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در صفحه 3 بخوانید

کارآفرینان باید فرمان اقتصاد را به دست بگیرند

در نشست خبري پنجمين همايش ملي فن آوري هاي 
نوين صنعت ساختمان عنوان شد

هماورد800 مهندس

 پيشکسوت و قهرمان اسبق بدنسازی
 در گفت و گو با »صبح امروز«

حریف بروسلی را شکست دادم

اژه ای ریاست »رئیسی« 
بر قوه قضائیه را تایید کرد

مديرکل کميته امداد امام خمينی)ره( 
خراسان رضوی: 

در طرح 20-20 ما صدقه 
می دهیم 

آگاهی دختران از موضوعات جنسی

رسانه رقیب مادر است

چندی است که هجمه ای شدید از سوی برخی رسانه ها و تریبون های وابسته به 
جریان اصولگرای تندرو علیه آذری جهرمی شروع شده و به نظر می رسد که مخالفان 

وزیر جوان و دولت به این راحتی ها دست بردار نیستند...

چندی قبل بود که قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در کشور با تمام اما و 
اگرهایش به اجرا گذاشته شد. این قانون میز بسیاری از مسئولین را بعد از سال ها از 

آن ها جدا کرد...

جوان ترین وزیر روحانی
 زیر فشار

تابلوی ورود ممنوع
 برای نماینده جنجالی

گزارش ویژه 6

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید
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4

4

در این شماره می خوانیم

گفت و گوی ویژه7

استاندار خراسان رضوی

آذری جهرمی بايد پاسخگوی مردم ناراضی از فيلترينگ باشد يا نگران شکايت و فتوای 
تلگرامی؟

نمايندگان در راستای جوانگرايی تصويب کردند

در افتتاحيه دوازدهمين دوره جشنواره تئاتر کودک و نوجوان مطرح شد

روزهای بد کشتی

در 13 فروردین ماه 1325 در مشهد متولد شد و از کودکی 
مختلف  رشته های  در  ورزش  به  شدیدش  عالقه  دلیل  به 
از قبیل کشتی، والیبال و... شرکت کرد. از همان ابتدا کار 
سمت  از  داشت  که  عضالنی  و  تراش  خوش  بدن  دلیل  به 
اطرافیان به رشته پرورش اندام تشویق شد تا جایی که در 
گذاشت.  حرفه ای  ورزش  این  راه  در  قدم  سالگی  سن 16 
وی با الگوگیری از محمد رضوی قهرمان وزنه برداری استان 
خراسان و با ورود به باشگاه ورزش او تمرینات حرفه ای خود 
را در زمینه بدنسازی آغاز کرد و دو سال بعد توانست سه مقام 

ارزشمند قهرمانی آسیا در رشته کوتاه قدها...

و  نوجوان  و  کودک  تئاتر  در  پیشتاز  مشهد، 
عروسکی نمایش های 

استاندار خراسان رضوی ضمن بیان این که کارآفرین های موفق باید 
محور توسعه شهرستان ها باشند، افزود: باید شرایطی فراهم بشود که 
کارآفرین های واقعی فرمان اداره اقتصادی جامعه را به دست بگیرند...



کارگیری  به  ممنوعیت  قانون  که  بود  قبل  چندی 
اجرا  به  اگرهایش  و  اما  تمام  با  بازنشستگان در کشور 
گذاشته شد. این قانون میز بسیاری از مسئولین را بعد 
از سال ها از آن ها جدا کرد. البته بودند مسئولینی که 
از موعد قانونی تحویل  از جوانگرایی قبل  در حمایت 
پست هایشان استعفا دادند و مسئولیت را به جوان ها 
تمام  با  که  مسئولینی  هستند  بازهم  و  کردند  واگذار 
نشان  مقاوت  قانون  این  مقابل  در  کماکان  فشارها 

می دهند و دل از میزهای ریاستشان نمی کنند. 
اما دیروز مجلس شورای اسالمی نشان داد که عظم 
خودش را برای جوانگرایی جزم کرده؛ نمایندگان مردم 
مصوب کردند کاندیداتوری افرادی که 3 دوره متوالی 

نماینده مجلس بودند، برای دوره چهارم ممنوع شود.
براساس این مصوبه مجلس، نمایندگانی که در ادوار 
حضور  اسالمی  شــورای  مجلس  دهم  و  نهم  هشتم، 
داشته اند، نمی توانند در انتخابات دور یازدهم مجلس 

شورای اسالمی کاندیدا شوند.
مجلس  مصوبه  این  مشمول  که  افــرادی  ادامــه،  در 

می شوند، نگاهی می اندازیم:
اختیاری کسنویه  اسفندیار  تازیانی،  آشوری  محمد 
مهرداد  اکبریان،  عزیز  خامکانی،  امیری  حسین  یزد، 
بائوج الهوتی، یوناتن بت کلیا، عالءالدین بروجردی، 
جاللی،  کاظم  تابش،  محمدرضا  پزشکیان،  مسعود 
بند،  خسته  حسن  بیگلری،  ــور  پ حسن  شهباز 
کوچی،  رضایی  محمدرضا  نقندر،  دهقانی  محمد 
محمدقسیم  شهریاری،  حسینعلی  سلیمی،  علیرضا 

فوالدگر،  حمیدرضا  فرهنگی،  محمدحسین  عثمانی، 
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، نادر قاضی پور، 
هادی قوامی، حسن کامران دستجردی، جبار کوچکی 
مفتح،  محمدمهدی  قدوسی،  کریمی  جــواد  ــژاد،  ن
علیرضا محجوب، علی مطهری، سیامک مره صدق، 
الریجانی،  علی  دکتر  الرگانی،  موسوی  سیدناصر 

سیدحسین نقوی حسینی و عزت الله یوسفیان مال
 دو نماینده مشهد در لیست 

در بین اسامی ذکر شده باال نام دو نماینده مشهد 
زاده  قاضی  سیدامیرحسین  می خورد.  چشم  به  نیز 
جواد  دومی  و  مجلس  رئیسه  هیات  عضو  هاشمی، 
تکذیب  معموال  که  ادعاهایی  با  که  قدوسی  کریمی 
می شوند، شاید جنجالی ترین نماینده این دوره مجلس 
هم باشد. ادعاهایی که تکذیب می شوند و گاها مورد 
شکایت هم قرار می گیرد. اما کماکان به روند خود ادامه 
می دهد. اما اگر این طرح مورد قبول شورای نگهبان 
قرار بگیرد، به منزله تابلوی عبور ممنوعی برای راه یابی 
جنجالی ترین نماینده دور دهم به انتخابات دور یازدهم 

مجلس است.
سرشناس  نمایندگان  اسامی  لیست  این  در  البته 
به  هم  نوابینش  و  دهم  مجلس  رئیس  چون  دیگری 
چشم می خورد که بسیار قابل توجه و تامل است و شاید 
بسیاری از یارگیری ها را برای انتخابات سال آینده تحت 

شعاع قرار دهد.
به  نمایندگان  دوره   ۴ کاندیداتوری  ممنوعیت  مصوبه   

صورت متوالی خالف قانون اساسی است
نام آشنای دیگر این لیست نماینده کهنه کار چناران 
به آن واکنش نشان  این خبر  از تصویب  بعد  است که 

داد.
اساسی  قانون  گفت:  والیی  فراکسیون  رئیس  نایب 

اجازه نداده است که انتخاب مردم در زمینه نمایندگان 
مجلس دچار محدودیت شود، قانون اساسی در مقام 
بیان در خصوص شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری 
را به ۸ سال مقید کرده است اما در خصوص نمایندگان 

مجلس چنین قیدی در قانون اساسی وجود ندارد.
علنی  نشست  حاشیه  در  نقندر  دهقانی  محمد 
در  اسفندماه( مجلس شورای اسالمی  )یکشنبه، 12 
جمع خبرنگاران در خصوص مصوبه روزگذشته مجلس 
کاندیداتوری  ممنوعیت  بر  مبنی  اسالمی  شــورای 
نمایندگانی که سه دوره یا بیشتر در مجلس به صورت 
متوالی حضور داشتند، اظهار داشت: اگر این مصوبه 
تائید شود حتما شیرینی می دهم زیرا این تکلیف از 

دوش ما برداشته می شود.
با  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  رئیس  نایب 
اشاره به دلیل خرسندی خود از این مصوبه بیان کرد: 

مجلس  انتخابات  کاندیدای  خواهیم  نمی  که  زمانی 
شویم، موافقین ما اصرار می کنند به عنوان نامزد ثبت 
نام کنیم، به همین جهت کنار کشیدن از مجلس برای 

ما سخت است.
به  دوره   4 کاندیداتوری  ممنوعیت  اگر  افزود:  وی 
صورت متوالی تائید شود حتما شیرینی پخش می کنم 

و با خوشحالی می روم.
قانون  از  خود  برداشت  به  اشاره  با  نقندر  دهقانی 
اساسی در این زمینه، ادامه داد: قانون اساسی اجازه 
نمایندگان  زمینه  در  مردم  انتخاب  که  است  نــداده 
مجلس دچار محدودیت شود، قانون اساسی در مقام 
بیان در خصوص شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری 
به ۸ سال مقید کرده است اما در خصوص نمایندگان 

مجلس چنین قیدی در قانون اساسی وجود ندارد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: از 

آن جایی که دوره ریاست جمهوری در قانون اساسی 
به ۸ سال متوالی محدود شده اما برای مجلس قیدی 
دوره   3 از  بیش  نمایندگان  بگوییم  اینکه  نگذاشته، 
متوالی نمی توانند کاندیدا شوند، تغییر قانون اساسی 
است و براساس قانون اساسی مصوبه امروز مجلس رد 

خواهد شد.
 مورد عجیب نماینده قوچان

جمله  از  رسانه  از  برخی  که  لیست  ایــن  در  امــا 
آن  اسالمی(  شورای  )مجلس  ملت  خانه  خبرگزاری 
مردم  نماینده  شوشتری  هادی  نام  داده اند  انتشار  را 
قوچان هم به چشم می خورد. که سریعا در کانال اطالع 

رسانی خودش تکذیب شد.
اما داستان از چه قرار است. هادی شوشتری نماینده 
دور نهم و دهم مردم قوچان در مجلس شورای اسالمی 
هست، ولی نکته جالب اینجاست که در دور هشتم نیز 
هادی شوشتری به عنوان منتخب مردم انتخاب شد که 
با این اوصاف باید در لیست قرار بگیرد. اما نتیجه دور 
هشتم مجلس شورای اسالمی در قوچان ابطال شد و 
نصرالله کمالیان در انتخابات میان دوره ای به مجلس 

هشتم راه پیدا کرد. 
 می روم و کشاورزی می کنم 

نادر  این اسم ها  از مورد توجه ترین  شاید یکی دیگر 
جریان  در  که  باشد  ارومیه  مردم  نماینده  پور  قاضی 
و  زنان  درباره  هایش  صحبت  دهم  مجلس  انتخابات 
سر بریدن اسرای عراقی حاشیه ساز شده بود و حتی 
که  حاال  شد  مواجه  اگر  و  اما  با  اش  اعتبارنامه  تائید 
قانون محدودیت حضور نمایندگان در مجلس تصویب 
است:  گفته  خبر انالین  با  مصاحبه ای  در  است  شده 
نیست  محدودیت  عنوان  هیچ  به  اساسی  »درقانون 
مردم کسر  از حقوق  را  یعنی حقوقی  این حدودیت  و 

کردن ممکن است در یک حوزه انتخابیه پنج الی شش 
دور به نماینده شان رای بدهند این مردم را از رای دادن 

محروم کرد«
او در پاسخ به این سوال که آیا با این طرح مخالف 
هستید می گوید:»من فقط می دانم این با چند اصل 
آزادی  اساسی  قانون  در  است.  مغایر  اساسی  قانون 
وجود دارد و شما نمی توانید  مردم را از چیزی که می 
خواهند محروم کنید. خیلی از نمایندگان شش دوره 
نماینده شده اند معلوم است که مردم این نماینده را 

می خواهند.«
این  حتی  اگر  که  سوال  این  به  پاسخ  پوردر  قاضی 
تائید نرسد اما گویا تذکاراتی از دستگاه  قانون هم به 
های نظارتی به شما داده شده است که دیگر ثبت نام 
نکنید چون رد صالحیت می شوید گفت: »این موضوع 
کذب در کذب است هیچ مطلبی تا کنون مطرح نشده 
است. والسالم.« او در وقتی بار دیگر سوال تکرار شد 
که یعنی برای نمایندگی در مجلس یازدهم هیچ توصیه 
دریافت  انتخابات  در  نشدن  کاندیدا  درباره  تذکری  و 

نکرده اید گفت: نه به هیچ عنوان تذکری نداده اند«
نتوانید  بعد  دور  اگر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
نماینده شوید چه می کنید گفت: » می روم و کشاورزی 

می کنم.«
به این نکته هم اشاره شود  پایان شاید بد نباشد  در 
برای  نمایندگان  خــود  که  خوبیست  اتفاق  چه  که 
چابک سازی و جوانگرایی رای موافق به طرحی دادند 
که شاید از حضور خودشان در دور بعد ممانعت کند. 
البته بعضی از تحلیل ها این اتفاق را شویی تبلیغاتی 
قانونی  نمایندگان  که  دارند  براین  استناد  و  می دانند 
تصویب کردند که می دانند به خاطر مغایرت با قانون 

اساسی در شورای نگهبان رد خواهد شد. 
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قضاییه  ــوه  قـ ســخــنــگــوی 
برای  خدمت  جای  واقعا  گفت: 
الله  آیت  زمان  در  نیست.  مهم  من 
شاهرودی دادسراها احیا شد و سمتها عوض می شد. 
از من پرسیدند نظر شما برای کار کجاست؟ گفتم من 
سربازم و هر جا دستور بدهند خدمت میکنم ولی نظر 
کارشناسی ام را گفتم که البته چون جای پایینی بود 

قبول نکردند.
قوه  خصوص  در  گفت:  قضاییه  قوه  اول  معاون 
در  هم  حتما  و  ام  بوده  اینجا  در  ابتدا  از  هم  قضاییه 

خدمت آقای رییسی خواهم بود.
به گزارش انتخاب، محسنی اژه ای معاون اول قوه 
قضاییه در نشست صمیمی با خبرنگاران درباره کمک 
و  دارم  کمردرد  گفت:  نوروزی  تکانی  خانه  در  کردن 

نمی توانم اشیای سنگین جابجا کنم یا شیشه پنجره 
شویی  ظرف  مکرر  بلدم  و  کشی  جارو  ولی  کنم  تمیز 

می کنم.
او گفت: من خود را بدهکار مردم و نظام میدانم  و تا 
هر زمان که نظام صالح بداند در خدمت مردم هستم.

اژه ای گفت: در زمان آقای رییسی هم در خدمت 
قوه قضاییه خواهم بود، فارغ از سمت، در قوه قضایی 

هستم.
مهم  من  بــرای  خدمت  جای  واقعا  گفت:  ای  اژه 
نیست. در زمان آیت الله شاهرودی دادسراها احیا شد 
و سمتها عوض می شد. از من پرسیدند نظر شما برای 
کار کجاست؟ گفتم من سربازم و هر جا دستور بدهند 
خدمت میکنم ولی نظر کارشناسی ام را گفتم که البته 

چون جای پایینی بود قبول نکردند.

اجتماعی  کمیسیون  عضو 
مجلس گفت: در شرایط تحریم 
که  است  این  دولت  وظیفه  تورم  و 
توجه  کارمندان  و  کارگران  مثل  بگیر  حقوق  افراد  به 
شدت  به  قشر  این  های  سفره  که  چرا  کند  بیشتری 
کوچک شده است و دولت باید حتما نسبت به ترمیم 

حقوق ها اقدام جدی کند.
رضا شیران خراسانی با اشاره به سخنان مقام معظم 
رهبری مبنی بر سبک زندگی و پرهیز از اشرافی گری 
گفت: سبک زندگی چارچوبی است که ما را در ارتباط 
هستی  جهان  این  در  نیت ها  و  پندار  کردار،  رفتار،  با 
مشخص می کند. سبک زندگی خودش نشات گرفته 
از جهان بینی است. اگر جهان بینی ما توحیدی باشد 
و خدا را قدرت مطلق بدانیم و بدانیم که آن چیزی که 

باعث رشد شخصیت ما می شود، اشرافی گری نیست 
و شخصیت انسان ها به ادب، اخالق و دانشی است که 

دارند، قطعا می توانیم در زندگی موفق تر باشیم.
اینکه در  با بیان  این نماینده مردم در مجلس دهم 
شرایط تورم وظیفه دولت این است که به افراد حقوق 
کند  بیشتری  توجه  کارمندان  و  کارگران  مثل  بگیر 
گفت: سفره های این قشر به شدت کوچک شده است 
اقدام  حقوق ها  ترمیم  به  نسبت  حتما  باید  دولت  و 
جدی کند. خانواده ها نیز با رفع نیازهای ضروری خود 
و جلوگیری از تشریفات و کارهایی که به ضرر هست، 

بتوانند مشکل را حل کنند.

حزب  مــرکــزی  شـــورای  عضو 
موتلفه اسالمی گفت: اذهان افراد 
گذشته و سنتی در جریان اصولگرا به 
علت اصطکاک هایی که در گذشته با جریان های درونی و 

داخلی داشتند، حرکت به سمت وحدت را کند می کند. 
ایرنا، حمیدرضا ترقی در خصوص توانایی  به گزارش 
جریان اصولگرایی در پرورش نسل جدید در این جریان، 
اظهار کرد: طبیعی است که کم و کاستی هایی در پرورش 

نسل جدید وجود دارد و تکیه به نسل قدیم زیاد است.
وی افزود: به نظر می رسد که با توجه به اینکه بخشی از 
نیروهای اصولگرا به سمت جوانگرایی گرایش جدی پیدا 
کردند و توانستند قشرهای جوانی را وارد عرصه فعالیت 
دهند،  خرج  به  صدر  سعه  مقداری  اگر  کنند،  سیاسی 
زمینه برای جابه جایی نسل جوان همان طور که مقام معظم 

رهبری در بیانیه اخیر خود مورد تاکید قرار دادند، بیشتر 
فراهم می شود.

باتجربه  افراد  که  تجربه ای  قطعا  اینکه  بیان  با  ترقی 
دارند، به راحتی برای نسل جوان به دست نمی آید، عنوان 
کرد: اذهان افراد گذشته و سنتی در این جریان به علت 
و  درونــی  جریان های  با  گذشته  در  که  اصطکاک هایی 
داخلی اصولگرا داشتند، حرکت به سمت وحدت را کند 

می کند.
به  جوان  قشر  داد:  ادامه  اصولگرا  سیاسی  فعال  این 
از  فارغ  ذهنی  و  نداشته  ذهنیتی  چنین  که  دلیل  این 
بتوان  شاید  دارند،  گذشته  درگیری های  و  اصطکاک ها 
گفت نسل جوان بهتر می تواند زمینه انسجام و وحدت را 

فراهم کند.

ذهن افراد سنتی حرکت به سمت وحدت را کند می کنددولت باید حتمًا نسبت به ترمیم حقوق ها اقدام جدی کنداژه ای ریاست »رئیسی« بر قوه قضائیه را تایید کرد

برخی  سوی  از  شدید  ای  هجمه  که  است  چندی 
به جریان اصولگرای  وابسته  تریبون های  و  رسانه ها 
می  نظر  به  و  شده  شروع  جهرمی  آذری  علیه  تندرو 
رسد که مخالفان وزیر جوان و دولت به این راحتی ها 
دست بردار نیستند. ظهر روز جمعه فتوایی عجیب در 
نماز جمعه تهران صادر شد: »ادامه فعالیت پیام رسان 
تلگرام که موجب سلطه اجانب می شود طبق صحبت 
صریح قرآن حرام بین است.« این فتوا نه از سوی یک 
ارشد در جمهوری  از یک روحانی  بلکه  تقلید  مرجع 
اسالمی صادر شده است. این در حالی است که رهبر 
بود:  پیش درباره فضای مجازی گفته  انقالب مدتی 
»فضای مجازی به اندازه انقالب اسالمی اهمیت دارد 
فضای  از  اگر  و  است  جهاد  عرصه  فرهنگی  عرصه  و 
مجازی غافل شویم، اگر نیروهای مومن و انقالبی این 

میدان را خالی کنند مطمئنا ضربه خواهیم خورد.«
اظهارات  نیست که سخنانی شبیه  بار نخست  این 
موحدی کرمانی بیان می شود. ظهر جمعه همزمان با 
موحدی کرمانی، حاجتی امام جمعه اهواز نیز گفته 
بود آذری جهرمی باید در دادگاه پاسخگو باشد. پیش 
از این قوه قضائیه نیز مشابه این سخنان را به زبانی 
یک  روز ها  این  که  سخنانی  بود.  کرده  مطرح  دیگر 

هدف دارد؛ وزیر ارتباطات. هفته پیش جواد جاویدنیا 
از  کشور  کل  دادستان  مجازی  فضای  امور  معاون 
کل  دادستان  و  اهواز  مردم  از  نفر  هزار  دو  شکایت 
شاکیان  استدالل  داد.  خبر  ارتباطات  وزیر  از  کشور 
به اینکه تلگرام باعث جذب نیرو های تکفیری و حمله 
به رژه نیرو های مسلح در اهواز بوده از عجایب تکرار 
تلگرام،  فعالیت  از  پیش  گویا  بود،  ایران  در  نشدنی 
گروه های تکفیری تشکیل نشده بودند و مبدا فعالیت 
این گروه ها با آغاز فعالیت تلگرام همزمان بوده است. 
همچون  گروه هایی  باید  احتماال  استدالل  این  با 
و  تکفیری  گروه های  شمار  از  را  طالبان  و  القاعده 
تلگرام  تاسیس  از  قبل  چون  کرد،  خارج  تروریستی 
می شود  عجیب تر  زمانی  ماجرا  می کرده اند.  فعالیت 
از  جهرمی  آذری  انفصال  احتمال  از  دادستانی  که 

خدمات دولتی سخن گفته است!
کارکنان  و  با مدیران  البته در دیدار  روحانی  حسن 
جهرمی  آذری  از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
شکایت  می خواهند  »هرچه  گفت:  و  کرد  حمایت 
کنند. وزیری که به نفع مردم کار می کند و دستور های 

