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در صفحه 5 بخوانید

بخش دوم گفت وگو با »عبدا... برجسته«

نیازی به مدیران پشت میز نشین نداریم

در قسمت اول مصاحبه با »عبدا... برجسته« با او درباره اتفاقات تئاتر 
خراسان در سال 97 براساس آمارهای مقایسه ای صحبت کردیم و 
اینکه نویسندگان بومی...

نماینده سبزوار در مجلس مطرح کرد:

»رونق تولید« با واگذاری کارهای 
اقتصادی به مردم

2هزارو871 نقطه از مشهد، پاتوق 
فرهنگی شد

تکتم دستاربندان آماده حضور در تورنمنت بین المللی قهرمانی آسیا

بانوی دونده مشهدی روی خط 
شروع مسابقات دوحه

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی:

خراسان رضوی دارای بیشترین 
میزان مراجعات نزاع در کشور

آغاز به کار رسمی تولیت جدید 
آستان قدس

مراسم تکریم و معارفه حجت االسالم والمسلمین احمد 
مروی با حضور مقامات کشوری و لشکری برگزارشد

معارفه  مراسم  ف��روردی��ن م��اه   17 گذشته  روز  عصر 
تولیت  به عنوان  مروی  احمد  والمسلمین  حجت االسالم 
مقامات  از  جمعی  حضور  با  رضوی  قدس  آستان  جدید 
تاالر  در  مذهبی  نهاد  این  مسئوالن  و  لشکری  کشوری، 

والیت حرم مطهر رضوی برگزار شد.
حجت  ساله   3 زحمات  از  تقدیر  ضمن  مراسم  این  در 

رئیس کمیته اسکان ستاد خدمات سفر و سرپرست معاونت گردشگری خراسان االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در سمت ...
رضوی از اسکان بیش از 7.4 میلیون نفرشب اقامت در استان خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 

خراسان رضوی یوسف بیدخوری با اعالم این خبر افزود: بر اساس گزارش آماری 
ستاد خدمات سفر از 25 اسفند تا 15 فروردین 98، تعداد 7 میلیون و439 هزار 

و295  نفر شب اقامت در خراسان رضوی ثبت شده اند. 

فساد از پدیده های پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه 
آن از یک عمل فردی )مانند رشوه( تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام 

سیاسی و اقتصادی را در برمیگیرد، گسترده است. زمانی که اخبار اختالس 3 هزار 
میلیارد تومانی و فرار متهم این پرونده به کشور کانادا انتشار یافت و همچنین...

رئیس کمیته اسکان ستاد خدمات سفر خراسان رضوی اعالم کرد

اسکان بیش از7.4 میلیون
 نفرشب اقامت در خراسان رضوی

آیا می توان اموالی که اختالسگران به خارج از کشور برده اند را بازگرداند؟ 

ظرفیتی برای 
مبارزه با فساد
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در این شماره می خوانیم

هشدار هواشناسی نسبت به احتمال آبگرفتگی 
معابر و سیالبی شدن رودخانه ها 

گزارش ویژه

 سیل های بحران زا 
به مشهد رسید
در صفحه 4 بخوانید

عکس : عادل یل
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کارآفرینی گزارش

حمایت  و  ساماندهی  ستاد  دبیرخانه  رئیس 
مشاغل خانگی با تشریح مراحل راه اندازی مشاغل 
این نوع کسب و  برای  خانگی، فرایند صدور مجوز 

کارها را اعالم کرد.
از  یکی  ع��ن��وان  ب��ه  ام���روزه  خانگی  مشاغل 
درآمد  ایجاد  و  اشتغالزایی  برای  مهم  راهکارهای 
محسوب می شوند. یکی از مزایای کسب و کارهای 
و  سکونت«  »محل  در  رسمی  شغل  ایجاد  خانگی، 
حذف هزینه های مربوط به محل راه اندازی کسب و 

کار خانوادگی است.
هر چند مشاغل خانگی در اذهان به چند شغل 
این  در  فعالیت  دامنه  اما  می شود،  محدود  خاص 
حال  در  که  طوری  به  است  گسترده  مشاغل  نوع 
حاضر 3۲3 رشته فعالیت در قالب پنج دسته بندی 

تعریف شده است.
فعالیت های  گروه  در  رشته   13۴ اساس،  این  بر 
»فرهنگی و هنری«، ۶۶ رشته در گروه فعالیت های 
»تولیدات دامی، شیالت، صنایع تبدیلی و تکمیلی 
گروه  در  رشته   ۵۹ گیاهی«،  تولیدات  و  کشاورزی 
فعالیت های »صنعت و خدمات«، ۵3 رشته در گروه 
گروه  در  رشته   11 و  دستی«  »صنایع  فعالیت های 
مرتبط«  رشته های  و  دستباف  »فرش  فعالیت های 
تعریف شده و متقاضیان می توانند متناسب با ایده، 
توانایی و طرح خود، تقاضای دریافت مجوز مشاغل 

خانگی را ارائه دهند.
  گام اول: ثبت نام در سامانه مشاغل خانگی

ستاد  رئیس  امامدادی  مهناز  زمینه  همین  در 
 ، خانگی  مشاغل  ساماندهی  و  حمایت  دبیرخانه 

نحوه  و  خانگی  مشاغل  راه ان��دازی  مراحل  درباره 
درخواست متقاضیان گفت: متقاضیان راه اندازی 
را  خود  تقاضای  اول  مرحله  در  باید  مشاغل  این 
نشانی  به  کار  وزارت  خانگی  مشاغل  سامانه  در 
 /https://mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir

ثبت کنند.
وی با تاکید بر اینکه افراد حتمًا به فهرست مشاغل 
طرح  و  مهارت  با  متناسب  و  کنند  مراجعه  خانگی 
خود نسبت به ثبت نام اقدام کنند، گفت: همچنین 
جزئیات  می توانند  رشته ها  از  یک  هر  متقاضیان 
ویژگی های  و  نیاز  مورد  اب��زار  شرایط،  اطالعات، 
سکونت برای هر یک از رشته های مدنظر در کسب 
و کارهای خانگی را از طریق فرم اطالعات مشاغل 

خانگی مطالعه کنند.
ساماندهی  و  حمایت  دبیرخانه  ستاد  رئیس 
رشته های  ویژگی های  اف��زود:  خانگی  مشاغل 
فعالیت های  گ��روه  در  دستی  صنایع  با  مرتبط 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  با  مرتبط 
صنایع  و  دستباف  »فرش  رشته های  گردشگری،  و 
مرتبط« و رشته های »صنعتی و خدماتی« در گروه 
فعالیت های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
»رشته های کشاورزی« در گروه فعالیت های مرتبط 
فعالیت های  رشته های  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  با 
با  مرتبط  فعالیت های  گروه  در  هنری  و  فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قابل مشاهده است.

شرایط  حداقل  و  اطالعات  می توانند  متقاضیان 
الزم برای هر رشته را از اینجا مطالعه کنند.

  گام دوم: تعیین نوع شیوه فعالیت
خانگی  مشاغل  در  داد:  ادام���ه  ام��ام��دادی 
و  پوشش  تحت  مستقل،  شیوه  سه  به  متقاضیان 
پشتیبان می توانند فعالیت کنند که باید یکی از این 
روش ها را در فرایند ثبت نام انتخاب کنند. نخست 
مستقل  و  فرما  خویش  صورت  به  متقاضی  اینکه 
تمایل به فعالیت در مشاغل خانگی دارد که تحت 
عنوان »متقاضیان مستقل« شناخته می شود و باید 
تکمیل  را  فعالیت  نوع  این  به  مربوط  نام  ثبت  فرم 

کند.
که  است  شیوه ای  دیگر  شیوه  کرد:  تصریح  وی 

این  فعالیت  فرایند  در  اما  است  مهارت  دارای  فرد 
بازار  به  ورود  یا  اولیه  مواد  تأمین  جمله  از  مشاغل 
ممکن است با مشکالتی مواجه باشد و نیاز داشته 
این  کند.  فعالیت  دیگری  فرد  پوشش  تحت  باشد 
مشاغل  در  نام  ثبت  فرم  باید  متقاضیان  از  گروه 

خانگی به شیوه »تحت پوشش« را تکمیل کنند.
ساماندهی  و  حمایت  ستاد  دبیرخانه  رئیس 
مشاغل خانگی گفت: گروه سوم نیز افرادی هستند 
و  تولید  فرایند  اجرای  و  مدیریت  قدرت  و  توان  که 
و می توانند در  را دارند  اندازی مشاغل خانگی  راه 
شغل مورد نظر چند نفر را تحت حمایت و مدیریت 

مشغول به کار کنند. در واقع این افراد توانایی راه 
کارفرما  عنوان  به  خانگی  کارهای  و  کسب  اندازی 
را دارند. این گروه از افراد تحت عنوان »پشتیبان« 
باید تقاضای خود را در سامانه مشاغل خانگی ثبت 

کنند.
  گام سوم: تکمیل فرم ثبت نام و دریافت پیامک

عالوه  نام  ثبت  فرم  در  اینکه  بیان  با  امامدادی 
باید  متقاضیان  افراد،  فردی  مشخصات  تکمیل  بر 
تاکید  دهند،  ارائه  را  نظر  مورد  طرح  از  خالصه ای 
کنند  توجه  متقاضیان  باید  حتمًا  که  نکته ای  کرد: 
پایان  به  زمانی  متقاضی  نام  ثبت  که  است  این 
را  شد«  تکمیل  شما  نام  »ثبت  پیامک  که  می رسد 

دریافت کنند.
ثبت  فرایند  بودن  بر  زمان  به  توجه  با  افزود:  وی 
چند  در  اطالعات  ثبت  امکان  شدن  فراهم  و  نام 
روز، از همان ابتدا کد رهگیری به متقاضیان داده 
می شود تا در هر زمان که ادامه ثبت نام را به زمان 
دیگری موکول کردند امکان طی ادامه ثبت نام برای 
آنها وجود داشته باشد، اما بسیاری از افراد پس از 
نام  پایان ثبت  به منزله  را  دریافت کد رهگیری، آن 
به  فقط  رهگیری  کد  که  در صورتی  می کنند  تلقی 
تکمیل  فرایند  طی  و  سامانه  به  مجدد  ورود  منظور 
ثبت نام است. بنابراین زمانی فرایند ثبت نام نهایی 
را  نام  ثبت  تکمیل  بر  مبنی  پیامکی  که  می شود 

دریافت کنند.
 گام چهارم: بررسی طرح متقاضی

رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  در  مسئول  مقام  این 
کار  و  کسب  مجوز  دریافت  زمان  درباره  اجتماعی 

خانگی گفت: پس از تکمیل ثبت نام، طرح مربوطه 
ارسال  با طرح متقاضی  به دستگاه اجرایی مرتبط 
یا  اصالح  رد،  نتیجه ی  بررسی،  از  پس  و  می شود 
اطالع  پیامک  طریق  از  متقاضی  به  طرح  تأیید 

رسانی می شود.
قابل  متقاضیان  طرح  ایرادات  گاهی  گفت:  وی 
اصالح نیست و طرح رد می شود اما در مواقعی که 
طرح نیاز به اصالح داشته باشد در صورت دریافت 
پیامک، اشخاص با کد رهگیری که دریافت کردند، 
را  الزم  اصالحات  و  شوند  سامانه  وارد  می توانند 

انجام دهند.
امامدادی ادامه داد: پس از تأیید طرح متقاضی 
کار  تعاون،  کل  اداره  به  طرح  اجرایی،  دستگاه  در 
متقاضی  سکونت  محل  استان  اجتماعی  رفاه  و 
ارسال می شود و در صورت تأیید نهایی در اداره کل 
مربوطه برای صدور مجوز به وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی ارائه خواهد شد.
حمایت  و  ساماندهی  ستاد  دبیرخانه  رئیس 
مشاغل خانگی تاکید کرد: البته برخی از رشته ها 
نیازمند  حساسیت  دلیل  به  که  هستند  دار  ستاره 
تاییدیه های دستگاه دیگری هستند؛ به عنوان  به 
غذایی  م��واد  به  مربوط  مشاغل  ح��وزه  در  مثال 
یاد  آنها  از  دار  ستاره  رشته های  عنوان  تحت  که 
دستگاه  در  ط��رح  بررسی  بر  ع��الوه  می شوند، 
کل  ادارات  یا  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  اجرایی، 
استان نیز استعالم صورت می گیرد و پس از تأیید 
استعالم طرح به اداره کل کار استان و پس از آن 

برای صدور مجوز به وزارت کار ارائه می شود.

معارفه  مراسم  فروردین ماه   17 گذشته  روز  عصر 
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی به عنوان تولیت 
جدید آستان قدس رضوی با حضور جمعی از مقامات 
کشوری، لشکری و مسئوالن این نهاد مذهبی در تاالر 

والیت حرم مطهر رضوی برگزار شد.
ساله   3 زحمات  از  تقدیر  ضمن  مراسم  این  در 
در  رئیسی  ابراهیم  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
رسمی  طور  به  رضوی،  قدس  آستان  تولیت  سمت 
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی به عنوان تولیت 

جدید آستان قدس رضوی معرفی شد.
مراسم،  این  در  محمدی گلپایگانی  حجت االسالم 
متن حکم انتصابی از سوی رهبر معظم انقالب برای 

حجت االسالم والمسلمین مروی را قرائت کرد.
در طول 30 سال گذشته جز ابتکار، صداقت و پاکی 

از حجت االسالم والمسلمین مروی ندیده ایم
طول  در  گفت:  رهبری  معظم  مقام  دفتر  رئیس 
از  پاکی  و  صداقت  ابتکار،  جز  گذشته  س��ال   30

حجت االسالم والمسلمین مروی ندیده ایم.
محمدی  محمد  والمسلمین  االس���الم  حجت 
آستان  تولیت  معارفه  و  تکریم  مراسم  در  گلپایگانی 
قدس رضوی که در تاالر والیت حرم مطهر امام رضا)ع( 
برگزار شد، اظهار کرد: مرحوم آیت ا... واعظ طبسی 
تولیت فقید آستان قدس رضوی شخصیتی واالمقام 
استان  در  رهبری  معظم  مقام  بزرگ  همرزمان  از  و 
از  را  ایشان  نزدیک وصف  از  بارها  که  بودند  خراسان 

رهبر انقالب شنیدم.
در  رضوی  قدس  آستان  فقید  تولیت  اف��زود:  وی 
دوران پیش از انقالب اسالمی هیچگاه از مبارزه دست 
آستان  این  تولیت  شدن  عهده دار  از  بعد  و  نکشید 
مقدس تمام سعی و کوشش خود را به کار گرفت که 

زمینه آسایش زائران را فراهم کند.
به  اش���اره  ب��ا  ره��ب��ری  معظم  مقام  دفتر  رئیس 
زیرساخت های فراهم شده در حرم مطهر رضوی در 
دوران تولیت مرحوم واعظ طبسی تصریح کرد: اگر 
خدمات ایشان در توسعه حرم مطهر و صحن ها نبود، 
شاید امروز امکان پاسخگویی به جمعیت 30 میلیون 

نفری زائران این آستان مقدس وجود نداشت.
وی با بیان اینکه حجت االسالم والمسلمین رئیسی 
خدمات  رضوی  قدس  آستان  تولیت  کوتاه  مدت  در 
معظم  مقام  به  ایشان  افزود:  داشت،  ارزنده ای  واقعًا 
رهبری می فرمودند که در مدت سه سال خدمت خود، 
حتی یک ریال از حق تولیت خود استفاده نکرده اند، 
با اینکه حق تولیت حق شرعی و قانونی تولیت است و 
آقای رئیسی می توانست از حق خود استفاده کند اما 

چنین کاری را انجام نداد.
گلپایگانی  محمدی  المسلمین  و  حجت االسالم 
و  تالش  زیستی،  ساده  ب��ودن،  مردمی  داد:  ادام��ه 
کوشش از جمله ویژگی های شخصیتی حجت االسالم 
بسیار مردمی است  ایشان  به شمار می رود،  رئیسی 
و همواره تالش می کرد که در حد توان رضایت مقام 

معظم رهبری را جلب کند.
آستان  فرهنگی  فعالیت های  توسعه  از  وی 
خدمات  بزرگترین  از  یکی  به عنوان  رض��وی  قدس 
آستان  این  تولیت  دوران  در  رئیسی  حجت االسالم 
ایشان،  مدیریت  دوره  در  گفت:  و  کرد  یاد  مقدس 
طرح مبادله فرهنگی بین ادیان آسمانی با محوریت 
مناظرات امام رضا)ع( با بزرگان سایر ادیان کلید زده 

شد که توفیقات ارزشمندی داشت.

ک��رد:  بیان  ره��ب��ری  معظم  مقام  دفتر  رئیس 
حجت االسالم رئیسی چند مرتبه به بنده گفتند که دل 
کندن از این آستان برای ایشان خیلی مشکل بود و 
حق هم داشتند چرا که همه جای آستان قدس رضوی 

نور و روشنی و متصل به آسمان است.
وی ادامه داد: آستان قدس رضوی پاره ای از بهشت 
خدمت  مقدس  آستان  این  در  که  کسانی  لذا  است 
می کنند، باید قدر بدانند. بسیاری از افراد آرزو دارند 
که یک روز برای زیارت به حرم مطهر رضوی شرف یاب 

شوند.
گلپایگانی  محمدی  وللمسلمین  االسالم  حجت 
دیگر  مانند  معمولی  شهر  یک  مشهد  اینکه  بیان  با 
بین  شهر  یک  مشهد  بلکه  نیست  کشور  شهرهای 
المللی به شمار می رود، افزود: اداره کردن 30 میلیون 
زائر با ملیت ها و مذاهب مختلف کار آسانی نیست چرا 
که باید وسایل آسایش این تعداد زائر فراهم شود و آقای 
رئیسی همین کارها را دوست داشتند، اما مقام معظم 
رهبری به ایشان تاکید کردند که اگر شما در مسئولیت 
ثواب  از کار یک مسلمان بگشایید،  جدید خود گره 

بیشتری خواهد داشت.
وی در ادامه با بیان اینکه تولیت جدید آستان قدس 
طور  همان  کرد:  بیان  است،  مشهد  فرزند  رضوی 
که در حکم صادر شده از سوی رهبر معظم انقالب 
سادگی،  جز  گذشته  سال  طول 30  در  است،  آمده 
ابتکار، صداقت و پاکی و پای کار بودن از آقای مروی 

ندیده ایم.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت: حجت االسالم 
تولیت  به عنوان  انتصاب  از  والمسلمین مروی پیش 

در  سنگینی  مسئولیت  رضوی  قدس  آستان  جدید 
خالء  نمی دانم  و  داشتند  رهبری  معظم  مقام  دفتر 
نبودن ایشان را باید چگونه پر کنیم. اکنون قرار است 
مسئولیت گذشته ایشان به ۴ نفر واگذار شود اما آقای 

مروی یک تنه کارها را پیش می برد.
سال   30 در  رهبری  معظم  مقام  کرد:  تاکید  وی 
گذشته جز امانت داری، پاکی و تقوا چیز دیگری از 
سنگین  مسئولیت  دلیل  همین  به  و  ندیدند  ایشان 

آستان قدس رضوی را برعهده ایشان قرار دادند.
حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی ادامه 
داد: امیدواریم آقای مروی در مسئولیت جدید خود 
بتواند کارهای بنیادی و اساسی که آقای رئیسی پایه 
گذاری کردند را ادامه داده و توسعه دهد. هرچه بتوان 
بیشتر  درماندگان  و  نیازمندان  و  مجاوران  زائران،  به 
خدمت کرد، موجبات رضایت حضرت رضا)ع( بیشتر 

فراهم خواهد شد.
را  خودشان  ام��روز  الهدی  علم  آق��ای  گفت:  وی 
این  در  تا  رساندند  مشهد  به  عالیات  عتبات  سفر  از 
و  واالمقام  شخصیتی  ایشان  یابند.  حضور  مراسم 
بلندگوی حزب ا... در استان هستند که زندگی ساده 

و بی پیرایه ای دارند.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به خدمات 
فرهنگی انجام گرفته در حاشیه شهر مشهد بیان کرد: 
در سفر اخیر رهبر معظم انقالب به مشهد، گزارشی 
از اقدامات انجام گرفته برای حاشیه شهر به محضر 
ایشان ارائه شد که خوشحالی معظم له را شاهد بودیم.
گسترش  تا  زدایی  محرومیت  و  زیارت  تسهیل  از    

مفهوم خدمت

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در آئین تکریم 
و معارفه تولیت آستان قدس رضوی به ارائه گزارشی 
اخیر  سال  سه  طی  رضوی  قدس  آستان  عملکرد  از 

پرداخت.
سیدرضا فاطمی امین قائم مقام تولیت آستان قدس 
آستان  تولیت  معارفه  و  تکریم  آئین  ادامه  در  رضوی 
قدس رضوی به ارائه گزارش کوتاهی از عملکرد آستان 
اظهار  و  پرداخت  اخیر  سال  سه  طی  رضوی  قدس 
کرد: منشور هفتگانه مقام معظم رهبری عرصه های 
در  و  گشود  رض��وی  قدس  آستان  روی  به  جدیدی 
همین راستا فعالیت های گسترده ای در حوزه خدمت 
فعالیت های  محرومان،  ویژه  به  و  مجاوران  زائران،  به 

اقتصادی و فرهنگی انجام شد.
راستای  در  قدس  آستان  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
تسهیل امر زیارت، تصریح کرد: در این راستا زائرشهر 
و زائرسرای رضوی با ظرفیت اسکان روزانه بیش از 1۲ 
زائر احداث شد، همچنین طی سه سال اخیر  هزار 
شرایط تشرف بیش از یک میلیون زائر زیارت اولی به 

حرم مطهر رضوی فراهم شد.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه 
میزان پذیرایی از زائران در میهمانسرای حضرت حدود 
۲ و نیم برابر افزایش یافته است، افزود: فعالیت های 
فرهنگی در حرم مطهر برای زائران ایرانی و غیرایرانی به 
صورت چشم گیری افزایش داشته و همچنین اقدامات 
گسترده ای در راستای توسعه صحن ها و رواق ها انجام 

شده است.
پروژه   ۲۴7 محرومیت زدایی  حوزه  در  اف��زود:  وی 
زیرساختی در دهستان های محروم اجرایی شد، ۹8 

هزار نفر از محرومان کشور از خدمات پزشکی رایگان 
آستان قدس بهره مند شدند و همچنین در حوادث 
طبیعی همچون زلزله و سیل آستان قدس رضوی به 

کمک هموطنان حادثه دیده شتافته است.
رضا)ع(،  امام  پردیس های  احداث  امین  فاطمی 
راه  خاتون،  اردوگ��اه  باغ  دانشجویی،  مجتمع  توانا، 
اندازی شبکه ماهواره ای امام رضا)ع(، توسعه دانشگاه 
و  افتتاح مرکز مشاوره رضوی  علوم اسالمی رضوی، 
اعزام مبلغان دینی به بسیاری از کشورهای اسالمی 
را از جمله اقدامات آستان قدس رضوی طی سه سال 

اخیر برشمرد.
دانش  محصوالت  توسعه  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
به  به طوری که  شده  انجام  اساسی  اقدامات  بنیان 
زودی آستان قدس رضوی توانایی تأمین صددرصدی 
نیاز کامل داروی هموفیلی کشور را دارد، در سال ۹۴ 
تعداد شرکت های زیان ده آستان قدس 1۴ عدد بوده 
در حالی که امروز تنها یک شرکت زیاده وجود دارد و 
سود شرکت های آستان قدس نسبت به سال ۹۴، پنج 

برابر شده است.
فاطمی امین با اشاره به طرح توسعه خدمت، خادم 
و مخدوم، تاکید کرد: این طرح ظرفیت بسیار بزرگی 
برای گره گشایی از مشکالت محرومان است، در قالب 
این طرح تمام ارادتمندان به امام رضا)ع( می توانند از 
طریق خدمت به مستمندان خادم این آستان نورانی 

باشند.
امیدبخش گسترش  حضور حجت االسالم مروی    

هرچه بیشتر برکات آستان قدس رضوی است
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی حضور 
تولیت  سمت  در  مروی  والمسلمین  االسالم  حجت 
آستان قدس رضوی را امیدبخش توسعه و فراگیری 

هرچه بیشتر برکات آستان قدس رضوی دانست.

