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ناگفته های دی ماه 97

کمک به کارفرمایان برای عبور از 
روزهای سخت

استاندار خراسان رضوی در جلسه با مدیرکل میراث 
فرهنگی و معاونان سیاست ها ی خود را تشریح کرد

احیای میراث با بخش خصوصی

آخرین روز از جشنواره موسیقی فجر امروز برگزار می شود

هنرنمایی خراسانی ها در 
سی وچهارمین جشنواره

معاونت پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی

آسیب های اجتماعی نیازمند 
حرکت جهادی است

کارگروه سازمان های مردم نهاد اداره کل دادگستری 
خراسان رضوی افتتاح شد

پدیده شهر خودرو و پرسپولیس در جام حذفی به مصاف 
هم می روند

جدال سوم

توضیح قالیباف درباره حاشیه های 
عروسی دخترش

قالیباف: رفتم طرقبه پدرم گفت این حرف ها درست 
است؟

بازار غیرواقعی  افزایش اخیر قیمت خودرو در  یک کارشناس صنعت خودرو گفت: 
این  در  که  کنم  اعالم  باید  صراحتًا  و  است  دالالن  جوسازی  تنها  مساله  این  و  بوده 
شرایط به نفع و صالح مردم نیست که اقدام به خرید خودرو کنند، چرا که قیمت ها به 

این شکل باقی نخواهد ماند...

یک مشهدی دیگر
 در آستان قدس 

فعال 
ماشین نخرید

گزارش ویژه

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 2 بخوانید
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در این شماره می خوانیم

عکس:مجید حق دوست

نوروزیان از 2 سال کار سیاسی در مشهد می گوید

با قطعی شدن ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه نام احمد مروی به عنوان جانشین او مطرح شد

روزهای بد کشتی

گفت:  رضوی  خراسان  استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
هیچ  از  اجتماعی  تامین  اقتصادی  سخت  شرایط  در 
کمکی به کارفرمایان برای عبور از دشواری ها دریغ نمی 

کنیم... 

در صفحه  6  بخوانید

شد جهانی  مشهد  بازار  شلوغ 

اواخر آبان ماه سال 95  و در آستانه برگزاری انتخابات پنجمین دوره 
شوراهای اسالمی شهر و روستا و دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری به عنوان فرماندار وارد مشهد شد، صراحت لهجه  و قاطعیت 
مهمترین ویژگی هایی است که او را با آن توصیف می کنند...



رضوی  خراسان  استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
اجتماعی  تامین  اقتصادی  سخت  شرایط  در  گفت: 
از هیچ کمکی به کارفرمایان برای عبور از دشواری ها 

دریغ نمی کنیم.
به گزارش »صبح امروز«، نظام خیرآبادی روز یکشنبه 
برتر  های  چهره  انتخاب  ملی  جشنواره  هفتمین  در 
اقتصادی  جهادگران  از  تقدیر  و  کارآفرینی  درحــوزه 
استان خراسان رضوی که در محل اداره کل سازمان 
افزود:  برگزارشد،  رضوی  خراسان  اجتماعی  تامین 
کارفرمایان به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های چرخه 
اقتصادی به ویژه در بحث اقتصاد مقاومتی هستند و به 
عنوان ارکان تعیین کننده نظام اجتماعی و رفاهی که 
همواره در قامت یکی از اضالع کلیدی سازمان تامین 
اجتماعی در راهبردهای عملیاتی، مورد نظر مدیران 

ارشد و تصمیم سازان این سازمان قرار گرفته اند.
  من آن باال نیستم که مصلحت نظام را بدانم

در ادامه این مراسم، رئیس کانون کارآفرینان خراسان 
رضوی گفت: من آن باال نیستم که مصلحت نظام را 
بدانم من این پایین هستم و درد کارفرمایانی را می بینم 
که مشکل شان این است که چگونه حقوق کارگرانشان 

را بپردازند.
محمد حسین روشنک با تاکید بر ضرورت پیگیری 
مقاومتی  اقتصاد  افزود:  مقاومتی«  »اقتصاد  تحقق  و 
اقتصاد  نیست. سال 1391 کتاب  ودیروز  امروز  برای 
مقاومتی را باتوجه به فرموده های رهبر معظم انقالب 
تفسیر تحریری سوره  بر اساس  و  ای  ا... خامنه  آیت 
حضرت یوسف »ع« که در آن آمده باید زمانی که درآمد 
زیاد است، آن را ذخیره کرد، منتشر شد ولی متاسفانه 

ما در کشور این کاررا انجام نداده ایم.
خطاب  ــه  ادام در  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 

اجتماعی  و  فرهنگی  مدیرکل  بــه  
سازمان  های  سازمان  کارفرمایان 
تامین اجتماعی گفت: شما مدیران 
خراسان  در  ها  حوزه  تمام  در  خوبی 
رضوی دارید اما متاسفانه بخش نامه 
ها وقوانین موجود در سازمان خیلی 
مطلوب نیست و به خاطر این قوانین 
امروز فشار زیادی بر دوش کارفرمایان 

و کارآفرینان احساس می شود.
  تامین اجتماعی و سالمت جامعه

صنفی  های  انجمن  کانون  رئیس 
رضوی  خراسان  صنایع  کارفرمایی 
را  انسان  مراسم،  این  این  ادامــه  در 
دانست  اجتماع  این  عضو  مهمترن 

وگفت: انسان اشرف مخلوقات است، این سرمایه و نیرو 
باید ازتمام نیازها تامین باشد البته با توجه به قوانینی 

که درتمام دنیا مشهود است.
عبدا... یزدان بخش افزود: تامین اجتماعی مجموعه 
ای از روابط است که از سالمت های اجتماعی پیروی 
اجتماعی  تامین  بتوان  که  این  برای  مرزی   می کند. 
توسعه داد وجود ندارد زیرا به آگاهی های انسان هر 
روز اضافه می شود. باید بتوان براساس شعور، آسایش 

و پشتوانه ها را پوشش و توسعه داد.
صنفی  های  انجمن  کانون  رئیس 
رضوی  خراسان  صنایع  کارفرمایی 
بحث  و  اقتصاد  بحث  کــرد:  اضافه 
ما  و  نمایانگرجهاداست  اشتغال  
کارفرمایان جهادگرهستیم و نه صرفا 

یک پرداخت کننده حق بیمه.
پزدان بخش  در ادامه اظهار کرد: 
در  سالمت  خصوص  در  مولفه  هفت 
اجتماع مطرح است. ازجمله سالمت 
فیزیکی، شغلی، معنوی، اجتماعی، 
آخرسالمت  در  و  زیــســت  محیط 
عاطفی. یکی از وظایف مهم سازمان 
ونیاز  شرایط  اجتماعی،تامین  تامین 
روز مردم است. ما باید با تعامل رفتار 

سیاسی اعتقادی اقتصادی با دنیا صحبت کنیم. 
  پاسداشت خون شهدا 

یک فعال اقتصادی در ادامه این مراسم گفت: باید 
از خون شهدا پاسداری کرد می توان با با بزرگ کردن 
سفره ها این کار را انجام داد زیرا ما مدیون خون شهدا 

هستیم.
ــزود:  اف ادامــه  در  شرکا  محسن 
دو  رشد  جمعیت  که  این  به  باتوجه 
رشد  امــا  داشته  ــدی  درص ــم  دوده
ما  است.  شده  چندبرابر  ها  دولت 
کاخی  درکشور  هرچیزی  از  امــروزه 

ساخته ایم .
 شرکا در ادامه گفت : امروز کسی 
یک  می کند  ایجاد  اشتغال  یک  که 
جهادگراست وتامین اجتماعی با سه 
جانبه گری را اصل قراردهد ومابرای 
پرکردن این  گسست های اجتماعی 
به نشاط وشادابی نیاز داریم که باعث 

امید درجامعه است.
کرد:  اضافه  اقتصادی  فعال  این   
انجام شده خوب  ریزی های  برنامه 
متاسفانه  اما  بود  شده  ریــزی  پایه 
اگر  و  بدهیم  رشد  خوب  نتوانستیم 

بخواهیم پاسدارخون شهدا باشیم باید درخلوت خود 
تالش بیشتری انجام دهیم.

  تامین اجتماعی برای حفظ کرامت انسانی
سازمان  کارفرمایان  واجتماعی  فرهنگی  مدیرکل 
تامین اجتماعی گفت: تامین اجتماعی برای کاهش 
انسانی  کرامت  حفظ  وبــرای  ریسک 

است.
رضا معینی بااشاره به اینکه باید از 
موسس تامین اجتماعی تشکر به عمل 
آورد، افزود: سازمان تامین اجتماعی 
واین  است  کشورمان  برای  افتخاری 
50درصــد  حــدود  که  است  درحالی 
افراد کشور تحت پوشش این سازمان 

هستند .
سه  بــحــث  درخـــصـــوص  معینی 
سه  بحث  تاکیدکرد:  گرایی  جانبه 
شده  ــگ  ــررن پ بــایــد  ــی  ــرای گ جانبه 
»دولت،کارگر،کارفرما« واین سه ضلع 
و  باشد  داشته  ــود  وج باید  همیشه 
حضور  که  است  کرده  تالش  سازمان 
بازنشستگان  و  کارفرما  نمایندگان 
افزایش یابد و همچنان منتظر تحقق 

این اتفاق هستیم.  
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خیرآبادی:در شرایط 
سخت اقتصادی تامین 
اجتماعی از هیچ کمکی 

به کارفرمایان برای 
عبور از دشواری ها 

دریغ نمی کنیم

یزدان بخش:تامین ,,
اجتماعی مجموعه ای 

از روابط است که از 
سالمت های اجتماعی 
پیروی می کند. مرزی  

برای این که بتوان تامین 
اجتماعی توسعه داد 
وجود ندارد زیرا به 

آگاهی های انسان هر 
روز اضافه می شود. 
باید بتوان براساس 

شعور، آسایش و 
پشتوانه ها را پوشش و 

توسعه داد

,,

سرویس اقتصادی

توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
تجارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی درخصوص 
قیمت گوشت تنظیم بازار، گفت: گوشت گوساله منجمد 
برای مصرف کننده کیلویی 29 هزار تومان و گوشت منجمد 

گوسفندی به صورت مخلوط 39 هزار تومان است
علی غفوری مقدم در خصوص فروش گوشت اینترنتی 
و تنظیم بازار در مشهد، افزود: آنچه در حال حاضر تحت 
عنوان فروش گوشت از طریق اینترنت مطرح است، هنوز 
به استان ها اعالم نشده و ما در استان برنامه ای برای فروش 

گوشت به این شکل نداریم.
وی با بیان اینکه ما پیگیر دریافت سهمیه گوشت تنظیم 
بازار برای استان بودیم، عنوان کرد: هفته گذشته ما دو جلسه 
تنظیم بازار استان را برگزار کردیم. خوشبختانه این هفته 

گوشت تحویل استان خواهد شد. روز گذشته ما برنامه ریزی 
توزیع را شروع کردیم و 50 تن گوشت منجمد گوساله و 10 
تن گوشت گوسفند منجمد وارد استان شد که برنامه ریزی 

توزیع آن ها را انجام دادیم و از امروز توزیع خواهد شد.
غفوری مقدم افزود: مقداری که تاکنون وارد استان شده، بر 
اساس بخشنامه های ابالغی و تصمیمات تنظیم بازار استان 
در بخشی از تعاونی های کارگری و کارمندی عرضه خواهد 
نیز سهمیه دانشگاه ها بوده که در اختیار  شد و بخشی 
آن ها قرار خواهد گرفت. یک برنامه ریزی هم برای توزیع 
گوشت گرم انجام دادیم که در روزهای آینده وارد خواهد 
شد و قرار است بر اساس تصمیمات تنطیم بازار این توزیع 
در فروشگاه های مربوط به تعاونی های کارگری صورت گیرد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان 
نخست  مرحله  در  گفت:  ــوی  رض
اجرای طرح نظارت نوروزی که از اول بهمن ماه در استان 
متخلف  واحد صنفی  و 200  هزار  دو  کنون  تا  آغاز شد 
شناسایی و پرونده آنها به تعزیرات حکومتی ارسال شده 

است.
به گزارش ایرنا، علی باخرد روز یکشنبه افزود: این دو 
هزار و 200 واحد متخلف از بازرسی 35 هزار واحد صنفی 
در خراسان رضوی شناسایی شدند که ارزش ریالی پرونده 
تخلف آنها 37 میلیارد ریال است.وی ادامه داد: عمده 
این تخلفات، مربوط به صنوف عرضه کننده نان، مواد 

پروتئینی، میوه و تره بار، برنج و روغن است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 

خراسان رضوی گفت: از ابتدای اجرای این طرح هم هزار 
خراسان  استان  سطح  در  مردمی  شکایت  مورد  و 700 
رضوی دریافت شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است که 

منجر به عودت 17 میلیارد ریال به شاکیان شده است.
باخرد افزود: در این مدت 670 مورد گشت مشترک با 
دستگاههای اجرایی مختلف از جمله اداره کل تعزیرات 
حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی، دامپزشکی و اتحادیه 
ادامه  انجام گرفت.وی  بازار خراسان رضوی  از سطح  ها 
داد: طرح ویژه نظارتی شب عید تا 15 فروردین ماه سال 
این  در  و  داشت  ادامه خواهد  در خراسان رضوی  آینده 
طرح 13 پایگاه نظارتی ثابت و 15 گروه نظارتی سیار در 
استان مستقر شده اند و 250 بازرس از سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه ها در کنار 200 ناظر 

افتخاری در این طرح همکاری دارند.

رییس شورای تامین دام کشور 
کشور  به  زنده  دام  ورود  با  گفت: 
ابتدای  از  کشور  در  زنده  دام  قیمت 
هفته تا امروز 5 تا 6 تومان کاهش یافته است و روند کاهشی 

آن ادامه دارد.
منصور پوریان با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم دام زنده از 
40 هزارتومان به 34 هزار تومان کاهش یافته است، افزود: 
انتظار می رفت روند کاهش قیمت سریع تر اتفاق بیفتد، اما 

موانعی بر سر آن وجود دارد.
وی ادامه داد: ممانعت سازمان دامپزشکی و ستاد مبارزه 
با قاچاق برای ورود دام های پالک نشده به پایتخت از 

دالیل کندی روند کاهش قیمت گوشت قرمز است.
پوریان قیمت منطقی هر کیلوگرم دام زنده در شرایط 

کنونی را 26 تا 27 هزار تومان دانست.

وی همچنین نسبت به تغییر روش توزیع گوشت قرمز 
توسط وزارت صمت در آستانه سال نو هشدار داد و گفت: 
هر نوع تغییر در روش توزیع گوشت قرمز می تواند قیمت 
گوشت قرمز در شهرستان ها به ِویژه شهرهایی که گوشت 

آنها از تهران تامین می شوند را باال ببرد.
رییس شورای تامین دام کشور اضافه کرد: هر روش در 
ابتدا معایبی دارد که باید شناخته و برطرف شود، اکنون 
روش توزیع گوشت قرمز توسط شرکت پشتیبانی امور دام 

در شرایط خوبی قرار دارد و بهترین اتفاق ادامه آن است.
پوریان در پایان تاکید کرد: دیگر زمانی برای آزمون و خطا 
نداریم و اگر وزارت صمت اصرار بر اجرای روش دیگر دارد 

آن را مکمل روش شرکت پشتیبانی قرار دهد

کاهش 6هزار تومانی قیمت دام زنده2200 واحد صنفی متخلف در خراسان رضوی به تعزیرات معرفی شدندقیمت تنظیم بازار گوشت گوسفند مخلوط کیلویی39هزار تومان

#مجلس_بانکمک به کارفرمایان برای عبور از روزهای سخت
رئیس اتاق اصناف مشهد خبر داد

برگزاری نمایشگاه بهاره دهم تا هفدهم 
اسفندماه 

رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: نمایشگاه بهاره از 
10 لغایت 17 اسفند ماه در شهر مشهد برگزار خواهد 

شد.
افزود:  بنانژاد  محمود  آنالین،  قدس  گــزارش  به 
اندازه  به  شکر  و  ندارد  واقعیت  بازار  در  شکر  کمبود 
کافی برای مصارف مختلف صنفی، صنعتی و خانگی 
در بازار وجود دارد و از این حیث نگرانی در روزهای 

پایانی سال نیز احساس نخواهد شد.
وی با بیان اینکه قیمت شکر به صورت فله و درب 
تومان  3هزار  هرکیلو  برای  حاضر  حال  در  کارخانه 
در  مشکالت  اوقات  گاهی  کرد:  تصریح   ، باشد  می 
حوزه توزیع باعث ایجاد شکاف و یا برخی کمبود ها 
این  و تخصیص  و چون مجوزتوزیع  بازار می شود  در 
و  شود  می  ارائه  بازرگانی  شرکت  توسط  کاالها  قیبل 
نیاز به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار نیز می باشد در 
برخی مناطق و ان هم به صورت محدود گاهی اوقات 
به  توزیع  با  و  به سرعت  کمبودهایی رخ می دهد که 
نزدیک  با  ساله  هر  طرفی  از  روند.  می  بین  از  موقع 
شدن به روزهای پایانی سال مصرف شکر افزایش می 
تولیدی که  میزان  به  توجه  با  اما در سال جاری  یابد 
نخواهد  پیدا  تغییر  شکر  قیمت  است   داشته  وجود 
کافی  میزان  به  انبارها  در  کاال  این  موجودی  و  کرد  

وجود دارد.
بازار  بر  نظارت  و  بازرسی  ویژه  طرح  افزود:  بنانژاد 
که در حال انجام است تا 15 فروردین ماه سال آینده 
صنفی  واحد  که  صورتی  در  و  داشت  خواهد  ادامه 
کاالی خود را از فاکتور خرید به اضافه سود متعارف 
بیشتر به فروش برساند با انها طبق قانون تعزیرات و 
از  و  گرفت  خواهد  صورت  برخورد  صنفی  واحدهای 
طرفی همه فروشگاه ها و مراکز خرید ملزم به نصب 
برچسب قیمت بر روی کاالهای خودشان می باشند 
و همچنین مراکز خدماتی نیز باید نرخ نامه خود را در 
معرض دید شهروندان قرار دارند تا نحوه ارائه خدمات 
آنها شفاف باشد و در صورت خودداری از این کار با 
گرفت.همچنین  خواهد  صورت  قانونی  برخورد  آنها 
طریق  از  بازار  بر  واقعی  ناظران  عنوان  به  نیز  مردم 
نظرات  توانند  می   124 تلفن  و  تلفنی  یا  و  حضوری 

خود را در این زمینه با اتاق اصناف  مطرح کنند. 
وی تصریح کرد: نمایشگاه فروش بهاره از دهم  تا 
برای  مردم  برخورداری  منظور  به  ماه  اسفند  هفدهم 
خرید های شب عید  در شهر مشهد برگزار می شود 
و مردم می توانند با حضور در این نمایشگاه ها خرید 

های خود را انجام دهند.

روشنک:من آن باال نیستم که مصلحت نظام را بدانم من این پایین هستم و درد کارفرمایانی را می بینم که مشکل شان این است که چگونه حقوق 
کارگرانشان را بپردازند

,,

از  پس  موفق،  استارتاپ های  مؤسسان  از  بسیاری 
رازهای  از  می کنند  سعی  کسب وکار  حوزه  در  موفقیت 
موفقیت خود بگویند؛ برخی بر داشتن یک ارائه مناسب 
از محصول و برخی دیگر بر سخت کوشی تأکید دارند اما 

موفقیت به این سادگی نیست

به گزارش تسنیم، به یقین موفقیت در هر کسب وکاری 
نیازمند ترکیبی از خصایص ذاتی مدیر یا رهبران است به 
این شکل که دارای جسارت، قدرت تصویرپردازی باال یا 

شوق الزم باشند.
اما در کنار همه این موارد، چیزی که باید به آن توجه 
درست  حمایتی  سیستم های  بودن  دارا  شود،   جدی 

است.
و  اکس  اسپیس  شرکت های  مؤسس  ماسک؛  ایالن 
تسال در این زمینه نظر جالبی دارد؛ وی تأکید می کند که 
هر چند مدیر باید قوی و شجاع باشد و بتواند هیجان و 
شوق الزم را در تیم خود ایجاد کند اما از سوی دیگر چنین 

مدیری نباید انرژی و خالقیت تیم خود را نابود کند.
مدیران موفق، ارزش های خاصی دارند که در نهایت 
تیم را تشویق می کنند که از پتانسیل خود نهایت استفاده 
را ببرند؛ برخی از این ارزش ها در ادامه مورد اشاره قرار 

می گیرند:
  تعامل

پروفسور مورتر هانسون از دانشگاه برکلی با انجام یک 
پژوهش پنج ساله درباره کسب وکارهای ایاالت متحده، به 
این نتیجه رسید که مدیران موفق در زمینه ایجاد ارتباط 
با دیگران مهارت باالیی دارند و در جریان تعامالت خود 
اولویت های  و  نیاز  براساس  را  پیام شان  می کنند  سعی 

مخاطبان تعدیل کنند.
البته به این معنا نیست که شما باید سخنگوی خوبی 

باشید؛ افراد توانمند در ایجاد ارتباط صحیح، با مخاطب 
خود صحبت کرده و سعی در ایجاد محیطی دارند که در 
آن بین خود و عالیق و انرژی مخاطب ارتباط ایجاد کنند.
آنها سعی می کنند شنونده های خوبی باشند و تمام 

تالش خود را صرف درک احساسات طرف مقابل کنند.
در تعامل با مخاطب یاد می گیرند که چگونه پیام خود 
را تعدیل کنند زیرا تعامل به معنای گفتن یک پیام صد 
درصد معتبر و درست نیست بلکه هدف از تعامل، درک 
احساسات، امیال و عالیق طرف مقابل و مخاطب است.

من همیشه از انیشتین نقل قول می کنم که می گفت: 
بیان  مختصر  خیلی  به صورت  را  خود  پیام  نتوانید  اگر 

کنید، پیام شما قابل فهم نخواهد بود.
  نظارت بر احساسات

مدیر استارتاپ بودن طبق گزارش اینک، یعنی کنار 
در حوزه  روزه  نشیب های هر  و  فراز  و  نوسانات  با  آمدن 

ابتدایی  مراحل  در  نوسانات  این  مخصوصا  کسب وکار؛ 
راه اندازی کسب وکار بیشتر احساس می شود.

یک روز همه هیجان زده از موفقیت می گویند و روز دیگر 
برآورده نشدن برخی اهداف  از  ناراحت  و  همه سردرگم 
هستند؛ تن دادن به هر یک از این احساسات می تواند 

مخرب باشد.
اهمیت  استارتاپی  مدیر  یک  بــرای  دلیل  همین  به 
باالیی دارد که بتواند احساسات مثبت و منفی در حوزه 

کسب وکار را کنترل کند.
یک مدیر موفق دستخوش هیچ یک از این احساسات 

نمی شود زیرا آگاه است که همه آنها زودگذر هستند.
یک مدیر دائما باید با خود تکرار کند که این نیز بگذرد؛ 
وارد  را  ذهنی  ساختار  همین  می تواند  مدیری  چنین 
فرهنگ تیمی خود کرده و تمام اعضا تیم را در کنترل 

احساسات و نوسانات توانمند سازد.

  تمجید دستاوردها
همه ما عالقه مند به روایت داستان هایی از قهرمانان 
باشند؛  کارآفرینان  می توانند  قهرمانان  این  و  هستیم 
با  و  می روند  همه چیز  جنگ  به  یک تنه  که  کارآفرینانی 
حداقل منابع مالی خود شرکتی را راه اندازی کرده و در 

نهایت آن را تبدیل به یک کسب وکار موفق می کنند.
اما موضوع به این سادگی نیست زیرا در پس موفقیت 
هر کسب وکاری عالوه بر وجود یک رهبر و مدیر موفق، 
تیمی وجود دارد که در نهایت بیانگر این مهم است که 

موفقیت کسب وکارها، نتیجه یک تالش تیمی است.
مدیران استارتاپی باید از اینکه همه موفقیت کسب وکار 
را به نام خود تمام بزنند، پرهیز کنند به دلیل اینکه کار در 

نهایت منجر به فروپاشی کسب وکار می شود.
لذا یک مدیر باید دائما دستاوردهای تیم خود را مورد 

تمجید قرار داده و از همکاران خود قدردانی کند.
افــرادی  به  تبدیل  تیم  اعضای  تا  می کند  کــاری  او 
صادق، فروتن، تشنه موفقیت و خوشحال شوند؛ اعضای 
چنین تیمی مثبت اندیش بوده، همواره به دنبال راه حل 
می گردند، از همدیگر یاد می گیرند و در کارشان شفاف 

هستند.
همه این موارد، موفقیت تیم کاری را در پی دارد.

به  کسب وکار  یک  موفقیت  همه  که  کرد  تأکید  باید 
توانمندی های ذاتی مدیر مانند اعتمادبه نفس و هوش 
باز نمی گردد بلکه برخی از مهارت های اکتسابی مدیر نیز 

نقشی راهبردی در موفقیت یک کسب وکار دارد.
به  قادر  را  آنها  که  مردم  با  ارتباط  مانند  مهارت هایی 
تولید کارهای عالی و عشق به آنچه که انجام می دهند، 

می سازد.
فقط در این صورت است که یک رهبر خوب، تبدیل به 

رهبری بزرگ خواهد شد.

