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در صفحه 5 بخوانید

شصت وسه روایت 
در واپسین روزهای زمستان

نگاهی به بودجه 98

چند نفر حقوق باالی ۱۰ میلیون 
می گیرند؟

افراد نمی توانند خود را فراتر از 
قانون بدانند و قانون را دور بزنند

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اشکال ساختاری دارد

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی

بیش از ۲۵۰ هزار کیسه پالسما از 
مشهد به آلمان صادر شد

مجمع عمومی فدراسیون فوتبال برگزار شد

تاج: در این فیفادی قطعا تیم ملی 
سرمربی ندارد

در اوایل اسفند ماه گروه ویژه اقدام مالی )FATF( برای چندمین بار به ایران مهلت داد 
تا قوانین و شرایط الزم برای پیوستن به این کنوانسیون را تصویب کند و بر این اساس...

شهردار مشهد با تاکید بر اینکه در بحث مبارزه با فساد اداری در شهرداری مشهد 
اقدامات زیادی به صورت نامحسوس انجام شده و تنها به یک مورد که چندی پیش 

رسانه ای شد، محدود نبوده است، گفت: به مردم اطمینان می دهیم که...

 بالتکلیفی اقتصادی 
و لجبازی سیاسی

اقدامات نامحسوس 
شهردار جوان

گزارش ویژه 3

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 2 بخوانید
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در این شماره می خوانیم

گزارشی از بزرگداشت »محمدعلی بهمنی« که در مشهد برگزار شد

در صورت قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF چه کسانی جوابگوی مشکالت ناشی از 
آن خواهند بود؟

عزم جدی شهرداری مشهد برای مبارزه با فساد

روزهای بد کشتی

آخرین وضعیت پرداختی های حقوقی دولت از این حکایت 
دارد که در حال حاضر چهار میلیون و ۷۴۷ هزار کارمند و 
بازنشسته با متوسط مبلغ دو میلیون و ۸۶۷ هزار تومان در 
حکم دریافتی دارند که در این بین حدود ۱۹۰۰ نفر باالی ۱۰ 
میلیون تومان حقوق می گیرند. همچنین با توجه به تغییراتی 
و  شده  ایجاد  آینده  سال  در  کارکنان  حقوق  افزایش  بر  که 
احتماالً افزایش ۴۰۰ هزار تومانی نهایی می شود، رشد هفت 

تا ۳۷ درصدی حقوق کارکنان را خواهیم داشت...

در صفحه  4  بخوانید

زندان ۵9سال 
پردیسبان متهمان  برای   

در آخرین روزهای نه چندان سرد زمستانی و به همت 
فرهنگ سرای رسانه و انجمن عصر ترانه، مشهد افتخار 
میزبانی از اساتید و پیشکسوتان شعر و موسیقی چون...
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  مشهد- تهران: روزانه

21:25و13:30  ساعت  شنبه ها: 

17:00 21:25و  ساعت  یكشنبه ها: 

21:25 ساعت  دوشنبه ها: 

21:25 شنبه ها:ساعت  سه 

17:00 21:25و  ساعت  چهارشنبه ها: 

 09:15 21:25و  ساعت  شنبه ها:  پنج 

 11:45 21:25و  ساعت  جمعه ها: 

11:30 مشهد- زاهدان: همه روزه ساعت 

یزد:روزانه  مشهد- 

)19:30 ساعت  چهارشنبه ها:  و  شنبه  سه   (

جمعه:  و  پنجشنبه  و  دوشنبه  و  یكشنبه  و  )شنبه 

)17:00 ساعت 

پنجشنبه ها:  و  دوشنبه  و  شنبه  اهواز:  مشهد- 

15:00 ساعت 

و   1510 ساعت:  شنبه ها  سه  چابهار:  مشهد- 

13:20 ساعت:  جمعه ها 

پنجشنبه ها  و  یكشنبه  شیراز:  مشهد- 

18:00 ساعت: 

چهارشنبه ها:  و  یكشنبه  ایالم:  مشهد- 

07:30 ساعت 

13:25 ساعت  چهارشنبه ها:  آبادان:   – مشهد 

شنبه ها:  چهار  و  یكشنبه  نوشهر:  مشهد- 

13:00 ساعت 

ساعت:17:10  چهارشنبه ها  ساری:  مشهد- 
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ی
مفقود

ی
مفقود

کارت هوشمند به شماره 2988609 ماشین کامیون سیستم بنز  مدل 1356 به شماره پالک 
845 ع 19 ایران 42  شماره موتور 33593010018001 و شماره شاسی 34932314296233 

مربوط به رجبعلی عابد حوض سرخی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری سمند ال ایکس مدل 1384 به شماره پالک 229 ه 86 ایران 
42  شماره موتور 12484135271 و شماره شاسی 17611245 به نام جواد غالمی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹۷/۱۰/۸-۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۸۸۰ شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد رمضانیان 
نوقاب  بشماره شناسنامه ۴۶ کد ملی ۰۹۱۹5۹۸5۷۹صــادره از گناباد فرزند علی اصغر  در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
۱2۱مترمربع از پالک  شماره ۴5۰  فرعی از۱-اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع 
الواسطه از خانم نصرت صمدی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم 

نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/20 ، نوبت دوم :98/1/19 

رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمد رضا اجتهادی عرب

511/1اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶2۷۱۰۰۳2۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/2۷ 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 
ربابه موشانی فرزند حسین  بشماره شناسنامه 5۰2صادره از نیشابور  در ششدانگ اعیان یک باب منزل به مساحت ۷۰ مترمربع 
قسمتی از پالک ۶۸-اصلی بخش ۹ مشهد واقع در طبرسی شمالی ۳۸ طباطبایی ۳۰ پالک 2۴۶ اعیان متعلق به خود متقاضی و 
عرصه موقوفه ظهیرالدوله محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
رابه مراجع قضایی  ، دادخواست خود  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  ازاخذ رسید، ظرف مدت یک  تسلیم وپس  اداره  این  به  خودرا 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .۱2۴۶ 

تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/5 ، نوبت دوم :97/12/20 
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

512/4آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
۱-برابررای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰2۴۱۴-۱۳۹۷/۱2/2 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد نبی پور 
بشماره شناسنامه 2۹۶۶ کد ملی ۰۹۱۸۷2۱22۹ صادره از گناباد فرزند غالمرضا در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
۹۷۴/۴5 مترمربع پالک شماره ۱۸۶۶ فرعی از ۳-اصلی واقع دراراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده 

مع الواسطه از آقای محمد عسگرزاده 
2- برابررای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰2۱۱5-۱۳۹۷/۱2/2 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد نبی 
پور بشماره شناسنامه 2۹۶۶ کد ملی ۰۹۱۸۷2۱22۹ صادره از گناباد فرزند غالمرضا در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت ۱22۰/۸2 مترمربع پالک شماره 2۰۹۷ فرعی از ۳-اصلی واقع دراراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از 

محل مالکیت آقای غالمرضا نبی پور
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 

است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/20 ، نوبت دوم :1398/1/19 

رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹۷/۱۱/۴-۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱5۰۰۹2۶۰ شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عبدالباسط توحیدی 
نسب فرزند عبدالمجید بشماره شناسنامه ۱2 صادره از تایباد در ششدانگ یک باب منزل مسکونی  به مساحت ۱2۴/۳5مترمربع پالک 
52  فرعی از25۱-اصلی واقع در بخش ۱۴ مشهد شهرستان تایباد خریداری از محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی غالم احمد باغچه 
گی و قسمتی از پالک محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 

درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/5 ، نوبت دوم :97/12/20 

رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد-غالمرضا آقازاده

512/5آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹۷/۱2/۴-۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰2۱۱۷ شماره  ۱-برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سید حسین 
به  تجاری  مغازه  باب  یک  ششدانگ  در  حسن  سید  فرزند  گناباد  از  ــادره  ۰۹۱۹2۹۱252ص ملی  کد   ۱۳ شناسنامه  بشماره  همراز 
از  ثبت ملک گناباد  واقع دراراضی ده جویمند بخش یک حوزه  از2-اصلی  از پالک شماره ۷۸۰  فرعی  مساحت ۱۹/۴2مترمربع 

محل مالکیت مشاعی خود متقاضی 
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  برابررای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰2۴۱۸-۱۳۹۷/۱2/2 هیات   -2
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سید هادی 
به  تجاری  مغازه  باب  یک  ششدانگ  در  حسن  سید  فرزند  گناباد  از  ــادره  ۰۹۱۹2۸۶22۴ص ملی  کد   ۱۱ شناسنامه  بشماره  همراز 
مساحت 2۳/۳۳ مترمربع از پالک شماره ۷۸۰  فرعی از2-اصلی واقع دراراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از 

محل مالکیت مشاعی خود متقاضی
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  برابررای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰2۴۱۹-۱۳۹۷/۱2/2 هیات   -۳
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بی بی فرخ 
همراز  بشماره شناسنامه 2۹ کد ملی ۰۹۱۹2۷۴۹۳5صادره از گناباد فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه 
تجاری به مساحت کل ۱۸/۹۹ مترمربع از پالک شماه ۷۸۰  فرعی از2-اصلی واقع دراراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک 

گناباد از محل مالکیت مشاعی متقاضی
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  برابررای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰2۴2۰-۱۳۹۷/۱2/2 هیات   -۴
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرخنده همراز  
بشماره شناسنامه ۹۹ کد ملی ۰۹۱۹2۹۸۶۴۸صادره از گناباد فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه تجاری 
به مساحت کل ۱۸/۹۹ مترمربع از پالک شماره ۷۸۰  فرعی از2-اصلی واقع دراراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد 

از محل مالکیت مشاعی  متقاضی
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  برابررای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰2۴2۰-۱۳۹۷/۱2/2 هیات   -5
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سید احمد 
به  تجاری  مغازه  باب  یک  ششدانگ  در  حسن  میرزا  فرزند  گناباد  از  ملی ۰۹۱۹2۷۰۹۱۳صــادره  کد   2۰ شناسنامه  بشماره  همراز 
مساحت کل 2۰/۳۱ مترمربع از پالک شماره ۷۸۰  فرعی از2-اصلی واقع دراراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد 

از محل مالکیت مشاعی  متقاضی
روزآگهی می شود  به فاصله ۱5  نوبت  به منظوراطالع عموم مراتب دردو  لذا  آقای محرزگردیده است  از مالک رسمی  خریداری 
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:97/12/20 ، نوبت دوم :98/1/19 
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹۷/۱۱/2۹-۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰2۴۰5 شماره  برابررای 
اکبر  اقای علی  مالکانه بالمعارض متقاضی  گناباد تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  وساختمانهای 
دالوری بشماره شناسنامه ۳۳ کد ملی ۰۹۱۹۴۹۹۴۷۳ صادره از گناباد فرزند اسماعیل  در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 
۱۴۳/۶۰مترمربع پالک شماره ۱۰22 فرعی از2-اصلی واقع دراراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع 
الواسطه از آقای عباس سنولی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم 

نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/20 ، نوبت دوم :98/1/19 

رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب
512/7اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد 
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹۷/۸/۱2-۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱5۰۰ شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ذبیح اله پور 
حسین شهری  بشماره شناسنامه ۱۸۳ کد ملی ۰۹۱۹۳۱۸۴۶۰ صادره از گناباد فرزند حسن در ششدانگ یک باب ساختمان و 
تاسیسات گاوداری   به مساحت 22۴5/۱۳ مترمربع پالک های شمارات ۳۳۰2 و 2۹۳2 فرعی از ۳-اصلی واقع دراراضی قصبه 
شهر  بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقایان محسن نصیرزاده و عباس لطفی نوقابی  محرزگردیده 
است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید، 

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/20 ، نوبت دوم :98/1/19 

رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹۷/۱2/2-۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰2۴۱۶ شماره  برابررای 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهره مومن  ثبت ملک گناباد تصرفات  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  وساختمانهای 
به مساحت  منزل   باب  یک  در ششدانگ  فرزند محمد    گناباد  از  ملی ۰۹۱۹5۹52۸۶ صادره  کد  بشماره شناسنامه ۱5  بیلندی  
22۶/۱۱ مترمربع از پالک شماره 5۸۷ فرعی از۱۱۸-اصلی واقع دراراضی بهاباد  بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده 
از آقای علی نیازی شهری  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم 

نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/20 ، نوبت دوم :98/1/19 

رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹۷/۱2/۱۱-۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰25۳۳ شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ابراهیم گرامی  
نوقابی بشماره شناسنامه ۰۹۱۰۰۷۱۳۶5  کد ملی ۰۹۱۰۰۷۱۳۶5 صادره از گناباد فرزند عباس در ششدانگ یک باب منزل  به 
مساحت 2۷۰ مترمربع از پالک شماره ۹۹۶ فرعی از۴-اصلی واقع دراراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده 
مع الواسطه از آقای اسماعیل نجفی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 

تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/20 ، نوبت دوم :98/1/19 
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب

در اوایل اسفند ماه گروه ویژه اقدام مالی )FATF( برای 
و شرایط الزم  قوانین  تا  داد  ایران مهلت  به  بار  چندمین 
برای پیوستن به این کنوانسیون را تصویب کند و بر این 
اساس، ایران چهار ماه دیگر فرصت دارد تا قوانین مربوط 
به مبارزه با پولشویی را تصویب کند. هفته ای بعد از این 
مهلت، مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی عضویت در 
کنوانسیون پالرمو را به سال آینده موکول کرد تا همزمان با 
عضویت در CFT به رای  گیری گذاشته شود. این تمدید در 
شرایطی صورت گرفته است که هم اکنون از چهار الیحه ای 
که دولت در این زمینه ارائه کرده، دو الیحه اصالح قانون 
مبارزه با پولشویی و الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین 
چالش  و  بحث  ولی  است  شده  تصویب  تروریسم  مالی 
پیرامون دو الیحه دیگر یعنی الیحه الحاق به کنوانسیون 
بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و الیحه پالرمو 
در انتظار تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام 
باقی مانده است و این وضعیت بالتکلیفی با وجود هشدار 
فعاالن اقتصادی و دولت مبنی بر سخت تر شدن شرایط 
اقتصادی همچنان ادامه دارد. اما آنچه مخالفان FATF که 
اکثرا از تندروهای مخالف دولت هستند، مدام بر آن اصرار 
مشکالت  حل  برای  تعهدی  آیا  که  است  این  اند  داشته 
اقتصادی کشور در صورت الحاق ایران به FATF وجود 
دارد؟ پاسخ این سوال در واقع همین قدر بی ارتباط است 
که مثال بگوییم؛ آیا در صورت اخذ گواهینامه رانندگی، 
از سوی راننده وجود خواهد  تعهدی برای عدم تصادف 

و  تجارت  امر  به  دنیا  با  می خواهیم  آیا  اساسا  داشــت! 
بازرگانی بپردازیم، یا خیر! آقایان تندرو صراحتا باید این 
مسئله را روشن کنند که اگر بنای تجارت با جهان و حضور 
در عرصه بین المللی وجود ندارد، دور ایران دیوار بکشیم 
و به کشوری مانند سومالی، سودان جنوبی و یا امثال آن 
بدل شویم. کشورهای همکار ما در عرصه بین المللی مانند 
چین، روسیه یا ترکیه سال هاست که به FATF پیوسته اند. 
آیا  اقتصادی داریم؟  تبادل گسترده  با چین  پس چرا ما 
سران این کشور بزرگ به منافع ملی خود پایبند نبوده اند؟ 
این که  برای  و  تولید ملی  از  باید گفت که برای حمایت 
بازارهای منطقه ای و جهانی را به دست آوریم تصویب این 
لوایح اجتناب ناپذیر خواهد بود، در صورت عدم پذیرش 
FATF، حتی کشوری همسایه، دوست و هم مرز مانند 

عمده  تعامالت  جهانی  بازارهای  با  هنوز  که  افغانستان 
اقتصادی کار  ایران در زمینه های  با  نیز نمی تواند  ندارد 
کند. چرا که در صورت عدم الحاق ایران به این ساز و کار 
جهانی، با افغانستان باید تبادل اقتصادی چمدانی داشته 
باشیم و مگر می توان مثال ۱۰ میلیون دالر را با چمدان و 
در  کرد؟  دخیل  اقتصادی  مبادله  در  مسافری  شکل  به 
ایاالت متحده، عربستان  نظیر  حال حاضر، کشورهایی 
رژیم صهیونیستی به این مسئله عالقمند هستند که ما 
به FATF نپیوندیم. به عنوان نمونه، ما خود قربانی بزرگ 
تروریسم هستیم و کنوانسیون پالرمو به عنوان کنوانسیون 
مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، همچنان بر زمین و معطل مانده است. 
یا خیر. در صورت عدم  را می پذیرد  لوایح  این  یا  مجمع 

پذیرش و تصویب این لوایح باید پرسید که آقایان آیا حاضر 
هستند که تحمیل تبعات آن به زندگی مردم را هم پذیرفته 
برابر افکارعمومی بپردازند؟  و هزینه اقدامات خود را در 
در ماجرای برجام هم شاهد بودیم که اگر ایاالت متحده 
از این توافق بین المللی خارج نشده بود، امروز شاهد این 
هجمه از تحریم های سنگین و ظالمانه علیه مردم ایران 
داخلی  تندروهای  عالقه  و  میل  واقع  در  ترامپ  نبودیم. 
در ایران را با خروج کشورش از برجام به نوعی عملیاتی 
کرد. به هر ترتیب باید تالش کنیم تا منافع ملی کشور در 
چارچوب تعامل سازنده و اصولی با جهان، دنبال شود. 
همین حاال، کسانی که مخالف سرسخت پیوستن ایران 
به FATF هستند، به صورت توامان بر طبل لزوم مبارزه با 
فساد هم می کوبند، در حالی که چنین رفتار دوگانه ای در 

هیچ منطقی نمی گنجد. یکی از مصادیق فساد در کشور؛ 
وزیر اسبق رفاه در دولت احمدی نژاد است. او در دادگاه، 
واریز ۳ میلیارد تومان به حساب همسرش را، حق مشاوره 
عنوان کرده و این سوال مطرح است که چه مشاوره ای 
با این ارزش ریالی از سوی وی انجام شده است؟ به هر 
حال اگر ایران به FATF بپیوندد، به طور نمونه، حساب 
مسدود  اشــاره،  مورد  وجه  واریز  محض  به  فردی  چنین 
این  اکنون هم در کل کشورهایی که عضو  خواهد شد. 
معاهده بین المللی هستند، اگر وجه نامتعارفی به حساب 
شما واریز شود، آن حساب تا روشن شدن منبع و ساز و 
کار دریافت وجه، مسدود خواهد ماند. متاسفانه در حال 
حاضر در بالتکلیفی اقتصادی هستیم و باید به این مهم 
واقف باشیم که برای کار با جهان، باید تجارت سازنده را 
در دستور کار قرار داد. در غیر این صورت، آقایانی که بر 
یک  می کوبند،  دنیا  با  شفاف  تجارت  با  مخالفت  طبل 
که  ببندند  هم  را  کشور  در  خارجی  سفارت خانه های  باره 
دست کم هزینه اداره این سفارت خانه ها بر مردم تحمیل 
نشود! وزارت امور خارجه اطالعیه خوبی را اخیرا صادر 
کرد و شخص ظریف نیز به خوبی عنوان کرد که برخی از 
کسانی که دست به پولشویی می زنند اقدام به فضاسازی 
علیه FATF کرده اند. به هر حال سوای اظهارات وزیر امور 
خارجه،  بانک های کشور باید ملی شوند و ما باید انضباط 
عنوان  به  برگردانیم.  پولی مان  سیستم  به  را  اقتصادی 
نمونه، چرا هزینه پرداخت بالغ بر ۳۰ هزار میلیاردتومان 
از بدهی موسسات مالی نظیر ثامن الحجج و... به دولت 
تحمیل شود؟ اگر سیستم مالی کشور امروز، شفاف بود، 
صرف  و  رفته  کجار  به  پول ها  این  که  می دانستیم  قطعا 

منافع چه کسانی شده است.

 بالتکلیفی اقتصادی و لجبازی سیاسی
در صورت قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF چه کسانی جوابگوی مشكالت ناشی از آن خواهند بود؟ 

رد احتمالی »پالرمو و CFT« توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام چه 
عواقبی دارد

احتمالی  رد  گفت:  مجلس  امید  فراکسیون  عضو 
»پالرمو و CFT« توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بهانه و فرصت بسیار خوبی به دست دشمنان و معاندان 
جمهوری اسالمی برای تاخت و تاز بیشتر علیه منافع 
ملی کشورمان و پایمال کردن بیش از پیش حقوق حقه 

جمهوری اسالمی در عرصه بین الملل ایجاد می کند.
به گزارش ایسنا،  حمید گرمابی عضو فراکسیون امید 
مجلس گفت: رد احتمالی »پالرمو و CFT« توسط مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بهانه و فرصت بسیار خوبی به 
دست دشمنان و معاندان جمهوری اسالمی برای تاخت 
و تاز بیشتر علیه منافع ملی کشورمان و پایمال کردن 
بیش از پیش حقوق حقه جمهوری اسالمی در عرصه 

 FATF« اینکه  بیان  با  وی  می کند.  ایجاد  بین الملل 
چارچوب و مجموعه قوانینی است برای کار در عرصه 
دارند  قصد  که  کشورهایی  داشت:  اظهار  بین الملل« 
داشته  اقتصادی  معامالت  و  تبادالت  کشورها  سایر  با 
باشند باید پایبند قوانین و توافقنامه های بین المللی در 
سازمان  جرائم  و  تروریسم  پولشویی،  مالی،  حوزه های 
یافته باشند. وی گفت: ساختار FATF شباهت بسیار 
زیادی به ساختار و کارکرد سازمان ملل متحد و شورای 
امنیت دارد. همانطور که نسبت به برخی قطعنامه های 
سازمان ملل و بسیاری از عملکردها و تصمیمات شورای 
اکثر  در  و  داشته ایم  مخالف  نظر  ملل  سازمان  امنیت 
مواقع کشورهایی ریاست آن را بر عهده داشته اند که با 

جمهوری اسالمی ایران میانه خوبی نداشته اند اما هرگز 
خارج  سازمان  این  عضویت  از  که  نکردیم  فکر  این  به 
داد:  ادامه  مجلس  در  نیشابور  مردم  نماینده  شویم. 
از گرفتار شدن در دامن محدودیت ها  پیشگیری  برای 
حداقل  به  و  بین الملل  مالی  روابط  در  ممنوعیت ها  و 
تبادالت  در  پاگیر  و  دست  فرآیندهای  و  موانع  رسیدن 
مالی و اقتصادی با کشورهای هم پیمان و دوست و حتی 
کشورهای غیردوست، پیوستن کشورمان به گروه ویژه 

اقدام مالی الزم و بلکه ضروری است.
به  ایــران  پیوستن  مخالفت  به  واکنش  در  گرمابی 
و  صهیونیستی  رژیم  آمریکا،  حضور  دلیل  به   FATF
مخالفان  گفت:  کشورها،  این  نظر  اعمال  و  عربستان 

داشته  توجه  مالی  گــروه  این  به  کشورمان  پیوستن 
باشند که همانطور که در سازمان ملل، آمریکا و برخی 
این سازمان تسلط دارند،  امور  برخی  بر  همپیمانانش 
و  تصمیمات  بار  زیر  هرگز  ایران  اسالمی  جمهوری  اما 
قطعنامه های غیرمنصفانه و ظالمانه آن نرفته است به 
همین ترتیب می توان همین رویه را در پیوستن به گروه 
این عضو کمیسیون صنایع  ویژه مالی در نظر داشت. 
و  ساختار  بنده  نظر  به  کرد:  تصریح  مجلس  معادن  و 
عملکرد سازمان ملل از این حیث شباهت بسیار زیادی 
و  هوشمندی  با  همواره  اما  دارد   FATF ساختار  به 
استقامت توانستیم از موقعیت بین المللی این سازمان 
به نفع کشورمان استفاده کنیم و جهان را تحت الشعاع 

به  کار  این  با  و  دهیم  قرار  خومان  نظرات  و  دیدگاه ها 
بهانه  اسالمی،  جمهوری  خورده  قسم  دشمنان  دست 
به بهانه نپیوستن ایران به این سازمان،  ندادیم تا مثالً 

فرصت دفاع از منافع و مصالح ملی مان از دست برود.
ایران  کرد:  تاکید  مجلس  امید  فراکسیون  عضو  این 
به  شده  اعالم  ملی  منافع  و  مصالح  حفظ  با  می تواند 
پالرمو  رد  که  کرد  فراموش  نباید  البته  بپیوندد   FATF
بهانه  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  توسط   CFT و 
معاندان  و  دشمنان  دست  به  را  خوبی  بسیار  فرصت  و 
جمهوری اسالمی برای تاخت و تاز بیشتر علیه منافع 
جمهوری  حقه  حقوق  کردن  پایمال  و  کشورمان  ملی 

اسالمی در عرصه بین الملل می دهد.

