفه ای  و 
کار  بازار  جذب  تا  شد  داده  آموزش  مختلف  رشته های 

شوند.
وی اظهار داشت: در بخش رهگیری اشتغال 300 تن 
، در بخش بنگاه اقتصادی 28 هزار و 276 نفر ساعت و 
سربازان نیروی انتظامی و سپاه نیز سه هزار و 464 نفر 

ساعت در رشته های مختلف آموزش دیدند و هفت تن نیز 
از تسهیالت مشاغل خانگی استفاده کردند.

شهرستان  حرفه ای  و  فنی  مرکز  اینکه  بیان  با  مروج 
مه والت در سال 85 افتتاح شد گفت: این مرکز با استفاده 
از دانش و تربیت سرمایه های انسانی توانمند در جهت 
ایفای رسالت خود مبنی بر ارائه مهارت های مورد نیاز بازار 
کار و تربیت نیروی ماهر و متخصص تالش مستمر داشته 

و در برگزاری دوره های آموزشی اهتمام ویژه ای دارد.
رئیس مرکز فنی وحرفه ای مه والت گفت: این مرکز در 
فعالیت  مشغول  کشاورزی  و  خدمات  صنعت،  رسته   3
آموزشی در شهرستان است. مرکز فنی و حرفه ای مه والت 
رشته های  در  ساعت  نفر   595 و  هزار   149 به  پارسال 

مختلف آموزش های الزم را ارایه کرد.

و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
تصفیه  احــداث  گفت:  تجارت 
سبزوار  صنعتی  شهرک های  خانه 
پیمانکار  انتخاب  با  که  دارد  نیاز  ریال  50میلیارد 

عملیات اجرایی آن تا پایان امسال آغاز می شود.
محسن صالحی نیا در حاشیه بازدید از شهرک های 
صنعتی شهرستان سبزوار با بیان اینکه احداث تصفیه 
است،  آب  مصرف  در  جویی  صرفه  راه هــای  از  خانه 
افزود: مطالعات ساخت تصفیه  خانه شهرک صنعتی 

سبزوار به پایان رسیده است.
به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت: زیر ساخت های 
صنعتی  ناحیه   2 در  کارآفرینان  برای  گذاری  سرمایه 
صنوف  ساماندهی  همچنین  و  گرفته  شکل  سبزوار 
نزدیکترین نقطه شهر  ایجاد یک شهرک صنفی در  با 

اجرایی  زمین  تحویل  و  طرح  تایید  از  پس  سبزوار 
می شود.

شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
صنعتی  نواحی  اجرای  عملیات  داد:  ادامه  صنعتی 
خوشاب  شهرستان  انقالب  نوده  روستای  و  ششتمد 

نیز طی دهه فجر امسال آغاز می شود.
خراسان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
میلیارد  پنج  جاری  سال  ماه   9 در  گفت:  نیز  رضوی 
در  خارجی  ــذاری  گ سرمایه  ــورو  ی میلیون   700 و 

شهرک های صنعتی این استان جذب شده است.
سرمایه  میزان  این  افزود:  مقدم  مهدی زاده  مسعود 
از  گــذار  سرمایه   40 مشارکت  با  خارجی  ــذاری  گ
انگلستان،  ایتالیا،  جنوبی،  کره  چین،  کشور های 

هلند، پاکستان و افغانستان انجام شده است.

معاون وزیر صنعتپرورش نیروی ماهر و متخصص راهکار رفع بیکاری است ارزش افزوده بخش کشاورزی خراسان رضوی بیش از میانگین کشور است
تصفیه خانه شهرک های صنعتی سبزوار 50 میلیارد ریال نیاز دارد

خبرخبرخبر

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: 1.5 میلیارد دالر از صندوق ذخیره ارزی به 

توسعه اشتغال روستایی در کشور اختصاص یافت.
عیسی منصوری عصر پنجشنبه در کارگروه اشتغال و توسعه 
خراسان رضوی در مشهد افزود: تاکنون 30 هزار میلیارد ریال 
از رقم یاد شده به بانک ها ابالغ شده و معادل همین میزان هم 
از سوی بانک ها اختصاص یافته که در مجموع 60 هزار میلیارد 

ریال از این منابع در اختیار بانک ها برای پرداخت است.
وی اظهار داشت: تاکنون نیز حدود 180 هزار میلیارد ریال 
طرح توسط دستگاه های اجرایی به بانک ها معرفی شده که 
در این راستا بانک های عامل به رغم در اختیار داشتن 60 هزار 

میلیارد ریال، 75 هزار میلیارد ریال را تصویب کرده اند.
منصوری گفت: تاکنون قرارداد 58 هزار میلیارد ریال از این 
طرح ها بین متقاضی و بانک منعقد شده و 45 هزار میلیارد ریال 

تسهیالت نیز پرداخت شده است.
وی افزود: از 60 هزار میلیارد ریال که بعد از افزایش نرخ ارز 
به رقم تسهیالت توسعه اشتغال افزوده شده معادل 37 هزار 
میلیارد ریال به بخش های حمایتی اختصاص یافته که حدود 20 
هزار میلیارد ریال آن اختصاص به کمیته امداد امام خمینی )ره( 

دارد.
وی اظهار داشت: علت بسته شدن سامانه کارآ هم آن است که 
در شرایط فعلی ظرفیت پذیرش طرح های جدید وجود ندارد، 
اما در عین حال در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم مجوز برداشت 
رقمی از این حساب برای حوزه اشتغال را به صورت ساالنه اخذ 
کنیم.وی عملکرد خراسان رضوی در حوزه تسهیالت اشتغال 
روستایی و نظارت بر آن را خوب توصیف کرد و گفت: انحراف 
هشت درصد اولیه که در بررسی مجدد به یک درصد رسیده 

است بسیار مطلوب است و نشان می دهد کار با حساسیت و 
دقت زیاد پیش رفته است.

منصوری افزود: در حوزه نظارت عالوه بر سامانه کارآ یک 
سامانه ناظر هم تعریف کردیم و در این راستا عالوه بر استان ها در 
مرکز نیز نمونه برداری برای نظارت به روش علمی انجام می شود.

وی اظهار کرد: این وام ها نه برای تولید بلکه با محوریت اشتغال 
است و در حوزه نهادهای حمایتی هم باید توجه داشت که هدف 

در این پروژه نه فقرزدایی بلکه ایجاد و تقویت اشتغال است.
پرداخت 93 درصد تسهیالت

سرپرست استانداری خراسان رضوی هم گفت: تاکنون 93 
درصد تسهیالت ابالغی توسعه اشتغال پایدار روستایی و مناطق 
محروم به این استان به متقاضیان طرح های مصوب پرداخت 
شده است.قربان میرزایی افزود: در مجموع از سه هزار و 260 
میلیارد ریال تسهیالت ابالغی به استان تاکنون سه هزار و 50 
میلیارد ریال از سوی بانک های عامل پرداخت شده است.وی 
اظهار کرد: هم اکنون 6 هزار و 720 میلیارد ریال طرح توسعه 
اشتغال روستایی در بانک ها در دست بررسی است و تاکنون 
4 هزار و 920 میلیارد ریال آن مصوب شده و قرارداد پرداخت 
4 هزار و 190 میلیارد ریال آن بین بانک و متقاضی امضا شده 
و از این رقم سه هزار و 50 میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی گفت: خراسان رضوی در حوزه طرح های مصوب توسعه 
اشتغال روستایی در بانک های عامل رتبه نخست کشور و در 
زمینه پرداختی رتبه دوم را داراست.میرزایی افزود: هم اکنون 
حجم خوبی از طرح های مصوب در بانک آماده پرداخت است 
که نیازمند تامین منابع مورد نیاز است و باید پیگیری شود این 
مبالغ سریعتردر اختیار استان قرار گیرد.وی اظهار داشت: 
خراسان رضوی نخستین استانی بود که در نظارت بر نحوه 
جذب این تسهیالت و ارزیابی وضعیت طرح ها اقدام کرد و از 
4 هزار پروژه این حوزه یک هزار و 333 مورد آن بررسی شد که 
فقط 15 پروژه دارای انحراف بود و در بررسی مجدد این رقم به 

یک درصد رسید.

معاون وزیر تعاون در مشهد خبر داد:
یک ونیم میلیارد دالر برای توسعه 

اشتغال روستایی

کالئی: با ایجاد 
زیرساخت های شهر 

هوشمند است که مردم 
می توانند بر عملکردها 

نظارت کرده و شفافیت را 
ایجاد کنند و صدای مردم 
در شهر هوشمند شنیده 

شود

,,

قوه  :اخیرا  اسالمی  شورای  مجلس  در  درگز  مردم  نماینده 
قضائیه ورودهایی به مسئله  فساد بدون رجوع شاکی خصوصی 
داشته است. آثار آن را هم در جامعه دیده ایم. من خودم وقتی از اخبار 
می شنوم که قوه قضائیه مثال 13 نفر از اخاللگران اقتصادی را دستگیر کرده است، باعث 

خوشحالی من می شود.
عبدا... حاتمیان ، نماینده مردم درگز در مجلس گفت: قانون گذار دست دادستان را 

به عنوان مدعی العموم باز گذاشته است تا موضوعات را بررسی کرده و سپس ورود کند.
وی در انتقاد به این رویکرد که دستگاه های نظارتی در صورت عدم وجود شاکی و 
شکایت خصوصی به موضوعات نظارتی ورود نمی کنند، گفت: مدعی العموم نماینده 
عموم مردم است که می تواند در تخلفات عمومی رأسًا و بدون شکایت ورود پیدا کند. به 

نظر من در چنین شرایطی بهترین کار ورود همان مدعی العموم است.
وی افزود: متاسفانه مدعی العموم اکثرا کوتاهی می کند. در بعضی مسائل که باید ورود 

کند، نمی کند در بعضی مسائل که نیازی به ورود نیست ورود می کند.

حاتمیان برخوردهای اخیر قوه  قضائیه را مصداقی بارز از ورود مدعی العموم دانست و در 
پاسخ به این پرسش که تأثیر تغییر این رویکرد دستگاه های نظارتی چیست؟ اظهار کرد: 
اخیرا قوه قضائیه ورودهایی به مسئله  فساد بدون رجوع شاکی خصوصی داشته است. آثار 
آن را هم در جامعه دیده ایم. من خودم وقتی از اخبار می شنوم که قوه قضائیه مثال 13 نفر 

از اخاللگران اقتصادی را دستگیر کرده است، باعث خوشحالی من می شود.
نماینده مردم درگز گفت: در بقیه  زمینه ها نیز قوه  قضائیه باید یک حالت فعال و پویا به 
خود بگیرد و هر جا که احساس کرد حق عموم در حال تضییع است، ورود کند. قانون گذار 
دست دادستان را به عنوان مدعی العموم باز گذاشته است تا موضوعات را بررسی کرده و 

سپس ورود کند.
به گزارش ایسنا این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان تاکید کرد: البته نکته ای 
که وجود دارد و من آن را در حوزه نظارت بر رفتار نمایندگان دیده ام این است که مثال اگر 
شما از یک نماینده شاکی باشی همین که گزارشی علیه او بفرستی کافی است و از شما 

نمی خواهند که با نماینده رو در رو شوید و با او به حالت شاکی خصوصی مجادله کنید.

عضو کمیته حل بحران کاغذ معتقد است باید کمک دولتی 
و اختصاص ارز در کاغذ تحریر به کتب کمک آموزشی و کنکوری 

حذف شود.
سید احسان قاضی زاده هاشمی با اشاره به نامه وزیر آموزش و پرورش به وزیر صنعت، 
ضمن تایید این موضوع که ارز دولتی به کاغذ نباید به موسسات کمک آموزشی و کتب 
کنکوری تعلق گیرد، گفت: باید کمک دولتی و اختصاص ارز در کاغذ تحریری که به کتب 
کمک آموزشی و کنکوری تعلق می گیرد، حذف شود که حداقل زمینه ای شود تا یک امتیاز 

و رانت مضاعف در اختیار آنها قرار نگیرد.
نماینده مردم فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد ورضویه در مجلس شورای اسالمی 
افزود: کارگروه کاغذ که اخیرا زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رفته، باید قطعا این 

موضوع را پیگیری کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره عملکرد این کارگروه توضیح داد: در کمییسیون 
فرهنگی درباره عملکرد این کارگروه بحث و بنا شد مجلس ورود جدی تری داشته باشد 

ضمن آنکه با وزیر صمت هم درباره این موضوع گفتگو خواهیم داشت.

چند روز پیش وزیر آموزش و پرورش گفته بود به وزیر صمت اعالم کرده که ازنظر وزارت 
آموزش وپرورش تخصیص ارز دولتی و حمایتی برای کاغذ کتب کمک درسی هیچ توجیهی 

ندارد و ارز مربوط صرف تأمین سایر اقالم شود.
قاضی زاده همچنین با انتقاد از اینکه کارگروه کاغذ از زیرمجموعه وزارت صمت به وزارت 
فرهنگ منتقل شده، گفت: وجود این کارگروه در وزارت فرهنگ مورد انتقادات گسترده از 

سوی صنوف حوزه چاپ و نشر و کاغذ قرار گرفته و باید ساماندهی شود.
وی با اشاره به اینکه اعتراضات در این باب گسترده است، گفت: کارگروه کاغذ در وزارت 
فرهنگ فعال است ولی مجلس نظارت کامل را بر رفتار و عملکرد این کمیته ندارد زیرا از 
نظار مجلس برای حضور در جلسات دعوت نمی شود و ما جمع بندی های خود را با واسطه 

در بیرون جلسات دریافت می کنیم.
عضو کمیته حل بحران کاغذ با اشاره به اینکه سه ماه است از ناظران مجلس برای حضور 
در این کمیته دعوت نمی شود، گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند مداخله جدی تری 

خواهیم داشت.

حاتمیان
قوه قضائیه رویه ورود به مسئله  فساد بدون رجوع شاکی خصوصی را ادامه دهد

قاضی زاده
ارز دولتی نباید به کاغذ موسسات کمک آموزشی و کتب کنکوری تعلق گیرد

آذری جهرمی: باید مجموعه مدیریت شهری در هوشمندسازی، فضای رقابتی در اختیار جوانان قرار دهد تا خالقیت خود را بروز دهند

,,



"شهرها با خیابان های بلند و خاطره های ممتدشان 
از  توان  نمی  را  بزرگ  روح شهرهای  گیرند،  جان می 
خیابان های اصلی اش جدا کرد. همه ما ساعت ها و 
با  ایم، کودکی مان  آباد گذشته  از وکیل  روزها الجرم 
بخشی از تاریخ 50 ساله این دومین بلوار بلند شهری 
نه  روزگــاری  در  مکان  این  است.  خورده  پیوند  ایران 
چندان دور بزرگ ترین تفرجگاه مشهد بود و حاال در 
مشهد  ارتباطی  قلب  به  شهری،  سازی  مدرن  سایه 

تبدیل شده است."
این تنها بخشی از مقدمه  نمایشگاه به قلم »کیارنگ 

عالیی« بود.
قاب هایی از مسعود باغستانی، هومن پیگان، محمد 
جعفرزاده، رضا خالقی، پگاه خامنه، سپیده خوشکار، 
شکوفه شریعت نیا، ملیحه فالح، علی کتابدار، علی 
محمدی، آذر مکرم، آرزو میرزادوستی و عسل همتیان 
در این رخداد در گالری رضوان به تماشا گذاشته شده 
که به بهانه برگزاری این نمایشگاه با او که سال ها به 
تدریس در این رشته همت گماشته و سابقه فعالیتش 
پوشیده  کسی  بر  عرصه  این  در  رنگی  پر  حیث  از 
نیست، گپی می زنم؛ از آنجا که هنرش بارها با کسب 
و  ها  ترجمه  چاپ  المللی،  بین  و  ملی  متعدد  جوایز 
تالیفات بسیار، برگزاری نمایشگاه های موفق مختلف 
فنالند  و  آلمان  فرانسه،  تا  رشت  تهران،  مشهد،  از 
اثبات شده و درخشیدن در کسوت دبیر جشنواره ها 
و عضویت در هیات داوران چندین جشنواره صریح و 

برجسته است، نیازی به معرفی ندارد.
چرا  است  زنده  ارگانیسمی  عکس  است  معتقد  او 
هر  و  بوده  جاری  معناداری  رابطه  اجزایش  میان  که 
گردد.  می  مخاطب  توسط  رابطه  آن  کشف  بستر  اثر 
وجودی  و  عکس  اضالع  از  یکی  همواره  را  مخاطب 
معنا دهنده می بیند. برای این هنر روحی قائل است 

و عکاس را ملزم به پیروی از آن می داند.
پرسه زنی در وکیل آباد منجر به عکاسی 13 هنرجوی 
شما در سبک مستند اجتماعی شده. آینده واکاوی های 

این چنینی شهری را چگونه پیش بینی می کنید؟
تفحص  بــرای  جدی  موضوع  یک  عنوان  به  شهر 
وجاهت  نوزدهم  قرن  های  سال  آخرین  از  عکاسانه 
یافت و سایه اش هنوز بر سر این هنر معاصر شهری 
به چشم می خورد. تغییر سریع چشم انداز شهر،شاید 
را  عکاسی  از  گونه  این  که  باشد  چیزی  نخستین 
برجسته می نماید. نکته دیگر همان حسرتی است که 

عکاسی،گویی در صدد تسکین و مرهم گذاری اش بر 
آمده: جلوگیری از زوال یا به عبارت دیگر هایالیت و 
نمادین کردن امر واقعی و پیش پا افتاده جهت توجه به 
آن. به نظرم هر فرآیندی که دوربین عکاس را به سمت 
شهری  وضعیت  بقای  برای  تالشی  رود،  نشانه  شهر 
است که ساخته ایم و دوستش داریم، چرا که می دانیم 
انسان با همان سرعت که می سازد، نابود نیز می کند 
و هیچ موجدی نظیر انسان مستعد نابودی زیستگاه 
و منابع خویش نیست. از طرف دیگر توسعه عکاسی 
های  میوه  و  تکنولوژی  های  سهولت  دلیل  به  فوری 
ترین  دسترس  در  به  را  شهر  رفته  رفته  دیجیتالیسم، 

موضوع برای عکاسی معاصر تبدیل می کند.
اصلی  موضوع  عنوان  به  ارتباطی  قلب  این  انتخاب 
نمایشگاه عالوه بر اینکه در مخاطب حس نوستالوژیک را 

احیا می کند، چه کارکرد مثبت دیگری دارد؟
کارکردش برای من شخصی است؛ چرا که یک نیت 
از هنرجویان  و همانا دعوت  آن است  آموزشی پشت 
به جای موج  باشد،  زیستگاه خودشان می  به دیدن 
انتزاعی که عکاسان جوان اغلب به آن گرایش دارند. 
پرهیز از عکاسی در فضاهای امن داخلی و توسعه دید 
آن ها از فضای اتاق و خانه به شهر که اساسا چالش 
برانگیز و پر استرس است تا در بستر این عکاسی در 
فضایی که نظم و آرایش خانه را ندارد، بتوانند مدیریت 
نشان  عمومی  فضاهای  بصری  نظمی  بی  بر  را  خود 
مثابه  به  را  پیدا کنند، شهر  دهند. دلبستگی مکانی 
این  از  و  شوند  مند  عالقه  اماکن  به  ببینند،  معشوق 
مسیر به تاریخ. به جای فانتزی های رایج این روزها، 
تغییرات فرهنگی را دریابند و سوژه های عکاسی شان 
و  تماشایی  شده  تولید  های  عکس  اگر  حتی  کنند، 

