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گذشته 9 بهمن بر اثر عارضه قلبی، درگذشت.

محمدنبی حبیبی در سال ۱۳۲۴ در روستای باغخواص 
انقالب  پیروزی  از  آمد. وی در دوران قبل  به دنیا  ورامین 
اسالمی در بسیاری از تظاهرات ها فعال بوده و علیه رژیم 

شاهنشاهی فعالیت های سیاسی داشته است.
وی استانداری تهران، فارس و خراسان بزرگ را در کارنامه 
سوابق خود دارد. محمدنبی حبیبی که دارای فوق لیسانس 
جامعه شناسی از دانشگاه تهران بود، مدتی نیز به عنوان 
شهردار تهران فعالیت کرد. ساخت مترو در دوره شهرداری 

او آغاز شد.
از  تا اردیبهشت ۱۳۶۲ پس  حبیبی از شهریور ۱۳۶۰ 
بود.  بزرگ  خراسان  استاندار  سومین  غفوری فرد  حسن 
همچنین بعد از استعفای حبیب الله عسگراوالدی، به عنوان 

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی مشغول فعالیت بود. 
  مهم ترین دغدغه مرحوم حبیبی در فعالیت های حزبی 

ایجاد وحدت بین نیروهای انقالب بود
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با تاکید بر این 
موضوع در تشریح ویژگی های شخصیتی و سیاسی مرحوم 
حبیبی گفت: مرحوم حبیبی قریب به ۲۰ سال در شورای 
مرکزی حزب موتلفه در سمت هایی همچون دبیر اجرایی، 
قائم مقام دبیر کل و دبیر کلی مسئولیت داشتند، ایشان 
دارای شخصیتی مومن، اهل تهجد و تقوای سیاسی بود، 
و  پذیری  مشورت  جمعی،  کار  روحیه  داشتن  همچنین 
برخورداری از نظم و تبعیت تشکیالتی از دیگر ویژگی های 

شخصیتی ایشان بود.
به گزارش خبرآنالین حمیدرضا ترقی، مرحوم حبیبی را 
معتقد به والیت فقیه خواند وافزود: ایشان همواره معتقد به 
تبعیت از روحانیت مبارز در طول دوران حیات سیاسی خود 
بودند. عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی یادآور شد: 
مرحوم حبیبی شخصیتی برنامه ریز و در توجه به زیردستان 
و همکاران از خصوصیت اخالقی متواضعانه ای برخوردار 
بود. ایشان به هیچ وجه اهل تشریفات و اشرافی گری نبودند 
به طوریکه عالوه بر زندگی شخصی در محیط کار هم کامال 

ساده و بی ریا رفتار می کرد.
ترقی مهم ترین دغدغه مرحوم حبیبی را در فعالیت های 
حزبی و تشکیالتی، ایجاد وحدت و انسجام بین نیروهای 
مسیر  این  در  ایشان  وگفت:  دانست  اصولگرا  و  انقالب 
تالش های وافری به عمل آوردند تا بتوانند نقش موثری در 

وحدت نیروهای انقالبی و اصولگرا داشته باشند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با بیان اینکه مرحوم 
رقبا  و  مخالفان  به  نسبت  قضاوت  در  انصاف  از  حبیبی 
برخوردار بود، تاکید کرد: ایشان در حرکت حزب هدف دار 

و آرمان دار بوده و برای رسیدن به آرمان موردنظر تالش های 
وافری را انجام دادند.

مرکزی  شورای  در  حبیبی  مرحوم  اینکه  بیان  با  ترقی 
حزب موتلفه اسالمی متواضعانه خود را احدی از اعضای 
شورای مرکزی می دانستند گفت: ایشان هیچ گاه از موضع 
دبیرکلی برخورد نکردند بلکه زمینه را برای اظهارنظر، نقد 

دیگران فراهم می کردند.
  پشتکار سیاسی مرحوم حبیبی قابل توجه بود

محمدرضا باهنر رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری 
نیز در گفت و گویی با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه مرحوم 
حبیبی فردی بسیار پایبند و تشکیالتی بودند درباره بارزترین 
خدمات وی گفت: آقای حبیبی با وجود تمام مشغله ها هیچ 

گاه از کارتشکیالتی و سیاسی غفلت 
نکرد و این پشتکار به نوعی سیاسی 
وی واقعا قابل توجه بوده، حتی در 
عسگر  آقــای  مرحوم  حیات  زمــان 
اوالدی، آقای محمد نبی حبیبی با 
اینکه برایشان خیلی سخت بود، به 
اصرار آقای عسگر اوالدی، دبیر کلی 
حزب را پذیرفتند و در تمام مراحل 
وعالقه مند  معتدل،  فردی  زندگی 
انتظار  و  به ارزش های دینی بودند 
را  وی  راه  دوستان  بقیه  که  می رود 

ادامه دهند.
وی خدمات مرحوم حبیبی بعد از 

انقالب را ارزنده توصیف کرد و افزود: آقای حبیبی به عنوان 
استاندار در استان های مختلف همچون خراسان، کرمان و 
فارس خدمات ارزشمندی ارائه کردند و روزمه کاری پر ثمر و 
درخشانی از خود به جای گذاشتند از سوی دیگر زحمات و 
تالش های بی وقفه وی در بنیاد مستضعفان آن هم در آن 

مدت زمان طوالنی، بر کسی پوشیده نیست.
  ملت ایران در تدارک باشکوهترین جشن ها در ۴۰ سالگی 

انقالب اسالمی
تشکیالتی  تبعیت  و  سیاسی  پشتکار  می شود  گفته 
روز  آخرین  تا  که  بود  ایشان  بارز  ویژگی  حبیبی  مرحوم 
آن  گواه  شاید  و  نکرد  عدول  آن  از  خود  سیاسی  فعالیت 
پایان حیات  از  قبل  روز  که  بود  آخرین مصاحبه حبیبی 
دنیویش داشت. محمد نبی حبیبی با اشاره به 
جشن های دهه فجر و سالروز ورود امام به کشور 
گفت: ملت ایران در تدارک باشکوهترین جشن 
در  حبیبی  است.  انقالب  سالگی  در ۴۰  ها 
پایان نشست دبیران حزب اظهار کرد: به برکت 
انقالب الهی امام خمینی)ره( جهان اسالم در 
آستانه خیزشی بزرگ برای برپایی تمدن نوین 
معنویت  براساس  تمدن  این  است.  اسالمی 
خواهد  شکل  ها  انسان  سعادت  و  عدالت  و 
با  گرفت چراکه مردم جهان در دو قرن اخیر 
سرخوردگی از مارکسیسم و لیبرالیسم به طور 

اجتناب ناپذیری به سوی اسالم می آیند.
وی افزود: جهانیان دانسته اند دلبستن به 

مارکسیسم بخاطر عدالت و نیز انتظار آزادی از لیبرالیسم 
پرتو  در  می تواند  انسان  و  است  نرسیده  مثبت  نتیجه  به 
آموزه های قرآن و دانش الهی به معنویت، عدالت، آزادی و 

خوشبختی برسند.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی از انقالب اسالمی به عنوان 
نقطه محوری تحوالت عظیم تاریخی در۴ دهه اخیر یادکرد و 
گفت: نام امام خمینی)ره( در تاریخ ایران و جهان به عنوان 
اعظم)ص(  پیامبر  بویژه  انبیاء  پاک  های  اندیشه  احیاگر 
معظم  مقام  رهبری  به  ایران  ملت  ماند.  خواهد  جاودانه 
رهبری راه امام را پس از۳۰ سال مومنانه ادامه دادند و این 

مسیر تا ظهور حضرت مهدی)عج) تداوم خواهد داشت.
حبیبی گفت: آمریکا دشمن اصلی ما و اسالم است و 
طی۴۰ سال اخیر قدرت خود را از دست داده است. آمریکا 
دیگر قدرت حل معضالت خود را ندارد تا چه برسد به حل 

معضالت جهان!
وی افزود: لبیرال دموکراسی موقعیت خود را از دست 

داده است و آمریکا در بحران های همه جانبه گرفتار است.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی اظهار کرد: امسال به یاری 
خداوند، ملت ایران ضد استکباری ترین راهپیمایی را در ۲۲ 
بهمن خواهد داشت. آمریکایی ها نمی توانند با برگزاری 
نمایش لهستان و تحریم های مضاعف تاثیری روی اراده 

ملت ایران در پاسداشت اسالم و انقالب داشته باشند.
حبیبی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار 
با گروه علوم شناختی گفت: شتاب علمی ایران در جهان 
ادامه دارد و حسد و کینه آمریکایی ها و استعمار غرب مانع 

رسیدن ایران به پیشرفت های علمی نخواهد شد.
در  ایران  ملت  با  تقابل  در  غرب  امروز  کرد:  تاکید  وی 
دستیابی به علوم جدید است. البته آنها حاضر نیستند با ما 
در علم مسابقه بگذارند بلکه می خواهند با ما مبارزه کنند 
زیرا دانشمندان ما در حال جهاد با جهل و عقب نگه داشتن 
ملت های جهان هستند. دبیرکل حزب موتلفه اسالمی 
علوم  و  علم  حوزه  در  ایران  شگرف  پیشرفت های  افزود: 
شناختی متوقف شدنی نیست. آمریکایی ها آزادی توقف 

حرکت علم یا کندشدن سرعت آن را به گور خواهند برد.
پیمان  اروپــا در  و  آمریکا  بدعهدی  به  اشــاره  با  حبیبی 
برجام گفت: سوال این است که دولت با آنکه شاهد نقض 
عهد آمریکا و اروپا برجام است چرا در مقام مقابله با مثل بر 
نمی آید. وی خطاب به دولتمردان آمریکا و اروپا تصریح کرد: 
اینکه فکر کنید هر روز بر حجم فشار خود به ایران بیفزایید به 
امید اینکه ملت ایران را تسلیم کنید، یک توهم بیش نیست.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با اشاره به فرآیند تصمیم 
گیری در مورد لوایح پالرمو و سی اف تی در مجمع تشخیص 
خارجه  امور  وزارت  و  دولت  وقتی  گفت:  نظام  مصلحت 
برای  تضمینی  هیچ  آنها  پذیرش  با  که  کنند  می  اظهار 
حل مشکالت اقتصادی نیست، چرا برخی هنوز اصرار بر 

تصویب آنها دارند.
حبیبی گفت: در مورد برجام با آن همه وعده های واهی 
لوایح  این  با  از پیش نرفت حاال هم که می گویند  کاری 
مشکلی حل نخواهد شد چرا امتیازدهی به دشمن بدون 
اخذ کوچکترین امتیاز را دنبال می کنند؛ نام این رویکرد در 

دیپلماسی خارجی و نیز رعایت حقوق ملت ایران چیست؟
وی با گرامیداشت مانور اخیر ارتش گفت: ارتش و ملت 
ما هر روز باید به آمادگی های خود بیفزایند و دشمن را از 

اندیشه تجاوز باز دارند.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با اشاره به کودتای آمریکا در 
ونزوئال گفت: مردم ونزوئال اگر از دولت پشتیبانی نمی کنند 
پاسخ کودتاگران را خواهند داد. حبیبی همچنین با اشاره به 
تداوم حمالت اسرائیل به فرودگاه دمشق اظهار کرد: رژیم 
صهیونیستی با آتش بازی می کند، همانطور که نماینده 
سوریه در سازمان ملل گفت، اگر فرودگاه های تل آویو مورد 
حمله موشکی مقاومت قرارگیرد حتما رژیم اشغالگر قدس از 

این آتش افزوی ها دست خواهد کشید.
وی افزود: به نظر ما مقاومت در خطوط نبرد در غزه، لبنان 
و سوریه آماده است یک درس فراموش نشدنی به جالدان 
صهیونیستی بدهد. دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در پایان 
یاد و خاطره  آمل،  از شهدای شهر هزار سنگر  با تجلیل 
فداکاری های مردم آمل را در اوایل انقالب در مبارزه با ضد 
انقالب گرامی داشت و بر روح پرفتوح شهدای آمل درود 

فرستاد.

رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان گفت: بعد از 
تشکیل اتاق مشترک ایران و تاجیکستان، با همت اتاق 
بازرگانی خراسان و اتحادیه صادرکنندگان، اینجا تنها 
اتاقی است که دفتر مرکزی آن در مشهد و با هیأت مدیره 
خراسانی اداره میشود. دفتر اتاق مشترک در تهران و 

شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان نیز فعال شده است. 
به گزارش »صبح امروز« محمد حسین روشنک روز 
افزود:  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در  شنبه  سه 
فجر  دهه  باشکوه  ــای  روزه و  بهمن ماه  رسیدن  فرا 
انقالب اسالمی، یادآور تالش، از خودگذشتگی، ایثار 
»شاه  روزنامه  در  که  زمانی  است.  مردم  همبستگی  و 
رفت« و »امام آمد« چاپ شد، این دو جمله شیرین ترین 
جمالتی بود که از طریق رسانه ها به مردم اعالم شد. 
ذات انقالب اسالمی پاک بود. نوشتن اشتباهات برخی 

از مسئوالن به پای انقالب اسالمی دور از انصاف است.
رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان با خوشحالی 
اعالم کرد: با این که چهار ماه از تشکیل اتاق مشترک 
ایران و تاجیکستان میگذرد اما تا به امروز این مساله 
رسانه ای نشده است. با تشکیل اتاق مشترک، برقراری 
ارتباط اقتصادی و پیگیری زمینههای توسعه اقتصادی 
سازماندهی  را  کشور  دو  بین  تجارت  حوزه  در  عمدتا 

می کند.  
وی خاطرنشان کرد: در حوزه آسیای میانه خوشبختانه 
اتاق مشترک با سه کشور تاجیکستان، ترکمنستان و 

قزاقستان تشکیل شده است.
و  ــران  ای مشترک  اتــاق  تشکیل  با  کــرد:  تاکید  وی 
تاجیکستان، به همت اتاق بازرگانی ایران بویژه و هیئت 
اتحادیه صادرکنندگان خراسان امید به توسعه تجارت 

دوکشور زیاد است.
رئیس هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و تاجیکستان 
گفت: نقش اصلی اتاق مشترک، برقراری روابط حسنه 
اقتصاددانان  و  اقتصادی  بنگاههای  بین  اقتصادی 
دو کشور است. در دنیای مترقی امروز، اقتصاد روابط 
سیاسی کشورها را بهبود می بخشد.  با پیگیری از طریق 
برقراری  امکان  و  تاجیکستان  و  ایران  سفارتخانههای 
سفرهایی با حداقل زمان ممکن، این مهم رو به انجام 

است. 
روشنک ادامه داد: در حال حاضر بیشترین محصوالت 
استان به کشور افغانستان صادر می شود و تا قبل از این 
کشور تاجیکستان به دلیل همزبانی در بین کشورهای 
آسیای میانه محور مرکزی ارتباط اقتصادی ما با سایر 
کشورها بود و دفاتر فعالین اقتصادی و صادرکنندگان 

ایرانی در شهر دوشنبه بودو بعضا کارها در بیشکک و 
سایر شهرها انجام میشد.  

 بعد از افقانستان بیشترین  صادرات خراسان رضوی 
به تاجیکستان است 

در ادامه این جلسه، نایب رئیس هیئت مدیره اتاق 
مشترک ایران و تاجیکستان گفت: از حدود سال ۱۳9۳ 
از ۶۰ درصد صادرات استان خراسان  در حدود بیش 
به کشور تاجیکستان بوده است. چراکه از طریق این 
کشور بارها به کشورهای ازبکستان و قرقیزستان ترانزیت 

می شد
کاظم شیردل افزود: طی دو یا سه سال گذشته، روابط 
اقتصادی ایران و تاجیکستان کمی تیره شده است که از 
طریق سفارتهای دو کشور سعی در بهبود روابط داریم. 
یکی از اهدافی که ما در برنامه اتاق مشترک پیگیر آن 
هستیم، هماهنگی بین اتاق های مشترک کشورهای 

فارسی زبان است. 
 وی ادامه تاجیکستان به دلیل آنکه با قرقیزستان و 
ازبکستان هم مرز بوده بیشتر بارهای صادراتی به صورت 

ترانزیتی است. 
 روابط دو کشور رو به بهبود است 

 این عضو اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی بیان 
کرد: در چند سال گذشته به دلیل بروز برخی مسائل 
مراودات ما کمتر شده، اما این روابط در حال بهبود است. 
 شیردل در رابطه تامین واگن، عنوان کرد: ما همواره 
نیاز به واردات واگن های روسی داریم و واگن های ما در 
مسیر کشورهای سی. آی. اس نمی توانند سیر کنند. 
در راه آهن کمیته ای تشکیل شده که در خصوص واگن 

بیشترین تصمیمات در همین کمیته اتخاذ می شود. 
رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  عضو  این   
اعالم  راه آهن  مدیرعامل  حاضر  حال  در  کرد:  اضافه 
کردند که این سیر واگن ایرانی به کشورهای سی. آی. 

اس حل شده و ما جز این کنوانسیون شدیم. 
اینکه یکی از مشکالت اساسی ما  با بیان   شیردل 
این بوده که باید واگن های خود را باید با استاندارد این 
کشورها تجیهز کنیم، تاکید کرد: باید به این امکانات 
تجهیز شویم تا بتوانیم به راحتی سیر کنیم. در حال 
حاضر وضعیت واگن برای صادرات در حالت نرمالی قرار 

دارد و مشکل حادی وجود ندارد.
 این عضو اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی ادامه 
داد: مشکل کمبود واگن، موقتا حل شده است. با توجه 
به اینکه در آستانه عید نوروز قرار داریم، اگر فکری نشود 
بار دیگر دچار مشکل می شویم. ما به راه آهن اعالم کرده 

ایم که واگن الزم را برای پایان سال فراهم کند 
 راه برون رفت از بحران، صادرات غیرنفتی است

در ادامه این نشست، نایب رئیس دوم اتاق مشترک 
ایران و تاجیکستان گفت: باتوجه به بحران اقتصادی 
جهانی که فقط مختص ایران نیست، و بحران مضاعف 
دشمنی امریکا که 5۰ درصد اقتصاد دنیا را در دست 
دارد، تنها راه برون رفت از این بحران، صادرات غیرنفتی 

است. 
عبدالرضا محمدی افزود: زیرا صادرات نفتی مشتریان 
محدودی دارد و معموال دولت ها خریدار این محصول 
هستند. اما صادرات غیرنفتی معامله میان ملت هاست. 
ملت ها زیادند و تحریم نمی شوند و مسائل اقتصادی 
اهمیت  سیاسی  مسائل  و  است  مهم  بسیار  برایشان 

چندانی ندارد. 
وی اضافه کرد: دولت باید یا اعمال سیاست هایی در 
راستای پویایی اقتصاد، افزایش تولید و گذر از بحران ها و 
حل و فصل مشکالت ارزی، تمام توان خود را بر حمایت 
از صادرات غیرنفتی متمرکز کردند. با وجود استفاده 
سایر کشورها از پتانسیل های اقتصادی و صنعتی نفت 
و ایجاد در آمدزایی های گسترده، ولی ما با فروش نفت 

خام حقوق کارمندان دولت را می پردازیم و این عاقبت 
خوشایندی نداشته و با ادامه این روند دچار روزمرگی 

هستیم. 
 آغاز پرواز به تهران _دوشنبه 25بهمن ماه

اجرای  راستای  در  مشترک  اتاق  کرد:  تصریح  وی 
اهداف خود، و پیگیری لغو پروازهای مشهد به دوشنبه 
توسط شرکت آسمان طی چهارماه اخیر و لغو پروازها از 
طریق تاجیک ایر، قرقیزستان، ازبکستان و حتی ایروان، 
این  بنابر  نداشت.  وجود  میانه  آسیای  به  ارتباطی  راه 
مسیر یک ساعت و سی دقیقه ای مشهد به دوشنبه را 
باید از طریق پرواز استانبول و به مدت ۲۴ ساعت طی 
می کردیم. با حمایت اتاق مشترک ایران و تاجیکستان، 
سفیر تاجیکستان در تهران، سفیر ایران در دوشنبه و 
پیگیری متعدد دوستان، مقرر شد که شرکت قشم ایر از 
تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه اولین پروازش را به مقصد 

دوشنبه انجام دهد.
رسمیت  به  را  تاجیکستان  که  کشوری  اولین  ایران   

شناخت
در ادامه این جلسه، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک 
ایران و تاجیکستان گفت: با رفع موانع مهم اقتصادی، 
می توان گفت، ظرفیت صادراتی استان در حدود یک 
مواد  ورود  اساسی،  موانع  از  یکی  است.  دالر  میلیارد 

غذایی از ایران به سایر کشورهاست.
محمد دانش افزود: ایران اولین کشوری است که در 
سال ۱99۱ استقالل کشور تاجیکستان را به رسمیت 
شناخت ودر آنجا سفارتخانه تاسیس نمود. روابط بین 
دو کشور از سال ۲۰۱5 کمتر شد و این تاثیر بسزایی بر 
تجارت و حمل و نقل بین المللی گذاشت و باعث ایجاد 
مسیر آسیای میانی از ترکمن باشی به اروپا و همچنین 
فعالیت بیشتر حمل و نقل ترکیه شد. با سفر وزیر محترم 
امور خارجه در سال ۲۰۱8 و رایزنی ها روابط کمی بهتر 
شده است. ایران در تاجیکستان سرمایه گذاری های 
بسیاری در زمینه لجستیک پروژه ها و سد و آلومنیوم 

انجام داده است .
 بهره گیری از اقتصاد تجربی 

و  ایــران  مشترک  اتاق  بــازرس  جلسه،  این  پایان  در 
تاجیکستان گفت: باتوجه به شرایط تحریم نیاز است که 

اقتصاد آکادمیک را به سمت اقتصاد تجربی ببریم.
محسن روشنک افزود: وجه تمایز اتاق مشترک ایران 
و تاجیکستان با سایر تشکل ها این است که جمعی از 
متخصصین با تجربه در حوزه های تجارت، حمل و نقل و 

دیپلماسی در آن عضو هستند. 
وی ابراز امیدواری کرد: اتاق و اعضای آن بتوانند با 
راه اندازی کمیسیون های تخصصی مشترک، روابط دو 

کشور را بیش از پیش بهبود دهند.
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مشهدمحورفعالیتهایدوکشورمیشود؛

ایران و تاجیکستان در یک اتاق 

مدیرعامل شرکت شهرک هاي صنعتی استان خراسان 
و  عمرانی  طرح   ۲۳ برداری  بهره  و  افتتاح  از  رضوی 
صنعتی همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر خبر داد. 
های  طرح  از  بازدید  در  مقدم  زاده  مهدی  مسعود 
قابل افتتاح دهه مبارک فجر در شهرک های صنعتی 
گناباد و ماشین ابزار افزود: دهه مبارک فجر فرصتی 
اسالمی  انقالب  بنیادین  های  ارزش  یادآوری  برای 
ما  تالش  باید  و  است  ایثارگری ها  و  حماسه ها  آن  و 
مانند  به  صنعت  حوزه  توسعه  و  پیشرفت  جهت  در 
روحیه جهادی و ایثارگری آن دوران باشد و در تمامی 

کارهای ما مستمر باشد.
و  و توسعه واحدهای صنعتی  اندازی  راه  افزود:   وی 
تولیدی یکی از اولویت ها و برنامه های اصلی ما بوده و 
هست و در همین راستا زیرساخت ها به صورت برنامه 
ریزی شده انجام می شود تا صنعتگران دغدغه ای در 
این خصوص نداشته و روند استارت شروع کار آنها با 

سرعت بیشتری صورت پذیرد. 
صورت  حمایت های  با  داد:  ادامه  مقدم  زاده  مهدی 
گرفته، در دهه مبارک فجر امسال ۱۶ طرح صنعتی با 
سرمایه گذاری ۳۴۴9 میلیارد ریال و  7 پروژه عمرانی 
از قبیل برق، راه و ابنیه، روشنایی با هزینه ۲9 میلیارد 
و  افتتاح  استان  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در  ریال 

بهره برداری خواهند شد.  
وی عنوان کرد: بخش خصوصی حضور مطلوبی در 
روند سرمایه گذاری ها در شهرک ها و نواحی صنعتی 
استان داشته و این حضور منتهی به افزایش تولید و 

اشتغال 58۱ نفر در دهه مبارک فجر خواهد شد. 
شهرک هاي  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس 
کرد:  خاطرنشان  رضوی،  خراسان  استان  صنعتی 
مسیر  در  ما  اصلی  رویکردهای  از  تولید  از  حمایت 
تحقق اهداف اقتصادی به خصوص اقتصاد مقاومتی 
بوده و ازاین رو واحدهای صنعتی و تولیدی با حمایت 
آب،  تأمین  ازجمله  زیرساختی  های  بخش  در  هایی 

برق، گاز و مخابرات به بهره برداری می رسند.