بی ربط را اجرا نمی کند از این ها نمی ترسد.«
حمایت  جهرمی  آذری  از  روحانی  حسن  هرچند 
کرده است، اما فشار روی وزیر جوان کابینه همچنان 
ادامه دارد. روز جمعه جماران خبر داده بود که پشت 
نفره شامل  تیمی سه  آذری جهرمی  از  پرده شکایت 
روح الله مومن نسب، کهوند و فروهر بوده اند؛ تیمی 

که از تهران عازم اهواز شده اند تا طومار شکایت آماده 
الله  روح  نفره  سه  جمع  این  مشهورتر  چهره  کنند. 
کشور  کل  دادستانی  سابق  کارشناس  نسب  مومن 
است که چندی پیش گفته بود دختری 12 ساله با دو 

گیگ اینترنت رایگان باردار شده است!
آذری  علیه  طوماری  اهــواز  در  نفره  سه  تیم  این 
جهرمی جمع کرده اند، با اینهمه هنوز معلوم نیست 
تا  همچنانکه  هستند.  کسانی  چه  نفر  هزار  دو  این 
امروز مشخص نشد شهروندانی که به گفته دادستانی 

نسبت به تضییع حقوق خود در پی فیلتر نشدن تلگرام 
شکایت کرده بودند، چه کسانی بودند. آن زمان این 
سوال مطرح شد که چگونه بازپرس شعبه دوم دادگاه 
فرهنگ و رسانه توانسته بدون قانون مصوب مجلس، 

حکمی برای 45 میلیون ایرانی بدهد!
سوال  این  جهرمی،  آذری  از  شکایت  طرح  از  پس 
برای  می توان  امضا   2000 با  آیا  که  بود  آمده  پیش 
کاربران شبکه های  از  یکی  تکلیف کرد؟  تعیین  ملت 
اجتماعی نوشته بود بسیار واضح است که این اقدام 

ارتباطی به اهوازی ها ندارد و تنها برای اعمال فشار 
بیشتر روی آذری جهرمی است. این کاربر نوشته بود 
احتماال اگر قرار بود مردم اهواز شکایت کنند، ابتدا 
غبار،  و  گرد  از  پر  هوای  در  تنفس  سختی  خاطر  به 
دریافت  وجود  با  که  می کردند  شکایت  نهاد هایی  از 
را  ریزگرد ها  مشکل  نتوانسته اند  کالن،  بودجه های 
حل کنند. کاربری دیگر نوشته بود اگر واقعا با جمع 
کردن امضا می توان علیه یک مسئول اقدام کرد، آیا با 
چند میلیون امضا می توان علیه قوه قضائیه به خاطر 

فیلترینگ تلگرام شکایت کرد؟
خبر عجیب شکایت گروهی از آذری جهرمی که دو 
سه روز پیش مطرح شده بود، در مقایسه با هیاهوی 
خبر استعفای ظریف خیلی دیده نشد. احتماال اگر 
موضوع استعفای ظریف پیش نمی آمد افکار عمومی 
کما  ــی داد،  م نشان  خبر  این  به  بیشتری  واکنش 
اینکه از یک سو آذری جهرمی چهره ای فعال و البته 
عنوان  به  که  است  اجتماعی  شبکه های  در  محبوب 
پاسخگوترین وزیر در فضای مجازی شناخته می شود. 
تندرو  اصولگرایان  با  دولت  و  آذری جهرمی  اختالف 
گذشته  سال  یک  از  کمتر  فیلترینگ  موضوع  سر  بر 
در  اصولگرا  نهادهای  رسانه های  است.  داشته  ادامه 
این مدت یکی یکی از تلگرام خارج شدند و هرچند 
کرده  آغــاز  را  خود  فعالیت  داخلی  پیام رسان های 
بازگشت  بازگشتند.  تلگرام  به  ناچار  به  آنها  اما  بودند 
نیز باعث کاهش  رسانه های نهادهای تندرو اصولگرا 
از  اصولگرایان  تا  نشد  فیلترینگ  بر موضوع  اختالف 
تلگرام  و  توئیتر  اجتماعی همچون  طریق شبکه های 
بتازند.  جهرمی  آذری  به  شده اند(  فیلتر  دو  هر  )که 
درحالی رئیس جمهوراز آذری جهرمی حمایت کرده 
مدتی  نیستند.  کم  نیز  جهرمی  آذری  منتقدان  که 
است.  سنگین تر  کفه  کدام  می شود  مشخص  دیگر 
امامان  برخی  و  تندرو  اصولگرایان  »رسانه های  کفه 
جمعه« یا »مردمی که مخالف فیلترینگ شبکه های 

اجتماعی هستند.«

آذری جهرمی بايد پاسخگوی مردم ناراضی از فيلترينگ باشد يا نگران شکايت و فتوای تلگرامی؟

جوان ترین وزیر روحانی زیر فشار

نیازمند برنامه ریزی حکیمانه بدور از هیجانات زودگذر سیاسی هستیم
نماینده مردم درگز در مجلس گفت: در آستانه پنجمین 
دهه انقالب اسالمی نیازمند برنامه ریزی حکیمانه بدور از 

هیجانات زودگذر سیاسی هستیم.
 12 )یکشنبه،  علنی  نشست  در  حاتمیان  عبدالله 
یاد  گرامیداشت  ضمن  دستور  میان  نطق  در  اسفندماه( 
به کوری چشم  امام راحل )ره(، گفت:  و  و خاطره شهدا 
رشید  جوانان  و  مردم  عظیم  خیل  همراه  به  بدخواهان 
کشور چهلیمن سالگرد انقالب را جشن گرفتیم. در آستانه 
پنجمین دهه انقالب اسالمی نیازمند برنامه ریزی حکیمانه 

بدور از هیجانات زودگذر سیاسی هستیم.
نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 
کشورمان ایران باید در تمام سطوح بر پایه تدبیر و عقل اداره 
شود و معیشت و اداره جامعه به دور از برخوردهای سلیقه 
ای و عقده گشایی های فردی و خانوادگی مورد توجه دولت 

قرار بگیرد.
ادامه داد: ضمن رعایت و اجرای کامل فرمایشات  وی 

مردم،  است  الزم  دوم  گام  تاریخی  بیانیه  در  انقالب  رهبر 
مسئوالن نظام، دولت و مجلس دست در دست هم در مورد 
مشکالت فراوان از جمله اصالح نظام بانکی و ریشه کنی 
ربا خانمان سوز و ضد تولید، توجه بیش از پیش دولت به 
انضباط مالی، خودداری از هزینه کرد ارزش های اسالم و 
انقالب در چالش های اجتماعی، سیاسی و جریانی، عدم 
همنوایی با دشمنان در هر سطحی، مبارزه با انواع فساد، 
تعیین تکلیف شرکت های خصولتی، اصالحات اساسی 
کشورهای  حــوزه  در  ویــژه  به  خارجی  های  سیاست  در 
دوست و همسایه به منظور کنترل تنش های بین المللی، 
ساختارمند کردن قواعد سیاسی و حکمرانی از جمله ایجاد 
احزاب و تشکل ها، متوقف کردن تخریب محیط زیست و 
طبیعت از طریق فرهنگ سازی عمومی و تشدید نظارت 
های قانونی، شفاف سازی قواعد فرهنگی و سبک زندگی، 
و  خارجی  گذاری  سرمایه  مورد  در  مناسب  گیری  جهت 
تالش برای همراهی با ساختارهای بین المللی اقتصاد و 

ایجاد امنیت ذهنی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، 
توجه بیش از پیش به ظرفیت های توسعه ای و تاریخی 
تاریخی  و  تعیین تکلیف کنند و تصمیمات سخت  کشور 

اتخاذ کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط 
زیست مجلس شورای اسالمی خطاب به وزیر نیرو، افزود: 
بیش از 40 درصد از روستاهای شهرستان درگز گازرسانی 
نشده اند و ساکنان مردم مظلوم میانکوه و روستهای دیگر 
در حدود ۸ ماه فصل سرما بخش زیادی از درآمد خود را 

صرف گرمایش می کنند از این رو باید گازرسانی شود.
حاتمیان خطاب به وزیران جهادکشاورزی و نیرو، گفت: 
اجرای شبکه انتقال و آبیاری اراضی پایین دست سد ده 
عملیاتی  برنامه  در  را  ابیورد  سد  همچنین  درونگر،  ساله 

وزارتخانه قرار دهید.
این نماینده مردم در مجلس دهم خطاب به وزیر صمت، 
تصریح کرد: تاکنون علی رغم قابلیت های شگفت انگیز 

حوزه انتخابیه درگز هیچ سرمایه گذاری دولتی برای اشتغال 
است؛  نشده  انجام  تجارت  و  صنایع  معادن،  زمینه  در 
تشکیل کارگروه ویژه ای برای شناسایی ظرفیت های این 

منطقه خواسته مردم است.
نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسالمی خطاب به 
رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اظهار کرد: 
اقدامات سازمان میراث فرهنگی برای حمایت از فرهنگ 
کشور کم نظیر است؛ با توجه به ظرفیت های تاریخی در 
درگز تهیه طرح مطالعاتی و ایجاد بسترهای سرمایه گذاری 

باید در دستورکار باشد.
– قوچان هزینه های جانی، مالی و زمانی برای  جاده درگز   

ساکنان شهرستان درگز دارد
وی خطاب به وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: جاده درگز 
ساکنان  برای  زمانی  و  مالی  جانی،  های  هزینه  قوچان   –
شهرستان درگز و ترانزیت کشور ایجاد کرده است؛ ساالنه 
بیش از ۸0 میلیون کیلیومتر مسیر کوهستانی زائد طی می 

شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط 
زیست مجلس شورای اسالمی افزود: با احداث تونل الله 
اکبر 65 کیلومتر مسیر گردنه ای و خطرناک حذف می 
میانه  آسیای  و  ایران  اقتصادی  و  فرهنگی  تبادالت  شود. 
چند برابر می شود از این رو باید برای تکمیل این پروژه ملی 

تامین اعتبار صورت بگیرد.
گفت:  ــان،  درم و  بهداشت  وزیــر  به  خطاب  حاتمیان 
کمبودهای بهداشتی و درمانی خصوصا کمبود پزشکان در 
درگز مردم را دچار مشکل کرده است؛ سطح شاخص های 
بهداشتی و درمانی درگز در حدود 50 درصد شاخص های 
کشور است لذا باید این دغدغه ها و کمبود ها برطرف شود.

رییس  به  خطاب  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
جمهور، تصریح کرد: با توجه به اینکه مرکز شهرستان درگز 
مرزی است، تخصیص حق نوار مرز به کلیه شهروندان مورد 

انتظار است.

اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  در  درگز  مردم  نماینده 
کرد: اگر قابلیت های تاریخی از جمله عید نوروز را برای 
تقویت همبستگی با کشورهای همسایه و افزایش حاشیه 
امنیت استراتژیک ایران بکار گرفته شود بسیاری از مسائل 

اقتصادی و امنیتی قابل حل خواهد بود.
وی خطاب به رییس جمهور آمریکا، ادامه داد: ملت ایران 
با تاریخی درخشان همواره در طول تاریخ حامی مظلومان 
بوده است، اولین منشور حقوق بشر توسط ایرانیان نوشته 
بقا  اقوام جهان  و  ادیان  از  و اجرایی شده است. بسیاری 
خود را مدیون بلند اندیشی و انسان دوستی ایرانیان می 
و  استسمار  شوم  سایه  اگر  استعمارگر  دانند.کشورهای 
استعمارگری خود را از کشورهای دنیا کم کنید مردم راه 
خود را پیدا می کنند؛ تاریخ وحشیگریتان در نسل کشی 
سرخ پوستان، برده داری مخوف سیاه پوستان، برهم زنی 
نظم و امنیت کشورهای خاورمیانه را هرگز فراموش نخواهد 

کرد.

گزارشخبر

نمايندگان در راستای جوانگرايی تصويب کردند

تابلوی ورود ممنوع برای نماینده جنجالی

که  ایــن  بیان  ضمن  رضــوی  خراسان  استاندار 
کارآفرین های موفق باید محور توسعه شهرستان ها 
باشند، افزود: باید شرایطی فراهم بشود که کارآفرین 
های واقعی فرمان اداره اقتصادی جامعه را به دست 

بگیرند.
جلسه  در  یکشنبه،  روز  حسینی  رزم  علیرضا 
تشکیل  استانداری  محل  در  که  اشتغال  کارگروه 
شد، افزود: درست است که حرف از اشتغال زایی و 
کارافرینی مطرح است اما نباید فراموش کنیم که در 

چه شرایطی به سر می بریم.
در  که  این  بیان  ضمن  رضوی  خراسان  استاندار 
در  ما  افزود:  داریم،  قرار  اقتصادی  جنگی  شرایط 
که  است  بدیهی  پس  هستیم  اقصاد  جنگی  شرایط 
به اهداف خودمان به صورت کامل نرسیم و چه بسا 
شده  کشیده  تعطیلی  به  ما  واحدهای  از  برخی  که 

باشند.
وی در همین راستا اضافه کرد: در علت ایجاد این 
ضرروی  اقالم  تامین  در  حتی  ما  که  خاص  شرایط 
مردم با کاستی هایی روبرو هستیم نمی توان تحریم 
تالش  اما  گرفت  نادیده  را  ها  مدیریت  سوء  و  ها 
کار  این  برای  و  شویم  خارج  شرایط  این  از  می شود 
الزم است که اول از خودمان شروع کنیم و در همین 
کارآفرین  که  بشود  فراهم  شرایطی  ها  شهرستان 
های واقعی فرمان اداره اقتصادی جامعه را به دست 

بگیرند. 

باید  موفق  افراد  که  این  به  اشاره  با  حسینی  رزم 
در  کرد:  اضافه  باشند:  ها  شهرستان  توسعه  محور 
شغل  ظرفیت  آنها  بستر،  این  کامل  تحقق  صورت 
لذا  آورد  خواهند  بوجود  مربوطه  شهر  در  را  جدید 

امیدواریم این اتفاق بیفتد.
از  دیگری  بخش  در  رضــوی  خراسان  استاندار 
وام  قالب  در  که  تسهیالتی  کرد:  اذعان  سخنانش 
بوده، نشان می دهد  زودبازده  و  اشتغالی  های خود 
دولت می خواهد شغل ایجاد می کند اما هادی شغل 
کیست؟ چه کسی باید این شغل را به ثمر برساند؟ ما 

باید وام را به کار بدهیم نه وام گیرنده؟
آینده  سال  از  کــرد:  تصریح  جلسه  این  در  وی 
در  کنیم  ارائــه  بخواهیم  که  را  تسهیالتی  گونه  هر 
چهارچوب مدل اقتصاد مقاومتی خواهد بود، به این 
صورت که دولت، معین های اقتصاد مقاومتی وافراد 
جویای کار هر کدام سهم خود را می پردازند. بنابراین 
دهیم  انجام  استان  در  جدیدی  کار  بخواهیم  اگر 
تا  از مدل اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم  باید همه 

بتوانیم تحولی را در استان بوجود بیاوریم. 
رزم حسینی در بخش دیگری از سخنانش با ذکر 

این نکته که مدیریت منابع در استان به درستی انجام 
نشده است، خاطر نشان کرد: باید منابع جدید خلق 
را تجهیز کردیم در اختیار  آن  این که  از  بعد  و  کنیم 
اهلش قرار دهیم چون آمار شغلی که باید در استان 
این  اما در کنار  زیادی می خواهد  ایجاد شود تالش 
تعطیل  نیز  صنعتی  های  واحد  باشیم  مراقب  باید 
رئیس سازمان  به  جلسه خطاب  این  در  وی  نشوند. 
صمت استان که در جلسه حضور داشت، ضمن بیان 
این که واحدهای صنعتی باید آسیب شناسی شوند، 
افزود: واقعا چه زلزله ای مهم تر از این که یک واحد 
صنعتی تعطیل شود؟ این یعنی آمار طالق و سارقین 

افزایش پیدا کرده است.
که  ایــن  بیان  ضمن  رضــوی  خراسان  استاندار 
تسهیالت  اعطای  مسئله  در  باید  اقتصادی  اهلیت 
در نظر گرفته شود، ابراز کرد: هر کارآفرین می تواند 
کارآفرین  چند  خود  مانند  و  باشد  زایشی  اصطالحا 
دیگر را تربیت کند. وی می بینیم که دنیا را کارآفرین 
که  است  همین  برای  بهرحال  می کنند،  اداره  ها 
شاید صد کمپانی جهانی وجود دارد که درآمدشان 

از دولت ها باالتر است.
دولت،  شرکت  که  این  به  اشــاره  با  حسینی  رزم 
شرکت مردم، دنیا را اداره می کنند، بیان کرد: شرکت 
اداره کنند و ما کارگزاران  را  باید خراسان رضوی  ها 
هم به آن ها کمک کنیم و پشتیبانی الزم را به عمل 

آوریم.

استاندار خراسان رضوی:

کارآفرینان باید فرمان اقتصاد را به دست بگیرند
خبر

138 هزار شغل در خراسان رضوی 
ایجاد شد

خراسان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
بهمن  پایان  تا  امسال  ابتدای  از  گفت:  رضــوی 
چارچوب  در  شغلی  فرصت   305 و  هزار   13۸ ماه 
و دولتی  32 دستگاه اجرایی، عمومی  فعالیت های 

در این استان ایجاد شده است.
کارگروه  نشست  در  یکشنبه  روز  سنجری  محمد 
شده  هدفگذاری  رقــم  رضــوی  خراسان  اشتغال 
شغلی  فرصت  هزار   110 استان  این  در  را  امسال 
ایجاد  اشتغال  میزان  بیشترین  افزود:  و  کرد  ذکر 
به  متعلق  اجــرایــی  دستگاههای  ســوی  از  شــده 
و  راه  کل  اداره  تجارت،  و  معدن  صنعت،  سازمان 
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  و  شهرسازی 

رضوی است. 
نظر  از  اشتغال  ایجاد  میزان  بیشترین  افزود:  وی 
به  مربوط  شغل  هزار   7۸ با  نیز  جغرافیایی  محدود 
ایجاد شش هزار  با  نیز  نیشابور  و  است  شهر مشهد 

و 973 شغل در تبه دوم قرار دارد. 
خراسان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
استان  این  در  را  بیکاران  شمار  ادامــه  در  رضوی 
تعداد  ایــن  ــرد:  ک بیان  و  ــالم  اع نفر  ــزار  ه  234
به  توسعه  ششم  برنامه  اجرای  پایان  تا  می بایست 
اساس  بر  همچنین  یابد.  کاهش  نفر  هزار   175
آن  در  که  بیکاری  1395میزان  سال  ریزی  برنامه 
به   1400 سال  تا  باید  نیز  بود  درصد   13،2 زمان 

یابد.  تقلیل  هفت درصد 
رضوی  خراسان  بیکاری  میزان  داد:  ادامه  وی 
دلیل  به  امسال  که  بود  درصد   ۸،۸ پارسال  پاییز 
 9 به  افزایش  درصد  دهم  دو  با  اقتصادی  مشکالت 

درصد رسیده است.
تا  امسال  ابتدای  از  گفت:  همچنین  سنجری 
مجوز   520 و  هزار  شش  صدور  با  ماه  بهمن  پایان 
مشاغل خانگی در خراسان رضوی 10 هزار و 700 
سازمانهای  حوزه  این  در  شد.  ایجاد  شغلی  فرصت 
اداره  و  کشاورزی  جهاد  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
را  مجوز  صدور  میزان  باالترین  فرهنگی  میراث  کل 

اند.  داشته 

به منظور تنظيم بازار؛
خروج دام و طیور زنده، گوشت قرمز، مرغ و شکر از خراسان رضوی ممنوع شد

آستانه  در  بازار خراسان رضوی  تنظیم  کمیسیون 
قیمت  کنترل  منظور  به  و  ــوروز  ن عید  تعطیالت 
زنده،  طیور  و  دام  هرگونه  خروج  اساسی،  کاالهای 

گوشت قرمز و مرغ و شکر از استان را ممنوع کرد.
به منظور کنترل قیمت کاالهای اساسی در آستانه 
تعطیالت نوروز 9۸، با تصویب کمیسیون تنظیم بازار 
زنده،  طیور  و  دام  هرگونه  خروج  رضوی،  خراسان 

گوشت قرمز و مرغ و شکر از استان ممنوع شد.
انقالب  ــرای  دادس سرپرست  و  دادستان  معاون 
مشهد در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان گفت: 
با توجه به نزدیک شدن ایام تعطیالت نوروز، دستگاه 
با برنامه ریزی دقیق و تامین نیاز  های اجرایی باید 
از پیش قیمت کاالهای  افزایش بیش  از  مانع  بازار، 

اساسی اعم از شکر، گوشت مرغ و قرمز شوند.
سلطانی افزود: با توجه به ضرورت کنترل قیمت 
کاالهای اساسی در آستانه عید نوروز، خروج هرگونه 

از خراسان رضوی ممنوع  و شکر  زنده، گوشت  دام 
است و از محل ذخایر استراتژیک، 20 هزار تن شکر 

روز یک شنبه 12 اسفند در بازار توزیع خواهد شد.
بازرسی  و  ایست  های  ایستگاه  استقرار  از  وی 
مصوبه  اجــرای  منظور  به  استان  های  خروجی  در 
کمیسیون تنظیم بازار خبر داد و گفت: از این پس 

اگر حواله صادرات حتی یک کیلو  ثانوی،  تا اطالع 
شکر از خراسان رضوی توسط دستگاه های اجرایی 
برخورد  متخلفان  با  و  داده  رخ  تخلف  شود،  صادر 

خواهد شد.
انقالب  ــرای  دادس سرپرست  و  دادستان  معاون 
هیچ  رو  پیش  تعطیالت  ایام  در  کرد:  بیان  مشهد 

و  زائران  میزبان  رضوی  خراسان  اندازه  به  استانی 
مسافران نوروزی نخواهد بود بنابراین تصمیم بر این 
شد که به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای 
اساسی، از خروج دام و طیور زنده و گوشت قرمز و 
مرغ و شکر جلوگیری و به تنظیم بازار داخل استان 

اختصاص یابد.
سلطانی با بیان اینکه در شرایط ویژه اقتصادی باید 
تصمیمات منطقی و مطابق با وضعیت موجود گرفته 
های  دستورالعمل  ابالغ  با  باید  کرد:  تاکید  شود، 
کشوری، صادرات کاالهای اساسی ممنوع و تعرفه آن 

به صفر برسد تا زمینه تامین نیاز داخل فراهم شود.
گوشت  توزیع  فرآیند  به  اشــاره  با  همچنین  وی 
صف  در  مدت  طوالنی  معطلی  گفت:  بازار  تنظیم 
های توزیع گوشت تنظیم بازار به هیچ عنوان در شان 
مردم نیست و باید فرآیند توزیع از طریق تعاونی های 

مصرف دنبال شود.