4 گام برای اشتغال خانگی آغاز به کار رسمی تولیت جدید آستان قدس
مراسم تکریم و معارفه حجت االسالم والمسلمین احمد مروی با حضور مقامات کشوری و لشکری برگزارشد
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بانک مرکزی نرخ ۴7 ارز را برای امروز اعالم کرد 
پنجشنبه  روز  به  نسبت  ارز   7 نرخ  آن  براساس  که 
افزایش و قیمت ۲8 واحد پولی دیگر از جمله یورو 
نیز  دیگر  ارز   11 و  دالر  نرخ  یافت.  کاهش  پوند  و 

ثابت بود.
برای  آمریکا  بانک مرکزی هر دالر  بر اساس اعالم 
نسبت  تغییر  بدون   ۹8 ماه  فروردین   17 شنبه  روز 
خورد.  قیمت  ریال  هزار   ۴۲ گذشته  پنجشنبه  به 
ریال   ۵۶3 با  انگلیس  پوند  هر  جاری  روز  همچنین 
کاهش نسبت به روز پنجشنبه ۵۴ هزار و 7۶1 ریال و 
هر یورو نیز با 8۵ ریال افت در مدت مشابه به قیمت 

۴7 هزار و 131 ریال ارزش گذاری شد.
افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴1 هزار و ۹۹8 
ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵1۶ ریال، کرون نروژ ۴ 
هزار و 87۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و 310 ریال، 
روپیه هند ۶07 ریال، درهم امارات متحده عربی 11 
 8۴3 و  هزار   137 کویت  دینار  ریال،   ۴37 و  هزار 
ریال،   703 و  هزار   ۲۹ پاکستان  روپیه  یکصد  ریال، 
هنگ   دالر  ری��ال،   ۵۹۶ و  هزار   37 ژاپن  ین  یکصد 

و  هزار   10۹ ریال عمان  ریال،  و 3۵0  هزار   ۵ کنگ 
۲3۴ ریال و دالر کانادا 31 هزار و 3۶۴ ریال قیمت 

خورد.
از سویی دیگر، نرخ دالر نیوزیلند ۲8 هزار و ۲83 
لیر  ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹80 ریال، 

ریال،  روسیه ۶۴۴  روبل  ریال،  و ۴۶۹  7 هزار  ترکیه 
ریال قطر 11 هزار و ۵3۹ ریال، یکصد دینار عراق 3 
هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه 8۲ ریال، دالر استرالیا 
۲۹ هزار و 8۵۲ ریال، ریال سعودی 11 هزار و ۲01 
دالر  ری��ال،   70۴ و  هزار   111 بحرین  دینار  ری��ال، 

سنگاپور 31 هزار و ۴ ریال، یکصد تاکای بنگالدش 
و  هزار   ۲ سریالنکا  روپیه  ده  ریال،   7۶1 و  هزار   ۴۹
۴03 ریال، کیات میانمار ۲8 ریال و یکصد روپیه نپال 

37 هزار و 7۵۹ ریال تعیین شد.
هزار   8 ارمنستان  درام  یکصد  نرخ  این  بر  افزون 
یوان  ریال،  و ۲7  لیبی 30 هزار  دینار  ریال،  و ۶17 
 131 تایلند  بات  یکصد  ریال،   ۲۵3 و  هزار   ۶ چین 
 ۲78 و  هزار   10 مالزی  رینگیت  ریال،   ۶8۲ هزار 
 ۹37 و  هزار   3۶ جنوبی  کره  وون  هزار  یک  ری��ال، 
ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴0 ریال، یکصد تنگه 
قزاقستان 11 هزار و 77 ریال، الری گرجستان 1۵ 
هزار و ۶۴۴ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و 
۹7۹ ریال، افغانی افغانستان ۵۴8 ریال، روبل جدید 
آذربایجان  منات  ری��ال،   ۶۲7 و  ه��زار   1۹ ب��الروس 
 80 فیلیپین  پزوی  یکصد  ری��ال،   707 و  هزار   ۲۴
هزار   ۴ تاجیکستان  سومونی  ری��ال،   ۶۴3 و  ه��زار 
 ۲0۶ و  هزار   ۴ ونزوئال  جدید  بولیوار  ریال،   ۴۵0 و 
ریال و منات جدید ترکمنستان 1۲ هزار و یک ریال 

ارزش گذاری شد

همزمان با ثابت ماندن نرخ دالر رخ داد؛

کاهش 28واحد پولی

و  معادنن  بازرگانی،صنایع،  ات��اق  نایب رئیس 
دولت  امروز  سیاست های  گفت:  ایران  کشاورزی 
تالش  در  دولت  می زند،  را  خصوصی  بخش  ریشه 
خصوصی  بخش  به  را  خود  ناکارآمد  جریان  است 
از  باید  خصوصی  بخش  همین  ب��رای  برگرداند، 
خواستار  بلند  صدای  با  و  کرده  دفاع  خود  کیان 

بازار شوند. شفافیت در 
افزود:  پدرام سلطانی  آنالین،  اقتصاد  به گزارش 
 ۴۲00 ارز  همه  به  که  ب��ود  ای��ن  دول��ت  سیاست 
مدتی  از  بعد  چرا  می شود؛  داده  تخصیص  تومانی 
بخش  است،  اشتباه  سیاست  این  شد  متوجه  که 
خصوصی  بخش  بدهد؟  را  آن  ت��اوان  خصوصی 
انواع  باید  امروز  اما  نکرد  کار  دولت  تصمیم  خالف 
مشکالت  همه  اصلی  مقصر  و  بچشد  را  سختی ها 

شود. شناخته  اقتصادی 
کاالهای  تمام  که  کرد  پیشنهاد  همچنین  وی 
جای  ب��ه  و  ش��ود  وارد  آزاد  ارز  ن��رخ  ب��ا  واردات���ی 
محصوالت  ب��ه  ت��وم��ان��ی   ۴۲00 ارز  تخصیص 
تا ارز آزاد را به اقشار  اساسی، مابه التفاوت ۴۲00 

بدهند. آسیب پذیر 
شرایط  در  یارانه ای  سیاست  با  سلطانی  البته 
خودش  گفته  به  اما  نیست  موافق  ثبات  با  و  عادی 
قیمت ها،  افزایش  دلیل  به  حاضر  حال  شرایط  در 
شده اند  مشکل  دچار  مردم  از  قابل توجهی  بخش 
کمک  اف��راد  این  به  است  تالش  در  هم  دول��ت  و 
همیشه  مانند  کرده،  انتخاب  که  شیوه ای  اما  کند 

نادرست است.
جهش قیمت دالر نتیجه ارز ۴۲00تومانی است

اصلی  عامل  تهران  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
دانست  ۴۲00ت��وم��ان  نرخ  را  دالر  قیمت  جهش 
بخش  که  بود  م��واردی  جمله  از  ارز  این  گفت:  و 
اما  کرد  تاکید  آن  بودن  اشتباه  به  بارها  خصوصی 

دولت در انتهای سال به این اشتباه پی برد.
محمد الهوتی  معتقد است: متاسفانه دیدیم که 
این نرخ وارد سفره  با  هیچ کاالیی در سال گذشته 
موضوع  این  تایید  وجود  با  حتی  اما  نشد  مردم 
توسط مرکز آمار، مرکز پژوهش های مجلس و بانک 
سیاست  این  ادام��ه  بر  همچنان  دول��ت  مرکزی، 

پافشاری دارد که دلیل آن مشخص نیست.
باید  سیاست  این  که  این  بر  تاکید  با  الهوتی 
ارز  افزود:  بگیرد،  قرار  بازنگری  مورد   ۹8 سال  در 
ندارد،  منابع  اتالف  جز  نتیجه ای  تومانی   ۴۲00
ما  تاکید  و  باشد  یکسان  همه  برای  نباید  نرخ  این 
این است که دولت به طور کامل آن را حذف کنند.

تحلیل
تبعات دالر 4200تومان؛

دولت ریشه بخش خصوصی را می زند

خبر
وزیر راه:

کشور به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که ایران در رکود 
نمی ماند و راه پیشرفت استفاده از منابع داخلی است، 
گفت: کشور به تولید ساالنه یک میلیون واحد مسکونی 

نیاز دارد.
محمد اسالمی با بیان این که نامگذاری سال به نام 
»رونق تولید« از سوی رهبر معظم انقالب و سهم قابل 
توجه وزارت راه و شهرسازی در چرخه تولید، برنامه های 
ابالغی باید با سرعت انجام شود، افزود:  کشور در رکود 
نمی ماند و راه پیشرفت از مسیر خودباوری و استفاده 
از منابع داخلی است. طبق برآورد اولیه، آسیب دیدگان 
سیالب های اخیر به بیش از ۵۵ هزار واحد مسکونی نیاز 

دارند.
وی با اشاره به نیاز کشور به تولید ساالنه یک میلیون 
و  راه  وزارت  قانونی  تکلیف  اف��زود:  مسکونی  واح��د 
ورود  برای  انبوه سازان  از  و حمایت  شهرسازی تشویق 
فضای  رونق  به  منجر  که  سازاست  و  ساخت  عرصه  به 
کاری صنایع وابسته حوزه مسکن و ساختمان،  جامعه 

مهندسی و نظام کاردانی می شود.
وی با تاکید بر این که وزارت راه و شهرسازی باید کمک 
کند تا مراحل ساخت و ساز بر اساس استانداردها انجام 
گیرد تا مانع از هدر رفت منابع بر اساس ساخت و ساز 
غیر استاندارد شود، تصریح کرد: سال گذشته سه اتفاق 
خوب در حوزه حمل ونقل رخ داد و شامل امضا مبادله 
تفاهم نامه توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی برون شهری، 
ساخت  ظرفیت  ارتقای  ملی  طرح  اجرای  نامه  تفاهم 
ناوگان  نوسازی  تفاهم نامه  و  کشور  در  شناور  تعمیر  و 
حمل ونقل جاده ای بود که هر کدام سرفصل های مهم 

در حوزه حمل ونقل محسوب می شوند.
اتصال  به  توجه  با  کرد:  تاکید  شهرسازی  و  راه  وزیر 
چهار مرکز استان به شبکه ریلی در سال گذشته و وجود 
تقاضا برای سفر، انتظار ها برای افزایش سطح سرویس ها 
بیشتر است و امضا تفاهم نامه مذکور بی شک صنعت 

ریلی شکوفا خواهد شد.
اسالمی عزت ملت شریف ایران در تمام جهان را بی 
بدیل خواند و  گفت: روح امام خمینی )ره( و شهدا شاد 
باد، امروز ایران جزو معدود کشورهایی محسوب می شود 
که سفارتخانه های امریکا و اسرائیل تصمیم گیر نیستند. 
جلوه های  ناپذیری  سلطه  و  ستیزی  سلطه  طرفی  از 

شعاراستقالل و حاکمیت ملت ایران است.
وی همبستگی ملی، یکپارچه شدن و هم صدا شدن 
ملت و دولت در نوروز امسال را جلوه زیبایی از ریشه های 
انقالب اسالمی عنوان کرد و گفت:  و  ایمان  فرهنگ، 
ما  از  و مردم  ندارد  دولت شانی جز شان خدمتگذاری 
فقط تحرک و پاسخگویی طلب می کنند پس نباید به 
ضدانقالب که فقط به دنبال تحقیر و سلطه پذیر کردن 

است، فرصت سو استفاده داد.

یک کارشناس خودرو معتقد 
همچنان  خودرو  بازار  که  است 
کاهش  و  است  بهاری  خواب  در 

تقاضا در این بازار مبین وضعیت موجود است.
سال  در  خودرو  بازار  معضالت  به  اشاره  زاوه  فربد 
در سال ۹7 دستخوش  بازار  این  اظهار کرد:  گذشته 
تحوالت و التهابات بسیاری از جمله افزایش سرسام آور 
قیمت و مشکالت تولید بود و اقدامات انجام شده در 
زمینه بازگرداندن آرامش به این بازار چندان موفقیت 

آمیز نبوده است.
گفت:  و  کرد  اشاره  خودرو  قیمت  به  همچنین  وی 
دوم  نیمه  در  قیمت  اف��زای��ش  تند  شیب  وج��ود  با 
کاهش   ۹7 سال  هفته  آخرین  در  خودرو  بهای  سال، 
محسوسی را تجربه کرد، اما در سال جدید و با وجود 

و  نشده  ایجاد  قیمت ها  در  چندانی  تغییر  تعطیالت 
همچنان با کاهش تقاضا روبه رو هستیم.

روند قیمت ها تصریح کرد: خرید  ادامه  درباره  زاوه 
و فروش محدود خودرو در بازار نمایانگر این است که 
هستند  قیمت ها  حفظ  به  امیدوار  هنوز  فروشندگان 
و  ندارند  اعالمی شان  های  نرخ  کاهش  به  تمایلی  و 
پابرجا  همچنان  نیز  بازار  تا  کارخانه  قیمتی  فاصله 
است  بالتکلیف  همچنان  قیمت ها  بنابراین  است؛ 
اقدامات  منتظر  باید  موضوع  این  پیش بینی  برای  و 

وزارت صنعت و روند تولید کارخانه ها باشیم.

جام،  تربت  م��ردم  نماینده 
مجلس  در  ب��اخ��رز  و  ت��ای��ب��اد 
شورای اسالمی اظهار کرد:اصلی 
سال  ب��رای  مسئولین  و  جریانات  همه  الویت  ترین 
اگر  و  است  اقتصادی  و  معیشتی  مشکالت  حل   ۹8
نکنیم  حل  را  آنها  ما  و  باشند  داشته  مشکالت  مردم 
در  ما  حضور  نه  است  گذار  اثر  انتخاباتی  تبلیغات  نه 

مجلس.
سیاسی  کرد:  تاکید  آبادی  جهان  رحیمی  جلیل 
برای  حل  راه  ارائ��ه  مفهوم  به  سیاسی  کار  و  ک��اری 
مدیریت کالن کشور کار بدی نیست و نمی شود توقع 
داشت جریانات داخل نظام هیچ تالشی برای تبیین 

اصول و برنامه های خود نداشته باشند.
وی افزود: تنوع فکری و تعدد جناح های سیاسی 

در جامعه مفید است اما مشکلی که ما در کشور داریم 
این است که هیچ کدام از این جریانات هیچ برنامه ای 
برای اداره کشور ندارند و تنها دچار شعار زدگی شدند 
و  تاخ  به عناوین مختلف مورد  را  دائم جریان حاکم  و 
تاز قرار می دهند و این مساله باعث بد بینی مردم به 

فعالیت های سیاسی شده است.
عضو فراکسیون امید تصریح کرد: باید بجای شعار 
مردم  و  شود  ارائه  مشکالت  حل  برای  عملی  برنامه 
چرا  کرد  ها  افشاگری  و  اختالفات  گرم  سر  نباید  را 
در  و  ندارد  جامعه  برای  سودی  هیچ  ها  رفتار  این  که 
نهایت این مردم ضعیف هستند که دچار مشکل می 
شوند لذا همه جریانات اصالح طللب و اصول گرا باید 
توجه کنند منافع ملی و عمومی را فدای منافع حزبی 

نکنند.

عالی  ش��ورای  تصویب  طبق 
اقتصاد و پول کشور از صبح روز 
شنبه کلیه چک های تضمینی پشت 
نویسی شده از درجه اعتبار ساقط و »چک های عادی« 
در سال ۹8 کماکان قابل ظهر نویسی فیزیکی و انتقال 

به اشخاص دیگر است.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از مهر، مطابق با مصوبه 
شورای پول و اعتبار، از صبح امروز شنبه 17 فروردین 
از  شده  پشت نویسی  تضمینی  چک های  تمامی   ،۹8
درجه اعتبار ساقط است بر این اساس، هر گونه چک 
تضمینی تنها باید به نام فرد صادر و نقد شود؛ به این معنا 
که چک های تضمینی در وجه حامل یا همراه با تغییر نام، 
در وجه کاغذ باطله ای بیشتر نیست. این بخشنامه فقط 
شامل چک های تضمینی است؛ ضمن اینکه مردم باید 

توجه داشته باشند که از تحویل هرگونه چک تضمینی در 
وجه فرد دیگر یا در وجه حامل خودداری کنند.

ممنوعیت پشت نویسی صرفا برای چک های تضمینی 
است

این  است:  کرده  اعالم  نیز  مرکزی  بانک  همچنین 
ظهر  ممنوعیت  شامل  صرفًا  مرکزی  بانک  بخشنامه 
»چک های  و  اس��ت  تضمینی«  »چک های  نویسی 
عادی« در سال ۹8 کماکان قابل ظهر نویسی فیزیکی و 

انتقال به اشخاص دیگر است.
بر اساس تبصره 1 ماده ۲1 مکرر قانون چک، ظهر 
نویسی چک های فیزیکی عادی تا ۲۹ آذر سال 13۹۹ 
مجاز بوده، اما بعد از آن در خصوص چک های صادره بر 
اساس قانون جدید، صرفًا ظهر نویسی فیزیکی ممنوع 

است.

عضو فراکسیون والیی مجلس 
بی  دارد  اعتقاد  دارد  اعتقاد 
و  شعارها  گرفتن  نادیده  و  توجهی 
ارزش های انقالب مهمترین تهدید برای ایران اسالمی 

در دهه پنجم انقالب است.
و  ها  چالش  مهمترین  به  اشاره  با  پژمانفر   نصرا... 
فرصت های پیش روی کشورمان در دهه پنجم انقالب، 
نظیرترین  بی  مردمی  و  انسانی  نیروی  ظرفیت  گفت: 
مولفه و ظرفیتی بشمار می رود که در اختیار کشورمان 

قرار دارد.
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  م��ردم  نماینده 
قوه  سه  مسئوالن  اساس  این  بر  کرد:  اظهار  اسالمی 
برنامه  باید  دولت  و  اسالمی  شورای  مجلس  خصوصا 
ریزی مدون و منطقی را برای بکارگیری نیروی انسانی 

در راستای توسعه و تعالی میهن اسالمی تبیین کنند.
وی در این راستا، ادامه داد: متاسفانه حضور مردم در 
عرصه های مختلف انقالب و کشور جدی گرفته نشده 
و پتانسیل موجود در بین جوانان مورد بی توجهی قرار 

گرفته است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به مهمترین 
اساس  بر  پنجم  دهه  در  کشورمان  روی  پیش  تهدید 
مولفه های بیانیه گام دوم، تصریح کرد: بی توجهی و 
مهمترین  انقالب  ارزش های  و  گرفتن شعارها  نادیده 

تهدیدی است که ایران اسالمی را تهدید می کند.
اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
افزود: متاسفانه باید اذعان کرد شکاف رقم خورده بین 
یادشده  آمیز  از مولفه تهدید  برگرفته  مردم و مسئوالن 

است که باید هر چه سریع تر برطرف شود.

گفت:  گ��ن��اب��اد  ف��رم��ان��دار 
سرمایه  در  روانی  آرامش  ایجاد 
های  دغ��دغ��ه  کاهش  و  گ���ذاران 
تولیدکنندگان مهترین راهکار رونق تولید به شمار می 

رود.
افزود: مهمترین رویکرد در  حامد قربانی روز شنبه 
حمایت از تولیدکنندگان باید به سوی کاهش دغدغه 
بدون  اقتصادی  فعاالن  تا  شود  متمرکز  آن��ان  های 

دغدغه برای تولید با کیفیت گام بردارند.
راستای  در  انقالب  معظم  رهبر  داشت:  اظهار  وی 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  بر  مبنی  خ��ود  تاکیدات 
و  درای��ت  با  را  امسال  ای��ران��ی،  ک��االی  از  حمایت  و 
هوشمندی، سال رونق تولید نام نهادند تا همه جهت 
گیری های مسئوالن و سرمایه گذاران و آحاد مردم به 

این بخش سوق یابد.
رونق  ب��دون  اقتصادی  رون��ق  و  توسعه  گفت:  وی 
تولید و حمایت از تولید کنندگان محقق نمی شود و 
رونق تولید نیازمند هم افزایی همه بخشهای دولتی و 
خصوصی و استفاده از توان و ظرفیتهای منطقه ای در 

مسیر حمایت از کاالی ایرانی است.
کاالی  از  حمایت  راهکار  مهمترین  افزود:  قربانی 
و دولت  است  تولید  رونق  و  اقتصاد  از  ایرانی حمایت 
رهبر  تاکیدات  مبنای  بر  ذیربط  مسئوالن  و  دوازدهم 
اقدامات  اولویت  را در  تولید  از  انقالب حمایت  معظم 
خود قرار داده و در این راستا اقدامات خوبی طی سال 

گذشته در گناباد انجام شد.

مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
جهت  محلی  م��دی��ران  گفت: 
راستای  در  باید  سیل  ب��ا  مقابله 
بازگشایی مسیرها، رودخانه ها و بستر رودها اقداماتی را 
انجام می دادند اما تا امروز گزارشی از عملکرد مدیران 
گزارش  سیل  از  ناشی  خسارات  با  مقابله  برای  محلی 

نشده است.
از  انتقاد  با  هاشمی  زاده  قاضی  امیرحسین  سید 
عملکرد مدیران محلی شامل فرمانداران، بخشداران و 
شهرداران در ماجرای سیل اخیر گفت: مدیران محلی 
علیرغم پیش بینی های هواشناسی، راهکارهایی را برای 
مقابله با بحران سیل پیش بینی نکرده بودند و عملکرد 
مشهد  مردم  داشتند.نماینده  زمینه  این  در  ضعیفی 
با سیل  مقابله  در مجلس گفت: مدیران محلی جهت 

بستر  و  رودخانه ها  مسیرها،  بازگشایی  راستای  در  باید 
رودها اقداماتی را انجام می دادند اما تا امروز گزارشی از 
عملکرد مدیران محلی برای مقابله با خسارات ناشی از 
آن است  از  سیل گزارش نشده است.شنیده ها حاکی 
حضور  خود  مدیریت  حوزه  در  فرمانداران  برخی  که 
نداشته اند و هیچ پیش بینی و اقدامی برای جلوگیری از 
خسارات ناشی از سیل انجام نداده اند؛ لذا طرح سوال 
از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مورد عملکرد 
مدیران محلی شامل فرمانداران و بخشداران در ماجرای 

مدیریت خسارات ناشی از سیل اخیر کلید خورد.
گفت:  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  مهر  گ��زارش  به 
مدیران محلی در زمینه کمک به سیل زدگان در راستای 
جبران خسارات، اسکان و توزیع امکانات عملکرد قابل 

قبولی نداشتند.