خبر

511/13اداره 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 ۱۳97۶۰۳۰۶۲7۱۰۰۳۴۰۱ 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 بتول مقدس دهسرخ  فرزند موسی  بشماره شناسنامه ۲۶5۳صادره از مشهد در ششدانگ یک باب انبار به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع قسمتی از پالک 
۱۶78 فرعی از 5۲-اصلی بخش 9 واقع در بلوار آوینی نوکاریز انتهای شهید حکیمی ۱۱ خریداری از مالک رسمی آقای محمد جالل آبادی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله ۱5 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 . ۱۰85
تاریخ انتشارنوبت اول:97/1۰/25 - نوبت دوم :1397/11/1۰ 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

511/1۴اداره 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 ۱۳97۶۰۳۰۶۲7۱۰۰۳۴۰ 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 بتول مقدس دهسرخ  فرزند موسی  بشماره شناسنامه ۲۶5۳صادره از مشهد در ششدانگ یک باب انبار به مساحت ۱۱۱۴/۲۳ مترمربع قسمتی از پالک 
۱۶78 فرعی از 5۲-اصلی بخش 9 واقع در بلوار شهید آوینی نوکاریز انتهای شهید حکیمی ۱۱ خریداری از مالک رسمی آقای محمد جالل آبادی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله ۱5 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 . ۱۰87
تاریخ انتشارنوبت اول:97/1۰/25 - نوبت دوم :1397/11/1۰ 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

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

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 ۱۳97۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۰87۳-۱۳97/9/۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ابراهیم رمضانی طرقدری  فرزند محمد  تقی بشماره شناسنامه ۲۰۱ صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۲5۴/9۲ مترمربع )دویست و پنجاه و چهارمتر و نود و دو صدم مترمربع (قسمتی از پالک ۳۶7 فرعی واقع دراراضی منظر پالک ۱۳۲-اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه از محل 
مالکیت مشاعی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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:1397/1۰/2۴ - نوبت دوم :1397/11/1۰ 
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه-محمد کاظم باقرزاده

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

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 ۱۳97۶۰۳۰۶۰۲۱۰۰۰588 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین به آبادی فرزند مجتبی  بشماره شناسنامه ۲۴۲۳و  کد ملی ۰9۰۱۲۶۱۳8۶ صادره از کاشمر  در  یک باب ساختمان به مساحت ۲7۲ مترمربع قسمتی از 
پالک ۱۱۲8 فرعی از ۴-اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۴ بردسکن خریداری از مالک رسمی خانم ربابه مقیمی احدی از ورثه محمد مقیمی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله ۱5 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:97/1۰/25 - نوبت دوم :1397/11/1۰ 

رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت اعتبار کارکنان شرکت آب و فاضالب مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت 11399 و شناسه ملی 10380271040 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 16/04/1397 و نامه شماره 232665 مورخ 11/9/1397 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و نامه شماره 296101/97 مورخ 

24/8/1397 اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت به آدرس مشهد بلوار فلسطین - فلسطین 
26-مدیریت منطقه 3 آب و فاضالب مشهد -ساختمان شماره 2 دفتر تعاونی اعتبار تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. -ساسنامه 

جدید شرکت شامل 63ماده و 36تبصره مورد تصویب قرار گرفت . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 
)363224(

مدیرعاملشرکتشهرکهايصنعتیخراسانرضوی
خبرداد؛

افتتاح و بهره برداری 23 طرح عمرانی و 
صنعتی در دهه مبارک فجر
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AIRLINES

هواپیمایی آسمان

از مبدأ پایگاه مشهد مقدس

• به مقصد تهران:

شنبه ها ۲ پرواز

 یکشنبه ها ۲ پرواز

 دوشنبه ها

 سه شنبه ها

 چهارشنبه ها ۲ پرواز

 پنجشنبه ها ۲ پرواز

 جمعه ها ۲ پرواز

• به مقصد زاهدان :

)روزانه(شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، 

چهارشنبه، پنج شنبه جمعه

• به مقصد اهواز :

شنبه، دو شنبه، پنج شنبه

• به مقصد آبادان :

چهارشنبه ها

• به مقصد یزد :

)روزانه( شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه

• به مقصد چابهار :

سه شنبه ها، جمعه ها

• به مقصد شیراز :

یکشنبه ها، پنجشنبه ها

• به مقصد ایالم :

یکشنبه ها، چهارشنبه ها

• به مقصد نوشهر :

یکشنبه ها، پنجشنبه ها

• به مقصد ساری :

چهارشنبه ها

برنامه پروازی 6ماهه دوم سال 1397 
هواپیمایی آسمان

سرویس سیاسی

سرویس سیاسی

اربابی: هیچ سندی دال 
بر این که آقای مونسان 

و یا نزدیکان ایشان 
صاحب چنین کارخانه 
ای باشند وجود ندارد. 

از خانم چنارانی تقاضا 
داریم چنانچه مدارک 

مستند و مستدلی دارند، 
آن را ارائه دهند.«

,,
مظفری: موضوع 

اتهام رئیس سازمان 
جهادکشاورزی و 

همراهان شان ارتباطی 
به موضوع توزیع 

گوشت ندارد و به خود 
اداره مربوط می شود

,,

یک دیپلمات اروپایی: 
در عین اینکه ما فکر 
نمی کنیم که ایران از 

توافق هسته ای خارج 
شود، ما نباید آنها را به 

سوی پرتگاه هل دهیم و 
یک مسابقه تسلیحاتی 

در خاورمیانه را تعمیق 
کنیم

,,

پیامی درگذشت  آستان قدس رضوی طی  تولیت 
را  اسالمی  مؤتلفه  حزب  دبیرکل  حبیبی  محمدنبی 

تسلیت گفت.
متن پیام حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم 

رئیسی به شرح زیر است:
انالله و انا الیه راجعون

برادر  ناگهانی  درگذشت  خبر  دریغ  و  تاسف  با 
نبی  محمد  آقــای  جناب  مــان،  انقالبی  و  صدیق 
و  پرهیزگار  انسان  این  کــردم.  دریافت  را  حبیبی 
به  را  خود  طیب  حیات  دوران  تمام  که  اندیشمند 
اسالمی،  نظام  پیروزی  بــرای  تالش  و  مجاهدت 
ایام  در  بود،  بسته  کار  به  آن  شکوفایی  و  استقرار 
شکوهمند  انــقــالب  پــیــروزی  سالگرد  چهلمین 
دیدار  به  خیرات  و  مبرات  از  باری  کوله  با  اسالمی، 

پروردگارش شتافت.
دبیرکلی یکی از تشکل های پرسابقه و پیشتاز در 
تاریخ انقالب اسالمی، مسئولیت ها و خدمتگزاری 
و  مومنانه  نگاه  همراه  به  اجرایی  های  عرصه  در 
گیری  موضع  و  سیاسی  مسائل  تحلیل  در  والیی 
و عملکردی  رویکردی  کارنامه  دقیق،  و  های صریح 
این رجل برجسته انقالب اسالمی را درخشان کرده 

بود.
اینجانب با اندوه و تاثر رحلت این دوست مجاهد 
انقالب  معظم  رهبر  محضر  به  را  دیرین  انقالبی  و 
اعضای  محترمشان،  خانواده  و  فرزندان  اسالمی، 
عالقه¬مندانشان  عموم  و  اسالمی  موتلفه  حزب 
نورانی  مضجع  جوار  در  و  نمایم  می  عرض  تسلیت 
با  نشینی  هم  و  الهی  غفران  و  رحمت  رئوف،  امام 
را  شهدا  امام  و  اسالمی  انقالب  پرفضلیت  شهدای 
اولئک  نمایم و حسن  ایشان مسئلت می  برای روح 

رفیقا.

خبر
سرپرستمعاونتعمرانیاستانداریخراسانرضوی

تولیت آستان قدس رضوی درگذشت 
»محمدنبی حبیبی« را تسلیت گفت

وداع با استاندار تشکیالتی خراسان بزرگ
محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسالمی درگذشت

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس معتقد است 
آمریکا اقدام به  به دستور  از طرفی لهستان برای منافع خود 
برگزاری اجالس ضدایرانی می کند و از سوی دیگر مقامات آنها 
برای دلجویی به ایران سفر می کنند چرا که از قدرت ایدئولوژیک ایران هراس دارند.

جلیل رحیمی جهان آبادی با بیان اینکه آمریکا قصد دارد قدرت های درجه یک 
اروپا را علیه ایران اجماع و بازی جدیدی را آغاز کند، گفت: کاخ سفید در این بازی 
داستان را تغییر داده و پرونده اتمی را کنار گذاشته است و صرفا مسأله تروریسم و 
نقش سفارتخانه های ایران در حوادث تروریستی و همچنین آزمایش های موشکی 

را محور قرار می دهد.
از اتهام درباره  از روش هایی غیر  اروپا  ایرانی میان کشورهای  آمریکا به دنبال اجماع ضد    

فعالیت های هسته ای است
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان 
اینکه آمریکایی ها اروپایی ها را می  ترسانند تا قدرت های درجه دو و سه اتحادیه 
را به بازی بگیرند، عنوان کرد: آنها قصد دارند از طریق فضاسازی رسانه ای اجماع 

مجدد علیه ایران ایجاد کرده و هزینه همکاری ایران را باال ببرند.
وی افزود: زمانی که صهیونیست ها یا منافقین از طریق رسانه های خود اعالم می 
کنند ایرانی ها به دنبال حمله تروریستی در یک کشور اورپایی بوده و قصد داشتند 
در اجالس اپوزیسیون بمب گذاری کنند و یا زمانی دیپلمات های ایران را متهم به 
اقدامات خاصی علیه کشورها می کنند، این فضا باعث می شود هزینه ایستادن کنار 
این افراد برای شرکت ها و شخصیت های سیاسی اروپایی باال می رود و از آنجایی 
که احساس می کنند تحت فشار افکار عمومی قرار می گیرند خود را از این بازی ها 

کنار می کشند.
از  خود  حمایت  ها  اروپایی  البته  اینکه  بیان  با  ادامه  در  آبادی  جهان  رحیمی 
گروهک های منافقین را کنار نمی گذارند، عنوان کرد: با این حال آنها دیگر حاضر 
به پرداخت هزینه باالیی که همراهی کنار منافقین ایجاد می کند، نیستند و دیگر 
نمی پذیرند که فعالیت های اتمی ایران غیرصلح آمیز بوده، به دنبال ساخت بمب اتم 
است و رآکتور مخفی دارد چرا که ایران را به صورت شفاف نظارت می کند و آژانس 

هم فعالیت ها را تأیید کرده است.

مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  عضوکمیسیون 
اگر  است؛چراکه  کشورش  امنیت  نگران  گوید:سوریه  می 
رژیم  به  و  شده  سرطانی  غده  یک  بمانند  ادلب  در  معارضین 

صهیونیستی دوم تبدیل می شوند.
جواد کریمی قدوسی ضمن اشاره به موضوع ائتالف و همکاری ترکیه و سوریه 
در ایجاد منطقه امن در سوریه گفت:نگرانی اصلی که در این مثلث ترکیه ،روسیه 
و سوریه وجود دارد این است که ترکیه از آینده امنیت کشورش از ناحیه کسانی که 
خود تقویت کرده و امروز در ادلب متمرکز شده اند؛خودش هم می داند که چقدر 

اینها را تقویت کرده است،نگران است.
که  نفری  هزار   ۴5 جمعیت  در  که  است  این  هاهم  روس  افزود:نگرانی  وی 
هزار   ۳ تا   ۲ شده اند؛  ...جمع  و  النصره  جبهه  و  داعش  از  اعم  سوریه  شمال  در 
اروپایی  کشورهای  های  شهروند  اند،از  شده  جمع  ادلب  در  در  که  افرادی  نفر 
هزار   ۲،۳ آن  نگران  ها  روس  هستند؛  مشترک المنافع(  مستقل  CIS)کشورهای 
را در کشورهای   امنیت  اوضاع  پراکنده شوند  اگر منطقه  افراد  این  نفر هستند.که 

CISبه هم می ریزند.
تاکید  ــه  ادام در  اسالمی  ــورای  ش مجلس  در  کالت  و  مشهد  مــردم  نماینده 
آنها در ادلب بمانند یک غده  کرد:سوریه نگران امنیت کشورش است؛چراکه اگر 
تا دو سال  تبدیل می شوند؛شاید  رژیم صهیونیستی دوم  به  و  سرطانی می شوند 
دیگر دست به کاری نزنند؛اما سوریه حیاط خلوتی برای حضور قدرت ها می شود. 
امنیت  موضوع  در  قیمتی  هیچ  به  نیست  حاضر  سوریه  اینکه   بیان  با  وی 
نفوذ  آنجا  جاسوسی  سرویس های  اگر  هم  قطعا  کرد:  بیاید،مطرح  کوتاه  ملی 
هزار  صد  جمعیت  شود؛یک  ضعیف  کمی  اگر  ناگهان  سوریه  قانونی  کنند،دولت 
نفری و لشکری باز به  سمت دمشق و دیرالزور حمله می کنند و تمامیت ملی سوریه 

را به مخاطره می اندازند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه نگاه ایران بر حفظ تمامیت ارزی 
سوریه است،تاکید کرد: نگاه ما هم به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی این است 
که اصل با حفظ امنیت ملی ملت سوریه است و یک وجب  از سرزمین سوریه نباید 

خارج از اعمال حاکمیت دولت مرکزی سوریه باشد.

رحیمیجهانآبادیمطرحکرد
سیاست »یکی به نعل و یکی به میخ« ورشو

کریمیقدوسی
معارضین اگر در ادلب بمانند به رژیم صهیونیستی دوم تبدیل می شوند

کریمی  از  ادعاهایی  صفحه  همین  در  بارها  و  بارها 
قدوسی بازنشر شده که معموال تمامشان توسط اشخاص 
به سرعت تکذیب شده است. همین  و نهادهای مربوط 
روز گذشته بود که نقل قولی که نماینده مشهد از جانب 
کرده  مطرح  اینستگرام  فیلتر  مورد  در  ارتباطات  وزیر 
بود، توسط آذری جهرمی تکذیب شد. البته ازین دست 
اکثر  عناوین  اگر  و  نبوده  کم  گذشته  ماه های  در  خبرها 
این خبرها را مرور کنیم نام کریمی فدوسی در کنار ادعا 
رفتار  بر  نظارت  هیات  به  کار  حتی  و  شده است.  تکرار 
نمایندگان رسیده است و به گفته سخنگوی هیات نظارت 
بر رفتار نمایندگان قرار بود ۴ مورد شکایت از جواد کریمی 
قدوسی نماینده مشهد در این هیات بررسی شود. البته 

هنوز خبری از نتیجه این بررسی ها منتشر نشده است.
شاید تکرار این اخبار و تکذیبیه ها داستان را تا حدودی 
از  راحتی  به  نمی شود  اما  کرده است،  افتاده  پا  پیش 
ناامیدی این اخبار که گاها  تاثیرات روانی و ایجاد حس 
مسئولین و شخصیت های انقالب را هدف قرار می دهد، 

گذشت.
و از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که نظارت 
و شفافیت دو امر بدیهی از مسئولیت های هر نماینده ای 
است و رسانه به عنوان چشم ناظر مردم از هر شفافیتی 
استقبال می کند، اما رسالت اولیه ناشر هر خبر اطمینان 
از صحت خبر است. که متاسفانه در صورت عدم رعایت 

این مهم چیزی جز نشر بی اعتمادی حاصل نمی شود.
و اما موضوع نگران کننده تر شیوع این فضا و نشر اخبار 
بدون سند آن هم از تریبون رسمی مجلس شورای اسالمی 
است. اتفاقی که چند روز پیش توسط نماینده نیشابور در 

رابطه با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری رقم خورد.

هاجر چنارانی در نشست علنی روز یکشنبه 7 بهمن 
مجلس شورای اسالمی در اظهاراتی گفته است: »رئیس 
جمهوری بعد از گذشت ۶ ماه از حضور در نهاد ریاست 
خاندان  به  را  خــودرو  ایــران  قطعات  شرکت  جمهوری، 
این مسئله متاسفانه شرکت اگزوز  و  مونسان واگذار کرد 
خودرو خراسان را با مشکالت بسیاری مواجه کرده و این 
شرکت امروز حدود ۲۰۰ کارگر خود را اخراج کرده است.«

و در ادامه نشر این خبر بازهم داستان تکذیبیه...
هیچ شرکتی با عنوان »قطعات ایران خودرو« به آقای    

مونسان واگذار نشده است 
معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری گفت: »هیچ گونه شرکت و یا کارخانه 
ای با عنوان "قطعات ایران خودرو" به آقای مونسان رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و یا 

نزدیکان ایشان در هیچ دوره ای واگذار 
نشده و این خبر از اساس کذب است.«

گذاری  سرمایه  معاون  اربابی  حسین 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  گردشگری،  و 
هاجر  اظهارات  خصوص  در  آریا  میراث 
در  نیشابور  ــردم  م نماینده  چنارانی 
ایران  قطعات  شرکت  واگذاری  خصوص 
به  جمهوری  رئیس  ســوی  از  خــودرو 
»هیچ  کــرد:  تصریح  مونسان  خاندان 
سندی دال بر این که آقای مونسان و یا 
کارخانه  چنین  صاحب  ایشان  نزدیکان 

ای باشند وجود ندارد و هیچ گونه واگذاری به ایشان و یا 
نزدیکان آقای مونسان انجام نشده است.«

او افزود: »از خانم چنارانی تقاضا داریم چنانچه مدارک 
مستند و مستدلی دارند، آن را ارائه دهند.«

نماینده  این  سند  بدون  اظهارات  از  انتقاد  با  اربابی 
مجلس افزود: »نکته ای که اهمیت دارد این است که در 
بدون  اخبار  دادن  قرار  مستمسک  کشور  فعلی  وضعیت 
سند و غیرمستدل و ارتباط دادن آن به اشخاص طراز اول 
نظام به نوعی از بین بردن اعتماد مردم به کلیت حاکمیت 
است و این مسئله ای است که مقام معظم رهبری بارها و 

بارها درباره آن تذکر داده اند.«
او ادامه داد: »اگر افرادی بنا به دالیلی مصونیت های 
قضایی دارند دلیلی ندارد با انتشار اخبار بدون مدرک و 
مجموعه  و  دولت  به  مردم  اعتماد  عمومی  فضای  سند 
حاکمیت را از بین ببرند. این کار در این دوره یک خیانت 
بزرگ به اعتمادی است که مردم به مجموعه نظام دارند 
دشوار  و  سخت  بسیار  آن  بازگرداندن  و 

است.«
معاون سرمایه گذاری سازمان میراث 
فرهنگی در ادامه گفت: »اعتماد مردم به 
نظام آن هم در چهل سالگی انقالب به 
راحتی به دست نیامده که با انتشار اخبار 
بدون سند و فاقد استدالل بخواهیم آن را 
خدشه دار کنیم و این کار به نحوی آب به 

آسیاب دشمن ریختن است.«
مدرک  اگر  »واقعا  داد:  ادامه  اربابی 
غیر  در  شود  ارائه  دارد  وجود  مستندی 
غیر  اظهارنظر  ایــن  اگــر  ــورت  ص ایــن 

آگاهانه بوده خانم چنارانی در محضر مردم به اشتباه خود 
اعتراف و آن را جبران کند و اگر آگاهانه بوده از دستگاه 

های قضایی و نظارتی درخواست پیگیری داریم.«
نمایندگان  خبری  جنجال  داستان  پایان  ایــن  امــا 
استان نبود و درست یک روز بعد از تکذیب خبر کریمی 
مجلس  نماینده  این  ایسنتا،  فیلتر  با  رابطه  در  قدوسی 
آنالین مدعی شد، رئیس جهاد  با قدس  در گفت وگویی 
تومان  میلیارد   5۰۰ از  بیش  متهم  استان  کشاورزی 
و فساد  و موارد دیگری همچون زمین خواری  پولشویی 
کاالهای  نظیر  موضوعاتی  مــورد  در  طرفی  از  اســت. 
اساسی نظیر وضعیت گوشت نیز در استان مقصر است و 
کوتاهی وی در مدیریت گوشت استان بسیار مشهود بود 
و این درحالی است که رئیس دادگستری خراسان رضوی 
گفته بود: موضوع اتهام رئیس سازمان جهادکشاورزی و 
همراهان شان ارتباطی به موضوع توزیع گوشت ندارد و به 

خود اداره مربوط می شود.
و  حجت االسالم  ایسنا،  گــزارش  به 
و  صد  یک  در  مظفری  علی  المسلمین 
فرهنگ  شورای  جلسه  ودومین  بیست 
عمومی استان خراسان رضوی در جمع 
وضعیت  آخرین  درخصوص  خبرنگاران 
یادآور  استان،  مدیرکل جهاد کشاورزی 
در  حاضر  حال  در  پرونده  بــود:  شده 
زمانی  و  دارد  قــرار  مقدماتی  مرحله 
و  جمع آوری  کامل  صورت  به  ادله  که 
قرار  ــی  دادرس نوبت  در  شــد،  تکمیل 

خواهد گرفت.
حاضر  حال  در  داده بــود:  ادامــه  وی 

که  زمانی  و  نکرده  عبور  مقدماتی  تحقیقات  مرحله  از 
تحقیقات مقدماتی جمع آوری و منتهی به کیفرخواست 
شد در نوبت دادرسی قرار خواهد گرفت. هر فردی که در 
موضوع مربوط به پرونده ایشان بازداشت شده، در حال 
حاضر پرونده اش در مرحله مقدماتی بوده و ۱۰ تا ۲۰ روز 

زمان نیاز دارد.
در ادامه خبر گفت وگوی کامل کریمی قدوسی را مرور 

می کنیم:
  رئیس جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی متهم به 

پولشویی است
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی گفت: 
جناح بازی های سیاسی باعث انتصاب مزروعی به رئیس 

سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی شد.
رغم  علی  داشــت:  اظهار  قدوسی  کریمی  ــواد  ج
استان  مجلس  نمایندگان  از  زیــادی  تعداد  مخالفت 
رئیس  به  مزروعی  انتصاب  زمان  در  رضوی  خراسان 
سازمان جهاد کشاورزی استان و حتی 
علیرضا  وقــت  استاندار  که  ای  نامه 
وی  صالحیت  عدم  بر  مبنی  رشیدیان 
و  بازی  لج  اما  بود  به دولت اعالم کرده 
جناح بازی های سیاسی باعث شد که 
دولت وی را به این سمت انتصاب کند .

