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در صفحه 6 بخوانید

عبور درآمد شهرداری از مرز 1800 میلیارد تومان

رقابت سیاسی ایران و رژیم صهیونیستی همراه با 
بازیگران فرامنطقه ای جنگ سوریه   

اسد در تهران 
نتانیاهو در مسکو 

»جان ریچارزد« رئیس کمیته کتابخانه های عمومی ایفال

 رویکردی آینده نگرانه در کتابخانه 
مرکزی مشهد دیدم  

مشهد میزبان دوازدهمین 
جشنواره تئاتر رضوی

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی 
شهر مشهد:

استفاده از سامانه های آنالین 
باعث کاهش خطا و فساد می شود

حسن نوری در مراسم تجلیل از قهرمان المپیکی 
دوچرخه سواری استان خبر داد

احداث موزه قهرمانان ورزش 
استان با حمایت شهرداری

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: 14 هزار میلیارد ریال 
یافته  بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی در سال 98 اختصاص  برای نوسازی 

است...

نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در خراسان رضوی 
با پیروزی قاطع »ائتالف اتاق تصمیم ساز« به پایان رسید و از میان 15 عضو هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی تنها یک نفر از لیست دیگر )ائتالف تغییر و 

توسعه( توانست به پارلمان بخش خصوصی راه پیدا کند...

اختصاص 14 هزار میلیارد ریال  
به بافت اطراف حرم 

»اتاق تصمیم ساز«
فاتح پارلمان بخش خصوصی

تحلیل روز 2

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

5

6

7

در این شماره می خوانیم

عکس:عادل یل

گفت و گوی ویژه5

معاون مالی و اقتصادی  شهرداری مشهد اعالم کرد

معاون وزیر کشور خبر داد

هشتمین دوره رقابت های یادواره سرداران شهید کشور

روزهای بد کشتی

عمومی  کتابخانه های  کمیته  رئیس  ریچارزد  جان 
ایران  در  روزه  پنج  حضور  از  خوشحالی  ابراز  با  ایفال 
در  حضور  و  تهران  و  مشهد،شیراز  مانند  شهرهایی  و 
خمینی)قدس  امام  مرکزی  کتابخانه  افتتاح  مراسم 
مشهد،  مرکزی  گفت:کتابخانه  مقدس  مشهد  سره( 

کتابخانه ای زیبا و از بهترین  ...

یافت پایان  مشهد  در  فوتبال  تورنمنت 

معاون مالی و اقتصادی شهرداری مشهد گفت: با اجرای مصوبه شورای 
شهر مشهد برای ارائه تخفیف 24 درصدی به شهروندان در خصوص 
پرداخت نقدی بدهی ها و دریافت پروانه درآمد نقدی شهرداری...



اتاق تصمیم ساز

بازرگانی،  ــاق  ات انتخابات  دوره  نهمین 
صنایع، معادن و کشاورزی در خراسان رضوی 
ساز«  تصمیم  اتاق  »ائتالف  قاطع  پیروزی  با 
هیئت  عضو   15 میان  از  و  رسید  پایان  به 
رضوی  خراسان  بازرگانی  اتــاق  نمایندگان 
و  تغییر  )ائتالف  دیگر  لیست  از  نفر  یک  تنها 
خصوصی  بخش  پارلمان  به  توانست  توسعه( 

راه پیدا کند.
آرا:  نتایج 

بر  نــظــارت  هیات  رئیس  مـــرادی  فــرامــرز 
هیات  انتخابات  دوره  نهمین  انتخابات  اجرای 
خبرنگار  با  گفتگو  در  استان  اتاق  نمایندگان 

ما عنوان کرد: 
صندوق ها،  به  شــده  ریخته  آرای  تعداد 
6رای  سفید  برگ های  است،  بوده  رای   987
نیز  نامزدها  اسامی  حاوی  صحیح  برگ های  و 

می باشد.  981برگ 

گروه ها ترتیب  به  برگزیدگان  اسامی   
 ��گروه بازرگانی: 

��محمدحسین روشنک با 436رای 
��محمود سیادت 434 رای

��زمانیان یزدی 403 رای 
��محمود امتی 369 رای 

��مجید محمدنژاد 231 رای 
 �� گروه صنعت:

��غالمحسین شافعی 595 رای 
��رضا حمیدی 470 رای

��حسین محمودی خراسانی 452 رای 
غالمعلی رخصت 358 رای 

��محمدعلی چمنیان  348 رای 
��بخش معدن 

��محمدرضا توکلی زاده 401رای
��سیدحسین احمدی سلیمانی 317رای 

 ��کشاورزی
��علی محمد شریعتی مقدم 429رای

��خانم مریم سراج احمدی 406رای
��علی اکبر علیزاده قناد 406رای 

مرادی در پایان برای حائزین اکثریت آرا در بخش های 

مختلف توفیق خدمت صادقانه به نفع اقتصاد استان 
و کشور آرزو کرد و گفت: امیدواریم که کسانی که حائز 
هیات  با  و  عزیزان  این  کنار  در  نیز  اند  نشده  اکثریت 
نمایندگان منتخب همکاری داشته باشند و این دوستان 

صمیمی و پرکار همراه اقتصاد کشور باشند.
انتخابات  بر    نحوه نظارت 

طبق آمار ارائه شده بر اساس آمارها 1547 داوطلب در 
34 اتاق سراسر کشور برای عضویت در هیات نمایندگان 
اتاق ها ثبت نام کرده  بودند که از طریق صندوق آرا 535 
نفر از این افراد - 40 نفر در اتاق تهران و 15 نفر در هر 
جدید  اعضای  به عنوان   - شهرستان  اتاق های  از  یک 

هیات های نمایندگان انتخاب شدند.
انجمن نظارت بر انتخابات دوره نهم به منظور حسن 
اجرای انتخابات به صورت آنالین و از طریق دوربین های 
مداربسته هر 34 حوزه رای گیری را از محل اتاق ایران 
رصد می کرد. همچنین نمایندگان این انجمن به صورت 
حضوری بر روند برگزاری انتخابات در همه حوزه ها نظارت 

داشتند.
صنایع،  بازرگانی،  اتاق های  انتخابات  در  رای گیری 
معادن و کشاورزی سراسر کشور به صورت الکترونیکی 
انجام شد، بنابراین نتایج نهایی در فاصله زمانی کمی پس 

از پایان رای گیری اعالم شد.
  فردای انتخابات 

فراز و نشیب های بسیاری در ایام منتهی به انتخابات 
سپری شد، عده ای برای » وفاق« تالش کردند و عده 
ای هم بر طبل تفرقه کوبیدند. در نهایت اما فعالین بخش 
خصوصی، نمایندگان خود را برگزیدند و نشان دادند که 
آنان  اولویت های  ترین  و تخصص« مهم  تعهد  »تجربه، 
است و کسانی که در روزهای سخت جنگ اقتصادی 
طلب  را  خصوصی  بخش  اتحاد  و  تشکل ها«  ــاق  »وف

می کردند، از دید رای دهندگان دور نماندند. 
ائتالف »اتاق تصمیم ساز« پیش از این اعالم کرده بود 
اجرایی شدن کامل  برای  پیروزی تالش  که در صورت 
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را دنبال می کند 
تا دولت مجبور شود در شرایط سخت اقتصادی راه برای 

خصوصی ها باز کند. 
حال که انتخابات به پایان رسیده است، بهترین زمان 
برای »وفاق« دوباره تشکل ها و فعالین بخش خصوصی 
است چرا که رای دهندگان از منتخبین خود می خواهند 
به  که  کسانی  از  و  بگیرند  نظر  در  را  جمعی  منافع  که 
یاری  چون  انتخابات راه پیدا نکرده اند نیز انتظاری 

نیست. منتخبین 

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

CFT
امروز در پارلمان

رسیدگی به پرونده تخلف ارزی در 
خراسان رضوی 

w w w . I A A . i r
33 4 0 0 1 8 1

IRAN
A S E M A N

AIRLINES

مشهد- تهران: روزانه

شنبه ها: ساعت 2125و1330 

یکشنبه ها: ساعت 2125و 1700

دوشنبه ها: ساعت 2125

سه شنبه ها:ساعت 2125

چهارشنبه ها: ساعت 2125و 1700

پنج شنبه ها: ساعت 2125و 0915 

جمعه ها: ساعت 2125و 1145 

مشهد- زاهدان: همه روزه ساعت 1130

مشهد- یزد:روزانه 

) سه شنبه و چهارشنبه ها: ساعت 1930(

)شنبه و یکشنبه و دوشنبه و پنجشنبه و 

جمعه: ساعت 1700(

مشهد- اهواز: شنبه و دوشنبه و پنجشنبه ها: 

ساعت 1500

مشهد- چابهار: سه شنبه ها ساعت: 1510 

و جمعه ها ساعت: 1320

مشهد- شیراز: یکشنبه و پنجشنبه ها 

ساعت: 1800

مشهد- ایالم: یکشنبه و چهارشنبه ها: 

ساعت 0730

مشهد – آبادان: چهارشنبه ها: ساعت 1325

مشهد- نوشهر: یکشنبه و چهار شنبه ها: 

ساعت 1300

مشهد- ساری: چهارشنبه ها ساعت:1710 

) اجرا از اول اسفند(
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»اتاق تصمیم ساز«فاتح پارلمان بخش خصوصی

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: یکی 
از بزرگترین پرونده های تخلف ارزی در کشور با محکومیت 

421 میلیارد تومان در این استان رسیدگی شد.
حمیدرضا کریم افزود: با شکایت بانک های پاسارگاد، 
حکمت ایرانیان و گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت 
به  بازرگانی  شرکت  یک  پرونده  بررسی  رضوی  خراسان 
اتهام اجرای نکردن تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت 
ارز و خدمات دولتی، در دستور کار شعبه ویژه رسیدگی به 

تخلفات ارزی مشهد قرار گرفت.
وی افزود: این شرکت بازرگانی تعهد قانونی خود را مبنی 
ورود کاالی موضوع  بر  اسناد گمرکی که داللت  ارائه  بر 
انجام  مقرر  مهلت  در  باشد،  داشته  کشور  به  تعهدنامه 
نداده است.مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی 
ادامه داد: نظر به ارائه مدارک و مستندات ابرازی از جمله 
تعهدات شرکت مبنی بر واردات کاال در قبال ارز دریافتی و 
ارائه نکردن پروانه سبز گمرکی که داللت بر ورود و ترخیص 
کاالهای موضوع تعهد داشته باشد و همچنین اظهارنظر 
سازمان صمت مبنی بر عدم اجرای تعهدات شرکت در قبال 
ارز دریافتی، در نهایت اتهام این شرکت از نظر شعبه ویژه 

رسیدگی به تخلفات ارزی محرز شد. 
وی گفت: شعبه رسیدگی نیز طی رای صــادره، این 
شرکت را به اعاده مبلغ 235 هزارو 338 یورو و همچنین 
25 میلیون و دو هزار و 752 روپیه هند، 607 میلیون و 591 
هزارو 527 ون کره جنوبی، 218 میلیون و 957 هزارو 34 
یوان چین در مجموع معادل تقریبی 421 میلیارد و 847 
میلیون و 129 هزارو 404 تومان و نیز تعلیق کارت بازرگانی 

به مدت شش ماه محکوم کرد. 
کریم افزود: نظر به اعتراض وکالی متهم در مهلت مقرر، 
رسیدگی به پرونده و ادعای شرکت بطور مجدد در دستور 
کار شعبه تجدیدنظر قرار گرفت. این شعبه نیز با توجه به 
اظهارنظر کارشناسان عالی حقوقی و ارزی، رای بدوی را 

تایید کرد. 
 14 در  رضوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  کل  اداره 
شهرستان این استان اداره مستقل دارد. حوزه صالحیت 
امور  تخلفات  به  رسیدگی  حکومتی  تعزیرات  سازمان 
تخلفات  غیردولتی،  و  دولتی  بخشهای  در  اقتصادی 
بهداشت، دارو و درمان و رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و 

ارز است. 

خبر

سبزوار  ــژه  وی فــرمــانــدار 
توسعه  مثلث  طرح  گفت: 
اقتصادی که از سوی استاندار 
شده  اجــرایــی  مرحله  وارد  ــوی  رض خــراســان 
فراهم  را  استان  اقتصادی  جهش  زیربنای 

می کند.
سرمایه  نشست  در  شنبه  روز  برادران  احمد 
طرح  این  در  افزود:  سبزوار  شهرستان  گذاری 
مجلس  نمایندگان  دولتی،  مسئوالن  جایگاه 
اقتصادی  مشکالت  رفع  بــرای  کارآفرینان  و 
مثلث  طرح  در  است.  شده  تشریح  خوبی  به 
انسجام بخشی  و  با همفکری  اقتصادی  توسعه 
موانع  خصوصی  بخش  و  اجرایی  دستگاههای 

و اشتغال رفع می شود. تولید  بخشهای 

خارجی  گذار  سرمایه  جذب  به  همچنین  وی 
برای  چینی  شرکت  یک  کــرد:  بیان  و  اشــاره 
این  در  فروسیلیکومنگنز  کارخانه  ساخت 
گذاری  سرمایه  ریال  میلیارد   800 شهرستان 

کرده است. 
فرماندار سبزوار گفت: استخراج مواد معدنی 
و  کارخانه  ایــن  تولیدی  محصول  از  بخشی 
سیلیکومنگنز  تن   80 روزانه  آن  تولید  ظرفیت 
اشتغال   150 طرح  این  برداری  بهره  با  است. 

می شود.  فراهم  مستقیم 

کل  اداره  سیار  شعبه  رئیس 
خراسان  حکومتی  تعزیرات 
برای  تخلف  پرونده  گفت:  رضوی 
از  یکی  در  کار  به  مشغول  خانگی  لــوازم  واحــد   15

مجتمعهای تجاری مشهد تشکیل شد.
امید جلیلی روز شنبه افزود: در پی گزارش مردمی 
مبنی بر گرانفروشی در مجتمع تجاری الماس مشهد 
امروز 11 اسفند گشت تعزیرات به همراه بازرسان اتاق 
اصناف فروشگاههای لوازم خانگی را در این مجتمع 

مورد بازرسی قرار دادند.
لوازم  این چارچوب 20 واحد فروش  وی گفت: در 
خانگی مورد بازرسی قرار گرفتند و برای 15 واحد فرم 
 300 مبلغ  با  قیمت  درج  عدم  و  گرانفروشی  تخلف 

میلیون ریال ثبت شد.

حکومتی  تعزیرات  کل  اداره  سیار  شعبه  رئیس 
خراسان رضوی افزود: فروشندگان متخلف »نوسانات 
روی  بر  قیمت  درج  عدم  علت  را  قیمت«  ای  لحظه 

کاالها در معرض فروش بیان کردند.
طی 9 ماه امسال 32 هزار و 189 فقره پرونده تخلف 
تعزیراتی در خراسان رضوی رسیدگی و مختومه شده 

است.

امسال  گفت:  تایباد  فرماندار 
 660 و  میلیارد   136 تاکنون 
میلیون ریال در قالب 518 طرح به 
منظور توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری این 

شهرستان مرزی هزینه شده است.
حسین شرافتی راد روز شنبه افزود: این مبلغ به جوانان 
جویای کار و افراد واجد شرایط در قالب طرحهایی همچون 
و  دامــداری سبک  و  تولیدی، صنعتی  واحدهای  ایجاد 
سنگین ارائه شد و در مجموع برای 656 نفر اشتغال ایجاد 
کرد.وی ادامه داد: پارسال نیز 15 میلیارد و 250 میلیون 
ریال به حوزه مشاغل خانگی همچون فرت بافی، صنایع 
دستی، خیاطی و قالیبافی در تایباد اختصاص یافت که 
95 درصد آن در قالب 94 طرح جذب و منجر به اشتغال 

برای 300 نفر شد.

از  نفر   220 امسال  همچنین  گفت:  تایباد  فرماندار 
هنرمندان صنایع دستی این شهرستان 22 میلیارد ریال 
تسهیالت دریافت کردند.وی افزود: پارسال برای هزار و 
722 نفر در تایباد اشتغال ایجاد شد. تعهد این شهرستان 
امسال ایجاد هزار و 542 اشتغال است. 30 هزار و 22 نفر 
از جمعیت تایباد شاغل بوده و 87 هزار و 652 نفر بیش از 
10 سال سن دارند که مجاز به انجام فعالیت در حوزه های 

مختلف بازار کار هستند.
برای  ریال  میلیارد   380 اختصاص  از  همچنین  وی 
اشتغال فراگیر در تایباد خبر داد و گفت: بیشترین اعتبار 
اختصاص یافته در حوزه مشاغل خانگی است که سهم 
جهاد کشاورزی از آن 69 درصد، میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری 18 درصد و صنعت، معدن و تجارت 

13 درصد می باشد.

فرماندار سبزوار:

136 میلیارد ریال در تایباد برای اشتغال روستایی هزینه شد15 پرونده تخلف برای واحدهای فروش لوازم خانگی تشکیل شدطرح مثلث توسعه اقتصادی جهش ایجاد می کند

استاندار خراسان رضوی گفت: همه دستگاه های 
مسیول و دست اندر کار باید در حوزه آب و کشاورزی 
هماهنگ شده و نیز بر اساس سیاست های اعمتل 
شده تحقق برنامه ها در حوزه کشاورزی و وزارت نیرو 

با هم پیگیری شود 
به گزارش »صبح امروز« علی رضا رزم حسینی در 
رضوی  خراسان  نمونه  کشاورزان  از  تجلیل  مراسم 
شد  برگزار  مشهد  سپید  برج  در  شنبه  روز  صبح  که 
شده  انجام  ییاست گذاری های  ادامــه  در  ــزود:  اف
پیگیری  دنبال  به  نیز  رضوی  درخراسان  کرمان  در 
سیاست های حوزه کشاورزی با وزارت نیرو هستیم.

شدن  اجــرایــی  راســتــای  در  ــرد:  ک تصریح  وی 

منظور  به  آب'  همیاران  'طــرح  هماهنگی ها  این 
هماهنگی اقدامات در حوزه مدیریت آب و خاک در 
این استان طراحی شده و در دستور کار قرار گرفته 

است.
این گونه  را  آب'  همیاران  'طــرح  حسینی  رزم 
توصبح داد: برنامه ای برای مدیریت واحد منابع آب 
و خاک به منظور خروج از شرایط بحران آب بوده که 
را  استان  در  طرح  این  شدن  اجرایی  قول  استاندار 

برای سال پیش رو داده است.
وی ادامه داد: درآمد حاصل از صادرات محصوالت 
نیز  و  بازگشته  حوزه  همین  به  باید  نیز  کشاورزی 
به سمتی حرکت  باید  این حوزه  در  ساست گداری 
کند که بر اساس هزینه و فایده اقدام به کشت و زرع 

و کشاورزی صورت گیرد. 
کشت  و  کشاورزی  نقشه  تدوین  همچنین  وی 
محصوالت را در خراسان رضوی امری ضروری ذکر 
شایسته  محصوالت  باید  نقشه  این  در  کرد:  بیان  و 
تعریف  و  و منطقه مشخص  کشت در هر شهرستان 
شود زیرا نمی توان بر اساس 'جبر کشاورزی' اقدام 

به کشت و زرع نمود بلکه باید با لحاظ کردن موضوع 
بین نسلی، نقشه کشت استان  ثروت  به عنوان  آب 

تهیه گردد. 
رزم حسینی مطرح کرد:: مقوله آب مجازی افزون 
قرار  اجرا  و  توجه  مورد  جهان  در  پیش  سال   70 بر 
گرفته اما هنوز ایران در این زمینه افقدامات اجرایی 

را انجام نداده است.
وی همچنین وجود 100 هزار حلقه چاه غیرمجاز 
آب در سطح کشور را اتفاقی تلخ در حوزه کشاورزی 
توصیف و بیان کرد: این مشکل باید با برنامه ریزی 

موثر مدیریت و برطرف شود.
حتی  امروز  کرد:  بیان  رضوی  خراسان  استاندار 
کشورهای پرآب نیز به توسعه کشت گلخانه ای روی 
به  توجه  با  ایران  که  این در صورتی است  اند  آورده 
غرقابی  صورت  به  زرع  و  کشت  اقلیم  بودن  خشک 
در  هدفمندی  و  مشخص  برنامه  و  می گیرد  صورت 

این زمینه وجود ندارد.
وی افزود: اجرای طرح یکپارچه سازی زمینهای 
کشاورزی هم از سال 1384 در سطح کشور آغاز شد 

اما در این زمینه به صورت موفق عمل نشده و این 
در حالی است که خرده مالکی از مهمترین موانع در 
مسیر توفیق برنامه های کشاورزی و همچنین مانعی 

برای افزایش بازده در این بخش می باشد. 
طی این مراسم با حضور استاندار خراسان رضوی 
خراسان  کشاورز   15 و  استانی  نمونه  کشاورز   127
اند  شده  شناخته  'نمونه'  ملی  سطح  در  که  رضوی 

مورد تقدیر قرار گرفتند. 
جمعیت  از  نیمی  بر  افزون  معیشت  تامین  منبع 
روستایی خراسان رضوی کشاورزی است. 363 هزار 
فعالیت  استان  این  کشاورزی  بخش  در  بردار  بهره 
باغی،  محصوالت  انواع  ساالنه  تولید  حجم  دارند. 
تن  میلیون  هشت  رضوی  خراسان  دامی  و  زراعی 
است. ساالنه یک میلیون و 200 هزار هکتار زمین 
نوع محصول می رود.  زیر کشت 83  استان  این  در 
و  زراعت  به  مربوط  سطح  این  از  هکتار  هزار   900
کشاورزی  بخش  است.  باغ  آن  هکتار  هزار   300
غیرنفتی  صادرات  درصد   30 و  اشتغال  درصد   28

خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است. 