افراد نمی توانند خود را فراتر از قانون 
بدانند و قانون را دور بزنند

عضو فراکسیون جوانان مجلس اجرای صریح و 
دقیق قانون منع بکارگیری بازنشستگان را مطالبه 
توانند  نمی  افراد  گفت:  و  دانست  مجلس  جدی 
اقداماتی  انجام  با  و  بدانند  قانون  از  فراتر  را  خود 

قانون را دور بزنند.
مــورد  در  قاضی زاده هاشمی  احــســان  سید 
مدیران  گذشته  روز  جمعی  دسته  استعفای 
بازنشسته فدراسیون فوتبال، گفت: بستر اجرای 
قانون منع بکارگیری بازنشستگان در سامانه رصد 
ما فعال است و از سویی بر اجرای آن تاکید داریم 
قانون  از  فراتر  را  خود  توانند  نمی  افراد  بنابراین 

بدانند و با انجام اقداماتی قانون را دور بزنند.
عضو فراکسیون جوانان مجلس شورای اسالمی، 
افزود: سوابق اداری، شغلی و استخدامی برخی 
کناره  برای  مجلس  اصرار  و  بوده  مشخص  افراد 
گیری آنان برای محترم شمردن قانون بوده و قانون 

باید اجرا و اعمال شود.
مجلس  در  سرخس  و  فریمان  مــردم  نماینده 
اجرای  است  ممکن  داد:  ادامه  اسالمی،  شورای 
سوز  و  سوخت  اما  باشد  داشته  زود  و  دیر  قانون 

ندارد و به هیچ وجه آن را رها نمی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مجلس با استفاده از تمامی 
در  قانون  اجرای  مورد  در  خود  نظارتی  امکانات 
به  کرد:  تصریح  است،  برداشته  گام  ورزش  حوزه 
طور قطع اگر در حوزه ورزش و خارج از این حوزه 
گزارش های مستندی به ما ارائه شود با همکاری 
قوای  در   نظارتی  و  قضایی  نهادهای  و  دستگاه 
و  صریح  اجــرای  زیرا  کرد  خواهیم  ورود  مختلف 

دقیق قانون مطالبه جدی مجلس است.
های  حــوزه  از  یکی  را  فوتبال  فدراسیون  وی 
اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان دانست 
و گفت: در تمامی حوزه ها اجرای قانون را دنبال 
سطوح  در  بازنشستگانی  چنانچه  و  کرد  خواهیم 
افراد  و  ها  دستگاه  باشند  داشته  حضور  مختلف 
می تواند آنها را معرفی کنند.این نماینده مردم در 
مستقیم  پیگیری  قانون  در  افزود:  دهم،  مجلس 
در  یعنی  شده  بینی  پیش  نیز  مردم  آحاد  برای 
مراکز مختلف مانند دادسراهای مراکز استان ها و 

شهرستان ها می توانند اعالم جرم کنند.
ــورای  ش مجلس  ــان  ــوان ج فراکسیون  عضو 
اجرای  اینکه  بر  تاکید  با  شد:  یــادآور  اسالمی، 
قانون منع بکارگیری بازنشستگان متوقف نشده و 
نخواهد شد، گفت: اجرای آن با قدرت و صالبت 
ادامه دارد، این مسیر تمام شده نیست و در آغاز 

راه هستیم.

مجلس بان

آخرین وضعیت پرداختی های حقوقی دولت از این 
حکایت دارد که در حال حاضر چهار میلیون و ۷۴۷ 
میلیون  دو  مبلغ  متوسط  با  بازنشسته  و  کارمند  هزار 
و ۸۶۷ هزار تومان در حکم دریافتی دارند که در این 
بین حدود ۱۹۰۰ نفر باالی ۱۰ میلیون تومان حقوق 
می گیرند. همچنین با توجه به تغییراتی که بر افزایش 
احتماالً  و  شده  ایجاد  آینده  سال  در  کارکنان  حقوق 
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی نهایی می شود، رشد هفت تا 

۳۷ درصدی حقوق کارکنان را خواهیم داشت.
به گزارش ایسنا، شرایط پرداخت حقوق کارکنان در 
الیحه بودجه سال آینده به صورت متفاوت پیش رفت 
و آنچه در الیحه مبنی بر افزایش یکسان 2۰ درصدی 
نهایت  در  و  نشد  مصوب  بود،  کرده  پیشنهاد  حقوق 
نمایندگان افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق را به طور 
یکسان بین کارکنان مصوب کردند. البته این موضوع 
این  در  مخالفت های  و  نگرفت  قرار  دولت  تأیید  مورد 

رابطه داشت.
یکی از دالیل دولت برای مخالفت به این بر می گردد 
تومان  میلیون  دو  زیر  حقوق های  حالت  این  در  که 
اما  شد،  خواهند  برخوردار  خوبی  نسبتًا  افزایش  از 
حقوق باالی دو میلیون تومان از رشدکمتری برخوردار 
یک  حدود  دریافت  که  است  حالی  در  این  می شوند. 
میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت زیر دو میلیون و 

تا چهار میلیون نفر بیش از دو میلیون تومان است.
اما بررسی آخرین وضعیت پرداختی حقوق کارکنان 
بر اساس جدولی که در اختیارقرار گرفته است، نشان 
می دهد در سال جاری دولت به حدود چهار میلیون و 
۷۴۷ هزار و ۹۳۷ کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت 
می کند که متوسط مبلغ در حکم آنها حدود دو میلیون 
که  است  شرایطی  در  این  است.  تومان  هزار   ۸۶۷ و 
مجموع کارکنان دولت از رسمی، پیمانی و قراردادی به 
دو میلیون و ۶۳۶ هزار و ۸2۹ نفر می رسد که متوسط 
مبلغ کل حکم آنها در سال جاری حدود دو میلیون و 
بازنشستگان  تعداد  است.همچنین  تومان  هزار   ۹۳۳
کشوری و لشکری دو میلیون و ۱۱۱ هزار و ۱۰۸ نفر 
است که متوسط مبلغ کل حکم در سال جاری برای 

آن ها به دو میلیون و ۳2۰ هزار تومان می رسد.
و  کارکنان  تعداد  شده  انجام  طبقه بندی های  طبق 
بازنشستگانی که کمتر از دو میلیون تومان دریافتی دارد 

به یک میلیون و ۱5۶ هزار و ۳۷ تومان می رسد.
همچنین تعداد افرادی که کمتر از دو میلیون و 5۰۰ 
هزار تومان دریافتی دارند، دو میلیون و 5۳۳ نفر و تعداد 
دریافتی کمتر از چهار میلیون تومان به چهار میلیون و 

۴۳۴ هزار نفر می رسد.

تومان  میلیون  چهار  از  بیش  نیز  کارکنان  مابقی 
دریافتی دارند که حتی تا باالی ۱۰ میلیون تومان تعداد 
آنها افزایش دارد این در حالی است که افرادی که بیش 

حدود  دارند  دریافتی  دولت  در  تومان  میلیون   ۱۰ از 
۱۹۳5 نفر هستند که متوسط حکم آنها ۱2 میلیون و 

5۰۰ هزار تومان است.

  رشد 7 تا 37 درصدی حقوق کارکنان در سال آینده
اما با توجه به تغییراتی که بر افزایش حقوق کارکنان 
در سال آینده ایجاد خواهد شد و احتماالً افزایش ۴۰۰ 
هزار تومانی حقوق نهایی می شود، آنچه در نهایت اعمال 
خواهد شد رشد بین هفت تا ۳۷ درصدی کارکنان را به 
دنبال خواهد داشت. این در حالی است که دولت طبق 
مصوبه مجلس موظف بود حقوق کارکنان را ۴۰۰ هزار 
اما  کند،  اضافه  درصد  تا ۱۰  و  یکسان  طور  به  تومان 
آنچه اعالم کرد این بود که فقط ۳2 هزار میلیارد تومان 
می تواند به جمع هزینه حقوق در سال آینده اضافه کند 

که در مجموع به ۱۹2 هزار میلیارد تومان می رسد.
بر این اساس از ۳2 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده باید 2۴ هزار میلیارد تومان برای افزایش ۴۰۰ هزار 
تومانی کنار گذاشته می شود که ۸,۰۰۰ میلیارد تومان 
باقی می ماند و امکان رشد ۱۰ درصدی وجود نداشته و 
به پنج درصد کاهش می یابد.جزئیات پرداختی حقوق 
کارکنان دولت در سال آینده بر اساس افزایش ۴۰۰ هزار 
تومانی به اضافه پنج درصد، از این حکایت دارد که برای 
این رقم رشد  از  و کمتر  تومان  حقوق های دو میلیون 
بین 25 تا ۳5 درصدی اتفاق می افتد؛ به طوری که اگر 
ناخالص حقوق در سال جاری یک میلیون و 2۴۰ هزار 
تومان بوده و خالص آن هم به همین رقم می رسید، برای 
سال آینده با رشد ۳۷ درصدی به یک میلیون و ۷۰2 
هزار تومان به طور خالص و بدون مالیات افزایش پیدا 
می کند.همچنین حقوق های دو میلیون تومان در سال 
جاری برای سال ۱۳۹۸ تا دو میلیون و 5۰۰ هزار تومان 

می رسد که با رشد 25 درصدی همراه خواهد شد.
باالتر  که  چقدر  هر  و  حقوقی  بخش های  سایر  در 
برود این افزایش حقوق نسبت به دریافتی فعلی کمتر 
تومان  میلیون  شش  حقوق  مثال  عنوان  به  می شود، 
بدون کسر مالیات در سال آینده تا ۶.5 میلیون تومان 
دریافتی دارد که با کسر مالیات به حدود ۶.۱ میلیون 
است  همراه  درصدی  افزایش ۱۰  با  و  می رسد  تومان 
در حالی که با پیشنهاد 2۰ درصدی دولت رشد بیشتر 
میلیون   ۱5 حدود  ناخالص  حقوق  مورد  ــت.در  داش
تومانی در سال جاری، با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی و 
به اضافه پنج درصد دریافتی آنها بدون مالیات به ۱۳ 
برای  همچنین  و  می رسد  تومان  هزار  و ۴۸۷  میلیون 
آینده  سال  برای  تومانی  میلیون   ۱۷ حقوق  ناخالص 
بدون مالیات به ۱۴ میلیون و ۸۸۷ هزار تومان خواهد 
رسید.گفتنی است؛ نحوه محاسبه مالیات در حقوق 
کارکنان در سال آینده به روش پلکانی بین ۱۰ تا ۳5 
درصد بوده و حقوق کمتر از یک میلیون و ۷5۰ هزار 

تومان معاف از مالیات است.

نگاهی به بودجه 98؛ 

چند نفر حقوق باالی ۱۰ میلیون می گیرند؟
خبر

معاون سرمایه گذاری خراسان رضوی:
در  زائرسرا  تبدیل  و  ساخت  مجوز 

استان خراسان رضوی صادر می شود

معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث 
رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی 
گفت:  با توجه به ابالغ ضوابط فنی و معماری زائرسراها، 
آمادگی داریم تا نسبت به تشکیل پرونده و صدور مجوز 
یا تبدیل این قبیل تاسیسات  موافقت اصولی ساخت 

گردشگری  اقدام کنیم.
احمد دیناری روز یکشنبه با بیان این مطلب افزود: 
اصالح،  ایجاد،  نامه  آیین  یک  ماده  طبق  زائرسراها 
تکمیل، نرخ گذاری و نظارت بر تاسیسات گردشگری 
مصوب شهریورماه ۱۳۹۴ یکی از تأسیسات گردشگری 
تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری محسوب می شوند.وی ادامه داد: با توجه به 
اینکه ضوابط فنی و معماری این گونه زائرسرا در تابستان 
سال جاری تهیه، مصوب و برای اجرا به استان ها ابالغ 
شده است، لذا آمادگی داریم تا نسبت به تشکیل پرونده 
این  تبدیل  یا  ساخت  اصولی  موافقت  مجوز  صدور  و 
قبیل تاسیسات گردشگری  اقدام کنیم.دیناری افزود: 
با  و  نیازهای گردشگران مذهبی  با  متناسب  زائرسراها 
رعایت  با  خدمات  ارائه  و  زیارت  فرهنگ  ترویج  هدف 
اصول تکریم زائران و بر اساس توصیه های دینی مذهبی 
در شهرهای زیارتی و یا در نزدیکی یک زیارتگاه و بقاع 

متبرکه یا در مسیر زیارتگاه ها ایجاد می شوند. 
معماری  و  فنی  مقررات   ، ضوابط  طبق  گفت:  وی 
ابالغی، زائرسراها در سه درجه تقسیم بندی می شوند 
که شامل درجه یک، دو و سه می باشند و به دو صورت 
زائرسرای احداثی و زائرسرای تبدیلی مجوزهای مربوطه 
صادر می شود.  معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره 
کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان 
زائرسراها  معماری  و  فنی  ضوابط  اظهارکرد:  رضوی 
در ۳2 بند تهیه و ابالغ شده است که بایستی در زمان 

ساخت و یا تبدیل مدنظر سرمایه گذاران قراربگیرند.
متقاضیان  درخواست  ابتدای  از  یادآورشد:  دیناری 
تا زمان تطبیق عملیات ساختمانی  یا تبدیل   ساخت 
هتل  هتل،  از  اعم  اقامتی  واحدهای  تجهیز  تایید  و 
آپارتمان، مهمانپذیر و یا  زائرسرا فرآیندهای مربوطه در 

معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع انجام خواهد شد.

حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1397

تغییر حقوق کارکنان در سال آینده



با  گفت:  رضوی  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل 
وجود کاهش ۸۰ درصدی بودجه اداره کل انتقال 
 5 افزایش   ،۹۷ سال  در  رضــوی  خراسان  خون 
درصدی تولیدات خون و فرآورده های خونی را در 
سطح استان داشتیم و 25۰ هزار کیسه پالسما از 

مشهد به آلمان صادر شد.
نشست  در  یکشنبه  روز  اسالمی  سیدحمیدرضا 
ماه   ۶ حدود  از  افــزود:  رسانه  اصحاب  با  خبری 
همکاری  جهت  بین المللی  اعتبارات  پیگیر  پیش 
پالسمای  تولید  راستای  در  آلمانی  شرکتی  با 

بین المللی در مشهد و ارسال آن به آلمان بودیم.
در  بزرگ  صنعتی  به  پالسما  صنعت  افزود:  وی 
دنیا تبدیل شده و حتی فراتر از صنعت نفت رفته 
و اگر در کشور ما هم به این مهم توجه شود گامی 
مهم در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته  ایم.

بیان  با  رضوی  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل 
اینکه ایران حرف اول آسیا و منطقه در حوزه انتقال 
خون می زند، خاطرنشان کرد: موضوع پالسمای 
با تاییده اروپا از سال ها قبل آغاز شده تا در دنیا 
مدیریتی  تیم  و  باشیم  داشته  گفتن  برای  حرفی 
تالش  با  رضوی  خراسان  خون  انتقال  کل  اداره 
شبانه روزی ای که داشتند منجر کسب تاییده های 
از 25۰  و بیش  اول کشوری شدیم  رتبه  و  جهانی 

هزار کیسه پالسما از مشهد به آلمان صادر شد.
  تالش برای تولید پالسمای تماما ایرانی

پالسمای  تولید  دنبال  به  کرد:  تصریح  اسالمی 

خارج  از  دارویی  نوع  هیچ  و  هستیم  ایرانی  تمامًا 
از  دارو   ۱۰۰ تولید  ما  تالش  نکنیم  وارد  کشور 
پالسمای ایرانی است و اکنون در محله 5۰ درصد 
انتقال  تاکید کرد: متاسفانه سازمان  هستیم. وی 
خون جایگاه حقیقی خود را ندارد و به طور مثال در 
سطح استان 25۰ پرسنل داریم که نسبت به سال 
۸۳ کاهش یافته است، همچنین در بحث بودجه 
از ۳.5 میلیارد تومان به ۴۰۰ میلیون تومان کاهش 
یافته است که کمتر 2۰ درصد سال گذشته بوده 
است و کاهش ۸۰ درصدی بودجه اداره کل انتقال 
خون خراسان رضوی در سال ۹۷ فشار زیادی را بر 
این مجموعه تحمیل کرد، اما این موضوع نه تنها 
بلکه  نکرد،  ایجاد  خدمت رسانی  امر  در  مشکلی 
فرآورده های  و  خون  تولیدات  درصدی   5 افزایش 

خونی را در سطح استان داشتیم.
  انتقال خون در تحول سالمت دیده نشده است

بیان  با  رضوی  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل 
قـــراردادی  مجموعه  ایــن  پرسنل  نصف  اینکه 
هستند، گفت: مشکالت خراسان رضوی به مراتب 
تبدیل  پرسنل  اگر  و  بوده  استان ها  از سایر  بیشتر 
در   2 فصل  تومانی  میلیارد   5 رقم  شوند  وضعیت 
قبوض  پرداخت  همانند  خودش  موردنیاز  جاهای 
هزینه می شود و در حال حاضر ۴ میلیارد تومان آن 
و حق  پرسنل می شود  این  پرداخت حقوق  هزینه 
مسئولیت ها هم یک سال است که پرداخت نشده 
حمایت  نیازمند  مشکالت  رفع  جهت  در  و  است 
هستیم.  اسالمی  شــورای  مجلس  و  دولــت  ویــژه 
با  بیمارستان ها  خون  تامین  برای  گفت:  اسالمی 
وجود افزایش 2 هزار تخت و کاهش ۸۰ درصدی 
بودجه به شدت با مشکل مواجه هستیم، همچنین 

جذب  حــق  نیرو  یــک  بازنشسته شدن  از  پــس 
به شدت   مسائل  این  و  نداریم  را  جایگزین  نیروی 
رئیس  افــزود:  وی  است.  افــزوده  مشکالتمان  بر 
شورای  مجلس  ــان  درم و  بهداشت  کمیسیون 
مشهد  در  اخیرش  خبری  نشست  در  اسالمی 
نیازمند  سالمت  حــوزه  بودجه  که  کــرد  اعــالم 
این  هزینه کردهای  تا  است  زیــادی  اصالحات 
بودجه در جاهای موردنیازش باشد؛ متاسفانه در 
نادیده گرفته  تنها موضوعی  تحول سالمت  طرح 
امیدواریم  که  است  بوده  خون  انتقال  بحث  شده 
صورت  الزم  اصالحات  نمایندگان  جلسات  در 

پذیرد.
  برای تامین خون، نیازمند حمایتیم

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی با اشاره به 
اینکه اگر حمایت ها نباشد و بودجه موردنیاز تامین 
در سال ۹۸  را  بیمارستان ها  به  نشود خون رسانی 
افزود: گرچه هم قسم  سهمیه بندی خواهیم کرد، 
شدیم که تحت هرشرایطی و حتی در سخت ترین 
اما  کنیم،  تامین  را  بیماران  موردنیاز  خون  شرایط 
خون  مدیریت  نیازمند  مسئوالن  حمایت  کنار  در 
هزار   ۱۸۰ مجموع  از  هستیم؛  بیمارستان ها  در 
مراجعه کننده به پایگاه های اهدای خون استان در 
سال ۹۶، ۱۴۰ هزار نفر موفق به اهدای خون خود 
دادن  از  پزشک  تشخیص  با  نفر  هزار   ۴۰ و  شدند 

خون معاف شدند.
 ،۹۷ سال  ماهه   ۱۱ در  کرد:  تصریح  اسالمی 
۱۷۹ هزار ۴۰5 مراجعه کننده داشتیم که افزایشی 
تعداد  داشــت،  قبل  سال  به  نسبت  درصــدی   5
 ۷ رشــد  با  مــورد   ۸5۷ و  هــزار   ۱۳۸ خون گیری 
درصدی بود، تعداد مردودین ۴۰ هزار 5۴۸ نفر با 

رشد 2 درصدی بود؛ همچنین تعداد اهداکنندگان 
درصدی،   ۱۰ رشد  با  نفر   ۴52 هزار   ۷۴ مستمر 
تعداد اهداکنندگان با سابقه ۳۹ هزار ۱۶۹ نفر با 
اولی  بار  اهداکنندگان  تعداد  و  درصدی   ۱۰ رشد 
با کاهش ۶ درصدی بودند و  25 هزار و 2۰۶ نفر 

5۴ اهداکنندگان استان مستمر هستند.
  راه اندازی اول پایگاه اهدای خون بانوان

وی تاکید کرد: ۱۳۶ هزار ۹۶۶ اهداکننده با ۹۴ 
درصد آقا و ۷۸۹۱ نفر با ۶ درصد خانم هستند، این 
آمار در حالی بوده که در دریافت خون ۷۰ درصد 
را بانوان و ۳۰ درصد را آقایان شامل می شوند و در 
دنیا آمار اهدای خون این دو گروه جنسی یکسان 
افتادن  خطر  به  امر  در  غلط  افکار  باید  و  است 
سالمت بانوان با اهدای خون اصالح شود.مدیرکل 
انتقال خون خراسان رضوی با اشاره به راه اندازی 
کرد:  بیان  مشهد،  در  بانوان  خون  اهدای  پایگاه 
این پایگاه که نخستین پایگاه اهدای خون بانوان 
خون  انتقال  کل  اداره  همکاری  با  است  کشور 
خراسان رضوی و شورای مشارکت های زنان مجمع 
خیران سالمت خراسان رضوی راه اندازی می شود 
پایگاه که در احمد آباد، نبش رضا ۱2 واقع  این  و 
کشوری،  مسئوالن  حضور  با   ۹۸ ماه  تیر  در  شده 

استانی و شهری افتتاح می شود.
  به حمایت آستان قدس امیدواریم

اسالمی گفت: ساختمان اداری اداره کل انتقال 
علوم  دانشگاه  همکاری  با  رضوی  خراسان  خون 
پزشکی و شهرداری در شهرک سالمت حد فاصل 
و  می شود  ساخته  نماز  و  کاوه  شهید  بولوارهای 
امیدواریم که حمایت آستان قدس رضوی را هم در 

این رابطه شاهد باشیم.