خبر

خبر

خبرمهارت هایی برای مدیران استارت آپی#کارآفرینی

گفت:  خـــودرو  صــنــعــت  ــاس  ــن ــارش ک ــک  ی
بـــازار  در  ــودرو  ــ خ قــیــمــت  ــر  ــی اخ افــزایــش 
جوسازی  تنها  مساله  این  و  بوده  غیرواقعی 
که  کنم  اعالم  باید  صراحتًا  و  است  دالالن 
نیست  مردم  صالح  و  نفع  به  شرایط  این  در 
که  چــرا  کنند،  ــودرو  خ خرید  به  ــدام  اق که 

ماند. نخواهد  باقی  شکل  این  به  قیمت ها 
سنجری  کریمی  حسن  ایسنا،  گزارش  به 
چند  طی  خودرو  قیمت  افزایش  به  اشاره  با 
حاضر  حــال  در  ــزود:  اف ــازار  ب در  اخیر  روز 
گذشته  در  که  خودروهایی  باید  خودروسازان 
مشتریان شان  به  را  کــرده انــد  پیش فروش 
عمده  این که  به  توجه  با  و  دهند  تحویل 
ــد،  داده ان تشکیل  دالالن  را  مشتریان  این 
آمده  وجود  به  خودرو  بازار  در  جوسازی هایی 

است. شده  خودرو  قیمت  گرانی  موجب  که 
هستند  عالقه مند  دالالن  داد:  ادامه  وی 
افزایش  را  خودرو  قیمت  شرایط  این  در  که 
گذشته  در  که  افرادی  بیشتر  که  چرا  دهند، 
هستند  دالالن  کرده اند  پیش خرید  خودرو 
کرده ام  گوشزد  را  ع  موضو این  بارها  بنده  و 
صورت  این  به  خودرو  فروش  که  زمانی  تا  که 
توجه  بــازار  حاشیه  قیمت های  به  که  باشد 
از  پایین تر  کارخانه  در  خودرو  قیمت  و  نشود 
وجود  به  مشکالتی  چنین  قطعًا  باشد،  بازار 
برای  عرصه  شرایط  ایــن  در  و  آمــد  خواهد 

شد. خواهد  باز  دالالن  جوالن 
کرد:  تصریح  خودرو  صنعت  کارشناس  این 
از  را  خود  خودروهای  دالالن  این که  از  پس 

توانستند  و  کردند  دریافت  سازنده  شرکتهای 
برسانند،  فروش  به  بازار  در  را  خودروها  این 
و  کرد  خواهد  پیدا  آرامش  خودرو  بازار  قطعًا 
این  به  باید  شد.  خواهد  منطقی تر  قیمت ها 
شرایط  این  در  که  کرد  اشــاره  نیز  ع  موضو
که  چــرا  بــرد،  نخواهد  ســودی  تولیدکننده 
مصوب  قیمت  بــراســاس  باید  تولیدکننده 

دهد. خریداران  تحویل  را  خود  خودروی 
مساله  ایــن  بر  تاکید  با  سنجری  کریمی 
کالنی  سود  دالالن  تنها  شرایط  این  در  که 
این  من  پیشنهاد  کرد:  اظهار  برد،  خواهند 
عنوان  هیچ  به  مردم  شرایط  این  در  که  است 
ثبات  منتظر  و  نکنند  خودرو  خرید  به  اقدام 
بازار  در  مناسب  شرایط  ایجاد  و  قیمت ها 

شوند. خودرو 
بــازار  در  قیمت ها  اخیر  روز  دو  یکی  در 
بوده  همراه  بی ضابطه ای  افزایش  با  خودرو 

. ست ا

فعال ماشین نخرید

اینکه  با  نوشت:  قالیباف  از  نقل  افکارنیوزبه 
موافق  هستند  طور  این  کشور  مدیران  اکثر  بگوئیم 
معموال  نیستند،  طور  این  مدیران  اکثر  نیستم. 
و  فضاسازی  دنبال  به  افــراد  و  رسانه ها  برخی 

جوسازی هستند.
عروسی  مراسم  انعکاس  به  ــاره  اش با  قالیباف 
خودم  مــورد  در  من  گفت:  رسانه ها  در  فرزندش 
آنجایی  من  کرد  ازدواج  من  دختر  بگویم،  می توانم 
مراسم گرفتم که همه کارمندهای شهرداری مراسم 
نفر   400 از  کمتر  هم  مهمان ها  تعداد  می گیرند 
بود، دو نوع غذا هم بیشتر ندادیم روز بعد رسانه ها 

گفتند رفتند یک پارک جنگلی را قرق کردند .
می روم  من  می گفت:  پدرم  طرقبه  رفتم  وقتی 
را  باقر  حاج  ما  می گویند  مردم  جایی  هر  یا  و  نماز 
می شناسیم این حرف ها درست است؟ من معتقدم 
فساد  می بیند،  تخلف  که  آنجایی  نظام  مجموعه 
بیاید  کوتاه  نباید  قانون  چارچوب  در  می بیند، 
باید در  و مدیراست  آنجا که کسی مسئول  خصوصا 

اولویت به حساب او رسیدگی شود.

خبر
توضیح قالیباف درباره حاشیه های عروسی 

دخترش
قالیباف: رفتم طرقبه پدرم گفت این حرف ها درست 

است؟

حقوقی  و  قضائی  کمیسیون  سخنگوی  شنبه  روز 
مجلس گفت که قرار است سید ابراهیم رئیسی به جای 
آملی الریجانی سکان دار قوه قضائیه شود. حسن نوروزی 
گفت: »با توجه به اینکه آقای رئیسی قرار است به جای 
آقای آملی الریجانی سکاندار قوه قضائیه شود و ما متوجه 
شدیم که ایشان نظر خاصی در مورد قانون شورا های حل 
اختالف دارند، لذا مجبور شدیم این قانون را یک سال 
تمدید کنیم که موقتا اجرایی شود و قول می دهیم بعد از 6 

ماه قانون دائمی را به صحن مجلس بیاوریم.«
پیشتر رسانه ها گمانه زنی هایی درباره ریاست ابراهیم 
رئیسی بر قوه قضائیه مطرح کرده بودند، اما تائید نشده 
بود. اوایل دی ماه رئیسی در واکنش به احتمال انتصابش 
به عنوان رئیس قوه قضائیه گفت: »از همان هایی که این 

خبر را منتشر کرده اند، بپرسید.«
با  مواجهه  در  رضوی  قدس  آستان  تولیت  همچنین 
شایعه  شدن  مطرح  دربــاره  او  از  که  خبرنگاران  پرسش 
در  که  قضائیه  قوه  به  رضوی  قدس  آستان  از  رفتنش 
حاشیه آیین عملیات اجرائی شهرک علم و فن آوری عالم 
آل محمد عنوان شد، گفته بود: »در حال حاضر مشغول 
خدمت رسانی در آستان قدس رضوی هستم و هیچ حسی 

جز خدمت در این بارگاه مقدس ندارم.«
»غالمحسین  المسلمین  و  االسالم  حجت  هم  اخیرا 
محسنی اژه ای« معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در این 
خصوص گفته است: "رئیس جدید قوه قضائیه انشاءا... 
تا پایان امسال و قبل از آغاز سال جدید معرفی می شود و 
کار خود را آغاز می کند." او در خصوص چهره ای که این 
مسئولیت را بر عهده خواهد داشت هم عنوان کرده است: 

»تا پایان سال زیاد نمانده و انشا... معرفی می شود.«
»جعفر  والمسلمین  االسالم  حجت  نیز  پیش  چندی 
مقام  اولین  عنوان  به  کشور  کل  دادستان  منتظری« 

قضایی به خبر انتصاب حجت االسالم والمسلمین »سید 
ابراهیم رئیسی« به ریاست قوه قضائیه واکنش نشان داد. 
دادستان کل کشور در حاشیه نشست حقوقی کاربردی، 
در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا خبر تعیین 
حجت االسالم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه ـ که 
این روز ها در فضای مجازی منتشر شده ـ حقیقت دارد؟ 
گفت: "فعال فضای مجازی است." ابراهیم رئیسی متولد 
سال 1339 است. این روحانی 58 ساله نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری سال 1396 بود، اما از رقیب اصلی خود، 
از اسفند سال 1394  او  حسن روحانی شکست خورد. 

تولیت آستان قدس رضوی را با حکم رهبر انقالب بر عهده 
گرفت. پیش از آن ابراهیم رئیسی سابقه معاون اولی قوه 
قضائیه و دادستانی کل کشور را در کارنامه خود داشت. 
رئیسی  حکم  که  دارد  حکایت  این  از  گزارش ها  آخرین 
در هفته های اخیر صادر می شود و مراسم معارفه او 18 
تائید  تاکنون  خبر  این  البته  می گردد.  برگزار  اسفندماه 

نشده است.
قوه  بر  رئیسی  ابراهیم  ریاست  شدن  قطعی  از  پس 
قضائیه حاال سوال مهم دیگری مطرح است و آن این است 
که چه کسی جانشین او در آستان قدس می گردد؟ آستان 

نهاد دینی مهم است، یک  این که یک  از  قدس جدای 
بنگاه اقتصادی عظیم نیز به حساب می آید. 

انتصاب  احتمال  از  رسانه ها  برخی  پیش  چندی 
حجت االسالم علی محمدی سیرت، رئیس سابق سازمان 
اوقاف و امور خیریه به ریاست آستان قدس رضوی خبر 
دادند. اما ظاهرا فردی دیگر قرار است به این جایگاه مهم 
برسد. گفته می شود احمد مروی جانشین ابراهیم رئیسی 

در آستان قدس می شود.
معاون  ــروی  م احمد  والمسلمین  االســـالم  حجت 
ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری است. او متولد 

گذراندن  از  پس  او  است.  مشهد  شهر  در   1337 سال 
دروس حوزوی از اواخر سال 1368 در دفتر مقام معظم 
رهبری مشغول فعالیت شده است و از همان آغاز دوران 
رهبری حضرت آیت ا... خامنه ای به امر ایشان همکاری 
گسترده ای را در قسمت های مختلف دفتر رهبری شروع 

کرده است.
 از جمله سوابق او می توان به این موارد اشاره کرد: 

حضور در دادستانی کل انقالب از سال 1359 تا 1364
معاون ارتباطات حوزوی دفتر رهبری از سال 1368 تا 

1397
 مسئول دفتر رهبری در قم از سال 1370 تا 1397

تا  قومی  مناطق  در  رهبری  نمایندگان  شورای  رئیس 
1397

 رئیس ستاد استهالل دفتر رهبری تا 1397
مروی درباره چگونگی آشنایی با رهبر انقالب و همکاری 
با ایشان در مصاحبه ای چنین گفته است: »من تقریبا از 
اواخر سال 68 افتخار همکاری در دفتر مقام معظم رهبری 
را پیدا کردم؛ تقریبا حدود هشت، نه ماه که از دوره رهبری 
ایشان می گذشت. بنده در قم، مشغول درس و کار های 
طلبگی ام بودم که به امر ایشان و با عنایت و نظر مبارک 
خود ایشان، این افتخار نصیب این حقیر شد که همکاری 
را در دفتر شروع کنم و در خدمت ایشان باشم. البته قبل 
از انقالب هم، از دوره تقریبا نوجوانی خدمت ایشان در 
ایشان  ارادت داشتیم. در سخنرانی های  و  مشهد بودیم 
در مسجد امام حسن، در مسجد کرامت و جلساتی که 
در منزلشان داشتند، خدمتشان می رسیدیم. ما از همان 
دوره تقریبا نوجوانی، ارادت به ایشان و ارتباط داشتیم. 
حتی یادم هست ایشان با مرحوم پدر و مرحوم اخوی ما 
آشنا بودند و گاهی منزل ما تشریف می آوردند و ارتباط، 
ارادت و آشنایی ما با ایشان تقریبا به سال های 52_53  
برمی گردد، ولی ارتباط کاریمان تقریبا از اسفند یا بهمن 
68 شروع شد که اینجا در معاونت ارتباطات حوزه ای، در 

خدمت ایشان هستیم.«

یک مشهدی دیگر در آستان قدس 
با قطعی شدن ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه نام احمد مروی به عنوان جانشین او مطرح شد

اواخر آبان ماه سال 95  و در آستانه برگزاری انتخابات 
و  روستا  و  شهر  اسالمی  شــوراهــای  دوره  پنجمین 
عنوان  به  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین 
قاطعیت  و  لهجه   صراحت  شد،  مشهد  وارد  فرماندار 
توصیف  آن  با  را  او  که  است  ویژگی هایی  مهمترین 

می کنند.
او که در خرداد ماه سال 97 به عنوان معاون سیاسی، 
منصوب  رضوی  خراسان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی 
بازنشستگان  کارگیری  به  منع  قانون  حال  شامل  شد، 
قرار گرفت و از آبان ماه با پست های دولتی خداحافظی 

کرد.
گفت وگوی  در  نــوروزیــان  رحیم  ایسنا،  ــزارش  گ به 
تفصیلی دو سال مدیریتش در مشهدی را مرور کرد که 

هیچ گاه از حاشیه به دور نبوده است.
فرماندار سابق مشهد در ابتدای این گفت وگو با مرور 
مشهد  مردم  کرد:  اظهار  گذشته  سال  ماه  دی  حوادث 
بابت حوادث دی ماه سال گذشته به مردم کشور بدهکار 

شدند.
 96 سال  ماه  دی  سیاسی  شرایط  مرور  با  نوروزیان 
گروه های  پایگاه  و  خاص  شهری  مشهد  کرد:  عنوان 
سیاسی خاص است، شدیدترین رقابت ها و افراطی ترین 
آورده  رای  دولت  در مشهد هستند،  راست  و  افراد چپ 
شهر  شــورای  بود،  مشهد  در  دولت  رقیب  دو  پایگاه  و 
شکست  بوده،  دیگر  گروه  دست  دوره  چند  که  مشهد 
بودند و سخنرانی داشتند،  سنگینی خورد، آن ها فعال 
احمدی نژاد و طیف او نیز فعال بودند، به مشهد آمدند 
که  نبودند  بی تمایل هم  و  فراهم کردند  را  زمینه هایی  و 
این  دیگری  شهر  هیچ  بگیرند،  دولت  از  زهرچشمی 
پتانسیل را نداشت که مخالفین دولت چنین فضایی را 

ایجاد کنند، حتی در تهران نیز این فضا وجود نداشت.
معاون سابق سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری 
 BRT3 خط  نیز  کار  چاشنی  گفت:  رضوی  خراسان 
مصوب  جلسات  در  خودشان  قبل  شــورای  بود.  شده 
را  در طبرسی   2 و خط  امام رضا)ع(  در   1 و خط  کرده 
راه انداختند که یک کشته هم داد، فردی خود را جلوی 

که  دلیل  این  به  اما  بود  شده  کشته  و  انداخته  اتوبوس 
با هم بودند، اعالم نشد. شرایط طبرسی  آن دوره همه 
بدتر از خط 3 بود، چگونه آنجا اتفاقی رخ نداد و خط 3 
که شرایط بهتری داشت را چاشنی کردند و نزد بزرگان 

رفتند.
وی با اشاره به اینکه اولین فراخوان در سایتی وابسته 
کرد:  تصریح  شد،  صــادر  احمدی نژاد  طــرفــداران  به 
بوده و سناریو  آن زمان فعال  نیز  انقالب  گروه های ضد 
کرده  بیان  سعودی  شاهزاده  نیز  آن  از  قبل  داشتند. 
آن ها  کشاند.  خواهند  ایران  داخل  به  را  جنگی  که  بود 
متوجه شدند که فضا و شرایط مساعد است. آمدنیوز نیز 
پایگاه این کارها شده بود. به محض اینکه این فراخوان 
را دادند، دریافت شد و در گروه های ضدانقالبی به شکل 
مخالفین  نیز  داخل  در  کردند.  کار  آن  روی  گسترده 
دامن  را  آن  و  بودند  زده  ذوق  دولت  تندروی  سیاسی 

می زدند.
خبر  که  دالیلی  به  ما  کــرد:  خاطرنشان  نــوروزیــان 
رخ  تجمع  شهدا  میدان  در  که  بودیم  مطمئن  داشتیم، 
خواهد داد، بنابراین به نیروی انتظامی اعالم کردیم که 
آن ها  دست  از  می دانستیم  و  ندارد  مجوزی  تجمع  این 
خارج می شود. من به شورای تامین اعالم کرده بودم که 

آمادگی داشته باشند.
رفت  دولت  با  مخالفت  سمت  به  شعارها  که  زمانی   

برخی ذوق زده شدند، اما ما نگران
معاون سابق سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری 
و  کــرده  ضبط  دوربــیــن هــا  گفت:  رضــوی  خــراســان 
چهره هایی که در میدان بودند، مشخص است. طیفی 
که  هستند  چادری  افراد  می آیند،  چشم  به  بیشتر  که 
نمی توان گفت این افراد ضد انقالب بودند، آن ها افراد 
بودند.  متدین  و  موجه  افرادی  و  بوده  جامعه  معمولی 
زیادی حضور  افراد موجه  اولیه که شکل گرفت،  تجمع 
داشتند. ما برخی چهره ها را نیز شناختیم که افراد تند 
و افراطی بودند. زمانی که شعارها به سمت مخالفت با 
دولت و مسائل اقتصادی رفت، برخی ذوق زده شدند اما 
ما نگران بودیم که معلوم نیست انتهای آن به کجا ختم 

شود.
کردیم  تاکید  انتظامی  نیروی  به  ما  کرد:  اضافه  وی 
که به هیچ وجه خشونت نکند و بسیار هم خوب برخورد 
و  کشته سازی  دنبال  به  آن ها  کرد.  خویشتن داری  و 
شهیدسازی بودند، فردی ابرویش خونی شده بود که در 
فیلم ها هم مشخص نیست که نیروی انتظامی او را زده 
ایجاد جنجال  و قصد  بلند کردند  باشد، روی دستشان 
را داشتند که نتوانستند. به تدریج که شعارها به سمت 
شعارهای هنجارشکنانه رفت، افراد موجه کنار کشیدند 
معلوم  که  ماندند  باقی  افرادی  نفر   150 تا   100 تنها  و 
حرکت  حرم  سمت  به  آن ها  هستند.  افــرادی  چه  نبود 

کردند و شعارهای نامناسبی دادند.
مدیریت  مشهد  در  ما  اینکه  به  اشــاره  با  نــوروزیــان 
متوجه  را  این مساله  بسیار جدی  نیز  استاندار  و  کردیم 
بودند، تصریح کرد: ما دو شب در مشهد این وضعیت را 
داشتیم، تنها در یک خیابان بود. در بلوار امامت حداکثر 
یک ربع طول کشید و 5 دقیقه هم شعار داده شد. نباید 
مساله را بزرگ کرد، بلکه باید آن را در حد خودش دید. 
این افراد  100 تا 150 جوان 20 یا زیر 20 سال بودند، 
را  جریان ها  حتی  آن ها  و  کردیم  صحبت  نفر  چند  با  ما 
نمی شناختند و تنها برای هیجان آمده بودند. شعارهای 
شکل  همین  به  نیز  دوم  شب  شد.  داده  هنجارشکنانه 
بود و دیگر تجمعی اتفاق نیفتاد و ما در مشهد مشکلی 

نداشتیم.
معاون سابق سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری 
دست  به  دست  مسائل  این  کرد:  بیان  رضوی  خراسان 
هم داد، این شرایط را ایجاد و بعد سرایت کرد. طراحی 
مخالفان  اما  داشت  سناریو  دشمن  و  بود  گرفته  صورت 
تند دولت نیز این موج را ایجاد کردند و دشمن هم سوار 
شد. در مشهد مشکلی ایجاد نشد اما در برخی شهرها 

تلفات هم داشت.
آیت ا... علم الهدی هم اعتراضات دی ماه را محکوم کرد

اینکه برخی اعالم کردند که آیت ا...  به  با اشاره  وی 
کردند،  تشویق  اعتراض  برای  را  معترضان  علم الهدی 
البته  کردند،  محکوم  را  کار  این  هم  ایشان  اما  افزود: 

اقدامات  در  ایشان  موضع گیری های  و  فرمایشات 
اعالم  اینکه  اما  نیست  بی تاثیر  جریان ها  از  برخی 
بیان  را  این  و  نشد  ثابت  کنید،  تظاهرات  که  نمایند 

نکردند. 
نوروزیان همچنین یادآور شد: در نمازجمعه ای بعد از 
اینکه انتخابات تمام شده بود من قصد داشتم که پیاده 
مرا  بروم که خبرنگاری  بعد خانه  و  فرمانداری  به سمت 
دید و مشغول صحبت شدیم که یک باره خانمی با بنری 
در دست داشت عصبانی جلوی  که  علیه سند 2030  
من را گرفت و شروع کرد به فریاد زدن و گفت رای ما را 
دزدیدید و حق ما را پایمال کردید، آن خانم بیان می کرد 
خون  و  رئیسی  آقای  یعنی  مظلوم  سید  این  به  شما  که 

شهید ظلم کردید.
معاون سابق سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری 
جوانی  مسیر  همان  در  دوباره  افزود:  رضوی  خراسان 
و  من  دنبال  به  و  بود  گرفته  بغل  زیر  را  خود  کفش های 
آن خبرنگار می آمد که جلوی من را گرفت و گفت شما 
بازخواست  من  از   2030 سند  مورد  در  کردید.  جنایت 
درسی  کتاب  از  فهمیده  شهید  درس  چرا  پرسید  و  کرد 
حذف شده که من به او گفتم حذف نشده و در مقطع 
سنی خود قرار گرفته و سند 2030 هم حذف شده است 

و باالخره ماجرا تمام شد.
وی ادامه داد: به آن خبرنگار گفتم که من این جوان و 
آن خانم را مقصر نمی دانم، ذهن این افراد پای منبرها و 
صحبت ها به گونه ای شکل گرفته که من را مخالف نظام 
و به قول خودشان نفوذی، ضد انقالب، ضد نظام، ضد 
اگر  و  شهید، ضد والیت فقیه و ضد روحانیت می دانند 
عنوان  به  را  ما  که  زمانی  کرد.  تعجب  باید  نکشند  را  ما 
نماد ضد دینی، نفوذی و خرابکار معرفی می کنند، آن ها 
تکلیف شرعی خود می دانند که جلوی ما بایستند. این 

حرف ها و انتقادات تند تاثیر دارد.
بیان  صحبتی  در  مسوولی  وقتی  گفت:  نوروزیان 
نکرده  کاری  هیچ  شهر  حاشیه  در  دولت  که  می کند 
است، درحالی که در این دو، سه سال اخیر بیش از هزار 
پروژه  ده ها  و  شده  کار  مشهد  شهر  حاشیه  در  میلیارد 

شهرداری  و  سپاه  که  گفتند  ایشان  است،  گرفته  انجام 
کار کردند، آن ها پول خود را از کجا آورند، دولت بودجه 
آن ها را پرداخت می کند. این که هیچ کاری انجام نشده 
این  می گذارد.  تاثیر  افراد  برخی  روی  صحبت ها  این  و 
اما  نشود  گفته  خاصی  قصد  با  است  ممکن  حرف ها 
برخی از افراد تند بر اساس این حرف ها عمل می کنند.

داشت،  ما  با  بهتری  همراهی  انتظامی  نیروی  اگر   
عملکرد بهتری داشتیم

معاون سابق سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری 
گروه های  با  برخورد  خصوص  در  رضــوی  خراسان 
از مشهد شناخت  خودسر در مشهد، تصریح کرد: من 
داشتم. یکی از کارهایی که ما برنامه ریزی کرده بودیم 
این بود که مقابل گروه های خودسر بایستیم و توفیقات 
جلوی  تقریبا  مدت  این  در  و  داشتیم  هم  خوبی  بسیار 
ثبت شده  سیاسی  گروه های  با  ما  گرفتیم.  را  آن هــا 
خودسر  گروه های  نداریم،  مشکلی  دولــت  مخالف 
و  شهر  این  در  که  هستند  بی هویت  و  بی شناسنامه 
همه کشور مشکل ایجاد می کنند. اگر نیروی انتظامی 
بهتر عمل  ما داشت،  می توانستیم  با  بهتری  همراهی 

کنیم.
مقابل  داشتند  قصد  آن ها  که  زمانی  کرد:  بیان  وی 
هیچ  در  که  شد  اعالم  کنند،  تجمع  ترکیه  کنسولگری 
نیروی  به  من  بیفتد.  اتفاق  این  نباید  کشور  در  شهری 
انتظامی گفتم که باید جلوی این افراد را بگیرند اما آن ها 
جرات نکردند و به من گفتند که شما می دانید این افراد 
به کجا وصل هستند. به نیروی انتظامی هجوم آوردند و 
آن ها را تهدید کردند اما این افراد که غیر قانونی و کار 
خالف می کردند زمانی که شیرینی توزیع کردند، مامور 
نیروی انتظامی شیرینی برداشت و من گفتم که باید با 
او برخورد شود به این دلیل که او در حال انجام ماموریت 

است.
که  داشتند  قصد  نیز  آن  از  بعد  کرد:  اضافه  نوروزیان 
ایستادیم  و ما محکم مقابل آن ها  انجام دهند  چند کار 
کنسولگری  جریان  در  بار  یک  خودسری ها  این  زیرا 
عربستان ضربه وارد کرده بودند. این جریانات در مشهد 

حال  در  جریانات  این  کنیم.  غفلت  نباید  و  دارد  وجود 
حاضر وجود دارند و قصد دارند که با رنگ و لعاب دینی 
پوشش دهند و شما را به ضد دین و ارزش ها متهم کنند.