بازار خودرو در خواب بهاری اصلی ترین الویت مسئولین در سال 98 حل مشکالت اقتصادی باشد
با مصوبه شورای عالی اقتصاد و پول؛

چک های عادی قابل ظهرنویسی  است نادیده گرفتن ارزش های انقالب مهمترین تهدید برای کشور محسوب می شود
فرماندار گناباد:

آرامش روانی سرمایه گذاران؛ راهکار رونق تولید
سوال از رحمانی فضلی درباره عملکرد فرمانداران و مدیران در جریان 

وقوع سیل

دارای  و  بعدی  چند  پیچیده،  های  پدیده  از  فساد 
عمل  یک  از  آن  دامنه  و  است  چندگانه  آثار  و  علل 
فردی )مانند رشوه( تا یک سوء عمل فراگیر که تمام 
برمیگیرد،  در  را  اقتصادی  و  سیاسی  نظام  ارک��ان 
هزار   3 اختالس  اخبار  که  زمانی  اس��ت.  گسترده 
کشور  به  پرونده  این  متهم  فرار  و  تومانی  میلیارد 
پرونده  تازگی  به  همچنین  و  یافت  انتشار  کانادا 
متهمان  از  یکی  فرار  باز  و  پتروشیمی  مالی  فساد 
که  شد  می  مطرح  ها  پرسش  این  آمریکا،  به  پرونده 
خواهد  چه  مسئله  این  به  سیاسی  و  حقوقی  واکنش 
بود؟ درواقع دولت ایران می تواند نسبت به استرداد 
است،  برده  خارج  به  متهم  فرد  که  اموالی  یا  مجرم 
کانادا  و  ایران  سیاسی  روابط  نوع  اساسا  کند؟  اقدام 
می  ای��ران  دولت  به  را  اج��ازه  این  آمریکا  و  ای��ران  یا 
داشته  درخواستی  چنین  مقصد  کشور  از  که  دهد 
دولت  با  را  الزم  همکاری  مقصد،  کشور  آیا  باشد؟ 
ایران  قضایی  های  ظرفیت  داش��ت؟  خواهد  ای��ران 
این  همه  است؟  میزان  چه  به  و  چیست  باره  این  در 
این جمله  به  سوال ها و پرسش های دیگر در نهایت 
کشورها  این  که  شد  ختم  عمومی  افکار  سوی  از 
کسی  دس��ت  از  ک��اری  و  ب��وده  اختالسگران  مامن 
المللی  بین  ظرفیت  زمینه  این  در  اما  آید.  نمی  بر 
قابل توجه وجود دارد که فارغ از نوع روابط سیاسی 
اموال  استرداد  به  نسبت  توان  می  ها،  دولت  میان 
صورت  فساد  آن  در  که  مبدا  کشور  درخواست  بنابه 
گرفته از کشور مقصد اقدام کرد. کنوانسیون جهانی 
بین  معتبر  سند  اولین  عنوان  به  فساد  علیه  مبارزه 
پیشگیری  درخصوص  اجرا  ضمانت  دارای  و  المللی 
آزادی  و  حقوق  به  رسیدن  برای  بلند  گامی  فساد،  از 
کنوانسیون  این  تلقی می شود.  بشری  بنیادین  های 
از ابتکارات مهم سازمان ملل متحد بوده که از طرف 
س�ازمان  مخ�در  م�واد  و  ج�رم  از  پیش�گیری  دفتر 
این  است.  شده  _  تدوین   UnoDc متح�د_  مل�ل 
 ،  UnoDcبرجسته اعض�ای  حض�ور  ب�ا  کنوانسیون 
جهان  اقتصادی  و  سیاسی  رهبران  و  گیران  تصمیم 
فساد  از  پیش�گیری  عمل�ی  راهکاره�ای  ی�افتن  برای 
اینکه  به  استناد  با  و  شد  تشکیل  آن  با  مقابله  و 
مختل�ف  ه�ای  قالب  در  حقوقی  های  توافق  حصول 
راه  از  یکی  وغیره  پروتکل  پیمان،  ق�رارداد،  قبی�ل  از 
بین  های  همکاری  منظور  به  شده  شناخته  های 
عملی  مفهوم  اینک�ه  ب�ه  توج�ه  ب�ا  و  است  المللی 

قالب  در  ها  دول��ت  بهینه  مناسبات 
اقدام  یابد،  می  تجسم  ها  کنوانسیون 
جهانی  کنوانسیون  یک  تدوین  به 
کنوانسیون  این  کردند؛  فساد  علیه 
خوانده  نیز  مریدا  کنوانسیون  نام،  به 
در  ش�ده  ی�اد  کنوانس�یون  شود.  می 
ب�ا  براب�ر   ۲003 س�ال  س�پتامبر   ۲۹
مکزی�ک  مری�دای  در   138۲ مهرماه 
سازمان  عمومی  مجم�ع  تص�ویب  ب�ه 
برای  آن  از  پس  و  رسید  متحد  ملل 
امضای دولت ها مفتوح بود و باالخره 
ه�ا  دول��ت  اکثری�ت  استقبال  م��ورد 
ایران  اسالمی  جمهوری  گرفت.  قرار 
از  یکی  عنوان  به   138۲ سال  در  نیز 
به  کننده  امضا  کشورهای  نخستین 
همچنین  پیوست.  کنوانسیون  این 

کنوانسیون  قانون  تصویب  از  پس 
شورای  مجلس  در  فساد  با  مبارزه 
اسالمی ایران در سال 138۵و تایید 
در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
فروردین  در  سرانجام   1387 سال 
ای��ران  اس��الم��ی  جمهوری   1388
مذکور  کنوانسیون  عضویت  به  رسما 
دیگر  از  نیز  کانادا  و  آمریکا  درآمد. 
کنوانسیون  ای��ن  عضو  کشورهای 
هستند. با توجه به ماهیت فرابخشی 
تضمین  منظور  به  و  کنوانسیون 
جمهوری  تعهدات  اج��رای  حسن 
و  کنوانسیون  ذیل  ای��ران  اسالمی 
ظرفیت های  از  بهره گیری  تضمین 
کشور،  در  فساد  با  مقابله  در  آن 
 1388 ماه  اسفند  در  وزیران  هیئت 

وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی کنوانسیون 
های  دستگاه  میان  هماهنگی  برای  و  کرد  تعیین 
اجرایی و قضایی در زمینه اجرای تعهدات کشورمان 
تخصصی  کارگروه  نام  به  شورایی  کنوانسیون  ذیل 
وزارت  در  فساد  با  مبارزه  کنوانسیون  ملی  مرجع 
تعداد  نمایندگان  آن  در  که  شد  تشکیل  دادگستری 
جمله  )از  ذیربط  ه��ای  سازمان  از  توجهی  قابل 
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نیروی 
 )... و  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  ستاد  انتظامی، 
ملل،  سازمان  فساد  ضد  کنوانسیون  دارند.  حضور 
جهانی  سطح  در  فساد  ضد  آور  الزام  سند  نخستین 
دهد.  می  ارائه  فساد  ضد  جامع  چارچوب  که  است 
کنوانسیون  اساسی  اصول  از  یکی  اموال،  استرداد 
است و دولت های عضو را متعهد می کند که باالترین 
برای  خصوص  این  در  را  مشارکت  و  همکاری  میزان 
استرداد  کارشناسان،  گفته  به  کنند.  ارائه  یکدیگر 

نیازمند  و  است  فرامرزی  ام��ری  رفته  ت��اراج  ام��وال 
بنابراین  کشور.  چند  بین  هماهنگی  و  همکاری 
و  مشارکت  بر  اموال  استرداد  بخش  در  کنوانسیون 
تامل آن  نکته قابل  تاکید می کند.  همکاری حقوقی 
کنوانسیون  در  مذکور  همکاری  و  معاضدت  که  است 
استرداد  لزوما  نه  و  است  اموال  بازگردادن  به  مربوط 
استرداد  به  تعهدی  عضو  کشورهای  یعنی  مجرمان؛ 
تصمیم  توانند  می  مورد  هر  در  و  ندارند  فاسد  افراد 
در  آنکه  خصوص  به  بگیرند.  آن  عدم  یا  استرداد  به 
مجازات  بزرگ  مالی  جرایم  برای  کشورها،   از  بعضی 
اعدام وجود دارد. از این رو باید به جای طرح دعوای 
استرداد  روی طرح دعوای  تمرکز  استرداد مجرمین، 
دیگر  کشورهای  همکاری  و  معاضدت  جلب  و  اموال 
یافتن  جریان  کنوانسیون،  طبق  همچنین  باشد. 
احکام  اساس  بر  تواند  می  ام��وال  استرداد  دعوی 
صادره از مراجع قضایی و دادگاه های کشور قربانی 
صورت گیرد. همیشه این کشور قربانی است که باید 
گام نخست را بردارد و از طریق فرستادن درخواست 
کشور  در  دادگاه  نزد  حقوقی  دعوای  اقامه  یا  معتبر 
کند.  استرداد  درخواست  شده  تاراج  اموال  میزبان 
گرچه سازمان ملل چنین ظرفیت الزم االجرایی را در 
اختیار کشورها برای مبارزه با فساد قرار داده و ایران 
در اجالس های این کنوانسیون که هر دو سال یکبار 
سوال  این  اما  است،  داشته  شرکت  شود،  می  برگزار 
این سال  در  آیا مسئوالن قضایی  که  مطرح می شود 
کرده  استفاده  فساد  ضد  کنوانسیون  ظرفیت  از  ها 
این  طی  رسد  می  نظر  به  کارشناسان  باور  به  اند؟ 
فرامرزی  پیگیری  بار  مسئول  های  دستگاه  ها  سال 
دانسته  خارجه  امور  وزارت  متوجه  را  مسائل  این 
بازوهای  از  امور خارجه یکی  وزارت  آن که  اند، حال 
نهادهای  متوجه  مسئله  عمده  و  ب��وده  پیگیری 
بتواند  ایران  دولت  چنانچه  است.  قضایی  و  حقوقی 
از ظرفیت های قضایی و سیاسی خود برای پیگیری 
این  در  و  کند  اقدام  رفته  تاراج  به  اموال  استراداد  و 
مقصد  کشورهای  سوی  از  الزم  های  همکاری  زمینه 
این صورت  در  نتیجه شود،  به  منتهی  و  صورت گیرد 
یا هر کشوری که عضو  کانادا  مانند  دیگر کشورهایی 
متهمان  برای  مقصدی  تواند  نمی  است،  کنوانسیون 
گرچه  شود.  اقتصادی  و  مالی  فساد  های  پرونده 
خاطر  به  کنوانسیون  این  در  مجرمان  استراداد  خالء 
بیم از دست دادن جان متهمان در برخی کشورهای 
دارد،  _ وجود  اعدام   مجازات  قانون  دلیل  _ به  مبدا 
اما ظرفیت استرداد اموال می تواند راه حل مناسبی 
وارد  خسارات  از  توجهی  قابل  بخش  جبران  برای 

باشد. شده 

آیا می توان اموالی که اختالسگران به خارج از کشور برده اند را بازگرداند؟

ظرفیتی برای مبارزه با فساد
رئیس انجمن اسالمی معلمان خراسان رضوی گفت: 
برای ریشه کن کردن فساد در جامعه راهی جز تحزب و 
حزبی کردن کشور نداریم، البته نه با احزابی که اکنون 

وجود دارد. 
خصوص  در  گندمی  محمدعلی  ایسنا،  گزارش  به 
سال  در  ای��ران  خارجی  و  داخلی  سیاست  وضعیت 
۹7، اظهار کرد: مهم ترین چالش در سیاست خارجی 
گسترده ای  بسیار  آثار  که  بود  برجام  از  آمریکا  خروج 
سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  مسائل  بحث های  در 
شد  قطعی  سال ۲01۵  از  برجام  افزود:  گذاشت.وی 
رسید.  تصویب ۵+1  به  مشترک  اقدام  جامع  برنامه  و 
ترامپ در انتخابات اعالم کرده بود که این بدترین توافق 
است، آن را نمی پذیرد و از آن خارج خواهد شد اما تصور 
به صورت  آمریکا  و  بگیرد  کار صورت  این  که  نمی شد 
یک جانبه از آن خارج شود. این قضیه پیامدهای زیادی 
برای ایران و همچنین آمریکا داشت. با این کار لطمات 
و صدمات شدیدی به آمریکا رسید زیرا برای جهانیان 
اثبات شد که آمریکا توافق هایی را که انجام دادند را قبول 
ندارد، در حالی که اگر اینگونه باشد، در سیستم جهانی 
سنگ روی سنگ بند نمی شود.گندمی بیان کرد: این 
موارد در بحث حقوقی لطمه دید و نگاه ترامپ و تیم او به 
خصوص تیم رادیکالش به گونه ای است که آمریکا را به 
سمت انزوا در دنیا پیش می برد و از بسیاری از توافق های 
جهانی خارج می شود، آنچه به کشور ما مربوط بوده، 
بحث های  در  و  کرد  وارد  زی��ادی  لطمه  که  است  این 
شد،  ایجاد  زیادی  درگیری های  سیاسی  و  اقتصادی 
عالوه بر این دوستان آمریکا، خروج او را نپذیرفتند و در 
برجام ماندند، البته این ماندن آنها تاکنون دستاوردی 
برای ایران نداشته و ایران از این بابت ناراحت است.این 
فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه برای ریشه کن 
کردن فساد در جامعه راهی جز تحزب و حزبی کردن 
کشور نداریم، البته نه با احزابی که اکنون وجود دارد، 

عنوان کرد: منظور احزاب بزرگ
 است، به معنایی که در کشورهای پیشرفته جریان 
دارد، به این دلیل که این احزاب رقیب یکدیگر و معطوف 
به قدرت هستند، بر هم نظارت می کنند و این نظارت 
موجب شده تا فساد در این کشورها کاهش یابد. این 

تنها تحزب عملی یعنی با گردش آزاد قدرت است.
رئیس انجمن اسالمی معلمان خراسان رضوی بیان 
باید  انتخابات به صورت حزبی باشد، حزب  اگر  کرد: 
مسئولیت آن را بپذیرد، اگر حزب افرادی را به مجلس 
فرستاد که نتوانستند عمل کنند، آن حزب دیگر باید 
که  دولت هایی  باشد.  پاسخگو  و  شود  خارج  عرصه  از 
تاکنون مستقر شدند، بیان کردند که عضو حزب نیستند 

و خودشان رای آوردند.

گفت وگو
برای ریشه کن شدن فساد راهی جز تحزب 

نداریم

نماینده سبزوار در مجلس مطرح کرد:

»رونق تولید« با واگذاری کارهای اقتصادی به مردم
نماینده سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای 
اتفاق می افتد که  اسالمی گفت: رونق تولید زمانی 
مسئوالن، مردم و همه پای کار بیایند، دستگاه های 
دولتی نیز باید کار را به مردم واگذار کنند و کارهای 

اقتصادی به دست مردم انجام گیرد.
رمضانعلی سبحانی فر در خصوص نامگذاری شعار 
سال ۹8 از سوی مقام معظم رهبری افزود: نامگذاری 
امسال از سوی مقام معظم رهبری برای مردم کشور 
ما طبیعی است، زیرا با توجه به شرایطی که نه تنها در 
ایران، بلکه در جهان وجود دارد و جنگ امروز، جنگ 
اقتصادی است، هر کشوری که استقالل اقتصادی 
بیشتری  موفقیت های  و  پیروزی  دارد،  بیشتری 

خواهد داشت.
رهبری  معظم  مقام  که  است  دهه  یک  افزود:  وی 
اقتصاد  نیز  و  برونزا  اقتصاد  اقتصادی،  استقالل  بر 
تولید  رونق  نیز  را  امسال  و  دارن��د  تاکید  مقاومتی 
اتفاق  زمانی  تولید  رون��ق  که  کردند  نامگذاری 
بیایند.  کار  پای  همه  و  مردم  مسئوالن،  که  می افتد 
دستگاه های دولتی باید کار را به مردم واگذار کنند و 

کارهای اقتصادی به دست مردم انجام گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 

دولت نیز باید تالش کند تا از واردات جلوگیری نماید، 
را  عنوان کرد: همانگونه که واردات 1۴00 قلم کاال 
تولید  که  کاالهایی  ممنوعیت  باید  کردند،  ممنوع 
داخلی دارند نیز حفظ شود، حتی کاالهایی که تولید 
می شود و در لیست قرار ندارد نیز در لیست قرار گیرد 
از  و واردات آن ممنوع شود، در این صورت حمایت 

تولید داخلی صورت می گیرد.
باید  فرهنگ  این  طرفی  از  داد:  ادامه  سبحانی فر 

در مصرف کنندگان نهادینه شود که کاالهای داخلی 
تولید  از  حمایت  بحث  بتوانیم  تا  کنند  خریداری  را 
مشوق های  باید  همچنین  باشیم.  داشته  را  داخلی 
صادراتی نیز وجود داشته باشد. دولت باید به گونه ای 
برنامه ریزی نماید که ارز حاصل از صادرات به ویژه در 
بخش های تولیدی موجب تشویق تولیدکنندگان شود 

تا رونق تولید داشته باشیم.
اسالمی  شورای  مجلس  در  سبزوار  مردم  نماینده 

تولید  چشمگیر  رونق  شاهد  ما  امسال  کرد:  بیان 
خواهیم بود. با توجه به اینکه ارز کاالهای تولیدی ما 
توجیه پذیر است و در روستاها و بخش های تولیدی 
صورت  تولید  افزایش  ب��رای  بیشتری  ت��الش  نیز 

می گیرد.
رونق  برای  الزم  پیش شرط های  خصوص  در  وی 
تولید، گفت: باید جلوی واردات کاالهایی که مشابه 
دارند، گرفته شود، حمایت از تولیدکنندگان صورت 
گردش  در  سرمایه  به  نیاز  تولیدکنندگان  اگر  گیرد، 
و  گیرد  قرار  آن ها  اختیار  در  پایین تر  بهره  با  دارند، 
مصرف کنندگان نیز باید کاالهای داخلی خرید کنند. 
برای  می تواند  که  است  پیش شرط هایی  موارد  این 

رونق تولید مفید و موثر باشد.
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
تا  کنند  تالش  شبانه روز  باید  تولیدکنندگان  اینکه 
استفاده  کامل  طور  به  خود  موجود  ظرفیت های  از 
ظرفیت  از  باید  تولیدکنندگان  کرد:  تصریح  کنند، 
کامل تجهیزات خود از استفاده کنند تا بتوانند تولید 
مناسبی داشته باشند، همچنین باید به کیفیت کاال 
از  که  شود  ترغیب  مصرف کننده  تا  کنند  دقت  نیز 

کاالی داخلی استفاده کند.

کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل، نخستین سند الزام آور ضد فساد در سطح جهانی است که چارچوب جامع ضد فساد ارائه می دهد. استرداد 
اموال، یکی از اصول اساسی کنوانسیون است و دولت های عضو را متعهد می کند که باالترین میزان همکاری و مشارکت را در این خصوص برای 

یکدیگر ارائه کنند

..

خالء استراداد مجرمان 
در این کنوانسیون به 

خاطر بیم از دست دادن 
جان متهمان در برخی 

کشورهای مبدا _ به 
دلیل قانون مجازات 
اعدام  _ وجود دارد، 
اما ظرفیت استرداد 

اموال می تواند راه حل 
مناسبی برای جبران 
بخش قابل توجهی از 

خسارات وارد شده 
باشد

..
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سرویس اجتماعی

برجسته«  »عبدا...  با  مصاحبه  اول  قسمت  در 
 ۹7 سال  در  خراسان  تئاتر  اتفاقات  درب��اره  او  با 
و  کردیم  صحبت  مقایسه ای  آمارهای  براساس 
نمایش،   ۶7 از  اثر   ۵0 با  بومی  نویسندگان  اینکه 
که  کردند  بازی  استان  تئاتر  در  را  مهمی  نقش 
مصاحبه  در  او  است.  خوبی  روزه��ای  نویدبخش 
پررنگ  حضور  از  امروز«  »صبح  با  خود  گذشته  روز 
گسترش  لزوم  و  تئاتر  در  خصوصی  بخش  موثر  و 
آن و جایگاه گفت وگو در حل اختالفات و حواشی 
سخن گفت و اینکه نقش اصلی در افتخارات تئاتر 

ایفا می کنند. استان را اهالی این هنر 
متفاوتی  سواالت  مصاحبه،  این  دوم  بخش  در 
ادامه  در  که  پرسیده ایم  برجسته  کارگردان  این  از 

می خوانید.
تا  نمایشنامه  خلق  لحظه  از  نمایش،  یک  برای    
تمرین و اجرای صحنه ای آن، تالش های زیادی توسط 
بی خبر  آن  از  مخاطب  معموال  که  می شود  انجام  گروه 

برای ما بگویید. این خصوص  است. کمی در 
 تماشاگری که به دیدن یک تئاتر می نشیند همان 
1 یا ۲ساعت اجرا را می بیند اما همین زمان کوتاه 
حاصل ۴تا ۶ ماه تمرین فشرده و مداوم است. من 
معتقدم تئاتر واقعی همین تالش ها و تمرین ها برای 
شکل گیری و خلق آن است و زمانی که یک نمایش 
به روی صحنه می رود درواقع تئاتر به پایان می رسد 

و مخاطب تنها شاهد نتیجه است. 
زیادی  مخاطب  تئاتر  اخیر  سال های  در  اینکه 
است  رسیده  درآمدزایی  به  و  کرده است  پیدا  را 
است  پیشین  گروه های  ممارست  و  تالش  حاصل 
بازهم  درآم��د،  و  مخاطب  نداشتن  علی رغم  که 
زنده  را  هنر  این  چراغ  و  دادند  ادامه  خود  کار  به 
است  اف��رادی  مدیون  ام��روز  تئاتر  داشتند.  نگه  
و  ب��ودن��د  هنری  رشته  ای��ن  فارغ التحصیل  ک��ه 
تئاتر  تا  ماندند  اما  بروند  تهران  به  می توانستند 
مشهد زنده بماند و خوشحالم که جوان ها امروز به 

می کنند. کار  تئاتر  راحتی 
با  نمایش هایی  که   88 و   87 سال های  در  من 
از  زیادی  خاطرات  می کردم  کار  حجیم  دکورهای 
دارم،  تئاتر  اهالی  سختکوشی  و  عالقه  و  عشق 
بازگران  از  یکی  دست  نمایش ها  از  یکی  در  حتی 

محل  به  دوباره  بخیه   1۲ با  و  دید  شدیدی  آسیب 
تا  صحنه  پشت  عوامل  از  یکی  یا  و  برگشت  تمرین 

مرز ضربه مغزی هم پیش رفت. 
بازیگری  به  عالقه مندان  اخیر  سال های  در  آیا    

کرده است؟ پیدا  افزایش  هم  تئاتر 
پیدا  افزایش  تئاتر  مخاطب  که  وقتی  بهرحال   
می آیند  سالن ها  به  زیادی  خانواده های  و  می کند 
نیز  هنر  این  فراگیری  به  عالقه مندان  خود  خودبه 
گسترش  پروسه  درواق��ع   می کند.  پیدا  افزایش 
می کند.  کمک  تئاتر  به  جهت  چند  در  مخاطب 
رونق  در  هم  و  است  موثر  درآمدزایی  بحث  در  هم 
وارد  نیز  از هنرجوها  آموزشی که خیلی  کالس های 
بدنه تئاتر شده اند و جزو هنرمندان خوب این شهر 

هستند.
97 دیدید بهترین نمایشی که در سال    

ندیدم.  گذشته  سال  در  خوبی  نمایش  هیچ  من 
که  داشتیم  خوبی  نمایش های  که  است  درست 
نمایشی  من  دید  از  اما  کردند  کسب  را  فجر  جوایز 

که کامال استاندارد باشد روی صحنه نرفت.
97 بازیگر سال  بهترین    

نمایش  در  توانا  خانم  زن،  بازیگران  بین  در   
داشتند  درخشانی  بازی  دریا«  زیر  فرسنگ  »هزار 
متن  ندیدم.  را  باشد  شاخص  که  مردی  بازیگر  اما 
این نمایش هم که اثر »شادی غفوریان« است جزو 
می کنم  فکر  و  بود  من  عالقه  مورد  نمایشنامه های 
مردان  از  تاثیرگذارتر  و  درخشان تر  امسال  خانم ها 

بودند.
تئاتر  پیشرفت  مانع  و  اصلی  دلیل  شما  بنظر    

چیست؟ خراسان 
بیشتر  را  یکدیگر  باید  تئاتر  بچه های  بنظرم  
واقعی  دوستی هایشان  و  داشته باشند  دوس��ت 
باشد. زیرا حمایت خانواده تئاتر از خودشان باعث 
این  برود.  صحنه  روی  بهتری  نمایش های  می شود 
شهر با داشتن نویسنده ها، کارگردان ها و بازیگران 
دارد  را  درخشان  آثار  خلق  پتانسیل  خوب،  بسیار 

تئاتر دارد. به همدلی بیشتر اهالی  نیاز  که 
بود؟ چطور  گذشته  سال  در  شهرستان ها  تئاتر    

می شود  ظلم  شهرستان ها  تئاتر  به  متاسفانه 
آنجا  در  خوبی  بسیار  استعدادهای  درحالیکه 
وجود دارد که هنوز کشف نشده است. من معتقدم 
هنرهای  انجمن  وظیفه  شهرستان ها  تئاتر  به  توجه 
انجمن  این  شعار  بااینکه  و  است  استان  نمایشی 
هیچکاری  اما  است  شهرستان ها  تئاتر  از  حمایت 

ریل  روی  مشهد  تئاتر  نمی دهد.  انجام  آن ها  برای 
و  ندارد  انجمن  به  نیاز  و  گرفته است  قرار  پیشرفت 
پیاده  شهرستان ها  در  را  مشهد  تئاتر  الگوی  باید 
عمومی  نمایش های  چرخه  می توانیم  ما  کنیم. 
البته  دربیاوریم.  گ��ردش  به  را  شهرستان ها  در 
هستند  شهرستان ها  در  هم  دلسوزی  هنرمندان 
در  نمایش  شب   3۶۵ باید  ما  اما  کارند  مشغول  که 
سبد  در  را  تئاتر  و  باشیم  داشته  شهرستان ها  همه 
هیچ  متاسفانه  دهیم.  قرار  خانواده ها  فرهنگی 
تئاتر شهرستان ها نداریم و مدیریت  برای  برنامه  ای 
نزدیک  از  مدیران  اس��ت.  ضعیف  بخش  این  در 
چیز  همه  و  نیستند  آشنا  شهرستان ها  تئاتر  با 
خالصه به جشنواره می شود. مدام شعار می دهند 
اما  می کنیم  درس��ت  را  شهرستان ها  تئاتر  که 
سالن های  درحالیکه  نمی افتد  اتفاقی  هیچ  عمال 

دارند. به مشهد  نسبت  استانداردتری 
تئاتر  حوزه  در  هنری  مدیریت  صحیح  الگوی    

؟ چیست
میزنشین  پشت  مدیران  به  نیاز  ما  دارم  اعتقاد   
باشد.  جهادی  باید  مدیریت  شیوه  بلکه  نداریم 
اجرای  ب��رای  اما  کنیم  ای��ده پ��ردازی  م��دام  اینکه 
ندارد.  فایده ای  نداشته باشیم  نقشه ای  هیچ  آن 
رسیدن  ثمر  به  ب��رای  باید  مسئوالن  و  م��دی��ران 
کفششان  پاشنه  و  کنند  تالش  خود  برنامه های 
قشنگ  حرف های  به  نیازی  زی��را  بکشند  باال  را 

نداریم. 
قرار  امور  راس  در  که  مدیری  هر  حاضر  درحال 
بنظر  که  است  بزرگ  تغییرات  دنبال  به  می گیرد 
کنونی،  شرایط  در  و  نیست  کار  این  به  نیازی  من 
مانده است  زمین  روی  که  کارهایی  رساندن  ثمر  به 

و مفیدتر است. از هرچیزی مهمتر 
می بینیم؟ تئاتر  صحنه  روی  را  شما  امسال    

 بله تمام تالشم را می کنم که امسال یک نمایش 
برای اجرا آماده کنم.

