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در صفحه 2 بخوانید

اقناع  استاندار خراسان رضوی گفت: گفت وگو و 
سیاست استان در برخورد با اعتراضات مردمی است 

و تا زمانی که...

رزم حسینی 

گفت وگو سیاست استان در برخورد
 با اعتراضات مردمیست

سنگ نگاره های کمرمقبوال در 
فهرست آثار ملی ثبت شد

سپرده گذاران بدر توس به 
استانداری خراسان رضوی

 مراجعه کردند

اداره کل هواشناسی خراسان رضوی با صدور اطالعیه ای هشدار داد

بارش رگباری باران، رعد و برق، 
تگرگ با احتمال سیالبی شدن 

مسیلها

ابر سیاه ازدواج سفید روی
 آسمان شهر

تمدید یا عدم تمدید 
گمانه زنی ها درباره آینده معافیت های فروش نفت ایران

در نوامبر 2018، همزمان با اجرای بسته دوم تحریم های 
به  و  اقدامی غیرمنتظره  ایران، کاخ سفید در  آمریکا علیه 
منظور پایین آوردن قیمت  جهانی نفت، به هشت مشتری 

نفت ایران معافیت های شش ماهه تحریمی داد که...

در حاشیه تورنمنت خیرخواهانه ای که در تهران برگزار شد مصاحبه ای کوتاه 
از خداداد منتشر شده بود که او در آن درباره ماجراهای بین شبکه سه و عادل 

فردوسی پور حرف هایی برخالف پسند فعلی اکثر مخاطبان فوتبال زد که با 
واکنش های تند مواجه شد، اما خداداد می گوید ...

رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای شهر مشهدمقدس با اشاره به 
مخالف اعضای شورا با پیشنهاد شهرداری مبنی افزایش 250 تومانی بهای خدمات 
اتوبوسرانی در سال 98، گفت: شرایط اقتصادی مردم را درک می کنیم ولی با توجه 

به تورم و نرخ ارز ناچار شدیم این بها را 150 تومان افزایش دهیم.

رئیس کمیسیون حمل ونقل شورا  با اشاره به افزایش 150 تومانی بلیت اتوبوس مطرح کرد

افزایش قیمت بلیت
 از ناچاری

الیحه کرایه قطارشهری بر مبنای میزان مسافت در راه است

جنجال فردوسی پور میان اهالی ورزش و هنر همچنان ادامه دارد
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در این شماره می خوانیم

به مناسبت روز بزرگداشت »عطار نیشابوری«

تحلیل روز

گزارش ویژه

فاتح هفت شهر عشق
در صفحه 5 بخوانید

عکس:عادل یل
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دوم  بسته  اج��رای  با  همزمان   ،2018 نوامبر  در 
اقدامی  در  سفید  کاخ  ایران،  علیه  آمریکا  تحریم های 
غیرمنتظره و به منظور پایین آوردن قیمت  جهانی نفت، 
ماهه  شش  معافیت های  ایران  نفت  مشتری  هشت  به 
تحریمی داد که در اوایل ماه می آینده به پایان خواهد 
رسید. حتی پیش از صدور معافیت های فعلی، مقامات 
آمریکا، صفر کردن صادرات نفت ایران را به عنوان یک 
زودتر  چه  هر  تحقق  برای  و  بودند  کرده  تعیین  هدف 
انقضای  موعد  شدن  نزدیک  با  می کردند.  تالش  آن 
عدم  یا  تمدید  درباره  گمانه زنی ها  دیگر  بار  معافیت ها، 
رابطه  این  بیشتر شده است. در  این معافیت ها  تمدید 
دو سناریو قابل تصور است که هر کدام شواهد و قراینی 

دارد:
عدمتمدیدمعافیتها

در  ایران،  امور  در  آمریکا  ویژه  نماینده  هوک،  برایان 
اوایل ماه آوریل به صراحت گفته است که کشورش دیگر 
به مشتریان نفت ایران معافیت هایی نخواهد داد. هوک 
گفت: »در نوامبر، برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت، 
ما هشت معافیت نفتی دادیم. امروز می توانم تایید کنم 
که اکنون واردات سه واردکننده )از نفت ایران( به صفر 

رسیده است.«
هوک ادامه داد: »در بازار، شرایط بهتری برای تسریع 
قصد  ما  دارد.  وجود  ایران(  نفت  )صادرات  کردن  صفر 
نداریم هیچ معافیت یا استثنائی در رژیم تحریم هایمان 

قائل شویم.«
بازار  شرایط  است  معتقد  که  نیست  هوک  فقط  این 
است.  شده  بهتر  ایران  صادرات  کامل  قطع  برای  نفت 
جان بولتون، مشاور امنیت ملی، و الری کودال، مشاور 

اقتصادی کاخ سفید، نیز بر این باورند که نفت به اندازه 
کافی به بازار عرضه می شود و حذف نفت ایران آسیبی به 

تعادل بازار نخواهد زد.
کشور های  سازمان  به  آمریکا  گذشته،  نوامبر  در 
جبران  برای  که  آورد  فشار  )اوپ��ک(  نفت  صادرکننده 
این  کنند.  بیشتر  را  تولیدشان  ای��ران،  نفت  ص��ادرات 
صدور  با  ام��ا  کردند،  بیشتر  را  تولیدشان  کشورها، 
معافیت های ایران، قیمت نفت به شدت کاهش یافت. 
تصمیم  نفت  تولید  قیمت  ب��ردن  باال  ب��رای  نتیجه  در 
تولید  از  روز  در  بشکه  میلیون   1.2 ح��دود  گرفتند 
کشور های اوپک و غیراوپک کمتر کنند. سرنوشت توافق 
اواسط  در  اوپک  غیر  و  اوپک  کشور های  تولید  کاهش 
چند  کشور ها  این  شد.  خواهد  مشخص  جاری  آوریل 
روز دیگر در وین جلسه خواهند داشت تا بر سر تمدید 