 از من درخواست می شد جلوی اکران برخی فیلم ها را 
بگیرم

امنیتی  و  اجتماعی  ســیــاســی،  ســابــق  ــاون  ــع م
اکران  استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در 
فرماندار  عنوان  به  من  از  برخی  نیز  فیلم ها  بعضی 
درخواست می کردند که شورای تامین تصمیم بگیرد تا 
اما  فیلم مجوز داشت  اکران نشود در حالی که  فیلمی 
آن ها بیان می کردند که مشهد فرق دارد و نباید اکران 
شود، من هم به آن ها می گفتم که مشهد فرق دارد اما 
این  اگر  که  بودند  کرده  اعالم  آن ها  ندارد.  فرق  قانون 
باید  می آیند،  خیابان  به  کفن پوش  نشود،  انجام  کار 
قانونی  را  فیلمی  که  فردی  با  نه  شود  برخورد  آن ها  با 
آن ها پخش  فیلم های مدنظر  البته  که  نمایش می دهد 

شد و اتفاقی نیفتاد.
تغییر نام تابلوهای زائر یک سال پیش اتفاق افتاد و کسی 

واکنش نشان نداد
نوروزیان همچنین با اشاره به اینکه در موضوع تغییر 
وجود  با  انداختند،  راه  به  جنجالی  زائر،  تابلوهای  نام 
اینکه این تغییر یک سال پیش اتفاق افتاد و هیچ کس 
امر نشان می دهد  این  ادامه داد:  واکنشی نشان نداد، 

که این مساله برای مردم اهمیتی نداشته است.
وی افزود: گاهی ما برخی مسائل فرعی و حاشیه ای 
جزو  را  آن ها  می خواهیم  که  می کنیم  بزرگ  قدری  به  را 
موضوع  این  به  نسبت  مــردم  دهیم.  قــرار  دین  اصــول 
بهره برداری  و  ذهنیت  مردم  زیرا  ندادند  نشان  واکنش 
سیاسی یک فرد سیاسی را نداشتند. همان طور که اسم 
را  اسم  این  دیگر  اکنون  اما  بوده  مشهدالرضا  مشهد، 
استفاده نمی کنند، آیا این بدین معنی است که ارادت ما 
کم شده است؟ این کار بازی کردن با لفظ و عوام فریبانه 
می خواهد  که  ندارند  را  برداشت  ایــن  مــردم  اســت. 
به  و  کردیم  رها  را  اصول  ما  گیرد.  صورت  هویت زدایی 

فرعیات چسبیدیم.

گفت وگوخبر
نوروزیان از 2 سال کار سیاسی در مشهد می گوید
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حجت االسالم والمسلمین احمد مروی معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری است. او متولد سال 1337 در شهر مشهد است. او پس از گذراندن 
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ایشان همکاری گسترده ای را در قسمت های مختلف دفتر رهبری شروع کرده است

,,

لزوم پرهیز از استیضاح رئیس جمهور در شرایط کنونی
کریمی قدوسی: در هر حال با توجه به شرایط کنونی موافق استیضاح رئیس جمهور و پیگیری چنین طرحی در مجلس نیستم البته هنوز خبری 

نشده و طرحی در این خصوص تهیه نشده است

ضمن  والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو  نمایندگان 
کفایت  عدم  طرح  پیگیر  فراکسیون  اینکه  بر  تاکید 
رئیس جمهور نیست، معتقدند که استیضاح در شرایط 
اذعان  هم  موافقان  برخی  البته  نیست  درست  کنونی 

دارند که این مسئله مغایر منویات رهبری نیست.
و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  ذوالــنــور  مجتبی 
سیاست خارجی مجلس در حاشیه نشست علنی امروز 
مجلس از طرح استیضاح رئیس جمهور در 14 بند خبر 
محض  به  والیی  نمایندگان  فراکسیون  سخنگوی  داد. 
فراکسیونی  موضوع  که  کرد  اعالم  خبر  این  انتشار 
شخصی  نظر  اساس  بر  نمایندگان  از  تعدادی  و  نیست 

موضوع را دنبال می کنند.
والیی  نمایندگان  فراکسیون  اعضای  از  دیگر  برخی 
و مطالب  اظهارنظر کردند  این خصوص  در  نیز  مجلس 
استیضاح  با  موافقت  و  مخالفت  بر  مبنی  مختلفی 
رئیس جمهور بیان کردند. نمایندگان مخالف استیضاح 
موضوع را غیرجدی دانسته و معتقدند که هنوز طرحی 

را  موافقان استیضاح  از  اما یکی  آماده نشده است  هم 
الزم و هشداری برای رئیس جمهور دانست.

استیضاح  پیگیر  والیی  نمایندگان  فراکسیون   
نیست رئیس جمهور 

به  خصوص  ایــن  در  حسینی   نقوی  سیدحسین 
خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، گفت: بحث عدم کفایت 
نه  واقع  در  نیست،  فراکسیونی  موضوع  رئیس جمهور 
فراکسیون های  بلکه  والیی  نمایندگان  فراکسیون  تنها 

سیاسی دیگر مجلس هم پیگیر این موضوع نیستند.
سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای 
اساس  بر  نمایندگان  از  برخی  کرد:  تصریح  اسالمی، 
را  رئیس جمهور  کفایت  عدم  موضوع  فردی  تشخیص 

پیگیری می کنند.
 لزوم پرهیز از استیضاح رئیس جمهور در شرایط کنونی

با  طرحی  هنوز  گفت:  نیز  کریمی قدوسی  جــواد 
تهیه  کفایت  عدم  یا  جمهور  رئیس  استیضاح  عنوان 
ذوالنور  آقای  از  را  موضوع  این  نیز  من  است،  نشده 

پرسیدم، وی تکذیب کردند.
شورای  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 

کنونی  شرایط  به  توجه  با  حال  هر  در  افزود:  اسالمی، 
موافق استیضاح رئیس جمهور و پیگیری چنین طرحی 

طرحی  و  نشده  خبری  هنوز  البته  نیستم  مجلس  در 
از دامن زدن به  در این خصوص تهیه نشده است، لذا 

چنین مسائلی باید پرهیز کرد.
اخیر  منویات  مغایر  رئیس جمهور  استیضاح  پیگیری   

رهبری نیست
فراکسیون  اعضای  دیگر  از  پورمختار  محمدعلی 
نمایندگان والیی مجلس اما ضمن موافقت با استیضاح 
گفت:  خانه ملت،  خبرگزاری  خبرنگار  به  رئیس جمهور 
خبری از تهیه چنین طرحی ندارم، هرچند گفته شده 

برخی از نمایندگان دنبال این موضوع هستند.
و کبودرآهنگ در مجلس شورای  بهار  نماینده مردم 
اسالمی، تصریح کرد: مقام معظم رهبری پیش از 22 
دیدگاه  و  شعار  بیان  از  افراد  که  فرمودند  ماه  بهمن 
 22 چراکه  کنند  پرهیز  راهپیمایی  در  دولت  خالف 
روز  این  در  و  است  ملی  اتفاق  و  مشترک  امر  بهمن 
در  اما  کرد  دیگری  علیه  دادن  شعار  به  اقدام  نباید 
را  خود  دیدگاه  و  نظر  می تواند  کسی  هر  دیگر  جای 

کند. دنبال 
وی افزود: اگر امروز استیضاح رئیس جمهور یا بحث 
مقام  منویات  با  مغایر  می شود  مطرح  کفایت  عدم 
آقای  به  هشداری  حقیقت  در  نیست،  رهبری  معظم 
نظر  دقت  کشور  مدیریت  در  تا  است  رئیس جمهور 

بیشتری داشته باشد.
این عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای 
مسائل  نوع  این  خارجی  نمود  است:  معتقد  اسالمی، 
مهم نیست، مجلس وظیفه نظارت، سوال یا استیضاح 

دارد که به فراخور اهمیت آنها را پیگیری می کند.
بهمن   28 )یکشنبه،  امروز  علنی  نشست  حاشیه  در 
مردم  نماینده  ذوالنوری  مجتبی  حجت االسالم  ماه( 
خبرنگاران  با  گفتگو  در  اسالمی  مجلس شورای  در  قم 
روحانی  حسن  استیضاح  طرح  کرد:  اعالم  پارلمانی 

رئیس  جمهور در 14 بند آماده شده است.
مجلس  نماینده   10 تاکنون  گفت:  همچنین  وی 

طرح استیضاح رئیس جمهور را امضا کرده اند.



معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان 
رهبری  معظم  مقام  فرموده  به  باتوجه  گفت:  رضوی 
نیازمند  طبیعی  وقایع  به منزله  اجتماعی  آسیب های 

حرکت جهادی است.
به گزارش »صبح امروز« سیدامیر مرتضوی روز یکشنبه 
در جلسه افتتاحیه کارگروه سازمان های مردم نهاد اداره 
کل دادگستری خراسان رضوی که در محل استانداری 
برگزار شد،  اقتصادی  تشکل های  فعالین  حضور  با  و 
افزود: درجهت اجرایی نمودن رویکرد مقابله با آسیب ها، 
قوه قضائیه با بیش از 1980عنوان مجرمانه و 40 آسیب 
اجتماعی مهم مواجه است و باید تک تک اعضای جامعه 

با احساس مسئولیت و تکلیف، نقش خود را ایفا کنند.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان 
با  موافق  افــراد  از  متشکل  جامعه  داد:  ادامــه  رضوی 
هنجارها و افرادی مخالف ارزش ها، اعتقادات، باورها، 
آداب و رسوم است که  کنارهم زندگی می کنند و همه 

سوار بریک کشتی هستند.
به  یاری  دست  قضائیه  قوه  امروز  کرد:  تصریح  وی 
به  کار  هرکجا  و  هرزمان  است.  ــرده  درازک مردم  سوی 
انتخابات  تحمیلی،  جنگ  در  چه  سپرده شد،  مردم 
این  بــودیــم.  موفق  ــردم  م همت  به  راهپیمایی ها  و 
اجرای  تــوان  اجرایی  دستگاه های  درحالی است که 
تکالیف خود را ندارند . این تغییر جهانی است و مردم 
باید در جهت حرکت به سوی پیشگیری های فرهنگی 
تاکید  کنند.مرتضوی  تکلیف  احساس  اجتماعی  و 
کرد: فعالیت مردم در قالب سمن  ها باید از سوی همه 
و چه غیرمالی حمایت  مالی  لحاظ  به  دستگاه ها چه 

شود. 
معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان 

رضوی افزود: سمن ها ضمن اجتناب 
از موازی کاری در موضوعات یکسان، 
با تقسیم کار از هدررفت منابع انسانی 
خروجی  ارســال  با  و  کنند  جلوگیری 
کارگروه های تخصصی درقالب طرح ها 
مشورت  با  اجرایی،  دستگاه های  به 
و  دقیق  راهــکــارهــای  هم اندیشی  و 
متمرکزی در مناطق مختلف از طریق 

برون سپاری ارائه دهند. 
کاهش  و  شهرها  کالن  گمنامی   
اجتماعی  آسیب های  جمعی  وجدان 

را گسترش داد
امور  این نشست، مدیرکل  ادامه  در 

اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی گفت: 
رشد  و  بهداشت  گسترش  و  صنعتی  انقالب  از  بعد 
طوفانی جمعیتی، تغییرات ناشی از نظام ارزشی، ایجاد 
کالن شهرها، افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها، در 
سایه گمنامی کالن شهرها و کاهش وجدان جمعی و 
فشارهای اجتماعی روند آسیب های اجتماعی گسترش 
اجتماعی  آسیب های  وبیش دچار  کم  جوامع  و  یافت 

شدند.
میانه  در جمع کشورهای  ایران  افزود:  سعید صالح 
آسیب است اما روند رشد آسیب ها نگران کننده است و 

برای آینده جامعه باید فکر اساسی کرد. 
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان 
رضوی تصریح کرد: نوع نگاه به آسیب ها نظیر طالق و 
سال  از  است.  متفاوت   ... و  اعتیاد 
بر آسیب ها  تمرکز حاکمیتی   1393
و  شد  آغاز  اجتماعی  سرمایه های  و 
ملی  کار  تقسیم  طرح  راستا  این  در 
، در دستور کار سران سه  اجتماعی 

قوه قرارگرفت. 
  آسیب ها به راحتی از بین نمی روند
به  آسیب ها  کرد:  خاطرنشان  وی 
براحتی  که  نمی شوند  ایجاد  راحتی 
هم از بین بروند. از سال 93 تا سال 
96 روند رو به رشد آسیب ها کاهش 
یافته است و در ادبیات اجتماعی، این 

به معنای موفقیت است. 
ــار در حــوزه  ک کــرد:  اذعـــان  وی 

موضوعات  چراکه  اســت؛  سخت  بسیار  اجتماعی 
برای  هستند.  مربوط  هم  به  ای  زنجیره  صــورت  به 
 70 حدود  اجتماعی  آسیب های  کارگروه های  تامین 
ریال تخصیص داده شده است که در راستای  میلیارد 
توانمندسازی مدارس حاشیه شهر، کودکان کار، زنان 

سرپرست خانوار و ... اقدام شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان 
از  نهاد  مردم  سازمان های  خانه  کرد:  تاکید  رضوی 
سال 1396 به منظور استفاده از ظرفیت ها، مشاوره و 

بکارگیری توانمندی افراد راه اندازی شد.
خراسان  استان  در  سمن   1200 به  ــاره  اش با  وی 
باید فعالیت سمن ها، در زمینه کاهش  رضوی گفت: 
مصرف انرژی، محیط زیست و...و شاخه های آسیب 

و طالق  اعتیاد  نظیر  اجتماعی  های 
شناخته شود.صالح  رسمیت  ــه  و...ب
افزود: باتوجه به این که از عیار جامعه 
بسیار کاسته شده و دولت باید سهم 
چرا  باشد  داشته  جامعه  در  راهبری 
حرکت  شود،  بزرگتر  دولت  هرچه  که 
بنابراین  انجام دهد.  کمتری می تواند 
باید دومینویی از موفقیت های کوچک 
کند.  نمو  جامعه  در  تا  کنیم  ایجاد 
امروز نقش مردم تعیین کننده است و 
مسیوالن باید درکنار آن ها قرارگیرند، 
با  تا  بگذارند  کنار  را  سهم خواهی ها 
از  آسیب ها  همدیگر  کمک  و  تالش 

بین برود.

  خراسان رضوی در میان 10 استان بحرانی کشور
در بخش دیگری از این جلسه مستشار قضایی و  مدیر 
کل پیشگیری های مردمی و مشارکتهای مدنی و معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در 
بحث آسیب های اجتماعی در سطح کشور 10 استان به 
عنوان استان های بحرانی شناسایی شده است که شورای 
انقالب فرهنگی با همکاری وزارت بهداشت، سازمان 
کارگاه های   ،... و  اسالمی  تبلیغات  سازمان  و  ورزش 
و  روان شناسی  بهداشت،  زمینه  در  روزه  دو  آموزشی 

حقوقی برای مربیان آموزش پیش از ازدواج برگزارنمود.
سیدعلی اصغررفاهی افزود: با اولین بارقه های جدی 
مشارکت مردم درجهت تشکیل ارتش بیست میلیونی، 
جنگ تحمیلی وجهاد سازندگی برای ریشه کن نمودن 
به  اسالمی  جمهوری  توجه  فقر،  و  عقب ماندگی 

مشارکت های مردمی معطوف شد.
که  آن اســت  قضاییه  قــوه  ــاور  ب ــرد:  ک تصریح  وی 
پیشگیری از آسیب ها فقط با همکاری سمن ها، مردم و 

دستگاه های حاکمیتی میسراست. 
رفاهی تاکیدکرد: در کنار رسیدگی به پرونده جرایم و 
معضالت در جامعه، می بایست به چرایی آن توجه کرد. 

چرا دزدی؟ چرا طالق؟ باید ریشه یابی کرد.
  کارگروهی با کمیته های تخصصی

مدیرعامل خانه تشکل های مردم نهاد خراسان رضوی 
گفت: کارگروه سازمان مردم نهاد در راستای پیشگیری 
از آسیب ها در کمیته اجتماعی، معلولین، فرهنگ و هنر، 
خیرین، علمی، کارآفرینی، شورای شهرستان ها، محیط 

زیست و منابع طبیعی تقسیم شد. 
ربط  ذی  سازمان های  افزود:  محمدجعفرکروژدهی 
اجرایی  قابلیت  تا  باشند  عضو  اصلی  کارگروه  در  باید 
در  مثال  بطور  یابد.  افزایش  مساله 
کمیته اجتماعی زیرشاخه آسیب های 
قرارمی گیرد.  بررسی  مورد  اجتماعی 
به   این زیر شاخه ها می توان  از جمله 
کودکان  اعتیاد،  درمان  و  پیشگیری 
کار، فرار از منزل، روابط فرا زناشویی، 
فضای   ، نشینی  حاشیه  خشونت، 
و   اخالقی  امنیت  طــالق،  مجازی، 
کرد:  تصریح  وی  کرد.  اشاره  ازدواج 
دفتر  و  دادگستری  بین  وفاق  تــداوم 
امور اجتماعی استانداری و سمن ها، 
کاهش آسیب های اجتماعی را درپی 
غیرتجاری  و  داوطلبانه  دارد.فعالیت 

سمن ها باید پیشتیبانی شود. 
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مدیرعامل هالل احمر خراسان رضوی از طلب 10 
میلیارد تومانی داروخانه هالل احمر مشهد از بیمه ها 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، سید مجتبی احمدی با اشاره به 
اعالم چالش دارو در برنامه »برنده باش«، اظهار کرد: 
معیشتی  مشکالت  و  اقتصادی  شرایط   به  توجه  با 
مردم، تهیه دارو برای بسیاری از بیماران به خصوص 
شده  سخت  ــد،  دارن خاص  بیماری های  که  آنهایی 
است و بنابراین گاهی افراد آبرومند نیازمند داروهای 

ضروری در وضعیت اضطراری قرار می گیرند.
وی افزود: هزینه برخی داروهای خاص باال بوده و به 
سبب محدودیت بیمه ها در پذیرش همه اقالم دارویی 
و از سوی دیگر مدت زمان طوالنی تسویه حساب مالی 
داروخانه ها  برخی  متاسفانه  داروخانه ها،  با  ها  بیمه 
به  پاسخگویی  نتیجه  ودر  داروها  همه  تامین  به  قادر 

همه بیماران نیستند.
یادآور شد:  مدیرعامل هالل احمر خراسان رضوی 
در حال حاضر داروخانه هالل احمر در مشهد، حدود 
این  با  اما  است  طلبکار  بیمه ها  از  تومان  میلیارد   10
تامین  در  سعی  خود  رسالت  بر  بنا  همچنان  وجود 
انواع داروهای خاص و داروهای بیماران ژنتیکی و تک 

نسخه ای دارد.
وی افزود: روزانه مراجعات بسیاری داریم که نیازمند 
پرداخت  از  و  دارو هستند  تامین  برای  حداقل هزینه 
وجه آن ناتوانند و البته افراد خیرخواه و نیک اندیش 
هزینه های  پرداخت  خواستار  که  نیستند  کم  هم 

بیماران مضطر و مستضعف می شوند.
رسانه ای  تبلیغات  مثبت  تاثیر  به  اشاره  با  احمدی 
تشویق  و  تهییج  در  باش،  برنده  مانند  برنامه هایی  و 
مردم به مهربانی و دستگیری از نیازمندان تاکید کرد: 
هالل احمر حلقه اتصال میان توان توانمندان و نیاز 
نیازمندان است وخدمات داوطلبانه حمایتی، درمانی 
و مددکاری از جمله وظایف این نهاد مردمی و خیریه 

است.
نیازمندان  برای  دارو  چالش  اعالم  همچنین  وی 
سلبریتی ها  صحیح  کارکرد  بر  مبتنی  را  گلزار  توسط 
خواستار  و  دانست  اجتماعی  مسئولیت  راستای  در 

پیوستن مردم به این پویش شد.

طلب 10 میلیارد تومانی داروخانه 
هالل احمر مشهد از بیمه ها

سرویس اجتماعی

معاونت پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی:

آسیب های اجتماعی نیازمند حرکت جهادی است
کارگروه سازمان های مردم نهاد اداره کل دادگستری خراسان رضوی افتتاح شد

حوادث
مجروح شدن ۲ دانش آموز جوینی درتصادف با پژو

خودرو  برخورد  گفت:  نقاب  اورژانس  مسئول 
سواری پژو آر. دی ۲ دانش آموز جوینی را مجروح کرد. 
به گزارش قدس آنالین، مرتضی سید آبادی افزود: در 
پی این حادثه که ظهر یکشنبه در جاده نقاب به سه 
شهرستان  آباد  فتح  روستای  محدوده  در  انداده  راه 
جوین رخ داد عوامل اورژانس در صحنه حاضر شدند.

به  مصدوم  آموزان  دانش  از  یکی  داشت:  اظهار  وی 
دیگر  آموز  دانش  و  جوین  هاشم  قمربنی  بیمارستان 
که دچار شکستگی از ناحیه سر، دست و پا شده بود 
به بیمارستان امدادی شهید بهشتی سبزوار منتقل 

شد.
آموزان  دانش  این  حال  اینکه  بیان  با  سیدآبادی 
مطلوب گزارش شده است گفت: علت حادثه از سوی 

کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

بازپرس قالبی در خلیل آباد دستگیر شد
دادستان عمومی و انقالب خلیل آباد گفت: فردی 
شهرستان  درمانی  مراکز  از  یکی  به  مراجعه  در  که 
خلیل آباد خود را بازپرس ویژه قتل معرفی نموده بود، 

دستگیر شد.
به گزارش قدس آنالین،  حمید سلطانی افزود: این 
همراه  به  نیز  مجعول  شناسایی  کارت  قالبی  بازپرس 
رسانده  درمانی  مرکز  پرسنل  رویت  به  را  آن  و  داشته 

است.
ارتکاب  انگیزه  اینکه در خصوص علل و  با بیان  وی 
فعال  افزود:  باشد  می  انجام  حال  در  تحقیقات  جرم 

متهم با صدور قرار تامین روانه زندان شده است.
بازرسی  در  اینکه  به  اشاره  با  آباد  خلیل  دادستان 
جراح  عنوان  با  پزشکی  مهر  عدد  یک  متهم  منزل  از 

شده  کشف  متهم  مشخصات  و  هویت  به  عمومی 
امر جعل عنوان  از حرفه ای بودن متهم در  که نشان 
دارد بیان کرد: اقدام به موقع حراست مرکز بهداشت 
اقدامات  و  قضایی  قاطع  دستورات  و  شهرستان 
عمومی  امنیت  و  اطالعات  پلیس  سریع  و  پلیسی 
چهل  از  کمتر  در  مذکور  فرد  تا  شد  باعث  شهرستان 
های  شهرستان  از  یکی  در  جرم  ارتکاب  تاریخ  از  روز 

همجوار دستگیر شود.
علی   ، شهروندان  به  ای  توصیه  در  سلطانی 
احراز  امر  به  نسبت  گفت:   اداری  کارکنان  الخصوص 
صرف  به  و  باشند  داشته  ای  ویژه  اهتمام  هویت 
گفتار مخاطبین اکتفا ننمایند و در صورت ارائه کارت 
شناسایی و مشکوک بودن آن فورا مراتب را به پلیس 

110 اطالع دهند.
راستی  روشهای  از  یکی  ضمنا  داشت:  اظهار  وی 
مطالبه  شده  ارائه  شناسایی  کارت  اصالت  آزمایی 
با  اوراق هویتی معتبر و تطبیق آن  کارت ملی یا سایر 
کارت شناسایی ارائه شده بوده که در مواردی می تواند 

موثر باشد.

حادثه برای پرواز  مشهد-رشت در فرودگاه شهید 
هاشمی نژاد

پرواز  گفت:  مشهد  فرودگاه  عمومی  روابط  مدیر 
در  رشت  ـ  مشهد  ایرتور  ایران   ۹0۴ شماره  امروز 
فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد بعد از لیز خوردن 

به پارکینگ بازگشت.
ایرتور  ایران   MM۸۲ هواپیما  افزود:  جعفری  حسن 
منطقه  به  آیس  دی  عملیات  انجام  برای  پرواز  از  قبل 
مورد استفاده برای این کار رفته است که به دلیل لیز 
دی  مواد  شدن  پاشیده  علت  به  منطقه  سطح  بودن 

زمین  روی  بر  را  متری  چند  هواپیما  آن  روی  بر  آیس 
لیز می خورد.

برای  پرواز  خلبان  اتفاق  این  از  پس  افزود:  وی 
و  برگشته  رمپ  به  پرواز  ایمنی  از  کامل  اطمینان 
قرار  بررسی  مورد  مجددا  را  هواپیما  الستیک های 

می دهد.
خاطرنشان  مشهد  فرودگاه  عمومی  روابط  مدیر 
هواپیما  الستیک های  مجدد  بررسی  از  پس  کرد: 
توسط خلبان و مهندسان فنی این هواپیما پرواز خود 

را انجام داد.

3مصدوم در واژگونی پراید در کالت
یک  واژگونی  از  کالت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

دستگاه پراید با 3 مصدوم خبر داد.
سرهنگ سید خلیل شفائی افزود: شب یکشنبه 
سواری  خودرو  دستگاه  یک  واژگونی  بر  مبنی  خبری 
های  فوریت  مرکز  به  الین  روستای  محدوده  در  پراید 
پلیسی 110 اعالم و بالفاصله تیمی از عوامل انتظامی 

به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: در بررسی های عوامل انتظامی مشخص 
3 سرنشین  از جاده  با  شد یک دستگاه خودرو پراید 

منحرف و واژگون شده است.
 3 حادثه  این  در  کرد:  تصریح  شفائی  سرهنگ 
با کمک عوامل امدادی به  سرنشین خودرو مجروح و 

مراکز درمانی منتقل شدند.
خاطرنشان  کالت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کرد: کارشناس پلیس راه کالت، علت حادثه را ناتوانی 
از  تخطی  از  ناشی  نقلیه  وسیله  کنترل  در  راننده 
کرده  اعالم  جاده  سطح  لغزندگی  و  مطمئنه  سرعت 

است.