است؟ کسی  چه  محبوب شما  نویسنده    
قطعا  من  محبوب  نویسندگان  خراسان  تئاتر  در 

و رئوف دشتی هستند. علی حاتمی نژاد 
97 از نظر شما کیست؟ کارگردان خوب سال    

است  سختی  بسیار  ک��ار  ک��ارگ��ردان  انتخاب   
بخوبی  را  آن  شرایط  و  کارگردانم  خودم  من  زیرا 
به  را  خوبی  کارهای  جوان  نسل  اما  می کنم  درک 
به  »ویتسک«  نمایش  مثال  می برند،  صحنه  روی 
کارگردانی »حسین جوادزاده« اثر خالقانه ای بود. 

خوبی  آثار  موزیکال  تئاتر  در  هم  نیازی«  »محمد 
آینده دار  کارگردانان  از  نیز  رضایی«  »امین  دارد. 

این شهر است.
برای  مخاطب  جذب  در  چقدر  موزیکال  تئاتر    

است؟ موثر  تئاتر 
با  نباید  بنظرم  اما  دارد  زیادی  بسیار  تاثیر  قطعا 
هر  برای  و  بزنیم  گول  را  مخاطب  تئاتر،  این  اسم 
زیرا همانقدر که  بیاوریم.  را  تئاتری عنوان موزیکال 
دافعه  است  ممکن  کند  جذب  را  مخاطب  می تواند 
مسئله  اس��ت.  خطر  یک  این  و  باشد  داشته  هم 
مدیریت  شکل  که  است  این  بگویم  باید  که  مهمی 
با  نداشتیم  مخاطب  که  پیش  10س��ال  از  هنری 
امروز که تماشاگر سالن ها را پر می کند هیچ تفاوتی 
نداریم.  مخاطب  مدیریت  عمال  ما  و  نکرده است 
به  اما  می کنیم  جذب  را  سرمایه  یکسری  ما  درواقع 
اطالعاتی  بانک  حتی  و  می کنیم  رها  را  آن  راحتی 
نکرده ایم.  ایجاد  نظرسنجی  سیستم  یا  مخاطب 
و  مخاطب  بین  ارتباط  ما  مفقوده  حلقه  حقیقتا 
ممکن  نشود  برقرار  زودتر  اگر  که  است  تئاتر  اهالی 

است تئاتر ما به مشکل بر بخورد.
بینید؟ می  چگونه  را  تئاتر  جدید  نسل    

اما  هستند  جسور  و  خالق  نسلی  جدید  نسل   
نسل   در  ندارند.  نویسنده  هنوز  می کنم  احساس 
وجود  خوبی  قلم  به  دست  نویسندگان  پیشین 
بود  راحت  نمایشنامه  بابت  از  ما  خیال  و  داشتند 
و  کنند  پیدا  را  خود  نویسنده  باید  نیز  نسل  این  و 
به این درک برسند که پیشرفت شخص مهم نیست 

پیشرفت نسل تالش کنند. برای  باید  بلکه همه 
می کنند؟ تئاتر  به  کمکی  چه  رسانه ها    

اخبار  برای پوشش خوب  اهالی رسانه  از  باید  اوال 
اما  کنم  تشکر  تئاتر  حوزه  رویدادهای  و  نمایش ها 
خواهش می کنم نمایش ها را حتما ببیند و براساس 
به  و  کنند  تنظیم  مطلب  خ��ودش��ان  مشاهدات 
شنیده ها اکتفا نکنند. امیدوارم امسال هم همکاری 
بسیار  نقش  که  تئاتر  خانواده  با  رسانه  اصحاب 
عمده ای در جذب مخاطب دارند ادامه داشته باشد.

  حرف آخر
تئاتر  اهالی  به  که  قولی  پای  شهرداری  امیدوارم 
کلنگ زنی  شاهد   ۹8 سال  در  و  بماند  است  داده 
بعد  س��ال  و  باشیم  شهر  جدید  تئاتر  مجموعه 
داریم  انتظار  همچنین  برسد.  بهره برداری  به 
انجام  کاری  تئاتر  برای  می توانند  که  ارگان هایی 

نکنند. کوتاهی  دهند 

بخش دوم گفت وگو با »عبدا... برجسته«؛

نیازی به مدیران پشت میز نشین نداریم اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کارکنان  کمک 
خراسان رضوی به سیل زدگان

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
معاونت  این  کارکنان  گفت:  رضوی  خراسان  اسالمی 
بخشی از حقوق فروردین ماه خود را به آسیب دیدگان 

ناشی از سیل اخیر اختصاص دادند.
محمد رضا محمدی افزود: با توجه به جاری شدن 
سیل در بخش هایی از کشور، 3۵ نفر از کارکنان این 
معاونت طی نامه ای به معاون اداری و مالی این اداره 
کل حقوق یک تا سه روز خود را در فروردین ماه جاری 

برای کمک به هموطنان سیلزده اختصاص دادند.
طی فعالیت چندین سامانه بارشی در کشور همزمان 
با نوروز سال 13۹8، بخشهایی از استان های شمالی و 
غربی کشور بویژه استان های گلستان، فارس، لرستان، 
کرمانشاه و خوزستان تحت تاثیر این سامانه قرار گرفت و 
جاری شدن سیل در آنها خسارت های فراوان به بارآورد.

سینمای  سومین  مشهد  هویزه  پردیس 
پرفروش سال 97 کشور

پردیس هویزه مشهد عنوان سومین سینمای پرفروش 
و پرمخاطب ایران را در سال ۹7 کسب کرد.

متوالی  سال  ششمین  برای  سینمایی  پردیس  این 
تمام  بین  در  را  مخاطب  و  فروش  سوم  رتبه  که  است 
کسب  صندلی   113۴ داشتن  با  ای��ران  سینماهای 

می کند.
تنها  مشهد  هویزه  سینمایی  پردیس  همچنین 
سینمای غیر تهرانی است که عنوان پرفروش ترین را در 
بین سینماهای شهرستان ها در میان 10 فیلم پرفروش 
است.این  آورده  بدست   ۹7 سال  در  ای��ران  سینمای 
آمار رسمی توسط مرجع فروش بلیت های سینماهای 
ایران منتشر شده است و 10 فیلم پرفروش را به همراه 

سینماهای پرفروش آن ها در سال ۹7 اعالم کرد.

»بربال  ادبی  جشنواره  سومین  برگزاری 
سیمرغ« درنیشابور

نام  با  عطار  ملی  روز  ادبی  جشنواره  دوره  سومین 
ابتدایی  دوره  آموزان  دانش  بین  در  سیمرغ«  »بربال 

شهرستان نیشابور برگزار می شود.
عباسعلی محمدی معاون آموزش ابتدایی آموزش و 
پرورش نیشابور گفت: برای سومین سال پیاپی آموزش 
و پرورش نیشابور همزمان با ۲۵ فروردین سالروز ملی 
»بربال  ادبی  جشنواره  نیشابوری،  عطار  بزرگداشت 

سیمرغ« نیشابور برگزار می کند.
وی تصریح کرد: این مسابقات در در سه پایه چهارم، 
وروستا  شهر  سطح  م��دارس  درتمامی  وششم  پنجم 
برگزارمی شود و منبع این مسابقه ادبی غزلیات عطار 

نیشابوری است.

خبرخبر
2هزارو871 نقطه از مشهد، پاتوق فرهنگی 

شد
قدس  آستان  خدام  و  کارکنان  فرهنگی  امور  مدیر 
امام«،  »میهمان  برنامه  ویژه  قالب  در  گفت:  رضوی 
۲871 نقطه از مشهد مقدس تبدیل به پاتوق فرهنگی 

شده است.
به  اشاره  با  دخانی  عماد  حجت االسالم و المسلمین 
ابتکار سازمان  به  امام«  برنامه »میهمان  ویژه  برگزاری 
در  بار  نخستین  برای  رضوی  قدس  آستان  فرهنگی 
ویژه  این  قالب  در  کرد:  اظهار  مقدس  مشهد  گستره 
برنامه ۲871 نقطه از اماکن اقامتی، تجاری و عمومی 
جهت برنامه ریزی مناسب در سه سطح اجرایی شامل؛ 
نصب اطالعیه های فرهنگی، ایجاد ایستگاه فرهنگی و 

ایجاد پایگاه فرهنگی شناسایی شده است.
وی ادامه داد: در قالب ویژه برنامه »میهمان امام«، 
۵7۶ نقطه از مبادی ورودی و سطح شهر مشهد مقدس 
تبدیل به ایستگاه و پایگاه فرهنگی شده است که در 
تبلیغی،  جریان ساِز  محوری  عرصه  چهار  ایستگاه ها 
مورد  زائ��ران  به  خدمت  و  کتابخوانی  و  کتاب  هنری، 

تأکید و پیگیری است.
به گفته این مقام مسئول، مبادی ورودی به مشهد 
الرضا )ع( و سطح شهر مشهد یکی از بهترین فرصت ها 
امام  در محضر  زائران  تقویت حس حضور  و  ایجاد  در 

هشتم )ع( در بیرون از حرم مطهر رضوی است.
وی با بیان اینکه بیشترین اوقات زائران بعد از حرم 
مطهر رضوی در اماکن تجاری، اقامتی و عمومی صرف 
تالش  امام«  »میهمان  طرح  در  کرد:  اظهار  می شود، 
در  و هنری  تبلیغی  متنوع  تا ظرفیت های  است  شده 
اماکنی که می تواند در ارتقای فضای معنوی و معرفتی 

زیارت موثر باشد، استفاده شود.
وی با بیان اینکه برنامه های فرهنگی در قالب این 
بیان  است،  شده  برنامه ریزی  سطح  چهار  در  طرح 
فراخوان  و  زیارت  آداب  پوستر  اول  سطح  در  کرد: 
 ۲30 در  رهبری  معظم  مقام  سخنرانی  به  دع��وت 
زائر، ۲1۵  آپارتمان، ۵70 مدرسه محل اسکان  هتل 
بازار حریم حرم مطهر  هتل، ۵07 خانه مسافر و ۵0 
نصب شد.حجت االسالم والمسلمین دخانی در مورد 
 ۲3 در  که  دوم  سطح  در  امام«  »میهمان  برنامه های 
 1۵0 و  حسینیه   1۵ رضوی،  1۲بازار  آپارتمان،  هتل 
مدرسه محل اسکان زائران نوروزی در حال اجراست، 
جوان  مبلغان  از  نفر  یک  سطح  این  قالب  در  گفت: 
در محل های مشخص شده حضور دارد و ضمن ارائه 
مخاطبان  عموم  به  تبلیغی،  و  فرهنگی  برنامه های 
به  پاسخگویی  و  تربیتی  خدمات مشاوره ای در حوزه 
پویش  پوسترهای  و  می کند  ارائه  را  شرعی  سؤاالت 
شده  نصب  محل ها  این  در  هم  زیارت  آداب  و  کتاب 

است.

به ویژه  موج جدید بارش ها استان خراسان رضوی و 
اخطاریه  آخرین  براساس  و  برگرفت،  در  را  مشهد  شهر 
چند  ب��رای  شدید  ه��ای  ب��ارش  اس��ت��ان  هواشناسی 
شهرستان خراسان رضوی پیش بینی شده و سیل هایی 
که در برخی نقاط کشور بحران ایجاد کرده بود اکنون به 

مشهد رسیده است.
پیرو   : است  آم��ده  استان  هواشناسی  اطالعیه  در 
بر  تأکید  ضمن  فرودین   1۵ مورخه   ۴ شماره  اطالعیه 
موارد ذکر شده در اطالعیه فوق، بر اساس آخرین بروز 
در  بارش  حجم  بیشترین  هواشناسی  مدل های  رسانی 
روز  عصر  تا   )17/01/۹8  ( شنبه  عصر  زمانی  فاصله 
فریمان،  توابع،  و  شهرستان ها  در   18/01/۹8 یکشنبه 
چناران، قوچان، درگز ) بویژه نواحی جنوبی (، سبزوار، 
گناباد،  بجستان،  بردسکن،  خوشاب،  جوین،  جغتای، 
ارتفاعات  نیشابور،  تربت حیدریه،  گناباد،  کاخک 
بینالود، کالت ) بویژه نواحی غربی (،کاشمر، کوهسرخ، 
از  برخی  و همچنین  فیروزه، طرقبه، شاندیز  خلیل آباد، 

نواحی کالنشهر مشهد مقدس پیش بینی می شود.
برای  الزم  تمهیدات   : است  ام��ده  اطالعیه  این  در 

جلوگیری از بروز خسارات احتمالی انجام شود.
 پیش بینی 3 روزه 

هم چنین در پیش بینی 3 روز هواشناسی استان آمده 
است: بر اساس تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی 
امروز)شنبه(  با گسترش جریانات ناپایدار و نفوذ سامانه 
بارش زا به استان ، ضمن افزایش ابرناکی و  وزش باد از 
توأم  رگباری  بارش های  بعدازظهر شاهد شروع  ساعات 
خواهیم  تگرگ(  بارش  مستعد  نواحی  در   ( برق  رعدو  با 
طی  ها  بارش  حجم  و  بودن  رگباری  به  توجه  با  که  بود 
نیمه  در  خصوصا  شنبه(  )یک  فردا  از  ساعاتی  و  امشب 
سیالبی  و  آبگرفتگی  استان،  شمالی  نواحی  و  غربی 
شدن مسیل ها رخ خواهد داد. فردا در طول روز از حجم 
بارشها کاسته شده اما مجددا طی روز دوشنبه با فعالیت 
سامانه بارشی دیگری بر حجم بارش ها در استان افزوده 

می گردد.
  دستگاه های اجرایی برای مقابله با سیل آماده باشند

استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به پیش بینی 
استان  سطح  در  سیل  وقوع  احتمال  هواشناسی،  های 
با  مقابله  برای  باید  اجرایی  های  دستگاه  و  دارد  وجود 

هرگونه بحرانی آماده باشند.
بحران  مدیریت  ستاد  جلسه  در  حسینی  رزم  علیرضا 
استان که به صورت فوق العاده با حضور مدیران دستگاه 
پیش  براساس  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  ستاد  عضو  های 

بینی هواشناسی، احتمال جاری شدن سیل وجود دارد 
شهرستان  فرمانداران  ثانوی  اطالع  تا  دلیل  همین  به  و 
ها باید به صورت مستمر ستاد مدیریت بحران را تشکیل 

دهند.
به  اخیر در شهرستان طرقبه شاندیز  افزود: سیل  وی 
های  بارش  در  که  رود  می  انتظار  و  شد  مدیریت  خوبی 
پیش رو هم با برنامه ریزی دقیق و آمادگی دستگاه های 

اجرایی، از بروز خسارت های سنگین جلوگیری شود.
از  را  زشک  و  شاندیز  طرقبه  رضوی  خراسان  استاندار 
کارشناسان  گفت:  و  برشمرد  استان  خیز  سیل  مناطق 
بند گلستان  از  میدانی  بازدید  باید  آستان قدس رضوی 

ایجاد  مشکلی  رو  پیش  های  بارش  در  تا  دهند  انجام 
نشود.

رزم حسینی تاکید کرد: در نقاطی که احتمال سیالب 
همراه  به  اجرایی  های  دستگاه  نمایندگان  دارد،  وجود 
در  تا  شوند  مستقر  باید  نیاز  مورد  امکانات  و  تجهیزات 
انجام  را  الزم  امدادرسانی  مشکلی،  هرگونه  بروز  صورت 

دهند.
سیما  و  صدا  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  استاندار 
دهند،  انجام  را  الزم  رسانی  اط��الع  باید  ها  رسانه  و 
باید  گفت: مسیل هایی که احتمال سیالب وجود دارد 
آب  شرکت  با  هم  کار  این  مسئولیت  و  شده  بازگشایی 

منطقه ای است و دیگر دستگاه ها باید مشارکت داشته 
باشند.

وی افزود: اگر در نتیجه سهل انگاری برخی دستگاه 
دولتی، ساخت و ساز غیرمجاز دربستر رودخانه ها انجام 
گرفته است باید با همکاری دادستانی برخورد شود تا در 
ایجاد خسارت های جبران  وقوع سیالب شاهد  صورت 

ناپذیر نباشیم.
اظهار کرد: اسکان اضطراری در شرایط  رزم حسینی 
باید  فرمانداران  و  است  مهمی  بسیار  موضوع  بحران 
فضاها و سالن های ورزشی را برای اسکان اضطراری در 

صورت وقوع سیل آماده سازی کنند.

غافلگیر  رضوی  خراسان  در  نباید  اینکه  بیان  با  وی 
وجود  استان  سطح  در  الزم  آمادگی  باید  افزود:  شویم، 
گذاشته  سر  پشت  رو  پیش  های  بارش  تا  باشد  داشته 

شده و مشکلی برای مردم ایجاد نشود.
رضوی  خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
هم در این جلسه گفت: بر اساس اطالعات هواشناسی 
احتمال وقوع سیالت در نقاط مختلف استان وجود دارد 
و  اجرایی  های  دستگاه  مدیران  به  الزم  هشدارهای  و 

فرمانداران داده شده است.
آخرین  طبق  اینکه  بیان  با  فر  شایان  علی  حجت 
اطالعات هواشناسی حدود 30 تا ۵0 میلیمتر بارش در 

به کاهش  توجه  با  افزود:  استان خواهیم داشت،  سطح 
بارش  کمترین  اخیر،  های  بارش  نتیجه  در  نفوذپذیری 
به روان آب تبدیل خواهد شد و بیش از گذشته احتمال 

بروز خسارت می رود.
معرض  در  نقاط  گذشته،  سیالب  در  داد:  ادامه  وی 
خطر شناسایی و تجهیزات مورد نیاز برای مدیریت بحران 
مستقر شده بود و خوشخبتانه با این کار از بروز خسارات 

سنگین جلوگیری شد.
رضوی  خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
اطالعیه  که  داریم  درخواست  هواشناسی  از  کرد:  بیان 
برنامه  تا  کند  صادر  سریعتر  هرچه  را  اخیر  های  بارش 
احتمالی  خسارت  بروز  از  پیشگیری  برای  الزم  ریزی 

انجام گیرد.
تومان  میلیارد   ۲0۴ اخیر  سیل  در  کرد:  اظهار  وی 
خسارت به زیرساخت های استان وارد شد که بیشترین 
میزان خسارت ها مربوط به بخش های کشاورزی، راه، 

شبکه های آب و فاضالب بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی هم در 
ادامه این جلسه گفت: از ابتدای سال زراعی تا به امروز، 
ثبت رسیده که  به  استان  بارش در سطح  میلیمتر   1۹۶
متر  میلیون   ۵00 از  بیش  سازی  ذخیره  آن  ماحصل 

مکعب آب در پشت سدهای بوده است.
نتیجه  در  استان  سد   7 اینکه  بیان  با  عالیی  محمد 
افزود: هنوز ۵0 درصد  پر شده است،  بارش های اخیر 
ظرفیت برخی از سدهای خراسان رضوی مانند تبارک، 
ارداک و طرق خالی است و طبق مدل های هواشناسی 
 30 تا   ۲۵ بین  مشهد  در  آینده  روزه��ای  طی  جهانی، 

میلیمتر بارش خواهیم داشت.
  آمادگی مدیریت شهری

هواشناسی  هشدار  به  اش��اره  با  هم  مشهد  شهردار 
اطالعات  به  توجه  با  گفت:  رو  پیش  های  بارش  درباره 
رضوی،  خراسان  هواشناسی  کل  اداره  از  دریافتی 
شهرداری مشهد برنامه ریزی الزم را در این زمینه انجام 
داده است و جای نگرانی نیست.محمدرضا کالئی افزود: 
با توجه به گسترده بودن ابعاد خسارت سیل در برخی از 
نقاط کشور، ضرورت دارد که از کمک های مردمی برای 
خدمت رسانی به سیل زدگان استفاده شود و شهرداری 

مشهد هم در این زمینه آماده همکاری است.
وی ادامه داد: با توجه به استقبال مردم از طرح کمک 
و  لرستان  گلستان،  های  استان  زدگان  سیل  به  رسانی 
برای  الزم  بسترهای  اجرایی  های  دستگاه  باید  ایالم 
پرورش  و  آموزش  و  کنند  فراهم  را  ها  کمک  این  جذب 
زمینه  این  توانند در  و دیگر دستگاه ها می  بهزیستی  و 

نقش جدی داشته باشند.

هشدار هواشناسی نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر و سیالبی شدن رودخانه ها :

 سیل های بحران زا به مشهد رسید

اگر در نتیجه سهل انگاری برخی دستگاه دولتی، ساخت و ساز غیرمجاز دربستر رودخانه ها انجام گرفته است باید با همکاری دادستانی برخورد شود تا در صورت وقوع سیالب شاهد 
ایجاد خسارت های جبران ناپذیر نباشیم

..

و  صنایع  کمیسیون  عضو   
سازمان  گفت:  مجلس  معادن 
از  یکی  ک��ش��ور  ب����رداری  نقشه 
مراکزی است که می تواند اطالعات ذی قیمتی را برای 
سایر  اختیار  در  سیل  همچون  طبیعی  بالیای  کنترل 
مدیریت  سازمان  طبیعی،  منابع  سازمان  نظیر  ارگانها 

بحران، وزارت نیرو، سازمان آب و . . .  بگذارد.
رمضانعلی سبحانی فر افزود: طبیعی است که امروزه 
با توجه به علم و تکنولوژی، پیش بینی و پیشگیری از 
بخش عمده ای از اتفاقات و حوادث غیرمترقبه نظیر 
زلزله که با استفاده از فناوری های موجود امکان پیش 
الزم،  تدابیر  انجام  برای  مردم  سازی  آماده  و  آن  بینی 
امکان پذیر است. لذا در مباحثی مانند سیل، طوفان 
و سایر بالیای طبیعی به طریق اولی با اطالعات و داده 

هایی که جمع آوری شده است می توان نوع خاک و 
وضعیت اقلیمی منطقه و شرایط زمین را شناسایی نمود 
و براساس داشته ها، مانع بروز مشکالت شد یا تلفات را 

به حداقل رساند.
از  یکی  کشور  ب��رداری  نقشه  سازمان  وی،  گفته  به 
در  را  اطالعات  قبیل  این  تواند  می  که  است  مراکزی 
اختیار سایر ارگانها نظیر سازمان منابع طبیعی، سازمان 
مدیریت بحران، وزارت نیرو، سازمان آب و . . .  بگذارد.

اطالعات  و  ها  داده  به  توجهی  بی  سبزوار  نماینده 
مکانی در مدیریت کالن کشور به ویژه مدیریت بحران 
را به دلیل بی اطالعی مسئولین از وجود این اطالعات 
دانست و افزود: شاید هم مسئولین اطالعات فنی کافی 
در این زمینه ندارند یا به دلیل مشغله فرصت نکرده اند 

از سازمان نقشه بردرای کشور، کسب اطالع کنند.

مشهد  شهر  ش���ورای  عضو 
خیابانی  نام گذاری  گفت:طرح 
به نام استاد شجریان در پایان سال 
۹7 توسط تعدادی از اعضای شورا امضا و پیشنهاد شد.