توافق کاهش تولید یا لغو این توافق و در نتیجه افزایش 
تولید تصمیم گیری کنند. روسیه اخیرا خواستار افزایش 
تولید نفت شده است. این امر بدین معناست که روسیه 
تولید مخالفت خواهد  توافق کاهش  تمدید  با  احتماال 
درباره  که  است  زود  فعال  که  گفته  نیز  عربستان  کرد. 
این توافق صحبت شود. اما احتماال تحت فشار آمریکا، 
عربستان هم مانند روسیه با افزایش تولید موافقت کند. 
آمریکا،  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد  شب،  شنبه  سه 
تلفنی  به طور  ولیعهد عربستان،  بن سلمان،  با محمد 
درباره ایران و سایر موضوعات گفتگو کرد. جزئیات دقیق 
این تماس اعالم نشده، اما احتماال مسئله افزایش تولید 
نفت مطرح شده است. به هر حال، افزایش تولید نفت، 
و عدم تمدید توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک راه را 
برای عدم تمدید معافیت های فروش نفت ایران هموار 

خواهد کرد.
تمدیدمحدودمعافیتها

حتی اگر تولید نفت عربستان و روسیه افزایش یابد، 
آمریکا به آسانی نمی تواند معافیت های فروش نفت ایران 
را تمدید نکند. برخی تحلیلگران حوزه انرژی معتقدند 
نفت  خرید  استمرار  به  فراوانی  تمایل  هند  و  چین  که 
آن چشم پوشی  از  به سادگی  و  دارند  ایران  ارزان قیمت 
نخواهند کرد. خصوصا که چین درگیر یک نزاع تجاری 
کم سابقه با آمریکاست. بدین معنی که نفت ایران ممکن 
برای چانه زنی مورد  ابرازی  به عنوان  نزاع  این  است در 
استفاده قرار گیرد. ترامپ از یک طرف مایل است فشار 
نگران  دیگر  طرف  از  و  دهد  افزایش  را  ایران  بر  نفتی 
است که قطع صادرات نفت ایران قیمت های نفت را باال 
ببرد و در نتیجه، جایگاه داخلی او در آستانه انتخابات 

برخی  دیدگاه  از  تضعیف شود.  آینده  ریاست جمهوری 
بر  مبنی  را،  خود  انتخاباتی  وعده  ترامپ  تحلیلگران، 
ایران،  با  اوباما  باراک  دولت  هسته ای  توافق  از  خروج 
عملی کرده است. او وعده نداده بود که صادرات نفت 
ایران را کامال قطع کند. خصوصا که چنین چیزی ممکن 
ترامپ  برای  آمریکا،  در  افزایش قیمت سوخت  با  است 
الن  دلیل،  همین  به  شود.  دردساز  آینده  انتخابات  در 
شورای  اندیشکده  در  انرژی  امور  ارشد  پژوهشگر  والد، 
به  بلومبرگ  خبرگزاری  در  یادداشتی  طی  آتالنتیک، 
صادرات  کامل  قطع  از  که  داد  پیشنهاد  ترامپ  دولت 
به  را  معافیت ها  مقابل  در  و  کند  خودداری  ایران  نفت 
طور محدود تمدید کند. در آستانه انقضای معافیت های 
مشتریان نفت ایران، قیمت نفت بار دیگر افزایش یافته 
و موجبات نگرانی ترامپ را فراهم کرده است. در حال 
به  و  است  دالر   70 حدود  برنت،  نفت  قیمت  حاضر، 
توافق  اگر  برود.  باالتر  آینده  روز های  در  زیاد  احتمال 
کاهش تولید اوپک و غیراوپک تمدید شود، قطعا ترامپ 
شرایط سخت تری خواهد داشت. آمریکا به طورهمزمان 
صنایع نفت ایران و ونزوئال را تحریم کرده است. این دو 
کشور نقش مهمی در تعادل بازار نفت دارند. سختگیری 
کاخ سفید بر صنعت نفت ونزوئال، صفر کردن نفت ایران 
نکته  یک  باید  این،  بر  عالوه  است.  کرده  سخت تر  را 
دیگر را به این موارد اضافه کرد و آن اختالف نظر درونی 
دولت آمریکا درباره تحریم های نفتی ایران است. برخی 
گزارش ها در رسانه های آمریکایی حاکی از آن است که 
برنامه  مایل اند  آمریکا  خارجه  وزارت  مقامات  از  بعضی 
جامع اقدام مشترک )برجام( حفظ شود. به همین دلیل، 
از صدور معافیت تحریمی حمایت می کنند. از نظر این 
مقامات، صفر کردن صادرات نفت ایران، احتمال خروج 
این کشور از برجام را بیشتر می کند. مجموع این شرایط 
احتماال باعث خواهد شد ترامپ حداقل به چند کشور 

-شاید چین و هند- مجددا معافیت بدهد.