فرماندار گناباد گفت: بیش از 900 کیلوگرم انواع مواد 
مخدر از ابتدای سال جاری در گناباد کشف شده است و 

333 نفر نیز در این رابطه دستگیر شده اند.
به گزارش ایسنا، حامد قربانی روز یکشنبه در اولین 
همایش منطقه ای آسیب های اجتماعی با محور اعتیاد 
علوم  دانشگاه  کوثر  همایش های  سالن  محل  در  که 
پزشکی گناباد برگزار شد، افزود: در سال 1396 نیز مقدار 
922 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده و تعداد 

289 نفر نیز در این زمینه دستگیر شده اند.
وی ادامه داد: آسیب های اجتماعی زیادی گریبان گیر 
جامعه ما شده که یکی از آن ها اعتیاد به مواد مخدر است 
که نمی توانیم آن  را انکار کنیم، گناباد دارای ظرفیت های 
علمی و اجرایی بسیاری است که می توانیم با همبستگی 
آسیب های  کاهش  راستای  در  گامی  ارتباط،  ایجاد  و 

اجتماعی برداریم.
بحث  در  مفقوده  حلقه  کرد:  اضافه  گناباد  فرماندار 
مردم نهاد  تشکل های  اعتیاد،  اجتماعی  آسیب های 
مجوز  شهرستان  این  در  فعال  سمن   11 که  هستند 
دریافت کرده اند و در بحث نابسامانی های اعتیاد فعالیت 

می کنند.
با  همجواری  دلیل  به  شهرستان  ایــن  افــزود:  وی 
مواصالتی  مسیرهای  در  که  این  و  ــوده  آل کشورهای 
استان های جنوبی و شرقی و مرزی قرار گرفته و وجود 
مسائل اجتماعی نظیر بیکاری، فقر، مهاجرت، کمبود 
نشاط، بحث اعتیاد وجود داشته که باید راهکارهایی برای 

پیشگیری از آن اتخاذ شود.
آسیب های  به  عینی  نگاه  یک  اگر  گفت:  قربانی   
اجتماعی داشته باشیم اعتیاد در صدر آن ها قرار گرفته که 

خود عاملی برای ایجاد آسیب های ثانویه نیز است.
فعال شدن  خواستار  گناباد  در  دولت  عالی  نماینده 
حوزه های فرهنگی در بحث آسیب های اجتماعی اعتیاد 
شد و عنوان کرد: رسانه ها و حوزه دانشگاه  با توجه به 
گستردگی فعالیت می توانند به عنوان یک عامل مؤثر در 

تبیین معضالت اعتیاد اقدام نمایند.
  اعتیاد، منشاء بسیاری از آسیب های اجتماعی

گفت:  گناباد  جمعه  امــام  نشست،  ایــن  ــه  ادام در 
اعتیاد منشاء بسیاری از آسیب های اجتماعی است و 
اطالع رسانی درست و کافی به خانواده ها، نقش موثری در 

پاک ماندن و جلوگیری از بروز این معضل اجتماعی دارد.
ضرورت  به  اشــاره  با  نسب  صادقی  االســالم  حجت 
اعتیاد  بحث  در  مدارس  مربیان  و  خانواده ها  مراقبت 
افزود: طی آمار 72 درصد زندانیانی که معتاد هستند از 
طریق دوستان ناباب به مواد مخدر روی آورده اند که باید 
با آگاهی بخشی الزم، نسل جوان را از آسیب اجتماعی 

اعتیاد محافظت کرد.  

خبر
کشف 900کیلوگرم مواد مخدر از ابتدای 

سال جاری در گناباد

چند قدم تا سالمت

انتظامی  ــیــروی  ن فــرمــانــده 
بجستان از دستگیری باند سارقان 
در  دست بافت  قالیچه های  و  منزل 

این شهرستان خبر داد.
افزود:  ــواه  آزادی خ ایسنا، سرهنگ حسن  گزارش  به 
در پی وقوع چند فقره سرقت و اعالم شکایت تعدادی ار 
شهروندان مبنی بر سرقت منازل آنان موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان 

قرار گرفت.
وی ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان پس ار 
سرنخ هایی  آمدن  به دست  و  سرقت  صحنه های  بررسی 
مبنی بر وقوع سرقت های مشابه در ماه های اخیر، به دو نفر 
جوان از اهالی شهرستان مشکوک شدند که پس از حدود 
یک ماه  تعیقب، موفق به دستگیری یکی از سارقان در 

مخفیگاهش گردیدند.
کرد:  عنوان  بجستان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
انتقال یافت و در  سارق دستگیر شده به پلیس آگاهی 
بازجویی های به عمل آمده هم دست خود را که دیگر مظنون 
پرونده بود معرفی کرد و با هماهنگی مقام قضایی وی نیز در 
یکی از پاتوق هایش در اطراف این شهرستان دستگیر شد.

آزادی خواه افزود: پس از دستگیری سارقان و اعترافات 
آنان به بیش از پنج فقره سرقت از منازل در سطح شهرستان 
و سرقت اموالی از قبیل قالیچه های دست باف و ظروف 
قدیمی و عتیقه مشخص گردید که اموال مسروقه را  در 
شهرستان های بجستان، کاشمر و تربت حیدریه به فروش 
رسانده اند که در همین راستا  تعداد پنج نفر از مال خران 
نیز شناسایی و با دستگیری آنان تعدادی از قالیچه های 

دست باف و ظروف قدیمی کشف شد.

گفت:  قرائتی  حجت االسالم 
مدرک گرایی  چون  هم  مسائلی 

نباید ازدواج را به تعویق بیندازد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین محسن قرائتی 
در جمع دانشجویان حاضر در چهاردهمین کاروان ازدواج 
دانشجویی در حرم مطهر رضوی خطاب به جامعه جوان 
کشور افزود: ازدواج از نیازهای مهم بشر است و اصالً به صالح 
جوانان نیست که برای مسائلی هم چون مدرک گرایی آن را 
به تعویق اندازند؛ سن مناسب ازدواج هم زمان دانشجویی 
نیست، به نظر من جوانان ما از دوران دبیرستان به ازدواج 
نیاز پیدا می کنند.این مفسر قرآن کریم بابیان اینکه نباید 
ازدواج را به تأخیر انداخت، تصریح کرد: خیلی از جوان های 
امروزی به خاطر مدرک تحصیلی از زیر بار مسئولیت زندگی 
شانه خالی می کنند و از آن طرف هم شاهد تبعات ازدواج 

دیرهنگام در جامعه هستیم. در جریان ازدواج های امروزی 
که تقریبًا همه قشر تحصیل کرده هستند، ثابت شده است که 
مدرک تحصیلی، دلیل تفاهم زوجین نیست. قرآن می گوید 
»همه باسوادها با هم، بیش از ذره ای سواد ندارند«، پس 
ژست علمی را کنار بگذارید و به دنبال برطرف کردن یکی 
از مهمترین نیازهای خود باشید تا با آرامش اهداف دیگر 
زندگی خود را دنبال کنید.وی درباره تبیین نیازهای انسانی 
گفت: باالتر از نیازهای شخصی و اجتماعی، نیازی در انسان 
وجود دارد به نام نیاز عالی، نیازی که در آن بشر به دنبال این 
است که سرمنشأ هستی از کجاست و برای چه چیزی و چه 
هدفی خلق شده است و بسیاری از سواالت دیگر که ذهن هر 
انسانی را در طول حیاتش به خود مشغول می  کند. پاسخ تمام 
این سواالت در دین وجود دارد و دین اسالم می تواند به نیاز 

عالی انسان ها پاسخ جامع و کامل بدهد

معاون حمایت و سالمت خانواده 
کمیته امداد خراسان رضوی گفت: 
در 9 ماهه امسال بیش از 79 هزار زن 
سرپرست خانوار به دلیل فوت همسر از کمیته امداد استان 
خدمات دریافت می کردند.به گزارش ایسنا، رضا شهرکی با بیان 
اینکه بیشترین بخش حمایت این نهاد از خانواده ها به دلیل 
فوت سرپرست است، افزود: در 9 ماهه امسال کمیته امداد 
استان به 155 هزار و 529 خانوار معیشت بگیر با جمعیت 260 
هزار و 230 نفر خدمات متناسب با نیاز و شرایط خانواده ارائه 
داد.وی افزود: 79 هزار و 874 خانواده به دلیل فوت همسر، 
18 هزار و 373 خانوار به دلیل طالق، 44 هزار و 137 خانوار 
به دلیل از کارافتادگی سرپرست، پنج هزار و 627 خانوار به دلیل 
بیماری سرپرست، سه هزار و 202 خانواده به دلیل زندانی بودن 
سرپرست و چهار هزار و 496 خانوار به دالیل دیگر از کمیته 

امداد خدمات می گیرند.شهرکی با اشاره به اینکه 85 هزار و 
529 خانوار سالمند از کمیته امداد خراسان رضوی مستمری 
دریافت کرده اند، اعالم کرد: در 9 ماهه سال جاری 68 هزار و 
432 خانوار ساکن شهرها و 87 هزار و 97 خانوار ساکن مناطق 
روستایی هستند. این نهاد در 9 ماهه سال جاری برای 76 هزار و 
317 خانوار تک نفره، 49 هزار و 772 خانوار دو نفره، 18 هزار و 
815 خانوار سه نفره، 7 هزار و 495 خانوار چهار نفره و 3 هزار و 
130 خانوار پنج نفره و بیشتر مستمری ماهانه واریز کرده است.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد خراسان رضوی 
ادامه داد: کمیته امداد به منظور کمک به امر ازدواج جوانان و 
فرزندان مددجو عالوه بر برگزاری دوره های آموزش مهارت های 
زندگی به دو هزار و 987 مددجو کمک هزینه ازدواج و یا جهیزیه 
با ارزش کلی بیش از هشت میلیارد تومان بصورت بال عوض 

اهدا کرده و آنها زندگی مشترک خود را شروع کردند.

دستگیری باند سارقان قالیچه های دست باف در بجستان
قرائتی:

مدرک گرایی نباید ازدواج را به تعویق بیندازد
ارائه خدمت کمیته امداد خراسان رضوی به بیش از 79 هزار 

زن سرپرست خانوار

صالح:امروز نقش 
مردم تعیین کننده است 
و مسیوالن باید درکنار 

آن ها قرارگیرند، 
سهم خواهی ها را کنار 
بگذارند تا با تالش و 

کمک همدیگر آسیب ها از 
بین برود

,,
کروژدهی:تداوم 

وفاق بین دادگستری 
و دفتر امور اجتماعی 
استانداری و سمن ها، 

کاهش آسیب های 
اجتماعی را درپی دارد.

فعالیت داوطلبانه و 
غیرتجاری سمن ها باید 

پیشتیبانی شود

,,

مرتضوی: امروز قوه قضائیه دست یاری به سوی مردم درازکرده است. هرزمان و هرکجا کار به 
مردم سپرده شد، چه در جنگ تحمیلی، انتخابات و راهپیمایی ها به همت مردم موفق بودیم
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برای پیک موتوری ها،باربری ها و شرکت های خدماتی
با ما تماس بگیرید: شرایط ویژه اشتراک انبوه روزنامه صبح امروز 

09152560091 - 09360566636

امروز  فجر  موسیقی  جشنواره  دوره  سی وچهارمین 
که  می گذارد  سر  پشت  را  خود  پایانی  روز  درحالی 
موسیقی  نمایندگان  هنرنمایی  شاهد  عالقه مندان 

خراسان بودند.
استاد »علی غالمرضایی آلماجوقی« هنرمند 87 ساله 
اهل قوچان، گروه »خنیاگران خیام«، گروه  »انوار جام« 
از تربت جام، سلمان سلیمانی از تایباد، »مبین درپور« 
و »مهدیس ابراهیمیان« دو هنرمند نونهال تربت جامی، 

خراسانی های حاضر در جشنواره امسال هستند.
  درباره جشنواره

فعالیت   1364 سال  در  فجر  موسیقی  جشنواره ی 
خود را با عنوان »جشنواره سرود و آهنگ های انقالبی« 
آغاز کرد. این رویداد ملی به مدت چهار سال با همین 
نام به فعالیت خود ادامه داد و در آن سال ها تنها محملی 
به  می توانستند  موسیقی  اهالی  که  می شد  محسوب 

اجرای برنامه و برگزاری کنسرت بپردازند.
و  ــرود  س »جشنواره   بــرگــزاری  از  پس  ســال  چهار 
»جشنواره  عنوان  با  رویداد  این  انقالبی«،  آهنگ های 
پایان  با  که  داد  ادامه  خود  فعالیت  به  فجر«  موسیقی 
هشت سال جنگ تحمیلی علیه ایران نیز همراه بود. این 

رخداد آغازی دوباره برای این جشنواره بود.
دارای  بــار  اولین  بــرای  جشنواره  پنجم،  دوره  در 
»لوگو« شد و نمادهایی پیدا کرد که از این رخداد مهم 
اما دو سال بعد یعنی در سال 1370 که  خبر می داد 
جشنواره برای اولین بار به صورت بین المللی برگزار شد 
گوناگون،  سبک های  در  داخلی  گروه های  بر  عالوه  و 
چند گروه خارجی نیز در جشنواره حاضر شدند، این 
گرفت.  خود  به  گسترده تری  شکل  موسیقایی  رویداد 
اولین  برای  در سیزدهمین جشنواره  در سال 1376، 
بار بخش های دیگری به جشنواره اضافه شد. در این 
سال گروه های موسیقی بانوان پس از حدود 20 دهه 
سکوت توانستند در جشنواره  موسیقی فجر به اجرای 
خود  کار  نیز  بانوان«  »ویژه  ی  بخش  و  بپردازند  برنامه 
را آغاز کرد. این بخش در سال های بعد نیز کماکان در 
جشنواره حضور داشت و البته مدتی بعد از آن به عنوان 
جشنواره ای مستقل تحت عنوان »گل یاس« به فعالیت 

خود ادامه داد.
در پانزدهمین دوره  جشنواره، برای اولین بار 10 کشور 
جشنواره  در  موسیقی  و  تمدن  صاحب  کشورهای  از 
در  جشنواره  ساختار  در  تغییرات  این  کردند.  شرکت 
سال های بعد نیز ادامه داشت؛ به طوری که سال بعد 
از آن نیز بخش دیگری با نام »بخش سازی« اضافه و 
برای اولین بار در طول برگزاری جشنواره های موسیقی 

فجر بخشی با عنوان پایان نامه به جشنواره اضافه شد. 
در سی و یکمین دوره از این رخداد موسیقایی، با نگاهی 
حضور  با  تا  شد  تالش  گذشته  سال های  تجربیات  به 
برای  باربد«  »جایزه  شدن  اضافه  و  حرفه ای  گروه های 
انتخاب بهترین آثار تولیدی، ضمن توجه ویژه به بخش 
این  به  بخشی  اعتبار  خصوص  در  تالش هایی  تولید، 

رخداد مهم انجام شود.
این جشنواره هم اکنون 34 ساله است و به ریاست 

علی ترابی مدیریت می شود.
  خنیاگرانی با چهارمضراب های تکنیکی

گروه »خنیاگران خیام« با رپرتواری از موسیقی ایرانی 
نخستین اجرای جشنواره در برج آزادی را آغاز کرد. این 
گروه کار خود را با پیش درآمد شور آغاز کرد و سپس با 
اجرای دو تصنیف کار خود را ادامه داد. اگرچه این گروه 
قرار بود بخش هایی از اجرایش را به ساز و آواز اختصاص 
دهد اما به دلیل محدودیت زمانی این امر تحقق نیافت 

و طبق برنامه اجرای این گروه 45 دقیقه طول کشید.
اجــرای  امــا  خنیاگران  ــروه  گ ــرای  اج عطف  نقطه 
چهارمضراب همایون ساخته  پرویز مشکاتیان بود که این 
چهارمضراب با استقبال حاضران در سالن روبرو شد. 
همچنین در ادامه این کنسرت قطعه ای پنج ضربی از 

ساخته های سیامک برقی هم اجرا شد.
»خنیاگران خیام« همچنین در این برنامه تصنیف های 
»همراه شو عزیز« و »شیدایی« که هر دو از آثار درخشان 
و به یاد ماندنی پرویز مشکاتیان است را اجرا کرد که این 
تصنیف ها حال و هوای مطلوبی را در سالن برج آزادی 

به وجود آورد.
صمد برقی درباره این اجرا گفت: »خوشبختانه عوامل 

بسیاری در این اجرا به ما کمک کردند که همه چیز به طور 
دقیق طبق برنامه  پیش برود و به جز ناهماهنگی کوچکی 
این اجرا مشکل  برای  ما  آمد  که در صدابرداری پیش 

دیگری نداشتیم.«
اعضای گروه »خنیاگران خیام« در اجرای جشنواره  
نوازنده  و  »سرپرست  برقی  صمد   : از  بودند  عبارت 
کمانچه«، سیامک برقی »تنبک«، علی فربودنیا »نی«، 
»سنتور«،  عطایی  بهروز  »خواننده«،  تفکری  مهدی 
علی  تار«،  »بم  ترابی  سروش  »تــار«،  کهیازی  مهدی 

ربوبیان »کمانچه آلتو«
جشنواره  در  قوچانی  ساله   ۸7 هنرمند  اجرای    

موسیقی
پیشکسوت دوتار نوازی قوچان اجرای خود در سومین 
موسیقی  و  ا...  رسول  حمد  با  را  فجر  جشنواره  از  روز 

عرفانی شروع کرد.
استاد »علی غالمرضایی آلماجوقی« خطاب به حضار 
می توانست  و  داشت  اجرا  برای  کافی  زمان  اگر  گفت 
او  می نشستند.  سالن  در  صبح   تا  ــردم  م بخواند، 
قطعه هایی از جمله »بش قارداش« و »محمد حنیفه« را 
در اولین سانس از سومین روز سی و چهارمین جشنواره 
با  که  ساله   87 هنرمند  کرد.این  اجرا  فجر  موسیقی 
چاروق، لباس و سربند خاص منطقه قوچان روی صحنه 
حاضر شد، قطعه ای نیز در وصف امام رضا»ع« اجرا کرد.
یک  درجه  نشان  که  آلماجوقی  غالمرضایی  استاد 
هنری دارد تاکنون در کشورهایی از جمله فرانسه و تونس 

هم اجرا داشته است.
ادای احترام به استاد محمدرضا شجریان

گروه موسیقی »آهنگ« به سرپرستی مهرداد ناصحی 

و خوانندگی وحید تاج یکی دیگر از گروه های حاضر در 
جشنواره امسال بود.

نکته جالب اینکه »سیه چشم« سومین تصنیف بخش 
دوم از اجرای گروه آهنگ بود که بازهم در شور و دشتی 
ارائه شد با این تفاوت که این بار اشاره های وحید تاج 
به لحن خراسانی محمدرضا شجریان در آلبوم »شب، 

سکوت، کویر« به وضوح شنیده می شد.
این گروه همچنین در پایان، به عنوان حسن ختام 
برنامه قطعه »اشک مهتاب« را برای ادای احترام به استاد 

محمدرضا شجریان اجرا کرد
»اشک مهتاب« تصنیفی در مایه دشتی است که شعر 
آن را سیاوش کسرایی سروده و آهنگسازی آن را حسن 
یوسف زمانی به عهده داشته است. در اجرای اصلی اثر، 
ارکستر بزرگ حضور دارد. تصنیفی در درجه باالی زیبایی 
در دشتی که در اجرای گروه آهنگ با تنظیمی  مناسب 

سازبندی گروه ارائه شد.
  ساز مرحوم استاد درپور در جشنواره موسیقی فجر به 

صدا درآمد
محمدفاروق درپور خواننده گروه موسیقی» انوار تربت 
جام« همراه با ساز پدرش، مرحوم استاد نورمحمد درپور 
در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر حضور پیدا 

کرد.
آمد  »خــوش  قطعه  گروهش  جــوان  خواننده  این 
مهمان« را که تاکنون اجرا نکرده بودند، اجرا کرد تا یاد 
نگه  زنده  را  عرفانی خراسان  آوازهای  استاد  این  و  پدر 
دارد. گروه موسیقی عرفانی »انوار تربت جام« با اجرای 
دو نوجوان این منطقه، مهدیس ابراهیمیان و متین درپور 
شروع شد. مبین درپور در چهار سال گذشته منتخب 
جشنواره جوان شده است. مهدیس ابراهیمیان نیز در 
آخرین جشنواره جوان و در گروه الف اول شد. محمد 
اقوام در جشنواره  فاروق درپور درباره بخش موسیقی 
با مرحوم پدرم  فجر گفت:»ما در سالهای گذشته هم 
اجرای  داشتیم.  حضور  جشنواره  این  در  درپور  استاد 
موسیقی اقوام در پایتخت به معرفی موسیقی یک منطقه 

و بهتر معرفی شدن هنرمندان آن کمک می کند.«
تار«،  دو  نوازنده  و  درپور»خواننده  حسین  محمد 
ابراهیم تیموری»خواننده«، مصطفی تیموری »نوازنده 
دایره«،  و  دف  دوتــار،  درپور»نوازنده  عبدا...  دوتــار«، 
درپور  مبین  دوتــار«،  ابراهیمیان»نوازنده  مهدیس 
»خواننده« به سرپرستی محمد فاروق درپور از اعضای 

این گروه بودند.
دوتار سابقه  نوازنده  و  فاروق درپور؛ خواننده  محمد 
و  آلمان  آمریکا،  جمله  از  بسیاری  کشورهای  در  اجرا 

تاجیکستان را دارد.

آخرین روز از جشنواره موسیقی فجر امروز برگزار می شود؛

هنرنمایی خراسانی ها در سی وچهارمین جشنواره
سرویس درشهر

نیما بهدادی مهر/سالم سینما

جواد اشکذری:
جشنواره  هم  امسال  رضوی  خراسان 

تئاتر فجر را غافلگیر خواهد کرد
سید جواد اشکذری گفت: شرایط آثار راه یافته از 
خراسان رضوی به جشنواره فجر به نحوی است که 
این جشنواره از حضور آثار ما غافلگیر خواهد شد. 
رئیس سابق انجمن هنرهای نمایشی خراسان 
به سی وهفتمین  یافته  راه  آثار  با  رابطه  رضوی در 
تئاتر  گفت:  فجر  تئاتر  المللی  بین  جشنواره 
خاص  شخص  چند  برپایه ی  ــوی  رض خراسان 
با  پیشکسوت  صابری  رضا  گذشته  سال  نیست؛ 
در  آتش"  در  "شنا  نمایش  با  جوان  نیازی  محمد 
جشنواره حضور داشتند و امسال رضا صابری در 
کنار جوان دیگری در جشنواره است. اگر محمد 
ندارد،  حضور  جشنواره  در  امسال  جوان،  نیازی 
مسعود صفری پرچم تئاتر خراسان رضوی را باال 
تفکر  و  خالقیت  از  سرشار  که  است  نگه داشته 
است؛ این پدیده ای  است که امسال هم جشنواره 

تئاتر فجر را غافلگیر خواهد کرد.
وی ادامه داد: امسال 5 اثر از خراسان رضوی در 
جشنواره حضور خواهند داشت، این تعداد نسبت 
به دو سال گذشته کم تر است اما تنوع آثار باالست؛ 
دو سال قبل 8 اثر از خراسان رضوی در جشنواره 
فجر حضور داشتند و در سال قبل با راه یابی 10 
اثر به جشنواره رکورددار حضور در جشنواره فجر 

بودیم.
اشکذری تصریح کرد: اجراهای عمومی منظم، 
با تهران و  ارتباط مستقیم  تولید،  برنامه ریزی در 
گزارش هایی که از تئاتر مشهد برای بهبود اوضاع 
ارائه می شد، بخشی از عواملی هستند که موجب 
سال  دو  در  مشهد  تئاتر  بــرای  خوب  اتفاق  این 

گذشته شدند.
رئیس سابق انجمن هنرهای نمایشی خراسان 
در  صحنه ای  نمایش   5 امسال  ــزود:  اف رضــوی 
از یک بخش  دارند که هر کدام  جشنواره حضور 
به جشنواره راه یافتند.  تئاتر خیابانی ما در دهه 
تئاتر  در جشنواره داشت؛   هشتاد حضور خوبی 
ویژه ای می خواهد که در طول  مراقبت  خیابانی 
از  بخش  این  در  بتوان  تا  شود  انجام  باید  سال 

جشنواره حضور داشت.
وی عنوان کرد: در این چند سال تئاتر خراسان 
احتمال  و  افتاده است  ریل موفقیت  رضوی روی 
برگزیده شدن آثار در جشنواره وجود دارد. هر سال 
موفقیت در جشنواره سخت تر می شود ولی تئاتر 
است  کشور  تئاتر  دوم  قطب  همچنان  خراسان، 
مشهد  تئاتر  مسئولین  و  هنرمندان  بین  اتحاد  و 

می تواند به این وضعیت بهبود بخشد.