از  قبل  مزروعی   اینکه  بیان  با  وی 
با  تهران  در  دیداری  در  دستگیری خود 
از مسئولینی که جدیدا در استان  یکی 
خراسان رضوی پست گرفته است اذعان 
داشته بود که ارتباطات خوبی در استان 
از مشکالت را  تواند بسیاری  دارد و می 

برطرف کند، تصریح کرد: مزروعی متهم به بیش از 5۰۰ 
زمین  همچون  دیگری  موارد  و  پولشویی  تومان  میلیارد 
از طرفی وی در مورد موضوعاتی  و فساد است.  خواری 
نظیر کاالهای اساسی نظیر وضعیت گوشت نیز در استان 
مقصر است و کوتاهی وی در مدیریت گوشت استان بسیار 

مشهود بود.
اخیر  هفته های  طی  ــرا  زی گفت:  قدوسی  کریمی 
کارشناسان مختلف به نمایندگان مردم در مجلس شورای 
از  مسئوالنی  همراه  به  که  کردند  ارائه  گزارش  اسالمی 
و  قضایی  دستگاه های  کشاورزی،  جهاد  دامپزشکی، 
افغانستان  هرات  از  رضوی  خراسان  استان  اطالعاتی 
بازدید داشته اند و اعالم کردند کشتارگاه مدرنی در آنجا 
وجود دارد که از نظر رعایت بهداشت و کیفیت در سطح 
باالیی است و نوع گوشت را نیز در این کشتارگاه مشاهده 

کرده اند.
 وی ادامه داد: بر اساس گزارش دریافتی پس از بازدید 
از کشتارگاه هرات مسئولین اعالم کردند که آنها هر روز 
به  تومان  هزار   ۲7 کیلوگرم  هر  قیمت  با  را  گرم  گوشت 
تحویل  مشهد  شهر  در  کنیم  درخواست  که  میزانی  هر 

می دهند.
کریمی قدوسی اظهار داشت: از طرفی حتی خود وزیر 
جهاد کشاورزی نیز بر اساس گزار ش تفریغ بودجه سال 
گذشته  سال  در  اساسی  کاالهای  بندی  ذخیره  در   9۶
کوتاهی کرده است که باید در این زمینه پاسخگوی مردم 
باشند زیرا یکی از وظایف دولت به عنوان حاکمیت تنظیم 

بازار است.
در پایان باید دید که واکنش نهاد های نظارتی و قضایی 

به انتشار این دست اخبار چه خواهد بود.

گزارشخبر
سریال اخبار کذب از مشهد به نیشابور رسید

چنارانی: رئیس جمهور، شرکت قطعات ایران خودرو را به خاندان مونسان واگذار کرد
اربابی: هیچ گونه شرکت و یا کارخانه ای با عنوان "قطعات ایران خودرو" به آقای مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و یا نزدیکان ایشان در هیچ دوره ای واگذار نشده و این 

خبر از اساس کذب است.«



شانزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد از جمعه آغاز 
می شود و 5سینمای این شهر شلوغ ترین روزهای خود 

را تجربه خواهند کرد.
این اولین بار است که ۲۲فیلم روی پرده سینماهای 
بین  در  خوب  فیلم  چند  جای  اگرچه  می آیند  مشهد 
این فیلم ها خالی است. فیلم هایی مانند »مسخره باز« 
که بازیگر این فیلم استاد نصیریان، خبر از کار کردن با 
یک کارگردان کم نظیر بنام »همایون غنی زاده« در این 
فیلم داده است. غنی زاده که اولین تجربه سینمایی 
خود را به جشنواره آورده است، چهره ای آشنا در تئاتر 
است و رکورد فروش تئاتر ایران نیز متعلق به یکی از آثار 
اوست. »متری شش و نیم« هم اثر تازه سعید روستایی 
کارگردان جوان و موفق سینمای ایران است که همان 
ماجرای فیلم اول این کارگردان، یعنی »ابدو یک روز« 
بنفشه  زهرمار،  نارنجی،  روزهــای  می کند.  دنبال  را 
آفریقایی و قصر شیرین نیز فیلم های دیگری هستند که 

در مشهد روی پرده نمی روند.
 کدام فیلم در کدام سینما؟

هفته ای  چند  که  ویالژتوریست  سینمایی  پردیس 
افتتاح آن نگذشته است در آخرین لحظات  از  بیشتر 
به لیست سینماهای جشنواره فجر اضافه شد تا از این 
کارزار عقب نماند. جالب اینجاست که تنها ۲روز مانده 
به آغاز جشنواره هنوز تکلیف تقسیم بندی نمایش ها 
نیز  بلیط ها  فــروش  نیست.  مشخص  سینماها  بین 
بصورت تک فروشی خواهد بود و فیلم ها در سه سیانس 

۱7، ۱9 و ۲۱ اکران خواهد شد.
 خراسانی ها از »مدیترانه« تا »قصر شیرین«

در  نیز  امسال  ایران  سینمای  خراسانی  ستاره های 
جشنواره فیلم حضور دارند. هادی حاجتمند کارگردان 

مشهدی با فیلم »مدیترانه« به این آوردگاه آمده است. 
»مدیترانه« دومین فیلم بلند سینمایی حاجتمند پس 
از »اشنوگل« محسوب می شود و از بازیگران آن می توان 
به مهراوه شریفی نیا، بهرنگ علوی و پوریا پورسرخ اشاره 
کرد. سکانس های شهری این فیلم نیز در شهر مشهد 
فیلمبرداری شده است؛ مضمونی اجتماعی دارد و با 

موضوع بحران آب در سوریه و منطقه مرتبط است.

به  صالحی  مجید  »زیرنظر«  در  نیز  عطاران«  »رضا 
همکار  دو  این  تا  آمده است  هفتم  و  سی  جشنواره 
سینماها  پرده  روی  جدید  قالبی  در  بار  این   قدیمی 
بیایند. مجید صالحی اولین تجربه کارگردانی خود را 
پشت سر گذاشته است و حاال منتظر نگاه مخاطبان 
ساخته  کمدی  ژانــر  در  فیلم  این  اســت.  خود  اثر  به 

شده است. 

احمدی، سروش جمشیدی،  مهران  امیر جعفری، 
علی  مفیدی،  سیاوش  نــوری،  امیر  استادی،  علی 
صالحی، سامیه لک، مصطفی راد، عباس جمشیدی و 

آزاده صمدی دیگر بازیگران »زیر نظر« هستند.
»فریدون جیرانی« یک مشهدی کهنه کار در سینمای 
ایران است که برای امسال، فیلم »آشفتگی« را ساخته 

و پرداخته کرده است.
و جنایت ساخته  با مضمون عشق  فیلم که  این  در 
بازیگرانی چون بهرام رادان، مهناز افشار،  شده است 
احمدی جلوی  مهران  و  نازنین صلح جو  ادبی،  نسیم 
دوربین جیرانی رفته اند. عالوه بر کارگردانی، نویسنده 

و تهیه کننده این اثر نیز خود جیرانی است.
جشنواره  به  فیلم  دو  با  امسال  بهداد«  »حامد 
حسین  مشترک  کارگردانی  به  »جــان دار«  آمده است. 
سودای  بخش  به  که  امیری  پدرام  و  دومــاری  امیری 
سیمرغ راه نیافت و »قصر شیرین« به کارگردانی رضا 

میرکریمی که مضمونی اجتماعی دارد.
»مهدی سجادیان« نیز دیگر بازیگر مشهدی جشنواره 
فیلم فجر است که اولین حضور خود را با فیلم »دیدن 
این فیلم جرم است«  در کنار بازیگرانی همچون امیر 
آقایی، لیندا کیانی،مهدی زمین پرداز ،حسین پاکدل، 

محمود پاک نیت و حمیدرضا پگاه تجربه می کند.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: قط یک فیلم 
تا بعدا بتونم از زنم و دخترم  5 دقیقه ای می خواستم 
دفاع کنم ولی امونم ندادند... صدای آژیرهاشون داره 

نزدیک می شه... االن مثل مور و ملخ میریزن اینجا.
 بزرگان در سودای سیمرغ

حضور  شاهد  امــســال  سیمرغ  ــودای  سـ بخش 
کیومرث  و  توکلی  بهرام  همچون  بزرگی  کارگردانان 
پوراحمد است که می تواند جشنواره سی وهفتم را به 
یک کارگاه آموزشی بزرگ تبدیل کند. البته اگر نام های 

بزرگ، آثاری در قدوقواره خودشان ارائه داده باشند.

امام جمعه مشهد گفت: ایرادی که من دارم این است 
که در جشنواره های فیلم و هنر که به مناسبت دهه فجر 
برگزار می شود، اینکه می توانید قدرت هنر را نشان دهید 
خوب است، اما این جشنواره ها چقدر در نمایش انقالب 

موثر هستند؟
در  علم الهدی  الله  آیت  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
سالگی  فجر ۴۰  مبارک  دهه  بزرگداشت  ستاد  با  دیدار 
انقالب اسالمی افزود: اگر سیمرغ بلورین را به افرادی که 
در هنر هفتم نخبگی دارند اعطا شود، خوب است، اما آیا 
در اعطای این جایزه، تاثیر این فرد و هنرش در انقالب هم 

سنجیده می شود؟
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: اکثر 
این هنرمندان در عرصه سینما، موسیقی و تئاتر در زمان 
پیروزی انقالب هنرمند نبوده اند، افراد پیشکسوت که اکثرا 
از دنیا رفته اند یا اکنون فعالیت شان کمرنگ شده، اما این 
هنرمندان مطرح فعلی، در زمان پیروزی انقالب یا اصال در 
دنیا نبودند یا یک طفل ۳ یا ۴ ساله بودند و سر سفره این 

انقالب و نظام هنرمند شدند.
آیت الله علم الهدی ادامه داد: در جشنواره ها باید بررسی 
شود که این کسانی که سر سفره انقالب هنرمند شده اند 
در فعالیت های هنری خود چه نقشی در انقالب دارند و چه 

اندازه در جهت و جریان اهداف انقالب حرکت کرده اند؟!
وی تاکید کرد: تمام برنامه های دهه فجر باید نمایشگر 
ارزشی  برنامه ای  حتی  اگر  باشد،  انقالب  دستاوردهای 
مانند مسابقه قرآن هم برگزار کنیم و در آن به نقش انقالب 
در توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی پرداخته نشود، آن هم یک 

برنامه ای مانند جشنواره فیلم و موسیقی و تئاتر است.
آیت الله علم الهدی گفت: همه رسانه ها چه رسانه ملی 
و چه رسانه های کاغذی و دیجیتالی هم باید با همین نگاه 

پیش بروند و دستاوردهای انقالب را نمایش دهند تا به 
دشمن ثابت شود نه تنها توانستیم ۴۰ سالگی این انقالب 
را ببینیم، بلکه دستاوردهای انقالبمان را هم به نمایش 

گذاشتیم.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: وظیفه ما در 
۴۰ سالگی انقالب، بیان دستاوردها نیست، بلکه نمایش 
بعد  به خصوص نسل های  و  مردم  برای  این دستاوردها 

انقالب است.
آیت الله علم الهدی تاکید کرد: وظیفه ای که کارگروه های 
ستاد بزرگداشت دهه فجر باید مد نظر داشته باشند این 
ارزشی  برنامه های  برگزاری  و  اجرا  که هدف صرفا  است 
نیست، بلکه مهم این است که در قالب این برنامه ها چطور 

می خواهند این انقالب ۴۰ ساله را نمایش دهند.
وی بیان کرد: من خواهش می کنم در شورای هماهنگی 
تبلیغات، گروهی برای نظارت و ارزیابی برنامه های اجرایی 

تشکیل شود تا مشخص کنند که نقش هر کدام از این 
برنامه ها در نشان دادن انقالب چیست.

اینکه  گفت:  رضوی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
دشمن در ۴۰ سالگی انقالب نمی تواند به انقالب ما آسیب 
برساند، به خاطر اقتدار مردم و نظام نیست، بلکه به خاطر 

نهادینه شدن اصول انقالب در جامعه است.
برگزاری مسابقه کتابخوانی »کتاب در میدان انقالب«

در ادامه این مراسم، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
ستاد  فعالیت های  گفت:  نیز  خراسان رضوی  اسالمی 
بزرگداشت دهه فجر امسال از تیر ماه آغاز و کارگروه های 

مختلفی تشکیل شده است.
کنار  در  افــزود:  سلطانی  محمد  سید  حجت االسالم 
این کارگروه ها ۲5 کمیته هم تشکیل شده که جلسات 
متعددی برای برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم چهلمین 

سالگرد انقالب برگزار کرده اند.

وی افزود: 787 عنوان برنامه در این کمیته ها در نظر 
گرفته شده که در دهه فجر امسال در سطح استان خراسان 

رضوی برگزار می شود.
اســالمــی  تبلیغات  هماهنگی  ــورای  ــ ش رئــیــس 
پرداخت  برنامه ها  این  از  برخی  بیان  به  خراسان رضوی 
و گفت: مسابقه کتابخوانی »کتاب در میدان انقالب«، 
انقالب«،  از  بعد  سال   ۴۰« دختران  و  مــادران  همایش 
مسابقه پیامکی، میزگرد آسیب شناسی انقالب در صدا و 
سیمای مرکز خراسان رضوی، تکریم از ۴۰ استاد بسیجی 
حوزه علمیه، برگزاری گفتمان دینی و نشست تخصصی 
علمای شیعه و اهل سنت از شاخص ترین این برنامه ها 

است.
بزرگداشت دهه  برنامه های ستاد  داد:  ادامه  سلطانی 
فجر از روز جمعه ۱۲ بهمن با حضور جوانان و توجوانان 
با  مختلف،  دستگاه های  و  نهادها  استانی،  مسؤوالن  و 
نمایشگاه  افتتاح  نیز  و  امام خمینی)ره(  ماکت  گلباران 
دستاوردهای ۴۰ ساله انقالب در میدان شهدای مشهد 

آغاز می شود.
وی افزود: مراسم سخنرانی و عطرافشانی مزار شهدا در 
روز  پنج شنبه در قطعه شهدای بهشت رضا)ع( برنامه ای 

است که در روز 5 شنبه ۱8 بهمن ماه اجرا می شود.
اســالمــی  تبلیغات  هماهنگی  ــورای  ــ ش رئــیــس 
خراسان رضوی ادامه داد: روز ۲۲ بهمن در ۱۴9 نقطه این 
استان راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن را خواهیم داشت که 
سخنران پایان این راهپیمایی در مشهد آیت الله رئیسی 

تولیت آستان قدس رضوی است.
سلطانی افزود: مراسم نورافشانی در چند نقطه، هز دیگر 
برنامه هایی است که به وسیله ارتش و سپاه برگزار می شود.
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گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
خراسان رضوی گفت: آثار تاریخی متعدد باعث می شود که 
مسافر وگردشگر در مقصد بیشتر بماند تا بتواند از همه ی آثار 

دیدن کند.
ابوالفضل مکرمی فر در خصوص برنامه های میراث فرهنگی 
استان برای افزایش تکرار سفر به مشهد اظهار کرد: در حال 
برنامه ریزی توزیع سفر در خراسان هستیم. در حال حاضر 
پیش بینی می شود که تقریبا ۱۰۰ هزار اثر تاریخی در استان 
وجود دارد که هنوز به طور کامل مورد شناسایی و بررسی قرار 

نگرفته است.
وی افزود: اکنون ۱5۶۰ اثر تاریخی در فهرست آثار ملی قرار 
گرفته است و نزدیک به دوهزار اثر هم بررسی شده است که در 

سراسر استان پخش شده اند و منحصر به مشهدنمی شوند.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
زائر  تا  برنامه ریزی کنیم  باید  خراسان رضوی عنوان کرد: 
و مسافری که به مشهد می آید پس از زیارت از محورهای 
تاریخی در سطح استان هم دیدن کند، مانند اتفاقی که در 
دیگر استان های کشور هم رخ می دهد به طور مثال زمانی که 

به تبریز سفر می کنیم از کندوان هم دیدن می کنیم.
ابوالفضل مکرمی فر مطرح کرد: ما در شهر گناباد سه اثر 
ثبت جهانی و در استان بوم گردی های متعدد، مجموعه های 
تاریخی، آرامگاه ها، شعرا، مفاخر و مشاهیر زیادی داریم که 

می توان از آن ها برای ماندگاری مسافر استفاده کرد.
وی اضافه کرد: همچنین بافت های تاریخی ارزشمندی 
چه غرب، چه شرق و چه جنوب خراسان در اختیار داریم که 

بی نظیر و وصف ناپذیر هستند.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 

خراسان رضوی گفت: عالوه بر بافت های تاریخی، طبیعت 
خراسان هم می تواند در ماندگاری مسافر در این استان موثر 
باشد چرا که مسیرهای زیبایی داریم مخصوصا در شمال 
خراسان که می تواند زیبایی های دو چندانی را به مسافر نشان 

دهد. 
شده  گفته  موارد  از  غیر  کرد:  ابراز  مکرمی فر  ابولفضل 
آیین ها، مراسم، سنت ها و پوشاکی که در این استان وجود 
دارد می تواند موجبات ماندگاری ماسفر در این استان را فراهم 

کند.   
وی مطرح کرد: در حال برنامه ریزی هستیم که بتوانیم 
مسافر و زائر را پس از زیارت به سمت مجموعه ها و آثار تاریخی 

موجود در استان سوق دهیم.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
کردیم  تشویق  را  فراوانی  تورهای  افــزود:  رضوی  خراسان 
که بازدید از بوم گردی ها را در اولویت قرار دهند برای مثال 
بوم گردی ها در برج رادکان چناران گسترش پیدا کرده است. 
خانه های تاریخی و غذاهای سنتی که این مناطقبوم گردی 
به ماسفران ارائه می کنند باعث استقبال از بوم گردی ها شده 

است.
گسترش  حال  در  ما  داد:  ادامــه  مکرمی فر  ابوالفضل 
چیزی  حاضر  حال  در  بوم گرد ی هستیم.  اقامت گاه های 
حدود ۳۲ بوم گردی داریم، حدود هشت بوم گردی در حال 
نهایی قرار دارد  بوم گردی در مرحله ی  افتتاح است، سه 
را  اصولی  موافقت نامه  و  الزم  مجوزهای  بوم گردی  و ۱۱8 
دریافت کرده اند.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سفر در 
محور جنوب »قنات جانی گناباد«، محور کالت، محور درگز 
رو به افزایش است؛ سفر به محور مجموعه جامی تایباد به 
خصوص مجموعه آسباد نشتیفان گسترش پیدا کرده است 
و تورهای زیادی به آن جا سفر می کنند بیشتر اروپایی هستند 
و تورهایی که به سمت نیشابور و کالت سفر می کنند بیشتر 

داخلی است.

مدیرکلمیراثفرهنگیخراسانرضوی:
آثار تاریخی متعدد سبب ماندگاری مسافر 

می شود

مطبوعاتی  و  فرهنگی  معاون 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گسترش  گفت:  رضــوی  خــراســان 
فرهنگ مطالعه بین اقشار جامعه و به خصوص جوانان و 
کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان جامعه، آنان را برای 
نقش آفرینی بهتر در فرآیند توسعه و پیشرفت کشور آماده می 
کند.افشین تحفه گر در مراسم اختتامیه جام باشگاههای 
کتابخوانی گناباد افزود: برنامه جام باشگاه های کتابخوانی 
اقدامی مهم برای هم افزایی همه دستگاههای اجرایی و 
متولیان ذیربط به منظور نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در 

جامعه است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گناباد نیز در این 
مراسم از برگزاری ٤٩٠ نشست مطالعه کتاب در قالب جام 

باشگاههای کتابخوانی در این شهرستان خبر داد.

حمیدرضا مهدوی مقدم افزود: در اجرای این طرح که با 
هدف هم افزایی و ترویج فرهنگ مطالعه از دهم شهریور ماه 
سالجاری آغاز شده بود، در مجموع ٥١٠ جلد کتاب توسط 
شرکت کنندگان مطالعه شد.وی ادامه داد: در قالب جام 
باشگاههای کتابخوانی به عنوان طرح پیشرو و خالقانه برای 
ترویج فرهنگ مطالعه بین کودکان و نوجوانان شرکت کنندگان 
کتابی را به انتخاب خود مطالعه و در گروههای کوچک به نقد 
و بررسی آن پرداختند و هر گروه بهترین کتاب را انتخاب کرده 
و سپس در سطح مدرسه با هم رقابت کردند.مهدوی مقدم 
گفت: همچنین برای گسترش فرهنگ کتابخوانی طرحهای 
یکشنبه با چاشنی کتاب در ادارات و دوشنبه با کتاب در 
کودکستانهای این شهرستان اجرا می شود و طی آن شرکت 
کنندگان کتابی را مطالعه و در مورد آن به بحث و بررسی می 

پردازند.

منتخب  ــار  آث نمایشگاه 
عکس  ملی  جشنواره  اولین 
مرکزی  مــوزه  در  ــا)ع(  رض امــام 

حرم مطهر رضوی برگزار می شود.
ملی  جشنواره  اولین  منتخب  آثار  نمایشگاه 
با  همراه  ادیان  گفتگوی  و  رضا)ع(  امام  عکس 
رونمایی از اثر خیالی نگاری استاد رضا حمیدی 
افتتاح سالن شماره  با موضوع گفتگوی ادیان و 
برگزار  رضوی  مطهر  حرم  در  رضوان  نگارخانه   ۳

می شود.
در این نمایشگاه ۴۰ اثر منتخب هیأت داوران 
رضا  ــر  اث و  ادیــان  گفتگوی  عکس  جشنواره 
نمایش  به  ادیان  گفتگوی  موضوع  با  حمیدی 

گذاشته خواهد شد.

این نمایشگاه عکس چهارشنبه، ۱۰ بهمن ماه 
برای  نمایشگاه  این  از  بازدید  و  می شود  افتتاح 

عموم آزاد و رایگان است.
نمایشگاه عکس امام رضا)ع( و گفتگوی ادیان 
موزه  در  رضــوان  نگارخانه   ۳ شماره  سالن  در 
برگزار  رضــوی  مطهر  حرم  کوثر  صحن  مرکزی 

می شود.

نــمــایــشــگــاه گـــروهـــی آثـــار 
آکادمی  هنرجویان  نقاشی خط 
نقاشی خط کاظم خراسانی هنرمند 

مدرس  دانشگاه در نگارخانه رضوان مشهد گشایش و 
یافت.

۴۴ تابلوی نقاشی خط در ابعاد مختلف با تکنیک های 
مرکب و اکریلیک روی بوم،نمایش آثار »نقاشی خط هنرجویان 
آکادمی خراسانی« در نگارخانه رضوان ترکیب مواد روی بوم، 
مرکب و رنگ گیاهی روی بوم و... از ۱5 هنرجوی مشهدی 
و بجنوردی در یکی از دوره های آموزشی نقاشی خط کاظم 

خراسانی در نگارخانه رضوان به نمایش عموم درآمد.
در این نمایشگاه آثاری از سیداحمد حسینی ابریشمی، 
شیرین  حسین نیا،  لیال  برزگر،  هانیه  اســتــادی،  مریم 
رحمانی،  تکتم  ملک آباد،  دشتبانی  مینا  خراشادی زاده، 

حمیده سادات شباب منش، فاطمه صمدی، الهام غالمی، 
زهره قاسم پور، ملک زاد مخملباف، لیلی منتظری، کاملیا نیک 

شعار و عسل همتیان به چشم می خورد.
این  گفت:  نمایشگاه  دربــاره  آموزشی  دوره  این  مدرس 
مجموعه آثار حاصل تالش هنرجویان به مدت 5۰ ساعت 
آموزشی در سال جاری است که ضمن مطالعه چیستی 
نقاشی خط معاصر ایران، آشنایی با سبک ها و تکنیک ها و 
گذار از محتوا و نگارش متنی با تکیه بر فرم و زیباشناسی در 

معرض دید عالقه مندان گذاشته شده است.
کاظم خراسانی افزود: به هنرجویان نقاشی خط خود بدون 
آنکه پیش زمینه ای در خوش نویسی داشته باشند، آموزش 
می دهم چرا که نقاشی خط، گونه ای از نقاشی است و اگر چه 
از حروف و نوشتار به طور معمول در آن استفاده می کنیم، اما 

صرفًا خوش نویسی نیست.