تمدید یا عدم تمدید 
گمانهزنیهادربارهآیندهمعافیتهایفروشنفتایران

خبر
رزم حسینی: 

گفت وگو سیاست استان در برخورد با 
منحله اعتراضات مردمیست موسسه  گ��ذاران  سپرده  از  نفر   60 حدود 

کاسپین  موسسه  قالب  در  این  از  پیش  که  بدرتوس 
پیگیری  ب��رای  شنبه  روز  بودند  شده  ساماندهی 
مطالبات خود به استانداری خراسان رضوی مراجعه 

کردند.
به گزارش ایرنا، این افراد در نمازخانه استانداری 
مشکالت  طرح  به  استاندار  حوزه  مدیرکل  حضور  با 

خود پرداختند.
استاندار  حوزه  کل  مدیر  صالحی،  محمدحسین 
نیز در زمینه اقدامات انجام شده برای حل مشکالت 
این سپرده  به  آنان توسط مسئولین محلی گزارشی 

گذاران ارائه کرد.
منحله  موسسه  گ��ذاران  سپرده  ادعای  اساس  بر 
خراسان  استانداری  به  ای  نامه  طی  که  توس  بدر 
رضوی منتشر گردید، از چهار سال پیش که استرداد 
مواجه  مشکل  با  موسسه  این  در  مردم  سپرده های 
میلیارد  یک  از  کمتر  سپرده های  فقط  بود  شده 
ریال سپرده گذاران پرداخت شده و پرداخت مابقی 

مطالبات نامشخص مانده است.
امنیتی  سیاسی،  معاون  پ��ارس��ال  م��اه  اسفند 
رضوی  خراسان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
آنها  انتقال  و  منابع  شناسایی  با  بود  کرده  اعالم 
مطالبات سپرده گذاران موسسه کاسپین تا مبلغ یک 

میلیارد ریال بطور کامل پرداخت شده است. 
یک  از  بیشتر  س��پ��رده ه��ای  خ��ص��وص  در  وی 

از  نیز گفته بود مبلغ یک میلیارد ریال  میلیارد ریال 
پرداخت  نیز  ریال  میلیارد  یک  از  باالتر  سپرده های 

شده است. 
اواخر  مرکزی  بانک  تصمیم  اساس  بر  همچنین 
برخی  از  مردم  مطالبات  از  دیگری  بخش  پارسال 
این  ب��ود  ق��رار  که  شد  پرداخت  منحله  موسسات 

پرداخت شامل موسسه بدر توس نیز گردد. 
ایرنا  خبرنگار  به  توس  بدر  گذاران  سپرده  از  یکی 
به  مرکزی  بانک  پرداخت  طرح  اج��رای  در  گفت: 

بانکی موسسه  کارتهای  این موسسه  سپرده گذاران 
کاسپین داده شده اما هنوز پولی به آنها واریز نشده 

است.
راه  تنها  مرکزی  بانک  اف��زود:  ندیمی  علیرضا 
را  توس  بدر  موسسه  در  مردم  سپرده های  پرداخت 
موسسه  این  در  موجودی  منشا  اعالم  و  سند  ارائه 
عنوان کرده است و از طرف دیگر مسئوالن موسسه 
تا زمانی که سپرده گذاران  اند  کاسپین اعالم کرده 
به  را  توس  بدر  دارایی های  و  امالک   ، اموال  لیست 

موسسه کاسپین ارائه نکنند نمی توانند مبلغی برای 
این موسسه منحله واریز نمایند.

در   1394 س��ال  کاسپین  اع��ت��ب��اری  موسسه 
منظور  ب��ه  م��رک��زی  بانک  سیاستهای  چ��ارچ��وب 
تجمیع  از  اعتباری  تعاونیهای  تبدیل  و  ساماندهی 
گرگان،  جلین  امید  فرشتگان،  اعتبار  تعاونیهای 
و  دامداران  اصفهان،  حسنات  مازندران،  کشاورزان 
الزهرا )س( مشهد، بدرتوس و  کشاورزان کرمانشاه، 

پیوند شکل گرفت. 

سپرده گذاران بدر توس به استانداری خراسان رضوی مراجعه کردند

روزانه مشهد-تهران: 
شنبه ها: ساعت: 17:00 و 22:10

18:30 ساعت:  یکشنبه ها: 
دوشنبه ها: ساعت 13:45 و 22:10

سه شنبه ها: ساعت:12:40 و 21:25
18:3 و 21:45 چهارشنبه ها: ساعت:0 
پنج شنبه ها: ساعت: 13:45 و 22:10 

جمعه ها: ساعت: 13:50 و 22:10 
مشهد-زاهدان: همه روزه ساعت: 11:30

یکشنبه ها  بجز  مشهد-یزد:روزانه 
ساعت:  جمعه  و  شنبه  پنج  و  دوشنبه  و  )شنبه 
ساعت:  چهارشنبه ها  و  شنبه  س��ه  و   17:15

)20:15
به جز سه شنبه ها  روزانه  مشهد-نوشهر: 

چهار  و  یکشنبه ها   12:55 ساعت:  )شنبه 
و  شنبه  پنج  و  دوشنبه  و   14:30 ساعت:  شنبه ها 

)09:45 جمعه ها ساعت: 
و  دوشنبه  و   12:25 ساعت  شنبه  مشهد-اهواز: 

11:25 ساعت  پنجشنبه ها: 
و   18:45 ساعت:  شنبه ها  سه  مشهد-چابهار: 

13:45 جمعه ها ساعت: 
ساعت:  پنجشنبه ها  و  یکشنبه  مشهد-شیراز: 

18:30 و جمعه ها ساعت: 13:20
ساعت  چهارشنبه ها:  و  یکشنبه  مشهد-ایالم: 