از  ــوار  ــخ ــت رش ــدار  ــان ــرم ف
ریــال  میلیارد   32 پــرداخــت 
تسهیالت اشتغال به 165 تن از 
متقاضیان واجد شرایط از ابتدای امسال تاکنون در 

این شهرستان خبر داد.
با  گو  و  گفت  در  یکشنبه  روز  عــرب  خالقداد 
طرح  اجرای  برای  مبلغ  این  افزود:  ایرنا  خبرنگار 
های مختلف در بخش کشاورزی، صنفی و صنعتی 
آنها  از  برداری  بهره  و  تکمیل  با  که  شده  پرداخت 
کار  جویای  افراد  از  تن  دهها  برای  اشتغال  زمینه 

می شود. فراهم  منطقه 
وی اظهار داشت: تا پایان امسال نیز 21 میلیارد 
شرایط  واجد  متقاضیان  به  اشتغال  تسهیالت  ریال 

می شود.  پرداخت 

در  خانوار   4۸0 و  هزار  سه  اکنون  هم  گفت:  وی 
خدماتی  و  حمایتی  نهادهای  زیرپوشش  رشتخوار 
معیشتی  های  کمک  از  سال  طول  در  که  هستند 
بهره مند می شوند و ۸40 خانوار نیز به صورت چند 

هستند. پوشش  زیر  خدمتی 
عرب از توزیع 104 سری جهیزیه به نوعروسان با 
رشتخوار  در  نیکوکاران  و  حمایتی  های  نهاد  کمک 
آموز  دانــش   420 اکنون  هم  ــزود:  اف و  داد  خبر 
این  )ره(  خمینی  امــام  امــداد  کمیته  خدمات  از 
نیز  سال  پایان  تا  و  هستند  مند  بهره  شهرستان 
نهاد  این  مددجویان  تحویل  مسکونی  واحد   53

می  شود.

نظارت  و  ــی  ــازرس ب ــاون  ــع م
سازمان صنعت، معدن و تجارت 
کنترل  برای  گفت:  رضوی  خراسان 
قیمت شکر، زمینه توزیع شکر طرح تنظیم بازار با قیمت 
مصوب از طریق شبکه های توزیعی شامل شرکت های 
زنجیره  فروشگاههای  و  شهرداری  بازارهای  تعاونی، 
ای فراهم شد.علی باخرد روز یکشنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: این موضوع در ادامه مصوبه جلسه 
شب گذشته کمیسیون تنظیم بازار خراسان رضوی مبنی 
برنج، گوشت قرمز، گوشت  بر ممنوعیت خروج شکر، 

مرغ، دام و مرغ زنده در دستور کار قرار گرفت.
امکان،  اسکاد،  تعاونی  شرکتهای  داد:  ادامــه  وی 
مصرف فرهنگیان و بازارهای شهرداری و فروشگاههای 
زنجیره ای می توانند با مراجعه به حوزه بازرگانی داخلی 

را  و تجارت، حواله تحویل شکر  سازمان صنعت معدن 
دریافت کنند و هر میزان شکر مصرفی خانوار که امکان 
توزیع آن را داشته باشند را با قیمت مصوب در اختیار 
نظارت  و  بازرسی  دهند.معاون  قرار  کنندگان  مصرف 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: 
قیمت مصوب هر کیلو شکر طرح تنظیم بازار 34 هزار 
ریال است و با فروش آن باالتر از این قیمت مصوب به 
صورت قانونی برخورد می شود و بازرسان نظارتی سازمان 

به شدت بر این امر نظارت می کنند.
با خرد افزود: حداکثر نیاز شکر ماهانه مردم خراسان 
رضوی 35 هزار تن است و هم اکنون چندین برابر این 
هیچ  لذا  دارد  وجود  شکر  استان  انبارهای  در  میزان 
کمبودی از لحاظ تامین شکر در خراسان رضوی وجود 

ندارد.

و جواهر  اتحادیه طال  رییس 
شاهد  امـــروز  مــا  گفت:  مشهد 

کاهش 5 درصدی قیمت طال، سکه و دالر بودیم.
قیمت  نوسانات  خصوص  در  معبودی نژاد  باقر 
گذشته  هفته های  طی  افــزود:  ارز  و  طال  بازار  در 
 425 از  طال  قیمت  و  نبود  شدید  بسیار  نوسانات 
با  امــروز  اما  بود  تومان  هزار   435 تا  تومان  هزار 
مرکزی  بانک  رئیس  همتی،  آقای  مصاحبه  به  توجه 
تومان می رسانند،  11 هزار  به  را  ارز  بیان کردند  که 

تاثیر خود را در بازار سکه، طال و دالر گذاشت.
طالی  گذشته  روز  اینکه  به  توجه  با  افــزود:  وی 
اما  شد  معامله  تومان  هزار   435 قیمت  به  عیار   1۸
امروز 411 هزار تومان بود و به ازای هر گرم حدود 

سکه  شد.  مشاهده  قیمت  کاهش  تومان  هزار   24
میلیون   4 به  تومان  هزار   700 و  میلیون   4 از  نیز 
و  هزار   13 از  نیز  دالر  و  رسیده  تومان  هزار   460 و 
ما  و  رسید  تومان   200 و  هزار   13 به  تومان   550
و  سکه  طال،  قیمت  درصدی   5 کاهش  شاهد  امروز 

دالر بودیم.
معبودی نژاد با بیان اینکه کاهش قیمت بر اساس 
اگر  آقای همتی دادند، عنوان کرد:  قولی است که 
تومان  هزار   11 به  را  دالر  کردند  بیان  که  همانگونه 
برسانند، صد در صد کاهش قیمت خواهیم داشت. 
خود  قول های  به  همتی  آقای  تا  هستیم  منتظر  ما 
شود،  عملی  قول ها  این  که  صورتی  در  کنند.  عمل 
این سیر نزولی ادامه خواهد داشت اما اگر نتوانند، 

احتمال افزایش قیمت طال و سکه وجود دارد.

کاهش 5 درصدی قیمت طال، سکه و دالر در بازار توزیع شکر طرح تنظیم بازار در خراسان رضوی آغاز شد32 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال در رشتخوار پرداخت شد

رئیس خانه معدن خراسان رضوی گفت: افزایش 
عوامل  به  معدن  سرمایه گذاری  فضای  در  ریسک 
از مهمترین عوامل  مختلفی بستگی دارد که یکی 
و  سازمان ها  نبودن  پایبند  و  قوانین  مکرر  تغییر  آن 

نهادهای متولی به همان قوانین موجود است. 
خصوص  در  کرامت  مرتضی  ایسنا،  گــزارش  به 
دالیل تمایل کم سرمایه گذاران در حوزه معدن افزود: 
دالیل مختلفی وجود دارد که سرمایه گذاری در حوزه 
معدن نسبت به سایر بخش ها کمتر است، درحقیقت 
دیدگاهی که باید به حوزه معدن وجود داشته باشد، 
یک  عنوان  به  را  کار  معدن  هم  هنوز  و  ندارد  وجود 

تولیدکننده به رسمیت نمی شناسیم.
وی ادامه داد: تنها این دیدگاه در عموم مردم به 
چشم نمی خورد؛ در میان بسیاری از مسئوالن ما نیز 
وجود دارد و این امر باعث شده که توجه الزم به حوزه 
معدن نشود. از سویی دیگر اقدامات صورت می گیرد 
که سرمایه گذار تمایل کمتری برای سرمایه گذاری در 
این حوزه نشان می دهد چرا که این اقدامات منجر به 

افزایش ریسک در سرمایه گذاری خواهد شد.
   دستورالعمل هایی که از قانون عبور می کنند

رئیس خانه معدن خراسان رضوی درباره افزایش 
این  گفت:  معدن  سرمایه گذاری  فضای  در  ریسک 
از  یکی  که  دارد  مختلفی  عوامل  ریسک  افزایش 
مهمترین عوامل آن تغییر مکرر قوانین و پایبند نبودن 
سازمان ها و نهادهای متولی به همان قوانین موجود 
است. به عنوان مثال، در قانون معادن بخش هایی 
به  که  داریم  معدنی  فعالیت های  تسهیل  زمینه  در 
ویژه این بخش ها در استان ما هم به درستی انجام 

نمی شود.
و  تــوافــق نــامــه هــا  همچنین  افــــزود:  ــت  ــرام ک
دستورالعمل ها که از مرکز تنظیم می شوند، برخالف 

نص صریح قانون معادن است؛ این تغییرات و عدم 
که  شخصی  که  می شود  منجر  قوانین  به  پایبندی 
را دارد، احساس  این حوزه  قصد سرمایه گذاری در 
می کند که با ریسک بسیار باالیی مواجه خواهد شد.

   ریسک باال عامل حضور کمتر سرمایه گذار
در  تضمینی  و  ثبات  اینکه  بــه  تاکید  بــا  وی 
در  کرد:  اضافه  ندارد،  وجود  معدن  سرمایه گذاری 
واقع ممکن است که شرایط امروز برای سرمایه گذاری 
مناسب باشد اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این 
شرایط در آینده نیز طبق روالی خود باشد و ثابت باقی 
بماند و ممکن است که ریسک در این حوزه افزایش 

یاید.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی با تاکید بر اینکه 
بحران آب یکی از مهمترین بحران های کشور است، 
عنوان کرد: به نوعی اولین بحران، بحران آب محسوب 
با توجه به شرایط کنونی، باید حوزه های  می شود؛ 
مختلف از جمله حوزه معدن توجه ویژه ای به حفظ 
نکته ای  اما  باشند  داشته  آب  منابع  از  حراست  و 
و  علمی  کار  گاه  هیچ  که  است  این  دارد  وجود  که 

کارشناسی دقیقی در این حوزه صورت نگرفته است 
تا بتوانیم سهم مصرف هر حوزه و فعالیت های

   با تعطیلی معادن، مشکلی مرتفع نخواهد شد
کرامت با بیان اینکه سهم هر حوزه در مصرف آب 
باید مشخص شود و میزان مشکالت شناسایی شود، 
از طرفی دیگر میزان وجود مشکالت  تصریح کرد: 
آبی و محیط زیستی در هر حوزه همچون صنعت، 
معدن، کشاورزی و... مشخص شود. بنابراین با توجه 
دارد،  وجود  معدن  حوزه  به  که  نادرستی  دیدگاه  به 
اولین حوزه ای که در خصوص مشکالت آب و محیط 
زیستی به مقابله می پردازیم معدن است، با تعطیل 
کردن و متوقف کردن فعالیت های معدنی و معادن 

کار به جایی نمی برد.
فعاالن  میان  گفت وگو  با  بلکه  داد:  ــه  ادام وی 
اقتصادی، به ویژه در بخش معدن و فعاالن محیط 
زیست و همچنین نهادها و سازمانهای مربوطه باید 
به یک نقطه نظر مشترک برسیم تا در شرایط بحرانی 
اشتغال  و  اقتصادی  فعالیت های  بتوانیم  اقتصاد 

موجود خود را در این بخش ها حفظ کنیم.

در  گفت:  مشهد  کفاشان  صنف  اتحادیه  رئیس 
رده  از  کاالهای  فروش  مرکز  نمایشگاه  حاضر  حال 
خارج شده، کاالهای باکیفیت، مرغوب و رده باال را 
به نمایشگاه نمی آورند که نصف قیمت یا به قیمت 
کارشناسی به مردم بدهند، این کار صرفه اقتصادی 
برای آن ها ندارد. نمایشگاه ها، مردم و مغازه دارها را با 

مشکل مواجه می کنند.
 اسماعیل پورمالئکه در گفت وگو با ایسنا- منطقه 
اظهار  کفش،  بازار  وضعیت  خصوص  در  خراسان، 
کرد: قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و مردم توان 
خرید ندارند، البته باید بررسی شود که دریافتی ها چه 
میزان بوده و کفش در سبد خانوار چه جایگاهی دارد؟ 
آنچه در وهله اول در سبد خانوار قرار می گیرد، هزینه 
دارو، درمان، تغذیه، تدریس، اجاره بهای خانه و رفت 
و آمد است که در نهایت کفش در سبد خانوار جایی 
دارد اما باید بررسی کرد که در کدام بخش طبقه بندی 
قرار می گیرد. وی با بیان اینکه در حال حاضر مردم در 
بازار قدرت خرید ندارند و بازار راکد است، عنوان کرد: 
بازار رونق، بازاری است که مردم به راحتی می توانند 
هر آنچه را که می خواهند خریداری کنند، این بازار پر 
رونق و شاداب است اما بازاری که از سر نیاز باشد، بازار 
مناسبی نیست. پورمالئکه افزود: در حال حاضر طی 
چهار ماه گذشته اقداماتی از سوی سازمان صمت 
و نهادهای دیگری مانند فرمانداری و استانداری به 
منزله تامین مواد اولیه، ترخیص از گمرک و ... انجام 
شده که مواد اولیه به دست تولیدکنندگان رسیده اما 
متاسفانه در حال حاضر تولیدکنندگان با رکود مواجه 

شدند و هنوز جواب خوبی از بازار نگرفتند.
به  با اشاره  اتحادیه صنف کفاشان مشهد   رئیس 
اینکه بزرگ ترین مشکل ما وجود نمایشگاه های بهاره 
مرکز  نمایشگاه  است، تصریح کرد: در حال حاضر 

فروش کاالهای از رده خارج شده، کاالهای باکیفیت، 
مرغوب و رده باال را به نمایشگاه نمی آورند که نصف 
قیمت یا به قیمت کارشناسی به مردم بدهند، این کار 
صرفه اقتصادی برای آن ها ندارد. نمایشگاه ها، مردم 

و مغازه دارها را با مشکل مواجه می کنند.
 وی ادامه داد: مغازه داری که از ابتدای فروردین 
اجاره باالیی را پرداخت کرده، مالیات و بیمه می دهد 
و ایجاد شغل می کند، چشم امیدش به فروش میانه 
است  اسفندماه  و  عید  شب  و  شهریورماه  در  سال 
که هر دو بازار را نمایشگاه به دست می گیرد. تصور 
می شود که نمایشگاه به جامعه خدمت می کند در 
حالی که اینگونه نیست. مگر اصناف عضو این جامعه 

نیستند؟ متاسفانه همه را به چالش می کشانند.
 پورمالئکه بیان کرد: اصناف می توانند برای حضور 
می تواند  فردی  چه  اما  کنند  نام  ثبت  نمایشگاه  در 
مغازه خود را که 11 سال به آن رسیده و ویترین زده 
را رها کند و به نمایشگاه برود؟ نمایشگاه بستر خوب 
و سالمی برای مصرف کننده و فروشنده نیست اما 
ماندگار  نمایشگاه  که  وجود  سیاست  این  متاسفانه 
بیان  با  مشهد  کفاشان  صنف  اتحادیه  رئیس  شود. 
وارداتی  کفش  صنعت  اولیه  مواد  درصد   60 اینکه 
قبل  از  تولیدکنندگان  از  برخی  کرد:  عنوان  است، 
با  و می توانند  انبارهای خود داشتند  در  اولیه  مواد 
قیمت مناسب تر بدهند اما تعدادی مواد اولیه را روز 
به روز تهیه می کنند و قیمت تغییرات زیادی می کند.

کفش،  صـــادرات  وضعیت  خصوص  در  وی   
را  تصمیماتی  دولت  که  زمانی  کرد:  خاطرنشان 
می گیرد، مشخص نیست که چه افرادی تصمیمی 
می گیرند. به صادرکننده بیان می کنند که می تواند 
صادرات انجام دهد اما باید در عرض سه ماه ارز را 
آن  باید در  پوشاک  و  برگرداند، در حالی که کفش 

طرف مرز برندسازی شود و باید فضای بیشتری را 
به صادرکننده بدهند، صادرکننده ای که می خواهد 
کفش یا پوشاکی را از کشور ببرد و به طور مثال در 
با یک نگاه نمی تواند ذائقه مردم را  کابل بفروشد، 
جذب کاال کند. پورمالئکه اضافه کرد: ما در مدت 
سه ماه چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ تا زمانی 
زمان  کنیم،  پیدا  خود  کاالهای  برای  را  انباری  که 
گرفتار  برمی  گردیم،  ایــران  به  وقتی  و  شده  تمام 
باشد،  راه  سر  موانع  این  وقتی  می شویم.  جریمه 
دیگر صادراتی وجود ندارد. اکنون صادرات کفش و 
پوشاک تنها به صورت پیله وری و بار مسافر است و از 
دروازه های کشور خارج می شود که آن نیز به دلیل 
اتحادیه  با نرخ جهانی است. رئیس  ما  تفاوت پول 
عید  شب  بازار  خصوص  در  مشهد  کفاشان  صنف 
تامین کفش هیچ مشکلی  برای  بازار  در  ما  گفت: 
نداریم و کفش همه را تامین می کنیم اما متاسفانه 
قیمت  گرانی  می دهد،  آزار  را  مشتری  و  ما  آنچه 
است. افزایش قیمت در شیب مالیم بوده و افزایش 

قیمت به صورت جهشی نداریم.

رئيس خانه معدن خراسان رضوی:
افزایش ریسک در حوزه معدن، میل به سرمایه گذاری را کاهش داده است

رئيس اتحاديه صنف کفاشان مشهد:
نمایشگاه ها، مردم و مغازه داران را با مشکل مواجه می کند خبرخبر

خبرخبر

خبر

خبرخبر
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512/3اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بجستان 

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 139760306020000214هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بجستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد محمدی چاه فالیز فرزند 
غالمحسین  بشماره شناسنامه 1صادره از بجستان  در ششدانگ یک قطعه زمین بندسار به مساحت 107416 مترمربع قسمتی 
از پالک ثبتی 3۸-اصلی واقع در بخش 2 گناباد حوزه ثبت ملک بجستان خریداری مع الواسطه از محل مالکیت باقیمانده ورثه 
مرحوم یحیی کیانی فرزند آقا محمد محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 

تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/27 ، نوبت دوم :97/12/13 
رئیس ثبت اسنادوامالک بجستان-حمیدرضا باقرزاده

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ــات  ــی 139760306013002142-1397/11/2ه شماره  برابررای 
حامد  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گناباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
رمضانیان بشماره شناسنامه 216 کد ملی 09193470۸۸ صادره از گناباد فرزند علی  در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
1۸/90 مترمربع از پالک های شمارات 1042 فرعی و 1464 فرعی از 2-اصلی واقع دراراضی ده جویمند  بخش یک حوزه ثبت 
ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی از پالک 1042 فرعی و خریداری شده از آقای علی رمضانیان )از پالک 1042 
و 1464 فرعی( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به 
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.

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

رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمد رضا اجتهادی عرب

512/2اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  تایباد

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1397/9/11-1397630601500۸122 شماره  برابررای 
اقای عبدالغفور  مالکانه بالمعارض متقاضی  تایباد تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  وساختمانهای 
حنفی فرزند عبدالرؤف بشماره شناسنامه 437 صادره از تایباد در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 316/34 مترمربع پالک 
مشاعی  و  رسمی  مالکیت  تمامت  محل  از  خریداری  تایباد  شهرستان  مشهد   14 بخش  در  واقع  از256-اصلی  فرعی   47/143
عبدالغفور حنفی )متقاضی( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی 
دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  که 
رابه مراجع  ، دادخواست خود  اعتراض  ازتاریخ تسلیم  ماه  ازاخذ رسید، ظرف مدت یک  اداره تسلیم وپس  این  به  اعتراض خودرا 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 

تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/28 ، نوبت دوم : 97/12/13
رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد-غالمرضا آقازاده

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  13976030601300190۸-1397/10/10هــیــات  شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین نژاد 
عبداله بشماره شناسنامه 2937 کد ملی 091۸669057 صادره از گناباد فرزند محمد  در ششدانگ قسمتی از یک باب منزل به 
مساحت 367/02 مترمربع پالک شماره 3092  فرعی ازیک اصلی واقع دراراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری 
شده از آقای محمد علی بهرامی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم 

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

رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمد رضا اجتهادی عرب

512/۴آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

1-برابررای شماره 139760306013002067-1397/10/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فهیمه جفائی  
به مساحت  باب ساختمان  فرزند عبدالجواد  در ششدانگ یک  از گناباد   بشماره شناسنامه 36 کد ملی 091937544۸ صادره 
آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری  37/1۸ مترمربع از پالک شماره 9794  فرعی ازیک اصلی واقع دراراضی علی 

شده از ناهید دادفر و محبوبه دادفر 
2- برابررای شماره 139760306013002072-1397/10/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا گنابادی 
نژاد   بشماره شناسنامه 142 کد ملی 0919346340 صادره از گناباد  فرزند عبدالحسین  در ششدانگ یک باب مغازه تجاری  
به مساحت 3۸/33 مترمربع از پالک شماره 9794  فرعی ازیک اصلی واقع دراراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد 

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

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

رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمد رضا اجتهادی عرب

512/1( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )6731( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  برابر رای شماره 139760306005006731 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد صالحیان فرزند اسمعیل 
بشماره شناسنامه 1 صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 61 مترمربع از پالک شماره ۸۸3 فرعی از 233 
اصلی واقع در اراضی سیان بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای فرامرز محیطی فرزند غالمعلی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

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

علی امینی- رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ــات  ــیـ 1397603060130013۸5-1397/7/23هـ شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای هادی احسانبخش  
بشماره شناسنامه 4۸ کد ملی 0919971301 صادره از گناباد فرزند حسن   در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 176/93 مترمربع 
از پالک شماره 709  فرعی از 117-اصلی واقع در اراضی خشوئی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای 
محمد رضا قیصری  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 

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

رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمد رضا اجتهادی عرب

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

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

اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  برابررای شماره 139760306013002074-1397/10/25هــیــات 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد بزم آراء   
بشماره شناسنامه 1372 کد ملی 091۸772346 صادره از گناباد فرزند علی   در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 249/46 
آباد  بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده  از یک-اصلی واقع در اراضی علی  از پالک شماره 2370  فرعی  مترمربع 
مع الواسطه از آقای محمد دائمی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 