استاندار خراسان رضوی:

سیاست های حوزه کشاورزی و وزارت نیرو بطور مشترک پیگیری می شوند

محمد حسین روشنک

غالمعلی  رخصت محمد رضا توکلی زاده حسین محمودی خراسانی مجید محمد نژاد محمود   امتی علی اکبر علیزاده قناد حسین احمدی

غالمحسین شافعی رضا حمیدی ازغدی محمودسیادت محمد علی چمنیان احمد زمانیان یزدی علی شریعتی  مقدم مریم سراج احمدی

15 عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

رژیم  وزیــر  نخست  نتانیاهو،  بنیامین  چهارشنبه  روز 
با والدیمیر پوتین،  صهیونیستی در جریان سفر به روسیه 
منطقه  تحوالت  خصوص  در  کشور  ایــن  جمهور  رئیس 
خاورمیانه و آن چه که تهدیدهای ایران در غرب آسیا خواند، 
دیدار و گفت وگو کرد. این در حالی است که دو روز قبل از 
آن بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در تهران با مقام معظم 
رهبری و رئیس جمهور روحانی دیدار داشت. هم همزمانی 
حضور نتانیاهو در مسکو با حضور بشار اسد در تهران یقینا 

اتفاقی نیست.
   سیاست مسکو در خصوص مناسبات هم زمان با تهران 

و تل آویو
 اکنون تحوالت منطقه ای خاورمیانه به خصوص سوریه 
به یکی از مهمترین دالیل دیدارها و مناسبات منطقه ای و 
حتی فرامنطقه ای بدل شده است که یقینا بخشی از آن در 
روابط بین رژیم صهیونیستی و روسیه متجلی است. اما در 
این خصوص باید یک نکته را مطرح کنیم و آن ناظر بر این 
واقعیت است که روسیه و شخص پوتین درچند سال اخیر 
سیاست پراگماتیک منعطف و البته آشکاری را در مناسبات 
دیپلماتیک خود پی گرفته است. به عبارت دیگر کرملین 
سعی می کند بدون دخالت جریان های ایدئولوژیک، آن 
چه که منافع روسیه را در مناسبات دیپلماتیک به همراه 

دارد پیگیری کند. از این رو سعی می کند با یک سیاست 
و دیپلماسی منطقی و جدی با همه بازیگران منطقه ای 
و فرامنطقه ای، نفوذ خود را در میان تمامی این کشورها 
پررنگ  بسیار  مناسبات  که  گونه  همان  لذا  دهد.  افزایش 
فکر  به  سو  آن  از  دارد،  دمشق  دولت  و  ترکیه  ــران،  ای با 
با رژیم صهیونیستی،  افزایش روابطش  و  حفظ مناسبات 
های  الیه  در  و  عربی  متحده  امارات  سعودی،  عربستان 
بعدی کاهش تنش با آمریکا است تا بتواند شرایط را برای 
بیشتر  خاورمیانه  منطقه  در  خود  نفوذ  و  حضور  افزایش 
کند. با این وصف یقینا مسکو مناسبات خود را به صورت 
ویژه و البته در بعد دوجانبه و بدون تحت تاثیر قرار دادن 
دیگر روابط پیگیری می کند. در این راستا اگر چه ما روز 
چهارشنبه شاهد سفر کوتاه بنیامین نتانیاهو به روسیه و 
دیدارش با پوتین بودیم، اما این مسئله یقینا روابط ایران 
با این کشور را تحت الشعاع قرار نخواهد داد، همان گونه 
که روسیه برای روابط خود با اسرائیل از ایران نیز اجازه ای 
نخواهد گرفت. با توجه به جمیع این نکات باید گفت که 
کرملین در هر مناسباتی دایره حساسیت های هر رابطه را 
برای دیگر بازیگران به منظور افزایش منافعش کاهش می 
دهد. از این رو مناسبات همزمان مسکو با تل آویو و تهران، 
این  بلکه در  ایران؛  نه  و  به سود اسرائیل است  نه چندان 
رابطه روسیه سعی می کند نفوذ و منافع خود را بدون ایجاد 
نگرانی در تل آویو و تهران افزایش دهد. چون روسیه یقینا 
در صدد تهدید و یا ایجاد نگرانی برای دوستان و متحدان 
خود نخواهد بود. پس شاید در دیدار پوتین و نتانیاهو در 

خصوص رفتار و دیپلماسی منطقه ای جمهوری اسالمی 
ایران نیز گفت و گویی شده باشد که طبق اخبار و اطالعات 
رسیده حتما هم شده است، اما این مسئله لزوما به معنای 
تقابل مسکو با ایران نخواهد بود. پس حتی اگر بنیامین 
نتانیاهو از کرملین بخواهد که تقابلی با رفتارهای تهران در 
سوریه داشته باشد به این معنا نیست که کرملین در تقابل 
با ایران گام برخواهد داشت، هم چنانی که بر ضرر منافع 
اسرائیل هم عمل نخواهد کرد. در همین رابطه ما شاهد 
پذیرش دعوت رسمی نتانیاهو از پوتین برای سفر به قدس 
در  لنینگراد  محاصره  قربانیان  یادبود  افتتاحیه  منظور  به 

سفر روز چهارشنبه بودیم.
   تاثیر نشست های ورشو و سوچی بر این دیدارها 

یقینا تحوالت منطقه ای تاثیرات خود را به طور نسبی 
که  این  کما  است  داشته  روسیه  و  اسرائیل  دیدارهای  بر 
یکی  که  این  به خصوص  است،  بوده  چنین  نیز  کنون  تا 
ایران  از نقاط حساس تل آویو به تحوالت سوریه و جوالن 
مطمئنا  لذا  گردد.  می  باز  اسرائیل  مرزهای  نزدیکی  در 
تاثیرات وتبعات برگزاری نشست همزمان سوچی و ورشو 
می تواند بخشی از گفت و گوی کوتاه نتانیاهو با پوتین را 
نیز به خود اختصاص داده باشد. اما در خصوص نشست 

ورشو نیز باید این نکته را گفت که اگر چه روسیه با حضور 
در نشست ورشو مخالفت کرد، اما این بدان معنا نیست 
که مسکو در سایه حمایت از ایران در لهستان حضور پیدا 
واشنگتن  تحریکات  دلیل  به  مسکو  بلکه  است،  نکرده 
برای ایجاد ائتالفی در کشورهای بلوک شرق که یکی از 
حساسیت های روسیه به شمار می رود و همچنین این که 
اهداف، دستور کار و مواضع نشست ورشو در افق منافع 
نکرده  شرکت  ورشو  نشست  در  نشده،  تعریف  کرملین 
در  نیز  اسرائیل  پارلمانی  انتخابات  دیگر  سوی  از  است. 
سفر نتانیاهو به روسیه موثر بوده است، چرا که دیگر رقبای 
نتانیاهو بر جایگاه و نفوذ روسیه در تحوالت سوریه اشراف 
دارند. از این رو نتانیاهو و هر شخص دیگری که نخست 
وزیر آتی رژیم صهیونیستی  شود به گسترش روابط خود 
روابط  تداوم  یقینا  دیگر  طرف  از  دارد.  احتیاج  روسیه  با 
تل آویو و مسکو نیز میتواند تا اندازه ای وزنه دیپلماتیک 
های  سرزمین  درون  در  انتخابات  آستانه  در  را  نتانیاهو 
شخص  و  اسرائیل  که  این  مضافا  دهد.  افزایش  اشغالی 
نتانیاهو به دنبال موازنه قوا بین واشنگتن و مسکو است؛ 
به بیان دیگر همان گونه که ترامپ مناسبات عمیقی را با 
نتانیاهو بر قرار کرده است، از طرف دیگر نتانیاهو نیز می 
تحرکات  مدیریت  برای  پوتین  و  مسکو  جایگاه  از  خواهد 
ایران در پرونده سوریه استفاده کند. افزون بر این مطالب 
نباید جایگاه و نفوذ شهروندان اسرائیلی روس تبار را نیز 
فراموش کرد که می توانند نقش مهمی در انتخابات پیش 

روی اسرائیل داشته باشند.

   آیا می توان بین این دو سفر یک ارتباط معنایی و یا جانبی 
پیدا کرد؟

 سفر بنیامین نتانیاهو به روسیه و قبل تر از آن حضور بشار 
اسد در تهران بخشی از یک پازل دیپلماتیک و سیاسی این 
بازیگران برای آینده سوریه به شمار می رود. چون هر یک از 
این کشورها و بازیگران نگران آینده تحوالت سوریه هستند. به 
هر حال باید بپذیریم که اکنون پرونده نظامی و امنیتی سوریه 
در سایه تنش و جنگی 7 ساله با همه کش و قوس های باقی 
مانده اش مانند سرنوشت ادلب و نیز شرق فرات کردها رو 
به افول است. بنابراین اخیرا بخش اعظم تحرکات بازیگران 
دخیل در این پرونده 7 ساله بر حوزه دیپلماتیک تمرکز یافته 
است. در این راستا اخیرا شاهد حضور برخی کشورهای عربی 
و بازگشایی مجدد سفارت خانه های آنها در سوریه بودیم که 
خود نشانه ای از درک واقعیت کشورهای عربی بر این مسئله 
است. از طرف دیگر نشست سوچی، ورشو و حتی شرم الشیخ 
مصر نیز تا اندازه ای بر آینده سیاسی، به خصوص اقتضائات 
قانون اساسی سوریه تاکید جدی داشت. پس تمامی این 
نکات ناظر بر این واقعیت است که اکنون همه تحرکات از جمله 
حضور اسد در ایران و سفر نتانیاهو در روسیه برای وزن کشی 
سیاسی در آینده سوریه است. چون یقینا ایران، روسیه و ترکیه 
از عمده ترین بازیگران در آینده تحوالت سوریه هستند و تهران 
از طریق اسد و نتانیاهو از طریق پوتین و مسکو به دنبال شکل 
دهی به پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه هستند که 
بیشترین منافع و امنیت را برای هر یک از این بازیگران در پی 

داشته باشد.

رقابت سیاسی ایران و رژیم صهیونیستی همراه با بازیگران فرامنطقه ای جنگ سوریه   

اسد در تهران 
نتانیاهو در مسکو 

رحیمی جهان آبادی
موفقیت انقالب اسالمی را در هیچ کدام یک از کشورهای خاورمیانه شاهد نبودیم

و قضایی  الملل کمیسیون حقوقی  بین  رییس کمیته 
انقالب  »موفقیت  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
اسالمی را در هیچ کدام یک از کشورهای خاورمیانه شاهد 
انقالب  که  کشورها  این  از  کدام  هر  در  گفت:  نبودیم«، 
می شود یا بالفاصله انقالب به وسیله یک کودتا سرنگون 
می شود یا بعد از یک مدت کوتاهی آن اتحاد و همگرایی 
انقالب دچار  آن  و  بین می رود  از  انقالبی  نیروهای  بین 

مشکل می شود.
به گزارش ایسنا، جلیل رحیمی جهان آبادی  در این 
خصوص گفت: ارزیابی صحیح از دستاوردهای 40 ساله 
و  مکانی  شرایط  خاص،  شرایط  به  توجه  با  باید  انقالب 
زمانی کشور صورت پذیرد، یعنی این مقطع چهل ساله 
را باید با توجه به ظرفیت های کشور و  با تحلیل انقالب 
با  یا  و  لیبی  و  تونس  مصر،  مانند  خاورماینه  کشورهای 

برخی  در  از جنگ جهانی دوم  بر حوادثی که پس  نگاه 
آورد،  بر سر کار  را  این کشورها رخ داد و حکومت هایی 

ارزیابی کرد.
برخی  با  را  شرایط  این  می توان  همچنین  افزود:  وی 
انقالب  فرانسه،  انقالب  چین،  انقالب  مانند  ها  انقالب 
باید توجه کنیم ما  یا انقالب روسیه مقایسه کرد،  آمریکا 
در انقالب یک تجربه ای داشتیم که خیلی از کشورهای 
و  هستیم  سومی  جهان  کشور  یک  ما  نداشتند  نامبرده 
بدون دخالت  را  امور خود  اداره  توانایی  که  این حرف  با 
استقالل خواهی  این  کردیم،  انقالب  داریم  ها  ابرقدرت 
که ما در خاورمیانه داشتیم می توانست برای منافع قدرت 
های بزرگ در خاورمیانه و خارج از منطقه خطرناک باشد، 
اقتصادی،  امور  بر  ها  این  که  ای  سلطه  این  از  خیلی 
مختلف  کشورهای  نظامی  مسائل  و  فرهنگی  سیاسی، 

دارند دقیقا با این تحلیل انجام می شود که شما توانایی 
مثال  برای  ندارید،  ما  بدون حضور  را  امور خودتان  اداره 
می گویند اگر کره جنوبی، ژاپن یا آلمان رشد داشته اند 
زیر سایه همین قدرت های بزرگ بود. انقالب ایران قصد 

داشت این قاعده یک قرن اخیر را به چالش بکشد.
اینکه  رغم  علی  کرد:  تصریح  آبــادی  جهان  رحیمی 
داریم،  زیادی  کمبودهای  و  ها  ضعف  ها،  آسیب  اکنون 
علی رغم اینکه یک جنگ 8 ساله را به ما تحمیل کردند 
و خسارتی بیش از هزار میلیارد دالر به ما وارد شد، باید 
خاورمیانه  در  موفقی  حرکت  یک  ما  انقالب  که  گفت 
داشته است، این در حالی است که ما این موفقیت را در 
هیچ کدام یک از کشورهای خاورمیانه شاهد نبودیم، در 
یا بالفاصله  انقالب می شود  این کشورها که  از  هر کدام 
از  بعد  یا  شود  می  سرنگون  کودتا  یک  وسیله  به  انقالب 

نیروهای  بین  همگرایی  و  اتحاد  آن  کوتاهی  مدت  یک 
انقالبی از بین می رود و آن انقالب دچار مشکل می شود 
یا اینکه اصال مسیر انقالب منحرف می شود، اگر خیلی 
از این حوادث را چه در آمریکای جنوبی چه در آفریقا یا 
آسیا ببینیم می توانیم نمونه ای از اینگونه انقالب را با این 

تبعات و آثار شاهد باشیم.
و قضایی  الملل کمیسیون حقوقی  بین  رییس کمیته 
مجلس بیان کرد: انقالب ایران ظرف این  40 سال هم 
مسیر اتحاد و هم مسیر انسجام خودش را به خوبی طی 
کرد، برای مثال انقالب مرحله دولت سازی و مرحله تسلط 
بر مرزها و اعمال حاکمیت را به خوبی پشت سرگذاشت و 
اکنون فراتر از مرزها در منطقه اعمال قدرت و نفوذ می 
شرایط  این  که  دارد  شرایطی  یک  ما  انقالب  عمال  کند، 

شاید در کمتر انقالبی در جهان مشاهده شود.

وی تصریح کرد: انقالب ما با یک مشکل اساسی مواجه 
است و آن مشکل معیشتی و اقتصادی است، اگر با مردم 
گالیه  دارند  که  ای  گالیه  تنها  کنیم  صحبت  بازار  کوچه 
اقتصادی است، شاید تعدادی از روشنفکران ما یکسری 
باشند که خیلی محدود است ولی  دغدغه هایی داشته 
دغدغه عمده ای که همه وظیفه داریم به آن توجه کنیم 
وضع معیشت مردم است. ما کشوری هستیم که دارای 
پتانسیل های عظیمی همچون نفت و گاز هستیم اما باید 
توجه کنیم که مدیریت خوبی نداشتیم، البته مقصر این 
موضوع  انقالب نیست، انقالب آمد و حاکمیت را به دست 
مردم سپرد، توده های مردم را در بخش های مختلف به 
کار گرفت و به قدرت رساند، هر کسی اگر توانایی داشت 
بر اساس تخصص و ظرفیت خود کاری را بر عهده گرفت 
یک نفر وزیر شد، یک نفر نماینده مجلس و یک نفر استاد 

دانشگاه، اما ما که مدیریت را برعهده گرفتیم نتوانستیم از 
فرصتی که انقالب به ما داده است و از ظرفیتی که کشور 

داشته، استفاده کنیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اکنون شرایطی داریم 
که این شرایط ایده آل انقالب نیست، آرمان انقالب این 
و  باشد  نداشته  وجود  فقیری  کشور هیچ  این  در  که  بود 
خدمات حداقلی در اختیار همه مردم قرار گیرد، معیشت 
شود  توزیع  عادالنه  امکانات  و  برسد  قبولی  حد  به  مردم 
اما اگر این شرایط کمتر دیده می شود بخش عمده آن به 
دلیل مدیریت مدیران است. البته در این خصوص عامل 
خارجی قابل کتمان نیست، چه در جنگ تحمیلی و چه 
ترین  آن ها عظیم  از جنگ،  اعمال تحریم های پس  در 
موانع ممکن در تاریخ چند قرن اخیر را علیه ایران به کار 

گرفتند



توسعه  گفت:  حیدریه  تربت  ویژه  فرماندار 
پذیر  امکان  زنان  نقش  به  توجه  بدون  یافتگی 
های  پیشرفت  از  ای  عمده  بخش  زیرا  نیست 
هم  گــرو  در  مختلف  هــای  عرصه  در  کشور 
از  قشر  این  های  قابلیت  از  استفاده  و  افزایی 

جامعه است.
شنبه  روز  رستمی  علی  ایرنا،  گــزارش  به 
عرصه  فعال  بانوی   80 از  تجلیل  مراسم  در 
بیان  با  حیدریه  تربت  شهرستان  اجتماعی 
شهرستان  این  جمعیت  از  نیمی  حدود  اینکه 
بانوان  ــزود:  اف می دهند،  تشکیل  بانوان  را 
به  مختلف  های  عرصه  در  را  خود  توانایی 
اثبات رسانده اند و باید از پیشنهادها و نظرات 
شهری  مدیریت  مختلف  های  بخش  در  آنان 

استفاده کرد.
شاهد  حیدریه  تربت  در  داشت:  اظهار  وی 

زنان در حوزه های مختلف  و مشارکت  حضور 
و  همدلی  مطالعه،  کار،  با  قشر  این  و  هستیم 
تشکل  و  گروه  تشکیل  با  می تواند  همزبانی 
خود،  حقوق  احیای  بر  عالوه  مختلف  های 

منشاء تحول در شهر باشد.
توانمندی  به  توجه  با  خواست  بانوان  از  وی 
در  و  شوند  خارج  انفعال  حالت  از  خود  های 
ایفای  به  مشارکتی  و  اجتماعی  های  تصمیم 

بپردازند. نقش 
رستمی گفت: تشکیل مجمع امور بانوان در 
در  تحول  برای  ارزشمند  فرصتی  فرمانداری، 

حوزه مشارکت زنان است.
بانوان  هــای  فعالیت  اینکه  بیان  با  وی 
نهاد،  مردم  های  تشکل  قالب  در  شهرستان 
لزوم  بر  می شود،  ــزی  ری برنامه  و  هدفمند 
از ظرفیت تمام کسانی که می توانند  استفاده 

شده  تعیین  اهداف  پیشبرد  در  را  مجمع  این 
همراهی کنند تاکید کرد.

مشارکتی  مجمع  ــدازی  ان راه  ــزود:  اف وی 
بانوان  امور  کمیته  فرهنگی،  کانون  بانوان، 
حوزه  در  فعال  اجتماعی  های  تشکل  سایر  و 
زنان، فرصت مناسبی است تا افراد توانمند در 
قانونمند،  به شکل  و  کنار یکدیگر قرار بگیرند 
جهت  در  هدفمند  و  ــده  ش ریـــزی  برنامه 

دستیابی به افق پیش رو، منشاء اثر شوند.
جهت  در  ریزی  برنامه  داشــت:  اظهار  وی 
مردمی  گروههای  مشارکت  و  نهادسازی 
فرهنگی،  مختلف  امــور  در  توانمند  افــراد  و 
ورزشــی  و  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی، 
به  دستیابی  و  گشایی  گره  به  منجر  می تواند 
و توسعه  از مشکالت شود  راه های برون رفت 

منطقه را تسریع کند

فوق تخصص جراحی کودکان و دانشیار دانشگاه 
درصد  شش  یا  پنج  گفت:  مشهد  پزشکی  علوم 
نوزادان دچار ناهنجاری های مادر زادی هستند این 
آنها  با  کودک  و  می شود  ایجاد  تولد  قبل  اختالالت 

دست و پنجه نرم می کند.
مرجان جودی با اشاره به اینکه اختالل های مادر 
زادی یا از کدهای ژنتیک پدر ومادر یا بخاطر شرایط 
درصد  شش  یا  پنج  افــزود:  می شود،  ایجاد  محیط 
نوزادان دچار ناهنجاریهای مادر زادی هستند ،اما با 
توجه به پیشرفت های فناوری این اختالالت قبل از 
تولد شناسایی می شود و میتوان در بیماریهایی مانند 

سندرم داون از تولد این کودکان جلوگیری کرد.
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
نوزادان  بین  در  ناهنجاری  ترین  اینکه شایع  بیان  با 
که نیاز به عمل جراحی در روزهای اولیه زندگی نوزاد 
یا نبود مقعد در کودکان  دارند، بیماری تنگی مقعد 
اختالل  دچار  که  کودکانی  در  کرد:  تصریح  است، 
تکامل نیافتگی مقعد هستنددر اولین روز های تولد 
یک عمل جراحی برای خروج مدفوع انجام می شود 
و در ماه های بعدی تولد نوزاد، چندین عمل جراحی 

دیگر نیاز است که باید بر روی کودک انجام شود.
دانشگاه  دانشیار  و  کودک  جراحی  تخصص  فوق 
با اشاره به اینکه اختالالت سر  علوم پزشکی مشهد 
را  ــوزادان  ن اختالالت  از  باالیی  درصد  نیز  وصــورت 

تشکیل می دهد، خاطر نشان کرد: شکاف کام ولب 
یکی از اختالالت شایع در کودکان است که متاسفانه 
به خاطر ظاهر نازیبای نوزاد در برخی از اوقات شاهد 
شده  پذیرفته  خانواده  سوی  از  نوزاد  که  هستیم  ان 

نیست.
اینکه نوزادان شکاف کام  بر  با تاکید  دکتر جودی 
ولب بسیار باهوش هستند، عنوان کرد: برای عمل 
جراحی شکاف لب، به دلیل تاثیرات منفی که عمل 

جراحی و بیهوشی بر روی نوزاد باقی می گذارد عجله 
ای برای عمل جراحی نداریم و از سه ماهگی به بعد 
عمل جراحی را انجام می دهیم اما متاسفانه والدین 
حمایت  مــورد  کــودک  می خواهند  اینکه  دلیل  به 
عمل  بر  بسیاری  تاکید  گیرد  قرار  خانواده  اعضای 
جراحی دارند این در حالی است که در واقع بخاطر 
نظر و رای مردم کودک خود را دچار مشکل می کنند.