07:30
س��اع��ت:19:30  شنبه ها  یك  مشهد–آبادان: 

15:10 ساعت:  چهارشنبه ها 
ساعت:19:35  چهارشنبه ها  مشهد-ساری: 

اقناع  و  گفت وگو  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
سیاست استان در برخورد با اعتراضات مردمی است و 
تا زمانی که در تجمعات و اعتراضات تعرض فیزیکی رخ 

ندهد، همین سیاست را دنبال خواهیم کرد.
معاونان  و  فرمانده  دی��دار  در  حسینی  رزم  علیرضا 
انتظامی استان که در محل دفتر استاندار برگزار شد، 
پیشبرد  ما  اعتراضات مردمی سیاست  اظهار کرد: در 
گفتمان اقناع است اما در صورت بروز تعرض فیزیکی، 

نیروی انتظامی باید به وظیفه ذاتی خود عمل کند.
وی افزود: متاسفانه به دلیل عملکردهای نادرست در 
برخی از حوزه ها، گاهی اوقات اعتراض های مردمی 
شکل می گیرد که تجربه های گذشته نشان می دهد 

سیاست اقناع و گفت وگو همواره موثر واقع شده است.
رزم حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
اینکه امروز در جامعه بشری هر روز نقش امنیت پررنگ 
تر می شود، اظهار کرد: طبق بررسی های کارشناسی 
اگر در حوزه اقتصادی و فرهنگی فعالیت چشمگیری 
انجام شود، بسیاری از آمارها در حوزه انتظامی کاهش 

پیدا می کند.
ایام  در  انتظامی  نیروی  های  تالش  از  تقدیر  با  وی 
انتظامی  فرماندهی  عملکرد   ،98 ن��وروز  تعطیالت 
استان  گفت:  و  کرد  ارزیابی  مثبت  را  رضوی  خراسان 
متین  و  مقتدر  فرماندهی  شایسته  رضوی  خراسان 
همچون سردار تقوی است و بنده از خدمات ارزشمند 

ایشان و نیروی انتظامی قدردانی می کنم.
این دیدار  در  انتظامی خراسان رضوی هم  فرمانده 
نوروز 98  ایام تعطیالت  پلیس در  از عملکرد  گزارشی 
ارائه کرد و گفت: همکاران ما در تعطیالت نوروز حتی 
چند ساعت هم به مرخصی نرفتند و تمام تالش خود 

را برای برقراری نظم و امنیت در استان به کار گرفتند. 
سردار محمدکاظم تقوی افزود: در قالب طرح نوروزی 
فروردین   16 تا   97 سال  اسفند   29 تاریخ  از  پلیس، 
امسال، ضمن راه اندازی 113 ایستگاه نوروزی، 1987 
گشت خودرویی اعم از انتظامی و راهنمایی رانندگی در 

ماموریت های مختلف به کار گرفتند. 
وی همچنین از افزایش 18 درصدی افزایش کشف 
و  به سال قبل آن خبر داد  جرایم در سال 97 نسبت 
جاده  های  کنترل  تقویت  با  گذشته،  سال  در  گفت: 
ای، با کاهش 2 درصدی فوتی های تصادفات رانندگی 

مواجه شدیم.
استاندار خراسان رضوی در پایان این دیدار، با اهدای 
لوح یادبود از تالش های فرمانده و معاونین انتظامی 
استان برای برقراری نظم و امنیت عمومی در تعطیالت 

نوروز 98 تقدیر کرد.

هواپیمایی آسمان
برنامه پروازی هواپیمایی اسمان نیمسال اول 
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#پیگیری_خبر
معاون فرهنگی دانشگاه فردوسی:

 کارآفرینی یک مهارت اکتسابی است

دانشگاه  دانشجویی  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
مهارت  و  هنر  یک  کارآفرینی  گفت:  مشهد  فردوسی 
اکتسابی است که به تمرین، تجربه اندوزی و ممارست 

نیاز دارد.
به گزارش ایسنا، حمید رضا طاهری جمعه شب در 
رویکرد  با  اجتماعی  کارآفرینی  ملی  رویداد  نخستین 
کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی که در مجتمع 
کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه فردوسی مشهد 
موفق  کارآفرین  یک  اصلی  ویژگی  افزود:  شد،  برگزار 
مسائل  به  متفاوت  نحوی  به  و  است  وی  نگاه  عمق 

می نگرد.
دانشگاه  دانشجویی  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
فردوسی مشهد با بیان اینکه توجه به کارآفرینی یک 
ضرورت و وظیفه مهم برای مدیران دانشگاه به شمار 
می رود، تصریح کرد: دانشگاه ها با وجود دانشجویان 
دغدغه مند باید به نوعی دانشگاهی اجتماعی باشند.
طاهری عنوان کرد: معنای کارآفرینی به عنوان یک 
مسئولیت اجتماعی این است که دانشجویان در کنار 
تالش برای کسب دانش و آگاهی، نگاه کارآفرینانه را 

در خود تقویت کنند.
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  حیدری،  محمدرضا 
مشهد نیز در ادامه مراسم اظهار کرد: همدلی مردم 
در حادثه سیل، معانی زیادی را به همراه داشت، اما 
کارآفرینی  که  بود  ایران  مردم  مهربانی  آن  مهم  نکته 

اجتماعی نیز یکی از مصادیق این مهربانی است.
بتواند  رویداد  این  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  وی 
آثار اجتماعی زیادی در جامعه به همراه داشته باشد 
پیوند داشته است  با جامعه  دانشگاه همواره  البته  و 
در  آحاد جامعه  از همه  و جلوتر  پیش قدم  و همیشه 

میدان حاضر بوده و نقش آفرینی کرده است.
کرد:  بیان  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای  رئیس 
دانشجویان قطعا در این روزها نقش خود را جدی تر 
ایفا می کنند و ما در شورای شهر و شهرداری مشهد 
خالقانه ای  ایده های  و  طرح ها  داریم  را  این  آمادگی 
فضای  در  را  می گیرند  شکل  اجتماعی  زمینه  در  که 
شهری اجرایی که به این طریق نقایص آن نیز برطرف 
می شود و چه بسا این طرح در سطح ملی هم توسعه 

پیدا کند.

