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هیچکس در مشهد با کنسرت مخالف نیست

رئیس فدراسیون اسکواش در مشهد

جایگاه اسکواش خراسان رضوی 
درکشور در شان استان نیست

مالیات آستان قدس صرف عدالت 
آموزشی می شود

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد مطرح کرد

رواج اقتصاد غیررسمی در حاشیه 

به بهانه شانزدهمین سالگرد درگذشت بازیکن و مربی 
صاحب نام فوتبال مشهد

محمد اعظم به بزرگی نامش

انتشار آگهی های دولتی در انحصار وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی

توزیع آگهی تمام دستگاه ها اعم از 
شهرداری ها به ادارات ارشاد

 واگذار شد

اتوبوسرانان مشهدی 29 میلیون 
ریال وجه نقد را به صاحبانش 

برگرداندند

نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی گفت: سهم استان خراسان رضوی از 
بودجه 98 نسبت به جمعیت آن در مقایسه با سایر استانها 2 درصد کمتر است...

در شرایطی که وضعیت بد معیشتی، تورم افسار گسیخته و کوچک شدن سفره های مردم 
هر روز بر شدت انتقادات از دولت می افزاید، رئیس جمهور به تازگی در اظهار نظری از 

مردم خواسته در کنار مشکالت و گرانی ها...

سهم خراسان رضوی 
از بودجه 98 مناسب نیست

جای خالی انصاف

خبر ویژه 4

گزارش ویژه 7
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در این شماره می خوانیم

»صبح امروز«گزارش می دهد

وظایفی وجود دارند که انجام دادن و ندادن آن ها پرستاران را به دردسر می اندازد

گفت وگوی صریح با رئیس اداره ارشاد مشهد

گرمابی:

رئیس جمهور از مردم خواست که دقیقا شاکر چه چیز باشند؟

روزهای بد کشتی

نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در کمیسیون 
تلفیق بودجه ۹۸ از تصمیم روز یکشنبه کمیسیون تلفیق درباره 

اختصاص درآمدهای مالیاتی آستان قدس رضوی برای...

در صفحه  4  بخوانید

بیمارستان ها در  باخت  سر  دو  بازی 

اداره ارشاد شهرستان مشهد به عنوان متولی برگزاری و نظارت بر 
رویدادهای فرهنگی، مسئولیت سنگینی در قبال دومین کالنشهر 
ایران دارد. شهری که پایتخت معنوی کشور است و بیشتر از...



نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی 
 ۹۸ بودجه  از  رضــوی  خراسان  استان  سهم  گفت: 
 2 استانها  سایر  با  مقایسه  در  آن  جمعیت  به  نسبت 

درصد کمتر است.
حمید گرمابی روز شنبه افزود: بیش از 10 اصالحیه 
در ارتباط با بودجه ۹۸ به کمیسیون تلفیق ارائه کرده 
ام و این موضوع هفته گذشته در اولین جلسه مجمع 
نمایندگان استان با استاندار جدید خراسان رضوی نیز 

مطرح شد.
وی اظهار داشت: یکی از دالیل این مشکل که در 
گذشته هم وجود داشته حجم قابل توجه سرمایه ای 
است که توسط زائران حضرت امام رضا )ع( وارد این 

استان می شود.
جمهوری  رئیس  سفر  طرح های  بودجه  گفت:  وی 
این  سهم  و  نکرده  پیدا  اختصاص  هنوز  نیشابور  به 
شهرستان در بودجه سال آینده با توجه به جمعیت و 

ظرفیتهای آن کافی نیست.
انتخابات  شدن  استانی  طرح  به  اشاره  با  گرمابی 
مجلس افزود: استانی شدن انتخابات موجب پررنگ 
تخصصی  سطح  افزایش  و  ــزاب  اح نقش  شــدن  تر 
وظایف  اجــرای  در  نمایندگان  به  و  می شود  مجلس 
اصلی آنان که قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای 

قانون است کمک می کند.
اظهار داشت: هر هفته حدود 500  وی همچنین 
بلیت پرواز برای نقاط مختلف کشور از طریق آژانسهای 
فاقد  شهر  این  اما  می شود  صادر  نیشابور  مسافرتی 

فرودگاه است و وجود آن ضرورت دارد.

وی گفت: در این راستا 2 میلیارد ریال برای امکان 
طرح  تا  یافته  اختصاص  نیشابور  در  فرودگاه  سنجی 

توجیهی آن کامل شود.
گرمابی افزود: طرح انتقال و جدا شدن بخش تولید 
سال  از  خراسان  خودرو  اگزوز  شرکت  از  کاتالیست 
است  نیشابور  مردم  منافع  خالف  که  شده  آغاز   ۹3
به واحد زیانده تبدیل می کند لذا در  را  و این شرکت 
به  کاتالیست  تولید  بازگشت بخش  برای  رایزنی  حال 

مجموعه اگزوز خودرو نیشابور هستیم.
وی اظهار داشت: در حالی که ۸0 درصد کلید و پریز 
کشور در نیشابور تولید می شود ممنوع کردن صادرات 
ریالی برای این صنایع و سایر واحد های صادر کننده 

مشکالتی ایجاد کرده است.
آب  وضعیت  بودن  بحرانی  به  توجه  با  گفت:  وی 
حل  برای  صنعتی  توسعه  نیازمند  نیشابور،  دشت 
ایجاد  که  هستیم  شهرستان  این  در  بیکاری  مشکل 
جدی  طور  به  طاغنکوه  و  سروالیت  صنعتی  ناحیه 

پیگیری می شود.
این نماینده مجلس افزود: با همکاری ستاد اجرایی 
به  نیشابور  مناطق محروم  در  امام 30 مدرسه  فرمان 
ریال  تجهیزات گرمایشی مجهز شده و 300 میلیارد 
این  صنعتی  واحد   6 به  اقتصادی  مشارکت  قالب  در 

شهرستان اختصاص یافت.

افسار  تورم  معیشتی،  بد  که وضعیت  در شرایطی 
گسیخته و کوچک شدن سفره های مردم هر روز بر 
رئیس جمهور  افزاید،  از دولت می  انتقادات  شدت 
کنار  در  مردم خواسته  از  نظری  اظهار  در  تازگی  به 
و  شود  دیده  هم  زحمات  ها،  گرانی  و  مشکالت 
مردم با مقایسه آنچه در کشور به آنها ارائه می شود 
دهند،  می  مردم  به  همسایه  کشورهای  در  آنچه  با 
جمهور  رئیس  آقــای  انگار  باشند!  نعمات  شاکر 
عادت کرده اند به جای تالش برای بهبود وضعیت 
آنچه  واسطه  به  مردم  از  عذرخواهی  و  نابهنجار 
پایین  به  باال  از  است،  کرده  فراهم  برایشان  دولت 
وضعیت  همین  شاکر  بخواهد  آنها  از  و  کند  نگاه 

باشند! موجود 
روحانی«  »حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت   
روحانیون  و  علما  جمع  در  گذشته  هفته  دوشنبه 
اینکه  بیان  با  گلستان،  استان  تشیع  و  تسنن  اهل 
انرژی  و  خدمات  نان،  اما  است  واقعیت  »گرانی 
باید  گفت:  است«  منطقه  در  ارزانترین  ایران  در 
گرانی  از  ناشی  اقتصادی  های  واقعیت  کنار  در 
مردم  است،  شده  ایجاد  کشور  در  که  مشکالتی  و 
نعمات  شاکر  و  ببینند  هم  را  خدمات  و  ها  ارزانی 
در  خیلی  که  موضوعی  باشند؛  کشور  در  موجود 
به  اشاره  با  جمهور  رئیس  نیافت.  بازتاب  ها  رسانه 
شمار باالی دانش آموزان و دانشجویان در مدارس و 
دانشگاه ها، امنیت باالی کشور، تحت پوشش بیمه 
آب،  ارزان  قیمت  و  ایرانی  میلیون   ۸0 گرفتن  قرار 
کشورها،  سایر  با  مقایسه  در  گندم  و  انرژی  برق، 
اما  دارد  »امروز در کشور مشکل وجود  تأکید کرد: 
هم  را  دیگران  زحمت  می بینیم،  را  رنج  و  درد  اگر 
سخنان  مورد  در  باشیم.«  نعمات  شاکر  و  ببینیم 
اینکه  اول  رئیس جمهور سه نکته مهم وجود دارد؛ 
را  قبل  دولت  به  انتقاداتش  روحانی  آقای  انگار 
ارزان  افتاده برخی خدمات  فراموش کرده و یادش 
رئیس  آنکه  دوم  شود،  می  ارائه  کشور  در  محدود  و 
کشور  در  ها  ارزانی  اصطالح  به  برخی  از  جمهور 
اما  گفته  سخن  منطقه  کشورهای  با  آن  قیاس  و 
با  ما  کشور  در  مردم  دستمزد  و  حقوق  رفته  یادش 
مطابق  اینکه  سوم  و  کند  مقایسه  را  کشورها  همین 
وضعیت  موجود  خبرهای  آرشیو  و  اسناد  برخی  با 
به  کارشناسان  از  بسیاری  قبل  سال  دو  از  را  فعلی 
اما گویا  بودند،  و رئیس جمهور هشدار داده  دولت 

دید  از  اند  گفته  را  مسائلی  چنین  که  کارشناسانی 
اند. نبوده  کارشناس  اطرافیانش  و  جمهور  رئیس 

گذشته  سال  چهل  در  بارها  کشور  اقتصاد  وضعیت 
و  تحوالت  و  تغییرات  دستخوش 
است؛  گرفته  قرار  اساسی  نوسانات 
با  بار  هر  کشور  امــور  مجریان  اما 
موضوعات  این  کنار  از  توجهی  بی 
کردن  پیدا  جای  به  و  اند  گذشته 
نوسانات  این  عوامل  و  علل  ریشه، 
از  جلوگیری  منظور  ــه  ب شــدیــد 
رفع  فکر  به  صرفا  آن،  دوباره  تکرار 
توجیهاتی  طرح  و  موجود  مشکالت 
به  نسبت  عمومی  اذهــان  برابر  در 
ترین  نزدیک  اند.  بوده  مسائل  این 
ریختگی  هم  به  و  نوسانات  نمونه 
 ۹7 ســال  در  که  کشور  اقتصادی 
و  تحوالت  در  توان  می  را  داد،  رخ 
کشور  اقتصادی  شدید  های  تکانه 
 ۹1 ــال  س و   ۹0 ــال  س ــر  اواخـ در 
که  موضوعی  ــرد؛  ک جــو  و  جست 
رقابت  جریان  در  روحانی«  »حسن 
جمهوری  ریاست  انتخاباتی  های 

خوابیدن  و  کرد  انتقاد  آن  از  شدت  به   ۹2 سال  در 
تغییرات  و  ارز  دریافت  برای  ها  بانک  جلوی  مردم 
ملت  شان  از  دور  را  کاال  های  قیمت  ای  لحظه 
کرد،  می  تاکید  و  دانست  می  ایران 
تکرار  جلوی  و  دارد  برنامه  آن  برای 
که  اتفاقی  گرفت؛  خواهد  را  آن 
کشور  اقتصاد  نیفتاد.  وقت  هیچ 
نژاد«  احمدی  »محمود  دولت  در 
اقتصاد  آنچه  اســاس  بر  بــود  قــرار 
محور  عدالت  اقتصاد  و  اسالمی 
پایه ریزی شود؛ مسئله  بود،  خوانده 
نفت  پول  »آوردن  شعار  با  که  ای 
مردم  نظر  مردم«  سفره های  سر  بر 
اجــرای  او  ــرد.  ک جلب  خــود  به  را 
احداث  اقتصادی،  تحول  طرح های 
مهر،  مسکن  بازده،  زود  بنگاه های 
صندوق  و  یارانه ها  هدفمندسازی 
کاری  اولویت  در  را  رضا  امام  مهر 
اما  داد.  قــرار  سال  هشت  این  در 
بسیار  وضعیت  شعارها  خالف  بر 

بود. ناامیدکننده 
و  نــهــم  دولــت هــای  ــان  ــری ج در 

محمود  زمــامــداری  سال  هشت  مدت  در  و  دهم 
اقتصادی  کالن  شاخص های  اکثر  احمدی نژاد، 
میزان  نمونه،  ــرای  ب کــردنــد؛  پیدا  تنزل  ایــران 
تا  نهم  دولت  کار  به  آغاز  زمان  از  کشور  نقدینگی 
برابر  شش  میزان  به  دهم  دولت  دوره  اتمام  زمان 
می توان  نیز  تورم  شاخص  مبنای  بر  یافت.  افزایش 
زمامداری  دوران  انتهای  در  تــورم  ــد  56درص از 
تصدی گری  دوران  ابتدای  به  نسبت  احمدی نژاد 
موفقیت  عدم  این  کارشناسان  کــرد.  اشــاره  وی 
تاثیر  تحت  را  وعده هایش  تحقق  در  احمدی نژاد 
اقتصادی  سیاست های  می بینند:  عامل  چند 
علیه  تحریم ها  و  مالی  انضباط  فقدان  نادرست، 
ایران. پس از پایان دولت احمدی نژاد گزارش های 
»حسن  دولت  و  مجلس  سوی  از  تکان دهنده ای 
شد  منتشر  دولتمردان  تخلفات  درباره  روحانی« 
و  باتجربه  تیم  کارگیری  به  جدید  جمهور  رئیس  و 
جلوگیری  برای  دلیلی  را  اش  کابینه  در  توانمند 
پنج  از  پس  اما  خواند.  اقتصادی  تلخ  اتفاقات  از 
از  مانع  نتوانست  هم  تجربه  با  تیم  این  انگار  سال 
کاهش  اقتصادی،  شدید  نوسانات  از  جلوگیری 
ارزش  شدید  سقوط  و  مــردم  های  ــی  دارای ارزش 
جمله  از  اقتصاددانان  برخی  بشود.  ملی  پــول 

اقتصاددانان نهادگرا هشدارهایی به دولت و رئیس 
جمهور داده بودند و حتی »فرشاد مومنی« در سال 
»آیندگان  اینکه  بر  مبنی  موضوعی  طرح  با   ۹5
گفته  می کنند؟«  قضاوت  چگونه  روحانی  درباره 
بحث  اینگونه  خاضعانه  روحانی  حسن  به  بــود: 
را مطرح می کنم: درک می کنیم  کارشناسی خود 
را  خود  انگیزه  شما  سیاسی،  اقتصاد  این  در  که 
تا  کیفیت  با  مدت  میان  برنامه  یک  طراحی  برای 
حدود زیادی از دست داده اید و آثار این بی انگیزه 
بودن به وضوح در اسنادی که تاکنون تحت عنوان 
اما  است.  مشاهده  قابل  شده  منتشر  ششم  برنامه 
تاکتیک  موضع  از  روحانی  حسن  درباره  آیندگان 
خود  غیرمنصف  بعضا  رقبای  برابر  در  که  هایی 
موضع  از  بلکه  کرد،  نخواهند  داوری  کرده  اتخاذ 
به  را  مدت  میان  و  بلندمدت  مصالح  چقدر  اینکه 
و  وی  درباره  داده  ترجیح  مدت  کوتاه  مالحظات 

همکارانش داوری خواهد کرد.«
کل  و  ایشان  به  مشفقانه  »لذا  داد:  ادامــه  وی 
کنم  می  گوشزد  را  نکته  این  قدرت  ساختار  ارکان 
برنامه  یک  طراحی  طریق  از  ایران  نجات  راه  که 
به  و  کند  می  عبور  کیفیت  با  توسعه   مدت  میان 
جای دامن زدن به این زد و خوردها، باید ساز و کار 
چنین  طراحی  امکان  که  کرد  فراهم  بسترهایی  و 
قدرت  ساختار  اجزای  تمام  همکاری  با  ای  برنامه 

فراهم شود.«
مومنی در آن زمان در پاسخ به این که آیا شرایط 
اقتصادی کنونی می تواند در انتخاب مجدد حسن 
داشته  منفی  تاثیر   ۹6 سال  انتخابات  در  روحانی 
جدی  منفی  تاثیرات  تردید  »بدون  گفت:  باشد، 
شرحی  به  فرودست  طبقات  چون  داشت،  خواهد 
بهبود وضعیت  احساس  به هیچ وجه  اشاره شد  که 

کنند.« نمی 
به  نسبت  دولت  خوشبینانه  نگاه  با  مسائل  این 
بار  که  شد  باعث  آن،  از  پس  عملی  بی  و  »برجام« 
مردم  شدت  به  شدید،  اقتصادی  های  تکانه  دیگر 
فشار  تحت  را  فرودست  و  متوسط  طبقه  ویژه  به  و 
برای  تالش  جای  به  جمهور  رئیس  حاال  دهد.  قرار 
حل مشکالت و عذرخواهی از مردم نسبت به آنچه 
از  داستان  دیگر  نیمه  ذکر  بدون  آورده،  سرشان 
به کشورهای  ارزانی ها نسبت  قبال  در  بودن  شاکر 
حقوق  و  دستمزد  اینکه  بدون  گوید؛  می  منطقه 
غلط  راه  و  نگاه  این  کند.  قیاس  آنها  با  را  ما  مردم 
که  چرا  اصالح،  هم  و  دارد  عذرخواهی  جای  هم 
ایران نیست. بدون شک چنین وضعیتی حق ملت 

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

CFT
امروز در پارلمان

Vol.2.No.389  Jan.21.2019389 دوشنبه 1 بهمن ماه 1397- سال دوم -  شمارهVol.2.No.389  Jan.21.2019  389 دوشنبه 1  بهمن ماه 1397- سال دوم -  شماره

w w w . I A A . i r
3 3 4 0 0 1 8 1

IRAN
A S E M A N

AIRLINES

هواپیمایی آسمان

مجمع  به  بررسی  برای   CFT الیحه 
تشخیص مصلحت نظام ارسال شد

خود  نظر  بر  اسالمی  شــورای  مجلس  نمایندگان 
درخصوص الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران 
به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم 
)یکشنبه  روز  علنی  نشست  در  کرد.نمایندگان  اصــرار 
30 دی( مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی نظر 
شورای نگهبان برای دومین بار درخصوص الیحه الحاق 
دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی 
مقابله با تامین مالی تروریسم، مجدد بر مصوبه خود اصرار  
کردند.براساس این گزارش سیدامیرحسین قاضی زاده 
هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی عنوان 
کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
جمهوری  دولت  الحاق  برای  دولت  الیحه  درخصوص 
اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین 
مالی تروریسم بر مصوبه قبلی مجلس شورای اسالمی در 
شروط 1 ، 2 و 6 ذیل ماده واحده اصرار کردند.شایان ذکر 
است براساس آیین نامه داخلی مجلس، زمانی که یک 
طرح یا الیحه پس از تصویب مجلس، به شورای نگهبان 
ارسال شود و شورای نگهبان مجدد آن را برای بررسی به 
مجلس ارجاع کند، در صورتی که مجلس مجدد بر نظر 
خود پافشاری کند، آن الیحه یا طرح برای تصمیم گیری به 

مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.

ساختار نظام، از بزرگ ترین چالش های 
پیش روی ماست 

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسالمی 
گفت:  در حال حاضر یکی از بزرگ ترین چالش های پیش 
روی ما ساختار نظام بوده که الزم است تغییری در این 
مورد ایجاد شود. سعید باستانی اظهار کرد: انقالب ما 
انقالبی مبتنی بر مکتب اسالم و با نگاه عدالت خواهی و 
توسعه گرایی بوده و اگر بخواهیم 40 سالگی را بلوغ یک 
موجود و مخلوق در نظر بگیریم، اکنون انقالب به بلوغ 
رسیده و در دوران بلوغ باید با توجه به اهداف انقالب و 
برای رسیدن به آن اهداف، موانع رو به رشد را پیدا کرده 
ونگاه جدیدی به آن داشته باشیم.وی با بیان اینکه شاید 
در حال حاضر یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی ما 
ساختار نظام است، عنوان کرد: الزم است تغییری در این 
مورد ایجاد شود. چالش بعدی بر اساس ساختار، درک 
جدیدی است که ما از حوزه خدمات و عدالت داریم. ما در 
ابتدای انقالب به کلیدواژه ها و مفاهیمی چون استقالل، 
آزادی و جمهوریت پرداختیم که از ابتدای انقالب دنبال 
آن بودیم. این موارد شاخصه هایی دارد که چقدر حوزه 
استقالل، آزادی و جمهوریت ما تقویت شده و موانع پیش 
رو در این حوزه به لحاظ ساختاری، راهکاری و منابع انسانی 
و اقتصادی چیست. باید نگرش جدیدی را در این بلوغ 

انقالب شروع کنیم.

مجلس بان

مومنی: اما آیندگان 
درباره حسن روحانی 

از موضع تاکتیک هایی 
که در برابر رقبای بعضا 

غیرمنصف خود اتخاذ 
کرده داوری نخواهند 

کرد، بلکه از موضع 
اینکه چقدر مصالح 

بلندمدت و میان مدت را 
به مالحظات کوتاه مدت 
ترجیح داده درباره وی 

و همکارانش داوری 
خواهد کرد

,,

باید در کنار واقعیت های اقتصادی ناشی از گرانی و مشکالتی که در کشور ایجاد شده است، مردم ارزانی ها و خدمات را هم ببینند و شاکر نعمات موجود 
در کشور باشند

,,

کشورهای  تمام  گفت:  اصولگرا  سیاسی  فعال  یک   
دموکراتیک دنیا یک شورای ناظر بر انتخابات خود دارند که 

ر ممکن است عناوین متفاوتی داشته باشد، اگر شورای نگهبان  د
ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گزینشی انجام ندهد، بیش از 100 نفر در عرصه 

انتخابات ریاست جمهوری حضور خواهند داشت.
به گزارش ایسنا، جواد آرین منش با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در 
خصوص انتخاب شدن اعضای شورای نگهبان با انتخابات عمومی، اظهار کرد: شورای 
نگهبان یکی از مهم ترین نهادهای جمهوری اسالمی محسوب می شود و جایگاه بسیار 

ممتازی در انتخابات کشور ما ایفا می کند.
از یک ترکیب دو گانه برخوردار است که 12 عضو دارد  افزود: شورای نگهبان  وی 
و اعضا برای یک دوره 6 ساله اعضا انتخاب می شوند. نیمی از اعضا، فقهای شورای 
نگهبان هستند که انتخاب آن ها توسط رهبری صورت می گیرد و قانون اساسی اهداف 
شورای نگهبان را نیز مشخص کرده است. 6 نفر حقوقدان از رشته های مختلف حقوقی 
هستند که معموال از بین حقوقدانان مسلمان به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس 

معرفی و با رای مجلس انتخاب می شوند. آرین منش بیان کرد: اینکه گفته می شود، ما 
حاضریم که با انتخابات به شورای نگهبان راه پیدا کنیم، یک نوع تظاهر به دموکراسی 
از سوی سخنگوی شورای نگهبان است، زیرا چنین چیزی عمال نیازمند اصالح قانون 
اساسی بوده و اصالح آن پروسه ای بسایر طوالنی را می طلبد که تنها یک بار تاکنون 

اتفاق افتاده و اصالحاتی در آن صورت گرفته است.
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: اگر معنای این سخن این است که آنچه را که 
مردم انتخاب کنند، مورد تایید شورای نگهبان نیز خواهد بود، نقض غرض است که در 
آن صورت ما دیگر به شورای نگهبان نیازی نداشتیم. اگر قرار بود فیلتری تحت عنوان 

شورای نگهبان وجود نداشته باشد، عمال وجود شورای نگهبان ضرورتی نداشت.
وی خاطرنشان کرد: اگر ادعا این باشد که آنچه مردم انتخاب می کنند، مورد تایید 
شورای نگهبان است، ما خالف آن را به صورت مکرر در انتخابات مختلف دیدیم. آخرین 
مورد انتخاب خانم مینو خالقی نماینده مردم اصفهان بود که بعد از انتخاب شدن توسط 
مردم، شورای نگهبان صالحیت ایشان را رد کرد و مورد مناقشه برخی از نمایندگان قرار 

گرفت.