از  افزود:  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشیار 

بیهوشی  از  به دلیل ترس  والدین  سوی دیگر برخی 
نیستند  کودک  بیماری  درمان  به  حاضر  خود  نوزاد 
این  با  عمر  یک  فرزندشان  که  می دهند  ترجیح  و 
مشکل دست و پنجه نرم کند و از حضور در بین گروه 
برای  زیاد  عجله  نه  بنابراین  شود  محروم  همساالن 
نفع  به  آن  به  نسبت  تفاوتی  بی  نه  و  جراحی  عمل 
نوزاد نیست و باید والدین طبق نظر و دستور پزشک 

مربوطه اقدام کنند. 
دانشگاه  دانشیار  و  کودک  جراحی  تخصص  فوق 
علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه از هر 5 هزار تولد 
ولب  کام  شکاف  اختالل  دچــار  درصــد  پنج  تا  سه 
می شوند ، افزود: در خصوص بیماری" نخ زیر زبان" 
این بیماری یک اختالل ضعیف مادر زادی است که 
کودک در هنگام صحبت کردن دچار مشکل میشود 
، بنابراین مادران باید تالش کنند تا در دوران بارداری 
از مواد مضر دوری کنند به عنوان مثال مادر بارداراز 

مصرف سیگار و الکل و تماس با سرب پرهیز کند.
اظهار  کودک  جراحی  تخصص  فوق  پزشک  این 
و  متابولیکی  اخــتــالالت  از  وسیعی  طیف  ــرد:  ک
سیستمی وجود دارد که متاسفانه قابل درمان نیست 
بنابراین در برخی شرایط امکان دارد با وجود رعایت 
نکات ایمنی، باز هم کودک با ناهنجاری مادر زادی 
متولد شود که البته پذیرش نوزادان دچار اختالل از 

سوی خانواده یک موضوع بسیار با اهمیت است.
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مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی:
رویکرد بهزیستی شفاف سازی در 
جلب مشارکت های مردمی است

حوادث
سارق  درکارنامه  تیزدستانه  های  کشروزنی  45فقره 

فراری 
اصلی  عامل  گفت:  مشهد  انتظامی  فرمانده 
کشروزنی های گوشی تلفن همراه ازمغازه های مشهد 

ورمز گشایی از15فقره سرقت دستگیر شد.
کشروزنی  گزارش  درپی  ــزود:  اف آقابیگی  اکبر 
های  مغازه  از  سریالی  ــای  ه قاپی  گوشی 
های  کالنتری  استفحاظی  ــوزه  درح مختلف 
برای  الزم  دستورات  16،18،21،29،35،37،40مشهد 

پی گیری سریع موضوع صادرشد .
باتوجه  پلیس  اولیه  های  بررسی  کرد:  بیان  آقابیگی 
با  مردی45ساله  می داد  نشان  موجود  های  سرنخ  به 
به  سیکلت  موتور  دستگاه  یک  با  جوان  فرد  همدستی 
ها  فروشنده  کردن  سرگرم  از  وپس  مراجعه  ها  مغازه 
صحنه  از  و  برده  سرقت  به  هارا  آن  همراه  تلفن  ،گوشی 

متواری می شوند.
نجفی  کالنتری  تجسس  دایره  های  تیم  گفت:  وی 
مشهد درپی گیری این پرونده توانستند عاملی اصلی 
سرقت های سریالی را چهره زنی و مورد شناسایی قرار 

دهد .
نجفی  کالنتری  ماموران  اظهارکرد:  ادامه  در  آقابیگی 
کاراگاهان  قبل  چهارسال  از  که  پرونده  45ساله  ،متهم 
با  مشترک  درعملیات  را  هستند  او  درتعقیب  پلیس 
و  اطالعاتی  گسترده  اقدامات  وبا  استان  آگاهی  پلیس 

ردزنی های دقیق دستگیر کردند .
مخدر  مواد  به  که  پرونده  متهم  کرد:  عنوان  آقابیگی 
اعتیاد دارد دربرابر ادله موجود راهی جز بیان حقیقت 
کشروزی  45فقره  به  تاکنون  اولیه  تحقیقات  ودر  ندید 
گوشی های تلفن همراه اعتراف کرد وچهار مالخر اموال 
معرفی  پلیس  به  را  هستند  خارجی  تبعه  که  مسروقه 

کرده است .
دستگیری  با  پرونده  تحقیقات  اینکه  بابیان  وی 
مالکان  به  دارد  ادامه  مسروقه  اموال  ماخران  از  یکی 
نکات  به  داد  هشدار  بزرگ  های  درمغازه  وفروشندگان 
ایمنی وبازدارنده از سرقت بخصوص استفاده از دوربین 

های کنترلی بیشتر توجه داشته باشند .
.

دستگیری سارقان جهیزیه در فریمان 

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان فریمان گفت: 
کارآگاهان پلیس این شهرستان با سرعت عمل سریع 
و  شناسایی  را  عروس  نو  جهیزیه  سارقان  توانستند 

دستگیر کنند.
شبانه  سرقت  گزارش  درپی  افزود:  خنجری  بیژن 
ریال  600میلیون  مبلغ  به  عروسی  نو  جهزیه  تمامی 
حاشیه  ازمناطق  دریکی  مسکونی  مناطق  از  یکی  از 
سارق  دستگیری  یا  شناسایی  شهرفریمان،موضوع 
این  پلیس  کارآگاهان  کار  دردستور  احتمالی  سارقان  یا 

فرماندهی قرار گرفت.
پلیس  سرقت  با  مبارزه  دایره  کارآگاهان  افزود:  وی 
به  جامانده  به  آثار  و  سرقت  صحنه  بررسی  با  آگاهی 

کافی  ادله  آوری  جمع  از  وپس  دارمظنون  سابقه  فردی 
باهماهنگی مقام قضائی این فرد را درعملیاتی ضربتی 

دستگیر کردند.
علمی  های  دربازجوئی  متهم  اظهارکرد:  خنجری 
گشود  اعتراف  به  لب  وادله،  مدارک  با  درمواجه  پلیس 
محلی  به  آن  انتقال  و  عروس  نو  جهیزیه  سرقت  وبه 

دیگر،باهمدستی دوتن از دوستانش اعتراف کرد.
وی درپایان گفت: دراین عملیات دو همدست متهم 
مسروقه  اموال  آنان  مخفیگاه  از  دربازرسی  و  دستگیر 
تحقیقات  .همچنین  شد  مالباخته  تحویل  و  کشف 

برای کشف دیگر جرایم احتمالی ادامه دارد .
.

کشف احشام قاچاق در داورزن 

56راس  گفت:  داورزن  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
یک  ارزش  به  حمل  مجوز  هرگونه  وفاقد  قاچاق  احشام 
کشف  شهرستان  دراین  ریال  و720میلیون  میلیارد 

شد .
این  وبازرسی  ایست  ماموران  افزود:  کاملی  حسن 
یک  به  عبوری  های  محور  کنترل  حین  فرماندهی 
واین  شدند  مشکوک  احشام  حامل  کامیونت  دستگاه 

خودرو را به منظور بررسی های بیشتر متوقف کردند.
وی اظهارکرد: ماموران در بازرسی از این خودرو تعداد 
56راس گوسفند که فاقد مجوز دامپزشکی بود را کشف 
یک  را  قاچاق  محموله  این  ریالی  ارزش  کارشناسان  که 

میلیارد و720میلیون ریال برآورد کردند .
خودرو  دستگاه  یک  رابطه  دراین  کرد:  تصریح  کاملی 
توقیف و متخلف با تشکیل پرونده مقدماتی به منظور 

سیرمراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد .
از  بسیاری  اینکه  به  باتوجه  کرد:  مطرح  درپایان  وی 
درواقع  و  انسان  به  سرایت  قابل  خطرناک  های  بیماری 
مشترک بین دام وانسان است جابجایی و نقل وانتقال 
می تواند  بهداشتی  مجوز  بدون  احشام  از  گونه  این 

سالمت شهروندان را به مخاطره بی اندازد .
.

کشف دام قاچاق در کاشمر 
31راس  کاشمرگفت:  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
میلیارد  یک  ارزش  به  قاچاق  گاو  و4راس  گوسفند 

و275میلیون ریال را دراین شهرستان کشف کردیم .
حسین یزدانی افزود: دراجرای طرح مبارزه با قاچاق 
این فرماندهی حین کنترل  آگاهی  کاال، ماموران پلیس 
دستگاه  یک  به  شهرستان  این  مواصالتی  محورهای 
منظور  وبه  مشکوک  کامیون  دستگاه  ویک  نیسان  وانت 

بررسی بیشتر این خودرو را متوقف کردند .
این  مدارک  از  دربازرسی  ماموران  اظهارکرد:  وی 
31راس  تعداد  ها  خودرو  این  از  دربازرسی  و  رانندگان 

گوسفند و 4راس گاو فاقد مجوز حمل راکشف کردند.
وی بااشاره به توقیف این خودرو ها ومعرفی دو متهم 
دام  ارزش  کارشناسان  کرد:  تصریح  قضائی  مراجع  به 
و275میلیون  میلیارد  یک  را  شده  کشف  قاچاق  های 

ریال برآورد کردند .

خبر

خبر

مدیر بحران و حوادث پیش بیمارستانی دانشگاه 
اثر  بر  شب  جمعه  گفت:  گناباد  پزشکی  علوم 
واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در این 
شهرستان دو نفر جان خود را از دست دادند و چهار 

نفر مصدوم شدند.
 امین زمانی افزود: در پی اعالم این سانحه که 

در کیلومتر 35 محور گناباد به قائن به وقوع پیوست 
سه دستگاه آمبوالنس از پایگاههای اورژانس نجم 

آباد و نوغاب گناباد به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: مصدومان حادثه به بیمارستان 

عالمه بهلول گنابادی انتقال یافتند.
پایگاه  اورژانس و یک  پایگاه  گفتنی است 15 
اورژانس هوایی در شهرستان های گناباد و بجستان 
پزشکی  فوریت های  مرکز  پوشش خدمات  تحت 

گناباد و بجستان قرار دارند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، 
از  ــوی  رض خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
دستگیری سه حفار غیرمجاز در محدوده شهر تاریخی 

زوزن شهرستان خواف در جنوب این استان خبر داد.
به گزارش ایرنا، سرهنگ مجید کیانی مقدم روز 
افــراد هنگام حفاری در محوطه  این  افــزود:  شنبه 
آثار ثبتی با اقدام به موقع نیروهای یگان حفاظت و 

همکاری ماموران انتظامی خواف دستگیر و از آنها 
تعدادی ابزارآالت حفاری کشف و ضبط و یک دستگاه 
خودروی سواری پراید نیز در محل توقیف شد. وی 
و  شدند  معرفی  قضایی  مرجع  به  متهمان  گفت: 
ضمن تشکیل پرونده روند رسیدگی در حال انجام 
است. خواف 450 اثر تاریخی شناسایی شده و 92 
اثر تاریخی ثبتی در فهرست آثار ملی دارد. مرکز این 
شهرستان در فاصله 275 کیلومتری جنوب مشهد 

قرار دارد

سانحه رانندگی در گناباد دو کشته بر 
جای گذاشت

حفاران غیرمجاز در خواف دستگیر شدند

از  رضوی  خراسان  مرزبانان 
ورود بیش از 15هزار نخ سیگار 
قاچاق به کشور جلوگیری کردند.

کشف  از  رضوی  خراسان  استان  مرزبانی  فرمانده 
طی  غیرمجاز  سیگار  ــواع  ان نخ  هــزار   15 از  بیش 
توسط  اطالعاتی  اشرافیت  با  جداگانه  عملیات  دو 

مرزبانان خراسان رضوی خبر داد. 
سردار ماشاا... جان نثار در تشریح این خبر افزود: 
در راستای برخورد قاطع با قاچاقچیان و جلوگیری از 
دو عملیات  در  مرزبانان  قاچاق،  و خروج کاالی  ورود 
جداگانه، 15 هزار و 140 نخ سیگار قاچاق را کشف، 
 47 را  کشفیات  این  ریالی  ارزش  کارشناسان  که 

میلیون و 800 هزار ریال برآورد کرده اند.
قاچاقچیان  و  تشکیل  قضایی  پرونده  رابطه  این  در 

به مراجع قضایی تحویل داده شدند تا مراحل قانونی 
پیگیری شود.

این  مأمورین  کرد:  تصریح  استان  مرزبانی  فرمانده 
با  مرزی،  مراقبت  و  کنترل  های  پست  در  فرماندهی 
هرگونه قاچاق کاال به شدت برخورد می کنند و اجازه 
نخواهند داد قاچاقچیان بتوانند نقشه شوم خود را در 

مرزهای خراسان رضوی عملی نمایند.

رئیس انجمن هیپنوتیزم آسیا 
مو  های  فولیکول  کاشت  گفت: 
بی  بدون  و  هیپنوتیزم  از  استفاده  با 
مشهد  در  جهان  در  بار  نخستین  برای  موضعی  حسی 
انجام شد.مهدی فتحی افزود: این عمل جراحی 2 ساعته 
به تازگی در یک کلینیک زیبایی مشهد انجام شد که با 
استفاده از هیپنوتیزم کاشت موی سر برای بیمار جوان 
تسهیل گردید.وی اظهار داشت: این نوع جراحی به دلیل 
حساسیت زیاد پوست ناحیه سر به سوزن زدن و برش  های 
زیاد داروی  تزریق  به  نیاز  ریز جهت کاشت فولیکول مو 
بی حسی و همچنین تزریق داروی 'اپی نفرین' به عنوان 
منقبض کننده عروق جهت کم کردن خونریزی دارد که 
این داروها عالوه بر تحمیل درد در برخی موارد با عوارض 
دارویی همراه است. در کاشت مو ممکن است بیش از 2 

هزار تا 10 هزار تار مو از پشت سر برداشته و در مناطق بدون 
مو کاشته شود.دانشیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی 
از  با استفاده  افزود: در عمل جراحی کاشت مو  مشهد 
هیپنوتیزم و بدون استفاده از هیچگونه داروی بی حسی 
یا منقبض کننده عروق، مراحل برداشت و کاشت قسمتی 
از فولیکول های مو با موفقیت انجام شد.فتحی ادامه داد: 
بیمار در تمام مراحل در انفکاک ذهنی از اتاق عمل قرار 
داشت و مشغول لذت بردن از تصاویر هیپنوتیزمی القا 
شده بود و از سوی دیگر میزان خونریزی نیز در مقایسه 
با روش  های دارویی به مراتب کمتر بود.نکته مهم نه تنها 
عدم احساس درد حین عمل بلکه نداشتن درد بعد از عمل 
بود که بیمار تحت القای شرطی سازی هیپنوتیزمی تجربه 

لذت بخشی داشت.

دانشگاه  بهداشتی  معاون 
گفت:  ســبــزوار  پزشکی  علوم 
 26 قالب  در  بهداشتی  بازرسان 
هزار مورد بازدید از اماکن توزیع و عرضه مواد غذایی 
و  فاسد  غذایی  مــواد  تن   13 تاکنون  امسال  طی 

غیربهداشتی را در این شهرستان معدوم کردند.
افزود:  خبرنگاران  جمع  در  شنبه  روز  نوده  فاطمه 
مواد غذایی فاسد از اماکن عمومی شامل رستورانها، 
تهیه  مراکز  و  راهی  بین  اماکن  اقامتی،  مراکز  هتلها، 

عرضه مواد غذایی کشف شده بود.
بهداشت  بازرسان  سوی  از  همچنین  گفت:  وی 
قانونی شامل  اقدام  مورد  و 252  محیط سبزوار هزار 
اخطاریه بحرانی وغیربحرانی، پلمب واحدهای صنفی 

و معرفی به دادگاه در این مدت صورت گرفته است.

سبزوار  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
موارد مشکوک  در صورت مشاهده  افزود: شهروندان 
و تخلف مراتب را از طریق شماره تلفن 190 به سامانه 

ارتباط مردمی وزارت بهداشت اطالع دهند.
دانشگاه  اصناف،  بازرسی  گروه   20 است  گفتنی 
علوم پزشکی، اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات 
حکومتی و دامپزشکی وظیفه نظارت اماکن عرضه و 
توزیع مواد غذایی و اقامتی را در سبزوار برعهده دارند.

13 تن مواد غذایی فاسد در سبزوار معدوم شدکاشت مو با استفاده از هیپنوتیزم در مشهد انجام شدکشف 15هزار نخ سیگار قاچاق در خراسان رضوی

ناهنجاری هایی که با کودک متولد می شود
مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه یکی از 
رویکردهای اصلی ما شفاف  سازی در جلب مشارکتهای 
مردمی و هزینه کرد آن است گفت: با این رویکرد بهتر 

می توانیم زمینه مشارکت شهروندان را فراهم کنیم.
به گزارش ایرنا، حمیدرضا پوریوسف روز شنبه جلسه 
شورای مشارکت های مردمی بهزیستی در تربت حیدریه 
افزود: برای تحقق این مهم بهره گیری از سامانه های 
هوشمند با هدف هزینه کمک های مردمی بسیار حایز 

اهمیت است.
دیگر  از  را  مشارکتی  نوین  های  طرح  ــرای  اج وی 
رویکردهای این نهاد عنوان کرد و اظهار داشت: ارتقای 
خدمات با هدف توانمند سازی افراد زیر پوشش از دیگر 
طرح های در دست اجراست که به مرور در حال عملیاتی 

شدن است. 
وی گفت: به عنوان نمونه پارسال طرح 'مانا' با همکاری 
اداره صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد اشتغال در این 
استان اجرا شد و نتیجه آن در سال جاری جذب 357 
معتاد کارتن خواب پس از بهبودی کامل در واحد های 
صنعتی بود و با توجه به اینکه در تربت حیدریه 12 هزار 
واحد صنفی مشغول فعالیت است این واحد ها می توانند 

کمک خوبی برای اشتغال این افراد باشند.
پوریوسف افزود: با بررسی های صورت گرفته سه چهارم 
مشارکت ها توسط بخش خصوصی و تنها یک چهارم 
توسط اداره کل بهزیستی استان انجام می شود و این امر 

بیانگر این است که مردم به موسسه ها اعتماد دارند.
وی اظهار داشت: هم اکنون 75 درصد مشارکت های 
ما صرف 10 درصد مددجویان می شود و به دنبال این 
هستیم با افزایش ارایه خدمات به مددجویان زیر پوشش 
در منزل، از مراجعه آنان به مراکز بهزیستی جلوگیری 
بهزیستی  مدیرکل  از  نیز  تربت حیدریه  فرماندار  شود. 
از  استان خراسان رضوی خواست سهم شهرستان ها 
بودجه جاری، درمانی، توانبخشی مشخص و این سهم 
به طور کامل به شهرستان ها پراخت شود.علی رستمی 
افزود: از بهزیستی تربت حیدریه انتظار است تقویم دیدار 
با خانواده ها را برای سال آینده در اختیار فرمانداری قرار 
دهد تا بتوانیم در دیدار با آنان شرکت کنیم.وی اظهار 
راهکار  اتخاذ  با  باید  حیدریه  تربت  بهزیستی  داشت: 
درست و اصولی عالوه بر معرفی خیران به فرمانداری و 
ارتباط مستمر با آنان، زمینه ارایه خدمت مطلوبتر به افراد 
زیر پوشش را فراهم و این خدمات را مستند سازی و رسانه 
ای کند.وی گفت: هر چند خیران در حوزه های مختلف 
مانند آموزش و پرورش، ورزش و دانشگاه پای کار حاضر 
هستند، اما باید این افراد را ساماندهی کرد تا کمک های 

خود را به سوی نیازهای حیاتی این شهر سوق دهند.

اخبارخبر
مطالبه خانواده شهدا، عملکرد درست است

استاندار خراسان رضوی به مناسبت هفته گرامیداشت 
دوران  دو خانواده معظم شهدای  با  مادر  روز  و  زن  مقام 
دفاع مقدس دیدار و گفت وگو کرد.علیرضا رزم حسینی 
به مناسبت هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر، با پدر 
و مادر شهیدان مرتضی و رضا خادم الخمسه و همسر و 
فرزندان شهید عباس اعلمی دیدار و گفت وگو کرد.استاندار 
خراسان رضوی در جریان حضور در منزل سه شهید دوران 
یاد و خاطره امام راحل و شهدا را گرامی  دفاع مقدس، 
داشت و گفت: امیدواریم با عملکرد درست مان بتوانیم در 
مسیر تعالی اسالم و انقالب که مطالبه شهدا است، قدم 
بداریم.رزم حسینی افزود: امروز کشور شرایط سختی را 
تجربه می کند و برای عبور از این شرایط نیازمند دعای خیر 
خانواده های شهدا هستیم. امیدواریم با عنایت شهدای 
گرانقدر در مسیر پیش رو موفق باشیم.شهید عباس اعلمی 
در سن 44 سالگی در عملیات کربالی پنج، مرتضی خادم 
الخمسه در سن 21 سالگی در عملیات رمضان و رضا خادم 
الخمسه هم در سن 16 سالگی در عملیات کربالی چهار 

به شهادت رسیدند.

قرارگاه ثامن سپاه 84 هزار بسته حمایتی توزیع 
کرد

فرمانده قرارگاه منطقه  ای ثامن االئمه )ع( نیروی زمینی 
کشور  شرق  شمال  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
گفت: این قرارگاه طی 2 سال اخیر 84 هزار و 200 بسته 
معیشتی، لوازم تحریر و جهیزیه برای محرومان و نیازمندان 
در این منطقه تهیه و توزیع کرده است.سردار سرتیپ دوم 
پاسدار مجیدرضا حسن  زاده روز شنبه در گفت و گو با 
خبرنگاران افزود: توزیع 53 هزار و پانصد بسته لواز تحریر، 
29 هزار و پانصد بسته معیشتی و یک هزار و 200 سری 
جهیزیه، احداث 2 بیمارستان صحرایی، شناسایی و معرفی 
200 نفر از محرومین به مراکز درمانی و امداد رسانی به سیل 
 زدگان و زلزله  زدگان از جمله اقدامات قرارگاه منطقه  ای ثامن 
 االئمه )ع( طی 2 سال اخیر بوده است. وی اظهار داشت: 
مرمت و تعمییر 161 خانه محرومین، آبرسانی به 11 روستا، 
احداث هشت بند خاکی، احداث و تکمیل 9 مسجد، 
تکمیل و راه اندازی هفت کارگاه تولیدی، احداث و تکمیل 
61 خانه محرومین، از دیگر اقدامات این قرارگاه در حوزه 
فرهنگی و خدمت  رسانی به محرومان و مناطق کم برخوردار 
در این مدت می باشد.وی گفت: در آستانه فرا رسیدن ماه 
رجب در 14 اسفند ماه توزیع 800 سری جهیزیه برای زوج 
های جوان شمال  شرق کشور که زیرپوشش کمیته امداد 
و بهزیستی هستند آغاز می شود.سردار حسن زاده افزود: 
تعامل بسیار خوبی بین سپاه پاسداران و نهادها و مجموعه  
هایی از جمله آستان قدس رضوی و کمیته امداد امام 
خمینی )ره( وجود دارد و اقدامات مختلف با همکاری و 

مشارکت این نهادها انجام شده است.