نمایشگاه عکس امام رضا)ع( در موزه حرم مطهر رضویمطالعه 510 کتاب در جام باشگاههای کتابخوانی گناباد
نمایش آثار »نقاشی خط هنرجویان آکادمی خراسانی« 

در نگارخانه رضوان

همهآنچیزکهازشانزدهمینجشنوارهفیلمفجرمشهدمیخواهیدبدانید؛

شکارچیان سیمرغ در سرزمین خورشید
رضوی  قدس  آستان  مستضعفان  امــداد  معاون 
از  زائــر  میلیون  یک  گذشته  سال  سه  طی  گفت: 
بارگاه منور  زیارت  به  تاکنون موفق  سراسر کشور که 
رضوی نشده بودند، حرم مطهر حضرت امام رضا )ع( 

را زیارت کردند.
به گزارش ایرنا، مصطفی خاکسار قهرودی روز سه 
شنبه در نشست خبری به مناسبت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی اظهار داشت: این زائران از 
اقامت و تغذیه رایگان، تنعم در سفره متبرک حضرت 
قدس  آستان  فرهنگی  های  برنامه  و  )ع(  رضا  امام 

رضوی برخوردار شدند.
دوران  در  رضوی  زائرسرای  و  زائرشهر  افزود:  وی 
تولیت حجت االسالم رئیسی در مشهد ایجاد شد که 
مورد استفاده مستقیم زائران اولی و کم بضاعت قرار 

گرفته است.
منشور  تحقق  راستای  در  معاونت  این  گفت:  وی 
مستضعفان  به  توجه  انقالب،  معظم  رهبر  هفتگانه 
برای  زیارت  زمینه  کردن  فراهم  و  زیارت  تسهیل  و 

همگان از سال ۱۳95 ایجاد شد.
قهرودی با اشاره به اینکه طرح خادمیاران به عنوان 
فرصتی برای استفاده از سرمایه معنوی آستان قدس 
در  افزود:  است،  اجرا شده  محرومان  نفع  به  رضوی 
برای  توانمندی  دارای  که  افــرادی  همه  شبکه  این 
این  به  ورود  با  می  توانند  هستند،  مردم  به  خدمت 

عرصه و خادم شدن، به مردم نیازمند کمک کنند.
وی خاطر نشان کرد: شبکه خادمیاری رضوی در 
دو سال اخیر فعال شده و تاکنون بیش از ۱5۰ هزار 
نفر در این شبکه ثبت نام کرده اند که از طریق کانون 
نیازمندان  به  کمک  برای  خادمیاری  مختلف   های 

سازماندهی خواهند شد.
وی گفت: طی سه سال گذشته به توسعه اشتغال 
طرح   ۲5۰ راستا  این  در  و  شده  توجه  نیز  محرومان 
و  قنوات  احداث  مانند  آبی  های  عرصه   در  پروژه  و 
آبخیزداری در استان  های خراسان رضوی، خراسان 

شمالی و خراسان جنوبی اجرا شده است.
رضوی  قدس  آستان  مستضعفان  امــداد  معاون 
نیز  کرمانشاه  زدگــان  زلزله  به  کمک  بــرای  ــزود:  اف
برای  و  شد  کمک  مسکونی  منزل   ۲۰۰ تجهیز  به 
از  بازسازی  هزینه  کمک   ریال  میلیون   ۲۰ خانه  هر 
سوی آستان قدس اهدا گردید و در همین راستا در 
و  محرومین  برای  خانه  تعدادی  نیز  جنوبی  خراسان 

۲۰۰ باب حمام و سرویس بهداشتی ساخته شد.

خبر

یک میلیون زائر اولی از سراسر کشور، 
حرم مطهر رضوی را زیارت کردند

فراخوان سومین دوره جشنواره ملی 
کتاب سال فرهنگی دانشجویان

سومین دوره جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان 
در حوزه های زیر اثر می پذیرد: حوزه کتاب های ارسالی شامل 
کتاب های دینی، اخالقی و تربیتی، کتاب های هنری و ادبی 

و کتاب های اجتماعی و سیاسی است.
شرایط شرکت در جشنواره نیز به شرح زیر اعالم شده 

است:
شرکت کنندگان باید دانشجوی رسمی یکی از دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

باشند.
کتاب هایی برای داوری پذیرفته می شوند که از اول اسفند 

۱۳9۶ تا پایان بهمن ۱۳97 منتشر شده باشند.
انتشار کتاب  تاریخ  با  هم زمانی دوره تحصیل دانشجو 

ضروری است.
کتاب ها باید با مجوز نشر رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی به صورت کاغذی منتشر شده باشند.
کتاب ها می تواند تألیف یا ترجمه شرکت کننده باشد و 

محدودیتی برای تعداد آثار وجود ندارد.
به کتاب هایی که بیش از یک مؤلف یا مترجم داشته باشند، 

تنها یک جایزه تعلق می گیرد.
از هر عنوان کتاب باید دو جلد به دبیرخانه جشنواره ارسال 
شود؛ برای ارزیابی کتاب های ترجمه، ارسال اصل یا کپی 

خوانای کتاب اصلی، ضروری است.
ناشران می توانند آثار دانشجویی خود را به همراه فرم ثبت نام 
اینترنتی به دبیرخانه ارسال کنند. از ناشرانی که بیشترین 
مشارکت را در انتشار آثار دانشجویی داشته باشند، تقدیر 

به عمل خواهد آمد.
شیوه ثبت نام و ارسال آثار: عالقه مندان می توانند پس 
از مراجعه به پایگاه اینترنتی دبیرخانه جشنواره به آدرس

httpS://nbfCS.ut.aC.Ir/ و تکمیل فرم ثبت نام به یکی 

از شیوه های زیر آثار خود را برای شرکت در جشنواره ارسال 
کنند:

- ارسال از طریق پست سفارشی آثار به نشانی دبیرخانه.
- تحویل حضوری آثار در ساعات اداری به دبیرخانه و 

دریافت رسید.
گفتنی است، پذیرش آثار از زمان انتشار فراخوان تا پایان 
وقت اداری ۳۰ بهمن ۱۳97 و زمان و مکان مراسم اختتامیه 

)اعالم نتایج و اهدای جوایز(: اردیبهشت ۱۳98 خواهد بود.
جوایز:

رتبه اول هر بخش: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه 
نقدی

رتبه دوم هر بخش: دیپلم افتخار، جایزه نقدی
رتبه سوم هر بخش: دیپلم افتخار، جایزه نقدی

خیابان ۱۶  ابتدای  انقالب،  خیابان  دبیرخانه:  آدرس 
آذر، شماره ۱۶، اداره کل فرهنگی و اجتماعی، رایانامه: 

Cultural@ut.aC.Ir
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امامجمعهمشهد:

جشنواره ها چقدر در نمایش انقالب موثر هستند؟

نفتکش  ملی  شرکت  دعاوی  و  بیمه  امور  رئیس 
خدمه  گروگانگیری  شایعه  گونه  هر  رد  با  ــران  ای
با  مشکوک  تماس های  دربـــاره  سانجی  کشتی 

خانواده شهدای سانچی توضیحاتی ارائه داد.
نفتکش  ملی  شرکت  دعاوی  و  بیمه  امور  رئیس 
با  مشکوک  تماس های  مساله  توضیح  در  ــران  ای
زنده  ادعای  و  سانچی  شهدای  خانواده  از  گروهی 
گفت:  کشتی  خدمه  شدن  گرفته  گروگان  و  بودن 
باشد؟  می تواند  چیزی  چه  گروگانگیری  هدف  اوال 
سانحه  از  سال  یک  گذشت  از  بعد  چرا  اینکه  دوم 
وجود  گروگانگیران  از  عالئمی  و  نشانه  و  خبر  هیچ 
سوم  است؟  نشده  عنوان  درخواستی  هیچ  و  ندارد 
جعبه  اطالعات  دقیق  بررسی های  مطابق  اینکه 
و  کریستال  کشتی  سیاه  جعبه  سانچی،  سیاه 
و  سانحه  اطراف  کشتی های  سیاه  جعبه های  حتی 
هیچ  وسیع  ابعاد  تا  سانحه  محل  وسیع  جستجوی 
از خروج خدمه کشتی وجود ندارد، پس  نشانه ای 
گرفته  گروگان  به  خدمه  این  است  ممکن  چگونه 
اکثر  چرا  که  است  این  چهارم  نکته  باشند؟  شده 
کنار  عزیزانشان  شهادت  موضوع  با  که  خانواده ها 
هیچ  و  نمی کنند  مطرح  را  ادعاها  این  اند  آمده 
این موضوع فقط  و  نمی شود  آنها گرفته  با  تماسی 

از سوی چند خانواده مطرح می شود؟
کاپیتان علیرضا نوذری امینی بررسی موضوعات 
را  این مساله  پلیسی  و  امنیتی  ابعاد  و  گروگانگیری 
به ارائه نظرات کارشناسی مراجع ذی صالح امنیتی 
که  است  طبیعی  افزود:  و  کرد  موکول  انتظامی  و 
سانحه  خصوص  در  که  شایعاتی  از  حجم  این  با 
سانچی به وجود آمده بود، پرداختن به موضوعاتی 
از قبیل گروگانگیری نیز باید با لحاظ کردن مسائل 
و ابعاد فنی و کارشناسی و استناد به شواهد موجود 
سانحه بررسی شود و اظهار نظر در این خصوص با 
توجه به مستنداتی که از روزهای وقوع سانحه و 8 
روز سوختن کشتی در دمای 9۰۰ درجه ای وجود 

دارد، انجام پذیرد.
و  کارشناسی  جلسات  برگزاری  خصوص  در  وی 
توجیهی برای خانواده های سانچی هم اضافه کرد: 
جلسات  مرتبا  کنون  تا  سانحه  اول  روزهــای  از  ما 
به  پاسخ  زمینه  در  رسانی  اطــالع  و  کارشناسی 
سواالت خانواده ها را در دستور کار داشته و داریم. 
ارائه  و  توضیحات موجود  به  توجه  با  اکثر خانوادها 
زمینه  این  در  تحقیقات،  از  آمده  دست  به  نتایج 
پذیرش  به  حاضر  خانواده  چند  فقط  و  شدند  قانع 

شهادت عزیزانشان نشدند.

نوذری اضافه کرد: آخرین جلسه ای که داشتیم 
ارگان ها،  همه  آن  در  که  بود  پیش  ماه  دو  همین 
مسئولین  و  کارشناسان  تیمها،  ــراد،  اف نهادها، 
غرق  و  وقوع  روزهــای  و  سانچی  سانحه  در  حاضر 

آوردیــم  هم  گرد  را  سانچی  شدن 
زمینه  ایــن  در  جامعی  نشست  و 
نشست  این  برای  ما  کردیم.  برگزار 
و  نشدیم  قائل  زمانی  سقف  هیچ 
همه  به  ساعته   ۱۰ جلسه  این  طی 
خانواده های  ابهامات  و  ســواالت 
این  در  شــد.  گفته  پاسخ  محترم 
سانچی  سیاه  جعبه  صوت  جلسه 
خانواده ها  خود  درخواست  به  نیز 

پخش شد.
کرد:  اعالم  حال  عین  در  نوذری 
علی رغم دعوت گسترده و برگزاری 
صورت  به  کارشناسی  جلسه  این 
جامع، این چند خانواده که ادعای 
گروگان گرفته شدن خدمه سانچی 
این  در  حضور  به  حاضر  دارنــد  را 
و  سواالت  پاسخ  دریافت  و  نشست 

ابهامات خود نشدند.
نفتکش  ملی  شرکت  دعاوی  و  بیمه  امور  رئیس 
پیکر  تفحص  و  غــواصــی  مــوضــوع  خصوص  در 
ساعات  همان  از  ما  ببینید  کرد:  تصریح  نیز  شهدا 
تمام  به  سانحه،  این  وقوع  اولیه 
اعــالم  دنــیــا  معتبر  شــرکــت هــای 
میتواند  که  شرکتی  هر  که  کردیم 
انجام  را  تفحص  و  غواصی  بحث 
محدودیتی  هیچ  ــدون  ب ما  دهــد 
خواهیم  قرارداد  آنها  با  هزینه  در 
تیم های  ترین  مجرب  با  بست. 
قـــرارداد  المللی  بین  و  داخــلــی 
شرکت  سابق  کارشناسان  و  بستیم 
شرکت  بهترین  عنوان  به  اسمیت 
به  را  دنیا  دریایی  نجات  و  امــداد 

استخدام خود در آوردیم.
غواصی  تیم های  افزود:  نوذری 
روز   5۰ از  بیش  آبی  زیر  عملیات  و 
عملیات  انجام  به  سانحه  محل  در 
آبی  زیــر  ــات  رب ارســال  و  غواصی 
الشه  از  تصویربرداری  منظور  به 

انجام  به  مربوط  مختلف  ابعاد  بررسی  و  کشتی 
به  ورود  کشتی،  زدن  برش  شهدا،  تفحص  عملیات 

کشتی و.. پرداختند.
سوی  از  که  مکتوبی  نامه  در  کرد:  تصریح  وی 
اعضای  و "جیکوب هاگن دراپ"  رویج"  وان  "هانس 
ملی  شرکت  به  اسمیت  شرکت  عملیات  تیم  سابق 
همه  بررسی  از  پس  اســت،  شده  ارســال  نفتکش 
جانبه و انجام مطالعات تخصصی اعالم شده است 
کشیدن  باال  یا  و  تفحص  عملیات  انجام  امکان  که 

الشه کشتی سانچی وجود ندارد.
مجرب  تیم های  کــرد:  ــاره  اش پایان  در  ــوذری  ن
کارشناسی داخلی و بین المللی به ما اعالم کردند 
لحاظ  با  و  دریافتی  تصاویر  کلیه  بررسی  طبق  که 
که  روزی   8 مدت  و  حادثه  جوانب  و  شرایط  تمام 
سانچی در آتش با درجه حرارت بیش از 9۰۰ درجه 
حرارت  اثر  بر  آن  شدن  ذوب  و  سوخت  سانتیگراد 
یافتن  به  توان  نمی  شدن،  غرق  از  ناشی  فشار  و 
نشانه ای از پیکر شهدا امیدوار بود. به عبارت دیگر 
در  موفقیت  احتمال  کشتی،  این  فعلی  شرایط  در 
غیرممکن  سانچی  شهدای  پیکر  ای  نشانه  یافتن 

است.

ماجرای تماس های مشکوک با خانواده شهدای سانچی چیست؟

ما از روزهای اول 
سانحه تا کنون مرتبا 

جلسات کارشناسی 
و اطالع رسانی در 

زمینه پاسخ به سواالت 
خانواده ها را در دستور 
کار داشته و داریم. اکثر 

خانوادها با توجه به 
توضیحات موجود و 
ارائه نتایج به دست 
آمده از تحقیقات، در 

این زمینه قانع شدند و 
فقط چند خانواده حاضر 

به پذیرش شهادت 
عزیزانشان نشدند

,,

تکمیلی  تحصیالت  و  پژوهشی  آموزشی،  معاون 
 ۲۲۳5 هم اکنون  گفت:  تربت حیدریه  دانشگاه 
تحصیلی  مقاطع  در  مختلف  رشته های  در  دانشجو 
این  در  ارشــد  کارشناسی  و  کارشناسی  کاردانی، 

دانشگاه تحصیل می کنند.
ایسنا–  خبرنگار  با  گفت وگو  در  صالحان  علیرضا 
 ۱۶۱7 تعداد  این  از  کرد:  اظهار  خراسان،  منطقه 
و  هستند  غیربومی  دانشجو   ۶۲8 و  بومی  دانشجو 
این  در  کارشناسی  رشته  غیرایرانی  دانشجوی   ۱۰

دانشگاه تحصیل می کنند.
در  و  رشته   ۲9 در  دانشجو  تعداد  این  افزود:  وی 
قالب ۶ گروه شامل مهندسی کامپیوتر و برق، عمران 
و  گیاهی  تولیدات  صنایع،  و  مکانیک  معماری،  و 
دو  نیز  و  کشاورزی  اقتصاد  گروه  و  دارویی  گیاهان 
مشغول  باستان شناسی  و  طبیعت  مهندسی  رشته 

تحصیل هستند.
مقطع  در  دانشجو   8۴ ــرد:  ک بیان  صالحان   
کارشناسی ارشد، ۱9۴۲ نفر در مقطع کارشناسی و 
۲۰9 دانشجو در مقطع کاردانی تحصیل می کنند که 

۱۳۴۶ نفر از آنان را آقایان تشکیل می دهند.
دانشجوی   ۱۰ تعداد  این  بر  عــالوه  گفت:  وی 
غیرایرانی در مقطع کارشناسی این دانشگاه مشغول 
تحصیل هستند که ۶ نفر از آنان را آقایان و ۴ نفر از 
را خانم ها تشکیل می دهند. ۱5۲۲ دانشجوی  آنان 
تاکنون   9۳ سال  از  غیرایرانی  دانشجوی   9 و  ایرانی 

فارغ التحصیل شده اند.
تکمیلی  تحصیالت  و  پژوهشی  آموزشی،  معاون 
دانشگاه تربت حیدریه عنوان کرد: کتابخانه ای با دو 
سالن مجزا ویژه خواهران و برادران با بیش از ۴5۰۰ 
دانشگاه  این  در  مختلف  موضوعات  با  کتاب  جلد 

وجود دارد و دانشجویان از آن بهره مند می شوند.
و  آزمایشگاه  ــد  واح  ۳۳ از  همچنین  صالحان 
کارگاه در این مرکز خبر داد و افزود: آزمایشگاه های 
ماشین های  خطی،  کنترل  صنعتی،  الکترونیک 
و  ماشین  دینامیک  ــرارت،  ح انتقال  الکتریکی، 
بافت،  و  کشت  مصالح،  مقاومت  و  بتن  ارتعاشات، 
و  مخابرات   ،GIS هرباریوم،  فرسایش،  و  باران ساز 
شبکه از مهم ترین آن هاست که دانشجویان از فضای 

آن برای کسب مهارت استفاده می کنند.
دانشگاه  کرد:  بیان  آموزشی  علمی  مسئول  این 
آموزشی  گلخانه  واحد  یک  به  مجهز  تربت حیدریه 
کامل  تجهیزات  و  امکانات  با  که  است  تحقیقاتی  و 
پژوهشگران  و  دانشجویان  برای  را  مناسبی  فرصت 

حوزه کشاورزی فراهم کرده است.

خبر
تحصیل بیش از 2هزار و 200دانشجو در 

دانشگاه تربت حیدریه

و  اشتباه  و  خطا  رفتارهاي  و  چیزها  از  خیلي  درباره 
ولي  داریــم  آگاهي  و  اطالعات  دیگران  غلط  کارهاي 
نهادینه کردن رفتارهاي درست در وجود خودمان کمي 
دشوار به نظر مي رسد و این خالف نسخه اي است که 

براي دیگران می پیچیم.
 عادت کرده ایم وقتي خبري هولناك از حادثه یا واقعه 
بعد  و  بگردیم  مقصر  دنبال  خوانیم،  مي  بار  تاسف  اي 
را  خود  خشم  بتوان  »اگر«  گوئیم  مي  راحت  خیلي  هم 
فرو خورد، »اگر« بتوان به نکات ایمني و مراقبتي توجه 
بیشتري کرد، »اگر« چنین و چنان کنیم از وقوع چنین 

حوادث و رخدادهایي پیشگیري مي شود.
حرف هاي  به  منطقي  کردن  گوش  و  شنیدن  درباره 
طرف مقابل در یك ماجراي هیجاني که مي تواند حادثه 
اظهار  و  ایم  شنیده  زیاد  بزند،  رقم  را  تلخ  واقعه اي  یا 
قلم  لفظ  دیگران  دربــاره  که  ما  اما  کرده ایم.  هم  نظر 
براي  و  کنیم  نظر مي  اظهار  راحتي  به  زنیم،  حرف مي 
به  مقید  چقدر  مي پیچیم،  نسخه  شان  مشکالت  حل 
گفته هاي خودمان هستیم و چه میزان مهارت و توانایي 
کنترل خشم و عصبانیت و نحوه توجه به نکات مراقبتي 
و ایمني از بستن یك کمربند ایمني در هنگام رانندگي 
آن  به  و  شناسیم  مي  را  الزم  مهارت هاي  دیگر  تا  گرفته 

پاي بند هستیم.
به  مسائل  یکسري  دربــاره  وقتي  است  این  واقعیت 
و  دوستي  انسان  و  معرفت  و  اخالق  مثل  ساده  ظاهر 
نصیحت  را  دیگران  خواهیم  مي  و...  تواضع  و  گذشت 
کنیم مثل آب خوردن، راحت و شفاف و یا حتي با طعنه 
و کنایه و لفافه گفته هاي مان را به فرد شنونده انتقال مي 
دهیم، اما اگر خود بخواهیم پاي بند این اصول باشیم 
ممکن است رفتاري از ما سر بزند که تمام رشته هاي مان 

را دوباره پنبه کند.
معرفتي  و  اخالقي  اصول  درباره  ما  که  انگار  نه  انگار 
این  ایم. در  انساني حرف زده  و  و اعتقادي  و شناختي 
شرایط چگونه مي توانیم به خود بگوییم مثال تا عدد ۱۰ 
را  بحراني  موقعیت  بکشي،  عمیق  نفس  چند  بشمار، 
ترك کن و خشم خود را فرو بنشان؟ پس درباره خیلي از 
چیزها و رفتارهاي خطا و اشتباه و کارهاي غلط دیگران 
رفتارهاي  کردن  نهادینه  ولي  داریم  آگاهي  و  اطالعات 
به نظر مي رسد  درست در وجود خودمان کمي دشوار 
و  ایم  گفته  دیگران  براي  که  است  حرفي  خالف  این  و 

تجویز کرده ایم.
  ایراد کار کجاست؟

چرا همین چند روز قبل، وقتي خبر قتل زني جوان 
به موادمخدر صنعتي  به دست شوهرش که مي گویند 
اعتیاد دارد و از مدت ها قبل با هم اختالف داشته اند و 
در پي یك مشاجره لفظي، مرد جوان عنان از کف داده 
و جان همسر خود را با دستان خودش مي گیرد و... را 
مي شنویم؛ شنونده خوبي هستیم و فقط دنبال هیجان 

یك خبر جنایي و البته تاسف بار مي گردیم؟
محکوم کردن دیگران کار سختي نیست، نسخه پیچي 
مي  نظر  به  ساده  هم  دیگران  سرنوشت  و  زندگي  براي 
رسد. اما این که چرا اعتیاد به موادمخدر باعث مي شود 
به  بدبیني  و  شك  دچار  کند  مي  ادعا  که  جوان  مردي 
همسرش شده مرتکب قتل بشود؛ اصال چرا اعتیاد، چرا 
دعواهاي طوالني، چرا و چرا و چراهاي دیگر که یافتن 
پاسخ آنها زیاد هم سخت و پیچیده نیست، سوال هایي 

هستند که باید از خود بپرسیم.
این که چه کنیم تا در خانواده ما، بین اطرافیان ما و در 
جمع دوستان و هم نشینان ما کسي به دام اعتیاد نیفتد، 

ببینیم  و  کنیم  قاضي  را  خود  وکاله  بنشینیم  که  این 
مهارت هاي  که  بدهیم  پرورش  چگونه  را  خود  دختران 
و در صورت  را بشناسند  مهم همسریابي و همسرداري 
راه  زندگي  مشکالت  و  تعارض  و  اختالف  با  مواجهه 

درستي را براي حل مساله خود بیابند، این که پدران و 
تربیت فرزندان خود  بدانند چه نقش مهمي در  مادران 
دارند و مهمتر این که بدانند الگوهاي فکري و رفتاري 
دسته  از  همه  اینها  که،  این  و  هستند  خود  خانواده 

درست  مسیر  در  را  ما  توانند  مي  که  هستند  مسائلي 
زندگي قرار دهند.