دهن پرکن نباشند.
موضوعات  با  گروهی  های  نمایشگاه  برگزاری  از  هدف 
اجتماعی را تا چه حد در نشانه گیری معضالت و حل آن 

ها سودمند یافته اید؟

برای  خواهی  آرمــان  و  طلبی  ــالح  اص به  میل 
انسانی که در فضای اجتماعی از نقش یک قهرمان 
فشارهای  جمله  از  مختلف  دالیل  به  و  گرفته  فاصله 
و  قواعد  اصــال  یا  اجتماعی  مصائب  اقتصادی، 
او  از  حقی  دارد،  قرار  سایه  در  شهرنشینی  الزامات 
تضییع شده یا تبدیل به یک آدم معمولی و متوسط 
عکاسی  تاریخی  و  دیرین  های  رسالت  از  گردیده، 
مستندگرایانه است.بر اساس این روح تاریخی، یک 
دلسوزی عمیق نسبت به انسان و معضالت آن ها در 
بطن کار جریان دارد، اما عکاسی فقط بازنمایی می 
نمایش  و غیرعادی  در حالتی خاص  را  کند، چیزی 
می دهد، نسخه ای نمی پیچد و راه حلی نمی دهد، 
تاثیر  با  که  است  بیننده  عهده  بر  حل  راه  واقع  در 
و سامان  باشد  فکر حل چالش  به  از عکس،  پذیری 

دهی را از خودش شروع کند.
شرکت  آن  در  جنابعالی  که  نمایشگاهی  نخستین 
داشتید، به خاطر دارید در چه سالی و به چه سبکی ارائه 
شد؟ امروز برگزاری نمایشگاه ها را در مقایسه با گذشته در 

چه کیفیت و سطحی ارزیابی می کنید؟
نمایشگاه »حیات خلوت« در سال 86 که یک تالش 
با  خودم  عکاسی  مدل  مطابق  هم  من  بود.  گروهی 
گرایش »فاین آرت« کارهایی را در کنار اساتیدم ارائه 
ارائه،  متریال  تنوع  ارائــه،  فضای  تعدد  امروز  دادم. 
بودن  دسترس  در  کار،  ارائه  انحصار  شدن  شکسته 
فضای پر بازدیدی مثل اینستاگرام برای نمایش کار و 
ورود جدی تجربه های متنوع و غیر قابل پیش بینی به 
حوزه های جدی عکاسی معاصر شکل جدیدی از ارائه 

هنری را تولید کرده است.
از آن جا که در زمینه ادبیات داستانی هم دستی بر آتش 
دارید، وجود عکسنوشت یا استیتمنت پای قاب ها را تا 
چه اندازه در برداشت مناسب از آنها توسط مخاطب موثر 

می دانید؟
شکل  هر  به  و  است  انحرافی  زمینه  یک  متن 

همین  اما  برد،  می  سوال  زیر  را  عکس  استقالل 
زمینه انحرافی به عنوان یک بازی با ذهن مخاطب 
قواعد  اگر  بیافریند  جدیدی  الگوهای  تواند  می 
کارکرد  مثال  طور  به  ببندیم.  کار  به  درست  را  بازی 
"گوهر  هوشمندانه  های  استیتمنت  در  را  متن 
"رایــت  هــای  نوشت  عکس  یــا  ببینید،  دشــتــی" 
بازی  عکس  مفاهیم  با  چگونه  که  را  مــوریــس" 
کریم  "یوریک  متفاوت  خوانش  حتی  کند،  می 
برداشتی  از  عکس«  »درجهت  کتاب  در  مسیحی" 
عکس  اجزای  به  نسبت  عشق  پر  و  شهودی  کامال 
آید.  می  بر  آن  در  تاریخی  مستتر  های  زمینه  و  ها 
یا  استیتمنت  با  کات الین،  و  نقش کپشن  که  البته 
کات  و  کپشن  است.  متفاوت  کامال  نوشت  عکس 
الین زمینه اطالع رسانی و آگاهی بخشی صادقانه 
که  استیتمنت  حسی  کیفیت  مقابل  در  و  دارند  را 
شود،  می  محسوب  آرت  فاین  پروژه  تفسیری  شرح 
در  که  متنی  مقابل  در  طور  همین  گیرند.  می  قرار 
اینترودیوس  و  نشیند  می  مستند  مجموعه  پیشانی 
و  روایی  کارکرد  نوشت  عکس  در  اما  گیرد.  می  نام 
به عناصر عکس  با توجه  ایجاد وحدت و خلق درام 
که زمینه ساز بسترهای روایی هستند، بدون التزام 

به واقعیت صحنه و پیام مورد نظر است.
برخورد و استقبال جامعه عکاسان خراسان با برگزاری 

این دست نمایشگاه ها را چگونه می بینید؟
همیشه بی نظیر. حضور بیش از 700 نفر در یک 
عکاسی  اهالی  تمام  لطف  جز  معنایی  چه  افتتاحیه 
خراسان از آماتورها تا پیشکسوتان که همیشه مدیون 

آن هاییم، می دهد.
چگونه  را  آثار  از  بازدیدکنندگان  و  مخاطبان  بازخورد 

ارزیابی می کنید؟
بازخوردها متفاوت است و امروز عکاسی ما گرفتار 
کلیشه »ثبت شیک و چشم نواز« است. عده ای فهوای 
کارهای  اصال  هم  ای  عده  کردند،  درک  را  نمایشگاه 
شاگردانم را نپسندیدند، به هر حال ما نه دنبال ثبت 
مان  هدف  نه  بودیم،  آباد  وکیل  از  توریستی  عکس 
اسکن کردن جای جای این بلوار بود و نه دنبال تولید 

عکس کارت پستالی.
در پایان موانعی که از سرعت برگزاری این رخدادها اعم 
از مادی و معنوی می کاهد و به کمرنگی انگیزه هنرجویان 

در بازتاب بصری آثارشان دامن می زند، چیست؟
طبیعتا بیش از هر چیز سنگینی هزینه های مالی. 
ما هیچ اسپانسری در مسیر تولید این پروژه نداشتیم 
کمک  کــار  ایــن  تولید  ــرای  ب جایی  از  ــال  ری یک  و 
نگرفتیم. تنها با هم دلی و شور خود هنرجویان کار 

پیش رفت.
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خبرنگارحورا حقشنو

گفت وگوی صمیمانه با کیارنگ عالئی؛

برخورد نمادین با امر پیش پا افتاده 

با حضور معاون استاندار و فرماندار نیشابور، مدیر کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
و  مسئوالن  شهر،  شورای  اعضای  از  برخی  رضوی، 
مردم نیشابور کاشی ماندگار بر سر درب منزل استاد 
محمد قاسم اخوی یان آجر تراش پیشکسوت مرمت 

بناهای تاریخی و معماری سنتی نصب شد.
ابوالفضل مکرمی فر در حاشیه مراسم نصب کاشی 
ماندگار استاد اخویان گفت: استاد اخویان بیش از نیم 
قرن در زمینه هنر آجر تراشی و مرمت بناها ی تاریخی 

فعالیت داشته است.
وی ادامه داد: استاد اخویان چندین دهه به مرمت 
در  ارزشمندی  اثار  و  گماشته  همت  تاریخی  بناها ی 

زمینه آجر تراشی به یادگار گذاشته است.
بناها ی  مرمت  پیشکسوت  ایــن  داد:  ــه  ادام وی 
تاریخی و معماری سنتی خراسان رضوی دارای سبکی 
سنتی  معماری  تزئینات  و  تراشی  آجر  در  مخصوص 
است که به عنوان میراث فرهنگی در فهرست ملی به 

ثبت رسیده است.
در   1305 سال  در  اخویان  میرقاسم  محمد  سید 
مسجد  پشت  ابوالفضل  تکیه  کوچه  در  کوچک  خانه 
مادرش  و  ذبیح ا...  پدرش  آمد  دنیا  به  نیشابور  جامع 
حواسلطان بود در دوران کودکی به مکتب رفت و در 
مدت دو سال قران را کامال یاد گرفت و سواد خواندن 
درس  و  نبود  مدرسه  زمان  آن  در   ، آموخت  نوشتن 
این  از  بیشتر  اگر  و  بود  قرآنی  سواد  حد  در  خواندن 
رستم  داستان  کرسی  پای  باید  ایــران  یاد  خواستن 
قهوه  یا  منازل  در  که  غیره  مجنون  و  لیلی  سهراب  و 

خانه ها  تشکیل می شد می نشست.
اولین تجربه کاری در سن 8 سالگی بود زمانی که 
با  بنان  استاد  دست  جلو  می ساختند  را  شان  خانه 
بازیگوشی آجر می  برد و تشویق می شد آن زمان روی 
آب  داخل  را  آجر  اوقــات  گاهی  و  نبود  صاف  آجرها 
می گذاشت و آبساب می کرد تا صاف شود این کار مورد 
بازی  زمان  آن  در  گرفت.  قرار  محل  بنای  چند  توجه 
و کار داشت، بچه های  با خاک و گل سر  بیشتر  بچه 
جزء  به  دوران  این  در  قاسم  محمد  می کرد  بازی  گل 
آشنایی با مواد و مصالح آجر و که با صنایع دستی مان 
مانند فرت بافی، کاله مالی، حلب سازی و آهنگری 

هم آشنا شد.

خراسان  در  عمار  مردمی  جشنواره  نهمین  دبیر 
رضوی از اکران فیلم های این جشنواره در 60 مسجد 

مشهد خبر داد.
رابطه  در  جلینی  سجاد  سید  ــارس،  ف ــزارش  گ به 
که  رویکردی  گفت:  آن  کیفیت  و  عمار  جشنواره  با 
است  بودن جشنواره  مردمی  امسال داشت  جشنواره 
که تولید، مصرف و توزیع توسط مردم صورت بگیرد.

دبیر جشنواره عمار مشهد با اشاره به اینکه جشنواره به 
عنوان بسترساز و تسهیل گر برای جوانان است، افزود: 
افراد مستعد در زمینه تولیدات جشنواره  تالش دارند تا 
حرف های انقالب که در گوشه و کنار کشور است را با 
هنرمندی تولید و منعکس کنند.وی با اشاره به اینکه در 
مشهد رویکردی که امسال اجرایی می شود تفاوت آشکار 
با سنوات قبل دارد، ادامه داد: در ادوار گذشته اکران 
مرکزی در محل  جشنواره برگزار می شد و با فراخوان 
فیلم های  تماشای  مجموعه ها به  و  مردم،  تشکل ها، 
جشنواره عمار می نشستند و اکران می شد اما در رویکرد 
امسال حضور مردم پررنگ تر از سال های گذشته است و 
باید اکران های مردمی را قوی کنیم تا نقاط مختلف شهر 
را پوشش دهد. جلینی بیان کرد: همزمان با جشنواره 
و  فرهنگی  تشکل های  تا  شد  زده  فراخوانی  مرکزی 
مردم حضور فعال تر داشته باشند که استقبال خوبی 
از رویکرد امسال صورت گرفت و اتفاق جالبی رخ داد، 
عمار  فیلم های جشنواره  اکران  به  بر 60 مسجد  بالغ 
خانواده،  اجتماعی،  فرهنگی،  دینی،  موضوعات  در 
کودک و نوجوان پرداختند. دبیرجشنواره عمار مشهد 
با تاکید به تاریخ اکران در مساجد از 9 دی ماه تا 14 
دی ماه متذکرشد: نکته جشنواره امسال نسبت به ادوار 
گذشته حضور 60 مسجد و همچنین طیف وسیعی از 
دانشجویان و مدارس در جشنواره امسال است، نتیجه 
این اکران در مساجد سبب شد که مخاطبین محله و 
مردم به نحو موثری با فضای جشنواره و فیلم ها احساس 
نزدیکی کند و باعث بلوغ اجتماعی شده است این وجه 
با سال های گذشته است. وی  تمایز جشنواره امسال 
امسال در سینما هویزه مشهد  متذکر شد: جشنواره 
با حمایت حوزه هنری صورت پذیرفت که تا 10 شب 
از ساعت 17 تا 22، مردم از فیلم های جشنواره بهره 
برای  شب  هر  امسال  عمار  فیلم  جشنواره  در  و  بردند 
در  هم زمان  که  فیلم هایی  غالب  در  مختلف  قشرهای 
تهران اکران شده است اجرا شد، به عنوان نمونه هایی 
از فیلم های جشنواره امسال می توان به فیلم های ارباب 
کرد،  اشاره  وارونه  عصر  و  است  زنده  هاشمی  جنگ، 
اهتمام جشنواره امسال فیلم عمار به حمایت بیشتر از 

هنرمندان مشهدی است.

خبر
کاشی ماندگار سر در منزل استاد آجر 

تراش در نیشابور نصب شد

دبیر نهمین جشنواره مردمی عمار در خراسان رضوی:
فیلم های نهمین جشنواره مردمی عمار 

در 60 مسجد مشهد اکران می شود

جاکتابی

رئیس امور نمایشی اداره کل 
گفت:  رضوی  خراسان  ارشــاد 
مشهد  شهر  تئاتر  گیشه  تعطیلی 

به دلیل مشکل فنی بوده است.
مشهدمقدس،  از  تسنیم  خبرگزاری  گــزارش  به 
و  تماشاگران  گذشته  شب  که  بود  خبرها آمده  در 
به  خونی  باغ  نمایش  تماشای  برای  که  مخاطبانی 
بسته  گیشه  با  کرده اند  مراجعه  مشهد  شهر  تئاتر 

مواجه شده اند.
اداره  نمایشی  امــور  رئیس  طباطبایی؛  حجت 
اظهار  زمینه  این  در  اما  رضوی  خراسان  ارشاد  کل 
داشت: گیشه تئاتر شهر مشهد تعطیل نشده و صرفا 
اختاللی در سایت فروش بلیط تئاتر ایجاد شده بود 
و تماشاچیانی که شب گذشته برای تماشای نمایش 

از  را  خود  بلیت های  بودند  کرده  مراجعه  خونی  باغ 
طریق تلفن همراه ارائه کرده و وارد سالن شده اند.

تئاتر  اینکه هیچ مشکل خاصی در  به  با اشاره  وی 
شهر مشهد وجود ندارد بیان کرد: اتفاق شب گذشته 
است.  شده  ایجاد  سایت  اختالل  دلیل  به  صرفا  نیز 
ضمن اینکه استعفای کارمندان تئاتر شهر مشهد نیز 

صحت ندارد و شایعه است.

فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
صنایع دستی و گردشگری تربت 
اهمیت  به  توجه  با  گفت:  حیدریه 
حفظ و نگهداری بناهای تاریخی کار مرمت و بازسازی 
حمام حاج رئیس که یکی از این آثار قدیمی است از چند 

وقت گذشته آغاز شده است.
علی محمدی با بیان این مطلب اظهار کرد: عملیات 
مرمت و به سازی این اثر تاریخی شامل مرمت و استحکام 
بخشی، احیای سردر ورودی، آجرفرش پشت بام، اجرای 
اعتبار پیش بینی  آواربرداری است.وی  و  پوشش سقف 
شده برای مرمت این بنا را یک میلیارد و 200 میلیون 
ریال برآورد کرد و افزود: عملیات بازسازی این اثر تاریخی 
در مجموع شامل سه مرحله است که گچ کاری و نقاشی 
نمای داخل آن در مرحله نخست به پایان رسیده و اکنون 

آجرکاری و آجر فرش کردن بنا درحال انجام است و تا 
ابتدای دی ماه مرمت این بنا 60 درصد پیشرفت داشته 
است.محمدی بیان کرد: یکی از اهداف این نهاد تبدیل 
کاربری حمام برای موزه بوده و در این راستا حدود هشت 
مکانی  حاضر  حال  در  است.  الزم  اعتبار  ریال  میلیارد 
پژوهشی برای پژوهشگران و محققان است که از شهرها و 
استان های سراسر کشور به این شهرستان سفر می کنند.

وی با اشاره به قدمت این اثر تاریخی که به دوران قاجار 
برمی گردد، گفت: از فضاهای مهم این حمام می توان به 
رشته پلکان های ورودی، سربینه، بینه، گرم خانه و مخازن 
آب سرد و گرم اشاره کرد که از ویژگی های جالب توجه 
آن هشت ستون سنگی بسیار زیباست که فضای گنبدی 
بینه را پدید آورده است و در میان فضای آن نیز حوض 

سنگی به شکل هشت ضلعی قرار دارد.

در آستانه فرا رسیدن چهلمین 
شکوهمند  ــروزی  ــی پ سالگرد 
پوستر  از  ــران،  ای اسالمی  انقالب 

عصرانه های داستان انقالب رونمایی گردید.
افشین  تحفه گر معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در این  مراسم 
با  برنامه هایی  چنین  برگزاری  امیدواریم  کرد:  عنوان 
محوریت انقالب در شهرستانهای استان، سبب آشنایی 
نسل سوم و چهارم انقالب با آرمانهای مقدس امام راحل 

گردد و به بصیرت افزایی مردم کمک می کند.
میثم مرادی رییس حوزه هنری خراسان رضوی ضمن  
تشکر از ابتکار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی گفت: زبان داستان زبان شیوا، گویا و جذاب در 
بین هنرهاست و انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی فضا 

آثار ماندگار در  و بستر بسیار مناسبی است برای خلق 
این حوزه. سعید تشکری از داستان نویسان صاحب نام 
مشهدی در حوزه ادبیات انقالب اسالمی، ابراز امیدواری 
با  جوان  نویسندگان  آشنایی  به  جلسات  این  که  کرد 
ادبیات انقالب اسالمی کمک کند. نویسنده رمان  فاخر 
اسالمی  انقالب  ادبیات  افزود:  پایان  در  پاریس  پاریس 
بسیار مظلوم مانده است و وقت آن رسیده است که در 

آستانه چله انقالب از مهجوریت خارج شود.
عصرانه های داستان انقالب به همت معاونت فرهنگی 
و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
تربت  رضوی و حوزه هنری استان در چهار شهرستان 
حیدریه، تربت جام، فریمان و مشهد در فاصله زمانی 12 
دی ماه تا 13 بهمن ماه با حضور نویسندگان استانی و 

کشوری برگزار می گردد.