فرماندار ویژه تربت حیدریه:

توسعه بدون توجه به نقش زنان امکان پذیر نیست
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استاندار خراسان رضوی گفت: در حوزه کاهش آسیب 
های اجتماعی همه دستگاه های حاکمیت اعم از دولتی 
و قضایی وظایفی دارند و برای بهبود شرایط موجود باید 

نقش خود را ایفا کنند.
علیرضا رزم حسینی در یکصد و بیست و سومین جلسه 
شورای فرهنگ عمومی استان که در دفتر نماینده ولی 
فقیه و امام جمعه مشهد برگزار شد، اظهار کرد: به منظور 
کاهش  زمینه  در  انقالب  معظم  رهبر  های  دغدغه  رفع 
آسیب های اجتماعی، ضمن تشکیل سازمان اجتماعی 
در زیرمجموعه وزارت کشور، جلسات مستمری با حضور 

سران قوا درحال برگزاری است.
وی با بیان اینکه تنها راه برون رفت از شرایط موجود 
اقتصاد  الگوی  تحقق  اجتماعی،  آسیب های  و کاهش 
وزارت کشور،  ریزی  برنامه  افزود: طبق  مقاومتی است، 
این الگو سه شنبه هفته جاری در 31 شهرستان کشور 
عملیاتی خواهد شد و امیدواریم نتایج مثبتی را به دنبال 
کرد:  اظهار  رضــوی  خراسان  استاندار  باشد.  داشته 
متاسفانه در برخی موارد، در نتیجه آثار عملکرد دستگاه 
های اجرایی شاهد بروز برخی آسیب های اجتماعی در 
کشور هستیم بنابراین باید با بررسی دقیق، زمینه اصالح 

فرآیندهای نادرست فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه به دنبال برگزاری جلسات بدون 
خروجی مشخص و تشریفاتی نیستیم، گفت: هر یک از 
دستورکارهای شورای فرهنگی عمومی باید به خروجی 
قابل ارزیابی منتهی شود تا در آینده بتوان میزان اثرگذاری 
تصمیمات شورا بر روی شاخص های فرهنگی و اجتماعی 

را سنجش کرد.
فرهنگ  شورای  جلسات  در  باید  گفت:  حسینی  رزم 

مسائل  مشخص  صــورت  به  رضــوی  خراسان  عمومی 
فرهنگی و اجتماعی مبتال به آحاد مردم به ویژه در حوزه 
فصل  و  حل  برای  و  شده  احصا  اجتماعی  های  آسیب 
مشکالت موجود، تقسیم کار بین دستگاهی انجام گیرد.

وی تاکید کرد: متاسفانه در نتیجه موازی کاری های 
بین بخشی، گاهی اوقات دستگاه های اجرایی مسئولیت 
های خود را به گردن دیگر نهادها می اندازند درحالی که 
همه دستگاه ها در حوزه آسیب های اجتماعی مسئولیت 

دارند و باید در این زمینه نقش آفرینی کنند.
جلسه  در  شده  ارائه  طرح  خصوص  در  حسینی  رزم 
شورای فرهنگ عمومی با موضوع فرهنگ سالمت گفت: 
این موضوع باید به صورت مشخص در یک جلسه شورای 
فرهنگ عمومی خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفته و 
سهم هر یک از دستگاه ها برای بهبود شاخص های این 

حوزه به صورت دقیق مشخص شود.
وی تاکید کرد: در ارائه آمارهای مربوط به حوزه بهداشت 
و سالمت نباید سانسور داشته باشیم؛ قطعا ارائه گزارش 
های این چنینی نه تنها موجب تضعیف انقالب نخواهد 
و رفع مشکالت،  با تدوین راهکارهای اجرایی  بلکه  شد 

زمینه تقویت انقالب را هم فراهم خواهد کرد.
استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به نزدیک 
هماهنگی  ستاد  گفت:  نوروز  عید  تعطیالت  ایام  شدن 
خدمات سفر در استانداری فعال و جلساتی هم در این 
زمینه تشکیل شده است تا نحوه خدمت رسانی به زائران 

در ایام پیش رو، به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مسئولیت هر یک از بخش ها برای 
خدمت رسانی به زائران و تامین نیازهای ضروری در ایام 
نوروز 98 مشخص شده است، افزود: طبیعی است که 
به دلیل ورود حجم گسترده زائران به مشهد در تعطیالت 
پیش رو، اشکاالتی در مسیر خدمت رسانی وجود داشته 

باشد اما برای رفع آن ها هم باید تالش کنیم.

خبر
حوزه  در  خود  وظایف  به  ها  دستگاه  همه 

کاهش آسیب های اجتماعی عمل کنند
مهناز اصغری

دوره  دومــیــن  ــوان  ــراخـ فـ
جشنواره بهار منتشر شد.

موسسه  همکاری  با  هنر  خانه 
هنری  و  فرهنگی  اهداف  جهت  در  شهرآرا  فرهنگی 
بهار در  برگزاری دومین دوره جشنواره  به  اقدام  خود 
ایام نوروز کرده و از تمام هنرمندان و متقاضیان برای 

شرکت در این جشنواره دعوت می نماید.
نمایشنامه خوانی  بخش  دو  شامل  بهار  جشنواره 
فرهنگ  چــون  محورهایی  و  اســت  کــوتــاه  تئاتر  و 
و  ایرانی  مشاهیر  شهروندی،  حقوق  شهرنشینی، 
اسالمی، دفاع مقدس و انقالب اسالمی، اجتماعی و 
آزاد، از موضوعات این جشنواره بوده و ضمنا اولویت 

با آثار بومی و ایرانی است.
شامل  کوتاه  تئاتر  و  نمایشنامه خوانی  بخش  جوایر 

برگزیده،  اثر  برگزیده،  نمایشنانه  برگزیده،  کارگردان 
اثر برگزیده از نگاه مخاطب،بازیگر برگزیده زن، بازیگر 
برگزیده مرد، آهنگساز برگزیده، طراح صحنه برگزیده 

و طراح لباس برگزیده می شود.
جشنواره بهار در سطح شهر مشهد برگزار می گردد و 
تکمیل فرم حضور در جشنواره و ارسال آن به دبیرخانه 
جشنواره  ستاد  ضمنا  است.  ضروری  معین  تاریخ  تا 
هیچ مسئولیتی در خصوص رفت و آمد گروه ها در شهر 
مشهد و حمل دکور گروه های نمایشی ندارد. انتخاب 
سالن اجرای گروه ها نیز به قید قرعه صورت می پذیرد.
 ،97 اسفندماه   15 تاریخ  در  جشنواره  افتتاحیه 
مهلت ثبت نام گروه های متقاضی 25 اسفندماه سال 
تاریخ 27 اسفندماه  آثار نمایشی در  بازبینی  و  جاری 

صورت می گیرد.

چهارمین  آثــار  نمایشگاه 
جـــشـــنـــواره مـــلـــی عــکــس 
نگارخانه  در  زاوه  و  تربت حیدریه 

شهر برگزار شد.
عکس  ملی  جشنواره  چهارمین  آثــار  نمایشگاه 
تربت حیدریه و زاوه، شنبه، 11 اسفندماه، ساعت 18 

در نگارخانه شهر گشایش یافت.
در این نمایشگاه آثار مجید حجتی، محسن کابلی، 
غالمی،  حامد  حق شناس،  ساجد  دهقان پور،  هادی 
پیمان حمیدی پور، سید علی حسینی فر، سید علی 
میرعمادی، مهران چراغچی بازار، امین رحمانی، پرنیا 
جمعه پور، سید رسول عزیزی، ابراهیم علی پور، سید 
کاشانی،  فاضل  خشایار  بیات،  پویا  شریفی،  مهرداد 
علی سوته، منصور علی زاده، نعمت الّله معینی، امین 

زهرا استادزاده، فرناز دمنابی، حمیده سلیم نژاد، سارا 
محمد  مطلوبی،  علی اکبر  سجادی،  گلرخ  جعفری، 
اسماعیل زاده،  رضا  علیزاده،  امید  صفایی،  حسین 
نعمت  رحمانی،  امین  صفرپور،  محمد  کمالی،  الناز 
معینی امین، مرتضی صدیقی فرد، وحید تهامی، رضا 
مافی  مهران  امین الرعایایی،  مرتضی  اسماعیل زاده، 
بردبار، مجتبی اسماعیل زاده، خشایار فاضل کاشانی 

و پیمان حمیدی پور به نمایش گذاشته شد.
تا  و  می شود  آغاز  ماه  اسفند   11 از  نمایشگاه  این 
18 اسفند ماه، صبح ها از ساعت 9 تا 13 و عصرها از 

ساعت 16 تا 19 پذیرای بازدید عموم است.
ملی  جشنواره  چهارمین  آثار  نمایشگاه  از  بازدید 
رایگان  و  آزاد  عموم  برای  زاوه  و  تربت حیدریه  عکس 

است.

سیدمحمود رضوی هم زمان با 
برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره 
فیلم مستند بهشت، 5 سیمرغ بلورین جشنواره  فیلم 

فجر خود را به موزه حرم مطهر امام هشتم اهدا کرد.
سید محمود رضوی تهیه کننده سینما پنج سیمرغ 
 1391  ،1387 سال های  طول  در  که  را  خود  بلورین 
دریافت  فجر  فیلم  بین المللی  جشنواره   از   1395 و 
کرده بود، شب گذشته در آیین پایانی جشنواره فیلم 
پردیس سینمایی هویزه مشهد،  در  مستند »بهشت« 

به آستان قدس رضوی تقدیم کرد.
حجت االسالم  به  جوایز  این  اعطای  با  مراسم  این 
آستان  فرهنگی  سازمان  رئیس  گنابادی نژاد  حجت 
قدس رضوی، محمدعلی چمی گو مدیر عامل مؤسسه 

آفرینش های هنری این آستان مقدس، احمد واعظی 
رضوی  قدس  آستان  خادم  دو  و  بیت)ع(  اهل  ذاکر 
همراه با پرچم متبرک بارگاه مطهر امام رضا)ع( برگزار 

شد.
رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی در این 
مراسم گفت: نخستین جشنواره فیلم مستند بهشت 
را  خود  رضایی  پرچم  هنرمندان  همه  تا  شد  مجالی 
از سراسر کشور برای روایتگری و تصویرگری دل های 
عاشقی که در جای  جای ایران اسالمی دل در گروی 

حضرت رضا)ع( دارند، به کار بندند.
محمود  سید  اینکه  به  اشاره  با  گنابادی نژاد  حجت 
رضوی اهل مشهد است، افزود: او چهره آشنای عرصه 
پیدا  به عنوان هنرمند حضور  سینما است که هر جا 

کرده، عطر و هویت مشهدی اش محفوظ بوده است.

5 سیمرغ بلورین در حرم امام رضا)ع( نمایشگاه آثار جشنواره عکس تربت حیدریه و زاوه برگزار شدانتشار فراخوان دومین دوره جشنواره بهار

کتابخانه های  کمیته  رئیس  ــچــارزد  ری جــان 
پنج  حضور  از  خوشحالی  ابــراز  با  ایفال  عمومی 
مشهد،شیراز  مانند  شهرهایی  و  ایــران  در  روزه 
کتابخانه  افتتاح  مراسم  در  حضور  و  تهران  و 
مقدس  مشهد  سره(  خمینی)قدس  امام  مرکزی 
و  زیبا  ای  کتابخانه  مشهد،  مرکزی  گفت:کتابخانه 
است  شهر  مکان های  ترین  ارزشمند  و  بهترین  از 
آن  مختلف  بخشهای  و  ساخت  مهندسی  در  که 

نگرانه دیدم. آینده  رویکردی 
مرکزی  کتابخانه  افتتاح  برای  ایران  پیش  چندی 
عنوان  بــه  مشهد  ــره«  س ــدس  »ق خمینی  ــام  ام
جان  میزبان  کشور،  عمومی  کتابخانه  بزرگ ترین 
عمومی  کتابخانه های  کمیته  رئیس  ریــچــارزد، 
حقایق  استرالیا  از  بود.  استرالیا  کشور  از  ایفال 
آنجا  که  ایم  شنیده  ایم؛  شنیده  بسیاری  جالب 
احتماال  و  است؛  آدم ها  از  بیش  کانگوروها  تعداد 
جذابیت  برایتان  جهان  گردشگری  جاذبه های  اگر 
اید؛  شنیده  را  هیلیر  دریاچه  نام  حتما  دارد، 
غرب  در  صورتی  رنگ  به  فردی  به  منحصر  دریاچه 
پیگیری  و  هستید  کتابخوان  هم  اگر  استرالیا؛ 
است،  ــذاب  ج برایتان  ــوزه  ح ایــن  ــای  ــوآوری ه ن
سیدنی  تون  نیو  در  الیزابت  کتابفروشی  نام  حتما 
قرار  که  کتابفروشی  اســت؛  خــورده  گوشتان  به 
 blind(کرد باب  را  ناشناس  کتاب های  با  مالقات 
استرالیا  این ها،  از  گذشته   .)date with a book

عالقه  بــرای  مقصد  کشورهای  از  یکی  همواره 
مندان به ادامه تحصیل در رشته کتابداری بوده و 
ایران همچون  کتابداری  اساتید مطرح  از  بسیاری 
عبدالحسین  پریرخ،  مهری  فتاحی،  ا...  رحمت 
کشور  این  در  دیگران  و  کوکبی  مرتضی  پهلو،  فرج 
جان  گذشت،  که  ماهی  در  انــد.  کــرده  تحصیل 
ایفال  عمومی  کتابخانه های  کمیته  رئیس  ریچاردز، 
ما  میهمان  سرزمین  این  از  کتابداری   ،)iFla(

بود.
می خوانید  را  مطلب  این  که  شما  برای  شاید 
کتابخانه های  کمیته  رئیس  بدانید  که  باشد  جالب 
عمومی ایفال چگونه کتابدار شد؛ یا اینکه با صرف 
حوزه،  این  در  خویش  عمر  از  سال   40 از  بیش 
می بیند؛  چگونه  زمــان  گــذار  در  را  کتابخانه ها 
تجربه اولین حضور او در ایران، دیدگاه وی درباره 
و  ایران  عمومی  کتابخانه های  و  ایرانی  کتابداران 
توصیه های وی برای قرار گیری در مسیر پیشرفت 
به  مندان  عالقه  برای  بسیاری  گفتنی های  حتما 

حرفه کتابداری دارد.

از  و  زیبا  ای  کتابخانه  مشهد،  مرکزی  کتابخانه    
است شهر  مکان های  ترین  ارزشمند  و  بهترین 

تأسیس  تازه  کتابخانه  خصوص  در  ابتدا  در  وی 
مرکزی  کتابخانه  بیرونی  نمای  گفت:  نیز  مشهد 
به  ساختمان  این  معماری  و  زیبا  بسیار  مشهد 
با  هماهنگی  در  و  شهر  دهــنــده  نشان  خوبی 
مختلف  بخش های  است.  آن  قسمت های  سایر 
چگونگی  برای  است.  بزرگ  و  زیبا  کتابخانه،  این 
و  شــده  اندیشه  بسیار  ساختمان  ایــن  ــداث  اح
نظر  در  با  کتابخانه،  این  کودکان  بخش  مورد  در 
آینده  رویکردی  شناسی،  ستاره  بخش  گرفتن 
که  تاالری  همچنین  است.  داشته  وجود  نگرانه 
و  عالی  فضایی  شد،  برگزار  آن  در  افتتاح  مراسم 
بزرگ بود و همینطور خدمات بخش نابینایان؛ من 
ای  کتابخانه  مشهد،  مرکزی  کتابخانه  می کنم  فکر 
شهر  مکان های  ترین  ارزشمند  و  بهترین  از  و  زیبا 

است.
ایران عمومی  کتابخانه های  از  بازدید  تجربه    

از  ــدادی  ــع ت از  ســفــر  ایـــن  در  ــه  ک ریـــچـــاردز 
شیراز  و  تهران  شهرهای  عمومی  کتابخانه های 
بازدیدها گفت: دیدن  این  به  اشاره  با  بازدید کرد، 
برایم  کتابخانه ها،  در  جداگانه  مطالعه  سالن های 
مجزا  مطالعه  سالن های  وجود  چراکه  بود.  جالب 
نیست؛  معمول  دنیا  در  لزوما  کتابخانه ها،  در 
هستند.  مطالعه  بــرای  کوچکی  اتــاق هــای  آنها 
فضای  تأسیس  تازه  ساختمان های  در  نیز  گاهی 

داشــت.  ــود  وج جذابی  و  ــزرگ  ب بسیار  مطالعه 
عشق  با  توأم  و  فعاالنه  که  کسانی  دیدن  همچنین 
بسیار  کارکنان،  رضایت  حس  و  می کردند  کار 
شکل  بهترین  به  کتابداران  واقع  به  بود.  خوشایند 
کتابخانه خود را اداره و به مردم خدمت می کنند.

مهارت های  آموزش  برای  مکانی  کتابخانه ها،    
زندگی

تغییر کتابخانه های عمومی  روند  به  با اشاره  وی 
در 40 سال گذشته، بیان کرد: به لحاظ فیزیکی، 
هیجان  بسیار  گذشته  به  نسبت  کتابخانه ها  امروز 
فضای  همیشه  کتابخوان،  افراد  هستند.  انگیزتر 
این  واقعیت  اما  داشتند  دوســت  را  کتابخانه ها 
تبدیل  با  امروز  بود.  قدیمی  کامال  فضاها  که  است 
احساس  جامعه،  نشیمن  اتــاق  به  کتابخانه ها 
می کنیم؛  تجربه  مراکز  این  در  را  بیشتری  راحتی 
طراحی  دارنــد؛  تری  راحت  تجهیزات  و  مبلمان 
بر  ما  قفسه های  مثال  برای  دارند؛  پذیری  انعطاف 
را  آنها  می توانیم  راحتی  به  و  دارد  قرار  چرخ  روی 
برنامه های  و  این خدمات  بر  کنیم. عالوه  جابه جا 
بیشتری ارائه می دهیم. در واقع حاال بیشتر به این 
خود  مجموعه  ارزش  بر  چگونه  که  می کنیم  فکر 
برای  قصه،  ساعت  مثال  ترتیب،  این  به  بیفزاییم. 
ما دیگر تنها قصه گویی نیست؛ بسیار تأثیرگذار تر 
و  پدر  به  باید  ایم  داده  تشخیص  ما  است.  پیش  از 
فرزندان  برای  چگونه  که  بیاموزیم  جوان  مادرهای 
ایجاد  حال  در  ترتیب  این  به  بخوانند.  کتاب  خود 

محیطی هستیم که بیش از پیش به نیاز مردم فکر 
به  زندگی  مهارت های  آموزش  دنبال  به  و  می کند 

آن ها است.
در  کتابداری  حرفه  انداز  چشم  خصوص  در  وی 
10 سال آینده گفت: 10 سال زمان زیادی است؛ 
گسترده  تحقیقات  پیش،  سال   10 استرالیا  در 
سال  سه  و  دادیم  انجام  نگری  آینده  رویکرد  با  ای 
تحقیقات  این  کتابخوانی  به  مربوط  بخش  به  پیش 
از  قبل  سال   10 که  چیزهایی  تمام  کردیم؛  رجوع 
بود. مثال  تغییر کرده  آن صحبت می کردیم، بسیار 
بودیم،  آینده  بینی  پیش  حال  در  ما  که  زمان  آن 
بود.  نشده  اختراع  هنوز   » پد  آی   « نام  به  چیزی 
ما  و  است  تغییر  حال  در  دائما  تکنولوژی  واقع  در 
بنابراین  دهیم.  تطبیق  آن  با  را  خود  فعالیت  باید 
می افتد  اتفاقی  چه  بعد  سال   10 نمی دانم  واقعا 
کتابخانه ها  هم  زمان  آن  می کنم  فکر  این حال  با 
اما  ــروز؛  ام از  بیش  حتی  هستند،  امن  مکانی 
شیوه  و  می کنیم  ارائه  مردم  به  که  منابعی  درباره 

باید بگویم که خودمان هم نمی دانیم. انجام کار، 
کتابخانه های  کمیته  رئیس  شدن  کتابدار  قصه    

ایفال عمومی 
بود  ما  میهمان  روزی  چند  که  ریچاردز  جان 
می خواست  تــازه  که  گفت  روزهایی  از  برایمان 
بودم،  که  دبیرستان  شود:  کتابداری  حرفه  وارد 
در  فعالیت  ببینند  تا  گرفتند  ما  از  امتحانی 
آن  از  بعد  است.  مناسب  برایمان  ای  حرفه  چه 
اما  کردند؛  پیشنهاد  من  به  را  کتابداری  امتحان، 
پرستار  می خواستند  دوستانم  تمام  که  آنجا  از 
حــوزه  آن  در  می خواست  ــم  دل هــم  مــن  شــونــد، 
انتخاب  مخالف  کامال  مادرم  و  پدر  کنم.  فعالیت 
کتابخانه  در  کار  استخدام  گهی  آ آنها  بودند.  من 
تا زمانی که  را در روزنامه دیدند و از من خواستند 
وارد حرفه پرستاری شوم، این کار را امتحان کنم. 
دادم.  انجام  را  کار  این  باطنی،  بر خالف میل  من 
و  مردم  به  خدمت  از  نخست  روزهای  همان  در  اما 
تخیل  قدرت  که  کتاب هایی  بین  در  شدن  احاطه 
که  بود  این  بردم.  لذت  می آورند،  در  پرواز  به  را 
پدر  دارم.  قرار  جایگاه  بهترین  در  کردم  احساس 
بودند.  خوشحال  بسیار  اتفاق  این  از  نیز  مادرم  و 
بودند  از مراجعان همیشگی کتابخانه  آنها  راستش 
برایشان  گرفتم،  پیش  در  را  حرفه  این  من  وقتی  و 
سال های  در  که  می آید  یادم  بود.  خرسندی  باعث 
به همه می گفتند که دختر ما  پایانی زندگی شان، 

است. کتابدار شهر 

»جان ریچارزد« رئیس کمیته کتابخانه های عمومی ایفال:

قائم مقام مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان: رویکردی آینده نگرانه در کتابخانه مرکزی مشهد دیدم  
زبان هنر رساترین وسیله برای ابالغ پیام است
اسالمی  ارشــاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  مقام  قائم 
جشنواره  سومین  اختتامیه  در  رضوی  خراسان 
ضمن  خورشید  خاتون  هنری  و  قرآنی،فرهنگی 
تاکید بر لزوم کاربرد هنر در بیان، پیام و ابالغ آن 
پیام  ابالغ  برای  وسیله  رساترین  هنر  زبان  گفت: 

است و در این راه باید از بهترین ها استفاده کرد.
یوسف امینی خاطر نشان کرد: حضور نوجوانان 
و جوانان در کنار هنرمندانی که سال ها در عرصه 
و  زنان  به  توجه  و همچنین  اند  فعالیت کرده  هنر 
مسائل پیرامون آنان را از ویژگی های این جشنواره 
می باشد. وی افزود: برگزاری این جشنواره از نمونه 
شهرستان  چند  ای  منطقه  مشارکت  موفق  های 
این  برگزاری  دوره  آسیب شناسی سه  و  باشد  می 
دستور  در  باید  آن  ــرادات  ای رفع  بــرای  جشنواره 
و  فرهنگ  اداره  رئیس  زاده  گیرد.حسن  قرار  کار 
ارشاد اسالمی و دبیر برگزاری این جشنواره نیز در 
ابتدای این جلسه ضمن ارائه گزارشی از برگزاری 
جشنواره،اهداف برگزاری جشنواره را بردن فرهنگ 
و هنر به میان مردم ازسویی و توجه به قدر و منزلت 
زنان و مادران و همچنین توجه جدی به هنرمندان 
زن دانست و افزود: برگزاری این جشنواره به صورت 
شهرستانی و سپس منطقه ای با هدف تبادل هنری 
اهداف  دیگر  از  یکدیگر  با  هنرمندان  تجربیات  و 
از  مراسم  این  پایان  در  است.  جشنواره  برگزاری 
برگزیدگان جشنواره در رشته های قرائت قرآن کریم 
،عکس، فیلم، داستان کوتاه، فیلم کوتاه،هنرهای 
تجسمی و خوشنویسی تقدیر شد.الزم به ذکراست 
که بخش نماز به پیشنهاد معاونت قرآن وعترت اداره 
به  رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
سومین جشنواره خاتون خورشید اضافه و در بخش 
های مختلف برگزیدگان آن معرفی شدند. گفتنی 
است آخرین بخش این جشنواره با برگزاری رقابت 
در رشته نمایش های کوتاه روزهای 15 و 16 اسفند 

برگزار خواهد شد.