درس عبرت و تجربه بزرگ سیل نوروزی برای مدیران سیاسی و شهری
باران  اینکه  بیان  با  مجلس  در  سبزوار  مردم  نماینده 
برکات  ویرانی ها  و  بر خرابی ها  نوروزی عالوه  سیل آسای 
مدیران،  گفت:  داش��ت،  دنبال  به  بسیاری  میان مدت 
برنامه ریزان و مسؤوالن کشور به ویژه در بخش های نیرو 
و  سازوکارها  مکانیزم ها،  بیشتر  چه  هر  باید  کشاورزی  و 
نزوالت  از  اقتصادی  بهره برداری های  برای  را  تصمیماتی 

جوی نوروزی به اجرا درآورند
رمضانعلی سبحانی فر نماینده مردم سبزوار در مجلس 
با بیان اینکه باران سیل آسای نوروزی عالوه بر خرابی ها 
داشت،  دنبال  به  بسیاری  میان مدت  برکات  ویرانی ها  و 
به ویژه در  برنامه ریزان و مسؤوالن کشور  گفت: مدیران، 

بخش های نیرو و کشاورزی باید هر چه بیشتر مکانیزم ها، 
سازوکارها و تصمیماتی را برای بهره برداری های اقتصادی 
از نزوالت جوی نوروزی به اجرا درآورند تا از محل درآمدزایی 
ایجاد شده، هزینه بازسازی هر چه سریعتر زیرساخت های 

مناطق سیل زده تامین شود.
وی گفت: درس عبرت و تجربه بزرگ سیل نوروزی برای 
مدیران سیاسی، شهری، اقتصادی و مهندسان کشور این 
ساخت  و  شهرسازی  قوانین  و  استانداردها  در  که  است 
روستاها به ویژه در حاشیه رودخانه ها تجدید نظر کنند 
به  را  فناوری هایی  و  از مصالح  استفاده  زمینه  همچنین 
وجود آوردند که عالوه بر گران نبودن، استحکام و مقاومت 

مناسبی داشته باشد.
وی با اشاره به آمار وزیر نیرو، گفت: براساس آنچه که وزیر 
نیرو اعالم کرد باران نوروزی موجب صرفه جویی سه میلیارد 
تاالب ها،  شدن  پر  شد.  شیرین  آب  تامین  برای  دالری 
گردش  به  موجب  هم  رودخانه ها،  و  دریاچه ها  سدها، 
درآمدن توربین ها و تولید برق بیشتر، هم احیای زمین های 
خشک کشاورزی و هم افزایش صادرات آب به کشورهای 
مختلف می شود که همه اینها موجب به گردش درآمدن 
چرخ های تولید و رونق آن می شود. سیل نوروزی همچنین 
در حوزه زیست محیطی و ریزگردها و اقلیم مناطق مختلف 
کشور به ویژه مناطق غربی و جنوب غربی تغییرات خوبی را 

به دنبال خواهد داشت.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: 
سال گذشته تا پنج هزار مگاوات برق از طریق ذخایر آبی 
کشور تولید شد که این عدد پس از نزوالت جوی فراوان 
نوروزی تا سه برابر افزایش خواهد یافت که حداقل چهار 

میلیارد دالر درآمد ارزی برای کشور خواهد داشت.
از  دیگری  بخش  در  مجلس  در  سبزوار  مردم  نماینده 
سخنانش با بیان اینکه وقتی کشور گرفتار چالش و بحران 
می شود همه مسؤوالن و دلسوزان کشور و نظام باید در 
کنار هم برای رفع گرفتاری ها تالش کنند نه اینکه شروع به 
متهم کردن و تضعیف یکدیگر کنند، گفت: تضعیف دولت 

و نهادهای حاکمیتی در شرایطی که مشغول امدادرسانی 
و کمک به سیل زدگان غرب و جنوب غرب کشور هستند 
موجب ناامیدی مردم به ویژه مردم سیل زده می شود و اصال 

به صالح نیست.
سبحانی فر متذکر شد: برخی شخصیت ها و جریان های 
به مسؤوالن  ته  و  انتقادات بی سر  با  سیاسی غیراجرایی 
اجرایی، امدادی و نظامی دنبال بهره برداری های سیاسی 
از بحران سیل هستند. برای جلب رضای خدا و رضایت 
عمومی باید از دامن زدن به این رفتارها اجتناب و دوری 
کرد و در عوض به کمک مردم و مسؤوالن درگیر در ماجرای 

سیل رفت.