اصل  دو  رعایت  بگوییم  است  بهتر  اول شاید  نگاه  در 
نظم و قانون، مهم ترین وظیفه هر خانواده و هرفردي در 

جامعه است.
احترام  خود  به  که  است  این  مهم  بسیار  اي  نکته 

بگذاریم و قانون اعتماد داشته باشیم.
را کشف  قانون  به  اعتماد  به خود،  احترام  از  واقع  در 
قائل  احترام  خود  براي  گوییم  مي  که  هنگامي  و  کنیم 
باشیم یعني با تفکر و تدبر و مطالعه به شناخت درست 
بهترین ها  در چنین حالتي  برسیم.  از خود  و صحیحي 
را براي خود بر مي گزینیم و در صدد داشتن بهترین ها 
خواهیم بود و بر اساس آموزه هاي دیني مان، به معرفتي 
مي رسیم که آنچه را براي خود مي پسندیم براي دیگران 

نیز روا خواهیم داشت.
در واقع وقتي به خود احترام بگذاریم به قانون اعتماد 
خواهیم کرد و اگر در موقعیتي قرار بگیریم که راه خود 
خودمان  به  احترام  از  که  قانون  به  اعتماد  کنیم  گم  را 
نشأت گرفته، ما را از یك سري تفکرات، کارها و اقدامات 
عجوالنه و خطا و اشتباه که مي تواند درد سر و گرفتاري 
قانون،  از  و  داشت  خواهد  ایمن  و  مصون  کند  درست 
مدد و کمك خواهیم خواست. و نکته دیگر این که براي 
احترام به خود باید جایگاه و ارزش و اعتبار خود را نیز 
خداوند  که  است  عنایتي  و  مرهمت  این  و  کنیم  کشف 
داشته  ارزاني  خود  مخلوقات  اشرف  بر  تعالي  و  تبارك 

است و باید شکر گزار لطف و نعمت هایش باشیم.
حضرت علي )ع( در حکمت 89 نهج البالغه چه زیبا 

مي فرمایند:
کند  اصــالح  خــود  خــداي  و  خــود  میان  که  »کسي 

خداوند میان او و مردم اصالح خواهد کرد و کسي که امر 
آخرتش را اصالح کند خداوند امر دنیایش را اصالح مي 
کند و کسي که در درون وجودش واعظي داشته باشد 

خداوند حافظي براي او قرار خواهد داد«.
مهمي  پیام هاي  یادآور  متقیان  موالي  فرمایش  این 
مي  نشان مان  را  زندگي  درست  راه  که  ماست  براي 
دهد و آن یعني اصالح رابطه با خدا مستلزم صداقت، 
امانت داري و راستي و پاکي است و اصالح امر آخرت 
انسان هاي  یادآوري مي کند،  نیز  پرهیزگاري  و  تقوا  و 
شد،  خواهند  موفق  نیز  خود  مادي  زندگي  در  تقوا  با 
ظلم  کسي  به  نمي گیرند،  پیش  در  خالف  راه  که  چرا 
همه  با  نیز  او  و  هستند  مهربان  او  با  همه  کنند،  نمي 

است. مهربان 
تقواي  و  بیدار  وجدان  نیز  نفساني  واعظ  از  منظور 
دروني است که در برابر گناهان به فرد هشدار مي دهد و 
در این حالت لطف خداوند بر او سایه خواهد افکند و او 

را از گزند حوادث محفوظ خواهد داشت.
  نکته پایاني

از  معصیتي  هم  شاید  و  گناه  و  اشتباه  و  خطا  گاهي 
افراد سر مي زند که پس از آن دچار پشیماني و ندامت 

مي شوند.
اگر این خطا کاري و کج روي گرفتارشان کند و دست 
زیر  به  سر  شرم  از  خدا  بندگان  برابر  در  بشود  رو  شان 
مي افکنند و بر اشتباه خود اعتراف مي کنند. چه خوب 
تاریك  شبي  نیمه هاي  در  و  بگذاریم  وقتي  گاهي  است 
سر بر سجده نهیم، دو رکعت نماز شکر به جا آوریم. بر 
اعتراف  خداوند  محضر  در  خود  اشتباه  و  خطا  و  گناه 
کنیم و از او مدد بخواهیم که الهي، ما را دریاب و لحظه 

اي به حال خودمان رهایمان نکن.

از احترام به خود تا اعتماد به قانون!تلنگرخبر

صدای پرستار
چه شد که پرستار شدم....

محمدرضا حیدری 
پرستاربالینی

پانزده سالم که بود یک روز پدرم من روکشید کنار 
باهت  می خوام  بشین  بیا  پسرجان!  گفت:  من  وبه 
می خواین  چی  ــاره  درب حاال  گفتم:  کنم.  صحبت 

صحبت کنین؟ اخه االن می خوام برم فوتبال .!
درباره  می خوام  ورپریده  بشین  بیا  گفت:  بابام 
انتخاب  باید  امسال  ناسالمتی  کنم.  صحبت  آیندت 
چیکاره  آینده  در  میخوای  ببینم  کنی،میخام  رشته 

بشی ؟! اصال تصمیمی هم گرفتی؟
انگار  »پرستاری«  تاگفتم  نبینه،  بد  روز  چشمتون 
تا  که  کشید  سرم  به  دادی  چنان  پدرجان  بالگفتم. 
پدرم  روبگم،  این  رفت  یادم  راستی  ندیدید.  حال  به 
کارداشت  سابقه  ۲9ســال  حدود  که  بود  پرستاری 
معروف  قول  وبه  کارآشنابود  وخم  چم  به  وحسابی 

حسابی خاک این حوزه روخورده بود.
صحبت های  به  حواسم  بلند  هوار  یک  با  القصه، 
پدرم جلب شد که مگه بهت نگفته بودم که پرستاری 
نمی  و  کوری  مگه  کنی؟  بیرون  سرت  رواز  خوندن 
فرط  از  و  خونه  میومدم  فقط  روزهایی  چه  که  دیدی 
خستگیم بدون غذا خوردن خوابم می برد؟ مگه یادت 
رفته که برای چندرورز مسافرت رفتنمون مجبور بودم 
مرخصی  و  بزنم  رو  همه  پیش  پیش  دومــاه  یکی  از 

بگیرم؟
فقط  هم  من  و  گفت  و  گفت  و  گفت  کلی  خالصه 
یادم  هنوز  می گفت.  هم  راست  انصافا  می شنیدم، 
بگیر  کلی  بعداز  پیش  چندوقت  همین  که  بود  نرفته 
و ببند تونسته بود چندروز مرخصی بگیره وخانوادگی 
پاک  استخونی  و  زیارت  برای  عبدالعظیم  شاه  بریم 
بود  نگذشته  روزی  دو  و  رسیدیم  که  همین  اما  کنیم 
که  گرفتند  تماس  کــارش  محل  بیمارستان  از  که 
سرشیفت های  برگردی  وباید  شده  همکاراستعالجی 
مونده و باچه فالکتی مجبورشدیم ۱8ساعته برگردیم 

شهرمون.
گفتم مثل اینکه قرار نیست این مشکل حل بشه، 
پدرجان و یک بار برای همیشه دربارش حرف بزنیم از 
آخر یا من قانع می شم یا شما، پدرم گفت من که قانع 

نمی شم اما .....
این اما، پشتش خیلی معنا بود، اصال پشتش یک 
به یک مناظره که یک  القصه تن دادم  بود  سرنوشت 
و  دلیل  و  تجربه  از  باری  کوله  با  بود  پدرم  اون  طرف 
و  آدم یک القبا  که یک  بودم  و یک طرف من  برهان 
بی تجربه و خام با چاشنی میل به پرستاری خوندن و 
عمال برای صف آرایی جلو پدرم با اون همه توصیفات 

هیچ شانسی نداشتم.
ادامه دارد.... 

استان  انتظامی  فرمانده 
هزار   ۴ حاوی  انبار  دو  کشف  از 
و  سنگین  و  سبک  خودروهای  باتری  عدد   589 و 
میلیارد   ۳۰ ارزش  به  خانگی  لوازم  دستگاه   8۴8

ریال در حاشیه شهر مشهد خبر داد.

خبر  این  جزئیات  تشریح  در  تقوی  محمدکاظم 
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  اداره  مأموران  افــزود: 
گاهی استان از وجود دو انبار در سطح شهر  پلیس آ
مشهد که توسط افراد سودجو در آن، باتری خودرو 
شده  احتکار  غیرقانونی  به صورت  خانگی  لوازم  و 

بود، مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی این انبارها با 
رفته  به محل های مورد نظر  هماهنگی مقام قضایی 
و در بازرسی از این انبارها تعداد ۴ هزا و 589 عدد 
دستگاه   8۴8 و  سنگین  و  سبک  خودروهای  باتری 
۳۰ میلیارد ریال  با ارزش  را  لوازم خانگی احتکاری 
کشف کردند. در این رابطه دو متهم دستگیر شدند 
سیر  به منظور  مقدماتی  پرونده  تشکیل  از  پس  که 

به مراجع قضایی معرفی شوند.  قانونی  مراحل 

پیوند  عمل  پنجمین  و  پنجاه 
قلب در مرکز آموزشی، پژوهشی 
زیر  مراکز  از  رضا)ع(  امام  درمانی  و 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد با موفقیت انجام 

شد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  ریه  و  قلب  پیوند  تیم  رییس 
5۴ساله  آقــای  یک  روی  بر  عمل  این  گفت:  مشهد 
ساکن تربت جام مبتال به نارسایی قلبی حاد با موفقیت 
انجام شدو قلب اهدایی این بیمار از آقای ۲۴ ساله که 
دچار مرگ مغزی شده بود در مرکز دیالیز و پیوند اعضا 
منتصریه دریافت و در بخش جراحی قلب باز بیمارستان 

امام رضا)ع( شماره دو به این بیمار پیوند شد.
بخش  رضایت  را  بیمار  عمومی  حال  باقری  رضا 
اعالم کرد و افزود: این بیمار در حال حاضر در بخش 

مراقبت های ویژه دوران نقاهت را طی می کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با 
بیان اینکه این دومین پیوند قلب در ۴8 ساعت گذشته 
است تصریح کرد: خوشبختانه تیم پیوند قلب دانشگاه 
جوان  همکاران  مشارکت  از  مشهد  پزشکی  علوم 
دانشمند، متعهد، عالقمند و دلسوز بیمار تشکیل شده 
که هر چه از شروع فعالیت تیم می گذرد هماهنگی آن 

بارزتر و نتایج آن نیز بسیار مطلوب ترگشته است.
پیوند  تیم  بارز در  نکات بسیار  از  افزود: یکی  باقری 
بودن  کوتاه  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  ریه  و  قلب 
این  در  دقیقه(   ۶۰ )متوسط  ایسکمی  زمــان  مدت 
فرد  به  منحصر  کشور  در  عدد  این  که  است  بیماران 
می باشدو این امر نشان دهنده سازمان دهی مناسب 

تیم پیوند بوده است.

پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
مشهد با اشاره به توانمندی این 
دانشگاه در زمینه پیوند اعضا اظهار 
کرد: در حال حاضر این دانشگاه در زمینه پیوند کلیه رتبه 

سوم کشور را به خود اختصاص داده است.
بورد  هیات  اعضای  با  نشست  در  دارابی  رضا  محمد 
تخصصی کلیه در مرکز دیالیز و پیوند اعضای کلیه افزود: 
جایگاه مناسب دانشگاه در زمینه پیوند کلیه ثمره تالش 
اعضای هیات علمی از گذشته تا کنون است. از مهر ماه 
اندازی  راه  این دانشگاه  در  کلیه  فلوشیپ  آینده،  سال 
شود. وی با اشاره به اینکه انجام پیوند عضو یک کار تیمی 
است که گروه های مختلفی در آن فعال هستند ، خاطر 
نشان کرد :تا کنون با همت و تالش اعضای هیات علمی 
و اعضای تیم پیوند، پنجاه و پنج عمل پیوند قلب، بیش از 

۲7۰ پیوند کبد و هزار عمل پیوند کلیه در دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد انجام شده است.

علوم  دانشگاه  پیوندی  اعضای  آوری  فراهم  مسئول 
پزشکی مشهد در حاشیه این بازدید درگفتگو با وب دا 
شمال  و  شرق  اعضای  پیوند  قطب  مشهد  کرد:  اظهار 
تمامی  حاضر  حال  در  و  می رود  شمار  به  کشور  شرق 
عمل های پیوند ارگان های حیاتی در این دانشگاه قابل 

انجام است.
ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: در حال حاضر تمام 
عمل های پیوند قابل انجام در کشور از جمله قلب، کلیه، 
کبد، ریه، پانکراس، قرنیه و پوست در مراکز درمانی زیر 
عمل   8۴7 کنون  تا  و  می شود  انجام  دانشگاه  پوشش 
انجام شده  اهدا کننده مرگ مغزی در مشهد  از  پیوند 

است.

مشهد سومین مرکز پیوند کلیه در کشورعمل پیوند قلب با موفقیت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شدکشف دو انبار احتکار باتری خودرو و لوزام خانگی در مشهد

 

تیم های مجرب کارشناسی داخلی و بین المللی به ما اعالم کردند که طبق بررسی کلیه تصاویر دریافتی و با لحاظ تمام شرایط و جوانب حادثه و مدت 
8 روزی که سانچی در آتش با درجه حرارت بیش از 900 درجه سانتیگراد سوخت و ذوب شدن آن بر اثر حرارت و فشار ناشی از غرق شدن، نمی 

توان به یافتن نشانه ای از پیکر شهدا امیدوار بود.

,,



کارگران  همگانی  هیئت  مسئول  معرفی  همایش 
استان و همچنین مسئوالن کمیته های این هیئت با 
حضور محمدی رئیس هیئت ورزش کارگران استان 

روز گذشته برگزار شد. 
رئیس هیئت ورزش کارگران استان در این همایش 
مقام  فرمایشات  پیرو  که  هستیم  خوشحال  گفت: 
پیروزی  سالروز  چهلمین  آستانه  در  و  رهبری  معظم 
انقالب اسالمی شاهد فعالیت هیئت ورزش همگانی 

کارگران با مدیرت محمد اسدی هستیم. 
استان  کارگری  ورزش  هیئت  ــزود:  اف محمدی 
ورزش  توسعه  بــرای  خوبی  پتانسیل  و  ظرفیت  از 
همگانی در میان خانواده کارگران و همچنین ادامه 
روند توسعه یافتگی تا رسیدن به پله های قهرمانی در 

ورزش کارگران برخوردار است.
روی  تنیس  تیم های  اعزام  از  همایش  این  در  وی 
مسابقات  به  رضوی  خراسان  فوتسال  و  جودو  میز، 
اسپانیا در خرداد  میزبانی کشور  به  کارگران  جهانی 
سال 98 نیز خبر داد و گفت: هیئت ورزش کارگری 
استان از نظر ساختاری، سخت افزاری و نرم افزاری 
در  می توان  که  است  خوبی  بسیار  امکانات  دارای 
راستای تربیت و آموزش مربیان، داوران و همچنین 
برگزاری دوره های آموزشی قدم های مثبتی برداشت. 
نشان  خاطر  استان  کارگری  ورزش  هیئت  رئیس 
در  تولیدی  کارخانجات  مدیران  از  برخی  کــرد: 
حمایت از اقدامی که برای نخستین بار کاروان شادی 
و نشاط و سالمتی هیئت همگانی اداره تعاون، کار 
شرق  سیمان  کارخانه  محیط  در  اجتماعی  رفاه  و 
این همایش  تا  آمادگی کرد  اعالم  برگزار کرد  مشهد 

در محیط این کارخانجات انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: توسعه ورزش در محیط های 
کارگری و برگزاری مسابقات متنوع برای ایجاد شور، 
و برگزاری مسابقات داخلی برای  نشاط و سرزندگی 
مهمترین  کارگران  ورزشی  استعدادهای  شناسایی 
کارگری  محیط های  به  کــاروان  این  اعــزام  اهــداف 

است.  
و  شادی  کاروان  اعزام  اینکه  به  اشاره  با  محمدی 
روحی  توان  افزایش  سبب  کارگری  محیط  به  نشاط 
و جسمی کارگران خواهد شد گفت: حرکت در این 
این  تولیدات  کمی  و  کیفی  سطح  افزایش  در  مسیر 

کارخانجات تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت.  

به  ورزشکار  هر  اعزام  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مسابقات جهانی، باید ۲۱ میلیون تومان به حساب 
اعزام  هزینه  کرد:  تصریح  شود،  واریــز  فدراسیون 
تیم ها به مسابقات جهانی و استانی از صفر تا صد آن 
برعهده ورزش کارگران هر استان است و فدراسیون 
کمکی از این بابت نمی کند، به همین خاطر با وجود 
شرایط اقتصادی فعلی برای اعزام تیم ها به مسابقات 
حمایت  ما  غم  و  هم  تمام  و  هستیم  روبرو  مشکل  با 
مدیران کارخانجات و صنایع تولیدی است تا در این 

راستا ما را نیز یاری کنند. 
اشــاره  با  استان  کارگری  ورزش  هیئت  رئیس 

بـــه مــعــافــیــت هــای مــالــیــاتــی 
ارزش  از  تولیدی  کارخانجات 
افزوده در صورت سرمایه گذاری 
در ورزش نیز گفت: کارخانجات 
درصد   ۳ که  صورتی  در  تولیدی 
از  خود  فروش  افــزوده  ارزش  از 
۱۰ درصد را در حمایت از ورزش 
کنند  گــذاری  سرمایه  کارگران 
می توانند از خدمات این معافیت 
آمادگی  نیز  ما  و  شوند  بهره مند 
مدیران  با  زمینه  این  در  داریــم 

کارخانجات همکاری کنیم. 

اینکه  ضمن  مراسم  این  در  کارگران  هیئت  رئیس 
اداره  همگانی  هیئت  کمیته های  مسئوالن  احکام 
کرد  اهدا  نیز  را  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
گفت: کارگران امروز بیش از گذشته به تجدید روحیه 
کاری  محیط های  در  روانی  و  روحی  توان  افزایش  و 
برنامه های  اجرای  با  کرد  خواهیم  تالش  دارند.  نیاز 
را شاد  متنوع ورزشی، فرهنگی محیط های کارگری 

و شاداب نماییم.  
ورزش  فرهنگ  ترویج  راستای  در  افزود:  محمدی 
تشکیل  هیئتی  سالمت  و  شادی  کــاروان  همگانی 
مدیران  نیاز  اعــالم  فراخور  به  ــم  داری بنا  و  ــم  دادی
کارخانجات برنامه ها و مسابقات ورزشی 
محیط  در  مدیران  ایــن  حمایت  با  را 

کارخانجات برگزار کنیم.  
همایش ها  این  در  داد:  ــه  ادام وی 
مربیان و ورزشکاران کاروان برای ایجاد 
چندین  بانشاط  و   شاد  مفرح،  فضایی 
مدیران  و  کارگران  حضور  با  را  مسابقه 
کارخانه برگزار خواهند کرد و به برندگان 
تعیین  حاضرین  رای  و  انتخاب  با  که 

می شوند جوائزی تعلق خواهند کرد. 
کارگران  همگانی  هیئت  مسئول 
نیز  همایش  این  در  رضــوی  خراسان 

گفت: ایجاد فضای شادی بخش و پرنشاط در میان 
ورزشی  استعدادهای  و همچنین شناسایی  کارگران 
در جمع میان کارگران و حمایت از این قهرمانان اهم 

برنامه های هیئت همگانی است. 
اضافه کرد: اطالع رسانی سالمتی  محمد اسدی 
از اهداف کاروان است که در  جسمی بخش مهمی 
تمام همایش ها مورد توجه مدیران کاروان قرار دارد، 
پزشک  حضور  با  سالمتی  ایستگاه  منظور  همین  به 
خون  فشار  و  قند  تست  گرفتن  جهت  متخصص 
همراه کاروان شادی و نشاط برای کارگران و مراجعه 

کنندگان به صورت رایگان انجام می شود. 
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون تیم بسیار قوی را 
مربیان  بهترین  از  متشکل  همگانی  هیئت  قالب  در 
تا  داده ایم  تشکیل  را  ورزشی  رشته های  قهرمانان  و 
ورزش  سطح  ارتقای  جهت  در  خدا  امید  به  بتوانیم 

کارگران استان قدم برداریم. 
اسدی با اشاره به اینکه هدف ما از ورود و توسعه 
ورزش همگانی در جمع میان کارگران شبکه سازی 
ورود  از  هدف  گفت:  است  ورزشی  سازی  جریان  و 
به ورزش در محیط کارگری این است که با کمترین 
و  ورزشی  رقابت های  جذاب ترین  و  سریعترین  فضا، 
راستای  و در  برگزار کنیم  میان کارگران  را در  متنوع 
ورزش قهرمانی که معتقدیم ورزش همگانی زیربنای 
توجه به ورزش قهرمانی است استعدادها و نخبگان 

ورزش را شناسایی کنیم. 
جلیل پرداختی دبیر اجرایی هیئت ورزش همگانی 
و  شادی  کاروان  مجری  و  طراح  که  استان  کارگران 
نشاط در محیط های کارگری است، نیز گفت: طرح 
اجرای برنامه های متنوع شاد و مسابقات ورزشی در 
محیط های کارگری زمانی در ذهنم شعله ور شد که 
این عزیزان و سرمایه  به محل کار  با مراجعات مکرر 
نظر  از  سربسته  محیط های  کردم  احساس  داران، 
روحی و روانی برای آنان مشکالتی ایجاد کرده است، 
به همین خاطر انگیزه فعالیت بیشتر و خالقیت های 
کرده  پیدا  کاهش  هنرمندان  این  میان  در  ذهنی 
طراحی  ورزشــی،  وظیفه  برحسب  بنابراین  است، 
کارگری  محیط های  در  نشاط  و  شادی  سیار  کاروان 

را مطرح کردم.  
این  از  قدردانی  پاس  به  کرد:  اضافه  پرداختی 
همچنین  و  اقتصادی  تولید  عرصه  کشان  زحمت 
برای ایجاد فضایی شاداب و پرنشاط در محیط های 
را در کارخانه سیمان  برنامه  اولین  سربسته کارگری 
شرق مشهد اجرا کردیم و با استقبال خوب شهروندان 

جامعه کارگری و مدیران این کارخانه روبرو شد. 