دموکراتیک دنیا، شورای ناظر بر انتخابات دارندتمام کشورهای پیشنهادهای یک نماینده مجلس برای همدلی در شرایط فعلی

مشهد  پایگاه  آسمان،  هواپیمایی  عمومی  روابط 
مقدس

استان  گردشگری  راهنمای  کتاب  از  برگرفته 
و بلوچستان سیستان 

قسمت دوم
در ادامه شماره قبلی به صورت فهرست وار، 
آمده  چابهار  گردشگری  جاذبه های  از  بخشی 
یک  هر  برای  بعدی،  شماره های  در  که  است 
از آن به اختصار توضیحاتی، ارائه خواهد شد.

مینیاتوری  کوه های   / مرجانی  صخره های 
مسجد   / چابهار  محلی  موزه   / لیپار  تاالب   /
درخت   / مسیتی  بان  معبدهای   / دزک  جامع 
شده  حفاظت  منطقه   / افشان  گل   / زن  مکر 
 / گواتر  بندر   / تیس  جامع  مسجد   / گاندو 

خلیج پزم / قلعه پیروز گت / و...
صخره های مرجانی 

طلوع و غروب خورشید در بندر چابهار همراه 
اسبی  نعل  موقعیت   ، شب  در  گشتی ها  نور  با 
با  صخره ای  ساحل   ، هند  اقیانوس  در  اش 
ارتفاع  پر  صخره های  بر  موج  برخورد  منظره 
انــواع   ، می رسد  متر   5 به  ارتفاع  گاهی  که 
صخره  روی  که  پشت هایی  الک  و  خرچنگ ها 
کنار  بخش  روح  نسیم  و  اند  موج  هم بازی   ،
طبیعت  از  نابی  جلوه  همه  و  همه   ، ساحل 

شاعرانه چابهار را به تصویر می کشد
و  سبز  جلبک های  از  پوشیده  صخره های 
امواج  با  که  رنگارنگی  و  کوچک  ماهی های 
کوچک  چاله های  در  و  انــد  آمــده  ساحل  به 
 ، اند  شده  حبس   ، صخره ها  روی  بر  موجود 
عدد  صدها  به  آن ها  تعداد  که  خرچنگ هایی 
طعمه ای  دنبال  به  صخره ها  روی  بر  و  می رسد 
می گردند از مناظر دیدنی این مکان می باشند.

راستای  در   ، آسمان  هواپیمایی  شرکت 
زایــران  و  مشتاقان  خیل  آمد  و  رفت  تسهیل 
الرضا)علیه  موسی  بن  علی  ــام  ام حضرت 
صنعت  رونــق  به  کمک  همچنین  و  السالم( 
پروازهای  برقراری  به  اقدام  کشور،  گردشگری 
و  روزهای سه شنبه  در  ـ چابهارـ مشهد  مشهد 

جمعه نموده است.

معرفی برخی از جاذبه های گردشگری 
چابهار 

وزارت  برنامه  و  طــرح  معاون 
صنعت، معدن و تجارت گفت: با 
معدن  صنعت،  خانه های  با  همفکر 
تفویض  وزارتخانه،  واگــذاری  قابل  تصدی های  از  برخی 

می شود.
به گزارش شاتا، سعید زرندی در نشست با تعدادی از 
منظور  به  که  استانها  معدن   ، صنعت  خانه های  روسای 
بررسی چگونگی تفویض اختیارات قابل واگذاری در محل 
وزارتخانه برگزار شد، افزود: با همفکری و تفاهم با خانه های 
صنعت و معدن ،برخی محورهای قابل تفویض مشخص 
اجرایی  استان  چند  در  آزمایشی  صورت  به  و  می شود 

می شود و بعداز مدتی در در تمام کشور انجام خواهد شد.
تشکل ها  و  خصوصی  بخش  معتقدیم   : گفت  وی 
و  وزارت صنعت، معدن  از وظایف  امور مهمی  می توانند 

تجارت را برعهده بگیرند .زرندی تاکید کرد: سیاست گذاری 
نهادهای  و  بگیرد  صورت  اصلی  نفعان  ذی  توسط  باید 
واسطی مثل خانه صنعت و معدن می تواند در این راه ، نقش 
مهمی ایفاء کند.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت افزود: در همه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها 
نظرات بخش خصوصی خصوصًا خانه صنعت و معدن اخذ 

می شود.
موضوعات  از  صنعتی  واحدهای  آمـوزش  گفـت:  وی 
مهمی است که خانه های صنعت و معدن استان ها می تواند 
در این خصوص نقش پر رنگتری داشته باشند.زرندی با 
اشاره به رابطه خوب و منطقی خانه های صنعت و معدن با 
اتاق های بازرگانی افزود : در فرایند سیاست گذاری آمادگی 

کامل داریم با همفکری این دو تشکل بزرگ، همراه شویم.

با رای نمایندگان مجلس شورای 
کاالهای  سفارش  ثبت  اسالمی، 
خارجی  ــادوام  بـ مصرفی  و  مصرفی 
دارای مشابه ایرانی با کیفیت، تا پایان برنامه ششم توسعه ممنوع 
ماده )17( طرح  یکشنبه  روز  شد.نمایندگان مجلس، صبح 
»حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از 
کاالی ایرانی« را با 164 رای موافق و 12 رای مخالف، 5 رای ممتنع 
تصویب کردند.در متن ماده )17( این طرح آمده است: »وزارت 
صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کاالهای 
مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی، که با کیفیت 
مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون 
برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران ممنوع کرده و یا براساس ماده )22( قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی 

جهت مدیریت واردات استفاده کند.«این ماده از طرح نمایندگان 
دو تبصره دارد که مصادیق کاالهای ایرانی مشمول این طرح و 
نحوه نظارت بر اجرای آن را مشخص می کند.بر اساس تبصره 
1 این طرح »مصادیق کاالهای ایرانی مشمول این ماده براساس 
معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل 
ارزش  آفرینی، سهم ساخت داخل، حق االمتیاز، اشتغال زایی، 
انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیت های نسبی و غیره ظرف 
مدت دو ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون توسط کارگروهی با 
مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان 
وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق های 
مرتبط تعیین خواهد شد و در مواقع ضروری و نیز در اسفند هر 
سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد 

گرفت که حداکثر تا پانزده روز بعد، ابالغ خواهد شد.  

وزارت  صنایع  ــور  امـ ــاون  ــع م
اعالم کرد:  وتجارت  صنعت،معدن 
پیش فروش خودرو بدون مجوز وزارت 
صنعت،معدن وتجارت غیر قانونی است و مردم 
ازتایید شرکت های مجوز دار اطمینان حاصل نمایند.فرشاد 
مقیمی با تاکید بر اجرای ضوابط و مقررات پیش فروش خودرو، 
از مردم خواست به منظور جلوگیری از هرگونه سواستفاده مالی 
شرکت های فاقد مجوز، قبل از سرمایه گذاری برای پیش فروش 
خودرو وضعیت شرکتهای اعالم کننده را بررسی نمایند.وی با 
اشاره به دستورالعمل ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون حمایت حقوق 
مصرف کنندگان خودرو و ابالغیه های اخیر وزارت صمت تصریح 
کرد:کلیه شرکت های تولیدکننده خودرو و نمایندگی شرکت های 
خارجی مجاز، از اقدام به پیش فروش خودرو قبل از اخذ مجوز 
از وزارت صنعت ، معدن وتجارت خودداری کنند.معاون صنایع 

وزیرصنعت، معدن وتجارت خاطر نشان کرد: شرکت های دارای 
مجوز موظفند عملکرد پیش فروش خودرو را بصورت هفتگی به 
معاونت صنایع و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
اعالم کنند.مقیمی تصریح کرد: شرکت ها موظفند ضمن رعایت 
سقف مجاز به پیش فروش از هرگونه ایجاد تعهد خارج از مجوز 
مربوطه امتناع نموده و نسبت به ارایه دسترسی برخط به سامانه 
فروش به سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان به 
عنوان دستگاه نظارتی جهت کنترل این آمار اقدام نمایند.گفتنی 
است چندی پیش دادستان عمومی و انقالب تهران در خصوص 
فراخوان های پیش فروش خودرو هشدار داده و اعالم کرده بود: 
هشدار دادستانی تهران مربوط به آگهی های پیش فروش از سوی 
شرکت های خودروسازی معتبر و دولتی مانند ایران خودرو و سایپا 
نمی باشند بلکه منظور شرکت های موهومی است که مردم را با 

پیش فروش فریب می دهند.

معاون وزیر صنعت خبر داد:

تفویض برخی اختیارات به خانه صنعت و معدن
ممنوعیت ثبت سفارش کاالهای خارجی دارای مشابه ایرانی

پیش فروش خودرو بدون مجوز وزارت صمت غیر قانونی است

خبر
گرمابی:

سهم خراسان رضوی از بودجه 98 مناسب 
نیست

نماینده مشهد در مجلس:

با دغدغه »معیشت« نمی توان به سمت »توسعه« رفت

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق خراسان رضوی:

مهمترین شیوه مقابله با قاچاق، فرهنگ سازی است

نماینده مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر ضرورت تصمیم گیری عاقالنه در مورد بودجه معیشت 
نگران  مردم  که  صورتی  در  گفت:  سال ۹۸،  برای  مردم 

معیشت خود باشند، نمی توان گام های توسعه را برداشت.
 محمدحسین حسین زاده بحرینی در نشست علنی روز 
یکشنبه مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور ضمن 
تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( 
افزود: در ایام تدبیر مجلس برای مهمترین سند مالی کشور 
در  همکاران  دقایق  همین  در  هستیم،   13۹۸ سال  در 
کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی الیحه دولت هستند. 
امسال در تلفیق و بعد از آن در صحن مجلس با چند سوال 
بررسی  آمادگی اذهان جهت  برای  لذا  اساسی مواجهیم 

گزارش کمیسیون تلفیق مواردی را در ذیل اشاره می کنم.
قانون بودجه برنامه عملیاتی توسعه کشور است

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی، 
تصریح کرد: موضوع معیشت مردم اولین مورد قابل توجه در 
بودجه سال ۹۸ است؛ بودجه برش یک ساله از برنامه توسعه 

کشور است لذا دولت و نمایندگان باید پاسخ دهند که چگونه 
بخش مربوط به سال ۹۸ از اهدافی که در برنامه توسعه برای 

5 سال پیش بینی شده، محقق می شود؟
وی افزود: قانون بودجه ماهیتا یک قانون توسعه است، 
گاهی به اشتباه تصور می کنیم که قانون بودجه اهداف 
توسعه ای ندارد در حالیکه قانون بودجه برنامه عملیاتی 
توسعه کشور است لذا در قانون و برنامه بودجه نباید نگران 
معیشت کشور باشیم اما به دلیل شرایط ویژه ای که امروز 
بر اقتصاد کشور ما حاکم است باید از باب ضرورت دغدغه 

اصلی در تدوین بودجه ۹۸ معیشت مردم عزیز باشد.
حسین زاده بحرینی یادآور شد: در صورتی که مردم نگران 
معیشت خود باشند، نمی توان گام های توسعه را برداشت. 
مردمی که نگران قوت خود هستند کارگزاران خوبی برای 
کشور نخواهند بود لذا در بودجه ۹۸ اولویت نخست خود 
را باید معیشت مردم قرار دهیم، دولت و رئیس جمهور نیز 
بر این نظر تاکید دارند اما اختالف اساسی بین مجلس و 
دولت وجود دارد. دولت و به ویژه شخص آقای رئیس جمهور 

معتقدند اگر بخش قابل توجهی از بودجه و درآمد حاصل 
از فروش نفت در مبدأ زنجیره توزیع به کاالهای اساسی 

اختصاص داده شود، مردم به آنچه که باید، می رسند.
با قیمت  برای اجناس ضروری  میلیارد دالر  دولت 14 
دولتی هزینه می کند/ مردم کاالی اساسی را گران دریافت 

می کنند
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در حال حاضر 
14 میلیارد دالر دولت با قیمت دولتی هزینه می کند تا روغن، 
برنج، گوشت و مرغ به مردم ارزان برسد اما نتیجه چیست؟ از 
این رو به صورت شخصی با مسئوالن دولتی مکرر صحبت 
کردم که ما هزینه را به عنوان هزینه قطعی متحمل شدیم، 
14 میلیارد دالر از منابع ارزی کمیاب خود را هم هزینه کردیم 
اما مردم کاالهای اساسی را به قیمت ارزان دریافت نمی کنند.

دولت نباید در ابتدای زنجیره تولید هزینه کند
وی تاکید کرد: نمایندگان باید به این سوال اساسی در 
جریان تصویب بودجه ۹۸ به آن جواب دهند، متاسفانه 
دولت از این مسئله مهم به عبور کرده و به این سوال پاسخ 

نداده است، در صورتی که ما هم از خود رفع مسئولیت کنیم، 
اشتباه دولت تکرار می شود در حالیکه ما مسئول معیشت و 
آسایش مردم و بهره ور کردن منابع در اختیار خود هستیم زیرا 
14 میلیارد دالر را به صورت بهینه می توان استفاده کرد، ما 

نباید این مبلغ را در ابتدای زنجیره توزیع هزینه کنیم.
حسین زاده بحرینی تصریح کرد: آیا شما می دانید که 
روغن یا برنج که قوت مردم است در زنجیره توزیع چگونه 
می کند؟ این موضوعات در اختیار دولت نیست مادامی که 
مابه التفاوت 14 میلیارد دالر را ابتدای زنجیره توزیع پرداخت 
کنیم، اختیار خود و معیشت مردم را به عوامل زنجیره دادیم 
که این افراد را وارد کننده، بنک دار، عمده فروش و توزیع 
کننده شامل می شود که بر روی هیچ کدام از این حلقه ها 

نظارت نداریم.
اسالمی،  شــورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
خاطرنشان کرد: معیشت مردم وابسته به این است که نسبت 

به 14 میلیارد دالر عاقالنه تصمیم بگیریم.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز خراسان رضوی گفت: مهمترین شیوه مقابله با 

قاچاق، اطالع رسانی و فرهنگ سازی است.
رسول فرزادفر روز یکشنبه در حاشیه بازدید اعضای کمیته 
فرهنگی، تبلیغی کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز از 2 
واحد تولیدی پوشاک در مشهد افزود: فرهنگ سازی در وهله 

نخست مربوط به اطالع رسانی دقیق و صحیح به مردم است.
وی اظهار داشت: بدون پیوست فرهنگی هر اقدام مقابله ای 
و پیشگیرانه در حوزه آسیب ها، محکوم به شکست است. در 

ذیل این کمیسیون چهار کارگروه شامل پیشگیری از وقوع 
سطح  در  قاچاق  با  مبارزه  و  تولید  از  حمایت  کاال،  قاچاق 
عرضه، اطالعات و عملیات، فرهنگی و تبلیغات فعال است که 
مسئولیت کارگروه فرهنگی برعهده اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان است که ساالنه 10 جلسه برگزار می کند.
فرزادفر افزود: یکی از برنامه های کالن این کمیسیون انجام 
اقدامات فرهنگی با رویکرد تبلیغات هوشمندانه و همه جانبه 
است که دو هدف کاهش تقاضا، خرید و مصرف کاالی قاچاق 
و خارجی' و 'افزایش میل خرید و مصرف کاالی داخلی را دنبال 

می کند.
وی اظهار داشت: در این راستا هشت فعالیت با همکاری 
دستگاه های اجرایی تعریف شده که از جمله آنها برگزاری 
جلسات برای تولید محتوا، استفاده از ظرفیت روحانیون و 
ارتباط با تشکلهای مردم نهاد و شخصیت های تاثیرگذار استان، 
تهیه گزارش های دوره ای و مستمر از فعالیتها، گرامیداشت 
سالروز صدور فرمان رهبر انقالب برای مبارزه با قاچاق کاال و 

استفاده از ظرفیت رسانه ها و جراید می باشد.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه 

با قاچاق کاال و ارز خراسان رضوی گفت: در ۹ ماه امسال در 
حوزه فعالیت های تبلیغی و فرهنگی مبارزه با قاچاق، تهیه 
و پخش چهار هزار و 10۸ دقیقه برنامه در سیمای استان با 
موضوع حمایت از کاالی داخلی و قبح مصرف کاالی قاچاق 
و خارجی، دو هزار ۸60 دقیقه برنامه در صدای استان، ۸15 
دقیقه خبر در شبکه خبر، درج 150 مطلب در رسانه های 
استان، 102 مورد تولید محتوای رسانه ای، برگزاری هشت 
کارگروه و نشست آموزشی با موضوع قاچاق کاال و امضای دو 
تفاهم نامه بین دستگاهی در خراسان رضوی انجام شده است.

خبر

خبر

خبر

خبر

استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل   
اعتبار  با  عمرانی  پروژه  هفت  گفت:  رضوی  خراسان 
امسال  فجر  مبارک  دهه  در  ریال  میلیارد   30 بر  بالغ 
با سرمایه گذاری 344۹  همچنین 16 طرح صنعتی 
استان  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در  ریال  میلیارد 

افتتاح خواهند شد.
مقدم،  امروز« مسعود مهدی زاده  گزارش »صبح  به 
که  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در  یکشنبه  روز 
رضوی  خراسان  صنعتی  شهرک های  شرکت  محل  در 
برگزار شد، افزود: مجموع مساحت شهرک ها و نواحی 
صنعتی، هشت هزار و 600 هکتار است که پنج هزار 
 600 و  هزار  سه  و  عملیاتی  فاز  در  آن  هکتار   400 و 
مینی صنعتی قرار دارد که حدود دوهزار 570 واحد 
صنعت  از  ما  سهم  که  شده اند  فعال  و  بهره برداری 
استان، حدود 5700 واحد تولیدی در سطح استان و 

1۹0هزار نفر اشتغال صنعتی داشته است. 
از  درصــد   43 حــدود  همچنین  کــرد:  اضافه  وی 
مستقر  شهرک ها  در  بهره برداری  واحدهای  تعداد 
صنعتی  سرمایه گذاری  درصد   23 حدود  که  شدند 
درصد  حدود40  و  شده  انجام  استان  شهرک های  در 
اشتغال صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی شکل 

گرفته است.
استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
این  مهم ترین  از  یکی  کرد:  تاکید  رضوی  خراسان 
در  ساماندهی  نیازمند  صنوف  ساماندهی  اقدامات 
شهرک ها است که بر اساس آن، بخشی از صنوف به 
داده  انتقال  شهر  اطراف  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها 

شده است.
استفاده بهینه از منابع و امکانات در اختیار

وی تصریح کرد: شهرک ها نقش مهمی در استفاده 
بهینه از منابع و امکانات در اختیار گذاشته شده دارند 
که بیشتر از خدمات و ماموریت هایی است که شرکت 

شهرک ها برعهده دارد.
صورت گرفته  اقدامات  از  کرد:  اضافه  زاده  مهدی 
می توان به تسهیل امور صنایع کوچک، سیاست های 
سطح  ارتقا  کوچک،  صنایع  شکل گیری  از  حمایت 
ایجاد  و  خوشه ای  مدل های  توسعه  کارکنان،  آموزش 

مراکز خدمات کسب و کار اشاره کرد.
وی افزود: سهم شهرک های صنعتی از مصرف آب 
استان 14 صدم درصد است و سهم صنعت 1.۸ درصد 
واگذار  زمین  هکتار  هر  ازای  به  است.  استان  کل  در 

متوسط  که  کردیم  ایجاد  اشتغال  نفر   54 ما  به  شده 
کشوری42 نفر است همچنین به ازای هر لیتر بر ثانیه 
متوسط  که  دارد  اشتغال  نفر   ۸3 شده  داده  که  آبی 
در  برق  مگاوات  هر  ازای  به  و  است  نفر   55 کشوری 
ایجاد  اشتغال  نفر   116 صنعتی،  نواحی  و  شهرک ها 

کردیم که متوسط کشوری ۹5 نفر است.
جدی  طــرفــداران  از  یکی  ما  افــزود:  مــهــدی زاده 
حمایت  راستای  در  و  هستیم  زیست  محیط  حفظ 
با  خوبی  ارتــبــاط  مشروع  سرمایه گذاری های  از 
از  تنها بخش محدودی  و  دستگاه های مربوطه داریم 
اعتبارات را برای زیرساخت اختصاص می دهند و باید 

از درآمد به دست آورده و هزینه کنیم. 
در  مشروع  سرمایه گذاری های  از  حمایت  کارگروه  ایجاد 

دستگاه قضایی
وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات ما استفاده از 
ظرفیت دستگاه قضایی استان بوده که در چارچوب 
از  حمایت  کارگروه  مقاومتی،  اقتصاد  از  حمایت 
سرمایه گذاری های مشروع در دستگاه قضایی شکل 
که  شده  تشکیل  کمیسیون های  امروز  و  است  گرفته 
و  مسائل  و  تولیدی  واحدهای  از  حمایت  جهت  در 

مشکالت آن ها فعالیت می کند.
مهدی زاده عنوان کرد: بزرگ ترین آزمایشگاه مرجع 
غذایی  صنایع  شهرک  در  را  خاورمیانه  غذایی  صنایع 
میلیارد   25 باالی  سرمایه گذاری  با  که  داریم  مشهد 

تومان توسط بخش خصوصی ایجاد شده است.
ناچیز،  سهم  علیرغم  آب  بحث  در  کرد:  اظهار  وی 

داشتیم  آب  مصرف  در  بهینه ای  و  متمرکز  مدیریت 
چاه های ما کنترل هوشمند آب دارد اکثر شهرک های 
ما سیستم آبیاری قطره ای دارند 4 شهرک ما سیستم 
برگشت پساب دارند در بخش زیرساخت در تامین گاز 
500 هزار متر مکعب در ساعت تامین گاز ما در شهر 
است به 37 شهرک تا پایان سال افزایش پیدا می کند 
سیستم  به  مجهز  شهرک   22 مخابراتی  ارتباطات  در 
فیبر نوری هستند در پدافند غیر عامل به عنوان الزام 

قانونی در سال ۹6 رتبه چهارم را کسب کردیم.
استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
چرمشهر  تصفیه خانه  خصوص  در  رضوی  خراسان 
گفت: در سال ۸3 یک تصفیه خانه با ظرفیت 1000 
متر مکعب افتتاح شد که بعد از مدتی بعد عمر مفید 
آن زودتر از آنچه بوده تمام می شود. در سال قراردادی 
بر  مبنی  خانه  تصفیه  ظرفیت  توسعه  و  ارتقا  هدف  با 
مرحله  در  که  می شود  بسته  چرم  روز  استانداردهای 
از 1000  کلنگ زنی است که براساس آن ظرفیت آن 
متر مکعب به 3000 متر مکعب ارتقا یافته است این 
که  است  نیازمند  سرمایه  میلیارد   1۸ حدود  پــروژه 
پیش بینی بهره برداری آن در شهریور سال آینده است. 
درصد   20 فیزیکی،  پیشرفت  درصد   ۹0 پروژه  این 
از آن در گمرک  تجهیزات آن فراهم شده که مقداری 

و برخی دیگر نیازمند اصالحات است.
وی افزود: یکی از قوانین و مقرات مرتبط با سازمان 
شهرک  فضای  درصدی   25 اختصاص  زیست  محیط 
در قالب داخلی و پیرامونی باید به فضای سبز است، 