مدیر بازرسی اصناف خبر داد:
30 هزار فقره بازرسی در طرح ویژه نظارتی نوروز

مدیر بازرسی و نظارت اصناف مشهد از صدور 30 
هزار و 475 فقره بازرسی در طرح ویژه نظارتی نوروز 

98 خبرداد.
خبر  این  بیان  با  دلداری  امیر  ایسنا،  گزارش  به 
با توجه به شرایط اقتصادی  افزود: طرح مورد نظر 
به  نسبت  زودت��ر  روز   45 تقریبا  جامعه  بر  حاکم 
محوریت  با  که  کرد  کار  به  آغاز  گذشته  سال های 
مرغ،  گوشت،   ( اساسی  کاالهای  حوزه  بر  نظارت 
میوه ( در حوزه سالمت و امنیت غذایی ) نظارت بر 
رستوران ها، نانوایی ها، شیرینی فروشی ها، اغذیه و 
پیتزا فروشان( و حوزه توزیع پوشاک، کیف و کفش 

و... برنامه ریزی گردیده بود.
تعداد  مشهد  شهر  سطح  در  داد:  ادام��ه  وی 
 25 از  نظارت  و  بازرسی  موقت  و  ثابت  پایگاه   7
منطقه  در  پایگاه  چهار  که  شد  ایجاد  اسفندماه 
ثامن و سه پایگاه در سایر نقاط شهر جهت نظارت 

بر عملکرد واحدهای صنفی، رسیدگی به شکایات، 
در  مجاورین  و  زائرین  تلفنی  و  حضوری  گزارشات 
فرودین  پانزدهم  تا  تعطیل  غیر  و  تعطیل  ایام  کلیه 

فعال بودند.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف مشهد با اشاره به 
و  زائرین  حضوری  شکایت  مورد   204 به  رسیدگی 
برگشت 40 میلیون ریال به شاکیان، اضافه کرد: در 
طول اجرای این طرح 30هزار و 475 فقره بازرسی 
از صنوف مختلف توسط بازرسان اصناف انجام شد 
کمتر  مجاز  صنفی  واحدهای  بازرسی ها  دراین  که 
معلوم  بررسی  از  پس  و  داشته  تخلف  درصد   10 از 
صنفی  واحدهای  شامل  تخلفات  بیشترین  شد، 
فاقد پروانه کسب به جهت عدم آگاهی متصدیان از 

قوانین نظام صنفی بوده است. 
زائران  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  دل��داری 
مدت  )ع(  الرضا  موسی  ابن  علی  حضرت  مرقد 

زمان کوتاهی در شهر مشهد حضور دارند، اولویت 
مهم رسیدگی به شکایات حضوری و جلب رضایت 
شاکیان در کمترین زمان ممکن مد نظر بود که در 
طرح مورد نظر به نحو مطلوبی برنامه ریزی های الزم 

در این زمینه انجام و اجرا شد.
که  بازار  تنظیم  طرح  میوه های  کرد:  تاکید  وی 
 25 از  بود  سیب  تن   30 و  پرتقال  تن   69 شامل 
واحد   127 توسط  فروردین   15 لغایت  ماه  اسفند 
مناطق  در  خصوصا  شهر  سطح  در  منتخب  صنفی 
اینکه  ضمن  گردید،  توزیع  برخودار  کم  و  محروم 
واحدهای  عملکرد  نحوه  بر  وکنترل  نظارت  روز  هر 

صنفی منتخب توسط بازرسان اصناف انجام شد.
بر  تأکید  ضمن  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
پیشبرد  در  صنفی  اتحادیه های  مطلوب  همکاری 
ظرفیت  از  استفاده  افزود:  ادامه  در  طرح  اهداف 
کنار  در  صنفی  اتحادیه های  کارشناسان  وی��ژه 

بازرسان اصناف در طول اجرای طرح ازجمله نقاط 
بارزی بود که با انجام بازرسی های تخصصی منجر 

به نتایج مثبت گردید.
مشترک  گشت های  ک��رد:  خاطرنشان  دل��داری 
اداره  کارشناسان  همراه  به  اصناف  ب��ازرس��ان 
علوم  دانشگاه  دامپزشکی،  سازمان  بهداشت، 
دیگر  از  حکومتی  تعزیرات  سیار  شعبه  و  پزشکی 
به  که  بود  طرح  این  در  پیش بینی شده  برنامه های 

مرحله اجرا درآمد.
غرفه های  عملکرد  بر  نظارت  به  اشاره  ضمن  وی 
در  کاال  مستقیم  عرضه  نمایشگاه  در  شرکت کننده 
در  شده  عرضه  کاالهای  کلیه  گفت:  ماه،  اسفند 
نمایشگاه که از محصوالت و تولیدات داخلی بودند، 
و  بررسی  صنفی  اتحادیه های  کارشناسان  توسط 
قیمت گذاری شد و به شکایات حضوری شهروندان 

در اسرع وقت رسیدگی به عمل آمد.