به  و  زمستانی  نه چندان سرد  روزهای  آخرین  در 
ترانه،  عصر  انجمن  و  رسانه  فرهنگ سرای  همت 
مشهد افتخار میزبانی از اساتید و پیشکسوتان شعر 
و موسیقی چون محمدعلی بهمنی، کیوان ساکت، 
غالمرضا  بیابانکی،  سعید  کاکایی،  عبدالجبار 
با  گردمان  این  داشــت.  عهده  به  را  و...  طریقی 
استقبال خوب شاعران و مخاطبان شعر و موسیقی 
خراسان  فرهنگی  مدیران  و  مسئولین  از  تعدادی  و 
اثر  شعر"  و  من  "روزگار  کتاب  از  رونمایی  با  و  آغاز 

احمد امیرخلیلی ادامه یافت.
متانت  با  ترانه سرایی  و  بهمنی، شاعر  محمدعلی 
رفتارش  در  ویژگی  این  که  آرام،  شخصیتی  و  تمام 
نیز کامال مشهود است. همه-ی ما، غالبا با بخشی 
است،  ذاتــی اش  نبوغ  حاصل  که  او  ترانه های  از 
هزاروصد  از  بیش  با  او  ترانه   و  نام  داریم.  آشنایی 
خاطره ساز  و  ماندگار  حافظه ها  در  اجرایی  کار 
زندگی  کردند.  او  اشعار  با  ناخواسته  که  نسلی شد 
اولین شعرش در نه سالگی چاپ شده بود و احمد 
به  را در شصت و سه روایت  امیرخلیلی، زندگی اش 
حضور  بهانه   کتاب  این  از  رونمایی  کشاند.  تصویر 
این شاعر و جمعی دیگر از پیشکسوتان شعر و ادب 

در مشهد شد.
شاعر باید بداند زمانه از او چه درخواستی دارد

همیشگی اش  فروتنی  با  بهمنی  محمدعلی 
وقتی  گفت:  و  کــرد  ــاز  آغ را  خــود  صحبت های 
پس  از  خوبی  به  که  می شنوم  را  جوانان  شعرهای 
در  را  طوالنی  آینده   هنوز  و  برمی آیند  کالم  بیان 
شعر  دنیای  در  میکنم  احساس  ــد،  دارن رو  پیش 
نیامده  هم  دنیا  به  هنوز  شاید  که  هستم  شاگردی 
بیشتر  و  است  از هنر  فراتر  دارم شعر  عقیده  است. 
از  بیشتر  ما  و  می پیوندد  وقوع  به  الهام  به واسطه 

آنکه شاعر باشیم، کاتب محسوب می شویم.
و  خراسان  ادبیات  با  رابطه  در  بهمنی  استاد 
من  گفت:  عمومی  اذهــان  در  شعر  ماندگاری 
پیش ازین هم با شعر مشهد و شاعران جوان و بزرگان 
کرده ام.  زندگی  ماندگارشان  کارهای  و  عرصه  این 
و  نمی شود  شناخته  خــودش  عصر  در  هیچ کس 
آینده،  و  به قضاوت  زمان  تنها  تاریخ،  در  ثبت  برای 
وجود  با  و  ادبیات  در  پرداخت.  خواهد  معرفی  به 
نفر  اسم چند  نهایتا  اخیر،  قرن  تعدد شاعران چند 
از آنها در تاریخ ماندگار شده است. شاعری که تنها 
با دلسوزی  های شاعرانه بگوید،  توام  از زمانه خود 
از  زمان  بداند  باید  شاعر  می کند.  تمام  را  خودش 

در  ماندگاری اش  فکر  به  و  دارد  درخواستی  چه  او 
باشد. حافظه ها 

باید  که  است  فعال  انــرژی  یک  شعر  ــزود:  اف او 
به  پشتوانه  این  با  تا  گذاشت  آن  اختیار  در  را  ذهن 
زندگی  به  شرایطی  هر  در  شعر  بپردازد.  آثار  خلق 
خود ادامه می دهد و این ما هستیم که باید از این 

ریسمان در جهت خلق آثار ادبی استفاده کنیم.
شعری  سبک های  در  ــوآوری  ن با  رابطه  در  وی 
منجر  شعریت  به  که  شیوه ای  و  سبک  هر  گفت: 
داشته  را  عرصه  این  در  گفتن  برای  حرفی  و  شود 
ما  نسل  مثال،  طور  به  شد.  خواهد  ماندگار  باشد، 
و  می پسندد  را  مدرن  پست  غزل  که  است  نسلی 
هستند  جوان ترها  موارد  اکثر  در  هم  آن  مخاطب 
به تصویر  را  آن ها  واقع غزل پست مدرن نسل  و در 

می کشد.
امیدوارکننده  می افتد  اتفاق  تكنیک  حوزه  در  آنچه    

است
و  شعر  شـــورای  نماینده  کاکایی  عبدالجبار 
در  نیز  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  موسیقی 
این گردمان حضور داشت. او در ارزیابی روند شعر 
خصوصا  جوان ها،  حضور  به  توجه  با  گفت:  کشور 
نسل دهه هفتاد و هشتاد و ابداع شیوه های جدید 
فستیوال های  و  جشنواره ها  در  شعر،  زمینه  در 
در  که هم  به رشدی هستیم  رو  ادبی شاهد حرکت 
خودنمایی  کالسیک  شعر  زمینه  در  هم  و  نو  شعر 
به  و  واژگانی  دایره  گسترش  با  عبارتی  به  می کند. 

هم  و  سیاسی  حیث  از  هم  جامعه،  تالطم  جهت 
ادبیات  در  پوست اندازی  نوعی  شاهد  اجتماعی، 
است.  تاثیرگذار  ما  فکری  فرهنگ  در  که  هستیم، 
سبکها  و  شیوه ها  تغییر  شاهد  توصیفات  این  با 
می افتد،  اتفاق  تکنیک  حوزه  در  آنچه  و  هستیم 
امیدوارکننده است. اما در حوزه محتوا که برآمده از 
ضعف هایی  با  است،  ادبی  مولدان  فکری  منظومه 
مواجهیم  پیام ها  و  موضوعات  نارسایی  زمینه  در 
اجتماعی  شجاع  و  قوی  ادبیات  شاهد  به نوعی  و 
که  مــی رود  قلم  صاحبان  از  توقع  این  و  نیستیم 

موضوعات روز را ریزکاوانه بررسی و بیان کنند . 
حــوزه  در  متاسفانه  مــا  شعر  داد:  ادامـــه  وی 
در  عموما  و  کرده  عمل  ضعیف  بسیار  اجتماعیات 
و  غیرفلسفی  مسائل  و  نفس  حدیث  تولیدی،  آثار 

غیرفکری بیشتر رواج داشته است.
اجرایی  ترانه های  با  رابطه  در  کاکایی  عبدالجبار 
و  موسیقی  مارکت  در  افــزود:  اخیر  سال های  در 
این  از  شده  ایجاد  درآمد  و  مالی  ترنول  به  توجه  با 
نوع  هیچ  که  مواجهیم  ترانه  از  گونه ای  با  کــار، 
افتادن  رمق  از  شاهد  گاها  و  ندارد  هنری  ارزش 
ویترین  که  است  این  موجود  واقعیت  هستیم.  زبان 
موسیقی بازاری ما در دست شرکت های تجاریست 
و آنها با تولید موسیقی عامه پسند و استفاده ابزاری 

از ترانه، محیطی این چنینی را ایجاد کرده اند.
او در رابطه با پارامترهای الزم جهت ثبت یک شعر 
هر  طالیی  نقطه  گفت:  مخاطب  ذهن  در  ترانه  یا 

شعر یا ترانه مضمون است که باید تمام پاراگراف ها 
ابیات  بین  طولی  ارتباط  گیرد.  قرار  آن  اختیار  در 
به  موضوع  گسیختگی  هم  از  و  است  مهم  بسیار 

انتشار آثاری بی محتوا و متناقض می انجامد.
  ترانه سازها، کارخانه تولید کلمات  

احمد امیرخلیلی مولف کتاب "روزگار من و شعر" 
و  من  روزگار   : گفت  کتاب  این  انتشار  با  رابطه  در 
شصت وسه  در  بهمنی  محمدعلی  زندگی  به  شعر، 
در  بهمنی  اســتــاد  کــه  ــرا  چ ــردازد،  ــی پ م روایـــت 
این  به  )ع(  امام رضا  در حرم  و  شصت وسه سالگی 
جوشش  در  شعر  افتادن  اتفاق  که  رسیدند  نتیجه 

است و نیاز به کوشش چندانی ندارد.
هنری  ــی  ادب فعالیت  ــروع  ش از  ادامــه  در  وی 
جلسات  با  را  ترانه  نود،  سال  افــزود:  و  گفت  خود 
شروع  رازی  فرهنگ سرای  در  کاکایی،  عبدالحبار 
کردم و  به واسطه ایشان با فضای جنگ آشنا شدم. 
پس از آن با تشویق و پیشنهاد محمدعلی بهمنی پا 
افتخار  نودویک  سال  و  گذاشتم  عاشقانه  فضای  به 
را  ترانه  بخش  در  فجر  جشنواره  اول  رتبه  کسب 
با  همکاری  و  ترانه  مارکت  وارد  پس  آن  از  و  داشتم 

آهنگ سازها و خواننده ها شدم. 
بر  دلیل  شاعران  تعدد  کرد:  بیان  امیرخلیلی 
شاعران  از  برخی  اشعار  که  این  و  نیست  کیفیت 
است،  ارزشمند  حد  چه  در  امروز  ترانه سراهای  و 
امری  مساله مطرحی است. من معتقدم شعرگفتن 
و  ممارست  واسطه  به  که  است  استعدادی ذاتی 

تمرین، کشف و گسترش پیدا می کند.
رویکرد  ترانه سازها  و  ترانه سراها  افـــزود:  او 
و  مردم  به  ترانه سراها  واقع  در  و  دارنــد  متفاوتی 
و  کــرده  درک  را  مــردم  حال  و  نزدیک ترند  جامعه 
عرصه  این  در  بیشتری  کیفیت  با  میدهند  ترجیح 
با  ترانه سازها  آنها  مقابل  در  داشته باشند.  حضور 
به  و  دارند  حضور  موسیقی  مارکت  در  تجاری  نگاه 
هر شکل و با هر کمیتی به تولید اثر می پردازند. به 
تاریخ  و  هستند  کلمات  تولید  کارخانه  آنها  عبارتی 
ثابت کرده است که چیزی از آنها نمانده و نخواهد 

ماند.
این شاعر جوان در پایان بندی صحبت های خود 
اذعان داشت: امیدوارم حال ترانه و شعر ما از آنچه 
که هست، بهتر شود و در آینده اسامی چشم گیری 

از شاعران این برهه ی تاریخی بشنویم. 
این جلسه با اهدای هدایا و تقدیر از پیشکسوتان 
احمد  کتاب  از  رونمایی  پوستر  امضای  و  شعر 

امیرخلیلی به پایان رسید.

ــاوی  ــه لعل شــد« ح ــون دلــی ک ــروش کــتــاب »خـ فـ
سّیدعلی  الــعــظــمــی  آیـــــت ا...  ــرت  ــض ح خـــاطـــرات 
خامنه ای)مّدظّله العالی( از زندان ها و تبعید دوران مبارزات 

انقالب اسالمی آغاز شد.
کتاب ۴2۴ صفحه ای »خون دلی که لعل شد« به همت 
محّمدعلی آذرشب گردآوری شده است. این کتاب ترجمه  
فارسی کتاب »إّن مع الّصبر نصرًا« زندگی نامه رهبر معّظم 
انتشارات انقالب اسالمی چاپ و  انقالب است که توسط 

روانه  بازار نشر شده است.
و  ــا  درس هـ حکمت ها،  بــیــان  شــامــل  حــاضــر  کــتــاب 
هر  و  شده  بیان  بحث ها  فراخور  به  که  است  عبرت هایی 
برای آشنایی مخاطب  آن ها می تواند چراغ راهی  از  کدام 
پهلوی،  منحوس  رژیم  فجایع  با  عزیز  جوانان  بویژه  کتاب 
در  و  مبارزان  رنج های  و  مرارت ها  سختی ها،  همچنین   و 
مقابل، پایمردی ها، مقاومت ها، خلوص و ایمان انقالبیون 

باشد.
به  شد«  لعل  که  دلی  »خون  کتاب  جلد  طرح  تصویر 
این اثر روحی متفاوت و متمایز نسبت به سایر آثار مشابه 
رهبر  زنــدان  ایــام  چهره   جلد،  روی  در  اســت.  بخشیده 
عکس  جلد،  پشت  در  و  شده  کشیده  تصویر  به  انقالب 
همراه  به  مصطفی  فرزندشان  و  معّظٌم له  از  دیده نشده ای 

دست خط ایشان درباره  این عکس آورده شده است.

خاطرات نادیا مراد، برنده جایزه صلح نوبل در 
سال 2۰۱۸ با عنوان »آخرین دختر« با ترجمه 

زینب کاظم خواه منتشر شد.
این کتاب در ۳52 صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ 
نسخه و قیمت ۳۹ هزار تومان در بنگاه ترجمه و 

نشر کتاب پارسه راهی بازار شده است.
نادیا مراد سال ۱۹۹۳ در روستای کوچک کوچو 
در سنجار واقع در استان موصل عراق به  دنیا آمد. 
داعش  بعد از اشغال کوچو، بسیاری از اهالی 
روستا از جمله مادر و شش برادر او را به قتل رساند 
و خود او از سوی آنان ربوده شد و در مدت اسارتش 
مورد آزار و تجاوز قرار گرفت. نادیا مراد توانست بعد 
از مدتی از چنگ داعش بگریزد. او بعد از رهایی 
به آلمان رفت و تصمیم گرفت پیامش را به گوش 

جهان برساند.
به   ،2۰۱۸ سال  در  بشر،  حقوق  فعال  این 
دلیل مبارزاتش علیه خشونت جنسی و  استفاده 
همراه  به  ســالح،  عنوان  به  جنگ ها  در  آن  از 
شد.  نوبل  صلح  جایزه  برنده  موکویگی  دنیس 
و  هاول  واسالو  بشر  حقوق  جوایز  همچنین  او 
ساخاروف را دریافت کرده است. در بخش پایانی 
کتاب می خوانیم: »وقتی با داعش بودم احساس 
امروز  که  قدرتی  اگر  می کردم.  بــودن  ضعیف 
دارم را  قبال داشتم زمانی که مادرم از من جدا 
می شد، از او محافظت می کردم.  اگر می توانستم 
تروریست ها را از فروختنم یا تجاوز بازدارم، این 
کار را می کردم. وقتی که به گذشته و فرارم  فکر 
می کنم - دری که قفل نبود، حیاط خلوت، ناصر 
و خانواده اش در محله ای پر از طرفدار داعش- به 

خودم می لرزم که چطور می توانست همه چیز 
طور دیگری پیش برود. فکر می کنم دلیلی وجود 
داشت که خدا به من کمک کرد فرار کنم، و دلیلی 
بود که من فعاالن ایزدا را مالقات کردم تا آزادی ام 
را بی اهمیت ندانم. تروریست ها فکر نمی کردند که 
آن دختران ایزدی می توانستند آن ها را ترک کنند، 
یا ما شهامت داشته باشیم تمام جزئیاتی که  آن ها 
با ما کردند را بیان کنیم. ما با اجازه ندادن این که 
جرم هایشان بی جواب بماند با آن ها مبارزه کردیم. 
هروقت داستانم را می گویم، حس می کنم که 

قدری از قدرت تروریست ها را از آن ها می گیرم.
...داستان من، صادقانه و با کنترل احساساتم، 
بهترین سالح بر علیه تروریسم است و برنامه ام 
این است که تا وقتی که آن تروریست ها به دادگاه 
آورده شوند از آن استفاده کنم. هنوز چیزهای 
زیادی است که باید انجام شود.  رهبران جهان 
و به خصوص رهبران مذهبی مسلمان باید به پا 

خیزند و از مظلوم ها محافظت کنند.«
است:  آمده  نیز  کتاب  جلد  پشت  نوشته  در 
»خاطرات هولناک و ویرانگر نادیا مراد از دوران 
اسارت به دست داعش... او تجربیاتش را با زبانی 
صریح و روحی مصمم باز گو می کند و همدستی  
شاهدانی را که در جرم و رنج دیگران شریک شدند 
به پرسش می کشد. )نیویورکر( نویسنده از جنایاتی 
که خانواه او را ویران و اجتماع آسیب پذیرش را نابود 
کرد پرده برمی دارد. خاطرات او بسیار شجاعانه و 
گامی مهم در محاکمه کردن کسانی است که آن 
)واشنگتن  را مرتکب شدند.  جرایم وحشتناک 

پست(

نامزدهای سیزدهمین دوره جایزه کتاب سال شعر ایران به 
انتخاب »خبرنگاران« معرفی شدند.

بنا بر اعالم دبیرخانه جایزه، نامزدهای دوره سیزدهم )به ترتیب 
حروف الفبای نام خانوادگی( به این شرح اند:

می خوش )عبدالحسین انصاری - سپیده باوران(
رابطه برگ ها گاهی به هم می خورد )منیره پرورش - مروارید(

گورکن ها گریه هایشان را عمیق تر حفر می کنند )مجید تیموری 
– مروارید(

اسفندیاری در چشم چپ )آنا رضایی – هشت(
سانت هایی برای تینا )کتایون ریزخراتی – چشمه(

اعداد )بابک زمانی – فصل پنجم(
نیلوفر نام دیگر زخم است )نیلوفر شریفی – بوتیمار(

نامی نمی توان گذاشت )آریا صدیقی – چشمه(
نقشه فرار )محمد عسکری ساج – فصل پنجم(

روح اندوهگین یک شاعر )سیدرضا محمدی – شهرستان ادب(
مظفری  )مهدی  غمگین اش  و  الغر  انگشت های  با  بــاران 

ساوجی – کوله پشتی(
همین فرش چوب خورده )شهین منصوری آرانی – مروارید(

آئین پایانی سیزدهمین دوره جایزه کتاب سال شعر ایران به 
انتخاب »خبرنگاران«، روز جمعه پایانی سال )2۴ اسفندماه از 
ساعت ۱۶( در شهر کتاب فرشته )واقع در ضلع جنوب شرقی 

ایستگاه مترو صدر( برگزار خواهد شد.
دبیرخانه این جایزه پیش تر در بخش ویژه شاعران فارسی زبانی 
که در ایران کتاب مجموعه شعر منتشر نکرده اند، نامزدهای این 
دوره را به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی، به شرح زیر معرفی 

کرده بود:
سیده محبوبه بصری، رحمان حسینیان، نیلوفر شاطری، 
بیتا  عظیمی،  رضا  پورصفری،  علی  صالحی،  سیدیوسف 

علی اکبری، فریبا ماموریان و سعید مبشر.
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اخبار
آغاز فروش کتاب خاطرات

 مقام معظم رهبری
خاطرات نادیا مراد از داعش 

منتشر شد
معرفی نامزدهای کتاب سال شعر به انتخاب 

»خبرنگاران«

مریم اصغری

گزارشی از بزرگداشت »محمدعلی بهمنی« که در مشهد برگزار شد؛

شصت وسه روایت در واپسین روزهای زمستان باستان شناسان ایتالیایی در محوطه تاریخی 
داورزن

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
پیش  باستانشناسی  مشترک  تیم  گفت:  داورزن 
سه  ایتالیا  و  ایران  از  کارشناسانی  شامل  تاریخ  از 
محوطه تاریخی باستانی را در این شهرستان بررسی 

کردند.
محمد عبدا... زاده ثانی افزود: بررسی شناسایی 
با  داورزن  شهرستان  مرکزی  بخش  تاریخ  از  پیش 
حضور 'رافائل بیشونه' از ایتالیا و علی اکبر وحدتی 
از ایران و با هماهنگی پژوهشکده باستان شناسی 
کشور و اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی 

انجام شد.
باستان  از  یکی  بیشونه  رافائل  داد:  ادامــه  وی 
شناسانی است که دارای' نشان تعامل' فرهنگی با 
ایران است که نشانی است که به صورت مشترک 
از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
به پاس تعامل، تفاهم و  برنامه و بودجه  و سازمان 
همکاری به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی 
که در حفاظت از میراث فرهنگی کشور کوشا باشند 

به آنها اهدا می شود.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
ها  محوطه  این  از  یکی  گفت:  داورزن  شهرستان 
مربوط به دوره مس سنگی و عصر مفرغ است و از 
سایتهای مهم دوره BMAC به حساب می آید و آثار 
معماری در الیه سطحی و ظروف سنگی و همچنین 
سفالهای شاخص دوران مشهور به مروی - بلخی از 

مواد فرهنگی این سایت است.
های  محوطه   ۹۱ سال  در  افزود:  زاده  ا...  عبد 
و  جغتای  جوین،  شهرستانهای  تاریخ  از  پیش 
سبزوار توسط این تیم بررسی شد که متعلق به دوره 
BMAC برابر با عصر مفرغ است و بر اساس شواهد 
خراسان  ترکمنستان،  جنوب  در  شناسی  باستان 
شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی نیز آثار 

متعلق به این دوره وجود دارد.
وی ادامه داد: مواد فرهنگی این محوطه پیش 
در  فرهنگی  مواد  با  داورزن  شهرستان  تاریخ  از 
تپه  و  زابل  سوخته  شهر  افغانستان،  'مندیگاک' 
حصار دامغان قابل مقایسه است و مهر مفرغی که 
طی سالهای قبل در این محوطه شناسایی شده 
نشان از تعامل ارتباطی این منطقه با بین النهرین 
داشته است و همچنین بنا بر شواهد به دست آمده، 
تعامل ارتباطی این منطقه با ایران مرکزی و حوزه 
شمال شرق قابل مطالعه و نیازمند کاوش باستان 

شناسی است.