بهره برداری  و  واگــذاری  از  سطحی  به  شهرک  وقتی 
در  می گیرد  قــرار  کار  دستور  در  تصفیه خانه  رسید 
خراسان ۸ تصفیه خانه متمرکز در شهرک ها وجود دارد 
این  می کند  تصفیه  را  پساب  مکعب  متر  هزار   14 که 
میزان به 23 هزار متر مکعب در عرض دو سال آینده 

ارتقا پیدا خواهد کرد .
 تجهیزات آتش نشانی شهرک های صنعتی

استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
مجهز  ما  شهرک   ۸ تقریبا  کرد:  بیان  رضوی  خراسان 
مساله  هستند  آتش نشانی  ماشین  و  ایستگاه  به 
خصوص  در  صنعتی  واحدهای  مستمر  پایش  بعدی 
محیط  با  زمینه  ایــن  در  که  اســت  زیست محیطی 
زیست همکاری خوبی داریم. در پایش صنایع شهرک 
جز  به  که  شدند  شناسایی  4واحد  چرمشهر  صنعتی 

آن ها 2۹ واحد جزو صنایع آلوده بودند. 
ادغام  با   ۸4 سال  از  کرد:  خاطرنشان  مهدی زاده 
فناوری  و شهرک های صنعتی شهرک  کوچک  صنایع 
فعالیت  شرق  شمال  بیوتکنولوژی  و  غذایی  صنایع 
خود را شروع کرده که 17 استان را حمایت می کند و 
20درصد از کل خدمات در حوزه خدمات مشاوره به 
لحاظ ریالی و قراردادی این مرکز را به خود اختصاص 

داده است.
وی اضافه کرد: حوزه فنی در شرکت در چند بخش 
نواحی  و  شهرک ها  ایجاد  و  مجوز  اول  دارد  فعالیت 
در  صنوف  بخش  در  است  استان  سطح  در  صنعتی 
7 شهرستان در سطح استان و شهر مشهد در دست 

پیگیری داریم اتفاقات خوبی در شهرک توس در کالت 
خود شرکت  توسط  زیرساخت های صنعت همه  افتاد 
مجوزهای  صدور  می شود  انجام  صنعتی  شهرک های 
ساخت واحدهای صنعتی به موازات شهرداری و دفتر 
مجوزهای  کلیه  شهرک ها  در  شرکت  استانداری  فنی 

ساخت و ساز و پایان کارها را صادر می کند.
استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
خراسان رضوی تصریح کرد: در اعتبارات ما در 5 سال 
داشتیم  کرد  هزینه  ریال  میلیارد   2400 بر  بالغ  اخیر 
که در حوزه زیرساخت هزینه شده است. عمده سهم 
حدود  و  است  ریال  میلیارد   1630 بر  بالغ  اعتباری 
210 میلیارد اعتبار ملی و 560 میلیارد اعتبار استانی 
گرفتیم و حدود 141 میلیارد از 560 به دستگاه های 

خدمات رسان اختصاص پیدا کرده است.
در  درصد  یک  از  ما  بودجه  کرد:  عنوان  مهدی زاده 
است.  رسیده   ۹6 سال  در  درصــد  پنج  به   ۹4 سال 
طی این چند سال 330 پروژه اجرایی را اجرا کردیم 
است.  رسیده  بهره برداری  به  پروژه   260 بر  بالغ  که 
در  میلیارد   504 اعتبار  با  پروژه   71 حدود  همچنین 

حال اجرا وجود دارد.
افتتاح طرح های جدید صنعتی

استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
خراسان رضوی تاکید کرد: در دهه مبارک فجر امسال 
با  صنعتی  طرح   16 گرفته،  صورت  حمایت های  با  و 
و  شهرک ها  در  ریال  میلیارد   344۹ گذاری  سرمایه 

نواحی صنعتی استان افتتاح خواهند شد.
مهدی زاده تاکید کرد: همچنین 4 واحد در شهرک 
کاویان،  صنعتی  شهرک  در  واحد   2 چناران،  صنعتی 
در شهرک  واحد   3 در شهرک صنعتی عطار،  واحد   2
صنعتی گناباد، 1 واحد در شهرک صنعتی بردسکن، 1 
واحد در شهرک صنعتی تربت جام، 1 واحد در شهرک 
صنعتی چرمشهر، 1 واحد در شهرک صنعتی ماشین 
ابزار و 1 در شهرک صنعتی کالت با کاربری غذایی ، 
فلزی ، شیمیایی ، نساجی ، برق و الکترونیک وکانی 
شروع  فجر  مبارک  دهه  در  را  خود  فعالیت  غیرفلزی 
این واحدهای صنعتی  برداری  با بهره  و  خواهند کرد 

و تولیدی، زمینه اشتغال 5۸1 نفر فراهم خواهد شد.
وی در نهایت با اشاره به اینکه هم اکنون 43 درصد 
از اشتغال صنعتی و 24 درصد  از صنایع، 40 درصد 
از سرمایه گذاری استان در شهرک ها و نواحی صنعتی 
خراسان رضوی قرار دارد گفت: در حال حاضر با 4۸ 
فعال  شهرک   40 و  مصوب  صنعتی  ناحیه  و  شهرک 
زمینه استقرار بالغ بر 2570 واحد صنعتی را با اشتغال 

74 هزار و 156 نفر فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی خبر داد:

افتتاح هفت پروژه عمرانی با اعتبار 30 میلیارد ریالی در دهه فجر
رئیس جمهور از مردم خواست که دقیقا شاکر چه چیز باشند؟

جای خالی انصاف 

512/9اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره 13۹760306022000567 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سلمان عمرانی فرزند عباس  بشماره شناسنامه 700صادره از فریمان در یک باب ساختمان به مساحت 40 مترمربع پالک 2320 فرعی از276-اصلی واقع در بخش 
13 ار محل مالکیت مشاعی متقاضی  محرزگردیده 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 به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه 

مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/11/1 - نوبت دوم :1397/11/15 

رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان-محمد رضا رجایی مقدم

512/13اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی اصالحی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

در خصوص پرونده کالسه 13۹6114406013000052 مربوط به تقاضای خانم معصومه غالمی باغسیاهی مبنی بر صدور سند مالکیت ۹25 سهم مشاع از 1۸2۹ سهم 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک شماره 65۸ فرعی از پالک ۹3 اصلی واقع در اراضی باغسیاه بخش یک گناباد تحت بررسی است. با توجه به مفاد گزارش کارشناس به 
شماره 12/۹7/62۸3- 13۹7/10/01 و با عنایت به اینکه طبق گزارش شماره 12/۹7/62۸4- 13۹7/10/01 رای هیات تاکنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادره قبلی با 

توجه به رای اصالحی شماره 13۹7/10/01- 13۹760306013001۸1۸ به شرح زیر اصالح می گردد: 
۹25 سهم مشاع از 1۸2۹ سهم ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت کل 1۸2۹ مترمربع پالک شماره 65۸ فرعی از ۹3 اصلی واقع در اراضی باغسیاه بخش یک 
حوزه ثبت ملک گناباد. رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/01 

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد – محمدرضا اجتهادی عرب

512/12اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره 13۹760306012002۸۹0 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی رضا یوسفی فرزند حسین  بشماره شناسنامه ۸064 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 154/4۹مترمربع از پالک ۸34 فرعی از 5۸-اصلی 
واقع در بخش سه کاشمر  به آدرس خیابان قائم 30- خریداری از مالک رسمی آقای حسین صبوریان احدی از ورثه ابراهیم شکسته )صبوریان(  محرزگردیده 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 به 
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/11/1 - نوبت دوم :1397/11/16 

رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر-محمد محمدزاده

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13۹760306013001765 
– 13۹7/0۹/20 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای رضا پرکم بشماره شناسنامه 0۹1004۹661 و کدملی 0۹1004۹661 صادره از گناباد فرزند حسن در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 111/12 
مترمربع پالک شماره 1۹5 فرعی از 3 اصلی واقع در اراضی قصبه بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای ابوالقاسم پاینده و خانم معصومه پاینده 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/01

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

512/11اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره 13۹760306012002610 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی احمد عبداللهیان فرزند حجی محمد  بشماره شناسنامه 1015۹ صادره از کاشمر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 131مترمربع از پالک 1234 فرعی از 5۸-
اصلی واقع در بخش سه کاشمر  به آدرس کاشمر-قائم 21 خریداری از مالک رسمی آقای حسن پاکروان  محرزگردیده 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 به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 

تاریخ انتشارنوبت اول:1397/11/1 - نوبت دوم :1397/11/16 
رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر-محمد محمدزاده

512/15اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابر رای اصالحی شماره 13۹760306012002۹35 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محسن بخشی دوغ آبادی فرزند حسن بشماره شناسنامه 157 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 117۹/06 مترمربع از پالک 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر- به آدرس شهرک صنعتی – خیابان آبادگران خریداری از مالک رسمی آقای عباس شجاعی 
محرزگردیده 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 به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع 

قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/11/01 

رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده

512/10اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره 13۹760306012002520 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا خاک فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 227صادره از کاشمر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 143/20مترمربع از پالک 2۹1 فرعی از3027-اصلی 
واقع در بخش یک حومه کاشمر خریداری از مالک رسمی آقای علی خشرواول محرزگردیده 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 به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 

اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/11/1 - نوبت دوم :1397/11/16 

رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر-محمد محمدزاده

512/14اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابر رای شماره 13۹760306012002۸۹0 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رضا یوسفی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۸064 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
154/4۹ مترمربع از پالک ۸34 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس خیابان قائم 30 – خریداری از مالک رسمی آقای حسین صبوریان احدی از ورثه ابراهیم 
شکسته )صبوریان( محرزگردیده 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 به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/11/01- نوبت دوم:  1397/11/16

رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده



متولی  عنوان  به  مشهد  شهرستان  ارشاد  اداره 
فرهنگی،  ــای  ــداده روی بر  نظارت  و  بــرگــزاری 
کالنشهر  دومین  قبال  در  سنگینی  مسئولیت 
ایران دارد. شهری که پایتخت معنوی کشور است 
خود  در  را  مسافر  و  زائر  دیگر  هرجای  از  بیشتر  و 

جای می دهد. 
پرداختیم که در  به گفت وگو  اداره  این  با رئیس 

ادامه می خوانید.
می توانیم موزه موسیقی داشته باشیم

موسیقی  حــوزه  ــاره  درب استادی  محمدجواد 
موسیقی  حوزه  دو  خراسان  در  گفت:  مشهد  در 
جزوی  سنتی  موسیقی  دارد.  وجود  پاپ  و  سنتی 
از میراث خراسان است. البته در این حوزه دچار 
خال هستیم. این  نواها باید ثبت و ضبط شود زیرا 
و  شود  بررسی  باید  کنیم.  منتقل  آیندگان  به  باید 
کدام  و  میراث  به  کار  این  از  بخش  کدام  ببینیم 

بخش به ارشاد مربوط است.
می تواند  سنتی  موسیقی  اجــرای  افــزود:  وی 
می تواند  تاریخی  خانه های  و  کند  پیدا  توسعه 
فرهنگی  رویدادهای  برگزاری  برای  خوبی  فضای 
حتی  باشد.  مقامی  موسیقی  اجــرای  جمله  از 
داشته  موسیقی  به  مختص  مــوزه ای  می توانیم 

باشیم.
موسیقی  آموزشگاه های  به  اشاره  با  استادی 
بسیار  آموزش موسیقی  در  ما  بیان کرد: وضعیت 
برای  هستیم.  برتر  شهرهای  جزو  و  است  مطلوب 
وجود  مشهد  در  کودک  موسیقی  آموزشگاه  مثال 

دارد که در نوع خودش کم نظیر است.
رئیس اداره ارشاد شهرستان مشهد تاکید کرد: 
در مشهد ظرفیت عظیمی در موسیقی پاپ دارد. 
اما نیاز به پژوهشی در این زمینه داریم تا بتوانیم 
و  باشیم  داشته  موجود  وضعیت  از  درستی  براورد 

بر اساس آن برنامه ریزی کنیم. 
گفت وگو راه حل مشکالت است

با اشاره به مباحث مطرح شده درخصوص  وی 
برگزاری کنسرت اظهار داشت: در این حوزه نیاز 
مجری  ارشاد  داریــم.  همفکری  و  افزایی  هم  به 
صدور  سیستم  از  بخشی  تنها  و  نیست  کنسرت 
مبانی  با  را  حــوزه  این  می توانیم  اســت.  مجوز 
طریق  از  و  بزنیم  پیوند  خودمان  ایدئولوژیک 

دنیا  به  شمول  جهان  قالب  یک  بعنوان  موسیقی 
معرفی کنیم.

در  پــاپ  موسیقی  حــوزه  در  معتقدم  ــع  درواق
هیچکس  بیفتد.  خوبی  اتفاقات  می تواند  مشهد 
تنها  و  نیست  مخالف  موسیقی  با  مشهد  در 
آن  احتمالی  حواشی  درخصوص  نگرانی هایی 
فرهنگ  وزیر  که  همانطور  معتقدم  اما  دارد  وجود 
مسئله  حل  ابزار  گفتگو  دارد  تاکید  نیز  ارشاد  و 
برنامه  باید  نیز  موسیقی  تولید  حوزه  در  است. 
داشته باشیم. البته باید درنظر داشت در برگزاری 
مالحظات  استان ها  سایر  تهران  بجز  کنسرت 

بومی را لحاظ می کنند.
نهادهای  تمام  مشهد  در  کرد:  تصریح  استادی 
ارائه  به  دلسوزانه  و  هستند  گفتگو  اهل  متولی 
راهکار می پردازند؛ اگرچه ممکن است یک گروه 
محدود که هیچ سازمان دهی نیز ندارند و به هیچ 
پیام  و  کنند  سلیقه  اعمال  نیستند  مرتبط  نهادی 
درحال  که  برنامه هایی  کمااینکه  بدهند.  خاصی 
به مذاق خیلی ها سازگار  نیز اجرا می شود  حاضر 
ایراد می گیرند که چرا مجوز صادر  ما  به  و  نیست 
عمل  قانون  روال  عین  درصورتیکه  می کنیم. 
به  باید  نیز  افراد  این  با  حتی  من  بنظر  می کنیم. 
گفتگو پرداخت و مسائل را برای آن ها روشن کرد. 
بگیرد  شکل  گفتگو  مردم  و  هنرمندان  بین  اگر 

مشکالت حل می شود.
وجود دو اداره ارشاد در مشهد موازی کاری نیست

پاسخ  در  مشهد  شهرستان  ارشاد  اداره  رئیس 
دو  ــاری  ک تداخل  احتمال  دربـــاره  سوالی  به 

استان  داد:  توضیح  مشهد  و  استان  ارشاد  اداره 
خراسان استانی پیچیده و ویژه است زیرا از تنوع 
و تکثر عمیق فرهنگی برخوردار است و به اندازه 

یک کشور کار برای انجام دادن دارد.
است.  شده  وظایف  تعریف  نیز  اساس  برهمین 
فرهنگی  رویدادهای  70درصــد  از  بیش  درواقــع 
تمرکز  نیازمند  که  می دهد  رخ  مشهد  در  استان 
اجرایی و عملیاتی است. معاونت ها در اداره کل 
ارتباطات  ایجاد  سیاست گذاری،  وظیفه  بیشتر 
استان  کل  مدیریت  و  راهبردها  تنظیم  و  کالن 
است  طبیعی  دارند.  برعهده  را  شهرستان   2۸ با 
خدماتی  به  بخشی  سرعت  و  تسهیل گری  برای 
یکجا  در  مسئولیت ها  از  بخشی  می شود  ارائه  که 
اداره  پیشخوان خدماتی  ما  درواقع  تجمیع شود. 
کل هستیم و نیازی نیست ارباب رجوع مستقیما 
این  نماید.  مراجعه  کل  اداره  در  معاونت  چند  به 
یک  با  تنها  رجــوع  اربــاب  می شود  باعث  اتفاق 

کارشناس طرف باشد.
در  استان ها  مراکز  تمام  در  کــرد:  اضافه  وی 
کنار اداره کل یک حوزه اجرایی وجود دارد و این 
حوزه های اجرایی در شهرستان تعریف شده است
تهران  با  مشهد  اداره  حوزه ها  از  بسیاری  در 
مکاتبه می کند و کارها را انجام می دهد. همچنین 
شهرستان های  در  کنسرت  برگزاری  مجوز  صدور 
مشهد  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  برعهده  نیز  استان 
بیلبوردهای  محتوای  تایید  همینطور  اســت. 
از دیگر  برعهده ماست.  ان ها  بر  و نظارت  شهری 
اصناف  که  است  عناوینی  تایید  ما  فعالیت های 

این  که  می کنند  انتخاب  خود  کسب  محل  برای 
استفاده  منع  قانون  اجرای  راستای  در  نیز  اقدام 

از اسامی بیگانه است.
و  اجــرایــی  بــازوی  ما  ــرد:  ک تصریح  اســتــادی 
اداره کل در اجرای سیاست ها هستیم.  عملیاتی 
از دیگر وظایف ما رویدادسازی و حذف فرایندهای 
انجام  سریعتر  رجوع  ارباب  کار  تا  است  اضافی 
شود. در همین راستا جزو اولین اداره هایی بودیم 
که میز خدمت الکترونیک را فعال کرده ایم. با این 
مواجه  نیرو  کمبود  با  گفت  می توان  حتی  همه، 
هستیم و در برخی از حوزه ها کار کردن در مشهد 

از تهران نیز سخت تر است. 
وضعیت تئاتر استان خوب است

وضعیت  گفت:  نیز  استان  تئاتر  ــاره  درب وی 
بسیار  کیفت  و  کمیت  لحاظ  از  خراسان  تئاتر 
ایران  تئاتر  دوم  قطب  تهران  بعداز  و  است  خوب 
هستیم اگرچه متولی حوزه تئاتر انجمن هنرهای 

نمایشی است.
تعداد  می دهد  نشان  آمارها  اینکه  بیان  با  او 
رشد  تماشاگران  تعداد  و  نمایش  مجوزهای 
یک  کشور  تمام  در  ــرد:  ک اضافه  داشته است 
از  که  صورت  بدین  دارد.  وجود  یکسان  فرایند 
نمایش  یک  اجرای  درخواست  سالن  یک  سوی 
بازبینی  و  متن  بازخوانی  از  پس  و  می شود  داده 
نمایش، صورتجلسه و مصوبه آن برای صدور مجوز 
نیز  ارشاد  ارائه می شود. دستور مدیرکل  ارشاد  به 
انجام  بیشتری  سرعت  با  بازبینی ها  که  است  این 
شود تا سالن ها پر باشد و گردش اقتصادی آن ها 

بخوبی انجام شود. 
در گذشته مجوز به فرد داده می شد اما درحال 
که  روندی  مانند  و  کرده  تغییر  روند  این  حاضر 
صادر  سالن  برای  مجوز  دارد  وجود  پایتخت  در 
بروز  صورت  در  می شود  باعث  کار  این  می شود. 
هنرمند  و  باشد  پاسخگو  سالن  اتفاقی  هرگونه 

درگیر حواشی نشود.
تصریح  مشهد  شهرستان  ارشــاد  اداره  رئیس 
کرد: همچنین برخی از محدودیت ها حذف شده  
زیرا  شده است  گرفته  سلیقه ها  اعمال  جلوی  و 
آن ها  هستند.  هنرمندان  خود  ناظران  بهترین 
حوزه های  و  می دانند  را  قرمز  خطوط  بخوبی 
اخالقی را بهتر از هرکسی می شناسند. درمجموع 
وجود  حساسیت هایی  نمایش  و  تئاتر  حوزه  در 
دارد که به جرات می توان گفت در مشهد از سایر 

نقاط کشور کمتر است.

روز »پرستار« گذشت و باز هم مثل هر سال به تقدیر و تشکر 
در مراسم های مختلف خالصه شد. مسئولین حرف های 
قشنگی را برای این سفیدپوشان و فرشته های سالمت آماده 
کرده و در سخنرانی ها ایراد کردند ولی دردی از انبوه مشکالت 

آن ها حل نکردند.
کم کاری مسئولین یا نادیده گرفتن مشکالت توسط آن ها 
دلیل نمی شود که خود پرستاران هم به فکر رفع مشکالت خود 
نباشند. سازمان نظام پرستاری در مشهد در ادقامی قابل توجه 
تالش می کند تا به عنوان یک تشکل صنفی به رسالت خود 

بپردازد.
روز گذشته نامه رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد به 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فضای مجازی 

منتشر شد و به »صبح امروز« رسید. 
در متن این نامه خطاب به دکتر بدیعی آمده است: »نظر 
به تدوین و ابالغ شرح وظایف همه رده های خدمتی علوم 
درمان  بهداتش،  وزارت  توسط  پرستاری  جمله  از  پزشکی 
بر درخواست  آموزش پزشکی گزارشات متعددی مبنی  و 
مذکور  موصبه  وظایف  شرح  از  خارج  فعالیت های  انجام 
اتاق عمل، هوشبریو  برای پرستاران، بهیاران، کارشناسان 
فوریت های پزشکی توسط مدیران مربوطه واصل شده که 
دورماندن  قانونی، موجب  مغایرت  نظر می رسد ضمن  به 

رشته های بالینی از انجام وظایف حساس خود در مراقبت از 
بیماران شده است. ضمن ارسال برخی از این موارد به پیوست 
را صادر  مورد  این  در  بررسی الزم  است، دستور  خواهمند 

فرمایید.«
در نامه »سیدرضا مظلوم« برخی از فعالیت های خارج از 
شرح وظاایف پرستاری که پرستاران با آن مواجه بوده و امتناع 
از انجام آن با ایجاد محدودیت هایی برای آن ها همراه بوده ذکر 

شده است:
• انتقال نمونه های آزمایشگاهی
• انتقال بیماران به عنوان بیماربر

• ثبت لوازم مصرفی در چارت های متعدد
• ثبت His فعالیت های سایر اعضای تیم درمان

• ثبت اقدامات پاراکلینیک
• چاپ دستبند هویت بیمار

• نوشتن اطالعات تابلوی بیمار
• انجام فعالیت های اعتباربخشی سایر اعضای تیم درمان

• تکمیل فرم های متعدد بررسی بیمار و تغییر دائم آن ها
• تکمیل فرم رضایت آگاهانه عمل جراحی توسط پرستار

پیشینه پی گیری های پرستاران
این اولین بار نیست که پرستاران برای این که تنها وظایف 
خود را انجام دهند، مکاتبات و پیگیری هایی را انجام می دهند.