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

511/9اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره 139760306271003211 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای جلیل منفرد فرزند 
علی محمد بشماره شناسنامه 39126صادره از مشهد  در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 9۸/45 مترمربع قسمتی از پالک 
65-اصلی بخش 9  در طبرسی جنوبی 61 بین صاحب الزمان 4و6 پالک 56 خریداری از مالک رسمی آقای علی محمد منفرد 
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 .1230 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/28 ، نوبت دوم :97/12/13 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه 5 مشهد-حمید رضا افشار

511/10اداره 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 139760306271003۸92 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ناهید برادران مطیع 
فرزند حسین  بشماره شناسنامه 1421صادره از مشهد  در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 105 مترمربع قسمتی از پالک  
باقی مانده 2-اصلی بخش 9 واقع در حر عاملی 74 پالک 32 خریداری از مالک رسمی آقای مسیح یغمایی  محرزگردیده است لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .121۸ 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/28 ، نوبت دوم :97/12/13 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه 5 مشهد-حمید رضا افشار

512/11اداره 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

برابررای شماره 13976030601500946۸-1397/11/2۸هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حمزه حلیمی گزیچه ئی فرزند محمد گل بشماره شناسنامه 3۸ صادره از تایباد  
در ششدانگ یک باب منزل مسکونی در دو طبقه به مساحت 200مترمربع پالک 2۸2 فرعی از276-اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد خریداری از 
محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی خانم قمر خضرائی و قسمتی از پالک محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به 
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/13 ، نوبت دوم :1397/12/28 

کفیل ثبت اسنادوامالک تایباد-مهدی حسین زاده
512/12اداره 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
برابررای شماره 139760306015009475-1397/11/2۸هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد امین فاضلی فرزند فضل احمد خان  بشماره شناسنامه 4595  مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
صادره از تایباد  در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 292/05مترمربع پالک 7۸4 فرعی از250-اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد خریداری 
از محل قسمتی از مالکیت فضل احمد فاضلی و قسمتی از پالک  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .
 تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/13 ، نوبت دوم :1397/12/28 

رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد-غالمرضا آقازاده
512/13اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تایباد 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306015009470-1397/11/2۸هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عذرا محمد پرست فرزند رمضانعلی   بشماره شناسنامه 136 صادره از 
از  تایباد خریداری  در بخش 14 مشهد شهرستان  واقع  از250-اصلی  فرعی  مترمربع پالک 7۸4  به مساحت 273/16  منزل  باب  تایباد  در ششدانگ یک 
محل قسمتی از مالکیت فضل احمد فاضلی و قسمتی از پالک  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/13 ، نوبت دوم :1397/12/28 

رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد-غالمرضا آقازاده
512/1۴اداره 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
برابررای شماره 139760306015009505-1397/11/29هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی غالم نبی غالمرضائی فرزند غالم موال    بشماره شناسنامه 196 صادره از تایباد  
در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 97/25 مترمربع پالک 296و297 فرعی از250-اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد خریداری از محل 
قسمتی از مالکیت مرحوم معصومه نوروزپور و مرحوم غالم موال غالمرضائی  و قسمتی از پالکها  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:97/12/13 ، نوبت دوم :1397/12/28 

رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد-غالمرضا آقازاده

ی
مفقود

ی
مفقود

ی
مفقود

سیستم  کشنده  کامیون  ماشین   1843976 شماره  به  هوشمند  کارت 
دانگ فنگ تیپ  EQ 4256  W مدل 2006 به شماره پالک 658 ع38 
مربوط   363001216 شاسی  شماره  و   69112401 موتور  شماره    83 ایران 

به عبداله طهماسبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

سند ، برگ سبز، سند کمپانی و کارت اتومبیل سواری پراید تیپ جی تی 
ایکس ای مدل 1384 به شماره پالک 374 ن 87 ایران 32 شماره موتور 
حسین  به  مربوط   S  1412284560547 شاسی  شماره  و   01169877

قربان پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

36  شماره موتور  816 ی15 ایران  1391 به شماره پالک  برگ سبز خودرو سواری پژو پارس مدل 
K 0018805 124 و شماره شاسی NAAN 01 CA 5 CH 854521 به نام رضا جعفری مقدم 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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مریم اصغری
ملی  جشنواره  دوره  دوازدهمین  افتتاحیه  آئین 
با  عروسکی  نمایش های  و  نوجوان  و  کــودک  تئاتر 
حضور جمعی از پیشکسوتان عرصه هنری کشور و از 
هنرمندان تئاتر و مسئولین، در سالن موسسه خیریه 

توان بخشی همدم برگزار شد. 
مراسم استقبال با شادپیمایی و عروسک گردانی آغازو 
الله مجید و سرود ملی  ادامه  از کالم  آیاتی  با تالوت 

یافت . 
ضمن  جــشــنــواره،  دبــیــر  محمدی،  محمدرضا 
از  قدردانی  و  حضار  به  خیرمقدم  و  خوش آمدگویی 
و  مسئولین  از  همدم،  توانبخشی  موسسه  مدیریت 
علی الخصوص معاون فرهنگی مجتمع امام رضا)ع(، 
جشنواره  برگزاری  تداوم  جهت  الزم  حمایت  خواستار 

تئاتر کودک و نوجوان در مشهد برای سالهای آتی شد.
وی گفت: این جشنواره از سری تولیدات کشوری 
بنیاد بین المللی امام رضا)ع( است و افتخار برگزاری 

بعد از یازده دوره نصیب مشهد مقدس شده است. 
خانه  به  جشنواره  این  درواقع  داد:  ادامه  محمدی 
برگزاری  تداوم  با  مایلیم  و  است  برگشته  خود  اصلی 
در  و چه دوساالنه  به صورت ساالنه  این جشنواره چه 
به عنوان شهر دوست دار کودک  را  اسفندماه، مشهد 
ارتباط بیشتر ما در  بر  آغازی  این مهم،  و  اعالم کنیم 
حوزه هنرهای نمایشی و دیگر هنرهای مرتبط با حوزه 

معاونت هنری باشد.
وی در تصریح صحبت های خود افزود : تئاتر کودک 
و نوجوان مشهد بسیار فعال و موفق، در جشنواره ها 
تئاترعروسکی  اول  رتبه  ادعای  و  است  داشته  حضور 
در  که  هنرمندانی  همه  که  چرا  نیست،  اغراق  کشور 
این عرصه فعالیت می کنند، صحه بر صحبت های من 

خواهند گذاشت.
شد:  متذکر  خود  صحبت های  پایان  در  محمدی 
شهرستان   22 از  شده  ارسال  اثر   74 کل  مجموع  از 
کل کشور، 22اثر انتخاب شد که این آثار از سیزدهم 
الی شانزدهم اسفندماه در نه سالن مشهد به نمایش 

گذاشته خواهد شد.
   سال گذشته سی ودو برنامه این چنینی داشتیم

حجت االسالم  حسین سیدی، معاون فرهنگی بنیاد 
بین المللی امام رضا)ع(، در رابطه با مراسم آغازین این 
جشنواره اظهار داشت: ساختارشکنی های موجود در 
افتتاحیه از شادپیمایی و عروسک گردانی تا بقیه مراسم 
را مثبت قلمداد می کنم. هر جشنواره  بخشی معنوی 
دارد و این موضوع در این جشنواره، اجرای مراسم در 
و در کنار چهارصد دختر  توان بخشی همدم  موسسه 

بر  نیز سعی  پس  این  از  که  برآنیم  و  بود  بی سرپرست 
همکاری بنیاد بین المللی امام رضا)ع( با این مجموعه 

داشته باشیم. 
وی از تالش برای ادامه ی روند برگزاری جشنواره در 
سال های آتی در مشهد و مساعدت دستگاه های مرتبط 
با این جشنواره خبر داد و اذعان داشت: مسلما با توجه 
به دستاوردهای کشوری در زمینه تئاتر کودک و نوجوان 
و نمایش های عروسکی، می توان مشهد را قطب اجرای 
این نمایش ها دانست. اما با توجه به اینکه سال آینده 
جشنواره عکس را در مشهد خواهیم داشت، احتماال با 
مشکل تراکم برنامه ها روبرو خواهیم بود، اما چنانچه این 
جشنواره بصورت دوساالنه برگزار شود می توانیم قول 

مساعدت در این زمینه را بدهیم.
این چنینی  برنامه  سی ودو  گذشته  سال  افزود:  وی 
با توجه به تقسیم بندی های کشوری، این  داشتیم و 
فعالیت های فرهنگی در سی ودو استان تبیین شد. با 
توجه به همین آمار، در مشهد نیز ساالنه امکان اجرای 
و  پتانسیل   به  توجه  با  و  را خواهیم داشت  برنامه  یک 
کودک  تئاتر  زمینه  در  مشهد  فرهنگی  استعدادهای  
هنری  شاخه های  سایر  و  خطاطی  شعر،  نوجوان،  و 
وابسته، در حال بررسی شرایط هستیم که در میان تمام 

این برنامه ها، الویت برگزاری با جشنواره تئاتر است.
سیدی ادامه داد: اگر بخواهم تنها به یک نقطه ضعف 
حضور  عدم  موضوع  آن  کنم،  اشاره  جشنواره  دراین 

مخاطبین اصلی در رده نوجوان و در راس آنها دانش 
جامعه،  از  قشر  این  که  چرا  است،  مدارس  و  آمــوزان 
احتیاج به داشتن متولی دارد و به نظر بنده نسبت به 
ظرفیت سالن، باید از جمعیت بیشتری از این مدارس 

برای حضور در مراسم دعوت می شد.
   پس از یازده سال در مشهد

دکتر افشین تحفه گر، معاون فرهنگی و مطبوعاتی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، نیز درپایان جلسه 
در گفتگو با خبرنگاران اذعان داشت: جشنواره تئاتر 
از  پس  عروسکی،  نمایش های  و  نوجوان  و  کــودک 
از  نمایشی  آثار  و  برگزار می شود  یازده سال در مشهد 
استان های متعددی در جشنواره حضور دارند. با توجه 
به فضای جشنواره که متعلق به نسل پنجم نظام است و 
برای رده سنی کودکان و نوجوانان طراحی شده است، 
شاهد استقبال خوب و بانشاطی در مراسم افتتاحیه 
به  انتخاب خیریه همدم  با  رابطه  به عبارتی در  بودیم. 
عنوان محل افتتاحیه، ستاد برگزاری ابتکار عمل را در 
دست گرفته است، چرا که ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با 
این قشر از افراد جامعه، نشان از حرکت جشنواره به 
سمت مناسب و در راستای معنویات شهر امام رضا)ع( 
تئاتر کودک  پرتوان، مستعد و خالق  دارد. هنرمندان 
مشهد در جشنواره های مختلفی مثل جشنواره کودک 
و نوجوان همدان، جشنواره هرمزگان، جشنواره انیما 
در تهران و ... حائز رتبه ها و مقام های ارزشمندی مثل 

امتیازات اول تا سوم هستند، که این موضوع به برجسته 
بودن جایگاه تئاتر کودک و نوجوان خراسان در سطح 
کشوری اشاره می کند. اما این شرایط توقع و انتظارات 
ما را برآورده نمی کند. چرا که انتظار ما این است که در 
این زمینه بسترهای بهتری در همه  حوزه ها خصوصا در 

بخش نمایش های عروسکی فراهم شود.
پیگیری های  در  گذشته  سال  گفت:  پایان  در  وی 
برگزاری دوره دوازدهم جشنواره در خراسان رضوی، و 
در جهت ارزیابی شرایطی فیزیکی حاکم برسالن های 
نمایش مشهد، به این نتیجه رسیدیم که مشهد پتانسل 
برگزاری این نوع مراسم و جشنواره ها را دارد و هنرمندان 
این استان شایستگی برگزاری در سطح بین المللی را 
نیز دارند. کما اینکه در ابتدای سال نودوهفت هم در 
جشنواره های  برگزاری  شاهد  مختصری  بخش های 
بین المللی مثل  جیک جیکی بودیم که بااینکه ایراداتی 
می توان  است،  وارد  برگزاری  بر  زیرساختی  لحاظ  از 

امتیاز خوبی برای آن قائل شد.
این مراسم با دیگر برنامه هایی چون اجرای نمایش 
و اجرای گروه سرود آوای انتظار موسسه آفرینش های 
امضای  با  و  بود  همراه  رضــوی  قدس  آستان  هنری 

یادگاری پوستر جشنواره توسط مدیران  پایان یافت.
مسئولین  جشنواره،  پایان  در  است  ذکر  شایان 
توان بخشی  خیریه  موسسه  از  بازدید  به  وهنرمندان 

همدم پرداختند.

در افتتاحيه دوازدهمين دوره جشنواره تئاتر کودک و نوجوان مطرح شد:

مشهد، پیشتاز در تئاتر کودک و نوجوان و نمایش های عروسکی برگزاری دومین محفل شعر طنز »نارنجک« 
در حوزه هنری خراسان رضوی

حضور  با  »نارنجک«  طنز  شعر  محفل  دومین 
پرویز روحبخش و جمعی از طنزپردازان خراسانی 
و اجرای مصطفی صاحبی در حوزه هنری خراسان 

رضوی برگزار شد.
سالگرد  به  توجه  با  نشست  این  اشعار  مضمون 
کودتای رضاخان در اسفند ماه 1299 اکثرا مقابله 
با تطهیر پهلوی به بیانی طنزآمیز و گزنده و بعضا 
به  بنا  همچنین  بــود.  مشهدی  شیرین  لهجه  با 
نزدیک شدن به روزهای آخر سال برخی آثار حال 
برنامه،  این  در  داشت.  بهاری  و  نــوروزی  هوای  و 
طنز  افتخارات  و  پیشکسوتان  از  روحبخش  پرویز 
به  و  عرصه  این  در  فعالیت هایش  درباره  خراسان 
اولین کتابی  ویژه طنز مطبوعاتی، اظهار داشت: 
سال 1371  که  داشت  نام  »نوشخند«  نوشتم  که 
از  پس  شد.  منتشر  کتابستان  انتشارات  توسط 
در  من  طنز  غزلواره های  و  مثنوی ها  مجموعه  آن 
غزلواره های  و  الشعرا  کارمند  »شطحیات  کتاب 
مهتاب االدبا« در سال 1376 توسط نشر سیاوش 
به چاپ رسید. وی افزود: کتاب »ماهواره طنز« اثر 
شود  می  آثاری  مجموعه  شامل  که  است  دیگری 
که از بنده در نشریه »گل آقا« و روزنامه »خراسان« 
منتشر شده است.  این اثر قالب های کالسیک و نو 
را دربرمی گیرد و مجموعه ای از شعر نوی گل آقایی 
است که در آن بیشتر روی تصویرها و سوررئالیسم 
در شعر طنز تمرکز داشتم.  روحبخش با اشاره به 
روزهای پایانی سال و فرارسیدن بهار طبیعت و عید 
نوروز ادامه داد: در سال های اواخر جنگ تحمیلی، 
با ماهنامه »گل آقا« که به تازگی آغاز به کار کرده 
»ُجنگ  و مسئولیت صفحه  داشتم  بود، همکاری 

اجتماعی« روزنامه خراسان را برعهده داشتم.
در ادامه،  راد، قاسم رفیعا، محمدحسین رحیمی، 
صالح دلیلی، عارفی، فرامرز اکبری، ناصر جوادی، 
یاور مهربان و  مجتبی فدایی، مصطفی صاحبی، 
سید امین موسوی و  راضیه رجایی، منیژه رضوان، 
دیگر  از  مهدوی  و  رجبی  عالیه  کراماتی،  جمیله 
شاعرانی بودند که در این محفل طنز به شعرخوانی 
درباره موضوعات مختلفی نظیر رژیم پهلوی و رضا 
خان، مسائل اجتماعی و اقتصادی امروز جامعه، 

روز زن، چهارشنبه سوری و عید نوروز پرداختند.

خبر خبر
پیگیری طرح ثبت روز ملی بیهقی و حکیم 

حاج مالهادی سبزواری در تقویم کشور
در ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
سبزوار در سال ٩٧، پیگیری طرح ثبت روز ملی بیهقی 
کشور  ملی  درتقویم  سبزواری  مالهادی  حاج  حکیم  و 

مصوب شد.
در ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
سبزوار و با حضور رئیس، نایب رئیس، دبیر و کلیه اعضاء 
شورا در محل فرمانداری سبزوار برگزارگردید، با پیگیری 
های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
به عنوان دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان و به 
پیشنهاد اداره فرهنگ وارشاد اسالمی سبزوار به عنوان 
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی شهرستان، پیگیری 
مالهادی  حاج  حکیم  و  بیهقی  ملی  روز  ثبت  طرح 
سبزواری که درسالهای قبل پس ازطی مراحل قانونی با 
ارسال به شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب نهائی 
نزدیک شده بود ولی متاسفانه به دالیلی متوقف گردید، 
جهت اقدام مطرح شد که به اتفاق آراء به تصویب رسید.

از  متشکل  هیئتی  که  گردید  مقرر  راستا  درهمین 
رئیس شورا، نایب رئیس شورا، نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی، دبیرشورا و رئیس دانشگاه حکیم سبزواری برای 
شرکت درجلسه ای مشترک با دبیرشورای عالی انقالب 
فرهنگی درخصوص پیگیری تصویب طرح مذکور اعزام 
شود تا در جلسات کاری به تصویب نهائی رسیده و جهت 

ثبت درتقویم ملی کشور به مراجع ذیصالح ابالغ گردد .
اسالمی  وارشاد  فرهنگ  اداره  پیشنهاد  به  همچنین 
سبزوار، طرح ثبت روز ٢٢ خرداد مصادف با روز درگذشت 
پدرشعر انقالب، مرحوم حمید سبزواری به عنوان روز 
تصویب  به  آراء  اتفاق  به  که  انقالب مطرح گردید  شعر 
رسید و مقرر گردید پس از انتخاب عنوان مناسب جهت 
درج در تقویم ملی کشور از سوی اساتید دانشگاه حکیم 
درجلسه  موضوع  طرح  جهت  الزم  پیگیری  سبزواری، 
شورای فرهنگ عمومی استان و طی مراحل مربوطه تا 

شورای عالی انقالب فرهنگی صورت پذیرد.

»رسیدگی« در چارسوق هنر
هنر،  چارسوق  در  »رسیدگی«  عکس  نمایشگاه 

نگارخانه سلطانعلی مشهدی برگزار می شود.
ماه  اسفند   11 شنبه  »رسیدگی«  عکس  نمایشگاه 
افتتاح شده و از یکشنبه 12 اسفند ماه تا پنج شنبه 16 
اسفند ماه، هر روز صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از 

ساعت 17 تا 19 پذیرای بازدید عموم است.
بهناز  و  فاضل  مهدی  نمایشگاه  ــن  ای مــدرســان 
و  تــالش  حاصل  نمایشگاه  ایــن  و  هستند  اکــبــرزاده 
اشتیاق هنرجویان در رسیدن به نگاه عکاسانه است و 
آنان در  از کندوکاو  تنها بخشی کوچک  نمایش دهنده 
پیرامونشان است؛ هم چنین این نمایشگاه بیانگر گذر از 
خامی نگاه آنان و رسیدن به پختگی و »رسیدگی« است.

سرویس اجتماعی
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( خراسان رضوی 
گفت: در طرحی 20-20 ما برای مردم و زائران حریم 
مطهررضوی صدقه می دهیم تا آن ها درمسیربرگشت با 

سالمت کامل به آغوش خانواده خودبازگردند.
به گزارش »صبح امروز« حبیب الله آسوده مدیرکل 
کمیته امداد امام خمینی »ره« روز یکشنبه در نشست 
خبری با اصحاب رسانه که درکمیته امداد امام خمینی 
برنامه  را   20_20 نام  به  طرحی  افــزود:  شد،  برگزار 
فروردین   20 لغایت  20اسفند  از  که  ایم  کرده  ریزی 
و  پایگاه ها ی احسان  این طرح  اجرا می شود و طبق 
نیکوکاری را در چهار ورودی شهری و دو ورودی مرزی 
ایجادکرده ایم که هدف اصلی این طرح این است که 
قربانی  زائــران  وسالمتی  جــاده ای  خطرات  رفع  برای 

کنیم .
آسوده اضافه کرد: تمام پول ها و هزینه های جمع 
آوری شده در طرح از صدقات و کمک مردمی محسوب 
نمی شود بلکه هدف این است تا فرهنگ میزبانی از 
زائران حریم رضوی را درمیان مردم نهادینه کنیم و به 

آنان بگوییم شما و فرزندانتان برای ما مهم هستید .
آسوده درادامه اظهارکرد: تمامی مدیران کمیته امداد 
ازجمله خود بنده تصمیم گرفته ایم دراین یک ماه به 
سفرنرویم تا بتوانیم کمک های بیشتری را جمع آوری 
اقشار  تمامی  بین  در  را  قربانی  های  گوشت  و  کنیم 

نیازمند جامعه توزیع کنیم.
روستایی  جمعیت  60درصد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و40درصد جمعیت شهری تحت پوشش کمیته امداد 

هستند خاطرنشان کرد: کمیته امداد بیش از 10درصد 
در ایجاد اشتغال پیشرفت داشته است به حدی که بیش 
از 1000میلیارد تومان درآمد حاصل از کسب و کارهای 
امدادفراهم  کمیته  توسط  حاضر  حال  شده  ایجاد 
می شود ،همچنین بیش از 15درصد دام پروری استان 
نیز توسط خانواده های تحت پوشش مدیریت می شود.