خبرخبر
معاون امور هنری و سینمایی ارشاد خراسان رضوی 

مطرح کرد:
جشنواره فیلم و شعر فجر تنها سهم مشهد از 

جشنواره های فرهنگی هنری فجر سال 97
معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی بااشاره به برگزاری تنها دو جشنواره 
فیلم و شعر فجر در مشهد، گفت: در حال رایزنی هستیم تا 
بتوانیم حداقل جشنواره تئاتر فجر را سال آینده در مشهد 

داشته باشیم.
محمد رضا محمدی در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
مشهد در خصوص میزبانی مشهد از جشنواره های فجر 
گفت: تاکنون ما میزبان جشنواره های فیلم و شعر بودیم و 
جشنواره دیگری هم امسال در مشهد برگزار نمی شود، اما 
در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم حداقل جشنواره تئاتر فجر 
را سال آینده در مشهد داشته باشیم و اگر از لحاظ اعتبارات 
تامین شویم، جشنواره هنرهای تجسمی را هم در مشهد 
برگزار کنیم. معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان رضوی بیان کرد: هر سال از طرف 
اداره کل هنرهای نمایشی تهران چند استان برای میزبانی 
جشنواره تئاتر فجر انتخاب می شوند که امسال ما جزو آن 

استان های انتخابی نبودیم.
وی در خصوص مالک انتخاب استان ها برای برگزاری 
جشنواره گفت: انجمن نمایش تهران و اداره کل وزارتخانه 
این انتخاب ها را انجام می دهند، از مشهد هم دو اثر »باغ 
خونی« و »دریاچه قو« به جشنواره راه پیدا کرده اند و قرار 

است که در تهران به نمایش دربیایند.
محمدی ادامه داد: در جشنواره موسیقی هم دو گروه 

موسیقی مشهد در جشنواره تهران شرکت کرده اند.
معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی در خصوص حمایت های اعتباری 
شهرداری از برنامه های فرهنگی ارشاد، بیان کرد: در حوزه 
جشنواره فیلم فجر ارتباط بسیار خوبی با ارشاد و شهرداری 
به وجود آمد و تفاهم نامه ای که بین این دو نهاد شکل گرفت، 
منجر به قرارداد 200 میلیون تومانی بین ارشاد و شهرداری 

شد.
وی اظهار کرد: ما از 130 اکران فیلم سینمایی جشنواره، 
حدود 40  فیلم را از محل کمک های شهرداری خریداری 
کردیم که این ارتباط در فعالیت های دیگر ما هم وجود دارد.

محمدی یادآور شد: در حال حاضر هم درحال رایزنی 
برای جشنواره تئاتر رضوی هستیم که در اسفند ماه درحال 
برگزاری است و امیدواریم اعتباری را شهرداری برای ما درنظر 

گرفته است، نهایی شود.
معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی به چهارمین جشنواره مد و لباس 
استان اشاره کرد و گفت: این جشنواره هم از 4 تا 7 اسفند 
ماه  برگزار می شود که در روزهای آینده تحویل آثار به اتمام 
می رسد و داوری آثار آغاز شده، که در نهایت هم همزمان با 
والدت حضرت زهرا)س( اختتامیه جشنواره برگزار می شود.

همزمان با یکصدمین سالگرد 
جشنواره  مطهری  شهید  تولد 
استانی تئاتر کوتاه »اندیشه مطهر« 

در فریمان برگزار می شود.
با  تئاتر کوتاه »اندیشه مطهر«   از فراخوان جشنواره 
شهرستان  در  فریمان   فرماندار  و  جمعه  امام  حضور 

فریمان رونمایی شد.
با  همزمان  مطهر«  »اندیشه  کوتاه  تئاتر  جشنواره 
یکصدمین سالگرد تولد شهید مطهری در فریمان برگزار 
تولید  تئاتر،  حوزه  در  تاکنون  که  آنجایی  از  می شود. 
نگرفته  صورت  مطهری  شهید  آثار  محوریت  با  ویژه ای 
است، این جشنواره با هدف تبیین اندیشه های شهید 

مطهری برگزار می شود.
بر  نمایشی  ادبیات  خلق  منظور  به  اساس  برهمین 

و  خالق  نویسنده   12 به  مطهری  شهید  کتب  اساس 
تولید  پیشنهاد  رضوی  خراسان  استان  در  متخصص 
نمایشنامه ارائه شده و پس از بررسی متون تولیدی در 
آثار در اختیار کارگردان های متقاضی  شورای فنی این 
قرار خواهد گرفت. بر اساس فراخوان اعالم شده از سوی 
تا 14  این جشنواره، کارگردان های متقاضی  دبیرخانه 
اسفند ماه فرصت دارند جهت شرکت در جشنواره اعالم 

آمادگی کنند.
طبق اعالم روابط عمومی جشنواره، 15 اسفند ماه 
متون در اختیار کارگردان ها قرار خواهد گرفت و تا 20 
اسفند متقاضیان متن های خود را انتخاب کرده و پس از 
بازبینی در 26 فروردین ماه، نتایج در 31 فروردین اعالم 
شده و تاریخ برگزاری جشنواره 8 تا 11 اردیبهشت ماه  

٩٨ خواهد بود.

همایش علمی بین المللی »امام 
تمدنی  و نهضت علمی  رضــا)ع( 
اسفندماه  دوم  و  ــالم«اول  اس جهان 
با حضور استادان، پژوهشگران و فرهیختگان در مشهد 

مقدس برگزار می شود.
مدیر ارتباطات و امور بین الملل جامعه المصطفی واحد 
علی بن  »امام  بین المللی  علمی  همایش  گفت:  مشهد 
موسی الرضا)ع( و نهضت علمی تمدنی جهان اسالم«، 1 و 
2 اسفندماه با حضور استادان، پژوهشگران و فرهیختگان 
در  هاشمی  هــادی  می شود.  برگزار  مقدس  مشهد  در 
تبیین برنامه این همایش افزود: این دوازدهمین همایش 
بین المللی جامعه المصطفی- واحد مشهد مقدس است 
که با برنامه ریزی معاونت پژوهش جامعه المصطفی- واحد 
مشهد مقدس و همکاری علمی و اجرایی بنیاد پژوهش های 

اسالمی آستان قدس رضوی)ع( و همکاری نهادهایی مانند 
معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی)ع(، اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان، دفتر تبلیغات حوزه علمیه، پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه، نمایندگی جامعه المصطفی در لبنان، 
اندونزی و گرگان، دانشگاه مجازی المصطفی و حوزه علمیه 
خراسان در سطح بین المللی برگزار می شود. دبیر اجرایی 
همایش ضمن بیان این که این همایش با هدف تبیین 
جایگاه و مرجعیت علمی امام رضا)ع( و آشنایی جامعه علمی 
با میراث علمی تمدنی اسالمی برگزار می شود، گفت: این 
همایش در سه محور شامل »امام رضا)ع( و نهضت علمی«، 
»امام رضا)ع( و نهضت تمدنی«، »امام رضا)ع( و تأثیر متقابل 
تمدن ایرانی و تمدن اسالمی« از اردیبهشت ماه سال جاری 
فراخوان شد که پس از اتمام مهلت فراخوان، 180 اثر به 

دبیرخانه همایش فرستاده شده است.

ــوزه  م اثـــر   40 نمایشگاه 
کشور  معاصر  تجسمی  هنرهای 

شنبه شب در نگارخانه آذرنور مشهد افتتاح شد.
رئیس اداره امور هنری و فرهنگی اداره فرهنگ و 
آثار چاپ  این  ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: 
است  تهران  تجسمی  هنرهای  موزه  به  متعلق  شده 
انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  مناسبت  به  که 

اسالمی در 40 شهر کشور به نمایش درآمده است.
حاوی  که  نمایشگاه  این  افــزود:  روشندل  جواد 
ارزشهای  و  آرمانها  موضوع  با  تجسمی  هنرهای  آثار 
انقالب است، به طور همزمان در شهرهای نیشابور و 

کاشمر نیز برپا شده است.
وی اظهار داشت: این نمایشگاه تا 1 اسفند ماه در 

نگارخانه آذرنور مشهد دایر است.
از  نمایشگاه  این  گفت:  نیز  آذرنور  نگارخانه  مدیر 
خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  طرف 
فجر  نمایشگاه  ادامه  در  ما  کار  و  شده  برگزار  رضوی 
تهران بوده که با موضوع 40 اثر 40 شهر، آثار چاپ 

شده موزه هنرهای معاصر را به نمایش گذاشته ایم.
به  ربطی  آثار  این  اینکه  بیان  با  انورحسینی  آذر 
شد:  متذکر  ندارد،   97 سال  جشنواره  منتخب  آثار 
به  پایتخت  در  مسؤوالن  چرا  که  می کنم  تعجب  من 
هنرهای  گنجینه  از  و  ندارند  توجهی  شهرستان ها 
درآورده انــد،  نمایش  به  را  شده  چاپ  آثار  تجسمی، 
ساده  جست وجو  یک  با  هم  اینترنت  در  که   آثاری 
به  آثار  این  دوباره  اما  کرد،  مشاهده  را  آنها  می توان 

نمایش در آمده است.

جشنواره استانی تئاتر »اندیشه مطهر« در فریمان برگزار می شود
به میزبانی مشهد مقدس؛

نمایشگاه 40 اثر موزه هنرهای معاصر کشور در مشهد افتتاح شدهمایش امام رضا و نهضت علمی تمدنی جهان اسالم برگزار می شود

پردیس تئاتر مستقل – دو سانس ساعت 18 و 19:30
پایان 3 اسفند 1397

طراح و کارگردان: عبدا... برجسته

نویسنده: رئوف دشتی، علی حاتمی
رضا  عقلی،  مسعود  صولتی،  رضا  محمد  بازیگران: 

عرفانی، شادی غفوریان، پریا هروی

سینمای ما اسیر یک شوآف تلخ و مسخره شده است. 
فیلمی را به دلیل سوءتفاهم 6 سال توقیف می کنیم و 
پس از 6 سال وقتی اکران می شود نه تنها حساسیتی 
برنمی انگیزد بلکه واکنش مخاطبان داخل سالن سینما 
نسبت به آن فیلم همراهی و طرح این پرسش است که 
مگر آشغال های دوست داشتنی چه داشت که 6 سال 

توقیف شد.
دوستان مسئول، سینما را بشناسید و قدرت گفتمان 
سازی و تنش زدایی آن را باور کنید. حرف اصلی آشغال 
های دوست داشتنی همین است. گفتمان ایجاد کنیم 

و تنش ها را به دوستی ها بدل سازیم.
فیلم آشغال های دوست داشتنی نقطه اتکایی مهم 
در سینمای امروز ایران است. فیلمی روپا با بازی های 
های  جلوه  خالقانه،  و  هوشمند  کارگردانی  ستودنی، 
از دل یک  تا  فیلمنامه ای که تالش دارد  و  ویژه خوب 
فانی  لحظات  و  آورد  پدید  آرامشی  ملتهب،  موقعیت 

ایجاد کند.
فیلم بازی ای به جا و تماشایی از شیرین یزدانبخش 
دارد که به خوبی التهاب درونی یک زن تنها و گیرافتاده 
بازتاب می  در یک موقعیت جانکاه و استرس آفرین را 
دهد. توهمات ناشی از این درماندگی حسی و صحبت 
شوهر  عکس  قاب  با  فیلم(  تنهای  منیر)زن  خیالی 
مرحوم، فرزند خارج رفته، فرزند شهید شده و برادر تحت 
تاثیر تفکرات چپ، موقعیتی را پدید می آورد که جهان 
مفهومی روایت شکل بگیرد. این جهان بینی روایی که 
برپایه گفتمان ایده ها شکل می گیرد متضمن نگاهی 
التهابات و تنش ها، گل  از دل  تا  است که تالش دارد 
دوستی ها و آرامش را بچیند. چنین طرز تفکری به ویژه 

با توجه به آن نگاه تا حدودی هجوگونه و کمی تاحدودی 
کاریکاتوری نسبت به تنش های سال 88 و گفت و گویی 
که میان منیر و آدم های درون عکس و تلویزیون شکل 
می گیرد این فضا را به خوبی می پرورد و ایده مرکزی 
روایت فیلم و نقطه ثقل آن را شکل می دهد. اینکه منیر 
با کمک جهان خیالی و ذهنیت سورئالی که از ارتباط 
گیری با قاب عکس ها برای خود پدید می آورد در تالش 
برای پاکسازی از منزل خود از هر چیز مشکوک است 
انتقال  در وهله اول خمیرمایه ای چندان جذاب برای 
پیام اصلی فیلم به مخاطب به شمار نمی آید اما بازی 
کشاندن  در  موثری  کمک  واقع  به  بازیگران  درخشان 

مخاطب تا انتهای فیلم است.
منیر در پی پناه دادن به بخشی از معترضان حوادث 
88 و پس از رفتن آنها با ضربدری حک شده روی درب 
از  با یکی  و در پی صحبت  خانه خود مواجه می شود 
همسایه ها متوجه این نکته می شود که ممکن است 

فردا ماموران به خانه وی مراجعه کنند. 
این نقطه عطف اولیه روایت به خوبی بازتابنده ای از 
درون پرتشویش و استرس زده زنی تنها در شهری شلوغ 
منیر  ناخواسته  ورود  است.  ملتهب  موقعیتی  دل  در  و 
به متن این التهاب و تاکید مکرر وی بر شنود تلفنی و 
نیز همراهی وی با 4 قاب عکس و صحبت با آنها برای 
اختفای چیزهایی که ممکن است در  شناسایی محل 
مراجعه فردای ماموران برای وی دردسرساز شود سبب 
عکس  قاب   4 آن  نفرات  زندگی  درباره  حقایقی  کشف 

می شود.
تنها  زن  احساسات یک  و  آالم  بازتاب  در  یزدانبخش 
کشف  عملیات  در  که  آنجا  ویژه  به  است.  موفق  بسیار 
چیزهای ممنوعه در منزلش به عکس هایی از منصور 
برادر مرحومش با سیما)دخترخاله منصور و منیر( روبرو 

می شود و به همراه عکس ها به حیاط می رود و اشک 
می ریزد. یا هنگامی که در اتاق فرزند شهیدش نامه ای 
را می یابد که حاکی از عواطف و احساس وی در دوران 
قبل از اعزام به جبهه است و در اینجا نیز منیر قطره ای 
اشک بر گونه اش جاری می شود. دیگر بازیگران فیلم 
هدیه  البته  دهند.  می  انجام  خوبی  به  را  خود  کار  هم 
تهرانی در نمایش یک زن کنشگر معترض چندان موفق 
را  اعتراضی  رفتارهای  از  کاریکاتوری  بیشتر  و  نیست 

نمایش می دهد.
ویژگی  مناسب  آفرینی  نقش  یک  در  رضایی  حبیب 
را هم در  و رهای میانسال منیر  های رامین پسر شوخ 
گفت و گوی تصویری اینترنتی در ابتدای فیلم بازتاب 
به دوران  از دل قاب عکسی که مربوط  می دهد و هم 
فارغ التحصیلی اش است این رهایی و طنازی را به رخ 

می کشد.
شهاب حسینی هم در نمایش روحیات یک مبارز چپ 
انقالبی به توفیقی مناسب می رسد به ویژه در سکانس 
نجوای سرود انقالب با دیگر قاب عکس ها، این روحیه 

مبارز را بازتابی موثر می دهد.
صابر ابر به خوبی تصویر یک جوان تند حزب ا...ی 
را در فیلم به نمایش می گذارد. جدل گفتمانی ای که 
با دایی اش منصور به دلیل همان تفکرات چپ دارد و 
تاکید مکرری که بر مولفه های ارزشی دارد بر تنور تنش 

های گفتمانی می دمد.
آفرینی  نقش  یک  همیشه  مانند  به  هم  عبدی  اکبر 
شخصیت  و  تیپ  سازی  همسان  قاعده  در  را  برجسته 
به اجرا می رساند. به ویژه غیرتی که برای منیر به خرج 
می دهد، طنز کالمی که برای دست انداختن منصور به 
کار می برد یا تکه کنایه هایی که به رامین میزند و البته 
تا  را دعوا کند  فرزند شهیدش  قرار است  که  سکانسی 

دل منصور نرم شود و جای اسلحه را لو بدهد با چنان 
را  مخاطب  که  شود  می  اجرا  عبدی  سوی  از  ظرافتی 

درگیر آن لحظه ها می کند.
دوست  های  آشغال  ساخت  با  امیریوسفی  محسن 
داشتنی به رسالت آگاهی بخش یک سینماگر و تعهدی 
و  پوشاند  می  عمل  جامه  خوبی  به  دارد  جامعه  به  که 
نشان می دهد که می توان با سینما بر دوستی ها افزود 
و از تنش ها کاست. ولو جهان روایی فیلم به سورئال و 
فراواقعیت ها پهلو بزند و در فرآیندی از توهم، تخیل و 

واقعگرایی حرکت کند.
های  فیلم  معدود  از  داشتنی  دوست  های  آشغال 
سینمای ایران است که بی آنکه خود التهاب را نمایش 
نیز  و  ها  استرس  و  ها  تنش  از  را  درست  بازتابی  دهد 
خلق  ایده  و  گذارد  می  نمایش  معرض  به  آن  حواشی 
دوستی از دل تنش و برقراری گفتمان و ایجاد همدلی 
در متنی از سوءتفاهم ها و ناهمراهی را مطرح می سازد.

خبر

خبر

نقد فیلم
به بهانه اکران فیلم آشغال های دوست داشتنی در سینماهای مشهد پس از 6سال توقیف؛

زمانی برای دوستی با سینما



از  استفاده  ضرورت  بر  رضوی  خراسان  استاندار 
میراث  احیای  برای  خصوصی  بخش  های  ظرفیت 

فرهنگی تاکید کرد.
در  حسینی  رزم  علیرضا  امروز  صبح  گزارش  به   
مشاوران  و  مدیران   ، معاونان   ، مدیرکل  با  جلسه 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
رضوی سیاست های خود در حوزه میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی را تشریح 
و گردشگری عالقه  به میراث فرهنگی  و گفت:  کرد 
دارم و می دانم که یکی از بخش هایی که خلق ثروت 
میراث  کند  می  منابع  ترین  ارزان  با  شغل  تولید  و 

فرهنگی است.
ابنیه  مرمت  و  بازسازی  برای  باید  داد:  ادامه  وی 
تاریخی و هم چننی بهره برداری و خودگردان شدن 

آن ها از طریق بخش خصوصی اقدام کنیم.
 استاندار: من هم مدافع میراث فرهنگی هستم

وی با بیان این که من هم مدافع میراث فرهنگی 
هستم، تصریح کرد: با توجه به کمبود منابع دولتی 
دقیق  نظارت  و  خصوصی  بخش  به  واگــذار  با  باید 
میراث فرهنگی را احیا کنیم البته نباید بیش از حد 
نیز تعصب داشته باشیم بلکه منطقی و کارشناسی و 

با مطالعه دقیق فرآیندها را طی کنیم.
میراث  جهانی  ثبت  به  چنین  هم  حسینی  رزم 
حداقل  باید  گفت:  و  کرد  تاکید  خراسان  فرهنگی 
را در خراسان رضوی داشته  چند مورد ثبت جهانی 

باشیم.
صنایع  حــوزه  ــاره  درب رضــوی  خراسان  استاندار 
دستی نیز اظهارکرد: صنایع دستی ناشناخته است 
و ایت بخش با کوچک ترین سرمایه گذاری می تواند 

اشتغال ایجاد کند.
وی به برخی ظرفیت های گردشگری و بوم گردی 
باید  را  نمونه گردشگری  مناطق  و گفت:  اشاره کرد 

فعال و محورهای گردشگری را تعریف کنیم.
 اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی

مقاومتی  اقتصاد  افزود:  رضوی  استاندارخراسان 
را به مرور از طریق بخش ها اجرایی خواهیم کرد.

جامعه  امروز  اول  اولویت  یادآورشد:  حسینی  رزم 

ایرانی اشتغال است و باید بر مبنی شرایط اقتصادی 
و اجتماعی تصمیم گیری کرد.

270 پروژه تاسیسات گردشگری در حال اجراست
هم چنین در این جلسه مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی  گزارش 
و  دستی  صنایع  گردشگری،  وضعیت  از  کوتاهی 

میراث فرهنگی خراسان رضوی ارائه کرد.
مکرمی فربا اشاره به ظرفیت های سرمایه گذاری 
  270 حدود  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  استان  در 
استان در  تاسیسات گردشگری  انواع مختلف  پروژه 

حال اجراست.
های  پروژه  گذاری  سرمایه  حجم  داد:  ادامه  وی 

میلیارد  هزار   8 حدود  استان  گردشگری  تاسیسات 
تومان است. 

اهداف  از  یکی  را  توس  تاریخی  منطقه  احیای  او 
برای  گفت:  و  کرد  عنوان  استان  فرهنگی  میراث 
مساحت  به  فردوسی  آرامگاه  جلوخان  ساماندهی 
حدود 7 هکتار به تفاهم رسیده ایم و هم اکنون پروژه 
بازپیرایی و ساماندهی جلوخان در حال انجام است.

محدوده  برای  چنین  هم  داد:  ادامه  فر  مکرمی 
با  نیز  است  هکتار   30 از  بیش  که  آرامگاه  پردیس 
شــورای  تــوس  عمران  کمیسیون  رئیس  شــهــردارو 
امضا رسیده  به  ای  اولیه  تفاهم  اسالمی شهرمشهد 

و مشاور در حال طراحی است.
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سرویس در شهر

خبر
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر 

مشهدمقدس خبرداد؛
در  تومانی  میلیارد   150 صرفه جویی 

بودجه 98 شهرداری مشهد
نایب رئیس شورای شهر مشهد از پیش بینی صرفه 
جویی 150 میلیاردتومانی در بودجه سال 98 خبرداد و 
گفت: یکی از مسیرهای تحقق این صرفه جویی، تامین 
ظرفیت  از  بهره گیری  با  شهرداری  نیاز  مورد  خدمات 
های بدنه کارشناسی و اجرایی خود مجموعه مدیریت 

شهری است.
نظارتی شماره  کمیته  رئیس  ودیعی،  محمدحسین 
در  که  ای  جلسه  حاشیه  در  مشهد  شهر  شورای  یک 
به  رسیدگی  از  پس  شد،  برگزار   9 منطقه  شهرداری 
پرونده های شهروندان به خبرنگار ما اظهارکرد: سال 
آینده با مشکالت عمده ای برای تامین منابع در سطح 
کالن کشور و به تبع آن در سطح مدیریت شهری مواجه 

خواهیم بود.
های  هزینه  چشمگیر  افزایش  به  اشاره  با  ودیعی 
نگهداشت شهر بخاطر نرخ تورم، گفت: تامین کاالها 
و خدمات مورد نیاز برای اداره شهر نیز سبب به همین 
روشن  برهمگان  افزایش  این  که  یافته  افزایش  خاطر 

است.
درآمدهای  از  عمده ای  بخش  اینکه  بیان  با  وی 
و  ساختمانی  مجوزهای  صــدور  محل  از  شهرداری 
تخلفات و فروش تراکم هاست، افزود: در بودجه سال 
98 مقرر شده بود که سهم کدهای درآمدی پایدار به 

30 درصد افزایش پیدا کند که متاسفانه محقق نشد.
رئیس کمیته نظارتی شماره یک شورای شهر مشهد 
با تاکید بر اینکه برای غلبه کردن بر این مشکالت مالی 
باشیم،  داشته  هزینه  مدیریت  شهر  مصارف  در  باید 
اجتناب  اقالم  جزو  هزینه ها  از  بخشی  کرد:  تصریح 
ناپذیر است؛ به ویژه در بخش حقوق و مزایا که براساس 
قوانین و مقررات و برای تامین بخشی از قدرت خرید 
کارکنان باید افزایش یابد. ودیعی در ادامه خاطرنشان 
بوده  هزینه  مدیریت  نیازمند  که  دیگری  بخش  کرد: 
مربوط به حوزه خدمات قراردادی است؛ در این بخش 
پیشنهادهای صرفه جویی مطرح شده و در کمیسیون 

های تخصصی شورای شهر در حال بررسی است.
پیش  از  مشهد  شهر  ــورای  ش رئیسه  هیئت  عضو 
بودجه  در  میلیاردتومانی   150 جویی  صرفه  بینی 
تحقق  مسیرهای  از  یکی  گفت:  و  خبرداد   98 سال 
شهرداری  نیاز  مورد  خدمات  تامین  صرفه جویی،  این 
با بهره گیری از ظرفیت های بدنه کارشناسی و اجرایی 

خود مجموعه مدیریت شهری است.
ودیعی خاطرنشان کرد: بخشی از نیازهای اطالعاتی 
یا بخشی از پروژه ها توسط بدنه کارشناسی و اجرایی 

شهرداری قابل تامین شود.

استاندار خراسان رضوی در جلسه با مدیرکل میراث فرهنگی و معاونان سیاست ها ی خود را تشریح کرد: 

احیای میراث با بخش خصوصی
مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس گفت: طرح جامع 
ابوالقاسم  حکیم  به  منسوب  خانه  بهسازی  و  مرمت 
کل  اداره  فنی  شــورای  در  پاژ  روستای  در  فردوسی 
به تصویب رسید که  میراث فرهنگی خراسان رضوی 

بزودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
با اعالم  امروز احسان زهره وندی  به گزارش صبح 
این خبر افزود: با توجه به تکریم نظرات بازدیدکنندگان 
فردوسی  آرامگاه  تاریخی  و  فرهنگی  محترم مجموعه 
حکیم  به  منسوب  خانه  ســازی  باز  و  احیا  بر  مبنی 
ابوالقاسم فردوسی طرح جامع مرمت  و بهسازی این 
خانه در زادگاهش روستای پاژ در دستور کار قرارگرفت.

وی ادامه داد: این پروژه توسط مشاور طراحی شده  
فرهنگی  میراث  کل  اداره  فنی  شــورای  جلسه  در  و 
عملیات  بزودی  و  رسید  تصویب  به  رضوی  خراسان 

اجرائی آن آغاز خواهد شد.