مسعود  جوان،سید  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
ریاضی عضو شورای شهر مشهد در رابطه با نام گذاری 
نام استاد شجریان گفت: طرح  به  خیابانی در مشهد 
نام گذاری خیابانی به نام استاد شجریان در پایان سال 
13۹7 توسط تعدادی از اعضای شورا امضا و پیشنهاد 
شد. در بخشی از دالیل توجیهی به خدمات شایان توجه 
استاد مهدی شجریان که در طول حیات خود ملقب به 
اّم القرا بود و همچنین فرزندان و نوادگان هنرمند ایشان 
نام گذاری  نام استاد  به  پیشنهاد شده معبری  و  اشاره 
شود.وی تصریح کرد: از سویی درخواست های مردمی 

زیادی در رابطه با نامگذاری خیابانی به نام استاد بزرگ 
آنجا که ما نماینده مردم  از  مهدی شجریان داشتیم و 
هستیم به درخواست ایشان این طرح توسط تعدادی 
از اعضای شورا تدوین شد. امیدواریم پس از تعطیالت 
صحن  به  فرهنگی  کمیسیون  در  آن  طرح  و  ن��وروزی 

علنی مجلس رفته و تصویب شود.
عضو شورای شهر مشهد در پاسخ به این پرسش که آیا 
احتمال دارد با این طرح مخالفت شود گفت: مشکلی 
در رابطه با تصویب این طرح وجود ندارد. اگر طرح به 
خیابانی  است  موظف  شهرداری  برسد،  شورا  تصویب 
را به نام این استاد فرهیخته نام گذاری کند. امیدواریم 
در رابطه با این نام گذاری از سوی برخی خرده گرفته 
نشود همانطور که تاکنون در این رابطه مشکلی پیش 

نیامده است.

و  صنایع  کمیسیون  عضو 
قیمت  گفت:  مجلس  م��ع��ادن 
اینترنت نسبت به سطح درآمد مردم 

در ایران گران است.
حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی درباره قیمت اینترنت در ایران، گفت: 
قیمت اینترنت نسبت به سطح درآمد مردم در ایران گران 
درآمدهای  توسعه یافته  کشورهای  از  بسیاری  در  است 
که  در حالی  ایران است  برابر  متوسط جامعه 10  قشر 

قیمت اینترنت در این کشورها پایین تر است.
شورای  مجلس  در  نیشابور  و  فیروزه  مردم  نماینده 
از  یکی  اینترنت  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  اسالمی 
بسترهای توسعه کشورها به شمار می آید، افزود: گرانی 
اینترنت در ایران یکی از موانع توسعه است و باید با توجه 

به ظرفیت اپراتورهای اینترنت همراه موجود در کشور و 
ایجاد رقابت میان آنها زمینه ارائه خدمات باکیفیت و با 

قیمت مناسب فراهم شود.
باید  همراه  اینترنت  اپراتورهای  اینکه  بیان  با  وی 
اختیار  در  مناسب  هزینه های  با  را  اینترنتی  بسته های 
اساس  بر  ک��رد:  اظهار  دهند،  ق��رار  مصرف کنندگان 
صحبت های مسئوالن این حوزه مقرر شده در یک هزار 
نقطه  وای فای رایگان در اختیار مردم قرار گیرد که تاکنون 

300 منطقه از این طرح اجرایی شده است.
باید  اینکه  بیان  با  دهم  مجلس  در  م��ردم  نماینده 
به صورت عمومی در  اینترنت  فراهم شود که  شرایطی 
اختیار مردم قرار گیرد، خاطرنشان کرد: در صورتی که 
اینترنت با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار گیرد تحول 

عظیمی در مناطق دورافتاده و محروم صورت می گیرد.

تبلیغات  معاونت  همت  ب��ه 
رضوی  ق��دس  آستان  اسالمی 
مسابقه فرهنگی »بهار در بهار« ویژه 
زائران و مجاوران امام هشتم)ع( طراحی و در حرم مطهر 

رضوی برگزار می شود.
راستای سرلوحه  بهار« در  در  »بهار  مسابقه فرهنگی 
قرار دادن پیام های روشن و بنیادین رهبر معظم انقالب 
اسالمی از سوی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس 
بارگاه نورانی امام هشتم)ع(  رضوی طراحی شده و در 

اجرا می شود.
سواالت این مسابقه که از متن کتاب »بهار در بهار« 
تهیه شده است، عالوه بر بیان پیام نوروزی رهبر معظم 
انقالب به مناسبت آغاز سال ۹8، مروری بر بخش های 
سال  چند  طی  ایشان  نوروزی  سخنرانی های  محوری 

اخیر در حرم مطهر رضوی نیز داشته است.
این مسابقه فرهنگی ویژه عموم زائران امام مهربانی ها 
طراحی شده است و عالقه مندان می توانند برای شرکت 
در این مسابقه با مطالعه متن کتاب بهار در بهار به سواالت 

مسابقه پاسخ دهند.
آخرین مهلت شرکت در این مسابقه فرهنگی از زمان 
عالقه مندان  و  است  ماه  یک  مدت  به  کتاب  دریافت 
به  رضوی  قدس  آستان  پورتال  به  مراجعه  با  می توانند 
ارسال  با  سپس  و  دانلود  را  کتاب  فایل   aqr.ir نشانی 
پاسخ به سامانه پیامکی 300080۲۲۲۲ یا صندوق های 
مخصوص مستقر در کیوسک های راهنمای زائر در این 

مسابقه شرکت کنند.
همچنین نتیجه مسابقه فرهنگی بهار در بهار از طریق 

سامانه پیامکی به اطالع برگزیدگان خواهد رسید.

عمومی  رواب��ط  گ��زارش  به 
اداره کل انتقال خون خراسان 
توسط  ارزی��اب��ی  از  ،پ��س  رض��وی 
خراسان  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
استان   ۹۶ سال  آماری  سالنامه  تدوین  در  رضوی 
مورد  آماری  اطالعات  رسمی  مرجع  عنوان  به  که 
پژوهشگران  گیران،  تصمیم   ، ریزان  برنامه  استفاده 
،اجتماعی  اقتصادی  توسعه  های  برنامه  مجریان  و 
،انتقال خون خراسان  و فرهنگی استان قرار گرفت 
های  شاخص  در  عالی  رتبه  کسب  به  موفق  رضوی 

استان گردید. ارزیابی 
انتقال  مدیرکل  اسالمی  حمیدرضا  سید  دکتر 
زحماتوتالش  از  تشکروقدردانی  استان،ضمن  خون 
همت  با  انشاءا...  کرد  کارکنان،ابرازامیدواری  های 

به  بنا  که  سالی  در  کل  اداره  این  کارکنان  واالی 
نام  تولید  رونق  سال  انقالب  معظم  رهبر  فرمایش 
بهبود عملکردوحفظ  و  پیشرفت  ،شاهد  است  گرفته 

باشیم. رتبه عالی کسب شده 

اداره  میراث فرهنگی،  رئیس 
گردشگری  و  دس��ت��ی  صنایع 
مراسم   1۶ ب��رگ��زاری  از  کاشمر 
فرهنگی ورزشی  نوروزگاه در این شهرستان  از ابتدای 

نوروز تا کنون خبر داد.
رضا یوسفی با اشاره به اینکه مراسم نوروزگاه در نقاط 
کنون  تا  گفت:  می شود،  برگزار  شهرستان    مختلف 
استقبال خوبی از سوی مسافران و گردشگران داخلی 
و خارجی از این نوروزگاه ها شده است.یوسفی عنوان 
کرد: هدف از برگزاری این مراسم ها معرفی آداب و رسوم 
و فرهنگ بومی شهرستان و ایجاد شور و نشاط اجتماعی 
است.وی با بیان اینکه طی ایام نوروز شرایط آب و هوا 
شد،  شهرستان   در  نوروزگاه  مراسم  برخی  لغو  سبب 
افزود: همچنین در پی وقوع حادثه تلخ سیالب در شهر 

شیراز و احترام به درگذشتگان و ابراز همدردی با خانواده 
هفته  در  نوروزگاه  های  جشن  مراسم  متوفیان،  های 
گذشته لغو شد. وی تصریح کرد: مراسم فرهنگی و آیین 
سنتی جشن نوروزگاه همه روزه تا پایان تعطیالت نوروزی 
در نقاط مختلف شهرستان و اقامتگاه های بوم گردی 
با حضور گسترده مسافران  و کوهسرخ   بخش مرکزی 
اداره  میراث فرهنگی،  رئیس  برگزار شد.  و گردشگران 
اجرای  گفت:  شهرستان   گردشگری  و  دستی  صنایع 
موسیقی محلی منطقه و بازی های آیینی و بومی محلی 
همچنین  و  سنگ  هفت  و  کشی  طناب  های  رشته  در 
مسابقات ورزشی جام نوروزی در رشته والیبال و وفوتسال 
و فوتبال ، برپایی سیاه چادر عشایری و معرفی و عرضه 
محصوالت صنایع دستی و غذاهای سنتی از جمله برنامه 

های نورزگاه های این شهرستان است که برگزارگردید .

سبحانی فر: 

سازمان نقشه برداری کشور اطالعات ذی قیمتی برای کنترل بالیای طبیعی دارد
نام گذاری خیابانی به نام استاد شجریان مطالبه مردم است

گرمابی:

گرانی اینترنت در ایران یکی از موانع توسعه است
با میزبانی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی صورت می گیرد؛

برگزاری مسابقه فرهنگی »بهار در بهار« در بارگاه منور امام هشتم)ع(
انتقال خون خراسان رضوی موفق به کسب رتبه عالی در شاخص های 

ارزیابی استان گردید
برپایی 16 مراسم فرهنگی ورزشی  نوروزگاه در شهرستان کاشمر 

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی گفت: 
خراسان رضوی دارای بیشترین مراجعه کنندگان 
نزاع عددی در کشور است؛ همچنین میزان این 

نزاع ها در شهر مشهد بیشتر است.
رابطه  در  حجازی  آریا  سید  ایسنا  گزارش  به 
ارائه  قانونی  پزشکی  سازمان  در  که  خدماتی  با 
سازمانی  قانونی،  پزشکی  کرد:  اظهار  می شود، 
تخصصی و کارشناسی در دستگاه قضایی است 
و به واسطه اهمیت کار خود، چه پیش از انقالب 
در  ویژه  کارشناسی  به عنوان  آن،  از  پس  چه  و 
فعالیت  و  شده  توجه  آن  به  قضایی  دستگاه 
به  توسعه ای  ُبعد  از  بخواهیم  اگ��ر  می کند. 
این  که  آنجا  از  بنگریم،  قانونی  پزشکی  ساختار 
می کند  پیدا  حضور  خاصی  شرایط  در  سازمان، 
رفته  دنیا  از  که  باشد  فردی  امانت دار  بایستی  و 
منجر  که  داشته  خاصی  شرایط  بنابراین  است، 
پزشکی  سازمان  برای  مشکالت  برخی  ایجاد  به 

قانونی شده است.
داشتن  بدون  توسعه ای،  زمینه  در  افزود:  وی 
فعالیت هایمان  دنیا  روز  تکنولوژی  و  دان��ش 
امانت پذیر نخواهد بود. پزشکی قانونی در پیش 
نداشت  گسترده ای  فعالیت  آنچنان  انقالب،  از 
معتمد«  »پزشکان  عنوان  با  آن  شکل گیری  و 
شد.  پی ریزی  دادگستری  نوین  سیتم  با  تقریبًا 
به  معتمد  پزشک  که  دادگستری  ساختار  در 
و  شد  بیشتر  نیاز  احساس  مرور  به  آمد  وجود 
همچنین  شد.  تأسیس  کشور  در  کلی  اداره 
ایجاد  استان ها  مراکز  در  نیز  ادارات  یک سری 

از  پس  اینکه  تا  ماند  باقی  حد  همین  در  و  شد 
سال  در  اسالمی  مجازات  قانون  بحث  انقالب، 
قانونی  پزشک  کار  به  را  چندان  دو  نیاز    13۶8
 137۲ سال  در  تا  شد  مقدمه ای  و  کرد  ایجاد 

سازمان پزشکی قانونی ایجاد شود.
اطالعاتی  بانک  ایرانیان؛  هویت  ژنتیک  بانک   

بسیار نوین در دنیا
 ۲1 به  نزدیک  ام��روز  داد:  ادام��ه  حجازی 
استان  شهرستان های  سطح  در  فعال  مرکز 
پزشکی  حوزه  که  داشت  توجه  باید  دارد.  وجود 
بتواند  تا  دارد  نیاز  روز  تکنولوژی  به  قانونی 
اقدامات خود را به خوبی انجام دهد. تکنولوژی 
در  هم  و  مشهد  شهر  در  هم  حوزه  این  در  روز 
برای  استان وجود دارد.  شهرستان های کوچک 
دارای  ما  قانونی  پزشکی  در  سم شناسی  نمونه 
حوزه  در  همچنین  است.  دستگاه ها  به روزترین 
ژنتیک قانونی که دانش روزی در دنیا محسوب 
بانک  ایرانیان یک  بانک ژنتیک هویت  می شود. 

اطالعاتی بسیار نوین و به روز در دنیا است.
و  قانونی  پزشک  زمینه  در  کرد:  تشریح  وی 
به  نیاز  حوزه  این  در  آزمایش ها  یکسری  انجام 
خارج از استان یا خارج از کشور نداریم. اگرچه 
درواقع  داشته،  تأثیر  ما  عملکرد  در  تحریم،  که 
تأمین  در  ما  برای  را  مشکالتی  قیمت،  افزایش 
کرده؛  ایجاد  و...  نیاز  مورد  قطعات  اولیه  مواد 
چراکه با هزینه بری همراه است. از سویی دیگر 
تا  هستند  کارآمد  و  تکنسین  که  افرادی  به  نیاز 
کنند  به روز  پیوسته  را  دستگاه ها  این  بتوانند 

تحریم ها  تاکنون  هرچند  می شود.  احساس 
تأثیری  قانونی  پزشکی  فعالیت های  حوزه  در 
چه  آینده  در  ببینیم  باید  اما  اس��ت،  نداشته 

وضعیتی پیش می آید.
پزشکی  نیاز  مورد  مواد  همه  داخلی  تولید   

قانونی مقرون به صرفه نیست
به  اش��اره  با  استان  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
اینکه  ب��رای  ک��رد:  خاطرنشان  تحریم ها  تأثیر 
قانونی  پزشکی  حوزه  در  آسیبی  تحریم ها  از 
داخل  در  نیاز  مورد  محصوالت  بایستی  نبینیم 
پژوهش محور  ساختار  همچنین  ش��ود،  تولید 
دسترس  در  نیازمان  مورد  مواد  تا  یابد  توسعه 
مرکز  دارای  قانونی  پزشکی   راستا  این  در  باشد. 
شرکت های  از  یک سری  با  که  است  تحقیقاتی 
از  ی��ک س��ری  ت��ا  دارد  ق���رارداد  دانش بنیان، 
برای  همزمان  شود.  تولید  نیاز  مورد  محصوالت 
مشهد  قانونی  ژنتیک  تحقیقات  مرکز  تأسیس 
داشت  توجه  باید  هستیم.  رایزنی هایی  درحال 
تولیداتی که برای پزشکی  قانونی انجام می شود 
در  که  موادی  تولید  زیرا  است؛  هزینه بر  بسیار 
سطح کالن به فروش نمی رسند، مقرون به صرفه 
که  موادی  از  برخی  شده  تالش  اگرچه  نیست. 
تولید آن آسانتر است  و  هزینه بری کمتری دارد 
با وجود  نمی توانیم  ما  اما  تولید شود،  در کشور 
مشکالت موجود، همه مواد مورد نیاز خود را در 

کشور تولید کنیم.
به دلیل  خودکشی  آمارهای  ارائه  محدودیت   

جلوگیری از جنبه های تشویقی است

م��وارد،  برخی  »در  اینکه  بیان  با  حجازی 
مجوزهای دسترسی به آمار کمیته اطالع رسانی 
می شود«،  محدود  قانونی  پزشکی  سازمان 
آمارها،  از  برخی  محدودشدن  ک��رد:  تشریح 
یا  آموزشی  جنبه های  از  جلوگیری  به دلیل 
و  آمارها  برخی  ارائه  گاهی  است.  آن  تشویقی 
گوناگون  منطقه های  در  آن  کاهش  یا  افزایش 
صورتی  در  ام��ا  ب��وده،  بیشتر  یا  کمتر  کشور 
را  آمار  باشد  به همراه نداشته  تنش های سیاسی 
اعالم می کنیم  که  زمانی  ارائه می دهند. چراکه 
خودکشی  نرخ  باالترین  دارای  شهرستان  فالن 
است، تنشی ایجاد می شود که چرا این موضوع 

مطرح شده است؟ 
  خراسان رضوی دارای بیشترین میزان مراجعات 

نزاع در کشور
نزاع  هزار   7۶ »تعداد  اینکه  بیان  با  حجازی 
گفت:  داشتیم«  خ��راس��ان رض��وی  استان  در 
خراسان رضوی دارای بیشترین مراجعه کنندگان 
میزان  همچنین  است.  کشور  در  عددی  نزاع 
باید  است.  بیشتر  مشهد  شهر  در  نزاع ها  این 
معایناتی  مرکز  دو  دارای  ما  که  داش��ت  توجه 
پزشکی قانونی هستیم که یکی در شرق مشهد، 
بولوار  در غرب مشهد،  و دیگری  راه آهن  میدان 
مراجعه کنندگان  بیشتر  معموال  است.  وکیل آباد 
تصادفات  در  مصدومان  وکیل آباد،  شعبه  به 
است  نزاع  با  غلبه  شرق،  واحد  در  اما  هستند، 
باالی  تراکم  علت  به  نیز  آن  از  ناشی  صدمات  و 

جمعیت در این بخش از شهر است.

شهردار مشهد گفت: حوزه فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری وظیفه ای جز تنظیم و بهبود رابطه بین 

مدیریت شهری و مردم ندارد.
معارفه  و  تکریم  مراسم  در  کالئی  رضا  محمد 
معاونان فرهنگی سابق و جدید شهرداری مشهد 
شهرداری  فرهنگی  اجتماعی-  سازمان  اف��زود: 
از حوزه های مستقل شهرداری نیست و در تمام 

فعالیتهای مدیریت شهری حضور دارد.
های  حوزه  مهمترین  از  را  فرهنگی  حوزه  وی 
برای  ک��رد:  اضافه  و  برشمرد  مشهد  شهرداری 
زندگی شهری  بخشهای مختلف  در  رفتار  اصالح 
نظیر ترافیک باید سازمان اجتماعی و فرهنگی با 
فرهنگ سازی، اطالع رسانی و سایر اقدامات ورود 
و در تمام وظایف شهرداری که با مردم مرتبط است 

ایفای نقش کند.
شهردار مشهد گفت: حتی از یک ظرفیت برای 
تقویت رابطه مردم و مدیریت شهری نباید گذشت 
چون بیش از ۹۵ درصد پروژه های شهری مرتبط با 
مردم است پس خواست مردم و شناخت رفتارهای 
مردم، معرفی مدیریت شهری و راهبردهای اصلی 
مدیریت شهری به مردم و شناخت مدل عملکردی 
مدیران شهری نقش مهمی در رابطه بین مردم و 

مدیریت شهری دارد.
کالئی افزود: برای تحقق شهر امید و زندگی باید 
مردم را درگیر و با ذی نفعان و گروههای مردم نهاد 

گفت و گو کرد.
مهمترین  از  دقیق  برنامه  داد:  ادام���ه  وی 
رویکردهای سازمان فرهنگی- اجتماعی شهرداری 
مشهد است و این سازمان باید منظم ترین برنامه 

راهبردی را داشته باشد تا اهداف برنامه عملیاتی 
13۹7 تا 1۴00 شهرداری مشهد محقق شود.

 نقشه راه مدیریت جدید، اجرای برنامه عملیاتی 
97-1400 شهرداری درحوزه فرهنگی است

اجتماعی،  سازمان  رئیس  و  شهردار  معاون 
مشهد  شهرداری  زیارت  امور  و  ورزشی  فرهنگی، 
برنامه  اج��رای  جدید،  مدیریت  راه  نقشه  گفت: 
عملیاتی ۹7-1۴00 شهرداری در حوزه فرهنگی 

است
اینکه حضور در  به  با اشاره  امروز  مهدی زارعی 
بدنه شهرداری مشهد در کسوت یک خادم توفیقی 
داشته  ارزان��ی  من  به  مهربان  خداوند  که  است 
است، افزود: حوزه فرهنگی بسیار بزرگ و سنگین 
است که امیدوارم با یاری خدا و توجهات حضرت 
رضا)ع( درکنار همکاری سایر حوزه ها و همکارانم 

در این مسیر عملکرد خوبی داشته باشیم.
را در  ما  تکلیف  وی اضافه کرد: شهردار مشهد 
شهروندی  فرهنگ  ترویج  و  ارتقا  حکم،  اعطای 
عنوان و برآن تاکید دارند که تمام تالشمان را برای 
اجرایی شدن این خواسته ها که نقشه راه آن برنامه 
خواهیم  بکار  بود  خواهد   1۴00-۹7 عملیاتی 
آن  در  آنچه  دقیق  برنامه ریزی  با  بتوانیم  تا  بست 

برنامه ترسیم شده را اجرایی کنیم.
این مسیر،  ادامه داد: راز موفقیت ما در  زارعی 
قرار گرفتن کنار مردم و گفتگو با مردم است و هر 
بار که این اتفاق بیفتد شاهد موفقیت خواهیم بود.

  حوزه فرهنگی شهرداری مشهد پتانسیل بسیار 
مناسبی دارد 

در ادامه این مراسم هادی بختیاری، رئیس سابق 

سازمان اجتماعی فرهنگی، ورزشی و امور زیارت 
کردن  خدمت  اینکه  بیان  با  نیز  مشهد  شهرداری 
در کنار مضجع شریف حضرت رضا)ع( افتخاری 
بود که نصیبم شده بود، اظهارکرد: حوزه فرهنگی 
شهرداری مشهد پتانسیل بسیار مناسبی دارد که 
در این حوزه می توان اقدامات موثر و تاثیرگذاری 

در شهر انجام داد.
حوزه  در  فعالیت  ماه   18 مدت  در  اف��زود:  وی 
مناسبی  اقدامات  کردیم  تالش  فرهنگی  معاونت 
انجام شود و امیدواریم در آینده نیز شاهد روزهای 

بهتری برای این حوزه باشیم.
بختیاری ادامه داد: برخی مسئله ها برای ادامه 
حوزه  در  ها  فعالیت  تا  شود  مشخص  باید  راه 
بیشتر  سرعت  و  توان  تمام  با  فرهنگی  اجتماعی 
پیش رود که این موضوع به حمایت ویژه از سوی 

شهردار و اعضای شورای شهر نیاز دارد.
 حمایت های شورا همچنان همراه معاون فرهنگی 

شهردار مشهد
شورای  رئیس  نایب  م��وح��دی زاده،  حمیدرضا 
از  تقدیر  با  مراسم  این  ادامه  در  نیز  مشهد  شهر 
تالش های هادی بختیاری گفت: امیدواریم دوره 
مدیریت جدید این سازمان نیز همچون سال قبل و 
سنوات پیشین منشاء خدمات و آثار نیکی در حوزه 

فرهنگ و فرهنگ شهرنشینی باشد.
سازمان  رئیس  انتصاب  حکم  به  اش��اره  با  وی 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد تصریح کرد: 
در این حکم به چندین نکته مهم از سوی شهردار 
تاکید شده است که از جمله آن می توان به تاکید بر 
بهره گیری و برخورداری از خرد جمعی اشاره کرد.