رونمایی از پوستر عصرانه های داستان انقالب در مشهدپیشرفت 60 درصدی مرحله دوم مرمت حمام حاج رئیس تربت حیدریهتعطیلی گیشه تئاتر شهر مشهد به دلیل مشکل فنی بود

پخش  ــاره  دربـ اکـــران  ــروه  ــارگ ک سخنگوی 
جدیدی  درخواست  گفت:  سینماها  در  فوتبال 
نرسیده است  ما  به دست  از سمت سینماداران 
این  باید  عالی  شورای  و  اکران  کارگروه  در  و 
بعد  و  برسد  تصویب  به  کارگروه  طرف  از  طرح 

می شود. ابالغ  سینماها  به  آن  اجرایی  شیوه 
می رسد  نظر  به  داد:  ادامه  فرجی  غالمرضا 
می کنند  استقبال  طرح  این  از  سینماداران  که 
شکلی  چه  به  اجرایی  شیوه  ببینیم  باید  اما 
ببینیم  که  است  این  دیگر  نکته  بود.  خواهد 
پخش  ــیــرامــون  پ تهیه کنندگان  پیشنهاد 
نهایت  در  و  بود  خواهد  چه  آسیایی  بازی های 
با توجه به شرایطی که اکنون در شش ماه دوم 
فیلم هایی  با  ویژه  به  شده ایم  مواجه  آن  با  سال 
این طریق  از  پرده هستند شاید  اکنون روی  که 
به حضور مردم  توجه  با  ایجاد شود که  شرایطی 
جذب  فوتبال،  تماشای  بهانه  به  سینماها  در 
برای  عاملی  و  بشوند  هم  سینمایی  فیلم های 
شود. سینماها  به  بیشتر  تماشاچی های  جذب 

اخیرا  کرد:  اضافه  اکران  کارگروه  سخنگوی 
شدند،  پخش  سینما  از  که  فوتبال هایی  در 
اکــران  عالی  ــورای  ش که  قــاعــده ای  بــراســاس 
گرفت.  صورت  بلیت  ابطال  است،  کرده  تعریف 
نمایش  مقطع  آن  در  کــه  فیلم هایی  یعنی 
صادر  سینمای شان  برای  مجوزی  اگر  داشتند 
ابطال  بلیت  مشخصی  قاعده  براساس  شده 

است. شده  منظور  فیلم  صاحب  سهم  و  شده 
مجتمع  ــر  مــدی ــرزاده؛  ــیـ دبـ امــیــرحــســیــن 

پخش  با  رابطه  در  مشهد  سیمرغ  سینمایی 
این  در  آسیا  ملت های  جام  بازی های  مستقیم 
مجموعه سینمایی گفت:  پس از صدور و ابالغ 
مربوطه،  دستگاه های  و  ادارات  سوی  از  مجوز 
مستقیم  پخش  با  گذشته  سال های  روال  طبق 
خدمت  در  آسیا  ملت های  ــام  ج ــای  ــازی ه ب
خواهیم  قوتبال  به  مندان  عالقه  و  مخاطبان 

بود.
که  سینمایی  پردیس های  داد:  ادامــه  وی 

در  می توانند  هستند  سالن  چندین  دارای 
مجموعه  و  کنند  عمل  موفق  برنامه ها  ایــن 
پیشرو  سینماهای  از  یکی  سیمرغ  سینمایی 
در  مسابقات  و  بازی ها  پخش  و  جریان  این  در 
و  بازخورد ها  با  طول سال های گذشته است که 

است. شده  مواجه  مخاطبان  بینظیر  استقبال 
صاحبان  حقوق  تضییع  عدم  درباره  دبیرزاده 
بــازی هــا  مستقیم  پخش  دلــیــل  بــه  فیلم ها 
اتفاق،  از این   خاطرنشان کرد: برای جلوگیری 

زمان  از  بیشتر  یا  دراز مدت  در  که  را  فیلم هایی 
اکران  برنامه های  از  شده اند  اکــران  ــرارداد  ق
سینما خارج خواهیم کرد یا برخی از فیلم ها را 
فوتبال  مسابقات  پخش  از  پس  دیگر  نوبتی  در 
صاحبان  و  فیلم  حقوق  تا  کرد  خواهیم  اکران 

نشود. میان ضایع  این  در  آثار 
گلشن  سینمایی  پردیس  مدیر  جیرانی  فرزین 
مستقیم  پخش  مجوز  گفت:  رابطه  این  در  هم 
ارشاد اسالمی  و  اداره فرهنگ  از سوی  بازی ها 
نیز  ما  اعالم می شود.  به سینماها  و  صادر شده 
سمت  از  بازی ها  پخش  مجوز  صدور  دنبال  به 
تایید  و  موافقت  از  پس  و  هستیم  ارشاد  اداره 

کرد. خواهیم  اقدام  بازی ها  پخش  برای  ارشاد 
پردیس  عمومی  روابط  مدیر  فرزانه  مجتبی 
جام  مسابقات  پخش  درباره  هویزه  سینمایی 
سینمایی  مجموعه  ایــن  در  آسیا  ملت های 
الزم  آمادگی  هویزه  سینمایی  پردیس  گفت: 
آسیا  ملت های  جــام  مسابقات  پخش  ــرای  ب
در  مسابقات  پخش  با  امیدواریم  و  دارد  را 

شود. موافقت  سینمایی  پردیس های 
منتظر  حاضر  حــال  در  ما  داد:  ــه  ادام وی 
شورای  سوی  از  جریان  این  تایید  خبر  اعالم 
تایید،  از  پس  که  هستیم  کنندگان  تهیه  عالی 
به  باشد  ــورا  ش تایید  ــورد  م کــه  سالن هایی 
آسیا  ملت های  جام  فوتبال  بازی های  پخش 

یافت. خواهند  اختصاص 

نمایش جام ملت های آسیا در سینماهای مشهد آری یا نه؟خبرخبر

سرویس اجتماعی
نماینده  حضرتی  الیاس  که  بود  پیش  هفته  یکشنبه 
وزیر  استعفای  خبر  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران 
سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در توییترش 

اعالم کرد.
در گزارشی که هفته پیش از زوایای مختلف به چرایی 
اشاره  زاده هاشمی«  قاضی  حسن  »سید  استعفای 
تا  نوبخت  بــرادران  احتمالی  نقش  از  چیز  همه  کردیم 
و  بهداشت  کمیسیون  نمایندگان  دفعا  و  وزیر  اعتراض 
گنجانده  وقت  وزیر  از  اسالمی  شورای  مجلس  درمان 
شده بود و در نهایت به این نکته رسیدیم که سخنگوی 

وزارتخانه اعالم کرد که وزیر ماندنی است.
متن استعفای آقای وزیر

روز چهارشنبه در اوج تالطم ها متن استعفای قاضی 
زاده هاشمی منتشر شد.

که  بهداشت  سابق  استعفانامه،وزیر  ابــتــدای  در 
 « اســت:  آمــده  شــده٬  پذیرفته  روحانی  حسن  توسط 
حسن  دکتر  آقــای  جناب  والمسلمین  حجت االسالم 

روحانی، رییس محترم جمهوری اسالمی ایران
با سالم و احترام

و شاهد  توانا جناب عالی مطلع  و  دانا  از خداوند  پس 
و  مردم  به  خدمت  انگیزه  با  صرفا  اینجانب  که  هستید 
و  نیز شهدا  و  رهبری  و  انقالب  و  امام  آرمان های  تحقق 
جانبازان و ایثارگران عزیز، وارد دولت یازدهم و دوازدهم 

شدم.
را  استعفایش  علت  نامه  این  از  دیگری  بخش  در  وی 
در  گرفته  صورت  خلف وعده« های  و  ناهماهنگی ها   «
تخصیص بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
این   « به  تا  کرده  تالش  بارها  که  است  آورده  و  خوانده 
 « رغم  علی  گذشته  رویه  تداوم  آنچه  اما  نرسیم«  مرحله 
دستورات مکرر « رییس جمهوری خوانده٬ موجب شده 

نهایتا استعفا دهد.
نیز  را  خود  مدعایی  اسناد  گفته  ادامــه  در  هاشمی 
به  نسبت  نگرانی  اظهار  با  و  کرده  استعفا  نامه  ضمیمه 
اعالم  مردم  سالمت  حوزه  در  فراوان  چالش های  بروز 

کرده به ناچار از ادامه مسوولیت کناره گیری می کند.
وی در پایان اعالم کرده است که »الزم می دانم یک بار 
شورای اسالمی  مجلس  و  حضرت عالی  اعتماد  از  دیگر 
در دوران فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم صمیمانه 
و  الهی  لطف  به  که  سال هایی  نمایم،  سپاس گزاری 
همراهی  و  دانشگاه ها  روســای  و  معاونان  با  کمک  با 
سالمت  نظام  صبور  و  سخت کوش  و  مهربان  پرسنل 
و  فداکار  جامعه  و  خصوصی  و  دولتی  بخش های  در 

و...  پیراپزشکی  و  مامایی  و  پرستاری  و  پزشکی  نجیب 
نه آنچنان که در نظر بود،  توانستیم خدماتی را هرچند 
به هموطنان عزیز به  ویژه طبقات محروم و مستضعف در 

اقصی  نقاط کشور ارائه دهیم.
باالخره موعد تایید دولتی ها رسید

وزارت  سخنگوی  گذشته  هفته  چهارشنبه  روز 
هفته  یک  زاده هاشمی  قاضی  کرد  اعــالم  بهداشت 
در  معاونانش  با  نیز  دوشنبه  روز  از  و  داده  استعفا  قبل 
محمود  که  اتفای  است  کرده  خداحافظی  وزارتخانه 
مباحث  راستای  در  را  آن  روحانی  دفتر  رییس  واعظی، 

بودجه ای عنان کرد.
امروز  »مسئله  که  این  بر  تاکید  با  ادامه  در  واعظی 
جنگ  دلیل  »به  افزود:  است«،  متفاوت  گذشته  با  ما 
اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه از نظر بستن بودجه با 
با گفتگو هایی  محدودیت هایی روبه رو است و امیدواریم 

که انجام می شود این مسئله تا امروز حل شود.«
استعفا علت 

دقیقا  هنوز  اما  است  مشخص  استعفا  کلیات  اگرچه 
به  اعتراض  در  زاده هاشمی  قاضی  که  نیست  مشخص 
بحث  کنار  در  است.  کرده  استعفا  بودجه  بخش  کدام 
این  از  حاکی  زنی ها  گمانه  برخی  سالمت  بودجه 
بازنشستگان  پاداش  پرداخت  بحث  به  ماجرا  که  است 
انتشار  از  پس  گمانه  این  می گردد.  باز  بهداشت  وزارت 
ویدئویی از قاضی زاده هاشمی مطرح شد. در این ویدئو 
تصمیم  و  بود  که  »مشکلی  می گوید:  بهداشت  وزیر 
پاداش  همکاری،  ندادن  ادامه   برای  کرد،  جدی  را  من 

بازنشستگان بود. چقدر ما دویدیم دنبالش.«
یکی  خانواده ای  یک  در  »نمی شود  کرد:  اظهار  او 
عضو آموزش و پرورش است، یکی عضو وزارت بهداشت، 
آن یکی پاداش بازنشستگی اش را تا امسال بگیرد؛ ولی 
این یکی از سال 94 نگیرد؟ شما که مال وزارت علوم را 

دادید، چرا مال ما را ندادید؟«
محمد  پای  ماجرا  این  در  می دهد  نشان  سخنان  این 
میان  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس  نوبخت  باقر 

است.
برادر  نوبخت  علی  که  شد  تقویت  زمانی  گمانه  این 
و  بهداشت  کمیسیون  عضو  و  نوبخت  باقر  محمد 
وزیر  استیضاح  طرح  اینکه  بر  تاکید  با  مجلس  درمان 
قاضی  اقدام  دارد  قرار  مجلس  کار  دستور  در  بهداشت 
وزیر  از  شدت  به  و  خواند  جلو"  به  "فرار  را  زاده هاشمی 

بهداشت انتقاد کرد.
و  سالمت  بخش  بودجه  اینکه  بیان  با  نوبخت  علی 
یافته، عنوان  افزایش  امسال  بودجه  وزارت بهداشت در 

بهداشت  وزارت  بودجه  افزایش  مخالف  »من  کــرد: 
به  بودجه  زیادی  معتقدم  زیرا  هستم، 
این  و  است  شده  داده  وزارتخانه  این 
میل  و  حیف  وزارت خانه  این  در  پول 

می شود.«
استعفای  از  انتقاد  با  ادامــه  در  او 
»اگر  افزود:  قاضی زاده هاشمی  حسن 
تجهیزات  و  دارو  و  هستیم  تحریم  ما 
بیاید  وزیر  آقای  برسد،  نباید  پزشکی 
با  مجلس  در  چــه  و  دولـــت  در  چــه 
استدالل بودجه دریافت کند و مشکل 
کردن  فــرار  نمایند؛  برطرف  را  مــردم 

معنا ندارد.«
علی نوبخت یکی از دالیل استعفای 
در  او  موفقیت  عدم  را  بهداشت  وزیر 
سیستم  برنامه های  برخی  اجــرای 
اظهار  و  خواند  بهداشت  و  سالمت 
کرد: »ما یک ضرب االجلی گذاشته ایم 
پرونده های  کل  امسال  پایان  تا  که 
چون  اما،  شوند،  الکترونیک  سالمت 

این کار نکرده اند و بعید هم می دانم که از پسش برآیند، 
به  و  است  کم  پول  که  می دهند  شعار 
کنار  پس  برسیم  نمی توانیم  مردم  درد 
نیست.  اینچنین  گفت:  باید  که  می رویم 
را  امور  صرفه جویی  با  باشد،  باید  ایشان 

اداره کند. «
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
مجلس همچنین با تاکید بر لزوم تحقیق 
گفت:  بهداشت  وزارت  در  تفحص  و 
حساب های  به  باید  که  معتقدیم  »مــا 
به  من  شود،  رسیدگی  بهداشت  وزارت 
صالح  که  معتقدم  کارشناس  یک  عنوان 
چند  از  که  خــزانــه ای  نیست  انصاف  و 
را  آن  اینگونه  باز  است،  فشار  تحت  جا 

بفشاریم.«
وجود  با  زاده هاشمی  قاضی  حسن 
شناخته  میلیاردر  وزیر  عنوان  به  اینکه 
در  نسبی  محبوبیت  از  امــا  مــی شــود، 
بـــرخـــوردار اســـت. طرح  مــیــان مـــردم 
یازدهم  دولت  ابتدای  از  که  او  سالمت 

شکل  به  شهروندان  برای  را  درمان  هزینه های  شد  اجرا 
چشمگیری کاهش داد.

برخوردار  مراجع  برخی  ویژه  حمایت  از  همچنین  او 
به  که  است  وزرایی  جمله  از  زاده هاشمی  قاضی  است. 
می رود،  فراوانی  استانی  سفر های  و  است  پرکار  شدت 
بار ها  مختلف  سفر های  در  مردم  با  او  مستقیم  مواجه 

خبرساز و گاهی حاشیه ساز شده است.
زاده هاشمی  قاضی  تحول سالمِت  این وجود طرح  با 
میان  در  بیشتر  مخالفان  این  دارد.  فراوانی  مخالفان 
مخالفان  هستند.  کشور  پرستاری  و  پزشکی  جامعه 
تاکنون  و  اتالف منابع می انجامد  به  این طرح  معتقدند 
همچنین  آن ها  برسد.  خود  اهداف  به  است  نتوانسته 
این طرح را در راستای پزشک ساالری و افزایش شکاف 
درآمد پزشکان و پرستاران تفسیر می کنند. پرداخت های 
معوقه  پرداخت های  و  پرسنل  به  بیمارستان ها  معوقه 
بیمه ها به پزشکان و بیمارستان ها هم از دیگر انتقاداتی 

است که به این طرح وارد شده است.
دوم  دور  تحلیف  مراسم  در  روحانی  حسن  حال  این  با 
ریاست جمهوری اش، طرح تحول سالمت را در کنار برجام 

به عنوان دو دستاورد بزرگ دولت اولش قلمداد کرد.
وزارت  و  زاده هاشمی  قاضی  گذشته  سال های  در 
و  بیمه ها  با  سالمت  طرح  اجرای  برای  بار ها  بهداشت 
وزارت رفاه دچار اختالف شده اند. این اختالفات در زمان 
وزارت علی ربیعی در وزارت رفاه به اوج خود رسیده بود. 
برای  زاده هاشمی  قاضی  دوازدهم  در دولت  که  تا جایی 

ماندن در دولت شروطی را مطرح کرد.
انتقاد تند نوبخت 

رییس  نوبخت  باقر  محمد  امروز  اخیر  اتفاقات  پس 
وزیر  از  تند  بسیار  ادبیاتی  با  بودجه  و  برنامه  سازمان 
در  می توانم  هم  »بنده  گفت:  او  کرد.  انتقاد  بهداشت 
جمع بازنشستگان شرکت کنم و بگویم پول به شما داده 
کنم؛  پاک  هم  را  اشکم  دستمالی  با  و  االن  اگر  نشده، 
چطور  نمی کند.  حل  را  بازنشستگان  مشکل  که  این 
این  اما  شد،  حل  دیگر  دستگاه  تا  دو  بازنشستگان  شد 

بازنشستگان حل نشد؟«
نوبخت همچنین با اشاره به جدال های گذشته وزارت 
»یک  کرد:  اظهار  ربیعی  علی  رفاه  وزارت  با  بهداشت 
مدتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر ربیعی 
بیمه  سازمان  آن  اصال  بود.  خطاب  مورد  زحمتکش 
سالمت هم کنده شد و به وزارت بهداشت برده شد. اگر 
می خواهید سازمان برنامه و بودجه را هم بکنیم و ببریم 
آنجا بگذاریم؟ می خواهید ما هم مستعفی شویم. این ها 

که مشکل کشور را حل نمی کند.«

گمانه زنی بر سر جانشینان
با این اوصاف با وجود اینکه محمود واعظی گفته که 
حسن روحانی به دنبال حفظ قاضی زاده هاشمی است، 
اما شواهد نشان می دهد، اختالف ریشه دار است و به 

راحتی قابل حل و فصل نیست.
زنی هایی  گمانه  گذشته  روز های  در  راستا  همین  در 
است.  شده  مطرح  زاده هاشمی  قاضی  جانشین  درباره 
سرپرستی  پیشنهاد  جمهور  رییس  می شد  گفته  ابتدا 
محمد  برادر  حقیقی  نوبخت  علی  به  را  بهداشت  وزارت 
باقر نوبخت داده که مورد پذیرش واقع نشده است. پس 
از آن نام علی اصغر پیوندی و محمدباقر الریجانی یکی 
دیگر از برادران الریجانی به عنوان گزینه های بعدی این 

وزارت خانه مطرح شده است. 
آموزشی  معاون  حاضر  حال  در  الریجانی  باقر  محمد 
اکنون  هم  نیز  پیوندی  اصغر  علی  است.  بهداشت  وزیر 
نظام  سازمان  رییس  و  احمر  هــالل  جمعیت  رییس 

پزشکی تهران است.
سرپرست جدید: معاون نوبخت

استعفای  با  روحانی  حسن  موافقت  اعــالم  از  بعد 
قاضی زاده هاشمی، سعید نمکی با حکم رئیس جمهور 
آموزش  و  درمــان  بهداشت،  وزارت  جدید  سرپرست 

پزشکی شد.
سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  علمی،  امور  معاون  وی 
برنامه و بودجه است که پس از استعفای وزیر بهداشت 
به عنوان سرپرست وزارت بهداشت منصوب شده است.
عضو  و  پزشکی  ایمونولوژی  دکترای  مدرک  دارای  او 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است 
و در سال 1394 به معاونت امور اجتماعی و عمومی در 
سازمان مدیریت منصوب شد و به گفته خودش 25 سال 
بوده  بهداشت  وزیر  بهداشتی  معاون  تاریخ  این  از  پیش 
و  برنامه  سازمان  در  شدن  معاون  از  پیش  نمکی  است. 
محیط  زیست  سازمان  طبیعی  محیط   معاونت  بودجه، 
تفاهم  کنندٔه  امضاء  وی  دارد.  خود  کارنامه  در  نیز  را 
و  بهداشت  وزارت  میان   1404 ایران  درمان  نقشه  نامه 
سازمان برنامه و بودجه بود که بر اساس این تفاهم نامه 
که  شد  مقرر  جغرافیای  عدالت  افزایش  راستای  در 
با توزیع  تفاوت میان استان ها و تفاوت درون استان ها، 
کاهش  درصد   25 حداقل  میزان  به  جدید،  تخت های 
کاشان  دانشگاه  ریاست  سابقه  همچنین  نمکی  یابد. 