وی افزود: درسال 97توانستیم بیش از هزار و700 
مسکن را برای خانواده های شهری و روستایی آماده 
شده  داده  تحویل  آن هــا  از  بخشی  که  کنیم  ســازی 
تا  و  نهایی ساخت است  نیز در مراحل  وبخشی دیگر 
می شود.وی  داده  تحویل  آن  صاحبین  به  سال  پایان 
تاکید کرد: بیش از 70 درصد از مسکن ها در مناطق 
روستایی واقع شده است که این امر موجب رشد توسعه 
وامنیت مردم روستا می شود و نیزبا ایجاد کسب و کار 
به  آنان  مهاجرت  مانع  روستاها  در  حمایتی  وخدمات 
حاشیه شهرشده ایم.آسوده درخصوص برگزاری جشن 
از  نیکوکاری  های  جشن  اظهارکرد:  کاری  نیکو  های 
تاریخ 15 لغایت 17 اسفند ماه در تمامی مراکز کمیته 
امداد برگزار خواهد شد که تعداد این پایگاه ها در استان 
به بیش از 4هزار و300پایگاه می رسد که در این بین 

مدارس سهمی عظیم دارند.
وی هدف از برگزاری این پایگاه ها در مدارس را ترویج 
فرهنگ نیکوکاری دربین نسل جوان دانست و افزود: 
یکی دیگر از اقدامات کمیته ایجاد مراکز نیکوکاری و 

تبدیل آن ها به مراکز کارآفرینی و نفوذ در آن است.
 آسوده با بیان اینکه زنگ نیکوکاری درقوچان از 15 
مراکز  تعداد  گفت:  آمد  خواهد  در  صدا  به  اسفندماه 

نیکو کاری در استان 120 مرکز است که تا پایان سال به 
200مرکز نیز خواهد رسید. تاکنون 20مرکز نیکوکاری 
در مشهد داشته ایم و هدف اصلی ما افزایش تعداد این 

مراکز در سال پیش روست.
خراسان  خمینی)ره(  امام  امــداد  کمیته  مدیرکل 
رضوی درخصوص طرح اکرام تشریح کرد:خوشبختانه 
امضای  با  که  ایم  داشته  رشد  طرح 70درصد  این  در 
ایجاد  هدف  با  آزاد  دانشگاه  با  همکاری  نامه  تفاهم 
پایگاه های احسان ونیکو کاری دردانشگاه آزاد در کنار 

دانشجویان و اساتید از خدمات خوبی بهره مند شویم. 
تاکنون  که  فرهنگی  های  فعالیت  درخصوص  وی 
کمیته امداد انجام داده است گفت: تا امروز120هزار 
زائر ازسراسر کشور و به صورت رایگان به کمک خیرین 
سطح کشور به زیارت بارگاه رضوی نائل آمدند ما نیز 
در راستای تکریم زائر کمک کردیم تا این افراد بتوانند 
برای خانواده های خود  زیارتی مطلوب  تجربه  ضمن 
برگزاری  با  توانستیم  همچنین  کنند،  تهیه  سوغاتی 
و  50هزارخانواده  برای  خانواده  آموزش  های  کالس 
ایجاد 300خانه قرآن را درمحله های مختلف خدمات 

معنوی به این عزیزان ارائه نماییم.
وی درخصوص میزان کمک های جمع آوری شده از 
طریق صندوق های سطح شهر گفت: درسال 97میزان 
کمک های جمع آوری شده به وسیله صندوق ها به بیش 
از 20میلیاردتومان رسیده است و این در حالی است که 
درسطح شهر حدود 16هزار صندوق بزرگ و540هزار 

صندوق کوچک خانگی وجود دارد و
مقدارنسبت  این  که  است  این  گویای  این ها  همه   

یافته است. درخصوص  به سال های گذشته کاهش 
نوین  الکترونیکی  رویکردهای  دنبال  به  ها  صندوق 
هستیم تا بتوانیم به سمت سامانه های پیامکی، شیوه 
های الکترونیکی درسامانه صبا ونیز به سمت توسعه 
گام  الکترونیکی  روش  به  صدقات  صندوق  وگسترش 

برداریم.
وی درادامه افزود: نسبت به سال گذشته ۸5درصد 
جمله  از  الکترونیکی  خدمات  درزمینه های  رشــد 
میزان  سهم  بین  ایــن  در  که  ایــم  داشته  کــارت  من 
های  صندوق  طریق  از  شده  جمع آوری  های  کمک 

الکترونیکی290میلیون تومان بوده است.
آسوده گفت: درکمیته امداد دیگر چیزی به عنوان 
در  مددجویان  ندارد،  وجود  وام  صف  و  جهیزیه  صف 
صورت نیاز به جهیزیه و وام بدون نیاز به حضور در این 

صف ها از این کمک ها استفاده کنند.
گفت:  مقاومتی  اقتصاد  نمایشگاه  به  اشاره  با  وی 
غرفه   ۸0 از  بیش  با  نمایشگاه  این  ایجاد  از  هدف 
بازاریابی  برای  فرصتی  ایجاد  نخریسی،  درخیابان 

خواهد بود.
ها  بانک  از  دریافتی  تسهیالت  درخصوص  آسوده 
تاپایان  اشتغال  تهسیالت  90درصــد  از  بیش  گفت: 
تاکنون  که  است  بوده  تومان  94میلیارد  ماه  بهمن 
درتوسعه  همچنین  است،  شده  جذب  آن  90درصــد 
اقتصادی 126میلیارد تومان سهمیه داشته ایم که تا 
همچنین  شد  خواهد  پرداخت  شده  مقرر  25اسفند 
سرانه وام قرض الحسنه 20میلیون تومان است که در 

صورت درخواست به مددجویان پرداخت خواهد شد .

مديرکل کميته امداد امام خمينی)ره( خراسان رضوی: 

در طرح 20-20 ما صدقه می دهیم  پدیده ازدواج سفید و مخاطرات پیش رو 

قسمت اول

متاسفانه امروز شاهدیم که اقبال به ازدواج بسیار کم 
شده و پدیده ناپسندی به نام ازدواج سفید رواج یافته 
است. این پدیده گرچه در دنیا پدیده جدیدی نیست 
اما در کشور به عنوان یک شوک فرهنگی در میان قشر 
مرفه مطرح است. این نوع سبک زندگی در جامعه ما 
الگویی ریشه دار و فراگیر به شمار نمیاد و در واقع پدیده 
ای نوظهور است که بیشتر در کالنشهرها و مناطق 
مهاجر پذیر و احتماال در میان نسل جوان و مناطق 
برخوردار شهری نمود بیشتری دارد. اصطالح ازدواج 
سفید ترکیبی از کلمه »ازدواج« و »سفید« است که 
تجزیه آن زیباست، این در حالی است که الفاظ و مفهوم 
آن داللت بر زندگی مشترک بدون ازدواج دارد که تعهد و 
استحکامی در آن نیست و دو طرف خود را در برابر هم 
پایبند و مسئول نمی دانند و سوء استفاده در آن زیاد 
است. بنابراین تعبیر لفظ ازدواج بر این پدیده جایگاهی 
یاد  سفید  ازدواج  لفظ  یادداشت  این  در  اگر  و  ندارد 
می شود به خاطر این است که این پدیده در قالب همین 
لفظ رواج یافته است و متاسفانه برخی از جوانان بدون 
شناخت کافی از ماهیت اصلی آن، تن به این نوع پیوند 
داده و در آینده ای نه چندان دور با خطرات و مشکالت 

بسیاری مواجه می شوند. 
 دالیل مختلفی برای بروز و ظهور این پدیده وجود 
دارد که از جمه مهم ترین آنان می توان به مشکالت 
مالی، محک زدن رابطه و آشنایی بیشتر اشاره کرد. 
بیکاری، تورم، ناامنی شغلی و دشواری های فراوان 
تامین و مدیریت زندگی مشترک، جوانان را از تشکیل 
داشتن  ازدواج،  الزمه  زیرا  می کند،  ناامید  خانواده 
استقالل اقتصادی و ثبات شغلی است امری که امروزه 
هیچ اطمینانی به آن نیست. به همین دلیل سن ازدواج 
هر روز در جامعه باالتر می رود. این بدین معناست که 
جوانان در سن ازدواج شرایط ازدواج را نداشته و فاصله 
بین بلوغ جنسی و اقتصادی آن ها زیاد می شود. حال 
از آن جا که در ازدواج سفید مراسم ازدواج رسمی و هزینه 
های هنگفت عقد و عروسی وجود ندارد و قرار نیست 
که پسر مخارج دو نفر را بر عهده گیرد. بنابراین دو نفری 
به اندازه استطاعت مالی که دارند هر کدام به تنهایی 
خودشان را تامین می کنند. در نتیجه ممکن است به 
این شیوه مشکلشان را حل کنند و با هم شروع به زندگی 
کنند. البته تجرد قطعی بخشی از جوانان و زنانی که 

تجربه جدایی دارند، به بروز این پدیده دامن زده است.
ادامه دارد...

خبریادداشت
فرماندار کاشمر هشدار داد:

بی توجهی علت اصلی فرار نخبگان
نخبگان  دل  درد  پای  اگر  گفت:  کاشمر  فرماندار 
پردردی  دل  بنشینیم  خالق  افراد  و  اندیشمندان  و 
دارند که این منتهی به فرار نخبگان از کشور می شود. 
حمایت  عدم  و  بی توجهی  نخبگان  فرار  اصلی  علت 
کنیم  فراهم  را  بستری  نتوانسته ایم  متاسفانه  است، 
بروز  این کشور  را در  ایده خالقانه خود  که مخترعان 

و ظهور دهند و اجرایی کنند.
نشست  در  یکشنبه  روز  نبی پور  علی  محمد 
در  که  ترشیز  دانشگاهیان  و  نخبگان  هم اندیشی 
تمام  در  افزود:  شد،  برگزار  عالی  آموزش  مرکز  محل 
است  جدی  موضوعی  نخبگان  جذب  و  حمایت  دنیا 
برای حمایت، مجموعه ها،  نیز  که در سال های اخیر 
ساختارها و سازمان هایی تشکیل و قوانین و مقرراتی 

تبیین شده است.
اخیر  سال های  در  هرچند  گفت:  کاشمر  فرماندار 
اقدامات و کارهای بسیار خوبی انجام شده که قوانین 
و مقررات جدید و ساختار سازی از آن جمله بوده اما 
و  ملی  سطح  در  اگر  دارد.  وجود  مشکالتی  عمل  در 
محلی بخواهیم از فکر، ایده وخالقیت نخبگان بهره 
اثرگذار  جامعه  در  که  کنیم  فراهم  بستری  باید  ببریم 
باشند.نبی پور بیان کرد: زمانی اثرگذاری نخبگان در 
بتوانیم  به عنوان مسئول  باال خواهد رفت که  جامعه 
و مکانی فراهم کنیم که نخبگان جز  بوده  بستر ساز 
اندیشه و تفکر خود و اجرایی کردن آن دغدغه دیگری 

نداشته باشد.
وی گفت: جوانان امروزه بسیار فعال و نخبه هستند 
مهم این است که بتوانیم آن ها را حفظ کنیم. مراکز 
رشد و فناوری، پارک های علم و فناوری و دانشگاه ها 
مراکز و پاتوق هایی هستند که باید نخبگی را تقویت 
این  ساختار  سریع تر  هرچه  می کنیم  تالش  کنند. 
حامی  بتوانیم  تا  دهیم  شکل  کاشمر  در  را  مراکز 
سواد  شاید  که  مخترعینی  هستند  باشیم.  افراد  این 

خاصی نداشته باشند اما ذهن خالقی دارند.
نبی پور بیان کرد: فرایند اداری حمایت از نخبگان 
آن قدر پیچیده است که بسیاری از این افراد خسته 
شده و کار را رها می کنند. اما مجموعه بنیاد نخبگان 
ساختارهایی  به  جمهوری  ریاست  علمی  معاونت  و 
که در این مناطق وجود دارد و دارد شکل می گیرد و 

همچنین به خود نخبگان باید کمک کنند.
باال می رود  اظهار کرد: وقتی تب نخبگی  پور  نبی 
استفاده  سوء  که  می کنند  تالش  جامعه  در  بسیاری 
کرده و برخی با وجود این که نخبه نیستند از رسانه 
بهره  بزنند  جا  عنوان  این  با  را  خود  که  این  بــرای 
می گیرند. باید بستری فراهم شود که اگر فرزندان ما 

نخبه هستند، شکار نشوند. 

آگاهی دختران از موضوعات جنسی؛

رسانه رقیب مادر است
یک روانشناس گفت: رسانه رقیب مادر در کسب 

اطالعات و آگاهی از موضوعات جنسی است.
سومین  در  زبیدی  اکبری  لیال  ایسنا،  گزارش  به 
مادر که در دانشکده  و نقش  همایش ملی جایگاه 
فردوسی  دانشگاه  روان شناسی  و  تربیتی  علوم 
خصوص  در  اطالعات  دریافت  افــزود:  برگزارشد، 
از  آگاهی  مفهوم  مــادر،  توسط  قاعدگی  موضوع 
نقاط حساس و خصوصی بدن و مراقبت از خود در 
برابر جنس مخالف نشان دهنده جایگاه مهم مادران 
همچون  افــرادی  مــادر،  از  پس  است.  خانوده  در 
و  دوست  بعد  رتبه  در  و  خواهران  فامیل،  معلمان، 
کنند.  ایفا  را  مادر  نقش  نوعی  به  می توانند  مشاور 
حاضر  حال  در  که  است  این  دیگر  مهم  موضوع 
در  مادران  اصلی  رقبای  از  مجازی  فضای  و  رسانه 

منابع  وارد  آگاهی های جنسی است. رسانه  کسب 
پیشی  هم  مادران  از  شاید  و  شده  اطالعات  کسب 

گیرند.
دانش  داشتن  کرد:  خاطرنشان  زبیدی  اکبری 
برقراری  برای  عاملی  خود  مادران  توسط  آگاهی  و 
ترتیب  بدین  اســت  دخــتــران  با  مناسب  ارتــبــاط 
شناخت  موضوع  با  کارگاه هایی  می شود  پیشنهاد 
بهتر نوجوان و پیامد بلوغ در راستای پررنگ شدن 

نقش مادران برگزار شود .
مهم  مرحله  جوانی  سال های  کــرد:  اضفه  وی 
و  شناختی  اجتماعی،  تکامل  و  رشد  برجسته  و 
روانی و یکی از حساس ترین و بحرانی ترین مراحل 
زندگی فرد به شمار می رود. از مهمترین مسائل مهم 
آموزش های الزم  به  نپرداختن  افراد،  دوران جوانی 

وکافی موضوعات مربوط به بهداشت دوران بلوغ و 
از طریق منابع موثق و سالم هست. والدین وظیفه 
اصلی تربیت .اخالقی و بهداشتی افراد را برعهده 
دارند شخصیت جوانان در خانوده شکل می گیرد و 
سالمت آن ها تا حد زیادی در خانواده بستگی دارد 
خصوص  به  والدین  با  نوجوان  تعامل  تاثیر  تحت  و 
یافته های  داد:  ادامه  وی  گیرد.  می    صورت  مادر 
نشان  دانش آموزان  با  مصاحبه  در  شده  استخراج 
با  ارتباط  در  دختران  است  ممکن  گاهی  می دهد 
است  ممکن  اینکه  یا  باشند  مشکل  دچار  مادران 
همه مشکالت شان را به او نگویند و نیاز به برقراری 

ارتباط راحت تر با مادر دارند.
پژوهش ها  کــرد:  نشان  خاطر  زبیدی  اکبری 
و  کسب  در  عامل  مهمترین  مادران  می دهد  نشان 

آگاهی از اعالنات دوران بلوغ بوده که علت اصلی 
دختران  با  صمیمی  و  راحت  ارتباطی  برقراری  آن 
آگاهی های  بحث  در  است.  مــادران  تحصیالت  و 
مشکالت  طرح  از  خجالت  مثل  عواملی  جنسی 
است.  شده  ذکر  دختران  گستاخی  از  نگرانی  و 
ارتباط  که  دخترانی  می دهد،  نشان  پژوهش ها 
دوران  اطالعات  هم  دارند،  مادرانشان  با  مطلوبی 
بلوغ و مسائل جنسی را از مادر دریافت می کنند و 
به مادر خود خبر  اولین قاعدگی،  از رخ دادن  بعد 
در  مهم  عوامل  از  یکی  والدین  با  رابطه  می دهند. 
بهزیستی نوجوانان است همچنین رابطه نزدیک و 
صمیمانه دختران با مادران تاییدی بر این موضوع 
است که دختران مادران خود را بهترین منبع کسب 

اطالعات بلوغ می دانند.

امیر محمود حریرچی
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

حادثه
دستگیری عامل کالهبرداری از ۴00شهروند مشهدی 

متهم  گفت:  رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
کالهبرداری از ۴00شهروند عالقه مند به فوتبال دستگیر 

شد 
به گزارش »صبح امروز«، سردار محمدکاظم تقوی افزود: 
طریق  از  فردی  که  براین  مبنی  مردمی  های  گزارش  درپی 
فوتبال  به  مندان  عالقه  از  مجازی  های  سایت  اندازی  راه 
باتوجه  و  است  کرده  کالهبرداری  ازآنان  پول  مقادیری 
سریع  پی گیری  برای  الزم  دستورات  موضوع  اهمیت  به 

پرونده صادرشد .
تقوی بیان کرد: بررسی های علمی وتخصصی کارآگاهان 
مبارزه با جعل وکالهبرداری پلیس آگاهی خراسان رضوی 
های  سایت  اندازی  راه  با  متهم  این  که  بود  ازآن  حاکی 

داده  فریب  را  ۴00شهروند  اندکی  زمان  درمدت  مجازی 
ومبالغی از آنان دریافت کرده است. 

در  استان  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  کرد:  خاطرنشان  وی 
قضائی،  مقام  هدایت  با  پرونده  تخصصی  تحقیقات  ادامه 
دستگیر  را  او  غافلگیرانه  دراقدامی  و  شناسایی  را  متهم 

کردند.
وی گفت: برابر بررسی های اولیه، متهم مبلغ 2میلیارد 
و پانصد میلیون ریال دراین مرحله کالهبرداری کرده است 
شاکیان  تمامی  و  مسدود  متهم  این  بانکی  های  وحساب 

پرونده شناسایی شده اند.
متهم  این  کرد:  بیان  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
قضائی  مراجع  به  است  دانشگاهی  تحصیالت  دارای  که 

معرفی وتحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

دانشگاه  بینی  و  حلق  گوش،  گروه  دانشیار 
آمیز عمل  انجام موفقیت  از  علوم پزشکی مشهد 
جراحی کاشت حلزون با استفاده از روش تصویر 

برداری اتوپلن )OTOPLAN( خبر داد. 
کاشت  اینکه  بیان  با  حقی  رجعتی  محسن 
کاشت  مرکز  در  اتوپلن  جدید  روش  با  حلزون 
کاشت  افـــزود:  شــد،  انجام  خــراســان  حلزون 
شنوایی  کاهش  که  است  بیمارانی  برای  حلزون 
شدید دو طرفه دارند و اکثرا برای کودکان انجام 

می شود.
کاشت  عمل  انجام  برای  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
از  مناسب  آناتومیک  تصویر  به  نیاز  حلزون 
تی  سی  با  تصاویر  این  که  است  گوش  حلزون 
نشان  خاطر  می شود،  گرفته  ای  آر  ام  و  اسکن 
دربــاره  خوبی  اطالعات  اسکن  تی  سی  کــرد: 
و خصوصیات  ها  و محدودیت  آناتومیک  راههای 
هر  مرحله  این  از  پس   ، می کند  ارایــه  حلزون 
توسط  می شود،  انتخاب  کاشت  برای  که  بیمار 

پزشک، مورد بررسی قرار می گیرد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
زمینه  در  متعددی  های  شرکت  افــزود:  مشهد 
چند  در  اما  هستند،  فعال  حلزون  پروتز  ساخت 
سال اخیر نرم افزار ویژه ای تولید شده است که 
آی  آر  ام  و  اسکن  تی  سی  می توان  آن  کمک  به 
قرار  بیشتری  بررسی  مورد  عمل  از  قبل  را  بیمار 
داد و سپس با توجه به آنالیزها، پزشک در زمان 

عمل، دید بهتری خواهد داشت.
افزار  نرم  اینکه  به  اشاره  با  حقی  رجعتی  دکتر 
که  می کند  کمک  پزشک  ــه  ــ )OTOPLAN(ب
شد  خواهد  مواجه  چیزی  چه  با  اکنون  بداند 

کمک  او  به  نیز  پروتز  انتخاب  برای  همچنین  و 
پیگیری  و  بررسی  از  پس  داد:  ادامه  می کند، 
تولید  شرکت  نمودن  متقاعد  و  متعدد  هــای 
حال  ،ودر  شد  تهیه  نظر  مورد  افزار  نرم  کننده، 
مرکز  جز  به  کشور  در  مرکزی  هیچ  هنوز  حاضر 
افزار  نرم  این  به  مجهز  خراسان  حلزون  کاشت 

نیست.
ابراز  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشیار 
کرد: با کمک این نرم افزار توانستیم دو بیمار را 

تحت عمل جراحی قرار دهیم.
با  وبینی  گوش،حلق  متخصص  پزشک  این 
اشاره به اینکه تالش می شود برای تمام بیماران 
کنیم  استفاده  افزار  نرم  این  از  حلزون  کاشت 
می توانیم  افزار  نرم  این  با  کرد:  نشان  خاطر   ،
شناسایی  پروتز  بهترین  و  آنالیز  را  اطالعات 
ارتباطات  اتوپلن  افزار  نرم  براین  عالوه  شود، 
صورت  به  و  می دهد  پزشک  به  را  گوش  فضایی 
بازنمایی  پزشک  برای  را  اطالعات  بعدی  سه 
پزشک  حلزون،  کاشت  عمل  در  که  چرا  می کند 
صورت  حرکتی  عصب  مانند  متنوعی  اعصاب  با 
ما  به  افــزار  نرم  این  و  است  نزدیک  ارتباط  در 
سیطره  اطراف  محیط  به  بهتر  تا  می کند  کمک 

کنیم. پیدا 
ادامه  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشیار 
تکنولوژی  پیشرفت  شرایط  حاضر  حال  در  داد: 
به  بهتری  خدمات  می توانیم  که  رفته  سمتی  به 
با این نرم افزار هم می توانیم  ارائه دهیم و  مردم 
در  ساختاری  ظرایف  به  نسبت  بهتری  دید  با 
به  حلزون  کاشت  حین  در  گاه  گیج  استخوان 

کنیم. خدمت  بیماران 

که  بیمارانی  برای  حلزون  کاشت  گفت:  وی 
می شود  انجام  دارند  طرفه  دو  شدید  ناشنوایی 
موقع  به  را  شنوایی  کاهش  بتوانیم  باید  اما 
زادی  مادر  شنوایی  کاهش  زیرا  دهیم  تشخیص 
هزار  هر  از  و  است  باال  شیوع  با  بیماریهای  جزو 
زادی  مادر  شنوایی  کاهش  با  نفر  سه  زنده  تولد 

دنیا می آیند. به 
کاهش  اینکه  بیان  با  حقی  رجعتی  دکتر 
عالمتی  هیچگونه  چون  تولد  بدو  در  شنوایی 
دهند  تشخیص  توانند  نمی  والدین  و  ــدارد  ن
غربالگری  های  طرح  اجــرای  با  کرد:  تصریح 
 90 پوشش  بــا  حاضر  ــال  ح در  کــه  شنوایی 
نــوزادان  شنوایی  کم  می شود  انجام  درصــدی 

تشخیص داده می شود .
کوچکترین  برای  باید  والدین  کرد:  بیان  وی 
کنند  مراجعه  پزشک  به  کودکان  شنوایی  مشکل 
بعدی  مراحل  در  ها  شنوایی  کم  از  برخی  زیرا 
تولد  حین  در  اما  می دهد  نشان  را  خود  کودکی 
می شود  سنجیده  شنوایی  الکترونیکی  تست  با 
و در صورت وجود مشکل به پزشک ارجاع داده 

می شوند.