وی اضافه کرد: لذا پرهیز از تکروی و همچنین 
باید مورد توجه قرار بگیرد  توجه ویژه خردجمعی 
از  اعم  مختلفی،  های  طرف  با  شهرداری  زی��را 
که  شهروندانی  و  س��از  و  ساخت  ح��وزه  فعاالن 
عوارض پرداخت می کنند، در ارتباط است که باید 
فرهنگی  اقدامات  با  ذی نفعان  تمامی  مشارکت 

افزایش پیدا کند.
 نشاط اجتماعی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی 
شهر مشهد نیز در این مراسم گفت: ایجاد نشاط 
زمان  در  امید  لیست  های  برنامه  از  اجتماعی 

انتخابات بود.
 ۹8 س��ال  ب��ودج��ه  در  اف���زود:  گندمی  بتول 
ریال  میلیارد  و ۴30  هزار  مبلغ  مشهد  شهرداری 
اعتبار به حوزه فرهنگی اختصاص یافته است که 
این میزان در سال گذشته حدود ۹00 میلیارد ریال 

بود.
وی اضافه کرد: به عنوان جریان اصالحات وعده 
باید  آنها  تحقق  برای  که  ایم  داده  مردم  به  هایی 
بیشتر تالش شود و باید با استفاده از خرد جمعی 

در این مسیر موفق شویم.
زارعی  مهدی  حکمی  قرائت  با  مراسم  این  در 
سازمان  رئیس  و  شهردار  معاون  عنوان  به  کالت 
زی��ارت  ام��ور  و  ورزش��ی  اجتماعی،  فرهنگی- 
هادی  خدمات  از  و  معرفی  مشهد  ش��ه��رداری 

بختیاری معاون پیشین قدردانی شد.
هادی  حکمی  طی  مشهد  شهردار  همچنین 
فرهنگ  ام��ور  در  مشاور  عنوان  به  را  بختیاری 

شهروندی شهرداری مشهد منصوب کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی:

خراسان رضوی دارای بیشترین میزان مراجعات نزاع در کشور
بهبود رابطه مدیریت شهری ومردم تنها وظیفه بخش فرهنگی 

شهرداری است خبرخبر خبرخبر
خبر

ق��ائ��م م��ق��ام ت��ول��ی��ت آس��ت��ان ق���دس رض��وی 
گفت:آستان قدس رضوی به زودی توانایی تأمین 

صد درصدی نیاز داروی هموفیلی کشور را دارد
فاطمی  سیدرضا  مهر،  خبرگزاری  گ��زارش  به   
تولیت  معارفه  و  تکریم  مراسم  در  شنبه  بعدازظهر 
مطهر  حرم  والیت  تاالر  در  رضوی  قدس  آستان 
دانش  محصوالت  توسعه  در  کرد:  اظهار  رضوی 
به طوری که  شده  انجام  اساسی  اقدامات  بنیان 
تأمین  توانایی  رض��وی  ق��دس  آستان  زودی  به 
را  کشور  هموفیلی  داروی  کامل  نیاز  صددرصدی 

دارد.
وی افزود: در سال ۹۴ تعداد شرکت های زیان ده 
آستان قدس 1۴ عدد بوده در حالی که امروز تنها 
یک شرکت زیان ده وجود دارد و سود شرکت های 
شده  برابر  پنج   ،۹۴ سال  به  نسبت  قدس  آستان 

است.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: 
در راستای تسهیل امر زیارت، زائر شهر و زائرسرای 
رضوی با ظرفیت اسکان روزانه بیش از 1۲ هزار زائر 
احداث شد، همچنین طی سه سال اخیر شرایط 
تشرف بیش از یک میلیون زائر زیارت اولی به حرم 

مطهر رضوی فراهم شد.
در  زائ���ران  از  پذیرایی  میزان  ک��رد:  بیان  وی 
افزایش  برابر  نیم  و  میهمانسرای حضرت حدود ۲ 
حرم  در  فرهنگی  فعالیت های  و  اس��ت  یافته 
صورت  به  غیرایرانی  و  ایرانی  زائ��ران  برای  مطهر 

اقدامات  همچنین  و  داشته  افزایش  چشم گیری 
رواق ها  و  صحن ها  توسعه  راستای  در  گسترده ای 

انجام شده است.
وی گفت: در حوزه محرومیت زدایی ۲۴7 پروژه 
شد،  اجرایی  محروم  دهستان های  در  زیرساختی 
۹8 هزار نفر از محرومان کشور از خدمات پزشکی 
رایگان آستان قدس بهره مند شدند و همچنین در 
حوادث طبیعی همچون زلزله و سیل آستان قدس 
شتافته  دیده  حادثه  هموطنان  کمک  به  رضوی 

است.
پردیس های  احداث  کرد:  تصریح  امین  فاطمی 
باغ  دانشجویی،  مجتمع  توانا،  )ع(،  رضا  ام��ام 
امام  ماهواره ای  اندازی شبکه  راه  اردوگاه خاتون، 
رضوی،  اسالمی  علوم  دانشگاه  توسعه  )ع(،  رضا 
دینی  مبلغان  اعزام  و  رضوی  مشاوره  مرکز  افتتاح 
به بسیاری از کشورهای اسالمی از دیگر اقدامات 
آستان قدس رضوی طی سه سال اخیر بوده است

تامین صددرصدی داروی هموفیلی 
کشور توسط آستان قدس
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تکتم دستاربندان از مشهد به عنوان ستاره جدید 
این روزهای دوومیدانی ایران در بخش بانوان معرفی 
شده که برای اولین بار این فرصت را در اختیار دارد 
تا در مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگ ساالن آسیا 

در دوحه روی پیست برود.
تکتم دستاربندان به همراه حسن تفتیان، دوندگان 
خراسانی حاضر در رقابت های قهرمانی دوومیدانی 
آسیا خواهند بود و این درحالی است که دختر جوان 
مشهدی برای نخستین بار در چنین میدان بزرگی و 
در رده بزرگ ساالن با بهترین ورزشکاران قاره کهن به 

رقابت می پردازد.
ای��ن م��اده را  با وج��ود سن وس��ال ک��م، رک��ورد  او 
شکست و حاال برای اولین بار این فرصت را در اختیار 
دارد تا در مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگ ساالن 

آسیا در دوحه روی پیست برود.
راه  در  ملی  تیم  انتخابی  دوومیدانی  مسابقات 
با  قطر،  در  آسیا  قهرمانی  های  رقابت  در  حضور 
دختر  دستاربندان،  تکتم  بود.  همراه  ویژه  اتفاقی 
شد  موفق  متر   800 ماده  در  مشهدی  ساله  هجده 
رکورد  م��اده،  این  نخست  عنوان  کسب  بر  ع��الوه 

جوانان و بزرگ ساالن ایران را بهبود بخشد.
بین  دوومیدانی  مسابقات  در  قبل  هفته  چند 
المللی داخل سالن تهران نیز، دستاربندان با رکورد 
به  ثانیه نسبت  با فاصله ۴8 صدم  8۶.1۴:۲ دقیقه 
نفر اول از هند، برنز گرفت؛ اما در انتخابی تیم ملی 
رکورد ۶۹.11:۲ دقیقه را ثبت کرد و پس از 10 ماه 
از رکوردشکنی ساجده فانی، دیگر ورزشکار مشهدی 
در ماده 800 متر در خرداد ۹7، موفق به بهبود این 

رکورد شد.
و  خ��ود  جدید  تجربه  درب��اره  دستاربندان  تکتم 
مسابقاتی که پیش رو دارد، اظهار کرد: بابت این اتفاق 
و حضورم در مسابقات قهرمانی آسیا بی اندازه خوش 
حالم و هنوز برای خودم هم باورکردنی نیست که برای 
شده ام،  انتخاب  آسیا  ساالن  بزرگ  سطح  در  رقابت 

اما این موفقیت دریچه جدیدی در 
زندگی ورزشی من باز می کند.

را  موفقیت  این  داد:  ادام��ه  او 
پدر  مدیون زحمات و حمایت های 
حمیده  پرتالشم  مربی  و  مادرم  و 

جوان هستم. 
ان��رژی  م��ن  ب��ه  همیشه  آن ه���ا 

داده اند و همواره کنارم بوده اند.
کرد:  بیان  مشهد  دونده  بانوی 
داشت،  خواهم  هدف   ۲ قطر  در 

دهم  ارتقا  را  ایران  رکورد  دیگر  بار  بتوانم  اینکه  یکی 
در  شوم.  نزدیک  مدال  به  ممکن  حد  تا  دیگری،  و 
قطر فرصت تازه ای برای یادگیری در اختیار دارم و 
را  تجربه  بیشترین  میدانی  چنین  از  بتوانم  امیدوارم 

کسب کنم.
اخیر  ه��ای  م��اه  در  اینکه  بیان  با  دستاربندان 
گذاشته  سر  پشت  را  گیری  نفس  و  سخت  تمرینات 
ایمان  خودم  به  دشوار،  شرایط  این  با  کرد:  تصریح 
می شکنم  را  ای��ران  رک��ورد  که  می دانستم  و  داشتم 
بارها  دهم.  انجام  را  کار  این  هم  باز  می خواهم  و 
این  و  ک��رده ام  تالش  دوب��اره  و  خ��ورده ام  شکست 
زندگی یک ورزشکار است. ده ها و صدها  از  بخشی 
بار شکست برای یک پیروزی و این آینده را می سازد 

و من به آن امیدوار هستم.
در  رقبایش  درب��اره  دستاربندان 
مسابقات بزرگساالن آسیا اظهار کرد: 
در  آسیا  قهرمانی  متر   800 ماده  در 
ژاپن  و  هند  چین،  از  حریفانی  قطر 
سخت  برایم  را  کار  که  داشت  خواهم 
فدراسیون  از  دارد  جا  اما  می کنند، 
دوومیدانی و آقایان کیهانی و رضایی 
قدردانی  ب��وده ان��د،  من  حامی  که 
رکورد  یک  خلق  با  می خواهم  کنم. 

کشورم  برای  بتوانم  و  کنم  خوشحال  را  همه  جدید 
افتخارآفرینی کنم.

انتخابی  رقابت های  در  خراسانی  بانوان  درخشش    
تیم ملی

رقابت های  در  نیز  خراسانی  دختران  دیگر  اما 
انتخابی تیم ملی بزر گ ساالن درخشیدند و در ماده 
و ۲۵ صدم  ثانیه  با زمان ۲۵  فائزه نسایی  ۲00 متر 
ثانیه عنوان نخست را کسب کرد و در ماده 100 متر 

نیز اولی خود را به ثبت رساند.
عنوان  به  سیفی  جمیله  بامانع  متر   ۴00 ماده  در 
دومی دست یافت. حدیث رئوف نیز موفق شد رکورد 
با زمان 11دقیقه و ۲8  و  به ثبت برساند  را  جدیدی 
صدم ثانیه عنوان قهرمانی ماده 3000 متر ِ را از آن 

را  جوانان  ملی  رک��ورد  و  کند  خود 
ارتقا دهد.

تیغ،  جهان  بهاره  این  از  پیش 
زمان  با  نیز  مشهدی،  دیگردونده 
اردیبهشت  در  ۲1ثانیه  و  1۲دقیقه 
اختیار  در  را  کشور  رک��ورد   ۹7 ماه 

داشت.
سمیرا  م��ت��ر   3000 م���اده  در 
دومی  سکوی  روی  بر  نیز  خداترس 
ایستاد. در 100 متر بامانع نیز فائزه 

آشورپور و الهه سیفی به عناوین دوم و سوم رسیدند. در 
ماده 800 متر که تکتم دستاربندان با زمان ۲ دقیقه و 
11 ثانیه و ۶۹ صدم ثانیه از خط پایان عبور کرد و رکورد 
جدید ملی جوانان و بزرگ ساالن را به نام خود ثبت 
کرد، ساجده فانی، دیگر دونده مشهدی، نیز با زمان 

حدود ۴ ثانیه بیشتر در رده سوم جای گرفت.
به  اع��زام  ب��رای  رکوردگیری  مرحله  آخرین  در 
نماینده  تنها  نسایی  فائزه  آسیا  قهرمانی  مسابقات 
یک  هیچ  که  بود  ملی  تیم  به  شده  دعوت  مشهدی 
در  حضور  ورودی  رکورد  مرحله  این  در  دختران  از 

مسابقات قهرمانی آسیا در قطر را کسب نکردند.
به این ترتیب مهسا میرزا طبیبی در پرش با نیزه و تکتم 
دستاربندان در 800 متر، نمایندگان ایران در مسابقات 
بود؛  خواهند  قطر  در  آسیا  قهرمانی 
مگر اینکه کمیته فنی تصمیم دیگری 

در این زمینه اتخاذ کند.
به  مشهدی  دخ��ت��ران  درخ��ش��ش 
همین جا ختم نمی شود و در روزهای 
فاطمه  سیده  نیز   ۹7 س��ال  پایانی 
متر   ۲000 م��اده  در  شادکام  سیما 
بامانع توانست در رقابت های قهرمانی 
نوجوانان آسیا در هنگ کنگ به مدال 

برنز دست یابد.

رئیس کمیته اسکان ستاد خدمات سفر و سرپرست 
معاونت گردشگری خراسان رضوی از اسکان بیش از 

7.۴ میلیون نفرشب اقامت در استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی 
یوسف  رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
با اعالم این خبر افزود: بر اساس گزارش  بیدخوری 
آماری ستاد خدمات سفر از ۲۵ اسفند تا 1۵ فروردین 
شب  نفر  و۲۹۵   هزار  و۴3۹  میلیون   7 تعداد   ،۹8

اقامت در خراسان رضوی ثبت شده اند. 
نفر   31 و  ه��زار   78 و  میلیون   7 داد:  ادام��ه  وی 
در  نفر   ۲۶۴ و  ه��زار   3۶1 و  مشهد  در  اقامت  شب 

شهرستان های خراسان رضوی اقامت داشته اند.
رئیس کمیته اسکان ستاد خدمات سفر و سرپرست 
معاونت گردشگری خراسان رضوی تصریح کرد: تعداد 
7 هزار و ۶8۴  بازدید نظارتی از تاسیسات گردشگری 

استان انجام شده است.
استان  اقامت  اشغال  نرخ  مانگین  داد:  ادامه  وی 
طی این مدت ۶1 درصد و نرخ اشغال اقامت مشهد 

7۲درصد است.
 ثبت 71 میلیون اقامت شبانه طی ایام نوروز در کشور

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری گفت: 71 میلیون اقامت شبانه در 

ایام نوروز تا 1۴ فروردین به ثبت رسیده است.
ولی تیموری در خصوص مشترک سازی مراسم نوروز 
گفت: نوروز به عنوان یک فرهنگ مشترک در سازمان 
یونسکو ثبت شده است و کشور هایی که عضو پرونده 
نوروز هستند با هدف رساندن نوروز به نسل های آینده 

و تبادالت فرهنگی در این مسیر قرار گرفته اند.
سازی  مشترک  برنامه های  این  داد:  ادام��ه  وی 
فرهنگی با کشور های ترکمنستان، افغانستان، ترکیه 
و  بین چند کشور  به شکل های مشترک  آذربایجان  و 
یا دوجانبه اجرا شده اند. هدف از انجام این برنامه ها 
بین  ارتباط  ودیرینگی  ارتباط  حفظ  و  دادن  نشان 

ملت ها است.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
به  پرداختن  کرد:  مطرح  کشور  گردشگری  و  دستی 
گردشگری در میان این برنامه ها مقش بسیار مهمی 
را ایفا می کند؛ چرا که نتیجه مطرح کردن پرونده ای و 
بررسی آن از لحاظ تاریخی، شروع کننده رفت و آمد ها 

و تبادالت خواهد بود.

برنامه هایی  برگزاری  با  بنابراین  اف��زود:  تیموری 
بیشتر کردن  به دنبال  ما  نوروزگاه های مشترک  چون 
رفت و آمد، تعامل و تبادل بین ملت هایی که در پرونده 
نوروز وجه های مشترکی دارند بیش از پیش گسترش 

یابد و روابط بین کشور ها را مطلوب سازد.
در  رواب��ط  کردن  بیشتر  با  کرد:  نشان  خاطر  وی 
حوزه های فرهنگی و... باعث رونق بخشیدن به روابط 
نیز خواهد شد؛ رونق  بین کشور ها در دیگر حوزه ها 
فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  توریستی،  حوزه های 
نیز نتیجه همین تبادالت و تعامالت فرهنگی خواهد 

بود.
کشور  فرهنگی  میراث  سازمان  گردشگری  معاون 
بسیار  کمک  فرهنگی  تبادالت  بنابراین  کرد:  اظهار 
که  نقاطی  خصوصا  و  سیاسی  رواب���ط  به  خوبی 
حساسیت بیشتری رو آن ها بوده است، خواهد کرد؛ 
این همان نقش دیپلماسی گردشگری بوده که همواره 

مورد تاکید ماست.
با  کشور ها  برخی  که  ام��روزه  کرد:  بیان  تیموری 
جامعه  در  را  کشور  کردن  منزوی  قصد  تحریم هایی 
بین المللی دارند، برنامه هایی از این دست می تواند 
تحریم ها و بایکوت ها را بشکند و محدودیت ها را از بین 
ببرد.بنابراین تبادالت فرهنگی به عنوان یک کاتالیزگر 
نقش بسیار مهمی در بهبود روابط بین المللی کشور ها 

خواهد داشت.
ادامه  داخلی  گردشگران  تعداد  خصوص  در  وی 
ثبت  به  فروردین   1۴ تا  که  آماری  به  توجه  با  داد: 
رسیده است، حدود 71 میلیون اقامت شبانه در ایام 

معنای  به  شبانه  اقامت  داشته ایم؛  کشور  در  نوروز 
 07/۴ ح��دودا  با  تعداد  این  نیست.  نفرات  تعداد 
درصد رشد گردشگری نسبت به سال گذشته را نشان 

می دهد.
کشور  فرهنگی  میراث  سازمان  گردشگری  معاون 
نوروز شاهد رشد  اول تعطیالت  مطرح کرد: روز های 
رشد  نرخ  این  که  بوده ایم  گردشگری  درص��دی   ۲1
تعداد  یافت.  نامساعد شدن هوا کاهش  با  رفته  رفته 
کاهش  تعطیالت  اوایل  به  نسبت  نوروزی  سفر های 
چشم گیری نداشت که اگر شرایط آب و هوایی مساعد 
می ماند، رشد گردشگری در کشور با نرخی حدودا ۲۵ 

درصد به ثبت می رسید.
مشکالت  همه  علی رغم  ک��رد:  اضافه  تیموری 
کشور  در  اقامت ها  ماندگاری  امسال  آب و ه��وای��ی 
بنابراین  داشت.  افزایش  درصد   ۴ حدودا  نرخی  با 
فشار های اقتصادی و دیگر مسائل باعث نشد که سفر 
به عنوان یک تفریح در زندگی خانواده ها کم رنگ تر 
شاهد  تعطیالت  اول  روز   ۶ در  شد:  یادآور  شود.وی 
افزایش 31 درصدی گردشگری خارجی در کشور بوده 
ایم که این نرخ حدودا برابر با حضور بیش از 1۲00 
گردشگر خارجی بوده است. این آمار نشان دهنده آن 
است که مردم به دور از فشار های سیاسی و... به دنبال 

ایجاد تبادل، تعامل و شناخت هستند.
پس  رضوی  خراسان  مسافران  به  ریال  میلیون   163

داده شد
هم چنین مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خراسان رضوی گفت: پس از رسیدگی به 

شکایت مسافران در این استان از طریق شماره تلفن 
 1۶3 مسافرتی  خدمات  بر  نظارت  سامانه   0۹۶۲۹

میلیون ریال به مسافران شاکی پس داده شد.
ابوالفضل مکرمی فر افزود: از ۲۵ اسفند سال ۹7 
تا 1۵ فروردین ماه کنونی ۶1 فقره شکایت از طریق 
اقداماتی  راستا  این  در  و  دریافت  شده  یاد  سامانه 
به  ب��ازرس  اع��زام  شاکی،  با  تلفنی  مذاکره  همچون 
محل، برخورد با واحد متخلف، اخذ رضایت شاکی و 

ثبت در سامانه ملی 0۹۶۲۹ انجام شد. 
میلیون  حدود 1۶3  ارتباط  این  در  داد:  ادامه  وی 
ریال بابت اضافه دریافتی از شاکیان به آنان برگشت 
داده شد و با واحدهای متخلف نیز برخورد نظارتی و 

قانونی الزم صورت گرفت. 
تلفن  شماره  با  سفر  خدمات  بر  نظارت  سامانه 
عرضه  نحوه  با  مرتبط  شکایات  و  مشکالت   0۹۶۲۹
خدمات به گردشگران در زمینه های مختلف سفر را به 

صورت شبانه روزی بررسی می کند. 
طریق  از  نوروزی  مسافر   604 و  هزار   427 جابجایی 

فرودگاه مشهد
فرودگاههای خراسان رضوی گفت: ۴۲7  مدیرکل 
هزار و ۶0۴ مسافر از ۲7 اسفند ۹7 تا 1۵ فروردین ماه 
المللی شهید هاشمی  بین  از طریق فرودگاه  کنونی 

نژاد مشهد جا به جا شدند.
محمد باقر قاسم زاده روز گذشته با اعالم این خبر 
افزود: جا به جایی این تعداد مسافر توسط دو هزار و 

۹3۶ پرواز انجام شد.
وی ادامه داد:از این تعداد مسافر، 3۵7 هزار و ۴۲۵ 
نفر در داخل کشور جا به جا شدند و بقیه، مسافران 

ورودی و خروجی پروازهای خارجی بودند.
در  گفت:  رضوی  خراسان  فرودگاههای  مدیرکل 
تعداد  هم  امسال  ن��وروزی  تعطیالت  طی  مجموع 
این فرودگاه در مقایسه  پروازها و هم تعداد مسافران 
با مدت مشابه پارسال ۲0 درصد کاهش داشته است.

اقدامات  شده  یاد  مدت  طی  اف��زود:  زاده  قاسم 
و  نشاط  به  منجر  فرودگاه  این  در  بهار  از  استقبال 
به  را  عمومی  رضایت  و  بود  شده  مسافران  شادابی 

همراه داشت.
از ۲۵ اسفند ماه سال ۹7 تا پانزدهم فروردین ماه 
کنونی بیش از 1۴ میلیون و300 هزار زائر و مسافر به 
استان خراسان رضوی سفر کرده اند و ساالنه بیش از 
10 میلیون مسافر، زائر و گردشگر داخلی و خارجی 
مشهد  نژاد  هاشمی  شهید  المللی  بین  فرودگاه  در 
پذیرش می شوند و این فرودگاه سالیانه محل نشست 

و برخاست بیش از 7۵ هزار پرواز است.

تکتم دستاربندان آماده حضور در تورنمنت بین المللی قهرمانی آسیا

بانوی دونده مشهدی روی خط شروع مسابقات دوحه
رئیس کمیته اسکان ستاد خدمات سفر خراسان رضوی اعالم کرد:

اسکان بیش از7.4 میلیون نفرشب اقامت در خراسان رضوی
سرمربی پدیده مشهد از برگزاری بازی در ساعاتی 

از روز که دمای هوا در اهواز زیاد است، انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، یحیی گل محمدی پس از تساوی 
تیمش برابر فوالد خوزستان در نشست خبری اظهار 
تیم  دو  هر  جانب  از  فنی  و  زیبا  بازی  شاهد  کرد: 
باشیم و هم فوالد.  برنده  بودیم. هم ما می توانستیم 
اگر از موقعیت هایمان بهتر استفاده می کردیم، قطعًا 

برنده می شدیم.
سرمربی پدیده مشهد افزود: به فوالد هم بابت این 
دقایقی  در  فقط  حریف  می گویم.  تبریک  زیبا  بازی 
کسب  افتاد.  نفس  از  هوا  گرمای  خاطر  به  بازی  از 
بازیکنانم  به  است.  ارزشمند  اه��واز  از  امتیاز  یک 

خسته نباشید و خدا قوت می گویم .
وی تصریح کرد: اینکه در این شهر و در این گرما، 
ساعت بازی از 17:۴۵ به 1۶:00 موکول شد، باعث 
چون  نکردم  اعتراضی  بازی  از  قبل  است.  تعجب 
باید  گیرند.  قرار  تأثیر  تحت  بازیکنانم  نمی خواستم 
آقایان جوابگو باشند که چرا در این گرما بازی ساعت 
ساعت  بازی  تبریز،  سرمای  در  و  می شود  برگزار   1۶

17 آغاز می شود.
اما  ب��ود،  امتیاز  سه  گرفتن  ما  هدف  گفت:  وی 
بازی  نبود.  شاید  و  باید  که  آنطور  شاید  عملکردمان 
این گرما  با  تأثیر گرمای زمین بود. هر دو تیم  تحت 
مشکل داشتند. با توجه به شرایط جدول، یک امتیاز 
امتیاز  سه  دنبال  به  اما  بود،  ارزشمند  ما  برای  هم 

بودیم. حتی تعویض هایمان هم هجومی بود.
پدیده  تیم  دوازده���م  ی��ار  م��ورد  در  گل محمدی 
در  تیمش  ه��واداران  گسترده  حضور  و  شهرخودرو 
لیگ هجدهم تصریح  در  تیم  این  دیدارهای خانگی 
نخست،  نیم فصل  در  که  دارید  کامل  اطالع  کرد: 
خوبی  نتایج  به  توجه  با  و  داشتیم  سختی  شرایط 
حمایت  ما  از  عالی  ه���واداران  کردیم،  کسب  که 
مشکالتی  از  خیلی  شدند.  تیم  این  عاشق  و  کردند 
و  پیگیری  خاطر  به  داشتیم،  اول  نیم فصل  در  که 
شدند  مجاب  مسئوالن  و  شد  حل  هواداران  حمایت 
نتایج  این  ثبت  را حل کنند.  از مشکالت  تا بسیاری 
عزیزان  این  تک تک  از  و  هستیم  هواداران  مدیون  را 
تشکر می کنیم. برای رسیدن آخر هفته و بازی درکنار 
میان  عشقی  و  می کنیم  لحظه شماری  ه��واداران، 
پدیده شهرخودرو و هواداران شکل گرفته که بی نظیر 

است.
تمام  سهمیه  کسب  برای  کرد:  خاطرنشان  وی 
انجام می دهیم و امیدوارم در نهایت  را  تالش خود 
خوشحال  ه��واداران  تا  یابیم  دست  مهم  این  به 

شوند.