در خرداد ماه سال ۹6 نیز محمد شریفی مقدم؛ قائم مقام 
نظام پرستاری کشور در نامه ای به روسای هیئت مدیره های 
نظام پرستاری در سراسر کشور به آن ها تاکید کرد که »بایستی 
طبق شرح وظایف مدون و ابالغی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی انجام وظیفه نمایند« و تاکید شد »بدیهی 
است مسئولیت های قانونی، قضائی و انتظامی اقدامات انجام 
شده خارج از شرح وظایف مذکور و خسارت احتمالی به بیمار 

ناشی از اقدامات بر عهده عامل انجام کار خواهد بود.«
یعنی اگر پرستار مجبور شود، کاری که به عهده نیست را 
انجام دهد، باید تاوان و تبعات آن را هم بپذیرد! در بیمارستان ها 

و ساختار درمان ما چه می گذرد؟
منشی گری ما را از بیمار دور می کند

نظام  عمومی  ــط  رواب توکلی  جــواد  با  گویی  و  گفت  در 
پرستاری مشهد از او جزئیات بیشتر را جویا شدیم که در ادامه 

می خوانید.
روابط عمومی نظام پرستاری مشهد گفت: اگر پرستارها 
وبه وسیله  انجام دهند  از شرح وظایفشان  را خارج  کاری 
آن آسیبی به بیمار وارد شود نه میتوان از آنها دفاع کرد ونه 

بیمه آنان را تحت حمایت خود می گیرد.به گزارش »صبح 
امروز«جواد توکلی افزود: پرستارها نباید وظایفی خارج از شرح 
وظایف کارشان که از طریق وزارت بهداشت ابالغ شده است 
انجام دهند زیرا درگیر مسئوولیت هایی می شوند که بتعات 
آن سنگین است. به همین دلیل اخطارهایی را به پرستارها 
درمقاطع مختلف داده ایم.وی اضافه کرد: پروندهای شکایت 
پرستاری درهیئت های  نظام  نماینده  به  پرستاران  از  شده 
از  قسمت  یک  در  و  مــی رود  پزشکی  نظام  سازمان  قبلی 
پرونده های پزشکی مربوط به پرستار ها است که زمانی که 
مشکلی از پرستار دیده شود درصد خطا مشخص می شود 
و باید دیه پرداخت کنند .توکلی اضافه کرد: در واقع در اکثر 
بیمارستان ها بعضی از وظایفی را که برعهده پزشک یا منشی 
است، پرستار ها انجام می دهند و درصورت انجام ندادن ابن 
کارهای خارج از شرح وظایف مشکالتی از قبیله توبیخ و قطع 
همکاری برای آن ها رقم می خورد. ما به عنوان نظام پرستاری 
وظیفه داریم پیگیر حقوق پرستارها باشیم.وی با اشاره به 
اینکه پرستارها با حذف این وظایف متفرقه خواستارگذراندن 
وقت بیشتری بربالین بیماران هستند، اظهارکرد: تنها نیرو 
پرستار است که همیشه در صحنه بخش وبیمارستان در حال 
فعالیت است و بانجابت وظایفش را انجام میدهد .وی افزود: 
انجام کارهای منشی گری و برگه نویسی مانع از انجام درست 
وظایف پرستارها می شود و باعث آسیب به بیماران است اما در 
حال حاضر باتوجه به کمبود پرستار خواستن کارهای اضافه از 
پرستاران باعث می شود پرستار از بالین بیمار دور شود و نتواند 

درست انجام وظیفه کند.
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»صبح امروز«گزارش می دهد؛

بازی دو سر باخت در بیمارستان ها
وظایفی وجود دارند که انجام دادن و ندادن آن ها پرستاران را به دردسر می اندازد

در  مجلس  تحقیقات  و  آمــوزش  کمیسیون  نماینده 
یکشنبه  روز  تصمیم  از   ۹۸ بودجه  تلفیق  کمیسیون 
مالیاتی  تلفیق دربــاره اختصاص درآمدهای  کمیسیون 
آستان قدس رضوی برای برقراری عدالت آموزشی در کشور 
خبر داد.محمود نگهبان سالمی با اشاره به ادامه بررسی 
الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ ، گفت: در 
نشست صبح امروز)یکشنبه 30 دی( مصوبه ای در اجرای 
ماده 7۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت )2(, مصوب 13۹3 و اجرای اصل 
عدالت  برقراری  منظور  به  اساسی  قانون   )30( ام  سی 
آموزشی و تجهیز کلیه آموزشگاه های آموزش و پرورش با 
اولویت مناطق محروم و روستاها به تصویب رسید.نماینده 
مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: بر همین اساس دولت مکلف است مالیات وصولی از 
آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه های 
اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان 
امام و سایر دستگاه های اجرایی که تا زمان تصویب این 
قانون مالیات پرداخت نکرده اند، به استثنای مواردی که 
اذن ولی فقیه وجود دارد را طی ردیف مشخصی وصول و 
به منظور برقراری عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش 
و پرورش قرار دهد.وی با بیان اینکه آیین نامه اجرایی این 
مصوبه نیز باید توسط هیأت وزیران تأیید و به تصویب برسد، 
گفت: پس از تأیید آیین نامه اجرایی و مبادله موافقتنامه 
با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، این 
اعتبارات برای احداث، تکمیل و تجهیز مدارس با اولویت 

مناطق محروم و روستاها هزینه می شود.

مجلس بان
مالیات آستان قدس صرف عدالت 

آموزشی می شود

»بدیهی است مسئولیت های قانونی، قضائی و انتظامی اقدامات انجام شده خارج از شرح وظایف 
مذکور و خسارت احتمالی به بیمار ناشی از اقدامات بر عهده عامل انجام کار خواهد بود.«

یعنی اگر پرستار مجبور شود، کاری که به عهده نیست را انجام دهد، باید تاوان و تبعات آن را هم 
بپذیرد! در بیمارستان ها و ساختار درمان ما چه می گذرد؟

,,

عمران  سازمان  مدیرعامل 
حضرت  حــرم  حریم  توسعه  و 
عملیات  انـــجـــام  از  رضـــــا)ع( 
شیخ  بست  زیرسطحی  رواق  احداث  برای  ساختمانی 

بهایی خبر داد.
به  اشــاره  ضمن  الحسینی  ــالزم  م کاظم  محمد 
فضاهای  توسعه  راستای  در  سازمان  این  فعالیت های 
در  شبستان ها  و  رواق ها  جمله  از  سرپوشیده  زیارتی 
شیخ  بست  زیرسطحی  رواق  احداث  از  مطهر،  حرم 
بهایی خبر داد و اظهار کرد: توسعه فضای زیرسطحی 
از  آن  مجاور  فضاهای  ساماندهی  و  بهایی  شیخ  بست 
ابتدای سال ۹7 آغاز شده و پیش بینی می شود پس از 
تکمیل این طرح، حدود 10 هزار مترمربع به فضاهای 

زیارتی مسقف حرم مطهر افزوده شود.

وی با اشاره به تشرف ساالنه حدود 30 میلیون زائر 
گسترش  قطعا  کرد:  بیان  رضا)ع(  امام  منور  بارگاه  به 
بارگاه  از  بهره مندی  زمینه  مسقف  زیارتی  فضاهای 
پرفیض  زیارت  نیز  و  شیعیان  هشتم)ع(  امام  ملکوتی 
معنوی را برای زائران و مجاوران بارگاه رضوی در تمام 
این  از پیش فراهم می کند، در کنار  فصول سال بیش 
نیز  موجود  ابنیه  مقاوم سازی  و  تحکیم  بحث  موضوع، 

در دستور کار است.
و  خرد  فعالیت های  کرد:  تصریح  الحسینی  مالزم 
رواق ها،  به  دسترسی  همانند  فضاها  بهسازی  کالن 
برنامه ریزی  نظارتی،  و  پشتیبانی  فضاهای  ساخت 
و  توسعه  و  تأسیساتی  زیرساخت های  بــازســازی  و 
نوسازی آن ها و روشنایی و نورآرایی حرم مطهر نیز جزء 

برنامه های اجرایی و مطالعاتی این سازمان است.

زیر  در  ــی  ــراغ »چ نمایش 
شیروانی« در تماشاخانه شمایل 

به روی صحنه خواهد رفت.
و  نویسندگی  به  شیروانی«  زیر  در  »چراغی  نمایش 
سوم  چهارشنبه،  روز  از  رمضانیان  رامین  کارگردانی 
بهمن ماه در تماشاخانه شمایل به روی صحنه خواهد 

رفت.
در این نمایش بازیگرانی چون فرزانه جالئیان، امید 
ایفای  به  ثانی  لعل  حسن  و  رضایی  سارا  وحدت پور، 

نقش می پردازند.
»فردا  است:  آمده  نمایش  این  داستان  خالصه  در 
ویالی  شمال  می ریم  دوستامون  با  داریــم  ما  تولدم 

بابای پرویز. پرویز چند وقته که ...«.
دستیار  روحی،  احسان  نمایش  کارگردان  مشاور 

کارگردان حسن لعل ثانی، عکاس و طراح پوستر رضا 
عبدالهی، آهنگ سازی و صدا امید موسوی، برنامه ریز 
طراح  شــاد،  زهــرا  مجازی  مسئول  سلیمانی،  علی 
صحنه علی فالحت، مدیر هماهنگی مجتبی ساقی، 
گروه  مجازی  تبلیغات  و   جعفریان  سجاد  نور  طراح 
نورمحمدی( هستند. همچنین  هنری دراما )محسن 
موسسه آموزش عالی خاوران حامی این نمایش است.
نمایش »چراغی در زیر شیروانی« از روز چهارشنبه، 
تماشاخانه  در   1۸:30 ساعت  از  و  بهمن ماه  سوم 
عالقه مندان  رفــت.  خواهد  صحنه  روی  به  شمایل 
مشهدگیشه  سایت  به  بلیت  رزرو  جهت  می توانند 

مراجعه کنند.
تماشاخانه شمایل مشهد بین سناباد 45 و 47 واقع 

شده است.

فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
شهر  ــورای  ــ شـ ــمــاعــی  اجــت و 
برنامه  در  گفت:  مشهدمقدس 

10 عملیاتی  ساخت  مشهد  شهرداری   1400-۹7
در  کم برخوردار  مناطق  بویژه  و  شهر  سطح  در  فرهنگسرا 

پیش بینی شده است.
احسان اصولی روز یکشنبه و در حاشیه بازدید از پروژه ها 
و اقدامات فرهنگی اجتماعی واقع در منطقه 4 شهرداری 
مشهد به گفتگو با خبرنگار ما پرداخت و افزود: تحقق شهر 
انسان محور و استفاده از ظرفیت های تمامی مناطق، بویژه 
مناطقی که در زمینه سرانه ها و زیرساخت های حوزه های 
مختلف از شرایط نامناسبی برخوردارند، یکی از رویکردها 
و راهبردهای مهمی که شورای پنجم بدنبال آن بوده و در 

سطح مناطق نیز در حال پیگیری است.

اصولی با بیان اینکه در منطقه 4، ظرفیت ها و پتانسیل 
های درونی و ذاتی بسیار زیادی وجود دارد که از آنها باید 
به بهترین شکل بهره برد، گفت: شناسایی این ظرفیت ها و 
ایجاد فضا و بستری مناسب و همچنین استفاده از پتانسیل 
های درون منطقه می تواند موجب شکوفایی بیشتر منطقه 

شود و نیازی به محرک های بیرونی نخواهیم داشت.
در  منطقه  این  انــدک  سهم  به  اشــاره  با  ادامــه  در  وی 
در  کرد:  تصریح  فرهنگی،  های  زیرساخت  سرانه  زمینه 
ساخت  مشهد  شهرداری   1400-۹7 عملیاتی  برنامه 
10 فرهنگسرا در سطح شهر و بویژه مناطق کم برخوردار 
به  مربوط  اعتبارات  امیدواریم  است؛  شده  پیش بینی  در 
مطالعه و مشاوره احداث فرهنگسرا در منطقه 4 در بودجه 
سال آینده گنجانده شود و شاهد کلنگ زنی فرهنگسرا در 

این منطقه باشیم.

»چراغی در زیر شیروانی« در تماشاخانه شمایلساخت یک رواق جدید در حرم مطهر رضوی
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد خبرداد:

پیش بینی ایجاد 10 فرهنگسرا در برنامه عملیاتی 97-1400

گفت وگوی صریح با رئیس اداره ارشاد مشهد؛

هیچکس در مشهد با کنسرت مخالف نیست

فرصت ها و چالش های »بیمه سالمت«

و  فرهنگ  کل  اداره  سینمایی  و  هنری  معاون 
احتمال  به  گفت:  رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد 
در  فجر  فیلم  جشنواره  فیلم   22 هر  درصد،   ۹0

مشهد اکران خواهد شد.
فیلم های  اکران  خصوص  در  محمدی  محمدرضا 
جشنواره فیلم فجر در مشهد افزود: در حال تالش 
جشنواره  فیلم   22 هر  که  هستیم  مورد  این  در 
تعداد  اکران شود. ضمنا  و  یافته  راه  به مشهد  فجر 
فیلم هایی که تهران در اختیار ما می گذارد، حدود 
تعداد  با  این رقم  مابه التفاوت  و  بود  اثر خواهد   14
مشهد  به  انتقال  و  اکــران  برای  باید  فیلم ها  کل 
احتمال  به  که  شود  تامین  آن  هزینه  و  خریداری 
خواهد  رخ  مشهد  در  اتفاق  این  درصد   ۹0 باالی 

داد.
برای  مشهد  سینما های  امکان  مــورد  در  وی 
در  فجر  جشنواره  فیلم های  کارگردانان  با  صحبت 
این  کرد:  بیان  مشهد  در  فیلم ها  این  اکران  جهت 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  کانال  از  حتما  باید  امر 
یک  که  آن جا  از  و  بیفتد  اتفاق  رضوی  خراسان 
بود،  خواهد  استان  در  هنری  و  فرهنگی  رویداد 
سازمان  به  توجه  با  و  بوده  کل  اداره  این  نظر  زیر 

امکان محقق خواهد شد. این  سینمایی 
و  فرهنگ  کل  اداره  سینمایی  و  هنری  معاون 
در  که  این  بیان  با  رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد 
بیشتر  سهمیه  گرفتن  برای  تهران  با  رایزنی  حال 
هستیم،  فجر  جشنواره  فیلم های  اکران  سالن های 
بوده  این  بر  تهران  تصمیم گیری  بنای  کرد:  عنوان 
که در مرکز هر استان دو سالن در نظر گرفته شود 
بیان شده است؛  تعداد  نیز همین  برای مشهد  که  
سوم  سالن  گرفتن  بر  مبنی  رایزنی هایی  البته 
صورت دادیم که این امر تقریبا قطعی شده و طی 
سالن  تا  شد  خواهد  ابالغ  ما  به  اخیر  روز  دو  یکی 
اطلس  و  هویره  سالن  دو  به  نیز  را  سیمرغ  سینما 

اضافه کنیم.  فیلم های جشنواره  اکران  برای 
داد:  ادامــه  خود  سخنان  تکمیل  در  محمدی 
شانزدهمین  دبیرخانه  جلسه  فــردا  احتماال 
را  و کار  را تشکیل داده  استان  فیلم فجر  جشنواره 

به صورت رسمی آغاز خواهیم کرد.
همزمان  مشهد  فجر  فیلم  جشنواره  شانزدهمین 
از  تهران  در  فجر  فیلم  جشنواره  سی وهفتمین  با 

برگزار خواهد شد. دهم بهمن ماه 

خبر
معاون هنری ارشاد اسالمی استان خبر داد؛

مشهد در یک قدمی برگزاری کامل 
جشنواره فیلم فجر

انتشار آگهی های دولتی در انحصار وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی؛

توزیع آگهی تمام دستگاه ها اعم از 
شهرداری ها به ادارات ارشاد واگذار شد

دیوان عدالت اداری با صدور رایی بر قانونی بودن 
ارسال آگهی های عمومی و دولتی به وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی برای انتشار در مطبوعات تاکید کرد.
های  دستگاه  و  نهادها  دیــوان،  این  رای  براساس 
و  ها  بیمه  بانکها،  ها،  دادگستري  جمله  از  دولتی 
به  خود  های  آگهی  ارسال  به  موظف  ها   شهرداري 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهند بود.
پیش از این علیرغم الزامي بودن ارسال آگهي هاي 
ارگان هاي دولتي و عمومي به وزارت فرهنگ و ارشاد  
اسالمی براي درج در کلیه نشریات کشور، بسیاري از 
نهادها و دستگاه هاي اجرایي چندان توجهي به آن 
به  اقدام  خود  به  وابسته  نشریات  در  اغلب  و  ننموده 
آگهي هاي دانشگاه  انتشار  آگهي مي کنند.  انتشار 
آزاد در روزنامه فرهیختگان، آگهي هاي سازمان هالل 
احمر در روزنامه شهروند و آگهي هاي شهرداري تهران 
در روزنامه همشهري که همگي روزنامه هاي وابسته به 

این ارگانها هستند، از جمله این موارد است. 
تداوم این روند آنهم در شرایطي که مطبوعات کشور 
به  وابسته  غیر  و  خصوصي  بخش  نشریات  خصوصا 
نهادهاي دولتي و عمومي با بحران شدید مالي دست و 
پنجه نرم مي کنند با اعتراض اهالی مطبوعات مواجه 

شده است.
در اقدامات اخیر نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به وزیر کشور  به شماره 400۸17/۹7_21/10/۹7 

به شرح زیر ارسال شده است:

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور

با سالم و احترام
به  اداری  عدالت  ــوان  دی میرساند  استحضار  به 
 ۹70۹۹70۹0601251 شماره  دادنامه  موجب 
مورخ20/0۸/۹7) پیوست( الزام تمامی دستگاه های 
اجرایی از جمله موسسات عمومی غیردولتی به درج 
آگهی های مطبوعاتی از طریق وزارتخانه را قانونی و 
مطابق با بند 5 از ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی دانسته است، لذا خواهشمند 
طریق  از  شده  یاد  قانونی  الزام  فرمایید  دستور  است 
و   استان  اجرایی  کلیه دستگاه های  به  ها  استانداری 
تا  شود  ابالغ  کشور  سراسر  های  و شهرداری  شوراها 
برای انتشار کلیه آگهی های خود صرفًا از طریق اداره 
و  تهران  در  داخلی  های  خبرگزاری  و  مطبوعات  کل 
ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در سایر استان ها 

اقدام گردد.

خبر

خبر

خبر

عبداهلل کوثری:

افزایش بار فرهنگی شهر، نشاط  آور است

کتاب تزئینات معماری بارگاه حضرت رضا )ع( کتاب شد

عبدالله کوثری گفت: افزایش بار فرهنگی شهر، نشاط 
مرکز  دیرباز  از  که  آن هم در شهری  مــی آورد  با خود  را 

فرهنگی بوده است.
به گزارش ایسنا، این مترجم پیشکسوت درخصوص 
کمبود نشاط در مشهد اظهار کرد: شهر مذهبی ویژگی 
اما در عین حال  هایی  دارد که تردیدی در آن نیست 
فراموش نکنیم که مشهد از همان زمان که امام رضا در 
اینجا دفن شدند مرکز فرهنگی هم بوده. این طوس به 
خاطر فردوسی چشم و چراغ ایران بوده است. بنابراین 
وقتی می گوییم خراسان، بیش از هر چیز توس و نیشابور  
در نظر ما می آید و قبل از هر چیز برای مِن ایرانی فردوسی.

وی ادامه داد: شهر فردوسی باید بیشتر از این نشان از 
ایرانیت و از فردوسی داشته باشد.شهر، شهر ثروتمندی 
چطور  اما  هستند  پولدار  و  کرده  تحصیل  است.همه 
می شود جز در سجادشهر )بولوار سجاد( نشاط جوانی 
نمی بینیم و چهار خیابان آن طرف تر که می رویم پرنده پر 

نمی زند این جوانانی که به سجاد شهر می روند چندتاشان 
سمت کتابفروشی ها می آیند؟

بیرون  در  اما  می زنند  بشکن  خانه  در  مشهد  مردم 
چهره های عبوس دارند

وی با اشاره به اینکه »نشاط یعنی اینکه مردم در شهر که 
راه می روند لبخند داشته باشند«،ادامه داد: من نمی دانم 
چقدر در اینجا محدودیت پخش موسیقی است اما فقط  
البته طبیعی است که وقتی  مسئله موسیقی نیست. 
این موضوع روی روحیه  را ممنوع کنیم  خیلی چیزها 
مردم شهر هم تاثیر می گذارد؛ اما مسئله این است که 
وقتی از درون نشاط نداریم نمی توانیم آن را به دیگران  القا 
کنیم. مردم مشهد  در خانه بشکن می زنند اما  در بیرون 
چهره های عبوس و مصیبت رسیده می گیرند این عادت 

بدی است. چرا نباید بیرون بخندیم؟
این مترجم خاطرنشان کرد:هرجا جوانان جمع شوند 
نشاط مــی آورد. البته نه اینکه هر کدام گوشی بدست 

بگیرند بلکه دور هم جمع شوند کتاب بخوانند و در مورد 
کتاب حرف بزنند. وقتی جوانی هیچ چیزی برای گفتن 
ندارد جز اینکه  به گوشی رجوع کند و حرف بزند این 
طبیعی است که برای من 70 ساله جذابیتی نخواهد 

داشت که کنارش بشینم.
مردم بیشتر اهل توس باشند

کوثری تصریح کرد: بار فرهنگی شهر وقتی باال رود 
نشاط را با خود می آورد. شما بروید سر قبر حافظ ببینید 
چه خبر است. غلغله جمعیت است. هر کس می آید 
مشهدی ها  که  درحالی  است.  گرفته  دستش  حافظ 
در مورد توس چنین رفتاری ندارند. من از مردم دعوت 

می کنم که بیشتر بجنبند و بیشتر اهل توس باشند.
وی درخصوص اینکه »درحال حاضر توجه به کتاب 
به  افزایش توجه  یا خیر؟«، گفت:  خوانی بیشتر شده 
کتاب خوانی را نمی بینم. االن با چند مشکل مواجهیم؛ 
گران شدن کتاب، آشفتگی مردم، ناامنی اقتصادی و... 

باعث شده حوصله برای کتاب کمتر شود. من در این 30 
سال اخیر افزایش چشمگیری در عشق به مطالعه ندیدم.

کتاب  تعمقی به انسان می دهد که مانیتور نمی دهد
این مترجم درمورد اینکه »آیا کتاب می تواند با وجود 
ابزارها و رسانه های جدید جایگاه خود را حفظ کند؟«، 
عنوان کرد: این موضوع حتما برای کسانی که معطلند که 
کتاب را رها کنند تاثیر خواهد داشت ولی خاصیت کتاب 
این است که تعمقی به تو می دهد که مانیتور نمی دهد. 
بنابراین مانیتور جای کتاب را نمی گیرد. گرچه ما حتما 
و  نمی توانیم جنگ  ولی  استفاده کنیم  مانیتور  از  باید 
صلح را با مانیتور بخوانیم. بنابراین  کتاب جای خودش 
باید باشد و خواهد بود فقط باید خوانده شود که خوانده 

نمی شود.
در  نیاز جامعه، کتاب خوب  یادآور شد: 10برابر  وی 
این مملکت هست اما مشکل مردم هستند که کتاب 

نمی خوانند.

کتاب تزئینات معماری بارگاه حضرت رضا)ع( نوشته میثم 
جاللی منتشر شد.