خبر اخبار
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی:

اشکال  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
ساختاری دارد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: 
در خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یک اشکال 
ساختاری وجود دارد؛ آن هم این است که بودجه ارشاد 
است. درصد  کشور ۱5  فرهنگی  بودجه های  به  نسبت 
به گزارش ایسنا، جعفر مروارید افزود: اشکال اینجاست 
که بودجه ارشاد نسبت به بودجه های فرهنگی کشور ۱5 
درصد است. یعنی ۸5 درصد بودجه ای که صرف فرهنگ 
در کشور می شود، در دست نهادهایی به غیر از ارشاد است 
و ۱5 درصد آن به دست ارشاد است. این در حالی است 
است  زمانی  پاسخگویی  است.  ارشاد  با  پاسخگویی  که 
که اتفاق و یا چالشی پدید می آید و یا ضعفی وجود دارد، 
یا چیزی که ما انتظار داریم رخ نمی دهد و مجلس در این 
مورد از وزیر سوال می کند.وی ادامه داد: سواالتی که از وزیر 
ارشاد پرسیده شده، بخشی از آن به فضای فرهنگی جامعه 
بازمی گردد و بسیاری از نهادهای دیگر در آن دخیل اند؛ ولی 
آن ها را نمی شود فراخواند. پس این یک پارادوکس است. 
نمی توان حقوقی را به یک نهاد یا فرد بدهیم؛ اما مسئولیتی 
که از آن می خواهیم ۶ برابر باشد. یعنی ۱5 درصد حق 
تصمیم گیری بدهیم و مسئولیتی که از آن نهاد می خواهیم، 
۱۰۰ درصد باشد و این امر برای فضای فرهنگی کشور 
مشکل ایجاد می کند و به کل فضای کشور رسوخ می یابد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی تاکید 
کرد: عمال اگر بخواهیم از فرهنگ مشهد و حل یک سری 
از مسائل سخن بگوییم، تمام دستگاه هایی که دغدغه و 
بودجه فرهنگی دارند، باید در کنار هم بنشینند و در این 
مورد پاسخ دهند. یکی از این دستگاه ها شهرداری است 
که بودجه فرهنگی آن چندین برابر بودجه ارشاد است. لذا 
این یک مشکل ساختاری است و دولت حتی اگر بخواهد 
سیاست های فرهنگی خود را تغییر دهد، با این امکان و 
مقدورات نمی تواند و اگر بتواند در حد همان ۱5 درصد است.

مروارید ضمن بیان این که ساختارهای شهر مشهد متفاوت 
است؛ اضافه کرد: قوانین یکسان است؛ اما ساختارهای 
فضای مشهد، ساختارهایی رقیب و چالش برانگیز هستند و 
به طور مثال، مشهد همچون شهرهای یزد یا شیراز نیست و 
این رقابت  های موجود در مشهد و دو جناح سیاسی مشهد 
که هریک از آن ها خود نمی تواند در درونش به توافق برسد، 
نه تنها تصمیم گیری های فرهنگی، بلکه دیگر حوزه ها را نیز 

دچار مشکل می کند.
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سلسله  از  نشست  نخستین 
با  حماسی  شعر  نشست های 
شعر  چیستی  و  ماهیت  موضوع 

حماسی در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار می شود.
در  تسنیم  خبرنگار  با  گفت وگو  در  رحیمی  بهروز 
مشهدمقدس درباره اهداف برگزاری این سلسله نشست ها 
بزرگترین  فردوسی  ابوالقاسم  حکیم  ــت:  داش اظهار 
و  کهن  الگوی  »شاهنامه«  و  است  ایرانی  حماسه سرای 
ارزشمندی  نمونه واالی هنر حماسی است که مفاهیم 
نظیر میهن دوستی و ظلم ستیزی را در برمی گیرد و انقالب 
اسالمی نیز با تکیه بر این مفاهیم، خاستگاهی حماسی 
دارد اما با این وجود امروز روح حماسی در ادبیات و هنر ما 

مغفول مانده و کمرنگ شده است.
مسئول دبیرخانه هنر حماسی حوزه هنری خراسان 

رضوی گفت: در این راستا دبیرخانه هنر حماسی حوزه 
هنری استان درصدد است در ادامه فعالیت هایی نظیر 
برگزاری »نخستین جایزه داستان های حماسی« و»سلسله 
نشست های»  سلسله  اینبار  حماسی«،  هنر  گفتارهای 
شعر حماسی« را با محوریت شاهنامه فردوسی و با هدف 
بروزرسانی و استفاده کاربردی از شعر حماسی در هنر و 
جامعه امروز، برپا کند.رحیمی ادامه داد: اولین نشست به 
بیان تعریف و چیستی شعر حماسی و پرداختن به عناصر و 
ویژگی های آن  اختصاص دارد که با حضور حسن دلبری، 
شاعر، پژوهشگر و عضو هیئت علمی گروه ادبیات و زبان 
فارسی دانشگاه حکیم سبزواری، ساعت ۱۸ روز دوشنبه 
در  واقع  رضوی  خراسان  هنری  حوزه  در  اسفندماه   2۰
بولوار هاشمیه مشهد برگزار می شود و حضور در آن برای 

عموم عالقه مندان آزاد است.

دبیر دومین جشنواره هنرهای 
شهری خانه بهار مشهد گفت: یک 
نقاشی دیواری در مشهد با مشارکت 
چهار هنرمند از سه کشور روسیه، کره جنوبی و اردن در 

شهر مشهد کشیده می شود.
صدرا یوسفی مذهب افزود: بخش بین المللی جشنواره 
خانه بهار مشهد به عنوان نخستین رویداد بین المللی 
هنر شهری در شرق کشور در حال برگزاری است و در این 
بخش از این چهار هنرمند دعوت شده تا در ترسیم نقاشی 
دیواری و همچنین برگزاری نشستهای تخصصی مشارکت 

کنند.
وی ادامه داد: این هنرمندان فعالیت خود را از هفدهم 
اسفندماه در مشهد با اجرای نقاشی دیواری در ضلع غربی 
بوستان کوهسنگی آغاز کرده اند و دو نشست تخصصی در 

حوزه هنر نیز طی پنج روز سفر این هنرمندان برگزار می 
شود.

دبیر دومین جشنواره هنرهای شهری خانه بهار مشهد 
بازتاب  و  شهر  شناسنامه  واقــع  در  شهری  هنر  گفت: 
فرهنگ، آداب و رسوم هر شهر است و تبادل نظر، مشاهده 
آثار و بهره گیری از تجربیات هنرمندان حوزه هنر شهری در 
سایر کشورهای جهان ضمن افزایش خالقیتهای هنری، 
بستر را برای معرفی هنرمندان ایرانی در محیط بین المللی 
فراهم می کند.جشنواره خانه بهار نام یک جشنواره هنر 
شهری به ابتکار شهرداری مشهد است که طی ۱۰ سال 
اخیر با مددگیری از خالقیت ها، آثار هنرمندان عرصه های 
مختلف و کارشناسان امور شهرآرایی را در آستانه آغازین 
روزهای فصل بهار در محیط عمومی شهر مشهد جانمایی 

می کند و موجب آراستن این شهر می شود.

هنر  پــژوهــش  هفته  نشست 
شهری مشهد که با حضور اساتید 
کره جنوبی، اردن و روسیه در محل خانه 
بهار برگزار شد. هنرمند اردنی در این نشست گفت: تجربیات 
زیادی در سفرهای متعدد به کشورهای مختلف کسب نموده 
و در قالب هنر نقاشی به زبان آورده ام. به گزارش "صبح امروز" 
کمال ابوحالوه افزود: تمامی رویدادهای سیاسی و اجتماعی 
در یمن و سوریه و سایر کشورها را در قالب آثار هنرتجسمی خلق 
نموده ام. وی تصریح کرد: هنر، بازتاب دهنده زندگی انسان ها 
است و به بیان و شرح حوادث و رویدادهای فرهنگی،سیاسی 
و اجتماعی می پردازد. هنر گرافیتی در اردن رواج زیادی دارد 
ابوحالوه  می کنم.  فعالیت  زمینه  این  در  که  سال هاست  و 
خاطرنشان کرد: درگذشته حجاب در آثارم جایگاه کمتری 
داشت اما پس از فوت مادرم، به احترام او که بانوی مسلمان 

ومحجبه بود، موضوع حجاب را در آثارم تجلی دادم. ابوحالوه 
اظهار کرد: ایرانی های فراوانی در زمینه خطاطی آثار خود را 
در اردن منتشر کردند و من بیش از 2۰۰۰ اثرم را به موضوع 
موسیقی و ستایش از طبیعت اختصاص داده ام. در ادامه عضو 
سازمان هنری قرن 2۱ گفت: اولین باراست که به ایران آمده 
ام و این سفر مرا به دوران کودکی ام برد، به زمانی که در شوروی 
می زیستم. النا تاکشنکوف افزود: هنر من به سه بخش طراحی 
مد و فشن، دکوراسیون داخلی و هنرهای موزه ای تقسیم 
می شود و همه آثارم از اهمیت یکسانی برخوردار هستند. وی 
اذعان کرد تاکنون بیش از ۶۰ نمایشگاه در روسیه و فرانسه 
به عنوان مهد تمدن و فرهنگ و هنر برگزار کرده است. هنر 
کالسیک بر روی آثار من تاثیرگذار بوده است. این هنرمند 
روسی ابراز کرد: لباسی برای نوه ملکه انگلیس منحصرا بافته 

است و از آثار او در فرش قرمز بهره گرفته شده است.

هنرمندان خارجی در هفته پژوهش هنر شهری مشهدیک نقاشی دیواری در مشهد با مشارکت نقاشان 3 کشور کشیده می شودسلسله نشست های شعر حماسی در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار می شود

رضوی  خراسان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
شرکت  به  موسوم  پرونده  متهمان  رأی  صــدور  از 
پردیسبان توسط دادگاه انقالب اسالمی مشهد خبر 

داد.
به  اشاره  با  مظفری  والمسلمین  االسالم  حجت 
روند رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی استان 
افزود: پس از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرائم 
خراسان  در  کشور  اقتصادی  نظام  در  گران  اخالل 
رضوی، اقدامات بسیار خوبی در این راستا به انجام 
رسید که جا دارد از تمامی نیرو های امنیتی، نظارتی، 
و  اطالعات  اداره  بازرسی،  سازمان  بویژه  و  انتظامی 

دادسرای عمومی و انقالب مشهد تقدیر کنیم.
با  رضوی  خراسان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
تأکید بر لزوم استمرار مبارزه قاطع با اخالل گران در 
کنونی  در شرایط  نشان کرد:  اقتصادی خاطر  نظام 
که کشور عزیزمان درگیر جنگ اقتصادی با دشمنان 
با  قاطعانه  مواجهه  و  مفاسد  با  مقابله  است  نظام 
مفسدان اقتصادی ضرورت و اهمیت مضاعفی پیدا 
می کند و در همین راستا قوه قضائیه پس از استیذان 
صورت گرفته از مقام معظم رهبری »مد ظله العالی« 
اقدامات  مفاسد،  این  به  رسیدگی  نحوه  زمینه  در 
نیز  رضوی  خراسان  دادگستری  و  داد  انجام  خوبی 
در همین راستا گام های مؤثری برداشت و در اولین 
به متهمان  نوع؛ جرایم متعدد مربوط  این  از  پرونده 
تحقیقات  انجام  از  پس  پردیسبان  به  موسوم  پرونده 
در  قانونی  کامل  تشریفات  طی  و  مقدماتی  مفصل 
نظام  در  گران  اخالل  جرائم  به  رسیدگی  ویژه  شعبه 
رسیدگی  مورد  مشهد  انقالب  دادگاه  در  اقتصادی 

قرار گرفت.
متهمان  اقــدامــات  از  گــوشــه ای  تشریح  با  وی 
صادره  کیفرخواست  براساس  گفت:  پرونده  این 
آقایان  مشهد  انقالب  و  عمومی  ــرای  دادس توسط 
محسن   -2 محمد  فرزند  قناعتی  محمدحسن   -۱
دهقان نیری فرزند محمد علی ۳- سعید اسفندیاری 
گرگری فرزند محمد ۴- احمد قناعتی فرزند محمد 
عمده  اخالل  در  »مشارکت  به:  اند  متهم  همگی 
نظام  با  مقابله  قصد  به  کشور  اقتصادی  نظام  در 
فروش  طریق  از  ایــران  اسالمی  جمهوری  مقدس 
مشارکت  با  توأم  پردیسبان  شرکت  به  موسوم  سهام 
میل  و  حیف  و  کالن  وجوه  اخذ  و  کالهبرداری  در 
اموال مردم با توسل به شیوه ها و مانور های متقلبانه« 
متعدد  تجمعات  تشکیل  موجب  اقدامات  این  که 
جمله  از  کشور  نقاط  دیگر  و  مشهد  شهر  کالن  در 
سلب  و  راهبندان  موجبات  سویی  از  و  گردید  تهران 

آسایش عمومی و نظم جامعه و فراهم نمودن خوراک 
تبلیغاتی برای رسانه های بیگانه و معاند نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران در پی داشته است.
بر  تأکید  با  مظفری  والمسلمین  االسالم  حجت 
در  رضوی  خراسان  استان  دادگستری  سیاست های 
زمینه مواجهه با اینگونه پرونده ها خاطر نشان کرد: 
رسیدگی  نحوه  در  استان  قضایی  مجموعه  مدیریت 
مطلوب  مدیریت  راهبرد  سه  به  پرونده ها  اینگونه  به 
از  دفاع  و  جرائم  مجدد  وقوع  از  پیشگیری  قضایی، 
و  سرعت  صحت،  اصل  سه  بر  تأکید  با  عامه  حقوق 
دقت توجه داشته است و در پرونده شرکت پردیسبان 
نیز پس از انجام تحقیقات کامل مقدماتی و اقدامات 
و  مشهد  انقالب  و  عمومی  ــرای  دادس تقدیر  قابل 
اموال مال  و  با هدف حفظ دارایی ها  دادگاه محترم 
باختگان تالش زیادی به خرج داد و بحمدا... در این 

زمینه نتایج خوبی نیز حاصل شد.
افــزود:  رضــوی  خراسان  دادگستری  کل  رئیس 
به  رسیدگی  ویژه  شعبه  توسط  صادره  رأی  براساس 

متهم  اقتصادی کشور:  نظام  در  گران  اخالل  جرائم 
نقش  لحاظ  به  را  قناعتی  حسن  محمد  اول  ردیف 
به تحمل ۱5 سال  برجسته ای که در شرکت داشته 
 ۶۰ تحمل  و   )۳ درجه  تعزیری  مجازات  )از  حبس 
ردیف  متهم  عمومی،  انظار  در  تعزیری  شالق  ضربه 
که  اقداماتی  لحاظ  به  را  نیری  دهقان  محسن  دوم 
فروش  جهت  مشهد  شهر  در  قانونی  مبنای  بدون 
سهام موسوم به پردیسبان به تحمل 2۰ سال حبس 
ضربه   ۷۴ تحمل  و   )2 درجه  تعزیری  مجازات  )از 
شالق تعزیری در انظار عمومی، متهمین ردیف های 
سوم و چهارم سعید اسفندیاری و احمد قناعتی را به 
لحاظ اقداماتی که در راستای اهداف شرکت انجام 
مجازات  )از  حبس  سال   ۱2 تحمل  به  یک  هر  داده 
تعزیری  و تحمل ۴۰ ضربه شالق  تعزیری درجه ۳( 
ناحیه  از  شده  معرفی  مال  رد  و  عمومی  انظار  در 
که  اموالی  کلیه  ضبط  و  سهامدارن  نفع  به  متهمان 
با مدیریت  و  آورده اند  این رهگذر بدست  از  متهمان 
دادستان محترم مرکز استان خراسان رضوی که در 

مرحله اجرای حکم از متهمان شناسایی خواهد شد 
یا نسبت به معرفی آن ها اقدام خواهند نمود؛ محکوم 

می نماید.
مقرر  الزام  به  عنایت  با  همچنین  داد:  ادامه  وی 
به  رسیدگی  نحوه  اجرایی  نامه  آئین   ۳۳ ماده  در 
مبنی  کشور  اقتصادی  نظام  در  اخاللگران  جرائم 
ذکر  با  قطعی  محکومیت  حکم  مفاد  انتشار  بر 
ملی  رسانه  در  علیه  محکوم  سمت  و  مشخصات 
اسالمی  مجازات  قانون   ۳۶ ماده  تبصره  لحاظ  با 
متهمان  برای  مذکور  حکم  انتشار   ۱۳۹2 مصوب 
ذکر  شایان  پذیرفت.  خواهد  صورت  ملی  رسانه  در 
آئین   2۸ ماده  وفق  و  حضوری  اصداری  رأی  است 
نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخالل گران در 
بند  و   ۱۳۹۷/۸/2۳ مصوب  کشور  اقتصادی  نظام 
»مد  رهبری  معظم  مقام  تأییدی  استجازه  مفاد   ۱۰
ظله العالی« در خصوص متهمین قطعی و غیرقابل 
اتهام  به  اعتراض بوده و پرونده در قسمت رسیدگی 

متهم امیر محمد قناعتی مفتوح خواهد بود.

۵9سال زندان برای متهمان پردیسبان کارت های ملی قدیمی تا چه زمانی اعتبار 
دارد؟

پایان  از  کشور  احــوال  ثبت   سازمان  سخنگوی 
اعتبار کارت های ملی نمونه قدیم از فروردین ۹۸ 

خبر داد.
سیف ا... ابوترابی در این باره اظهار کرد: براساس 
مصوبه هیأت وزیران کلیه کسانی که کارت هوشمند 
ملی دریافت نکرده اند و تاریخ اعتبار کارت های ملی 
نمونه قدیم آن ها ماقبل 2۹ اسفند ۹۷ است، از اول 
فروردین ۹۸ کارت های ملی شان فاقد اعتبار است 
از  بعد  که  دارد  کارت وجود  تعداد محدودی  البته 
داد:  ادامه  اعتبار هستند.وی  دارای  نیز  سال ۹۷ 
ثبت نام  و تکمیل  ثبت نام  هماهنگی سامانه پیش 
با مراجع الکترونیکی به نوعی است که اگر فردی 
پیش ثبت نام و تکمیل ثبت نام کارت ملی هوشمند 
را انجام داد، هنگام استعالم مراکز خدمات دهنده 
به منظور احراز هویت، پاسخ مناسبی به آنها داده 
خواهد شد و آن فرد در زمره دارندگان کارت ملی 
سازمان  گرفت.سخنگوی  خواهند  قرار  هوشمند 
ثبت احوال به آخرین آمار ثبت نام کنندگان کارت 
ملی هوشمند اشاره کرد و گفت: بیش از ۴۹ میلیون 
و 5۰۰ هزار نفر برای دریافت کارت ملی هوشمند 
تکمیل ثبت نام کرده اند و تقریبًا برای ۴۴ میلیون 
شده  صادر  هوشمند  ملی  کارت  نفر  هزار  و ۶5۰ 
است. با توجه به جمعیت واجد شرایط پیش بینی 
می شود که حدود ۱۰ میلیون نفر هنوز کارت ملی 
هرچه  باید  که  نکرده اند  دریافت  را  هوشمندشان 

سریع تر نسبت به تکمیل ثبت نام آن اقدام کنند.

دستگیری سارق با 47فقره سرقت در کاشمر
از  کاشمر  شهرستان  انتظامی  فرماندهی   
دستگیری سارق حرفه ای محتویات داخل خودرو 

با ۴۷ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
خبر  این  تشریح  در  باقری  ابوالقاسم  سرهنگ 
گفت: در پی اعالم یك فقره سرقت داخل خودرو در 
خیابان قائم این شهرستان، کارآگاهان دایره مبارزه 
با سرقت پلیس آگاهی این فرماندهی شناسایی و 
دستگیری سارق یا سارقان احتمالی را در دستور 
پلیس  کارآگاهان  ــزود:  اف داد.وی  قرار  خود  کار 
با افزایش گشت  با بررسی های میدانی و  آگاهی 
زنی های هدفمند در محدوده سرقت انجام شده، 
موفق شدند متهم را حین سرقت از یك سواری پراید 

دستگیر و به مقر انتظامی انتقال دهند.
سرهنگ باقری با اشاره به اینکه متهم چند مورد 
سابقه کیفری را در پرونده خود دارد، تصریح کرد: 
فرد دستگیر شده در بازجویی های علمی پلیس به 
۴۷ فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودروها 

از سطح این شهرستان اعتراف کرد.

خبرخبر
چگونه روز تعطیل شادی داشته باشیم؟

اول قسمت 
برای اینکه بتوانید غصه ها را فراری دهید و آخر هفته 
شادی برای خودتان بسازید، از ۱۰ توصیه ای که در این 
مطلب می خوانید غافل نشوید و هر کدام را که برایتان 

بهتر بود به کار بگیرید.
 آخر هفته ها زمان فرار از تمام تکرارها و روزمرگی های 
برای شروع هفته جدید  انرژی  و کسب  هفته، شادی 
است؛ فرصتی که هفته ای دو بار دست می دهد و بعد با 
پنج روز تکرار ادامه پیدا خواهد کرد. در ادامه نکاتی را 

برای بهتری سپری کردن روز های تعطیل می خوانید.
با دوستان مدارا!

روی  می توانند  که  را  قدرتی  و  اجتماعی  ــط  رواب
روحیه تان داشته باشند، به هیچ وجه دست کم نگیرید. 
با آدم های مثبت اندیش و شاد ارتباط برقرار کنید و بعد 
سعی کنید این ارتباط را نگه دارید. برای نگه داشتن 
بگیرید.  کمک  تعطیل  روزهای  و  هفته  آخر  از  ارتباط 
دوستان خوبتان را به خانه دعوت کنید یا خودتان به 
پذیرایی  امکان  دلیلی  هر  به  اگر  بزنید.  سر  منزلشان 
شدن یا پذیرایی کردن در منزل را ندارید، از کافه های 
دوستانه و دنج برای تازه کردن دیدارتان غافل نشوید. 
سعی کنید اخبار خوب و شاد را به گوش هم برسانید 
خنده  و  طنز  های  رمان  نکنید.  ناله  ممکن  حد  تا  و 
دار جدیدی را که خوانده اید، به هم معرفی کنید و از 
خوبی های زندگی بگویید. این روزها سخت است؛ اما 
سعی کنید بی خیال کارهای کوچک برای شادی های 

کوچک نشوید و به دیگران هم کمک کنید.
در خانه نمانید

از آفت های تعطیالت خانه نشینی است. اگر  یکی 
باشید،  نداشته  ریزی  برنامه  هفته  آخر  روزهای  برای 
را  و روزمرگی هفته قبل  خیلی راحت کسل می شوید 
با خود به هفته بعد خواهید برد. بنابراین سعی کنید 
حداقل یک روز از دو روز تعطیل آخر هفته را به گردش 
نیمه  اگر پنجشنبه ها  بپردازید.  از خانه  بیرون رفتن  و 
وقت سر کار هستید و دوست دارید تمام جمعه را توی 
خانه بمانید و لم بدهید، حداقل پنجشنبه شب از خانه 

بیرون بزنید و کاری کنید روحیه تان تازه شود.
ادامه دارد...

