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در صفحه 3 بخوانیدسال دوم  شماره 405 0 8 صفحه 0 قیمت 1000 تومان

منابع سیستم بانکی 
جوابگوی پرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیونی است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کاهش آمار ازدواج
 تکان دهنده است

عمران درحاشیه
شهردار منطقه شش  از تسطیح و همسطح سازی 

معبر خاکی حد فاصل شهرک شهیدان رجایی و باهنر 
خبر داد

مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های کشور

دستگاه های اجرایی در چاپ 
آگهی های دولتی قانونمند باشند

شهردار منطقه 5 با اشاره به آمار از ابتدای امسال 
اعالم کرد

پیشگیری از 5 هزار تخلف 
ساختمانی 

مدیرکل دفتر امور هماهنگی استانداری خبر داد

توزیع روزانه 1۰۰تن مرغ گرم 
آنچه که گروه های سیاسی در ایران باید مورد توجه قرار دهند، فرهنگ سیاسی معطوف به در خراسان رضوی

مسئولیت پذیری است. یعنی آن ها باید یاد بگیرند که در قبال تصمیمات و اقدامات خود 
پاسخگو باشند. یک جبهه سیاسی از سپهر اندیشه های خاصی برخوردار است ...

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی گفت: متوجه شدیم آیت ا... رئیسی 
قرار است سکان دار قوه قضائیه شود...

رئیسی سکان دار 
قوه قضائیه می شود

جای خالی 
مسئولیت پذیری

گزارش ویژه

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 2 بخوانید

6

4

6

3

5

در این شماره می خوانیم

»پدیده« روز خوش می بیند؟

پژمانفر از دستور رئیس جمهور خبر داد

نماینده مشهد در مجلس:

روزهای بد کشتی

شهردار منطقه5 از پیشگیری بیش از5 هزار مورد تخلف 
 948 از  بیش  ارســال  و  اخطاریه  صدور  ؛  ساختمانی  
مورد تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده 100 قانون 

شهرداری ها در دخ ماهه نخست امسال خبر داد...

اقتصادی استانداری خراسان  امور  مدیر کل هماهنگی 
گوشت  تن   100 روزانــه  جاری  هفته  در  گفت:  رضوی 
توزیع  استان  در سطح  ریال  هزار  نرخ 115  با  گرم  مرغ 

می شود....

در صفحه  3  بخوانید

تومان   1,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهامداران برای 

نماینده مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه صف 
متقاضیان وام ازدواج زیاد نیست...

سامانه پیامکی روزنامه صبح امروز
آماده دریافت پیشنهادات و 

انتقادات شهروندان عزیز می باشد
1 0 0 0 8 0 8 8 8



روز 14 بهمن ماه خبر ارسال نامه ای از سوی یکی از 
نمایندگان مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
خطاب به سران قوا در رسانه ها منتشر شد. نامه حجت 
الساالم و المسلمین پیرامون موضوع »پدیده« نوشته 
شده بود. همان »پدیده« ای که روزهایی صدر تبلیغات 
برای  شمار  ثانیه  بود،  ملی  رسانه  و  خراسان  روزنامه 
افتتاح پروژه هایش لحظه شماری می کرد و تخلفاتش 
دیده نمی شد. سهامش نجومی رشد می کرد و کسی 
چیزی نمی گفت تا این که فواره اوج گرفت و خبرهای 
جدید، فواره را سرنگون کرد. بیش از 130 هزار سهام 
خود  حق  گرفتن  برای  و  شدند  مشکل  دچار  آن  دار 

روزها و کم کم سال ها اعتراض و پیگیری کردند.
بارها  خود  استانداری  دوران  در  رشیدیان  علیرضا 
به  کشور  وزیر  بگیرد.  جان  »پدیده«  تا  کرد  تالش 
بدنه وزارت کشور  خاطرش کارت گرفت. ستادی در 
شکل گرفت. کمتر نماینده ای بود که درباره آن حرف 
از استان بودند که  نزده باشد. مسئولین دیگری هم 

به  که  سیبی  می کردند.  نفی  کال  را  پروژه  این  وجود 
هوا انداخته شده است، هزار چرخ خورده و انگار قرار 

است خبرهای جدیدی بشنویم.
پژمانفر در نامه 14 بهمن ماه به رئیس جمهور گفته 
بود که »پدیده شاندیز بیش از 4 سال است که دچار 
اکثرًا  که  سهامداران  و  سرمایه گذاران  و  شده  بحران 

را  خود  زندگی  سال  چندین  اندوخته  و  خرد  سرمایه 
داده اند، دچار  اختصاص  این شرکت  به خرید سهام 
زیان های مالی و فشارهای متعدد روانی شده اند، در 
و  پیگیری  در  مسؤوالن  مکرر  بدقولی های  بین  این 
نقیض،  و  ارائه گزارشات متعدد ضد  و  حل مشکالت 
عدم پاسخگویی واضح و شفاف به سهامداران، فشار 

و نارضایتی مضاعفی را به ایشان تحمیل کرده است.« 
روز گذشته هم خبری در صفحه اینستاگرامی منتشر 
شد که موجی از امیدواری را در دل سهامداران ایجاد 

کرد.
دستور  نهاوندیان  به  خطاب  جمهور  رئیس  گویا 
سهامداران  به  تومان  1000میلیارد  که  است  داده 
در گفت  پژمانفر  نصرا...  پیدا کند.  اختصاص  پدیده 
و گو با »صبح امروز« با اعالم این خبر تاکید کرد که 
مبلغ  این  اختصاص  نحوه  جزئیات  نیست،  مشخص 
به چه صورت خواهد بود اما این خبر می تواند سرآغاز 
روزهای بهتری برای پدیده و سهامداران آن باشد. وی 
برای  اقتصادی  شرایط  که  روزهایی  در  کرد:  اضافه 
را  مردم  می تواند  اتفاق  این  است،  دشوار شده  مردم 
احقاق  برای  را  پیگیری های خود  کند. من  تر  دلگرم 

حقوق مردم در این پروژه ادامه خواهم داد.
با توجه به پیگیری های استانداری خراسان رضوی 
کالت  و  مشهد  نماینده  پافشاری های  و  قوا  سران  از 
که  بود  امیدوار  می توان  اسالمی  شورای  مجلس  در 
»وفاق« در استان، زمینه ساز حل مشکل پدیده باشد. 

باید منتظر ماند و امیدوار.

توجه  مورد  باید  ایران  در  سیاسی  گروه های  که  آنچه 
قرار دهند، فرهنگ سیاسی معطوف به مسئولیت پذیری 
است. یعنی آن ها باید یاد بگیرند که در قبال تصمیمات 
سیاسی  جبهه  یک  باشند.  پاسخگو  خود  اقدامات  و 
آن  در  و  است  برخوردار  خاصی  اندیشه های  سپهر  از 
چارچوب، تعریف عملیاتی از مواضع سیاسی خود را معنا 
و  رفتار ها  مواضع سیاسی خود،  به  توجه  با  و  می بخشد 
کنش های متفاوتی را از خود بروز می دهد که حول محور 
تغییر  با وجود  لذا  باور پذیر است.  اندیشه،  همان سپهر 
تغییر  حتی  و  مختلف  برهه های  در  سیاسی  چهره های 
نخبگان این جریان ها باید همه افراد پاسخگوی عملکرد 
باشند؛  خود  متبوع  سیاسی  جریان  گذشتگان  و  خود 
بنابراین چه اصالح طلب و چه اصولگرا در چارچوب آنچه 
که در تاریخ از خود به جا می گذارند و انباشته هایی که به 
واسطه عملکرد و موضع گیری ها به دست آورده اند و کامال 
همانگونه  بنابراین  باشند؛  پاسخگو  است،  ردیابی  قابل 
دوران  مسئولیت  زیر  از  نمی تواند  اصولگرایی  جبهه  که 
ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شانه خالی کند و 
این از نظر افکار عمومی به هیچ عنوان قابل قبول نیست، 
دولت های  خصوص  در  نمی تواند  هم  اصالحات  جریان 
باید  حال  این  با  البته  نباشد.  پاسخگو  روحانی  حسن 
بپذیریم که یک وجه تمایز میان اصولگرایان در حمایت 
از محمود احمدی نژاد و حمایت اصالح طلبان از حسن 
در  که  است  این  آن ها  میان  تفاوت  دارد.  وجود  روحانی 
انتخابات سال 84 و 88 این اصولگرایان بودند که به سراغ 
احمدی نژاد رفتند، او را به عنوان کاندیدای جریانی خود 
معرفی کردند و از وی به عنوان نماینده جریان خودشان 
نام بردند و بعد از آن هم به صورت مشخص از او حمایت 
محمود  که  بودند  اصولگرایان  ساده تر  عبارت  به  کردند. 

احمدی نژاد را به عنوان یک چهره برجسته احیا کننده 
گفتمان انقالب اسالمی به جامعه ملی معرفی کردند. اما 
رابطه میان اصالح طلبان و حسن روحانی اینگونه نبود و 
این حسن روحانی بود که با شعار ها و صحبت ها و اهداف 
اصالح طلبانه سعی کرد خود را به جریان اصالحات نزدیک 
کند که نهایتا به این هدف هم رسید. البته االن روحانی 
و تیم او خیلی تمایل ندارند که زیر بار این مسئله بروند و 
عمدتا مانند اصولگرایان رفتار می کنند. هرچند این هم 
دور از ذهن نیست و باید قبول کرد که آن ها همانگونه ای 
رفتار می کنند که پرورش یافته اند. زیرا به هرحال ریشه 
حسن روحانی هم در داخل جریان اصولگرایی قرار دارد. 
البته این مسئله موجب نمی شود که اصالح طلبان خود را 

کنار بکشند و در خصوص وضعیت فعلی و عملکرد دولت 
پاسخگو نباشند. زیرا بنا به هر شرایطی این اصالح طلبان 
بودند که پذیرفتند از حسن روحانی حمایت کنند و نقش 
تاثیرگذاری در پیروزی وی داشتند. آن ها باید بدانند که 
نمی توان زمانی که صحبت از پیروزی حسن روحانی به 
میان می آید خود را دلیل اصلی این موفقیت بدانند، ولی 
در زمان شکست ها و یا عملکرد های نادرست و ضعیف، 
حساب خود را از دولت جدا کنند. آن ها باید جوانمردانه 
مسئولیت اشتباهات و نواقص دولت را به واسطه حمایت 
هایی که در ایام انتخابات و بعد از آن انجام دادند، بپذیرند و 
پاسخگوی افکار عمومی باشند. متاسفانه در ایران برخالف 
پاسخگویی  به جای  و احزاب  کشور های دیگر جریان ها 

و  ساخت  کنند.  نفی  را  خود  حمایت  می دهند،  ترجیح 
ساختار قدرت در ایران نه یک ساخت و ساختار قانونمند 
بلکه کامال پدرساالرانه است. در این مدل همواره تالش 
می شود با ایجاد یک فضای تبعیت تام و تمام از منابع و 
مراجع قدرت، خود را در یک وضعیت ایمن شده در برابر 
افکار عمومی قرار دهند. متاسفانه فضای کلی کشور به 
گونه ای است که همیشه رفتار های خود محورانه سیاسی 
در قالب های گوناگون رسمی یا غیررسمی، قابل مشاهده 
است. در این حالت نباید انتظار پاسخگویی از احزابی که 
در تبعیت از ساختار قدرت به سر می برند، داشت. زیرا اگر 
بتوانند بخش های مختلف حکومتی را با خود همراه کنند، 
این  از  استفاده  با  مهم  بزنگاه های  در  می توانند  قاعدتا 

منابع قدرت، فشار افکار عمومی را به نفع خود مدیریت 
کرده تا اینگونه در مراکز قدرت پایدار باشند. اصال به همین 
از بطن مردم و  ایران برخاسته  دلیل است که احزاب در 
بلکه آن ها صرفا  نیستند.  شکاف های اجتماعی موجود 
که  هستند  ساخته ای  حکومت  و  پرداخته  دولت  احزاب 
تالش می کنند خود را نماینده مردم جلوه دهند، اما مبانی 
مراجع قدرت آن ها در ساختار های حکومتی ریشه دارد و 
به همین دلیل مسئولیت پذیری و پاسخگویی برای آن ها 
یک مقوله نهادینه شده نیست. اصالح طلبان به جای نفی 
حمایت از روحانی برای اینکه بتوانند افکار عمومی را برای 
انتخابات آینده با خود همراه کنند، باید اقداماتی انجام 
دهند. بهترین کار این است که اصالح طلبان تکلیف خود 
را با خود روشن کنند. یعنی باید مشخص کنند که آیا آن ها 
منابع و پایگاه خود را در قدرت می بینند یا پایگاه خود را در 
جامعه می بینند. اگر در حالت اول است پس باید آن را به 
وضوح در رفتار و اعمال خود به نمایش بگذارند. البته باید 
قبول کرد که اصالح طلبی یا رفورمیسم اصوال در ساختار 
قدرت تعریف می شود و آن ها سعی می کنند با در قدرت 
بودن یا ارتباط با بخش های مختلف حکومتی اصالحات 
مورد نیاز خود را انجام دهند. اما زمانی که اصالح طلبان 
نمی توانند از پشتوانه های حکومتی بهره ببرند و حکومت 
رفورمیسم  از  باید  آن ها  می شود،  اصالحات  ایجاد  مانع 
دست بردارند و به تحول خواهی روی بیاورند. به عبارت 
دیگر از کاخ های حکومت خارج شوند و با تکیه بر نیرو های 
اجتماعی تالش کنند زمینه های ایجاد اصالحات را فراهم 
کنند. البته باید در نظر داشت که اصالح طلبی و تحول 
خواهی، ساختار کلی حکومت را می پذیرند و نمی خواهند 
بر علیه ساختار موجود شورش یا انقالب کنند. بلکه آن ها 
تنها  هستند.  قانونمند  اصالحات  ایجاد  دنبال  به  صرفا 
تفاوت میان اصالح طلبان و تحول خواهان این است که 
اصالح طلبان از درون حکومت به دنبال ایجاد اصالحات 
افکار  فشار  با  و  مردم  میان  از  خواهان  تحول  و  هستند 
عمومی سعی می کنند اصالحات مورد نیاز را انجام دهند.
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هواپیمایی آسمان

مشهد- تهران: روزانه

شنبه ها: ساعت 2125و1330 

یکشنبه ها: ساعت 2125و 1700

دوشنبه ها: ساعت 2125

سه شنبه ها:ساعت 2125

چهارشنبه ها: ساعت 2125و 1700

پنج شنبه ها: ساعت 2125و 0915 

جمعه ها: ساعت 2125و 1145 

مشهد- زاهدان: همه روزه ساعت 1130

مشهد- یزد:روزانه 

) سه شنبه و چهارشنبه ها: ساعت 1930(

)شنبه و یکشنبه و دوشنبه و پنجشنبه و جمعه: 

ساعت 1700(

مشهد- اهواز: شنبه و دوشنبه و پنجشنبه ها: 

ساعت 1500

مشهد- چابهار: سه شنبه ها ساعت: 1510 و 

جمعه ها ساعت: 1320

مشهد- شیراز: یکشنبه و پنجشنبه ها ساعت: 

1800

مشهد- ایالم: یکشنبه و چهارشنبه ها: 

ساعت 0730

مشهد – آبادان: چهارشنبه ها: ساعت 1325

مشهد- نوشهر: یکشنبه و چهار شنبه ها: 

ساعت 1300

مشهد- ساری: چهارشنبه ها ساعت:1710 ) 

اجرا از اول اسفند(

برنامه پروازی هواپیمایی اسمان 
زمستان 97

روستایی  امــور  دفتر  مدیرکل 
خراسان  استانداری  شوراهای  و 
رضوی گفت: از سال 1396 تاکنون 
»پنجره واحد خدمات روستایی« در سطح دو هزار و 434 
ایرنا،  گــزارش  است.به  شده  ایجاد  استان  این  روستای 
محمدعلی همدمی نژاد روز شنبه افزود: 150 خدمت از 
طریق 32 دستگاه اجرایی در قالب پنجره واحد روستایی 
ارائه و به این ترتیب از مسافرتهای بی  مورد روستاییان به 
شهرها برای انجام امور اداری جلوگیری می شود. وی ادامه 
این طرح سامانه گردش  زیرساختهای  تامین  برای  داد: 
مکاتبات برای همه دهیاری های خراسان رضوی ایجاد شده 
و همچنین برای استفاده از حداکثر ظرفیت زیرساخت های 
مخابراتی شبکه ارتباطی ساختمان دهیاریها به شبکه دولت 
متصل شده اند. مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای 

تاکنون  این اساس  بر  استانداری خراسان رضوی گفت: 
900 دهیاری در سطح این استان به شبکه دولت متصل و 
سامانه گردش مکاتبات بر روی این بستر برای همه دهیاریها 
راه انــدازی شده اســت.وی همچنین طرح های عمرانی 
اجرا شده توسط دهیاریهای خراسان رضوی را تا پایان آذر 
ماه امسال هفت هزار و 713 مورد ذکر کرد و بیان کرد: این 
طرحها شامل ساخت ساختمان دهیاری، بوستان روستایی، 
بهسازی آرامستان، ساخت غسالخانه، آتش نشانی، خانه 
عالم، سالن ورزشی و بهسازی معابر بوده اند.همدمی نژاد 
تعداد ماشین  آالت توزیع  شده توسط دفتر امور روستایی و 
شوراها را نیز از ابتدای تاسیس دهیاری ها در خراسان رضوی 
تاکنون هزار و 15 دستگاه شامل 180 دستگاه ماشین  آالت 
سبک، 632 دستگاه ماشین  آالت نیمه سنگین و 203 

دستگاه ماشین  آالت سنگین برشمرد.

دامپزشکی  شبکه  رئــیــس 
گروه  بازرسی  در  گفت:  سبزوار 
یک  از  شبکه  این  بهداشتی  نظارت 
سردخانه مواد پروتئینی محموله گوشت غیر قابل مصرف 

ماهی کشف و معدوم شد.
با خبرنگار  ا... جغتایی روز شنبه در گفت و گو  ولی 
ایرنا افزود: از این سردخانه 49 کارتن گوشت منجمد و 
تاریخ گذشته ماهی به وزن حدود 500 کیلو گرم کشف 

و ضبط شد.
انجام  و  ــرداری  ب نمونه  از  پس  ــت:  داش اظهار  وی 
مصرف  قابل  غیر  محموله  ایــن  مربوطه  آزمایشات 
تشخیص داده شد و با دستور مراجع قضایی از چرخه 

مصرف انسانی خارج شد.
از  نیز  واحد  این  بهداشتی  تخلف  پرونده  گفت:  وی 

سوی مراجع قضایی در دست پیگیری قرار گرفت.
خرید  هنگام  شهروندان  ــزود:  افـ جغتایی  دکتر 
بدون  گوشت های  خرید  از  گوشتی  فــرآورده هــای 
مشخصات و مهر دامپزشکی خودداری کنند و در صورت 
تلفن های  شماره  با  را  مراتب  تخلف  هرگونه  مشاهده 
44442960 و 44442067 به شبکه دامپزشکی اطالع 

دهند.

رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  رئیس 
 210 گفت:  گناباد  اجتماعی 
میلیارد ریال تسهیالت در بخشهای 
شهرستان  این  در  تاکنون  امسال  ابتدای  از  مختلف 
پرداخت شد.به گزارش ایرنا، احمد آذرپرند روز شنبه در 
حاشیه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری گناباد افزود: از 
این میزان بیش از 30 میلیارد ریال تسهیالت در بخش 
مشاغل خانگی و حدود 180 میلیارد ریال در بخش های 
اشتغال پایدار روستایی، فراگیر، کشاورزی، صنعت و معدن 
اظهار  پرداخت شده است.وی  متقاضیان  به  و خدمات 
داشت: با وجودی که گناباد تا چهار ماه ابتدای امسال 
عملکرد موفق در جذب تسهیالت اشتغال زایی نداشت 
ولی با تعامل و همگرایی بین ادارات و مسئوالن ذیربط و 
پرهیز از پراکنده کاری هم اکنون جزو مناطق برتر خراسان 

رضوی در این زمینه محسوب می شود و در جذب تسهیالت 
مشاغل خانگی بعد از مشهد در جایگاه دوم استان قرار 
دارد.رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گناباد گفت: 
میزان جذب تسهیالت مشاغل خانگی در گناباد از ابتدای 
سال جاری تاکنون در مقایسه با 6 سال گذشته بی سابقه 
است.وی افزود: امسال برای 105 طرح تسهیالت با سود 
6 درصد از محل تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری به 

متقاضیان پرداخت شده است.
فرماندار گناباد هم گفت: باید با شناخت ظرفیتهای این 
شهرستان تسهیالت اشتغال زایی را به سوی اشتغال پایدار 

و توسعه اقتصادی و کاهش معضل بیکاری سوق داد.
را  کار  جویای  افراد  مهارت های  افزایش  قربانی  حامد 
مولفه مهم در اشتغال پایدار ذکر کرد و خواستار افزایش 

آموزش های مهارتی متقاضیان اشتغال شد.

210 میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی در گناباد پرداخت شدمحموله گوشت غیر بهداشتی ماهی در سبزوار معدوم شدپنجره واحد خدماتی در 2434 روستای خراسان رضوی ایجاد شد

»پدیده« روز خوش می بیند؟

1۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان برای سهامداران
پژمانفر از دستور رئیس جمهور خبر داد

#مجلس_بان
کریمی قدوسی در مخالفت با بودجه:
قیمت نفت واقعی نیست

اسالمی  شــورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  نماینده 
گفت:برآورد قیمت نفت واقع بینانه نیست. کشور عربستان 
در بودجه سال آینده خود نفت را 80 دالر دیده است، این 
رقم در آمریکا 66 دالر در نظر گرفته شده اما در بودجه ما 

قیمت نفت 54 دالر تعیین شده است.
جواد کریمی قدوسی در نشست علنی نوبت عصر روز 
شنبه مجلس شورای اسالمی در مخالفت با کلیات الیحه 
بودجه 98 ضمن تسلیت شهادت پاسداران انقالب اسالمی 
افزود: فرازی از پیام گام دوم انقالب مقام معظم رهبری را 
قرائت می کنم که می فرمایند اگر بی توجهی به شعارهای 
انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برهه هایی از تاریخ 40 
ساله نبود بی شک دستاوردهای انقالب بسی بیشتر و کشور 
در مسیر رسیدن به آرمان های بزرگ بسی جلوتر قرار داشت 
و بسیاری از مشکالت کنونی وجود نداشت.نماینده مردم 
مشهد، کالت در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: گام دوم 
را یا باید تجربه کرد و یا باید با تجربه گذشته آن را برداشت. 
ملت ایران در آستانه بررسی الیحه بودجه و مصوبه کمیسیون 
تلفیق ضمن راهپیمایی به نمایندگان پیام می دادند که 
حقوق ها را افزایش ندهید اما از افزایش تورم و کاهش ارزش 
پول ملی جلوگیری کنید.وی افزود: یکی از تکالیف مهم 
دولت تنظیم الیحه بودجه برای اداره کشور در تمام حوزه ها 
است؛ اگر دولت در این 6 سال، سالی 5 الیحه انقالبی در 
حوزه تجارت، کسب و کار و سیاست خارجه و قدرت پول 
ملی ارائه می کرد امروز در بهترین شرایط الیحه بودجه ارائه 
می شد و کشور را بر مبنای تصویب مجلس می توانست اداره 
کند.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: به عنوان مخالف الیحه ارائه 
شده بودجه سال 98 تقدم را از حوزه قانون و سند باالدستی 
بودجه 98 که برنامه ششم توسعه است آغاز می کنم؛ بر 
اساس برنامه ششم توسعه کشور باید 5 گام برمی داشت تا 
به اهداف تعیین شده دست پیدا کند. در حال حاضر قصد 
الیحه  گفت:  قدوسی  برداریم.کریمی  را  سوم  گام  داریم 
بودجه سال 98 با قانون برنامه ششم توسعه تطبیق ندارد، 
در حوزه قواعد حاکم بر بودجه و مالیه عمومی 73 درصد، 
در حوزه ارتباط و فناوری 80 درصد، در حوزه اقتصاد کالن 
75 درصد، در حوزه ایثارگران که جزء سرمایه های اصلی 
کشور هستند 72 درصد، در حوزه آموزش عالی و فناوری 
69 درصد، در حوزه بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی و 
برنامه های رفع آسیب های اجتماعی 75 درصد، در حوزه 
حمل و نقل و مسکن 75 درصد، در حوزه محیط زیست 75 
درصد، در حوزه کسب و کار خصوصی 50 درصد، در حوزه 
کشاورزی 54 درصد، در حوزه فرهنگ و هنر 53 درصد، در 
حوزه دفاع و امنیت 56 درصد، در حوزه توازن منطقه ای 
و اجرای عدالت و توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار 
آسیب پذیر 65 درصد احکام برنامه ششم توسعه در الیحه 

بودجه دیده نشده است.