حوالی سال های ٦٦ تا ٧٠ را هم تجربه کرده است.
گزینه  عنوان  به  کسی  چه  که  دید  و  ماند  منتظر  باید 
بهداشت،  داری  سکان  برای  روحانی  سوی  از  نهایی 

درمان و آموزش پزشکی به بهارستان معرفی می شود.

نرسید نوبخت  به  قاضی زاده  زور 
با حکم حسن روحانی و موافقتش با استعفای وزیر سابق، معاون نوبخت سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد

دانشگاه  رییس  مقام  قائم 
امور  در  مشهد  پزشکی  علوم 
بهره  از  مــردمــی  مشارکت های 
برداری مرکز درمان و پیشگیری از سرطان ناظران در 
سال آینده خبر داد و گفت: این مرکز به همت خیران 

سالمت به بهره برداری می رسد.
غالمحسن خدایی در نشست خبری انجمن خیریه 
بیماران سرطانی مشهد در مرکز تخصصی  از  حمایت 
از  یکی  پروژه  این  افزود:  رضا  انکولوژی  و  رادیوتراپی 
با  که  است  کشور  شرق  در  درمانی  مراکز  مجهزترین 
مشارکت و همت خیران سالمت در زمینی به مساحت 
18 هزار متر مربع و با زیر بنای 28 هزار متر مربع در 

قالب 200تخت بستری در حال ساخت است.
نیازهای  از  پروژه یکی  این  اینکه اجرای  بیان  با  وی 

واقعی در حوزه درمان، پیشگیری و حمایت از بیماران 
مرکز  براین،  کرد:عالوه  نشان  خاطر  است  سرطانی 
می شود  اداره  خیران  حمایت  با  که  رضا)ع(  انکولوژی 
درمانی،  خدمات  ارائــه  زمینه  در  مشهد  شهر  در  نیز 
توانمند سازی ، آموزش، مشاوره و غربالگری سرطان 
و ارائه خدمات حمایتی به بیماران سرطان نقش موثری 
را ایفاء می کند. قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی 
به  اینکه  بیان  با  مردمی  مشارکت های  امور  در  مشهد 
جز انجمن پیشگیری از سرطان، 75موسسه و انجمن 
مردم نهاد دیگر نیز در حوزه سالمت فعالیت می کنند 
اظهار امیدواری کرد: با حمایت خیران و سازمان های 
برای  ای  دغدغه  بیماران  سالمت  حوزه  در  نهاد  مردم 
حال  در  که  باشند  نداشته  خود  درمانی  هزینه های 

حاضر تا 90درصد این موضوع محقق شده است. 

بخش  ــی  ــوزشـ آمـ مـــعـــاون 
امــام  بیمارستان  سوختگی 
آمارها  اســاس  بر  گفت:  ــا)ع(  رض
عامل 5 درصد از آتش سوزی های خانگی و 3 درصد 
حال  در  زیبای  شمع های  آن  از  ناشی  مرگ های  از 

سوختن است.
و  بیماریها  از  بسیاری  ــزود:  اف طاووسی  حسن 
حوادث قابل پیشگیری هستند و همیشه پیشگیری 
بهتر از درمان است لذا سوختگی و آتش سوزی نیز 

در بیشتر موارد قابل پیشگیری است. 
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
نگاه  در  شاید  سوختن  حال  در  شمع های  افزود: 
است  این  حقیقت  ولی  برسند  نظر  به  زیبا  اول 
قابل  لوازم  کنار  یا  خواب  اتاق  در  را  آنها  وقتی  که 

آنها  در  آتش  ایجاد  قابلیت  می دهید  قرار  اشتعال 
می آید. پدید 

پیشگیری های  از  با خیلی  اینکه  بیان  با  طاووسی 
ساده می توان از حوادث آتش سوزی در امان ماند، 
از  ســوزی  آتش  از  پیشگیری  بــرای  کــرد:  تصریح 
استفاده  دارند  اشتعال  قابلیت  که  جاشمعی هایی 
بیدارید  و  هستید  منزل  در  که  مواقعی  فقط  نکنید 
متر  یک  حداقل  را  شمع ها  کنید  ــن  روش شمع 
نزدیک  و  دهید  قرار  اشتعال  قابل  موارد  از  تر  دور 
از  اگر  نکنید  روشن  شمع  مبلمان  کنار  و  پرده ها 
می کنید  استفاده  آویز  یا  دیوارکوب  جاشمعی های 
یا  دیوار  به  دقت  با  و  صحیح  که  باشد  تان  حواس 
آنها  سرنگونی  و  بازشدن  تا  کنید  شان  وصل  سقف 

سبب آتش سوزی نشود.

صحرایی  بیمارستان  مدیر 
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
واکنش  نــیــروی   40 آمـــوزش  از 
زمان  در  بیمارستان  این  در  فعالیت  بــرای  سریع 
در  شده  انجام  اقدامات  با  گفت:  و  داد  خبر  بحران 
حال حاضر این بیمارستان در آمادگی 100 درصدی 

قرار دارد.
حسین محزون در حاشیه نشست آموزشی واکنش 
در  شده  شناخته  بحران   40 از  اینکه  بیان  با  سریع، 
افزود:  می دهد،  رخ  ایران  در  مورد   33 جهان  سطح 
مناسب  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  ارائه  منظور  به 
الزم  آمادگی  باید  مترقبه  غیر  حوادث  بروز  زمان  در 
نوع  بهترین  بحران  بروز  زمان  در  بتوان  تا  داشت  را 
خدمات در کوتاه ترین زمان ممکن به حادثه دیدگان 

ارائه شود.
سال  از  صحرایی  بیمارستان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  به  استانداری  طریق  از   92
امور  به  آن  مدیریت  نیز   94 سال  از  و  واگذار  مشهد 
اظهار  شد  واگــذار  درمان  معاونت  بیمارستان های 
و  زمــان  هر  در  درمانی  خدمات  تــوان  ایجاد  کــرد: 
درمان  در  تاخیر  از  ناشی  عــوارض  کاهش  مکان، 
از  ناشی  آسیب های  و  هزینه ها  کاهش  مصدومان، 
بیمارستان  این  اندازی  راه  اهداف  جمله  از  حوادت 

به شمار می رود.

آمادگی 100درصدی بیمارستان صحرایی دانشگاه علوم پزشکی مشهدشمع عامل 5درصد آتش سوزی های خانگیبیمارستان 200 تختخوابی بیماران سرطانی سال آینده به بهره برداری می رسد

حوادث
در  ساله اش   14 فرزند  بی احتیاطی  اثر  بر  مادر  مرگ 

ن بجستا

 41 خانمی  مرگ  از  بجستان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
از  نوق  روستای  در  ساله اش   14 فرزند  دست  به  ساله 

داد. خبر  شهرستان  این  توابع 
اعالم  پی  در  افزود:  آزادیخواه  حسن  سرهنگ 
مبنی   11۰ پلیسی  فوریت  های  مرکز  به  گزارشی 
سریعاً  نوق  روستای  در  تیراندازی  حادثه  وقوع  بر 
 41 ماموران در محل حاضر شدند. در این حادثه خانم 
سرش  به  شکاری  اسلحه  گلوله  اثراصابت  بر  ساله ای 
رسیدن  از  قبل  مصدومیت  شدت  علت  به  و  مصدوم 

امدادی فوت کرده بود. نیروهای 
به  تیراندازی  این  اولیه  تحقیقات  برابر  داد:  ادامه  وی 
14 ساله ای در  صورت ناخواسته و سهوا توسط نوجوان 
برخورد  با  که  داده  رخ  شکاری  سالح  جابه جایی  حین 

به سر مادرش منجر به مرگ وی شده است.
قضایی  محترم  مقام  حضور  با  کرد:  عنوان  آزادیخواه 
در  کامل  تحقیقات  محل  در  آگاهی  پلیس  ماموران  و 
توسط  متعاقبا  آن  نتیجه  و  داشته  ادامه  خصوص  این 

شد. خواهد  اعالم  پرونده  قاضی 

جای  بر  کشته  هفت  فریمان  مسیر  در  سانحه 
گذاشت

خراسان  انتظامی  فرماندهی  راه  پلیس  رئیس 
حوالی  فریمان  مشهد   جاده  در  تصادف  گفت:  رضوی 

نفر شد. هفت  به مرگ  تپه سالم منجر 
این  اعالم  با  جمعه  عصر  امیدوار  سرهنگ هادی 
یک  مشهد  فریمان    جاده   2۰ کیلومتر  در  افزود:  خبر 
خودرو  دستگاه  یک  و  اسکانیا  تریلی  خودرو  دستگاه 

کردند. برخورد  یکدیگر  با  چپ  به  انحراف  دلیل  به  پژو 
سرنشین  هفت  حادثه  این  پی  در  کرد:  بیان  وی 
جان  دم  در  بودند،  کودک  آن ها  از  نفر   2 که  پژو  خودرو 

. ختند با
توجه  با  داد:  ادامه  رضوی  خراسان  راه  پلیس  رئیس 
استان،  مسیرهای  اغلب  در  باران  و  برف  بارش  به 
و  دقت  با  باید  رانندگان  و  است  لغزنده  جاده ها  سطح 

کنند. تردد  مسیرها  در  مطمئنه  سرعت  رعایت 

6 مصدوم برجای گذاشت تصادف در قوچان 
در  نفر   6 گفت:  قوچان  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
در  ایسوزو  کامیون  و  پراید  دستگاه   2 برخورد  حادثه 

محور چناران   قوچان صدمه دیدند.

سعید فکوری صبح جمعه افزود: این حادثه ساعت 
3۰ دقیقه دیشب در دوراهی هودانلو اتفاق افتاد  22 و 
خودرو  با  کالهدوز  شهید  پایگاه  امدادی  عوامل  که 

شدند.  اعزام  حادثه  محل  به  آمبوالنس 
اولیه  درمانی  اقدامات  انجام  از  پس  کرد:  اضافه  وی 
توسط  حادثه  مصدوم  چهار  امدادی  عوامل  توسط 
عوامل  توسط  دیگر  مصدوم   2 و   115 اورژانس  عوامل 
جعفر  بن  موسی  بیمارستان  به  درمان  جهت  پایگاه 

شدند. منتقل  قوچان  )ع( 

بینالود در  سرقت  فقره   6۰ با  سارق  دستگیری 

دستگیری  از  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
در  سرقت  فقره   6۰ با  خودرو  داخل  لوازم  سارق 

داد. خبر  بینالود  شهرستان 
چند  وقوع  پی  در  افزود:  تقوی  محمدکاظم  سردار 
شهرستان  سطح  در  خودرو  داخل  لوازم  سرقت  فقره 
به  احتمالی  سارقان  یا  سارق  دستگیری  "بینالود"، 
آگاهی قرار  صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس 

گرفت.
و  اطالعاتی  اقدامات  انجام  با  کارآگاهان  افزود:  وی 
شناسایی  به  موفق  دار  سابقه  سارقان  سوابق  بررسی 
یک  در  و  شدند  زمینه  این  در  ای  حرفه  سارق  یک 
با  هماهنگی  از  پس  غافلگیرانه  و  ضربتی  عملیات 

کردند. دستگیر  را  فرد  این  قضائی  مقام 
از  پس  سارق  کرد:  تصریح  ادامه  در  تقوی  سردار 
مستندات  و  ادله  با  شدن  رو  به  رو  و  پلیسی  تحقیقات 
اطراف  در  خودرو  داخل  لوازم  سرقت  فقره   6۰ به 
سطح  تجاری  مجتمع های  و  رستوران ها  تاالرها، 

کرد. اعتراف  بینالود  شهرستان 
متهم  معرفی  به  اشاره  با  انتظامی  ارشد  مقام  این 
بازرسی  در  ماموران  داشت:  بیان  قضائی،  مراجع  به 
مسروقه  اموال  زیادی  مقادیر  متهم  این  مخفیگاه  از 
همراه،  تلفن  طال،  سرویس  حمل،  قابل  رایانه  شامل؛ 
لوازم  انواع  مجلسی،  البسه  انواع  فلش،  پاوربانک، 
عدد   48 و  ضبط  آالت،  آچار  نظیر  خودرو  قطعات  و 

الستیک و رینگ خودرو را کشف کردند.
پایان  در  رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
خود  خودروی  تجهیز  با  شهروندان  کرد:  خاطرنشان 
جلوگیری  خود  خودروی  سرقت  از  ایمنی  وسایل  به 
پلیس  فوریت های  سامانه  به  را  مشکوک  موارد  و  کنند 
هنجار  با  برخورد  در  را  پلیس  و  رسانی  اطالع   11۰

کنند. یاری  شکنان 

در یک ویدئو وزیر بهداشت می گوید: »مشکلی که بود و تصمیم من را جدی کرد، برای ادامه  
ندادن همکاری، پاداش بازنشستگان بود. چقدر ما دویدیم دنبالش.«

او اظهار کرد: »نمی شود در یک خانواده ای یکی عضو آموزش و پرورش است، یکی عضو 
وزارت بهداشت، آن یکی پاداش بازنشستگی اش را تا امسال بگیرد؛ ولی این یکی از سال 94 

نگیرد؟ شما که مال وزارت علوم را دادید، چرا مال ما را ندادید؟«
این سخنان نشان می دهد در این ماجرا پای محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و 

بودجه در میان است

,,

خبر

 فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی گفت: ما 
کشور  مرزبانان  بهترین  ایران،  مرزنشینان  که  معتقدیم 

هستند.
توسعه  و  امنیت  همایش  در  رضایی  قاسم  ــردار  س

شهرستان های مرزی استان افزود:
هیچ کشوری در دنیا به اندازه جمهوری اسالمی ایران 
تهدیدات پیرامونی و برون مرزی ندارد. این موضوع به 
خاطر مقابله با آرمان های متعالی انقالب اسالمی است. 
ناکامی  عوامل  مهمترین  از  یکی  کــرد:  اضافه  وی 
دشمنان را وجود مرزنشینان غیور دانست که در مقاطع 
مختلف تاریخ به خوبی از مرزهای کشور دفاع کرده اند و 

نمونه بارز آن در دوران دفاع مقدس بود. 
در  اقتصادی  توسعه  گفت:  کشور  مرزبانی  فرمانده 
را  اجتماعی  آرامــش  و  پایدار  امنیت  مــرزی،  مناطق 
تقویت  و  رفاه  معیشت،  تامین  با  فلذا  دارد؛  دنبال  به 
این  پایداری جمعیت در  بصیرت در مرزنشینان شاهد 
مناطق خواهیم بود.  سردار رضایی اضافه کرد: عامل 
دیگر عدم موفقیت دشمنان در مناطق مرزی را در کنار 

حضور موثر نیروهای مرزبانی؛ همراهی و انسجام برنامه 
ریزی دستگاه های اجرایی برای رونق اقتصاد و اشتغال 
مرزنشینان است. وی تاکید کرد: ساماندهی موضوعات 
اقتصادی و سیاسی مرزنشینان،  فرهنگی، اجتماعی، 
ارتقا امنیت را به دنبال خواهد داشت که باید مورد توجه 
قرار گیرد.  فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران بر تقویت برنامه ریزی ها و اجرای پروژه ها  
در مناطق  مرزی از سوی دستگاه های اجرایی و پرهیز از 

اقدامات جزیره ای در این حوزه تاکید کرد.
سردار رضایی با بیان این که توسعه باید همه جانبه و در 
ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی 
محقق شود؛ تصریح کرد: نقش هم افزایی مدیران در این 

راستا تعیین کننده است. 
گفتنی است در پایان این نشست، از سردار جان نثار 
و تعدادی از فعاالن و زحمت کشان در راستای امنیت 
پایدار تقدیر بعمل آمد و از سوی سردار رضایی فرمانده 
بعنوان  تایباد  راد فرماندار  ،آقای شرافتی  ناجا  مرزبانی 

مرزیار افتخاری منصوب گردید.

سردار رضایی:
بهترین مرزبانان کشور، مرزنشینان هستند

نوبخت:
بنده هم می توانم در 

جمع بازنشستگان 
شرکت کنم و بگویم پول 

به شما داده نشده، اگر 
االن و با دستمالی اشکم 

را هم پاک کنم؛ این که 
مشکل بازنشستگان 

را حل نمی کند. چطور 
شد بازنشستگان دو تا 

دستگاه دیگر حل شد، 
اما این بازنشستگان حل 

نشد؟«

,,



خراسان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
از 23 سال روزمرگی خارج  از  رضوی گفت:  سازمان 
کرده و به پویایی تبدیل کردیم. به گزارش صبح امروز 
در  گذشته  شنبه  پنج  شامگاه  شرکاء  حسین  محمد 
صنعت  برگزیدگان  و  پیشکسوتان  از  تجلیل  همایش 
ساختمان استان خراسان رضوی با اشاره به اقدامات 
2 ماه گذشته در این سازمان افزود: با اقدامات انجام 
شه مراجعه روزانه بیش از 700 نفر به روزانه 10 تا 20 

نفر کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: اقداماتی را آغاز کرده ایم تا حیثیت 

سازمان که بر باد رفته بود را بر گردانیم.
شرکا با بیان این که نخبگانی را در سازمان داریم که 
نخبگان  دپارتمان  داد:  ادامه  دارند،  اختراع  ثبت   11
اکنون  گفت:  وی  ایــم.  کــرده  تایسیس  را  سازمان 
و  هستند  همدل  و  همراه  مدیره  هیئت  اعضای  همه 
در  حرکت  به  را  نشسته  گل  به  کشتی  این  توانستیم 
مراجعه  نفر   20  -10 همین  دهیم  می  قول  آوردیم؛ 
هم کاهش یابد و حداکثر استفاده از نرم افزار سازمان 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  شود.  انجام 
الکترونیکی  کارتابل  هزار   37 افزود:  رضوی  خراسان 
و  فیزیکی  حضور  دیگر  و  شده  فعال  مهندسان  برای 

رفت و آمد صورت نمی گیرد.
را که  بازدید  ادامه داد: سالیانه حدود 17 هزار  وی 
جزو وظایف مهندسان بود را سازمان انجام می داد که 
این را نیز تعطیل کردیم و فقط قانون را در این زمینه 

بر  سازمان  اصلی  مجرای  و  قانون  به  کنیم،  می  اجرا 
قانون  هم  آن  و  داریم  مسیر  یک  فقط  ما  گردیم،  می 

است.
با 6  را  این سازمان  آینده  این که سال  بیان  با  شرکا 
میلیادر تومان اداره خواهیم کرد، گفت:  سازمان را با 
اضافه  دیگر  و  کرد  خواهیم  اداره  فکری  سرمایه های 

کاری ها و اضافه گویی نخواهیم داشت.
خراسان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
این  پیشکسوتان  از  تجلیل  بــه  اشـــاره  بــا  ــوی  رض
قدرشناسی  برای  فرصتی   هر  از  کرد:  اظهار  سازمان 
زحمات  چون  کرد  خواهیم  استفاده  پیشکسوتان 
را  ها  آن  قدر  باید  هستند  تا  و  اند  کشیده  را  زیادی 

بدانیم و قدرشناسی کنیم.
الفت و نزدیکی جایگزین افتراق میان نسل ها شود

شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس  نایب 
شهر مشهدمقدس گفت: نسل امروزی و نسل گذشته 
هم؛  تقابل  در  نه  و  گیرند  قرار  یکدیگر  کنار  در  باید 

نسل  ها  آشتی  شاهد  ــروزی  ام عصر  در  امیدواریم 
باشیم.