14  اسفند آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره 
تئاتر کوتاه اندیشه مطهر  

عالقمندان تا 14 اسفند ماه جاری فرصت دارند 
تا آمادگی خود را جهت حضور در جشنواره تئاتر 

کوتاه اندیشه مطهر اعالم نمایند.
طبق اعالم قبلی در فراخوان جشنواره تئاتر کوتاه 
اندیشه مطهر 15 اسفند متون در اختیار کارگردانان 
قرار خواهد گرفت و تا 20 اسفند متقاضیان متن 
های خود را انتخاب کرده و پس از بازبینی در 26 
فروردین، نتایج در 31 فروردین اعالم شده و 8 الی 

11 اردیبهشت زمان برگزاری جشنواره است.

خبرخبر
برگزیدگان نخستین جشنواره ملی فیلم مستند 

بهشت معرفی شدند

مستند  فیلم  ملی  جشنواره  نخستین  برگزیدگان 
هویزه  سینمایی  پردیس  در  مراسمی  طی  بهشت 

مشهد معرفی شدند و از آنان قدردانی شد.
مدیرعامل موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس 
این  گفت:  جشنواره  این  پایانی  آیین  در  رضــوی 
از  پاسداری  راستای  در  بار  نخستین  برای  جشنواره 
ترویج  رضوی،  فرهنگ  توسعه  اسالمی،  هنر  میراث 
آموزه های اهل بیت )ع( و تبیین رابطه مردم با امام و 
اهل بیت )ع( بین زائران و مجاوران برگزار شده است.

فیلمهای  موضوع  افزود:  گوی  چمی  علی  محمد 
ها،  قصه  محورهای  حــول  جشنواره  ایــن  مستند 
رضوی  پیاده  زائران  سلوک  روایت  و  توسلها  حاالت، 
در مسیرهای بیابانی و جاده ای منتهی به حرم مطهر 
حضرت امام رضا )ع( و همچنین خدمتگزاران به این 

زائران است.
وی ادامه داد: نخستین دوره جشنواره فیلم مستند 
بهشت در قالب بخشهای مسابقه، خارج از مسابقه، 
کارگاهی و موبایلی برگزار شد که در مجموع 200 اثر 

از سراسر کشور به دبیرخانه آن ارسال شد.
مدیرعامل موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس 
رضوی گفت: هیات انتخاب این جشنواره 20 فیلم را 
برای شرکت در بخش مسابقه، 12 فیلم را برای بخش 
و  برای بخش کارگاهی  را  فیلم  از مسابقه، 10  خارج 

تعدادی دیگر را نیز برای بخش موبایلی برگزید.
این  داوران  هیات  نهایت،  در  افــزود:  گوی  چمی 
فیلم  بهترین  تهیه  برای  را  عزیزی  آفرین  جشنواره 
فیلم  کارگردانی  برای  را  نارمنجی  حسین  موبایلی، 
را  چــاووش  وحید  دوســت'،  یک  برای  ای  'عاشقانه 
را  اکبریان  رضا  و  مستند  فیلم  بهترین  تهیه  بــرای 
برای بهترین ساخت بهترین فیلم کارگاهی به عنوان 

برگزیدگان این دوره از جشنواره معرفی کرد.
 50 نقدی  هدیه  ــاووش  چ وحید  مراسم  ایــن  در 
میلیون ریالی خود را به قهرمان فیلمش 'غالم صوفی' 
که یک چوپان است و هر سال برای زائران پیاده امام 
رضا )ع( ایستگاه صلواتی تدارک می بیند هدیه کرد.

تئاتر  جشنواره  دوازدهمین  خبری  نشست 
عروسکی  هــای  نمایش  و  نــوجــوان  و  ــودک  ک
مجتمع  سینمایی  و  هنری  معاونت  دفتر  در 
فرهنگی هنری امام رضا با حضور معاون هنری، 
دبیر تخصصی  امام رضا،  اجرایی مجتمع  معاون 
جشنواره، مسئول حوزه نمایش اداره کل ارشاد 
اصحاب  از  جمعی  همچنین  و  و...  اسالمی 
اسفندماه  یازدهم  شنبه،  روز  صبح  در  رسانه 

برگزار شد.
جمله  از  متعدد  سالن های  در  جشنواره  این 
فرهنگی هنری  مجتمع  غدیر،  فرهنگ سرای 
آینده،  و  کودک  فرهنگ سرای  خمینی،  امام 
کودکان  فکری  پرورش  کانون  چهار  شماره  مرکز 
کانون  ترافیک،  فرهنگ سرای  نوجوانان،  و 
شهر،  تئاتر  اصلی  سالن  رشد،  تربیتی  فرهنگی 
شهرداری  مشارکت  با  همچنین  و  بهار  سالن 
نوجوان  و  کودک  فکری  پرورش  کانون  مشهد، 
شانزده  لغایت  دوازده  از  پــرورش  و  آمــوزش  و 

برگزار خواهد شد. اسفندماه 
المللی  بین  بنیاد  اجرایی  معاون  فرشید فالح، 
دوره  این  برگزاری  با  رابطه  در  رضا  امام  مجتمع 
بهترین  دانش آموزی  تئاتر  گفت:  جشنواره  از 
متقابل،  درک  کــردن،  نهادینه  ــرای  ب گزینه 
است.  صحیح  ارتباط  برقراری  و  تعادل  آموختن 
تئاتر، دانایی محوری و خالقیت را برای دانش-

روزی  امیدواریم  و  مــی آورد  ارمغان  به  آمــوزان 
همه  آمــوزشــی  سرفصل  از  بخشی  کــه  برسد 

بگیرد. تئاتر کودک قرار  دانش آموزان 
جشنواره  دوره  دوازدهمین  کرد:  تصریح  فالح 

خواهد  برگزار  مشهد  در  نوجوان  و  کودک  تئاتر 
فرهنگی  امکانات  عادالنه  توزیع  بحث  اگر  و  شد 
امر  این  کشوردر  هنرمندان  همه  مشارکت  و 
با  مطرح نبود، مشهد به عنوان شهری مذهبی و 
حضور هنرمندان فعال و فراهم بودن زمینه های 
برای برگزاری این  فاخر فرهنگی، بستر مناسبی 

بود.  جشنواره ها 
برگزاری  از  خود  صحبت های  تصریح  در  وی 
اداره کل فرهنگ  با مشارکت  جشنواره ی عکس 

و ارشاد اسالمی در سال آینده خبر داد.
فرشید فالح گفت: در عرصه تولیدات امسال، 
متن  هشت  و  بزرگساالن  نمایشی  متن  هشت 
مطرح  نویسندگان  به  نوجوان  و  کودک  نمایشی 
همچنین  و  است  شده  داده  سفارش  کشوری 
از  درصد  سی  ها،  جشنواره  برگزاری  بر  عالوه 
شده  داده  اختصاص  فاخر  تولیدات  به  بودجه 

است.
بندی  پایان  در  امام رضا،  بنیاد  اجرایی  معاون 
اذعان داشت: جشنواره کودک  صحبتهای خود 
و نوجوان از این پس دوساالنه برگزار خواهد شد 
که در این روند یک سال به تهیه و تولید متون و 
سال بعد به حضور موفق در جشنواره اختصاص 

داده خواهد شد. 
 محمدرضا محمدی، معاون هنری نیز با اشاره 
نوجوان  و  کودک  جشنواره،  مخاطب  اینکه  به 
گفت:  هستند  دانــش آمــوزان  آن  راس  در  و 
ازدحــام  از  جلوگیری  منظور  به  را  بلیط هایی 
که  کردیم  تهیه  حضورها  هماهنگی  و  جمعیت 
در اختیار آموزش پرورش ها و نهادهای آموزشی 
و طبیعتا دانش آموزان  و مخاطبان قرار خواهیم 

داد.
برگزیده، شامل هفت  اثر  از120  ادامه  در  وی 
نمایش  شش  نوجوان،  و  کــودک  ویــژه  نمایش 
جنبی  بخش های  در  نمایش  چهار  و  عروسکی 

خبر داد.
تخصصی  دبــیــر  طباطبایی،  حجت  سید 
داشت:  اذعــان  نشست  این  در  نیز  جشنواره 
تئاتر  عروسک،  ساخت  کارگاه  دوره  ایــن  در 
اقتباسی،  نویسی  نمایش نامه  آمــوزی،  دانش 
جذاب  عنوان  یک  و  خالق،  نمایش  کارکردهای 
نهایت  در  که  داشت  خواهیم  غلط  تئاتر  اسم  به 
شرکت کنندگان  و  کارگردانان  با  اندیشی  هم  به 

خواهد انجامید. 
کانون  در  کــارگــاه هــا  ــن  ای داد:  ادامـــه  وی 
مجتمع  عروسکی  تاالر  و  رشد  تربیتی  فرهنکی 

امام رضا برگزار خواهد شد.
این  ویژگی های  از  یکی  ــزود:  اف طباطبایی 
با  نمایشهایی  از  عموم  اجـــرای  جــشــنــواره، 
این  در  برگزاری ها  به  که  بود  رضوی  مضامین 
نمایشهایی  اجــرای  کرد.  زیــادی  کمک  زمینه 
مثل یکی بود یکی نبود، نامه ی پروانه ای، اینجا 
ویژه  رضــوی  خوانی  پــرده  اســت،  من  خانه ی 
مانا،  خاطرات  قدمگاه،  نمایش  جوان،  نقاالن 

و... سیاره عروسکها 
فراخوان  داد:  ادامه  جشنواره  تخصصی  دبیر 
هنرهای  کل  مدیر  حضور  با  جشنواره  ایــن 
نمایشی کشور در دفتر ایشان در تهران رونمایی 

شده بود که مورد استقبال نیز قرار گرفت.
این  دســت انــدرکــاران  دیگر  از  حسینی  رضا 
به  میتوان  ســاحــت  دو  از  گــفــت:  جــشــنــواره 

حیطه ی  در  نمایش هایی  کرد،  نگاه  نمایش ها 
نمایش های  زمره  در  که  نوجوان  و  کودک  تئاتر 
حرفه ای  ساختار  از  میشود،  محسوب  ای  حرفه 
این  کننده  تولید  هنرمندان  و  است  برخوردار 
آثار، هنرمندان درجه یک در عرصه تئاتر کودک 
و  مضامین  هستند.  کشور  عروسکی  و  نوجوان  و 
این  در  رضوی  محوریت  کنار  در  که  موضوعاتی 
مفاهیم  پارامترهای  از  میشود  استفاده  کارها 
مبحث  است.  برخوردار  نیز  اخالقی  و  انسانی 
تئاتر کشور است که در  ارزنده در  بعدی جایگاه 
بیشترین  شاهد  خراسان  و  مشهد  در  زمینه  این 
و  نوجوان  و  کودک  نمایشهای  بیشتر  و  تولیدات 

هستیم. کارگاه ها 
ها  جشنواره  این  برگزاری  گفت:  ادامه  در  وی 
به نوعی بستگی به بضاعت و استعداد استان ها 
خواهان  استانها  خیلی  کــه  بسا  چــه  دارد. 
ساختارهای  و  استعدادها  اما  باشند  برگزاری 

مورد نیاز را دارا نباشند.
گفت:  خود  صحبت های  ادامــه  در  حسینی 
الخصوص  علی  و  رضوی  خراسان  من  عقیده  به 
مشهد پس از تهران دارای بیشترین ساختارهای 
زیربنایی و امکانات برای برگزاری جشنواره ها و 

است. ملی  همایشهای 
نمایش  حوزه  مسئول  باباخانی،  محمدرضا 
داوران  معرفی  به  نیز  اسالمی  ارشاد  کل  اداره 
اکبرلو،  منوچهر  آقایان  جشنواره،  از  دوره  این 

منصور خلج و رضا حسینی پرداخت.
پوستر  از  جلسه  پایان  در  است  ذکر  شایان 
به  نــوجــوان  و  ــودک  ک جشنواره  دوازدهــمــیــن 

نیز رونمایی شد.  طراحی  جالل صابری 

مشهد میزبان دوازدهمین جشنواره تئاتر رضوی خبر

خبر

خبر



مادر  مقام  و  زن  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به 
آمادگی  پژوهشی  و  علمی  مسابقات  دوره  یک 
جسمانی بانوان با حضور 5 کمیته ورزش همگانی 

استان برگزار شد. 
مسابقات  ــروز«  ام »صبح  خبرنگار  گــزارش  به 
بانوان بر اساس طرح پژوهشی  آمادگی جسمانی 
همکاری  با  و  بانوان  ورزش  معاونت  حوزه  علمی 
تی آرایکس  ایروبیک،  پیالتس،  یوگا،  کمیته  پنج 
باغبانباشی  بانوان در سالن ورزشی  و کراس فیت 

مجموعه ورزشی شهید بهشتی برگزار شد.  
استان  بانوان  اداره ورزش  این مراسم معاون  در 
گفت:  بانوان  حوزه  عملکرد  از  گزارشی  ارائه  با 
طرح پژوهشی ارزیابی عملکرد پنج کمیته ورزش 
این  فعالیت های  تاثیرگذاری  ــرای  ب همگانی 
رشته های ورزشی بر آمادگی جسمانی بانوان برای 
گذاشته  اجرا  به  رضوی  خراسان  در  بار  نخستین 

شد. 
وی با اشاره به اینکه طرح پژوهشی و تحقیقاتی 
هیئت  پنجگانه  ورزش هــای  گذاری  تاثیر  علمی 
آمادگی  یافتگی  توسعه  روند  بر  همگانی  ورزش 
هیئت  توسط  بار  نخستین  برای  بانوان  جسمانی 
همگانی استان در کشور برگزار شد افزود: خراسان 
رضوی پایلوت و طراح طرح های تحقیقاتی و علمی 
بانوان و  و پیشرفت ورزش  یافتگی  در روند توسعه 
همچنین در توسعه هیئت ورزش همگانی بانوان، 
امیدواریم  که  است  کشور  در  پیشرو  و  برتر  استان 

این روند توسعه یافتگی تدوام داشته باشد.  
ورزش  حوزه  برتر  عنوان  کسب  از  همچنین  وی 
معاونت  حوزه  گفت:  و  خبرداد  کشور  در  بانوان 

سال  در  وزارت  عملکرد  ارزیابی  در  بانوان  ورزش 
به  موفق  استان   30 میان  در  بانوان  ورزش  اخیر 

کسب رتبه برتر کشور شد. 
پایلوت  رضوی  خراسان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بانوان  ورزش  تحقیقاتی  و  پژوهشی  طرح های 
و  پژوهشی  طرح  کرد:  تصریح  است،  کشور  در 
بر  همگانی  ورزش  کمیته  پنج  تاثیر  سنجشی 
در  بار  نخستین  برای  بانوان  جسمانی  آمادگی 
خراسان رضوی که حاصل تحقیقات و تالش حوزه 
تا  بانوان در 4 رده سنی 30  اداره ورزش  معاونت 

44 سال برگزار شد.  
 )29 تا   25( اول  سنی  رده  در  همایش  این  در 
یافت.  دست  نخست  مقام  به  مهرورزی  عاطفه 
ملیحه علیزاده و طیبه نوروزی به ترتیب رتبه های 

دوم و سوم را کسب کردند. 
در رده سنی دوم )30 تا 34( انسیه عشقی نفر 

به  طیبی  طیبه  و  ابوالحسنی  سلیمه  شد،  برتر 
ترتیب رتبه های دوم و سوم را نیز کسب کردند. 

ایمان  وجیهه   )39 تا   35( سوم  سنی  رده  در 
و  ابراهیم زاده  فــروزان  یافت.  دست  اول  مقام  به 
سیمین علوی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را نیز 
کسب کردند. همچنین در رده سنی چهارم )40 تا 
44( زهرا خاوری نفر برتر شد. ملیحه حسین زاده و 
محبوبه یوسفیان به ترتیب رتبه های دوم و سوم را 

نیز کسب کردند. 
در ادامه این همایش آذریان رییس هیات ورزش 
سعادت  با  والدت  تبریک  ضمن  استان  همگانی 
دخت گرامی حضرت رسول و گرامی داشت مقام 
مادر گفت: بانوان ورزشکار همت واالیی دارند چرا 
می  کسب  افتخار  ورزش  و  منزل  دوجبهه  در  که 

کنند  
از هیات ورزش همگانی خراسان  وی همچنین 

رضوی به عنوان هیات برتر کشور یاد کرد و گفت: 
در همایشی که در کیش برگزار شد هیات همگانی 
استان با اقتدار نشان داد که سرآمد سایر هیات ها 

در سطح کشور است  
های  رشته  در  بانوان  اسقبال  به  اشــاره  با  وی 
همگانی تاکید کرد: آمار استقبال بانوان در رشته 

های همگانی بیشتر از آقایان است 
اداره  توسعه  معاون  زارعی  امیر  مراسم  این  در 
کل ورزش و جوانان استان گفت: بانوان در توسعه 
تاثیر  و  سازنده  نقش  قهرمانی  و  همگانی  ورزش 

گزاری دارند.  
و  همایش ها  بــرگــزاری  اینکه  به  ــاره  اش با  وی 
اجتماعی  نشاط  و  شور  بانوان  ورزشی  مسابقات 
در  حضور  با  بانوان  گفت:  می دهد  افزایش  را 
ورزش  به  اجتماعی  نشاط  و  شور  ورزشی  میادین 
پرشور  اسقبال  این  با  امیدواریم  که  می بخشند 
جامعه به سمت ورزش کشیده شود و پرچم استان 
در تمام مسابقات ورزشی بانوان همچنان در سطح 

کشور به اهتزاز در آید.  
جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  صالح نژاد  احمد 
مشهد نیز در این مراسم گفت: براساس برنامه ریزی 
برای  پژوهشی  و  تحقیقاتی  طرح های  وزارتخانه 
نقش  و  جامعه  ــاد  آح میان  در  ورزش  ارتــقــای 
جسمانی  آمادگی  روند  بر  ورزش ها  گذاری  تاثیر 
ورزشکاران در خراسان رضوی برای نخستین بار در 
مشهد مقدس به همت حوزه ورزش بانوان و هیئت 

ورزش همگانی استان و مشهد برگزار شد. 
ورزش  5کمیته  تکلیف  برحسب  ــزود:  اف وی 
که  دارند  حضور  پژوهشی  طرح  این  در  همگانی 

امیدوارم نتایج قابل قبولی کسب شود. 

رقابت های جوجیتسو بانوان خراسان رضوی 
برگزار شد

جوجیتسو  جودو،  هیئت  جوجیتسو  انجمن  دبیر 
رقابت های  بــرگــزاری  از  رضــوی  خراسان  ــوراش  ک و 
 100 از  بیش  شرکت  با  استان  بانوان  جوجیتسو 

ورزشکار در مشهد خبر داد.
رقابت های  دوره  سومین  گفت:  ــرادی  م محمد 
قهرمانی جوجیتسو بانوان استان روز جمعه در سالن 
جودو استاد دهقان مجموعه ورزشی شهید جعفریان 
مشهد برگزار شد. این رقابت ها در دو استایل فایت و 
از 100 جوجیتسو  بیش  و   برگزار شد  کاتا کالسیک 
نونهاالن،  خردساالن،  سنی  ــای  رده ه در  بانو  کار 
رقابت  به  هم  با  بزرگساالن  و  جوانان  نوجوانان، 
جودو،  هیئت  جوجیتسو  انجمن  دبیر  پرداختند.  
در  داد:  ادامه  رضوی  خراسان  کوراش  و  جوجیتسو 
پایان این مسابقات تیم مشهد در دو استایل فایت و 

کاتا به مقام قهرمانی رسید.