باید  گفت:  گناباد  فرماندار 
زعفران  جهانی  ثبت  فرصت  از 
و  ب��ار  و  خ��وار  سازمان  در  گناباد 
کشاورزی سازمان ملل متحد )فائو( برای رونق اقتصادی 
در  محصول  این  اصالت  شناساندن  و  تبیین  و  منطقه 

سطح بین المللی حداکثر بهره را گرفت.
حامد قربانی روز شنبه در جلسه برنامه ریزی برگزاری 
جشن ثبت جهانی نظام زراعت و زعفران گناباد مبتنی 
بر قنات، ثبت زعفران این شهرستان در سطح جهانی 
استان خراسان  و  برای منطقه  اقتصادی  امتیاز مهم  را 
این  از  بهینه  استفاده  افزود:  و  دانست  و کشور  رضوی 
مسئوالن  و  بخشها  تمامی  همگرایی  نیازمند  فرصت، 
مرتبط است.وی اضافه کرد: این جشن باید با مشارکت 
تشکلهای مردمی و بخشهای دولتی و خصوصی برگزار 

شود و از همه ظرفیتهای استان خراسان رضوی و کشور 
در این زمینه حداکثر بهره را گرفت.فرماندار گناباد گفت: 
زعفران بعد از قنات قصبه برای دومین مرتبه نام گناباد را 
در سطح جهان پر آوازه کرد و در کنار جاذبه های فرهنگی 
و تاریخی، اصالت و ظرفیتهای غنی بخش کشاورزی و 

به خصوص محصول زعفران این شهرستان را نشان داد.
قربانی افزود: زعفران تولیدی استان خراسان رضوی و 
به خصوص گناباد از کیفیت و اصالت ویژه ای برخوردار 
است و نقش اساسی در اقتصاد خانوارهای منااطق تولید 

کننده ایفا می کند.
وی ادامه داد: قناتها هم در طول تاریخ نقش مهمی 
در آبیاری محصوالت کشاورزی و تامین آب این منطقه 
دهنده  نشان  گناباد  آبیاری  جهانی  ثبت  و  اند  داشته 

کیفیت باالی کشاورزی این شهرستان است.

مدیر سازمان تعاون روستایی 
اجرای  گفت:  رض��وی  خراسان 
طرح توزیع میوه تنظیم بازار در این 
استان که از 25 اسفند 1397 آغاز شده بود با هدف 

رفاه مردم همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، محسن اسفندیاری روز شنبه افزود: 
این طرح با شرایط جدید و کاهش قیمت نسبت به قبل 
و با هدف رفاه حال مردم و تنظیم بازار تا اطالع ثانوی 
تنظیم  میوه  اقالم  تمامی  کرد:  اضافه  دارد.وی  ادامه 
بازار شامل سیب زرد و قرمز و پرتقال والنسیا و تامسون با 
پنج هزار ریال کاهش قیمت نسبت به قبل برای مصرف 

مردم عرضه می شود.
مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: 
بر این، فروش میوه از روش جعبه ای به خرده  عالوه 

فروشی برای مردم تغییر کرده است تا مردم با رفاه حال 
بیشتر و به اندازه مصرف خود خرید کنند.

و  اصناف  تمامی  این  بر  عالوه  اف��زود:  اسفندیاری 
متقاضیان نیز می توانند با خرید میوه از سردخانه ها و 
مراکز توزیع و تحت نظارت، اقدام به فروش این اقالم 

نمایند. 
تا کنون  اجرای طرح  آغاز  ابتدای  از  داد:  ادامه  وی 
مردم  توسط  قالب  این  در  میوه  تن  و 352  هزار  چهار 
 80 معادل  که  است  شده  خریداری  رضوی  خراسان 

درصد ذخیره سازی انجام شده است.
مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: 
از این میزان هزار و 311 تن سیب، هزار و 30 تن پرتقال 
والنسیا و دو هزار و 11 تن پرتقال تامسون توسط مردم 

خریداری شده است.

جلسه  هفدهمین  و  صد  در 
اقتصاد  ف��رم��ان��ده��ی  س��ت��اد 
وضعیت  آخرین  استان،  مقاومتی 
طرح های توسعه اقتصادی شهرستان تایباد و موانع 
مورد  شهرستان  این  اقتصادی  توسعه  راه  سر  بر 

بررسی قرار گرفت.
حسینی،  رزم  علیرضا  حضور  با  که  جلسه  این  در 
شهرستان  مدیران  و  فرماندار  و  استانی  مسئوالن 
فرماندهی  ستاد  جلسه  هفدهمین  و  صد  تایباد 
سازمان  رئیس  شد،  برگزار  استان  مقاومتی  اقتصاد 
گفت:  رض��وی  خ��راس��ان  ری��زی  وبرنامه  مدیریت 
اقتصادی  توسعه  موانع  بررسی  ب��رای  جلسه  این 
با  امیدواریم  که  می شود  برگزار  تایباد  شهرستان 
برطرف  موجود  موانع  مختلف  دستگاه های  حضور 

شوند.
شهرستان  که  ای��ن  بیان  ضمن  جمشیدی  رض��ا 
فرهنگی  اقتصادی  توسعه   8 منطقه  از  تایباد بخشی 
تفاهم   41 ک��رد:  خاطرنشان  می شود،  محسوب 
اگر  که  است  رسیده  امضا  به  شهرستان  این  در  نامه 
 187 گذاری  سرمایه  شود  محقق  کامل  صورت  به 
حدود  برای  و  شد  خواهد  پی  رادر  میلیاردتومانی 

1900نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.
فرماندار  شرافتی،  محمدحسین  جلسه  این  در 
از  20طرح  حدود  کرد:  بیان  نیز  تایباد  شهرستان 
موافقت نامه های امضا شده علی رغم این که پرونده 
و  دارند  تسهیالت  کمبود  مشکل  شده  تشکیل  آنها 
رنج  زمین  کمبود  و  مجوز  مشکل  از  دیگر  طرح   20

می برند.