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

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

برابررای شماره 139760306271003133 مورخ 1397/9/24 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 اقای 
شهاب شیرزاد مقدم فرزند جواد بشماره شناسنامه3113 صادره از مشهد در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 
317 مترمربع قسمتی از پالک 88-اصلی بخش 9 مشهد واقع در کیلومتر 3 جاده کالت نبش آریا خرم 2 کارگاه نبات سازی خریداری 
از محسن وحیدی فر  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم 

نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 1146 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/13 ، نوبت دوم :97/11/28 

رئیس ثبت اسنادوامالک مشهد منطقه پنج-حمیدرضا افشار

)512/21( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )6731( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139760306005006731 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد صالحیان فرزند اسمعیل 
بشماره شناسنامه 1 صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 61 مترمربع از پالک شماره 883 فرعی از 233 
اصلی واقع در اراضی سیان بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای فرامرز محیطی فرزند غالمعلی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/28 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/12/13   

علی امینی- رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1397/9/11-13976306015008122 شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عبدالغفور حنفی 
فرزند عبدالرؤف بشماره شناسنامه 437 صادره از تایباد در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 316/34 مترمربع پالک 47/143 
فرعی از256-اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد خریداری از محل تمامت مالکیت رسمی و مشاعی عبدالغفور حنفی 
)متقاضی( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 

درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/28 ، نوبت دوم : 97/12/13

رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد-غالمرضا آقازاده

)512/1 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ) 6192 ( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139760306005006192 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 طاهره عزیزی فرزند اسحق 
بشماره شناسنامه 260 صادره از شاهرود در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 75/26 مترمربع از پالک شماره 5 فرعی 
از 49 اصلی واقع در اراضی سالمی بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی 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 97/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/28

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

512/17اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد 

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  139760306013002142-1397/11/2هـــیـــات  شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حامد رمضانیان 
بشماره شناسنامه 216 کد ملی 0919347088 صادره از گناباد فرزند علی  در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 18/90 مترمربع 
از پالک های شمارات 1042 فرعی و 1464 فرعی از 2-اصلی واقع دراراضی ده جویمند  بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل 
فرعی(  و 1464  )از پالک 1042  رمضانیان  آقای علی  از  و خریداری شده  فرعی  از پالک 1042  متقاضی  مالکیت مشاعی خود 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 
ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/28 ، نوبت دوم :97/12/13 

رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمد رضا اجتهادی عرب

512/9 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )6730 ( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 139760306005006730 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد نصر آبادی فرزند نعمت اله 
بشماره شناسنامه 11 صادره از تحت جلگه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 72/65 متر مربع  از پالک شماره 63 فرعی از 
36 اصلی واقع در اراضی بوجخکی بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسن لسانی فرزند محمد 
قاسم محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/28   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

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

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

برابررای شماره 139760306271003136 مورخ 1397/9/24 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 اقای محمد 
جواد شیرزاد فرزند محسن  بشماره شناسنامه16692 صادره از مشهد در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 317 
مترمربع قسمتی از پالک 88-اصلی بخش 9 مشهد واقع در کیلومتر 3 جاده کالت نبش آریا خرم 2 کارگاه نبات سازی خریداری از 
محسن وحیدی فر  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 

است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 1148 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/13 ، نوبت دوم :97/11/28 

رئیس ثبت اسنادوامالک مشهد منطقه پنج-حمیدرضا افشار

511/14اداره 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 139760306271003211 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 اقای جلیل منفرد فرزند علی محمد 
بشماره شناسنامه 39126صادره از مشهد  در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 98/45 مترمربع قسمتی از پالک 65-اصلی 
بخش 9  در طبرسی جنوبی 61 بین صاحب الزمان 4و6 پالک 56 خریداری از مالک رسمی آقای علی محمد منفرد محرزگردیده 
است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1230 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/28 ، نوبت دوم :97/12/13 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه 5 مشهد-حمید رضا افشار

)512/2  ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ) 6800 ( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 139760306005006800 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 مریم رحیم پور فرزند محمد حسین 
بشماره شناسنامه 1276 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 63/36 مترمربع از پالک شماره 1770 فرعی از 
106 اصلی واقع در اراضی چشمه مراد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد انتظاری فرزند محمد 
حسن محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/28   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

512/18اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد 

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

برابررای شماره 139760306013001385-1397/7/23هــیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
هادی  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گناباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
احسانبخش  بشماره شناسنامه 48 کد ملی 0919971301 صادره از گناباد فرزند حسن   در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 
176/93 مترمربع از پالک شماره 709  فرعی از 117-اصلی واقع در اراضی خشوئی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری 
شده مع الواسطه از آقای محمد رضا قیصری  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی 
، دادخواست  ازتاریخ تسلیم اعتراض  ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم وپس  این  به  به مدت دوماه اعتراض خودرا 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/28 ، نوبت دوم :97/12/13 

رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمد رضا اجتهادی عرب

)512/10  ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )6729 ( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 139760306005006729 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 زهرا صالحی فرزند عبداله بشماره 
شناسنامه 3230صادره از زبرخان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 96/25 متر مربع از پالک 209 فرعی از 232 اصلی 
واقع در اراضی نجف آباد بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور  خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین مشگانی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/28   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

511/7اداره 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 139760306271003120 مورخ 1397/9/24 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 اقای 
حمیدرضا شیرزاد مقدم فرزند جواد   بشماره شناسنامه14846 صادره از مشهد در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به 
مساحت 317 مترمربع قسمتی از پالک 88-اصلی واقع در کیلومتر 3 جاده کالت نبش آریا خرم 2 کارگاه نبات سازی خریداری 
از محسن وحیدی فر  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم 

نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 1150 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/13 ، نوبت دوم :97/11/28 

رئیس ثبت اسنادوامالک مشهد منطقه پنج-حمیدرضا افشار

511/15اداره 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 139760306271003892 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 ناهید برادران مطیع فرزند 
حسین  بشماره شناسنامه 1421صادره از مشهد  در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 105 مترمربع قسمتی از پالک  باقی مانده 
2-اصلی بخش 9 واقع در حر عاملی 74 پالک 32 خریداری از مالک رسمی آقای مسیح یغمایی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1218 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/28 ، نوبت دوم :97/12/13 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه 5 مشهد-حمید رضا افشار

) 512/3 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ) 6176 ( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139760306005006176 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 شهربانو نصرآبادی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 723 صادره از بخش تخت جلگه نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 240/25 مترمربع از پالک شماره 
26 فرعی از 15 اصلی واقع در اراضی فاروب رمان بخش 5 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای ابوالفضل خواجه 
بچه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/28   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

512/19اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد 

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

اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  برابررای شماره 139760306013002074-1397/10/25هیات 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد بزم آراء   
بشماره شناسنامه 1372 کد ملی 0918772346 صادره از گناباد فرزند علی   در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 249/46 
مترمربع از پالک شماره 2370  فرعی از یک-اصلی واقع در اراضی علی آباد  بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده 
مع الواسطه از آقای محمد دائمی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 

تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/28 ، نوبت دوم :97/12/13 
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمد رضا اجتهادی عرب

) 512/11 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ) 6739  ( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 139760306005006739 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی خواجه بیگی فرزند قربانعلی 
بشماره شناسنامه 12 صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 118/38 متر مربع از پالک شماره 120 اصلی 
واقع در اراضی شهر بخش یک حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای حسین آرمانی فرزند محمدزمان محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/28   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

511/8اداره 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 139760306271003253 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 طیبه موافق فرزند علی 
اکبر   بشماره شناسنامه13 صادره از گلمکان  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 102 مترمربع قسمتی از پالک 386 
فرعی از 239-اصلی بخش 9 واقع در خیابان بهمن 4/45 پالک 25 خریداری از مالک رسمی شرکت تولیدی و خدماتی سپاد 
خراسان   محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 

است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 1144 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/13 ، نوبت دوم :97/11/28 

رئیس ثبت اسنادوامالک مشهد منطقه پنج-حمیدرضا افشار

512/16اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد 

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

برابررای شماره 139760306013001908-1397/10/10هــیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین نژاد 
عبداله بشماره شناسنامه 2937 کد ملی 0918669057 صادره از گناباد فرزند محمد  در ششدانگ قسمتی از یک باب منزل 
به مساحت 367/02 مترمربع پالک شماره 3092  فرعی ازیک اصلی واقع دراراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد 
خریداری شده از آقای محمد علی بهرامی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 

تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/28 ، نوبت دوم :97/12/13 
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمد رضا اجتهادی عرب

)512/4  ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ) 6958 ( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139760306005006958 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رضا قانعی فرزند مصطفی بشماره 
شناسنامه 7 صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 693/55 مترمربع از پالک شماره 1188 فرعی از 231 
اصلی واقع در اراضی مرتضی آباد بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
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 97/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/28   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

512/20اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی اصالحی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
در خصوص پرونده کالسه 1392114406012000478 مربوط به تقاضای آقای حمیدرضا تقی زاده مبنی بر صدور سند 
مالکیت ششدانگ یکقطعه باغ با توجه به مفاد گزارش کارشناس به شماره 12/97/7266-1397/11/23 مبنی بر اصالح شماره 
پالک اصلی ملک مورد تقاضا از یک اصلی به 117-اصلی و با عنایت به اینکه رای هیات تا کنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادره 
به شرح زیر اصالح می گردد .ششدانگ یکقطعه باغ به مساحت 1007/02 مترمربع باقیمانده پالک شماره 819 فرعی از 117-

اصلی واقع در اراضی خشوئی خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد  رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل 
اجرا می باشد لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 
ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشار:97/11/28 

رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمد رضا اجتهادی عرب

512/12آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
1-برابررای شماره 139760306013002067-1397/10/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فهیمه جفائی  
بشماره شناسنامه 36 کد ملی 0919375448 صادره از گناباد  فرزند عبدالجواد  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
37/18 مترمربع از پالک شماره 9794  فرعی ازیک اصلی واقع دراراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده 

از ناهید دادفر و محبوبه دادفر 
2- برابررای شماره 139760306013002072-1397/10/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا گنابادی 
نژاد   بشماره شناسنامه 142 کد ملی 0919346340 صادره از گناباد  فرزند عبدالحسین  در ششدانگ یک باب مغازه تجاری  به 
آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد  مساحت 38/33 مترمربع از پالک شماره 9794  فرعی ازیک اصلی واقع دراراضی علی 

خریداری شده از محمد جواد ابراهیمی
 محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 

درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/11/28 ، نوبت دوم :1397/12/13 

رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمد رضا اجتهادی عرب

ی
مفقود

ی
مفقود

ی
مفقود

به   1389 مدل   2400 تیپ  نیسان  سیستم  وانت  سواری  اتومبیل  سبز  برگ  و  سند 
 282332 شاسی  شماره  و   566526 موتور  شماره  456ن29  ایران   36 پالک  شماره 
NAZPL 140 TBN مربوط به فرهاد روستا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد.

 49 ص   478 ایران   32 پالک  شماره  به   1394 مدل   405 پژو  سواری  خودرو  سبز  برگ 
شماره موتور B 0112201 139 و شماره شاسی NAAM 31 FE 9 FK 729461 به 

نام عبدالرحمن جمالی راد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

سند کمپانی خودرو سواری پژو 206 مدل 1394 به شماره پالک 32 ایران 677 ص 35 
شماره موتور A 0015367 165 و شماره شاسی NAAP 03 EE 0 FJ 207746 به 

نام یوسف فیضی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
خراسان رضوی گفت: در هفته جاری روزانه 100 

تن گوشت مرغ گرم با نرخ 115 هزار ریال در سطح 
استان توزیع می شود.

باره  این  در  رسولیان  علی  ایسنا،  گــزارش  به   
افزود: در جلسه ستاد تنظیم بازار برنامه ریزی شد 
گوشت  نرخ ها،  تعدیل  و  بازار  تنظیم  منظور  به  تا 
مرغ گرم با تهاتر با نهاده ها و با نرخ مناسب تری به 
بازار عرضه شود که از هفته جاری این طرح اجرایی 

شده و به مرور توسعه می یابد.
ستاد  تامین  کمیته  راستا  این  در  افــزود:  وی   
کشاورزی  جهاد  سازمان  مسئولیت  با  بازار  تنظیم 
هر  نرخ  با  گوشت  تامین  و  تهاتر  به  نسبت  استان 
مسئولیت  با  توزیع  کمیته  و  ریال  هزار   115 کیلو 
تعیین  با  استان  وتجارت  معدن  صنعت،  سازمان 
بازار  در  آن  توزیع  به  نسبت  مشخص  محل های 

اقدام می کند.
 رسولیان بیان کرد: امید است که در هفته جاری 
سطح  در  نرخ  این  با  مرغ  گوشت  تن   100 روزانه 

اکنون متوسط قیمت مرغ  استان عرضه شود.هم 
در بازار مشهد از متوسط کشوری پایین تر بوده و در 
زمینه گوشت قرمز نیز برای نرخ الشه گوسفندی، 

همین شرایط حاکم است .
رضوی  خراسان  استانداری  اقتصادی  کل  مدیر 
به  کمک  منظور  به  سال  ابتدای  از  داد:  ادامــه 
تولیدکننده ها 106 هزار تن نهاده های دامی با نرخ 
مصوب در اختیار دامداران و مرغداران قرار گرفته 
تن   540 و  3هزار  مدت  این  طی  همچنین  است. 
مرغ منجمد، یک هزار و 816 تن گوشت گوساله 
منجمد و 495 تن گوشت گوسفندی گرم وارداتی 

در سطح بازار استان عرضه شده است.
از  گرمی  مرغ  گوشت  تن   645 کرد:  اضافه  وی 
محل تهاتر با نهاده ها طی ماه های اخیر با نرخ هر 
توزیع  مشهد  و  استان  بازار  در  ریال  هزار   98 کیلو 

شده است.
 رسولیان گفت: عالوه بر تامین و توزیع گوشت 
قرمز و مرغ، برای تنظیم سایر اقالم نیز برنامه ریزی 

عرضه  بازار  به  مصوب  نرخ  با  برنج  امروز  از  و  شده 
به  تایلندی  برنج  نوع  دو  منظور  بدین  می شود. 
میزان یک هزار و 500 تن که یک نوع آن هر کیلو 
52 هزار ریال و دیگری 40 هزار ریال است، از امروز 

در سطح بازار مشهد و استان توزیع می شود.
رضوی  خراسان  استانداری  اقتصادی  کل  مدیر 
و  صنایع  مصرف  برای  نیز  شکر  تن  هزار   3 افزود: 
در  ریال  هزار   30 کیلو  هر  نرخ  با  مربوطه  صنوف 
نظر گرفته شده و در سطح خرده فروشی نیز 700 
برای  ریال  هزار   34 کیلو  هر  قیمت  به  شکر  تن 
تامین  برای  نیز  تن  و 150  و خرد  مصارف مردمی 

نیاز زنبورداران تعیین شده است.
اول بهمن  از  بازار  بر  اینکه نظارت ها  بیان  با  وی 
ماه تشدید شده است، عنوان کرد: تاکنون در این 
در بخش های  واحد صنفی  و 720  طرح 31 هزار 
گشت   660 و  هزار   4 و  بازرسی  و  نظارت  مختلف 
مشترک انجام شده که این نظارت ها تا بعد از عید 

با شدت دنبال می شود.

مستقیم  عرضه  نمایشگاه  برگزاری  از  رسولیان   
مشهد  در  ماه  اسفند  دهم  از  بهاره(  )فروش  کاال 
خبر داد و تصریح کرد: این نمایشگاه ها در سطح 
استان برنامه ریزی شده و احتماال در مشهد نیز یک 

نمایشگاه در نقطه ای دیگر از شهر برپا می شود.
رضوی  خراسان  استانداری  اقتصادی  کل  مدیر 
در  و  تامین  نیز  عید  شب  ویــژه  میوه  کــرد:  بیان 
به  آن  عرضه  و  شده  ذخیره  استان  سردخانه های 

تناسب شرایط زمانی با تعیین نرخ آغاز می شود. 

مدیرکل دفتر امور هماهنگی استانداری خبر داد:

توزیع روزانه 100تن مرغ گرم در خراسان رضوی

شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  نماینده 
اسالمی با بیان اینکه صف متقاضیان وام ازدواج 
زیاد نیست، گفت: منابع به میزانی که مبلغ 30 
میلیون تومان وام به ازای هر زوج را تامین کند 
در قالب حساب های پس انداز قرض الحسنه در 

اختیار شبکه بانکی کشور قرار دارد.
اشاره  با  بحرینی  زاده  حسین  محمدحسین 
 98 سال  بودجه  تلفیق  کمیسیون  تصویب  به 
تومانی  میلیون   30 ازدواج  وام  پرداخت  برای 
قوانین  در  ازدواج  وام  افزود:  جوان  زوج های  به 
برای  هدف  این  با  گذشته  سال های  بودجه 
زوج های جوان در نظر گرفته شد که این زوج ها 
بتوانند اسباب اولیه زندگی خود را فراهم کنند.

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
رقم  قبل  سال های  طی  اینکه  بیان  با  اسالمی 
دو سال  افزود:  بود،  تومان  3میلیون  ازدواج  وام  
قبل رقم وام ازدواج به 10میلیون تومان افزایش 
یافته و سال گذشته نیز دولت پیشنهاد پرداخت 
مجلس  که  کرد  مطرح  را  وام  تومان  میلیون   15
وام  اما امسال  پیشنهاد موافقت کرد،  این  با  نیز 
تلفیق  کمیسیون  در  ازدواج  تومانی  میلیون   30

بودجه سال 98 تصویب شد.
 98 سال  در  ازدواج  وام  تومانی  میلیون   15 مبلغ   

رقم مناسبی نیست
تومانی  میلیون   15 رقم  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
رقم   97 سال  ابتدایی  نیمه  بــرای  ازدواج  وام 
مناسبی بود، ادامه داد: در حال حاضر با توجه 
قدرت  داده  رخ  اخیر  ماه های  در  که  تورمی  به 
در  اگر  یعنی  یافته  کاهش  بسیار  وام  این  خرید 

رقم  زوج ها  برای  وام  تومان  میلیون   15 گذشته 
نیست،  مناسبی  رقم   98 سال  در  بود  مناسبی 
اما  بوده  رقم  همان  تومان  میلیون   15 چراکه 

قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
اینکه  بــه  اشـــاره  بــا  بحرینی  زاده  حسین 
 30 و   25  ،20 از  اعم  مختلفی  پیشنهادات 
کمیسیون  در  ازدواج  وام  درباره  تومان  میلیون 
اظهار  شــد،  مطرح   98 ســال  بودجه  تلفیق 
در  تلفیق  کمیسیون  نمایندگان  ــت:  داشـ
را  تومان  میلیون   30 که  گرفتند  تصمیم  نهایت 
مصوبه  رقم  این  که  کنند  نهایی   98 سال  برای 
علنی  صحن  در  اگر  و  است  تلفیق  کمیسیون 

به  تومان  میلیون   30 مجلس تصویب شود، رقم 
ازدواج  وام   98 سال  در  زوجین  از  یک  هر  ازای 

اختصاص می یابد.
 صف متقاضیان وام ازدواج زیاد نیست

ازدواج  وام  متقاضیان  صف  اینکه  بیان  با  وی 
به  توانسته  بانکی  سیستم  افزود:  نیست،  زیاد 
و  کند  تحمل  را  ازدواج  وام  رقم  افزایش  خوبی 
وام  صف  تومان  میلیون   15 تصویب  با  حتی 
ازدواج بسیار کمتر از رقم 3 میلیون تومان است، 
درستی  به  رقم  این  پرداخت  زمان  در  چراکه 
مدیریت صورت نمی گرفت و منابع حساب های 
وام های  برای  باید  که  قرض الحسنه  پس انداز 

ازدواج و کارهای شبیه آن مصرف می شد، به جا 
و در محل خود استفاده نمی شد، یعنی بانک ها 
شده  ذکر  قانون  در  که  آنچه  طبق  منابع  این  از 

نمی کردند. استفاده 
افزود:  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
نشده  استفاده  درستی  به  منابع  از  که  زمانی 
وام  مبلغ  که  زمانی  اما  می شود،  ایجاد  صف 
ازدواج از 3 میلیون به 10 میلیون تومان افزایش 
افراد  نباید  بانک مرکزی تکلیف شد که  به  یافت 
پشت صف از 50 هزار نفر بیشتر باشد، بنابراین 
برابر   5 ازدواج  وام  اینکه  علیرغم  تکلیف  این  با 
کاهش  هستند  وام  صف  در  که  افرادی  اما  شد 
و  مرکزی  بانک  از  دلیل  این  به  باید  که  یافت 

سیستم بانکی تشکر کرد.
30میلیون تومانی تامین   منابع برای پرداخت وام 

شده است
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
منابع  میزان  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  اسالمی، 
انتقال  الحسنه  قرض  انــداز  پس  حساب های 
میلیون   30 به  تومان  میلیون   15 از  ازدواج  وام 
جوابگوی  نیز  حاضر  منابع  و  بوده  عملی  تومان 
میزانی  به  منابع  کرد:  تصریح  است،  مبلغ  این 
که مبلغ 30 میلیون تومان وام به ازای هر زوج را 
تامین کند در قالب حساب های پس انداز قرض 
بانکی کشور قرار دارد  الحسنه در اختیار شبکه 
به  بانک مرکزی  نیز  آینده  که امیدواریم در سال 
نیز همانند  بانکی  و شبکه  خوبی مدیریت کرده 
گذشته به خوبی مدیریت کند تا بتوان پرداخت 

این رقم را عملیاتی کرد.