 سید مسعود ریاضی، نایب رئیس کمیسیون عمران 
کمیسیون  رئیس  و  مشهد  شهر  شورای  شهرسازی  و 
اینکه  بیان  با  همایش  این  در  توس  عمران  و  توسعه 
فن  و  دانش  پیشرفت  در  عمده ای  نقش   پیشکسوتان 
زمانی  افراد  این  اظهارکرد:  هستند،  دارا  مهندسی 
راه  چــراغ  که  نمایند  ایفا  موثری  نقش  می توانند 
حکایت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی  باشند.  جوان ترها 
که  لحظه ای  و  فردوسی  شاهنامه  سهراب  و  رستم 
داستان  این  در  نمی شناسد، گفت:  را  رستم، سهراب 
نسل های  ــرای  ب گویی  که  نهفته  ــه ای  جــاودان پیام 
است.  رسیده  ما  به  امروز  و  می شود  تکرار  متمادی 
ما  پیشکسوتان  و  بزرگترها  کرد:  خاطرنشان  ریاضی 
هستند؛  غافل  خود  بعدی  نسل  و  فرزندان  از  گاهی 
از  اگر این شناخت بین  نسل ها محقق شود، بسیاری 
از  اجتناب  نیز  ما  رسالت  و  شد  خواهد  حل  مشکالت 

همین ناشناختگی است.
امــروز  پیشکسوتان  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
معرفی  همایش  این  در  که  برگزیدگانی  و  رستم  نقش 
شناسایی  زمــان  ســهــراب هــای  بعنوان  می شوند 
می شوند، تاکیدکرد: این دو نسل باید در کنار یکدیگر 
جدید  نسل  در  امیدواریم  تقابل؛  در  نه  و  گیرند  قرار 

امروزی شاهد آشتی نسل  ها باشیم.
نارضایتی و نابودی محیط زیست ناشی از سیاست های 

گذشته غلط 
هم چنین در ادامه  دکتر شهرام دلفانی رئیس بخش 
شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز  تاسیسات 
از  ناشی  فعلی  مشکالت  از  بسیاری  گفت:   کشور 
به وجود  بر  سیاست های غلط گذشته است که عالوه 
نابوده  نیز  محیطی  زیست  منابع   ، نارضایتی  آوردن 

شده است.
شده  ای  گونه  به  تهران  دمایی  شرایط  افزود:  وی 
پاسخگو  کولرآبی  دیگر  آینده  ســال   14 که  اســت 

نخواهد بود.
این  جامعه  مشکل  ترین  مهم  کرد:  تصریح  دلفانی 
است که اعتقادی به کار علمی وجود ندارد و همه چیز 

را فدای سیاست زدگی می شود. 
صنعت  برگزیده  چهره  عنوان  به  نیا   مهدی  از  تجلیل 

ساختمان خراسان رضوی
از  تعدادی  و  پیشکسوتان  همایش  این  ــه  درادام
چنین  هم  شدند،  تجلیل  ساختمان  صنعت  فعاالن 
و  عمران  کمیسیون  رئیس  مهدی نیا«،  »محمدهادی 
شهرسازی شورای شهر مشهد به عنوان چهره برگزیده 
تقدیر بعمل  صنعت ساختمان استان خراسان رضوی 

آمد.

هفته  ــن  ای ــازی  ب ترین  حساس  شــک  ــدون  ب
میان  و  مشهد  در  والیبال  برتر  لیگ  مسابقات 
شد.  برگزار  اردکان  خاتم  و  مشهد  پیام  تیم های 
این مسابقه بعد از حواشی که در ست های اول تا 
چهارم داشت، با نتیجه 2 بر 2 به ست پنجم رفت. 
متوقف  باعث  داوری  به  اعتراضات  ست  این  در 
شدن مسابقه شد و در نهایت بازی نیمه کاره ماند 
تا کمیته انضباطی فدراسیون تکلیف نتیجه آن را 

مشخص کند.
داور در حد و اندازه های این بازی نبود

مدیر عامل پیام مشهد در خصوص ناتمام ماندن 
پیام مشهد و خاتم اردکان در هفته شانزدهم لیگ 
حد  در  مسابقه  داور  کرد:  اظهار  والیبال،  برتر 
برگشت  دور  دیدار  و حساس ترین  نبود  دیدار  این 
این  اندازه های  و  حد  در  که  دادند  داوری  به  را 
قطعی  رای  می دهد،  رای  وقتی  داور  نبود.  بازی 
را  رای  نمی تواند  خودش  حتی  هیچ کس  و  است 
پیام  که حق  است  بار  دومین  برای  این  برگرداند. 
را می خورند. بار اول در ارومیه و این بار در مشهد 

حق پیام را خوردند.
افزود:  شیخ االسالمی  علی  ایسنا،  گزارش  به 
داور رای را برگرداند و به جا داد، اما بازیکنان خاتم 
نداشتند.  نگاه  نیز  را  خودشان  سرمربی  حرمت 
بازیکنان  بگیرد،  تصمیم  سرمربی  اینکه  جای  به 
خاتم  تیم  بازیکنان  بودند.  گیرنده  تصمیم  خاتم 
بیرون  را  تیم  ندهید  رای  اگر  که  تهدید می کردند 
می کشیم و یا تیم را منحل می کنیم. نمی دانم که 
تیمش  برای  که  دارد  توانایی  چقدر  بازیکن  یک 

تصمیم گیری کند.
مدیر عامل پیام مشهد خاطرنشان کرد: دوشنبه 
ناظر  بود.  خواهیم  انضباطی  کمیته  رای  منتظر 
و  بود  زمین  درون  اتفاقات  تمام  فدراسیون شاهد 
درون  و  پذیرفت  را  داور  به جای  رای  پیام  که  دید 

زمین برای ادامه بازی باقی ماند.
بازی  حواشی  خصوص  در  شیخ االسالمی   
شهرداری ورامین ادامه داد: شهرداری ورامین تیم 
بسیار خوبی است و قطعا یک پای فینال خواهد 
بود، اما تاکتیک شهرداری ورامین به روز مسابقه و 
سالن مربوط نمی شود. شهرداری ورامین، آرامش 
تیم حریفش را در روز قبل از مسابقه بهم می ریزد 
تقدیر می کند.  تیم  از عوامل آن  و در روز مسابقه 
تقدیر  تیم  تدارکات  از  که  دیده اید  دنیا  کجای  در 
رفتار های  و  حرکات  دلیل  به  متاسفانه  کنند؟ 

زشتی که با تدارکات تیم پیام انجام داده بودند، به 
دنبال سرپوش گذاشتن بر آن بودند.

وی در رابطه با عدم پوشش تصویری این مسابقه 
عنوان  رضوی  خراسان  سیمای  و  صدا  سوی  از 
علی رغم  و  است  خصوصی  تیم  یک  پیام  کــرد: 
مشکالت زیادی که دارد، انتظار می رود صدای و 
سیمای استان نیز از تیم شهرش حمایت و کمک 
کند. مبالغی که تاکنون برای پخش زنده باید برای 
صدا و سیما هزینه می کردیم، پرداخت کرده ایم، 
اما هم اکنون به مشکل خوردیم و نتوانستیم مبلغ 
آن را پرداخت کنیم. پیام تنها نماینده شرق کشور 

است و انتظار داشتیم کمک مان کنند.
مطمئنا رای کمیته انضباطی به سود پیام است

بازی  خصوص  در  نیز  مشهد  پیام  سرمربی 
هفته  در  اردکــان  خاتم  و  مشهد  پیام  حاشیه  پر 
تیم  والیبال اظهار کرد: خاتم  برتر  شانزدهم لیگ 
خوب مان  روز  اوقات  برخی  در  است،  قدرتمندی 
کنیم.  بازی  این ها  از  بهتر  داشتیم  انتظار  و  نبود 
که  باشیم  داشته  بهتری  عملکرد  می توانستیم 

اصال کار به ست پنجم کشیده نشود.
وجود  به  حواشی  خصوص  در  قوچان نژاد  جبار 
در حواشی  کرد:  پنجم خاطرنشان  در ست  آمده 

دخالت  پیام  تیم  وجــه  هیچ  به  آمــده  وجــود  به 
توپ  که  بودند  معتقد  خاتم  بازیکنان  نداشت. 
در  برخورد کرده،  تور  روی  دفاع  پنجه های  به سر 
ست  بازبینی  در  و  بازی  پایان  از  پس  که  حالی 
به  برخوردی  هیچ  توپ  که  بودیم  شاهد  پنجم، 
سرپنجه های دفاع ما نداشته است. سرمربی پیام 
مشهد ادامه داد: داور در خصوص این پوئن به جا 
اما  رایی صادر می کرد،  نباید چنین   داد که اصال 
حاکم زمین است و رای به جای داور را پذیرفیتم. 
پس از جنجال های به وجود آمده، ناظر فدراسیون 
به هر دو تیم سه دقیقه مهلت داد که به درون زمین 
خارج  زمین  از  اصال  پیام  که  حالی  در  بازگردند، 
نشده  بود. قوچان نژاد یادآور شد: بازیکنان خاتم 
استفاده  فرصت  از  نظرم  به  کردند.  ترک  را  زمین 
کردند چرا که سه پوئن نیز عقب بودند. منتظر رای 
مطمئنا  اما  هستیم،  فدراسیون  انضباطی  کمتیه 

رای به نفع پیام خواهد بود.
خاتم  کاپیتان  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
مدعی بود، ناظر به هر دو تیم دستور داده زمین 
حضور  در  بحث  کرد:  خاطرنشان  کنند،  ترک  را 
داوران باال گرفته بود که سبب شد ناظر فدراسیون 
را  بازی  نمی پذیرید،  را  داور  رای  اگر  کند  اعالم 

از  این صورت پس  غیر  در  کنم،  اعالم  تمام  نیمه 
سه دقیقه هر دو تیم وارد زمین شوند. پیام مشهد 
رختکن  به  خاتمی ها  و  ماند  باقی  زمین  درون 

رفتند.
اینکه  از  پس  کرد:  عنوان  مشهد  پیام  سرمربی 
سرمربی خاتم تیمش را بیرون کشید، در خواست 
کردیم که تا زمانی که اتفاقی رخ نداده، تیم شان را 
به درون زمین بفرستند که عادل غالمی با صراحت 

اعالم کرد که بازیکنان خاتم دوش گرفته اند!
سرویس  صاحب  تیم  خصوص  در  قوچان نژاد 
پس از دریافت کارت قرمز، تصریح کرد: نظرمان 
این بود که وقتی کارت قرمز را ابتدا به خاتم نشان 
می دهد، سرویس به دست پیام می افتد. متاسفانه 
دهد  نشان  که  نداشتیم  بازی  این  در  زنده  پخش 
داده  نشان  قرمز  کارت  تیم  کدام  به  ابتدا  داور 

است.
اظهار  ــازی  ب فنی  کیفیت  خصوص  در  وی 
نمایش  به  فوق العاده  بازی  یک  تیم  دو  هر  کرد: 
گذاشتند. ارزش های فنی بازی خیلی باال و بسیار 
از بازی لذت بردم، اما حیف  تماشاگر پسند بود. 
که به این شکل خاتمه یافت. شاید قدرت مان به 

اندازه خاتم نبود، اما پا به پای خاتم جلو آمدیم.

خاتم اردکان تهدید به کناره گیری از لیگ کرد!
در سوی مقابل تیم خاتم اردکان بعد از اتفاقات 
رخ داده در مشهد نسبت به این اتفاقات واکنش 
خاتم  سرمربی  سالک،  محمدرضا  داد.  نشان 
تشریح  اینطور  را  مسابقه  این  اتفاقات  اردکــان 
مسابقه  ابتدای  همان  از  »متاسفانه  می کند: 
فحاشی  ما  بازیکنان  به  مشهدی  تماشاگران 
اشتباهات  نبود.  خوبی  جو  اصال  و  می کردند 
در  پنجم وجود داشت.  تا  اول  از ست  داوری هم 
بر 8 شهرام محمودی  نتیجه 10  ست پنجم روی 
کرد.  برخورد  حریف  سردفاع  به  که  زد  را  اسپکی 
سرداور متاسفانه دستش را به سمت زمین حریف 
بازیکنان  تور  خطای  پایین  داور  حال  این  با  برد. 
حریف را اعالم کرد؛ اما بازهم سرداور سرویس را 
بجا داد! ما هم اعتراض کردیم که چرا باید وقتی 
خطای حریف گرفته شده، سرویس را بجا بدهند؟ 
داور پایین آمد و من و آقای قوچان نژاد را صدا زدند 
تا صحبت کنیم. من هم اعتراض خودم را گفتم«.

وی همچنین افزود: »متاسفانه سرداور و ناظران 
ناظر  یگانه،  نداشتند.  گفتن  برای  حرفی  مسابقه 
بازی  شد،  اینطور  که  حاال  گفت  من  به  مسابقه 
تصمیم  نتیجه  درباره  فدراسیون  و  است  تعطیل 
بازی  که  گفتم  بازیکنان  به  هم  من  می گیرد. 
تعطیل است و به رختکن بروید. چند دقیقه بعد 
در  تیم  کاپیتان  جهاندیده،  بهمن  و  من  فقط  که 
یگانه  بودند،  رفته  رختکن  به  بقیه  و  بودیم  سالن 
بازی  و  برگردند  زمین  به  بگو  بازیکنان  به  گفت 
بازی  گفتید  خودتان  که  گفتم  هم  من  کنند! 
تعطیل است. با این حال به یکی از اعضای کادر 
گفتم که بازیکنان را صدا کند که آمد و گفت 3 نفر 
به من  یگانه می گفت  آنها دوش هم گرفته اند!  از 
ربطی ندارد و بازیکنان باید به زمین بیایند! ایشان 
مسابقه  که  گفت  خودش  مسابقه  ناظر  عنوان  به 
رختکن  به  را  بازیکنان  هم  من  و  است  تعطیل 
در  اردکان  خاتم  والیبال  تیم  سرمربی  فرستادم«. 
پایان گفت: »امیدوارم فدراسیون تصمیم عادالنه 
قرار  اگر  که  گفتم  هم  باشگاه  به  من  بگیرد.  ای 
باشد حق خاتم اردکان به این شکل ضایع شود، 

ما از لیگ کنار می کشیم«.
پایان داستان

حاال باید منتظر ماند و دید کمیته انضباطی چه 
و در  بروز می دهد  بازی  این  به  را نسبت  واکنشی 
نهایت چه آرایی را در این خصوص صادر می کند.

اقدام  گفت:  مشهد  جمعه  امام  و  فقیه  ولی  نماینده 
برای  مسکن  ساخت  در  مشهد  شهر  شورای  و  شهردار 

محرومان و آبادی حاشیه شهر قابل تقدیر است.
آیت ا... سید احمد علم الهدی در مراسم کلنگ زنی 
برخوردار  کم  منطقه  در  مسکونی  واحد   2120 پروژه 
و  شهر  شورای  اعضای  و  شهردار  حضور  با  که  رسالت 
برگزار  اسالمی  شورای  مجلس  در  مشهد  مردم  نماینده 
شد با تقدیر از اقدام شهردار و شورای شهرمشهد برای 
شهر  حاشیه  آبادانی  و  محرومان  برای  مسکن  ساخت 
ضروریات  اولین  تامین  در  تالش ها  این  تمام  ــزود:  اف
که  است  شهر  حاشیه  منطقه  آسیب پذیر  اقشار  زندگی 

جای تشکر دارد.
واحد   2120 دارای  مجتمع  این  کــرد:  اضافه  وی 
مسکن  فاقد  افراد  و  آسیب پذیر  اقشار  برای  مسکونی 
سهم  واحدها  این  از  بخشی  که  است  ساخت  حال  در 
شهرداری است و ویژه فقرای منطقه ای محروم است که 
یا از مسکن مستحکم برخوردار نیستند یا در مکان های 
نامساعدی از نظر منطقه در مناطق کم برخوردار زندگی 

می کنند، است. 
علم الهدی با بیان اینکه با اجرای این پروژه دو حرکت 
انجام می شود، اظهار کرد: با این کار، هم برای افرادی 
که دارای مسکن مناسب نیستند مسکن ساخته می شود 
و هم در راستای توسعه آبادانی منطقه حاشیه شهر گام 
برداشته شده است که از همت شهرداری و شورای شهر 
در اجرای طرح ها و پروژه های آبادسازی تشکر می کنیم. 
پروژه  این  سرمایه گذار  از  تشکر  با  مشهد  جمعه  امام 
سهم  واحد   400 مجتمع  واحد  هزار   2 از  داد:  ادامــه 
شهرداری است و یک هزار و 600 واحد را به  عنوان خیر 
مسکن ساز با شرایط آسان در اختیار افراد فاقد مسکن 
حاشیه شهر قرار می دهند که عمل قابل تقدیری است. 