تزئینات  کتاب  گفت:  اش  کتاب  ــاره  درب جاللی  میثم 
معماری بارگاه حضرت رضا)ع( نتیجه دو سال کار پژوهشی 
میدانی، سندی و کتابخانه ای فشرده تعدادی از پژوهشگران 
هنر و معماری اسالمی است. وی ادامه داد: مجموعه ای 
از آماده سازی آن از یک سو، پر کردن  ارزشمند که هدف 
گوشه ای از َخألهای موجود در حوزه مطالعات هنر و معماری 
حرم رضوی بوده و از سوی دیگر تالش شده تا قسمتی از 
نیازهای پژوهشی محققان را پاسخ دهد.جاللی افزود: در 
این اثر به رغم همه تنگناها و محدودیت ها، سعی شده تا با 

تکیه بر مطالعات و بررسی های میدانی، انبوهی از اطالعات 
بکر و روزآمد جمع آوری و با دقت علمی باال تدوین و تألیف 
شود. وی اظهار کرد: کتاب تزیینات معماری بارگاه حضرت 
رضا)ع( شامل ُنه فصل است که در هر فصل یکی از تزیینات 
و  بررسی  آن  با  یا موضوعات مرتبط  معماری حرم رضوی 
معرفی شده است، این تزیینات شامل گچ بری، کاشی کاری، 
نقاشی، حجاری، منبت کاری، مقرنس و کاربندی است. این 
نویسنده گفت: در فصل نخست کلیات گچ بری، پیشینه 
امام  تزیینات گچ بری حرم  نهایت  و در  گچ بری در مشهد 
رضا)ع( مورد بررسی و معرفی قرار گرفته است و در فصل دوم 
مؤلف به معرفی کاشی کاری های دوره های مختلف تاریخی 

و شاخص ترین آثار برجای مانده از آنها در حرم امام رضا)ع( 
پرداخته شده است. وی افزود: در فصل سوم، کتیبه نگاری 
در بارگاه رضوی را به چهار دوره تقسیم شده و بر این اساس 
به تجزیه و تحلیل ویژگی های هر دوره پرداخته شده است ، 
یکی از تزیینات عمده در حرم امام رضا)ع(، حجاری است که 

موضوع فصل چهارم این کتاب است. 
جاللی ادامه داد: تزئینات نقاشی در حرم امام رضا)ع( 
موضوعی است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده و فصل 
پنجم کتاب را در بر می گیرد و یکی از تزئینات ظریف به کار 
رفته در حرم رضوی، منبت کاری است که در فصل ششم به 
پیشینه و جایگاه این هنر در حرم مطهر به آن پرداخته شده 

است. به گفته وی هنر مقرنس و کاربندی در حرم رضوی، 
آخرین هنری است که در این کتاب مورد بررسی و تحقیق 
قرار گرفته و در نهایت فصل هشتم و نهم کتاب به مفهوم و 
چگونگی نمود حکمت و زیبایی در تزیینات معماری حرم امام 

رضا)ع( اختصاص دارد. 
گفتنی است کتاب تزیینات معماری بارگاه حضرت رضا)ع( 
به صورت نفیس، تمام رنگی بر روی کاغذ گالسه و در 464 
پژوهش های  بنیاد  و توسط  زیر نظر میثم جاللی  صفحه 
اسالمی آستان قدس رضوی در سال 13۹7 به چاپ رسیده و 

در اختیار عالقمندان قرار گرفته است.
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مانور دوساالنه طرح اضطراری، روز یکشبنه 30 دی ماه در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار شد

در روزگار کنونی که قدرت خرید مردم به شدت 
کاهش یافته ، اگر در این شرایط هم یکی از افراد 
خانواده دچار بیماری و دردی شود هزینه های 
درمانی باری اضافه بر دوش خانواده ها خواهد 
شد؛ در همین راستا دولت سیاست های بیمه ای 
متعددی را برای کاهش هزینه های درمانی تدبیر 
و اجرایی کرد که تاسیس سازمان بیمه سالمت 
درمانی  بیمه های  تمام  تجمیع  هدف  با  ایران 
پایه کشوربا کمترین میزان پرداخت حق بیمه 
برای تحت پوشش قرار گرفتن افراد یکی از این 
سیاست ها بود و این طرح از طرف مردم نیز با 
از هم وطنان  بسیاری  و  روبرو شد  زیادی  اقبال 
توانستندتحت پوشش بیمه سالمت همگانی قرار 
بگیرند و سازمان بیمه سالمت ایران توانست در 
کاهش هزینه های درمان موفق عمل نماید و بار 
هزینه ای درمان را به شدت کاهش دهد. اگرچه 
که خروجی تاسیس این سازمان برای عامه مردم 
بسیار مفید بود اما بار بسیار سهمگینی را بر دوش 
این سازمان گذاشت تا آن جا که چندی پیش در 
همایش کشوری بیمه سالمت شاهد انتقادات 
سازمان  این  ارشد  مسئولین  دل گیری های  و 
از تخصیص بودجه سال13۹۸ به این سازمان 
بودیم. حال آنکه این دل خوری ها و محدودیت ها 
اتفاق تازه ای در سازمان بیمه سالمت ایران نیست 
با  .سازمان بیمه سالمت ایران سال۹6 خود را 
توجه به بودجه اندکی که به این سازمان اختصاص 
داده بودندآغاز نمود و در نهایت با معوقات و تاخیر 
بسیاری که در پرداخت به دانشگاه ها و حوزه های 
 ، داروســازان  اعتراض  پذیرای  داشت  درمانی 
روند در سال  این  و دانشگاهیان شد.  پزشکان 
۹7 باز هم تکرار شد و بودجه اختصاصی به این 
نداد.  را  هزینه ها  کفاف  نیز  امسال  در  سازمان 
اما این سازمان تمام تالش خود را انجام داد تا 
بتواند با تدابیر مدیریتی خاص منابع خود را با 
کمترین میزان تاخیر پرداخت نماید و از انباشت 
بدهی ها و معوقات هزینه های درمانی جلوگیری 
نماید و حاال با شروع فصل تعیین بودجه باز هم 
این نگرانی ها برای سازمان بیمه سالمت ایران 
تشدید شده و در تب و تاب  تخصیص بودجه ای 
نزدیک به واقعیت برای خود می باشد. در راستای 
نگرانی های بوجود آمده برای مسئولین کشوری 
از  تن  چند  با  اعتبارات  حوزه  در  سازمان  این 
پزشکان دانشگاهی و نیز نمایندگان مجلس به 
گفتگو نشسته و در مورد لزوم واقعی دیدن بودجه 

این سازمان سخن گفتیم و شنیدیم و در ادامه به 
آن چه گفته شد می پردازیم:

واقعی بودن بودجه بیمه سالمت؟
رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص 
سالمت  بیمه  آینده  سال  بودجه  بودن  واقعی 
گفت: این واقعی بودن بستگی به حمایت دولت 
و مسئولین دارد چرا که در شرایط کنونی که بیمه 
بدهی بسیاری به دانشگاه ها دارد و اگر بیمه توان 
آورد  دست  به  را  دانشگاه ها  مطالبات  پرداخت 
مالی  رفع چالش های  فراوانی در جهت  کمک 

دانشگاه ها ، پزشکان و مراکز درمانی می شود.
دکتر محمد رضا دارابی افزود: اگر بر اساس 
طرح تحول نظام سالمت، سرانه درمان واقعی 
اساس  بر  را  خــود  اعتبارات  بیمه ها  و  شــده 
به این  هزینه کرد پرداخت کنند دیگر مشکلی 
شکل و شمایل نداریم و تمام بحث ما نداشتن 
پول در خزانه بیمه ها است که از این طریق بتوانند 
معوقات خود را پرداخت کنند و ما نیز به تبعیت از 
آن قادر باشیم مطالبات پزشکان را پرداخت کنیم.
رییس دانشکده علوم پزشکی تربت جام نظرات 
کرد:  اعالم  این گونه  خصوص  این  در  را  خود 
اگربخواهیم طرح تحول سالمت که بزرگ ترین 
دستاورد دولت تدبیر و امید بوده را به سرمنزل 
تقویت سازمان  باید در جهت  مقصود برسانیم 

بیمه سالمت ایران گام برداریم.
به  توجه  با  داشــت:  اظهار  افکار  دکترمحمد 
بودجه ای که در سال ۹6 و ۹7 به بیمه سالمت 
ادامه  روش  و  راه  این  اگر  شد  داده  اختصاص 
پیدا کند به نظر می رسد که نتوانیم ماموریتی که 
هدف طرح تحول سالمت بوده است یعنی ایجاد 
عدالت و دسترسی سریع مردم به خدمات درمانی 
ماموریت  این  تحقق  برای  پس  دهیم.  انجام  را 
می بایست بودجه بیمه سالمت تقویت شده و 

افزایش پیدا کند.
طرح تحول سالمت در گرو پویایی سازمان بیمه 

سالمت و حمایت مسئولین و دولت
دارابی با اشاره به اثرات مثبت تاسیس سازمان 
بیمه سالمت ایران، نتایج افزایش حمایت دولت 
از بیمه همگانی سالمت و طرح تحول سالمت 
سالمت  تحول  طرح  داد:  توضیح  این گونه  را 
یکی از اولویت های دولت تدبیر و امید است که 
باید دارای منابع مالی پایداری باشد در غیر این 
صورت این طرح نمی تواند آن طور که باید و شاید 

به حیات خود ادامه دهد.
تامین  و  ادامه داد: بیمه های سالمت  دارابی 

اجتماعی قسمتی از منابع مالی پایدار هستند و 
بیمه سالمت همگانی رایگان باید تنها در اختیار 
کسانی قرار بگیرد که توان مالی پرداخت حق 
بیمه را ندارند و دیگر افراد که این توانایی مالی 
را دارند موظف اند تا حق بیمه خود را پرداخت 

کنند.
محمد افکار در ادامه سخنان دارابی در خصوص 
افزایش حمایت دولت از بیمه سالمت گفت: در 
صورت ایجاد هماهنگی مطلوب بین مجلس و 
دولت با هدف تقویت منابع مالی سازمان بیمه 
که  سالمت  نظام  تحول  طرح  ــران،  ای سالمت 
طرحی بزرگ و قابل دسترس است محقق خواهد 
شد که لزوم تحقق آن تامین منابع مالی مناسب 

و افزایش بودجه از طرف دولت محترم می باشد.
مدیریت منابع بیمه سالمت؟

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نقش ارایه 
دهندگان خدمت و بیمارستان ها و درمانگاه ها 
در مدیریت منابع مالی سازمان بیمه سالمت را 
به این شکل تشریح کرد: بدیهی است کسانی 
که ارایه خدمت دارند باید در مقابل ارائه خدمات، 
صورت  در  و  کنند  دریافت  را  خود  مطالبات 
پرداخت به موقع این مطالبات انگیزه کار در افراد 
بیشتر شده و این افراد در جهت باالبردن کیفیت 

کار خود می کوشند.
رییس دانشکده علوم پزشکی تربت جام نیز در 
خصوص نقش ارائه دهندگان خدمات گفت: ما 
در ارائه خدمت یک خریدار خدمت داریم که بیمه 
شدگان سالمت بوده و یک ارایه دهندگان خدمت 
و  هستند  درمانی  پرسنل  و  پزشکان  که  داریم 
مهم ترین نقش در بحث هزینه های درمان را ارائه 

دهندگان خدمت دارند.

تشویق ارایه دهندگان خدمت به صرفه جویی 
ارایه  بتوانیم  اگر  کــرد:  تاکید  افکار  محمد 
دهندگان خدمت را به سمت روش های جدید 
و صرفه جویی در هزینه ها سوق داده و تشویق 
هموارتر  سالمت  بیمه  خدمات  مسیر  کنیم، 
می شود و در نتیجه با مشکالت کم تری مواجه 
خواهد شد به این معنا که اگر مدیریت هزینه ها 
از طرف پزشکان و کادر درمانی انجام بگیرد بیمه 
سالمت می تواند خدمات گسترده تری را به مردم 

ارائه دهد.
چگونگی همکاری انجمن های پزشکی

دکترمحمد افکاررییس دانشکده علوم پزشکی 
تربت جام گفت: یکی از مشکالت طرح تحول 
سالمت و یکی از نیازهای اساسی بیمه سالمت 
همکاری انجمن های علمی با این طرح بوده تا 
باعث پشتوانه فکری بیمه سالمت و طرح تحول 
سالمت باشند که متاسفانه در این زمینه هیئت 
پزشکی علی  انجمن های  و  دانشگاه ها  علمی 
رغم همکاری ها  وپیگیری های انجام شده نتایج 
مورد انتظار حاصل نشده است و به همین دلیل تا 
کنون نتوانستیم در مدیریت هزینه ها موفق عمل 

نماییم.
دکتر محمدرضا دارابی رییس دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد در پایان سخنان خود با اشاره به 
خدمت رسانی  استمرار  به  سالمت  بیمه  عالقه 
افزود:  بیمه شدگان  به  ارائه خدمات مطلوب  و 
بیمه سالمت با تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد 
هرنوع پوشش بیمه ای در قالب بیمه سالمت 
همگانی و بیمه ایرانیان و دیگر بیمه ها،چراغ امید 
و نقطه اتکا مردم در زمان بیماری هستند و مردم 
پرداخت می کنند  را  بیمه خود  امیدی حق  به 

که بیمه در شرایط ضروری و مورد نیاز به کمک 
مردم آمده و از بار سنگین هزینه های درمانی که 
بر دوش مردم در آن زمان بوجود می آید بکاهند 
و امید است دولت محترم بتواند مطالبات بیمه و 
سرانه درمان را پرداخت کند تا بیمه ها بتوانند این 
مبالغ را در اختیار بیمارستان ها و ارائه کنندگان 
خدمت قرارداده تا چرخه ارائه خدمات بصورت 

مطلوب ادامه یابد.
نظر نمایندگان استان در مجلس

و  دانشگاهها  مسئولین  با  مصاحبه  ادامه  در 
دانشکده های علوم پزشکی،به مصاحبه باتنی 
در  رضوی  خراسان  استان  نمایندگان  از  چند 
مجلس شورای اسالمی نیز پرداختیم تا در جهت 
دل نگرانی و چالش های پیش روی مدیران بیمه 

سالمت راه حلی را دریافت کنیم.
خصوص  در  درگز  شهرستان  مردم  نماینده 
نقش ارائه دهندگان خدمات سالمت گفت: هر 
چه نظارت و اشراف مدیریتی بر ارائه  دهندگان 
خدمت در حوزه سالمت بیشتر باشد شاهد ارتقاء 

و بهبودشاخص ارائه خدمات خواهیم بود. 
عبدالله حاتمیان افزود: میانگین عملکرد ارائه 
دهندگان خدمت در حوزه سالمت مثبت ارزیابی 
می شود اما در خیلی از موارد اشراف و نظارت 
می بایست افزایش پیدا کند تا به بهبود عملکرد و 

در نتیجه رضایت مردم بیانجامد.
و  کاشمر  بردسکن،  شهرهای  مردم  نماینده 
خلیل آباد در خصوص واقعی بودن بودجه بیمه 
سالمت برای سال آینده اظهار داشت: با توجه به 
محدودیت درآمدی که در سال آینده گریبان گیر 
دولت خواهد بود ، مطابق قانون اساسی کشور 
حفظ امنیت و سالمت وظیفه اصلی حاکمیت 
بوده و دولت در تالش است تا سهم سالمت را 
این  کنار  ودر  کرده  مطابق سال گذشته حفظ 
بیمه  برای سازمان  نیز  افزوده  ارزش  سهم یک 

سالمت قایل شود .
بهروز بنیادی ادامه داد: هدف اصلی حمایت 
از  پرداخت  کاهش   ، بیمه ها  تقویت  از  دولت 
جیب مردم ، تسهیل دسترسی مردم به پزشکان 
ارائه  سطح  افزایش  هم چنین  و  متخصصین  و 

خدمات پزشکی و بیمارستانی است.
این فوق تخصص اطفال و نماینده مردم تصریح 
کرد: زیربنای توسعه کشور وجود نسل سالم است 
که بیمه سالمت به عنوان مهم ترین عنصر تاثیر 

گذار در این حوزه می تواند فعالیت کند.
وی در خصوص چگونگی نقش ارائه دهندگان 

خدمت در مدیریت منابع تصریح کرد: ما در بحث 
سالمت نمی توانیم پزشکان و سایر ارایه دهندگان 
خدمات را محدود کنیم اما باید عدالت در توزیع 
سالمت و دسترسی مردم به امکانات و تجهیزات 

پزشکی را حتما رعایت نماییم.
نماینده مردم مشهد و کالت و عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی در خصوص 
بودجه بیمه سالمت برای سال جاری گفت: من 
به همکارانم در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون 
تلفیق بودجه ۹۸ این پیشنهاد را مطرح کرده ام 
که برای این که یک درصد مالیات سالمت که 
مبلغ قابل توجهی هم هست، دقیقا به هدفی 
از  را  آن  کل  برسد،  کــرده،  اراده  قانونگذار  که 
طریق بیمه سالمت به وزارت بهداشت بدهیم. 
همان قانونی که یک درصد مالیات سالمت بر 
کاالها و خدمات وضع کرده، تصریح کرده است 
که این مبلغ به هیچ وجه نباید صرف هزینه های 
جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
شود. اگر ما این مبلغ را از طریق بیمه به وزارت 
بهداشت بدهیم، با توجه به این که بیمه شدگان 
جامعه  ضعیف  اقشار  از  عموما  سالمت  بیمه 
هستند، مطمئن خواهیم شد که این پول به جا 
مصرف می شود. بخصوص که این بیمه عمدتا با 
بیمارستان های دولتی کار می کند و تزریق پول 
به این نوع از بیمارستان ها از اهمیت بیشتری 
زاده  حسین  است.محمدحسین  بــرخــوردار 
بحرینی افزود: البته این پیشنهاد یک نکته هم 
دارد و آن این است که کل این پول باید توسط 
سالمت،  بیمه  سازمان  دستور  طبق  و  خزانه 
و  داروخانه ها  پزشکان،  بیمارستان ها،  به  عینا 
سایر مراکز طرف قرارداد بیمه سالمت پرداخت 
قرار  سالمت  بیمه  اختیار  در  مستقیما  و  شود 
مالیات  که  این  کار، ضمن  این  با  ما  نمیگیرد. 
چرخه  ایم،  داده  قرار  خود  جای  در  را  سالمت 
مالی سازمان بیمه سالمت را هم ترمیم خواهیم 
کرد.دیگرنماینده مردم مشهد و کالت در مجلس 
شورای اسالمی،نصرالله پژمان فر افزود: در بحث 
نظام ارجاع باید با همکاری وزارت بهداشت در 
راستای منابع پایدار اقدامات جدی انجام شود 
به تخصیص  نسبت  وامیدواریم فضای مجلس 
بودجه سازمان بیمه سالمت ایران مناسب باشد.
حوزه  خصوص  در  متاسفانه  کرد:  تصریح  وی 
سالمت در مجلس شورای اسالمی بی تدبیری 
انجام می شود و باید با توجه به ظرفیت مشهد و 

خراسان توجه ویژه ای به آن انجام شود.

عکس:عادل یل



شهرداری های  سازمان  رییس  تقدیر 
کشور از مدیرهسته گزینش شهرداری 

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 
به واسطه عملکرد مطلوب در حوزه تحقق سیاست ها 
از  کشور  وزارت  گزینش  مرکزی  هیأت  برنامه های  و 

مدیر هسته گزینش شهرداری مشهد تقدیر کرد.
امور  توسعه  و  عمران  معاون  جمالی نژاد،  مهدی 
سازمان  رییس  و  کشور  ــر  وزی روستایی  و  شهری 
و  زحمات  از  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها 
هسته  مدیریت  در  حسامی  حسین  تــالش هــای 
گزینش شهرداری مشهد مقدس تقدیر به عمل آورد.

ماه  دی  پانزدهم  تبریک  ضمن  تقدیرنامه  این  در 
سالروز فرمان تاریخی امام خمینی رضوان الله علیه 
صورت  تالش های  و  پیگیری ها  از  گزینش،  امر  در 
گرفته در جهت تحقق سیاست ها و برنامه های هیأت 
مرکزی گزینش وزارت کشور در زمینه جذب نیروهای 
متعهد و کارآمد و نیز عملکرد مطلوب مدیریت هسته 
عمل  به  قدردانی  و  تشکر  مشهد  شهرداری  گزینش 

آمد.

ریال  میلیون   29 مشهدی  اتوبوسرانان 
وجه نقد را به صاحبانش برگرداندند

اتوبوسرانان بخش  اقدام خداپسندانه ای دیگر،  در 
به صاحبانش  را  نقد  ریال وجه  خصوصی 2۹میلیون 

برگرداندند.
مشهد  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
در اقدامی خداپسندانه امانت داری از سوی کارکنان 
از  بار  این  و  مشهد  شهری  درون  نقل  و  حمل  حوزه 
تبلور  خصوصی  بخش  اتوبوسرانان  از  تن  دو  سوی 

یافت.
سعید قادری پور اتوبوسران خط 23 شرکت همیاران 
بر  صاحبش  به  را  ریال  میلیون  از 10  بیش  مبلغ  که 

گرداند.
علیرضا  امانتداربود،  دیگری  اتوبوسران  چنین  هم 
دلیر اتوبوسران خط یک بی آر تی مشهد نیز، مبلغ 1۹ 
بود  اتوبوس جامانده  را که در  نقد  ریال وجه  میلیون 
فعاالن  به  اعتماد شهروندان  و  بر گرداند  به صاحبش 
را دو چندان  و نقل عمومی شهر مشهد  حوزه حمل 

کرد.

شورای  رییس  حیدری  محمدرضا  امــروز  صبح 
شهردار  کالیی  محمدرضا  و  مشهد  شهر  اسالمی 

مشهد با استاندار خراسان رضوی دیدار کردند.
به گزارش ایسنا محمدرضا حیدری رئیس شورای 
جلسه  خصوص  در  ایسنا  به  مشهد  شهر  اسالمی 
حضور  بدون  که  رضوی  خراسان  استاندار  با  خود 

خراسان  استاندار  گفت:  شد،  برگزار  خبرنگاران 
رضوی به عنوان نماینده دولت در استان ما حضور 
پیدا کردند و ما وظیفه داشتیم که از ایشان استقبال 

کنیم.
وی عنوان کرد: در این جلسه گزارشی از آخرین 
مسائل،  و  کردیم  ارائــه  شهری  مدیریت  وضعیت 
برای  را  پیرامون مسائل شهری  برنامه های  و  پژوه ها 

ایشان بازگو کردیم.
گفت:  مشهد  شهر  اســالمــی  ــورای  شـ رییس 
همچنین در خصوص مشکالت حوزه مسائل شهری 
از ایشان کمک خواستیم که به عنوان نماینده عالی 

دولت ما را یاری کنند.
همراهی  و  تعامل  خوشبختانه  کرد:  تصریح  وی 
است  خوبی  بسیار  تعامل  دولت  و  شهری  مدیریت 
استفاده  ظرفیت ها  این  ار  بتوانیم  که  امیدواریم  و 

کنیم.
موارد  این  بر  عــالوه  کــرد:  خاطرنشان  حیدری 
مسائل  خصوص  در  ــوی  رض خــراســان  استاندار 
و  کرد  ارائه  را  آن  و  داشت  دیدگاه هایی  نیز  شهری 

قرار بر این شد که در حوزه حاشیه شهر و در حوزه 
اجتماعی  اقتصادی،  زمینه های  در  شهری  توسعه 
را  مشترکی  کارشناسی  کارهای  غیره  و  فرهنگی  و 
انجام و ایشان قول همراهی و کمک را به ما داده اند.