خبر

خبر

#مجلس_بان
نماینده مشهد در مجلس:

خبرمنابع سیستم بانکی جوابگوی پرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیونی است

شورای  مجلس  در  فیروزه  و  نیشابور  نماینده 
وزرات  اقتصادی  معاونت های  گفت:  اسالمی 
خارجه باید فعال شوند تا در شرایط تحریم از یک 
را فراهم  سو زمینه صادرات کاالهای مازاد داخلی 
را  داخل  موردنیاز  کاالهای  دیگر  سوی  از  و  کنند 

وارد کنند.
نقش  و  عملکرد  به  ــاره  اش با  گرمابی  حمید 
گفت:  کشور،  از  خارج  در  اقتصادی  رایزن های 
براساس صحبت های انجام گرفته مقرر شد به جای 
رایزن اقتصادی، معاونت اقتصادی در وزارت امور 
خارجه ایجاد شود. اگرچه این معاونت شکل گرفته 

اما تاکنون عملکرد مطلوبی ندارد.
مجلس  در  فــیــروزه  نیشابور،  ــردم  م نماینده 
معاونت  که  صورتی  در  ــزود:  اف اسالمی  شــورای 
داشته  مناسبی  عملکرد  سفارتخانه ها  اقتصادی 
محصوالت  برای  را  بازاریاب  نقش  می توانند  باشد 
به  تحریم  شرایط  در  و  کنند  ایفا  کشور  تولیدی 
صادرات  و  تجاری  معامالت  تسهیل کننده  عنوان 

عمل کنند.
افزایش معامالت تجاری ایران با سایر کشورها در 

گرو به کارگیری متخصصان با تجربه علم اقتصاد
ایران  تجاری  معامالت  افزایش  کرد:  اظهار  وی 
با  به کارگیری متخصصان  با سایر کشورها در گرو 
تجربه و توانا در علم اقتصاد است. در حال حاضر 
باید معاونت های اقتصادی فعال شوند تا به عنوان 
بازرگان خارجی از یک سو زمینه صادرات کاالهای 
مازاد داخلی را فراهم کنند و از سوی دیگر کاالهای 

موردنیاز داخل را وارد کنند.

رایزن های اقتصادی ظرفیت خوبی برای کاهش 
مشکالت اقتصادی در دوره تحریم  دارند

ظرفیت  اقتصادی  رایزن های  اینکه  بیان  با  وی 
در  اقــتــصــادی  مشکالت  کاهش  بــرای  خوبی 
اگرچه  شد:  یــادآور  می کنند،  ایجاد  تحریم   دوره 
برخی  اما  شده  اعمال  ایــران  علیه  تحریم هایی 
تحریم ها  این  از  کوچک،  شرکت های  یا  کشورها 
ما  کشور  با  راحتی  به  می توانند  و  هستند  معاف 

روابط اقتصادی داشته باشند.
استفاده  دهم  مجلس  در  مــردم  نماینده  این 
را  خارجه  وزارت  اقتصادی  معاونت  ظرفیت  از 
مستلزم برنامه  ریزی دانست و خاطرنشان کرد: در 
صورتی که زمینه مناسبی برای مبادالت اقتصادی 
از  بسیاری  شود  فراهم  ایران  با  کوچک  کشورهای 
تامین  طریق  این  از  کشورمان  اساسی  نیازهای 
می شود. از آنجا که برای برخی کشورهای کوچک 
قطع ارتباط با آمریکا در زمینه اقتصادی از اهمیت 
توان  تمام  کشورها  این  نیست  برخوردار  چندانی 
خود را برای ادامه همکاری اقتصادی با ایران و در 

نتیجه ارائه خدمات مناسب به کار می برند.
سود  اقتصادی  معاونت های  ظرفیت  کارگیری  به   

بسیاری برای کشور به ارمغان می آورد
معادن مجلس شورای  و  عضو کمیسیون صنایع 
اسالمی درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه کمبود 
بکارگیری  موضوع  به  بی توجهی  دلیل  بودجه 
خاطرنشان  می شود،  مطرح  اقتصادی  رایزن های 
امور  در  باتجربه  و  توانا  افراد  که  صورتی  در  کرد: 
شود  گرفته  کار  به  اقتصادی  معاونت  برای  تجاری 
نه تنها هزینه زیادی به وزارتخانه تحمیل نمی شود 
بلکه سودی بسیاری نیز برای کشور به همراه دارد.

تاکید نماینده نیشابور درباره روزهای تحریم :
معاونت های اقتصادی وزارت خارجه باید 

فعال باشند

بار  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  اعــضــای 
به  ایران  الحاق  الیحه  دربــاره  تصمیم گیری  دیگر 
فرامّلی  سازمان یافته  جرائم  با  مبارزه  کنوانسیون 
کردند.  موکول  خود  بعدی  نشست  به  را  )پالرمو( 
نظرات  طرح  ادامه  به  تمامًا  مجمع  امروز  نشست 
و  داشت  اختصاص  الیحه  این  مخالفان  و  موافقان 

فرصت به رأی گیری نهایی در باره نرسید.
بار  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  اعــضــای 
به  ایران  الحاق  الیحه  دربــاره  تصمیم گیری  دیگر 
فرامّلی  سازمان یافته  جرائم  با  مبارزه  کنوانسیون 

)پالرمو( را به نشست بعدی خود موکول کردند.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست 
امروز شنبه 27 بهمن بار دیگر تصمیم گیری درباره 
الیحه الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون 
به  را  )پالرمو(  فرامّلی  سازمان یافته  جرائم  با  مبارزه 

نشست بعدی خود موکول کردند.
نیز  مجمع  امــروز  نشست  فــارس،  گــزارش  بنابر 
مخالفان  و  موافقان  نظرات  طرح  ادامه  به  تمامًا 
رأی گیری  به  فرصت  و  داشت  اختصاص  الیحه  این 

باره نرسید. نهایی در 
که  مجمع  پیشین  جلسه  در  گزارش،  این  بنابر 
برگزار شد، گزارش کمیسیون های  روز ششم بهمن 
مجمع  قضایی  و  حقوقی  و  دفــاعــی  سیاسی 
ادامــه  در  و  شد  ارائــه  نظام  مصلحت  تشخیص 
ملی  امنیت  و  قضایی  کمیسیون های  ــای  روس
اقتصاد  و  خارجه  ــور  ام وزرای  سپس  و  مجلس 
حقوقی  معاون  و  مرکزی  بانک  کل  رئیس  نیز  و 
از  نمایندگی  به  را  خود  دیدگاه های  رئیس جمهور 
بررسی ها  ادامه  اما  کردند،  مطرح  دولت  و  مجلس 
تعیین  مورد  در  مجمع  اعضای  دیدگاه های  طرح  و 
موکول  امروز  جلسه  به  الیحه  این  درباره  مصلحت 
نظرات  استماع  پس  اعضا  نیز  ــروز  ام امــا  شــد، 
مجددا  را  نهایی  تصمیم گیری  مخالفان،  و  موافقان 

آینده موکول کردند. به 

جای خالی مسئولیت پذیری
اصولگرایان در قبال رفتارهای احمدی نژاد و اصالح طلبان در خصوص عملکرد روحانی پاسخگو نبوده اند

خبر
رئیسی سکان دار قوه قضائیه می شود»پالرمو« بازهم به آینده موکول شد!

ــورای  ش مجلس  قضایی  کمیسیون  سخنگوی 
قرار  رئیسی  ا...  آیت  شدیم  متوجه  گفت:  اسالمی 

است سکان دار قوه قضائیه شود.
 27 )شنبه،  روز  علنی  نشست  در  ــوروزی  ن حسن 
بهمن ماه( مجلس شورای اسالمی گزارش کمیسیون 
قانون  تمدید  طرح  خصوص  در  حقوقی  و  قضایی 

شورای حل اختالف را قرائت کرد و گفت: طرح دائمی 
شدن این قانون در کمیسیون مطرح بود ولی به دنبال 
آنکه متوجه شدیم آیت ا... رئیسی قرار است سکان دار 
نیز نظرهای خاصی درباره  ایشان  و  قوه قضائیه شود 
قانون  شدیم  مجبور  دارنــد،  اختالف  حل  شوراهای 

فعلی را تمدید کنیم.

مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  سخنگوی 
به  بهمن   22 در  فعلی  قانون  اجــرای  فرصت  افــزود: 
پایان رسیده و اگر مجلس به تمدید آن رأی ندهد باید 
شورای حل اختالف که 43 درصد پرونده های حقوقی 
را مورد رسیدگی قرار می دهد، متوقف شود. مجلس 
رأی ممتنع  و 5  رأی مخالف  موافق، 33  رأی  با 156 

کلیات  به  صحن  در  حاضر  نماینده   221 مجموع  از 
واحده  ماده  در  همچنین  داد،  مثبت  رأی  طرح  این 
مدت  به  اختالف  حل  شورای  »قانون  آمده  طرح  این 
رأی   165 با  نمایندگان  که  شود«  می  تمدید  یکسال 
مجموع  از  ممتنع  رأی   7 و  مخالف  رأی   20 موافق، 

221 نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

همانگونه که جبهه اصولگرایی نمی تواند از زیر مسئولیت دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شانه خالی کند و این از نظر افکار عمومی به هیچ عنوان قابل 
قبول نیست، جریان اصالحات هم نمی تواند در خصوص دولت های حسن روحانی پاسخگو نباشد

,,



دنیای طراحی دنیای عشق که با خیال و تخیل 
دنیای  به  تــازه  نگاهی  آن  ماحصل  و  شده  یکی 
اطراف خود است. بیشمار طراحانی که هرساله از 
برای  نگاهی  التحصیل شده و چون  دانشگاه فرغ 
بیشماری  مشکالت  با  اول  همان  در  ندارند  گفتن 
فالحت«  »نوید  شوند.  می  روبرو  مخاطب  نظر  از 
امسال بیستمین سال ورود به دنیای حرفه ای را می 
نشستیم.  گفتگو  به  طراحی  پیرامون  او  با  گذراند. 
استودیوی  و  ماموت  طراحی  استودیو  بنیانگذار 
طراحی و معماری A.M که در حوزه ای بین رشته ای 
فعالیت می کند. کارش را با طراحی گرافیک شروع 
برایش  می بیند  روزانه  که  نشانه هایی  از  بسیاری  و 
اما  است  ایربراش  و  رنگ  و  نور  میز  روزهای  یادآور 
از  به هیچ شغلی غیر  این همه سال که  با گذشت 
طراحی فکر نکرده و هنوز خود را سرزنده و با انرژی 
می داند و در تمام دوران کاری سعی کرده که با کارم 
زندگی کند، بخواند و بیاموزد و البته تجربه که نقطه 

اصلی پیشرفت دراین ماجراست.
  پیشرفت یعنی چه؟ 

موقعیت های  یا  مالی  امکانات  به  رسیدن  گاهی 
بزرگ و یا بستن قراردادهای خاص و یا عکس و رابطه 
داشتن با افراد مشهور و یا شهرت در یک زمینه برای 
هم  حدی  تا  که  می کند  تداعی  را  پیشرفت  عوام 
پذیرفتنی ست اما من پیشرفت را در "جریان سیال 
ذهن در آِن طراحی" می دانم اینکه بتوانم دائما و بی 
وقفه فکر کنم و در عین حال با این چالش ها لذت 

ببرم . پیشرفت را این می دانم.

  شما دقیقا چه کاری انجام می دهید ؟
گرافیک  و  گرافیک  طراحی  سالها  از  پس  من 
محیطی و طراحی هویت دیداری برای سازمان ها به 
سمت تولید فضا و طراحی تجربه برای مخاطبانی 
غرفه  از   . شدم  کشیده  می گیرند  قرار  فضا  در  که 
گرفته  صحنه  طراحی  و  نمایشگاهی  طراحی های 
تا طراحی استودیو های تلویزیونی و خلق فضاهای 
جمعی و نکته قابل توجه برای من این تنوع است که 
باعث می شود بی وقفه فکر کنم و مساله ای را حل 
کنم. من بنیانگذار و سهامدار دو استودیوی موفق 
فناوری  و  طراحی  استودیو  هستم.  ایران  طراحی 
ماموت و استودیو نوآوری و معماری A.M که هردو 
کارمندان  و  طراحان  و  شرکا  و  مدیران  از  متشکل 
بسیار خالق و اخالق مدار است. تقریبا خانواده دوم 

من این دو مجموعه هستند.
  نظرشما درمورد کارهای شهری چیست با توجه به 
اینکه کارهای زیادی هم برای مشهد و شهرهای دیگر 

طراحی کرده اید؟
برای  که  هستیم  کسانی  اولین  دوستم  و  من 
در   visuAl identity یا  دیداری  هویت  شهر  یک 

طراحی  که  آنجایی  از  کــرده ایــم.  طراحی  ــران  ای
طبقه  و  دیــداری  صرفا  مصارف  یا  گالری ها  برای 
بندی شده ذهن من را اقنا نمی کند به طراحی در 
شهر هم دست زده ام که این فعالیت ها از طراحی 
فضاهای  خلق  و  گرافیکی  تا  شهری  المان های 
جمعی گرفته تا پرفورمنس ها و رویدادهایی که هنر 
طراحی  سال ها  از  بعد  است.  اصلی  عنصر  آن  در 
مجسمه و المان و فضاسازی خالق این روزها به با 
و شتابدهی شهری درتالش  نوآوری  استودیو  ایده 
هستم تا ایده هایی را که به راه حل هایی مبتنی بر 
نهایت  در  و  پایدار  استارتاپ هایی  به  صنایع خالق 
 60 از  بیش  در  من  کنم.  تبدیل  مانا  پروژه هایی 
کنار  در  تسهیلگر  عنوان  به  جهانی  و  ملی  رویداد 
خیلی از افراد خالق ایرانی و یا خارجی کار کرده ام 
و حاال فکر می کنم وقت این باشد که مشهد هم به 
از  شهری  مدیریت  در  رویه هایش  و  معضالت  حل 

طریق دیدگاه هایی نوآورانه روی آورد.
  داستان هم آفرینی مشهد چیست ؟ موضوع پر 

سرو صدای این روزها دقیقا چه کاری انجام می دهد؟ 
سه  و  است  شده  تاسیس  شهری  ــوآوری  ن مرکز 

شتابدهنده در آنجا مستقر هستند. شتابدهنده ها 
که مدیر یکی از آن ها من هستم تالش دارند تا در 
سه حوزه مختلف به رفع مشکالت بپردازند. ما در 
شتابدهنده A.M استارتاپی داریم با نام "هم آفرینی 
ایران" که در تمام شهرهای ایران با مدل رویدادهای 
طراحان  و  ایده  صاحبان  به  کمک  با  استارتاپی 
کمک می کنیم تا ایده های خام خود را به پروژه ها 
یا استارتاپ هایی عملیاتی و اجرایی در جهت حل 
معضالت شهری تبدیل کنند. این رویدادها تا کنون 
شده  برگزار  مختلف  موضوعات  با  مشهد  در  بار   4
است که منجر به تشکیل تیم های خالق می  شود. 
کار تیمی و گفتگو و انجام بهینه طراحی از اهداف 

ماست.
  حرف آخر؟ 

نهفته   رازی  پدیده ای  هر  در  که  شده ام  متوجه 
انسان هاست.  است که کشف آن راز وجه تمایز ما 
سعی کرده ام همیشه مثبت و جاری باشم اما مساله 
تعامل دوطرفه ما طراحان با مدیران یا تصمیم گیران 
یک  به  باید  ما  سازمان هاست.  یا  شهری  مدیریت 
مسائل  حل  در  شفافیت  اهمیت  از  مشترک  فهم 
الگوهای  از  بسیاری  جای  به  بتوانیم  باید  برسیم 
فرسوده و کم نتیجه و قدیمی که صرفا هزینه های 
روانی و مالی دارد در طراحی تجربه های ناب برای 
الگوهای  از  و مسافران شهری  زائرین  و  شهروندان 
جدید استفاده کنیم. شهر باید با مردمش که این 
ارگان بزرگ را زنده نگه می دارند پویا باشد نه صرفا 
با ساختمان ها و ناوگان حمل و نقل و غیره. من آرزو 
مشهد  در  نوآوری  و  طراحی  و  فناوری  که  می کنم 
راه های بهتری را برای زیستن در شهر و کیفی کردن 

فضاها و تعامالت باز کند.
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مدیرکل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان 
غذا و دارو در مورد استفاده از ذرت دامی و تخلفات صورت 

گرفته در تولید اسنک و غالت حجیم شده توضیح داد.
به گزارش خبرآنالین، وحید مفید با اشاره به گزارشی 
فرآورده های  تولید  در  دامی  ذرت  از  استفاده  بر  مبنی 
اسنک و غالت حجیم شده، افزود: بالفاصله پس از اعالم 
دانشگاه های  تمامی  از  بخشنامه ای  این گزارش، طی 
علوم پزشکی سراسر کشور خواسته شد که مراتب وجود یا 
عدم وجود ذرت هایی با گرید دامی در کارخانه های تولید 

اسنک و غالت حجیم شده مورد بررسی قرار دهند.
از  پزشکی  علوم  دانشگاه  نظارت  ادارات  افزود:   وی 
انبارهای واحدهای تولیدی بازرسی کرده و 356 نمونه 
برداشته شد که 134 مورد از آن دقیقًا با ویژگی های ذرت 
انسانی منطبق بود. 128 مورد از نمونه ها بانام ذرت دامی 
واردشده بود، اما ازلحاظ ویژگی ها کامالً با ذرت انسانی 
به  به دلیل مسائل مربوط  مطابقت داشت که احتماالً 

تسهیالت واردات و ارز بوده است.
مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا 
و دارو تصریح کرد: 43 مورد از نمونه ها نیز از واحدهایی 
و  بوده  از سازمان غذا دارو  پروانه ساخت  بود که دارای 
هیچ مشکلی نداشتند. همچنین 51 مورد از نمونه های 
بود که موارد استفاده آن ها  ذرت های منجمد شده ای 
سایر  و  کنسرو  ساخت  در  و  نبوده  اسنک  تولید  برای 
محصوالت استفاده می شد که البته آن ها نیز با درجه 
ذرت انسانی بودند.به گفته وی، تنها 25 نمونه بر اساس 
نتایج آزمایشگاه ازلحاظ ویژگی های میکروبی و مشخصات 
مطابق با استانداردهای تعریف شده برای ذرت انسانی 
تولید،  از  ممانعت  ضمن  بالفاصله  که  نبوده  منطبق 

نمونه ها پلمب و در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.
مفید  دارو،  و  روابط عمومی سازمان غذا  اعالم  بنابر 
متخلف  واحدهای  تولید  ادامه  شرط  اینکه  به  اشاره  با 
پس از رسیدگی قضائی استفاده از منابع منطبق برای 
مصرف انسان در نظر گرفته شده است، گفت: بازدیدها 
از واحدهای تولیدکننده فراورده های غذایی و آشامیدنی 
و دارو در مورد محصوالت  و سازمان غذا  ادامه می یابد 

غذایی سخت گیرانه اقدام خواهد کرد.
نهایی،  محصوالت  از  نمونه برداری  به  اشــاره  با  وی 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه در هیچ کدام از محصوالت 
نهایی مشکلی وجود نداشت و محصوالت سطح عرضه با 

ویژگی های ذرت انسانی مطابقت داشت.

بررسی تخلف در تولید اسنک و غالت حجیم شده؛
 25 نمونه دامی پیدا شد

سرویس اجتماعی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با گذشت 
40 سال از انقالب اسالمی، علیرغم ترغیب به امر مهم 
دولتی  نهادهای  جمعی،  رسانه های  طریق  از  ازدواج 
آمارهای  با  دینی،  مبلغین  و  سمن ها  غیردولتی،  و 
تکان دهنده  ای مبنی بر کاهش نسبت ازدواج به طالق 

و افزایش نسبت طالق به ازدواج مواجه ایم.
به گزارش »صبح امروز«، محمد رضا دارابی روز شنبه 
در نشست تخصصی مربیان آموزش های هنگام ازدواج 
استان خراسان رضوی که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد برگزار شد، افزود: ازدواج اولین رکن اجتماعی 
یعنی خانواده را در پی دارد و در همه جوامع، با آداب 
و رسوم مختلف برگزار می شود و بنا بر آیات و روایات در 

دین اسالم، بر آن تاکید شده است. 
وی تصریح کرد: بنا به گفته چارلی چاپلین، زندگی 
راه های  از  یکی  نــدارد.  ارزشــی  هیچ  نشده،  مطالعه 
در  ازدواج  پیش  آموزش های  خانواده،  بنیان  تحکیم 
زمانی است که زوجین یکدیگر را بر اساس تفاهمات 

فرهنگی، اجتماعی و دینی انتخاب کرده اند.
اجتماعی  مولفه های  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  وی 
اجتماعی،  آسیب های  از  جلوگیری  درجهت  مهم 
ازدواج جوانان است. با آموزش علمی تر و جلوگیری از 
ازدواج های زودهنگام و تامین ازدواج جوانان باالی 30 
گام های  راستای جامعه ای سالمتر  در  سال، می توان 

موثری برداشت.
  آموزش برای سالمت جنسی زوجین 

سالمت،  دفتر  کل  مدیر  نشست،  ایــن  ــه  ادام در 
گفت:  بهداشت  وزارت  مدارس  و  خانواده  جمعیت، 
افزایش سن ازدواج، دیرباروری و افزایش طالق، باعث 

سالمندی و کاهش نرخ رشد جمعیت 
شده  است. به طوری که از سال1365 
تا 1395 ازجمعیت کودکان کاسته و 
به جمعیت میان ساالن جامعه اضافه 

شده است. 
در  ــزود:  ــ اف بــرکــاتــی  حــامــد  سید 
استان خراسان رضوی که شاهد نرخ 
از  جوان  نیروی  مهاجرت  قابل توجه 
شهرها و استان های مجاور  می باشد، 
روند ازدواج از 82هزار مورد به 53هزار 

مورد کاهش یافته است.
وزارت  همکاری  با  کرد:  اذعان  وی 
کشور، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی، 
نیروی  اسالمی،  تبلیغات  سازمان 
فرهنگی  انقالب  شــورای  و  انتظامی 
استان های  پرخطرترین  از  تا  و...10 

کشور نظیر تهران، البرز، قم، مرکزی و اصفهان، گیالن 
و فارس مورد  مازنداران، کرمانشاه، خراسان رضوی  و 

بررسی قرارگرفتند.
وی ادامه داد: در راستای آموزش با اولویت پنج سال 
اول ازدواج، دسترسی زوجین به کانال آموزش حضوری 
محوریت  با  ویــژه  کلینیک های  در  غیرحضوری،  و 
موضوعات  ازدواج،  احکام  و  مذهبی  مسایل  آموزش 
روان شناسی، نکات سالمت جنسی 
در دانشگاه های مختلف کشور میسر 

می گردد.
استان   10 بین  در  رضوی  خراسان   

بحرانی کشور
دبیر کارگروه ملی کنترل و کاهش 
طالق گفت: استان خراسان رضوی 
در جمع 10 استان بحرانی کشور و 
اگرچه  قراردارد.  آن  ردیف هشتم  در 
سن  میانگین  و  ازدواج  مساله  در 
اولین ازدواج وضعیت بد نیست؛ اما 
با آمارهای نگران کننده ای در مساله 

طالق مواجه است.
ــزود:  اف رام پناهی  اعظم  ناهید 
آموزش های الزم از طریق کارگاه های 
و  تخصصی بهداشت، روان شناسی 

حقوقی در اختیار زوجین قرارمی گیرد. 
وی اضافه کرد: برنامه جامع تشکیل و تحکیم خانواده 
در اسناد باالدستی، ملزم به چاره اندیشی در ارتباط با 
سیر روز افزون طالق، کاهش ازدواج و کاهش نرخ رشد 
از سال 1394  دغدغه های  بطوری که  جمعیت شد؛ 
طالق در شورای انقالب فرهنگی مطرح و برنامه هایی 

تصویب و ابالغ شد 
دبیر کارگروه ملی کنترل و کاهش 
طالق تصریح کرد: بررسی 12 بحران 
ــواده طــی اقــدامــات  ــان ــوزه خ در ح
پژوهشی و اجرایی شورای اجتماعی 
فرهنگی  مهندسی  نقش  و  کشور 
مقام  مستقیم  نظارت  تحت  کشور، 
معظم رهبری، در دستور کار قراردارد.