کم  و  پیرامونی  مناطق  وی��ژه  کمیسیون  رئیس 
برنامه  گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  برخوردار 
برخوردار  کم  و  پیرامونی  مناطق  در   ۹8 سال  در  ما 
جبران کمبود سرانه ها و همچنین نوسازی بافت های 

فرسوده است.
رمضانعلی فیضی در گفت وگو با خبرنگار ما درباره 
کم  و  پیرامونی  مناطق  ویژه  کمیسیون  اولویت های 
برخوردار در سال 13۹8 اظهار کرد: برنامه های این 
 13۹7 میان مدت  برنامه  همان  اساس  بر  کمیسیون 
رویکردها،  انضمام  به  مشهد  شهرداری   1۴00  –
مضامین و پروژه هایی است که باید در همه شئونات 
شهر از جمله مناطق پیرامونی و کم برخوردار رصد و 

اجرایی شوند.
در  باید  شهری  متعادل  توسعه  اینکه  بابیان  وی 
این مناطق موردتوجه باشد، افزود: عدالت در حیث 
پراکندگی سرانه ها و اجرای پروژه ها نیز از دیگر نکات 

مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد.
کمبود  ازلحاظ  مناطق  این  ک��رد:  بیان  فیضی 
هم  طرفی  از  و  هستند  مواجه  مشکل  با  سرانه ها 
نیازمند توسعه و نوسازی شهری هستند که به همین 
آن  ب��رای   13۹8 سال  بودجه  در  تباصری  منظور 
پیش بینی شده و تمام سعی ما بر تحقق آن در سال 

جاری است.
کم  و  پیرامونی  مناطق  وی��ژه  کمیسیون  رئیس 
برخوردار شورای اسالمی شهر مشهد گفت: بر همین 
اساس در سال جاری اولویت اصلی ما همکاری بین 
کمیسیون ها و همچنین پیگیری تباصر بودجه سال 
13۹8 برای اجرا است تا بتوانیم تا پایان سال جاری 
بافت های  نوسازی  و  سبز  فضای  گسترش  شاهد 
همچنین  و  باشیم  شهر  از  مناطق  این  در  فرسوده 
پروژه های  آغاز  و  نیمه تمام  پروژه های  اتمام  شاهد 

جدید باشیم.
هزار  دویست  و  میلیون  یک  از  بیش  مشهد  شهر 
نفر حاشیه نشین دارد که در هشت پهنه و ۶۶ محله 

ساکن هستند.

خبر خبر
انتقاد گل محمدی از تغییر ساعت دیدار 

پدیده شهرخودرو و فوالد
رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم 

برخوردار شورای شهر مشهد  
سال 98 کمبود سرانه ها در مناطق 

کم برخوردار جبران می شود

خبر اخبار
حضور دوچرخه سوار خراسانی در اردوی 

تیم ملی

به  را  سوار  دوچرخه  بیست  ملی،  تیم های  کمیته 
اردوی تیم ملی استقامت دعوت کرد که در رده سنی 
به  نیز  از خراسان رضوی  آبادی  جوانان داوود محمد 

این اردو دعوت شده است.
به  توجه  ب��ا  ملی  تیم های  کمیته  اع��الم  طبق 
سواری  دوچرخه  ملی  تیم های  مربیان  درخواست 
اولین  به  کشورمان  سوار  دوچرخه  بیست  استقامت، 
 13۹8 سال  در  ملی  تیم  سازی  آماده  اردوی  مرحله 
دعوت شدند.این اردوی تدارکاتی تیم ملی استقامت 
در  حضور  منظور  به  بانوان  و  آقایان  بخش  دو  در 
 ۵ از  ازبکستان   ۲01۹ آسیا  قهرمانی  رقابت های 
تیم های  کمپ  محل  در  ماه  فروردین   1۶ تا  فروردین 

ملی برگزار شده است.
داوود محمد آبادی دورچرخه سوار جوان خراسان 

رضوی نیز در این اردو حضور به عمل آورده است.

پایان مسابقات قوی ترین مردان کشور در 
سبزوار

گفت:  س��ب��زوار  ج��وان��ان  و  ورزش  اداره  رئیس 
نوروز  گرامیداشت  کشور  مردان  قویترین  مسابقات 
خراسان  استان های  از  ورزشکار  هشت  حضور  با 
در  قزوین  و  البرز  تهران،  شمالی،  خراسان  رضوی، 

پایان یافت. پارک سالمت سبزوار 
کرد:  اظهار  خصوص  این  در  نصراله زاده  مجید 
آزاد  کاپ  عنوان  با  که  مسابقات  این  در  ورزشکاران 
چمدان  حمل  تعادلی،  اسکات  مواد  در  شد  برگزار 
برگشت،  و  رفت  متر   ۴0 مسافت  به  کیلویی   ۲۵0
الستیک  غلطاندن  کیلو،   110 وزن  به  کنده  حمل 
الوار،  حمل  شامل  ترکیبی  آیتم  و  کیلویی   ۴00

گذاشتن گوی و کنده با هم به رقابت پرداختند.
شکری  علی  مسابقات  این  پایان  در  افزود:  وی 
خراسان  از  فر  فیروز  حسین  امیر  قزوین،  استان  از 
به  شمالی  خراسان  از  شعبانی  احسان  و  رضوی 

ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار با بیان اینکه 
جوانان  و  ورزش  اداره  همکاری  با  مسابقات  این 
نفرات  به  کرد:  اضافه  شد  برگزار  سبزوار  شهرستان 
اول تا سوم این مسابقات به ترتیب مبالغ ۲0 ، 1۵ 

و 10 میلیون ریال اهدا شد.

خیابان  جشنواره  نفراز  هزار   223 بازدید 
غذا 

و  اجتماعی  سازمان  زی��ارت  و  گردشگری  معاون 
برگزاری  طول  در  گفت:  مشهد  شهرداری  فرهنگی 
نفر  ، حدود ۲۲3 هزار  دومین جشنواره خیابان غذا 
مسافران  و  زائ��ران  همراه  به  مشهدی  شهروندان  از 

نوروزی از این رویداد بازدید کردند.
خیابان  جشنواره  دومین  افزود:   شالچیان  نرگس 
شانزدهم  لغایت  ماه  فروردین  سوم  تاریخ  از  غذا 
فرودین ماه ۹8 از ساعت 18 الی ۲۴ پذیرای حضور 

عالقه مندان به این رویداد فرهنگی بود.
فست  بر  عالوه  جشنواره  این  در  داد:  ادامه  وی 
فودها، غذاهای سنتی و غذاهای بین المللی نیز ارائه 

می شود.
جشنواره  رویداد،  این  حاشیه  در  گفت:  شالچیان 
فرهنگی نگارآوا با عناوین نمایش های خیابانی، فرش 

موزیکال و مسابقات فرهنگی و هنری نیز برگزار شد.
و  اجتماعی  سازمان  زی��ارت  و  گردشگری  معاون 
فرهنگی شهرداری مشهد تصریح کرد: سال گذشته، 
نخستین جشنواره خیابان غذا در خیابان باهنر برگزار 
شد که با استقبال بیش از 1۲0 هزار نفر از شهروندان 

و زائران حضرت رضا)ع( مواجه گردید.
در  غذا  خیابان  نمایشگاه  دومین  است،  گفتنی 
تیر  هفت  بولوار  در  ماه  فروردین  شانزدهم  تا  مشهد 

دایر بود.

حفاران غیرمجاز در جوین دستگیر شدند
کل  اداره  فرهنگی  میراث  حفاظت  یگان  فرمانده   
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
با  همراه  غیرمجاز  حفار  چهار  دستگیری  از  رضوی 
تجهیزات و ابزار حفاری در یک قبرستان تاریخی در 

شهرستان جوین خبر داد.
به گزارش صبح امروز سرهنگ مجید کیانی مقدم 
پی گزارش مردمی  در  و  تعطیالت گذشته  در  افزود: 
محدوده  از  یکی  در  غیرمجاز  حفاری  از  اط��الع  و 
یگان  به موقع ماموران  با حضور  تاریخی جوین  های 
حفاظت و همکاری ماموران نیروی انتظامی متخلفان 

حین ارتکاب جرم دستگیر شدند. 
وی ادامه داد: از این افراد عالوه بر کشف و ضبط 
ابزار و ادوات حفاری، یک دستگاه فلزیاب نیز کشف 

و ضبط شد. 
کل  اداره  فرهنگی  میراث  حفاظت  یگان  فرمانده 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
رضوی گفت: سه نفر از متهمان اهل تهران هستند و 

یک نفر بومی منطقه است.
به  زمان دستگیری موفق  تا  افزود: متهمان  کیانی 

دستیابی به چیزی نشده بودند. 

در ماده 800 متر 
قهرمانى آسیا در قطر 
حریفانى از چین، هند 

و ژاپن خواهم داشت 
که کار را برایم سخت 

مى کنند

..
 در قطر 2 هدف خواهم 

داشت، یکى اینکه 
بتوانم بار دیگر رکورد 

ایران را ارتقا دهم و 
دیگرى، تا حد ممکن به 

مدال نزدیک شوم

..

شهر  پ��دی��ده  فوتبال  تیم 
فوالد  مقابل  بازی  در  خودرو 
به  رسیدن  آستانه  در  خوزستان 

گل پیروزی در یحیی تایم معروف خود بود.
کسب  علیرغم  شهرخودرو  پدیده  فوتبال  تیم 
پرموقعیت ترین  از  یکی  فوالد  برابر  تساوی  نتیجه 
تیمی  برابر  دوم  فصل  نیم  در  را  خود  دیدار های 
را  پرسپولیس  اه��واز  در  که  گذاشت  نمایش  به 
در  که  خ��ودرو  شهر  پدیده  ب��ود.  ک��رده  زمین گیر 
فوتبال  بود  نتوانسته  جم  جنوبی  پارس  با  بازی 
دیروز  بازی  در  بگذارد،  نمایش  به  را  همیشگی اش 
و  ک��رده  ارائ��ه  را  متفاوتی  چهره  شد  موفق  خود 
خود  زیاد  پاس های  تعداد  با  و  روان  فوتبال  سبک 

بکشد. رخ حریفش  به  را 

دریافت  از  پس  بالفاصله  ب��ازی  این  در  پدیده 
با  و  شد  روشن  موتورش  انگار  پریرا  سوی  از  گل 
 ۵ ۵دقیقه،  در  مواج  ارسال های  و  سریع  پاس های 
ضربه  با  ابتدا  که  کرد  ایجاد  گلزنی  مسلم  موقعیت 
اعالم  آفساید  که  رسید  گلی  به  شاکری  یونس  سر 
شد اما سرانجام در آخرین آن صاحب ضربه پنالتی 

و رسیدن به گل توسط امین قاسمی نژاد شد.
خود  طالیی  تعویض  دو  با  گل محمدی  یحیی  اما 
یحیی  شیرین  طعم  تا  می رفت  پایانی  دقایق  در 
بدشانسی  که  بچشاند  مشهدی  هواداران  به  را  تایم 
و  دیرک  به  توپش  شدن  کوبیده  در  صادقی  سعید 
از  که  میلیمتری ای  ضربه  در  مهدی خانی  کم دقتی 
باالی دروازه به بیرون رفت باعث شد تا حسرت سه 

تایمش رقم بخورد. امتیازی یحیی در یحیی 

از  می گوید  پدیده  مهاجم 
فکر  قهرمانی  به  لیگ  ابتدای 
کرده ایم و هنوز هم شانس رسیدن 

به این عنوان را داریم.
یکی  عنوان  به  اخیر  بازی های  در  که  برزای  بهنام 
از بازیکنان مورد نظر گل محمدی در ترکیب اصلی به 
فوالد گفت:  برابر  در  امروز  دیدار  درباره  رفت  میدان 
بازی خوبی بود و هر دو تیم شانس پیروزی داشتند. 
تیم ما کمی موقعیت هایش بیشتر بود و می توانستیم 
هم  فوالد  باشگاه  به  باید  کل  در  باشیم.  بازی  برنده 

بگویم. تبریک 
سهمیه  کسب  و  قهرمانی  احتمال  درب���اره  او 
از شروع فصل  ما  تیم  باشید  آسیایی گفت: مطمئن 
به قهرمانی فکر  نیم فصل دوم  از شروع  و مخصوصا 

کرده بودیم. در این بازی هم می توانستیم تیم برنده 
اما  کنیم  ترک  را  زمین  کامل  امتیازات  با  تا  باشیم 
که  خداراشکر  کرد.  نمی توان  کاری  و  است  قسمت 
بازی های تیم های  به  با توجه  و  امتیاز را گرفتیم  یک 
و  داریم  ما شانس  یکدیگر هنوز هم  با  باالی جدولی 
انشا... بتوانیم در بقیه بازی ها هم امتیازات کامل را 

بگیریم.
تیم  این  کردن  بازی  خوب  درب��اره  پدیده  مهاجم 
پیروز نشدن گفت: شما  و  بزرگ  بازی های  برخی  در 
قطعا  باشید  دیده  را  پرسپولیس  مقابل  ما  بازی  اگر 
طبیعتا  کردیم.  بازی  خوب  چقدر  ما  که  می دانید 
شما خوب بازی کنید هم باالخره می توانید به برتری 

دست پیدا کنید.

و  فریمان  م��ردم  نماینده 
ش��ورای  مجلس  در  سرخس 
اسالمی گفت: هیئت های ورزشی 
بازنشستگان  بکارگیری  منع  قانون  مشمول  نیز 
در  شدن  نامزد  حق  بازنشسته ای  هیچ   و  می شوند 

مجامع هیئت های ورزشی را ندارد.
شدن  مطرح  با   ۹7 سال  در  ف��ارس،  گ��زارش  به 
از  برخی  بازنشستگان  کارگیری  به  منع  قانون 
استعفا  خود  سمت  از  ورزش��ی  هیئت های  روس��ای 
دادند، برخی نیز همچنان در حال فعالیت هستند؛ 
انتخابات  اینکه در سال جدید  به  با توجه  همچنین، 
برخی هیئت ها پیش روست، تعدادی از بازنشستگان 
نیز با ثبت نام کردن قصد حضور در راس هیئت ها را 

دارند.

مردم  نماینده  هاشمی  قاضی زاده  احسان  سید 
»قانون  اصلی  طراح  و  مجلس  در  سرخس  و  فریمان 
با خبرنگار  منع بکارگیری بازنشستگان« در گفت وگو 
درخصوص  مشهد،  در  ف��ارس  خبرگزاری  ورزش��ی 
به  منع  قانون  به  باتوجه  ورزشی  هیئت های  وضعیت 
مجلس  قانون  طبق  گفت:  بازنشستگان  کارگیری 
کشور،  کل  بازرسی  نظارتی  دستگاه های  نظر  از  و 
هیئت های ورزشی استانی هم مشمول قانون منع به 

بازنشستگان می شود. کارگیری 
وی با اشاره به کاندید شدن برخی بازنشستگان در 
مجامع هیئت های ورزشی تصرح کرد: طبعا دستگاه 
ورود  موضوع  این  در  نیز  کشور  کل  بازرسی  نظارتی 
هم  هیئت ها  انتخابات  روند  بر  بازرسی  و  می کند 

انجام می شود.

برزای: هنوز هم شانس قهرمانی و سهمیه داریمیحیی تایم پدیده، مایه حسرت گل محمدی
هیچ  بازنشسته ای حق نامزد شدن در مجامع هیئت های ورزشی را ندارد

گفت:  خودرو  شهر  پدیده  باشگاه  مقام  قائم 
با  ایران  فوتبال  لیگ  سازمان  رفتار  امیدواریم 

باشد. یکسان  برتری  لیگ  تیم های 
صحبت های  خصوص  در  سرآسیایی  مجتبی 
دیدار  ساعت  تغییر  با  رابطه  در  مطرح شده 
اظهار  خوزستان  ف��والد  و  شهرخودرو  پدیده 
هیچ  بازی،  ساعت  تغییر  اعالم  لحظه  تا  کرد: 
انجام  شهرخودرو  پدیده  باشگاه  با  هماهنگی 
این  به  زیاد  نمی خواهیم  که  البته  نشده بود، 
تغییر  قابل  و  افتاده  اتفاق  دیگر  که  مساله 
به  تا  لیگ  اب��ت��دای  از  ام��ا  بپردازیم  نیست، 
لیگ  سازمان  از  ما  درخواست  همیشه  امروز 
اساس  بر  حرکت  و  قانون  اجرای  فدراسیون،  و 
با سایر  یکسان  رفتارهای  و  قاعده مشخص  یک 

بوده  است. تیمها 
نخست،  نیم فصل  در  متاسفانه  اف��زود:  وی 
اتفاق بسیار تلخی را در خصوص زمان برگزاری 
گاه  آ و  کردیم  تجربه  تهران  استقالل  با  دیدار 
بیشتری  بسیار  قدرت  البی،  و  زور  که  شدیم 

دارند. قانون گرایی  به  نسبت 
ق��ائ��م م��ق��ام ب��اش��گ��اه پ��دی��ده ش��ه��رخ��ودرو 
ما  باشگاه  اعضا  واکنش های  کرد:  خاطرنشان 
پدیده  دیدار  ساعت  چندباره  تغییر  با  رابطه  در 
در  ریشه  نیز  خوزستان  ف��والد  و  شهرخودرو 
بازی های  زمان  تغییر  غریب  و  عجیب  اتفاقات 
زمان  تغییر  ویژه  به  و  قبل  هفته های  در  ما  تیم 
به  که  دارد،  رفت  دور  در  استقالل  با  ما  بازی 
تبدیل  معوقه  ب��ازی  به  دستور  یک  با  راحتی 

دستور  یا  دهنده  دستور  که  صدالبته  و  شد 
رسیدند  خود  مقصود  و  مراد  به  کامال  دهندگان 
مسابقه،  زمان  تغییر  با  پایتخت  پرطرفدار  تیم  و 
تاکید  شد.سرآسیایی  خارج  بحران  از  خوبی  به 
به  نسبت  ما  باشگاه  ذهنیت  متاسفانه  کرد: 
از  خیلی  که  شده  خ��راب  گونه ای  به  مسائل 
امیدواریم  می بینیم،  سیاه  را  اتفاقات  و  مسائل 
حساس  تر  شرایط  اتفاقا  که  آینده  بازی های  در 

بخورد. رقم  بهتر  برنامه ریزی ها  روند  می شود، 
با اشاره به نتایج خوب پدیده شهرخودرو  وی 
زیادی  بسیار  زحمات  گفت:  هجدهم  لیگ  در 
از  یکی  خراسان  نماینده  امروز  تا  کشیده  شده 
آسیایی  سهمیه  کسب  و  قهرمانی  شانس های 

شهرخودرو  پدیده  که  نکنید  فراموش  باشد. 
تحمل  را  مشکالتی  چه  نخست  نیم فصل  در 
این  تا  شد  خ��ورده  دل هایی  خون  چه  و  کرد 
از  پس  حمیداوی  است.  رسیده  اینجا  به  تیم 
پدیده  به  ناجی  یک  همچون  سخت،  نیم فصلی 
شهرخودرو آمد و با حضور وی، مشکالت تیم به 

یافت. شدت کاهش 
شهرخودرو  پدیده  تساوی  به  اش��اره  با  وی 
و  بازیکنان  به  گفت:  خوزستان  فوالد  مقابل 
تمام  آنها  تیم خسته نباشید می گویم.  کادرفنی 
بازی های  انجام دادند و قطعا در  را  تالش خود 
امام  عنایت  و  هوادارانمان  حمایت  با  آینده 

رضا)ع( شرایط بهتری را رقم خواهیم زد.

محمد قاسمی نژاد جای خود را به عنوان جایگزین 
کرده  پیدا  پدیده  ترکیب  در  خلعتبری  محمدرضا 

است.
در حالی که جدایی ناگهانی محمدرضا خلعتبری 
از پدیده در نیم فصل هواداران تیم مشهدی را بابت 
انتخاب جایگزین او نگران کرده بود، با اصرار یحیی 
گل محمدی بر حضور محمد قاسمی نژاد در فضایی 
جدید حال به نظر می رسد خلعت جدید پدیده این 
خود  الزم  پختگی  به  جدیدش  مسئولیت  در  روزها 
از  پس  قاسمی نژاد  است.محمد  کرده  پیدا  دست 
پاس گل و ارسال سه امتیازی خود در بازی با پارس 
درخششی  نیز  فوالد  مقابل  بازی  در  جم،  جنوبی 
فوق العاده داشت. آقای پاس گل لیگ و پدیده شهر 
از  بازی می کرد که جدای  به گونه ای  دیروز  خودرو 
درخشش در پست خود به تمام مناطق زمین سرک 

می کشید و با پاس های سریع و نفوذهای ناگهانی 
گره های وسط زمین و دفاع پرتعداد فوالدی ها را باز 
می کرد. خلعت جدید پدیده شهر خودرو همچون 
خلعتبری خالق نیم فصل اول، همه کاری از قبیل 
از پیش رو برداشتن بازیکن روبرو، پاس های عمقی، 
ارسال های تو در و ... برای تیمش کرد اما بی دقتی 
رساندن  برای  را  او  آخر،  ضربات  زدن  در  مهاجمان 

تعداد پاس گل هایش به عدد7  ناکام گذاشت.
بازیکن گلزن تیم فوتبال پدیده شهرخودرو درباره 
به  رسیدن  تا  گفت:  تیم  این  روی  پیش  بازی های 
ابتدای فصل دنبال می کنیم، چیزی  از  هدفی که 

نمانده و مطمئنم دل هواداران را شاد می کنیم.
خوش شانس نبودیم

مقابل  تساوی  نیز در خصوص  قاسمی نژاد  امین 
فوالد خوزستان اظهار کرد: بازی سنگینی را پشت 

سر گذاشتیم. از ابتدا می دانستیم که دیدار با فوالد، 
آن هم در اهواز سختی های خاص خودش را دارد اما 

برای پیروزی وارد میدان شدیم.
وی افزود: هرچه از بازی گذشت بیشتر توانستیم 
کمی  اگر  و  کنیم  دیکته  حریف  بر  را  خود  برتری 
فوالد  مقابل  دی��دار  برنده  بودیم،  خوش شانس تر 

بودیم.
قاسمی نژاد در خصوص پنالتی مطمئنی که به گل 
تبدیل کرد، تصریح کرد: تمام تالش بازیکنان پدیده 
ه��واداران  خوشحالی  و  تیم  موفقیت  شهرخودرو، 
است.برای رسیدن به هدفی که از ابتدای لیگ دنبال 
می کنیم هم قسم شده ایم و تا رسیدن به این موفقیت 
بزرگ چیزی نمانده است. امیدوارم  بتوانیم در نهایت 
دل هواداران فوتبال دوست خراسانی را که این فصل 

سنگ تمام گذاشته اند، شاد کنیم.