با  گفت وگو  در  نیز  کالیی  محمدرضا  ادامــه  در 
با  امروز  جلسه  اصلی  محورهای  خصوص  در  ایسنا 
دیدار  این  کرد:  اظهار  رضوی،  خراسان  استاندار 
برای  موفقیت  آرزوی  و  تبریک  عرض  برای  بیشتر 

ایشان انجام گرفت.
وی ادامه داد: باالخره نیمی از جمعیت و امکانات 
استان در شهر مشهد وجود دارد و این امر نیازمند 
یک همکاری جدی بین استاندار و مدیریت شهری 

است.
شهردار مشهد افزود: استاندار نیز در این جلسه 
توسعه گرایانه  حــوزه هــای  در  خــود  نقطه نظرات 
و  عمرانی  زیرساختی،  اقتصادی،  اجتماعی، 

خدمت رسانی به مردم مطرح کرد.
اینکه استاندار خراسان رضوی در  بیان  با  کالیی 
بخش اقتصادی پروژه هایی را تحت عنوان پروژه های 

کرد:  خاطرنشان  کردند،  مطرح  توسعه  پیشگام 
شورای اسالمی شهرداری نیز اعالم آمادگی کردند 
زمینه  خصوص  در  باشیم.وی  ایشان  خدمت  در  تا 
در  کرد:  تصریح  شهرداری،  با  استانداری  تعامالت 
عموم موضوعات استانداری به عنوان نماینده دولت 
و حاکمیت مشخصا می تواند سیاست گذاری الزم را 
انجام دهد. اما از مجموع جلسه امروز فکر می کنم 
که تمرکز آقای استاندار بر بازآفرینی شهری است و 
در این زمینه با ما نیز تعامل خواهند کرد. همچنین 
آقای  اصلی  پروژه های  از  یکی  شهری  بازآفرینی 
رییس جمهور است و این امر برای ما نیز بسیار مهم 
بوده و فکر می کنم که یک طرح ملی در بازآفرینی 

شهری با حمایت استانداری شکل خواهد گرفت.
شهردار مشهد در خصوص بلوار شهدا ارتش، بیان 
کرد: گیر این موضوع خارج از استان بوده و این امر 
شهرسازی  عالی  شورای  مصوبه  تصویب  نیازمند 
شد  خواهد  برگزار  بهمن ماه   ۸ آن  جلسه  که  است 
و  راه  وزارت  در  که  نگاهی  به  توجه  با  من  نظر  به  و 

شهرسازی وجود دارد این اتفاق رخ خواهد داد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان رضوی گفت: 36 اقامتگاه بوم  گردی 

دارای مجوز در این استان فعال است.
یوسف بیدخوری روز گذشته  در دیدار با فرماندار کاشمر 
افزود: در حوزه گردشگری شهرستانها مشکالتی وجود دارد 

که برای رفع آنها نیازمند همراهی فرمانداران هستیم.
وی اظهار داشت: سه اقامتگاه بوم گردی در کاشمر فعال 
است و پیش بینی می  شود تا نوروز سال آینده سه اقامتگاه 

دیگر در این شهرستان به بهره  برداری برسد.
وی گفت: تقاضا برای احداث هتل در شهرستانها کمتر 
است لذا اقامتگاه  های سنتی می  تواند مهمان  های محلی و 

گردشگران داخلی و خارجی را به خوبی پذیرش کند.
زیاد  بسیار  تاریخی  آثار  تعداد  افزود: هرچند  بیدخوری 
است اما اعتبارات کافی برای مرمت نداریم و انتظار داریم 

سرمایه گذاران در این زمینه کمک کنند.
بسیار  کاشمر  در  گردشگری  حوزه  داشت:  اظهار  وی 

مظلوم است به طوری که برای کاشمر مجوز هتل صادر شده 
اما بدون هماهنگی این مکان به جهاد دانشگاهی فروخته 
شده و اکنون برای مرکز آموزش  های کوتاه مدت این موسسه 

مورد استفاده قرار می  گیرد.
میراث  کل  اداره  نظر  زیر  مکان  این  اینکه  بیان  با  وی 
ایجاد  برای  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
هتل ساخته شد گفت: اما اکنون تخلف آئین نامه  ای صورت 

گرفته و بدون مجوز به جهاد دانشگاهی واگذار شده است.
بیدخوری همچنین به ساختمان هتل جهانگردی کاشمر 
که در سال 54 افتتاح شده اشاره کرد و افزود: این ساختمان 
که در بهترین مکان شهر احداث شده و تا 20 سال آینده 
نیاز شهرستان را جوابگو می باشد اکنون در اختیار سپاه 

پاسداران قرار دارد.
فرماندار کاشمر نیز در این دیدار گفت: با توجه به زائران 
بسیاری که سالیانه از بقاع متبرکه این شهرستان دیدن می 

کنند، نیازمند مکانهای اقامتی مناسب هستیم.

محمد علی نبی پور با انتقاد از نبود حتی یک هتل در این 
منطقه افزود: تنها واحد اقامتی موجود در این شهرستان 
مربوط به مرکز رفاهی فرهنگیان است و به رغم اینکه در حوزه 
اقامتی سرمایه گذاری خوبی صورت نگرفته اما می  توان از 

اقامتگاه بوم  گردی استفاده بهتری کرد.
وی با بیان اینکه اقامتگاه  هایی در دو روستای نامق و کریز 
بخش کوهسرخ و روستای فروتقه و قوژد در بخش مرکزی 
آماده بهره  برداری هستند اظهار داشت: با توجه به طبیعت 
و بافت تاریخی منحصر به فرد کوهسرخ بیشتر تاکید ما بر 

احداث اقامتگاه  های بوم  گردی در این منطقه است.
نبی  پور با انتقاد از بی  توجهی مردم به آثار و بافت تاریخی 
شهر  و  مرکزی  بخش  روستاهای  در  گفت:  مرکزی  بخش 

کاشمر فضاهای تاریخی و سنتی از بین رفته است.
وی افزود: کاروانسرایی در حاشیه میدان مرکزی این شهر 
وجود دارد که رها شده و بسیاری تالش می  کنند این مکان 
را تخریب کرده و ساختمانهای چند طبقه احداث کنند، 

ولی تاکنون هیچ حساسیتی نسبت به فضاهای تاریخی و 
فرهنگی در کاشمر نبوده و به همین خاطر به رغم قدمت 
بسیار تاریخی کاشمر فقط 23 اثر تاریخی آن به ثبت رسیده 

است.
وی اظهار داشت: در بخش گردشگری با توجه به ظرفیت 
مذهبی منطقه می توان برنامه ریزی خوبی داشت و درآمد 

خوبی کسب کرد.
واحدهای  احداث  را  شهرستان  اولویت  اولین  پور  نبی 
اقامتی به خصوص هتل عنوان کرد و گفت: تاکید ما بر حفظ 

بافت سنتی موجود است.
باره هتل جهانگردی کاشمر که در  فرماندار کاشمر در 
اختیار سپاه پاسداران قرار دارد افزود: در این زمینه صحبت 
هایی با فرمانده سپاه پاسداران انجام شده و آمادگی استفاده 

از این مکان به عنوان واحد اقامتی وجود دارد.
کاشمر در 22۸ کیلومتری مشهد واقع است.

شهر  شورای  یک  شماره  نظارتی  کمیته  رئیس  نایب 
سازمان  مدیرعامل  خوشبختانه  گفت:  مشهدمقدس 
تعیین  مرحله  در  اکنون  و  شده  مشخص  بازآفرینی 

اولویت بندی استقرار این دفاتر هستیم.
کمیته  جلسه  برگزاری  حاشیه  در  فیضی  رمضانعلی   
 4 منطقه  شهرداری  محل  در  که  یک  شماره  نظارتی 
برگزار شد، به گفتگو با خبرنگار ما پرداخت و اظهارکرد: 
وجود  مشهد  شهر  کم برخوردار  مناطق  مسائل  از  یکی 

باالست؛ شورای  بسیار  متراژهای  با  بالاستفاده  اراضی 
داشته  مصوبه ای  موضوع،  همین  پیرامون  مشهد  شهر 
که شهرداری مساعدت های الزم را برای تعیین تکلیف 
اعمال  10هزارمترمربع  از  بیش  وسعت  با  رها  اراضی 

کند.
اراضــی  ایــن  تکلیف  تعیین  اینکه  بیان  با  فیضی 
ساخت وسازهای  شکل گیری  از  مانع  بزرگ مقیاس 
توسعه  و  گسترش  و  ــدن  ش ــه  ــزدان ری غــیــراصــولــی، 

حاشیه نشینی می شود، گفتک خوشبختانه این مصوبه 
از سوی کمیته تطبیق فرماندرای مشهد نیز مورد تایید 

قرار گرفته و به شهرداری ابالغ خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام امری دراز مدت است 
که انتظار داریم بواسطه آن اراضی حاشیه شهر مشهد و 

حوزه های درآمدی 4 و 5 ساماندهی یابد.
کم برخودار  و  پیرامونی  مناطق  کمیسیون  رئیس 
شورای شهر مشهد در ادامه صحبت های خود اشاره ای 

هم به دفاتر تسهیل گری داشت و با بیان اینکه موضوه 
استقرار این دفاتر در جلسه اخیر کمیسیون مطرح شده 
بازآفرینی  است، گفت: خوشبختانه مدیرعامل سازمان 
نیز مشخص شده و اکنون در مرحله تعیین اولویت بندی 

استقرار این دفاتر هستیم.
مشارکت  با  که  کرد  امیدواری  اظهار  پایان  در  فیضی 
سازمان بازآفرینی تا پایان سال این مراحل اجرایی شود.

و رشتخوار در مجلس شورای  نماینده مردم خواف 
های  جاده  شدن  بانده  چهار  طرح  گفت:  اسالمی 
با  حیدریه  تربت  به  سنگان  و  نشتیفان  به  سنگان 
و وزارت  ایمیدرو، شرکتهای معدنی  مشارکت سازمان 

راه و شهرسازی اجرا می شود.
گو  و  در گفت  یکشنبه  روز  نگهبان سالمی  محمود 
معاونان  قبل  چندی  بازدید  دنبال  به  افــزود:  ایرنا  با 
از  تجارت  و  معدن  صنعت،  و  شهرسازی  و  راه  وزرای 
زیرساختهای مجتمع سنگان خواف مقرر شد با توجه 
به تردد بسیار وسایل نقلیه و ضرورت چهار بانده شدن 
طرحها  این  هزینه  درصد   50 سنگان،  های  جاده 
توسط وزارت راه و شهر سازی و 50 درصد نیز توسط 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 

)ایمیدرو( و شرکتهای معدنی منطقه تامین شود.
اجرای  هزینه  طرح  این  مشاور  داشت:  اظهار  وی 
بزرگراه سنگان به تربت حیدریه و نشتیفان خواف به 
قاین را حدود پنج هزار میلیارد ریال و هزینه احداث 
آزاد راه در این مسیرها را 12 هزار میلیارد ریال برآورد 

کرد.
وی گفت: زیرساخت  های شهرستان خواف از جمله 
یک  با  متناسبت  بیمارستان،  و  ریلی  خط  راه،  آب، 
شهرستان دارای بزرگترین معدن سنگ آهن خاورمیانه 
و چندین واحد تولیدی فوالدی، رشد و توسعه نیافته و 

نیازمند توجه بیشتر مسئوالن ذیربط است.
نگهبان سالمی افزود: جاده های منتهی به مجتمع 
سنگان خواف جوابگوی حجم عظیم تردد کامیون و 
وسایل نقلیه سنگین حامل بار به این منطقه نیست و 

این جاده ها باید چهار بانده شود.
شرکت  مدیرعامل  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 

کشور  نقل  و  حمل  زیرساختهای  توسعه  و  ساخت 
سنگان  مجتمع  از  بازدید  جریان  در  قبل  چندی 
خواف گفته بود: جاده های منتهی به معادن سنگان 
و  تریلی  ویژه  به  نقلیه  وسایل  بسیار  تردد  جوابگوی 
کامیونهای حامل بار نیست و معادن فعال در منطقه 
برای  ریلی  نقل  و  حمل  ظرفیت  از  امکان  حد  تا  باید 

جابجایی سنگ آهن استخراجی بهره بگیرند.
خیرالله خادمی افزود: مسیر 150 کیلومتری تربت 
حیدریه به خواف از وضعیت مناسب برخوردار نیست 
از  اعتبار  جذب  با  باید  که  است  بهسازی  نیازمند  و 
محل اعتبارات ملی چهار خطه شود و مطالعات مرحله 
نخست این طرح انجام شده و مرحله دوم آن در دست 

اقدام است.
معدن سنگ آهن سنگان خواف در مجموع با یک 
میلیارد تن ذخیره یکی از 10 معدن بزرگ سنگ آهن 
جهان است که تامین کننده خوراک اولیه برای تولید 
17.5 میلیون تن کنسانتره، 15 میلیون تن گندله و 

پنج میلیون تن سنگ آهن می باشد. 
مجموعه کانسارهای سنگ آهن سنگان در وسعتی 
به طول تقریبی 22 کیلومتر و عرض 10 کیلومتر در 

300 کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.

حسین امیدوار دفاع راست تیم فوتبال ابومسلم اولین بازیکنی بود 
که در دوران فوتبال طالیی خراسان به تیم فوتبال برق شیراز پیوست. 
وی که هم بازی مرحوم اعظم بود، خاطرات بسیاری با این بازیکن دارد 
که در این باره گفت: محمد اعظم ستاره ای بود که نه تنها در زمین بازی 
بلکه خارج از مستطیل سبز با هم بازی های خود دوست و رفیق بود 
و هیچ گاه بدخواه دیگران نبود و به حق به بزرگی نامش بزرگ فوتبال 

استان نیز بود.  
وی افزود: دوشنبه 21 بهمن 1367 تیم فوتبال منتخب استان2 
بر یک با گل های دقایق 11 و 67 سعید صیامی، منتخب سوریه را 
در ورزشگاه تختی مشهد شکست داد و در این مسابقه من از فوتبال 
با شرکت در کالس های مربیگری، مربی  بعدها  خداحافظی کردم. 
تیم های پایه، امید و بزرگساالن فوتبال شدم و االن هم سال هاست 
با فوتبال استان کاری ندارم؛ چرا که نه از سوی مسئوالن دعوت به 
همکاری می شوم و نه من مثل برخی حاضر به مربیگری »تحت هر 

شرایطی« هستم.  
مهدی  حاج  شجیع،  اسماعیل  همچون  خود  مربیان  از  امیدوار 
قیاسی، عباس رضوی و استفان گالسکو از رومانی و قاسم زردکانلو یاد 
کرد و گفت: این افراد، مربیان نامداری بودند که به فوتبال خراسان 
خدمات ارزشمندی ارائه دادند و من هم درس های خوبی از این بزرگان 

فرا گرفتم. 
وی از شاکله و اولین بازیکنان تیم فوتبال ابومسلم یاد کرد و گفت: 
مهدی عسگرخانی، مسیح مسیح نیا، حسن انصاری، اکبر میثاقیان، 
جمله  از  غیره  و  گیل عرب  علیرضا  مسیح نیا،  علی  امیدوار،  حسین 
بازیکنانی بودند که شیرازه اصلی تیم فوتبال ابومسلم را تشکیل دادند. 
حسین امیدوار افزود: امیدوارم در عرصه فوتبال خراسان رضوی نیز 
شاهد تحرک، فعالیت، پویایی و پوست انداختن و اقدام جدی در رفع 
مشکالت اقتصادی ورزشکاران و مربیان فوتبال خراسان رضوی باشیم. 
مردان  بالندگی  و  پیشرفت  برای  استان،  فوتبال  داد:  ادامه  وی 

فوتبالی و خاک خورده و با برنامه می خواهد نه آنهایی که برای کسب 
شهرت وارد گود فوتبال شده اند.  

بازیکن و مربی سابق تیم فوتبال ابومسلم گفت: این را هم فراموش 
نکنیم فوتبال خراسان رضوی را در کشور به نام تیم فوتبال ابومسلم 
می شناسند و دوران طالیی فوتبال استان با نام این تیم عجین شده 

است. 
دیدار  در  امیدوار  حسین  راســت  از  ایستاده  اول  نفر  عکس  در 
خداحافظی خود از مستطیل سبز سال 6۸ هم بازی محمد اعظم در 
دیداری دوستانه که مقابل تیم ملی سوریه برگزار شد و با نتیجه 2 بر یک 

به سود تیم ابومسلم خاتمه یافت.
و  بازیکن  اعظم،  محمد  مرحوم  درگذشت  سالگرد  شانزدهمین 
کاپیتان سابق تیم های فوتبال منتخب خراسان و ابومسلم، را به جامعه 

ورزش و خانواده وی تسلیت عرض می کنیم.  
محمد اعظم، سابقه مربیگری در تیم های مشهدی از جمله ابومسلم 
و  یوسفی  ارشاد  واحدی،  نیکبخت  علیرضا  چون  بازیکنانی  دارد.  را 
ایمان نعمت پور از شاگردان اعظم بودند که توسط او به فوتبال مشهد 

و کشور معرفی شدند. 
محمد اعظم در سوم بهمن ماه سال 13۸1 در سن 41 سالگی به 

دلیل ایست قلبی درگذشت.

مجمع انتخاب رئیس هیات اسکواش خراسان 
رضوی روز گذشته در سالن اجتماعات اداره کل 

ورزش و جوانان استان برگزار شد. 
 35 با  هیات  انتخابات  امروز  صبح  گزارش  به 
حق  که  نفری   17 از  و  شد  برگزار  تاخیر  دقیقه 
رای داشتند، نماینده آموزش و پرورش با تاخیر 
رای  در  نتوانست  و  کرد  پیدا  حضور  مجمع  در 
اصغری  حسن  نهایت  در  و  کند  شرکت  گیری 
تنها نامزد انتخابات هیات با اکثریت آرا و کسب 
16 رای به مدت 4 سال ریاست هیات اسکواش 

استان را نیز برعهده گرفت. 
براساس این گزارش دبیر فدراسیون اسکواش 
هیات  استعدادیابی  به  توجه  عدم  از  گالیه  با 
اسکواش  در  جوان  نسل  تربیت  و  شناسایی  در 
اسکواش  جایگاه  گفت:  رضــوی  خــراســان 
خراسان رضوی در کشور در شان و در خور این 

استان پهناور نیست. 
از اقدامات نسبتا  امیر عزیزپور در این مراسم 
در  توسعه اسکواش  و  رونق  خوبی که در جهت 
خراسان  شهرستان های  خصوص  به  و  استان 
گرفته  صــورت  تربت حیدریه  جمله  از  رضــوی 
است، تقدیر و تشکر کرد و گفت: اعتقاد داریم 
پتانسیلی  و  ظرفیت  با  ــوی  رض خــراســان  که 
توسعه  در  قوی تر  و  موفق تر  می تواند  دارد  که 
پسند  جوان  و  مهیج  رشته  این  زیرساخت های 
حال  هر  به  که  خوشحالیم  امروز  و  کند  اقدام 
ریاست هیات مشخص شد و می توانیم گالیه ها 

و شکایات خود را به یک نفر منتقل کنیم.  
با اشاره به اینکه خراسان رضوی ظرفیت  وی 
ورزش هــای  توسعه  ــرای  ب خوبی  پتانسیل  و 
کرد:  تصریح  دارد،  اسکواش  همچون  انفرادی 
می توانند  که  سازمان هایی  و  شهرستان ها 
ردیف های  در  استان  تا  کنند  کمک  هیات  به 

قهرمانی گام بردارد پای کار بیایند. 
دبیر فدراسیون اسکواش همچنین با اشاره به 
که  استان  همجوار  کشورهای  دانش  و  توانایی 
در رشته اسکواش نیز صاحب سبک می باشند، 
این  دانــش  و  تجربیات  از  استفاده  خواستار 
کیفی  و  کمی  سطح  ارتقا  جهت  در  کشورها 

اسکواش خراسان رضوی شد. 
شهرستان های  یافتگی  توسعه  عزیزپور 

 4 دارای  که  تربت حیدریه  جمله  از  همجوار 
کورت اسکواش نیز می باشد و قدم های مثبتی 
تشکیل  و  مربیان  تربیت  و  آموزش  راستای  در 
سطح  در  همچنین  و  آمــوزشــی  کــارگــاه هــای 
و  پــرورش  و  آمــوزش  با  تعامل  و  استعدادیابی 
و  موفقیت  ــوزی  آم دانــش  مسابقات  برگزاری 
تجربیات خوبی کسب کرده است را به فال نیک 
گرفت و خواستار توجه بیشتر به شهرستان ها و 

برگزاری مسابقات  حتی میزبانی 
استانی در شهرستان ها شد. 

با  هیات  تعامل  خواستار  وی 
و  دولتی  سازمان های  و  نهادها 
آموزش  گفت:  و  شد  دولتی  غیر 
برای  مناسبی  جایگاه  پرورش  و 
توسعه است  و  استعدادها  کشف 

که باید مدنظر هیات قرار گیرد.
انتخابی  رقابت های  از  عزیزپور 
تا   15 اســـکـــواش  مــلــی  تــیــم 
انقالب  باشگاه  در  ماه  1۸بهمن 
تهران خبر داد و گفت: بازیکنان 
برتر، ترکیب تیم ملی جهت اعزام 
تشکیل  را  آسیایی  مسابقات  به 

می دهند. 
جــوانــان  و  ورزش  کــل  مــدیــر 

امیدواریم  گفت:  مراسم  ایــن  در  نیز  استان 
توسعه  جهت  برنامه ریزی  با  هیات  ریاست 

ورزش اسکواش که عالقه مندان زیادی در میان 
جوانان دارد گام های مثبتی را بردارد. 

مجموعه  احــداث  به  اشــاره  با  فتاحی  فــرزاد 
ورزشی اختصاصی هیات اسکواش که در منطقه 
گفت:  اســت،  ــداث  اح حال  در  مشهد  سجاد 
مجموعه ورزشی اسکواش با دارا بودن خوابگاه، 
جلسات،  و  اداری  ساختمان  پذیرایی،  سالن 
سازی  آمــاده  حال  در  بازی  متعدد  زمین های 
از  پیگیری  به  توجه  با  که  است 
پیمانکار هم اکنون ساختار و زیر 
بنای ساختمان آماده شده است 
و امیدواریم بهمن ماه سال آینده 
با برگزاری یک رویداد بین المللی 
افتتاح  شاهد  اسکواش  رشته  در 

این مجموعه ورزشی باشیم.  
کسب  از  گزارشی  ارائــه  با  وی 
ورزشــکــاران  قهرمانی  عناوین 
سنی  ــای  ــ رده ه در  ــواش  ــک اس
امیدواریم ریاست  مختلف گفت: 
هیات با تعامل بیشتر در راستای 
پروری  قهرمان  و  استعدادیابی 
گام بردارد، چرا که اعتقاد داریم 
مناسب  بستری  رضوی  خراسان 
تمام  در  قهرمانی  کسب  ــرای  ب

رشته های ورزشی را دارا است. 
توسعه  برای  را  خوبی  روزهای  افزود:  فتاحی 

بینی  پیش  استان  در  اسکواش  رشته  رونق  و 
می کنیم. 

در ادامه حسن اصغری رئیس هیات اسکواش 
که  اعتمادی  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  استان 
مجمع به وی داشتند و رای دادند گفت: تالش 
خواهیم کرد در جهت رونق و معرفی این رشته 
با تجهیز  ورزشی در سطح استان گام برداریم و 
کسب  ــرای  ب شهرستانی  مستعد  هیات های 

سکوهای قهرمانی پیش رویم.  
جوانان  و  ورزش  کل  مدیر  از  همچنین  وی 
ورزش  ایــن  به  که  توجهی  خاطر  به  استان 
از  بیش  گفت:  و  کرد  تشکر  و  تقدیر  داشته اند 
اعتبار جهت  تومان  یک میلیارد و ششصد هزار 
آماده سازی و تجهیز مجموعه ورزشی اسکواش 
شده  واریز  هیات  حساب  به  کل  اداره  سوی  از 
 ۸0 تا   70 از  بیش  کــار  اینجای  تا  که  اســت 
درصد احداث بنا صورت گرفته و امیدواریم این 
مجموعه های  مجهزترین  از  یکی  که  مجموعه 
ورزشی در سطح هیات های استان نیز می باشد 

تا بهمن ماه سال آینده افتتاح شود. 
یک  عنوان  به  قدس  آستان  باشگاه  از  وی 
با  امیدواریم  گفت:  و  کرد  یاد  بــزرگ  باشگاه 
همکاری آستان قدس بتوانیم سال آینده میزبان 

اردوهای تیم ملی اسکواش باشیم.  
اکنون  هم  اسکواش  بازیکنان  داد:  ادامه  وی 
در هتل پارس تمرینات خود را دنبال می کنند و 
یک نفر از بازیکنان زیر 17سال ما هم اکنون در 

اردو تیم ملی به سر می برد.
هــیــات هــای  فــعــالــیــت  از  همچنین  وی 
اسکواش  همگانی  ســوم  رتبه  و  شهرستانی 
در  گفت:  و  داد  خبر  استعدادیابی  در  کشور 
شهرستان های سبزوار و نیشابور زیر ساخت های 

کورت اسکواش در دست اقدام است. 
در  رضوی  خراسان  نماینده  از  همچنین  وی 
مسابقات  در  گفت:  و  داد  خبر  کشور  یک  لیگ 
قهرمانی لیگ دسته اول کشور در نیم فصل به 

مقام قهرمانی دست یافتیم. 
داوری  و  مربیگری  ــای  دوره ه برگزاری  وی 
از  را  آینده  سال  در  رضوی  خراسان  میزبانی  به 

جمله برنامه های هیات در سال آینده ذکر کرد.
اسکواش  هیات  رئیس  انتخاب  مجمع  در 
امور ورزش استان،  زارعی معاون توسعه  استان 
نماینده داوران، مربیان و تنی چند از ورزشکاران 

حضور داشتند.   
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سرویس در شهر

عزیزپور: خراسان 
رضوی با ظرفیت 

و پتانسیلی که دارد 
می تواند موفق تر و 

قوی تر در توسعه 
زیرساخت های این 

رشته مهیج و جوان 
پسند اقدام کند

,,

رئیس فدراسیون اسکواش در مشهد

نیست استان  شان  در  درکشور  رضوی  خراسان  اسکواش  جایگاه 

پیشکسوتانخبر

اسامی 1۹ بازیکن دعوت شده به اردوی تیم والیبال امید 
بانوان برای برگزاری هفتمین اردوی آماده سازی اعالم شد.