انجام عمل جراحی کاشت حلزون با روش جدید تصویر برداری 
»اتوپلن« در مشهد خبر

خبر

چند قدم تا سالمت



حضور  از  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
همایش  در  کشور  سراسر  از  مهندس   ۸00 از  بیش 

فناوری نویس صنعت ساختمان در مشهد خبرداد.
به گزارش صبح امروز محمدرضا اخوان عبداللهیان 
مدیرکل راه و شهرسازي خراسان رضوي و عضو شوراي 
سیاست گذاري پنجمین همایش ملي فن آوري هاي 
نوین صنعت ساختمان روز گذشته در نشست خبري 
آوري  فن  همایش  دوره  پنجمین  گفت:  همایش  این 
هاي نوین صنعت ساختمان با رویکرد ساختمان های 
بلند مرتبه در تاریخ 16 و 17 اسفندماه سال جاري و 
با حضور بیش از ۸00 نفر از مهندسان سراسر کشور 
تعداد  این  از  که  شد  خواهد  برگزار  مقدس  مشهد  در 
ثبت  کارگاه هاي مجازي  در بخش  نفر  کنون 1۸0  تا 

نام کرده اند.
 محورهای همایش با رویکرد ساختمان های بلند مرتبه

به گزارش صبح امروز، محمدرضا اخوان عبداللهیان 
با اعالم این خبر گفت: پنجمین دوره همایش ملي فن 
آوري هاي نوین صنعت ساختمان با رویکرد ساختمان 
هاي بلندمرتبه و در محورهاي ایمني و حریق، مصالح 
زلزله  و  سازه  پایدار،  معماري  و  انرژي  استاندارها،  و 
دانشگاه  سپید  برج  سالن  محل  در  هوشمندسازي  و 

علوم پزشکي مشهد مقدس برگزار مي شود.
از  گیری  بهره  منظور  به  اینکه  به  ــاره  اش با  وي 
سراسر  مهندسین  و  پژوهشگران  اساتید،  همکاری 
های  آوری  فن  همایش  پنجمین  دبیرخانه  کشور 
امکان  همایش  از  دوره  این  ساختمان،  صنعت  نوین 
شرکت در همایش و کارگاه هاي آموزشي به دو شکل 
حضوري و غیرحضوري ایجاد شده که عالقمندان در 
سراسر کشور به جز شهر مشهد که به هر دلیل امکان 
غیر  به صورت  ندارند،  را  در همایش  شرکت حضوری 
حضوری نیز جهت شرکت در سمینار ثبت نام نمایند و 
مهندسیني که به صورت غیر حضوری در این همایش 
مراحل ثبت نام را تکمیل نمایند، از کلیه خدمات بهره 

مند خواهند شد.
 دریافت 55 مقاله و پذیرش 35 مقاله 

 55 مجموع  در  اینکه  بیان  با  عبداللهیان  اخوان 
در  گفت:  شده  ارســال  همایش  دبیرخانه  به  مقاله 
نهایت پس از داوري نهایي تعداد 35 مقاله براي ارائه 

در همایش پذیرفته  شده است.
امتیاز  داراي  همایش  این  کرد:  نشان  خاطر  وي 
ارتقاي پایه پروانه اشتغال به کار براي مهندسان رشته 

هاي هفت گانه نظام مهندسي ساختمان خواهد بود.  
وی تصریح کرد: در این همایش 2 روزه 32 کارگاه 
آموزشی برگزار خواهد شد، هم چنین در حاشیه این 

همایش نمایشگاهی با 17 غرفه نیز برگزار می شود.
با  داشــت:  اظهار  عبداللهیان  اخــوان  محمدرضا 
احداث  برای  آموزش  ترویج  جز  ای  چاره  شرایط  این 
ساختمان های سبک تر، مقاوم تر و انعطاف پذیرتر در 

این استان نداریم.
از اجزایی  وی گفت: طی چند سال اخیر استفاده 
که اثرات مخرب زلزله را بر روی ساختمان به حداقل 
برساند، به کارگیری مصالح نوین و سبک ساختمانی 
برای هوشمند سازی ساختمانها و همچنین استفاده 
قرار  کل  اداره  این  کار  دستور  در  میراگر  سیستم  از 

گرفته است.
رضوی  خراسان  داشت:  اظهار  عبداللهیان  اخوان 
اثرات مخرب  در بکارگیری اجزای سازه ای که بتواند 
سیستم  و  است  پیشتاز  کشور  در  کند  مهار  را  زلزله 
سازی  ساختمان  در  فلزی  برشی  دیوارهای  یا  میراگر 

های مشهد مورد استفاده قرار می گیرد.
بکارگیری  بــرای  دولتی  های  مشوق  بــاره  در  وی 
نیز گفت: دولت مشوق  نوین ساختمان  فناوری های 
در  نوین  هــای  فناوری  از  استفاده  ــرای  ب را  هایی 
ساختمان  آن،  نتیجه  در  که  کرد  مقرر  ها  ساختمان 
های جدید از پنجره های دو جداره، دیوارهای سبک 

و عایق و سیستم های هوشمند برخوردار شد.
افزود:  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 

بازسازی  در  نوین  فناوری های  از  استفاده  نیز  اکنون 
بافت های فرسوده و حاشیه  واقع در  ساختمان های 
کارمزد  درصــدی  سه  کاهش  مشمول  مشهد،  شهر 
باید  ها  مشوق  این  اما  شود  می  بانکی  تسهیالت 

افزایش یابد. 
اختصاص 10 دستگاه شتاب نگار زلزله برای مشهد 
گفت:  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
متولی  که  شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز 
شبکه شتاب نگاری کشور است، در فرصتی که برجام 
های  دستگاه  به  کشور  نیاز  از  بخشی  آورد،  بوجود 

شتاب نگار را تامین کرد.
اخوان عبداللهیان افزود: از این میزان 10 دستگاه 
روز  کــه  ــت  داش اختصاص  مشهد  بــه  نگار  شتاب 
سه  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  حضور  با  چهارشنبه 
می  نصب  شهر  از  نقطه  سه  در  نگار  شتاب  دستگاه 

شود.
نگار،  شتاب  هــای  دستگاه  ــت:  داش اظهار  وی 
اطالعات  ارســال  قابلیت  و  است  جدید  و  هوشمند 

مربوط به زلزله را به صورت مستقیم دارد.
 به زودی ضوابط بلند مرتبه سازی ابالغ می شود

به  اشاره  با  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
اظهار  سازی  مرتبه  بربلند  مبنی  همایش  این  رویکرد 
کرد: به زودی شورای عالی شهرسازی و معماری ضوابط 
و  و در استان ها  ابالغ خواهد کرد  را  بلند مرتبه سازی 
شهرها براساس اقلیم و محورها و کانون های جمعیتی 

برای پهنه های بلند مرتبه سازی اقدام خواهد شد.

  نظام مهندسی مجری همایش 
رئیس  شرکاء  محمدحسین  ــه  ادام در  همچنین 
مهندسی  نظام  ســازمــان  رئیس  و  مــدیــره  هیئت 
شورای  عضو  و  رضــوی  خراسان  استان  ساختمان 
نوین  سیاست گذاری پنجمین همایش فناوری های 
این  برگزاری  مجری  اینکه  بیان  با  ساختمان  صنعت 
همایش سازمان نظام مهندسي ساختمان با همکاري 
دبیرخانه فناوري هاي نوین صنعت ساختمان است، 
شایسته  هرچه  برگزاري  با  می کنیم  تالش  گفت: 
جایگاه  اعتالي  جهت  در  گامي  همایش  ایــن  تر 
ارزشي مهندسي و مهندسان در جامعه و نیز ساخت 
ساختمان هاي سبك تر، مقاوم تر و ایمن تر از گذشته 

برداریم.
 سخنرانی های کاربردی

سازي  مرتفع  بر  همایش  محورهاي  در  گفت:  وي 
تأکید شده و تالش شده از سخنرانان کاربردی جهت 

بخش تخصصی این همایش دعوت به عمل آید.
دومین  رضوی  خراسان  استان  کرد:  تصریح  شرکاء 
و  زلزله در کشور است  و  به لحاظ خطر گسل  استان 
گسل  خطر  معرض  در  مشهد  شهر  کالن  خصوصًا 
مي باشد که این همایش با تاکید بر نظام مند کردن 
ساخت و سازهاي مرتفع و به کارگیري فن آوري هاي 

نوین در ساخت و سازهاي جدید برگزار خواهد شد.
 تصمیم گیری برای تسهیل امور مردم

خراسان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
برای  شده  انجام  های  گیری  تصمیم  درباره  رضوی 

تسهیل امور مردم اظهار کرد: فرآیندها کوتاه شده و 
اکنون با لینک شدن به سامانه شهرسازی شهرداری 
 ، مهندسان  همه  برای  الکترونیکی  کارتابل  ایجاد  و 
نظارت بر مهندسان افزایش یافته است و حتی امکان 
ساعت  نیم  زمان  مدت  در  ساختمان  پروانه  صدور 

فراهم است.
وی با اشاره به حضور بیش از25 میلیون زائر و مسافر 
به  پایداراقتصادی  توسعه  باید  کرد:  اظهار  مشهد  در 
برکت حضور این تعداد زائرایجاد شود و باید عالوه بر 
فراهم کردن زیرساخت های زیارت شرایط و خدمات 
مورد نیاز برای گردشگری و سیاحت مردم را نیز فرهم 

کنیم.
 بازگشت به قانون و اجرای صحیح قانون نظام مهندسی

قانون  صحیح  اجــرای  و  قانون  به  بازگشت  شرکاء 
نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان را از اقدامات 
عنوان  جدید  دوره  در  مهندسی  نظام  در  شده  انجام 
کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی به جای نظارت 
برحسن انجام کار مهندسان ، کار آن ها را انجام می 

داد و به جای آن ها نظارت می کرد.
راهکارهای  و  مهندسان  بر  نظارت  تشدید  به  وی 
هفته  گفت:  و  کرد  اشاره  فردوشی  امضا  از  پیشگری 
ای 2-3 مهندس متخلف را به شورای انتظامی معرفی 

می کنیم.
گفت:  ساختمانی  تخلفات  دبــاره  چنین  هم  وی 
ساختمانی  تخلف  ها  ساختمان  درصد   90 حدود 
دارند و مازاد برنقشه ها ساخته اند البته رویکرد فعلی 
با گذشته متفاوت است و تالش می کنند  شهرداری 

که تخلفی صورت نگیرد.
 عضویت ۴2 نفر در کمیته های تخصصی

دبیرخانه  مدیر  مهردوست  محمدرضا  چنین  هم 
دائمي فن آوري هاي نوین صنعت ساختمان، گفت: 
این  علمی  های  کمیته  عضو  متخصصان  از  نفر   42
همایش بوده اند و مقاالت علمی و کاربردی را بررسی 

کرده اند.
 4 همایش  ایــن  کارگاه  بــر32  عــالوه  ــزود:  اف وی 
 7 به  توجه  با  شدکه  خواهد  برگزار  نیز  کلیدی  کارگاه 
این  همایش  محورهای  با  متناسب  مهندسی  رشته 

سخنرانی ها نیز کاربردی خواهد بود.
همایش  که  این  به  توجه  با  یادآورشد:  مهردوست 
تا  سال   2 طی  همایش  دبیرخانه  است  ساالنه  دو 
برگزار  آموزشی  های  کارگاه  و  دوره  همایش  برگزاری 
می کند، هم چنین همایش و نمایشگاه هایی مرتبط 
صنعت  نوین  های  فناوری  با  مرتبط  موضوعات  با 

ساختمانی برگزار می شود.

های  استان  اسبادهای  فرهنگی  میراث  مدیرپایگاه 
خراسان رضوی، جنوبی، شمالی و سیستان و بلوچستان 
در  ورنـــادوک  المللی  بین  مستندنگاری  بــرگــزاری  از 

آسبادهای خواف خبر داد.
این خبر  اعالم  با  امروز محمد رکنی  به گزارش صبح 
بومی  معماری  مستندنگاری  بین المللی  کمپ  افزود: 
استان خراسان  فرهنگی  میراث  با همکاری  ورنادوک  یا 
رضوی و پایگاه آسبادهای ایران در نشتیفان، از 10 تا 25 

اسفندماه در حال برگزاری است.
وی افزود: این کمپ شامل 21 شرکت کننده داخلی 
و خارجی است که از شهرهای مختلف ایران و 4 کشور 

فنالند، ژاپن، تایلند و کامبوج در آن شرکت کرده اند. 
وی ادامه داد: نتایج و خروجی مستندنگاری این کمپ 
در پرونده ثبت میراث جهانی آسبادها در یونسکو مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.
مستندنگاری  کــرد:  اظهار  ورنـــادوک  ــاره  درب رکنی 
دستی  طراحی  تکنیک   )VerNAdOc( بومی  معماری 
مانند مداد،  از وسایل ساده  با استفاده  آن  است که در 

تاریخی  بناهای  برای ثبت کلیه ی جزئیات  قلم و جوهر 
است(  مشاهده  قابل  غیر مسلح  چشم  با  که  حدی  )تا 
استفاده می شود، و نتیجه آن پس از سایه گذاری ابعادی، 
کننده  مشخص  که  بنا  جزییات  از  دقیق  است  طرحی 

مقاطع، پالن و سایر مشخصات فنی بنا خواهد بود.
این روش مستندنگاری که در عین  وی تصریح کرد: 
از  است  کاربردی  و  کم هزینه،  دقیق،  بسیار  سادگی، 
سال1996 و بصورت جدی از  2005 میالدی )و برای 
اولین بار توسط دکتر مارکو ماتیلدا( برای مستندنگاری 
بناها در کشور فنالند به کار گرفته شده است و در حال 
)کمیته   ایکوموس-سیاو  پشتیبانی  و  حمایت  با  حاضر 
علمی بین المللی ایکوموس در رابطه با معماری بومی( 
با  کمیته  این  واقع  در  است.  رواج  و  گسترش  حال  در 
همکاری کارگاه مستندنگاری بین المللی معماری بومی 
 The iNTerNATiONAL dOcumeNTATiON cAmP Of(
بار  یک  سالیانه  معموالً   )VerNAcuLAr ArchiTecTure

در کشورهای مختلف اقدام به برگزاری کنفرانس و کارگاه 
مربوطه می کند.  

مستندنگاری  شیوه   این  اشاعه   از  هدف  افزود:  وی  

بر  عالوه  کاری،  و  آموزشی  دوره های  و  کارگاه  قالب  در 
یادگیری مرحله به مرحله  کار مستندنگاری، آشنایی با 
بین المللی  ارتباطات  ایجاد  و  شرکت کنندگان  تخصص 
نهایت  در  اســت.  زمینه  این  در  بیشتر  فعالیت  بــرای 
مقیاس  در  طراحی هایی  آموزشی،  کارگاه  این  حاصل 
دقیق از بنایی تاریخی و نمایش آنها در نمایشگاه محل 

مستندنگاری در پایان دوره است.
که  بوده  هفته  دو  مذکور  دوره   زمان  مدت  گفت:  وی 
هفته   و  بنا،  برداشت  و  دقیق  اندازه گیری  به  اول  هفته  
دوم به طراحی دستی و نهایی نمودن طرح ها اختصاص 

می یابد. 
رکنی درباره هدف از برگزاری دوره در ایران اظهار کرد: 
گوناگونی گسترده  اقلیمی و شرایط آب و هوایی در کشور 
ایران سبب شده تا معماری آن هم به لحاظ مواد و مصالح 
و حتی  اجرا،  و  از جهت شیوه  ساخت  و هم  رفته  به کار 
رسوم و سنت های هر منطقه، از تنوع و اهمیت و توجه 
ویژه ای در دنیا و منطقه برخوردار باشد. برگزاری چنین 
متخصصین  تعامل  و  حضور  که  کشور  در  کارگاه هایی 
دامنه ی  می تواند  دارد  همراه  به  را  داخلی  و  خارجی 

و  گسترده تر  را  فرهنگی  و  علمی  تبادالت  و  همفکری  
و  فرهنگ  و معرفی  به جلو در جهت شناخت  رو  قدمی 

میراث معماری غنی ایرانی در جهان باشد. 
اشاعه  روش های  و  آموزش  داد: هم چنین  ادامه  وی 
بودن  هزینه تر  کم  به دلیل  که  دستی  مستندنگاری 
می تواند متخصصین عالقمند بیشتری را به خود جذب 
نماید، در صورت تداوم و آموزش کارورزان و دانشجویان 
عالقمند می تواند از لحاظ مستند نگاری و ثبت اطالعات، 
در  داده  پوشش  کشور  در  را  بیشتری  تاریخی  بناهای 
نهایت به امر حفاظت میراث فرهنگی کشور کمک نماید.
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رئیس کمیته نظارتی شماره 2 شهرداری مشهد 
با بیان اینکه 500 هزار اصله درخت در طی 3 سال 
توزیع شده است، گفت: برای کاهش آلودگی هوا 
نیازمند همراهی شهروندان در توسعه فضای سبز 
و همچنین استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی 

هستیم.
نظارتی  کمیته  رئیس  شهری  حاجیان  محمد 

در مراسم  با حضور  شماره 2 شورای شهر مشهد 
هفته درختکاری منطقه 10 شهرداری مشهد اظهار 
کرد: بحث درختکاری از سنت های بسیار قدیمی و 
سنتی کشور ما است که اجداد ما سال های سال 
این اقدام را تکرار و اجرا کردند و امروز دیگر فواید 

کاشت درخت بر کسی پوشیده نیست.
وی با بیان اینکه امسال 220 هزار اصله درخت در 

شهر مشهد توزیع می شود، افزود: در سال گذشته 
نیز  آن  ما قبل  و در سال  1۸0 هزار اصله درخت 
100 هزار درخت توزیع شده  است و در مجموعه در 
طی سه سال گذشته توزیع 500 هزار اصله درخت 
توسط شهرداری مشهد بین شهروندان انجام شده 

است.
بهداشت،  شهری،  خدمات  کمیسیون  رئیس 

شهر  اسالمی  ــورای  ش زیست  محیط  و  سالمت 
مشهد اشاره ای نیز  بر لزوم نگهداری درختان از 
و  راه  وزارت  گفت:  و  داشت  نیز  شهروندان  سوی 
شهرسازی استاندارد ملی سرانه فضای سبز را بین 
7 تا 12 متر مربع در نظر گرفته است حال اینکه این 
رقم از سوی سازمان ملل بین 15 تا 25 متر مربع 

اعالم شده است.

مديرپايگاه ميراث فرهنگی اسبادهای استان های خراسان رضوی، جنوبی، شمالی و سيستان و بلوچستان اعالم کرد: 
مستندنگاران بین المللی ورنادوک در آسبادهای خواف

رئيس کمسيون خدمات شهری شورا در مراسم هفته درختکاری منطقه 10 مطرح کرد:
توزیع 500 هزار اصله درخت طی 3 سال گذشته

خبر

خبر

خبرخبر

خبر

خبر

در نشست خبري پنجمين همايش ملي فن آوري هاي نوين صنعت ساختمان عنوان شد؛

هماورد800 مهندس
خبر

اسالمی  ــورای  ش رئیس  نایب 
ایجاد  بــرای  گفت:  مشهد  شهر 
درآمدی پایدار باید همانند کشورهای 
عوارض  به  تبدیل  ساخت وساز  عوارض  جهان  پیشرفته 

بهره برداری از ساختمان شود.
ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مــوحــدی زاده  حمیدرضا   
درباره درآمدهای پایدار اظهار کرد: این یک بحث ریشه دار 
به خصوص  کشور  کل  شهرداری های  در  پردامنه ای  و 
کالن شهرها است که شهرداری ها چگونه می توانند به سمت 

درآمدهای پایدار حرکت کنند.
وی افزود: امروز همه شهرداری های کشور به عوارضی 
که از محل صدور پروانه های ساختمانی و یا تخلف از محل 
ساختمانی و فروش تراکم حاصل می شود، وابستگی دارند؛ 
این ها درآمدهایی ناپایدار است و با تغییر قوانین و یا رکود در 

اقتصاد، شهرداری ها با مشکل مواجه می شوند.
نکات مهم در بحث  از  کــرد: یکی  بیان  مــوحــدی زاده 
در  که  است  تفصیلی  و  جامع  طرح های  ساخت وساز 
کشورهای مدرن جهان تعطیلی در آن معنا ندارد و دقیقا 
می دانند که در 50 سال آینده باید به کجا برسند اما در کشور 
ما سال ها باید منتظر تصویب طرح های تفصیلی و جامع بود 
و یا قانونی می آید که نباید بیشتر از 6 طبقه ساخت، این ها 

مواردی است که به شهر و شهرداری ضربه وارد می کند.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد ادامه داد: در 
کشورهای مدرن و پیشرفته عوارض ساخت وساز را تبدیل 
به عوارض بهره برداری از ساختمان کرده اند و ما نیز برای 
پیشرفت و استفاده از درآمدهای پایدار باید به این سمت 
حرکت کنیم نه اینکه با رکود در کشور، شهرداری ها نیز با 

مشکل مواجه شوند.

فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
گردشگری  و  دســتــی  صنایع 
سال  در  گفت:  نیشابور  شهرستان 
جاری هفت قطار گردشگری به نیشابور آمده و حدود 
یک هزار مسافر را از مبدا مشهد به مقصد نیشابور آورده 

است.
دراین  اعتمادی  اسماعیل  امــروز  صبح  گــزارش  به 
قطارهای  شرکت  با  که  رایزنی هایی  طی  افــزود:  باره 
مسافربری رجا در یک سال گذشته داشتیم و مذاکراتی 
که با مدیر راه آهن خراسان رضوی انجام دادیم، سفر با 
قطارهایی را برنامه ریزی کردیم که از مشهد به نیشابور با 
هدف بازدید از مقاصد گردشگری، در رفت و آمد باشند.