وی بیان کرد: در بدترین وضعیت، 
سال  تا 35  سنی  29  گروه  در  زنان 
و  نیم درصد و مردان دو  و  حدود سه 
هشت دهم  درصد در وضعیت طالق 
سرشماری  دوره  طی  که  قــراردارنــد 
همواره افزایشی بوده است و باید به 
چاره اندیشی دقیق و سریع پرداخت 
الزامی مدیریت  و از طریق اهرم های 

جهادی کرد. 

 وی خاطرنشان کرد: استان خراسان رضوی در جمع 
10 استان بحرانی کشور و در ردیف هشتم آن قراردارد. 
ازدواج  اولین  میانگین سن  و  ازدواج  در مساله  اگرچه 
وضعیت بد نیست؛ اما با آمارهای نگران کننده ای در 

مساله طالق مواجه است. 
با  افزود:  و کاهش طالق  کنترل  ملی  کارگروه  دبیر 
توجه به اینکه ساالنه 600هزار زوج  ازدواج می کنند، 
زندگی  اول  بحرانی 5 سال  باید دوره 
مشترک سپری شود تا زوجین به ثبات 
نسبی در رفتار و تعامالت دست یابند 
علت  به  یابد.  کاهش  طــالق  امــر  و 
کمرنگ  جامعه  در  طالق  قبح  اینکه 
شده است، میانگین ماندگاری ازدواج 

15 سال است.
وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی 
نهاهای  توان  از  بهره گیری  با  ذیربط 
ترویج  راستای  در  سمن ها  و  مردمی 
ازدواج و کاهش طالق در سطح جامعه 
همکاری می کنند و گزینش دقیق و 
آموزش صحیح مربیان در کارگاه های 
و  روان شناسی  بهداشت،  تخصصی 
بسیار  اقدامات  این  از  یکی  حقوقی 

مهم است. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

کاهش آمار ازدواج تکان دهنده است

حوادث
کارگاه تولید کاغذ طعمه حریق شد

سرپرست ایستگاه 36 سازمان آتش نشانی مشهد گفت: یک 
کارگاه تولید فرآورده های کاغذ واقع در روستای چاهشک در حومه 

این کالنشهر روز شنبه گرفتار آتش سوزی شد.
ایوب خجسته مساحت این کارگاه را هزار مترمربع ذکر کرد و 
افزود: 200 متر از این وسعت بطور صورت کامل زیر آتش رفته بود 
و حریق در حال پیشروی به کل کارگاه بود که آتش نشانان به مهار 

آن رفتند.
به  سرایت  از  پیش  حریق  نشانان  آتش  تالش  با  گفت:  وی 
واحدهای مجاور مهار شد. بنا بر بررسیهای اولیه روشن بودن 
بخاری در مجاورت اقالم تولیدی کاغذ موجب بروز این آتش سوزی 

شده است. حادثه خسارت جانی نداشت.

130 راس گوسفند در تایباد دزدیده شد
فرمانده انتظامی شهرستان تایباد از سرقت 130 راس گوسفند 

در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ علی اکبر قربانی روز شنبه افزود: در پی اعالم سرقت 
این گوسفندان به فرماندهی انتظامی تایباد در روز جمعه گذشته 

پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در بررسی پرونده مشخص شد یک باند دو نفره 
سرقت در یکی از اراضی کشاورزی دشت کرات شهرستان تایباد 

130 راس گوسفند را به سرقت برده اند.
فرمانده انتظامی شهرستان تایباد گفت: در تحقیقات اولیه از 
مالباخته مشخص شد که سارقان با پوشاندن سر و صورت خود 
این تعداد دام را به سرقت برده و دست و پای چوپان را نیز بسته اند.
قربانی افزود: با توجه به حساسیت پرونده، ماموران آگاهی وارد 
عمل شدند و با انجام اقدامات اطالعاتی و به کارگیری شگردهای 
پلیسی در کمتر از سه ساعت 65 راس از این تعداد دام ربوده شده 

را در حوالی محل سرقت کشف کردند.
وی ادامه داد: پلیس در بازجوئی های انجام شده از چوپان به 

سرنخ هایی دست پیدا کرده است و با توجه به ارزش ریالی باالی 
تعداد 65 راس دام دیگر، رسیدگی به این پرونده در اولویت قرار 

دارد.

فروشنده دستگاه غیرمجاز فلزیاب در نیشابور دستگیر شد
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  حفاظت  یگان  فرمانده 
گردشگری خراسان رضوی از دستگیری یک فروشنده دستگاه 

غیرمجاز فلزیاب در نیشابور خبر داد.
سرهنگ مجید کیانی مقدم روز شنبه افزود: براساس رصد 
بر  مبنی  خبری  منابع  از  اطالع  کسب  و  شده  انجام  اطالعاتی 
خرید و فروش دستگاه غیر مجاز فلزیاب، همکاران یگان حفاظت 
نیشابور طی قرار صوری موفق به دستگیری یک فروشنده این 

دستگاه شدند.
سیر  برای  متهم  و  ضبط  فلزیاب  دستگاه  داشت:  اظهار  وی 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

واژگونی خودرو در سبزوار یک کشته داشت
فرمانده انتظامی سبزوار گفت: واژگونی خودرو سواری ال 90 در 

جاده سبزوار - نیشابور یک کشته و 2 مصدوم به جا گذاشت.
سرهنگ سیدمحمد هاشمی روز شنبه افزود: در پی این حادثه 
که عصر امروز روی داد، گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی 

به محل اعزام شد.
وی اظهار داشت: در این حادثه یک نفر از سرنشینان این خودرو 
به علت شدت جراحت سر صحنه جان باخت و 2مصدوم نیز به 

مراکز درمانی منتقل شدند.
وی گفت: علت حادثه از سوی کارشناس پلیس راه در دست 

بررسی است.

تخطی از سرعت مطمئنه، حادثه آفرید
دستگاه  یک  واژگونی  از  تایباد  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

و  نفر  یک  مرگ  و  مشهد  به  تایباد  محور  در  سارینا  خودروی 
مصدومیت 2 تن دیگر خبر داد .

سرهنگ علی اکبر قربانی در تشریح این خبر افزود: در پی اعالم  
واژگونی یک دستگاه خودروی سارینا در محور تایباد به مشهد به 
مرکز فوریت های پلیسی 110، بالفاصله گشت تصادفات به همراه 

نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.
وی افزود: پس از حضور ماموران، در بررسی این حادثه مشخص 
شد یک دستگاه خودروی سارینا به علت نامعلومی واژگون که بر 
اثر آن 2 نفر از سرنشینان خودرو مصدوم و یک نفر دیگر به علت 

شدت جراحات وارده فوت کرده است.
وی با اشاره به اینکه 2 مصدوم توسط نیروهای امدادی به مراکز 
درمانی منتقل شدند، خاطرنشان کرد: کارشناس پلیس راه علت 
حادثه را تخطی از سرعت مطمئنه راننده خودرو سارینا اعالم 

کرده است .
فرمانده انتظامی شهرستان تایباد در پایان از رانندگانی که قصد 
تردد در این محورها را دارند خواست با رعایت قوانین راهنمایی و 

رانندگی سفری ایمن برای خود و دیگران به رقم بزنند

دستگیری یک سارق با 196 فقره سرقت در بینالود
فرمانده انتظامی استان از دستگیری یک سارق لوازم داخل 

خودرو با 196 فقره سرقت در شهرستان بینالود خبر داد.
سردار محمدکاظم تقوی در تشریح این خبر افزود: در پی وقوع 
چند فقره سرقت لوازم داخل خودرو در سطح شهرستان بینالود 
و مناطقی از شهر مشهد، دستگیری سارق یا سارقان احتمالی به 
صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار 

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

سرقت ها را با این خودرو انجام می داد، دستگیر کردند.
تحقیقات  از  پس  سارق  کرد:  تصریح  ادامه  در  تقوی  سردار 
پلیسی و رو به رو شدن با ادله و مستندات به 196 فقره سرقت 
لوازم داخل خودرو در شهرستان بینالود و شهر مشهد اعتراف 

کرد.
مراجع  به  متهم  معرفی  به  اشاره  با  انتظامی  ارشد  مقام  این 
قضائی، بیان داشت: ماموران در بازرسی از مخفیگاه وی مقادیر 
زیادی اموال مسروقه شامل؛ 50 حلقه الستیک زاپاس و تعداد 

زیادی رایانه، فلش، کارت های شناسایی و... را کشف کردند.
به  با اشاره  پایان  در  رضوی  انتظامی استان خراسان  فرمانده 
دستگیری 4 مالخر در این زمینه، خاطرنشان کرد: شهروندان 
با تجهیز خودروی خود به وسایل ایمنی پلیس را در برخورد با 

هنجارشکنان یاری کنند.

واژگونی خودروی نیسان در داورزن
از واژگونی یک دستگاه خودرو وانت  انتظامی داورزن  فرمانده 

نیسان و مصدوم شدن 3 نفر در این شهرستان خبر داد.
 سرهنگ جمشید بدری در تشریح این حادثه افزود: در پی 
اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر واژگونی یک دستگاه 
سواری وانت نیسان در محور سبزوار-داورزن، بالفاصله گشت 

تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان داورزن افزود: در این حادثه به علت 
واژگونی یک دستگاه خودروی وانت نیسان، 2 سرنشین خودرو و 
راننده به شدت مصدوم که توسط تیم فوریت های پزشکی به 

مراکز درمانی منتقل شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان داورزن با ابراز تاسف از این سانحه 
دلخراش بیان داشت: خستگی و خواب آلودگی و بی توجهی به 
جلو از سوی رانندگان مهمترین علت بروز سوانح رانندگی به شمار 
می رود لذا از رانندگان درخواست می شود به محض احساس 

خستگی، در محل مناسب توقف و چند لحظه استراحت کنند.

معاون امور مجلس وزیر رفاه گفت: در کشور نیازمند 
قانون جامع در حوزه مبارزه با فساد هستیم و پیشنهاد 
ایجاد کارگروه مشترک در زمینه مبارزه با فساد با وزارت 

دادگستری مطرح است.
به گزارش خبرآنالین، میرهادی قره سید رومیانی در 
گردهمایی بازرسان سالمت اداری افزود: شفافیت یک 
تفسیر شخصی نیست و براساس قانون تعریف می شود .

شدن  اجرایی  برای   رهبری  سخنان  به  اشاره  با  وی 
مبارزه با فساد گفت : باید همه با هم با اصول راهبردی 

برای ایجاد شفافیت و اجرای مبارزه با فساد گام برداریم .
معاون امور مجلس ، حقوقی و استانهای وزارت تعاون ، 
کار و رفاه اجتماعی یادآور شد : در قدم اول باید مطابق با 

قانون مبارزه با فساد حرکت کنیم. 
قره سید رومیانی گفت: بازرسی های سالمت اداری 
ابعاد مختلف دارد و در زمینه مبارزه با فساد نیازمند قانون 
جامع هستیم.ما پیشنهاد ایجاد کارگروه مشترک در زمینه 

مبارزه با فساد با وزارت دادگستری را مطرح کردیم.
  قانون مدیریت خدمت کشوری بررسی می شود

رئیس کمیته سالمت اداری وزارت رفاه نیز گفت : در 
این گردهمایی موضوع تبصره ١ ماده ٩١ قانون مدیریت 
خدمات کشوری بررسی خواهد شد که هدف از آن مبارزه 

با فساد و ایجاد شفافیت است .
سید ضیاالدین شجاعی برهان با بیان این که بقای 
نظام در ریشه کنی فساد است، افزود: در جایی که فساد 
وجود دارد قطعا نابودی هم در انتظارش است لذا تمامی 

دستگاههای اجرایی موظفند که با فساد مبارزه کنند .
مشاور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: 
مانع اساسی پیشرفت ، فساد است پس برای بقا، پیشرفت 

و توسعه باید غده فساد از بین برود . 
شجاعی برهان افزود: هم اکنون کمیته سالمت اداری 
طبق قانون در اکثر وزارتخانه ها فعال است بنابراین در این 

زمینه اقدام و عمل باید وجود داشته باشد . 
با تاکید بر این که وزیر  رئیس کمیته سالمت اداری 
رفاه  به مساله شفافیت و مبارزه با فساد بسیار اهمیت می 
دهد  ، تصریح کرد: بازرسان سالمت اداری باید وظایف 

خودشان را به خوبی انجام دهند.
وی افزود: نقش بازرسان  سالمت اداری نقش بسیار 
مهمی است و  نظارت و مراقبت در این خصوص الزم و 

ضروری است. 
شجاعی برهان تاکید کرد : از بازرسان سالمت اداری 
انتظار می رود که به کار پویا و لحظه به لحظه توجه کنند و 

گلوگاه های فساد باید شناسایی و کنترل شوند . 
وی ادامه داد : کارهای ارزشمند و زیربنایی فراوانی  در 
کشور صورت گرفته است لذا وظیفه مان است جلوی 

رانت خواری و فساد بایستیم.
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کارگروه وزارت کار و دادگستری برای 

مبارزه با فساد

چند قدم تا سالمت

ــرح تــشــدیــد نــظــارت بر  طـ
محصوالت  توزیع  و  تولید  فرآیند 
غــذایــی،آشــامــیــدنــی،آرایــشــی و 
بهداشتی و برخورد قاطع با واحدهای متخلف به همت 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد اجرا می 
بهداشتی  و  غذایی،آرایشی  مواد  بر  نظارت  شود.مدیر 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
طرح بسیج سالمت نوروزی از اواخر بهمن ماه سال جاری 
در این معاونت، آغاز و تا نیمه فروردین ماه سال آینده ادامه 
خواهد داشت.اسماعیل زاده افزود: بر اساس این طرح 
و  غذایی،آشامیدنی،آرایشی  مواد  بر  نظارت  کارشناسان 
بهداشتی معاونت غذا و دارو بر فعالیت واحدهای تولیدی 
مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی نظارت بیشتری 
خواهند داشت.وی اظهار کرد: تیم های بازرسی در سه 

شیفت کاری در بازه های زمانی تعیین شده از مراکز تولید 
و توزیع موادغذایی بازدید فنی و بهداشتی به عمل آورده 
و  متخلف  واحدهای  خصوص  در  قانونی الزم  اقدامات  و 
غیرمجاز توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه انجام خواهد 
شد.مدیر نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی معاونت 
درخصوص  مشهد   پزشکی  علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا 
بازرسی های مشترک معاونت غذا و دارو و معاونت بهداشتی 
دانشگاه خاطر نشان کرد: بازدیدهای مشترک کارشناسان 
موادغذایی،آشامیدنی،آرایشی  بر  نظارت  مدیریت  حوزه 
معاونت غذا و دارو و کارشناسان بهداشت محیط از انبارهای 
نگهداری مواد غذایی، آشامیدنی نیز از اواخر بهمن ماه سال 
جاری آغاز و اقدامات قانونی الزم در خصوص محصوالت 
غیرمجاز و غیر منطبق با قوانین و استانداردهای موجود 

صورت خواهد پذیرفت.

موفق  ایتالیایی  متخصصان   
به  که  بسازند  واکسنی  شده اند 
مبتال  بیماران  کامل  بهبودی  روند 

به ایدز و آلوده به ویروس اچ آی وی کمک می کند.
 خبرگزاری "آنسا"ی ایتالیا در مقاله ای در این باره 
گروهی  ساله  هشت  آزمایشات  نتیجه  کرد:  منتشر 
این  ساخت  کشور،  این  پزشکی  علوم  متخصصان  از 
واکسن بوده که می توان گفت به نوعی یک انقالب در 

عرصه مبارزه با ویروس اچ آی وی مثبت است.
این واکسن تا 90 درصد باعث نابودی کامل ویروس 
اچ آی وی می شود و روی بیماران مبتال عملکرد مثبتی 

داشته است.
رئیس  انسولی"،  "باربارا  مدیریت  با  آزمایشات  این 
ایدز  و  ویروسی  بیماری های  با  مبارزه  تحقیقات  مرکز 

ایتالیا انجام شده است.
کشف  باعث  سال  هشت  طی  گروه  این  مطالعات 
این واکسن شده است که در حال حاضر مقاوم ترین 

پاتوژن مقابل بیماری ایدز را تولید می کند.
بنا بر گزارش یورونیوز، گزارش کامل این تحقیقات 
شده  منتشر  ایمونولوژی"  "مرزهای  معتبر  مجله  در 

است.

معاون امداد و نجات جمعیت 
رضــوی  خــراســان  احمر  ــالل  ه
با نزدیک شدن به تعطیالت  گفت: 
نوروز و شروع مسافرت های نوروزی، دوره بازآموزی طرح 

ملی امداد و نجات در شهرستان تایباد برگزار شد.
آبادی روز شنبه در  ایرنا، اسماعیل بهمن  به گزارش 
مراسم افتتاح این دوره افزود: در این دوره تیم هایی از 
سرخس،  خواف،  رشتخوار،  جام،  تربت  شهرستانهای 

فریمان و تایباد به مدت سه روز حضور دارند.
وی اظهار کرد: دوره بازآموزی طی 2 روز و مسابقات 
مهارتی امداد و نجات در رشته های اسکان اضطراری، 
کوهستان، ارتفاع، آوار و سیالب نیز در روز سوم برگزار 

می شود.
وی گفت: در این دوره 104 نجاتگر شرکت کرده اند 

که تیم قهرمان به مسابقات کشوری که اردیبهشت ماه 
در یکی از استان های شمالی کشور برگزار خواهد شد 

راه می یابد.
بهمن آبادی به استقرار 25 پایگاه بین شهری ثابت در 
استان خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 
9 پایگاه زمستانی در نقاط مختلف استان مستقر است 
که تا 24 اسفند ماه در جاده های استان مستقر خواهد 

بود.
وی اظهار داشت: هم اکنون 194 امدادگر در پایگاه 

های بین شهری استان فعالیت دارند.

دوره بازآموزی طرح ملی امداد و نجات در تایباد برگزار شدواکسنی برای مقابله با ایدزطرح بسیج سالمت نوروزی در مشهد اجرا می شود

برکاتی:در راستای 
آموزش با اولویت 

پنج سال اول ازدواج، 
دسترسی زوجین به 

کانال آموزش حضوری 
و غیرحضوری، در 

کلینیک های ویژه با 
محوریت آموزش 

مسایل مذهبی و احکام 
ازدواج، موضوعات 
روان شناسی، نکات 

سالمت جنسی در 
دانشگاه های مختلف 
کشور میسر می گردد

,,
رام پناهی:استان 

خراسان رضوی در 
جمع 10 استان بحرانی 

کشور و در ردیف هشتم 
آن قراردارد. اگرچه در 

مساله ازدواج و میانگین 
سن اولین ازدواج 

وضعیت بد نیست؛ 
اما با آمارهای نگران 

کننده ای در مساله طالق 
مواجه است
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رئیس  با  مشهد  فردوسی  دانشگاه  رئیس 
وارث  دانشگاه  رئیس  االنبیاء  وارث  دانشگاه 
االنبیاء عراق با یکدیگر دیدار و پیرامون همکاری 

بیشتر میان دو دانشگاه گفت وگو کردند.
دیدار  این  در  کافی  محمد  ایسنا،  گزارش  به 
وارث  دانشگاه  رئیس  موسی،  حسن  طالب  با  
عراق  االنبیاء  وارث  دانشگاه  رئیس  االنبیاء 
دانشگاه  وابستگی  فــردوســی،  دانشگاه  در 
وارث االنبیاء به آستان مقدس امام حسین )ع( 
را برای دانشگاه فردوسی مشهد مهم تلقی کرد و 
افزود: دانشگاه فردوسی مشهد، کلیه تجربیات 
نزدیک به 70 سال قدمتش را در اختیار دانشگاه 
وارث االنبیاء قرار خواهد داد و درزمینٔه تأسیس 
نیز  و  عراق  کشور  موردنیاز  و  جدید  رشته های 
دانشگاه،  آن  اســتــادان  علمی  سطح  ارتقاء 

آمادگی همکاری دارد.
وارث  دانشگاه  رئیس  موسی  حسن  طالب 
االنبیاء، نیزدر ادامه اظهار داشت: این دانشگاه 
در سال گذشته افتتاح شده است و در طی این 
توسعه  برای  را  مناسبی  زیرساخت های  مدت 

پدید آورده است.
وی برنامه جدید دانشگاه وارث االنبیاء را پس 
گسترش  الزم،  زیرساخت های  آوردن  فراهم  از 
دانشگاه  اولین  و  دانست  بین الملل  ــط  رواب
فردوسی  دانشگاه  را  روابط  این  گسترش  برای 
فردوسی  دانشگاه  چراکه  کرد،  معرفی  مشهد 
مشهد طی سال های اخیر، حضور بسیار مؤثر 
در  دانشگاهی  علمی-  سطح  در  عملیاتی  و 

کشور عراق داشته است و دانشگاه وارث االنبیاء 
فردوسی  دانشگاه  با  تفاهم نامه  امضاء  خواهان 

مشهد است.
دانشگاه  آموزشی  معاون  پیش قدم،  رضــا 
گذاشتن  اختیار  در  آمــادگــی  نیز  فــردوســی 
نیز  و  دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشی  سامانه های 
به  را  مشهد  فردوسی  دانشگاه  کالج  تجربیات 

دانشگاه وارث االنبیاء اعالم کرد.
فرصت،  اولین  در  شد  توافق  دیــدار  این  در 
قراردادهای  و  دانشگاه  دو  میان  تفاهم نامه 

اجرایی آن آماده شود.
و  اداری  با روسای دانشکده های علوم  دیدار 
اقتصادی و ادبیات و علوم انسانی و نیز بازدید از 
موزه و کتابخانه مرکزی از دیگر برنامه های رئیس 
فردوسی  دانشگاه  در  االنبیاء  وارث  دانشگاه 

مشهد بود.
در دیدار طالب حسن موسی رئیس دانشگاه 
وارث االنبیاء کشور عراق با مسئوالن دانشکده 
فردوسی  دانشگاه  سیاسی  علوم  و  حقوق 
جعفری  جوان  عبدالرضا  حضور  با  که  مشهد 
عضو  قپانچی  آقــای  و  دانشکده  ایــن  رئیس 
سیاسی  علوم  و  حقوق  دانشکده  هیئت علمی 
متقابل  گزارش  ارائه  ضمن  طرفین  شد،  برگزار 
از مراکز علمی متبوع، عالقه خود را به همکاری 
دانشجو،  تبادل  مختلف  های  درزمینٔه  متقابل 
از  حمایت  پژوهشی،  و  علمی  تجربیات  انتقال 
همایش های  برگزاری  رساله ها،  و  پایان نامه ها 
ابراز  حقوقی  مختلف  گرایش های  در  مشترک 
صرفًا  همکاری  این  که  کردند  تأکید  و  داشتند 
و  نشده  محدود  تفاهم نامه  امضاء  و  تنظیم  به 

گام های اجرائی هرچه سریع تر آغاز گردد.