نیشابور قهرمان مسابقات کشتی باچوخه کشور 
شد

مسابقات قهرمانی کشتی باچوخه جمعه گذشته 10 
اسفندماه که به میزبانی شهرستان نیشابور برگزار شد 
که با قهرمانی تیم کشتی با چوخه شهرستان نیشابور 
پایان یافت. در این رقابت ها که به مناسبت بزرگداشت 
حسن  پهلوان  یاد  زنده  و  انقالب  سالگرد  چهلمین 
اخروی برگزار شد، تیم های مرزبانی ناجا و قوچان به 

ترتیب به مقام های دوم و سوم دست یافتند. 
گفتنی است در این دوره از مسابقات با حضور 240 
چوخه کار، 30 داور و 15 نفر کمیته فنی بر روی سه 
به عالوه 96  و  وزن های 66، 74، 84، 96  در  تشک 

کیلو گرم در سالن انقالب نیشابور برگزار شد. 
استان های  کاران  چوخه  مسابقات  از  دوره  این  در 
جنوبی،  خراسان  شمالی،  خراسان  رضوی،  خراسان 
قالب  در  مازندران  و  اصفهان  گلستان،  تهران،  البرز، 
27 تیم به رقابت پرداختند.  در این مسابقات در وزن 
66 کیلوگرم حسن موسوی زاده )قوچان(نفر اول شد. 
سجاد نقیب )نیشابور( و طاهر شعبانی )درگز( به ترتیب 
رتبه های دوم و سوم را کسب کردند. در وزن 74 کیلوگرم 
علی رنگانی )نیشابور( به مقام قهرمانی دست یافت. 
امیرحسین عزیزی )مشهد( و علی عباسی )اسفراین( 

به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.
)قوچان(  اسکندری  مصطفی  کیلوگرم   84 وزن  در 
و  )اسفراین(  قدیمی  یافت. هادی  اول دست  مقام  به 
فرشید صحرایی)آشخانه( به ترتیب رتبه های دوم و سوم 

را کسب کردند. 
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صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر  جلسه  در 
شهردار  با  رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی 
به  این شهر  تاریخی  برای واگذاری مصلی  سبزوار 

شهردار توافق شد.
که  ای  جلسه  این  در  امــروز  صبج  ــزارش   گ به 
امروز انجام شد، ابوالفضل مکرمی فر با سید علی 
کردند.  گفتگو  و  دیدار  و  سبزوار  شهردار  کوشکی 
فرهنگی  میراث  اداره  رئیس  حسینی  سیدرضا 
باره  این  در  سبزوار  گردشگری  و  دستی  صنایع 
گفت: بر اساس این جلسه دستور واگذاری مصلی 
تاریخی کهن شهر سربداران به منظور بهره برداری 
میراث  کل  اداره  سوی  از  سبزوار  شهرداری  به 

فرهنگی استان توافق شد.

همچنین  جلسه  این  در  چنین  هم  افــزود:  وی 
ایجاد موزه باستان شناسی و تحویل اشیای تاریخی 
مربوط به سده های دوم و سوم قبل ازمیالد و بعد 
به  و موافقت شد.  بازدید عموم صادر  از آن جهت 
گفته حسینی طبق توافق این جلسه اداره میراث 

فرهنگی سبزوار مجری انجام این تصمیمات شد.

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
گردشگری نیشابور گفت: برای 150 نفر از اعضای 
کارت  شهرستان  ایــن  فرهنگی  میراث  انجمن 

شناسایی صادر شده است.
به گزارش صبح امروز محمد اسماعیل اعتمادی 
با اعالم این خبرافزود: انجمن میراث فرهنگی در 
نیشابور با توجه به حجم و شمار زیاد آثار تاریخی و 
اهمیت و قدمت آنها حضور فعال در منطقه داشته 
انجمن  این  اعضای  ــت:  داش اظهار  وی  اســت. 
نقش مهمی در حفظ و حراست از میراث فرهنگی 
به  شناسایی  کــارت  صــدور  و  داشته  شهرستان 
معنای همکاری نزدیک تر این اعضا با اداره میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گرشگری است.
اعضای  موقع  به  رسانی  اطــالع  با  گفت:  وی 
انجمن میراث فرهنگی نیشابور، از ابتدای امسال 

تاکنون 70 مجرم در این حوزه شناسایی، دستگیر 
و تحویل مراجع قضایی شده است.

اعتمادی افزود: حفاظت از آثار تاریخی تنها در 
توان یگان حفاظت نیست و همکاری دوستداران 
میراث فرهنگی اهمیت فراوان دارد و انجمن میراث 
و  در طول سال  توانند  آن می  اعضای  و  فرهنگی 
این  ایام نوروز همیار و همکار خوبی برای  به ویژه 

سازمان باشند.

میراث فرهنگی 
مصلی تاریخی سبزوار به شهرداری واگذار می شود 

صدور150  کارت عضویت در انجمن میراث فرهنگی نیشابور 

میراث  کل  اداره  گردشگری  معاونت  سرپرست 
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
خراسان رضوی گفت: به جز بوم گردی های فعال 
بالغ بر 115 موافقت نامه اولیه دیگر برای احداث 

اقامتگاه صادر شده است.
یوسف بیدخوری در گفت وگو با ایسنا  با بیان این 
اقامتگاه های  اخیر  سال های  طی  افزود:  مطلب 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  توجه  مورد  بوم گردی 
صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی 

قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: گردشگر به کسی گفته می شود 
از  خــارج  منطقه ای  در  را  شب  یک  حداقل  که 
از  بسیاری  در  اما  کند  اقامت  خود  زندگی  محل 
شهرستان ها و مناطق استان به دلیل نبود مکانی 

از  بیرون  را در  افراد نمی توانستند شب ها  مناسب 
محل زندگی خود سپری کنند.

این  به  گذشته  سال  چند  طی  کرد:  عنوان  وی 
که  طوری  به  است  شده  ــژه ای  وی توجه  موضوع 
استان  در  بوم گردی  اقامتگاه   36 بر  بالغ  اکنون 

خراسان رضوی فعال هستند.
میراث  کل  اداره  گردشگری  معاونت  سرپرست 
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
نسبتا  استقبال  تاکنون  گفت:  رضوی  خراسان 
گرفته  صورت  بوم گردی  اقامتگاه های  از  خوبی 

است.
بوم گردی  واحدهای  می کنیم  تالش  افزود:  وی 
حضور  از  پس  گردشگران  تا  برسند  مرحله ای  به 
هدف  کنند.  ترک  را  محل  کامل  رضایت مندی  با 
و  بوم گردی  اقامتگاه های  ایجاد  روند  تداوم  بر  ما 

به  تبدیل  تکمیل واحدهایی است که می خواهند 
اقامتگاه های بوم گردی  شوند.

بر 115  بالغ  تاکنون  که  این  اعالم  با  بیدخوری 
بوم گردی  اقامتگاه  برای  دیگر  اولیه  موافقت نامه 
می شود  بینی  پیش  کرد:  بیان  است،  شده  صادر 
آینده  سال  نــوروز  ابتدای  در  واحــد   50 حداقل 
بوم گردی  اقامتگاه های  برسد.  بهره برداری  به 
آینده  برای  را  گردشگر  جذب  زمینه  می توانند 

فراهم کنند.
وی همچنین به مهم ترین مشکالت این واحدها 
تازگی  به  واحدها  این  چون  افــزود:  و  کرد  اشاره 
با  بازاریابی  فرآیند  در  رسیده اند  بهره برداری  به 
الزم  زمینه های  باید  هستند.  مواجه  مشکالتی 
ایجاد  راســتــای  در  گردشگران  اقامت  ــرای  ب را 

درآمدزایی و اشتغال زایی فراهم شود.

برنامه  مشکالت  رفع  راستای  در  ــزود:  اف وی 
آموزشی را در موزه بزرگ خراسان در مشهد پیش 
بینی کرده ایم. با توجه به این که به جز گردشگران 
از  ویــژه ای  اقبال  خارجی  گردشگران  داخلی 
رفع  راستای  در  ما  تالش  دارند  اقامتگاه ها  این 

مشکالت است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای اسالمی 
نیا  مهدی  محمدهادی  مشهدمقدس،  شهر 
تفکیک  آموزشی  علمی-  همایش  دومین  در 
»خواجه  زادروز  مناسبت  به  که  آپارتمان ها 
با  برگزار شد،  روز مهندس  و  نصیرالدین طوسی« 
الزامات مورد تاکید در صنعت ساخت و  اشاره به 
ساز و فرآیند نظارت ها در این زمینه اظهارکرد: در 
برخی موضوعات همچون مبحث پارکینگ، انگار 
نه انگار که در عصر ارتباطات و فناوری اطالعات 
 GiS که  هایی  سال  همانند  و  می کنیم  زندگی 

نبوده، عمل می شود.

صدور  های  رویه  برخی  از  تاسف  ابــراز  با  وی 
آوردن  فــراهــم  ــودن  ب الــزامــی  همچون  مــجــوز، 
با  گفت:  پارکینگ،  تایید  برای  خودرو  چندین 
وجود پیشرفت گسترده در علوم مختلف چرا باید 

همانند دهه 40 عمل کنیم؟
شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
هرجا  اینکه  بــیــان  ــا  ب مشهد  شهر  اســالمــی 
نیز  رانت  ایجاد  امکان  دارد،  وجود  کمیسیونی 
وجود دارد، ادامه داد: با این حال هرجا شفافیت 
صورت  به  کارها  دارد،  وجود  آنالین  اقدامات  و 
کنار  در  و  پذیرفت  خواهد  صــورت  نــرم افــزاری 

نیز  فساد  بروز  امکان  مراجعات حضوری،  کاهش 
کاهش خواهد یافت.

استفاده  سمت  به  باید  که  این  بر  تایید  با  وی 
حرکت  همگان  اختیار  در  و  رقومی  های  نقشه  از 
شهری  باید  راســتــا  همین  در  ــزود:  افـ کنیم، 
تا  باشیم  داشته  هوشمند  مدیریتی  و  هوشمند 

تحقق این فرآیندها امکان پذیر باشد.
ــه نــقــش مــوثــر ثبت  ــا اشـــاره ب مــهــدی نــیــا ب
و  زمین مرجع  اطالعات  ارائــه  در  کشور  اسناد 
امیدواری  ابراز  فرآیندهای مذکور  هوشمندسازی 
از  آسیا  در  را  سبقت  گوی  حــوزه  این  در  کــرد: 

کشورهایی همچون مالزی و سنگاپور باید بگیریم 
انجام  زمینه  این  در  را  موثری  اقدامات  بتوانیم  و 

دهیم.

سرپرست معاونت گردشگری خراسان رضوی  از صدور 115 موافقت نامه اولیه برای احداث اقامتگاه بوم گردی  خبرداد: 
توسعه گردشگری استان بر مدار بوم گردی

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر مشهد:
استفاده از سامانه های آنالین باعث کاهش خطا و فساد می شود
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خبر

خبر

خبر

خبر

خبر

خبر

خبر

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر 
نوسازی  برای  ریال  میلیارد  هزار   14 گفت:  کشور 
بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی در سال 98 

اختصاص یافته است.
به گزارش صبح امروز، مهدی جمالی نژاد در بازدید 
اطراف  فرسوده  بافت  نوسازی  و  بهسازی  طرح  از 
حرم مطهر رضوی افزود: 50 درصد این مبلغ سهم 

شهرداری مشهد و 50 درصد نیز سهم دولت است.
برای  آینده  سال  بودجه  در  داشــت:  اظهار  وی 
طرح بازآفرینی و کمک دولت از طریق انتشار اوراق 
مشارکت رقم خوبی در نظر گرفته شده که در صورت 

تخصیص، سال طالیی برای این پروژه خواهد بود.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر 
کشور گفت: پروژه نوسازی بافت اطراف حرم مطهر 

پروژه ای  بلکه  نیست  مشهد  شهر  به  مربوط  رضوی 
متعلق به کل کشور است و همه باید در اجرای این 

پروژه اهتمام داشته باشند.
کشور  شهرداری های  و  دهیاری ها  سازمان  رییس 
از تملک های  از 85 درصد  تاکنون بیش  ادامه داد: 
حدود  آن  فیزیکی  پیشرفت  و  شده  انجام  پروژه  این 

50 درصد است.
پایدار  توسعه  دغدغه  که  کسانی  همه  افزود:  وی 
شهر مشهد را دارند باید از این پروژه حمایت کنند تا 

در کوتاه ترین مدت به سرانجام برسد.
فرسوده  بافت  نوسازی  طرح  اجرای  است  گفتنی 
منطقه ثامن مشهد در پیرامون حرم مطهر رضوی در 
 1371 سال  از  هکتار   310 وسعت  به  ای  محدوده 

آغاز شده است.

معاون وزیر کشور خبر داد:

اختصاص 14 هزار میلیارد ریال  به بافت اطراف حرم  ـ ده  مطالعات محور گردشگری »درود 
بار« تدوین می شود

معاون سرمایه گذاری و تامین منابع  اداره کل 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
محور  مطالعات  تــدویــن  از  رضـــوی  خــراســان 
گردشگری درودـ  ده بار به مشهد مقدس خبر داد.

 به گزارش صبح امروز احمد دیناری در جلسه 
با شهردار و عضو شورای شهر درود و رئیس اداره 
اشاره  با  نیشابور  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
زیرساخت های  برای  میلیاردی   8 کرد  هزینه  به 
با  داشت:  اظهار  نیشابور  درود  شهر  گردشگری 
معاونت  درود،  شهر  بودن  پذیر  گردشگر  به  توجه 
سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اعتباراتی را برای تامین 
و توسعه زیرساخت های گردشگری اختصاص و با 

همکاری شهرداری هزینه کرده است.
کمپ  در  و  همت آباد  پارک  در  داد:  ادامه  وی 
کردیم،  ایجاد  بهداشتی  سرویس  هم  درود  آبشار 
را   مسیر  ــازی  س کف  و  حائل  دیــوار  همچنین 
در  هم  دیگری  اقدامات  البته  کردیم،  سنگفرش 
این  در  کرد:  اظهار  دیناری  است.  انجام  حال 
گردشگری  محور  زمینه  در  که   شد  مقرر  جلسه 
درود - ده بار به مشهد، شهرداری با کمک مشاور، 
مطالعات گردشگری را تهیه و برای طرح در کمیته 

فنی گردشگری اداره کل ارائه شود.
شهرهای  از  درود  شهر  کرد:  خاطرنشان  وی 
که  است  گردشگری  حــوزه  در  پتانسیل  دارای 
و  دارد  گردشگری  حوزه  در  درخشان  آینده ای 
سرمایه گذاری در این محور گردشگری می تواند 

سودآور باشد.
َدرود شهری در بخش زبرخان شهرستان نیشابور 
استان خراسان رضوی ایران است، در واقع شهر 
درود نوزاد رودخانٔه آن است و شرایط طبیعی حاکم 
بر این نقطه باعث سکونت جمعیت انسانی در این 
و  آبادی ها  تشکیل  فرایند  در  بوده است.  مکان 
شهرها عوامل طبیعی گوناگونی ازقبیل: رودخانه، 
این  از  نیز  درود  گذارند،  تأثیر  و…  چشمه  دریا، 
قاعده مستثنی نبوده است، عامل شکل گیری آن 

بخشی از نام آن را تشکیل داده است.

خبرخبر
14 پروژه عمرانی در گلبهار با حضور وزیر 

راه و شهرسازی کلنگ زنی می شود

پروژه   14 گفت:  گلبهار  عمران  شرکت  مدیرعامل 
شهرسازی  و  راه  وزیر  حضور  با  گلبهار  در  عمرانی 

کلنگ زنی می شود.
در  دیــروز  گریوانی  هومن  امــروز  صبح  گــزارش  به 
اینکه  به  اشــاره  با  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست 
مسکن  در  تومان  میلیارد   120 ارزش  به  پروژه   12
خواهد  افتتاح  روبنایی  و  زیربنایی  پروژه های  و  مهر 
مسکن  واحــد   11 و  هــزار  یک  داشــت:  اظهار  شد، 
مهر تکمیل و به متقاضیان واگذار خواهد شد که در 
راستای تکمیل خدمات به این واحدها  که از وظایف 
تکلیفی تعاونی ها و انبوه سازان بوده، 13 هزار و 500 

مترمربع محوطه سازی انجام شده است.
در  گلبهار  عمران  شرکت  سیاست  به  اذعان  با  وی 
احداث پارک ها به صورت موضوعی گفت: در دو سال 
انجام  محوریت  این  با  پارک ها  احداث  گذشته  نیم  و 
شده که در این افتتاح پارک متحرک به مساحت 2.5 
کرد:  خاطرنشان  گریوانی  شد.  خواهد  افتتاح  هکتار 
افتتاح ساختمان پلیس راهور، ساختمان بخشداری، 
با سازمان نوسازی و تجهیز  دو باب مدرسه مشارکتی 
مدارس، مجتمع تجاری جم 2 و 4 زمین ورزشی روباز 
مدیرعامل  بود.  خواهد  افتتاحی  موارد  مهم ترین  از 
شرکت عمران شهر جدید گلبهار همچنین با اشاره به 
اینکه پیاده روسازی در سطح شهر از یک سال گذشته 
مترمربع  هزار   60 تاکنون  داشت:  اظهار  شده  آغاز 
پیاده روسازی انجام شده که بیشتر آن در حوزه مسکن 
مهر قرار دارد.وی از کلنگ زنی دو پروژه با حضور وزیر 
پارک  احداث  کرد:  اذعان  و  داد  و شهرسازی خبر  راه 
همچنین  و  هکتار   2 مساحت  به  ــرژی  ان موضوعی 
 4 طول  به  مشهد-گلبهار  برقی  قطار  تونل  احــداث 
کیلومتر به ارزش 350 میلیارد تومان اجرایی خواهد 
شد.گریوانی در ادامه به تشریح اقدامات انجام شده در 
مسیر متروی مشهد-گلبهار-چناران پرداخت و افزود: 
طول مسیر متروی مشهد-گلبهار به طول 40 کیلومتر 
با پیگیری های انجام شده، مسیر گلبهار به  است که 
چناران در کمیته شورای عالی ترافیک کشور تصویب 
شود که در صورت تایید نهایی و ابالغ آن در سال آینده 

شاهد اجرایی شدن این مسیر باشیم.

معاون مالی و اقتصادی  شهرداری مشهد درآمد نقدی شهرداری را 1800 میلیارد تومان اعالم کرد: 

عبور درآمد شهرداری از مرز 1800 میلیارد تومان 

گفت:  مشهد  شهرداری  اقتصادی  و  مالی  معاون 
ارائه  بــرای  مشهد  شهر  ــورای  ش مصوبه  ــرای  اج با 
خصوص  در  شهروندان  به  ــدی  درص  24 تخفیف 
پرداخت نقدی بدهی ها و دریافت پروانه درآمد نقدی 
به  نسبت  درصدی   15 افزایش  با  مشهد  شهرداری 

سال گذشته از مرز 1800 میلیارد تومان گذشت.
به گزارش صبح امروز، رضا خواجه نائینی با اعالم 
از  شهروندان  استقبال  به  توجه  با  افزود:  خبر  این 
درآمدهای  امیدواریم  شده  اعمال  تخفیف های 
هزار   2 به  جاری  سال  در  مشهد  شهرداری  نقدی 
میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و شاهد تحقق 100 
درصدی بودجه نقدی شهرداری در سال 97 باشیم.

پیش بینی کسب 2هزار میلیارد تومان درآمد
در  گذشته  سال های  طول  در  اینکه  بیان  با  وی 
محقق  دلیل  به  مشهد  شهرداری  بودجه  اصــالح 
نشدن بودجه های نقدی در نظر گرفته شده همیشه 
مطرح  شهرداری  نقدی  بودجه  کاهش  درخواست 
شده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه درآمد نقدی 
شهرداری مشهد تاکنون از مرز 1800 میلیارد تومان 
به 2 هزار میلیارد  امیدواریم  پایان سال  تا  و  گذشته 
درخواست  بودجه  اصالح  در  امسال  برسد؛  تومان 

افزایش بودجه نقدی را خواهیم داشت.
استفاده  راستای  در  داد:  ادامــه  نائینی  خواجه 
برای  شده  گرفته  نظر  در  زمان  از  شهروندان  بیشتر 
تخفیف 24 درصدی پرداخت نقدی بدهی ها و صدور 
اسفند   10 گذشته  جمعه  مشهد  ،شهرداری  پروانه 

برای ارائه خدمت به شهروندان فعال بود.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با تاکید 
 24 تخفیف  از  استفاده  برای  شهروندان  اینکه  بر 
درصدی مصوبه شورای شهر تنها تا ساعت 18 امروز 
یکشنبه 12 اسفند فرصت دارند، تصریح کرد: این 
زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد لذا شهروندان 

از فرصت باقی مانده استفاده کنند.
های  تخفیف  آغاز  و  درصد  های 24  تخفیف  پایان   

20 درصدی
وی اضافه کرد: همچنین براساس مصوبه شورای 
شهر از دوشنبه 13 اسفند نیز تا پایان سال تخفیف 
شهروندان  نقدی  پرداخت های  برای  درصدی   20
بابت بدهی ها و صدور پروانه اعمال خواهد شد که با 
افزایش  و  اتفاقی که در کاهش تخفیف  به دو  توجه 
اعمال  آینده  ارزش منطقه ای در سال  نرخ دفترچه 
این  از  می کنیم  توصیه  شهروندان  به  شد  خواهد 

فرصت استفاده کنند.
توجه  نکته  این  به  باید  داد: شهروندان  ادامه  وی 
درصد   16 تنها  آینده  سال  برای  که  باشند  داشته 
تخفیف در نظر گرفته شده و در کنار آن نرخ دفترچه 

بانک  که  تورمی  نرخ  براساس  نیز  منطقه ای  ارزش 
یا  درصد   20 احتماال  که  کرد  خواهد  اعالم  مرکزی 

بیشتر خواهد بود محاسبه خواهد شد.
 کسب تندیس سیمین مدیریت مالی ایران توسط 

شهرداری مشهد
گفت:  مشهد  شهرداری  پشتیبانی  و  معاون مالی 
مدیریت  جایزه  دوره  نهمین  در  مشهد  شهرداری 
مالی ایران موفق شد تندیس سیمین این جشنواره 
را از آن خود کند. رضا خواجه نائینی افزود: در این 
دوره از جشنواره جایزه ملی مدیریت مالی ایران 114 
شرکت، موسسه، بانک و شهرداری حضور داشتند که 
پس از ارزیابی و داوری صورت گرفته توسط تیمی از 
برترین اساتید دانشگاه و نخبگان  مالی و حسابداری 
تندیس  دریافت  به  موفق  مشهد  شهرداری  کشور، 

سیمین این دوره شد.
ضمن  مشهد  شهرداری  پشتیبانی  و  مالی  معاون 
شورای  اعضای  همراهی  و  ها  حمایت  از  قدردانی 
کرد:  خاطرنشان  مشهد  شهردار  و  شهر  اسالمی 
تالش  مدیون  را  ملی  افتخار  و  جایزه  این  کسب 
ویژه  به  همکاران  تک  تک  نظر  دقت  و  وجدیت  ها 
همکاران پرتالش حوزه مالی در بخش های مختلف 

ابرسازمان شهرداری مشهد هستیم
مشهد  شهرداری  ذیحساب  و  مالی  امور  مدیرکل 
نیز پس از دریافت این جایزه ملی که طی مراسمی 
شد،ضمن  برگزار  تهران  در  سران  اجالس  سالن  در 

تبریک این رویداد بزرگ مالی برای مدیریت شهری 
مسیر  در  ای  حرفه  مالی  مدیریت  حمایت  مشهد، 
دستیابی به  جایگاه واقعی در شرکتها و سازمانها و 
و  ارزیابی  انجام خود  برای  ترغیب شرکتها  و  تشویق 
را  بهبود  های  زمینه  و  ضعف  و  قوت  نقاط  شناخت 
از اهداف این جشنواره خواند و یادآورشد: از دیگر 
ایجاد  به  توان  می  ملی  جایزه  این  برگزاری  اهداف 
فضای رقابتی مناسب و حرفه ای برای شرکت ها و 
مدیریت  از  راهبردی  تعریف  ایرانی،  های  سازمان 
به  دستیابی  جهت  در  سازمان  اقتصادی  و  مالی 
از شرکت ها  اهداف استراتژیک، معرفی و قدردانی 
و سازمانهای برتر در حوزه های مالی و اقتصادی و 
مدیران  موفق  تجربیات  تبادل  امکان  کردن  فراهم 

مالی اشاره کرد.
 9 از  مشهد  شهرداری  افزود:  آبادی  صالح  احمد 
دوره برگزاری این جشنواره در هفت دوره آن شرکت 
به کسب  این دوره موفق  در  داشته که خوشبختانه 

تندیس سیمین شد.

اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
گفت:  مشهد  شهر  ــورای  شـ
مــتــاســفــانــه وجـــود مــعــارضــات 
مخابرات  و  گاز  برق،  آب،  از  اعم  خدماتی  شبکه های 
از  آزادی  طبقاتی  پارکینگ  ــروژه  پ تا  شــده  سبب 

پیشرفت خوبی برخوردار نباشد.
به  اشاره  با  نــوروزی  احمد  امروز  صبح  گزارش  به 
آخرین وضعیت پارکینگ مجد اظهار داشت: عملیات 
از  پس  و  آغاز   92 سال  از  طبقه   3 پروژه  این  اجرایی 
از مصوبه شورای شهر،  مدتی متوقف شده بود؛ پس 
خوشبختانه  و  شده  سرگرفته  از  مجدد  عملیات  این 

پیشرفت خوبی نیز تاکنون داشته است.
مجد  طبقاتی  پارکینگ  پــروژه  در  افــزود:  نــوروزی 
مثال  عنوان  به  که  گیرد  قرار  مدنظر  باید  مسائلی 

می توان به ایجاد هماهنگی بین خریدهای کارفرما و 
اقداماتی که پیمانکار انجام داده اشاره کرد؛ از جمله 
فوریت  با  باید  که  بوده  برق  تامین  بحث  مسائل  این 

انجام شود تا به موقع به بهره برداری برسد.
با  ارتباط  استعداد  پارکینگ مجد  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  خاطرنشان  دارد  را  اطراف  پارکینگ های  سایر 
مسائل پدافند غیرعامل در این پروژه مورد توجه قرار 
نقش  خاص  مواقع  در  بیشتر  ایمنی  برای  و  گرفته 

به سزایی ایفا می کند.
پارکینگ  و  پایانه  اجرایی  عملیات  از  بازدید  به  وی 
وجود  متاسفانه  گفت:  و  اشــاره  آزادی  طبقاتی 
گاز  برق،  آب،  از  اعم  خدماتی  شبکه های  معارضات 
خوبی  پیشرفت  از  پــروژه  تا  شده  سبب  مخابرات  و 

برخوردار نباشد.

مشهد  چهار  منطقه  شهردار 
طرح  اجرای  راستای  در  گفت: 
استقبال از بهار 98، دو المان گل 

در تقاطع غیر همسطح فجر جانمایی می گردد. 
بهار  فرارسیدن  آستانه  در  افزود:  غالمی  غالمرضا 
98 و در راستای افزایش زیبایی بصری شهر و ارتقاء 
کاشت  بر  عالوه  شهروندان،  روحی  سالمت  سطح 
دائمی در سطح منطقه،  و  گسترده گل های فصلی 

دو المان گل نیز در حال اجراست.
المان ها در ضلع شمال  این  غالمی تصریح کرد: 
تشرف  مسیر  در  فجر  همسطح  غیر  تقاطع  جنوب  و 
های  گل  انواع  از  استفاده  با  رضوی،  مطهر  حرم  به 
 98 نــوروز  با  همزمان  تا  اجراست  حال  در  فصلی 
این  در  زائرین  و  شهروندان  برای  شادابی  و  طراوت 

محدوده به ارمغان بیاورد.
وی با بیان اینکه این المان ها با طرح های فرش 
گل و وردنه اجرا می گردد، خاطرنشان کرد: 67 هزار 
بوته گل فصلی در ساخت این المان ها استفاده می 

شود.
شهردار منطقه چهار مشهد یادآور شد: گونه های 
از گل هایی هستند  بنفشه و کاالنکوئه  مینا چمنی، 

که در این المان ها کاشته می شوند.
طرح  اجــرای  با  همزمان  داشــت:  اظهار  غالمی 
دائمی  و  بوته گل فصلی  432 هزار  بهار  از  استقبال 
آیلند  میادین،  ها،  بوستان  در  متنوع  های  گونه  با 
در  نهال  هزار   28 و  شود  می  کاشته  بلوارها  میانی 
هفته درختکاری )8 الی 15 اسفند( توزیع و کاشته 

خواهد شد. 

از  مشهد   8 منطقه  شهردار 
نقاشی  مترمربع   8000 اجرای 
 98 بهار  از  استقبال  در  ــواری  دی

خبر داد.
حجت فرقانی افزود: در آستانه سال 98 در راستای 
با  و  مشهد  مقدس  شهر  بصری  زیباسازی  ــداف  اه
نقاشی  زمینه  در  هنرمندان  پتانسیل  از  استفاده 
فضای  مبلمان  و  محیطی  تبلیغات  گرافیک،  دیواری، 
دیــواری،  نقاشی  از  استفاده  با  شده  تالش  شهری 
فضای مناسب بصری را برای مجاوران و زائران حضرت 
رضا)ع( به ارمغان آوریم. وی ادامه داد: این امر سبب 
شده تا از دیوار نویسی های غیرمجاز و نازیبا و زدودن 
و  شده  جلوگیری  شهر  سطح  در  بصری  آلودگی های 
زیبایی و لطافت بصری را به شهر؛ و لبخند رضایت را بر 

صورت شهروندان بنشانیم.
شهردار منطقه 8 مشهد با اشاره به اهداف شهرداری 
برای ایجاد فضای فرهنگی و مذهبی متناسب با آداب 
و رسوم شهروندان اشاره کرد: اغلب این نقاشی ها در 
به  مشرف  معابر  و  منطقه  سطح  در  پرتردد  مکان های 
شهدا،  میدان  نظیر  شهر  مرکز  و  رضوی  مقدس  حرم 
پایانه  و  خرداد   15 میدان  خمینی)ره(،  امام  خیابان 

مسافربری و میدان شریعتی اجرا شده است.
راستای  در  طرح ها  این  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
رفع آلودگیهای بصری و ایجاد آرامش ذهنی شهروندان 
کرد:  نشان  خاطر  است  شده  گردیده  اجرا  منطقه  در 
امیدواریم توانسته باشیم گامی در جهت ایجاد روحیه 
رضایت مندی  و  روانــی  بهداشت  شــاداب،  و  نشاط  با 

شهروندان در شهر امام مهربانی ها برداشته باشیم.

اجرای 8000 مترمربع نقاشی دیواری در استقبال از بهار 98جانمایی دو المان گل در تقاطع غیر همسطح فجر در منطقه 4پایانه و پارکینگ طبقاتی آزادی مشهد از پیشرفت مطلوبی برخوردار نیست

سرویس در شهر

حسن نوری در مراسم تجلیل از قهرمان المپیکی دوچرخه سواری استان خبر داد

احداث موزه قهرمانان ورزش استان با حمایت شهرداری
کوتاه از ورزش استان

در  مشهد  شهرداری  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاونت 
تور  سواری  دوچرخه  المپیک  قهرمان  از  تجلیل  مراسم 
اسپانیا از تاسیس و راه اندازی موزه ورزشکاران و قهرمانان 

استان با حمایت شهرداری خبر داد. 
به گزارش خبرنگار »صبح امروز« مراسم تقدیر و تجلیل 
آسیا و جهان  بنا قهرمان دوچرخه سواری  از محمدرضا 

برگزار شد.  
معاونت تربیت بدنی و سالمت شهرداری مشهد ضمن 
هیئت،  رئیس  زحمات  و  تالش ها  از  تجلیل  و  تقدیر 
استان گفت:  پیشکسوتان دوچرخه سواری  و  قهرمانان 
و  جوان  قهرمانان  و  ورزشکاران  میان  جمع  در  حضور 
پیشکسوت دوچرخه سواری استان افتخار بزرگی است.   

حسن نوری با اشاره به تهیه شناسنامه و بانک اطالعاتی 
قهرمانان ورزش استان افزود: به منظور حمایت از قهرمانان 
و تالشگران عرصه ورزش خراسان رضوی مجموعه چاپی 
اندیشه ورز )بیوگرافی و اطالعات جامع قهرمانان ورزش 
استان( را توسط کارشناسان حرفه ای ورزش در دست تهیه 
داریم که امیدواریم طی 6 ماه اول سال آینده این مجموعه 
تکمیل و در اختیار عالقه مندان، نویسندگان، کارشناسان 

ورزش، قهرمانان و مدیران هیئت های ورزشی قرار گیرد.  
عنوان  به  رضــوی  خراسان  استان  قهرمانان  از  وی 
شناسنامه ورزش استان یاد کرد و گفت: شهرداری به پاس 
قدردانی از زحمات این عزیزان موزه ورزش استان را برای 
حفظ آثار و معرفی عملکرد قهرمانان ورزشی به نسل جدید 

در سال آینده راه اندازی خواهد کرد. 
 شرکت تعاونی پیشکسوتان 

در ادامه این نشست صمیمی که هر ماه در منزل یکی 
از قهرمانان و پیشکسوتان دوچرخه سواری استان برگزار 
گفت:  استان  ســواری  دوچرخه  هیئت  رئیس  می شود 
براساس برنامه ریزی که در هیئت انجام شد مراسم تجلیل 
از پیشکسوتان و سرکشی جهت جویای احوال و خدا قوتی 
به آنان طی ماه های گذشته با حضور در جمع میان 15 نفر 
از پیشکسوتان استان برگزار شد که با توجه به اتمام دوره، 
تجلیل از قهرمانان را برنامه ریزی کردیم که در اولین اقدام 
مراسم در منزل محمدرضا بنا قهرمان چند دوره مسابقات 

دوچرخه سواری  کشور و آسیا برگزار شد.  
تعاونی  تشکیل  از  ادامـــه  در  ــه  ــان ــه روزب مــهــدی 
گفت:  و  داد  خبر  استان  سواری  دوچرخه  پیشکسوتان 
در جهت سرمایه گذاری و حمایت های مالی از قهرمانان 
تعاونی  شرکت  داریم  بنا  پیشکسوتان  و  دوچرخه سواری 
اندازی و در پی آن در  پیشکسوتان دوچرخه سوار را راه 

صدد احداث هتل و مجموعه پیست ورزشی مدرن را در 
برنامه های آتی پیش بینی کرده ایم که امیدواریم با حمایت 

مسئوالن وقت ورزشی استان به انجام برسد.  
وی با تاکید بر این که محمدرضا بنا برگ زرین و یادگار 
کرد:  نشان  خاطر  است  استان  سواری  دوچرخه  ورزش 
محمدرضا بنا به همراه ناصری 2 نماینده خراسان رضوی 
در مسابقات آسیایی افتخارات بزرگی برای استان کسب 

کردند.  
 خانه تکانی در هیئت 

امیر یزدان فر رئیس اسبق هیئت  این مراسم  ادامه  در 
دوچرخه سواری استان نیز گفت: امروز شاهد خانه تکانی 
در هیئت هستم و بسیار خوشحالم که جامعه دوچرخه 
و  می گذارد  سر  پشت  را  خوبی  روزهــای  استان  سواری 
افتخاراتی که توسط جوانان ورزشکار نیز کسب شده نشان 
دهنده توسعه و رونق هیئت دوچرخه سواری استان در 

جمع مدعیان است. 
انسجام،  هرجا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
موفقیت  باشد  حاکم  دوستی  و  وحدت 
دور از دسترس نیست گفت: در گذشته 
شرایط  با  ــواری  س دوچرخه  قهرمانان 
سخت و دشواری به تمرین می پرداختند 
مقدس  دفــاع  سال  هشت  جریان  در  و 
میادین  در  را  اسالمی  جمهوری  پرچم 
از  امــروز  و  ــد  آوردن اهتزار در  به  ورزشــی 
انتظار  دانشور  مانند  به  جوان  قهرمانان 

داریم که راه این قهرمانان را ادامه دهند.
امیر یزدان فر در ادامه با اهدای هدیه ای 
به محمد دانشور جوان شایسته دوچرخه 
تالش های  و  زحمات  از  استان  سواری 

جواد  صمیمی  نشست  این  ادامه  در  کرد.  قدردانی  وی 
مهمان نواز یکی از پیشکسوتان درباره سجایای اخالقی بنا 
مطالبی ارائه کرد و گفت: امیدواریم با همکاری شهرداری 
و شورای شهر که انصافا نقش بسزایی در رشد و توسعه 
ورزش در استان را ایفا کرده اند راه پیشرفت و حمایت از 

قهرمانان ورزشی هموار شود.  
 اول سیب بخورید 

قهرمان  و  پیشکسوت  ــر  ــگ دی ــری  ــاص ن محمد 
از  بخشی  به  مراسم  این  در  نیز  آسیا  دوچرخه سواری 
خاطرات شیرین و تلخ دوران ورزش قهرمانی خود پرداخت 
و گفت: محمدرضا بنا یکی از استعدادهای خاص ورزش 
دوچرخه سواری بود و امروز شاهد شکوفایی نسلی دیگر 
به نام دانشور هستیم که امیدوارم برای رسیدن به پله های 
ترقی استوار و محکم گام بردارد. وی در ادامه به مقایسه 
دانش علمی مربیان گذشته و حال پرداخت و گفت: در 
گذشته مربیان  به ورزشکاران می گفتند 
اینکه  یا  و  نخورید  آب  در حین مسابقه 
امروز  اما  بعد گالبی  بخورید  اول سیب 
مربیان علمی می گویند در حین مسابقه 
اسبق  قهرمان  بخورید.   فـــراوان  آب 
در  کرد:  تصریح  آسیا  دوچرخه سواری 
سطح  در  مربیان  علمی  دانش  گذشته 
تکنولوژی  امروز  اما  بود،  پایینی  بسیار 
و  است  شده  ورزش  وارد  تغذیه  علم  و 
راه های  علمی  صورت  به  ما  قهرمانان 
ناصری  می کنند.    طی  را  موفقیت 
گفت: در گذشته ما برای تمرین مسیر 
120 کیلومتری مشهد- نیشابور را رکاب 
می زدیم تا برای برگزاری مسابقات رسمی 

آماده باشیم به طوری که ماهیچه های ما می بست اما امروز 
پیست های حرفه ای و سالن های مجهز همراه با رژیم های 
غذایی و تغذیه ورزشکاران نکات مهمی است که توسط 

مربیان حرفه ای کنترل می شود. 
وی تصریح کرد: امروز دوچرخه های حرفه ای و بسیار 
در  حالیکه  در  دارد  قــرار  ورزشــکــاران  اختیار  در  سبک 
از  نیمی  که  بود  سنگین  آنقدر  دوچرخه ها  وزن  گذشته 
توان و انرژی ما را در هنگام رکاب زدن در مسیرهای صعب 
به  این شرایط سخت عشق  با همه  اما  العبور می گرفت 

دوچرخه سواری بود که از پا نمی افتادیم. 
ناصری خاطرنشان کرد: دو ماه در اردو تیم ملی همانند 
شوالیه ها تمرین می کردیم و در جمع میان 60 دوچرخه 
سوار به دلیل کمبود اعتبار مالی و همچنین عدم وجود 

حامی مالی فقط 6 نفر به مسابقات ملی اعزام می شد. 
وی همچنین گفت: در یکی از مسابقات تور جنگل با 

نفر دوم 13 دقیقه فاصله داشتم به طوری 
اینکه  برای  ورزشکاران  دیگر  شنیدم  که 
کنند  سد  را  من  حرکت  جلوی  بتوانند 
در حال برنامه ریزی برای زمین زدن من 
هستند که به خواست خدا به هدف خود 

دست پیدا نکردند. 
 دوچرخه سواری بانوان 

محمدرضا بنا در ادامه گفت: با تبریک 
والدت حضرت فاطمه)س( و تبریک روز 
زن از زحمات همسرم که در طول حضور 
در مسابقات ورزشی یاور و یاورم بود تشکر 
دو  از  همچنین  و  می کنم  قــدردانــی  و 
دخترم که هر دو دوچرخه سوار و قهرمان 
استان می باشند و همین روزها در انتظار 

تولد اولین نوه خود می باشم. 
وی در خصوص توجه به دوچرخه سواری بانوان گفت: 
از اینکه بانوان به این باور رسیده اند که می توانند با رعایت 
شئونات اسالمی در جمع میان دوچرخه سواران هم پای 
بردارند  قدم  استان  برای  افتخار  کسب  سوی  به  آقایان 
جای خوشحالی است.   با توجه به اینکه بانوان دوچرخه 
سوار با پوشش مناسب در معابر شهری با دوچرخه تردد 
می کنند این فرصت مناسب را باید به فال نیک گرفت تا 
دروازه های موفقیت در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی 
استان و حتی ملی بر روی آنان نیز باز شود. پیست های 
دوچرخه سواری در سالن ها برای بانوان تجهیز شده است. 
دوچرخه  برای  فضاهایی  بوستان ها  برخی  در  همچنین 

سواری بانوان احداث شده است.  
 خاطره شیرین 

به خاطرات  اشاره ای  مراسم  این  در  نیز  بنا  محمدرضا 
دوران قهرمانی خود کرد و گفت: برای اولین بار در سال 
جوان  یک  اینکه  وجود  با  اراک  تور  مسابقات  در   1367
ناشناخته بودم در جمع میان دوچرخه سواران حرفه ای 
از جمله زنگی آبادی به مقام قهرمانی دست پیدا کردم و 
این موفقیت سبب شد دروازه های پیروزی و عالقه به ادامه 

دوچرخه سواری بر روی من باز شود.  
 خاطره تلخ 

قهرمان اسبق المپیک تور اسپانیا همچنین به خاطره ای 
تلخ از مسابقات خود پرداخت و گفت: در مسابقات آسیایی 
چین به محض اینکه استارت مسابقه زده شد با سرعت از 
جمع مدعیان عبور کردم به طوری که یک دور کامل از آنان 
پیش افتادم اما با توجه به اینکه مربیان شرایط مسابقه را 
نمی دانستند و سیستم نتوانست یک دور اضافه من را ثبت 
کند از دور مسابقه حذف شدم.  در خاتمه این مراسم ضمن 
قدردانی از مهمان نوازی و پذیرایی خانواده محمدرضا بنا 
یزدان فر  امیر  و  از سوی هیئت  هدایایی 
به پاس قدردانی از زحمات این قهرمان 
مراسم  این  شد.در  اهدا  وی  به  المپیک 
حسن نوری معاونت تربیت بدنی و سالمت 
شهردرای مشهد، مهدی روزبهانه رئیس 
یزدان فر  امیر  ســواری،  دوچرخه  هیئت 
سواری  دوچرخه  هیئت  اسبق  رئیس 
استان، مجید روح پرور دبیر هیئت، فرامرز 
پیشکسوتان،  کمیته  مسئول  صفایی 
پیشکسوتان  قهرمان  مهمان نواز  جواد 
پیشکسوت  نــاصــری  محمد  کــشــور، 
دوچرخه سواری، محمد دانشور قهرمان 
جوان دوچرخه سواری آسیا و جمع کثیری 
از پیشکسوتان و مربیان هیئت برگزار شد. 

سرویس ورزش 

سرویس ورزش 

ــرداران  س یــادواره  رقابت های  دوره  هشتمین 
شهید کشور با حضور پیشکسوتان فوتبال در قالب 
شهید  و  بروجردی  شهید  کــاوه،  شهید  تیم های 

هادی در استادیوم امام رضا)ع( مشهد برگزار شد.
به  تیم  سه  از  بزرگی  ستاره های  رقابت  این  در 
میدان رفتند و دیدار ها در سه  وقت 30 دقیقه ای 
برگزار شد که بین این نیمه ها از 50 فرزند شهید 

مدافع حرم تقدیر به عمل آمد.
در اولین نیمه این مسابقه پیشکسوتان استقالل 
گل  با  خراسان  پیشکسوتان  مقابل  پرسپولیس  و 

دقیقه 24 جواد کاظمیان به پیروزی رسیدند.
بر   2 نتیجه  با  ملی  تیم  پیشکسوتان  ادامــه  در 
درنیمه  و  رسید  پیروزی  به  خراسان  تیم  مقابل   1
پیشکسوتان  با  ملی  تیم  پیشکسوتان  پایانی، 
سرخ آبی به نتیجه مساوی یک بر یک دست یافتند.

تیم  قالب  در  ملی  تیم  پیشکسوتان  پایان  در 

شهید بروجردی با مربیگری پرویز مظلومی و ناصر 
ابراهیمی  به عنوان قهرمانی این رقابت ها رسید.

و  پرسپولیس  پیشکسوتان  تیم  همچنین 
در  ترتیب  به  خراسان  پیشکسوتان  و  استقالل 
گرفتند.  قرار  رقابت ها  این  سوم  و  دوم  جایگاه 
ملی  قهرمانان  سازمان  رییس  حقوردی  سعید 
ورزش ایران بیان داشت: همایش ملی از کرامت 
تا شهادت در قالب تورنمنت فوتبال جام سرداران 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  همت  به  کشور  شهید 
ورزش  قهرمانان  ملی  سازمان  و  رضوی  خراسان 
تربیت بدنی  و  مشهد  شهرداری  مشارکت  با  ایران 

آستان قدس رضوی برگزار شد.
و  ایثار  فرهنگ  ترویج  ــزوم  ل بر  تاکید  با  وی 
شهادت گفت: در پایان این رقابت، قهرمانان ملی 
شهید  ســرداران  خانواده  به  را  خویش  جام های 

کاوه، بروجردی و هادی اهدا کردند.