زهرا صالحی از خراسان رضوی تنها دختر والیبالیست 
استان است که همراه الهه حالج، مینا بختیار و محدثه 
مشتاقی از اصفهان، سوگند حق پرست و الهه پورصالح از 
گیالن، رقیه جهانی از مازندران، زهرا خان محمدی و رویا 
فرخی از گلستان، ریحانه کریمی از فارس، فاطمه سلگی 
از لرستان، مهتا یحیی پور از البرز، اسما سعیدی و معصومه 
اسماعیلی از آذربایجان غربی، زهرا کریمی و اسرا ورمزیار از 
مرکزی، ستایش ارشدی از تهران، مهسا قادری از یزد، کوثر 

زمانی از کردستان به اردوی تیم ملی دعوت شده است.
خواهد  ادامه  ماه  بهمن  تا 4  اردو  این  است؛  گفتنی 

داشت. 

قهرمانی مشهد در رقابت های پارا تنیس روی 
میز کشور

شانزدهمین دوره رقابت های قهرمانی کشور پارا تنیس 
روی میز مردان در دو بخش ایستاده و نشسته، شب گذشته 

به پایان رسید.
شهید  آسایشگاه  تیم های  رقابت ها،  از  دوره  این  در 
فیاض بخش مشهد در بخش نشسته و موسسه اعتباری 
محمد  مربیگری  با  ایستاده  بخش  در  مشهد  ملل 

کفشدارحسینی بر سکوی نخست ایستادند.
در بخش نشسته، آسایشگاه شهید فیاض بخش مشهد با 
1۸ امتیاز، هیئت آذربایجان غربی با 16 امتیاز، هیئت البرز 

با 6 امتیاز به ترتیب اول تا سوم شدند.
در بخش ایستاده نیز موسسه اعتباری ملل مشهد با 
22 امتیاز، هیئت قم با 16 امتیاز، آسایشگاه شهید فیاض 
بخش مشهد با ۸ امتیاز به ترتیب مقام های اول تا سوم را از 

آن خود کردند.

هفته چهارم و پنجم لیگ برتر تیراندازی 
بانوان پایان یافت

هفته چهارم و پنجم لیگ برتر تیراندازی بانوان با دو برد و 
دو باخت در رشته های تفنگ و تپانچه بادی برای خراسان 

رضوی پایان یافت.
این دوره از مسابقات در سالن ۸0 خط مجموعه آزادی 
برگزار شد که تیم خراسان رضوی در هفته چهارم موفق شد 
در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی حریف خود، تیم همدان 
را شکست دهد. همچنین در هفته پنجم به میزبانی تیم 
نزاجا، تیم های تفنگ و تپانچه بادی استان نتیجه را به 

حریف واگذار نمودند. 
گفتنی است؛  بهاره زمانیان در هفته پنجم موفق شد به 
فینال رشته تپانچه راه یابد و با کسب مقام ششم به کار خود 

پایان دهد.

حضور والیبالیست خراسانی در اردوی تیم 
ملی امید

کوتاه از ورزش استان

سازمان لیگ برتر فوتبال ایران برنامه کامل نیم فصل 
دوم لیگ برتر هجدهم را اعالم کرد. برهمین اساس برنامه 

بازی های پدیده در نیم فصل دوم به شرح زیر است:
هفته شانزدهم )چهارشنبه 17 بهمن 97(

پرسپولیس تهران- پدیده مشهد – ساعت 17– ورزشگاه آزادی 
تهران

هفته هفدهم )یکشنبه 21 بهمن 97(
پدیده مشهد- استقالل خوزستان – ساعت 15:15- ورزشگاه 

امام رضا)ع( مشهد
هفته هجدهم )پنجشنبه 25 بهمن 97(

ورزشگاه   –17:30 ساعت   – مشهد  پدیده  آبادان-  نفت  صنعت 
تختی آبادان

هفته نوزدهم )جمعه 3 اسفند 97(
ورزشگاه    –  15:30 ساعت   - رشت  سپیدرود  مشهد-   پدیده 

امام رضا)ع( مشهد 
هفته بیستم )جمعه 10 اسفند 97(

شهداء  ورزشگاه   –  16 ساعت  مشهد–  پدیده  تهران-  پیکان 
شهر قدس

هفته بیست و یکم )پنجشنبه 16 اسفند 97(
17– ورزشگاه امام  – ساعت  پدیده مشهد - ذوب آهن اصفهان 

رضا)ع( مشهد
هفته بیست و دوم )جمعه 24 اسفند 97(

تراکتورسازی تبریز- پدیده مشهد– ساعت 16 – ورزشگاه یادگار 
امام تبریز

هفته بیست و سوم )جمعه 9 فروردین 9۸(
امام  ورزشگاه   –  17 ساعت  جم–  جنوبی  پارس  مشهد-  پدیده 

رضا)ع( مشهد
هفته بیست و چهارم )جمعه 16 فروردین 9۸(

غدیر  ورزشگاه   –19 ساعت  مشهد–  پدیده  خوزستان-  فوالد 
اهواز

هفته بیست و پنجم )جمعه 23 فروردین 9۸(
 –  17:30 ساعت   – مسجدسلیمان  نفت  مشهد-  پدیده 

ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد
هفته بیست و ششم )جمعه 30 فروردین 9۸(

نساجی مازندران- پدیده مشهد – ساعت 19 – ورزشگاه شهید 
وطنی قائمشهر 

هفته بیست و هفتم )جمعه 6 اردیبهشت9۸(
پدیده مشهد- استقالل تهران – ساعت 17:30 – ورزشگاه امام 

رضا)ع( مشهد
هفته بیست و هشتم )پنجشنبه 12 اردیبهشت 9۸(

شهدا  ورزشگاه   –  19:15 ساعت  مشهد–  تهران-پدیده  سایپا 
شهر قدس

هفته بیست و نهم )شنبه 21 اردیبهشت 9۸(
ورزشگاه   21 ساعت   - سپاهان  مبارکه  فوالد  مشهد-  پدیده 

امام رضا)ع( مشهد
هفته سی ام )پنجشنبه 26 اردیبهشت 9۸(

ورزشگاه   21 ساعت  مشهد-  پدیده  تبریز-  سازی  ماشین 
بنیان دیزل تبریز

لیگ برتر
برنامه کامل نیم فصل دوم لیگ برتر 

اعالم شد

فتاحی: امیدواریم ریاست هیات با تعامل بیشتر در راستای استعدادیابی و قهرمان پروری گام بردارد

,,

گفت و گو
 جاده های سنگان به نشتیفان و تربت حیدریه چهار بانده می شود

با همت و تالش هیات بازی های 
رضــوی  ــان  ــراس خ محلی  و  بــومــی 
سی امین کارگاه دانش آفزایی بازی های بومی و محلی به 

میزبانی شهرستان مقدس مشهد برگزار شد. 
به گزارش صبح امروز سی امین کارگاه دانش افزایی 
هیات  رئیس  نایب  حضور  با  محلی  و  بومی  بازی های 
و  داوران  از  جمعی  و  استان  محلی  و  بومی  بازی های 
مربیان باشگاه های هفت سنگ سطح استان و همچنین 
ورزشی  سالن  در  روستایی  رشته های  به  مندان  عالقه 

قیاسی مشهد برگزار شد.  
و  بومی  بازی های  هیات  رییس  باطن  خوش  رضا 
محلی در حاشیه این جلسه از برگزاری مسابقات هفت 
سنگ باشگاه های خراسان رضوی منطقه 2 نیز خبر داد 

و گفت: این مسابقات با حضور 15 باشگاه از شهرستان 
های استان  برگزار شد که هیات بومی و محلی شهرستان 
تیم های شهر  و  یافت  نخست دست  مقام  به  تربت جام 
کهنه قوچان و هالل احمر تربت جام به ترتیب رتبه های 
دوم و سوم را کسب کردند و به مرحله استانی راه پیدا 

کردند.
شرکت  مسابقات  دوره  این  در  تیم   50 مجموع  در 
کردند که در سه منطقه تقسیم شده و با یکدیگر به رقابت 
می پردازند و در پایان نیز 5 تیم از هر منطقه به مرحله 

نهایی راه می یابند.

ششمین دوره مسابقات لیگ 
برتر تکواندو کشور جام ستارگان با 
کسب رتبه سوم توسط تیم 15 تا 17 

سال خراسان رضوی پایان یافت.
حضور  با  پومسه  برتر  لیگ  دوره  ششمین  پایان  در 
انفرادی استاندارد، تیمی  120 پومسه رو در سه بخش 
استاندارد و انفرادی ترکیبی که در فدراسیون تکواندو در 
تهران برگزار شد، تیم 15 تا 17 سال استان با درخشش 

در این رقابت ها مقام سوم را از آن خود کرد.
کمتر  سنی  رده های  در  انفرادی  بخش  در  رقابت ها 
از 12 سال، 12 تا 14 سال، 15 تا 17 سال، 1۸ تا 30 
سال، 31 تا 40 سال، 41 تا 50 سال، 51 تا 60 سال، 
61 تا 65 سال و باالتر از 65 سال پیگیری شد. در بخش 
ترکیبی رده های سنی کمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال، 

1۸ تا 30 سال و باالی 31 بر روی شیاپ چانگ رفتند و 
در بخش تیمی رده های سنی کمتر از 14 سال، 15 تا 
17 سال، 1۸ تا 30 سال و باالی 31 سال به اجرای فرم 

پرداختند.
همچنین تیم خراسان رضوی به عنوان تیم اخالق در 

رقابت ها انتخاب شد.
پویان  عطایی،  عرفان  پیوندی،  محمد  است  گفتنی 
عشق  کیارش  و  احمدی  قطب  امیرحسین  عظیمی، 
آبادی و محمد قطب احمدی به عنوان سرمربی و علیرضا 
هاشمی به عنوان مربی، اعضای تیم اعزامی از خراسان 

رضوی به این رقابت ها بودند.

آویژه  بسکتبال  تیم  سرمربی 
صنعت پارسا گفت: از بازیکنانم 
با  مشهدی  جوانان  چراکه  راضی ام 

قهرمان آسیا بازی داشتند.
به گزارش ایسنا، محمد قیاسی درخصوص شکست 
تیمش در برابر پتروشیمی بندر امام، اظهارکرد: با وجود 
اینکه دو بازیکن اصلی مان مصدوم بودند، بازی را خوب 
شروع کردیم، در دفاع هم خوب بودیم و با نتیجه قابل  
تیم  به  مشهدی  بازیکنان  زور  رفتیم.  رختکن  به  قبول 
پرمهره و ملی پوش جنوبی نمی رسید. حتی می توان به 
جرات گفت که پتروشیمی روی نیمکت هم تیم کاملی 

داشت.
وی یادآور شد: بازی رفت را با 45 امتیاز اختالف واگذار 
کردیم اما در این بازی این اختاالف را کمتر کردیم و از 

عملکرد و تالش بازیکنانم راضی هستم.
عنوان  پارسا  صنعت  آویــژه  بسکتبال  تیم  سرمربی 
به  بود  پنجاه پنجاه  که  سوت هایی  بازی  ابتدای  کرد: 
ما  تیم  زیرا  است  طبیعی  می شد.  زده  پتروشیمی  نفع 
نخستین سال حضور در لیگ برتر را تجربه می کند، اما 
تیم پتروشیمی با بازیکنان ملی پوش، قهرمان آسیا است. 
در بسیاری از بازی های ما در طول فصل، مثل شیمیدر 

هم اکثر سوت ها به نفع حریف زده می شد.
قیاسی بازی بعد مقابل شهرداری گرگان را بسیار مهم 
و البته سخت دانست و گفت: اگر بخواهیم در رده های 
6 یا 7 جدول بمانیم، باید بازی دوشنبه مقابل شهرداری 
گرگان که مهمان هستیم را ببریم. از طرفی تیم شهرداری 
هم میزبان بازی است و حدود 4هزار تماشاگر به سالن 

می آیند و بازی بسیار سخت و مهمی داریم.

قیاسی: زورمان به قهرمان آسیا نرسیددرخشش تکواندوکاران خراسان رضوی در لیگ برتر کشور مشهد میزبان سی امین کارگاه دانش افزایی بازی های بومی و محلی

سرویس درشهر

اخبار

فرماندار  و  استاندار  معاون 
پنجم  یک  گفت:  تربت حیدریه 
تربت حیدریه  در  شهری  جمعیت 
فرسوده،  بافت های  بازسازی  هستند؛  حاشیه نشین 
توانمندسازی و فراهم کردن امکانات برای ساکنان حاشیه 

شهرها نقش موثری در کاهش آسیب های اجتماعی دارد. 
 علی رستمی در گفت وگو با ایسنا  اظهار کرد: جمعیت 
کل  پنجم  یک  معادل  نفر  هزار  حدود 30  حاشیه نشین 
 15 فاصله  در  است؛  تربت حیدریه  در  شهری  جمعیت 
کیلومتری این شهر  روستانشینان بسیاری ساکن هستند و 
همچنین در داخل شهر محالتی وجود دارند که از امکانات 
معضالت  از  جلوگیری  برای  برخوردارند  کمتری  رفاهی 

اجتماعی رسیدگی به این مناطق در اولویت است. 
 وی افزود: در این راستا ستاد شناسایی تشکیل و تاکنون 

13 محله هدف به این وسیله شناسایی و در 6 محله دفاتر 
تسهیل گری راه اندازی شده است. 

 فرماندار ویژه تربت حیدریه مطرح کرد: همچنین 11۸ 
پروژه با اعتبار بیش از 270 میلیارد ریال برای فراهم کردن 
زیرساخت های عمرانی و رفاهی در این محالت هزینه شده 
است.  وی با اشاره به مهم ترین هدف تشکیل ستاد شناسایی 
محالت حاشیه نشین، عنوان کرد: ارتقاء کیفی سطح زندگی 
ساکنان محالت، مهم ترین هدف این گروه است و این امر 
جز با مشارکت ساکنان و توانمندسازی این مناطق برای 
توسعه و آبادانی امکان پذیر نخواهد بود.در سال 13۹5، این 
شهرستان تعداد 224 هزار نفر جمعیت داشته است که به 
ترتیب پس از مشهد، نیشابور؛ سبزوار و تربت جام پنجمین 

شهرستان بزرگ استان خراسان رضوی است.

بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
قطارشهری مشهد گفت: تا پایان سال 
جاری، در هر کدام از ایستگاه های خط 
دوی قطارشهری مشهد یک دستگاه آسانسور 
نصب خواهد شد. وحید مبین مقدم در مورد عدم امکان استفاده 
شهروندان ویلچری از خط دوی قطارشهری به علت نداشتن 
آسانسور، در مورد تجهیز ایستگاه های خط دوی قطارشهری به 
آسانسور نیز تصریح کرد: بخشی از آسانسورهای ایستگاه های 
قطارشهری از خارج از کشور وارد می شود زیرا آسانسورها وم پله 
برقی های مورد استفاده در ایستگاه های مترو، متفاوت بوده و 
سخت کار است. البته خوشبختانه دیگر این تجهیزات به صورت 
پکیج کامل وارد کشور نشده و بخشی از قطعات اصلی آن از کشور 
آلمان وارد کشور شده و هم اکنون در گمرک است.وی با اشاره به 
اینکه کابین و تزئینات آسانسورهای خط دوی مترو مشهد داخل 

کشور تولید شده است و سایر قطعات اصلی نیز پس از یکسال 
مشکل در وارد کردن به علت تحریم، باالخره وارد کشور شده و 
در حال ترخیص از گمرک می باشد، اضافه کرد: ما تا پایان سال 
جاری حداقل در هر ایستگاه یک آسانسور نصب خواهیم کرد. 
سایر آسانسورها نیز تا چند ماه بعد به مرور وارد و نصب خواهد 
شد.وی گفت:  خط دوی قطارشهری، از انتهای طبرسی تا میدان 
شریعتی، در ۹ ایستگاه در حال سرویس دهی به مردم می باشد که 
موارد تکمیلی این خط به صورت مشترک میان شرکت بهره برداری 
و شرکت ساخت، اجرا خواهد شد.وی ادامه داد: سیستم ها و 
تجهیزاتی در این خط کمبود داریم از جمله آسانسور برای اقشار 
خاص معلولین، سیستم های اطالع رسانی که نصب شده ولی 
راه اندازی نشده است که طی هماهنگی با شرکت ساخت، مقرر 
شده است تا پایان سال جاری، بخش عمده ای از این زیرساخت ها 

راه اندازی شود.

شهر  اسالمی  شــورای  رئیس 
مشهد و عضو کمیته نظارتی شماره 
2 این مجموعه گفت: کارگزاران اهمال 

مدیریت شهری باید خلع ید شوند.محمدرضا گر در حوزه 
حیدری در نشست کمیته نظارتی شماره 2 که با محوریت 
بررسی مشکالت و مسائل پیرامونی شهرداری منطقه 2 مشهد 
برگزار شد، اظهار کرد: برخی از کارگزاران در مجموعه شهرداری 
پروژه ها را تکمیل نمی کنند در حالی که این طرح ها باید به 
صورت شسته و رفته به سرانجام برسد.وی تاکید کرد: بسیاری از 
شهروندان در صورت اطالع از میزان بدهی های خود به مدیریت 
شهری می توانند به راحتی در هر سال این میزان را تسویه کنند 
اما اهمال برخی از کارگزاران در اطالع رسانی به شهروندان باعث 
متراکم شدن بدهی شهروندان می شود و کار آنها را با مشکالت 
زیادی مواجه می سازد.رئیس شورای اسالمی شهر مشهد و 

عضو کمیته نظارتی شماره 2 این مجموعه تصریح کرد: در همین 
راستا با این گونه کارگزاران باید برخوردی جدی همچون وضع 
جریمه و حتی در برخی مواقع خلع ید صورت پذیرد.محمد 
حاجیان شهری در این نشست رئیس کمیته نظارتی شماره 
2 شورای اسالمی شهر مشهد با اشاره به مشکالتی که بعضا 
به دلیل عدم انجام مناسب کارهای محوله به کارگزاران در حوزه 
خدمات مرتبط با مدیریت شهری مشاهده می شود، اظهارکرد: 
این گونه بی توجهی ها از سوی کارگزاران باعث بروز مشکالت 
بسیار زیادی برای شهروندان می شود که برای برون رفت از این 
با کارگزاران اهمال گر برخورد جدی صورت خواهد  مشکل 
پذیرفت.وی با بیان این که رویکرد شورای پنجم شهر مشهد رفع 
مشکالت ریز و درشت شهروندان است، تصریح کرد: فعالیت این 
کارگزاری ها نیز باید در همین راستا صورت پذیرد و اهمال از سوی 

این مجموعه ها به هیچ وجه پذیرفتنی است.

کارگزاران اهمال گر در حوزه مدیریت شهری باید خلع ید شوندایستگاه های خط دوی مترو مشهد تا پایان امسال آسانسوردار می شوندیک پنجم جمعیت تربت حیدریه حاشیه نشین هستند

به بهانه شانزدهمین سالگرد درگذشت بازیکن و مربی صاحب نام 
فوتبال مشهد

محمد اعظم به بزرگی نامش
36 اقامتگاه بوم  گردی در خراسان رضوی فعال است

اولویت بندی استقرار دفاتر تسهیل گری در دستورکار است

خبر

خبر

خبر

خبر

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان رضوی 
گفت: پدیده غالب جوی هم اینک در مسیر جاده های 
و کوالک  برف  بارش  استان  این  نیمه شمالی  در  واقع 

است.
سرهنگ هادی امیدوار صبح یکشنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: بر این اساس در مسیر قوچان - درگز 

به دلیل برف و کوالک سطح جاده لغزنده است.
وی گفت: در جاده قوچان - سبزوار و محدوده سروالیت 
نیز به دلیل بارش برف سطح جاده لغزنده است. در مسیر 
مشهد - تربت حیدریه در محدوده گردنه زاغه ها نیز مه 

گرفتگی و محدودیت دید وجود دارد.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان رضوی 
افزود: در سایر جاده های استان وضعیت جوی عادی و 

ترافیک خودروها روان است. 
خراسان رضوی 20 هزار و 575 کیلومتر راه دارد که 
شش هزار و 422 کیلومتر آن بین شهری و 14 هزار و 152 

کیلومتر راه روستایی است. 

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسالمی شهر مشهد 
گفت: با توجه به تشکیل کمیسیون حقوقی و بررسی 
طرح ها و لوایح در این کمیسیون و توجه همه کمیسیون ها 
رد  قوانین، شاهد کاهش چشمگیر  تنقیح  به موضوع 

مصوبات  و افزایش تطبیق مصوبات با قانون هستیم.
نکردن  مخالفت  ــاره  درب پویا  حسینی  محسن  سید 
مصوبات شورا درهیئت تطبیق مصوبات شهرستان  اظهار 
مشهد  شهر  اسالمی  شورای  حقوقی  کمیسیون  کرد: 
رد  کاهش  سبب  الیحه ها  و  طرح ها  حقوقی  بررسی  با 

مصوبات در فرمانداری شده است.
وی افزود: این گفته ما نیست بلکه آمار نشان می دهد که 
رد مصوبات در هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسالمی 
با قوانین، کاهش یافته است و تنها مواردی که دارای ابهام 
بوده، برگشت خورده است.حسینی پویا بیان کرد: در این 
مدت حدودًا 4 مصوبه بوده که از هیئت تطبیق مصوبات 
شوراهای اسالمی کشور با قوانین به شورای حل اختالف 
استان ارجاع داده شده است که نیمی از آن ها حل شده 
با نیمی دیگر موافقت نشده است.رئیس کمیسیون  و 
حقوقی شورای اسالمی شهر مشهد گفت: با این شرایط 
آنچه از کمیسیون حقوقی در این زمینه انتظار داشتیم تا 
حدود زیاد دست پیدا کرده ایم و توانسته ایم مصوباتی را به 
تصویب برسانیم که کمترین مشکل حقوقی داشته باشد و 
امیدواریم این روند در طی سال های آینده خود را در دیوان 

عدالت اداری کشور خود را نشان دهد.