ورزش6در شهر 7 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 rW 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

خبر

آگهی تغییرات شرکت
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آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات موسسه کار سازان نظم شمال شرق به شماره ثبت 53 و شناسه ملی 14003063582 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/09/1397 
به مدت دو سال  : مدت فعالیت موسسه  اتخاذ شد  . استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل  فا  26/10/1397 پلیس پیشگیری  278/351/3/1945 مورخ  ونامه شماره 
تمدید گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مزبور اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تربت جام )363222(

آگهی تغییرات شرکت کاوش گوگرد زرین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 31523 و شناسه ملی 10380467419 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 24/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم مریم اردکانی به شماره ملی 0064263479با پرداخت 1000000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه 

خود را به میزان 3249250250 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 14000000000 به مبلغ 15000000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )363223(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرتا تجارت محمدزاده درتاریخ 29/02/1397 به شماره ثبت 64569 به شناسه ملی 14007595693 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه فعالیتهای بازرگانی مجاز داخلی و خارجی و تجارت کلیه کاالهای مجاز- فعالیت 
در زمینه تجارت هوایی-زمینی- دریایی- خرید و فروش وتوزیع وپخش و حق العملکاری کاالها-صادرات و واردات و نگهداری کاال - شرکت در مناقصات ومزایدات انعقاد 
صادرات،  بازرگانی،  فعالیتهای  انجام  کشور-  از  خارج  و  داخل  در  نمایندگی  ایجاد  کشور  داخل  و  خارج  نمایشگاههای  در  شرکت  دولتی،  و  خصوصی  شرکتهای  با  قرارداد 
واردات، کلیه کاالهای مجاز پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
مشهد-/وکیل  شهر   - مرکزی  بخش   - مشهد  شهرستان   - رضوی  خراسان  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم 
آباد-خیابان فارغ التحصیالن 4/20 )3/18(-خیابان فارغ التحصیالن 18-پالک 61-طبقه همکف- کدپستی 9189837679 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم آسیه علیزاده به شماره فراگیر 115504656 دارنده 400000 ریال سهم الشرکه آقای حمیداله محمدزاده 
به شماره فراگیر 99874299 دارنده 600000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم آسیه علیزاده به شماره فراگیر 115504656و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقای حمیداله محمدزاده به شماره فراگیر 99874299و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
آقای حمیداله محمدزاده  با امضای  اداری  و  اوراق عادی   ، ، عقود اسالمی  ، قراردادها  ، بروات  ، سفته  از قبیل چک  اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت  : کلیه  حق امضا 
)مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )363225(
آگهی انحالل شرکت انرژی بلورین طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 31624 و شناسه ملی 10380468424 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 

مورخ 18/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید واقای یداله بختیاری به سمت مدیر تصفیه شرکت برای مدت یک سال 
انتخاب و آدرس محل تصفیه : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، چهارراه ابوطالب ، بلوار حرعاملی ، بلوار مجد]حرعاملی 56[ ، 

پالک 0 ، مجتمع بورس صنعت ساختمان شرق)SW ، )37-SW 37 ، طبقه دوم ، واحد 248 کدپستی : 9195913235 میباشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )363226(
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مدیرکلدفترنوسازیوتحولسازمانیشهرداریمشهد:
دریافت گواهینامه ایزو 10015  توسط  

مدیریت آموزش 

شهرداری  سازمانی  تحول  و  دفترنوسازی  مدیرکل 
مشهد از کسب گواهینامه ISO۱۰۰۱5:۱999 در حوزه 
آموزش خبر داد.  هدا پیروی با اشاره به اینکه دریافت 
این گواهینامه به معنای تعهد شهرداری مشهد برای ارائه 
آموزش های کارا و همچنین نظام مند بودن آموزش های 
سازمانی است، گفت: در راستای سیاست های مبتنی 
و  آموزشی  فرآیندهای  و شفاف سازی  بر شهروندمداری 
با توجه به اینکه نظام ارزیابی عملکرد به طور مستمر در 
مجموعه شهرداری در حال انجام است، سعی می شود تا 
همواره از مدل های جدید مدیریتی برای افزایش کمیت 
استفاده  شهروندان  و  کارمندان  به  خدمات  کیفیت  و 
گواهینامه  شد  موفق  شهرداری  نهایت  در  که  نماید، 
کند.   کسب  را  آموزش  حوزه  در   ISO۱۰۰۱5:۱999
وی افزود: در جهت افزایش دانش کارکنان و ارتقاء سطح 
 ISO۱۰۰۱5 استانداردهای  مطابق  خدمات رسانی 
برگزاری  به  اقدام  ساله  همه  آموزش  مدیریت  مجوعه   ،
دوره های آموزشی حضوری و غیرحضوری برای پرسنل 
برای  ــا  دوره ه این  برگزاری  اصلی  هدف  که  می نماید 
کارکنان ارتقاء سطح آموزشی و دانش فنی پرسنل است و 
اینکه در نتیجه شهرداری در نظر دارد با توجه به استاندارد 
مذکور با دادن آموزش های اصولی و استاندارد، کیفیت 
خدمات خود را در راستای اهداف تعیین شده افزایش 
دهد. مدیرکل دفترنوسازی و تحول سازمانی شهرداری 
مشهد در ادامه ضمن اظهار امیدواری از اینکه شهرداری 
از همه ظرفیت های این استاندارد برای افزایش کیفیت 
خدمات خود استفاده خواهد کرد، اظهار داشت: دریافت 
گواهینامه ISO۱۰۰۱5:۱999 به منظور نظام هدفمند 
کردن فرآیند آموزش در جهت ارتقاء سطح دانش، بینش 
و مهارت فنی و حرفه ای و نگرش عمومی کارکنان از طریق 
فراهم کردن امکانات و تسهیالت آموزشی در شهرداری و 
رشد و تعالی کارکنان در راه نیل به اهداف، خط مشی و 
سیاستهای کالن شهرداری مشهد است.  پیروی ضمن 
تشکر از کارکنان بخش آموزش شهرداری بیان کرد: برای 
افزایش کیفی خدمات آموزشی به کارکنان استانداردهای 
که  بــود  آمــوزش  ــد  واح کــار  دستور  در   ISO۱۰۰۱5
خوشبختانه کلیه همکاران واحد آموزش زحمات زیادی در 

پیاده سازی استانداردهای ارایه شده، انجام دادند. 

رئیس کمیته نظارتی شماره ۴ 
شورای شهر مشهدمقدس گفت: 
اتحادیه  سوی  از  پارکینگ ها  نرخ 
سازمان  و  می شود  تعیین  پارکینگ ها  و  اتوسرویس ها 
تعزیرات به هرگونه شکایت در این زمینه ورود خواهد کرد.

های  پارکینگ  بر  نظارت  پیرامون  ــوروزی  ن احمد   
موجود در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی و نرخنامه 
آنها، اظهارکرد: پارکینگ های این محدوده به دو دسته 
مالکین  با  متعلق  دسته  یک  می شوند؛  تقسیم بندی 
بعنوان  آن  از  زمین،  کردن  محصور  با  که  است  اراضی 
اراضی  دیگری  و  می کنند  استفاده  عمومی  پارکینگ 
متعلق به شرکت عمران و مسکن سازان ثامن بوده که برای 
پارکینگ اجاره داده شده است و البته پروژه های بزرگ 

هم می  توانند پارکینگ خود را اجاره دهند.

در  موجود  های  پارکینگ  تمامی  اینکه  بیان  با  وی 
و  اداره  خصوصی  بخش  توسط  مطهر  حرم  پیرامون 
این  های  تعرفه  و  نرخ ها  گفت:  می شوند،  مدیریت 
مجموعه ها از سوی »اتحادیه اتوسرویس ها و پارکینگ ها« 
تعیین شده و سازمان تعزیرات به هرگونه شکایت در این 
مواردی  تاکنون  کرد:  خاطرنشان  نوروزی  است.  زمینه 
مبنی بر دریافت وجه مازاد از سوی مدیریت پارکینگ ها 
گزارش شده که تعزیرات ضمن برخورد با آنها، جریمه 
های مختلفی نیز صادر نموده است. وی در ادامه صحبت 
های خود درخصوص سایر پارکینگ های سطح شهر نیز 
گفت: نرخ ها نیز توسط اتحادیه مربوطه و نرخ پارکینگ 
های تحت نظارت شهرداری توسط شرکت الیت مدیریت 
و نرخ آن به تصویب شورای شهر مشهد می رسد و با توجه 

به روباز یا مسقف بودن پارکینگ تعیین می گردد.

و  عمران  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  شهرسازی 
تراکم  به  وابستگی  گفت:  مشهد 

فروشی در بودجه 98 امیدوارم کمتر شود.
 به گزارش صبح امروز محمدهادی مهدی نیا با اشاره 
به  از سوی مدیریت شهری  به تقدیم الیحه بودجه 98 
الزامات بودجه  شورای اسالمی شهر مشهد اظهارکرد: 
سال آینده را نیز آقای شهردار در زمان تقدیم این الیحه 

گفتند و موضوعات مهمی بود.
وی ادامه داد: ما نیز در کمیسیون عمران و شهرسازی 
شورای اسالمی شهر مشهد تالش می کنیم که در زمینه 
به  شهرسازی  و  عمران  حوزه های  بودجه های  تصویب 
خصوص عمران به شرایط اقتصادی در سطح کشور و 
همچنین توقعاتی که از شورای اسالمی پنجم می رود، 

توجه شود.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی 
شهر مشهد خاطرنشان کرد: باید شهر زنده و پویایی الزم 
را از فعالیت های عمرانی خود داشته باشد و در این مسیر 

شورای شهر نیز از هیچ کوششی فروگذار نخواهد بود.
های  هزینه  مشهد  شهرداری   98 بودجه  الیحه  در   
جاری شهر در مقایسه با نرخ تورم رشد کمتری داشته 
است که این مهم، نکته مثبتی محسوب می شود؛ بحث 
مضامین و راهبردهایی که در بودجه سال آینده براساس 
برنامه عملیاتی ۱۴۰۰-97 در نظر گرفته شده، دیگر نکته 

مثبت است. 
بودجه ارائه شده از سوی شهرداری در کمیسیون های 
تخصصی و تلفیق بررسی و به طور دقیق مورد کنکاش 

قرار خواهد گرفت تا تمامی ابعاد آن رصد شود.

مناطق  کمیسیون  رئــیــس 
شورای  کم برخوردار  و  پیرامونی 
بافت های  تمام  شهر مشهد گفت: 
حاشیه امروز شهر ما ثمره روستاهای استحاله شده اطراف 
مشهد بوده و باید بدنبال ایجاد ساختار نظارتی و کنترلی از 

سوی تمامی دستگاه های مرتبط در این مجموعه باشیم.
رمضانعلی فیضی دیروز در دومین گفتگوی تخصصی که 
با موضوع فرصت ها، چالش ها و افق های فراروی توسعه 
شد،  برگزار  مشهد  کالنشهر  حریم  در  واقع  روستاهای 
اظهارکرد: آنچه که در ۶۰ سال گذشته پس از پیدایش 
پدیده ای به نام حاشیه نشینی رخ داده، ثمره ۴۲ روستا 
این پدیده همچنان درحال تکرار  و  استحاله شده بوده 
شدن است. وی با بیان اینکه نرخ رشد جمعیتی روستاهای 
واقع در شمال و شمالشرق مشهد بعضا به ۱۳.۱ درصد 

می رسد که عدد بسیار چشمگیری است، گفت: پدیده 
حاشیه نشینی شتابان در حال پیشرفت است و در افق 
۱۴۰۰ نیز روستاهای دیگری در اطراف مشهد خواهیم 
داشت که دچار همین رویه می شود.فیضی در ادامه افزود: 
در چنین شرایطی، توسعه افقی دوسویه در شهر خواهیم 
داشت؛ قسمتی از سوی شهرداری کنترل شده ولی طرف 
دیگر فاقد نظارت و کنترل است که ماحصل آن کاهش 
کارایی اقتصادی بافت ها خواهد شد و شهر از آشفتگی و 

دوگانگی فضایی رنج خواهد برد.
وی با تاکید بر لزوم مدیریت کردن زمین، اظهارکرد: به 
ظرفیت های درونی شهر باید نگاه کنیم؛ از طرح جامع 
اول تاکنون، مناطق با وجود زیرساختهای شهری و ظرفیت 
این ظرفیت  از  و  تراکم کم دارند  های محیطی کماکان 

استفاده نمی کنیم.

رئیسکمیسیونعمرانوشهرسازیشورایاسالمیشهرمشهد:تخلفات پارکینگ ها به سازمان تعزیرات گزارش شود

وابستگی به تراکم فروشی در بودجه 98 امیدوارم کمتر شود
رئیسکمیسیونمناطقپیرامونیوکمبرخودارشورایشهرمشهد:

ضرورت ایجاد ساختارنظارتی مشترک از سوی دستگاه های مرتبط 

محمدرضا حیدری
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد

مسیر  در  آنکه  برای  و  داریم  فساد  با  مبارزه  به  نیاز 
مبارزه با فساد اداری و سازمانی گام برداریم. ابتدا باید 
داشته  مصادیقش  و  موضوع  این  از  درست  تصویری 
باشیم. هدف مان را از گام نهادن در این مسیر بصورت 
دقیق تبیین نماییم. نقشه راه و مقاصد را ترسیم کرده 
و پس از آن به اقدامات عملی روی بیاوریم. و إال ابعاد و 
داالن های پیچیده و تنومند فساد مانع از آن می شوند 
که به صورت بنیادی با این پدیده کریه برخورد صورت 
پذیرد. به زعم بنده هرگونه عدم شفافیت، ارتشاء، سوء 
استفاده از موقعیت و جایگاه اداری – سازمانی، نقض 
مصداق  عنوان  به  باید  را  چنینی  این  موارد  و  قوانین 
هرگونه  از  پرهیز  با  و  آوریــم  حساب  به  اداری  فساد 
و  ابعاد  وجــوه،  تمامی  با  بجا،  نا  بندی های  اولویت 

مصادیق فساد مبارزه کنیم. 
جدی  آسیب های  آن  مختلف  دستگاه های  و  کشور 
مبارزه  برای  که  را  هرزمانی  و  دیده اند  ناحیه  ازایــن 
فوت  بدون  باید  است.  دیر  نماییم  انتخاب  فساد  با 
از  نماییم،  آغــاز  را  ملموس  و  عملی  اقدامات  وقت 
هرگونه  زنجیرهای  و  باشیم  برخوردار  معقول  شتابی 
پای  از  را  غلط  مصلحت اندیشی های  و  محافظه کاری 
به حرکت  از راهکارهایی که  بازکنیم. یکی  این حرکت 
موفق  الگوهای  مطالعه  و  توجه  می بخشد،  شتاب  ما 
کشورهایی  نبوده اند  کم  است.  جهانی  و  منطقه ای 
طرح های  از  را  بازده  بیشترین  زمان  کم ترین  در  که 
سنگاپور،  کره جنوبی،  از  اند.  گرفته  خود  ضدفساد 
کشورهای  تا  آسیا  و  منطقه  در  گرجستان  و  مالزی 
که  را  مسیری  کانادا  و  استرالیا  اسکاندیناوری،  حوزه 

به  و  پیموده اند  دهه هاست  را  نماییم  آغاز  است  قرار 
ما  یافته اند.  دست  مدت هاست  ما  موردنظر  مقاصد 
قطعا بی نیاز از این الگوها نیستیم تا از تکرار بی حاصل 
تجربیات شکست خورده پرهیز نماییم، عواقب هرگونه 
و  مــردم  چشم  به  دودش  آنکه  از  پیش  را  تصمیمی 
سازمان ها برود، بسنجیم و چالش های آتی این مسیر 

را از هم اکنون پیش بینی نماییم.
از دیگر عواملی که در میزان شتاب ما اثرگذار بوده 
و مانع از افتادن مان به دام بیهودگی و هرزرفتن انرژی 
می شود، اولویت بندی اهداف و اقدامات است. نتایج 
بررسی این الگوها، تجربیات و برخی مطالعات منسجم 
عوامل  که  دارد  آن  از  نشان  زمینه  درایــن  مستمر  و 
سازمانی بیش از عوامل فردی در حاد و مزمن تر شدن 
این معضل اثرگذاراند؛ از این جهت باید مسیر مبارزه 
مکانیزم های  و  ساختارها  ترمیم  و  اصالح  از  ابتدا  را 
را  تمرکز  اولویت  نماییم،  آغاز  مان  نظارتی  و  مدیریتی 

بدان اختصاص دهیم و تمرکز افراطی بر عوامل فردی 
نباید ما را از پرداخت به این مسیر باز ندارد. مادام که 
ساختارها ناکارآمد اند، انواع مظاهر فساد مجال بروز و 

نمو را خواهند داشت.
جمود  ورطــه  در  که  نیست  معنا  بدین  مقوله  این 
نماییم.  غفلت  دیگر  موارد  از  و  شده  گرفتار  کل نگری 
و  کل نگر  بایستی  ما  برنامه های  که  اســت  درســت 
سازمان های  خرده  به  تمرکز  اما  باشند  ساختارگرا 
درونی را هم نباید از نظر دورنگه داشت. مباحثی چون 
توجه دقیق و علمی جذب نیروی انسانی به ویژگی های 
شخصیتی افرادی که قصد ورود به سازمان ها را دارند 
درکنار طرح های تشویقی و رتبه بندی واقعی که منجر 
نیروها  برخورداری  و  رفاه  افزایش  سازمانی،  ارتقاء  به 
با فساد می شوند، می توانند  مبارز  و مدیران سازمانی 
دراین  سازمان های مان  و  ما  یاری رسان  زیادی  حد  تا 
مسیر باشند و نقش کاتالیزور را در رسیدن به وضعیت 

موجود ایفا نمایند. 
نمودن  طی  که  می شوم  یادآور  را  نکته  این  پایان  در 
اراده ای عمومی  و  به همت  نیاز  این چنینی  مسیرهای 
دارند؛ لذا نباید نسبت به فرهنگ سازی بی توجه بود و 
مسئله  این  به  توجهات  تقویت  در  ظرفیت ها  تمامی  از 
بیشترین  به  هزینه  کم ترین  با  تا  کرد  استفاده  بایستی 
و  درونی  دینی،  بازدارندگی های  یابیم.  دست  مقاصد 
اجتماعی در پیش گیری از فسادهای فردی و اجتماعی، 
بارها قدرت و اثرگذاری خود را به اثبات رسانده اند. از این 
بایستی  نهادهای مذهبی  و  فعاالن مدنی، رسانه ها  رو 
داشته  جدی  تمرکز  پدیده  این  بر  و  بیایند  میدان  به 
افزایش  بر  می تواند  گروه ها  این  جدی  ورود  باشند. 
از  بی نیاز  ما  که  باشد؛ چرا  اثرگذار  اجتماعی  مشارکت 
حضور میدانی و جدی مردم نیستیم. کشورهای موفق 
بی نیاز  مردم  همراهی  از  نیز  فساد  با  مبارزه  حوزه  در 
پیگیر  و  مستمر  جدی،  همراهی  ردپــای  و  اند  نبوده 
مردم در موفقیت های آنان پیداست و اصوال در جوامع 
قانون مدار، خود شهروندان در برابر فسادها می ایستند 
و درکنار دولت ها و نهادهای حکومتی وظیفه پاسداری 
از قانون را بر عهده دارند. ما نیز باید به چنین مرحله ای 
برسیم. تصویب طرح تشویق گزارش دهندگان فساد در 
شورای اسالمی شهر مشهد این هدف را دنبال می کند تا 
درکنار سایر تمهیداتی که برای مبارزه با فساد اندیشیده 
و گام های عملی که در این زمینه برداشته شده است، 
شاهد برچیده شدن هرچه سریع تِر فساد در عرصه های 
اداری باشیم. به میدان آمدن مردم هم چنین می تواند 
و  جامعه  کل  بزرگی  به  را  فساد  با  مبارزه  دایره  شعاع 
افرادش گسترش و توسعه بخشد که اثرات فرهنگی آن 

در آینده بر همگان روشن است.

خبرگزارشگران فساد با تصویب طرح تشویقی به میدان می آیندیادداشتخبر

خبر

مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری شهرداری مشهد 
با مشارکت  ارتقاء سرمایه اجتماعی در محالت  گفت: 

مناطق، اولویت بازآفرینی شهری است.
مجتبی شاکری روش در نشست هم اندیشی با شهردار 
سیاست های  اجرای  از  هدف  گفت:  مشهد  منطقه 8 
شهری،  حیات  تجدید  برنامه های  و  شهری  بازآفرینی 
طریق  از  سکونتگاه ها  در  زندگی  کیفی  شرایط  ارتقاء 
ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها، توسعه و بهبود 
مورد  شهری  خدمات  تأمین  و  شهری  زیرساخت های 
نیاز است. وی افزود: همچنین از دیگر اهداف می توان 
تقویت  شغلی،  فرصت های  ایجاد  ساکنان،  آموزش  به 
نهادهای مدیریت محلی و دفاتر خدمات محله ای مردم 
نهاد، الگوسازی و ترویج قواعد و دستورالعمل های کیفی 

ساخت و ساز اشاره کرد. مدیرعامل سازمان بازآفرینی 
شهری شهرداری مشهد تصریح کرد: در برنامه بازآفرینی 
شهری ارتقاء سرمایه اجتماعی در محالت با مشارکت 
مناطق، اولویت مدیرت شهری است. در ادامه حجت 
فرقانی، شهردار منطقه 8 مشهد نیز بیان کرد: بازآفرینی 
جهت  در  امکانات  از  بهینه  استفاده  مدیریت  شهری، 
توسعه درونی شهرها و ارتقاء محیط زندگی شهری است. 
وی با تاکید بر لزوم بازآفرینی هسته مرکزی شهر مشهد 
افزود: توسعه شهرنشینی و اسکان جمعیت زیاد در شهر 
هستند،  اقامتی  واحدهای  در  زائران  غالبًا  که  مشهد 
تأثیرات قابل توجهی بر بافت های قدیمی و فرسوده بر 
جای گذاشته که باعث تخریب و فرسودگی بافت های 
مذکور و در نتیجه مشکالت و محدودیت های بسیاری 
شده است که در راستای تکریم زائران و ارتقای سطح 
خدمات رسانی به مجاوران و شهروندان اجرای بازآفرینی 

شهری ضروری است.

بازگشایی  گفت:  مشهدمقدس  شهر  شورای  رئیس 
نیازمند  مشهد  شهرداری   5 منطقه  در  کرامت  بلوار 
در  و  است  مردمی  مشارکت  بر  مبتنی  مدلی  تدوین 
اقتصادی  و  سرمایه گذاری  کمیسیون  راستا،  همین 
خواهد  بازدید  محدوده  این  از  زودی  به  شهر  شورای 

کرد.
شهر  اسالمی  شــورای  رئیس  حیدری،  محمدرضا 
مصوبه  اینکه  بیان  با  بازدید  حاشیه  در  مشهدمقدس 
کارهای  یکی  پــروژه  ساخت  بــرای  زمین  اختصاص 

است،  مشهد  شهر  ــورای  ش پیشین  دوره  ماندگار 
نیروهای  از  جمعی  که  خرسندیم  بسیار  اظهارکرد: 
یکدیگر  کنار  منطقه  سطح  در  دلسوز  و  عالقه مند 
خدمات  مهدیه،  مجموعه  قالب  در  و  شده اند  جمع  
و  اجتماعی  فرهنگی،  هــای  حــوزه  در  ارزشمندی 
مذهبی ارائه می نمایند. بازگشایی بلوار کرامت یکی از 
موضوعاتی بود که در این بازدید مطرح شد و حیدری 
در این  زمینه گفت: بازگشایی این بلوار باید براساس 
مدل مشارکت محور طراحی شود زیرا امکانات و منابع 
و  روبروست  با محدودیت های جدی  مالی شهرداری 
در  واقع  معارض  امالک  تملک  برای  اعتبار  تخصیص 

مسیر بسیار زمان بر است.