جانشین فرماندهی انتظامی 
خراسان رضوی گفت: همایش 
نوروزی همیاران پلیس هر سال به 
و  ترافیک  به  و انضباط  جهت نظم بخشی 

کاهش تصادفات برگزار می شود.
در  قــربــان زاده  سرهنگ  ــروز«  ام »صبح  گــزارش  به 
صبح  که  پلیس  همیاران  نوروزی  باش  آماده  همایش 
روز یک شنبه در فرهنگ سرای ثابت با حضور مسئولین 
پلیس  همیاران  به  آموزش  افزود:  شد  برگزار  استانی 
در سفرهای نوروزی و توصیه های ترافیکی و ایمنی به 
با توجه به حجم سفرها در  والدین در هنگام رانندگی 
هر  نیز  و  بوده  این همایش  مهم ترین هدف  نوروز  ایام 
زمانی والدین تخلفی را مرتکب نمودند سریعا قوانین را 

به آن ها گوشزد کنند.

قربان زاده بیان کرد: این همایش با کمک و همکاری 
خراسان  استان  پرورش  آمــوزش و  کل  مدیر  خدابنده 
این  راهور  پلیس  رییس  سلیمی  سرهنگ  هم چنین  و 

استان برگزار شده است.
گفتنی است در این همایش به همیاران پلیس که در 
این مکان حضور به عمل آورده رفتارهای خطرناک در 
آن ها  به  و هم چنین  داده شد  آموزش  رانندگی  هنگام 
گوشزد شد تا در صورت خواب آلودگی والدین آن ها را 
ترغیب به استراحت کرده تا از تصادفات جرحی و فوتی 

احتمالی پیش گیری شود.
از فرهنگ یاران  پایان این همایش به تعداد 5نفر  در 
یاران  پلیس  پلیس،  از همیاران  نفر  تعداد 5  و  ترافیک 

جوان و نوجوان لوح تقدیر اهداء شد.

با استقرار پایگاه سیار انتقال 
بردسکن  شهرستان  در  خون 

2۶2 واحد خون اهدا شد. 
گفت:  بردسکن  بسیجیان  نبوت  درمانگاه  مسئول 
خراسان  بسیجیان  درمان  تامین  موسسه  همت  به 
بسیجیان  نبوت  درمانگاه  هماهنگی  با  و  رضــوی 
اعزامی  سیار  خون  انتقال  پایگاه  شهرستان،  این 
شهرستان  در  حضور  با  رضوی  خراسان  استان  از 
بردسکن شهرستان در محل درمانگاه نبوت اقدام به 

گرفتن خون از اهداء کنندگان کردند.
تیم  این  اینکه  به  اشاره  با  موسوی  مرتضی  سید 
نبوت  درمانگاه  در  روز   2 مدت  به  نفره   ۱۰ سیار 
این  در  افزود:  داشتند  حضور  بردسکن  شهرستان 
بردسکن  مردم  مختلف  قشرهای  از  نفر   2۶2 مدت 

نسبت به اهداء خون خود اقدام کردند .
به گفته وی هدف از اعزام تیم های سیار خونگیری 
ترویج  خون،  انتقال  پایگاه  بدون  های  شهرستان  به 
فرهنگ همدلی و ایثار در جامعه است که با استقبال 
مواجه شد.  این شهرستان  بسیار خوب مردم شریف 
مقرر  انجام شده  با هماهنگی های  کرد:  عنوان  وی 
رضوی  خراسان  خون  انتقال  سازمان  سیار  تیم  شد 
در طول سال حداقل ۴ نوبت در شهرستان بردسکن 

استقرار پیدا کند.

ایــســتــگــاه ۱2  ــرســت  ســرپ
مشهد  نشانی  آتــش  ســازمــان 
آتش  دیروز  مشهد  گل  بازار  گفت: 

گرفت که این آتش سوزی مهار شد.
ایوب خجسته افزود: این حادثه ظهر دیروز در بازار 
گل فتح آباد واقع در بلوار خیام مشهد رخ داد و بیش 
هشت  همراه  به  ایستگاه  چهار  از  نشان  آتش   2۰ از 
سوزی  آتش  محل  به  حریق  اطفای  خودرو  دستگاه 

اعزام شدند.
وی ادامه داد: در این حادثه انبار یکی از مغازه های 
آتش  دچار  تزئینی  ملزومات  و  دکوری  لوازم  فروش 

سوزی شد.
نشانی مشهد  آتش  ایستگاه ۱2 سازمان  سرپرست 
گفت: آتش در حال گسترش بود که به سرعت مهار و 

از سرایت آن به سایر واحدهای تجاری جلوگیری شد.
خجسته افزود: خوشبختانه این آتش سوزی تلفات 
جانی در پی نداشت و علت وقوع آن نیز طبق بررسی 

های اولیه، اتصالی سیم های برق بوده است.
۱2هزار  مشهد  در  امسال  ماه   ۹ طی  است  گفتنی 
و ۶۸2 واقعه آتش سوزی و حادثه توسط هزار و 2۰۰ 
این  نشانی  آتش  ایستگاه   ۴۹ در  مستقر  نشان  آتش 

کالنشهر اطفاء و امدادرسانی شده است. 

بازار گل مشهد آتش گرفتاهدای بیش از 260 واحد خون در پایگاه سیار انتقال خون در بردسکنهمایش نوروزی برای نظم بخشی ترافیکی و کاهش تصادفات

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: 2۱ هزار 
لیتر سوخت قاچاق توسط نیروهای مراقبت مرزی 

دوغارون در شهرستان تایباد کشف و ضبط شد.
سردار ماشاء ا... جان نثار روز یکشنبه در سفر 
افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  طی  تایباد  به 
حین  گذشته  هفته  یک  طی  سوخت  میزان  این 
گشت زنی و کنترل نوار مرزی و خودروها توسط 
افغانستان  با  دوغارون  مرز  در  مرزبانی  نیروهای 
کشف و ضبط شده است.  وی ادامه داد: در این 
توقیف  ترانزیتی  و  سواری  خودروی  چند  ارتباط 
مراجع  راهی  و  دستگیر  نیز  متخلف  تعدادی  و 
قضایی شده اند. فرمانده مرزبانی خراسان رضوی 

 ۹۸2 را  شده  کشف  سوخت  میزان  این  ارزش 
از  گفت:  و  کرد  برآورد  ریال  هزار   ۹۸۰ و  میلیون 
ابتدای امسال تاکنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار لیتر سوخت قاچاق در مرزهای مشترک ایران 

و افغانستان کشف شده است. 

اهدای اعضای بدن بیمار ۶2 ساله مرگ مغزی در 
مشهد جان چهار بیمار نیازمند عضو را نجات داد.

در هشتصد و پنجاه و سومین عمل اهدای عضو 
بدن  دانشگاه،  این  مغزی  مرگ  کننده  اهــدا  از 
مرحوم حسن مهدوی نیا پس از تأیید مرگ مغزی و 
رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه مشهد 

تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
براساس این گزارش، کبد این بیمار مرگ مغزی 
شیراز  سینای  بوعلی  بیمارستان  به  پیوند  برای 
مهدوی  مرحوم  های  قرنیه  شد.همچنین  ارسال 
نیا برای پیوند به بیمارستان تخصصی چشم خاتم 
االنبیا )ص( مشهد و قسمتی از پوست بدن وی نیز 

این  )ع(  رضا  امام  بیمارستان  سوختگی  بخش  به 
دانشگاه  اعضای  پیوند  واحد  گردید.  ارسال  شهر 
علوم پزشکی مشهد که از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود 
را آغاز کرده است، هم اکنون شمال شرق کشور را 

زیر پوشش دارد.

خبر

خبر

21 هزار لیتر سوخت قاچاق در تایباد کشف شد

اهدای عضو در مشهد جان چهار بیمار را نجات داد

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی:
بیش از ۲۵۰ هزار کیسه پالسما از مشهد به آلمان صادر شد خبرخبر

براساس کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقالب مشهد آقایان 1- محمدحسن قناعتی فرزند محمد 2- محسن دهقان نیری فرزند محمد 
علی 3- سعید اسفندیاری گرگری فرزند محمد ۴- احمد قناعتی فرزند محمد همگی متهم اند به: »مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور به قصد 

مقابله با نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از طریق فروش سهام موسوم به شرکت پردیسبان توأم با مشارکت در کالهبرداری و اخذ وجوه کالن 
و حیف و میل اموال مردم با توسل به شیوه ها و مانور های متقلبانه« که این اقدامات موجب تشکیل تجمعات متعدد در کالن شهر مشهد و دیگر نقاط 
کشور از جمله تهران گردید و از سویی موجبات راهبندان و سلب آسایش عمومی و نظم جامعه و فراهم نمودن خوراک تبلیغاتی برای رسانه های 

بیگانه و معاند نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در پی داشته است

,,



تربیت بدنی  رشته  دانشجوی  رودهــی  رضا 
موفق  گلبهار  سناباد  عالی  آمــوزش  مؤسسه 
رکــوردی  زنــی  طناب  رشته  در  دیگر  بــار  شد 

بگذارد.   برجای  خود  از  دیگر 
آستانه  در  که  طناب زنی  رکوردزنی  مسابقات 
حضرت  شیعیان  اول  امام  سعادت  با  والدت 
 ۶۸ رکورد  با  رودهی  رضا  شد  برگزار  علی)ع( 
نام  دقیقه  یک  در  روپایی  حال  در  طناب  تکرار 
بر  دیگر  بار  کشور  زنان  طناب  میان  در  را  خود 

انداخت.  زبان ها  سر 
خود  موفقیت های  دربـــاره  ادامــه  در  وی 
آمادگی  حال  در  گفت:  زنی  طناب  رشته  در 
سال  در  مرزی  برون  مسابقات  در  شرکت  برای 
مقامات  سوی  از  امیدواریم  که  هستیم  آینده 
رضا  گیریم.  قرار  حمایت  مورد  استان  شهری 
و  ملی  رکورد   ۴ دارنده  حاضر  حال  در  رودهی 
است.   زنی  طناب  بخش  در  جهانی  رکورد   ۱
طناب  ورزش  در  ما  رویکرد  کرد:  تصریح  وی 
مهیج  رشته  این  بیشتر  کردن  همگانی  زنی  
به  جامعه  در  ضرورت  و  نیاز  یک  ورزش  است. 
توسعه  برای  پیش  از  بیش  باید  و  می رود  شمار 
گذشته  سال  رودهی  کرد.   تالش  آن  رونق  و 

ثبت  کــشــوری  مسابقات  دوره  پنجمین  در 
در  اردبیل  میزبانی  به  که  ورزشی   رکوردهای 
رضازاده  حسین  پهلوان  نفری   ۶۰۰۰ سالن 
ورزشکار   ۱۱۹ از  بیش  و  استان   ۱۸ حضور  با 
آیتم  ده  در  کشور  مختلف  اســتــان هــای  از 

در  شد  موفق  شد.  برگزار  ورزشــی  پرطرفدار 
زمان  متربا   ۹ در   ۶ دوی  زمان  سریعترین  آیتم 
بیشترین  وآیتم  ثانیه  صدم   ۸5 و  ثانیه   ۱۱
نخست  مقام  به  )زیگزاگ(  طرفین  به  پرش 

یابد. دست 

به  صبحگاهی  ورزش  بزرگ  همایش 
مناسبت هفته درختکاری

بزرگ  همایش  درختکاری  هفته  مناسبت  به 
مشهد  آبــادگــران  مجتمع  در  صبحگاهی  ورزش 

برگزار شد. 
بیش  که  همایش  این  در  گزارش  این  اساس  بر 
حضور  بانوان  و  آقایان  ورزشکاران  از  نفر   ۴۰۰ از 
اصالحی  حرکات  از  بخشی  ابتدا  در  داشتند 
اجرا  به  صبحگاهی  ورزش  ــه  روزان نرمش های  و 
گذاشته شد.  در ابتدای این همایش مسئول کمیته 
و حمایت های  از زحمات  استان  ورزش صبحگاهی 
استان،  همگانی  ورزش  هیئت  رئیس  آذریان  امیر 
جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  صالح نژاد  احمد 
که  آبادگران  مجتمع  سرپرست  روحبخش  مشهد، 
تالش  همگانی  ورزش  توسعه  اهداف  راستای  در 

و تشکر کرد.  تقدیر  می کنند 
در  همگانی  ورزش  توسعه  افزود:  شفیعی  حسن 
و  ورزشی  کمیته های  همه  تالش  و  همکاری  سایه 
در  ما  و  می کند  پیدا  تحقق  استان  شهری  مدیران 
عشق  به  که  است  متمادی  سالیان  ورزش  عرصه 
خیلی  و  داریــم  حضور  ورزشــی  میادین  در  ورزش 
توانسته ایم  کوتاه  مدتی  طول  در  که  خرسندیم 
جمع کثیری از شهروندان مشهد را به سوی ورزش 
درختکاری  هفته  مناسبت  به  امروز  و  دهیم  سوق 
تا  می کاریم  نهال  شهرمان  در  سبز  روزهای  امید  به 

آیندگان از فضای سر سبز شهری لذت ببرند. 
و  درختکاری  روز  باید  روز  هر  اینکه  بیان  با  وی 
به  توجه  با  افــزود:  باشد،  زیست  محیط  حفاظت 
شهرها  توسعه  شاهد  اخیر  سال های  در  اینکه 
بویژه  همه  هستیم،  شهرها  ــراف  اط آلــودگــی  و 
برای حفاظت  و  کنند  باید کمک  رسانه های جمعی 
شهر  سطح  در  پاک  هوای  داشتن  و  طبیعی  منابع 

کنند.  تالش 
آسمان  با  روزی  نام  به  درختکاری  روز  از  شفیعی 
امیدوارم  کرد:  تصریح  و  کرد  یاد  پاک  زمین  و  آبی 
به دست  با همت دست  شهروندان خوب خراسانی 
در  سبز  فضای  کمربند  ایجاد  بــرای  و  دهند  هم 
اسالمی  تمدن  مهد  و  نشاط  زیبایی،  شهر  سطح 

یادگاری به نام »درخت« بکارند.  
درخت  نهال  اصله   5۰ از  بیش  همایش  ادامه  در 
مجتمع  در  مسئوالن  و  ورزشکاران  مربیان،  توسط 

آبادگران غرس شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان رضوی از آمادگی این استان برای میزبانی از 

زائران و گردشگران نوروز۹۸ خبرداد.
ابوالفضل مکرمی فر دبیرستاد اجرایی خدمات سفر 
خراسان رضوی در گفت و گو با »صبح امروز« افزود: 
کمیته های ۱2 گانه ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان 
از زائران و گردشگران  رضوی برای پذیرایی و میزبانی 
خراسان رضوی آمادگی کامل دارند و تاکنون در جلسات 

مختلف نیازمندی ها و امکانات رفاهی و خدمات مورد 
نیاز گردشگران و زائران تامین شده است. 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
تالش  گذشته  سال  یک  طی  گفت:  رضوی  خراسان 
شده تا امکانات و زیر ساخت های الزم برای توزیع سفر 
در خراسان رضوی به خوبی تامین شود و برهمین اساس 
طرح هر شهر یک موزه در دستور کار قرار گرفته و در 
بیشتر شهرهای استان امکان بازدید از موزه فراهم شده 

است.
درراستای سیاست های   داد: هم چنین  ادامه  وی 
ابالغی از سوی مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کشور در راستای توزیع سفر در شهرستان های استان ، 
ایجاد و راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی در شهرهای 
کوچک و به ویژه روستاها دراجرا شده است و تاکنون 
برداری  بهره  حال  در  گردی  بوم  اقدامتگاه  حدود۴۶ 
رضوی  خراسان  های  شهرستان  بیشتر  در  و  است 

اقامتگاه بوم گردی وجود دارد.

مکرمی فر تاکید کرد: اقامتگاه های بوم گردی عالوه 
بر این که موجب توزیع سفر در شهرستان ها خواهد 
شد، موجب رونق و توسعه اقتصادی مبتنی براقتصاد 
گردشگری در روستا ها می شود و به نوعی تمرکز زدایی 
از مشهد نیز صورت می گیرد و موجب ماندگاری زائر در 

شهرستان های خراسان رضوی می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
را  رضوی  خراسان  در  اقامت  ظرفیت  رضوی  خراسان 
۴2۰ هزار نفر شب اعالم کرد و گفت: بیشترین ظرفیت 
اقامتی در بین استان های کشور در خراسان رضوی 
وجود دارد و با وجود این ظرفیت با کمترین چالش در 
حوزه اقامت مواجه ایم البته کمپ گردشگری در مشهد 
و برخی شهرستان های در مسیر مشهد نیز آماده ارائه 
شرایط  با  که  صورتی  در  و  است  مسافران  به  خدمات 
اضطراری مواجه شویم از ظرفیت سالن های ورزشی 

استفاده خواهمی کرد.
مکرمی فر با اشاره به برنامه های فرهنگی شهرداری 
مشهد، گفت: 2۶ پایگاه راهنمای زائر در مبادی ورودی 

و مناطق مورد تردد زائران حضور دارند و به راهنمایی 
زائران می پردازند.

رسم  به  نیز  فرودین  اول  روز  در  که  این  بیان  با  وی 
استقبال  زائــران  از  مشهد  ورودی  مبادی  در  میزبانی 
خواهیم کرد، ادامه داد: برای اطالع رسانی به زائران ۳ 
هزار دقیقه برنامه از رادیو زیارت و ۶ هزار دقیقه برنامه 

ازسیمای خراسان رضوی پیش بینی شده است.
 دبیر اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی با بیان این 
که کمیته نظارتی بر نمازخانه ها و سرویس های بهداشتی 
در مسیرهای منتهی به مشهد مشخص شده و تا پایان 
سال از تمام این مجموعه ها بازدید خواهد شد، اظهار 
کرد: حدود ۶۰ بازرس نظارت و بازرسی از تاسیسات 
گردشگری استان را در ایام نوروز انجام خواهند داد و 
طی این ایام دو نوبت نیز از تاسیسات گردشگری بازدید 

خواهند کرد.
وی تاکید کرد: تمام تمهیدات الزم در کمیته های 
۱2 گانه در نظر گرفته شده است و زائران و گردشگران 

درخراسان رضوی هیچ مشکلی نخواهند داشت.

مبارزه  بحث  در  اینکه  بر  تاکید  با  مشهد  شهردار 
زیادی  اقدامات  اداری در شهرداری مشهد  با فساد 
به صورت نامحسوس انجام شده و تنها به یک مورد 
که چندی پیش رسانه ای شد، محدود نبوده است، 
با  مبارزه  در  که  می دهیم  اطمینان  مردم  به  گفت: 

فساد اداری در شهرداری بسیار جدی هستیم.
بکار  منع  قانون  اجــرای  با  که  کالئی  محمدرضا 
در  خامسی  زاده  تقی  جایزگین  بازنشستگان  گیری 
به  خبری  نشست  اولین  در  شد،  مشهد  شهرداری 
دراین  اظهار کرد:  با رسانه ها  عنوان شهردار مشهد 
که  شناسایی  شهرداری  در  تخلف  مورد   ۱5 مدت 
کارمندان خاطی از سوی نیروهای حراست بازداشت 

و پرونده آنها در حال رسیدگی است.
وی با بیان اینکه هم به دلیل درخواست های مردم 
و هم در راستای دفاع از کارمندان شریف شهرداری 
از  کمی  تعداد  با  اداری  فساد  با  برخورد  وظیفه 
اظهار  می دانیم،  تکلیف  خود  بر  را  خاطی  کارکنان 
کرد: لذا به مردم اطمینان می دهیم برخورد مدیریت 

شهری با فساد اداری بسیاری جدی است.
صورت  در  بی .آر.تی  خطوط  رایگان  خدمات  ارائه   

تصویب شورای شهر
تسهیل  راستای  در  داد:  ادامــه  مشهد  شهردار 
این هستیم  دنبال  به  ایام عید  در  زائران  جابهجایی 
که الیحه رایگان شدن استفاده از خطوط بی.آر.تی 
را در ایام تعطیالت رسمی نوروز به شورای شهر ارئه 
دهیم تا در صورت تصویب استفاده از خطوط بی.آر.

تی در این ایام رایگان شود.
کالئی در پاسخ به این سئوال که شهرداری مشهد 
به  الحاق ۱۳۸ روستا اطراف شهر  برای  چه تصمیم 
مشهد دارد، گفت: ما هیچ برنامه ای برای الحاق این 
۱۳۸ روستا نداریم اما با این حال روی این روستاها 
کار شده و برای همه آنها توسط معاونت برنامه ریزی 

شناسنامه تهیه شده است.
از  یکی  ســئــوال  بــه  پاسخ  در  مشهد  شــهــردار 
مشهد  بی.آر.تی  خطوط  خصوص  در  خبرنگاران 
نیز تصریح کرد: اجرای خط بی.آر.تی ۳ تصمیمی 
پنجم  دوره  در  و  شد  گرفته  چهارم  دوره  در  که  بود 
عملی شد؛ طی سه ماهه در این رابطه هشت گزینه 
پیش بینی شده است؛ یکی از این گزینه ها تک الین 
نهایی  جمع بندی  به  هنوز  اما  است  مسیر  کردن 
سه  خط  مسیر  پیچ های  تاکنون  اگر  و  نرسیده ایم 
به دلیل این است  بی.آر.تی را جمع آوری نکرده ایم 

که هنوز تکلیف روشن نشده است.