گسترش همکاری های علمی میان 
دانشگاه های فردوسی مشهد و وارث 

االنبیاء عراق

دارابی:یکی از مولفه های اجتماعی مهم درجهت جلوگیری از آسیب های اجتماعی، ازدواج جوانان است. با آموزش علمی تر و جلوگیری از ازدواج های 
زودهنگام و تامین ازدواج جوانان باالی 30 سال، می توان در راستای جامعه ای سالمتر گام های موثری برداشت

,,

به همت مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی، قرارداد 
تولید کتب دینی و قرآنی آستان مقدس علوی توسط موسسه 

چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی منعقد شد.
این قــرارداد طی جلسه ای با حضور فائق عبدالحسین 
محمد الشّمری، مسئول هیئت اعزامی و نماینده تولیت 
آستان مقدس علوی، تعدادی از اعضا هیئت امناء و مسعود 
فرزانه مدیر عامل موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی 
منعقد شد. در این جلسه پیرامون چاپ و انتشار قرآن کریم، 
نهج البالغه،صحیفه سجادیه، ضیاء الصالحین و.... بحث و 

تبادل نظر شد و در ادامه جزئیات و چگونگی چاپ سفارشات 
قرآنی از لحاظ نوع خط، رنگ،کاغذ، تعداد صفحات، نوع 
گالینگور و... مورد بررسی قرار گرفت. مسعود فرزانه مدیر 
عامل موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی در این 
جلسه گفت: با توجه به سطح کیفی محصوالت این موسسه 
در استفاده از مواد کامال مرغوب و تولید محصوالت با استفاده 
از دستگاه های پیشرفته، این قول را میدهیم تا سفارشات با 
کیفیت باال و مواد درجه یک برای حرم مطهر حضرت علی)ع( 
تهیه شود. فائق عبدالحسین محمد الشّمری، مسئول هیئت 
اعزامی و نماینده تولیت آستان مقدس علوی در حاشیه این 
جلسه بیان کرد: یکی از اهدافی که باعث شد تا موسسه چاپ 
و انتشارات آستان قدس رضوی را برای سفارشات خود انتخاب 
کنیم، صداقت، برخورد خوب و کیفیت باالی محصوالت این 

موسسه بود.

انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  مناسبت  به 
چهل  نمایشگاه،  چهل  نقاشی  نمایشگاه  اسالمی 

شهر در کاشمر گشایش یافت.
و  فرهنگ  اداره  رئیس  نمایشگاه  این  حاشیه  در 
ارشاد اسالمی کاشمر گفت: این نمایشگاه همزمان 
با سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در 40 شهر ایران 

برگزار می شود.
علی توکلی اظهار کرد: در این نمایشگاه 40 اثر از 
اساتید فاخر کشور از جمله استاد فرشچیان، آیدین 
آغداشلو و... در معرض دید عموم قرار گرفته است؛ 
این 40 شهر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

انتخاب شده اند.

آثار در موزه معاصر ایران  با بیان این که این  وی 
این  ــع  واق در  ــرد:  ک عنوان  مــی شــود،  نگهداری 
یازدهمین  کنار  در  جنبی  فعالیت  یک  نمایشگاه 

جشنواره هنرهای تجسمی فجر است.
توکلی هدف از برگزاری این نمایشگاه را ارائه آثار 
فاخر هنرهای تجسمی 40 ساله بعد از انقالب ذکر 
با رایزنی های صورت گرفته،  کرد. وی عنوان کرد: 
پیشینه و فعالیت های فرهنگی کاشمر این شهر به 
انتخاب  برگزیده در کشور  از 40 شهر  یکی  عنوان 
شده است. این نمایشگاه در استان خراسان رضوی 
فقط در شهرهای کاشمر، نیشابور و مشهد به نمایش 
در می آید. توکلی افزود: معموال به طور متوسط هر 
ماه دو نمایشگاه در شهر کاشمر برگزار می شود که 

استقبال خوبی نیز از آن می شود.
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به همت مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی 
صورت گرفت؛

انتشار کتب دینی حرم مطهر امیرالمومنین)ع( 
توسط آستان قدس رضوی

»چهل نمایشگاه، چهل شهر« در کاشمر

سرویس فرهنگ

پانزدهمین شب شعر »فیض 
»انقالب  عــنــوان  بــا  حــضــور« 
ــزار  ــرگ ب مشهد  در  ــاطــمــی«  ف

می شود.
حجت االسالم والمسلمین علی عدالتی مجد، دبیر 
فیض  همایش های  سلسله  و  فردوسی  ادبی  انجمن 
انقالب،  شعر  بین المللی  کنگره  سپندوارو  و  حضور 
انفظار و مهدویت در این زمینه با اعالم این خبر اظهار 
انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  مناسبت  به  کرد: 
اسالمی پانزدهمین شب شعر »فیض حضور« با عنوان 
»انقالب فاطمی« با حضور شاعران آیینی و انقالبی در 

مشهد برگزار می شود.
عناوینی  ــا  ب مــحــوری  مــوضــوعــات  ــزود:  ــ اف وی 
اسالمی،  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  همچون 

معظم  مقام  راحــل،  امــام  شهداء،  مقام  بزرگداشت 
انقالب،  پایداری  در  مردم  نقش  ایثارگران،  رهبری، 
نامه  به  نگاهی  و  مهدویت  و  انتظار  استکبارستیزی، 
یاد  و  امید  منشور  عنوان  به  رهبری  مقام معظم  اخیر 
شهید مظلوم کوچک مدینه زکریای عزیز همراه است.
دوشنبه  روز  ــی  ادب همایش  ــن  ای اســت  گفتنی 
هیثم  ابن  تــاالر  در   20 تا   18 ساعت   29/11/97
بولوار  در  واقع  رضوی  خراسان  فرهنگیان  دانشگاه 
شهید کالنتری مشهد برگزار می شود و این همایش به 
همت دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه فرهنگیان 
امیرالهامی  دکتر  سکان داری  و  همراهی  با  خراسان 

همراه است.

خراسان  هنری  حوزه  رئیس 
دائمی  دبیرخانه  گفت:  رضوی 
هنر حماسی در حوزه هنری خراسان 

رضوی راه اندازی شد.
هنری  حــوزه  ــت:  داش اظهار  بیناباج  ــرادی  م میثم 
خراسان رضوی همواره یکی از مراکز فعال، خوشنام و 
اثرگذار در جریان هنر انقالب بوده که این مهم نخست به 
برکت برخاستن این حوزه از متن انقالب اسالمی و سپس 
به سبب بهره گیری از هنرمندان اصیل و انقالبی بوده که 
با فعالیت هایی جریان ساز منجر به رویش های مستمر 
در هنر انقالب شده اند. مرادی با اشاره به جوان گرایی 
در حوزه هنری خراسان رضوی تصریح کرد: میانگین 
سنی کارکنان حوزه هنری استان حدود 30 سال است 
که معنی آن فعالیت نسل سوم انقالب در یک مرکز هنر 

انقالبی است که خوشبختانه کارشان مورد تایید و اعتماد 
نسل اول انقالب نیز هست. رئیس حوزه هنری خراسان 
رضوی افزود: از جمله فعالیت های راهبردی حوزه هنری 
استان در یکسال اخیر تشکیل »دبیرخانه هنر حماسی« 
است. در سال های اخیر جریان هنر و ادبیات کشور به 
سمت ادبیات تغزلی و عاشقانه و بعضا روشنفکری گرایش 
یافته، درحالی که انقالب اسالمی خاستگاهی حماسی 
انقالب  مطلوب  هنر  لذا  دارد؛  استکبار  با  تقابل  در  و 
پایه آن روح دلیری،  بر  تا  اسالمی، هنر حماسی است 

پایمردی، دشمن ستیزی در جامعه منتشر شود.
داستان های  جایزه  »نخستین  داد:  ادامــه  مــرادی 
حماسی« از مهم ترین برنامه های این دبیرخانه است که 
با استقبال بسیار خوب داستان نویسانی از سراسر کشور 

همراه بود.

ترجمه  از  به نشر  مدیرعامل 
منتشر  کتاب های  از  برخی 
شده گروه کودک و نوجوان»کتاب 
ترکی،  زبــان هــای  به  انتشارات  ایــن  پــروانــه«  هــای 

چینی، انگلیسی، ماالیی و عربی خبر داد.
کرد:  اظهار  خبر  این  اعــالم  با  سعیدی  حسین 
با  تخیلی  داستان  »یــک  جلدی  هشت  مجموعه 
توسط  پروانه«  های  »کتاب  قالب  در  قرآنی«  مفهوم 
انتشارات نار ترکیه به زبان ترکی منتشر شده است و 
نیز  نروژی  و  آلمانی  زبان  به  اثر  این  ترجمه  زودی  به 

منتشر خواهد شد.
امام  موسسه  با  فرهنگی  رایزنی  طبق  افزود:  وی 
جلدی  هشت  مجموعه  این  نروژ  اسلو  در  )ع(  علی 
که به قلم »کلر ژوبرت« نویسنده و تصویرگر فرانسوی 

زبان  به  است،  شده  منتشر  کودکان  برای  مسلمان  و 
نروژی ترجمه و عرضه می شود.

مدیرعامل به نشر ادامه داد: مجموعه »یک داستان 
تخیلی  داستان  هشت  قرآنی«  مفهوم  با  تخیلی 
برگرفته از هشت آیه قرآن کریم را برای کودکان روایت 
مانند  قرآنی  مفاهیم  از  یکی  دارد  سعی  و  می کند 
و  صلح  راستگویی،  امانت داری،  غیبت،  دروغگویی، 
آشتی، تجسس و ... را براساس یک آیه از قرآن برای 

بچه ها به تصویر بکشد و ملموس تر کند.
نوشته  »پیامبر«  مجموعه  ترجمه  از  همچنین  وی 
قدس  آستان  انتشارات  توسط  که  سلیمانی  نقی 

رضوی منتشر شده است به زبان عربی خبر داد.

ترجمه آثار کودک و نوجوان »به نشر« به 5 زبان زنده دنیاراه اندازی دبیرخانه دائمی هنر حماسی در حوزه هنری خراسان رضوی پانزدهمین شب شعر »فیض حضور« در مشهد برگزار می شود

کشور  های  رسانه  و  مطبوعات  خانه  مدیرعامل 
یا  و  اعتنا  بی  اجرایی  های  دستگاه  برخی  گفت: 
تخلفی  مرتکب  سهوا  یا  و  عمدا  قانون،  به  آشنا  نا 
را  خود  تخلف  و  اشتباه  باید  که  اند،  شده  اداری 

کنند. متوقف 
از  با اشاره به رای قطعی صادره  مازیار هوشمند 
در  جاری  سال  ماه  آبان  در  اداری  عدالت  دیوان 
وزارت  مجوز  با  دولتی  های  گهی  آ چاپ  خصوص 
دستگاه  برخی  افزود:  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
یا بدون توجه به قوانین و  های اجرایی بی اعتنا و 
دستورالعمل های موجود در خصوص نحوه انتشار 
مجوز  بدون  را  خود  های  گهی  آ خود،  های  گهی  آ
منتشر  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  ادارات  )م.الف( 
اداری  تخلف  یک  موضوع  این  که  نمایند،  می 

می شود. محسوب 
عدالت  دیوان  قطعی  رای  به  توجه  با  افزود:  وی 
محترم  وزیر  نامه  جاری،  سال  ماه  آبان  در  اداری 
و  کشور  محترم  وزیر  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
این  از  جلوگیری  به  استانداران  ورود  درخواست 
اجرایی  های  دستگاه  های  گهی  آ چاپ  تخلفات، 
از مجرایی جز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، و با 
به جز مجوز ارشاد، یک تخلف  هر نوع مجوز دیگر 

آشکار، و قابل پیگیری و برخورد است.
کشور  های  رسانه  و  مطبوعات  خانه  سخنگوی 
وزارت  سوی  از  دولتی  های  گهی  آ توزیع  افزود: 
قانونی  وظیفه  یک  اسالمی  ــاد  ارش و  فرهنگ 
اجرای  به  مکلف  اجرایی  های  دستگاه  که  است 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  بر  عــالوه  و  هستند،  آن 
با  انــد  شــده  موظف  نیز  اســتــانــداران  اســالمــی، 
چاپ  در  اجرایی  های  دستگاه  احتمالی  تخلفات 
آنان را به مراکز  گهی های خود، برخورد کرده، و  آ

نمایند. معرفی  بازرسی  و  نظارتی 
توزیع  جدید  دستورالعمل  به  اشاره  با  هوشمند 
زودی  به  که   98 سال  بــرای  دولتی  های  گهی  آ
کرد:  خاطرنشان  شــد،  خواهد  ابــالغ  و  منتشر 
و  یارانه  پرداخت  عدم  جمله  از  هایی  محدودیت 
گهی های دولتی برای رسانه های  عدم تخصیص آ
را  اجرایی  های  دستگاه  های  گهی  آ که  مکتوبی 
بدون مجوز ارشاد و بر خالف آئین نامه منتشر می 

بینی شده است. کنند، پیش 
کشور  های  رسانه  و  مطبوعات  خانه  مدیرعامل 
و  ها  شــهــرداری  آیــا  که  ــوال  س ایــن  به  پاسخ  در 
هستند  دستورالعمل  این  مشمول  نیز  نفت  وزارت 
موسسات  هــا،  وزارتخانه  کلیه  گفت:  خیر،  یا 

دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، 
ها،  شهرداری  انقالبی،  نهادهای 
دولتی  های  شرکت  ها،  دهیاری 
شمول  که  هایی  دستگاه  کلیه  و 
یا  و  ذکــر  مستلزم  آنها  بر  قانون 
شرکت  مانند  اســت،  نــام  تصریح 
گسترش  سازمان  ایران،  نفت  ملی 
بانک  ایـــران،  صنایع  نــوســازی  و 
های  بیمه  و  هــا  بانک  مــرکــزی، 
گهی  آ هستند  مکلف  ــی،  ــت دول
وزارت  طریق  از  صرفا  را  خود  های 
فرهنگ و ارشاد اسالمی سفارش و 

نمایند. منتشر 
  برداشت نادرست وزارت نفت

به واسطه  افزود: وزارت نفت  وی 
قوانین  از  ــت  ــادرس ن بــرداشــتــی 
جمله  از  دالیلی  به  و  خود،  داخلی 
گهی  آ انــتــشــار  و  ــاپ  چ اهمیت 
وابسته  های  شرکت  و  مراکز  های 
گستره  و  تیراژ  از  که  نشریاتی  در 
از  بــرخــوردارنــد،  بیشتری  توزیع 
ای  اداره  ایجاد  به  اقدام   93 سال 
توزیع  و  پایش  تمرکز،  اداره  نام  به 
نمود،  نفت  صنعت  هــای  گهی  آ
و  مستقیما  را  خود  های  گهی  آ و 
بدون مجوز ارشاد به رسانه ها برای 
با  نماید، که قطعا  ارسال می  چاپ 

صدور رای دیوان عدالت اداری، این وزارتخانه نیز 
گهی های خود را از کانال وزارت  آ
و  توزیع  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

کرد. خواهد  منتشر 
در  البته  افزود:  هوشمند  مازیار 
اگهی  توزیع  جدید  دستورالعمل 
های دولتی برای سال 98 اهداف 
دستگاه  نظر  ــورد  م انتظارات  و 
چاپ  از  نفت  وزارت  مثل  هایی 
پیش  نیز  مجموعه  آن  های  گهی  آ
است  امید  که  است،  شده  بینی 
با  ها،  دستگاه  همه  جدید  سال  از 
اجرای دقیق این قانون، به تکلیف 
اداری خود توجه بیشتری نمایند.
و  دولتی  مراکز  تخلف  ارجاع    
نظارتی  مراجع  به  دیگر  مراکز  سایر 

بازرسی و 
و  مطبوعات  خانه  سخنگوی 
به  پاسخ  در  کشور  هــای  رســانــه 
برای  تدابیری  چه  که  سوال  این 
دستگاه  برخی  مقاومت  با  مقابله 
این  اجرای  برابر  در  اجرایی  های 
سوی  از  دستورالعمل  و  قانون 
اسالمی  ارشــاد  و  فرهنگ  وزارت 
کرد:  تاکید  است،  شده  اندیشیده 
اختیار   16 تفویض  با  و  ماه  آذر  از 
و  فرهنگ  کل  ادارات  وظایف  از 

های  خانه  به  ها  رسانه  حوزه  در  اسالمی  ارشاد 
های  دستگاه  تخلف  رصد  ها،  رسانه  و  مطبوعات 
بر  عــالوه  خــود،  های  گهی  آ انتشار  در  اجرایی 
وزارت  سوی  از  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  ادارات 
رسانه های کشور  و  به خانه های مطبوعات  ارشاد 
محول شده است، که قطعا این تشکل در راستای 
از  ها  رسانه  عادالنه  بــرخــورداری  و  قانونمندی 
مراکز  تخلف  ارجاع  در  دولتی،  های  گهی  آ توزیع 
و  نظارتی  مراجع  به  دیگر  مراکز  سایر  و  دولتی 

بازرسی، ذره ای کوتاه نخواهد آمد.
قانونمندی  کشور  مطبوعات  خانه  مدیرعامل 
مهم  های  خواسته  از  را  قانون  دقیق  اجــرای  و 
از مسئولین دولت برشمرد،  ریاست محترم جمهور 
در  دستگاهی  و  وزارتخانه  است  بعید  ــزود:  اف و 
با  تقابل  در  و  قانون  بر خالف  امید،  و  تدبیر  دولت 
خواسته موکد رئیس جمهور، قانون گریزی و تکرار 

نماید. را دنبال  تخلف 
ها  استان  در  ها  تشکل  ایــن  مــدیــران  از  وی 
تخلفات  مهم،  این  بر  تمرکز  و  دقت  با  خواست 
های  اگهی  انتشار  در  را  اجرایی  های  دستگاه 
الزم  با  افــزود:  و  نمایند،  گــزارش  و  رصد  دولتی 
االجرا بودن رای دیوان عدالت اداری، و همچنین 
های  گهی  آ توزیع  دستورالعمل  دقیق  ــرای  اج
دولتی، انشاءا... هم از تخلفات احتمالی دستگاه 
در  هم  و  شود،  کاسته  قانون  این  مشمول  های 
از رسانه ها عادالنه تصمیم گیری  راستای حمایت 

شود.

مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های کشور:

دستگاه های اجرایی در چاپ آگهی های دولتی قانونمند باشند فهرست راه یافتگان بخش مسابقه 
جشنواره فیلم مستند »بهشت« اعالم شد

دبیر نخستین جشنواره فیلم مستند »بهشت« از 
اعالم اسامی فیلم های منتخب بخش مسابقه این 

دوره جشنواره خبر داد.
آستان  خبرنگار  با  گفت وگو  در  زارعیان  مسعود 
اثر   200 بر  افزون  بررسی  از  پس  کرد:  ابراز  نیوز 
رسیده به دبیرخانه نخستین جشنواره فیلم مستند 
بهشت و بررسی آن ها توسط اعضای هیئت انتخاب 
دوره  این  مسابقه  بخش  به  فیلم   20 جشنواره، 

جشنواره بهشت راه یافت.
وی گفت: سالم بر علی پسر موسی)امین قدمی(، 
خرده های  یزد(،  صراف  پیاده)احمد  سپیدپوشان 
عروسک)محمدرضا  خانه  امامی(،  مینا)حسن 
بحری(، مطبخ سرکار فیض آثار)شیدا سجادیان(، 
ددا )مریم  خاتون  خالقی(،  مهدی  آهوانه)محمد 
بردیا )بیژن  قدمی(،  خورشید )امین  سایه  رزاقی(، 
شکرریز(، خشت های آسمانی )محمد حسین زینلی 
تربتی( و پهلوان تلگرد )محسن اسالم زاده(، از جمله 
عناوین فیلم های منتخب بخش مسابقه جشنواره به  

شمار می رود.
بهشت  مستند  فیلم  جشنواره  نخستین  دبیر 
ادامه داد: از دیگر عناوین 20 فیلم  منتخب بخش 
من )احمد  سرزمین  رازهــای  به  می توان  مسابقه 
صراف یزد(، عاشقانه ای برای یک دوست )حسین 
نارمنجی(، قطار هشت )محسن سخا(، طلب )رضا 
مشهد  هویت  سلمان نژاد(،  جواد  بیکی،  خداداد 
بر  دستمالچیان(،  حرم[ )محمد  قدیم ]کفشداری 
من آرام قدم بگذارید )علیرضا سبحانی(، شفاعت 
)رضا اکبریان(، از میان این مسیر سبز )جمیل عامل 
صادقی( و زیر سایه خورشید )محسن عقیلی( اشاره 

کرد.
زارعیان بیان کرد: همچنین هیئت انتخاب این 
به دلیل داشتن  را  اثر  جشنواره فیلم مستند، 12 
محتوای رضوی شایسته نمایش در بخش خارج از 

مسابقه دانست.
مجددی(،  آفتاب )جمشید  باران  گل  افزود:  وی 
جاده  سبحانی(،  پرده ای )علیرضا  فرش های 
غریب )رضا  خواهران  مهاجران(،  والیت )عباس 
آب  محمودی(،  صولت )نواب  ننه  پرگو(،  الماسی 
نور )حسن  جان  محمدخانی(،  را )مهدی  راه  زنید 
امامی(، سید مهدی)رضا بسطامی(، ربای )مجتبی 
احسانی(، با پای دل )سید حسین واعظ شهیدی(، 
گفت  عشق  و  صداقتی راد(  شین )جواد  و  سین 
برو )سید محمد محمدی سرشت(، اسامی این 12 

فیلم است.