مدیرعاملسازمانبازآفرینیاولویتهاراتشریحکرد:
ارتقاء سرمایه اجتماعی در محالت با 

مشارکت مناطق

بازگشایی بلوار کرامت در دستورکار 
کمیسیون سرمایه گذاری قرار می گیرد

هوا یکی از عناصر مهم برای ادامه حیات است که به 
صورت روزانه هر فرد نزدیك به ۲۲۰۰۰ بار نفس کشیده 

و تقریبا به ۱5 کیلوگرم هوا در روز نیاز دارد.
 انسان شاید بتواند بدون غذا و آب تا چند روز زنده 
بماند اما نبود هوا برای 5 دقیقه مرگ حتمی را در پی 
داشته و اگر چه هوا در سطح زمین به فراوانی موجود و 
قابل دسترس است. اما حاوی مقادیر زیادی ناخالصی 
مضر  وجود  هوا  در  که  ناخالصی هایی  تمام  که  بوده 
سالمتی انسان نبوده و این بستگی به چند عامل دارد 
انواع  از جمله نوع ناخالصی و درصد آن در هوا و نیز 
و  طبیعی  فعالیت های  اثر  در  آالینده ها  از  متعددی 
مصنوعی )ناشی از فعالیتهای بشر( که در زمین انجام 
می گیرد وارد اتمسفر شده که در نتیجه  آلودگی هوا به 

معنی حضور یك ماده خارجی در هواست. 
هوا  آلودگی  کرد  کشف  را  آتش  انسان  که  زمان  از 
نیز با انسان و حیات او همراه شد ، منشاء آلودگی های 
هوا در اوایل انقالب صنعتی عمدتًا صنایع و سوخت 
و  بیست  و  بیستم  قرن  در  و  است  بوده  سنگ  زغال 
و نقل  با حمل  آلودگی هوا در شهرها  یکم مسئولیت 
حمل  در  فسیلی  سوخت های  و  بوده  شهری  درون 
با  صنعتی  فرآیندهای  و  طرف  یك  از  صنعت  نقل  و 
مصرف مواد خام و محصوالت تولیدی از طرف دیگر 
از عوامل عمده آلودگی های دست ساز است . ساالنه 
۳میلیون نفر در جهان بر اثر آلودگی هوا جان خود را 
از دست داده که ۲۰ در صد آنان در کشورهای توسعه 
یافته هستند. در بعضی کشورها تعداد افرادی که در 
اثر همین عامل جان خود را از دست می دهند  بیشتر 
از قربانیان سوانح رانندگی است. این مرگ میر به طور 
خاص مربوط به برونشیت، تنگی نفس، حمالت قلبی 
آلرژی های مختلف تنفسی است. اگر آلودگی هوا به  و 
همین منوال ادامه پیدا کند شاید در چند سال آینده 
هوایی برای تنفس هم نباشد و همه انسان ها نیازمند 
کپسول اکسیژن باشند، شاید همین موضع باعث شود 
که شهرهای امروزی  قابل زیست نباشد و به یک خرابه 

تبدیل شود. 
دلیل  به  گذشته  روز  در  مشهد  مدارس  تعطیلی     

آلودگی هوا
هوای  آلودگی  امــروز"  روزنامه"صبح  گــزارش  به 
حتی  و  شده  تشدید  گذشته   روز  چند  طی  مشهد 
مشهد  شهر  هوای  کیفیت  که  این  به  توجه  با  دیروز 
در وضعیت هشدار قرار داشت، مدارس در دو نوبت 

صبح و عصر تعطیل اعالم شد، با مدیر اجرایی مرکز 
و  نظارت  معاونت  با  و هم چنین  آلودگی هوا  پاالیش 
پایش محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست 
خراسان رضوی  در خصوص اقدامات انجام شده به 

گفت و گو پرداختیم.
    شاخص آلودگی هوا به 15۰ و در وضعیت هشدار

گفت:  هــوا  آلودگی  پاالیش  مرکز  اجرایی  مدیر 
دیروز)سه شنبه( شاخص آلودگی هوا ۱5۰ ودر حالت 
هشدار است که اغلب ایستگاه ها نیز در حالت هشدار 
و  گفت  در  اسماعیلی  رضا  گرفت.  قرار  هوا  آلودگی 
گو با  خبرنگار ما  پیرامون آلودگی هوای دیروز مشهد 
در  و  باد  وزش  عدم  و  هوا  پایداری  افزود:  )سه شنبه( 
نتیجه عدم تخلیه آالینده های هوا در سطح شهر دلیلی 

بر رسیدن شاخص کیفیت هوا به حالت هشدار است.
وی تصریح کرد: آالینده ها و ذرات کوچک تر از ۲.5 
میکرون است که پیش بینی می شود از امشب با ورود 
توده هوا و وقوع ناپایداری ها از غلظت آالینده ها کاسته 
وضعیت  که  می رسد  به نظر  این طور  نیز  کماکان  اما 
الودگی هوا برای روز چهارشنبه نیز در حالت هشدار 
باشد اگر چه از غلظت آالینده های موجود در هوا کاسته 
اخبار  کرد: شهروندان  عنوان  اسماعیلی  است.  شده 
پایش  مرکز  سایت  از  را  مرتبط  مباحث  و  هوا  آلودگی 
استان به صورت لحظه ای و بر خط  پیگیری کرده که 
شاخص  نیز  و  هوا  در  موجود  آالینده های  سایت  این 
مشهد  شهر  سطح  مختلف  مناطق  در  را  هوا  کیفیت 
نشان می دهد. وی با اشاره به آلودگی هوا و گروه های 
حساس اظهارکرد:  گروه های حساس دربرگیرنده  افراد 
مسن و زنان باردار و کودکان و نیز بیماران قلبی_تنفسی 
با قرار گرفتن شاخص کیفیت هوا در حالت  بوده که 

هشدار باید در حد توان از حضور در فضاهای باز پرهیز 
کرده و نیز شهروندان باید سفرهای غیر ضروری به ویژه 

به مرکز شهر را مدیریت کرده و به تعویق بیاندازند.
ضرورت  اگر  کرد:  توصیه  شهروندان  به  اسماعیلی 
سفر به مناطق شهری داشته که امکان تاخیر در آن را 
نداشته بهتر آن است که از وسایل حمل و نقل عمومی 

استفاده کنند.
   تشکیل کارگروه برای تصمیم گیری در استانداری 

زیست  محیط  پایش  و  نظارت  معاون  نیز  ادامه  در 
حالت  در  هوا  شاخص  وضعیت  امروز  گفت:  انسانی 
ادامه دار  از  خبر  جوی  وضعیت   که  دارد  قرار  هشدار 
بودن این حالت و به سمت بدتر رفتن کیفیت هوا بوده 
که در نتیجه امروز در استانداری کارگروهی برای اخذ 
روز  افزود: در  تصمیمات تشکیل شد. محمد عرفانی 
قرار  بررسی  مورد  هوا  کیفیت  و  جوی  حالت  دوشنبه 
گرفت و با توجه به اهمیت سرویس مدارس در آلودگی 
هوا بر تعطیلی مدارس در روز سه شنبه اتفاق نظر داشته 
که در نتیجه این اقدام و با توجه به تداوم الودگی هوا 
و  پلیس  جمله  از  سازمان ها  و  ارگان ها  برای  کارگروه 
شهرداری و سایر ارگان هایی که در این خصوص سهیم 

بوده مواردی تصویب و به آن ها ابالغ شد.
   فعال شدن اکیپ های محیط زیست

اکیپ های محیط زیست در  اکنون  وی اشاره کرد: 
مشاهده  صورت  در  تا  بوده  فعال  مختلف  محورهای 
منابع آالینده ثابت موضوع را مورد پیگیری قرار داده و 
نیز امشب پایداری سامانه را تشدید کرده تا در صورت 

وجود آالینده ها نیز مورد بررسی قرار بگیرند.
عرفانی خبر داد: از سازمان های معادن و صنایع نیز 
در خصوص کاهش آالینده های هوا درخواست کمک 

تا در صورت استفاده  از آن ها خواستار شدیم  و  کرده 
از سوخت مایع یا جایگزینی برای ان پیدا کرده و یا در 
جهت کاهش آلودگی آن  اقدام جدی کنند. هم چنین 
پیگیری های صورت گرفته در این خصوص باعث شده 
تا شاخص کیفیت هوا را برای افراد حساس نگه داشته و 
به سمت وضعیت بدتر حرکت نکند. الزم به ذکر است 
که شهرداری و فرهنگ سراهای شهرداری اقداماتی را 
مبنی بر فرهنگ سازی و نیز آگاهی مردم در خصوص 
آالینده و عوارض آلودگی هوا در سطح شهر انجام داده 

که امید است نتایج خوبی را به همراه بیاورد.
برای  هشدار  وضعیت  در  مشهد  هوای  کیفیت     

گروه های حساس
ایستگاه های  از  واصله  اطالعات  آخرین  براساس 
سطح شهر، کیفیت هوای مشهد در روز گذشته با عدد 
شاخص ۱5۰ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس 
قرار داشت. مقایسه غلظت آالینده ها حاکی از آن بود که 
بر غلظت تمامی آالینده ها نسبت به روز قبل )دوشنبه( 
ایستگاه های  در  هوا  کیفیت  چنین  هم  بود.  افــزوده 
امامیه، سمزقند، سرافرازان و کریمی در شرایط ناسالم 
برای گروه های حساس و سایر ایستگاه های سطح شهر 

برای تمامی افراد در شرایط ناسالم بود.
بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در بولوار وحدت 
با عدد شاخص ۱8۲ در شرایط ناسالم برای تمامی افراد 

گزارش شد.
   باران آلودگی ها را شست

اگر چه سه شنبه این هفته بخت آلودگی بر سر مشهد 
را  مشهد  آسمان  دیروز  شامگاه  اما  بود  افمنده  سایه 
شست و از الودگی پاک کرد تا کم کاری مسئوالن در 

کاهش آلودگی هوا جبران شده باشد.

شدتآلودگیهوامدارسمشهدرادیروزتعطیلکرد:

بختک آلودگی 

با صدور احکامی جداگانه از سوی شهردار مشهد، 
عنوان  به  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
بازآفرینی  عضو هیئت مدیره و عضو شورای سازمان 
و  کردن  اجرایی  راهبر  همچنین  و  شهری  فضاهای 
تحقق مضمون راهبری شهر متعادل و ایمن منصوب 

شد.
طی  کالئی  محمدرضا  ــروز  ام صبح  ــزارش  گ به 
معاون  نژاد  حسین  محمدرضا  جداگانه،  احکامی 
هیات  عضو  عنوان  به  را  خود  شهرسازی  و  معماری 
مشهد،  شهری  فضاهای  بازآفرینی  سازمان  مدیره 
راهبر اجرایی کردن و تحقق مضمون راهبردی شهر 
سازمان  شــورای  عضو  همچنین  و  ایمن  و  متعادل 
بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد منصوب 

کرد.

مدیرعاملسازمانفردوسهایشهرداریمشهدخبرداد:
برگزاری همایش بزرگ طاهرین شرق 

کشور در مشهد
مشهد  شهرداری  فردوس های  سازمان  مدیرعامل 
حضور  با  کشور  شرق  غساالن  بزرگ  همایش  گفت: 
استان های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، کرمان 
میزبانی  به  پنجشنبه  روز  بلوچستان  و  سیستان  و 

مشهد برگزار می شود.
والمسلمین  االسالم  حجت  امروز  صبح  گزارش  به 
بررسی  ــزود:  اف خصوص  این  در  دامغانی  مهدوی 
متوجه  که  جسمی  و  روحی  تاثیرات  و  کار  سختی 
نقش  بررسی  همچنین  و  است  )غساالن(  طاهرین 
افتخاری  سال  عنوان  به  طاهرین  طرح  داوطلبان 
مورد بحث قرار گرفته و کارگاه آموزشی طاهرین نیز 
کرد:  خاطرنشان  وی  شد.  خواهد  برگزار  بعدازظهر 
متکفل  طاهر،  عنوان  به  که  کسانی  به  جامعه  نگاه 
یک امر شرعی هستند نیاز به تغییر و بهبود دارد که 
در  موثری  نقش  همایش  این  برگزاری  با  امیدواریم 
فرهنگسازی صحیح و اصالح نگاه عموم به این قشر 

تالشگر داشته باشیم

اخبار
باصدورحکمیازسویشهردارمشهد؛

معاون شهردار عضو هیئت مدیره و 
شورای سازمان بازآفرینی شد

اسدی: هدف از ورود 
به ورزش در محیط 

کارگری این است 
که با کمترین فضا، 

سریعترین و جذاب ترین 
رقابت های ورزشی 
و متنوع را در میان 

کارگران برگزار کنیم

,,

ــدن  ــی ــرارس ــان بــا ف ــزم ــم ه
انــقــالب  ســالــگــرد  چهلمین 
اسالمی، ویژه برنامه های ورزشی، 
فرهنگی تربیت بدنی آستان قدس رضوی به مناسبت 

گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر اعالم شد.
مدیرعامل موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی 
درخصوص برنامه های این مجموعه ورزشی در آستانه 
چهلمین سالگشت پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
خبر داد و گفت: حدود 8۰۰ ورزشکار در قالب ۱۱۰ تیم 
در رده های نوجوانان، پیشکسوتان، جانبازان و معلوالن 

و رشته های ویژه بانوان در این موسسه برگزار می شود.
علی اکبر هاشمی جواهری درباره اهداف برپایی این 
رقابت ها افزود: مسابقات نوجوانان در رشته های شنا، 
دوومیدانی، تنیس روی میز، آمادگی جسمانی و ورزش 

نیز  پیشکسوتان  رده  برای  می شود.  برگزار  باستانی 
مسابقاتی در رشته های فوتسال، والیبال و باستانی در 
نظر گرفته شده است و در حین مسابقات از آنان تجلیل 

بعمل خواهد آمد. 
به ویژه برنامه های دیگر هم اشاره  هاشمی جواهری 
والیبال  تفنگ،  با  تیراندازی  مسابقات  گفت:  و  کرد 
نشسته و شنا ویژه جانبازان و معلولین و در حوزه ورزش 
آمادگی  والیبال،  رشته های  در  رقابت هایی  هم  بانوان 

جسمانی و شنا برگزار خواهد شد.
وی همچنین یادآور شد: همه این مسابقات در سطح 
هزینه های  کلیه  و  شد  خواهد  برگزار  استان  قهرمانی 
آستان  بدنی  تربیت  بر عهده موسسه  رقابت ها  برپایی 
قدس رضوی است؛ همچنین حکم و مدال قهرمانی به 

تیم های قهرمان اهدا می شود.

سرویس ورزش
پیام  والیبال  تیم  عامل  مدیر 
برابر  در  پیروزی  گفت:  خراسان 
والیبال  پیروزی های سبزجامگان  سیرجان نشان داد 

در مسابقات لیگ برتر والیبال مردان اتفاقی نیست. 
افــزود:  مطلب  این  بیان  با  االسالمی  شیخ  علی 
که  داد  نشان  سیرجان  والیبال  تیم  برابر  در  پیروزی 
مدیون  را  اخیر  پیروزی های  ما  بازیکنان  و  فنی  کادر 

همدلی و همکاری هستند و اتفاقی نیست. 
داشت:  اظهار  نیز  سیرجان  با  دیــدار  ــاره  درب وی 
اول تبریک می گویم به کادر فنی و بازیکنان پرتالش 
پیام  بودنند  معتقد  کارشناسان  اکثر  که  چرا  خودم، 
در بهترین حالت در این دیدار یک امتیاز از سیرجان 
شاگردانش  و  قوچان نژاد  اما  کرد،  خواهد  دریافت 

نشان دادند این جایگاه تیم در جدول اتفاقی نیست.  
وی ادامه داد: در حاشیه دیدار مقابل دورنا ارومیه 
نیز از محمد وکیلی سرمربی تیم نوجوانان که زحمات 
زیادی در راستا ارتقای سطح کیفی و هماهنگی این 
لیدر  از  همچنین  و  کرد  خواهیم  تقدیر  کشید  تیم 

زحمتکش باشگاه تقدیر خواهیم کرد.

وزارت  عمومی  روابــط  مدیر 
برای  دیگر  دو گزینه  نام  ورزش 
را  ــران  ای ملی  تیم  سرمربیگری 

اعالم کرد.
ملی  تیم  باخت  از  پس  خبرآنالین،  ــزارش  گ به 
مرحله  از  ــذف  ح و  ژاپـــن  مقابل  ــران  ایـ فوتبال 
ملی  تیم  سرمربی  آسیا،  ملت های  جام  نیمه نهایی 
غیر  صورت  به  مطبوعاتی  کنفرانس  در  ایران  فوتبال 
از هشت سال  ایران پس  مردم  و  از هواداران  رسمی 

خداحافظی کرد. 
مختلف  واکنش های  موضوع  این  از  بعد  بالفاصله 
به این موضوع و گزینه های جانشینی وی در فضای 

پیچید.   مجازی 
مدیر روابط عمومی وزارت ورزش در این خصوص 

که  کرد  مطرح  را  او  جانشینی  اصلی  های  گزینه 
صف  در  ــدان  زی الدین  زیــن  و  کلینزمن  مورینیو، 

مذاکره با فدراسیون فوتبال ایران هستند، 
مازیار ناظمی پس از این اظهار نظر گفت: االن دو 

نام دیگر نیز به این لیست اضافه شده است.
امروز  تاج  توییتر خود نوشته که  ناظمی در صفحه 
وارد تهران شده و گزینه های روی میز بیشتر شده اند. 
نامزدهای  جمع  در  هم  دیگر  نام  دو  او،  نوشته  به 
هدایت تیم ایران قرار گرفته اند که این دو نفر، لوران 
بالن و هروه رنار فرانسوی هستند. رنار شب گذشته 
شکوری  ابراهیم  کناری  صندلی  در  ورزشگاه  در  هم 
نشسته  ایران  فوتبال  فدراسیون  دبیرکلی  سرپرست 

بود.

برنامههایتربیتبدنیآستانقدسرضویدردههفجراعالمشد

رقابت 800 ورزشکار در قالب 110 تیم در چله انقالب
مدیرعاملتیموالیبالپیام

نام دو گزینه دیگر برای سرمربیگری تیم ملی ایران اعالم شدپیروزی های اخیر اتفاقی به دست نیامد

رئیسهیئتورزشکارگراناستان

استعداد ورزشی کارگران شناسایی می شود بااعالمرسمیمدیرعاملشرکتپدیدهمادر
تیم  مالک  رسما  ــودرو«،  خ »شهر 

پدیده شد
طوالنی  و  مهم  جلسه  دو  گذشته  یکشنبه  و  شنبه 
بین دو تیم مدیریتی و کارشناسی شرکت شهرخودرو و 
پدیده برای واگذاری مالکیت این  تیم فوتبال در مشهد 
برگزار شد و در پی آن دو طرف به توافقات خوبی هم 
دست یافتند و حتی به امضای نهایی هم رسیده است.
مدیر عامل شرکت پدیده مادر در این باره گفت: طی 
دو روز گذشته، دو جلسه مهم بین دو تیم مدیریتی، 
حقوقی و کارشناسی شرکت »شهر خودرو«  و »پدیده 
مادر« برای بحث واگذاری تیم فوتبال پدیده برگزار شد 
که باالخره یکشنبه شب گذشته قراردادنامه صلح بین 
دو طرف به امضای نهایی رسید و از این پس شرکت 
»شهر خودرو« مالک اصلی تیم فوتبال پدیده محسوب 

می شود.
حقوقی  شده  امضا  قرارداد  اینکه  بیان  با  انتظاری 
است و ضمانت اجرایی دارد، افزود: به لحاظ حقوقی 
تیم فوتبال پدیده به مجموعه شهر خودرو واگذار شده 
است و از این پس باید دیگر مراحل قانونی آن از نظر 

وزارت ورزش  و جوانان پیگیری شود.
وی در پاسخ به این سوال که برای قانونی بودن این 
واگذاری نیاز به حضور در دفتر اسناد رسمی هم است، 
مراجعه  اسناد رسمی  دفتر  به هیچ  تاکنون  ما  گفت: 
به روند کار به  بلکه برای سرعت بخشیدن  نکرده ایم، 
بود،  نیاز  داده ایم که هرجا  وکالت  شخص حمیداوی 

بدون دغدغه کار خود را پیش ببرند.
قبول  در  خودرو  شهر  شرکت  تعهد  درباره  انتظاری 
مالکیت تیم فوتبال پدیده، افزود: تمام تعهدات به ویژه 
بدهی های باشگاه فرهنگی ورزشی طالیی خراسان از  
گذشته، حال و آینده بر عهده شرکت شهر خودرو است 

و باید پایبند به این تعهدها باشد.
مدیرعامل شرکت شهر خودرو نیز درباره این قرارداد 
نهایی گفت: طی دو روز گذشته دو جلسه مهم داشتیم 
که تمام توافقات انجام و قراردادنامه ای بین دو طرف 

امضا شد.
اینکه مدیر عامل و رئیس  بیان  با  فرهاد حمیداوی 
این مدت خیلی  در  مادر  پدیده  هیئت مدیره شرکت 
پدیده همکاری خوبی  فوتبال  تیم  واگذاری  در بحث 
افزود:  بودند،  به دنبال تسریع در روند کار  و  داشتند 
به  پدیده  شرکت  سوی  از  نامه ای  وکالت  شد  مقرر 
مجموعه ما داده شود تا مراحل قانونی را بدون دغدغه 

طی کنیم.
وی ادامه داد: مقرر شد روز چهارشنبه هفته جاری 
نمایندگان  سوی  از  محضر  در  وکالت  نهایی  امضای 
قانونی  مراحل  بتوانیم  تا  شود  انجام  پدیده  شرکت  

واگذاری تیم فوتبال پدیده را پیگیری کنیم.

میدانخبر
خدادادعزیزی

کی روش برای خود یک امپراطوری 
درست کرده بود

پیشکسوت  ایــران  فوتبال  ملی  تیم  اسبق  بازیکن 
آدم هــای  همراهی  با  کــی روش  گفت:  ایــران  فوتبال 

اطرافش برای خود یک امپراطوری درست کرده بود.
در  کی روش  عملکرد  خصوص  در  عزیزی،  خداداد 
بر  را  ایران  فوتبال  ملی  تیم  هدایت  که  سالی  هشت 
کی روش  حرف های  داشــت:  اظهار  داشــت،  عهده 
وقتی  است.  ُمخ«  »روی  و  شده  کننده  خسته  خیلی 
وقتی  اســت،  مخ  روی  ــی روش  ک مصاحبه  می برد، 
مساوی می کند، باز هم مصاحبه اش روی مخ است. اگر 
ببازد هم که هیچ! البته این بها را خودمان به کی روش 
دادیم. عزیزی ادامه داد: کی روش از لحاظ فنی خیلی 
خوب است، اما دلیل نمی شود که این کار ها را بکند. 
اگر این طور بود، االن باید گواردیوال از تمام مردم شهر 
منچستر سواری بگیرد و بگوید که »من بعد از مدت ها 
منچسترسیتی را قهرمان جزیره کردم«. بازیکن پیشین 
تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به اختالف کارلوس 
تمام  کرد:  خاطرنشان  ایوانکوویچ،  برانکو  و  کی روش 
بدبختی ها از جایی شروع شد که سر و کله برانکو در 
فوتبال پیدا شد. کی روش با همراهی آدم های اطرافش 
شما  بــود.  کــرده  درســت  امپراطوری  یک  خود  بــرای 
می بینید که وقتی جواد خیابانی یک حرفی می زند، 
این افراد سریعًا یک چیزی از او رو می کنند. خیابانی 

آن حرف ها را از سر دلسوزی گفت.
عزیزی تصریح کرد: خدا برانکو را از آسمان برای فوتبال 
بدتری  کار های  کی روش  نمی آمد  او  اگر  رساند،  ایران 
است.  داشتنی  دوست  مرد  برانکو  مــی داد!  انجام  هم 
من دورانی که او مربی تیم ملی بود، در تیم ملی حضور 
داشتم. اگرچه برانکو من را به هر دلیلی دعوت نمی کرد، 
اما آدم با شخصیت و درستی بود. با حضور او پایه های 
امپراطوری که یک عده برای کی روش درست کرده بودند 
به لرزه درآمد.وی گفت: کی روش جز ایران جایی ندارد 
برود. کجای دنیا به او 9۰۰ هزار دالر پول می دهند؟ چه 
خبر است؟ مگر معجزه می کند؟ پرتاب اوت را که زمان ما 
غالم پیروانی، علی علیزاده ما هم انجام می دادند. اگر قرار 
باشد در جام ملت ها با 9۰۰ هزار دالر قهرمان نشویم، پس 
این کی روش به چه درد می خورد؟ کی روش اندازه پشیزی 
ارزش برای مردم ایران قائل نیست، او فقط دالر را می گیرد 
و آن دالر است که برایش اهمیت دارد. آقای کی روش لطفًا 
دم از هواداران فوتبال ما نزن. دیگر چوب خط این آقا پر 
شده و شانسی برای ماندن در ایران ندارد. همه می دانند 
که اگر او اینجا باشد، جنگ و دعوا است. من این را برای 
شما می نویسم که کی روش بعد از ایران هیچ جا نمی تواند 
برود. کشور های دیگر مگر دیوانه هستند؟ بقیه کشور ها 

هم می دانند که او چه کاره است.