بازدید 5 خانه قدیمی در روستای چشام 
برای تبدیل به اقامتگاه بوم گردی

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
داورزن گفت: 5 خانه قدیمی در روستای چشام برای 

تبدیل به اقامتگاه بوم گردی بازدید شد.
به گزارش صبح امروز محمد عبداله زاده ثانی افزود: 
پس از بازدید در صورت احراز شرایط الزم در کمیته بوم 
گردی استان، برای  این خانه ها مجوز اولیه اقامتگاه 

بوم گردی صادر می شود.
راه  با  اولیه  موافقت  دریافت  از  پس  داد:  ادامه  وی 
اندازی اقامتگاه بوم گردی، نسبت به تکمیل و تجهیز 

آن ها اقدام خواهد شد.
از تکمیل پروانه  ثانی تصریح کرد:پس  عبداله زاده 
بهره برداری با نظام درجه بندی از یک تا 3 به این بوم 

گردی ها داده خواهد شد.
اقامتگاه  ایجاد  برای  آور شد:  یاد  ثانی  زاده  عبداله 
خانه  برای  تومان   میلیون  از 100تا 300  گردی  بوم 
به نسبت طرح  احداثی  برای  و  تبدیلی  های قدیمی 
و تصویب در معاونت سرمایه گذاری در صورت وجود 
اعتبار تسهیالت بانکی ارزان قیمت  از طریق با نکهای 
عامل تا سقف یک میلیارد تومان در شهرستان  اعطا 
تاریخی  اثر  دارای 150  داورزن  شهرستان  شود.  می 
شناسایی شده و 68 اثر تاریخی ثبت شده در فهرست 
آثار ملی است و مهم ترین جاذبه های گردشگری این 
شهرستان شامل آتشکده موسوم به آدر بر زین مهر . 
کاروانسراهای بین راهی :مزینان ،مهرو ریوند . آبشار 
بفره با دیواره ی 96 متری . ابشار سراچو . کوهستان و 
کویر و بیش از 20 زیارتگاه در مبحث گردشگری زیارت 

و مذهبی و فرهنگی و طبیعی  است.

خبر
مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس:
خانه فردوسی مرمت می شود

شلوغ بازار مشهد جهانی شد
و  علمی  بین المللی  همکاری های  گروه  رییس 
"شلوغ  طرح  گفت:  مشهد  شهرداری  تخصصی 
جشنواره  منتخب  طرح  عنوان  به  مشهد"  بــازار 
دولت های  متحد-  شهرهای  سازمان  بین المللی 

محلی )UCLG( اعالم شد.
"شلوغ  طرح  افــزود:  اصفهانی زاده  حمیدرضا 
شهرسازی  معاونت  طــرف  از  که  مشهد"  ــازار  ب
گروه  طریق  از  و  مشهد  شــهــرداری  معماری  و 
تخصصی  علمی-  بین المللی  همکاری های 
بین المللی  فرهنگی  جشنواره  بــه  شــهــرداری 
UCLG در مکزیکوسیتی ارسال شده بود توانست 

در میان طرح های ارسالی از دیگر شهرهای جهان 
 Good  " یا  مدیریت شهری  مثبت  تجربه  عنوان  به 

PraCtiCe" دست پیدا کند. 

بافت  حفظ  بر  تاکید  با  که  طرح  این  افزود:  وی 
تقویت  بر  مشهد  شهر  در  مهاجران  شهروندی 
سعی  دارد،  تاکید  منطقه ای  بومی-  فرهنگ 
و  مردم  مختلف  اقشار  حضور  جلوه های  می کند 
اقتصادی  و  فرهنگی  فعالیت های  در  را  شهروندان 

شهر ورای ملیت آنها تقویت نماید. 
جشنواره  این  در  کرد:  خاطرنشان  اصفهانی زاده 
هیات داوران طرح "شلوغ بازار مشهد" را به عنوان 

طرح منتخب خود در پاس داشت فرهنگ عمومی 
جامعه شهروندی و امکانی برای تبدیل شدن به یک 

الگو در دیگر شهرهای جهان انتخاب کرده است. 
داوران  هیات  که  مطلب  این  بیان  ضمن  وی 
جاری  سال  در  که   UCLG بین المللی  جشنواره 
میالدی و در شهر مکزیکوسیتی برگزار شده است، 
برای  مشهد  شهرداری  تالش های  از  تقدیر  ضمن 
ارج  برای  تالش  و  شهروندی  شاخص های  توسعه 
داشت:  اعالم  بومی  فرهنگ های  خرده  به  نهادن 
توجه  قابل  سهم  مشهد"  بــازار  "شلوغ  پــروژه  در 
و  فرهنگی  میراث  مانند  فرهنگی  ارزش های  پیوند 

تاریخ، تنوع بافت های جمعیتی، خالقیت و انتقال 
مشارکت  ساالرانه،  مردم  حکمرانی  کنار  در  دانش 
شهروندان و توسعه پایدار از جمله ویژگی های بارز 

و مثبت طرح محسوب می گردد. 
اصفهانی زاده تصریح کرد: در همین راستا مقرر 
آوریل  اوایــل  در  که  مراسمی  طی  تا  است  شده 
برگزار  )آرژانتین(  آیرس  بوئنس  میزبانی  به   2019
از شهرداری مشهد  خواهد شد، این طرح ارسالی 
 Good PraCtiCe منتخب  طرح  عنوان  به  رسما 
جشنواره  این  کتاب  در  آن  جزئیات  و  شده  اعالم 

جهانی منتشر شود. 

حقوقی  کمیسیون  رئیس 
نظارتی  کمیته  رئیس  نایب  و 
اسالمی  ــورای  ش چهار  شماره 
اراضی  تملک  در  شهرداری  نگاه  گفت:  مشهد  شهر 
بافت اطراف حرم به صورت تصدی گری نخواهد بود.
کمیته  نشست  در  پویا  حسینی  محسن  سید   
نظارتی شماره 4 شورا که با هدف بررسی مشکالت 
برگزار  مشهد  شهرداری  ثامن  منطقه  موضوعات  و 
در  اتفاق  هرگونه  راستا  همین  در  اظهارکرد:  شد، 
همچننین  و  مردم  مشارکت  و  حضور  با  حوزه  این 
وی  پذیرفت.  خواهد  ــورت  ص مالکان  پیشنهاد 
این  در  شــهــرداری  راستا  همین  در  داد:  ــه  ادام
با  و  دهد  انجام  باید  را  الزم  مساعدت های  زمینه 
این  از  ساکنان  مهاجرت  مناسب،  پیشنهادات  ارائه 

حقوقی  کمیسیون  رئیس  یابد.  کاهش  محدوده ها 
شــورای   4 شماره  نظارتی  کمیته  رئیس  نایب  و 
بهسازی  کار  به سابقه  اشاره  با  اسالمی شهر مشهد 
با  گذشته  در  متذکرشد:  فرسوده  بافت های  در 
کوچ  شاهد  فرسوده،  شهری  محیط های  تخریب 
موضوع  هیمن  که  بودیم  محدوده  آن  اهالی  بزرگ 

آسیب های بسیار زیادی را در پی داشت.
شهری  مدیریت  تصدیگری  که  این  بیان  با  وی 
این  اصلی  خیابان های  و  جداره ها  حوزه  در  فقط 
بافت  بهسازی  کار  قفل  افزود:  بود،  خواهد  مناطق 
اخیر  ماهه   15 های  فعالیت  با  رضوی  حرم  اطراف 
و  است  شده  باز  شهری  مدیریت  دوره  پنجمین 
شاهد  زمینه  این  در  را  خوبی  بسیار  پیشرفت های 

بوده ایم.

نظارتی  کمیته  رئیس  نایب 
شهر  اسالمی  شورای   2 شماره 
کمیته های  اینکه  بابیان  مشهد 
گفت:  هستند،  مردم  با  ارتباط  برای  ابزاری  نظارتی 
اسماعیل آباد یکی از مناطق محرومی است که شورای 

پنجم به آن توجهی ویژه دارد.
نظارتی  کمیته  نشست  حاشیه  در  ریاضی  مسعود 
شماره 2 شورای اسالمی شهر مشهد که در منطقه 2 
شهرداری برگزار شد در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار 
کرد: یکی از ابزارهایی که شورای شهر برای ارتباط با 

مردم دارد، همین کمیته هایی نظارتی است.
مردم  با  شهر  شــورای  ارتباط  معتقدم  افــزود:  وی 
جمعیت  همه  با  نمی توان  زیرا  باشد  کنترل شده  باید 
بر  و  بود  ارتباط  در  مشهد  شهر  میلیون   3 از  بیش 

مشخص  شکل  یک  به  ارتباط  این  باید  اساس  همین 
کردن  فکر  فرصت  شهر  شورای  تا  باشد  قاعده مند  و 
از  با استفاده  از طرفی  و  باشد  و تصمیم گیری داشته 

همین ارتباط مشکالت مردم را نیز حل کند.
نایب رئیس کمیته نظارتی شماره 2 شورای اسالمی 
شهر مشهد درباره منطقه اسماعیل آباد هم بیان کرد: 
اسماعیل آباد یکی از مناطق محرومی است که شورای 
دنبال حل  به  و  دارد  ویژه  توجهی  آن  به  پنجم مشهد 

معضالت این منطقه است.
اسماعیل آباد در پشت الماس شرق واقع شده است 
ساختاری  بیشتر  که  شهرک  این  محدوده  اراضی  و 
به یک شرکت بخش خصوصی   متعلق  دارد  روستایی 
سال  در  آباد  اسماعیل  اراضی  تفصیلی  طرح  است، 

گذشته درکمیسیون ماه 5 تصویب شده است.

اسالمی  شورای  رئیس  نایب 
کمیته  رئیس  و  مشهد  شهر 
مکانیزم  گفت:   5 شماره  نظارتی 
در  را  امیدبخشی  کارکردهای  نظارتی،  های  کمیته 

مناطق ایجاد کرده است.
کمیته  جلسه  حاشیه  در  زاده  موحدی  حمیدرضا 
اظهارکرد:   ، مشهد   3 منطقه  در   5 شماره  نظارتی 
که  است  ساختارهایی  از  یکی  نظارتی  های  کمیته 
ارتباط  راستای  در  و  داشته  وجود  قبل  های  دوره  از 
به  چهره  دیــدار  و  شهروندان  با  بهتر  هرچه  گیری 
مختلف  مناطق  در  هفتگی  صورت  به  ها  آن  چهره 

برگزار می شود.
کمیته  این  که  کارکردی  تغییر  به  اشــاره  با  وی 
اند،  کرده  پیدا  شهری  مدیریت  جدید  دوره  در  ها 

ها  کمیته  این  دبیران  راستا  همین  در  متذکرشد: 
موظف شده اند تا قبل از ورود یک پرونده به جلسه 
قرار  منطقه  در  آن  روند  جریان  در  نزدیک  از  کمیته، 

بگیرند.
وی تصریح کرد: شاید به صورت میانگین بین 20 
نظارتی  کمیته  در هر جلسه  از شهروندان  نفر   30 تا 
مشکالت  تا  شوند  می  دعوت  مناطق  از  یک  هر  در 
خود را از نزدیک به منتخبان خود در شورای اسالمی 

شهر مشهد انتقال دهند.
اسالمی  شورای  اعضای  اهتمام  به  اشاره  با  وی 
شهروندان  مشکالت  گونه  این  رفع  در  مشهد  شهر 
اضافه کرد: تاکنون تصمیم گیری های بسیار خوبی 
برای گره گشایی از مسائل مختلف مردم در این دوره 

مدیریت شهری به وقوع پیوسته است.

مکانیزم کمیته های نظارتی، امیدبخشی را در مناطق ایجاد کرده استتوجه شورای پنجم به منطقه اسماعیل آبادنگاه شهرداری در تملک اراضی بافت اطراف حرم تصدی گری نخواهد بود

به واسطه  تاکنون  از سال 89  راه آهن مشهد  میدان 
تبدیل  عمرانی  کارگاه  به  قطارشهری   2 خط  اجرای 
مدیریت  عزم  با  سال   8 از  پس  باالخره  اما  بود.  شده 
شهری در دوره پنجم بهسازی، ساماندهی و زیباسازی 
پرخاطره  میدان  ایــن  میدان،  پیرامونی  فضاهای 

شهرمشهد در نوروز 98 به بهره برداری می رسد. 
فضای  یک  به  آهن  راه  میدان  تبدیل  برای  تالش   

شهری موفق
با  مشهد  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
تردد  با  راه آهــن  میدان  دسترس  در  عرصه  به  اشــاره 
این میدان  24 ساعته مسافران، خاطرنشان می کند: 
بالقوه فراوانی برای ایجاد یک فضای شهری  امکانات 
به  شهری  مدیریت  رویکرد  توجه  با  پس  دارد.  موفق 
ایجاد و ارتقاء کیفیت فضاهای شهری، عرصه میدان با 
مشکالت زیادی روبرو بوده و درخور زائر حریم رضوی 
باشد. محمدرضا حسین نژاد  و شهروند مشهدی نمی 
ساماندهی  موضعی  طرح  تدوین  به  رابطه  همین  در 
طرح  این  می کند:  بیان  و  کرده  اشاره  راه آهن  میدان 
با سطح مداخله ی 12 هکتار و با هدف تعریف فضای 
شهری دروازه ای و استفاده از پتانسیل فضای زیرین در 
ارتباط با ایستگاه قطارشهری میدان راه آهن در اختیار 

مهندسین مشاور طاش قرار گرفت.
وی با اشاره به پیشنهادات طرح، توضیح می دهد: 
عرصه  بازتعریف  هــدف  با  ــن  راه آه میدان  طراحی 
عمومی و استفاده از پتانسیل ایجاد شده در ارتباط با 

سطوح زیرین محدوده در دستور کار قرار گرفت .
مشهد  شــهــرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
حس  القای  شامل  طرح  بنیادی  اصول  می افزاید: 

به  فضا  حالت  تغییر  و  دروازه ای  فضای  ایجاد  مکان 
و  شهر  مذهبی  هویت  تعریف  برای  آمادگی  منظور 

تشرف به مجموعه حرم مطهر مورد توجه قرار دارد.
گزینه های پیش روی طرح میدان راه آهن

شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون  چنین  هم 
مشهد در ادامه می گوید: از این رو طرح میدان راه آهن 
در چند گزینه شامل گزینه ساماندهی میدان، گزینه 

حداکثری و گزینه اجرایی مطرح گردید.
می کند:  اظهار  موارد،  این  توضیح  در  حسین نژاد 
به  یک  مثبت  تراز  تعریف  مبنای  بر  حداکثری  گزینه 
منظور ایجاد عرصه شهری تجهیز شده و قاب دسترس 
ارتباطات  و  شهر  تراز  تجهیز  و  ساماندهی  همراه  به 

عمودی بین ترازهای گوناگون شکل گرفت.
کاهش  و  بهره وری  افزایش  لــزوم  به  اشــاره  با  وی 
هزینه های سناریوی فوق، بیان می کند: پس این مورد 
اجرایی  گزینه  عنوان  تحت  یک  مثبت  تراز  حذف  با 

حذف  یک  مثبت  تراز  گزینه  این  در  گردید.  معرفی 
گردیده و تراز شهر با محوریت ایستگاه مترو مورد توجه 
قرار گرفته است و تالش گردیده که ایجاد پیوستگی و 
یکپارچه سازی عرصه میدان با ضلع جنوبی به کمک 

طراحی عناصر کف و بدنه سازی صورت پذیرد.
با  مشهد  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
اشاره به اهداف کالبدی اجرای طراحی میدان راه آهن 
می گوید: تالش برای ایجاد فضایی منسجم و بکپارچه 
در عرصه میدان و حفظ و تقویت ارزش های بصری در 
منظر عمومی از اهداف کالبدی اجرای طراحی میدان 
اصالح  و  ساماندهی  حال  عین  در  می رود.  شمار  به 
اختالف  حذف  میدان،  جنوبی  تجاری  جداره های 
زائران  تردد  و  راحت تر مردم  امکان حضور  برای  سطح 
و  غربی  جداره های  در  بصری  نفوذپذیری  افزایش  و 

شرقی میدان مورد توجه است.
محیطی  ایجاد  لزوم  بر  حال  عین  در  حسین نژاد 

و  تاکید کرده  تمامی ساعات شبانه روز  در  فعال  و  پویا 
ادامه می دهد: تقویت حضور پذیری و ماندگاری افراد 
بین  سازگاری  و  عملکردی  تعادل  افزایش  و  فضا  در 

کاربری های میدان نیز مورد تاکید است.
سهولت  تامین  می کند:  خاطر نشان  ادامه  در  وی 
گزینه های  تقویت  سواره،  و  پیاده  دسترسی  و  حرکت 
افزایش  و  زائران  برای  عمومی  نقل  و  حمل  گوناگون 
پیاده مداری و آرامسازی محیط از مولفه هایی است که 

برای حرکت و دسترسی مدنظر قرار دارد.
با  مشهد  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
میدان  با  رابطه  در  شهری  منظر  و  سیما  به  اشــاره 
نشانه های  تقویت  بــرای  تالش  می گوید:  ــن،  راه آه
عینی و ذهنی میدان در ذهن مردم به عنوان یکی از 
ورودی های شهر و افزایش کیفیت های محیطی نیز از 
دیگر مواردی است که موضوع سیما و منظر شهری را 

در ارتباط با میدان راه آهن مورد اهمیت قرار می دهد.
پیش بینی ها در میدان راه آهن

هم چنین سرپرست معاونت فنی و عمران شهرداری 
 4 مساحت  با  پارکینگی  پیش بینی  به  اشاره  با  مشهد 
در  پارک  جای   92 قابلیت  با  و  مربع  متر   500 و  هزار 
این پروژه ، می گوید: در ضلع شرقی میدان، ایستگاه 
توقف  قابلیت  با  و  مترمربع   3900 ظرفیت  با  تاکسی 

100 دستگاه تاکسی پیش بینی شده است.
مشهد  شهرداری  عمران  و  فنی  معاونت  سرپرست 
بود در عرصه میدان  این قرار  از  ادامه می دهد: پیش 
با بررسی  اما  راه آهن کف سازی صرف صورت گیرد. 
گالری  به  خاطره  پر  میدان  این  گرفته  صورت  های 
شهری مبدل شد و با اتمام بازپیرایی و اصالح هندسی 
در  آهن  راه  میدان  از  زیبایی  جلوه  سال،  پایان  تا  آن 
نوروز 98 تقدیم نگاه شهروندان و مسافران خواهد شد.

خبر

خبر

خبر
طرح بهسازی میدان راه آهن مشهد تا نوروز 98 به بهره برداری می رسد:

خبربهسازی میدان راه آهن در ایستگاه پایانی

شهری  و  فنی  مطالعات  و  طرح ها  دفتر  مدیرکل 
میلیون  یک  از  بیش  بهسازی  از  مشهد  شهرداری 

از معابر شهر خبر داد. مترمربع 
با  نورین مقدم  ساسان  امــروز،  صبح  گــزارش  به 
دست  به  آمارهای  براساس  گفت:  مطلب،  این  بیان 
میلیون  بر6  بالغ  مشهد،  شهرداری  مناطق  از  آمده 
وجود  مشهد  در  متر   30 از  باالتر  معابر  از  مترمربع 
دارد که یک میلیون و 200 هزار مترمربع از مجموع 

این معابر در طول این مدت بهسازی شدند.
طراحی  کار   87 سال  از  اینکه  به  اشــاره  با  وی 
پیاده روها  سطح  در  دست اندازها  و  موانع  رفع  و 
همکاری  با  کار  این  ابتدا  در  کرد:  بیان  شده،  آغاز 
و  معماری  رشته های  دانشجویان  از  تــعــدادی 
و  گرفت  شکل  که  ابتکاری  با  و  داد  رخ  شهرسازی 
پارامترهایی کار آغاز شد و رفته رفته کار  با سنجش 

گردید. کیفی 
شهری  و  فنی  مطالعات  و  طرح ها  دفتر  مدیرکل 
پیاده روسازی  اینکه  بر  تاکید  با  مشهد  شهرداری 
افزود:  اقدام قرار دارد،  به صورت مستمر در دست 
نزدیک به 10 سال از شروع نهضت پیاده روسازی یا 
بهسازی پیاده رو ها در مشهد می گذرد و کار با فراز 

و فرود طی این مدت ادامه داشته است.
و  کرد  تشریح  را  بهسازی  اعتبارات  مقدم  نورین 
 2 از   92 تا   87 سال  از  بهسازی  اعتبارات  گفت: 
یافت.  افزایش  تومان  میلیارد   40 به  تومان  میلیارد 
اما در سال 92 این مهم از اولویت های کاری خارج 

تومان  میلیارد   17 به  بخش  این  در  اعتبارات  و  شد 
یافت. کاهش 

بهسازی  و  پیاده روسازی  پیامد  به  اشاره  با  وی 
اجتماعی  رفتارهای  رونق  گفت:  شهری،  فضاهای 
نتیجه  معابر شهری  پیاده در  ایجاد فرصت حضور  و 
و  رونق  سبب  که  است  پیاده روها  بهسازی  به  توجه 

نشاط شهری می شود. 
شهری  و  فنی  مطالعات  و  طرح ها  دفتر  مدیرکل 
بهسازی  اینکه  بــه  اشـــاره  بــا  مشهد  ــرداری  ــه ش
کار  دستور  در  شهری  جدید  مدیریت  در  پیاده روها 
که  تمهیداتی  با  کرد:  امیدواری  ابراز  گرفته،  قرار 
و  شهری  مدیریت  توجه  مورد  و  می شود  پیش بینی 
شورای شهر قرار دارد، بتوان این موضوع را با قوت 

بخشید. تداوم 
بهسازی  در  کــرد:  خاطرنشان  نــوریــن مــقــدم 
جغرافیایی  و  اجتماعی  موقعیت  به  پیاده روها 
سطح  ــده  ش سعی  تنها  و  نشده  توجه  مناطق 

برخورداری مردم مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل دفتر طرح ها و مطالعات فنی و شهری 
شهرداری مشهد خبر داد:

بهسازی بیش از یک میلیون متر مربع از 
معابر شهر مشهد

سرویس ورزش

خبر
با توسعه زیرساخت ها سرانه ورزشی استان 

را افزایش می دهیم
گفت:  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
نیست  باید  آنطور که  استان  متاسفانه سرانه ورزشی 
استاندارد  به سرانه ورزشی  منابع  توسعه  با  امیدوارم 

نزدیک شویم.
و جوانان خراسان  اداره کل ورزش  اداری  شورای 
رضوی با حضور ژاله فرامرزیان معاون توسعه مدیریت 
منابع وزارت ورزش و جوانان در تاالر اجتماعات این 

اداره برگزار شد.
فرزاد فتاحی در این نشست گفت: از مهر ماه سال 
برای  گسترده ای  برنامه ریزی  سال  پایان  تا  جاری 
چهلمین فجر انقالب اسالمی انجام شد و در همین 
در  خوبی  بسیار  ورزشی  فرهنگی  برنامه های  راستا 

سطح استان برگزار و پروژه های بزرگی افتتاح شد.
تصریح  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
المپیاد  روستاها  در  ورزش  اهمیت  به  توجه  با  کرد: 
تا  و  شد  برگزار  استان  در  محلی  بومی  ورزش هــای 
جوانان  زمینه  در  داشت،  خواهد  ادامه  سال  پایان 
نیز نشست های مستمری را برگزار کردند و در برخی 

شهرستان ها ساخت خانه جوانان کلید خورد.
رزمی در  افتتاح سالن ورزش های  به  اشاره  با  وی 
افتتاح خانه ووشو در  با  ابرده خاطرنشان کرد: فردا 
خواهد  حل  هیات  این  مشکالت  از  بخشی  مشهد 
شد، همه این پروژه ها گوشه ای از خدمات دولت به 
که  وکمبودهایی  محدودیت  وجود  با  که  است  مردم 
هست کارهای بزرگی با مدیریت خوب در استان ها 

صورت می گیرد.
فتاحی با تاکید بر این موضوع که خراسان رضوی 
بر دوش می کشد،  را  از ورزش قهرمانی  بار عظیمی 
صحنه ها  تمامی  در  استان  ورزشکاران  کرد:  عنوان 
خراسان  تفاوت  کردند،  آفرینی  افتخار  اعزام ها  و 
همه  که  اســت  ایــن  دیگر  استان های  با  ــوی  رض
سراسر  از  و  ندارند  سکونت  مشهد  در  ورزشکاران 
پتانسیل  این نشان دهنده  استان قهرمان داریم که 

باالی استان است.
ضمن  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
بیان   2020 المپیک  در  موفقیت  از  امیدواری  ابراز 
المپیک  مسابقات  ستاد  تشکیل  به  توجه  با  کرد: 
مناسب  برنامه ریزی های  با  ــم  داری تالش   2020
آسیایی  مسابقات  همچون  نیز  رقابت ها  این  در 

بدرخشیم.
نیروهای  مدیریتی  های  توانایی  به  اشاره  با  وی 
گذشته  روز  چند  در  کرد:  عنوان  رضوی  خراسان 
همزمان  طور  به  را  کشور  رقابت های  میزبانی  چند 
شکل  بهترین  در  که  داشتیم  مختلف  های  رشته  در 

ممکن برگزار شد.