خبرخبر
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طرح 

کرد؛
در  فرهنگی  میراث  انجمن   30 تشکیل 

روستاهای بردسکن
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
شهرستان بردسکن گفت: حدود 220 جاذبه گردشگری 
در این شهرستان وجود دارد که 120 اثر آن تاریخی و 
دارای  که  روستاهایی  در  انجمن   30 است،  فرهنگی 
بناها، تپه ها و محوطه های باستانی است، تشکیل شده 

است.  
احمد صابری زارع اظهار کرد: با توجه به اساسنامه 
برای  انجمن ها  ای  فرهنگی،  میراث  انجمن های 
ارزشمندی  و  شاخص  تاریخی  آثار  از  که  روستاهایی 

برخوردار هستند، تشکیل می شود.
وی بیان کرد: این انجمن ها به ریاست دهیار روستا و 
با حضور و عضویت افراد معتمد، دلسوز، عالقه مند و نیز 
بعضی از نمایندگان ادارات، بسیج و دیگر اعضای شورا 
تشکیل می شوند، اعضای معتمد نیز از میان افراد بومی، 
صاحب رای، محقق و تحصیل کرده دانشگاهی انتخاب 

می شوند. 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
آثار  پراکندگی  و  افزود: گستردگی  شهرستان بردسکن 
تاریخی و فرهنگی در مناطق دور افتاده و صعب العبور، 
باعث شده تا حفاظت و حراست از آثار با مشکل مواجه 
شود و از آن جا که نمی توان برای هر اثر تاریخی نگهبان 
متنوع  طیف  با  انجمن ها  داد،  قرار  مستمر  صورت  به 
معضل  این  کمک  به  مختلف  اقشار  از  گسترده ای  و 
فرهنگی که شامل کند و کاوهای غیر مجاز، گنج و گنج 
یابی های تخیلی و رویایی توسط افراد سود جو و طمع کار 

می شود، آمده اند. 
وی با بیان این که انجمن ها و nGOها مشکل گشای 
این معضل فرهنگی هستند، عنوان کرد: بدون شک 
حفاظت از آثار تاریخی از عهده یک تشکیالت اداری با 
امکانات و نیروی کم بر نخواهد آمد و با ارتقای فرهنگ 
عمومی و احساس مسئولیت به مواریث فرهنگی توسط 

عموم، می توان آثار تاریخی را حفظ کرد. 
صابری زارع افزود: قطعا هر شهرستانی که گسترده تر 
نیروی  و  امکانات  از  باید  دارد،  بیشتری  تاریخی  آثار  و 
بیشتری برخوردار باشد و ادارات و نهادهای دولتی، به 
دادستانی های  و  انتظامی  نیروی  فرمانداری ها،  ویژه 
مستقر در شهرستان ها دلسوزانه و به دور از هر هیاهویی، 
حامی ادارات میراث فرهنگی باشند و برای تحقق این 

امر، عزم ملی الزم است.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
به طور  انجمن  این که هر  بیان  با  شهرستان بردسکن 
مستقیم حفاظت دو یا سه اثر مهم را بر عهده دارد، عنوان 
کرد: تاکنون انجمن ها نقش مهمی در حفاظت و افزایش 

حس مسئولیت آثار تاریخی در بین مردم ایفا نمودند.

بنیانگذار استودیو طراحی ماموت:
من طراح راه حل هستم خبر

خبر

اخبار

کلیه وزارتخانه ها، 
موسسات دولتی، 

موسسات یا نهادهای 
عمومی غیر دولتی، 

نهادهای انقالبی، 
شهرداری ها، دهیاری 

ها، شرکت های دولتی 
و کلیه دستگاه هایی 

که شمول قانون بر 
آنها مستلزم ذکر و یا 

تصریح نام است، مانند 
شرکت ملی نفت ایران، 

سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران، 
بانک مرکزی، بانک ها و 
بیمه های دولتی، مکلف 
هستند آگهی های خود 

را صرفا از طریق وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی 
سفارش و منتشر نمایند

,,
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در  حضور  گفت:  ایــران  برتر  لیگ  تاریخ  گل  آقای 
سیاه جامگان بزرگ ترین اشتباهم بود، در این مدت چند 
پیشنهاد از لیگ یک داشتم اما ترجیح دادم با توجه به 
خاطره تلخ فصل گذشته، در تیم بی پول کار نکنم. فصل 

گذشته اشتباهاتی کردم که واقعا نباید انجام می دادم.
شرایط  خصوص  در  عنایتی  رضا  ایسنا،  گزارش  به 
استقالل تهران در لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: وضعیت 
استقالل با وجود شکستی که مقابل تراکتورسازی در 
تبریز ثبت شد، نسبت به نیم فصل نخست بهتر است. 
تیم از نظر روحی روانی در شرایط بهتری به سر می برد 
تقویت  تیم  این  بازیکن  چند  خرید  با  خوشبختانه  و 
شده است. حضور فرهاد مجیدی روی نیمکت هم فکر 
می کنم نقطه قوت دیگری برای استقالل در نیم فصل 

دوم باشد.
وی در خصوص ترافیک به وجودآمده در خط حمله 
استقالل تصریح کرد: خدا کند همیشه در هر پستی با 
ترافیک بازیکن روبه رو باشیم. وقتی بازیکن شایسته ای 
که  است  مربی  بخورید، هنر  باید غصه  نداشته باشید 
چند بازیکن خوب هم پست را در یک سطح حفظ کند 
و اجازه ندهد نظم تیمی به هم بخورد. فکر می کنم شفر 

توانایی خوبی در این زمینه داشته باشد.
در  روزها  این  که  صحبت هایی  با  رابطه  در  عنایتی 
داوری  اشتباهات  و  پرده  پشت  دست های  با  رابطه 
صفحات  به  همه  این ها  کرد:  تاکید  می شود،  مطرح 
مجازی برمی گردند. دیگر نمی توان روی مطالب خبری 
و رسانه ای نظارت کرد. امروز شرایط به شکلی شده که 
هر کس، با هر نظری بدون اینکه دلیل و منطقی هم در 
نظراتش داشته باشد، صحبت هایی را مطرح می کند. 
کاش سعی کنیم بیشتر از زیبایی های فوتبال صحبت 

کنیم.
آقای گل تاریخ لیگ برتر فوتبال ایران تصریح کرد: 

داور هم انسان است، اگر اشتباهی هم صورت گرفته 
سهوی بوده است. همانطور که من هم در مقابل دروازه 

گاها پیش می آمد که توپ را گل نمی کردم.
در  گفت:  کی روش  جایگزین  خصوص  در  عنایتی 
نکنم گزینه داخلی مناسبی وجود  فعلی فکر  شرایط 
برداشت  اما  بود  اینجا  کی روش  سال   8 داشته باشد. 
مناسبی از حضورش نداشتیم. یاد گرفته ایم که آدم ها 
را به ایران بیاوریم، از ما استفاده کنند و در نهایت ایران 
را ترک کنند. چرا دو سه دستیار خوب در این 8 ساله 
از رفتن  بتوانیم پس  کنار کی روش نداشتیم که امروز 

کی  روش روی آنها حساب کنیم؟
وی افزود: کی روش با یک کوله بار آمد و با یک کوله بار 
هم رفت. هیچ برداشتی نکردیم و فقط هزینه کردیم، 
بدون اینکه دستاورد الزم را داشته باشیم. این به ضعف 
یک  برای  تومان  میلیاردها  که  برمی گردد  فدراسیون 
این  از  اما  باکالس هزینه می کند،  و  مربی صاحب نام 

حضور سودی نمی بریم.
زیدان،  بزرگی مثل  مربیان  نام   عنایتی در خصوص 
مطرح  ناظمی  مازیار  ســوی  از  که  بــالن  و  مورینیو 
و  و حرف  اینها همه در حد صحبت  شده بود، گفت: 
یا خارجی  انتخاب مربی داخلی  حدیث است. بحثم 
نیست. اگر می خواهیم هزینه کنیم باید استفاده کنیم. 
به نظرم حضور یک خارجی باکالس  بهترین تصمیم 

برای تیم های پایه است.
بازیکن سابق تیم ملی ایران در رابطه با شنیده شدن 
در  کی روش  احتمالی  جانشین  عنوان  به  برانکو  نام 
انتهای لیگ هجدهم خاطرنشان کرد: برانکو همچنان 
سرمربی تیم رقیب استقالل است و بهتر است در این 

خصوص صحبتی نکنم و پاسخی به این سوال ندهم.
خصوص  در  سیاه جامگان  تیم  سابق  سرمربی 
برنامه اش برای بازگشت به عرصه مربی گری گفت: در 
این مدت چند پیشنهاد از لیگ یک داشتم اما ترجیح 

دادم با توجه به خاطره تلخ فصل گذشته، در تیم بی پول 
کار نکنم. فصل گذشته اشتباهاتی کردم که واقعا نباید 

انجام می دادم.
هدایت  قطعا  برگردد  عقب  به  زمان  اگر  افزود:  وی 
کالس های  است  مدتی  نمی پذیرم.  را  سیاه جامگان 
مربی گری ام را پشت سر گذاشته ام و در یکی دو دوره 
دیگر هم قرار است شرکت کنم. در سیاه جامگان قول 
دادند 6 بازیکن برایم بگیرند اما نه تنها بازیکنی به تیمم 

اضافه نشد که 6 بازیکن هم از تیم ما رفتند. 
عنایتی گفت: چنین استرسی را در کل فوتبالم تجربه 
دوران  آن  در  بود.  سختی  روزهای  واقعا  و  نکرده بودم 
برخی از دوستان خودم برایم زدند و بر سر وعده هایی که 
دادند نماندند. من بر سر رفاقت و مرام بود که مسئولیت 
را قبول کردم اما برخی بازیکنانی که می خواستم به آنها 

تکیه کنم، از بار مسئولیت شانه خالی کردند.
خیلی  سیاه جامگان  از  بعد  می شد  افـــزود:  وی 
صحبت ها را مطرح کنم، اما هیچگاه صحبتی نکردم 
و نمی کنم. در این چرخه فوتبالی باالخره نوبت دوباره 
به رضا عنایتی می رسد و مشکل من با بلند شدنم از 
نیمکت نبود، اما آنهایی که پای وعده هایشان نماندند 
خیانت  استان  یک  به  که  بودند  ضعیفی  انسان های 
سرشان  هم  خیانت  از  بعد  که  است  جالب  کردند. 
قرمزها  از خط  دوباره  اگر  که جایی  منتظرم  باالست. 
عبور کردند، واقعیت را به مردم بگویم و از ریشه آنها را 

بزنم.
عنایتی در رابطه با عملکرد پدیده شهرخودرو گفت: 
اتفاقات خوبی در این تیم افتاد و در کنار نتایج خوبی که 
در این فصل کسب کرده اند، به بخش خصوصی واگذار 
شده که اتفاق فوق العاده خوبی بود. امیدوارم نتایج این 
تیم تا پایان لیگ استمرار یابد و مردم مشهد خوشحال 

شوند. 

رضا عنایتی: 

حضور در سیاه جامگان بزرگ ترین اشتباهم بود
کوتاه از ورزش استاندر حاشیه

برگزاری میزبانی مسابقات قهرمانی کاراته 
استان در کاشمر

رئیس اداره ورزش و جوانان کاشمر گفت: هفتمین 
پرفکت  سبک  اســتــان  قهرمانی  مسابقات  دوره 
کیوکوشین کاراته به میزبانی شهرستان کاشمر برگزار 

گردید.
به مناسبت  گفت:  ــاره  ب ایــن  در  شایگان  محمد 
هفتمین  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین 
پرفکت  سبک  اســتــان  قهرمانی  مسابقات  دوره 
کیوکوشین کاراته به میزبانی شهرستان کاشمر در روز 
جمعه 26 بهمن در سالن چمران برگزار شد.وی تصریح 
کرد: در این دوره از مسابقات بیش از 180 نفر شرکت 
کننده از شهرستان های تربت حیدریه، نیشابور، خلیل 
آباد، بردسکن، مشهد مقدس و سه تیم از کاشمر در دو 
بخش کمیته و کاتا شرکت کردن که در نهایت در بخش 
کمیته تیم کاشمر مقام اول، تیم خلیل آباد مقام دوم و 

تیم نیشابور به مقام سوم تیمی دست یافت.
 

افتتاح 25 خانه و زمین ورزش روستایی در 
خراسان رضوی

از  گفت:  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
 25 و  باز  رو  ورزشی  زمین   10 تاکنون  فجر  دهه  آغاز 
خانه ورزش در روستاهای این استان تجهیز و به بهره 

برداری رسید.
فرزاد فتاحی در این خصوص اظهار کرد: میز فوتبال 
دستی، میز شطرنج، میز پینگ پنگ، دارت، تاتامی، 
لوازمی  از جمله  و فوتسال  والیبال  فوتبال،  توپ های 
است که بین این خانه های ورزش روستایی توزیع شد.

ورزش  های  خانه  تجهیز  بــرای  اینکه  بیان  با  وی 
روستایی 50 میلیون ریال و زمین های ورزشی 20 تا 
از  داشت:  اظهار  است  شده  هزینه  ریال  میلیون   30
بهمن پارسال تا امسال 150 خانه ورزش روستایی در 
این استان تجهیز و به بهره برداری رسیده است. 15 
این  در  آینده  سال  آغاز  تا  نیز  روستایی  ورزش  خانه 

استان به بهره برداری می رسد.
 

درخشش مچ اندازان خراسان رضوی
 در کشور

تیم مچ اندازی جوانان استان در مسابقات قهرمانی 
مقام  به  دســت،  راســت  ورزشــکــاران  بخش  در  کشور 
نخست دست یافت و در بخش چپ دستان نیز بعد از 
مشترک  طور  به  شرقی  آذربایجان  و  گلستان  تیم های 
همراه با تیم تهران به مقام سوم دست یافت. تیم مچ 
اندازی امید خراسان رضوی نیز در راست دست، بعد 
از تیم های آذربایجان غربی و تهران بر سکوی سوم قرار 
گرفت و در بخش چپ دست هم بعد از تهران مقام دوم 

را از آن خود کرد. 

رئیس جدیدهیئت جودو مشهد معرفی شد
مراسم تودیع و معارفه رئیس هیئت جودو، جوجیستو 
و کوراش مشهد مقدس با حضور رئیس اداره ورزش و 
جوانان این شهرستان و جمعی از خانواده جودو خراسان 

رضوی برگزار شد.
اداره  رئیس  با حضور صالحی نژاد  که  مراسم  این  در 
ورزش و جوانان مشهد، حسین محمودی رئیس هیئت 
جودو استان و جمعی از پیشکسوتان، مربیان و داوران 
کل  اداره  جلسات  سالن  در  رزمی  رشته  این  برجسته 
حسن  شد،  برگزار  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش 
دوشنگی به عنوان رئیس جدید هیئت مشهد معرفی 

شد.
همچنین از زحمات سیدجواد رضویان و سیدعظیم 
و  ساماندهی  که  فعال  هیئت  پیشین  روسای  احمدی 
هدایت رشته های پرطرفدار جودو، جوجیتسو، کوراش 
برعهده دارد،  را در کالن شهر مشهد  و دفاع شخصی 

قدردانی شد.
گفتنی است، حسن دوشنگی سکاندار جدید هیئت 
جودو مشهد، هم اکنون مسئولیت کمیته شهرستان های 
پیشکسوت  مربیان  از  و  دارد  برعهده  را  استان  هیئت 
دارای حکم مربیگری درجه یک ملی این رشته ورزشی، 
کمربند مشکی دان 6 جودو و سوابق ارزنده ی اجرایی 
و فنی در این رشته رزمی به عنوان رئیس هیئت جودو 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در استان های اصفهان، 
یزد و چهارمحال بختیاری دردهه 70 و چندین سال دبیر 

انجمن کشتی باچوخه شهر مشهد است.
میزبانی  به  مشهد  باشگاه های  جودو  رقابت های   

شهرداری منطقه 9 مشهد برگزار شد
از  مشهد  کوراش  و  جوجیتسو  جودو،  هیئت  رئیس 
پایان رقابت های جودو باشگاه های مشهد با شرکت 200 
جودوکار نوجوان و جوان به میزبانی شهرداری منطقه 9 

مشهد برگزار شد.
مسابقات  گفت:  خبر  این  بیان  با  دوشنگی  حسن 
جودو باشگاه های مشهد 26 بهمن به میزبانی تربیت 
ورزشی  سالن  در  مشهد   9 منطقه  شهرداری  بدنی 

سرافرازان برگزار شد.
باشگاه های جودو  به حضور حداکثری  اشاره  با  وی 
افزود: 200 جودوکار نوجوان  این رقابت ها،  مشهد در 
و جوان 14باشگاه فعال مشهد در این رقابت ها شرکت 

کردند.
رئیس هیئت جودو، جوجیتسو و کوراش مشهد ادامه 
داد: در پایان این رقابت ها باشگاه آکادمی جودو ملی 
پوشان مشهد با 3مدال طال، یک نقره و یک برنز به مقام 
جوانان  باشگاه  رسید،  نوجوانان  سنی  رده  قهرمانی 
دست  دوم  مقام  به  برنز   4 و  3نقره  2طال،  با  اسالمی 
یافت، تیم های شهید وحدتی و فاتح نیز در این رده سنی 

مشترکا سوم شدند.

8 سال کی روش اینجا بود اما برداشت مناسبی از حضورش نداشتیم. یاد گرفته ایم که 
آدم ها را به ایران بیاوریم، از ما استفاده کنند و در نهایت ایران را ترک کنند

,,

فراهانی: نمی خواهیم از جام حذفی کنار برویم
گفت:  خـــودرو  شهر  پــدیــده  فوتبال  تیم  گلر 
اما  است،  پرمهره ای  و  قدرتمند  تیم  پرسپولیس 

نمی خواهیم به این زودی از جام حذفی کنار رویم.
تیمش  آتی  ــدار  دی خصوص  در  فراهانی  میالد 
برابر  در  حذفی  جام  نهایی  چهارم  یک  مرحله  در 
در  را  سختی  دیدار  کرد:  اظهار  تهران  پرسپولیس 
بازی  این  روی  را  تمرکزمان  تمام  اما  داریــم  پیش 
حذفی  جام  بعدی  مرحله  به  هم  تا  گذاشته ایم، 
برسیم و هم اینکه شکست قبلی مقابل پرسپولیس 

را جبران نماییم.

از  پرمهره ای است که  تیم  پرسپولیس  افزود:  وی 
حضور هوادارانش در این دیدار هم بهره خواهدبرد، 
از  هجدهم  برتر  لیگ  در  که  کــرده ایــم  ثابت  امــا 
می خواهیم  و  برخورداریم  باالیی  انگیزه  و  پتانسیل 

که این موفقیت ها ادامه دار باشد.
کلین شیت  دومین  ثبت  خصوص  در  فراهانی 
گفت:  شهرخودرو  پدیده  ترکیب  در  متوالی اش 
نتیجه  ثبت  همواره  من  بــرای  موضوع  مهمترین 
مناسب برای تیم است. به دنبال آمار و عددها نیستم 
را  دروازه  خوب،  نتیجه  ثبت  کنار  در  بتوانیم  اگر  اما 

هم به کمک مدافعین خوب پدیده شهرخودرو بسته 
سابقه  با  گلر  می شوم.  خوشحال  قطعا  داریــم،  نگه 
نفت  مقابل  تساوی  با  رابطه  در  شهرخودرو  پدیده 
آبادان  در  نفت  صنعت  با  بازی  کرد:  تصریح  آبادان 
می کنم  فکر  و  دارد  را  خودش  خاص  سختی های 
محسوب  بــدی  نتیجه  حریف،  زمین  در  تساوی 
نمی شود. امیدوارم بتوانیم در ادامه راه نیز به نتایج 
خوب خود ادامه دهیم. وی در خصوص مصدومیتش 
در  رقابت ها  به خاطر فشردگی  دیدار گفت:  این  در 
با گرفتگی عضله  از ناحیه ران  آبادان،  با نفت  دیدار 

مواجه شدم. مشکل خاصی امیدوارم نباشد و بتوانم 
در ادامه رقابت ها نیز در خدمت تیم و کادرفنی باشم.

اخبار
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان بینالود خبر داد؛
افتتاح پروژه آسفالت راه روستایی ساغشك 

شهرستان  شهرسازی  و  راه  اداره  رییس  حضور  با 
این  جمعه  امام  و  شاندیز  طرقبه  فرماندار  بینالود، 
شاغشك  روستایی  راه  آسفالت  پــروژه  شهرستان، 

شهرستان شاندیز به طول 1.2 کیلومتر افتتاح شد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل 
این مراسم رضا  راه و شهرسازی خراسان رضوی، در 
ناصری تاج ور رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان 
ساغشك  روستایی  راه  پروژه  اینکه  بیان  با  بینالود 
ضخامت  و  متر   5.5 عرض  و  کیلومتر   1.2 طول  به 
نیز  و  روستاییان  مشارکت  با  قیر  تناژ    0.6 آسفالت 
به اجرا در  تأمین قیر و نظارت اداره راه وشهرسازی  
آمد. وی افزود: هزینه عملیات خاکی که با مشارکت 
مردمی انجام شده است بالغ بر یکصد میلیون تومان 
امنیت،  آسفالته،  راه  این  از  برداری  بهره  با  که  بوده 
رونق صنعت کشاورزی، کاهش ترافیك و سوانح جاده 
روستاها  این  اهالی  برای  عمومی  رفاه  افزایش  و  ای 

فراهم می شود.
 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد:
پروژه های تجاری مشهد منطبق با ضوابط 

مجوزدار شدند
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: 
پروژه تجاری در مشهد وجود ندارد که خارج از ضوابط 
شهرسازی مجوز برای آن صادر شده باشد. محمدرضا 
حسین نژاد با بیان این مطلب، افزود: پروژه تجاری در 
مشهد وجود ندارد که خارج از ضوابط شهرسازی مجوز 
برای آن صادر شده باشد و برای پروژه جهان مال نیز 
منطبق با ضوابط طرح تفضیلی زمان خود مجوز صادر 
شده است. وی با اشاره به وجود برخی خواسته های 
خاص شهروندان توضیح داد: خواسته های خاص برای 
کمیسیون  به  کند،  پیدا  را  خود  قانونی  جایگاه  اینکه 
معماری  و  شهرسازی  معاون  می شود  ارسال   5 ماده 
در  خواسته  این  چنانچه  داد:  ادامه  مشهد  شهرداری 

کمیسیون ماده 5 مصوب شد، پروانه صادر می گردد. 
پروژه هایی  برای  کرد: تالش شده  بیان  حسین نژاد 
طرح  ضوابط  بر  منطبق  می شود،  صــادر  پروانه  که 

تفضیلی و کمیسیون ماده 5 باشد. 