وســط  هـــای  نـــرده  آوری  جــمــع  دربــــاره  وی 
بی.آر. بیشتر مسیر خط  اظهار کرد:  بولوارطبرسی 
تی هم پوشانی با خط دو قطارشهری ندارد و تعداد 
مسیر  این  در  بــی.آر.تــی  از  شهروندان  از  ــادی  زی
قطارشهری  تا قطعه سوم خط ۳  استفاده می کنند 
اجرا  )ع(  رضا  امام  پایانه  تا  شهدا  میدان  از  مشهد 
جمع آوری  را  بی.آر.تی  دو  خط  نمی توانیم  نشود 
کنیم که در این خصوص تا فروردین ماه تصمیم گیری 

نهایی انجام خواهد شد.
که  ــراردادی  ق اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  کالئی 
خوب  شده  بسته  دوچرخه  ایستگاه های  حوزه  در 
این  گفت:  نیست،  روشن  آن  اصلی  هدف  و  نبوده 
یک تجربه تلخ است که افراد را مجاب کنیم وارد این 
مهم شوند و اکنون نیز همچنان مشغول حل حقوقی 
آن ها  حل  زمــان  تا  هستیم؛  گذشته  قــراردادهــای 

نمی توان وارد قرارداد جدید شد.
  گل آرایی شهر را از کمیت به کیفیت برده ایم

استقبال  برنامه های  خصوص  در  مشهد  شهردار 
سال های  مانند  امسال  کرد:  اظهار  نیز   ۹۸ بهار  از 
گذشته برنامه های متنوعی را برای آماده شدن شهر 
برای استقبال از بهار داریم تا حال مردم خوب شود 
اما با توجه به وضعیت اقتصادی مردم سعی کرده ایم 
از تعداد گل کمتری استفاده کرده و کیفیت را بهتر 

کنیم تا هم نواتر با مردم حرکت کنیم.
را  بهار  خانه  جشنواره  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
در چند بخش از جمله بخش بین الملل و شاهنامه 
جدی تر دنبال کرده ایم و امسال بخش بین الملل را 
نیز با حضور ۴ هنرمند از کشورهای روسیه، اردن و 
کره جنوبی داریم که اکنون در حال اجرای اثر هنری 

در جداره های ورودی پارک کوهسنگی هستند.
مدیریت  به  خالق  جوانان  ورود  از  شهرداری  حمایت    

شهری
خبرنگاران  از  دیگر  یکی  سئوال  به  پاسخ  در  وی 
در  جوانان  نیروی  از  بیشتر  استفاده  خصوص  در 
مدیریت شهری نیز گفت: ما در ورود جوانان به حوزه 
مدیریت  شهری جدی هستیم اما در مدل ساختاری 
حوزه  در  که  دارد  وجــود  مختلفی  ــای  روش ه آن 

برنامه ریزی در حال مطالعه است.
از  یکی  که  ادعا  این  به  واکنش  در  شهردار مشهد 
میدان  در  مشهد  قطارشهری   ۳ خط  ایستگاه های 
 ۳ خط  در  کرد:  اظهار  است،  شده  حذف  جانباز 
میدان  ایستگاه  برای  تملک  مشکل  قطارشهری 
هنوز  اما  هستیم  مذاکره  حال  در  که  داریم  جانباز 
و  نشده  گرفته  ایستگاه  این  حذف  برای  تصمیمی 

براساس طرح قبلی پیش می رویم؛ در بهار ۹۸ شاهد 
خروج دستگاه حفار از محدوده امامت ۴۹ خواهیم 

بود..
ــرای جــذب  ــه مــشــوق هــا بـ وی دربــــاره ایـــن ک
کــرد:  تصریح  نیست،  کــافــی  ــذاران  ــه گ ــای ــرم س
کردن  هم جهت  مشهد  شهردار  وظیفه  مهم  ترین 
آبادتر  را  مشهد  می توانند  که  است  شخصیت هایی 
الگوی همکاری دارد ما  به  نیاز  این موضوع  و  کنند 
آستان  جمله  از  مشهد  داخلی  ذینفعان  توانسته ایم 
سایر  و  انتظامی  نیروی  و  استانداری  سپاه،  قدس، 
توسعه  که  مشترک  هدف  یک  مسیر  در  را  ذینفعان 
مشهد است، جمع کنیم اما هنوز در مورد ذینفعان 
خارج از مشهد موفق نبوده ایم زیرا یک برندینگ در 

خارج از مشهد ایجاد نشده است.
  مهم ترین امانتی ما هویت و برند شهر مشهد است

خبرنگاران  از  دیگر  یکی  سئوال  به  پاسخ  در  وی 
درباره سهم ۳ درصدی آموزش و پرورش از عوارض 
صدور پروانه نیز گفت: این موضوع در شورای شهر 
تصویب و تاکنون حدود ۶۰ میلیارد آن پرداخت شده 

است.
کالئی تصریح کرد: عددی که حاصل از این سهم 
با  را  مطالبه  این  شود  خرج  مشهد  در  باید  است 
کمک رسانه ها باید دنبال کنیم ما در خصوص پروژه 
کتابخانه مرکزی نیز که سال ها نیمه کاره مانده بود 
درخواست کردیم که از محل 2۰ میلیارد تومان سهم 
که  شود  تکمیل  شهرداری  پرداختی  درصدی  نیم 

این کار انجام شد.
وی ادامه داد: شهر مشهد به عنوان یک امانت در 
دست ماست و مهمترین امانت در این میان هویت 

و برند شهر مشهد است که باید آن را حفظ کنیم و 
نداریم  تردید  امانت  این  حفظ  در  و  ببخشیم  بهبود 
اما می توانیم در خصوص موضوعات مختلف گفتگو 

کنیم.
بندی  پهنه  سند  تهیه  به  اشاره  با  مشهد  شهردار 
حریم مشهد توسط شهرداری، گفت: شورای عالی 
تصمیم  مرجع  باالترین  که  معماری  و  شهرسازی 
گیری بعد از هیات دولت است، بعد از تصویب طرح 
جامعمشهد، ۳ تکلیف را مشخص می کند، 2 تکلیف 
رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  مختص 
ماه   ۳ ظرف  را  سازی  بلندمرتبه  سند  باید  که  است 
آماده کنند و از طرف دیگر اداره کل راه وشهرسازی 
بندی  پهنه  سند  تهیه  به  نسبت  باید  ماه   ۳ ظرف 

حریم مشهد اقدام کند.
 ۹5 ازسال  اتفاق  این  گرچه  افزود:  ادامه  در  وی 
به  از حضور من  ماه   ۳ امروز  است.  نیفتاده  تاکنون 
از  و  گذرد  می  مشهد  شهرداری  در  شهردار  عنوان 
ابتدایی فعالیتم این مورد را پیگیری  همان روزهای 
کردم. در این رابطه جلسه ای با حضور رزم حسینی 
و  شد  برگزار  اخیرا  نیز  رضــوی  خراسان  استاندار 

موضوع پیگیری گردید.
شهردار مشهد بیان کرد: قرار شد سند بلندمرتبه 
و  نماید  تهیه  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  را  سازی 
اداره  این  وظایف  از  که  نیز  حریم  بندی  پهنه  سند 
است، شهرداری طی تفاهمی تهیه کرده و به تایید 

کمیسیون ماده 5 برساند.
بلندمرتبه  عمومی  سند  اینکه  به  اشاره  با  کالئی 
این سند  تهیه شده، اظهار کرد:  سازی کالنشهرها 
همان کارکرد را دارد و این موضوع اعالم شد که سند 

آماده ابالغ است.
اشاره  موضوع  این  روی  بر  استاندار  تاکید  به  وی 
راستا همکاری ۳ دستگاه  این  ادامه داد: در  و  کرد 
ضروری است. کاری که 2 سال و نیم است بر زمین 
مانده طی 2 ماه گذشته به جای خوبی رسیده است.

  حمایت شهرداری از 20 رشته ورزشی
پیگیری خواسته  اینکه  بر  تاکید  با  شهردار مشهد 
دنبال  به  که  است  نشاط چیزی  ایجاد  و  مردم  های 
برگزاری  برای  پیش  چندی  کرد:  بیان  هستیم،  آن 
تنها  پرسپولیس  و  پدیده  های  تیم  بین  مسابقات 
تیم  امروز  اما  میرفتند.  استادیوم  به  تماشاگر   5۰۰
فوتبال مشهدی ها 25 هزار نفر تماشاگر دارد، اگر 
شهرداری مشهد ورود نمی کرد و جرائم تیم فوتبال را 

پرداخت نمی کرد، نمی توانستند بازی کنند.
وی عنوان کرد: این مهم آثار روانی بسیاری بر روی 
شهرداری  ورزشی  زمینه   2۰ در  گرچه  دارد.  مردم 
این موضوع  باید  البته  را داشته است.  نقش حامی 

هنوز چکش کاری شود.
تحریم  وجود  با  قطارشهری  فعالیت  نشدن  متوقف    

های سنگین
شهردار مشهد درباره حمل و نقل عمومی گفت: 
اتوبوس ۳برابر شده،  این دوره که قیمت  اگرچه در 

تالش بر نوسازی استمراردارد. 
تحریم  وضعیت  در  فشارها  گرچه  افــزود:  کالئی 
شهری  قطار  فعالیت  روز  یک  حتی  اما  دارد،  ادامه 

متوقف نشده است.
 ۳ خط  در  ایــن،  از  پیش  کــرد:  خاطرنشان  وی 
قطار  خط  کیلومتر  هر  احداث  برای  مشهد  متروی 
شد.  می  صرف  هزینه  تومان  میلیارد   2۴۰ شهری 
اما امروز احداث هر کیلومتر این خط ۷۴۰ میلیارد 
تومان هزینه در بردارد و این هزینه ها بیش از ۳ برابر 

شده است.
کالئی با اشاره به اینکه ۸۰ میلیون دالر تجهیزات 
برای افزایش ایمنی خط ۳ قطار شهری طی ۳ ماه 
گذشته هزینه شده است، گفت: با وجود هزینه ها 
و اعتبارات سنگین در زمینه حمل و نقل، میانگین 
استفاده از اتوبوس در شهر کاهش یافته و این زنگ 

خطری جدی است.
اتومبیل  با  دهند  می  ترجیح  مــردم  ــزود:  اف وی 
شخصی بروند و با وسایل حمل و نقل عمومی تردد 
سهم  بیشترین  که  است  حالی  در  این  کنند.  نمی 
بودجه را حمل و نقل به خود اختصاص می دهد و 
ضرورت دارد کار فرهنگی بیشتری برای ترغیب مردم 

به استفاده از حمل و نقل عمومی صورت گیرد. 
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سرویس ورزش

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تشریح کرد؛ 
خراسان رضوی آماده میزبانی از زائران و گردشگران نوروزی 

از  مشهد  شهرداری  شهری  خدمات  معاونت  سرپرست 
تالش شهرداری مشهد برای زدودن نازیبایی ها از شهر مشهد 
در آستانه نوروز خبر داد. مهدی یعقوبی در جلسه کارشناسی 
با حضور  بهار ۹۸ که  از  بررسی مسائل مناطق در استقبال 
شهردار منطقه ۸ مشهد، معاونان، مدیران، روسای ادارات و 
راهکارهایی  ارایه  ضمن  شد،  برگزار  منطقه  این  کارشناسان 
به منظور اجرای بهتر پروژه های شهرداری منطقه در حوزه 
استقبال از نوروز بیان کرد: شروع اقدامات نوروزی از ابتدای 
اسفند باعث شد زمان بیشتری برای طراحی و برنامه ریزی و 
همچنین اجرای طرح ها داشته باشیم و با شروع بسترسازی ها 
باید توجه داشت که کیفیت کار نیز به بهترین وجه ممکن حفظ 

شود .
وی با تاکید بر لزوم زیباسازی شهر در ایام نوروز افزود: باید 

همه تالش کنیم تا تمام نازیبایی ها از منطقه زدوده شود. 

مشهد  شــهــرداری  شهری  خدمات  معاونت  سرپرست 
خاطرنشان کرد: در خصوص جمع آوری متکدیان و همچنین 
سد معبر نیز با توجه به اینکه بخش هایی از بافت اطراف حرم 
مطهر در منطقه ۸ مشهد واقع شده، باید دقت الزم را داشته 
باشید و با افزایش نیرو، برخورد با این موضوع با دقت و سرعت 

عمل بیشتری صورت گیرد.
خدمات  معاونت  شاخص  اقدامات  برخی  به  اشاره  با  وی 
شهری در آستانه نوروز ۹۸ گفت: طرح خانه تکانی از جمله 
طرح های مهمی است که از 2۳ اسفند آغاز می شود و باید 
عالوه بر تبلیغات و اطالع رسانی، با استفاده از ظرفیت شوراهای 

محالت و مساجد به صورت جدی برای مردم تبیین شود .

شهر  ــورای  ــ ش  ۳ ــاره  ــم ش نــظــارتــی  کمیته  ــیــس  رئ
مشهدمقدس گفت: نقاط و گره های ترافیکی منطقه ۱2 
مشهد شناسایی شده و برنامه ریزی مناسب برای حل این 
ذی ربط  های  دستگاه  نقش آفرینی  با  مشکالت  و  مسائل 

انجام می شود.
نظارتی  کمیته  جلسه  حاشیه  در  شهریاری  علیرضا 
شماره ۳ شورای شهر مشهد که در شهرداری منطقه ۱2 
برگزار شد، اظهارکرد: چندین نقطه و گره ترافیکی در این 
منطقه وجود دارد که در جلسه امروز مقرر شد، نشستی با 
حضور اعضای کمیسیون حمل ونقل شورا، معاونت حمل 

و نقل شهرداری و پلیس راهور برگزار و برنامه ریزی مناسب 
برای حل این مسائل صورت گیرد.

هندسی  اصالح  نیازمند  که  نقاطی  اینکه  بیان  با  وی 
هستند باید در سریعترین زمان ممکن اقدام شود، افزود: 
برطرف  هندسی  اصــالح  با  ترافیکی  مشکالت  برخی 
نیازمند پیش  پروژه های عمرانی  آنها  برای  نمی شوند که 

بینی شدن است.
شهریاری خاطرنشان کرد: زمانی که کلنگ پروژه های 
به  پروژه  که  باشید  مطمئن  شود،  زده  زمین  به  عمرانی 
به  بیشتر  کمی  پروژه  است  ممکن  حال  می رسد؛  اتمام 
طول بیانجامد ولی در نهایت در خدمت مردم قرار میگیرد.

خبر

خبر

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد خبر داد:
تالش شهرداری مشهد برای زدودن 

نازیبایی ها از شهر مشهد در آستانه نوروز 

مشکالت ترافیکی منطقه 12 برطرف می شود

سرویس در شهر
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ضوابط بلند مرتبه سازی به زودی ابالغ 
می شود

رئیس پژوهشگاه معماری و شهرسازی مرکز تحقیقات 
راه مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: سه 
رویکرد نسبت به بلند مرتبه سازی وجود دارد؛ رویکرد اول 
بلندمرتبه سازی که فن مدار است و ضوابط تشویقی برای 
بلند مرتبه سازی می دهد. رویکرد دوم محدود کننده 
است و با بلندمرتبه سازی مخالفت می کند و رویکرد سوم 
که هدایتگر است که البته آنچه مد نظر ماست همین 

رویکرد هدایتگری است.  
به گزارش صبح امروز غزال راهب با بیان اینکه ذات بلند 
مرتبه سازی بد نیست، گفت: با بلند مرتبه سازی فعالیت 

ها و خدمات متمرکز و بهینه می شود.
وی یادآور شد : البته ساختمان های بلند مرتبه باید با 

بستر و محیط پیرامونی هماهنگ شوند.
ضرورت  باید  ابتدا  که  این  بیان  با  راهب  غزال  دکتر 
بلندمرتبه سازی تایید شود، اظهار داشت: چه بسا برای 
بلند مرتبه سازی، تحت تاثیر شرایط تبلیغاتی الگوگیری از 

مناطق همجوار قرار می گیریم.
وی با اشاره به پیامدهای بلند مرتبه سازی گفت: بلند 
مرتبه سازی الگوی خانوار و الگوی زندگی را تحت تاثیر قرار 
می دهد؛ در حالی که در برخی شهرها این ضرورت وجود 
ندارد، اما ارزش های اقتصادی و سودها و سوداگری های 
اقتصادی باعث می شود تا بلندمرتبه سازی بدون داشتن 

ضرورت انجام شود.
وی یادآور شد؛ خیلی از شهرهای ما از نظر فنی امکانات 
و زیرساخت های الزم ، شرایط ساخت و نگهداری برای 
بلند مرتبه سازی را ندارند و ارزش افزوده ای برای شهر 
ایجاد نمی کند، اما تحت تاثیر شرایط، بلندمرتبه سازی 
در این شهر ها انجام میشود.وی گفت: مرکز تحقیقات 
ضابطه ای را تحت عنوان »ضوابط عام استقرار ساختمان 
های بلند در شهرهای ایران« تعیین کرده و این ضابطه 
در مهرماه سال ۹۷ به تصویب شورای عالی شهرسازی و 
معماری ایران نیز رسیده است. این ضوابط شامل ضابطه 
و راهنمای پیوست است که هم اکنون مراحل نهایی را 
طی می کند و بر اساس آن تمام شهرها از جمله تهران و 
مشهد در صورت تمایل به بلند مرتبه سازی پهنه و ضوابط 
استقرار را تدوین خواهند کرد و سپس باید به تصویب 
شورای عالی شهرسازی معماری ایران برسانند.راهب با 
اشاره به برگزاری پنجمین همایش فن آوری های نوین 
صنعت ساختمان با رویکرد ساختمان های بلند مرتبه 
گفت: این همایش می تواند بر توسعه استفاده از فناوری 
های نوین در ساختمان های بلندمرتبه موثر باشد. راهب 
ادامه داد: ارتباط با دنیا، استفاده از روشهای روز دنیا برای 
بلند مرتبه سازی، ارتباط صحیح فن آوری های نوین و 
روش های مدیریت پروژه از الزامات صنعت ساختمان در 

کشور است.

عزم جدی شهرداری مشهد برای مبارزه با فساد

اقدامات نامحسوس شهردار جوان

خبر

خبر

ارتش به سخنان رئیس شورای اسالمی مشهد مبنی بر »به دستور وزیر 
راه و شهرسازی ارتش ملزم به بازگشایی بلوار نماز شد« واکنش نشان داد. 
به گزارش فارس، به نقل از روابط عمومی قرارگاه منطقه ای شمال شرق، 
این قرارگاه به سخنان رئیس شورای اسالمی مشهد مبنی بر »به دستور 
وزیر راه و شهرسازی ارتش ملزم به بازگشایی بلوار نماز شد« واکنش نشان 

داد و جوابیه ای صادر کرد. متن این جوابیه به شرح زیر است:
با عنایت به ماده 2۳ فصل ششم قانون مطبوعات،جوابیه ذیل در پاسخ 
خراسان  خبرگزاری های  در   ۰۶/۱2/۹۷ مورخه  در  مندرج  مطلب  به 
رضوی مبنی بر سخنان رئیس شورای اسالمی شهرمشهد با عنوان »به 

دستور وزیر راه و شهرسازی ارتش ملزم به بازگشایی بلوار نماز شد« برای 
تنویر افکار عمومی درج شود.

در پی درج سخنان رئیس شورای اسالمی شهر مشهد در رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی مبنی بر »به دستور وزیر راه و شهرسازی، ارتش ملزم 
به بازگشایی بلوار نماز شد« معروض می دارد که ارتش جمهوری اسالمی 
ایران فقط از طریق سلسله مراتب فرماندهی و هماهنگی با فرماندهان 
رده باال و مصوبه شورای عالی شهرسازی اقدام به بازگشایی بلوار نماز 
کرده است و از آنجا که ارتش جمهوری اسالمی ایران تحت فرماندهی 
فرمانده معظم کل قوا انجام وظیفه کرده و هیچ کدام از اعضای هیات 

دولت در سلسله مراتب فرماندهی ارتش نبوده و ملزم به اجرای دستور 
نیستند.

بنابراین، ارتش جمهوری اسالمی ایران از آنجا که خدمتگزار مردم و 
در جهت برقراری امنیت و آسایش ملت غیور ایران اسالمی انجام وظیفه 
می کند، براساس حسن نیت و رفع مشکالت ترافیکی و مصوبه شورای 
عالی شهرسازی و کمک به زائرین و مجاورین حضرت رضا)ع( اقدام به 

بازگشایی بلوار نماز کرد.
ارشد نظامی آجا و فرمانده قرارگاه منطقه ای شمالشرق

امیر سرتیپ2 ستاد رضا آذریان

واکنش ارتش به اظهارات رئیس شورای شهر مشهد درباره بلوار نماز
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مشهد  فرمانداری  سرپرست 
در  دولــت  جدی  اهتمام  گفت: 
شهرداری  شهری،  بازآفرینی  حوزه 
به عنوان دبیر به نمایندگی از حاکمیت به حاشیه شهر ورود 
می کند و همه دستگاه مکلف اند با سازمان بازآفرینی شهری 
همراهی و هماهنگی داشته باشند. حیدر خوش نیت در 
جلسه »ستاد بازآفرینی پایدار محدوده ها و محالت هدف 
برنامه های احیا و بهسازی و نوسازی شهرستان مشهد« که 
در فرمانداری مشهد برگزار شد، با اشاره به اینکه شهرداری 
مشهد دبیر ستاد بازآفرینی شهرستان است، افزود: با تشکیل 
این سازمان وحدت رویه و یکپارچکی بین همه دستگاه های 
ذیربط حوزه بازآفرینی ایجاد خواهد شد.خوش نیت با اشاره 
به گزارش دستگاه های ذیربط در حوزه بازآفرینی تصریح 
کرد: بالغ بر ۱2۰۰ میلیارد در این حوزه هزینه کردیم اما 

خروجی آن را نمی بینیم و در حاشیه شهر مشهد کماکان 
معضالت و مشکالت را به صورت انبوه مشاهده می کنیم. 
در ادامه مجتبی شاکری روش، مدیرعامل سازمان بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری مشهد نیز گفت: شهرداری به 
هیچ عنوان قصد ندارد با تشکیل سازمان بازآفرینی فضاهای 
که  اختیاراتی  یا  شود  سازمان ها  سایر  جایگزین  شهری 
سازمان ها و نهادها دارند ورود کند و صرفا در حوزه کاری 
خود و مسئولیتی که برای شهرداری به عنوان دبیر ستاد 
بازآفرینی مشخص شده است فعالیت خواهد کرد.شاکری 
روش با اشاره به برنامه های این سازمان در سال پیش رو 
قرار گرفته است،  کار  برنامه محوری در دستور  افزود: دو 
نخست تهیه طرح و برنامه مورد نظر منطبق بر سیاست ها و 
اسناد باالدستی است و دوم جلب حداکثری مشارکت هم 

افزایی سایر نهاد های ذی ربط در حوزه بازآفرینی است.