محمدی: کارخانجات تولیدی در صورتی که 3 درصد از ارزش افزوده فروش خود از 10 درصد را در 
حمایت از ورزش کارگران سرمایه گذاری کنند می توانند از خدمات این معافیت بهره مند شوند

,,



با  امیرکبیر  ماهواره  دومین  ساخت 
دقت 40 برابر بیشتر

دومین  ساخت  و  طراحی  از  ارتباطات  وزیــر 
برابر   ۴۰ دقت  با  امیرکبیر  دانشگاه  ماهواره 
گفت:  و  داد  خبر  پیام  ماهواره  به  نسبت  بیشتر 
و  علم  دانشگاه  "ظفر"  ماهواره  آن  بر  عــالوه 
 "۲ "ناهید  مــاهــواره  و  شهریورماه  تا  صنعت 
خواهد  داده  تحویل  آینده  سال  خردادماه  تا 
فضایی  داده های  از  که  پایشی  به  توجه  با  شد. 
که  شدیم  متوجه  داشتیم  کشاورزی  بخش  در 
هکتار   7۰ وسعت  با  زمینی  در  کشور  قلب  در 
آن  از  کسی  کــه  مــی شــود  کاشته  خشخاش 

ایسنا نداشت/  اطالعی 
بازی  به  مطهری  علی  تند  واکنش    

ایران-ژاپن
نوشت:  اینستاگرام  در  مجلس  رییس  نایب 
ملی  تیم  که  داد  نشان  ژاپن  مقابل  در  ما  باخت 
روانی  و  روحــی  نظر  از  هم  ما،  کشور  فوتبال 
نظر  از  هم  و  نبوده  بزرگ  مسابقات  برای  آماده 
اخالقی و فرهنگی. تیمی که با خوردن یک گل 
را  خود  داشته های  نمی تواند  و  می پاشد  هم  از 
آماده  روانی  و  روحی  نظر  از  بگذارد،  نمایش  به 
نیست و معلوم می شود از این جهت روی آن کار 
باخت  از  پس  که  تیمی  همچنین  است.  نشده 
و  می دهد  کف  از  عنان  مقابل،  تیم  مقابل  در 
بر  عالوه  می شود،  حمله ور  حریف  تیم  افراد  به 
را  وملت خود  باخته است  در اخالق هم  فوتبال 
است.  کرده  بازنده  جهان  عمومی  افکار  در  هم 
رفتاری که آقایان آزمون و حاج صفی و رضائیان 
مردم  چشم  مقابل  در  و  دادنــد  نشان  خود  از 
ایران  ملت  به  مهلک  ضربه ای  گرفت  قرار  جهان 
بازی  این ها  شوند.  تنبیه  باید  افراد  این  و  بود 
اشتباه  محله  و  کوچه  در  بازی  با  را  ملی  تیم  در 
و  رفتار  آن ها  رفتار  که  نمی فهمند  و  گرفته اند 
منتقل  دنیا  به  را  ایران  ملت  فرهنگ  و  اخالق 

می کند.
spv، باید   باوجود وعده اروپا درمورد 

باشیم به خودمان متکی 
خارجی  روابط  راهبردی  شورای  رئیس  خرازی 
گفت: ایران و اروپا هر یک منافع خود را دارند؛ 
نکنیم،  مذاکره  که  نیست  معنی  این  به  البته 
وعده های  رغــم  به  شــود.  مذاکره  باید  حتمًا 
 »SpV« برجامی اروپا برای ساز و کار ویژه مالی
متکی  خودمان  به  ملی  منافع  تأمین  برای  باید 

ــا  اروپ بــا  باید  مــی شــود  کــه  ــدی  ح تــا  باشیم. 
همکاری داشت البته این بستگی دارد به اینکه 
آنان هم تا چه حد بتوانند در این چارچوب با ما 

ایسنا کنند/  همکاری 
 سگ گردانی در تهران ممنوع شد

در  که  افرادی  با  گفت:  تهران  انتظامی  فرمانده 
می کنند،  سگ گردانی  به  اقدام  عمومی  اماکن 
مجوز  اخذ  با  پلیس  شد.  خواهد  جدی  برخورد 
اماکن  در  که  ــرادی  اف با  تهران،  دادستان  از 
می کنند،  گردانی  سگ  پارک ها  مانند  عمومی 
جای  عمومی  مکان های  کرد.  خواهد  برخورد 
نیست.  حیوانات  آمــد  و  رفــت  و  سگ گردانی 
است  ممنوع  خودرو ها  درون  در  سگ  حمل 
برخورد  موضوع،  ایــن  مشاهده  صــورت  در  و 
انجام  با حامالن سگ در خودرو ها  جدی پلیس 

خبرنگاران باشگاه  شد/  خواهد 
 وام 30 میلیونی ازدواج به چه کسانی 

می گیرد؟ تعلق 
جوانان  امــور  معاون  تندگویان  محمدمهدی 
سال  پایان  تا  که  افــرادی  گفت:  ورزش  وزارت 
و  کرده  تکمیل  را  خود  ازدواج  وام  درخواست 
دریافت  انتظار  در  بانک،  به شعبه  معرفی  ضمن 
این وام هستند، مشمول وام ازدواج ۱5 میلیون 
تومانی می شوند. همچنین ممکن است افرادی 
آینده  سال  به  موکول  را  خود  پرونده  تشکیل  که 
تأمین  در  تأخیر  دلیل  به  را  وام  این  می کنند، 
سال  اوایــل  در  و  ماهه  چند  فاصله  با  بودجه، 
مشمول  افراد  از  دسته  این  و  کنند  دریافت   98

ایسنا ۳۰ میلیونی می شوند/  وام  دریافت 
روی  می توانند  طلبان  ــاح  اص  

کنند حساب  الریجانی 
قــدرت  عرصه  در  حضور  کــه  صالح طلبانی 
اصالحات  جریان  حیات  به مثابه  را  سیاسی 
به  ــورت  ــ ص در  ــت  اسـ مــمــکــن  مــی دانــنــد، 
مانند  اصالح طلب  نامزد  یک  بر  اجماع نرسیدن 
اصولگرای  شخصیت  یک  با   9۶ و   9۲ سال های 
موضوع  این  کنند.  ائتالف  مستقل  یا  میانه رو 
سال های  فراجناجی  عملکرد  بررسی  با  وقتی 
این  می شود،  سنجیده  الریجانی  علی  اخیر 
در  نیست  بعید  که  می رساند  ذهن  به  را  نکته 
انتخابات  عرصه  در  الریجانی  حضور  صــورت 
با  ائتالف  به  تمایل  او  هم  ریاست جمهوری 
اصالح طلبان  هم  و  باشد  داشته  اصالح طلبان 
در نبود یک نامزد واحد روی او حساب کنند. در 

باشد، علی الریجانی  به قیاس  قرار  اگر  حقیقت 
با رویکرد های اخیرش کمتر از روحانی سال 9۲ 
به نظر  منطقی  و  نیست  نزدیک  اصالح طلبان  به 
شرایط  همه  جمع شدن  صورت  در  که  می رسد 
تسامح  به  یا  اتحاد  به  نیز  او  با  اصالح طلبان 

برسند. /شرق ائتالف 
تشکیل  دولت  در  فیلتر  ضد  کمیته   

شد
آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
اینستاگرام  فیلترینگ  راهکار  معتقدیم  گفت: 
تهدیدات  این  بردن  بین  از  برای  موفقی  راهکار 
مواقع  برخی  کند.  تشدید  را  آن  شاید  و  نیست 
مجاز،  غیر  فعالیت های  برای  مانع  ایجاد  بجای 
که  می شوند  فیلتر  دستخوش  مجاز  فعالیت های 
فیلتر  ضد  کمیته  اینچنینی  مشکالت  رفع  برای 
شدن  فیلتر  روند  اکنون  شد.  تشکیل  دولت  در 

فین تک ها کند شده است.
حساب  به  که  میلیاردی   3 کاظمی:   

همسرم واریز شد حق مشاوره بود
سرمایه  بانک  متهمان  دادگاه  جلسه  چهارمین 
گفت:  قاضی  به  خطاب  کاظمی  شد.  برگزار 
میلیون   ۳۰ ماجرای  می پرسند  من  از  همه 
میلیارد   ۳ خصوص  در  خواست  و  چیست؟  یورو 
توضیحاتی  خود  همسر  حساب  به  پول  واریزی 
که  پرونده مجزا است  آن  دهد که قاضی گفت: 
یک  گفت:  کاظمی  است.  تحقیقات  مراحل  در 
از دولت داشت که من  شرکت کره ای مطالباتی 
به آن ها دادم و وقتی مشخص  مشاوره پروژه ای 
بعد  کنند  وصول  را  مطالباتشان  می توانند  شد 
گفتم  من  و  رفت  دیگر  بانکی  حساب های  در 

این ها را در بانک سرمایه بگذارید.
همسر  حساب  در  مبلغ  این  پس  پرسید  قاضی 

شما چه می کرد؟
من  مشاوره  حق  مبلغ  آن  داد:  پاسخ  کاظمی 

بود.
مجوز  ماه   14 از  پس  اسکویی  رابعه   

 

گرفت فعالیت 
ماه   ۱۴ از  پس  که  کرد  اعــالم  اسکویی  رابعه 
و  تلویزیون  سینما،  عرصه  در  فعالیتش  مجوز 
انتشار  با  اسکویی  رابعه  است.  شده  صادر  تئاتر 
متنی در اینستاگرام، درباره صدور دوباره مجوز 
نوشت:  تئاتر،  و  تلویزیون  سینما،  در  فعالیتش 
مردم  و  گرامی  همکاران  و  عزیز  »دوســتــان 
امروز  سالم.  میهنم  داشتنی  دوست  و  مهربان 

می خواهم در مورد اتفاق مهمی که برایم افتاده 
گذشت  از  بعد  باالخره  کنم...  صحبت  شما  با 
ایران  به  برگشتنم  از  که  ماه  چهارده  از  بیش 
فعالیت های  در  ــاره  دوب حضور  مجوز  گذشت 
محدودیتی  هیچ  دیگر  و  شد  صادر  برایم  هنری 
ندارم.  تئاتر  و  تلویزیون  فعالیت در سینما،  برای 
این اتفاق بسیار مهم و مبارک برای من به معنی 
مردم  برای  بازیگری  عرصه ی  به  دوباره  بازگشت 
که  بازیگر  است.این  زمین  ایران  مهربان  و  عزیز 
شد،  کار  به  مشغول  جم  شبکه  در  مدتی  برای 
ایران  به  شبکه  این  از  خروج  با  پیش  ماه   ۱۴

بازگشت.
به  فردوسی پور  و  تاج  قلعه نویی:   

کردند خیانت  فوتبال 
گفت:  کشورمان  ملی  تیم  اسبق  سرمربی 
فوتبال  به  فردوسی پور  و  کفاشیان  تاج،  آقایان 
کی روش  که  شدند  باعث  آن ها  و  کردند  خیانت 
پاسخ  در  قلعه نویی  امیر  شود.  دیگری  بگونه 
کــی روش  ساله   8 دســتــاورد  که  ســوال  ایــن  به 
به  آقایان  افزود:  بوده،  چه  ایران  فوتبال  برای 
تاج، کفاشیان،  آقایان  فوتبال ما خیانت کردند، 
ایران  فوتبال  به  رفقایشان  بقیه  و  فردوسی پور 
ما  ــرای  ب دیــگــری  کــی روش  و  کــردنــد  خیانت 
و  داشت  زیادی  توانایی های  کی روش  ساختند 
به مراتب  او  توانایی های فنی  از  ما می توانستیم 
استفاده کنیم، اما او هم ما را به خوبی شناخت 
فوتبال  مرگ  می خواست.  که  رفت  فضایی  به  و 
فدراسیون  از  اسدی  علیرضا  که  بود  زمانی  ما 
رفت. مرگ فوتبال ما زمانی بود که علی کریمی 
گذاشتیم.  کنار  ملی  تیم  از  را  صالح  مجید  و 
امثال  که  چرا  نمی گیرم  خرده  کی روش  به  من 
جا  اینطور  ما  بــرای  را  ــی روش  ک فردوسی پور 

انداختند.
در  حصر  پرونده  تهران:  دادستان    

دبیرخانه شورای امنیت ملی است
حصر،  پرونده  خصوص  در  تهران  دادســتــان 
ملی  امنیت  شورای  دبیرخانه  در  پرونده  گفت: 
اصل  اما  نیست،  ما  با  رسانی  اطــالع  و  است 
حصر فعالً برقرار است. جعفری دولت آبادی در 
یک  فردی  اگر  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ 
می شود؟  مشمول  هم  باز  است  گرفته  عفو  بار 
زیاد  احتمال  به  باشد  اگر جرم سبک  بله  گفت: 
خصوص  در  تهران  دادستان  می شود.  مشمول 
دبیرخانه  در  پــرونــده  گفت:  حصر،  پــرونــده 

ما  با  رسانی  اطالع  و  است  ملی  امنیت  شورای 
نیست، اما اصل حصر فعالً برقرار است.

تذکر  رئیس جمهور  به  »ذوالنوری«    
داد

اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
که  این  بیان  با  جمهور  رییس  به  تذکری  در 
مشکالت  حل  برای  را  الزم  اهتمام  متاسفانه 
مملکت  امروز  کرد:  ادعا  نیستیم  شاهد  مردم 
مجتبی  االسالم  حجت  دارد.  شده  رها  حالت 
گفت:  مجلس  امروز  علنی  جلسه  در  ذوالنوری 
از  خارج  به  دامی  نهاده های  و  کشور  دام  امروز 
گران تر  نر  دام  گذشته  می شود.  قاچاق  کشور 
بود، اما اکنون موضوع برعکس شده است. این 
در  سازماندهی  یک  که  دارد  این  از  نشان  تغییر 
حوزه مسائل دامی وجود دارد و تأمین مایحتاج 
را دچار مشکل کرده است. متأسفانه عزم  مردم 
وجود  مسائل  نوع  این  با  برخورد  در  اراده ای  و 
مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  این  ندارد. 
از  برخی  متأسفانه  داد:  ادامه  اسالمی  شورای 
سرمای  می دهند،  غلط  ــای  آدرس ه دوستان 
افزایش  بیکاری،  گوشت،  صف های  زمستان، 
این ها  اعتیاد؛  و  طالق  و  اجتماعی  آسیب های 
مشکالت  و  مردم  با  مرتبط  که  است  مسائلی 
نظر  دارد  قصد  فریب  آدرس هــای  است.  مردم 
برای  کند.  منحرف  اصلی  مسائل  از  را  مردم 
به ورزشگاه ها. معاون  بانوان  مثال موضوع ورود 
و  امکانات  همه  ما  می گوید  جمهور  رئیس 
می گیریم.  کار  به  مشکل  این  حل  برای  را  توان 
معیشتی،  مشکالت  حل  در  دارند  توقع  مردم 
گرفته  کار  به  امکانات  تمام  اشتغال  و  اقتصادی 

شود.
خبر های خوبی در راه است

آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ایتکار  معصومه 
رییس جمهور  به  را  کسی  بهداشت  وزارت  برای 
کسی  وزارت خانه ها  برای  گفت:  کردید،  معرفی 
وزرا  معاونان  سطح  در  اما  نکرده ایم،  معرفی  را 
سطح  این  در  که  است  راه  در  خوبی  خبر های 
خواهیم  را  جدیدی  خانم های  کابینه  در  هم  باز 
در  رییس جمهور  خانواده  و  زنان  معاون  داشت. 
زنان  از  حمایت  الیحه  تحوالت  آخرین  خصوص 
بسیار  رایزنی های  از  بعد  الیحه  این  گفت:  نیز 
که  کامل  بررسی های  و  تخصصی  جلسات  زیاد، 
تجربه  با  قضات  قضائیه،  قوه  معاونان  حضور  با 

و دادستان ها برگزار شد، به یک اجماع رسید.

  انتقاد تند عباس عبدی از رحیم پور 
ازغدی

همسری  کودک  موضوع  درباره  عبدی  عباس 
توئیتی  در  است  روز  داغ  بحث های  از  یکی  که 
در  گفت:  اصولگرایان  »نظریه پرداز  نوشت: 
نداریم.  سنی  حد  اصــالً  ازدواج  بــرای  اســالم 
ازدواج  می توانند  هم  دبستان  دوران  در  حتی 
او  ولی  هست،  بچه  اگر  شده  گفته  فقط  کنند، 
آنقدر  متاسفانه  باشد.  داشته  نظارت  آن ها  بر 
نظرش،  مورد  اسالِم  در  بگوید  تا  ندارد  شهامت 
نیازی  و  کرد  ازدواج  می توان  هم  شیرخواره  با 
رحیم  حسن  است  گفتنی  ندارد«  نظارت  به  هم 
انقالب فرهنگی  پور ازغدی، عضو شورای عالی 
در  ازدواج  سنی  محدودیت  درباره  جلسه ای  در 
اینکه  محض  به  می گوید  اسالم  گفت:  اسالم 
هم  کامل  هنوز  حتی  شد،  بیدار  جنسی  غریزه 
شرط  اسالم  اصال  کنید.  ازدواج  نشده  بیدار 
اسالم  است.  نگذاشته  ازدواج  برای  هم  را  بلوغ 
به قدری با مسئله رابطه دختر و پسر باز برخورد 
دبستانی  پسر  و  دختر  حتی  می گوید  که  کرده 
هم می توانند با هم ازدواج کنند. اصال حد سنی 
ندارد؛ نه از این طرف نه از آن طرف. رحیم پور 
ازغدی افزود: زن و مرد صد ساله هم می توانند 
مدرسه  هم  پسربچه  یک  کنند.  ازدواج  هم  با 
ابتدایی می رود. اسالم منع نکرده. ممکن است 
بگوید دختر و پسر فعال با رابطه عاطفه که هنوز 
شوهر  و  زن  می توانند  نشده،  جنسی  رابطه  هم 
جنسی  عقده  و  محدودیت  اسالم  اصال  باشند. 
ازدواج  بــرای  سنی  شرط  هیچ  نکرده.  ایجاد 
چون  ــت،  اس بچه  اگــر  گفته  فقط  نگذاشته. 
او  ولّی  نیست،  مصلحتش  و  حقوق  به  حواسش 

نظارت کند که سر او کاله نرود.
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میز خبر
ساخت دومین ماهواره امیرکبیر با دقت 40 برابر بیشتر/ اصالح طلبان می توانند روی الریجانی حساب کنند

رابعه اسکویی پس از 14 ماه مجوز فعالیت گرفت /انتقاد تند عباس عبدی از رحیم پور ازغدی

512/۴اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن  

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 ۱۳97۶۰۳۰۶۰۲۱۰۰۰7۱۲ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رفعت یوسفی زارع فرزند یداله بشماره شناسنامه ۲9 کد ملی ۰9۰۱۶۲8۰77 صادره از خلیل آباد  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۶۴/۱۱ مترمربع 
تجمیعی قسمتی از پالک های ۳۳۶۰و ۱5۴8 فرعی از ۴-اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۴ بردسکن خریداری از پالک ۳۳۶۰ فرعی به مساحت ۱۲۶/۱۴ مترمربع از مالکیت عباسعلی 
فخر و پالک ۱5۴8 فرعی به مساحت ۱۳7/97 متر مربع از مالکیت مهین دلدار احدی از ورثه غالم دلدار مالک رسمی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 
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:97/1۰/25 - نوبت دوم :1397/11/1۰ 

رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

512/1۰اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن 

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 ۱۳97۶۰۳۰۶۰۲۱۰۰۰7۴7 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسن حسن نژاد فرزند حسین بشماره شناسنامه ۳۲7 و کد ملی 57۲99۰7۳۳8 صادره از بردسکن  دریک باب ساختمان به مساحت ۱7۴/۴ مترمربع قسمتی 
از پالک ۱۱7۰  فرعی از۴-اصلی واقع درخراسان رضوی بخش ۴ بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای حسین یوسفی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
۱5 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:97/1۰/25 - نوبت دوم :97/11/1۰ 
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

512/6اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن 

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 ۱۳97۶۰۳۰۶۰۲۱۰۰۰7۶۰ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی پور اکبر فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲7 و کد ملی 57۲9۴۴9577 صادره از بردسکن  دریک باب ساختمان به مساحت ۳5۴ مترمربع قسمتی از 
پالک  ۱۲۴۲فرعی از۴-اصلی واقع درخراسان رضوی بخش ۴ بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای اسماعیل طالبی احدی از ورثه غالمرضا طالبی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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:1397/1۰/25 - نوبت دوم :1397/11/1۰ 

رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

512/3هیات 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 ۱۳97۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۲۴۴8 و ۱۳97۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۲۴۴9 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
باب  از ششدانگ یک  اکرم زاده علی فرزند رحمن بشماره شناسنامه ۱۰۴8۴ صادره تربت جام در سه دانگ مشاع  ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم  به  حوزه ثبت ملک کاشمر 
ساختمان و مجتبی رجب زاده فرزند غالم حمزه به شماره شناسنامه ۲۲ صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۰ متر مربع از پالک ۱۲۳۱ فرعیی از 58-

اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر خریداری از مالک رسمی محمدرضا رمضانپور رزق آباد محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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:1397/1۰/25 - نوبت دوم :1397/11/1۰ 
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک کاشمر-محمد محمدزاده

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

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 ۱۳97۶۰۳۰۶۰۲۱۰۰۰79۳ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حمیدرضا رجبی فرزند محمد علی  بشماره شناسنامه ۴ و کد ملی 57۲9۶۳۳8۶۶ صادره از بردسکن  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱88 مترمربع 
پالک ۱۰۲9  فرعی از۴-اصلی واقع درخراسان رضوی بخش ۴ بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای کاظم نبوی  احدی از ورثه اغا نبوی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله ۱5 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:97/1۰/25 - نوبت دوم :97/11/1۰ 
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

512/5اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن 

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 ۱۳97۶۰۳۰۶۰۲۱۰۰۰755 هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی پور اکبر فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲7 و کد ملی 57۲9۴۴9577 صادره از بردسکن  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۶۰/5۰ مترمربع 
به  لذا  است  محرزگردیده  طالبی  غالمرضا  ورثه  از  احدی  طالبی  اسماعیل  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  بردسکن   ۴ بخش  رضوی  درخراسان  واقع  از۴-اصلی  ۱۲۴۲فرعی  پالک   از  قسمتی 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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:1397/1۰/25- نوبت دوم :1397/11/1۰ 

رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

512/1( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )5569 ( 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳97۶۰۳۰۶۰۰5۰۰55۶9 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 خانم عاطفه آهنج فرزند محمد بشماره 
شناسنامه ۴۰۳ صادره از حوزه 9 نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۰۶/7۶ متر مربع از پالک شماره ۶5 فرعی از ۴8 اصلی واقع در اراضی باغنو بخش ۱۲ حوزه ثبت ملک نیشابور 
خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 97/1۰/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/1۰   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

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

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 ۱۳97۶۰۳۰۶۰۲۱۰۰۰7۶۱ هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی پور اکبر فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲7 و کد ملی 57۲9۴۴9577 صادره از بردسکن  دریک باب ساختمان به مساحت ۶۰/5۰ مترمربع قسمتی از پالک  
۱۲۴۲فرعی از۴-اصلی واقع درخراسان رضوی بخش ۴ بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای اسماعیل طالبی احدی از ورثه غالمرضا طالبی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله ۱5 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:1397/1۰/25 - نوبت دوم :1397/11/1۰ 

رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

512/2( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ) 6173( 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳97۶۰۳۰۶۰۰5۰۰۶۱7۳هیات 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 رسول گرامی فرزند احمد بشماره 
شناسنامه ۶۶۲7 صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۶۳/59 مترمربع از پالک شماره 989 فرعی از 5 اصلی واقع در اراضی روح آباد بخش ۱۲ حوزه ثبت ملک نیشابور 
خریداری از مالک رسمی آقای علیرضا مظلومی فرزند علی اصغر محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 97/1۰/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/1۰   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

512/8اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن 

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 ۱۳97۶۰۳۰۶۰۲۱۰۰۰75۶ هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی پور اکبر فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲7 و کد ملی 57۲9۴۴9577 صادره از بردسکن  دریک باب ساختمان به مساحت ۶9/۱5 مترمربع قسمتی از پالک  
۱۲۴۲فرعی از۴-اصلی واقع درخراسان رضوی بخش ۴ بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای اسماعیل طالبی احدی از ورثه غالمرضا طالبی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله ۱5 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:1397/1۰/25 - نوبت دوم :1397/11/1۰ 

رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش
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