گفت:  مشهد  شهر  جنوب  ارتفاعات  طرح  مدیر   
در طول 50 سال گذشته تعداد 80 روستا و به طور 
مشهد  کالن شهر  به  روستا   1.5 ساالنه  میانگین 

متصل شده است.
مشهد  اینکه  بیان  با  مشهدی  وثوق  کامران  سید 
افزود:  است،  ایران  شهر های  جاذب ترین  از  یکی 
خود  مرکز  به  را  چیز  همه  ویژگی  این  با  شهر هایی 
خود  نتوانند  افراد  که  صورتی  در  و  می کنند  جذب 
که  حاشیه  به  کنند،  هماهنگ  شهر  مرکز  با  را 
عمدتا متشکل از روستا هایی در حریم است، رانده 

می شوند.
حاضر  حــال  در  اینکه  بیان  با  مشهدی  وثــوق 
مشهد  فرسوده  سکونتگاه های  و  کانون ها  عمده 
اظهار  می دهد،  تشکیل  شده  متصل  روستا های  را 
منابع  فرسوده  بافت  این  بهسازی  طبیعتا  داشت: 
این  تکرار  از  جلوگیری  بــرای  و  دارد  نیاز  مالی 
در  تسریع  خواستار  تا  دارد  ضرورت  زا  آسیب  روند 

باشیم. مشهد  شهر  حاشیه  روستا های  ساماندهی 
وی با اشاره به وجود بافت فرسوده در روستا های 
زیرساختی  لحاظ  به  کرد:  تصریح  مشهد،  حاشیه 
مشکالت  مشهد  حاشیه  در  موجود  روستا های  نیز 
است  فرسوده  بافت  دارای  عمدتا  دارند،  بسیاری 
این  ساختمان های  پــذیــری  آسیب  موجب  کــه 
و  سیل  جمله  از  طبیعی  حوادث  برابر  در  مناطق 

می شود. زلزله 
گفت:  مشهد  شهر  جنوب  ارتفاعات  طرح  مدیر 
در  موجود  ساختمان های  بهسازی  و  ایمن سازی 
در  و  نیست  شهرداری  وظیفه  تنها  روستاها،  این 
است.  دولت  سهم  فرایند  این  منابع  تامین  اصل 
حریم  حاشیه  در  که  صنعتی  واحد های  از  بعضی 
و  رسمی  مجوز  فاقد  می کنند  فعالیت  مشهد 
قانونی هستند و همین باعث می شود تا مخاطرات 
بوده،  واحد ها  این  کارگران  متوجه  صنفی  و  ایمنی 
بحرانی  زمــان هــای  و  ــزوم  ل مواقع  در  همچنین 

از این واحد ها حمایت کرد. نمی توان 

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
مشهد با اشاره به اهمیت تعامل و هم افزایی در راستای 
استفاده و انتقال تجربیات میان شهرداری های کشور 
گفت: خوشبختانه از سال گذشته اتفاقات خوبی برای 
تحقق این مهم را شاهد بوده ایم از جمله ایجاد بانک 
انجام  پژوهش های  و  مطالعات  آن  در  که  اطالعاتی 
شده توسط شهرداری ها به اشتراک گذاشته می شود 
تا سایر شهرداری های کشور نیز امکان استفاده از آن 

را داشته باشند.
شهریار آل شیخ صبح دیروز در مراسم افتتاح دوره 
آموزشی "ظرفیت سازی مدیریت پسماند " که با حضور 
روستایی  و  شهری  برنامه ریزی  مطالعات  مرکز  رییس 
مدیران  و  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
شهرداری های  پسماند  مدیریت  سازمانهای  عامل 
کشور در مشهد برگزار شد، افزود: برگزاری دوره های 
آموزشی در حوزه های مختلف و بهره گیری از دانش و 
تجربه اساتید بین المللی یک امر ضروری بوده که باید 

به آن توجه شود.
افزایش بهره وری و انتقال تجربه

دوره هــای  برگزاری  از  ما  هدف  کــرد:  اضافه  وی 
"ظرفیت سازی  آموزشی  دوره  جمله  از  آموزشی 
مدیریت پسماند" که با حضور پرفسور یوشیدا، نماینده 
سازمان بین المللی جایکا ژاپن در حال برگزاری است، 
اساتید  دانش  و  تجربه  انتقال  و  بهره  وری  افزایش 

بین المللی است.
با  آموزشی  دوره های  زمانی  کرد:  تصریح  شیخ  آل 
سود   رسان  و  صرفه  به  بین المللی  اساتید  از  استفاده 

دوره ها  این  در  کشور  شهرداری های  همه  که  است 
مشارکت داشته و از این دوره های آموزشی در راستای 

مدیریت بهتر شهرها استفاده کنند.
انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
شهرداری مشهد با اشاره به اینکه ما برای اداره بهتر 
شهرها در بسیاری از موارد به تعامل و هم افزایی بیشتر 
نیاز داریم، ادامه داد: امیدواریم برگزاری چنین دوره ها 
و نشست های آموزشی باعث افزایش تعامالت در حوزه 

رونق مدیریت پسماند در سراسر کشور شود.
   واقعی شدن بهای پسماند 

رییس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: باید 
مشخصی  چهارچوب  در  پسماند  بهای  شدن  واقعی 

بررسی شود.

 مجیدعبدا...ی در این مراسم گفت: 73 درصد از 
جمعیت کشور در مناطق شهری و تنها 27 درصد در 

مناطق روستایی زندگی می کنند.
وی افزود: براساس آمار 60 میلیون نفر از جمعیت 
می کنند  زندگی  شهر  و 290  هزار  از  بیش  در  کشور 
که از این تعداد 24 میلیون نفر در 8 کالن شهر کشور 

حضور دارند.
رییس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: قطعا 
یکی از تاثیرات حضور این جمعیت در شهرها بر محیط 
زیست تولید زباله است که با وجود اقدامات مناسب 
که تاکنون انجام شده باید سیاست های ویژه ای را در 

خصوص بحث مدیریت پسماند دنبال کنیم. 
مدیریت  ایران  در  که  نهادی  اینکه  به  اشاره  با  وی 

پسماند  مدیریت  دارد  برعهده  را  زباله  جمع آوری 
پسماند  مدیریت  واقع  در  افزود:  هستند،  شهرداریها 
از آشپزخانه شهروندان آغاز و تا زمان بازیافت و دفع 

زباله ها ادامه دارد.
دفع  و  بازیافت  جمع آوری  داد:  ادامــه  عبدا...ی 
زباله ها هزینه زیادی دارد لذا نیاز است واقعی شدن 
مناسب  چهارچوب های  در  پسماند  جمع آوری  بهای 
دریافت  بحث  کشور   98 بودجه  در  که  شود  بررسی 
مخرب  کاالهای  تولیدکنندگان  و  صنایع  از  جریمه 
مطرح شده که امیدواریم در مجلس به تصویب برسد.

رییس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با تقدیر از 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد اضافه کرد: 
برگزاری دوره های آموزشی بین المللی کار پر زحمت 
و سختی است این کار را مدیریت پسماند شهرداری 

مشهد در زمانی محدود و به خوبی انجام داد.
اعزام 3 گروه برای آموزش مدیریت پسماند در ژاپن

همچنین در ادامه این مراسم ابوالفضل کریمیان، 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد 
حوزه  در  آموزشی  دوره هــای  برگزاری  در  گفت:  نیز 
مدیریت پسماند اقدامات خوبی از جمله استفاده از 
ژاپن  جایکای  بین المللی  سازمان  آموزشی  دوره های 

انجام شده است.
وی تصریح کرد: در این راستا تاکنون 3 گروه برای 
ژاپن  به  پسماند  مدیریت  حوزه  به  مربوط  آمــوزش 
فرا  را  زباله سوزی  با  ارتباط  در  آموزش هایی  و  اعزام 

گرفته اند.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد در دوره آموزشی سازمان مدیریت پسماند خبر داد:

ایجاد بانک اطالعات پژوهشی شهرداری ها
خبر

80 روستا طی50 سال گذشته به مشهد متصل 
شده اند

شهردار منطقه 5 با اشاره به آمار از ابتدای امسال اعالم کرد:

پیشگیری از 5 هزار تخلف ساختمانی 
شهردار منطقه5 از پیشگیری بیش از5 هزار مورد 
بیش  ارسال  و  اخطاریه  ؛ صدور  تخلف ساختمانی  
از 948 مورد تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده 
100 قانون شهرداری ها در دخ ماهه نخست امسال 

خبر داد.
 حسین عبدا... زاده در گفت و گو با صبح امروزبا 
بیان این مطلب افزود: همواره رویکرد ما در مقابله 
در  اما  است  بوده  پیشگیرانه  تخلفات ساختمانی  با 
به  رسیدگی  مرجع  قانون  طبق  تخلف  بروز  صورت 
شهرداری  قانون  صد  ماده  کمیسیون  تخلفات  این 
هاست و ما در برخورد با این تخلفات و حفظ حقوق 

حقه شهر و شهروندان  قانون را اجرا خواهیم کرد. 

مند  ضابطه  اصولی،  ساز  و  افزود:ساخت  وی 
کیفیت  حفظ  عامل  شهرسازی  قوانین  رعایت  و 
سیمای بصری شهر و جلوگیری از مشکالت شهری 
به عنوان  توسعه شهری متناسب  و  آینده است   در 
مورد  همواره  شهرداری  اهداف  مهمترین  از  یکی 
در  ابنیه  هرگونه  ساز  و  ساخت  و  است  بوده  توجه 
و  اصــول  رعایت  مستلزم  شهری  محدوده  داخــل 

مقررات خاص مهندسی و شهرسازی است 
شهری  :مدیریت  کرد  تصریح  منطقه5   شهردار 
بسته  تفسیر  دنبال  به  هرگز  مشهد   5 منطقه  در 
دنبال  به  امکان  حد  تا  و  نیست  شهرسازی  قوانین 
شهروندان  درخواست های  اجابت  در  تسهیل 

از  بسیاری  در  راستا  همین  در  و  هستیم  و  بوده 
قانون  در  شده  پیش بینی  شرایط  دارای  که  موارد 
رسیدگی  فنی  کمیته  و  نظارتی  کمیته  در  را  باشد 
با  شهروندان  مطالبات  تا  می کنیم  پاسخگویی  و 
و حفظ   ، انجام شود  وقت  اتالف  و  کمترین هزینه 
سرمایه های مردمی برای ما بسیار مهم است و همه 
سعی ما در این منطقه در درجه اول این است که 
و  شهروندان  با  تعاملی  و  سازنده  فضایی  ایجاد  با 
زندگی  کیفیت  ارتقاع  و  توسعه  رشد،  به  سازندگان 
نظارت  با  دوم  درجه  در  و  کنیم  کمک  شهرنشینی 
ساختمانی  تخلف  هرگونه  بروز  از  مستمر  و  دقیق 

نماییم.  جلوگیری 

با  و قاطع  به برخورد جدی  با اشاره  عبدا...زاده  
هرگونه ساخت و ساز های غیرمجاز در سطح منطقه 
بیشترشهروندان   تعامل  و  تخلفات  این  کاهش   از 
ــزود:  اف ادامـــه  در  و  داد  خبر  ــاری  ج ــال  س طــی 
تخلفات،  جهت  اخطاریه  صدور  مورد  تعداد2130 
3047 مورد جلوگیری از تخلف ساختمانی، 1098 
ارسال  غیرمجاز،  واحدهای  پلمپ  پیگیری  مورد 
جمله  از  صد،  مــاده  کمیسیون  به  1555پــرونــده 
اقدامات انجام شده  بوده و ساخت و ساز اصولی، 
ضابطه مند و رعایت قوانین شهرسازی عامل حفظ 
کیفیت سیمای بصری شهر و جلوگیری از مشکالت 

شهری در آینده  است. 

خدمات  کمیسیون  رئیس 
و  سالمت  بهداشت،  شهری، 
اسالمی  شـــورای  زیست  محیط 
شهر مشهد از وعده شهردار مشهد برای اختصاص مبلغ 
مناسبی بین 50 تا 100 میلیارد تومان برای جداسازی 

شبکه آب شرب از آب خام خبر داد.
بودجه  الیحه  خصوص  در  شهری  حاجیان  محمد 
شهری،  خدمات  بخش  در  مشهد  شهرداری   98 سال 
این  در  اظهارکرد:  زیست  محیط  و  سالمت  بهداشت، 
زمینه تاکید ویژه ای بر روی مباحث مربوط به آب و تامین 
سبز  فضای  آبیاری  حوزه  در  ویژه  به  آبی  پایدار  منابع 
شده است. وی با اشاره به جلسه ای که اعضای شورای 
اسالمی شهر مشهد با شهردار داشته اند، ادامه داد: آن 
چیزی که در این جلسه با آقای شهردار به توافق نسبی 

رسیدیم این بود که کار اجرای شبکه جداسازی آب شرب 
از خام حداقل تا پایان این دوره شهری به یک حد بلوغ و 

از حیث اجرایی به یک وضعیت قابل قبولی برسد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سالمت 
و محیط زیست شورای اسالمی شهر مشهد با بیان این 
به پیشرفتی 90  پایان این دوره  تا  باید  که این موضوع 
درصدی برسد، خاطرنشان کرد: شهردار مشهد نیز این 
وعده را داده که مبلغ قابل قبولی بین 50 تا 100 میلیارد 

تومان به این حوزه اختصاص دهد.
در شهر مشهد متوسط بارندگی سالیانه حدود 253.2 
میلی متر است که آن نیز باتوزیع نامناسب زمانی ومکانی 
همراه است. فضای سبز احتیاج به آبیاری دارد که با این 
ویژگی اقلیمی در مشهد وضعیت منابع آب بعنوان عامل 

بازدارنده و محدود کننده فضای سبز تلقی می شود. 

اقتصادی،  کمیسیون  رئیس 
مشارکت های  و  سرمایه گذاری 
گفت:  مشهد  اســالمــی  شــورای 
در  روستا  هر  ای  منطقه  های  مزیت  از  استفاده 
آبادانی آن نقش بسزایی دارد و نگاه توانمند سازی 

به روستاهای حاشیه شهر مشهد داریم.
احمد نوروزی با بیان اینکه هر یک از این روستا ها 
گفت:  است،  متمایزی  امکانات  و  موقعیت  دارای 
می توان  آن  پتانسیل  اقتضای  به  روستا ها  این  در 
کــشــاورزی،  ــروری،  ــپ دام تولیدی،  مجتمع های 
ایجاد  زینتی،  گیاهان  کشت  و  گلخانه ها  توسعه 
از  و...  آموزشی  تفریحی،  مجموعه های گردشگری، 

اراضی موجود استفاده مطلوب کرد.
برای  اقتصادی  انتفاع  ایجاد  با  داد:  ادامه  وی 

اشتغال  ایجاد  بر  مناطق، عالوه  این  اراضی  مالکان 
و درآمدزایی برای ساکنان، از تغییر کاربری زمین ها 
خواهد  جلوگیری  نیز  غیرمجاز  ساز های  و  ساخت  و 
شناخته  رسمیت  بــه  حاشیه  روســتــا هــای  و  شــد 

می شوند.
کم  و  پیرامونی  مناطق  ــژه  وی کمیسیون  عضو 
مهم ترین  گفت:  مشهد  اسالمی  شورای  برخوردار 
به عنوان  روستا ها  این  بــرای  که  است  این  نکته 
زندگی  آن  درون  زیــادی  افــراد  کــه  مجموعه ای 
بهبود  جهت  در  برنامه هایی  و  طــرح  می کنند، 
بازدهی  منظور  به  و  درآورده  اجرا  به  زندگی  شرایط 
به  را  خود  تالش  و  امکانات  تمامی  آن،  حداکثری 

می گیریم. کار 

از  مشهد   2 منطقه  شهردار 
میلیارد  یک  به   نزدیک  اعتبار 
تجهیزات  نصب  و  تهیه  برای  ریالی 
ترافیکی در منطقه کم برخوردار توس خبر داد و گفت: 
مهم  های  اواویت  از  برخوردار  کم  مناطق  به  رسیدگی 
شهرداری است در همین راستا منطقه 2 با هزینه  97 
میلیون ریالی اقدام به  تهیه و نصب تجهیزات ترافیکی 
در جهت افزایش ایمنی تردد عابران و خودروها در بلوار 
توس نموده است. جالل قربانی افزود: از ابتدای سال 
تا کنون 2500 عدد  تجهیزات ترافیکی در معابر اصلی 
و فرعی بلوار توس نصب شده است. وی ادامه داد: این 
تجهیزات شامل رفلکتور سرامیکی، استوانه ایمنی ،گل 

میخ ، بشکه ضربه گیر وچشم گربه ای است.
این تجهیزات  اعتبار نصب  شهردار منطقه 2 مشهد 

این  افــزود:  و  کرد  عنوان  ریال  میلیون  بر 250  بالغ  را 
تجهیزات در معابر اصلی و فرعی بلوار توس و در جهت 

حفظ و تامین امنیت شهروندان منطقه نصب شده اند.
و  اطالعاتی  های  تابلو  نصب  و  تهیه  داد:  ادامه  وی 
انتظامی نیز در دستور کار شهرداری بود که از ابتدای 
سال تا کنون  تعداد 150 عدد در این بلوار نصب شده 

است.
عالئم  همچنین  ــلــوار  ب ــن  ای در  گــفــت:  قربانی 
هشداردهنده در محل تردد عابرین پیاده و سرعتگیرها 

و راستگردهای معابر نیز  نصب شده است. 
وی به 20 هزار مترطول خط کشی محوری با رنگ سرد 
در این بلوار اشاره کرد و گفت: عالوه بر خط کش های 
عابر پیاده، 250 متر مربع از سرعتگیر های آسفالتی نیز 

با رنگ سرد و دوجریی ترافیکی رنگ آمیزی شده است.

اعتبار یک میلیارد ریالی نصب تجهیزات ترافیکی بلوار توسنگاه توانمند سازی به روستا های حاشیه مشهداختصاص حدود100 میلیارد تومان برای جداسازی آب شرب از خام

ششمین تور قطار گردشگری با 90 نفر گردشگر از مبدا 
امروز  صبح  گزارش  به  شد.   نیشابور  وارد  مقدس  مشهد 
محمداسماعیل اعتمادی رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع 
دستی و گردشگری نیشابور با اعالم این مطلب افزود: به 
همت شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری فردوسی سیر 
مشهد و با همکاری هتل چهارستاره امیران و شرکت خدمات 

نفر  نود  تعداد  امیران،   امیرگشت  و گردشگری  مسافرتی 
گردشگر بوسیله یک رام قطار ویژه گردشگری وارد نیشابور 
شده و با شاخه های گل مورد استقبال تعدادی از مدیران و 
فعاالن جامعه گردشگری قرار گرفتند. وی افزود: بازدید از 
اماکن گردشگری، خرید سوغات و صنایع دستی ، حضور در 
اقامتگاه بومگردی شاغالم و نیز صرف شام در هتل مجلل و 
چهار ستاره امیران از برنامه های این تور گردشگری در مدت 

حضور در نیشابور است.

نمایشگاه  گفت:  ــارا  ت هلدینگ  عامل  مدیر 
های  ظرفیت  ــه  ارائ ــرای  ب فرصتی  گردشگری 
استان  هر  اقامتی  های  توانمندی  و  گردشگری 

است.
بین  نمایشگاه  حاشیه  در  عطار  فریدالدین 
المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران با بیان 
و  گفت  امکان  نمایشگاه  این  افزود:  مطلب  این 

گوی رو در رو با مخاطبان را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: یکی از مهم ترین اقدامات ما در 
آژانس  و تاسیس  اروپایی  حوزه جذب گردشگران 
مسافرتی در شهر مادرید است که این هلدینگ در 
نیز  برنامه ریزی است که در شهر استانبول  حال 
آژانس مسافرتی دیگری برای جذب گردشگران از 

ترکیه تاسیس کند.
گردشگر  جــذب  ضـــرورت  بــه  اشـــاره  بــا  وی 
کرد:  اظهار  ایران  اقتصاد  تقویت  برای  خارجی 
گردشگری  توسعه  برای  هلدینگ  این  همچنین 
بویژه جذب گردشگر خارجی از کشور آمریکای 
و  آرژانتین   ، برزیل  جمله  از  جنوبی  و  مرکزی 
نهایی  مذاکرات  و  دارد  ای  ویژه  برنامه  مکزیک 
انجام  ها  کشور  این  از  گردشگر  ورود  برای  نیز 

شده است .
های  ظرفیت  بین  پیوندی  باید  بیان  با  عطار 
تاریخی و گردشگری ایجاد کنیم، گفت: از برنامه 
های این هلدینگ احیاء ابنیه های تاریخی کشور 
به  عرضه  برای  سنتی  های  هتل  به  آن  تبدیل  و 
اولین  در  که  است  خارجی  و  داخلی  گردشگران 
گام مذاکرات مقدماتی را برای احیاء یک کاروانسرا 

انجام شده است.  
در  هتل  سه  شامل  تارا   گردشگری   هلدینگ 
مشهد، و یک هتل در تهران و 2 مجموعه آژانس 

مسافرتی پریسا توس در ایران و اسپانیا است.

خبر

خبر

ششمین تور قطار گردشگری وارد نیشابور شد

مدیر عامل هلدینگ تارا در نمایشگاه بین المللی گردشگری 
و صنایع وابسته تهران مطرح کرد:

نمایشگاه فرصتی برای ارائه ظرفیت 
های گردشگری و توانمندی های 

اقامتی هر استان است

 شهردار منطقه شش از تسطیح و همسطح سازی 
معبر خاکی حد فصل شهرک شهیدان رجایی و باهنر 

به منظور رفاه حال شهروندان خبر داد.
به گزارش صبح امروز حجت اله حیدری در رابطه با 
تماس های شهروندان در خصوص مشکالت به وجود 
آمده به واسطه بارندگی های اخیر در جاده حد فاصل 
شهرک شهیدان رجایی و باهنر عنوان کرد: عملیات 
سال  ماه  دی  اواخر  از  مسیر  این  بهسازی  اجرایی 
جاری و با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد ریال در دستور 

کار منطقه شش قرار گرفته است.
وی ادامه داد: جاده خاکی مجاور نیز به جهت رفت 
مورد  پروژه  این  اجرای  زمان  در  نقلیه  وسایل  آمد  و 
استفاده قرار میگیرد که در پی بارش های اخیر باعث 
ایجاد نارضایتی از سوی شهروندان شده است که در 
همین راستا طی روز جاری اداره فنی و عمران منطقه 

اقدام به تسطیح و همسطح سازی این معبر خاکی و 
رفع نقاط آبگیر در این محدوده نموده است.

عملیات  برای  کرد:  تاکید  شش  منطقه  شهردار 
اجرایی بهسازی و آسفالت جاده حد فاصل شهرک 
بینی  زمان پیش  ماه  باهنرهفت  و  شهیدان رجایی 
شده اما به جهت تسهیل در عبور مرورشهروندان و 
رفاه حال زائران و مجاوران گرامی پروژه مذکورتا پایان 

سال جاری تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید .
اصالح گذرگاه های عابر پیاده در بلوار حر منطقه 
همین  به  کرد:  تاکید  شش  منطقه  شهردار  شش 
منظور و در راستای تسهیل در عبور ومرور شهری و 
افزایش ایمنی شهروندان 18 نقطه از بلوار حر طبق 
طرح مصوب اصالح و گذرگاههای عابر پیاده بهسازی 

و استاندارد سازی شد.
و 500  میلیارد  از 1  بیش  اعتباری  صرف  به  وی 

و  کرد  اشاره  طرح  این  اجرای  جهت  ریال  میلیون 
گفت: جهت افزایش ایمنی خط کشی عابر پیاده نیز 

در محلهای مذکور صورت پذیرفته است .
برای  منطقه  های  پیگیری  به  همچنین  حیدری 
احداث پل عابر پیاده در بلوار حر اشاره کرد و گفت: 
سازمان  اختیار  در  هوایی  پل  احداث  مراحل  کلیه 
حمل و نقل و ترافیک و سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشاورزی است و منطقه دخل و 
تصرفی در آن ندارد، اما به جهت رفاه حال شهروندان 
پیگیری های مکرر از سمت منطقه انجام شده که 
ماحصل آن تایید دو نقطه در بلوار حر از جمله حر یک 

و حر 17 برای احداث پل هوایی است.
به منظور  به اقدامات منطقه شش  وی همچنین 
تسریع در کار اشاره کرد و گفت : معارضات موجود 
از جمله دکل برق و هرس درختان در دو آدرس ذکر 

شده برطرف شده است وبتن ریزی پایه ها نیز صورت 
گرفته و تنها منتظر نصب پل هوایی از سوی سازمان 

حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد هستیم.
یادآور شد : عالوه  پایان  شهردار منطقه شش در 
بر اقدامات فوق چندین مورد اصالح هندسی نیز به 
منظور روان سازی ترافیک و رفاه حال شهروندان در 

بلوار حر اجرایی شده است .