ــران  ــم ع و  ــی  ــن ف ــاون  ــعـ مـ
از  ثــامــن  منطقه  شــهــرداری 
 ۳۴۰۰ بــهــســازی  و  لــکــه گــیــری 
مطهر  حرم  به  منتهی  خیابان های  آسفالت  مترمربع 

رضوی خبر داد. 
به گزارش صبح امروز سید فرهادحجازی بیان کرد: 
در پی تماس های شهروندان با مرکز ارتباطات مردمی 
برنامه های  قالب  در  نیز  و  مشهد  شهرداری   ۱۳۷
استقبال از بهار شهرداری منطقه ثامن، آسفالت بیش 
حرم  اطراف  معابر  و  خیابان ها  از  مترمربع   ۳۴۰۰ از 

مطهر رضوی مرمت و بهسازی شد.
منظور  به  آسفالت  تن   ۴۰۰ بر  بالغ  ــزود:  اف وی 
لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت این معابر مورد 

استفاده قرار گرفت.

  معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ثامن تصریح 
خیابان های  در  آسفالت  لکه گیری  عملیات  کــرد: 
شهید شوشتری و نوغان، روکش و ترمیم و درزگیری 
شهید  صفوی،  نواب  شهید  خیابان های  در  آسفالت 
هدف  با  )ره(  خزعلی  آیــت ا...  خیابان  و  اندرزگو 
انجام  متر   5۸۸۰ طول  به  موجود  آسفالت  نگهداری 

شده است.
شهر  خادمان  سعی  تمام  کــرد:  عنوان  حجازی 
امید و زندگی در مجموعه نهاد مجری طرح نوسازی 
این  بر  رضوی  مطهر  حرم  پیرامون  بافت  بهسازی  و 
و  رفت  در  تسهیل  رو  پیش  ایام  در  که  است  موضوع 
آمد خیل عظیم زائران و مسافران نوروزی و شهروندان 

مشهد به حرم نورانی امام مهربانی ها حاصل شود.

ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
عمران  فنی  معاونت  سرپرست  و 
تجهیزات  نصب  از  مشهد  شهرداری 
تولید آسفالت" پلیمری" پیشرفته در یکی از کارخانجات تولید 
آسفالت مشهد خبر داد.خلیل ا... کاظمی با اشاره به اینکه 
آسفالت با روش پلیمریزاسیون پیشرفته نسل جدیدی از آسفالت 
پودر الستیکی است که در کشورهای دیگر مرسوم بوده است، 
گفت: تفاوت نوع قدیمی آسفالت پلیمری، با آسفالت پلیمری 
جدید و پیشرفته نحوه مخلوط کردن قیر با پودر پالستیک است 
به صورتی که تمام خواص انتظار داشته در الستیک در قیر و 
آسفالت هم موجود است.وی با بیان اینکه این نوع آسفالت پس 
از اختراع در سال ۹5 در مجموعه های دانش بنیان و پارک علم 
و فنآوری در کمیته آسفالت شهرداری مشهد مورد بررسی قرار 
گرفت، اظهار کرد: همچنین آسفالت پلیمری پیشرفته در چند 

منطقه از شهر نیز جهت پایش ها و آزمایش ها پخش شد از جمله 
بخشی از خط یک بی.آر.تی و ورودی کارخانه آسفالت شهید 
مجیدی که ماشین های سنیگن تردد داشتند.وی تصریح 
کرد: از آنجایی که خواص مورد نظر از نظر حافظه شکلی در 
آزمایش های انجام شده توانست نظر کارشناسان فنی و عمران 
را به خود جلب کند لذا سال ۹۶ این آسفالت برای استفاده در 
معابر خاص که محل ترافیک تردد ماشین های سنگین بود، 

مورد توجه قرار گرفت.
وی ادامه داد: در سال ۹۷ دستور نصب تجهیزات در یکی 
از کارخانه های تولید آسفالت بخش خصوصی را دادیم که با 
پیگیری های متعدد و مذاکرات و هماهنگی با مخترع این نوع 

آسفالت، اکنون تولید آسفالت پلیمری جدید را آغاز کرده ایم.
به گفته وی پس از مشاهده نتایج خوب آن ، امیدواریم این 

اقدام پاسخگوی نیاز شهر مشهد باشد.

نصب تجهیزات تولید آسفالت» پلیمری« پیشرفته در مشهدلکه گیری و بهسازی 3400 مترمربع آسفالت خیابان های منتهی به حرم همه دستگاه ها مکلف به همکاری در ساماندهی حاشیه شهر هستند

خبرخبر

خبر

عمومی  مجمع  ــزاری  ــرگ ب از  پــس  ــاج  ت مهدی 
فدراسیون فوتبال پاسخگوی سواالت خبرنگاران بود 
گفت:  ابتدا  تاج  زد.  حرف  مخالف  مسائل  درباره  و 
سال   ۱۴ این  در  که  بود  مجامعی  بهترین  از  »یکی 
حضورم در فدراسیون و قبل از آن در اتحادیه فوتبال، 
دیدم. یکی از بهترین ها و البته پرحرف ترین بود که 
هم  مبحث  اهم  زدند.  را  خودشان  حرف های  همه 
مورد  در  یکی  که  بود  استقالل  و  پرسپولیس  درباره 
خصوصی سازی آنها بود که آقای وزیر صحبت کردند 
و بحث بعدی هم درباره ساختمان های آنها که باید 
به این دو باشگاه محول کنیم، اما ابتدا دادگستری 
باید در این خصوص کارشناسی کند. یکی از مسائل 
همین  تکلیف  تعیین  آنها  ســازی  خصوصی  بــرای 

ساختمان هاست.«
  آیا ساختمان های دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 

تحت مالكیت فدراسیون فوتبال است؟
مالکیت  تحت  باشگاه ها  این  ساختمان  خیر،   
خود  بــرای  ساختمان ها  ــن  ای بلکه  نیست،  مــا 
باشگاه هاست که فقط دادگستری باید آنها را قیمت 
را  سند  قانونی  صورت  به  بتوانیم  ما  تا  کند  گذاری 
اوایل سال  اتفاق هم  این  فکر می کنم  واگذار کنیم. 

آینده صورت بگیرد.
چه  مجمع  در  شده  مطرح  مالی  مباحث  درباره    

صحبتی دارید؟
در  سازی  شفاف  داشت،  وجود  آنچه  مجمع  در   
شفافیت  روی  خودم  که  بود  مالی  مسائل  خصوص 
تأکید داشتم. از یک ماه پیش آنچه درآمد داشتیم، 
یا آنچه در  هزینه کرده بودیم، مشکوک الوصول بود 
بود  شده  تکلیف  تعیین  ما  اسپانسرهای  با  دادگاه 
داشتند،  را  اسناد  اعضا  کردیم.  ارائه  مجمع  به  را 
هم  ما  و  داشتند  اشراف  موضوع  روی  محترم  وزیر 
خوشحالیم که تأییدیه مباحث مالی مان را از مجمع 

گرفتیم.
از  قبل  شب  که  کفاشیان  علی  استعفای  علت    

برگزاری مجمع  صورت گرفت چه  بود؟
در  او  کنم.  تشکر  کفاشیان  زحمات  از  باید  ابتدا   
رئیس  بسیار زحمت کشید که سال ها  فوتبال  حوزه 
فوتبال بود و من نایب رئیس او بودم و در این چهار 
سال هم خیلی به ما کمک کرد. پیش از هر قانونی، 
در اساسنامه فدراسیون آمده که ۶5 سال محدودیت 
همین  طبق  و  است  رئیسه  هیئت  اعضای  سنی 
اساسنامه ایشان رفتنی شدند. خود او هم مصاحبه 
باید  این موضوع  و  از عید می رود  بود که قبل  کرده 
قبل از مجمع تعیین تکلیف می شد و باید جانشین او 

را در مجمع بعدی معرفی کنیم. اگر پس از مجمع بود 
این اتفاق رخ می داد، بحث جانشین به بعد از مجمع 
بعدی مان می رفت، اما اکنون رئیس فدراسیون فردی 
در  اگر  که  کرد  خواهد  معرفی  رئیسی  نایب  برای  را 

مجمع رأی نیاورد، گزینه دیگری را معرفی می کند.
در  کفاشیان  علی  جانشین  شما  است  قرار  گویا   

پست نایب رئیسی AFC شودید؟
 کفاشیان تا ۱۶ فروردین نایب رئیس کنفدراسیون 
برگزار  جدید  انتخابات  آن  از  بعد  و  آسیاست  فوتبال 
می شود. ما در دو بخش کاندیدا هستیم که این دو 
فیفاست  اجرایی  هیات  و   AFC رئیسی  نایب  بخش 

که خودم در هر دو بخش کاندیدا هستم.
 در ادامه مصاحبه رئیس فدراسیون فوتبال منتظر 
چیزی  چه  درباره  که  پرسید  و  بود  خبرنگاران  سؤال 
روابط  ناظمی،  مازیار  حین  این  در  که  کنم  صحبت 
و  زیدان  درباره  که  کرد  اعالم  ورزش  وزارت  عمومی 
مورینیو صحبت کنید که تاج در این خصوص گفت: 
»من با آقای ناظمی در این خصوص شوخی کردم. 
حتی دیدم او چند نفری را بین گزینه های مربیگری 
تیم ملی گذاشته  که برخی از آنها از دنیا رفته اند. با 

تیم  سرمربیگری  خصوص  در  فدراسیون  حال  این 
اما  نــدارد،  تعجیلی  کسی  و  می گیرد  تصمیم  ملی 
پیش  در  را  فیفادی  ما  نیست.  جایز  هم  آن  تأخیر 
فیفادی  این  در  جدید  سرمربی  قطعًا  که  ــم  داری
نخواهد بود و امکان دارد این فرصت را مانند قطر یا 
دیگر کشورها به لیگ بدهیم تا فشار از روی تیم ها در 
لیگ قهرمانان آسیا برداشته شود. می بینید قطر که 
سرمربی و امکانات خوبی هم دارد، در این فیفادی 

اردو برگزار نمی کند.«
انتخاب  برای  گزینه ای  فوتبال  فدراسیون  آیا    

سرمربی تیم ملی دارد؟
اسم  اگر  بگویم.  نمی توانم  اما  داریم،   گزینه هایی 
بر  در  را  مربیان  قیمت  افزایش  می تواند  هم  بگویم، 
نظرهایی  اظهار  به  دارد  امکان  هم  و  باشد  داشته 
کند خواهد  را  ما  کار  روند  اتفاق  این  که  منجر شود 

کرد.
  گزینه داخلی دارید یا نه؟

خیر، خیر!
  ماجرای پول هایی که حسین هدایتی به فدراسیون 
فوتبال داده چه می شود و بهتر نیست در این خصوص 

هم شفاف سازی صورت بگیرد؟
خوشبختانه این بار سعی کردم بهترین شفافیت را 
و در هیچ سالی  باشیم  فوتبال داشته  در فدراسیون 
در مجمع اینگونه نبود. اتفاقًا خودم در مورد هدایتی 
کمک هایی  کردیم.  استخراج  را  عدد  و  کردم  سؤال 
در زمان آقای کفاشیان بوده و طبق اعالم دادستان 
به فدراسیون فوتبال خیلی  محترم عدد کمک شده 
نظرش  ــاه  دادگ که  می مانیم  منتظر  نیست.  زیــاد 
نیست  ــادی  زی عدد  بدهند،  حکم  اگر  و  بدهد  را 
قابل  ما  برای  عدد  این  و  باشد  سخت  برای مان  که 
آن هم  تکلیف  و  تعیین  درباره  بود.  پرداخت خواهد 
اعالم  را  موضوع  خودش  کرده،  اعالم  قضایی  نهاد 

می کند.
او را در    عملكرد کارلوس کی روش مثبت بوده. چرا 
صورت  کار  این  برای  تالشی  و  نكردید  حفظ  ملی  تیم 

نگرفت؟
من  نظر  و  داشته  دفاعی  قابل  عملکرد  کی روش   
این بوده است اما اکنون او سرمربی تیم ما نیست و 
باید درباره آینده خودمان، سرمربی خودمان صحبت 

کنیم و تمرکزمان را روی این موضوع بگذاریم.
  انتخاب دبیرکل فدراسیون فوتبال به کجا رسید؟

و  کنیم  موکول  آینده  به  باید  را  دبیرکل  انتخاب   
داوران  کمیته  برسیم.  نتیجه  به  رئیسه  هیئت  در 
بود.  خواهد  موقت  آن  رئیس  و  کرده  تغییر  هم  ما 
باشگاه های ما حقیقتًا در حال آسیب دیدن از ناحیه 
و  کردیم  اعالم  هم  را   VAR بحث  هستند.  داوری 
برای دربی هم احتماالً آقای کولینا به تهران می آید. 
ما سخت افزار VAR را تا حدود زیادی تهیه کرده ایم، 
اگر بگویم صد درصد شرایط فراهم است، دروغ  اما 
برنامه ریزی  با  تا  می کنیم  دنبال  را   VAR گفته ام. 

خوبی پیش برویم.
  بودجه سال 98 فدراسیون چگونه خواهد بود؟

 بودجه امسال ما خوب بود و افزایش چشمگیری 
و  بود  چطور  شرایط  دیدید  مجمع  در  داشــت.  هم 
خواهد  میلیارد   ۱۰۰ حدود  ما  بودجه  هم  اکنون 
بود. حدود ۳ میلیارد کسری بودجه داریم که سعی 

می کنیم جبران کنیم.
  باالخره پاداش فوتسالیست ها پرداخت می شود؟

در فوتبال وقتی به جام جهانی صعود می کنیم، ۸ 
درصد باید به سرمربی بدهیم و بازیکنان هم پاداش 
می گیرند، ولی در فوتسال و فوتبال ساحلی 2 ریال 
هم به ما ندادند و فقط هزینه داریم و پاداش هم باید 
پاداش ها فقط  افتادن  تأخیر  به  بدهیم. علت اصلی 

همین مسئله است.

مجمع عمومی فدراسیون فوتبال برگزار شد

تاج: در این فیفادی قطعا تیم ملی سرمربی ندارد
کوتاه از ورزش استان خبر

مسابقات  نقره  مدال  به  غالمپور  سینا   
مالزی دست یافت

دوم  جایگاه  در  زمان 2۳٫۷2  ثبت  با  غالمپور  سینا 
ماده 5۰ متر کرال سینه مسابقات رده های سنی مالزی 

ایستاد.
سینا غالمپور که در کمپ تمرینی فدراسیون جهانی 
شنا )FINA( به میزبانی کشور تایلند به سر می برد، به 
سنی  رده های  مسابقات  در  کمپ  این  اعضای  همراه 
مالزی شرکت کرد. طبق برنامه ریزی کمپ تمرینی فینا 
سطح  به  رسیدن  برای  کمپ  این  در  حاضر  شناگران 
این  در  مسابقات  با  بیشتر  آشنایی  و  کامل  آمادگی 

رقابت ها حضور یافتند.
غالمپور شناگر خوب و آینده دار ایران با حضور در این 
موفق  می شود  برگزار  کواالالمپور  در شهر  که  رقابت ها 
شد در ماده 5۰ متر کرال سینه با ثبت زمان 2۳٫۷2 در 

جایگاه دوم قرار گیرد.

مسابقات  در  رضوی  خراسان  سومی 
پینت بال نوجوانان کشور

سنی  رده  در  کشور  بال  پینت  قهرمانی  مسابقات 
نوجوانان با جایگاه سومی خراسان رضوی در تهران به 

پایان رسید.
مسابقات قهرمانی پینت بال کشور در دسته نوجوانان 
تیم  از کل کشور در غالب چهار  با حضور ۳۰ نوجوان 
برگزار شد. در این دوره از مسابقات تیم هیئت ورزش های 
همگانی خراسان رضوی به سرپرستی یوسفی، توانست 
مقام سوم کشوری را از آن خود کند. همچنین پدیده 
این دوره ازمسابقات نوجوانان، پویا یوسف زاده خراسان 

رضوی معرفی شد.

رضوی  خراسان  شنای  لیگ  مسابقات 
پایان یافت

پسر  نوجوانان  شنای  لیگ  مسابقات  دوره  سومین 
خراسان رضوی پس از برگزاری چهار مرحله در استخر 

شهید هاشمی نژاد مشهد به پایان رسید.
زیر ۸ سال، ۹  و  این مسابقات در رده های سنی ۸ 
برگزار  سال   ۱۴-۱۳ و  سال   ۱2-۱۱ سال،   ۱۰ سال، 
با  استرالیا  ایران  تیم  مسابقات  از  دوره  این  در  شد. 
تیم  شد.  قهرمان  مرحله  چهار  طی  در  امتیاز   2۹۹۷
استخر شهید حججی با 25۹2 امتیاز و موج مشهد با 
2۱۹۳ امتیاز به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب 
با ۶  تنها  نیز  اورکا مشهد  این رقابت ها تیم  کردند. در 
دست  چهارمی  مقام  به  سوم  تیم  با  اختالف  امتیاز 

یافت.
گفتنی است؛ به تیم های اول تا سوم این رقابت ها، 
جام قهرمانی و به شناگران آنها مدال و حکم قهرمانی 

اهدا گردید .

گزارش

خبر

گفت:  رضوی  خراسان  تیراندازی  هیئت  رئیس 
سومین دوره لیگ تیراندازی این استان در مشهد 

برگزار و نفرات برتر آن مشخص شد.
کرد:  اظهار  خصوص  این  در  فــرودی  کــوروش 
تیر   2۱ رضوی  خراسان  تیراندازی  لیگ  مسابقات 
با  بهشتی  شهید  ورزشی  مجموعه  در  گذشته  ماه 
حضور 2۴۰ تیرانداز زن و مرد در رشته های تپانچه 
اسفند  هفدهم  و  شد  آغاز  متر   ۱۰ بادی  تفنگ  و 
که  مسابقات  این  برتر  نفرات  یافت.  پایان  جاری 
امتیازات  محاسبه  از  بعد  شد  برگزار  هفته   ۹ طی 

امروز معرفی شدند.
انفرادی  رشته  در  اساس  این  بر  داد:  ادامه  وی 
مقام  به  مشهد  از  حیدری  زهرا  بانوان  بادی  تفنگ 
و  نیشابور  از  شادکانی  الهام  و  یافت  دست  نخست 
مهسا بهنام راد از مشهد به ترتیب دوم و سوم شدند. 
زمانیان،  بهاره  هم  بانوان  تپانچه  انفرادی  رشته  در 
نگین شمسی  نژاد و عارفه جانگداز همگی از مشهد 

مقام های نخست تا سوم را بدست آوردند.
گفت:  رضوی  خراسان  تیراندازی  هیئت  رئیس 
علی  نیز  مــردان  رقابت های  تفنگ  انفرادی  در 

معین  و  کرد  خود  آن  از  را  نخست  مقام  گرمابی 
و  دوم  نیشابور  از  صیادی  محمدرضا  و  معدنچی 
محمد  هم  مردان  تپانچه  انفرادی  در  شدند.  سوم 

و  ایستاد  نخست  سکوی  بر  نیشابور  از  محمدی 
به  مشهد  از  خادم  مصطفی  و  جعفرزاده  حسین 

مقام دوم و سوم دست یافتند.

افتخاری دیگر در رشته طناب زنی

تیراندازان برتر لیگ خراسان رضوی مشخص شدند

من با آقای ناظمی در این خصوص شوخی کردم. حتی دیدم او چند نفری را بین گزینه های مربیگری 
تیم ملی گذاشته  که برخی از آنها از دنیا رفته اند. با این حال فدراسیون در خصوص سرمربیگری 

تیم ملی تصمیم می گیرد و کسی تعجیلی ندارد، اما تأخیر آن هم جایز نیست. ما فیفادی را در پیش 
داریم که قطعًا سرمربی جدید در این فیفادی نخواهد بود و امکان دارد این فرصت را مانند قطر 

یا دیگر کشورها به لیگ بدهیم تا فشار از روی تیم ها در لیگ قهرمانان آسیا برداشته شود. 
می بینید قطر که سرمربی و امکانات خوبی هم دارد، در این فیفادی اردو برگزار نمی کند

,,
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طرح  گفت:  مشهد  شهر  اســالمــی  ــورای  شـ عضو 
باعث  که  است  مثبتی  بسیار  حرکت  کتابخانه گردی، 
و  کم برخوردار  مناطق  در  کتاب خوانی  فرهنگ  نشر 
و  تحریک کننده  عامل  و  می شود  کمترتوسعه یافته 

تهییج کننده ای برای آوردن جوانان پای میز مطالعه است.
در  حضور  با  امیرشهال  ــروز«،  امـ »صبح  ــزارش  گ به 
کتابخانه شهدای مدافع حرم و کتابخانه سیار سردار شهید 
ابوالفضل روشنک افزود: خدمات انجام شده توسط نهاد 
کتابخانه های عمومی طی یک سال گذشته و عرضه کتاب 
به جامعه تشنه آگاهی، کار بسیار مبارک و قابل تقدیری 
است. باتوجه به نیاز امروز جوانان و عدم مراجعه آنان به 

کتابخانه های متمرکز، باید با تحمیل به سمت آنان رفت.
فصول  از  برخی  در  جوانان  حضور  کرد:  تصریح  وی 
خاص سال نظیر فصل امتحانات و کنکور در کتابخانه ها، 
کتابخانه های  نهاد  اهداف  از  این است که  نشان  دهنده 
عمومی فاصله گرفتیم. ترجیح جوان بر این است که در 
اتاق خود و از طریق گوشی هوشمند، به منابع کتب معتبر 
علمی و غیرعلمی دنیا دست یافته و کتاب مورد عالقه خود 
را بخواند و دنیای امروز دنیایی نیست که برای جستجو و 

مطالعه کتاب، مسیر خانه تا کتابخانه طی شود. 
عضو شورای اسالمی شهر مشهد اظهار کرد: متاسفانه 
کتابخانه ها، به ویژه کتابخانه های عمومی، باتوجه به فضای 
دیجیتال جامعه و سیر جوانان در فضای مجازی، کارکرد 

قرائت خانه ای پیدا کرده اند. 
شهال ابراز کرد: اگر »کتاب« به عنوان یک کاالی عمومی، 
تبدیل  لوکس  کاالی  یک  به  قرارنگیرد،  عموم  منظر  در 
می شود. بنابراین می بایست با شکستن قبح لوکس بودن 
شعور  و  ملی  سواد  سطح  کتاب خوانی،  فرهنگ  کتاب، 

اجتماعی را ارتقا داد. 
وی ادامه داد: با حضور یک مدیر کل جوان، با انگیزه، 
پر انرژی و خالق و تیم خبره کارشناسی و مشاوره در نهاد 
کتابخانه ها، خدمات نو به نو و رنگ به رنگ ارایه می شود. به 
طوری که هرماه یک کتابخانه در ۱۱ماه گذشته، در استان 
۱۱ کتابخانه جدید نظیر کتابخانه مرکزی مشهد راه اندازی 

شده است. 
عضو شورای اسالمی شهر مشهد در پایان خاطرنشان 
در  شهروندان  عضویت  افــزایــش  با  اســت  امید  ــرد:  ک
خدمت  کنار  در  استان،  عمومی  کتابخانه های  نهاد 
کتابخانه گردی، شاهد بهبود عملکرد این مجموعه و ارائه 
در  آخرین بار  باشیم. من  نهاد  این  از  خدمات دیجیتالی 
کتابخانه مسجد سجاد عضو شدم و درحال حاضر کتاب ده 