مهشید اشتری در مسابقات تنیس روی میز کاپ 
آسیا ۲01۹ در حالی ۲ پیروزی و یک شکست کسب 
کرد که سایت فدراسیون جهانی پیروزی اشتری را 

شوک آور دانست.
مهشید اشتری ستاره جوان تنیس روی میز ایران 
که به عنوان یکی از 1۶ پینگ پنگ باز منتخب قاره 
آسیا به مسابقات کاپ آسیا در ژاپن دعوت شده بود 

با دو پیروزی و یک شکست به کار خود خاتمه داد.
زنان  و  مردان  بخش  دو  در  که  مسابقات  این  در 
قاره کهن در  بهترین های  با حضور  و  به طور مجزا 
برگزار شد مهشید اشتری، پینگ  ژاپن  یوکوهامای 

پنگ باز مشهدی در گروه خود با وجود ۲ پیروزی و 
یک شکست موفق به صعود نشد و با رتبه یازدهم و 

پاداش 1۴00 دالری به کار خود پایان داد.
اشتری در نخستین دیدار خود برابر مانیکا باترا نفر 
اول تنیس روی میز هند و دارنده رنکینگ ۵۶ جهان 
و دارنده مدال طالی مسابقات بازی های کشورهای 
با نمایشی خیره  مشترک المنافع به میدان رفت و 
کننده 3 بر ۲ به پیروزی رسید.مهشید در گیم های 
اول و دوم 1۲ بر 10 و 11 بر ۵ مغلوب حریف هندی 
شد و به نظر می رسید همه چیز برای او در این بازی 
به پایان رسیده اما کامبک فوق العاده او با پیروزی در 

3 گیم پیاپی با امتیازات 11 بر ۵، 11 بر 8 و 11 بر ۶ 
توام شد.این پیروزی برابر باترا سبب شد وب سایت 
فدراسیون جهانی تنیس روی میز در گزارشی با اشاره 
به این مسابقه نفس گیر به تمجید از اشتری بپردازد 
نفر ۵۶  برابر  با رنک 1۶3 جهان  اشتری  پیروزی  و 

رنکینگ جهانی را نتیجه ای شوک آور قلمداد کند.
اشتری نیز در گفتگو با سایت فدراسیون جهانی 
تاکید کرد بازی سختی برابر باترا داشته اما پس از 
اینکه در ۲ گیم اول بازنده شده رو به تغییر تاکتیک 
آورده و این تغییر، جریان بازی را به سود او عوض 

کرده است.

یکسان  رفتار  تیم ها  با  لیگ  سازمان  سرآسیایی: 
شد شته با ا پدیدهد جدید  خلعت  لیگ،  گل  پاس  آقای 

آسیا کاپ  مسابقات  در  اشتری  برانگیز  تحسین  عملکرد 
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زده  سیل  مناطق  به  نژاد  احمدی  چرا   
نرفت؟

وقوع  از  بعد  احمدی نژاد  اینکه  بر  تاکید  با  داوری 
سیل پیام داده بود، به »آزادی« گفت: »نکته این 
و دیگر بال هایی طبیعی  زلزله  است که سیل مثل 
یابد. سیل  پایان  و دقیقه  ثانیه  نیست که در چند 
نیازمند حضور مستمر  آن  با  و مقابله  جاری است 
که  آنجایی  از  اح��م��دی ن��ژاد  من  نظر  به  اس��ت. 
ظرفیت های اجرایی الزم را برای حل مساله ندارد 
باره  این  در  است  مشورتی  نهاد  یک  عضو  تنها  و 
سکوت کرده است. البته پیامی صادر کرده بود و اگر 
شایعه ساز  دوستان  همین  می کرد  بیشتری  اقدام 
واکنش  در  وی  دارد«.  شوآف  قصد  که  می گفتند 
پوپولیستی  رفتار  سمبل  بیشتر  رسانه ها  اینکه  به 
می دانند تا کاریزما به همین خاطر انتظار داشتند 
که از این فرصت برای مطرح کردن خود استفاده 
کند، گفت: »آقای احمدی نژاد بعد از سال ۹۲ که 
طبیعی  حادثه  هیچ  از  بعد  نیست  جمهور  رئیس 
است  درست  است.  نگرفته  قرار  دوربین ها  مقابل 
در سوانح  ریاست جمهوری خود  در سال های  که 
آن  خاطر  به  اما  داشتند،  میدانی  حضور  طبیعی 
بود که مسئول اول اجرایی کشور بودند و مسائل را 
پیگیری و مدیریت می کردند. منصفانه نیست که به 
آن رفتار »رفتار پوپولیستی« بگوییم.«داوری تاکید 
کرد: »اگر از این فرصت استفاده نکرد به خاطر این 
است که فرد فرصت طلبی نیست. او نمی خواهد 
درجایی که درد و رنج و گرفتاری مردم است، خود 
را مطرح کند. شما با این فرض سراغ احمدی نژاد 
مطرح  برای  فرصتی  هر  از  دارد  بنا  او  که  آمده اید 
نیست«.  اینچنین  اما  کند،  استفاده  خود  کردن 
سکوت  آیا  که  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
گفت:  دارد،  خاصی  سیاسی  معنای  احمدی نژاد 
می رفت  مناطق  این  از  کدام  هر  به  اگر  او  »خیر. 
اما  می گرفت،  قرار  مردم  توده های  استفبال  مورد 
در  اختاللی  کمترین  خود  حضور  با  که  نخواست 
روند امدادرسانی ایجاد کند یا حاشیه سازی کند. 
به همین خاطر یک پیام تسلیت داد و در حد یک 
اقدام  ندادن  انجام  کرد.  اقدام  سیاسی  کنشگر 

بیشتر نشانه یا پیام سیاسی خاصی ندارد.«
نقل  و  حمل  کرایه های  نرخ  افزایش    

عمومی از اول اردیبهشت ماه
معاون فنی و عمرانی فرماندار تهران گفت: از اول 

اردیبهشت ماه نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی 
تا حداکثر ۲0 درصد می تواند افزایش پیدا کند. در 
حال حاضر فرمانداری و دیگر دستگاه های ذی ربط 
نرخ  رسمی  اعالم  از  پیش  تا  دارند  را  الزم  نظارت 
کرایه های حمل و نقل عمومی به هیچ وجه افزایش 

نیابد و با متخلفین برخورد می شود.
 دریاچه ارومیه بعد از باران های سیل آسا

بارش های اخیر اگرچه در بسیاری از مناطق کشور 
اما حجم آب  و آب گرفتگی شد،  بروز سیل  باعث 
متر مکعب  میلیارد  از 3  بیش  به  را  ارومیه  دریاچه 
رساند و تراز دریاچه نسبت به روز های مشابه سال 
تراز  یافت. همچنین  افزایش  قبل، ۴۲ سانتی متر 
دریاچه ارومیه نسبت به ابتدای سال آبی یعنی اول 
مهرماه ۹7، 8۹ سانتی متر بیشتر شده و ۲ میلیارد 

متر مکعب آب به دریاچه وارد شده است.
 واکنش هالل احمر به فروش آنالین اقالم 

امدادی
فروش  آگهی  درج  از  تصاویری  انتشار  دنبال  به 
خرید  سایت های  در  احمر  هالل  ام��دادی  اقالم 
هالل  جمعیت  عمومی  روابط  اینترنتی،  فروش  و 
احمر اعالم کرد: جمعیت هالل احمر در بحران ها 
و حوادث این اقالم را بر اساس تعداد خانوار های 
آسیب دیده به صورت رایگان توزیع می کند و این 
زیستی  و  امدادی  اقالم  سایر  همانند  نیز  چادر ها 
هالل احمر »غیرقابل فروش« است. البته در برخی 
نقاط و شرایط خاص نظیر زلزله کرمانشاه، بم و… 
بنا به دالیل متعدد، عدم امنیت و هرج و مرج در 
منطقه و درخواست های فراوان ممکن است اینگونه 
اقالم بعضا بیشتر از نیاز توزیع شود که به هر دلیلی 
اقالم  این  کننده  دریافت  هموطنان  است  ممکن 

نسبت به فروش سهمیه خود اقدام کنند.
مدرسه  سیل زدگان  به  کمک  برای   AFC  

فوتبال می سازد
در حاشیه مراسم مجمع کنفدراسیون فوتبال آسیا 
با  تاج  مهدی  شد  برگزار  کواالالمپور  در  دیروز  که 
پیرامون  نشست  این  در  حاضر  مالی  نمایندگان 
در  پرداخت.  صحبت  به  زدگ��ان  سیل  به  کمک 
حاشیه این نشست تاج از اعضای حاضر در جلسه 
که همگی جزو سران فوتبال کشور های مختلف در 
آسیا هستند پیرامون کمک به حادثه دیدگان سیل 
اف  مالی ای  مدیران  تاییده  و  پرداخت  صحبت  به 
سی برای کمک به سیل زدگان اخیر کشورمان را 

گرفت. همچنین مقرر شد برای احداث و بازسازی 
سیل  در  که  مختلف  شهر های  در  فوتبال  مدارس 

خسارت دیده اند کمک هایی صورت بگیرد.
آلمان/  در  اوباما  باراک  از  گرم  استقبال   

انتقاد از ترامپ
باراک اوباما در مسافرت به آلمان با صدراعظم آنگال 
مرکل و دیگر مقامات مالقات کرد. استقبال بسیار 
از رئیس جمهور پیشین آمریکا تنها به خاطر  گرم 
نوعی  شاید  بلکه  نیست،  آلمان  در  او  محبوبیت 
دهن کجی باشد به جانشین او در کاخ سفید. اوباما 
در کلن در "نشست رهبری جهانی" حضور یافت و 
در برابر بیش از 1۴ هزار نفر سخنرانی کرد. اوباما در 
سخنرانی خود از سیاست کنونی ایاالت متحده که 
به حفظ محیط زیست توجه چندانی ندارد، انتقاد 
کرد. او از دونالد ترامپ نام نبرد، اما آشکار بود که 

هدف انتقادات او چه کسی است/ دویچه وله
اِلمان  سوزی  آتش  عامل  دستگیری   

طاووس شیراز
انجام  با  گفت:  فارس  استان  انتظامی   فرمانده 
به  اقدام  که  فردی  پلیسی،  و  اطالعاتی  اقدامات 
در  و  شناسایی  را  بود  کرده  المان  این  زدن  آتش 
اطراف پارک کوهپایه دستگیر شد. متهم همزمان 
با آتش زدن مجسمه طاووس اقدام به فیلمبرداری 
پرونده  بود.  کرده  مجازی  فضای  در  آن  انتشار  و 
مقدماتی تشکیل شده و تحقیقات تکمیلی پلیس 

در این خصوص ادامه دارد. / ایسنا 
 اخراج روزنامه نگاران در همشهری

برخی  نوشت:  ن��گ��اران  روزن��ام��ه  جامعه  کانال 
که  اند  داده  خبر  همشهری  روزنامه  خبرنگاران 
به محل کار  روزنامه ها؛  روز کاری  اولین  دیروز در 
غیاب  و  حضور  دستگاه  اما  کردند،  مراجعه  خود 
حضورشان را ثبت نکرد و اینگونه از پایان همکاری 
خود با موسسه همشهری با خبر شدند. این شیوه 
قطع همکاری یک رسانه با همکاران خود تاسف بر 

انگیز است.
  مشایی و بقایی به زندان اوین برگشتند

از  پس  بقایی  حمید  و  رحیم مشایی  اسفندیار 
پایان مدت مرخصی به زندان اوین برگشتند. پسر 
اسفندیار رحیم مشایی با انتشار مطلبی اعالم کرد 
از  پس  فروردین   17 بقایی،  حمید  و  پ��درش  که 
پایان مدت مرخصی به زندان اوین برگشتند. پس 
از ابالغ بخشنامه مرخصی نوروزی زندانیان، 7 روز 

مرخصی به این دو زندانی نیز تعلق گرفته بود که با 
درخواست وکالی آنها، مرخصی این دو زندانی تا 

پایان تعطیالت تمدید شد.
  دستور جهانگیری به استانداران مناطق 

سیل زده
در  جمهور  رئیس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 
خوزستان  استانداران  با  جداگانه  تلفنی  مکالمه 
گلستان،  استانداری  سرپرست  نیز  و  لرستان  و 
در  بارشی  جدید  سامانه  فعالیت  به  اش��اره  با 
هموطنان  پیش  از  بیش  آمادگی  لزوم  کشور، 
حوادث  با  مقابله  برای  مسئول  دستگاه های  و 
ادام��ه  ب��ر  و  ساخت  خاطرنشان  را  احتمالی 
برای  استان ها  ای��ن  م��دی��ران  وقفه  بی  ت��الش 
کرد.  تاکید  موانع  رفع  و  مردم  به  رسانی  خدمت 
جهانگیری ضمن تاکید بر لزوم اجرای تصمیمات 
اتخاذ شده در جلسات ستاد مدیریت بحران این 
استان ها به منظور کاهش خسارات و آسیب ها، 
بیشتر  چه  هر  هماهنگی  و  همکاری  ضرورت  بر 
دستگاه های  و  امدادی  نهاد های  و  مردم  میان 
اجرایی تاکید کرد. وی با اشاره به فعالیت سامانه 
از  بیش  آمادگی  لزوم  کشور،  در  بارشی  جدید 
برای  مسئول  دستگاه های  و  هموطنان  پیش 
را خاطرنشان ساخت  با حوادث احتمالی  مقابله 
استان ها  این  مدیران  وقفه  بی  تالش  ادامه  بر  و 
تاکید  موانع  رفع  و  مردم  به  رسانی  خدمت  برای 
در  رئیس جمهور  اول  معاون  کرد. گفتنی است، 
کامل  آمادگی  بر  دیگر  بار  تلفنی  تماس های  این 
سیل های  از  ناشی  خسارات  جبران  برای  دولت 

اخیر تاکید کرد.
  چرا زیباکالم دستگیر نمی شود؟

مزدور  زیباکالم  می گویند  برخی  گفت:  زیباکالم 
اینکه  علت  می کنم  فکر  خ��ودم  اما  اس��ت،  نظام 
بازداشت نمی شوم و سر از زندان اوین درنمی آورم 
این است که آن هایی که بازداشت می کنند متوجه 
این نکته شده اند که زیباکالم برای جایگاه و قدرت 
باورم  آنچه  برای  من  نمی گوید؛  سخن  سیاسی 

است، سخن می گویم./نامه نیوز
گریه ام  با مشاهده تصاویر سیل زدگان    

گرفت
با  گفت:  تقلید  مراجع  از  شیرازی  مکارم  آی��ت ا... 
دست  به  دست  ارتش  و  سپاه  دولت،  اینکه  وجود 
عموم  همکاری  تا  اما  می کنند،  تالش  و  داده  هم 

نباشد، مشکالت حل نخواهد شد. آیت ا... ناصر 
در  فقه  خارج  درس  در  دیروز  ظهر  شیرازی  مکارم 
مسجد اعظم قم، با تاکید بر اینکه امروز سیل زدگان 
کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارند اظهار کرد: 
تمام  و  احشام  کشت زارها،  سیالب  وقوع  پی  در 
سیل  م��ردم  و  است  رفته  دست  از  م��ردم  سرمایه 
ما  و  ندارند  خوبی  وضعیت  حاضر  حال  در  زده 
برای  و  را جای سیل زدگان بگذاریم  باید خودمان 
دهیم.  هم  دست  به  دست  سیل  خسارات  جبران 
باشند،  به فکر هم  اگر مردم  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
خداوند لطف می کند تصریح کرد: در حال حاضر، 
امتحان بزرگی برای همه آغاز شده و در این میدان 
این  در  و  بیایند  بیرون  آبرومند  باید  همه  امتحان 
الراحمین  ارحم  و  رحیم  رحمان،  خداوند،  زمینه 
است و لطف او شامل مردم خواهد شد. این مرجع 
تقلید با بیان اینکه نباید طوری شود که عده ای به 
واسطه مشکالت طاقت فرسای سیل تلف شده و یا 
امیدشان از همه چیز بریده شود خاطرنشان کرد: با 
وجود اینکه دولت، سپاه و ارتش دست به دست هم 
داده و تالش می کنند، اما تا همکاری عموم نباشد، 

مشکالت حل نخواهد شد.
برخی  شاهد  اخیر  سیل  جریان  در    
و  دیوانیان  سوی  از  پوپولیستی  اقدامات 

لشکریان بودیم
در  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  ناصری  عبدا...   
جریان  »در  گفت:  این باره  در  »آزادی«  با  گفتگو 
پوپولیستی  اقدامات  برخی  شاهد  اخیر  سیل 
متاسفانه  و  بودیم  لشکریان  و  دیوانیان  سوی  از 
مسابقه  هم  با  زمینه  این  در  دو  هر  که  دیدیم 
می دهند«. وی در پاسخ به چرایی انجام این گونه 
بیشتر  رفتار ها  این  من  نظر  »به  گفت:  رفتار ها 
یک  آنکه  از  بیش  یعنی  دارد.  فرهنگی  دالیل 
شخصیت  و  شاکله  از  جزئی  باشد  انتخابی  رفتار 
در  یا  خلوت  در  که  کسانی  مثل  اس��ت.  اف��راد 
دستشان  کار  این  و  می خندند  ناخواسته  جمع 
اصالح  سیاسی  فعال  این  نیست.«  خودشان 
طلب درباره نتیجه و اثر اینگونه رفتار ها بر جامعه 
کافی  مسئولین  به  مردم  اعتماد  »اگر  گفت:  نیز 
نباشد آثار سوء این رفتار ها بیش از آثار مثبت آن 
است، زیرا این کار ها شبیه شادی کردن در میان 
متوجه  خوبی  به  نیز  مردم  و  است  عزادار  جمع 
می شوند«.  پوپولیسی  و  نمایشی  حرکت های 

شبکه های  در  موجود  فضای  به  اش��اره  با  وی 
می کنم  فکر  »من  گفت:  رسانه ها  و  اجتماعی 
شده  منتشر  زده  سیل  مردم  از  که  تصاویری  اگر 
محتوا  تحلیل  آن ها  ادبیات  و  گفتمان  و  بررسی 
از  بعد  که  می شود  اثبات  و  دید  خواهیم  شود، 
چشم  میزان  به  مسئوالن  به  بی اعتمادی  سیل 

گیری افزایش پیدا کرده است.«
نخست  سفر  مورد  در  ظریف  توییت    

وزیر عراق به تهران
وزیر  نخست  سفر  مورد  در  ظریف،  جواد  محمد 
عراق و هیئت همراهش به ایران توییتری را منتشر 

کرد.
به گزارش »تابناک« به نقل از ایسنا، متن توئیتر وزیر 
امور خارجه به شرح زیر است: »میزبان آقای عادل 
عبدالمهدی، نخست وزیر، هیئت عالی وزرا و بخش 
اجرایی  بودیم.  ایران  به  سفر  در  عراق  خصوصی 
کردن توافقات سفر تاریخی دکتر روحانی به عراق 
به منظور فعال کردن کامل ظرفیت های همکاری 
و  دوست  کشور  با  امنیتی  و  اقتصادی  سیاسی، 
همسایه ما عراق، هدف این سفر است.«فر نخست 
را  توییتری  ایران  به  همراهش  هیئت  و  عراق  وزیر 

منتشر کرد.
به  امور خارجه  وزیر  توئیتر  متن  ایسنا،  گزارش  به 
شرح زیر است: »میزبان آقای عادل عبدالمهدی، 
خصوصی  و بخش  وزرا  عالی  وزیر، هیئت  نخست 
عراق در سفر به ایران بودیم. اجرایی کردن توافقات 
منظور  به  ع��راق  به  روحانی  دکتر  تاریخی  سفر 
فعال کردن کامل ظرفیت های همکاری سیاسی، 
ما  و همسایه  با کشور دوست  امنیتی  و  اقتصادی 

عراق، هدف این سفر است.«
فرماندهان  با  باقری  سرلشکر  جلسه    

نظامی در اهواز 
از  بازدید  به منظور  نیروهای مسلح  رئیس ستادکل 

مناطق سیل زده استان خوزستان وارد اهواز شد.
اهواز،  در  تسنیم  از  نقل  به  »تابناک«  گزارش  به 
از  بازدید  به منظور  باقری  محمد  سرلشکر  سردار 

مناطق سیل زده استان خوزستان وارد اهواز شد.
مناطق  برخی  از  خوزستان  به  ورود  از  پس  وی 
جلسه  بالفاصله  و  کرد  بازدید  استان  سیل زده 
هماهنگی با فرماندهان نیروهای مسلح مستقر در 
در  نشست  این  و  داد  تشکیل  را  خوزستان  استان 

حال حاضر در حال برگزاری است.
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512/2 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

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

برابررای شماره 13۹7۶030۶01۲003۶۴۶ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد 
طاهریان فرزند حسین بشماره شناسنامه 1180 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 10۵/۲0 مترمربع از پالک ۲۴77 فرعی از 30۲7 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان ظهوری ترشیزی 
پالک ۴۴ خریداری از مالک رسمی آقای سید علی سیادتی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ 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: 1398/1/18، نوبت دوم: 1398/2/2 

رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده 

512/4 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

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

برابررای شماره 13۹7۶030۶01۲003۶30 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای وحید 
مرادیان  فرزند مراد علی بشماره شناسنامه ۵7۲0008۲17 صادره از بردسکن در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 13۶/۶0 مترمربع از پالک 1۴۵ فرعی از 30۲۶ اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان ترابی 
۹ پالک ۵ خریداری از مالک رسمی آقای محمد عباس بیگی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ 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: 1398/1/18، نوبت دوم: 1398/2/2 

رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده

512/6 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 13۹7۶030۶01۲003۶3۲ و 13۹7۶030۶01۲003۶33  هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای برات اله حسامی فرزند علی بشماره شناسنامه۲1 صادره ریوش در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان و لیال رحیمی تنورجه فرزند علی به شماره شناسنامه 7 صادره از ریوش در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 13۴/۴0 مترمربع از پالک 1۲13 فرعی از ۵8 اصلی واقع در سه کاشمر به آدرس خیابان قائم ۲1- کوچه عبدی 7 خریداری از مالک رسمی آقای مالکیت مشاعی متقاضی 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ 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: 1398/1/18، نوبت دوم: 1398/2/2 

رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده

512/1 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 

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

برابررای شماره 13۹7۶030۶00۶001۵۴۵- 13۹7/1۲/۹ هیئت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای محمد طاهر جانی دیزقندی فرزند محمد بشماره شناسنامه 7 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۶۲۹ مترمربع )ششصد و بیست و نه مترمربع( قسمتی از پالک ۴1۴ فرعی واقع 
دراراضی دیزقند پالک ۲31 اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ 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: 1398/1/18، نوبت دوم: 1398/2/3 

قائم مقام رئیس واحد ثبتی تربت حیدریه- سید محمد حسینی

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

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

برابررای شماره 13۹7۶030۶01۲003۶۴۴ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی 
شاهدی فرزند محمد بشماره شناسنامه 11 صادره از بردسکن در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۹3/1۶ مترمربع از پالک ۶70 فرعی از 30۲۶ اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان امام موسی صدر 3 
پالک 1۶ خریداری از مالک رسمی آقای حسن میری محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ 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: 1398/1/18، نوبت دوم: 1398/2/2 

رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده 

512/5 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 13۹7۶030۶01۲003۶۲۵ و 13۹7۶030۶01۲003۶۲۶  هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین شعبانی فرزند مراد علی بشماره شناسنامه 337 صادره خلیل آباد و حمید شعبانی فرزند مراد علی به شماره شناسنامه ۴۲7 صادره از خلیل آباد در ششدانگ دوباب ساختمان 
به مساحت 37۵ مترمربع و 37۵ مترمربع از پالک 30۲7  اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس جانبازان- شهرک صنعتی- بلوار تالشگران خریداری از مالک رسمی آقای مالکیت احمد شجاعی محرزگردیده است 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ 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: 1398/1/18، نوبت دوم: 1398/2/2 

رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده 

512/6 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 13۹7۶030۶01۲003۶3۲ و 13۹7۶030۶01۲003۶33  هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای برات اله حسامی فرزند علی بشماره شناسنامه۲1 صادره ریوش در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان و لیال رحیمی تنورجه فرزند علی به شماره شناسنامه 7 صادره از ریوش در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 13۴/۴0 مترمربع از پالک 1۲13 فرعی از ۵8 اصلی واقع در سه کاشمر به آدرس خیابان قائم ۲1- کوچه عبدی 7 خریداری از مالک رسمی آقای مالکیت مشاعی متقاضی 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ 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: 1398/1/18، نوبت دوم: 1398/2/2 

رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده

مفـقـودی

شماره  و   3266399 موتور  شماره    36 ایران   28 ی   784 پالک  شماره  به   1388 مدل  پراید  سواری  خودرو  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
میباشد. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  کمالی  محمد  نام  به   s1412288105677 شاسی 

مفـقـودی

شاسی  شماره  و   00780120 موتور  شماره    36 ایران   43 س   936 پالک  شماره  به   1377 مدل  پراید  سواری  خودرو  سبز  برگ 
میباشد. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  زاده  حسن  مهدی  نام  به   s1412277560342

مفـقـودی

شماره    32 ایران   66 ل   578 پالک  شماره  به   1388 مدل  141انژکتوری  سایپا  تیپ  پراید  سیستم  سواری  خودرو  سبز  برگ 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  مظلوم  مهدی  سید  به  مربوط   s1482288287975 شاسی  شماره  و   2867946 موتور 

. شد میبا

مفـقـودی

شماره  و   00299169 موتور  شماره    78 ایران   13 س   687 پالک  شماره  به   1381 مدل  پراید  سواری  خودرو  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
میباشد. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  بیرانوند  آقا  میر  نام  به   s1412281763805 شاسی 