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری 
تدوین  تهیه  هم اندیشی  جلسه  برگزاری  از  مشهد 
آموزشی سال 98 و آخرین دستورالعمل های ابالغی با 
حضور کلیه مسئولین ادارات برنامه ریزی و کارشناسان 
های  شرکت  و  سازمانها  مناطق،  ستاد،  ــوزش  آم

شهرداری مشهد خبر داد. 
هدا پیروی در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت و 
ارتقاء سطح دانش فنی و آموزشی پرسنل شهرداری، 
اخذ استاندارد ISO10015 در حوزه آموزش شهرداری 

را به خانواده آموزش شهرداری تبریک گفت . 
شده  اخذ  امتیازات  از  آماری  ذکر  به  ادامه  در  وی 

مزایای  و  گروه  ارتقاء  در  مشهد  شهرداری  پرسنل 
انگیزشی اشاره کرد و اظهار داشت: در سال 97 تعداد 
308 نفر از همکاران موفق به بهره مندی از امتیازات 
تعجیل در ارتقاء گروه و 915 نفر از پرسنل شهرداری 

موفق به بهره مندی از مزایای انگیزشی شدند. 
پایش  اهمیت  بر  تاکید  ضمن  ــه  ادام در  پیروی 
اثربخشی آموزش توسط مسووالن آموزش شهرداری 
بیان  و  کرد  تمدید  جاری  سال  پایان  تا  را  آن  مهلت 
کرد: به روزرسانی پرسشنامه های اثربخشی دوره های 
سطح  از  اعم  سطوح  کلیه  در  شهرداری  آموزشی 
واکنش، سطح یادگیری) پیش آزمون- پس آزمون(، 

سطح رفتار- فراگیر ، سطح رفتار سرپرست برای صدور 
گواهینامه ها الزامی است . 

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری 
صورت  به  گواهینامه  ــدور  ص خصوص  در  مشهد 
الکترونیکی نیز توضیح داد: در سال 97 پس از اتمام 
دوره و ثبت نمرات فراگیران می بایست طی بازه زمانی 
مشخص شده نسبت به تکمیل فرم های ارزیابی اقدام 
تکمیل  از  پس  است  بدیهی  که  گرفت  می  صورت 
صورت  به  گواهینامه  صدور  فرآیند  ارزیابی  فرم های 

الکترونیکی انجام خواهد شد. 
تقویم  تدوین  الزامات  مهمترین  از  برخی  به  وی 

آموزشی سال 98 اشاره کرد و گفت: استخراج عناوین 
نیازسنجی  ارسالی  فایل  از  درخواستی  ــای  دوره ه
تکمیل  طریق  از  جدید  دوره  پیشنهاد  مصوب، 
مدرسان  معرفی  آموزشی،  ــای  دوره ه تفصیلی  فرم 
پیشنهادی جهت هر دوره آموزشی، اعالم نیاز رابطان 
با  وابسته  سازمان های  و  شهرداری  مناطق  آموزش 
نیازهای  بندی  جمع  مربوطه،  معاونت  هماهنگی 
تایید  اخذ  و  آمــوزش  به گروه  ارســال  و  هر مجموعه 
کمیته برنامه ریزی و تعالی حوزه مدیریتی و ... جزو 
مهمترین الزاماتی است که روسای ادارات برنامه ریزی 

و کارشناسان آموزش الزم است به آن اهمیت بدهند. 

شهردار منطقه شش  از تسطیح و همسطح سازی معبر خاکی حد فاصل شهرک شهیدان رجایی و باهنر خبر داد:
عمران درحاشیه 

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد خبر داد:
تهیه و تدوین تقویم آموزشی سال 98 شهرداری مشهد

خبر

خبر

خبر

اخبار
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به  ــون  ــی ــان روح از  بــرخــی  ــرا  چ  

 

می روند؟ اروپایی  پایتخت های 
اهواز  جمعه  امــام  جزایری  موسوی  ــت ا...  آی
اما  برگشته،  سفر  از  کــه  اســت  روزی  چند 
این  نمی شود.  تمام  سفر  ایــن  حاشیه های 
مورد  در  وی  جالب  روایــت  از  گذشته  ماجرا 
موضوعات  لندن؛  خیابان های  در  حجاب 
مجازی  فضای  کاربران  بین  ذره  زیر  را  بسیاری 
یک  و  لندن  چرا  اینکه  مثال  است.  داده  قرار 
حواشی  شدن  دار  ادامه  نه؟  آفریقایی  کشور 
ــرای  ب خــوبــی  بهانه  سفر  ــن  ای مــحــور  ــول  ح
به  مذهبی  مبلغان  و  علما  اعزام  روند  بررسی 
مدرس  غرویان  محسن  است.  دیگر  کشور های 
این  در  »آزادی«  با  گفتگو  در  قم  علمیه  حوزه 
سازمان  و  نهاد  »چندین  داد:  توضیح  بــاره 
سفر های  نــوع  ایــن  ــزی  ری برنامه  مسئولیت 
یکی  دارند.  عهده  به  را  مبلغان  اعزام  و  تبلیغی 
که  است  اسالمی  تبلیغات  سازمان  آن ها  از 
از  خارج  به  طریق  آن  از  بار  چند  خودم  بنده 
ارتباطات  و  فرهنگ  اعزام شدم. سازمان  کشور 
را  علما  و  ــزی  ری برنامه  را  سفر هایی  از  نیز 
و  همایش ها  در  شرکت  مثل  امور  انجام  برای 
من  اعزام می کند.  از کشور  به خارج  سخنرانی 
رفتم«.  ژاپن  به  سازمان  این  طرف  از  خودم 
دیگر  کشور های  »در  اینکه  به  اشــاره  با  وی 
وجود  مذهبی  مبلغان  اعزام  برای  واحدی  نیز 
گاهی  نیز  مراجع  دفاتر  و  »بیوت  گفت:  دارد« 
از  را  سفر ها  و  می کند  فعالیت  زمینه  این  در 
وی  گفته  به  می کنند«.  پشتیبانی  مالی  لحاظ 
و  محرم  رمضان،  ماه  در  مذکور  سفر های  اغلب 
فاطمیه  ایام  مثل  مذهبی  مناسبت های  و  صفر 
معمول  ایام  در  که  است  ممکن  البته  است. 

/آزادی انجام شود.  نیز سفری  سال 
ماجرای  و  پلیس  هوایی  شلیک   

 

 
گشت اخالقی در شرق تهران چه بود؟

که  شــده  منتشر  مجازی  فضای  در  فیلمی 
گشت  ماموران  تذکر  هنگام  می دهد  نشان 
تعدادی  بدحجاب،  بانوان  به  اخالقی  امنیت 
می آیند  رویداد  این  محل  به  نیز  شهروندان  از 
فیلم  این  در  می شوند؛  درگیر  ماموران  با  و 
می رسد.  گوش  به  نیز  هوایی  شلیک  صدای 
تلفن  گوشی  با  که  دقیقه ای  یک  فیلم  این  در 
که  می گوید  شهروندی  شــده،  گرفته  همراه 

با  شهروندان  برخی  بین  درگیری  نتیجه  در 
کنده  جا  از  ون  خــودرو  دِر  انتظامی،  عوامل 
با  تماس  در  و  موضوع  این  دنبال  به  می شود. 
پایتخت،  پلیس  رسانی  اطالع  واحد  مسئوالن 
آن  زمان  و  گرفت  قرار  تایید  مورد  رویداد  این 
از  یکی  شــد.  اعــالم  شــب(  )جمعه  دیشب  را 
گشت  ماموران  داد:  توضیح  انتظامی  متولیان 
و  پوشش  که  جوان  خانم   2 به  اخالقی  امنیت 
بعد  که  دادند  تذکر  نداشتند  مناسبی  حجاب 
آنان  دور  شهروندان  از  تعدادی  دقیقه  چند  از 
شوند.  خانم   2 آن  انتقال  مانع  تا  شدند  جمع 
کار  در  جوان  چند  میان  این  در  وی  گفته  به 
برای  نیز  ماموران  و  کردند  ایجاد  اخالل  پلیس 
هوایی  شلیک  به  مجبور  افراد،  کردن  متفرق 

شدند.
توسعه  برای  اقدامی  چینی ها  زنگنه:   

اند انجام نداده  11 پارس جنوبی  فاز 
درصد   81 اینکه  وجــود  با  گفت:  نفت  وزیــر 
به صورت  پارس جنوبی   11 فاز  توسعه  قرارداد 
چین   )CnPC( سی  پی.  ان.  سی.  به  رسمی 
برای  اقدامی  شرکت  این  اما  شــده،  منتقل 
بیژن  اســت.  نــداده  انجام  پــروژه  این  توسعه 
نامدار زنگنه در تشریح آخرین وضعیت قرارداد 
81 درصد  11 پارس جنوبی، گفت:  توسعه فاز 
به صورت  پارس جنوبی   11 فاز  توسعه  قرارداد 
رسمی به سی. ان. پی. سی چین منتقل شده 
و مذاکراتی با این شرکت انجام شده تا مشخص 
بر  می کند.  چه  اجــرا  بــرای  شرکت  این  شود 
بین  کنسرسیوم  یــک  قـــرارداد،  ایــن  ــاس  اس
بود  ایجاد شده  فرانسه  توتال  به رهبری  المللی 
چین  نفت  ملی  شرکت  المللی  بین  شاخه  که 
)سی. ان. پی. سی( و پتروپارس ایران اعضای 
به  توتال  سهم  می دادند.  تشکیل  را  آن  دیگر 
قرارداد  این  در  کنسرسیوم  این  رهبر  عنوان 
شرکت  المللی  بین  شاخه  بود.  درصد   50.1
ترتیب  به  نیز  ایران  پتروپارس  و  چین  نفت  ملی 
اساس  بر  داشتند.  سهم  درصد   19.9 و   30
شرکت  توتال،  رفتن  کنار  صورت  در  قــرارداد 
را  فرانسوی  شرکت  این  سهم  چین  نفت  ملی 
کنسرسیوم،  رهبر  عنوان  به  و  گرفته  اختیار  در 
از این  با توجه به خروج توتال  فعالیت می کند. 
سهام  اکنون  آمریکا،  تحریم های  علت  به  فاز 
اختیار  در  جنوبی  پارس   11 فاز  در  شرکت  این 

قرار گرفته است. ان. پی. سی چین  سی. 

مطهری:  علی  به  کیهان  تند  حمله   
امام  برای  که  کرده  غلط  و  بیجا  بسیار 

می کند تکلیف  تعیین 
جعلی  ادعــای  مطهری  علی  نوشت:  کیهان 
نیز درباره نهضت  و  به منتظری  امام  نامه  بودن 
این  من  منظور  گفت:  و  گرفت  پس  را  آزادی 
 )!( نبود  امام  از  نامه  دو  این  ای کاش  که  بود 
علی  می خوانیم:  یادداشت  این  از  بخشی  در 
تعیین  که  می کند  غلط  و  بی جا  بسیار  مطهری 
چه  و  می نوشته  باید  چه  امام  می کند  تکلیف 
سر  از  )نعوذبا...(  ایشان  نامه  یا  نمی نوشته 
دلخوری و شرایط جسمی و... بوده است. این 
امیرمومنان  والیت  منکر  روش  همان  رویکرد 
خواستار  )ص(  پیامبراعظم  وقتی  که  است  )ع( 
فرمانی  انشای  برای  کاغذ  و  قلم  کردن  حاضر 
البته  کرد!  جسارت  )ص(  پیامبر  به  شد،  مهم 
است  مــزاج  دمدمی  مطهری  علی  اینکه  در 
هرهری مسلک،  آدم  اینکه  اما  نیست،  تردیدی 
نفس  به  قیاس  و  جسارت  )ره(  امام خمینی  به 
از  باید  و  نیست  پذیرفته  عنوان  هیچ  به  کند، 
تخلفات  به  و هیئت رسیدگی  قوه قضائیه  سوی 
گفتنی  شــود.  واقــع  پیگرد  مــورد  نمایندگان 
درهــم  ــرور  غ بــا  را  بالهت  نیز  خــوارج  اســت 
)ع(  علی  امام  داشتند  توقع  و  بودند  آمیخته 
که  امامی  نه  باشد،  آن ها  مزاجی  دم دمی  پیرو 
البد  کنند.  تبعیت  دیگران  و  بدهد  فرمان  باید 
ده ها  حال  به  تا  بود  مطهری  علی  امثال  به  اگر 
آمریکا  و  لیبرال ها  و  منافقین  به  را  مملکت  بار 
بودند،  شــده  بــزک  برجام  در  که  انگلیس  و 

می فروختند.
احمدی نژاد:  اول  معاون  داوودی،   

بدتر است ترکمنچای  از   FATF
گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
کنیم  کم کاری  اگر   FAtF ماجرای  همین  در 
و  پرکاری  باید  ما  می برند،  و  می زنند  آقایان 
کم کاری  اگر  حاال  ندهیم،  اجازه  و  کنیم  تالش 
به  را  ترکمنچای  از  بدتر  قــرارداد  این  و  کنیم 
به  ربطی  و  هستیم  مقصر  ما  کردند  تحمیل  ما 
خاطرنشان  داودی  ندارد.  نظام  ارشد  مدیریت 
مرتبط  نظام  ارشــد  مدیریت  به  نباید  کــرد: 
ما در آن مقطع  به واسطه کم کاری  این  بدانیم 
و  فعال  حاضر  حال  در  می گویم  من  و  بــوده 
ماجرای  همین  در  شویم  وارد  و  باشیم  پرکار 
FAtF نیز اگر کم کاری کنیم آقایان می زنند و 

اجازه  و  کنیم  تالش  و  پرکاری  باید  ما  می برند، 
قرارداد  این  و  کنیم  کاری  کم  اگر  حاال  ندهیم، 
ما  کردند  تحمیل  ما  به  را  ترکمنچای  از  بدتر 
نظام  ارشد  مدیریت  به  ربطی  و  هستیم  مقصر 

ندارد.
اعضای  اکثر  مثل  شبستری:  آیت ا... 

هستم پالرمو  مخالف  مجمع 
جزئیات  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
را  پالرمو  درباره  تشخیص  مجمع  امروز  جلسه 
عضو  شبستری  محسن  ا...  آیت  کرد.  تشریح 
با  گفتگو  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
به  او  از  که  رسانه ها  برخی  ادعای  رد  با  تسنیم 
گفت:  بودند،  کرده  یاد  پالرمو  موافق  عنوان 
به  و  هستم  و  بوده  پالرمو  مخالف  ابتدا  از  بنده 
در  حتی  و  نبوده ام  پالرمو  موافق  عنوان  هیچ 
صحبت  پالرمو  مخالف  عنوان  به  امروز  جلسه 
تالش  به  اشــاره  با  شبستری  ــت ا...  آی کــردم. 
در  پالرمو  تصویب  برای  مسئولین  برخی  وافر 
کرد  تصریح  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
مجمع  اکثر  ــراد،  اف ایــن  تــالش  علی رغم  که 
مغایر  را  پالرمو  تصویب  نظام  مصلحت  تشخیص 

می دانند. ملی  منافع  با 
زمان  در  ــی  ارزش جگردار های    

بودند؟ کجا  احمدی نژاد 
مثل  بــرجــام  گفت:مخالفان  لــیــالز  سعید 
کنوانسیون  مخالفان  و   FAtF مخالفان 
ایران  انزوای  در  مصالحشان  و  منافع  پالرمو، 
دلشان  بگوییم  کــه  نیست  ایــن طــور  ــت.  اس
این  عضو  وقتی  شما  می سوزد!  ارزش ها  برای 
که  معناست  این  به  نباشید،  کنوانسیون ها 
ندارید.  حضور  بین المللی  جامعه  در  اصال 
دولت  در  که  هستند  کسانی  همان  این ها 
احمدی نژاد صد تا بدتر از این را تحمل و تأیید 
آقای  که  کرده اید  فراموش  شاید  می کردند. 
عربی  متحده  امــارات  پرچم  زیر  احمدی نژاد 
دونالد  -نه  مبارک  حسنی  اگر  گفت:  و  نشست 
و  متحده  ایاالت  نه  کسینجر،  هنری  یا  ترامپ 
دست چندم-  نوکران  از  یکی  اسرائیل  حتی  نه 
هواپیما  سوار  من  دهد  اجــازه  من  به  امشب 
یا  گفت:  را  این  می آیم.  مصر  به  و  می شوم 
ارزش ها  جگرداران  و  جگرسوزان  این  نگفت؟ 
کوچک ترین  اتفاق  این  درحالی که  بودند  کجا 
بخواهد  که  کشوری  و  ندارد  ارزش ها  به  ربطی 
با  بتواند  باید  باشد،  داشته  صادرات  و  واردات 

کند. کار  بین المللی  جامعه 
مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس  نظر    

پالرمو درباره  نظام 
می کند  احساس  انسان  گفت:  الریجانی  املی 
تعلیقی  و  تعویق  این  وجود  با  اروپایی ها  که 
در  داشته اند  االن  تا  کارهایشان  انجام  در  که 
که  چیزی  ــد  دادن نشان  اینستکس،  جریان 
است.  حرف ها  این  از  فراتر  می کنند  طلب 
که  باشیم  داشته  توجه  مطلب  این  به  باید  ما 
بدهیم  نظری  اگر  پالرمو  تصویب  و  تأیید  در 
ما  از  اروپایی ها  که  است  چیزی  آن  واقعًا  آیا 
را   FAtF همچون  فراتری  امر  یا  خواسته اند 
مجمع  اسالمی،  جمهوری  دارند؟  توقع  ما  از 
دیگر  نهاد های  و  مجلس  مصلحت،  تشخیص 
طلب های  این  با  که  است  مصلحت  واقعًا  آیا 

کنند؟ همراهی  غربی  کشور های  قلدرمآبانه 
تصمیم گیری  شدن  موکول  دلیل   
بعدی  جلسه  به  پالرمو  الیحه  درباره 

مجمع
مجمع  عــضــو  مــصــبــاحــی مــقــدم،  غــالمــرضــا 
همه  اینکه  دلیل  به  نظام:  مصلحت  تشخیص 
مجمع  امــروز  جلسه  در  کنندگان  ثبت نام 
درباره  اظهارنظر  برای  نظام  مصلحت  تشخیص 
را  خود  صحبت های  نتوانستند  پالرمو  الیحه 
مطرح کنند، رای گیری شد و کفایت مذاکرات 
به  پالرمو  بررسی  ادامه  نتیجه  در  نیاورد.  رای 
دربــاره  همچنین  او  شد.  موکول  بعد  جلسه 
این  در  که  داد  توضیح   FAtF ضرب العجل 
روال  به  مجمع  نشد.  صحبتی  مجمع  در  باره 
همیشه کار خود ر. ا. پیش می برد و به نظر من 
بگیرد.  قرار  خارجی  فشار های  تحت تاثیر  نباید 
برگزار  پالرمو  بررسی  برای  فوق العاده ای  جلسه 

/اعتمادآنالین نمی شود. 
ازدواج  پایین  سن  در  که  دخترانی 

می میرند! کمتر  زایمان  در  می کنند، 
حسن نوروزی، نماینده رباط کریم و سخنگوی 
گفته  مجلس،  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون 
دربــاره  و  بنشینیم  تجریش  در  نمی شود  که 
بدهیم.  نظر  روستایی  دختران  ازدواج  سن 
دارنــد  ــرار  اص ــده ای  ع چــرا  نمی شوم  متوجه 
باال  را  ازدواج  سن  اسالم  مقدس  شرع  مغایر 
ازدواج  پایین  سنین  در  که  دخترانی  ببرند. 
زایمان  در  و  می گیرند  طالق  کمتر  می کنند 
دارند  بهتری  زندگی  و  دارند  میر  و  مرگ  کمتر 

ایران  آمار  مرکز  آمار های  در  موضوعات  این  و 
شرع  اســت.  مشهود  ــوال  اح ثبت  سازمان  و 
مقدس اسالمی موضوع “اذن پدر” را برای این 
در نظر گرفته که پدر سن و تجربه باالتری دارد 
اما  بلوغ جسمی دارد،  ببیند دختر  و زمانی که 
نمی دهد.  را  ازدواج  اذن  نــدارد،  فکری  بلوغ 
بنشینیم  تهران  مناطق  و  تجریش  در  نباید 
باالتر  بگیریم.  تصمیم  روستایی  دختران  برای 
اساس  از  سال   13 از  بیش  ازدواج  سن  بردن 
از  زنانی  متخصصان  و  نیست  پذیرش  قابل 
از  بسیاری  و  خزعلی  و  نجار  دکتر  خانم  قبیل: 
مخالفت  نیز  سزارین  با  حتی  دیگر  متخصصان 
قانونی  ســن  افــزایــش  بــه  ــد  رس چــه  ــد،  کــردن
باشد  اگر  یا  و  نداریم  اجباری  ازدواج  ازدواج. 
این  برای  نباید  و  است  معدود  و  محدود  بسیار 

داد. تغییر  را  قانون  محدود  استثناء های 
ماجرای »خورش بدون گوشت« چیست؟

صنفی  اتحادیه  رئیس  میرابراهیمی  علی اصغر 
رستوران و سلف سرویس تهران: رستوران ها امسال 
به طرز بی سابقه ای کاهش مشتری داشته اند. 180 
کاهش  و  گوشت  گرانی  بدلیل  تهران  در  رستوران 
خورش  »فــروش  موضوع  شدند.  تعطیل  مشتری 
بدون گوشت« را که در شبکه های اجتماعی مطرح 
شده بود، شنیده ام، ولی تا این لحظه هیچ گزارشی 
از فروش خورش بدون گوشت به دست ما نرسیده 
امکان پذیر  اصالً  بدون گوشت  است. طبخ خورش 
گوشتی  بدلیل  خورش،  اصلی  طعم  چراکه  نیست 

است که در آن استفاده شده است/تسنیم
جوالن پول الزم ها در بازار مسکن

گزارش های میدانی از افزایش تعداد فروشنده های 
دارد؛  حکایت  عید  شب  مسکن  بــازار  در  الزم  پول 
معامالت نیز به دلیل قرار داشتن در فصل جابه جایی 
مقداری باال رفته است. شرایط جدید نشان می دهد 
که سرعت رشد ماهانه قیمت به صفر نزدیک شده 
است. از سوی دیگر با این که حجم فایل های فروش 
آپارتمان در دفاتر امالک به شدت زیاد است، خانه های 
به قیمت سریعًا فروخته می شود. واسطه های ملکی 
که  واحد  یک  فروش  تا  عرضه  فاصله ی  می گویند 
پایین تر از میانگین منطقه عرضه می شود به کمتر از 
یک هفته رسیده است. تعداد معامالت در دی ماه نیز 
نسبت به بهمن ماه مقداری افزایش نشان می دهد. 

/ایسنا
ک بنا تا / منبع

میز خبر
چرا برخی از روحانیون به پایتخت های اروپایی می روند؟/ زنگنه: چینی ها اقدامی برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی انجام نداده اند

دلیل موکول شدن تصمیم گیری درباره الیحه پالرمو به جلسه بعدی مجمع /جوالن پول الزم ها در بازار مسکن

ستون های  در  که  دهید  قرار  جدول  در  طوری  9را  تا   1 اعداد 
2بار  عدد  یک  خانه ای،   9 کوچک  جداول  نیز  و  افقی  و  عمودی 

تکرار نشده باشد.

جدول  در  که  بزنید  خط  جدول  در  طوری  را  تکراری  اعداد 
باقیمانده در ستون های عمودی و افقی یک عدد 2بار تکرار نشده 

باشد.
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