به  عالقه مند  گردشگران  و  مسافران  داد:  ادامه  وی 
شهرستان نیشابور از طریق سایت شناسایی می شوند 

و به وسیله قطار گردشگری به مدت یک روز به نیشابور 
به  گردشگری  قطار  هفت  جــاری  سال  در  می آیند، 
مبدا  از  را  مسافر  هزار  حدود  که  است  آمده  نیشابور 
این  طول  در  است؛  آورده  نیشابور  مقصد  به  مشهد 
سفر، گردشگران تا شب از اماکن تاریخی و گردشگری 

نیشابور بازدید می کنند.
باز هم  تا عید نوروز  پایان سال و  تا  اعتمادی گفت: 
شاهد ورود قطار گردشگری در شهرستان خواهیم بود. 
برنامه های مفصلی از طرف میراث فرهنگی و شهرداری 
در  تدارک دیده شده که  نوروز  ایام  و  برای سال جدید 

جلسه ستاد خدمات سفر عنوان شده است. 
از  نیشابور  مشهد  گردشگری  قطار   : است  گفتنی 
امسال راه اندازی شده و هفتمین قطار تور گردشگری 

از مشهد به نیشابور هفته گذشته برگزار شد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و 
بودجه شورای شهر مشهد2 راهبرد 
را  وهزنیه  درآمــد  حوزه  در  شهرداری 
تشریح کرد.  محمدحسین ودیعی در حاشیه نشست مردمی 
کمیته نظارتی شماره یک که در منطقه 9 شهرداری مشهد 
برگزار شد، اظهارکرد: سال آینده از نظر تحقق درآمدها برای 
حوزه مدیریت شهری و کالن کشور سال دشواری خواهد 
بود و موانع و مشکالتی در جهت تحقق بودجه خواهیم 
داشت.ودیعی با بیان اینکه به منظور مدیریت شرایط در 
آینده 2 راهبرد را در پیش گرفته ایم، خاطرنشان کرد: در گام 
نخست درآمدهای شهرداری را خیلی خوشبینانه نبسته ایم و 
حداکثر در اندازه نرخ تورم رسمی درآمدها را افزایش داده ایم 

که در تحقق آن دچار مشکل نشویم.
و کاهش هزینه های  مدیریت  دوم،  راهبرد  افزود:  وی 

غیرضروری با استفاده از محرک های مناسب و روش های 
ارزیابی و کنترل است که سعی شده حتی المقدور از فعالیت 

های موازی پرهیز و در جهت ادغام آنها اقدام شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد 
همچنین گفت: برخی از هزینه های مدیریت شهری از 
قبیل حقوق و مزایا و دستمزد و خدمات قراردادی حداکثر 
در قالب چارچوب ها و مجوزات قانونی افزایش خواهد یافت.
ودیعی در ادامه با بیان اینکه شهروندان و زائران بارگاه منور 
رضوی اطمینان داشته باشند که در حوزه مدیریت شهری 
هیچ کسری خدمتی مشاهده نخواهند کرد، گفت: علی 
رغم شرایط دشوار سال آینده، در زمینه طرح های عمرانی 
و ترافیکی کارهای جدیدی انجام خواهد شد و پروژه هایی نو 
در سال 9۸ کلید می خورد که بخشی از آنها مربوط به حوزه 

فضای سبز، حمل و نقل و نقل و ترافیک و ... خواهد بود.

2 راهبرد برای درآمد و هزینه های شهرداریهزارمسافر در سال جاری با قطار گردشگری به نیشابور آمدندلزوم تبدیل عوارض ساخت وساز به عوارض بهره برداری از ساختمان
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طی مراسمی و با حضور شهردار مشهد انجام شد:
افتتاح بازار آبزیان و 4 فروشگاه ارزاق 

عمومی و میوه و تره بار در مشهد 

طی مراسمی و با حضور شهردار مشهد، بازار تخصصی 
عرضه آبزیان و 4 فروشگاه ارزاق عمومی و میوه و تره بار 
مهدی  شد.  افتتاح  ریال  میلیارد   30 هزینه  با  شهرما 
یعقوبی، سرپرست معاونت خدمات شهری در این مراسم 
که با حضور شهردار مشهد، اعضای شورای شهر و مدیران 
شهری برگزار شد، گفت: ایجاد بازارهای تخصصی در 
مشهد متناسب با نیاز شهروندان یکی از سیاست های 

مدیریت شهری است.
رییس  مراسم محمد حاجیان شهری،  این  ادامه  در 
کمیسیون خدمات  و محیط زیست شهری شورای شهر 
همت  به  که  شهرما  فروشگاه های  گفت:  نیز  مشهد 
کاالهای  شده  ایجاد  شهر  سطح  در  مشهد  شهرداری 
قرار  آن ها  اختیار  در  مناسب  قیمت  با  را  مردم  اساسی 

می دهد. 
از  مناسب  قیمت  و  دسترسی  ــرد:  ک اضافه  وی 
ویژگی های اساسی فروشگاه های شهرما است و معتقدیم 
این فروشگاه اکنون باید به سمت تخصصی شدن پیش 

برود.
بهروز کیانی، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل 
نیز  مشهد  شهرداری  کشاورزی  فرآورده های  و  شهری 
گفت: در حال حاضر 29 فروشگاه ارزاق عمومی شهرما 
در کنار 14 بازار میوه و تره بار در سطح شهر فعال هستند 
که در سال بیش از 10 میلیون بار از این بازارها خرید 

می کنند.
به سیاست های مدیریت  توجه  با   : داد  ادامه  کیانی 
شهری از ابتدای سال تا پایان بهمن  ماه، شهروندان از 30 
میلیارد تومان تخفیفات این فروشگاه ها بهره مند شده اند. 
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های 
کشاورزی شهرداری مشهد با اشاره به 5 فروشگاه شهرما 
گفت: امروز سه فروشگاه شهرما، یک بازار میوه و تره  بار 
و نخستین بازار آبزیان و پروتئین شهری به بهره برداری 

رسید.
وی به بهسازی پل های عابر پیاده از انتهای نخریسی 
تا بولوار وکیل آباد اشاره کرد و افزود: اکنون در این مسیر 
سه پل بهسازی شده آماده استفاده شهروندان شده و 
بتوانیم پل عابر  ابتدای سال 9۸  ماه  امیدواریم در سه 
پیاده ای را برای اتصال دو بازار آبزیان و میوه و تره بار در 

چهارراه مخابرات احداث کنیم.

خبر

خبر

عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر شهد گفت: امروز 
مشهد مقدس پیشرو در دفع زباله های عفونی در بین سایر 

شهرهای کشور است.
علیرضا شهریاری در گفت وگو با خبرنگار ما درباره دفع 
زباله های عفونی اظهار کرد: بر اساس قانون پسماند؛ پسماند 
پزشکان،  مطب های  بهداشتی،  درمانی،  مراکز  عفونی 
توسط  و  شده  بی خطر  باید  آزمایشگاه ها  و  بیمارستان ها 
شهرداری در شرایط مناسبی دفع شود و هزینه آن نیز باید 

توسط همان مراکز تولید کننده زباله پرداخت شود.
وی افزود: در کارگروه سالمت شورای اسالمی شهر مشهد 
طی چندین جلسه به این موضوع پرداخته شده است و امروز 
بیمارستان های شهر شهد مجهز به دستگاه بی خطرساز 
هم  مطب ها  عفونی  زباله های  و  شدند  عفونی  زباله های 

جمع آوری می شود.
عفونی  زباله های  جمع آوری  برای  کرد:  بیان  شهریاری 
شرکت هایی از بخش خصوصی در حال فعالیت هستند که 
بعد از سالم سازی و پاک سازی زباله های عفونی آن را برای 

دفع، تحویل شهرداری می دهند.
نایب رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی 
شهر مشهد گفت: با تمام پیگیری های انجام شده و جلسات 
مختلف شورای اسالمی شهر با سازمان مدیریت پسماند، 
امروز شهر مشهد  و نظام پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی 
مقدس پیشرو در دفع زباله های عفونی در بین سایر شهرهای 

کشور است.
وی خاطرنشان کرد: زباله های صنعتی نیز یکی دیگر از 
زباله های خطرناک است که برای دفع آن همه باید سالم سازی 
و پاک سازی صورت گیرد زیرا در غیر این صورت این نوع از 

زباله هم می تواند ضررهای جبران ناپذیری داشته باشد.

رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای 
شهر مشهدمقدس گفت: دفاتر تسهیلگری اوایل سال 9۸ به 

تدریج در نقاط مختلف مستقر شوند.
 رمضانعلی فیضی در حاشیه نشست مردمی کمیته نظارتی 
شماره یک که در منطقه 9 شهرداری مشهد برگزار شد، با بیان 
اینکه این روزها بودجه شهرداری، به تفکیک سازمان ها، 
است،  تصویب  حال  در  آن  های  زیرمجموعه  و  مناطق 
مناطق  درخصوص  تسهیلگری  دفاتر  استقرار  اظهارکرد: 
پیرامونی، یکی از اقدامات عمده ای بوده که در آلبوم بودجه 
سال قبل، 2 میلیارد تومان به منظور استقرار آنها درنظر گرفته 

شده بود و به قوت پایدار است.
تازه  سازمان  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  فیضی 
شرح  تهیه  حال  در  شهری  فضاهای  بازآفرینی  تاسیس 
شود؛  آمــاده  باید  که  هستند  خود  های  تعرفه  و  خدمات 
امیدواریم دفاتر تسهیلگری اوایل سال 9۸ به تدریج در نقاط 

مختلف مستقر شوند.
وی در ادامه به اولویت های بودجه ای مناطق پیرامونی 
و کم برخوردار شورای شهر مشهد در سال آینده اشاره کرد 
و گفت: اتمام پروژه های نیمه تمام در این مناطق اولویت 
بعنوان اولویت نخست شناخته می شود؛ ایجاد فضای سبز، 
زیرساختهای  ایجاد  پیاده،  عابران  برای  معابر  ایمن سازی 
تربیت بدنی اعم از مجتمع های آبی و گود کشتی باچوخه نیز 

سایر اولویتها هستند.

عضو هيئت رئيسه شورای اسالمی شهر مشهد خبر داد:
مشهد پیشرو در دفع زباله های عفونی در سطح کشور

رئيس کميسيون مناطق پيرامونی و کم برخوردار شورای شهر 
مشهدمقدس:

دفاتر تسهیلگری از اوایل سال 98 مستقر می شوند

در 13 فروردین ماه 1325 در مشهد متولد شد و از 
کودکی به دلیل عالقه شدیدش به ورزش در رشته های 
از  کرد.  شرکت  و...  والیبال  کشتی،  قبیل  از  مختلف 
همان ابتدا کار به دلیل بدن خوش تراش و عضالنی 
اندام  پرورش  رشته  به  اطرافیان  سمت  از  داشت  که 
تشویق شد تا جایی که در سن 16 سالگی قدم در راه 
این ورزش حرفه ای گذاشت. وی با الگوگیری از محمد 
ورود  با  و  خراسان  استان  برداری  وزنه  قهرمان  رضوی 
به باشگاه ورزش او تمرینات حرفه ای خود را در زمینه 
مقام  سه  توانست  بعد  سال  دو  و  کرد  آغاز  بدنسازی 
سومی  قدها،  کوتاه  رشته  در  آسیا  قهرمانی  ارزشمند 

جهان و قهرمانی کشور را کسب کند. 
آسیا  قهرمانی  مسابقات  در   1353 سال  در  وی 
رقیب  و  هنرپیشه  آونگ  جان  حریف  مالزی  کشور  در 
توانست  که  شد  می شود  وارد  اژدها  فیلم  در  بروسلی 
این هنرپیشه را در این مسابقات شکست داده و به مقام 
قهرمانی دست یابد. در این مسابقات جان آونگ به مقام 

پانزدهم دست یافت.  
   افتخارات ورزشی 

قهرمان  با سهراب سرابی  در گفت وگویی صمیمانه 
اسبق بدنسازی نشستیم که در ادامه آن را می خوانید: 
فعالیت در رشته بدنسازی را از سال 1341 در سن 16 
سالگی آغاز کرد. پس از چندی توانست توجه محمد 
رضوی از قهرمانان وزنه برداری استان خراسان و مدیر 
به  ورود  اجازه  و  کرده  جلب  را  بدنسازی  باشگاه  یک 
باشگاه را دریافت نماید. در سال 1344سرابی 1۸ ساله 

توانست سه مقام در بدنسازی کسب کند. 
سرابی درباره گرایش خود به رشته بدنسازی گفت: 
بدنسازی در آن دوران طیف گسترده امروزی را نداشت 
فعالیت  کشتی  و  باستانی  رشته های  در  اغلب  ما  و 
بدنم  بودن  عضالنی  و  زمان  گذشت  اما  می کردیم، 
اندام  پرورش  و  بدنسازی  رشته  به  دوستان  تشویق  به 

عالقه مند شدم. 
وی تصریح کرد: هم اکنون بیش از 2000 هزار سالن 
اندام در استان فعال  و پرورش  ورزشی ویژه بدنسازی 
است، در حالی در زمانی که ما در این رشته مهیج و 
جوان پسند فعالیت می کردیم آمار سالن های ورزشی 
به تعداد انگشتان دست نمی رسید و بارها مجبور بودیم 
مسیرهای طوالنی از منزل تا محل تمرین را پیاده و یا 
با دوچرخه طی کنیم تا ساعتی در کنار مربی و سایر 

ورزشکاران به ساخت بدن خود بپردازیم و همه این ها 
فقط عشق و عالقه به رشته ورزشی بود، نه پول مطرح 
بود و نه کسب عناوین قهرمانی آنچه که بیش از همه 
افتخارات  مورد توجه ورزشکاران قرار می گرفت کسب 
ملی برای سرزمین بود و نگاهی دیگر در میان جمع 

ورزشکاران بود.  
سرابی گفت: اگر تختی و بسیاری از نامدارن عرصه 
کشتی پهلوان شدند فقط به این خاطر بود که ورزش 
و قهرمانی را برای عشق و عالقه به وطن و مردم انجام 
می دادند در  غیر این صورت می توانستند این توانایی ها 

را در کسب و کار خرج کنند.  
   خاطرات ورزشی 

برون  مسابقات  در  ورزشی  خاطرات  از  یکی  به  وی 
مرزی اشاره کرد و گفت: در یکی از مسابقات بدنسازی 
قهرمانی آسیا در کشور مالزی دیدن رقیب بروسلی در 
فیلم اژدها وارد می شود برایم جالب و دیدنی بود، اما 
وقتی وارد گود رقابت شدیم به خودم افتخار کردم و در 
همان مسابقات در سال 1355 عنوان قهرمانی را کسب 

کردم.
و  مشکالت  دربـــاره  بــدنــســازی  اسبق  قهرمان 

سختی های دوران ورزشی خود گفت: 
نبود  و  زمــان  آن  مشکالت  وجــود  با 
امکانات ورزشی و همچنین عدم وجود 
فدراسیون پرورش اندام به طور مجزا، 
انگیزه ام را ازدست ندادم و به تمرینات 
پرورش  طاقت فرسای خود در زمینه 
اندام با جدیدت ادامه دادم و توانستم 
در سال 1350 عنوان آقای ایران را با 
قهرمانی در مسابقات بدنسازی بدست 

آورم. 
به  تا 1355  سال 1350  از  سرابی 

طور متوالی موفق به  قهرمانی رشته کوتاه قد و کسب 
عنوان آقای ایران شد و خود را بیش از پیش به جامعه 
را  اسطوره  پهلوان  عنوان  و  کرد  معرفی  ایران  ورزش 
از  بعد  ایــران  مشکالت  دلیل  به  وی  کرد.  خود  آن  از 
پیروزی انقالب اسالمی و شروع جنگ تحمیلی به طور 
زمان  بهترین  در  حرفه ای  رقابت های  از  ناعادالنه ای 
شکوفایی خود جا ماند و نتوانست شکوه هرچه بیشتر 

نام پدر پرورش اندام ایران را به نمایش بگذارد.  
قهرمان اسبق بدنسازی در ادامه صحبت با اشاره به 
دوری اجباری از کورس قهرمانی بعد از 17سال مجدد 
فعالیت جدی خود را در این رشته ورزشی آغاز کرد و 
در سال 1375 توانست عنوان قهرمانی استادان بزرگ 
آسیا را کسب نماید و بار دیگر مهر تائید بر توانایی های 

خود بگذارد. 
را  راه خود  یاری پسرش سامان  و  آموزش  با  سرابی 
با  توانست فرزندی قهرمان  و  ادامه داد  این ورزش  در 
افتخارات بسیار تحویل جامعه پرورش اندام دهد. او با 
یاری پسرش اقدام به تالیف کتاب اصول پرورش اندام، 
بادی کالسیک و پاورلیفتینگ از زبان سهراب و سامان 
سرابی کرده است تا چراغ راه فعاالن و عالقمندان در 

این عرصه باشد. 
وی در حال حاضر از فعاالن  عرصه  
ایران است،  اندام   پرورش  مربیگری 
که قهرمانان بزرگی چون علی تبریزی 
را تربیت کرده است و همچنین  داور 
خوش نام مسابقات پرورش اندام نیز 

می باشد. 
مسابقات  برگزاری  در  که  سرابی 
حضور  استان  انتخابی  فیت  کراس 
داشت درباره این رشته ورزشی گفت: 
این رشته ورزشی نوپا و جوان که در 

جمع میان جوانان و نوجوانان عالقه مند اشتیاق فراوانی 
و  بسیار تخصصی، سخت  است رشته ای  ایجاد کرده 
نفس گیر است، بنابراین نباید در قالب هیئت همگانی 
ورزش هایی  انتظار هیئت همگانی  مطرح شود چون 
است که همگان بتوانند به راحتی از پس انجام تمرین 

و مسابقات آن برآیند. 
در  که  ــاران  ــک ورزش از  برخی  داد:  ــه  ادام سرابی 
و  تمرین  کراس فیت  همچون  وارداتـــی  رشته هایی 
برخی  در  گفت:  می کنند،  برگزار   نیز  را  مسابقاتی 
موارد این ورزشکاران از نظر تنفس و قدرت بدنی دچار 
به همه رشته های  مشکالت می شدند، ضمن احترام 
بر  گام  استان  ورزش  اعتالی  راستای  در  که  ورزشی 
ورزشی  رشته ای  است  قرار  اگر  دارم  انتظار  می دارند 
در  شود  مطرح  شاداب  و  مفرح  ورزش  یک  عنوان  به 
خصوص استانداردسازی تمرینات و همچنین مسابقات 
برنامه ریزی صورت گیرد تا خدای نکرده به این جوانان و 
نوجوان که با شوق و اشتیاق فراوانی در مسابقات حضور 

پیدا می کنند آسیبی وارد نشود.  
   جوانان  

رشته  این  خصوص  در  بدنسازی  پیشکسوت  این 
ورزشی  رشته های  موثرترین  از  یکی  بدنسازی  گفت: 
نوجوانان  در  نفس  به  اعتماد  افزایش  باعث  که  است 
رشته  این  تمرینات  به  که  مدتی  از  بعد  فرد  می شود 
بدن  در  دوستانش  که  ظاهری  تغییرات  با  می پردازد 
او می کنند.  تحسین  به  وی مشاهده می کنند شروع 
ترویج  باعث  که  می کند  کمک  جوانان  به  بدنسازی 
فرهنگ صحیح ورزش، نظم و انضباط در کارها بهبودی 
خلق و خو و همچنین باعث افزایش قدرت مسئولیت 

پذیری خواهد شد. 
   مکمل ها 

بدنسازی  رشته  در  مکمل ها  از  استفاده  درباره  وی 
گفت: بدون تردید در همه رشته های ورزشی ورزشکاران 
حرفه ای نیاز به مکمل پیدا خواهند کرد، چرا که در اثر 
تمرینات مداوم بخشی از ویتامین های مفید بدن خود را 
از دست خواهند داد و اگر در این رابطه تغذیه مناسب 
نداشته باشند بدنشان تحلیل می یابد و نیاز به مکمل 
و  استاندارد  باید  مکمل ها  این  البته  داشت.  خواهند 
از منابع معتبر تهیه شود که مهمترین آن داروخانه ها 
و مراکز درمانی است و به نظر من باشگاه های ورزشی 
نباید در بحث تغذیه و توزیع مکمل ها اقدام کنند. چون 
دستورالعمل  و  تشخیص  به  نیاز  مکمل ها  ارائه  نحوه 
خاصی دارد که پزشک متخصص تغذیه می تواند نسخه 
از  ورزشکاران  توصیه می کنم  این صورت  غیر  در  کند 

مکمل ها استفاده نکنند.

 پيشکسوت و قهرمان اسبق بدنسازی در گفت و گو با »صبح امروز«

حریف بروسلی را شکست دادم
کوتاه از ورزش استان

رتبه نخست اسکی باز خراسانی در کشور
عیسی چنارانی اسکی باز خراسانی به مقام نخست 
دست  ورتیکال  ماده  در  کوهستان  اسکی  مسابقات 

یافت.
این مسابقات روز شنبه 11 اسفند ماه به صورت آزاد 
و در قسمت آقایان با حضور 35 شرکت کننده در پیست 

دیزین تهران برگزار شد.
عیسی چنارانی اسکی باز خراسانی توانست به مقام 
قهرمانی برسد. همچنین در رشته اسکی، دامون علیان 
خراسان  اسکی  هیئت  استعدادیابی  کمیته  مسئول 
رضوی برای حضور در کالس نیکال زل از فرانسه برای 
نگی  چگو  و  استعدادیابی  روش های  بکارگیری  نحوه 

آموزش به نونهاالن به پیست شمشک اعزام شد.