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: آنچه که در 
اینجا برای رضای خدا سرمایه گذاری می شود در آخرت 
دستگیرشان خواهد شد. شهردار مشهد مقدس : اولویت 
مدیریت شهری ایجاد نظم و رونق اقتصادی در شهر با 

رفع تبعیض حاشیه و متن است
نکته  این  بر  هم چنین شهردار مشهد مقدس گفت: 
تاکید می کنم که بدون تردید اولویت اول مدیریت شهری 
ایجاد نظم و رونق اقتصادی در شهر مشهد با رفع تبعیض 

میان حاشیه و متن شهر است.
که  ها  پروژه  اینگونه  اجرای  افزود:  کالئی  محمدرضا 

توسعه  از  جلوگیری  و  شهر  حریم  بستن  هدف  با  ابتدا 
حاشیه نشینی تنها با احداث واحدهای مسکونی انجام 
می شد، اما اکنون کاملتر شده و در کنار مقاوم سازی به 
تکامل رسیده و سرانه های خدماتی از جمله سرانه های 
آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و اقتصادی را نیز در خود 

جای داده که الگوی مناسبی در حاشیه شهر است.
وی اضافه کرد: شهر مشهد به دلیل عناصری همچون 
ترافیک، مباحث کالبدی و تکنولوژیک به متن و حاشیه 
این  اگر  و  است  شده  گسترده  اکنون  که  شده  تبدیل 
مناطق را حاشیه و متن می دانیم به این دلیل است که 

گفتگوی این دو محدوده با هم قطع شده است.
متن  میان  گفتگوی  خواهیم  می  اینکه  بیان  با  وی 
وحاشیه را برقرار کنیم، اظهار کرد: به دنبال این هستیم 
با برقراری گفتگوی میان محالت مناطق حاشیه و متن 
و  بدهیم  نفس  عزت  نشین  حاشیه  محالت  ساکنان  به 
کاربری هایی را در این محدوده ها تعریف کنیم که رفت 
تعلق  حس  افراد  به  و  کرده  ایجاد  مناطق  این  در  آمد  و 

ببخشد و به دنبال آن گفتگو برقرار شود.
کالئی ادامه داد: کاربری ها و پروژه هایی در شهر اجرا 
شده مانند صدمتری که شهر را به دو قسمت حاشیه و 
و  ها  پروژه  به  محدوده  این  لذا  است  کرده  تقسیم  متن 
عمل  زخم  چسب  مانند  که  دارد  نیاز  ریزی هایی  برنامه 

کرده و این دو محدوده را به متصل کنند.
شهردار مشهد تصریح کرد: البته باید به این نکته توجه 
داشته باشیم که شهرداری به تنهایی نمی تواند اینکار را 
انجام دهد و همه دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی 

باید هر کدام گوشه ای از کار را بگیرند .
دراین  ما  سیاست های  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دوره مدیریت شهری توسعه گفتگو میان حاشیه و متن 

است، گفت: برای تحقق این موضوع در اجرای پروژه ها 
به ویژه پروژه های بزرگ مقیاس نگاهی نیز به حاشیه شهر 

و مناطق کم برخوردار خواهیم داشت.
کالئی افزود: تاکید می کنم بدون تردید و دوباره تاکید 
می کنم اولویت اول مدیریت شهری ایجاد نظم و رونق 

اقتصادی در شهر با رفع تبعیض حاشیه و متن است.
و  گذاری  سرمایه  سازمان  رییس  و  اقتصادی  معاون 
مشارکت های شهرداری مشهد : در 15 ماه گذشته 10 
قرارداد جدید اقتصادی با سرمایه گذاران به امضا رسیده 

است
گذاری  سرمایه  سازمان  رییس  و  اقتصادی  معاون 
از  اینکه  به  اشاره  با  مشهد  شهرداری  مشارکت های  و 
 4000 ساخت  داد  قرار  چهارم  تا  اول  شورای  ابتدای 
شده  منعقد  شهر  حاشیه  در  مشارکتی  مسکونی  واحد 
است، گفت: در این دوره تاکنون قرارداد احداث 2500 
بر  تاکید  مشهد  شهردار  و  شده  منعقد  مسکونی  واحد 
ساخت 5000 واحد مسکونی مشارکتی در مناطق کم 
برخوردار و حاشیه شهر دارد. رضا خواجه نائینی افزود: 
کار اصلی معاونت اقتصادی جذب سرمایه گذار و ایجاد 
رونق اقتصادی به شهر است که در این مسیر طی 15 
منعقد  گذاری  سرمایه  جدید  قــرارداد   10 گذشته  ماه 
و  از سیاست های شورا  یکی  ایم. وی اضافه کرد:  کرده 
شهرداری مشهد کیفیت بخشی و ایجاد رونق در مناطق 
کم برخوردار است که در این مسیر شهردار مشهد تاکید 
بر ساخت 5000 واحد مسکونی مشارکتی در این مناطق 

دارد.
وی با اشاره با بیان اینکه این درحالی است که از اول 
واحد  هزار   4000 قرارداد  چهارم  شورای  تا  اول  شورای 
مسکونی مشارکتی بسته شده است، اظهار کرد: از این 

تعداد 2500 واحد به بهره برداری رسیده و 1500 واحد 
نیز طی یکسال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

شهردار  تاکید  به  توجه  با  داد:  ادامه  نائینی  خواجه 
سال  سه  طی  مسکونی  واحد   5000 ساخت  بر  مشهد 
سرمایه  با  واحد   2500 احداث  قــرارداد  تاکنون  آینده 
گذار بخش خصوصی بسته شده که عملیات اجرایی این 
واحدها در پروژه علویه و 2120 واحد نیز امروز آغاز شده 
است که در آن سرانه های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و 

تجاری نیز پیش بینی شده است.
و  گذاری  سرمایه  سازمان  رییس  و  اقتصادی  معاون 
مشارکت های شهرداری مشهد اضافه کرد: به نمایندگی 
از شورای شهر مشهد اعالم می کنم این آمادگی را داریم 
که هر جا که در مناطق کم برخوردار زمین مناسب وجود 
داشته باشد در صدور پروانه و زمین به حدی تخفیف قائل 
شویم که برای ورود سرمایه گذاران مقرون به صرفه باشد.

این  در  که  دستگاه هایی  مسیر  این  در  گفت:  وی 
مناطق دارای زمین هستند نیز آماده صدور پروانه هستیم 
تا با همکاری همه مناطق کم برخوردار با سرعت رونق 
بگیرند. نماینده مردم مشهد در مجلس: اجرای چنین 
پروژه های بزرگی در مناطق کم برخوردار از اهمیت بسیار 

باالیی برخوردار است
شورای  درمجلس  مشهد  مــردم  نماینده  چنین  هم 
با تقدیر از انتخاب محمدرضا کالیی به عنوان  اسالمی 
فردی جوان برای تصدی شهرداری مشهد گفت: شهردار 
مشهد فردی توانمند است که باید بداند بحث جوانی وی 
یک پیام بزرگ برای کشور دارد که عملکر او مورد توجه 
برای  الگویی  تواند  می  که  است  جوانان  ویژه  به  همه 
مدیریت در کشور باشد که کارها هر چه سریعتر به جوانان 

واگذار شود.

موضوع  این  به  توجه  با  افزود:  خراسانی  شیران  رضا 
برای موفق بودن این الگو در حد توان به شهردار مشهد 

کمک خواهم کرد.
وی تصریح کرد: حاشیه شهر مشهد اکنون از همت آباد 
گذر کرده است که یکی از دالیل آن بی توجهی به تامین 
از  برای کنترل و جلوگیری  لذا  بوده است  مسکن مردم 
توسعه حاشیه شهر ها باید به الیه های ضعیف و کم درآمد 
جامعه جهت صاحب خانه شدن کمک کرد و آموزش های 

الزم زندگی در یک شهر هوشمند را به آنها ارائه داد.
و  اینکه سیمای ظاهری  به  اشاره  با  شیران خراسانی 
است،  گذار  تاثیر  بشر  روانی  عملکرد  بر  شهرها  فیزیک 
نباشد  مناسب  شهر  فیزیک  و  سیما  اگر  داد:  ادامــه 
خشونت ایجاد می کند لذا اجرای این گونه پروژه ها با 
رعایت استاندارهای ساخت وساز و الگو های شهرسازی 
از اهمیت بسیار باالیی  به ویژه در مناطق کم برخوردار 

برخوردار است.
ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی برای جوانان اشتغال 

ایجاد می کند
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد گفت: 
اشتغال  با  اجتماعی  معضالت  و  جوانان  ازدواج  مشکل 
سرمایه  برای  گــذاران  سرمایه  ترغیب  و  شود  می  رفع 

گذاری به ویژه در ساخت وساز اشتغال ایجاد می کند.
واحد  ــداث 2120  اح ــروژه  پ ــزود:  اف ــوروزی  ن احمد   
مایه  مشهد  کم  برخوردار  منطق  از  یکی  در  مسکونی 
مشکالت  از  بسیاری  کرد:  اضافه  وی  است.  خرسندی 
و معضالت اجتماعی در جامعه و مشکل ازدواج جوانان 
ناشی از بیکاری و نبود اشتغال است که اگر اشتغال باشد 
این مشکالت نیز برطرف می شود اما باید به این نکته توجه 
شود که ایجاد اشتغال با ورود سرمایه گذاران امکان پذیر 
است. نوروزی با تاکید بر اینکه باید از سرمایه گذاران که 
در شهر سرمایه گذاری می کنند تقدیر شود، اظهار کرد: 
افرادی که با سرمایه گذاری خود تعداد زیادی شغل ایجاد 
می کنند و باعث میشوند تا سرپرستان خانواده با افتخار در 
پایان ماه حقوق خود را دریافت نماید و زندگی آبرومندانه 

ای داشته باشند قابل تقدیر است و باید به آن توجه شود.
شورای  اقتصادی  و  سرمایه گذاری  کمیسیون  رئیس 
شهر مشهد ادامه داد: واگذاری کارها به بخش خصوصی 
به  شود  می  ها  پروژه  اجرای  سرعت  و  وری  بهره  باعث 
حوزه  در  واحدی   2120 پروژه  همین  اگر  نمونه  عنوان 
دولتی و شرکت های وابسته آن به دولت بود، بدون شک با 
این تراز مالی زیان ده تلقی می شود اما بخش خصوصی 
با کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از امکانات خود تراز 
سمت  به  باید  ها  پروژه  اجرای  لذا  می کند  مثبت  را  آن 

خصوصی سازی برده شود.
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جنجال در دیدار تیم های والیبال پیام مشهد و خاتم اردکانکوتاه از ورزش استان

ماند تمام  نیمه  هفته  مهم  بازی 
سرویس ورزش

گزارش تصویری از المپیاد بازی های بومی و محلی استان

ومحلی  بومی  بازی های  المپیاد  دوره  نخستین 
تیم های  معرفی  با  رضوی  خراسان  دهیاران  ویژه 

پایان رسید.  به  برتر 
نهایی  مرحله  امروز«  »صبح  خبرنگار  گزارش  به 
ویژه  محلی  و  بومی  بازی های  المپیاد  دوره  اولین 
ورزشی  سالن  در  گذشته  پنجشنبه  استان  دهیاران 

یافت.  پایان  برتر  تیم های  با معرفی  صدر 
رقابت ها  از  دوره  این  در  گــزارش  این  اساس  بر 
تیم های  و  یافت  دست  نخست  مقام  به  مشهد  تیم 
رتب های  ترتیب  به  تربت حیدریه  و  کالت  شهرستان 

دوم و سوم را کسب کردند. 
جوانان  و  ورزش  اداره  کل  مدیر  مراسم  این  در 
دوره  این  برگزاری  مدیران  از  قدردانی  ضمن  استان 
احیا  را  رقابت ها  این  برگزاری  از  هدف  مسابقات  از 
شرکت  گفت:  و  کرد  ذکر  سنتی  و  بومی  ورزش های 
قهرمان  همگی  مسابقات  از  دوره  این  کنندگان 
به  رقابت ها  این  پایان  در  که  آنچه  اما  هستند، 
و  یکدیگر  به  احترام  پهلوانی،  فرهنگ  می آید  چشم 

دوستی و رفاقت است. 
شادی،  ایجاد  مراسم  این  ادامه  در  فتاحی  فرزاد 
برگزاری  اصلی  هدف  را  زندگی  به  امید  و  نشاط 
صدد  در  کرد:  تصریح  و  دانست  روستایی  مسابقات 
در  را  فرهنگی  ورزشی،  ساخت های  زیر  که  هستیم 
منظور  همین  به  و  کنیم  تقویت  روستایی  مناطق 
2هفته  طی  که  کشور  جوانان  و  ورزش  وزیر  ورود  با 
مناطق  از  بازدید  در  آمد،  خواهند  مشهد  به  آینده 
و  برای سرمایه گذاری در ساخت  را  زمینه  روستایی 
روستایی  مناطق  در  مصنوعی  چمن  زمین  احداث 

کنیم.   فراهم 
وی ادامه داد: احداث زمین های چمن مصنوعی 

صرف  و  ــاری  ــی آب بــه  نــیــاز  روســتــایــی  مناطق  در 
و  بازدهی  دیگر  طرف  از  و  ندارد  گزاف  هزینه های 

بهره  وری کوتاه مدت دارد. 
کل  مدیر  نژاد  همدمی  همچنین  مراسم  این  در 
از  هدف  رضوی  خراسان  استانداری  روستایی  دفتر 
برگزاری این دوره از مسابقات رشد و تعالی سنت ها 
افول  به  رو  که  سنتی  و  محلی  بازی های  احیای  و 
این  اهداف  مهمترین  از  را  بود  روستایی  مناطق  در 

دوره از مسابقات ذکر کرد. 
ورزش های  از  توان  حد  در  گفت:  همچنین  وی 
بومی و محلی و ورزشکاران قهرمان مناطق روستایی 

همکاری  با  که  هستیم  صدد  در  و  می کنیم  حمایت 
مسابقات  این  به  ورزش  اندرکاران  دست  و  مدیران 
با  دیگر  سوی  از  و  بدهیم  ملی  فرا  و  جهانی  جنبه 
در  ماندن  به  را  روستائیان  تشویقی  بسته های  ارائه 

نماییم.  ترغیب  و  تشویق  روستا 
هیئت  رئیس  مسابقات  از  دوره  ایــن  ــه  ادام در 
رضوی  خراسان  استان  محلی  و  بومی  بازی های 
ویژه  محلی  و  بومی  المپیاد  مسابقات  گفت:  نیز 
بدنی  تربیت  هفته  با  همزمان  مرحله   4 در  دهیاران 
در مهرماه آغاز شد که در مرحله اول درون بخشی، 
منطقه ای  سوم  مرحله  بخشی،  بین  دوم  مرحله 

استان برگزار شد که در نهایت 36 نفر از ورزشکاران 
پایانی  مرحله  در  و  کردند  پیدا  راه  نهایی  مرحله  به 
سنتی  کمان  و  تیر  مهارتی،  سنگ  هفت  رشته   4 در 
به  ورزشکاران  پالن  دال  و  کشی  چوب  )پلخمون(، 

پرداختند.    رقابت 
از  دوره  ایــن  برتر  نــفــرات  افـــزود:  خوش باطن 
که  کشوری  مسابقات  به  ــزام  اع جهت  مسابقات 
بهمن ماه به میزبانی شهرستان تهران برگزار خواهد 

اعزام می شوند.  شد 
را  حریری  و  سلیمانی  زمانی،  باوفا،  همچنین  وی 
به عنوان داوران این دوره از مسابقات معرفی کرد.  

استان  محلی  و  بومی  بازی های  هیئت  رئیس 
مسابقات  برگزاری  از  ادامــه  در  رضــوی  خراسان 
و  داد  خبر  آینده  هفته  در  بانوان  محلی  و  بومی 
هیئت  رئیس  یعقوبی نژاد  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن 
به  مسابقات  از  دوره  ایــن  در  که  شمشیربازی 
مکان  و  پذیرایی  مسئولیت  مالی  حامی  عنوان 
تالش  گفت:  داشت  برعهده  را  مسابقات  برگزاری 
پذیرایی  و  اسکان  ذهاب،  و  ایاب  هزینه های  کردیم 
مهم  امر  این  در  که  شویم  دار  عهده  را  دهیاران 
همکاری  جوانان  و  ورزش  اداره  و  استانداری 

داشتند.   خوبی 
خوش باطن تصریح کرد: هم اکنون بیش از 128 
تومان  میلیون   7 بر  بالغ  هزینه  با  را  روستایی  خانه 
و  ورزش  اداره  که  کرده ایم  احداث  خانه  هر  برای 
کمک های  استانداری  همچنین  و  استان  جوانان 

قابل توجهی را در این راستا برعهده داشتند. 
استان  محلی  و  بومی  بازی های  هیئت  رئیس 
طی  را  کشور  در  برتر  هیئت  عنوان  کسب  همچنین 
در  گفت:  و  کرد  ذکر  هیئت  افتخارات  از  2ســال 
کمیته ها  مسئوالن،  زحمات  و  تالش ها  افتخار  این 
سازنده ای  و  مهم  نقش  دهیار  فعاالن  همچنین  و 
حمایتی  ــد  رون ایــن  امــیــدواریــم  که  اســت  داشته 

باشد.   داشته  ادامه  همچنان 
و  بومی  بازی های  المپیاد  دوره  نخستین  پایان  در 
محلی ویژه دهیاران به نفرات و تیم های برتر حکم و 

مدال قهرمانی اهدا شد.
و  ورزش  مدیرکل  معاون  زارعی  با  مسابقات  این 
استان  قهرمانی  ورزش  مدیر  عجمی نژاد  جوانان، 
مربیان  و  ورزشکاران  دهیاران،  از  کثیری  جمع  و 

برگزار شد.  بازی های روستایی 

گزارشخبر
نخستین المپیاد بازی های بومی و محلی استان ویژه دهیاران پایان یافت 

»تیم مشهد« قهرمان نخستین دوره المپیاد بازی های بومی و محلی استان

برگزاری مسابقات تکواندو خردساالن دختر 
خراسان رضوی

مسابقات انتخابی تیم خردساالن دختر استان برای 
حضور در مسابقات مرحله نهایی لیگ خردساالن مناطق 
کشور با حضور تکواندوکاران از سراسر استان در سالن آقا 

مصطفی مشهد برگزار می شود.
این مسابقات در 10 وزن برگزار می شود که متولدین 
11 دی ماه 85 الی 10 دی ماه 88 اجازه حضور در این 
رقابت ها را خواهند داشت .گفتنی است، با معرفی نفرات 
برتر در پایان این مسابقات اردوی انتخابی تیم استان برگزار 

خواهد شد.
.

تیرانداز خراسانی در اردوی تیم ملی جوانان
ازســوی  ــوی،  رض خراسان  تیرانداز  گرمابی،  علی 
جوانان  تفنگ  ملی  تیم  اردوی  به  تیراندازی  فدراسیون 
دعوت شد. این اردو از روز شنبه 15دی تا یکشنبه 23 دی 
در سایت تیراندازی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار 
می شود. گفتنی است 2 نفر دیگر از تیراندازان آذربایجان 
غربی نیز همراه با گرمابی به اردوی تیم ملی جوانان در 

بخش پسران و رشته تفنگ بادی دعوت شده اند.
.

دانشور در آسیا رکاب خواهد زد
ترکیب تیم ملی دوچرخه سواری ایران برای حضور در 
مسابقات پیست قهرمانی آسیا 2019 به میزبانی اندونزی 
مشخص شد که از خراسان رضوی، محمد دانشور هم 

حضور دارد.
بر اساس نظر کادر فنی در رشته سرعت رده سنی بزرگ 
ساالن، فقط یک دوچرخه سوار انتخاب شده که آن هم 
دانشور ورزشکار خراسانی است. تیم ملی دوچرخه سواری 
ایران بامداد جمعه تهران را به مقصد اندونزی ترک می کند 

تا در مسابقات پیست قهرمانی آسیا شرکت کند.
.

42 باشگاه ورزشی در مشهد مهر و موم شدند
رئیس هیات پزشکی ورزشی خراسان رضوی گفت: 42 
باشگاه ورزشی در چارچوب بازرسی های صورت گرفته 

بخاطر برخی تخلفات در مشهد پلمب شدند.
اساس 595  بر  اقدام  این  افزود:  سید رضا گلدوزیان 
مورد بازرسی از باشگاههای ورزشی طی 9 ماه گذشته 
امسال صورت  گرفت. در چارچوب این بازرسی ها مواردی 
نظیر بیمه ورزشی اعضا، وضعیت بهداشتی، مکمل های 

ورزشی، دوپینگ و مجوز باشگاه بررسی می شوند.
به گزارش ایرنا، رئیس هیئت پزشکی ورزشی خراسان 
رضوی افزود: همچنین طی این مدت 80 اخطاریه برای 
مراکز ماساژ بدون مجوز صادر و به آنها مهلت یک ماهه برای 

اخذ مجوز داده شد.
افزون بر 320 هزار نفر در باشگاه های ورزشی خراسان 

رضوی فعالیت دارند. 