 یک سؤال بزرگ برای 
من به وجود می آید و 

آن این است که چرا باید 
روی ما اینقدر فشار 
بیاورند. اگر قرار به 
تعویق افتادن بازی 
ما بود سازمان لیگ 

می توانست از قبل این 
کار را انجام دهد

,,

در  شهرخودرو  پدیده  و  پرسپولیس  تیم  دو 
حذفی  جام  نهایی  چهارم  یک  مرحله  چارچوب 
بازی  می روند.  یکدیگر  مصاف  به  تهران  در  امروز 
حساسی که برد هرکدام از تیم ها آنان را می تواند 
کند.  مطرح  حذفی  جام  در  مدعی  یک  قامت  در 
خبری  کنفرانس  در  دوتیم  سرمربیان  گذشته  روز 

بازی شرکت کردند. 
برتر  لیگ  بازی  دو  طی  که  گل محمدی  یحیی 
کار  به  شکست  با  فصل  این  در  پرسپولیس  برابر 
برابر  باید  حذفی  جام  در  اکنون  داده،  پایان  خود 
کسب  به  امیدوار  و  گیرد  قــرار  برانکو  شاگردان 

نتیجه و صعود از این مرحله است.
بازی کند نباید  ترابی طبق قانون  مهدی 

پیش  خبری  نشست  در  حضور  با  محمدی  گل 
تیمش  پرسپولیس در خصوص شرایط  با  از جدال 
پرسپولیس  با  بازی  تک  یک  و  حذفی  جام  گفت: 
بازی  با  و  است  سختی  بسیار  بــازی  که  ــم  داری
بازی  این  در  است  این  مهم  دارد.  فرق  لیگ  با 
مقابل  نباید  ما  باشیم.  نداشته  تاثیرگذار  اشتباه 
داشته  ــزرگ  ب و  ــردی  ف اشتباهات  پرسپولیس 
پرسپولیس  مقابل  نباید  قبل  بازی  مثل  باشیم. 
اشتباهات  با  قبل  بازی  در  چون  کنیم.  اشتباه 
قبل  بازی  کردیم.  واگــذار  را  بازی  وحشتناکی 
بتوانیم  تا  باشد  خوبی  تجربه  ما  برای  می تواند 
حال  هر  به  اما  باشیم.  داشته  بهتری  عملکرد 
مربی  که  است  پرمهره ای  و  خوب  تیم  پرسپولیس 
امکانات  و  هــواداران  از  و  دارد  هم  خوبی  خیلی 
و  انگیزه  با  هم  ما  اما  می برد  بهره  هم  خوبی 
جام  مرحله  بعدی  دور  به  بتوانیم  تا  هستیم  آماده 
خواهد  جذاب  بازی  مطمئنا  کنیم.  صعود  حذفی 
را  بازی  ورزشگاه  و  تلویزیون  از  که  کسانی  و  بود 

برد. خواهند  لذت  آن  از  می بینند 
ترابی  وی درباره حضور عجیب و تکراری مهدی 
در جدال با این تیم با پیراهن دو تیم سایپا و اکنون 
باشگاه  شکایت  به  مربوط  شایعات  و  پرسپولیس 
نیست  شکایت  بحث  گفت:  زمینه  این  در  پدیده 
ندارد.  یا  دارد  حضور  ما  مقابل  ترابی  بدانیم  باید 
رعایت  اروپا  فوتبال  و  یوفا  در  که  است  قانونی  این 
نمی تواند  حذفی  جام  در  بازیکن  یک  می شود. 
برای دو تیم بازی کند. قوانین داخلی را نمی دانم 
و  گرفته ایم  استعالم  دلیل  همین  به  است  چگونه 
بازی  می تواند  او  که  بدهند  را  ما  پاسخ  منتظریم 

کند یا خیر که هنوز جوابی داده نشده است.

مشکالت  دربــاره  خــودرو  شهر  پدیده  سرمربی 
بحث  متاسفانه  گفت:  فصل  ایــن  طی  داوری 
همین  که  است  شده  داغ  ما  فوتبال  در  داوری 
داوران  روی  تمرکز  عــدم  ایــجــاد  باعث  مسئله 
بــاور  داوران  تــک  تــک  سالمت  بــه  مــا  مــی شــود. 
حمایت  به  احتیاج  که  داریم  خوبی  داوران  داریم. 
تیم ها  شــده،  حساس  بازی ها  ــد.  دارن بیشتری 
هزینه های وحشتناکی در این فصل کرده  اند و اگر 
با این هزینه ها قهرمان نشوند و یا مقامی به دست 

نیاورند جای سؤال باقی خواهد ماند.
مدیران  باشگاه ها،  روی  فشار  داد:  ادامه  وی 
است،  شده  منتقل  داوری  به  که  هست  مربیان  و 
وقت هم  کرده ایم. هیچ  داور ضرر  از  ما هم خیلی 

نگفته ایم این اشتباهات عمدی بوده 
است. هیچ وقت این مسئله را عنوان 
نکردیم. در بازی هفته گذشته مقابل 
این  پرید.  ما  امتیاز  دو  آبادان  نفت 
بود  مهم  ما  بــرای  خیلی  امتیاز  دو 
نیستیم.  جدول  وسط  تیم  یک  زیرا 
و  هستیم  قهرمانی  کورس  در  هم  ما 
بازیکنان بزرگی داریم و شانه به شانه 
هزینه  می کنیم.  حرکت  مدعیان 
هم  زیادی  امکانات  نکرده ایم  زیادی 
نداریم اما انتظار داریم که در داوری 
فشار  خودم  من  شود.  رعایت  عدالت 

از  را  فشار  این  باید  و  می کنم  حس  را  داوران  روی 
روی داوران کمتر کنیم.

گل محمدی درباره درخواست این باشگاه برای 
لیگ  فشردگی  و  سپیدرود  مقابل  دیــدار  تعویق 
این  که  کردیم  درخواست  قبل  هفته  دو  ما  گفت: 
سازمان  مسئوالن  و  بیفتد  تعویق  به  روز  یک  بازی 
مثبت  پاسخ  موضوع  این  به  ما  که  گفتند  لیگ 
کردیم  برنامه ریزی  دلیل  این  به  ما  و  داد  خواهیم 
ما  به  اما  می کنیم.  بازی  سپیدرود  با  شنبه  روز  که 
این  افتادن  تعویق  به  امکان  که  شد  اعالم  دیروز 
وجود  به  من  برای  بزرگ  سؤال  یک  و  نیست  بازی 
اینقدر  ما  روی  باید  چرا  که  است  این  آن  و  می آید 
ما  بازی  افتادن  تعویق  به  قرار  اگر  بیاورند.  فشار 
از  می توانست  لیگ  سازمان  بود 
اما  دهد.  انجام  را  کار  این  قبل 
یک  روز   4 که  دارد  دلیلی  چه 
می گذارند؟  بــازی  ما  بــرای  بار 
زیاد  گالیه  جــای  موضوع  ایــن 
برنامه ریزان  و  فتاحی  سعید  از 
و  دارد  ما  برای  را  لیگ  سازمان 
فقط  فشار  ایــن  چــرا  نمی دانم 

باید روی ما باشد؟
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
شکل  داوری  هجمه  به  توجه  با 
فردا  قضاوت  بابت  نگرانی  گرفته 

داوری  بحث  از  ما  گفت:  ندارد  پرسپولیس  مقابل 
ضرر کردیم شاید پرسپولیس هم ضرر کرده باشد. 
زیادی  تجربه  که  است  فغانی  علیرضا  بازی  داور 
دارد و من نگرانی بابت داور ندارم و اگر اشتباهی 
هم به ضرر ما انجام شود شک ندارم از روی غرض 
کاری  سالمت  و  توانایی  به  چون  نیست  عمد  و 
قائل  او احترام  برای هر سوت  و  ایمان دارم  فغانی 

هستیم. و امیدوارم عدالت رعایت شود.
بازی کردن یا بازی نکردن؛ قانون چه می گوید؟

برگزاری  کمیته  رئیس  هرچند  دیگر  سوی  از 
ترابی  حضور  کرده  اعالم  لیگ  سازمان  مسابقات 
مشخص  اما  نــدارد  منعی  پرسپولیس  ترکیب  در 
برانکو  به  اجازه ای  چنین  قانون  آیا  دقیقا  نیست 

یا نه؟ می دهد 
به  سایپا  در  نخست  نیم فصل  در  ترابی  مهدی 
تیم  بــرای  هم  حذفی  جام  در  و  می رفت  میدان 
شدن  باز  با   97 زمستان  در  کرد.  بازی  سابقش 
این  لیست  به  سرخپوشان  انتقاالتی  و  نقل  پنجره 
در  بازیکن  این  که  اینجاست  نکته  شد.  اضافه  تیم 
چهارم  یک  مرحله  در  سایپا  برای  نخست  نیم فصل 
نهایی به میدان رفت و مشخص نیست دقیقا طبق 
مرحله ای  در  می تواند  بازیکن  یک  چگونه  قوانین 
به  مختلف  تیم  دو  لباس  با  جام،  یک  در  مشابه 

برود؟ میدان 
دیــدار  در  نهایی  یک چهارم  مرحله  در  ترابی 
اتفاقا دو گل  و  به میدان رفت  سایپا و صنعت نفت 
حاال  و  رساند  ثمر  به  تیمش  برای  سرنوشت ساز 
با  بار  این  و  نهایی  چهارم  یک  مرحله  در  دوبــاره 

خواهدرفت! میدان  به  پرسپولیس  لباس 
تیم های  از  بسیاری  که  روزهــایــی  در  درســت 
اشتباهات  و  ــا  داوری ه از  ایــران  بــزرگ  و  متمول 
نیز  شهرخودرو  پدیده  ــد،  دارن گالیه  پیش آمده 
خاطر  به  نفت،  صنعت  با  مصاف  در  و  آبــادان  در 
گل  شدن  اعالم  آفساید  و  مسابقه  داور  اشتباه 
از  را  حساس  امتیاز   2 مهدیخانی،  پیروزی بخش 

دست داد.
با  نیز  ترابی  مبهم  ماجرای  خصوص  در  اما  حاال 
قرمزپوشان  نام  ماجرا  طرف  یک  اینکه  به  توجه 
قرار  که  نیست  مشخص  گرفته است،  قرار  تهرانی 
باشگاه  از  نه؟  یا  شود  مصلحت  فدای  قانون  است 
باشگاه  پدیده شهرخودرو خبر می رسد که مدیران 
FiFa پیگیری  aFC و  می خواهند این ماجرا را از 

کنند.

پدیده شهر خودرو و پرسپولیس در جام حذفی به مصاف هم می روند

جدال سوم به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی

تیم  انتخابی  محلی  و  بومی  مسابقات 
منتخب خراسان رضوی برگزار شد

مناسبت  به  استان  محلی  و  بومی  مسابقات 
انقالب  پیروزی  سالروز  چهلمین  گرامیداشت 

اسالمی به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد.  
و  بومی  بــازی هــای  و  روستایی  هیئت  رئیس 
محلی استان با بیان این مطلب گفت:به مناسبت 
انقالب  پیروزی  سالروز  چهلمین  گرامیداشت 
تیم  انتخابی  محلی   و  بومی  مسابقات  اسالمی 
مسابقات  به  اعزام  جهت  استان  محلی  و  بومی 
در  ورزشکار  نفر   350 از  بیش  حضور  با  کشوری 

مجموعه ورزشی شهدای مدافع حرم برگزار شد.  
و  بومی  مسابقات  افــزود:  باطن  خــوش  رضــا 
محلی در دو بخش آقایان و بانوان و در رشته های 
طناب کشی، هفت سنگ مهارتی، چوب کشی در 

اوزان 85 و 75 برگزار شد.  
پر  استقبال  با  که  مسابقات  این  افــزود:در  وی 
شور اهالی ورزش دوست بازی های بومی و محلی 
برگزار شد، در پایان نفرات برتر با نظر کارشناسان 
به  اعزام  برای  استان  منتخب  تیم  جذب  هیئت 

مسابقات کشوری خواهند شد. 
از  پایان این دوره  وی در ادامه تصریح کرد: در 
مسابقات انتخابی تیم استان در رشته طناب کشی 
بانوان به ترتیب تیم های شهرستان کالت، درگز و 
نیز کسب کردند  را  تا سوم  اول  رتبه های  نیشابور 
آقایان مشهد به مقام قهرمانی دست  و در بخش 
یافت و به ترتیب تیم های جوین و کاشمر رتبه های 

دوم و سوم را کسب کردند.  
مهارتی  سنگ  هفت  رشته  در  شد:  یــادآور  وی 
مقام  به  فیروزه(  )شهرستان  اقبالی  حسین  نیز 
نخست دست یافت و علی بلغان آبادی )خوشاب(، 
علیرضا ابراهیم )چناران( به ترتیب رتبه های دوم و 
سوم را کسب کردند.  خوش باطن اضافه کرد:در 
این دوره از مسابقات در رشته چوب کشی آقایان 
در وزن 85 کیلو سعید چابک )شهرستان مشهد( 
مقام نخست را به دست آورد. جالل عزتی )جوین( 
و امیر حسین خوئی )کاشمر( به ترتیب رتبه های 

دوم و سوم را بدست آوردند. 
بازی های  و  روستایی  ورزش های  هیئت  رئیس 
70کیلو  وزن  کشی  چــوب  مسابقات  در  بومی 
حسین باباخانی )مشهد( به مقام قهرمانی دست 
بلغان  و مهدی  آباد(  )خلیل  یافت. علی صدیقی 
آبادی )خوشاب( به ترتیب رتبه های دوم و سوم را 

نیز کسب کردند.

در حاشیه

سخنگوی  خــدایــی،  مجید 
شورای فنی تیم های ملی کشتی 
آزاد با صدور بیانیه ای برای حضور 

در انتخابات فدراسیون کشتی اعالم آمادگی کرد.
شورای  سخنگوی  خدایی،  مجید  فارس،  گزارش  به 
برای  بیانیه ای  صدور  با  آزاد  کشتی  ملی  تیم های  فنی 
حضور در انتخابات فدراسیون کشتی  اعالم آمادگی کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:
کشور،  ورزشی  فدراسیون های  تمامی  بزرگ  چالش 
وزارت ورزش و جوانان و اعضای مجمع فدراسیون کشتی 
تامین  در  کاندیداها  توانمندی  و  مالی  حمایتگر  نبود 
بودجه الزم برای انجام برنامه های آتی فدراسیون کشتی 
است، خوشبختانه حمایت چند ُهلدینگ بزرگ اقتصادی 
از برنامه های بنده برای مدیریت فدراسیون کشتی سبب 

کشتی  فدراسیون  انتخابات  در  نام  ثبت  سبب  ترغیب 
کارگاه های  مسؤول  قالب  در  گذشته  سال  است.  شده 
دانش افزایی مربیان کشتی به تمامی استان ها سفر کردم 
روسای هیات های  و  مربیان سازنده  با  و طی جلساتی 
آشنا  نگرانی هایشان  و  مشکالت  با  نزدیک  از  کشتی 
شدم و برنامه های خود را براساس این تحقیقات میدانی 
تدوین نمودم.   با رخصت از تمامی جامعه بزرگ کشتی 
کشور با توجه به سوابق قهرمانی و مربیگری و تحصیالت 
عالیه خود در حوزه مدیریت و برنامه ریزی در ورزش و با 
ارائه برنامه هایی در جهت ایجاد رویکرد سبک مدیریت 
مشارکتی در فدراسیون، گردش نخبگان کشتی، تقویت 
انستیتو بین المللی کشتی، استعدادیابی و پشتوانه سازی 
کشتی گیران و مربیان و احیای لیگ برتر کشتی تصمیم 

به حضور در انتخابات گرفتم.

»مسابقات  اولین  اختتامیه 
رهنمون«  شهید  جام  فوتسال 
به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی 

انقالب اسالمی در مشهد برگزار شد.
به گزارش فارس، مسئول برگزاری اولین »مسابقات 
گفت:  مراسم  این  در  رهنمون«  شهید  جام  فوتسال 
سازندگی  بسیج  همکاری  با  رهنمون«  »شهید  طرح 
هر کانون بسیج جامعه پزشکی، با انتخاب محروم ترین 
ارائه  برای  پزشکی  گروه  به اعزام  اقدام  استان  نقاط 
خدمات رایگان سالمت از جمله آموزشی، بهداشتی، 
پیشگیری، درمانی و مشاوره می کند. زارع ادامه داد: 
به منظور  پزشکی  جامعه  بسیج  طرح  این  خالل  در 
درون  پرستاران  و  پزشکان  بین  بیشتر  یکپارچگی 

طرح، اقدام به برگزاری چنین مسابقه ای کرد.

وی با اشاره به این نکته که 120 ورزشکار از سراسر 
این  در  تیم   12 قالب  در  مشهد  بیمارستان های 
مسابقات شرکت کردند؛ بیان کرد: این افراد در چهار 
گروه سه تیمه با هم به رقابت پرداختند که در مرحله 
به مرحله  تیم  انجام 12 رقابت، هشت  از  گروهی پس 
تعداد  این  از  تیم  نهایت چهار  و در  نهایی  یک چهارم 

به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.
جام  فوتسال  »مسابقات  اولین  برگزاری  مسئول 
دی   21 مسابقات  این  کرد:  تصریح  رهنمون«  شهید 

ماه سال جاری آغاز و امروز مسابقه نهایی برگزار شد.
هفتم  روز  در  رهنمون  محمدعلی  است؛  گفتنی 
یزد  شهر  در  مذهبی  خانواده ای  1334در  مردادماه 
کنکور  1352در  سال  در  و  گشود  جهان  به  دیــده 
سراسری در رشته پزشکی دانشگاه اهواز پذیرفته شد.

از  دهه  پنجمین  مناسبت  به 
اسالمی،  شکوهمند  انقالب 
مشهد  در  اسنوکر  بزرگ  مسابقات 

آغاز شد.
به گزارش ایسنا، مسابقات بزرگ اسنوکر در مشهد 
شکوهمند  انقالب  از  دهــه  پنجمین  مناسبت  به 
هیات  سرپرست  پور  حکیم  حمزه  شد.  آغاز  اسالمی 
بولینگ و بیلیارد خراسان رضوی در این رابطه گفت: 
90 بازیکن بصورت انفرادی از 27 بهمن به مدت 7 

روز در مشهد به رقابت می پردازند.
باشگاه  دو  در  اسنوکر  بزرگ  مسابقات  افزود:  وی 
رقابت  بــا  همزمان  بــصــورت  جمهوری  و  مکعب 
گناباد،  شهرستان های  و  مشهد  از  بازیکنانی 
و  کاشمر  نیشابور،  سبزوار،  تربت حیدریه،  تربت جام، 

خلیل اباد ادامه خواهد داشت.
مسابقات  آغاز  خبر  حاشیه  در  حکیم پور  حمزه 
در  اگر  گفت:  فجر  دهه  گرامیداشت  جام  اسنوکر 
هیئت بولینگ و بیلیارد استان بمانم، برنامه هایی در 
نظر خواهیم داشت که هیات استان را از وابستگی به 

دولت و سایر ارگان ها بی نیاز خواهد کرد.
در  فقط  فجر  دهه  داشت  گرامی  افزود:جام  وی 
بخش آقایان و در رده های سنی آزاد برگزار می شود.

وی افزود: این دوره از مسابقات در قالب انفرادی 
سطح  باشگا ه های  در  که  کسانی  و  می شود  برگزار 
شرکت  می توانند  باشند،  نداشته  عضویت  استان 
جهت  در  ــم  داری نظر  در  آینده  سال  از  اما  کنند، 
در  را  مسابقات  این  باشگاه ها،  ساماندهی  و  حمایت 

قالب باشگاهی برگزار کنیم.

آغاز مسابقات بزرگ اسنوکر در مشهداختتامیه اولین »مسابقات فوتسال جام شهید رهنمون« در مشهد برگزار شدقهرمان مشهدی نامزد انتخابات فدراسیون کشتی شد

رئیس  و  بازی  شمشیر  ملی  تیم  خراسانی  سرمربی 
شمشیر  ملی  تیم  اعــزام  از  رضوی  خراسان  هیئت 
و  داد  خبر  اردن  آسیایی  مسابقات  به  کشور  بازی 
کشور  بازی  شمشیر  ملی  تیم  مجدد  تمرینات  گفت: 

از یکشنبه گذشته 28 بهمن ماه در تهران آغاز شد. 
ماه عازم  6 اسفند  اینکه  به  اشاره  با  یعقوبیان  علی 
هستیم  اردن  میزبانی  به  آسیا  قهرمانی  مسابقات 
اردو  بازان در  6 ماه است که شمشیر  از  افزود: بیش 
سر  پشت  را  خوبی  و  منظم  تمرینات  دارند،  حضور 
گذاشتیم و امیدواریم که از این مسابقات با دست پر 

برگردیم. 
کشور  در  استان  بازی  شمشیر  جایگاه  درباره  وی 
گفت: حضور دو ورزشکار خراسانی در مسابقات لیگ 
افتخارات  از  ملی  تیم  اردوی  به  دعوت  و  کشور  برتر 

هیئت شمشیر بازی خراسان رضوی است.  
توسعه  ــد  رون می کنیم  تــالش  ــرد:  ک تصریح  وی 
پیگیری  در خراسان رضوی  را  پروری  نخبه  و  یافتگی 
کنیم که خوشبختانه در راستای استعدادیابی در این 
رشته افتخارات خوبی را در سطح کشور برای استان 

کسب کرده ایم.
در  ورزشــکــار  دو  حضور  بــه  اشـــاره  بــا  یعقوبیان 
مسابقات کشوری گفت: مسابقات لیگ برتر شمشیر 
تیم در هر اسحله جمعه  با حضور هشت  بازی کشور 
گذشته 26 بهمن ماه برگزار شد که تیم صدر خراسان 
رضوی نتایج خوبی را در هفته اول  و در اسحله سابر 

و فلوره کسب کرد.  

مربیان  نظر  زیــر  بازها  شمشیر  شــد:  یــادآور  وی 
تمرینات خوبی را دنبال کرده اند. تمام برنامه ریزی خود 
را برای حضور در مسابقات لیگ برتر انجام داده ایم و 

امیدواریم بتوانیم نتایج مطلوب را کسب کنیم. 
برای  مشهد  صدر  باشگاه  کرد:  نشان  خاطر  وی 
خراسان  نماینده  عنوان  به  که  متوالی  سال  سومین 

رضوی در مسابقات لیگ برتر حضور دارد. 
هیئت  در  مالی  حامیان  خصوص  در  همچنین  وی 
و  ارگان  سوی  از  هنوز  چه  اگر  گفت:  بازی  شمشیر 
اما  نمی شویم،  حمایت  جدی  صورت  به  سازمانی  یا 

و  خانواده ها  خوب  حمایت  و  جوش  خود  صورت  به 
در  صدر  ورزشــی  مجموعه  مالی  حمایت  همچنین 
داریم  فعال  حضوری   برتر  لیگ  مسابقات  عرصه 
بین  که  محبتی  و  دوستی  رونــد  این  امیدواریم  و 
بازیکنان و خانواده هیئت بوجود آمده است همچنان 

حفظ و توسعه یابد. 
طی  همچنان  برتر  لیگ  مسابقات  داد:  ادامه  وی 
هفته جاری و در روزهای پنج شنبه و جمعه پیگیری 
خواهد شد که در پایان نفرات برتر معرفی می شوند. 

وی اظهار کرد: در بخش بانوان امسال تیم ندادیم 

کشور  لیگ  مسابقات  در  آقایان  بخش  در  فقط  و 
حضور پیدا کردیم.  

سرمربی تیم ملی شمشیر بازی کشور خاطر نشان 
شمشیربازی  المپیاد  در  قهرمانی  مقام  کسب  کرد: 
 ،12 زیر  سنی  رده  در  خراسانی  ورزشکاران  توسط 
14 و 15 سال از افتخارات اخیر هیئت استان است، 
در مسابقات  المپیاد،  برگزاری  از  پیش  آنها  همچنین 
قهرمانی کشوری نیز در رده سنی زیر 12 و 14 سال 

توانستند به مقام قهرمانی دست یابند. 
گذشته  کشوری  مسابقات  در  کــرد:  تصریح  وی 
به  مسابقات  در  موجود  مــدال   9 از  طال  مــدال  سه 
مسابقات  در  توانستند  آنها  و  شد  اهدا  مشهدی ها 
واقع  در  کنند،  کسب  نیز  را  برنز  مــدال  دو  مذکور 
دوم،  مقام  از  ــادی  زی فاصله  با  استان  ورزشــکــاران 
شمشیربازی  هیئت  برای  را  بزرگی  افتخار  توانستند 

خراسان رضوی کسب کنند. 
به  استان  برتر  نفرات  کرد:  خاطرنشان  یعقوبیان  
مسابقات لیگ برتر شمشیربازی اعزام می شوند، این 
تشکیل  سال   17 تا   12 سنی  رده  در  نیز  مسابقات 
این مسابقات شرکت  تیم های متعددی در  و  می شود 
از  نفر  دو  نیز  رضوی  خراسان  استان  از  می کنند، 

ورزشکاران به این مسابقات اعزام می شوند. 
 10 تا   8 گفت:  استان  بازی  شمشیر  هیئت  رئیس 
تا  مسابقات  و  می کنند  شرکت  مسابقات  این  در  تیم 
ادامه دارد، مبین  آینده  اوایل سال  تا  یا  و  پایان سال 
برای  حاضر  حــال  در  ــوری  پ عمادرضا  و  محمدی 
تمرینات  دارند،  کامل  آمادگی  مسابقات  در  حضور 
برای  و  شده  انجام  مسابقات  از  پیش  ورزشــکــاران 
مسابقات  به  فنون  یادگیری  و  بیشتر  تجربه  کسب 

اعزام می شوند.