فرمان را مطالعه می کنم.
 دومین سال متوالی اجرای طرح کتاب خانه گردی

در ادامه، مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان 
رضوی گفت: در پانزدهمین سالروز تاسیس نهاد عمومی 
کتابخانه های کشور، در هیجدهم اسفندماه امسال برای 

دومین سال متوالی طرح کتابخانه گردی اجرا شد.
حجت االسالم و المسلمین علی اکبر سبزیان افزود: 
هشت کتابخانه عمومی تازه تاسیس در استان خراسان 
کتابخانه گردی«  »طرح  اجرای  محل  عنوان  به  رضوی، 
انتخاب شدند و مردم با حضور خود و عضویت رایگان در این 

مکان ها، با فعالیت های آن  آشنا شدند.
وی تصریح کرد: امروز در سطح استان خراسان رضوی 
و  کتاب  به  عالقمندان  پذیرای  عمومی  کتابخانه   2۱۱
کتاب خوانی می باشد و امیداست این امر زمینه ای برای 

ارتباط بیشتر مردم با این نهاد باشد. 
آحاد  آشناکردن  فرهنگ،  ارتقای  موثر  های  راه  از  یكی   

جامعه با کتاب و کتابخوانی است
دانش  جمع  در  مشهد  فرمانداری  سرپرست  ادامه  در 
آموزان دبستان شهید غالمی واقع در روستای گرجی از 
توابع تبادکان گفت: با آگاهی آحاد جامعه از کتابخانه گردی 
و شرایط مناسب آن، لذت کتاب خوانی به عموم چشانده 
می شود و شهروندان در جهت رفع تشنگی خود به سوی 

فرهنگ کتاب و کتاب خوانی روی خواهند آورد. 
حیدر خوش نیت افزود: کتاب بهترین مونس انسان است 
و همه انسان هایی که امروز موفق هستند در دوره ای از 
زندگی با کتاب مانوس بوده اند و کتاب رمز موفقیت و آرامش 
آدمی است. جوانان با پناه بردن به کتاب، می-توانند آینده 

موفقی داشته باشند. بنابراین سعی کنند با ایجاد عادت 
کتاب خوانی در خود، حتی المقدور قبل از خواب به جای 

سیر در تلویزیون و شبکه های اجتماعی، کتاب بخوانند. 
وی اذعان کرد: با استقبال وسیع دانش آموزان از طرح 
با دسترسی  ارائه کتاب در مناطق  و  کتابخانه های سیار 
و  با همکاری مسئولین  است  امید  کتابخانه،  به  محدود 
خیرین نیک اندیش فرصتی برای گسترش فرهنگ کتاب-

خوانی در نسل جوان و در اقصی نقاط شهر فراهم شود.
سرپرست فرمانداری مشهد ابراز کرد: اجرای این طرح در 
نهاد کتابخانه های عمومی استان و به ویژه در شهر مشهد 
مقدس موهبت بزرگی است تا دانش آموزان از نعمت مطالعه 

کتاب بهره مند  شوند. 
خوش نیت در پایان تصریح کرد: کتاب خوانی در حوزه 
فرهنگ جامعه از اهمیت باالیی برخوردار است و یکی از 
راه های موثر ارتقای فرهنگ، آشناکردن مردم با کتاب و 
کتاب خوانی است. بنابراین با وجود بسیاری از مشکالت، 
باید از همه ظرفیت های شهر برای گسترش آن بهره برد. 
بار »کتاب موج سوم« در زمینه سیاست و کتاب  آخرین 
سال ها  نمودم.  مطالعه  را  حسینی  زهرا  خانم  اثر  »دا« 
عضو کتابخانه آستان قدس رضوی بوده ام و مطالعه کتاب 

مهارت های زندگی را به جوانان توصیه می کنم. 
 کتابخانه گردی، ابزار جدید ایجاد تحول در فرهنگ کتاب خوانی 
 رئیس انجمن خیرین کتابخانه ساز مشهد که خود  خّیر و 
بانی طرح کتابخانه گردی است نیز در جمع دانش آموزان 
توجه  با  گفت:  تبادکان  توابع  از  غالمی  شهید  دبستان 
به لحاظ فرهنگی در شرایط جامعه ایجاد  به تحولی که 
شده است، نیاز به تحوالتی در زمینه کتاب، کتاب خوانی و 

کتابخانه داری احساس می شود. 
محمد حسین روشنک افزود: یکی از ابزارهای ایجاد این 
تحول، کتابخانه های سیار است و با افزایش حضور آن-ها 
در سطح جامعه، به خودی خود، خواندن کتاب ترویج و 

تبلیغ می شود. 
وی تصریح کرد: تشکیل کتابخانه های متمرکز در جهت 
و  نمی کند  تنهایی کفایت  به  کتابخوانی  اشاعه فرهنگ 
باید با ایجاد روش ها و انگیزش های جدید قدم های تازه  
این طرح امکان نویی برای جذب خانواده ها،  برداشت. 

نسل جوان و نوجوان به سوی کتاب و کتابخوانی است. 
بانی طرح کتابخانه گردی خاطرنشان کرد: فعالیت های 
امروز من به عنوان بانی امرکتابخانه های سیار یا کارآفرین 
اقتصادی، مرهون انس با کتاب در دوران کودکی است. 
مطالعه کتاب باعث رشد فکری جوامع می شود. از این رو و با 
توجه گسترش شبکه های اجتماعی، طرح کتابخانه گردی 
را در جامعه ایجاد کردم و با تمام توان از آن حمایت و دفاع 
می کنم. »کتاب هزار و یک شب ارز« آخرین اثر من و در 

زمینه اقتصاد مقاومتی نوشته شده است.  
شهرستان  معموری  روستای  در  کرد:  اضافه  روشنک 
نیشابور و در یک خانواده ضعیف اقتصادی به دنیا آمدم 
اما همیشه آرزوهای بزرگی در سر داشتم. در کودکی به 
از  پس  و  آمدم  )ع(  رضا  امام  زیارت  به  مادر  و  پدر  همراه 
دیدن خادمین حرم، آرزو کردم که روزی خادم شوم. پس از 
گذشت سال ها روزی به عنوان دبیر ستاد پشتیبانی جنگ 
استان و مسئول بسیج شرق کشور در جلسه ای با مرحوم 
واعظ طبسی این خاطره کودکی را مطرح نمودم و چندروز 

بعد در کمال ناباوری، حکم خادمی من صادرشد. 
پس  کرد:  اظهار  دانش آموزان  به  خطاب  پایان  در  وی 
همت بلند دارید و به جایگاه های بلند در زندگی فکرکنید و 
بدانید خواستن توانستن است. شما بیشترین شانس برای 
موفقیت در زندگی را دارید زیرا کم توقع هستید. فردا از آن 

شماست اگر بخواهید.
 دسترسی آسان مردم به کتاب در طرح کتابخانه گردی

دبیر هیات فوتبال مشهد گفت: طرح کتابخانه گردی در 
مناطق کمتر برخوردار بسیار موثر است. به دلیل اینکه مردم 

به کتاب دسترسی آسان تری خواهندداشت.
علیرضا جعفرزاده افزود: جای خالی این کتابخانه های 
سیار در دهه چهل و پنجاه بسیار ملموس بود چرا که برای 
خواندن یک کتاب، ناچار به طی مسافت های بسیار زیادی 

بودیم. 
»کتاب  پیش  ماه  یک  حدود  کرد:  اظهار  پایان  در  وی 

مروری بر داوری فوتبال« را در حوزه کاری خود مطالعه کردم 
و خواندن »کتاب بیست و چهار ساعت خواب و بیداری« اثر 

صمد بهرنگی را به جوانان توصیه می کنم.
ضرورت گسترش اجرای طرح کتابخانه های عرضه محور 
معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان 
رضوی گفت: یکی از معضالت در زمینه آمــوزش،  عدم 
توجه به کتاب و کتابخوانی است. با آوردن کتابخانه های 
سیار به قلب مراکز آموزشی، می توان کتاب را به نسل جوان 

و نوجوان معرفی کرد.
مصطفی اسدی افزود: فقط اهل کتاب و مطالعه به یک 
کتابخانه متمرکز مراجعه می کنند. اما زمانی که کتابخانه 
به صورت عرضه محور به سوی مردم می آید، همه اقشار 
جامعه در سنین نونهاالن، نوجوانان و جوانان به کتاب روی 
می آورند و امید است در جهت رشد و ارتقای سطح کیفی 

مطالعه و کتاب خوانی گام موثری برداشت. 
وی خاطرنشان کرد: به لطف و همت خیرین کتابخانه ساز 
و کتابخانه دار و ارائه خدمات از سوی آن ها، فقط در حوزه 
استان خراسان شاهد ابتکاراتی مانند این طرح هستیم. به 
همین دلیل باید این مجموعه های سیار را به لحاظ کمی و 

کیفی گسترش داد.
معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان 
رضوی تصریح کرد: کتابخوانی یک ضرورت است که باید به 
آن جامه عمل پوشانده  شود تا گروه مخاطب خود را حفظ 
کند. در حال حاضر »کتاب یک صد منظومه عاشقانه از 

دکتر حسن ذوالفقاری« را مطالعه می کنم. 
 کتابخانه ها حلقه واسط بین مردم و دولت

معاونت اداره کل سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
نهاد کتابخانه های عمومی به عنوان یک نهاد مردمی و بر 
اساس ساختار مستقل، فرآیند ترویج کتاب خوانی را در 
جامعه پیاده می کند و رشد قابل توجهی در سطح استان 

داشته است. 
افشین تحفه گر افزود: سیاست گذاری ها در حوزه اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، بر این بوده تا کتابخانه ها را 
از بدنه مستقل تر پی ریزی شود و به عنوان یک نهاد با مردم 

ارتباط بیشتری داشته باشد. 
وی خاطرنشان کرد: بطوری که در هر شهرستان با توجه 
به نگاه مردمی به موضوعات کتاب و کتابخوانی، کتابخانه ها 
تا  می دهند  مردم  به  را  بیشتری  ارتباط  برقراری  امکان 
شناخت بهتری نسبت به مخاطبان خود بدست آورده و به 

عنوان حلقه واسطی بین مردم و دولت فعالیت کنند. 
معاونت اداره کل سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار 
کرد: باتوجه به مشکالت در نشر، چاپ و نگارش کتاب ها 
به عنوان زنجیره مرتبط با فرهنگ کتاب در جامعه، طرح 
کتابخانه گردی می تواند به صورت نمادین توجهات زیادی 
را به سمت کتاب جلب نماید و گام موثری در راستای رفع 

مشکالت برداشته شود.

 ضرورت تداوم طرح کتابخانه گردی 
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گفت: با 
همت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، طرح کتابخانه-گردی 
در یکی از مناطق کمتربرخوردار و پرجمعیت شهر برگزار 
اطالع  ابزارهای  از  یکی  عنوان  به  این طرح  است.  شده 

رسانی باید تدوام پیدا کند. 
بزرگ  افتخارات  از  یکی  افــزود:  ارجاعی  عبدا...  سید 
در  کتابداران  کوچک  جامعه  در  عضویت  من،  زندگی 
کتابخانه هاست و حدود ۱۴ سال پیش همزمان با تاسیس 
این  عضویت  و  خدمت   به  عمومی،  کتابخانه های  نهاد 

انجمن کوچک درآمدم. 
وی خاطرنشان کرد: اجرای بیش از یک بار آن در طول 
و  ورزشکاران  فرهنگیان،  آمــوزان،  دانش  جذب  در  سال، 
هنرمندان به فرهنگ کتاب خوانی بسیار موثر خواهد بود و 
اجرای یک بار آن در سال، بیشتر جلوه نمادین دارد. در حال 
حاضر کتاب بینش و نگرش داعش و ایدیولوژی تشکیل این 

گروهک را در دست مطالعه دارم.
 دوستی با کتاب اجتناب ناپذیر است

در ادامه سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان کشور گفت: 
وجود کتابخانه و ایجاد پایگاه فرهنگی در این منطقه شهر 
اتفاق مبارکی است و می تواند در شکل گیری شخصیت 
رشد  آستانه  در  آن ها  چراکه  تاثیرگذارباشد.  نوجوانان 

هستند.
عباس چمنیان افزود: افتخارمن، تالیف و ترجمه چهار 
علم  شناسی،  حرکت  نظیر  تخصصی  حــوزه  در  کتاب 
ِکنسیولوژی و تمرینات فوتبال برای نوجوانان و نونهاالن 
است. همیشه با کتاب انس داشته و کتابخانه شخصی 
دارم و با گسترش فضای مجازی و دسترسی آسان به منابع 
علمی در رشته های تخصصی مختلف، از آن نیز استفاده 

می کنم. 
وی اظهار کرد: دوستی با کتاب، امری اجتناب ناپذیر 
سرو  دانشگاه  و  درس  کتاب،  با  دهه  چهار  حدود  است. 
و  به عنوان مربی در دانشگاه تدریس می کنم  و  کاردارم 

طبیعتا از کتاب دور نبودم.
 سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان کشور خاطرنشان 
و کتابهای ترجمه شده توسط  تالیفات  امید است  کرد: 
بنده در اختیار آینده سازان فوتبال کشور قرار گیرد. آخرین 
بار کتابی در زمینه آکادمی فوتبال مطالعه کردم و بیش از 
سی سال است که در کتابخانه آستان قدس رضوی عضویت 

دارم.
 اقبال جوانان از طرح کتابخانه گردی در فضای مجازی

رضوی  خراسان  استان  جوانان  خانه  مدیر  ادامــه  در 
گفت: طرح کتابخانه گردی در فضای مجازی مورد اقبال و 
پیگیری جوانان واقع شده است و مشاورین در خانه جوانان 
تئاتر کتاب  طرح های خوبی در زمینه کتابخوانی مانند 
و الگوهای هویتی در روستاها در مناطق کمتر برخوردار 

دارند.
با حضور در فضای کتابخانه ها،  آرشین رباطی افزود: 
اطالعات عمومی و حس تمرکز در انسان افزایش می یابد. 
و  نوجوانان  میان  در  کتابخوانی  فرهنگ  که  است  امید 
جوانان گسترش یابد. در حال حاضر کتاب »دا« نوشته 
خانم زهرا حسینی را برای چهارمین بار و کتاب »سال ۶۳« 

آیت ا... رفسنجانی را مطالعه می کنم. 
 نجات جامعه در دستان کتاب است

در بخش دیگری از این نشست، دبیر جبهه اعتدال شرق 
کشور گفت: طبیعتا توجه به کتاب و کتابخانه گردی یکی از 
الزامات انقالب اسالمی است. و اگر توجه به کتاب نباشد 
و نسل فعلی و آینده با موضوعات کتاب خوانی آشنا نشود، 

قطعا نظام دچار مشکل خواهدشد. 
محمدحسن ساقی افزود: توجه به مسایل و کتاب های 
در  چنان که  دارد.  ضرورت  نظام  حفظ  جهت  در  علمی 
کشورهای پیشرفته کتابخوانی جزو الینفک برنامه زندگی 

افراد است. 
از  یکی  مرکزی  کتابخانه  ــدازی  راه ان کرد:  تصریح  وی 
الگوی  و  خراسان  استان  سطح  در  موثر  بسیار  اقدامات 
حرکتی برای مراجعات و حضور عظیم مردمی به خصوص 
و  هنرمندان  دانشگاهیان،  علمیه،  حوزه های  جوانان، 

ورزشکاران بود.
دبیر جبهه اعتدال شرق کشور اذعان کرد: باید به کتاب 
ارج نهاد چراکه نجات جامعه در دستان کتاب است. آخرین 
بار کتاب »دا« نوشته خانم زهرا حسینی را برای بار دوم 

مطالعه کردم.
 کتاب را الگو کنیم

در ادامه سرپرست باشگاه فدک و مدیر رسانه ای باشگاه 
برتر جوانان استان خراسان  فدک رویش و قهرمان لیگ 
رضوی گفت: مطمئنا در درجه اول کتاب باید الگوی زندگی 
انسان باشد. چراکه به دلیل مسایل اقتصادی و فرهنگی 

میزان سطح مطالعه در کشور پایین است.
بین  اتحاد  ــزود:  اف استان  جوانان  برتر  لیگ  قهرمان 
رشد  در  بسزایی  تاثیر  می تواند  ورزش  و  فرهنگ  کتاب، 
طرح  زیبای  بسیار  حرکت  داشته باشد.  جامعه  فرهنگی 
کتابخانه گردی مطمئنا نگرش ها را نسبت به کتاب تغییر و 

دید بازی به جامعه خواهد داد.
ساعت  است  امید  کــرد:  خاطرنشان  غفوری  وحید 
کتاب خوانی و مطالعه جوانان بیشتر شود و دسترسی آن ها 
به کتاب و کتابخانه ها افزایش یابد. پیشنهاد من به عنوان 
یک جوان به سایر جوانان این است که همواره با مطالعه 
و دید گسترده و پیش زمینه فکری وارد فعالیت اجتماعی 
شوند.وی اذعان کرد: باید اطالعات علمی خود را در حوزه 
تا به موفقیت های چشمگیری دست  کاری افزایش داد 
یافت. آخرین بار »کتاب داستان راستان« شهید مطهری را 
مطالعه نمودم و عضو کتابخانه آستان قدس رضوی هستم.

 کتاب خوانی یک عبادت مبتنی بر کارکردهای اجتماعی 
و فرهنگی

با  رضوی  خراسان  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  ادامه  در 
حضور در کتابخانه شهدای مدافع حرم و کتابخانه سیار 
سردار شهید ابوالفضل روشنک گفت: برنامه کتابخانه گردی 
در ماه پایانی سال، در جهت رونق و توسعه کتاب خوانی به 

عنوان پایه آموزش و توسعه فرهنگی است. 
از  یکی  کتابخانه گردی،  طرح  افــزود:  مروارید  جعفر 
برای  عمومی  کتابخانه های  نهاد  کل  اداره  فرصت های 
کاهش  به  توجه  با  است.  اجتماعی  عزم  و  انگیزه  ایجاد 
سطح مطالعه در جامعه و احساس نیاز به احیای سنت 
حضور  ایرانیان،  ماندگار  میراث  عنوان  به  کتاب خواندن 
مدیران و مسئوالن در کنار مردم، به بازسازی مجدد این 
فرهنگ عمومی می انجامد. از این رو باید روزهای خاصی 
از ماه را به خواندن و گفتگو و بحث راجع به مفاهیم فرهنگی 
علیرغم  و  است  کتاب  آن  انتقال  ابزار  که  داد  اختصاص 
گسترش فضای مجازی، ما به دنبال خواندن کتاب ها به 

شکل سنتی هستیم. 
وی تصریح کرد: اجرای این طرح، خدمات انجام شده 
توسط کتابخانه ها را فارغ از هر نوع شعار، به عموم مردم 
معرفی می کند. کتابخانه عضوی از شهر و فرهنگ جامعه 
است و مدنیت ایرانی - اسالمی در کنار توجه به مسجد، بازار 

و نهادهای مختلف، نیازمند نگاه به این نهاد است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی اظهار کرد: از 
قدیم االیام کتابخانه جزو تمدن غنی ایرانی – اسالمی ما 
به ویژه در استان خراسان بوده است. باتوجه به ابزارها و 
دسترسی های جدید، کتابخانه ها به فضای امن و با آرامش 

خاطری تبدیل شده است.
مروارید اذعان کرد: در کنار تمام موضوعات اجتماعی 
روزمــره  زندگی  در  کتابخوانی  فرهنگ  اشاعه  معاصر، 
نهاد  طریق  از  که  اســت  ضـــروری  بسیار  شهروندان 
کتابخانه های عمومی این نیاز خصوصی به حوزه عمومی 

تسری یافته است. 
وی خاطرنشان کرد: کتابخوانی یک عبادت مبتنی بر 
کارکردهای اجتماعی و فرهنگی است. چراکه از این طریق، 
تجارب مختلفی از ُسنت های سایر جوامع به نسل های بعد 
منتقل می شود. همان گونه که در گذشته این مفاهیم سینه 
به سینه از نسل گذشته به نسل بعد منتقل می شد. با وجود 
تنوع و طبقه بندی کتاب ها و همخوانی با نوع نگاه جوانان 
و نوجوانان، کتابخانه ها از استقبال بیشتر مردم برخوردار 
رضوی  خراسان  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  خواهدشد. 
ابراز کرد: ایران با دارا بودن ظرفیت کشور پیشرفته ایرانی – 
اسالمی، در بسیاری از زمینه ها در منطقه برتر است، امید 
است در زمینه کتاب خوانی نیز برترین باشد. آخرین بار 
کتاب تحلیالت فلسفی و کتاب صد سال تئاتر  را مطالعه 

کردم و در کتابخانه گنبد سبز عضو هستم. 
 عزم راسخ نهاد کتابخانه های عمومی بر اشاعه فرهنگ 

کتاب خوانی در مناطق کمتر برخوردار
فعال  و  بهشت«  شهر  حریم  »حامیان  مجموعه  مدیر 
حرم«  مدافع  شهدای  »کتابخانه  افتتاح  گفت:  فرهنگی 
با استقبال  در منطقه شهید آوینی، طی دو ماه گذشته 
اقشار مختلف مردم، دانشگاهیان،  از سوی  گسترده ای 

دانش آموزان و ... مواجه شده است. 
نهاد  کل  مدیر  حضور  ــزود:  اف ناطقی  شهاب  محمد 
کتابخانه های عمومی از ساعات ابتدایی صبح در محل این 
کتابخانه و در حاشیه شهر، باعث افتخار و نشان دهنده عزم 
راسخ این نهاد بر اشاعه فرهنگ کتاب خوانی در مناطق 

کمتر برخوردار است. 
وی تصریح کرد: علیرغم وجود نویسندگان، ادیبان و افراد 
اهل مطالعه بسیاری در مناطق کمتر توسعه یافته شهر 
مشهد و با توجه به رشد جمعیت، دسترسی به امکانات 
رفاهی، فرهنگسراها، کتابخانه ها و قرائت خانه ها محدود 

است. 
مدیر مجموعه »حامیان حریم شهر بهشت« اذعان کرد: 
امید است سایر مسئولین با شرکت در چنین طرحی، سنت 
پسندیده احیای اماکن فرهنگی را به جای آورند. آخرین 
بار کتابی مربوط به آخوند خراسانی را مطالعه نمودم و در 

کتابخانه آستان قدس رضوی عضویت داشتم.  

میز خبر

با حضور جمعی از مسئوالن شهری و استانی برگزار شد؛

کتابخانه های سیار، ابزارهای ایجاد تحول در فرهنگ کتابخوانی 