شیخ االسالمی: پیام یک تیم خصوصی است و علی رغم مشکالت زیادی که دارد، انتظار می رود صدای و سیمای استان نیز از تیم شهرش 
حمایت و کمک کند

,,

خبر

تیم فوتبال پدیده مشهد که از ابتدای لیگ با مشکالت مالی  
بسیار زیادی مواجه بود به مالک جدیدش واگذار گردید تا  این 
تیم مشهدی با خیالی آسوده تر در رقابت های لیگ برتر حضور 

یابد.
پس از این واگذاری، باشگاه پدیده تا پایان فصل جاری با 
همین نام فعالیت خود را ادامه می دهد و پس از پایان فصل 

درباره تغییر نام این تیم تصمیم گیری می شود.
با اعالم مجموعه پدیده این باشگاه از امروز رسما در اختیار 
مالک جدید خود یعنی شهر خودرو است. در این بیانیه اعالم 

شده پدیده 27 میلیارد تومان بدهی قطعی دارد. 
بیانیه  مجموعه پدیده پس از انتقال این مجموعه به شرح 

زیر است:

باشگاه پدیده رسما واگذار شد

قوچان نژاد: پس از 
اینکه سرمربی خاتم 

تیمش را بیرون کشید، 
در خواست کردیم که 

تا زمانی که اتفاقی رخ 
نداده، تیم شان را به 

درون زمین بفرستند که 
عادل غالمی با صراحت 

اعالم کرد که بازیکنان 
خاتم دوش گرفته اند!

,,

خبر

با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراکز خدمات 
دهی به معتادان در مشهد افتتاح شد. به گزارش ایرنا وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر جمعه در حاشیه افتتاح 
مراکز خدمات دهی به معتادان در مشهد گفت: اتکا به 
اجتماعی،  های  آسیب  مدیریت  در  مردمی  مشارکتهای 
اتکایی پایدار و تکیه به منابع دولتی و بودجه های عمومی 

در این حوزه محدود و غیرپایدار است.
محمد شریعتمداری افزود: باید خیرین و نیکوکاران را به 
ضرورت کمک به مدیریت آسیبها و اهمیت اشتغال آنان 
کارگیری  به  و  اشتغال  کرد:  تاکید  تعاون  وزیر  کرد.  آگاه 
معتادان و حمایت از درمان آنان می تواند کمک موثری به 

بهبود آنها و حمایت از خانواده آنان باشد.
این  حاشیه  در  نیز  رضوی  خراسان  بهزیستی  مدیرکل 
مراسم گفت: ظرفیت کنونی مراکز ترک اعتیاد ماده 16 

این استان 400 نفر است.
و  ریزی  برنامه  به  توجه  با  افزود:  پوریوسف  حمیدرضا 
حمایت انجام شده هم اینک 1600 نفر از معتادان متجاهر 

از خدمات این مراکز بهره می برند.
نام  به  متجاهر  معتادان  درمان  مرکز  یک  آیین  این  در 
»صارم«، خانه نیمه راهی راهیان به سوی سالمت و واحد 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  توسط  مرکز  این  اشتغال  تولیدی 

اجتماعی با ظرفیت حدود 70 نفر، افتتاح شد.
افتتاح واحد های جدید بیمارستان فارابی مشهد

واحدهای جدید سی.تی.اسکن و ام.آر.آی بیمارستان 
فارابی مشهد عصر پنجشنبه با حضور محمد شریعتمداری 
زدا  حسن  محمد  و  اجتماعی  رفــاه  و  کار  تعاون،  وزیــر 

سرپرست سازمان تامین اجتماعی به بهره برداری رسید.

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی در حاشیه 
این مراسم گفت: واحد جدید سی.تی.اسکن و ام.آر.آی 
بیمارستان فارابی مشهد با بهسازی و عملیات نوسازی در 

فضایی به مساحت 150 متر مربع واقع شده است. 
سی.تی. اندازی  راه  به  اشاره  با  داستانی  حمید  دکتر 
اسکن 16 اسالیس و قابلیت های آن در این واحد افزود: 
با  بعدی  تصاویر سه  دریافت  امکان  سی.تی.آنژیوگرافی، 
وضوح زیاد و اشعه کمتر از جمله قابلیت های این دستگاه 
است. وی اظهار داشت: عملیات بهسازی و بهره برداری 
بیمارستان  ام.آر.آی  و  سی.تی.اسکن  جدید  واحد  از 
فارابی در کمتر از 6 ماه و با هزینه 45 میلیارد ریاد انجام 
شده است. بهره برداری از هتلینگ بخش زنان و زایمان 

بیمارستان 17 شهریور مشهد
بیمارستان  زایمان  و  زنان  بخش  هتلینگ  چنین  هم 
محمد  حضور  با  پنجشنبه  عصر  مشهد  شهریور   17
محمد  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  شریعتمداری 
بهره  تامین اجتماعی مورد  حسن زدا سرپرست سازمان 

برداری قرار گرفت.
خراسان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر  ایرنا  گزارش  به 
رضوی در حاشیه این مراسم گفت: بخش زنان و زایمان 
بیمارستان 17 شهریور مشهد دارای 24 تخت بیمارستانی 
است که در عملیات هتلینگ به طور کامل تجهیز و نوسازی 

شده است.
دکتر حمید داستانی افزود: در هتلینگ بخش زنان و 
الزامات بیمارستان  زایمان این بیمارستان استانداردها و 
ایمن نظیر سرمایش و گرمایش مناسب، اعالم و اطفای 

حریق و اتاق ایزوله رعایت شده است.
شهریور   17 بیمارستان  هتلینگ  داشــت:  اظهار  وی 
مشهد با هزینه 160 میلیارد ریال در مدت کمتر از یک سال 

انجام شده است.

افتتاح 3 طرح با حضور وزیر تعاون و 
 رفاه اجتماعی در مشهد

نماینده ولی فقیه درخراسان رضوی درمراسم کلنگ زنی پروژه 2120 واحد مسکونی در منطقه کم برخوردار رسالت: 

تقدیر از محرومیت زدایی شهرداری در حاشیه مشهد
خبر

فاز  گفت:  شهرآباد  شهردار 
سوم آزاد سازی و تعریض معابر  
سال  یک  طی  در  فرسوده  بافت 

اخیر در سطح شهر شهرآباد شروع شد.
امالک  تملک  با  مرحله  این  در  افزود:  نجفی  علی 
به  مربع  متر   9600 معابر،  تعریض  مسیر  در  واقع 
میشود  اضافه  عرض  کم  کوچه های  و  معابر  مساحت 
به گونه ای که به صورت میانگین یک کوچه با عرض 

چهار متر به عرض ده متر افزایش پیدا می کند. 
وی ارزش امالک تملک شده را نزدیک به چهارصد 
میلیون تومان اعالم و اظهار کرد: همه مالکان موافقت 
خود را جهت تخریب امالک خود طی موافقتنامه های 
الزم به شهرداری اعالم کردند و شهرداری از پانزدهم 

آذر شروع به عملیات عمرانی کرده است.

فاز در معابر  این  اقدامات عمرانی که در  افزود:  وی 
واقع در طرح تعریض و بازگشایی توسط شهرداری انجام 
بناها و دیوارهای امالک  خواهد شامل ساخت مجدد 
متراژ  به  کانیوو  و  کانال  جداول  اجرای  طرح،  در  واقع 
عدد   50 حداقل  نصب  و  ،جابجایی  طول  متر   4000
تیر فشار متوسط و ضعیف، جابجایی علمکی های گاز،  
منازل،جابجایی  آب  و  برق  و  گاز  کنترهای  جابجایی 
شهری  آب  لوله های  کلیه  تعویض  مخابرات،  کابلهای 
سن  با  درخت  عدد   80 حداقل  ،روتبال  مذکور  معابر 
باالی پانزده سال، کاشت درختان چندساله، زیر سازی 
به مساحت 24 هزار متر مربع،  و اجرای آسفالت گرم 
موزاییک فرش پیاده راه ها به مساحت  6000 متر مربع  
و نصب پایه تیر و پایه چراغهای تزئینی در کوچه ها و 

خیابانهای هدف است. 

به  مشهد  شهر  شورای  رئیس 
شهروندان محله بهمن و شهرک 
از  آینده  سال  در  تا  داد  قول  قدس 
یکی از مشکالت مهم اهالی این محدوده گره گشایی 
با ساکنان محله  در نشست  شود. محمدرضا حیدری 
و  متن  مبادله  برای  سازوکار  ایجاد  به  اشاره  با  بهمن 
حاشیه شهر گفت: از امتداد بولوار ابوطالب به شهید 
ارتباط  که  چرا  می کنیم  دفاع  شدت  به   13 چراغچی 
بین متن و حاشیه را افزون نموده و در کنار پروژه های 
به  محدوده  این  برای  شده  گرفته  نظر  در  اقتصادی 

تدریج حواشی را کم رنگ تر خواهد کرد.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد با تاکید بر اینکه 
خداروشکر ارتباطات خوبی بین آستان قدس و مدیریت 
شهری برقرار شده است، ابراز کرد: طبق قول حجت 

االسالم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی درباره کمک 
با  به شهروندانی که مسائل و مشکالت مالکیتی  ویژه 
آستان قدس دارند، امید داریم به زودی بخش زیادی از 

اراضی رها در شهر مشهد ساماندهی شود.
اتفاق  به  آتی  روزهــای  طی  اینکه  اعالم  با  حیدری 
شهردار مشهد بازدیدی از محدوده محله بهمن خواهند 
داشت تا به صورت ویژه برای سال 98 یک اقدام موثر 
با  گفت:  پذیرید،  انجام  محدوده  این  شهروندان  برای 
توجه به اینکه رهاسازی فاضالب خانگی در معابر عالوه 
بر مشکالت زیست محیطی به سرمایه های شهری نیز 
و 3 درخواست  از شهرداران مناطق 2  صدمه می زند، 
داریم تا بر ظرفیت تبصره 3 برای این محدوده متمرکز 
شهر  از  بخش  این  در  اگو  طرح  اجــرای  در  تا  شوند 

اقدامات مورد نیاز به فوریت انجام پذیرید.

مشهد  شهر  شــورای  عضور 
بازگشایی  برای  گیری  تصمیم 
تشکیل  انتظار  در  را  نماز  بولوار 
در  شهال  امیر  کرد.  اعالم  استان  تدبیر  ستاد  جلسه 
گفته  است  کرده  منتشر  مجازی  فضای  در  که  متنی 
بازگشایی  برای  تدبیراستان،  ستاد  جلسه مهم  است: 
شد!  لغو  شــود،  برگزار  امــروز  قراربود  که  بولوارنماز 
را  جلسه جایگزین  و  همت کنند  دوستان  امــیــدوارم 
هرچه زودتر برگزار نمایند تا بازکردن یک گره  ساده، به 
خارج استان کشیده  نشود. تصمیم گیران ارتِش سرفراز 
نیک می دانند در "قانون شهر" آن کسی که زورش بیشتر 
است، الزما منطق اش قوی تر نیست و نباید حرف اش 
را به هرقیمت به کرسی بنشاند. میلیاردها تومان خرج 
بدون  بتنی،  بلوکه های   با  بستن اش  و  شده  راه  این 

برای  و  نیست  "قانون شهر"  منطبق بر  حکم  قضایی، 
مردم درد دارد. استانداری و شهرداری و راه وشهرسازی 
آن وقت  شود،  باز  گذرگاه عمومی  تعامل اند.  اهل  که 
برای  ارتش  پای میِزگفتگو، سایر مسایل حل  می شود. 
مردم عزیز است. این عزت و قداست باید مصون بماند.

پس  و  شود  می  آغاز  هاشمیه  انتهای  از  نماز  بولوار 
از تقاطع سرافرازان، دالوران و اراضی ذکریا به انتهای 
نقش  مسی  این  بازگشایی  شود،  می  متصل  سیدی 
بسزائی در کاهش ترافیکی سنگین مسیر بزرگراه شهید 
کالنتری دارد اما اگر چه فاز سوم این بولوار آماده بهره 
را در اختیار  از مسیر  اما ارتش که بخشی  داری است 
مردم گذاشته است از بهره برداری فاز سوم این بولوار 
جلوگیری کرده است و بلوکه هیا سمیانی بر سر ره قرار 

داده است. 

تصمیم گیری برای باز گشایی بولوار نماز در انتظار جلسه تدبیر مشکالت محله بهمن در سال 98 گره گشایی می شودآزاد سازی و تعریض معابر  بافت فرسوده شهرآباد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در همایش تجلیل از پیشکسوتان و برگزیدگان صنعت ساختمان استان: خبرخبر

خروج  نظام مهندسی ساختمان از 23 سال روزمرگی 

تسهیالت  میلیارد   2100 اختصاص 
بازآفرینی به خراسان رضوی

امسال 2 هزار و 100 میلیارد ریال تسهیالت طرح های 
یافته  اختصاص  رضوی  خراسان  به  شهری  بازآفرینی 
است. به گزارض صبح امروز معاون وزیر راه و شهرسازی 
در نشست ستاد بازآفرینی شهری گناباد گفت: طی سال 
جاری 45 هزار میلیارد ریال اعتبار بازآفرینی شهری، از 
مجموع 60 هزار میلیارد ریال به صورت تسهیالت برای 
ساخت و ساز در محله های هدف در حاشیه شهرها و 

بافت های فرسوده کشور پرداخت می شود.
بخش  از  حمایت  کرد:  تصریح  عشایری  هوشنگ 
فرسوده  محالت  نوسازی  در  توسعه گران  و  خصوصی 
مهم ترین رویکرد دولت است و در کالن شهرها و مراکز 
استان ها 500 میلیون ریال و سایر شهرها 400 میلیون 
ریال تسهیالت دو ساله با سود 9 درصد پرداخت می شود.
وی خاطرنشان کرد: دولت، شهرداری ها، توسعه گران، 
به  به صورت مشترک  و بخش خصوصی  تسهیل گران 
ارتقای  مقاوم سازی مسکن،  و  نوسازی  در  نقش خود 
خدمات زیربنایی و روبنایی، فضاهای عمومی شهری 
و توان افزایی اقتصادی و اجتماعی ساکنان محله ها با 

محوریت مردم عمل می کنند.
بازآفرینی  طرح های  تسهیالت  پرداخت  عشایری 
شهری را در دو قالب اجرای طرح های عمرانی و احداث 
واحدهای مسکونی در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری 
عنوان کرد و ادامه داد: از مجموع اعتبارات این طرح در 
سال جاری 2 هزار و 100 میلیارد ریال به استان خراسان 

رضوی اختصاص یافته است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر 
استفاده از زمین های ادارات راه و شهرسازی در کشور 
برای اجرای برنامه اقدام مشترک بازآفرینی شهری اظهار 
این  کرد: رئیس جمهور به صورت خاص پیگیر اجرای 
طرح در کشور است و اگر مدیری در این زمینه همکاری 
موضوع  این  به  فرمانداران  و  استانداران  باید  نکرد، 

رسیدگی کنند.
وی گفت: هر استان متناسب با مسائل و مشکالت و 
موقعیت مناطق نیازمند بازآفرینی شهری این اعتبارات 
تمام  کشور  در  بار  نخستین  برای  و  می کند  هزینه  را 
اختیارات در حوزه تصمیم گیری در اجرای این طرح و 
نوسازی بافت های فرسوده به استانداران و فرمانداران و 

مدیران راه و شهرسازی واگذار شده است.
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 ))اگهی مزایده نوبت اول((
محکوم له: 1- مریم شمسیه فرزند زینل به آدرس تربت حیدریه - کاشانی 19 یاس 1 پالک 26

2- پیمان نوروزی فرزند غالمرضا به آدرس تربت حیدریه خیابان جنت بین جنت 5 و 7
محکوم علیه: شرکت بهینه سازی خودرو ساز شرق توس تربت حیدریه - کیلومتر پنج جاده مشهد تربت حیدریه مقابل مسکن مهر قبل از پل هوایی

محکوم به : 1- مبلغ 514/173/225 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/000/000 ریال بایت نیم عشر دولتی در پرونده کالسه 961516/ 40
2-  236/757/484 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در پرونده کالسه 40/961416

مورد مزایده: بیست و یک دستگاه اتومبیل فرسوده که از این تعداد نه دستگاه سواری و دوازده دستگاه وانت می باشد که کلیه اتومیبل های فوق لوازمشان باز یا به صورت 
اوراقی در آمده است که لوازم موجود عبارتند از 1۔ بیست و یک عدد اتاق 2- شانزده عدد دف 3- پنجاه عدد رینگ رینگ و الستیک 4- یازده عدد گاردن 5- بیست و یک عدد 
کمک فنر - پانزده عدد منبع اگزوز 7- هشت عدد بخاری 8- هشت عدد میل فرمان – 9- بیست عدد استارت و دینام 10- دو عدد رادیات 11- یک عدد منبع گاز ضمنا کلیه 
اتومبیل ها دارای موتور و گیربکس می باشند به جز یک دستگاه سواری پیکان مدل 80 به شماره پالک 32 - 111 ل 12 که طبق نظریه ارزیاب و کارشناس جمعا به مبلغ 
514/000/000 ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی در روز دوشنبه تاریخ 97/11/01 از ساعت 11 
الی 12 بعداز ظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند . ضمنا حداقل 10٪ بهای مورد 

مزایده انقدر از برنده وصول خواهد شد این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج و نشر میگردد.
مدیر اجرای احکام مدنی دا دگستری شهرستان تربت حیدریه – عباسی

مزایده اموال غیرمنقول)اسنادرهنی(
بستانکار:بانک اقتصادنوین شعبه سبزوار

بدهکار:فهیمه فرامرزی نژاد فرزندمحمدحسین و راهن:فاطمه کرابی فرزندمحمدرضا ساکنین سبزوار
مورد مزایده و محل آن:ششدانگ یکباب خانه بشماره پالک سه هزار و صدو نودویک فرعی مفروز و مجزی شده از شانزده فرعی واقع در اراضی قلعه نو پالک 5 اصلی بخش3 
سبزوار که ذیل صفحه439دفتر157بشماره ثبت23904بنام راهن فاطمه کرابی ثبت و سندمالکیت صادرشده است ومحدود به حدود ذیل است:شماال بطول5/40متر اول 
دیواربه دیوار دوم دیواریست به پالک335فرعی شرقابطول16/50متر دیواربه دیوارباقیمانده16جنوبابطول5/70متردب ودیواریست به کوچه6متری غرباطول16/80متردیوار 
اسنادرسمی  تاریخ1393/1/21و1390/9/30و1391/6/21و1394/7/15دفترخانه  شماره82435و78281و79669و84270  سندرهنی  اسناد  به  دیوارباقیمانده.که  به 
شماره11شهرسبزوار استان خراسان رضوی درگرو بانک اقتصادنوین بوده و بعلت عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه گردیده و بشرح نامه وارده6218006151مورخه 
97/9/28 بستانکار تامورخ 98/9/1 تحت بیمه آتش سوزی وسیل وزلزله قرار دارد . راهن قبل از تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد و فسخ آن بدون موافقت کتبی بانک حق 
انتقال ویا واگذاری هرنوع حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع گروگان و یا انجام هرگونه معامله را به هرصورت و تحت هرعنوان که باشد اعم از قطعی،رهنی،شرطی،صلح 
حقوق، اجاره، وکالت،وصایت وغیره را بطورکلی هرمعامله باعمل واقدامی نسبت به انتقال یاواگذاری عین یامنافع موردرهن نسبت به اصل یا مازاد را ازخود سلب مینماید وبرابر 
ارزیابی قطعی گردیده و ششدانگ موردرهن بصورت یکباب منزل مسکونی واقع در خیابان  نظریه کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ بمبلغ ششصدوهفتادمیلیون ریال 
پیروزی کوچه8متری قائم وحدت پالک19شامل زیرزمین بمساحت19مترمربع وهمکف بمساحت حدود60مترمربع نما سیمان سفید قدمت حدود30سال دیوار باربر سقف 
طاق ضربی و آهن دارای امتیازات آب وبق و گاز شهری میباشدکه درقبال طلب بستانکار و هزینه های اجرایی در روز دوشنبه مورخه97/11/8 ازساعت9صبح الی12ظهر در 
محل شعبه اجرای ثبت اسنادسبزوار از طریق مزایده حضوری نقدا بفروش میرسد مزایده از مبلغ ششصدوهفتادمیلیون ریال کارشناسی شده شروع و به باالترین رقمی که خریدار 
داشته باشد فروخته میشود و الزم بذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق،گاز اعم ازحق انشعاب و یا حق اشتراک ومصرف در صورتیکه مورد مزایده دارای آنها باشدونیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد برعهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهدشد و نیم عشر و حق مزایده مطابق مقررات وصول میگرددضمناچنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد 