خبر

خبر

خبر
سرمربی خراسانی تیم ملی شمشیربازی کشور خبر داد

خبراعزام تیم ملی شمشیر بازی کشور به مسابقات آسیایی اردن

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر ورزش و جوانان 
گفت: ایجاد سالمت و نشاط در جامعه وظیفه دولت 
و وزارت ورزش و جوانان است اما این مهم با مشارکت 
دولتی  و سایر دستگاه های  ، بخش خصوصی  مردم 

میسر می شود.
ژاله فرامرزیان بروجنی روز یکشنبه در مراسم افتتاح 
شهرستان  ابرده  روستای  در  رزمی  ورزش های  سالن 
را  ورزشــی  زیربناهای  ساخت  دولــت  ــزود:  اف بینالود 
می رود  انتظار  دیگر  طرف  از  و  داند  می  خود  وظیفه 
پیمانکاران سازه های خوبی بسازند چرا که این امکانات 
بوسیله فرزندان و نسل های خودشان استفاده می شود 
نگهداری  و  برداری  بهره  به  نسبت  باید  نیز  جوانان  و 

صحیح از این امکانات توجه نمایند.
ساخت  ورزش  وزارت  رویکرد  داشــت:  اظهار  وی 
سالن های کوچک ورزشی، خانه های ورزش روستایی 
که  چرا  است  مصنوعی  چمن  کوچک  زمین های  و 
ساخت سالن های بزرگ و استادیوم ها عالوه بر مخارج 

بسیار در دسترس عموم مردم قرار نمی گیرد.
نیز  ــوی  رض خــراســان  جــوانــان  و  ورزش  مدیرکل 
المپیاد  روستاها  در  ورزش  اهمیت  به  توجه  با  گفت: 
ورزش  های بومی و محلی در استان برگزار شده که تا 

پایان سال جاری ادامه دارد.
بار  رضوی  خراسان  اینکه  بر  تاکید  با  فتاحی  فرزاد 
عظیمی از ورزش قهرمانی را بر دوش می کشد افزود: 
اعزام ها  و  صحنه  ها  تمام  در  استان  این  ورزشکاران 
توان  دهنده  نشان  این  که  کرده اند  آفرینی  افتخار 

بسیار استان است.

وی با ابراز امیدواری به موفقیت ورزشکاران استان در 
المپیک 2020 اظهار داشت: با توجه به تشکیل ستاد 
مسابقات المپیک 2020 تالش داریم با برنامه ریزی  های 
مناسب در این رقابت ها نیز همچون مسابقات آسیایی 
خراسان  در  سرزمینی  آمایش  گفت:  وی  بدرخشیم. 
این  شهرستان های  برخی  و  نگرفته  صورت  رضوی 
استان از نظر زیرساخت های ورزشی محروم هستند و 
حتی از داشتن یک زمین خاکی مناسب بی بهره اند و 
برخی دیگر با وجود جمعیت قابل توجه فقط یک سالن 
ورزشی در اختیار دارند لذا تالش داریم سرانه ورزشی 
نزدیک کنیم. فرماندار  آن  به عدد استاندارد  را  استان 
مجموعه  گفت:  مراسم  این  حاشیه  در  نیز  بینالود 
ورزشی شهدای ابرده که از سال 1393 ساخت آن آغاز 
شده بود، 461 متر مربع مساحت دارد و بیش از چهار 

میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.
سید حسن حسینی افزود: در حال حاضر 11 سالن 
ورزشی در این شهرستان وجود دارد که عالوه بر این 
این  در  نیز  )ع(  االئمه  ثامن  ورزشی  مجموعه  تعداد 

شهرستان قرار دارد.
این مجموعه  و کاربری  وی اظهار داشت: مدیریت 
ورزشی که زمین چمن و پیست های دوچرخه سواری، 
می باشد  فعال  آن  رانی  موتورسیکلت  و  اتومبیلرانی 
استانی است و بینالود نیز به این شکل از آن بهره مند 

می شود.

معاون وزیر ورزش
ایجاد نشاط و سالمت با مشارکت مردم 

محقق می شود

متاسفانه بحث داوری در فوتبال ما داغ شده است که همین مسئله باعث ایجاد عدم تمرکز روی 
داوران می شود. ما به سالمت تک تک داوران باور داریم

,,
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حسین  شکایت  از  کریمی قدوسی   

 

شد تبرئه  فریدون، 
منصفه  ــات  ــی ه ســخــنــگــوی  مــومــنــی راد، 
پرونده  به  امروز  جلسه  در  گفت:  مطبوعات 
و  دانشجو  خبرگزاری  پایگاه  مسئول  مدیر 
)مصاحبه  قدوسی  کریمی  مجلس  نماینده 
اکاذیب  نشر  و  افترا  اتهامات  به  شونده( 
با  که  بود  عمومی  اذهــان  تشویش  قصد  به 
متهم  دو  هر  برای  فریدون  حسین  شکایت 
جلسه  پــایــان  از  پــس  بــود.  ــده  ش تشکیل 
آرا  اتفاق  به  مطبوعات  منصفه  هیأت  دادگاه 

نداد. تشخیص  مجرم  را  متهمان 
خاتمی  محمد  سید  شکایت  پرونده   

 

 
بازگشت شعبه  به 

شدن  طوالنی  درباره  قضاییه  قوه  سخنگوی 
محمد  سید  شکایت  ــه  ب رســیــدگــی  زمـــان 
در  یا  پرونده  گفت:  شریعتمداری  از  خاتمی 
بوده  کم  مدتش  یا  و  نبوده  دادستان  دست 
بوده  سهوا  یا  عمدا  اینکه  جابجایی ها  در  اما 
پیگیری  گفتیم  که  است  برده  زمان  قدری 

/ایلنا کنند. 
سلیقه  جمهور؛  رئیس  استیضاح   

ناشناسی موقعیت  یا  شخصی 
گفت:  مجلس  رئیسه  هیات  عضو  وکیلی، 
آوری  جمع  دنبال  به  نمایندگان  از  یکی 
جمهور  رئیس  استیضاح  ح  طر برای  امضاء 
جمله  از  معیشتی  و  اقتصادی  سائل  است. 
ع  موضو ــن  ای ح  ــر ط ــرای  ب توجیهی  ــل  دالی

است. شده  عنوان 
والیی  فراکسیون  سخنگوی  حسینی  نقوی 
رییس  استیضاح  ع  موضو گفت:  نیز  مجلس 
نشده  ح  مطر والیــی  فراکسیون  در  جمهور 
بلکه  نیست،  فراکسیونی  تصمیم  و  اســت 
شخصی  تصمیم  به  بنا  نمایندگان  از  تعدادی 

داده اند. انجام  را  کار  این  خود 
شد  بنزین  صادرکننده  ایران   

بنزین  صـــادرات  محموله های  نخستین 
 97 ماه  بهمن  از  ایران  و  شده  آماده  ایران 
سوم  فاز  شد.  تبدیل  بنزین  صادرکننده  به 
حضور  با  فردا  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه 
با  می شود.  افتتاح  رسما  جمهوری  رئیس 
ظرفیت  اکنون  هم  فاز  این  از  بهره برداری 

میلیون   105 میزان  به  کشور  بنزین  تولید 
که  حالی  در  و  رسیده  تثبیت  به  روز  در  لیتر 
بین  نفتی  فرآورده  این  روزانه  مصرف  میزان 

است/ایلنا روز  در  لیتر  میلیون   90 تا   85
حمایت  مورد  مفاسد  افشاکنندگان   

می گیرند قرار  قانون 
مجلس  تقدیم  را  طرحی  موسوی  فرید  سید 
از  که  کسانی  آن  اســاس  بر  که  است  کــرده 
اگر  مطلعند،  اداری  یا  اقتصادی  مفاسد 
منظور  همین  به  که  شــورایــی  به  را  ــوارد  م
مــورد  دهــنــد  اطـــالع  شــد  خــواهــد  تشکیل 
عبارت  به  و  می گیرند  قرار  تشویق  و  حمایت 
نهایی،  تصویب  صورت  در  و  آینده  در  دیگر 
ذیل  در  تخلفات  و  مفاسد  افشاکنندگان 
صورت  در  و  گرفته  قرار  قانونی  حمایت  چتر 
برخوردار  مختلف  های  مشوق  از  فساد  اثبات 

شد./ایسنا خواهند 
قالیباف  اظهارات  علیه  حناچی 

کند حقوقی  و  قضایی  اقدام 
تهران  شهر  شورای  عضو  میرلوحی،  محمود 
برنامه  دو  در  هفته  این  در  قالیباف  گفت: 
شده  تهران  شهرداری  بدهی های  تمام  منکر 
تهمت  جدید  دوره  ــرداران  ــه ش بــه  و  اســت 
از  است.  غ  درو آن ها  اعالمی  مبالغ  که  زده 
و  حقوقی  اقدام  که  می خواهم  تهران  شهردار 
دهد  انجام  نظرها  اظهار  این  درباره  قضایی 
در  کند.  منتشر  مدرک  و  سند  با  را  بدهی  و 
فرصت  این  باید  نیز  سیما  و  صدا  حال  عین 
به  که  بدهد  جدید  شهری  مدیریت  به  را 
سیما  و  صدا  بدهد.  پاسخ  نظر  اظهار  این 
و  می داند  تهران  شهردار  را  قالیباف  هنوز 
نیست./  قائل  ارزشی  شهری  مدیریت  برای 

ین نال آ د قتصا ا
بروی  حسینه ارشاد  بسته  درهای    

شریعتی همسر  پیکر 
شریعتی  علی  دکتر  نام  با  ارشاد  حسینه  نام 
داران  دوست  که  امروز  اما  است.  خورده  گره 
همسرش،  پیکر  تشییع  برای  شریعتی  دکتر 
ارشاد  حسینه  مقابل  رضوی  شریعت  پوران 
ارشاد  حسینه  درهای  بودند  امده  هم  گرد 
زنی  پیکر  بر  خیابان  در  جمعیت  تا  نشد  باز 
دانشجوی  شهید  سه  از  یکی  خواهر  و  مبارز 

نماز  ــوی،  رض شریعت  مهدی  آزادی،  راه 
. نند ا بخو

در  امروز  که  جمعیتی  »آزادی«،  گزارش  به 
با  تا  بودند  امده  هم  گرد  شریعتی  خیابان 
سرانجام  کنند  وداع  رضوی«  شریعت  »پوران 
صــدای  بــا  فاتحه  جمعی  دسته  قــرائــت  بــه 
بسنده  ــاد  ارش حسینه  ــای  دره پشت  بلند 
اعتراض  صدای  روش  این  با  شاید  تا  کردند 
هیچ  از  که  کج سلیقه گانی  گوش  به  را  شان 
دریغ  عمومی  افکار  تحریک  برای  اقدامی 
طنزهای  از  شاید  این  برسانند.  کنند  نمی 
همسر  پیکر  که  باشد  ایران  در  موجود  تلخ 
و  او  نام  به  که  خیابانی  در  شریعتی  دکتر 
اقداماتش  و  مقامش  از  تجلیل  در  احتماال 
زمین  روی  شــده  نامگذاری  انقالب  ــرای  ب
شریعتی  آن  در  که  حسینه ای  به  و  بماند 
انقالب  اتش  بر  پرشورش  سخنرانی های  با 

نکند. پیدا  راه  دمید 
احــســان  ــا  ت ــد  ش مــوجــب  ممانعت  همین 
علی  و  رضوی  شریعت  پوران  فرزند  شریعتی، 
از  و  بگشاید  اعتراض  به  زبــان  به  شریعتی 
بخوانند.  نماز  خیابان  در  تا  بخواهد  مردم 
بر  را  نماز  منتظری  احمد  ــالم  االس حجت 
و  پــیــاده رو  در  رضــوی  شریعت  ــوران  پ پیکر 
اقامه  ــاد  ارش حسینه  بسته  ــای  دره مقابل 

کرد./آزادی
پرسپولیس  و  استقالل  اجباری  کوچ   

آزادی ورزشگاه  از 
و  ــالل  ــق ــت اس ــای  ــدارهـ دیـ دارد  ــال  ــم ــت اح
برتر  لیگ  در  حریفانشان  بــا  پرسپولیس 
دو  در  نشود.  برگزار  آزادی  ورزشگاه  در  دیگر 
ورزشگاه  مدیران  عجیب  اقدام  اخیر  هفته 
در  تبلیغات  خودسرانه  نصب  بر  مبنی  آزادی 
لیگ  سازمان  تائید  مورد  که  آزادی  ورزشگاه 
است.  آورده  وجود  به  را  چالش هایی  نیست 
سازمان  بین  اختالف  باعث  که  طــوری  به 
نگهداری  و  تجهیز  و  توسعه  شرکت  و  لیگ 

است./فارس شده  ورزشی  اماکن 
رسانه های  در  ایران  شدن  سوژه   

زن! داور  یک  خاطر  به  بین المللی 
و  بــایــرن  دیــدار  ــود  ب ــرار  ق ایــران  تلویزیون 
اما  کند  پخش  گذشته  هفته  در  را  گسبورگ  آ

روی  فوریزونه  و  یوونتوس  بازی  تغییر  یک  با 
که  شد  شایعه  تغییر  این  از  بعد  رفت.  آنتن 
بایرن  بازی  خانم  داور  یک  قضاوت  خاطر  به 
امــروز  مسئله  ایــن  اســت.  نرفته  آنتن  روی 
شد.  خارجی  های  سایت  از  یکی  سوژه  هم 
امروز   oneFootbaLL سایت  آلمانی  بخش 
نوشت  و  کرد  منتشر  زمینه  این  در  خبری 
بی بیانا  قضاوت  ــازی  ب نشدن  پخش  علت 
نوشت  سایت  این  است.  بوده  اشتینهاوس 
زن  داور  یک  که  نیست  رایج  خاورمیانه  در 

کند. قضاوت  را  فوتبال  بازی 
بر   30 برد  نمی توانند  اصالح طلبان 

کنند تکرار  تهران  در  را  هیچ 
مرکزی  ــورای  شـ عضو  عــطــریــان فــر  محمد 
سئوال  این  به  پاسخ  در  سازندگی  کارگزاران 
ــورای  ش مجلس  انــتــخــابــات  االن  ــر  اگ ــه  ک
طلبان  اصالح  دوبــاره  شود  برگزار  اسالمی 
پیروز  تــهــران  در  هیچ  بــر  ســی  توانند  مــی 
طور  این  آید  می  نظر  به  بعید  گفت:  شوند؟ 
خواهند  تالش  طلبان  اصــالح  البته  شــود، 
آن  نامزدهای  تا  بدهند  موجهی  لیست  کرد 
صالحیت  تأیید  نگهبان  شورای  از  بتوانند 
جامعه  فراگیر  تبلیغات  با  سپس  و  بگیرند 
آشنا  اصالحات  جریان  نامزدهای  با  تهرانی 
لیست  درصد   100 کنم  نمی  تصور  اما  شوند 
انتخابات  در  طلبان  اصالح  تهران  نفره  سی 

نیوز شوند./نامه  مجلس  وارد  آینده  سال 
ک بنا تا / منبع
برای  تهدیدی  ما  کشور  روحانی:   

 

نیست جهان 
نیروی  ناوگان  به  »فاتح«  دریایی  زیر  الحاق 

جمهور رییس  حضور  با  دریایی 
همه  و  عباس  بندر  گفت:  جمهور  رئیس 
گواه  و  شاهد  ما  سرزمینی  آب های  و  بنادر 
آزاد  رانی  کشتی  و  ما  مسلح  نیروهای  تالش 
به  انرژی  رسیدن  همچنین  و  منطقه  این  در 
که  است  نشانی  این  هستند،  جهان  سراسر 

نیست. جهان  برای  تهدیدی  ما  کشور 
حسن  حــجــت االســالم  ایــســنــا،  ــزارش  گـ ــه  ب
الحاق  مراسم  در  سخنرانی  طی  روحــانــی 
دریایی  نیروی  ناوگان  به  فاتح  زیردریایی 
ارتش  دریایی  نیروی  قدرت  به  اشاره  با  ارتش 

قدرتی  کرد:  اظهار  ایران،  اسالمی  جمهوری 
منافع  از  ــر  دورت مایل  صدها  می تواند  که 
دریایی  نیروی  کند  حفاظت  و  حراست  ما 
ساحل های  از  فقط  نه  دریایی  نیروی  است؛ 
خلیج  و  خزر  دریای  هند،  اقیانوس  دهانه  ما، 
در  حضورش  با  بلکه  می کند؛  حفاظت  فارس 

است. تأثیرگذار  بین المللی  آب های 
وی ادامه داد: من حدود چهل سال پیش در 
نیروی  با  مرکز  همین  در   1358 سال  اوایل 
در  شــدم.  آشنا  توانمندی هایش  و  دریایی 
دیده ایم  را  نیرو  این  فعالیت های  سال ها  این 
تحمیلی  جنگ  شاید  دارد،  قدردانی  جای  که 
که  بود  بیشتری  محرک  دشمن  فشارهای  و 
متکی  خود  به  دریایی  صنعت  در  بتوانیم  ما 
در  عادی  و  ارزان  صورت  به  سالح  اگر  شویم. 
شتاب  این  با  شاید  می گرفت  قرار  ما  اختیار 
نبودیم. بومی  صنعت  ساخت  دنبال  انگیزه  و 

جمهوری  خوشبختانه  امروز  افزود:  روحانی 
متکی  خود  به  دریا  و  زمین  در  ایران  اسالمی 
در  حد  این  در  ایران  قدرت  گاه  هیچ  است. 
در  شاید  بلکه  است؛  نبوده  اخیر  دهه های 
نداشتیم.  توانمندی  هم چین  اخیر  دهه های 
سپاه  ــش،  ارتـ کــنــار  ــروز  امـ کــه  مخصوصًا 
حضور  هم  بسیج  دالور  نیروهای  و  پاسداران 
کرده  برابر  چند  را  ما  توانمندی  این  و  دارند 

است.
حفاظت  برای  ما  قدرت   " بیان اینکه  با  وی 
قصد  هیچگاه  ما  گفت:  است"  خودمان  از 
این  همه  نداشتیم؛  سرزمینی  بــه  حمله 
همواره  که  است  خوبی  شاهد  سال  چهل 
متجاوز  برابر  در  کردیم  دفــاع  خودمان  از 
نداشتیم.  طمع  چشم  اما  کردیم  ایستادگی 
منطقه  در  کشورها  دیگر  کنار  در  ایران  امروز 
متجاوزین  به  نیازی  است.  سرافراز  کشور  یک 
منطقه ای  غیر  قدرت های  ع  نامشرو حضور  و 
همه  و  عباس  بندر  ندارند.  منطقه  این  در 
گواه  و  شاهد  ما  سرزمینی  آب های  و  بنادر 
آزاد  کشتیرانی  و  ما  مسلح  نیروهای  تالش 
به  انرژی  رسیدن  همچنین  و  منطقه  این  در 
که  است  نشانی  این  هستند.  جهان  سراسر 

نیست. جهان  برای  تهدیدی  ما  کشور 
ــت  ــت: مــشــخــص اس ــف ــور گ ــه ــم ــس ج ــی رئ

چشم  که  کسانی  همه  برابر  در  ما  توانمندی 
دریای  صنعت  است.  نامطلوب  دارند  طمع 
هست.  هم  بــزرگ  پیامبران  بعضی  صنعت 
تا  می دهد  فرمان  ح  نو حضرت  به  خداوند 
از  بتواند  مردم  از  که  بسازد  بزرگی  کشتی 

کند. دفاع  مؤمن  نیروهای 
از نیروی دریایی  باید  وی در ادامه گفت: من 
همه  و  دفاع  وزارت  پاسداران،  سپاه  ایران، 
زمینه  در  مهندسین  و  کارکنان  همه  و  پرسنل 
امروز  اینکه  کنم.  تشکر  و  قدردانی  دریایی 
هم  و  هستیم  مختلف  ناوچه های  سازنده  هم 
مختلف  سطح های  در  دریایی  زیر  سازنده 
جمهوری  توانمندی  معنای  بــه  هستیم 
آغاز  در  ما  عزیز  ملت  است.  ایران  اسالمی 
قدردان  اش  مسلح  نیروهای  از  پنجم  دهه 
به  وجود  همه  با  هم  مسلح  نیروهای  است. 
دفاع  سرزمینشان  از  که  می دهند  قول  مردم 

. کنند
در  سخنرانی  از  پس  ظریف  توییت   

 

 
مونیخ امنیتی  کنفرانس 

از  پس  یکشنبه  روز  عصر  ظریف  جواد  محمد 
توییتی  مونیخ  امنیتی  کنفرانس  در  شرکت 
در  خود  سخنان  به  توجه  با  ارتباط  این  در  را 

کرد. منتشر  کنفرانس  این 
کشورمان  خارجه  امور  وزیر  ایسنا،  گزارش  به 
ایران   " نوشت:  ارتباط  این  در  خود  توئیتر  در 
هزینه های  همه  همیشه  ــرای  ب نمی تواند 
خواه  ــپــردازد؛  ب را  جهانی  امنیت  حیاتی 
مواد  قاچاق  با  مبارزه  خواه  باشد،  برجام 
اروپا  است  آن  وقت  انسان.  قاچاق  یا  مخدر 
می خواهد  وقتی  شود  خیس  کردن  شنا  برای 

" بایستد.  آمریکا  گرایی  یکجانبه  مقابل  در 

میز خبر

پرونده شکایت سید محمد خاتمی به شعبه بازگشت/ اصالح طلبان نمی توانند برد 30 بر هیچ را در تهران تکرار کنند
روحانی: کشور ما تهدیدی برای جهان نیست/ توییت ظریف پس از سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ

)51۲/6( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )7476( 
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 139760306005007476 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 مجید صالحی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 651 صادره از نور در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 412/10 مترمربع از پالک شماره 496 فرعی و 1019 
فرعی از 236 اصلی واقع در اراضی فرحبخش بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم مریم صاحبدل 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 97/11/۲۹ - تاریخ انتشار نوبت دوم 97/1۲/1۴   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

51۲/۴اداره 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  ــات  ــی 139760306015009223-1397/11/3ه شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نیلوفر فقهی  
بشماره شناسنامه 33 کد ملی 0730427935 صادره از تربت جام فرزند امان اله  در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 101 
مترمربع پالک شماره 206 فرعی از251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از 
مالکیت سعید دادآفرین و قسمتی از پالک 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:1397/11/1۴ ، نوبت دوم :1397/11/۲۹ 
رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد-غالمرضا آقازاده

51۲/1اداره 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  ــات  ــیـ 139760306015009290-1397/11/6هـ شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی غالم نبی غالمرضائی   
بشماره شناسنامه 196 کد ملی 0749360321 صادره از تایباد  فرزند غالم موال  در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 13/38 مترمربع 
پالک شماره 296 فرعی از250 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت شادروان 
غالم موال غالمرضائی  و قسمتی از پالک 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:1397/11/1۴ ، نوبت دوم :1397/11/۲۹ 

رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد-غالمرضا آقازاده

51۲/۲اداره 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  139760306015009224-1397/11/3هــیــات  شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای فیض محمد 
گلبانی فرزند گل محمد   بشماره شناسنامه 11 صادره از تایباد در ششدانگ یک باب منزل باستثناء ثمن اعیان به مساحت 100 
مترمربع پالک 152 فرعی از251 اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد خریداری از محل قسمتی از مالکیت کریم کریم 
دادی و قسمتی از پالک 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:1397/11/1۴ - نوبت دوم :1397/11/۲۹ 

رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد-غالمرضا آقازاده
51۲/3اداره 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  139760306015009207-1397/11/3هــیــات  شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ستار رحیمی   
بشماره شناسنامه 8017 کد ملی 0748219772 صادره از تایباد فرزند عظیم  در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 225/20 
مترمربع پالک شماره 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم 
کریم کریمدادی  و قسمتی از پالک 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:1397/11/1۴ - نوبت دوم :1397/11/۲۹ 

رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد-غالمرضا آقازاده
)51۲/5( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )7477( 

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 139760306005007477 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 شیوا نجار فرزند ابوالحسن بشماره 
شناسنامه 4489 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 400/25 مترمربع ازپالک شماره 496 فرعی و 1019 
فرعی از 236 اصلی واقع در اراضی فرحبخش بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم مریم صاحبدل 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 97/11/۲۹ - تاریخ انتشار نوبت دوم 97/1۲/1۴   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

ی
مفقود

ی
مفقود

ی
مفقود

ی
مفقود

ی
مفقود

29 شماره  963 ع  32 ایران  1388 به شماره پالک  برگ سبز و سند کمپانی کامیون باری مدل 
موتور 707521 و شماره شاسی NAG 087 NPRF 12754 به نام مختار مرید احمدی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

 18 ه   748 ایران   42 پالک  شماره  به   1384 مدل  آی  کی  پی  خودرو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
مفقود  رودی  تدبیری  مریم  نام   به   055967 شاسی  شماره  و   M  131262042 موتور  شماره 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

 1390 مدل   1600  OHV تیپ  پیکان  سیستم  وانت  خودرو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   11490053433 موتور  شماره   58 ن   667 ایران   32 پالک  شماره  به 
مفقود  پور  محمدی  اکبر  علی  به  مربوط   NAAA  46  AA  2  BG  218243

میباشد. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پژو 206 مدل 1393 به شماره پالک 32 ایران 543 ص 39 
شماره موتور B 0028437 163 و شماره شاسی NAAP 41 FD 7 EJ 655139 به نام وحید 

شریفی رباط مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

فرزند  آبادی  حاجی  یوسفی  براتعلی  به  مربوط   1776396 شماره  به  رانندگی  هوشمند  کارت 
علیرضا به شماره ملی 0768857554مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

سامانه پیامکی روزنامه صبح امروز
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان عزیز می باشد
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