نایب قهرمانی مشهد در مسابقات طناب کشی 
کشور

شهرهای  کالن  کشی  طناب  مسابقات  دوره  اولین 
شهرداری  کشی  طناب  تیم  قهرمانی  نایب  با  کشور 

مشهد به پایان رسید.
به  ــزام  اع از  پس  مشهد  شــهــرداری  منتخب  تیم 
مسابقات کالن شهرها در اراک موفق به کسب مقام دوم 
اولین دوره این مسابقات گردید. در این دوره تیم های 
اراک  شهرداری  و  مشهد  شهرداری  رشت،  شهرداری 
همچنین  رسیدند.  را  سوم  تا  اول  مقام های  ترتیب  به 
چهارمین دوره مسابقات طناب کشی دادگستری جام 
فجر 97 خراسان رضوی با حضور 70 ورزشکار در قالب 

7 تیم در سالن عدالت مشهد برگزار شد.
والیت  قضایی  مجتمع  تیم  مسابقات  این  پایان  در 
مقام قهرمانی و تیم دادگستری درگز مقام دوم و تیم 
کسب  را  سوم  مقام   4 ناحیه  دادســرای  گمنام  شهید 

نمودند.

بین المللی شطرنج جام  برگزاری مسابقات 
فردوسی در مشهد

جام  شطرنج  المللی  بین  مسابقات  دوره  نهمین 
فردوسی با حضور 400 شطرنج باز از ایران و 27 کشور 

دیگر در مشهد آغاز شد.
گفت:  رقابت ها  این  درخصوص  پاشانجاتی  رضا 
باز از خراسان  باز خارجی، 150 شطرنج  50 شطرنج 
رضوی و 200 شطرنج باز از سایر استان های کشور در 

این رقابت ها حضور دارند.
رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی افزود: شطرنج 
بازانی از کشورهای انگلیس، فرانسه، روسیه، آمریکا، 
در  از جمله شرکت کنندگان  پرتغال  و  اسلواکی  هند، 
این مسابقات هستند. شطرنج بازان تیم ملی شطرنج 
مردان و زنان ایران و تعدادی از شطرنج بازان ناشنوا، 

معلول و نابینا هم در این مسابقات حضور دارند.

پیام خراسان در اولین بازی از مرحله نیمه نهایی 
لیگ برتر والیبال بازی را به حریف خود واگذار کرد. 

دیدارهای مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال با 
برگزاری دو مسابقه جذاب پیگیری شد که در نهایت 
شهرداری ورامین در خانه و سایپا خارج از خانه بازی 
فینال  به  گام  تا یک  بردند  پایان  به  به سود خود  را 

نزدیک تر شوند.
   شهرداری ورامین 3 – پیام خراسان یک

را  خود  حریف  شدند  موفق  خانه  در  ورامینی ها 
که  بازی  این  دهند.  شکست  یک  بر  سه  نتیجه  با 
امیر  شهید  نفری   500 و  هزار  سالن  میزبانی  به 
گلعباسی و با حضور پر شور طرفداران تیم شهرداری 
ورامین پیگیری شد، در حالی که ورامین توانست دو 
با نتایج 25-15 و 25-20 پیروز شود،  ست اول را 
در ست سوم با نتیجه 26-24 نتیجه را واگذار کرد 
اما  چهارم  ست  در  بکشد.  چهارم  ست  به  بازی  تا 
این ورامینی ها بودند که با نتیجه 25-1۸ به برتری 

رسیده و سه بر یک پیروز این بازی خانگی شدند.
البته در امتیاز 16-20 ست چهارم باز هم بحث 
مشهدی ها  و  شد  ساز  حاشیه  مسابقات  داوری 
خصوصًا محمد موسوی نسبت به این تصمیم داور 
این  با  که  دادند  انجام  را  زیادی  اعتراضات  مسابقه 
حال داور اول پس از صحبت با داور دوم از رأی خود 

بازنگشت.
همراه  زیــادی  حاشیه ای  اتفاقات  با  دیــدار  این 
داور  به  تیم   2 بازیکنان  و  مربیان  اعتراضات  بود. 
ایجاد  باعث  پایان ست چهارم  در  در حین مسابقه 
محمد  شد.  تیم   2 بازیکنان  بین  درگیری هایی 

موسوی از یک سمت و احسن شیرکوند لیبروی تیم 
این درگیری  از سمت دیگر دوطرف اصلی  ورامین 

بودند.
همچنین شعارهای هواداران تیم ورامین بر علیه 
باعث  مشهد  پیام  تیم  سرمربی  قوچان نژاد  جبار 
شد تا سید محمد موسوی بازیکن سرعتی تیم پیام 
نسبت به این حرکت هواداران ورامینی عصبی شده 

و به سمت داور برود.
را  شعارهایی  ورامین  هواداران  نیز  بازی  پایان  در 
بر علیه موسوی دادند که بار دیگر جو سالن را بهم 

ریخت.
بود،  شده  متشنج  هم  سالن  جو  که  حالی  در 
از  پر  زمین  و  شدند  معرکه  وارد  هم  دیگر  بازیکنان 
افراد غیرمسئول شده بود. بعد از چند دقیقه التهاب 
در نهایت با دخالت برخی از اعضای کادرفنی 2 تیم 

این غائله ختم شد.
درباره  تصمیمی  چه  انضباطی  کمیته  دید  باید 
یا  بازیکن  آیا  و  می گیرد  مسابقه  این  درگیری های 
یا  شوند  محروم  دوم  بازی  از  که  هستند  بازیکنانی 

خیر.

گزارش
برد خانگی ورامين با چاشنی جنجال و درگيری

پیام مشهد اولین فینال را واگذار کرد

بدنسازی یکی از 
موثرترین رشته های 

ورزشی است که 
باعث افزایش اعتماد 

به نفس در نوجوانان 
می شود

,,

صعود بارمان مشهد به سوپر لیگ بسکتبال 
بانوان

تیم بارمان مشهد موفق شد با کسب دو پیروزی 
از سه بازی با نفت ستاره خلیج فارس به سوپر لیگ 

بسکتبال بانوان صعود کند.
مرحله  در  مشهد  بارمان  تیم  ایسنا،  گــزارش  به 
برای  بانوان  بسکتبال  یک  دسته  لیگ  نیمه نهایی 
سومین بار به مصاف تیم نفت ستاره خلیج فارس رفت 
و در نهایت با کسب دو پیروزی از مجموع سه بازی 
برگزار شده، پس از خانه بسکتبال کردستان به فینال 
این رقابت ها راه یافت. گفتنی است دو تیم راه یافته به 
فینال لیگ دسته یک، به سوپر لیگ بسکتبال بانوان 
صعود کردند.یاس قائم مقامی، سرمربی تیم بارمان 
مشهد، اظهار کرد: بازی سوم مانند دو بازی گذشته 
پایاپای و سنگین بود، اما فکر می کنم در تمام بازی 
جلو بودیم و هیچ گاه عقب نیفتادیم. گاهی اختالف 
زیاد می شد و تا دوازده امتیاز نیز جلو می افتادیم اما 
حریف اختالف امتیاز را جبران می کرد و فشار باال 
می رفت، در نهایت با نتیجه 62 به 52 پیروز شدیم.
وی با بیان اینکه در بازی دوم بدشانسی آوردیم، عنوان 
کرد: در اواخر بازی دوم شانس با تیم نفت ستاره خلیج 
فارس همراه شد وگرنه در آن بازی نیز تا دقایق پایانی 
امتیاز بیشتری داشتیم، گاهی شاید تا دو امتیاز عقب 
می افتادیم اما باز جبران می کردیم ولی در انتهای بازی 
شانس با ما یار نشد.قائم مقامی ضمن ابراز رضایت 
از عملکرد بازیکنان تصریح کرد: بازیکنان فوق العاده 
مایه گذاشتند و با جان و دل بازی کردند. فکر می کنم 
شاگردانم به معنای واقعی کلمه، تیم بودن را معنا 
کردند.وی تصریح کرد: هرچند اشتباهاتی از سوی 
داوری ها  مجموع  در  اما  می گرفت،  صورت  داوران 
خوب بود، به خصوص در بازی آخر شاهد داوری کم 
اشتباهی بودیم. سرمربی بارمان مشهد بیان کرد: 
تیم ما از طرف شهرداری حمایت می شود و خدا را 
شکر تا امروز مشکل خاصی از جمله در زمینه اعزام 
به شهرهای دیگر نداشته ایم. شهرداری همیشه به 
تیم انرژی تزریق کرده است.قائم مقامی با بیان اینکه 
همه توان خود را به کار می گیریم تا با پیروزی در فینال 
قهرمان شویم، عنوان کرد: به نمایندگی از تیم بارمان 
از هیئت بسکتبال استان خواهش می کنم که مانند 
همیشه پشت تیم باشند. اولین بار است که احساس 
می کنم همه جامعه بسکتبال از زن و مرد، پشت هم 
و مایه دلگرمی یکدیگر هستیم و از یکدیگر حمایت 
می کنیم. هیئت بسکتبال استان در هماهنگی زمان 
از ما داشتند.  برای تمرین پشتیبانی خوبی  خالی 
سالن سجاد به بخش خصوصی واگذار شده اما با این 
وجود با ما همکاری بسیار خوبی داشتند. همه تمام 

توان خود را به کار می بندند تا تیم خوب نتیجه بگیرد.

خبر

مهدی خانی  محمدمهدی 
قطعا یکی از بهترین های لیگ 
او  است.  بازی ها  برگشت  دور  در 
حاال در تمرینات تیم امید حضور دارد تا بتواند در راه 

صعود به المپیک به کار امیدها بیاید.
ملی  تیم  در  این  از  پیش  که  مشهدی ها  ستاره 
جوانان و جام جهانی توانست خود را به عنوان یکی 
این  کند  معرفی  ایران  فوتبال  مسلم  استعدادهای  از 

روزها با پیراهن پدیده در لیگ برتر می درخشد.
محمدمهدی مهدی خانی پس از نیم فصل اول لیگ 
که نشان می داد مترصد حضور در میدان و بازی برای 
تیمش است تا بتواند خود را به عنوان بازیکنی الیق به 
کادر فنی نشان دهد از نیم فصل دوم به عنوان بازیکن 
از  را یکی  توانسته خود  و  به میدان می گذارد  پا  ثابت 

پدیده های  از  یکی  البته  و  پدیده  تاثیرگذار  بازیکنان 
بازیکنان  مهمترین  از  یکی  او قطعا  نشان دهد.  لیگ 
دید  باید  که  است  المپیک  به  رسیدن  برای  کرانچار 

می تواند عصای دست این مربی شود یا خیر.

ملی  ــای  ــم ه ــی ت ســـازمـــان 
فدراسیون دو و میدانی، اسامی 
تیم  منتخب  مربیان  و  ورزشکاران 
ایران را اعالم کرد که دراین میان نام 14 ورزشکار و 

یک مربی از خراسان رضوی به چشم می خورد.
سالن  داخل  میدانی  و  دو  المللی  بین  مسابقات 
شکوهمند  پیروزی  سالگرد  چهلمین  گرامیداشت 
دوشنبه  و  یکشنبه  ــای  روزه طی  اسالمی  انقالب 
ــران،  ای تیم های  حضور  با  اسفندماه،   13 و   12
و  سوریه  کویت،  عمان،  عراق،  هند،  مالزی،  ترکیه، 
برگزار  تهران  انقالب  آفتاب  ورزشگاه  در  افغانستان 

می شود.
ملی  تیم های  سازمان  اعضای  اســاس  برهمین 
انتخاب  خصوص  در  نشستی  طــی  فــدراســیــون 

تیم  در  حضور  جهت  بانوان  و  آقایان  ورزشــکــاران 
منتخب ایران در این دوره از رقابت ها، اسامی برترین 
دو و میدانی کاران را با در نظر گرفتن شرایط آمادگی 

و ارزیابی عملکردشان اعالم کردند.
مرادی،  زهرا  نسایی،  فائزه  ابراهیم نژاد،  حمید 
رئوف،  حدیثه  بندان،  دستار  تکتم  فانی،  ساجده 
آشورپور،  فائزه  تیغ،  جهان  بهاره  خداترس،  سمیرا 
طباطبایی،  فائزه  کریمی،  ســارا  سیفی،  جمیله 
عنوان  به  ماماقانی  امیرحسین  و  مهردالن  شاهین 
خراسان  از  مربی  عنوان  به  جوان  حمید  و  ورزشکار 

رضوی در این تیم منتخب حضور خواهند داشت.

فـــول کیک  ــس ســبــک  ــی رئ
رضــوی  ــان  ــراس خ بوکسینگ 
این  استانی  رقابت های  در  گفت: 

سبک تیم نیشابور به مقام قهرمانی دست یافت.
در  ــزود:  اف عظیمی پور  علیرضا  ایرنا،  گــزارش  به 
بوکسینگ  کیک  فــول  مسابقات  دوره  چهارمین 
سالن  در  جمعه  روز  که  رضــوی  خراسان  قهرمانی 
مقام  مشهد  تیم  شد  برگزار  نیشابور  بهشتی  شهید 
به  خوشاب  و  درگز  تیم های  و  آورد  دست  به  را  دوم 
صورت مشترک در جایگاه سوم رقابت های فول کیک 

بوکسینگ خراسان رضوی ایستادند.
او ادامه داد: این مسابقات با حضور 326 ورزشکار 
تربت  والت،  مه  نیشابور،  مشهد،  از  تیم   32 قالب  در 

جام، سبزوار، خوشاب، درگز و قوچان برگزار شد.

رضوی  خراسان  بوکسینگ  کیک  فول  سبک  رئیس 
نونهاالن،  سنی  رده هـــای  در  ــاران  ــک ورزش گفت: 
نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در رشته های لوکیگ، 
فردی  هنرهای  و  کنتاکت  الیــت  کنتاکت،  سمی 

نمایشی به رقابت پرداختند.
عظیمی پور افزود: نفرات برتر هر رشته از چهارمین 
خراسان  قهرمانی  بوکسینگ  کیک  مسابقات  دوره 

رضوی به رقابت های کشوری راه یافتند.
وی ادامه داد: حدود سه هزار ورزشکار و 45 مربی 
در  رضوی  خراسان  استان  در  باشگاه   50 قالب  در 
یک  هنوز  ولی  دارند  فعالیت  بوکسینگ  کیک  رشته 
استان  در  مسابقات  برگزاری  برای  استاندارد  رینگ 

وجود ندارد.

نیشابور قهرمان فول کیک بوکسینگ خراسان رضوی شدحضور پر رنگ دو و میدانی کاران خراسان رضوی در تیم منتخب ایرانپدیده لیگ، پدیده امیدها در راه المپیک

سخنگوی سابق هیئت فوتبال خراسان رضوی گفت: 
پدیده شهر  فوتبال  تیم  از هواداران  عده ای می خواهند 

خودرو و موفقیت های این تیم سو استفاده کنند.
به گزارش مهر، علی رفسنجانی در واکنش به ادعای 
بر  مبنی  خودرو  شهر  پدیده  باشگاه  جدید  مالک  اخیر 
این که »اگر شهرداری مشهد نبود، نامی از این تیم وجود 
نداشت« گفت: به اعتقاد من این ادعا و اظهارنظر خالف 
واقع از سوی مالک جدید باشگاه عامدانه نبوده و به  دلیل 

اطالعات ناکافی وی است.
وی افزود:آقای حمیداوی بنابر گفته خودش مالکیت 

باشگاه پدیده را به واسطه رئیس وقت هیئت فوتبال استان 
به  حاضر  کسی  کمتر  شاید  که  پذیرفت  شرایطی  در  و 
پذیرش این ریسک بوداما به نظر می رسد پس از حضور در 
رأس مدیریت باشگاه، افرادی اطراف وی قرار گرفته اند که 

صداقت کافی را ندارند.
سخنگوی سابق هیئت فوتبال خراسان رضوی با بیان 
دلیل تالش  به  از هرچیزی  قبل  پدیده  موفقیت  این که 
های سرمربی و بازیکنان تیم و صبوری هواداران  حاصل 
شده است تاکید کرد: در وهله نخست اگر سعه صدر آقای 
گل محمدی و البته مدیریت آقای وطنخواه نبود، این تیم 

همان روزهای ابتدایی لیگ دچار فروپاشی شده بود.
رفسنجانی ادامه داد: با این وجود اّما قبل از شروع لیگ 
نهادهای مختلفی و در رأس آنها هیئت فوتبال خراسان، 
آستان قدس رضوی و استانداری دست به دست هم دادند 
تا طی کمتر از دو ماه به افتتاحیه لیگ برتر و اوج فشارها، 
بتواند لیگ  پدیده  و  زیرساختی برطرف شود  مشکالت 
است  خوب  کرد:  خاطرنشان  کند.وی  شروع  عزت  با  را 
هواداران  فوتبال خراسان به یاد بیاورند که قبل از شروع 
لیگ حتی تکلیف ورزشگاه برای میزبانی افتتاحیه لیگ 
برتر مشخص نبود و بعضی به ظاهر دوستان معتقد بودند 
بهتر است بازی را جابجا کنیم تا افتتاحیه در همان تهران 
باشد نه مشهد و چه بسا اگر هیئت فوتبال در این زمینه 
مستقیمًا با آستان قدس رضوی و سایر مجموعه ها وارد 

تعامل نمی شد، در ادامه لیگ هم اتفاقات ناخوشایندی 
برای تنها نماینده فوتبال خراسان افتاده بود.

از  می خواهند  عده ای  این که  به  اشاره  با  رفسنجانی 
و موفقیت های  فوتبال پدیده شهر خودرو  تیم  هواداران 
آن سوءاستفاده کنند، تصریح کرد: ناگفته های فراوانی 
وجود دارد که شاید در برهه فعلی طرح آنها به مصلحت 
هواداران دلسوز فوتبال خراسان نباشد و در این اوضاع 
خدای ناکرده کام شیرین شان را تلخ کند ولی در مجموع 
ضعف  نقاط  می خواهند  پرده  پشت  عده ای  بگویم  باید 
سال های گذشته را پررنگ و البته نقاط قوت را به سود 
اهداف کوتاه مدت غیرورزشی جریان متبوع خود مصادره 
فوتبال  و  ورزش  فــردای  حال  به  دل شــان  طبعًا  و  کنند 

خراسان نیز نسوخته است.

مالک باشگاه پدیده خراسان گفت: می دانید که 
سرخابی ها سوگلی هستند و سر تیم های شهرستانی 

را راحت می برند.
به گزارش فارس، فرهاد حمیدآوی مالک باشگاه 
پیکان  مقابل  تیم  این  بازی  از  پدیده خراسان پس 
پدیده  تیم  برای  گفت:  در مورد پسوند شهرخودرو 
گفت:  ما حدودًا بین تعطیالت نیم فصل 50 روزی 
که فاصله بود این انتقال انجام شد و تیم را در دست 
مالی  مشکل  امروز  الحمدالله  و  گرفتیم  خودمان 
باالی 50 درصد  فکر می کنم  را شکر  نداریم. خدا 
به تیم مان پرداخت کردیم  ضمن اینکه بدهی های 
گذشته تیم را که در حدود 40 بازیکن بودند پرداخت 
کردیم و خدا را شکر فکر می کنم االن دیگر بدهی 

معوق نداریم.
وی در خصوص اینکه تیم های خصوصی اوضاع 
مالی خوبی ندارند و اینکه تیم پدیده مشکل مالی 
ندارد، گفت: شکر خدا امام رضا عنایت کرده است 
و االن شاید تنها تیمی باشیم که اینگونه پرداخت 
شرایطی  این  با  می دانید  بهتر  خودتان  می کنیم 
و  می کنند  ایجاد  فدراسیون  و  لیگ  سازمان  که 
سختی هایی که غالب می شود حتمًا استحضار دارید 
که جدول مسابقات آسیایی از دو ماه پیش مشخص 
شده بود اما 3-4 روز قبل به ما اطالع دادند که بازی با 
ذوب آهن لغو می شود، اطالع دادند بازی با ذوب آهن 
را کنسل می کنند من فکر می کنم اینکه اول چیزی 
را می گویند و بعد می خواهند ببینند واکنش خبر 

که  است  تیم ها  روی  فشارش  متأسفانه  و  چیست 
بازی ما با ذوب آهن را کنسل کنند ما باید دو بازی 
در خارج از خانه انجام دهیم و اینطوری فشار فقط 
به تیم ما می آید. حمیدآوی در خصوص اینکه یحیی 
گل محمدی هم سازمان لیگ را تهدید کرده بود که 
تصمیم  برنامه ریزی  این  خاطر  به  پدیده  تیم  شاید 
دیگری بگیرد، گفت: حتمًا برخورد می کنیم. اینکه 
لیگ را کنار می گذاریم شاید خیلی بزرگ باشد و یک 
مقدار غیرواقعی است اما حتمًا برخورد می کنیم ما 
دوشنبه با پرسپولیس بازی کردیم بازی ما را جمعه 
حال  هر  به  شنبه،  را  پرسپولیس  بازی  و  انداختند 
همه بهتر می دانید سرخابی ها سوگلی هستند و ما 

شهرستانی ها را راحت سر می برند. 
مالک باشگاه پدیده در پاسخ به این سؤال که آیا 
دریافتی از سازمان لیگ داشته اند، گفت:  در این 

خصوص اجازه بدهید ورود نکنم چون فکر می کنم 
در نیم فصل اول مبلغی را به ما پرداخت کردند. یک 
مبلغ جزیی را در نیم فصل اول تحویل گرفتیم فکر 

می کنم حدود 150 میلیون تومان بود.
وی در مورد اینکه آیا با بازیکنانی که سال های قبل 
در پدیده بودند نیز تسویه حساب شده است یا نه، 
گفت: بله، فکر می کنم اگر اینجا باشند هم می توانید 
حقیقی،  قاضی،  آقایان  ما  بپرسید  خودشان  از 
حاتمی، معین عباسیان و خیلی های دیگر را تسویه 
حساب کردیم. حمیدآوی در خصوص اینکه معین 
عباسیان هفته پیش اعالم کرد از پدیده هنوز تماسی 
با او گرفته نشده است، گفت: بعد از آن فکر می کنم 
مصاحبه ای کرد و می خواست از دل مردم خراسان 
در بیاورد و اعالم کرد من اصالً اینطوری نگفتم ما 

الحمدالله تسویه کرده ایم.

خبر

خبر
حمیدآوی: سرخابی ها سوگلی هستند

اگر تختی و بسیاری از نامدارن عرصه کشتی پهلوان شدند فقط به این خاطر بود که ورزش و 
قهرمانی را برای عشق و عالقه به وطن و مردم انجام می دادند
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سخنگوی سابق هيئت فوتبال خراسان رضوی
عده ای میخواهند از تیم فوتبال پدیده سو استفاده کنند
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