اخبار
جاده های شمالی خراسان رضوی گرفتار 

برف و کوالک است

افزایش تطبیق مصوبات شورای شهر مشهد 
با قانون  

با  مشهد  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
شهر،  حاشیه  در  غیررسمی  اقتصاد  رواج  به  اشــاره 
ارزش  و  درآمــدی  پایین  دهک های  سکونت  گفت: 
اقتصاد  رواج  باعث  مسکن  و  زمین  پایین  نسبی 
غیررسمی در حاشیه شهرها شده است و عدم تمایل به 
بهبود بخشیدن وضعیت مسکن به دلیل فقر و نداشتن 
مالکیت قانونی وعدم سرمایه گذاری بخش خصوصی 

در این گونه سکونتگاه ها را به دنبال داشته است. 
محمد رضا حسین نژاد افزود: نبود پروانه ساخت و 
پایان کار به دلیل مشکالت قانونی ساختمان و عدم 
در  شده  باعث  مسکن  ساخت  استانداردهای  رعایت 
بخش مالکیت نیز مشکالت متعددی برای اهالی این 

سکونتگاه ها وجود داشته باشد. 
معابر،  نامناسب  پوشش  دلیل  به  اظهارکرد:  وی 
نبود  زبــالــه،  جــمــع آوری  مناسب  سیستم  فقدان 
معابر  و  محیط  در  آن  رهاسازی  و  فاضالب  سیستم 
حاشیه  مناطق  منازل  در  دام  نگهداری  همچنین  و 
شهر آسیب پذیری باالیی نسبت به بیماری ها و بالیای 

از  آن  برای  اندیشی  چاره  ضرورت  که  دارند  طبیعی 
مدت ها پیش مورد توجه و تاکید است.
فقر کالبدی، عمده چالش حاشیه شهر

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: 
فقر کالبدی، عمده چالش سکونتگاه های غیررسمی 

در مشهد است.
مشکالت  مهم ترین  از  داد:  ــه  ادام حسین نژاد 
بودن  نامنظم  و  آشفتگی  شهر،  حاشیه  ساماندهی 
این  کالبدی  فقر  واقع  در  است.  سکونتگاه ها  بافت 
مناطق و همچنین جدا بودن آن ها از شهر در هنگام 

شکل گیری ازجمله برخی از مشکالت کالبدی آن ها 
به شمار می رود.

وی با اشاره به نبود شبکه های زیرساختی ادامه داد: 
طرح  از  نبودن  برخوردار  به واسطه  محالت  این گونه 
و نقشه از پیش اندیشیده عمومًا برنامه جامعی برای 
خدمات رسانی به ویژه در حوزه خدمات زیر بنایی برای 

آنان اندیشیده نشده است. 
با  مشهد  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
بیان این که این بافت ها فاقد عناصر شهری و هویت 
دلیل  به  غیررسمی  سکونتگاه های  افزود:  هستند، 
طرح  فاقد  ساخت وسازها،  سریع  رشد  و  شکل گیری 
مصالح  از  استفاده  همچنین  و  خانه ها  بودن  نقشه  و 
نازل و نامقاوم در برابر زلزله دارای مشکالت متعددی 

هستند. 
حسین نژاد ادامه داد: غیربومی بودن بیشتر ساکنان 
و ترکیب جمعیتی ناهمگون و شکاف های قومی باعث 
اجتماعی  منزلت  بودن  نازل  و  محیط  امنی  نا  بروز 
شرایط  اجتماعی،  ناهنجاری های  و  است  شده  آنان 

مستعدی برای بزهکاری به وجود آورده است. 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد مطرح کرد: 

حاشیه   در  غیررسمی  اقتصاد  رواج 

کافی است عکس و مشخصات فردی خود را همراه با جدول کامل شده مسابقات برای ما ارسال کنید

نتایج بازی های ایران و فینالیست های جام ملت های آسیا 2019 را درست حدس بزنید و بدون قرعه کشی جایزه بگیرید
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سرویس ورزش

سرویس ورزش

برداشت شهرداراز جلسه پشت درهای بسته با استاندار:

تمرکز استاندار بر بازآفرینی شهری است



چندین  ایران  در  مچ گیری  نهاد های 
برابر کشور های دیگر است

صادق زیباکالم خاطرنشان کرد: از این بابت ما 
بسیار دقت می کنیم کسانی که می خواهند در 
بگیرند،  را  مسئولیتی  ایران  اسالمی  جمهوری 
اطالعاتی  و  امنیتی  اطالعاتی  فیلتر های  از 
است  این  توجه  قابل  نکته  باشند.  کرده  عبور 
ایران  در  مچ گیری  سازمان های  و  نهاد ها  که 
برابر کشور های دیگر است. شما فقط  چندین 
نهاد های  تعداد  چه  ما  که  ببینید  و  بشمارید 
متعلق  که  داریم  امنیتی  و  بازرسی  اطالعاتی، 
هستند،  قضائیه  و  مقننه  مجریه،  قــوای  به 
می دهد؟  رخ  اقتصادی  مفاسد  باز  چرا  اما 
همه  این  علیرغم  افزود:  دانشگاه  استاد  این 
ما  مجازات ها  و  گزینش ها  سخت گیری ها، 
به  رو  اقتصادی  مفاسد  منظما  هستیم  شاهد 
است  مهمی  بسیار  سوال  این  و  است  افزایش 
جدی  را  آن  و  نپرداخته اند  آن  ما  مسئوالن  که 

نمی گیرند.
جزئیات بازداشت همدست اسماعیل   

بخشی
در پی ضرب وشتم ضابطین زن قضایی توسط 
در  نفوذ  پــروژه  عوامل  از  ُقلیان  سپیده  بــرادر 
به همراه  وی  ــروز  ام صبح  کــارگــری،  جامعه 
خواهرش بازداشت شد. صبح امروز 2 مأمور زن 
ضابط قضایی که با حکم قضایی برای بازداشت 
"سپیده ُقلیان" از هم دستان اسماعیل بخشی 
اقــدام  کارگری  جامعه  در  نفوذ  عوامل  از  و 
قرار  وی  برادر  ضرب وشتم  مورد  بودند،  کرده 
ساعت  قضایی  ضابطین  بانوان  این  گرفتند. 
10 صبح امروز به منظور اجرای حکم بازداشت 
به در منزل سپیده قلیان مراجعه کرده بودند، 
سپیده  برادر  توسط  شدیدًا  آن ها  از  یکی  که 
مجروح  و  گرفته  قرار  ضرب وشتم  مورد  قلیان 
مهدی  مجرمانه  اقدام  این  پی  در  است.  شده 
قلیان ضابطان قضایی او را به همراه خواهرش 

بازداشت  به اتهام ضرب وشتم ضابطین قضایی 
اسماعیل  همدست  قلیان  سپیده  کرده اند. 
انــحــراف  بـــرای  ــفــودی  ن عــوامــل  از  بخشی 
اعتراضات کارگری در ماجرای هفت تپه بود که 
و  تشکیالت  اقدامات  مستندات  گذشته  شب 
اعتصاب  و  اعتراض  ایجاد  برای  آن ها  مجرمانه 
قالب  در  بار  اولین  برای  کارگری  جامعه  میان 

مستند طراحی سوخته پخش شد.
به  دهباشی  سنگین  کنایه  و  نیش 

روحانی
سازنده مستند روحانی در سال ۹2 از حکم 4 
دولت  شکایت  به خاطر  خود  قطعی  حبس  ماه 
دولت  که  می دانستم  اگر  گفت:  و  داد  خبر 
روحانی  نطق  است،  بی جنبه  این حد  تا  فعلی 
حسین  پشیمانم.  بابت  این  از  و  نمی نوشتم  را 
دهباشی تاریخ پژوه و سازنده مستند انتخاباتی 
در   ۹2 سال  در  روحانی  حسن  االسالم  حجت 
تسنیم،  خبرگزاری  سیاسی  خبرنگار  با  گفتگو 
وی  بــرای  که  ماهه ای   4 حبس  حکم  ــاره  درب
صادر شده است، گفت: شکایت وزیر بهداشت 
بابت یادداشتی بود که از من در برخی سایت ها 
منتشر شده بود و من پیشنهاد می کنم آن متن 
این  در  ببیند  تا مخاطب  منتشر شود  دیگر  بار 
افزود:  وی  می کند.  احساس  مجرمیتی  ماجرا 
خالصه آن یادداشت این است که وزیر بهداشت 
 ۹6 سال  ریاست جمهوری  انتخابات  آستانه  در 
شهید  تــرور  که  کرد  اعــالم  سخنرانی  یک  در 
ثروتش  به خاطر  فرقان،  گروه  توسط  مطهری 
بوده است. من در یادداشتی توضیح دادم که 
یک  به عنوان  من  و  است  گفته  اشتباه  ایشان 
مطالعه  را  فرقان  گروهک  پرونده  که  تاریخ پژوه 
کردم و با فرزندان مرحوم مطهری هم صحبت 
گواهی  و  فرقان  پرونده  اوراق  مطابق  کــردم، 
انگیزه فرقانی ها ثروت  فرزندان شهید مطهری 
این  که  کردم  اعالم  من  و  نبود  مطهری  شهید 

صحبت توهین به شهید مطهری است.

تالش دشمن قرار دادن مردم مقابل 
والیت است

سید احمد علم الهدی ظهر یکشنبه در مراسم 
رواق  در  که  )س(  فاطمه  حضرت  شهادت  روز 
برگزار  )ع(  رضا  امام  حرم  )ره(  خمینی  امام 
جریان ها  برخی  مقاطعی  در  اظهارکرد:  شد 
و  آمدند  میدان  به  خدمت  شعار  با  مملکت  در 
و  کردند  درست  سکو  خود  برای  مردم  شانه  از 
زاویه گرفتند  با والیت  به قدرت  از رسیدن  پس 
که نشان می دهد این افراد از ابتدا دلداده اهل 
می گویند  عده ای  روز ها  این  نبودند.  )ع(  بیت 
برای  سیاسی  دعــوا هــای  دوران  آن  ــوادث  ح
حوادثی  دعوا  این  در  و  بود  قدرت  به  رسیدن 
زهرا  و حضرت  نیست  اینگونه  که  داده  رخ  نیز 
شدند.  عرصه  وارد  دین  از  حمایت  برای  )س( 
دنیای  در  آیا  که  مطرح  موضوع  این  نیز  امروز 
اسالم باید وحی حاکم باشد یا مغز یک فرد به 
عنوان یک سیاستمدار و حرف ما این است که 
باید تفکر الهی حاکم باشد تا بتوانیم به جهانی 
بین  می خواهد  دشمن  برسیم.  اسالم  سازی 
مردم دو دستگی ایجاد کند تا به عنوان رقابت 
از  و  دهد  قرار  والیت  مقابل  را  جامعه  سیاسی 
ما  اگر  امروز  برسد.  خود  اهدف  به  مسیر  این 
را  )ع(  بیت  اهل  اندیشه  عده ای  دهیم  اجازه 
زیر سوال ببرند مانند افرادی هستیم که در آن 
زمان تنها تماشاچی به آتش کشیدن درب خانه 
امیرالمومنین )ع( بودند و اقدامی در حمایت از 

اهل بیت )ع( انجام ندادند.
جمعیت این منطقه از تهران در دوره 

قالیباف 3 برابر شد
بــرج ســازی هــای  و  ســاخــت وســاز  دوره  اوج 
چه  به  مربوط  تهران   22 منطقه  در  بلندمرتبه 
نوذرپور«،  »علی  که  آن طــور  اســت.  دوره ای 
بیشترین  گفته  منطقه  این  کنونی  شهردار 
به  مربوط   22 منطقه  در  ساخت وساز ها  آمار 
حالی  در  این  است.  بوده  تا ۹3  سال های ۹1 

است که بر اساس طرح جامع مصوب سال ۸6 
سقف جمعیت پذیری این منطقه 350 هزار نفر 
جمعیتی  نظر  از  آنچه  البته  بود،  شده  تعیین 
بوده  مدنظر   22 منطقه  تفصیلی  طــرح  در 
آنچه روی نقشه آمده  اما  550 هزار نفر است، 
جمعیت پذیری  شده،  »پهنه بندی«  آن  برای  و 
منطقه را به 625 هزار نفر می رساند. بر اساس 
سرشماری سال ۹5 جمعیت این منطقه 176 
به  توجه  با  اما  شد،  اعــالم  نفر   400 و  هــزار 
صورت گرفته  توافقات  و  صادرشده  پروانه های 
و  ساختمانی  پروانه های  ساخت  صــورت  در 
 22 منطقه  بالقوه  جمعیت  صادره،  مجوز های 

حدود 520 هزار نفر خواهد بود.
از  جلوگیری  بــرای  مجلس  تالش 
میلیاردی  هزار   7 حدود  مالیاتی  فرار 

پزشکان
پیش  درباره  تلفیق  کمیسیون  عضو  گودرزی 
بینی بندی در الیحه بودجه ۹۸ مبنی بر مکلف 
دستگاه های  از  استفاده  در  پزشکان  شدن 
کارتخوان به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و 
وجود برخی فشار ها برای حذف این بند گفت: 
پیشنهاد این بند توسط کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه ۹۸ موضوع عجیبی نیست و همه اقشار 
مالیات  بپردازند.  را  مالیات شان  باید  جامعه 
کارگران  و  کارمندان  شامل  تنها  که  درآمد  بر 
دریافت  محض  به  اقشار  این  چرا  نمی شود؛ 
اما  کنند،  پرداخت  مالیات  باید  حقوق شان 
این  به  نسبت  بی توجهی  و  راحتی  به  برخی 
مهم، از پرداخت مالیات سر باز زنند؟! آنچه که 
می شود  گفته  پزشکان  درآمد  بر  مالیات  درباره 
رقمی حدود هفت هزار میلیارد تومان است که 
مالیات  عنوان  به  کمتر  بسیار  رقمی  متأسفانه 
سالیانه از این بخش، پرداخت می شود/تسنیم
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میز خبر
نهاد های مچ گیری در ایران چندین برابر کشور های دیگر است

تالش دشمن قرار دادن مردم مقابل والیت است
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اذان ظهر: 11:42
امام حسین )ع(فرمودند:

بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله  و تزویر پاک است

تعلق به دنیا برای سالک، رهزن و پایبند است و قدرت را از وی سلب می کند. از این رو تالش قرآن کریم این است که انسان را نسبت 
به دنیا بی رغبت کند و بگوید در عین حال که دنیا جالل و جمال فراوانی دارد، ولی جز ابزار چیز دیگری نیست و بنابراین اگر کسی به 

این ابزار دل ببندد، خود را متعلق می سازد و با دست خودش، پای خود را می بندد و از سلوک باز می ماند.
مراحل اخالق در قرآن، ص 172

رد رهگذر باد رچاغی هک رتاست
رتسم هک: بمیرد از رفاغی هک رتاست

بوی جگر سوخته عالم بگرفت
رگ نشنیدی، زهی دماغی هک رتاست!

رودکی

شعر
روز حدیث اسرا

امام حسین )ع(فرمودند:
بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله  و تزویر پاک است

تعلق به دنیا برای سالک، رهزن و پایبند است و قدرت را از وی سلب می کند. از این رو تالش قرآن کریم این است که انسان را نسبت 
به دنیا بی رغبت کند و بگوید در عین حال که دنیا جالل و جمال فراوانی دارد، ولی جز ابزار چیز دیگری نیست و بنابراین اگر کسی به 

این ابزار دل ببندد، خود را متعلق می سازد و با دست خودش، پای خود را می بندد و از سلوک باز می ماند.
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رودکی

شعر
روز حدیث اسرا

رد رهگذر باد رچاغی هک رتاست
رتسم هک: بمیرد از رفاغی هک رتاست

بوی جگر سوخته عالم بگرفت
رگ نشنیدی، زهی دماغی هک رتاست!

512/1سازمان 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 13۹56030600500110۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه نیشابور 
مساحت  به  باب ساختمان  یک  دانگ  شش  در  ملی644۹17۸752  و شماره  شناسنامه 33۸  به شماره  فرزند غالمعلی  خلجی  نادره دهنو  بالمعارض خانم  مالکانه  تصرفات 
1۹2/30 مترمربع قسمتی از پالک ۹3 اصلی واقع در اراضی مزیدآباد بخش ۹ 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:1397/10/15 ، نوبت دوم : 1397/11/01
رئیس ثبت اسناد و امالک فیروزه – سید ابوالفضل حسینی

511/5اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره 13۹7603062710032۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مژگان مظفری سیرزار فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 0۹20610۹61 صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب 
خانه به مساحت ۹5 مترمربع قسمتی از 74 –اصلی بخش ۹ واقع در رسالت ۸4 خیابان شهید یوسف باری 4 سمت چپ پالک 12 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه 
کفش فروش محرزگردیده 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 به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 

خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 1104
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/11/1 - نوبت دوم :97/11/16 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

512/4سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
1-برابر رای شماره 13۹7603060130011۸3-13۹7/06/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
در  محمد  فرزند  کاخک  از  0۹1۹7304۸5صــادره  ملی  کد   170 شناسنامه  بشماره  خانیکی  راضیه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گناباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
62۸/۸07 سهم مشاع از 7۸6/01 سهم ششدانگ یکباب منزل مخروبه به مساحت کل 7۸6/01 متر مربع پالک شماره ۸33 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش 

یک حوزه ثبت گناباد خریداری شده معل الواسطه از آقای محمد حسن خانیکی
2-برابر رای شماره 13۹760306013001766 – 13۹7/0۹/20 هیات اول موضوع قانون تعیین تکیلف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم راضیه خانیکی به شناسنامه شماره 170 کد ملی 0۹1۹7304۸5 صادره کاخک فرزند محمد در 617/743 
سهم مشاع از 772/1۸ سهم ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 772/1۸ متر مربع پالک شماره 2115 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت 

ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای محمدحسن خانیکی
  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 به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.* 
تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/10/16   -  نوبت دوم : 1397/11/1
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

512/۸اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  کاشمر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره 13۹7603060120025۹3 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم مختاری ترشیزی فرزند محمود بشماره شناسنامه 56صادره از کاشمر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
107/20مترمربع از پالک 10۸2 فرعی از5۸-اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس خیایان قائم خریداری از مالک رسمی اسماعیل منظم اسماعیل پور  محرزگردیده 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 به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم 

نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/11/1 - نوبت دوم :1397/11/16 

رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر-محمد محمدزاده

512/3هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ) 6175( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13۹760306005006175 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدصادق فدائی فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 342 صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 22۸/3 مترمربع از پالک شماره 35 فرعی از 
45 اصلی واقع در اراضی کناررود بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی رمضانعلی جالل آبادی و محمدمهدی عربخانی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/01   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

512/7اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  کاشمر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره 13۹76030601200304۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  کاشمر  از  3صادره  شناسنامه  بشماره  غالمحسین  فرزند  زاده  شریف  حسینعلی  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کاشمر  ملک 
مساحت ۸۸/46مترمربع از پالک 153۸5 فرعی از3027-اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر خریداری از مالک رسمی مالکیت مشاعی متقاضی  محرزگردیده 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 به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم 

نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/11/1 - نوبت دوم :1397/11/16 

رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر-محمد محمدزاده

512/2اداره کل ثبت اسنادو امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

 برابر رای شماره 13۹760306013001503-13۹7/۸/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اعظم فوالدی شهری بشناسنامه شماره 356 کد ملی 0۹1۹35۸3۸1 صادره از گناباد فرزند حسین  در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 234 متر مربع از پالک شماره 1۹۸5 فرعی از 3 اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای علی 
نیازی شهری 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 به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 

خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.* 
تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/10/16  - نوبت دوم : 1397/11/1
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد – محمدرضا اجتهادی عرب

511/6اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره 13۹760306271003230 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محسن رضائی مهرآباد فرزند قاسم  بشماره شناسنامه 634 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
227/60 مترمربع قسمتی از پالک 30 فرعی از 15-اصلی بخش ۹ واقع در مهرآباد 6 پالک 4 سمت چپ درب دوم خریداری از مالک رسمی قاسم رضایی مهرآباد محرزگردیده 
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 به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی 

تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 1100
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/11/1 - نوبت دوم :97/11/16 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

و  مدیران  جمع  در  استان  اطالعات  کل  مدیر  و  وزیــر  مشاور 
گفت:  رضوی  خراسان  ادارات  و  ها  دستگاه  حراست  کارشناسان 
جمهوری اسالمی ایران بعد از گذشت 4 دهه، کشوری الهام بخش، 
الگو و قدرت اول منطقه شده و توانمندی هایش برای دنیا یک ضرب 

المثل است. 
وی در ادامه با اشاره به سخنان اخیر وزیر امور خارجه آمریکا در مصر 
گفت: جمهوری اسالمی ایران امروز جسورتر، توانمندتر و پرنفوذ تر 
از گذشته در بین کشورهای منطقه و برخی از کشورهای دنیا ظاهر 

شده است. 
وی گفت: در دنیا خیلی ها قدرت جسارت ایستادگی و عبور از 
بحران را ندارند، ولی جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور 

توانمند در حال حاضر قدرت عبور از بحران ها را دارد.
مشاور وزیر اطالعات افزود: شما کارکنان حراست مانند واکسن در 
بدنه جامعه در تمام حوزه ها هستید. کار اصلی حراست این است 
قبل از تحرک، توان دشمن را بگیرد و جمهوری اسالمی ایران در این 
40 سال این کار را انجام داده است و نشانه آن هم این است که قدرت 

اول منطقه هستیم. 
وی به اهداف آمریکا برای اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسالمی 
جمهوری  در  رفتار  تغییر  دنبال  به  ها  آن  افزود:  و  کرد  اشاره  ایران 
مردم  استقامت  شکست  و  محاسباتی  نظم  تغییر  ایــران،  اسالمی 
جمهوری اسالمی ایران و وادار سازی ایران برای بازگشت بر سر میز 
مذاکره هستند تا بعد از برجام با تعهد و توافق سخت تر و جدیدی 
دست یابند که هیچ گاه با سه عامل اتکاء به خدا، پیروی از رهبری و 

اعتماد مردم به نظام به اهداف شان نمی رسند. 
وی در انتها تأکید کرد که کارکنان حراست به عنوان افسران این 
جنگ وظیفه سنگینی دارند تا مانع سربازی گیری دشمن از الیه های 

مردم شوند. 
مشاور وزیر اطالعات افزود: قدرت جمهوری اسالمی ایران مجموعه 
توانمندی هایی است که به لحاظ میدانی، نظامی و ایدئولوژیک ما راه 

بهره مند کرده تا هم مقاومت کنیم و هم مقاومت حریف را بشکنیم.
مدیر کل اطالعات خراسان رضوی در ادامه این جلسه گفت: غربی 
ها نمی خواهند که جمهوری اسالی ایران به بالندگی بیشتر، توان 
موشکی و به محیط امن دست یابند. آن ها نمی خواهند ایران قدرت 

مقابله با صهیونیست ها را داشته باشد.
وی جایگاه و تفکرات نظام را راهبردی عنوان کرد و افزود: کشورهای 
منطقه و مسلمان، نگاه راهبردی جمهوری اسالمی ایران را قبول 
دارند چرا که مردم ما هم اراداه راسخ و هم ابزار الزم را در این سال ها 

بدست آوردند.
وی در بخشی دیگری از سخنان خود به نظر یک شرق شناس 
درباره  ترامپ  ناکارآمد  و  مشوش  سیاست  به  نسبت  صهیونیست 
جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد و گفت: آمریکا به دنبال انسجام 
عراق  سازی  واداری  ایران،  اسالمی  جمهوری  علیه  عربی  رهبران 
برای کاهش مناسبات با جمهوری اسالمی، جدای همکاری سوریه 
با جمهوری اسالمی ایران و مدیریت تحوالت و جنگ یمن به نفع 
عربستان است که در هیچ یک از این موارد نتاونسته سیاست های 

خود را در منطقه پیاده کرده و موفق شود.

خبر
کارکنان حراست باید مانع سربازگیری دشمن 

از بین الیه های مردم باشند

ی
مفقود

ی
مفقود

برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پراید صبا مدل 1382 به شماره پالک 36 ایران 965 ص 22 شماره 
موتور 00452439 و شماره شاسی S 1412282918023 بنام علی طلبه مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سواری پژو پارس مدل 1395 به شماره پالک 74 ایران 876 ب 92 شماره موتور 
K 0974368 124 و شماره شاسی NAAN 01 CEVGH 933241 بنام سعید رنجبر مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.