خبر
تورنمنت فوتبال در مشهد پایان یافت

همایش علمی پژوهشی و مسابقات آمادگی جسمانی بانوان استان برگزار شد خبر

خبرخبر

خبر

روزبهانه: بنا داریم 
شرکت تعاونی 

پیشکسوتان 
دوچرخه سوار را راه 

اندازی و در پی آن 
در صدد احداث هتل 

و مجموعه پیست 
ورزشی مدرن را 

در برنامه های آتی 
پیش بینی کرده ایم

,,
بنا: پیست های 

دوچرخه سواری در 
سالن ها برای بانوان 

تجهیز شده است، 
همچنین در برخی 

بوستان ها فضاهایی 
برای دوچرخه 

سواری بانوان احداث 
شده است

,,

هشتمین دوره رقابت های یادواره سرداران شهید کشور به روایت تصویر
عکس:عادل یل
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مفقود

ی
مفقود

ی
مفقود

برگ سبز خودرو سواری هاچ بک سیستم چری تیپ  TICCO 5-CVT مدل 1395 به شماره پالک
 NATCBATL 8 G 1003390 و شماره شاسی MVM 484 FTAG 003167 434 ن 25 ایران 36  شماره موتور 

به نام محمد جهانشیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مجوز حمل سالح و مهمات شکاری ساچمه زنی ته پر تک لول کالیبر 12 مدل کوسه ساخت ایران به شماره سالح 
11804389 بنام محمدرضا حسینی قره چماق فرزند غالمرضا به شماره ملی 0732123054 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد.

 W2N -125 A 1053050 برگ سبز موتور سیکلت آسمیک مدل 1391 به شماره پالک 27783 - 767  شماره موتور
و شماره بدنه N 2 W 125 G 9112104 به نام حمیرا جان محمدی سردابی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد.

 خبر یک نماینده از رصد شدن 
ای میل های ظریف

ایسنا نوشت: علیرضا رحیمی در صفحه شخصی خود 
در توییتر نوشت: متن �� ایمیل �� محرمانه دکتر �� ظریف 
�� به �� رئیس جمهور �� چگونه رصد و منتشر شد؟ایسنا 
نوشت: علیرضا رحیمی در صفحه شخصی خود در 
توییتر نوشت: متن �� ایمیل �� محرمانه دکتر �� ظریف �� 

به �� رئیس جمهور �� چگونه رصد و منتشر شد؟
 دکتر ظریف، می داند ایمیلش به رئیس جمهور و متن 
�� محرمانه �� �� استعفا��یش، �� شنود �� شده و در سایت ها 
هم  چون  نمی گوید  چیزی  اما  است،  شده  منتشر 

عادت کرده وهم دنبال حاشیه نیست.
نکاتی  ظریف  با  امید  نمایندگان  ــروز  ام ــدار  دی  در 

شنیدنی در سخنانش بود.
ایرنا از قول یک منبع آگاه: رییس 
جمهور و وزیران ارتباط ایمیلی ندارند

اظهارات  جمهوری  رییس  دفتر  در  آگاه  منبع  ک 
استعفای  شدن  شنود  دربــاره  مجلس  نماینده  یک 
ایمیلی وزیر امور خارجه به رییس جمهور را تکذیب 
امور  وزیر  و  جمهور  رییس  بین  اساسا  گفت:  و  کرد 
ایمیلی  ارتباط  دولت  هیات  اعضای  سایر  و  خارجه 
برقرار نیست.این اظهار نظر در واکنش به حرف های 
علیرضا رحیمی بیان شده است. این نماینده مجلس 
اظهارات امروز وزیر امور خارجه دردیدار برخی اعضای 
فراکسیون امید را 'شنیدنی' توصیف کرد. در پاسخ به 
این اظهارات، یک منبع آگاه در دفتر رییس جمهور به 
خبرنگار سیاسی ایرنا گفت:اصال بین رییس جمهور و 
اعضای هیات دولت ارتباط ایمیلی برقررا نیست و لذا 
با  شنود شدن ایمیل اساسا صحت ندارد. این منبع 
اشاره به توییت رحیمی درباره 'ایمیل محرمانه' گفت: 
طبقه  دارای  و  محرمانه  مکاتبه  هیچ  دردولت  اصوال 

بندی از طریق ایمیل منتقل نمی شود.
 افزایش 20 درصدی حقوق ها در سال 

98 پلکانی است
اشتغال  و  تولید  فراکسیون  رئیس  کاتب،  غالمرضا 
بر  باید  افزایش حقوق ها در سال 98  مجلس گفت: 
پلکانی  روش  به  و  ششم  برنامه  قانون  احکام  اساس 
ضریب  با  حقوق  افزایش  بر  عالوه  اگر  دولت  باشد. 
20 درصد برای اقشاری که درآمد زیر 3 میلیون تومان 
دریافت می کنند، حکم دیگری الزم داشته باشد، ما 
آمادگی داریم در کمیسیون تلفیق بودجه مجوز الزم 

را صادر کنیم.

 CFT با تصمیم مجمع، پالرمو و 
همزمان بررسی خواهند شد

امنیت  کمیسیون  رئیس  فالحت پیشه،  حشمت ا... 
برای  تشخیص  مجمع  امروز  جلسه  در  گفت:  ملی 
نگرفت،  صورت  محتوایی  بحث  اصالً  پالرمو  بررسی 
بر  مبنی  پیشنهاد مطرح شد  یک  که  بود  این  بحث 
با یکدیگر  پالرمو به لحاظ فنی  CFt و  اینکه، چون 
ارتباط دارند و هر دو هم در ارتباط با FatF هستند، 
بحث CFt هم در مجمع باز شود. در مجمع تصمیم 
صورت  پالرمو  مورد  در  رأی گیری  فعالً  شد  گرفته 
نگیرد و بحث CFt هم باز بشود تا در آینده بتوانیم 
 CFt تصمیم مشخصی اتخاذ کنیم. درباره پالرمو و
رفراندوم برگزار نخواهد شد. مجمع پیشنهاد تعویق 
در رای گیری پالرمو را داد، دولت و مجلس هم قبول 
منفی  پالرمو  درباره  همچنان  مجمع  فضای  کردند. 

است.
 بانک های وابسته به نیرو های مسلح 

در بانک سپه ادغام می شوند
اطالع  به  کرد:  اعالم  ای  اطالعیه  در  مرکزی  بانک 
عموم هموطنان گرامی می رساند، بر اساس مصوبات 
هماهنگی  عالی  ــورای  ش و  اعتبار  و  پول  ــورای  ش
اقتصادی )سران سه قوه( در ارتباط با ادغام بانک ها 
و موسسه اعتباری وابسته به نیرو های مسلح در بانک 
سپه، این مهم با اتخاذ تمهیدات مناسب و اطمینان 
سهامداران،  سپرده گذاران،  مشتریان،  برای  بخش 
پس  و  گرفته  قرار  مد نظر  ذینفعان  سایر  و  کارکنان 
حضور  با  گسترده  کارشناسی  بررسی های  انجام  از 
جامع،  برنامه ای  ذی ربط،  دستگاه های  نمایندگان 
هماهنگ و مؤثر در مسیر اصالح نظام بانکی کشور و 
ساماندهی بازار پول تدوین شده است.بانک مرکزی 
در اطالعیه ای اعالم کرد: به اطالع عموم هموطنان 
و  پول  شورای  مصوبات  اساس  بر  می رساند،  گرامی 
)سران  اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای  و  اعتبار 
موسسه  و  بانک ها  ــام  ادغ با  ارتباط  در  قــوه(  سه 
سپه،  بانک  در  مسلح  نیرو های  به  وابسته  اعتباری 
این مهم با اتخاذ تمهیدات مناسب و اطمینان بخش 
برای مشتریان، سپرده گذاران، سهامداران، کارکنان 
انجام  از  پس  و  گرفته  قرار  مد نظر  ذینفعان  سایر  و 
بررسی های کارشناسی گسترده با حضور نمایندگان 
و  هماهنگ  جامع،  برنامه ای  ذی ربط،  دستگاه های 
مؤثر در مسیر اصالح نظام بانکی کشور و ساماندهی 
بازار پول تدوین شده است. بر این اساس، با هدف 
متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت بانک های انصار، 

مؤسسه  و  اقتصاد  مهر  ایرانیان،  حکمت  قوامین، 
و  ثبات  با  واحد  بانک  یک  قالب  در  کوثر  اعتباری 
خانواده  به  بهتر  خدمات  ارائه  منظور  به  و  کارآمدتر 
مؤسسه  و  بانک ها  مردم،  عموم  و  مسلح  نیرو های 
نخستین  عنوان  به  سپه  بانک  در  یادشده  اعتباری 
در  دولتی  معتبر  بانک های  از  یکی  و  ایرانی  بانک 

عرصه بانکداری کشورمان ادغام می شوند.
 سال 98 چند تعطیلی رسمی داریم؟

 1:28:27 ساعت  شمسی،  هجری   1398 سال 
با  مقارن  شمسی  هجری  فروردین   1 پنجشنبه  روز 
14 رجب 1440 هجری قمری و 21 مارس 2019 
جمعه   52 آینده  سال  شد.  خواهد  تحویل  میالدی 
داشت.  خواهیم  رسمی  تعطیل  هم  روز   25 و  دارد 
تعطیلی  بیشترین  آبان  و  خرداد  فروردین،  ماه های 
ماه های  عــوض  در  و  ــت  داش خواهیم  را  رسمی 
هیچ  جمعه  روز هــای  جز  به  دی  و  آذر  اردیبهشت، 

تعطیلی رسمی نداریم.
کدخدایی: از برگزاری رفراندوم درباره 

پالرمو و CFT هراسی نداریم
در نشست  امروز  از ظهر  پیش  عباسعلی کدخدایی 
خبری با خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درخصوص 
اینکه  و   FatF لوایح  درباره  رییس جمهور  سخنان 
با این لوایح موافق است،  وی گفت شورای نگهبان 
الیحه  دو  شنیده ام.  را  ایشان  سخنان  من  گفت: 
برگردانده شد.  به مجلس  ایراداتی  با   CFt و  پالرمو 
مشکالت  ولی  شد  حل  مجلس  در  پالرمو  ایــرادات 
در  بــود.  مانده  باقی  آن  به  نسبت  نظارت  هیات 
در  که  نشد  حل  ما  عمده  مشکالت  هم   CFt مورد 
برگزاری  طرح  درباره  وی  است.  مجمع  دستورکار 
همه پرسی در مورد FatF هم اظهار داشت: کسی 
مجامع  که  زمانی  تا  ولی  ندارد  رفراندم  از  هراسی 
و  نداده اند  انجام  را  خودشان  وظایف  هنوز  قانونی 
را  انجام کار خود هستند، طرح همه پرسی  مشغول 

ضروری نمی دانیم.
 توقعات مردم از شورای شهر برآورده 

نشده است
گفت:  تهران  شهر  شورای  رییس  هاشمی  محسن 
و حدودا  بی سابقه  آرایی  با  انتخابات 96،  در  مردم 
را  شورا  در  خود  نمایندگان  قبل  دوره های  برابر  سه 
برآورده  تاکنون  مردم  توقعات  اما  کردند،  انتخاب 
ناطق  روحانی،  خاتمی،  نظیر  بزرگانی  است.  نشده 
نوع  یک  نماد  خمینی  حسن  سید  جناب  و  نوری 
بر میانه روی است، هستند که  نگرش را که مبتنی 

رفسنجانی  ا... هاشمی  آیت  تداوم حرکت  نوعی  به 
در انتخابات سال 1392 و 1394 بود، اگر این تفکر 
تداوم  قدرت  در  کند  حفظ  را  مردم  اعتماد  بتواند 

می یابد. / مهر
 واکنش آملی الریجانی به سخنان 

روحانی درباره مجمع تشخیص
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این که 
»ده بیست نفر نمی توانند برای عموم مردم تصمیم 
بگیرند« مغالطه آمیز است و تعجب می کنم از آقای 
هم  حقوقی  مسائل  به  نسبت  که  جمهور  رئیس 
مطلع است ، چرا اینگونه سخن می گوید؟آیت ا... 
به جایگاه مجمع تشخیص  اشاره  با  آملی الریجانی 
از  برخاسته  مهم  نهاد  یک  عنوان  به  نظام   مصلحت 
قانون اساسی که انتخاب اعضا و نحوه اداره جلسات 
قانون  همان  دوازده  و  یکصد  اصل  اســاس  بر  آن 
است گفت : چرا مسئول عالی مقام نظام جمهوری 
اساسی  قانون  پاسدار  خورده  سوگند  که  اسالمی، 
باشد، باید این طور صحبت کند؟ اوال اعضای مجمع 
، ده بیست نفر نیستند و این یک سخن خالف است 
، دوم آنکه اگر یک نفر در قانون اساسی اختیارات و 
مسئولیت هایی دارد مانند خود رئیس جمهور، آیا در 
هر موردی به آرای عمومی مراجعه می کند؟ اعضای 
دولت و وزرا که با رای با رای مستقیم مردم انتخاب 
تصمیم  خواهند  می  که  مورد  هر  در  آیا   ، اند  نشده 
در  این  کنند؟  می  مراجعه  عمومی  آرای  به  بگیرند 
از موارد تصمیماتی هم  حالی است که در بسیاری 
که می گیرند به اتفاق آرا هم نیست ، پس باید گفت 
تصمیم  ملت  یک  برای  دولت  در  نفر  بیست   ، ده 

می گیرند؟
کرد  تصریح  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
برای  توانند  نمی  نفر  بیست  »ده  که  سخن  این   :
مغالطه  سخن  واقعا  بگیرند«  تصمیم  مردم  عموم 
آمیزی است و تعجب می کنم از آقای رئیس جمهور 
، چرا  است  به مسائل حقوقی هم مطلع  نسبت  که 

اینگونه سخن می گوید؟
 روایت الریجانی از تماس با ظریف بعد 

از استعفا
که  بود  فردا  صبح  نشدم.  ماجرا  متوجه  شب  من 
به  می خواستم  وقتی  یعنی  دادند.  اطالع  بنده  به 
مجلس بیایم، اطالع دادند که چنین اتفاقی افتاده 
نداشتم  خبر  ماجرا  کیفیت  از  چندان  هم  من  که 
آقای  به  بنابراین  ایشان استعفا کرده است؛  که چرا 
ظریف زنگ زدم، اما ایشان تلفن را پاسخ نمی گفت؛ 

بنابراین موفق نشدم تا قبل از اینکه به مجلس بروم، 
بعدش  حال  هر  به  دهــم.  انجام  خاصی  پیگیری 
و  بودم  مجلس  غروب  تا  و  کردم  پیگیری  را  موضوع 
شب  شیفت  یعنی  شیفت،  سومین  کار  که  وقتی  تا 
مجلس تمام شد، پیگیری کردم، اما هنوز هم هر چه 
با خود آقای ظریف تماس می گرفتم، ایشان جواب 
نمی داد که احتماال )با خنده( عمدی داشته اند که 
شیفت  اتمام  از  پس  اما  ندهند.  جواب  را  تلفن ها 
دقیقه ای   20 حدود  و  گرفتم  تماس  ایشان  با  شب 
بنده هم  را گفتند.  هم صحبت کردیم که دالیلشان 
چگونه  که  کردم  تاکید  و  کرده  عرض  توصیه هایی 
فعلی  شرایط  در  چراکه  شود؛  حل  مشکل  این  باید 
برخی  به  آن هم  از  بعد  نیست.  به مصلحت  چندان 
گویا  که  کنند  پیگیری  را  موضوع  که  گفتم  دوستان 
همان شب با ایشان جلسه ای گذاشتند که منجر شد 
به همین مساله که نامه ای نوشته شود و مشکل حل 
می توانست  نظرم  به  اما  گذشت،  حال  هر  به  شود. 

طور دیگری باشد.
 افزایش ۵ میلیون تومانی حقوق 

نجومی بگیران 
حاجی بابایی رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس در 
گفتگو با تسنیم: تصویب افزایش 20 درصدی برای 
تمام حقوق بگیران یک ظلم آشکار و به ضرر افرادی 
است که حداقل حقوق را دریافت می کنند و معلمان 
نیز جزو این گروه هستند. برخی نمایندگان مجلس 
معتقدند که افزایش 20 درصدی حقوق باید شامل 
تمام افراد باشد؛ در این مسیر، پایین ترین حقوق که 
یک میلیون و 250 هزار تومان است با افزایش 250 
یک  به  حقوق  میزان  و  می شود  مواجه  تومانی  هزار 
میلیون و 500 هزار تومان می رسد و باالترین حقوق 
درصد   35 احتساب  با  است  تومان  میلیون   30 که 
تومانی  هزار   800 و  میلیون   4 افزایش  با  مالیات 
مواجه و میزان حقوق به 34 میلیون تومان می رسد!

وزیر دولت احمدی نژاد: دور زدن 
تحریم یعنی استفاده از روش های و 

غیرشفاف و فساد و رانت 
اصوال  گفت:  صمت  اسبق  وزیر  غضنفری  مهدی 
تحریم،  زدن  دور  راه حــل هــای  اصــلــی  ویــژگــی 
مکرر  تغییرات  حتی  و  بودن  پوششی  و  پنهان کاری 
اینکه  بــرای  است  دستورالعمل ها  و  بخشنامه ها 
راهکار ها لو نرود. این چنین فضایی، یک فضای به 
اقتصادی  فساد  ویروس های  برای  مساعدی  شدت 
است که به شکل های مختلفی از جمله رانت و فساد، 

را  کار  این دست،  از  و مواردی  منابع ملی  هرز رفت 
خیلی خیلی سخت می کند. از یک سو تحریم ها را 
باید دور زد تا وفور کاال باشد و تداوم و استمرار خط 
تولید را شاهد باشیم و از سوی دیگر، روش هایی را 
تا به هدف برسیم. این روش ها قطعا  به کار بگیریم 
اگر بخواهیم  نیست. درست در همین موقع  آشکار 
اتفاقاتی  که  باشیم  رانت ها  این  شکل گیری  نگران 
سخت  خیلی  خیلی  کار  ندهد،  رخ  فساد  حوزه  در 

می شود. / مهر
 حمایت اصالح طلبان از رئیسی 

مشکوک است
الدین  شهاب  قلم  به  مطلبی  در  شــرق  روزنــامــه 
با  مالقات  از  معروفی  عباس  خاطرات  طباطبایی 
بازگو  را  تهران  دادستان  مقام  در  رئیسی  ابراهیم 
می کند که سراسر تعریف و تمجید از رئیسی است و 
حتی تأکید بر خوش تیپی آخوند جوان دهه هفتاد 
دارد. حتی از قول فاضل میبدی می نویسد که »من 
رفتارش  ندیده ام.  رئیسی  آقای  از  بدی  االن چیز  تا 
روحیه  اصالً  و  بود  مالیم  مردم  با  زمان  آن  در  هم 
به  هم  دیگری  یادداشت  شرق  نداشت.«  خشنی 
قلم نعمت احمدی دارد که رئیسی را گزینه مناسب 
دستگاه قضا می داند. سؤالی که برای هر مخاطبی 
همان  این  آیا  که  است  این  می آید،  پیش  طبیعتًا 
و  تندرو  را  او   96 انتخابات  در  که  نیست  رئیسی ای 
خشن و حامی اعدام شکنجه معرفی کردید؟! چطور 
و  رأفت  و  مهربانی  از  و  شدند  رئیسی  حامی  ناگاه 
نیست  روشــن  می نویسند؟  یادداشت  او  عطوفت 
اصالح طلبان در شرق چه نقشه ای در سر دارند که 
ناگاه از مخالفان سرسخت رئیسی تبدیل به حامیان 

او شدند؛ همه چیز مشکوک است! /روزنامه جوان

منبع/تابناک

میز خبر
خبر یک نماینده از رصد شدن ای میل های ظریف /  بانک های وابسته به نیرو های مسلح در بانک سپه ادغام می شوند
واکنش آملی الریجانی به سخنان روحانی درباره مجمع تشخیص / افزایش ۵ میلیون تومانی حقوق نجومی بگیران

512/1اداره 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  هیات   1397/11/9-139760306015009331 شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای نورالدین یوسفی 
سنگانی بشماره شناسنامه 5667 و کد ملی 0748396330 صادره از تایباد فرزند اله رسان  در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
163/20مترمربع پالک شماره 1632 و 2737 فرعی از 251-اصلی واقع درخراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از 
محل تمامت مالکیت متقاضی و قسمتی از پالک ها)مقدار 63/44 متر مربع  از پالک 2737 فرعی و مقدار 99/76 مترمربع از پالک 
1632   فرعی می باشد ( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم 

نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/12 ، نوبت دوم :97/12/27 

رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد-غالمرضاآقازاده

511/2اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه دو 

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

سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397...3000 شماره  برابررای 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سکینه بیگم عارفی نژاد فرزند 
میرزا محمدرضا بشماره شناسنامه3 صادره از سبزوار  در 6 دانگ یک باب ساختمان  به مساحت 125مترمربع قسمتی از پالک 
4256 فرعی از183-اصلی پاچنار بخش 10 مشهد از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 1232 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/27 ، نوبت دوم :97/12/12 
رئیس ثبت اسنادوامالک ناحیه 2 مشهد-امید خیرخواه

511/3اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج

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

برابررای شماره 139760306271003752 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ابوالفضل حجازی کلر 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 232صادره از قوچان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 350/10 مترمربع قسمتی از پالک 
10 فرعی از68-اصلی بخش 9 واقع در بین طبرسی شمالی 21و19 پالک 775 خریداری از مالک رسمی عذرب رعیتی طوسی 
به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می  روزآگهی   15 فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  منظوراطالع  به  لذا  است  محرزگردیده 
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 .1202 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/27 ، نوبت دوم :97/12/12 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

511/4اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج

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

اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  تاریخ 1397/11/1هیات  برابررای شماره 139760306271003793 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد 
ر ضا مرادیان فرزند مرادعلی  بشماره شناسنامه 11صادره از گناباد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 55000 مترمربع 
قسمتی از پالک 142 اصلی بخش 9 مشهد واقع در کیلومتر 33 جاده تبادکان بعد از برزش آباد جنب اراضی رحیم پور و مقدم  و نوروزی 
خریداری از مهدی ابرباف  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 .1204 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/27 ، نوبت دوم :97/12/12 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   97/12/2-  139760306006001458 شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد 
حسنی حوض سرخی  فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 372صادره از تربت حیدریه  در ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل 
بر ساختمان به مساحت 2146/12 مترمربع )دوهزارو یکصدو چهل و شش متر و دوازده صدم مترمربع(قسمتی از  پالک 56-اصلی 
واقع دراراضی مرتضویه معروف به حوض سرخ دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه از محل مالکیت مشاعی متقاضی 
به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می  روزآگهی   15 فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  منظوراطالع  به  لذا  است  محرزگردیده 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 

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

رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه-محمد کاظم باقرزاده