مزایده روز اداری بعدازتعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهدشد.)م الف 97/100/1561(
تاریخ انتشار: شنبه 97/1۰/15

علی آب باریکی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی ابالغ اجرائیه سند رهنی پرونده 97۰۰827- اجرای ثبت سبزوار
بدینوسیله به سعیدخسروجردی نام پدر محمدحسین،شماره شناسنامه 4433، شماره ملی 0793734835 متولد 1362/6/31به نشانی سبزوار خیابان انقالب کوچه22 
پ1 و برات محمدی نام پدر محمدعلی شماره شناسنامه 5، شماره ملی 0794365159 متولد 1362/3/1 به نشانی سبزوار شهرک صنایع ابالغ می شود که بهرام رستمی به 
استناد سند رهنی شماره 11858 تاریخ 1394/2/31دفترخانه اسناد رسمی36 ارومیه جهت وصول مبلغ سه میلیارد ریال طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالسه 9700827 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 97/9/25 اداره پست شهرستان سبزوار، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا 
به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده 

فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.) م الف 97/100/1585(
تاریخ انتشار: شنبه 97/1۰/15

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد  و امالک سبزوار

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان رضوی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139560306005001109 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض خانم نادره دهنو خلجی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 338 و شماره ملی6449178752 در شش دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 192/30 مترمربع قسمتی از پالک 93 اصلی واقع در اراضی مزیدآباد بخش 9 حوزه ثبتی نیشابور و فیروزه محرز گردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرا تسلیم اداره ثبت داده وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ اعتراض ، دادخواست خود رابه مرجع  ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع 

مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .
 تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/1۰/15 ، نوبت دوم : 1397/11/۰1
رئیس ثبت اسناد و امالک فیروزه - سید ابوالفضل حسینی

مدیر مسئول: حسین رفیعیصاحب امتیاز:حبیب یزدانپناه

میز خبر
چرا بین مردم و مسئوالن در نماز جمعه فاصله افتاد؟/کی روش شهروند افتخاری ایران می شود؟

کنایه سنگین پرستویی به حامد بهداد/پیش بینی وزیر احمدی نژاد از انتخابات آینده

جمعه  نماز  در  مسئوالن  و  مردم  بین  چرا 
فاصله افتاد؟

برای  دشمنان  اصلی  های  حربه  از  یکی  دهه60،  در 
یا  کور  ترورهای  انجام  ایران،   اسالمی  انقالب  با  مقابله 
حذف فیزیکی مسئوالن و مدیران عالی رتبه بود. گرچه 
بلکه  نشد،  ختم  نظام  مسئوالن  به  تنها  ایــران  در  ترور 
اقدامات کوردالنه گروهک هایی مثل منافقین، به شهادت 
منجر  بودند،  عادی  مردم  از  آنها  عموم  که  نفر  17هزار 
شد. در کنار آن ترور شخصیت هایی همچون شهیدان 
از  بسیاری  و  رجایی،  باهنر،  مطهری،  مفتح  بهشتی، 
مقامات لشکری و کشوری صدمات زیادی را به کشور در 
آن برهه وارد کرد. شاید یکی از عوامل تسهیل ترورها،  عدم 
حفاظت از مسئوالن بود به گونه ای که اکثر مسئوالن نظام 

تیم حفاظت نداشتند.
بعد از پیروزی انقالب تا همان سال های اولیه دهه 60 
، 6 تن از ائمه جمعه به شهادت رسیدند از جمله : آیت 
تبریز(10آبان1358،  جمعه  طباطبایی)امام  قاضی  ا... 
ا... دستغیب)امام جمعه شیراز(20آذر1360، آیت  آیت 
ا...  آیت  تبریز(21شهریور1360،  ا... مدنی)امام جمعه 
آیت  رشت(26فروردین1361،  جمعه  احسانبخش)امام 
ا... اشرقی اصفهانی)امام جمعه باختران(23مهر1361 
و آیت ا... صدوقی)امام جمعه یزد(11تیر1361. بعد از 
اقدامات تروریستی متعدد علیه مسئوالن و علما بود که 
حضرت امام خمینی)ره( پیامی صادر کردند و به پاسداران 

دستور دادند از شخصیت های انقالب حفاظت کنند.
در بخشی از این پیام آمده است: »... پاسداران انقالب 
ارزنده  های  شخصیت  این  از  موظفند  آنان  رؤســای  و 
انقالبی حفاظت کنند و رفت و آمدهای مشکوک را تحت 
نظر بگیرند؛ اگر چه خود آنان راضی نباشند.« بر اساس 
همین ضرورت حفاظت شخصیت ها و حفاظت فیزیکی 
از اماکن و مصلی ها ی نماز جمعه آغاز شد و اوضاع به 
امنیت،  تامین  برای  اقدامات  این  از  کنترل درآمد. یکی 
قرار دادن نرده ها در نمازجمعه و ایجاد فاصله بین مردم 

و مسئوالن بود.

بسیاری از مسئوالن نیازی به حفاظت ندارند
اما پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی 
و ورود به دهه پنجم، بسیاری از مشکالت امنیتی برطرف 
شده و کشور به ثبات قابل توجهی رسیده است. همین 
مساله باعث شد که در یکی دو سال اخیر رفت و آمد برخی 
از مسئوالن در کنار سایر مردم عادی بیشتر و بیشتر شود 
و حتی شنیده شد که دبیر شورای عالی امنیت ملی در 
نامه ای به رهبر انقالب بسیاری از اقدامات حفاظتی برای 
ضروری  غیر  کشور  فعلی  شرایط  در  را  مسئوالن  برخی 

بداند.
اولین قدم در این راستا بازهم از نماز جمعه آغاز شد؛ 
جایی که امام جمعه جدید تبریز سال گذشته دستوراتی 
را درباره برداشتن نرده های میان مردم و مسئوالن در نماز 
جمعه این شهر داد و این مساله نیز با استقبال بسیاری 
از مردم و دیگر امامان جمعه مواجه شد. تا جایی که در 
بسیاری از شهرهایی دیگر نظیر قم، گرگان، .... و حاال 
تهران خبر از برداشته شدن نرده های حفاظتی بین مردم 

و مئوالن آمد.
نرده ها چطور برداشته شد؟

نقدی که برخی به ایجاد فاصله بین مردم و مسئوالن 
داشتند این بود که اگرچه در سال های آغاز انقالب به 
دلیل شرایط امنیتی و بنابر بر اضطراری که ناشی از موج 
ترور مسئوالن بود، این طرح اجرا شده بود، اما متاسفانه 
درسال های اخیر این موضوع تبدیل به یک نماد فکری 
قشری از مسئوالن در جمهوری اسالمی شده و موجبات 
گالیه های مردمی از ایجاد این فاصله ها و طرز تفکرها ها 

شده بود.
حتی آیت ا... »سیدکاظم نورمفیدی« نماینده ولی فقیه 
در استان گلستان و امام جمعه گرگان که حاال جرو قدیمی 
ترین امامان جمعه محسوب می شود، در این باره گفته 
بود که » من از اول هم با گذاشتن نرده در مصلی مخالف 
بودم. دوست ندارم خیلی خودم را در فضای امنیتی قرار 
دهم چه با آن شکل، چه اشکال دیگر مخالف بودم، اما 
برخی چیزها در اختیار ما نبود. حتی محافظان هم اخالق 
مرا می دانند.« این نکته ای است که امروز بسیاری از ائمه 

جمعه سراسر کشور به آن رسیده اند.
اما امروز خبر آمد که »نرده هایی که بین مردم و مسئوالن 
حائل بود، در نماز جمعه تهران هم برداشته شد.« خبری 
که به سرعت در رسانه ها و فضای مجازی بازتاب یافت. 

هرچند هنوز گویا یک نرده جدا کننده باقی مانده است.
نرده های جداکننده مسئوالن و مردم در نماز جمعه تهران هم 

برداشته شد
هفته  که  اکبری«  علی  حاج  »جــواد  االســالم  حجت 
گذشته با حکم رهبر انقالب به عنوان امام جمعه موقت 
تهران منصوب شد، امروز در خطبه های این هفته نماز 
جمعه تهران گفت: »به نظر می رسید عزیزانمان از وجود 
نیستند،  خشنود  نمازجمعه  محوطه  در  زیاد  میله های 
لذا از ستاد برگزاری نمازجمعه خواهش کردم، دوستان 
از موانع برداشته  حفاظت هم محبت کردند و دو ردیف 
آن  که  هست  نیاز  مــورد  مانده،  باقی  که  بخشی  شد. 
در  چون  شد.  خواهد  دقیق تری  اصالح  ــاءا...  ان ش هم 
باشد،  دوستانه  محیط  عالقمندند  دوستان  جمعه  نماز 
مسوولین هم همین احساس را دارند، خیلی از آقایان بین 
مردم نشستند. هر قدر این ارتباط ها مخصوصا در محیط 

نماز صمیمی تر و دلنشین تر باشد، بهتر است.«
حاج علی اکبری ادامه داد: امیدوارم هم فاصله ظاهری 
هم فاصله واقعی -اگر چیزی هست- بین مردم و مسوولین 
برداشته شود، یکپارچه و متحد در کنار هم باشیم و راه 
نهضت اسالمی مان را پرشورتر از همیشه با نشاط بیشتر 

ادامه بدهیم.
نمازهای  ما  شــد:  ــادآور  ی تهران  موقت  جمعه  امــام 
جمعه فراوانی داریم، در اقصی نقاط کشور حوالی 900 
نمازجمعه در حال برگزاری است که نعمت بزرگی است و 
همه باید شاکر باشیم، هم حضور موثر داشته باشیم هم 
مسووالن را در برگزاری بهتر کمک کنیم. جا دارد از همه 
کسانی که سالها در برگزاری نماز جمعه زحمت کشیدند، 
به نیکی یاد کنیم، امیدواریم خدا توفیق اقامه نماز را به 

همه ما عنایت کند.
توهم برخی مسئوالن به خاطر حفاظت!

ضروریات  ایجاد  منظور  به  که  اقداماتی  با  متاسفانه 

حفاظتی صورت گرفت، برخی مسئوالن انقالب مردمی 
و اسالمی ایران حتی در پایین ترین سطح خدمتی نیز گویا 
عادت کرده بودند که حتی درنماز جمعه صف خود را از 
صاحبان اصلی انقالب اسالمی جدا کنند.شاید در نگاه 
اول این حرکت خیلی ساده به نظر برسد، اما روندی که 
در آن قرار است فاصله گذاری های مرسوم میان مسئوالن 
و ملت حتی با یک نرده ساده از میان برداشته شود، نیز 

مورد توجه و مهم است.
جایگاه  خوبی  به  اسالمی  انقالب  ابتدایی  های  سال 
عبادی  فریضه  متاسفانه  ساخت.  آشکار  را  جمعه  نماز 
اهداف  برای  مردم  رجوع  محل  زمانی  که  سیاسی ای 
انقالب اسالمی بود؛ امروز اثرش در جامعه کم رنگ تر از 
گذشته شده و برخی مالحظات غیر ضروری باعث شده 
از کارکرد  به نوعی  این فریضه عبادی سیاسی  است که 
اصلی خود فاصله بگیرد که قطعا حذف این مالحظات 
نماز  از  صیانت  جهت  در  گامی  تواند  می  ضروری  غیر 

جمعه باشد.
فعلی  شرایط  در  دیگر  اکنون  ها  حفاظت  از  بسیاری 
برخی  که  شده  باعث  حتی  و  نیست  نیاز  مــورد  کشور 
برآورده کردن احتیاجات  این موضوعات در  از  مسئوالن 
و نیازهای شخصی شان بهره بگیرد، برای همین به نظر 
می رسد که باید همانطور که در نماز جمعه باید فاصله بین 
مردم و مسئوالن برداشته شود، در سایر امورات حفاظتی 
نیز باید یک بازنگری جدی قرار بگیرد؛ چراکه اکنون دیگر 
احتیاج به اینگونه موضوعات در حداقل ممکن قرار گرفته 

است. 
کی روش شهروند افتخاری ایران می شود؟

مراسم تجلیل از مربیان فوتبال سال 96 امروز جمعه 
قلم  سالن  در  جوانان  و  ورزش  وزیر  حضور  با  دی   14
مراسم،  برگزاری  حاشیه  در  شد.  برگزار  ملی  کتابخانه 
اعطای  ــاره  درب مربیان  جمع  در  کواکبیان،  مصطفی 
شهروند افتخاری به کی روش گفت: به اعتقاد من اعطای 
شهروندی افتخاری به کی روش به خاطر موفقیت هایی 
که کسب کرده کار خوبی است. همچنین در حاشیه این 
مراسم نادر فریادشیران در پاسخ به نظر کواکبیان افزود: ما 

مربیان بزرگی چون حسن حبیی داریم و هر کسی باید در 
حیطه وظایف خود صبحت کند. بهتر است امور مربوط 
به فوتبال به بزرگان و پیشکسوتان فوتبال سپرده شود و 
شما به عنوان نماینده مجلس به مباحث حضور بانوان در 
ورزشگاه بپردازید. اعطای شهروند افتخاری به کی روش 

چیزی است که باید کارشناسان فوتبال نظر بدهند.
کردن  منحرف  حصر«  »رفع  شعار  ذوالنور: 

ذهن مردم از مسائل اصلی است
اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده  روالنور، 
سردادن شعار رفع حصر را انحراف ذهن مردم از پرداختن 
مسئوالن به مسائل اصلی دانست و تأکید کرد: بیکاری، 
مهم ترین  اجتماعی  آسیب های  و  اقتصادی  مسائل 
دغدغه های مردم بوده و مسئوالن باید در حل این مسائل 
آن ها  از  برخی  اینکه  نه  باشند،  داشته  جدی  اهتمام 
آدرس عوضی رفع حصر را بدهند. ذوالنور پیشرفت های 
مورد  را  اسالمی  انقالب  چهل ساله  طی  اسالمی  نظام 
اشاره قرار داد و گفت: در زمینه های مختلف سدسازی، 
و  جــاده ای،  حمل ونقل  دفاعی،  صنایع  هوافضا،  نانو، 
ایران اسالمی  با وجود تحریم های دشمن،  سایر صنایع 

پیشرفت های قابل توجهی داشته است.
کنایه سنگین پرستویی به حامد بهداد

در  گفت:  تبریزی  کمال  به  خطاب  پرستویی  پرویز 
اظهاراتتون اشاره کردید رابرت دنیرو در تمام بازی هاش 
باز خود رابرت دنیروئه. تنها کسی که تنوع در بازیهایش 
من  برای  بهداد  و حامد  است  کوئین  آنتونی  دارد  وجود 
آنتونی کوئینه. ... من نمیگم حامد بهداد بازیگر  یادآور 
تمام  با  کنم  می  خواهش  اما  کوچک؛  یا  است  بزرگی 
احترامی که براتون قائل هستم به پاس تجربه خوبی که 
با شما در فیلم لیلی با من است و مارمولک و مهر مادری 
داشتم، به رابرت دنیرو توهین نکنید وتن آنتونی کوئین رو 

تو قبر نلرزونید.
در ساختن نیروی انقالبی غفلت کردیم

آیت ا... مصباح یزدی: البته برخی جاها نیز اشتباهاتی 
نیروسازی  و  گرفت  صورت  غفلت  و  کاری  کم  و  داد  رخ 
برای آینده با برنامه دقیق و صحیح صورت نگرفت. اگر 

هشیارانه تر عمل کرده بودیم، امروز نظام ما برای این که 
کسی را برای پستی تعیین کند، این قدر در تنگنا نبود! 
برای  ایده آل  نامزد  امروز چند  اظهار داشت: همین  وی 
ریاست جمهوری کشور سراغ دارید؟ چاره ای نیست که 
بین افراد کسی را مدنظر قرار دهیم که نسبت به دیگران 
بهتر باشد، نه این که کامل و ایده آل باشد. این یعنی به فکر 
ساختن نیروی معتقد متخصص نبوده ایم. یکی از عوامل 
تا فرصت  دارد  و جا  بوده است  ما، همین غفلت  ضعف 
هست، این غفلت را جبران کنیم؛ البته اگر امروز شروع 

کنیم، بیست سال دیگر نتیجه خواهد داد.
انتخابات  از  احمدی نژاد  وزیر  پیش بینی 

آینده
اسالمی،  انقالب  نیرو های  مردمی  جبهه  سخنگوی 
مجلس فعلی را پراشکال ترین مجلس پس از دور ششم 
نامید. سّید محّمد حسینی گفت: اولویت و تمرکز در سال 
98 معطوف به انتخابات مجلس شورای اسالمی و تحول 
در آن است، بسیاری از آسیب های فعلی به دلیل ضعف 
و فشل بودن مجلس فعلی است که بعد از مجلس ششم 
پر اشکال ترین مجالس بعد از انقالب محسوب می شود و 
در صورت تغییر اساسی دومینوی کنار رفتن غربگرایان از 

دولت و شورا ها شروع می شود.
نظر بهزاد نبوی درباره مذاکره با ترامپ

ترامپ  که  حــاال  گفت:  ششم  مجلس  رئیس  نایب 
اسلحه روی شقیقه ما گذاشته، وقت مذاکره نیست، باید 
نبوی  بهزاد  با کشورهای دیگر حفظ کنیم.  را  روابطمان 
صبح امروز در بیست و ششمین مجمع عمومی انجمن 
جامعه پزشکی ایران با اشاره دوران پس از توافق هسته ای 
و حضور هیأت های اروپایی در ایران گفت: بعد از برجام 
هیأت  های اروپایی به ایران آمدند اما اقدامات ماجراجویانه 
هم ایجاد شد که این مسأله موجب شد آنها احساس کنند 

شرایط سرمایه گذاری را ندارند.
منبع/تابناک

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: 06:43اذان مغرب: 16:50 

اذان صبح فردا: 05:12

نیمه شب شرعی:22:51

غروب آفتاب:16:30 

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: 11:36

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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