 فرماندار گناباد مطرح کرد:

توزیع میوه تنظیم بازار در خراسان رضوی ادامه داردثبت جهانی زعفران گناباد فرصتی برای رونق اقتصادی 
 با حضور استاندار صورت گرفت؛

بررسی و پیگیری موانع توسعه اقتصادی شهرستان تایباد

از  بعد  گفت:  مشهد  جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس 
تزریق  بازار  به  را  دالر  مرکزی  بانک  که  فروردین   20
کرد،  پیدا  کاهش  قیمت ها  افزایشی  رون��د  ک��رد، 
اکنون  و  رسید  قبل  سال  میزان  همان  به  قیمت ها 

متعادل شده است.
خصوص  در  معبودی نژاد  باقر  ایسنا،  گزارش  به   
وضعیت بازار طال و ارز افزود: سال 97 سالی بود که 
کرد  پیدا  افزایش  بسیار  و سکه  ارز، طال  در  قیمت ها 
و بحث تورم ها نیز بود اما وضعیت امسال مانند سال 

97 نخواهد بود.
ریال  به  نسبت  دالر  ارزش   91 سال  از  افزود:  وی 
این  در  ما  اما  بود  تومان  هزار   4 حدود  و  ثابت  تقریبا 
آن  موازات  به  باید  و  داشتیم  تورم  کشور  در  سال ها 

تورم،  یعنی  می کرد،  پیدا  افزایش  نیز  دالر  ارزش 
باید  بود،  آورده  پایین  خود  به  خود  را  ما  پول  ارزش 
اما  می کرد  پیدا  افزایش  مالیم  شیب  با  نیز  دالر 
قیمتی  افزایش  هیچ   96 سال  پایان  تا   91 سال  از 

بود. باالتر  تورم  اما  پایین  افزایش بسیار  نداشتیم، 
شد  موجب  ام��ر  ای��ن  داد:  ادام��ه  معبودی نژاد 
و  دارند  نگه  ثابت  را  قیمت ها  نتوانند   91 سال  در 
آن  باید  که  بود  سالی   97 سال  شود.  برقرار  مساوات 
برقرار می شد،  ریال  قیمت  و کاهش  تورم  بین  موازنه 
فنر  دارند،  نگه  را  فنرها  این  نتوانستند  که  حالی  در 

رها شد و قیمت ها افزایش پیدا کرد.
اینکه  بیان  با  مشهد  جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس 
صادرات  بحث  در  ما  نبود،  قیمت ها  افزایش  این  اگر 

یک  کرد:  عنوان  می شدیم،  روبه رو  بزرگی  چالش  با 
کند،  آماده  را  جنس  داخلی  تورم  با  باید  صادرکننده 
بعد  و  بخرد  تورم  دارای  قیمت های  با  را  اولیه  مواد 
قیمت  با  دالر  با  باید  کند،  صادر  بخواهد  که  زمانی 
صادرات  برای  مقداری  امر  این  دهد،  ارائ��ه  پایین 
مشکل ایجاد کرد، در نتیجه مجبور شدند، فنر را رها 

پیدا کرد. افزایش  کنند که قیمت ها 
کاذب  تومان  هزار   14 دالر  قیمت  داد:  ادامه  وی 
تا   100 تقریبا   ،97 تا   91 سال  از  ما  تورم  است. 
این  دالر  قیمت  نباید  بنابراین  بود،  درصد   150
هزار   10 تا   9 بین  آن  مناسب  قیمت  و  باشد  میزان 

است. تومان 
تدابیری  باید  مرکزی  بانک  کرد:  بیان  معبودی نژاد 
مورد  دالر  بازگرداند.  را  را  قیمت ها  این  که  بیندیشد 
اشباع  تا  کند  تزریق  بازار  به  را  بازار  و  صادرات  نیاز 
شود و در نهایت به تدریج قیمت دالر به قیمت واقعی 
کنونی،  افزایش  برسد.  تومان  هزار   10 حدود  خود 

 98 سال  امیدواریم  نیست.  طال  و  دالر  ثابت  نرخ 
سالی باشد که قیمت ها ثابت شده و مقداری کاهش 

به قیمت های واقعی برسد. تا  یابد 
به  اش��اره  با  مشهد  جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس 
است،  شده  کنترل  قیمت ها  افزایش  اکنون  اینکه 
تزریق  بانک مرکزی  13 فروردین  از  تصریح کرد: بعد 
دالر به بازار برای عرضه و تقاضا را به تاخیر انداخت، 
تقاضای  چون  و  نکردند  تزریق  را  دالر  متاسفانه 
زیادتری برای دالر وجود داشت، افزایش قیمت پیدا 

کرد.
به  دالر  فروردین   20 تا   14 روز  از  کرد:  اضافه  وی 
به  تومان  هزار   13 از  قیمت  نتیجه  در  نیامد،  بازار 
هزار   700 و  میلیون   4 از  نیز  سکه  14500و  تومان 
تومان  هزار   100 و  میلیون   5 یا  میلیون   5 به  تومان 
رسید اما بعد از 20 فروردین که بانک مرکزی دالر را 
کاهش  قیمت ها  افزایشی  روند  کرد،  تزریق  بازار  به 

پیدا کرد و اکنون متعادل شده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ سود بانکی را از 
این  که  کرده  تاکید  و  دانسته  بانک ها  ناترازی  عوامل 
پولی کشور  پایه  ترکیب  در  تغییر  ایجاد  دنبال  به  بانک 

است.
به گزارش ایسنا، اصالح نظام بانکی از سال گذشته 
مهم ترین  از  یکی  و  شده  آغ��از  جدی تری  ص��ورت  به 
از  جلوگیری  بانک ها،  ناترازی  اصالح  آن،  مشکالت 
اضافه برداشت آن ها از بانک مرکزی و کنترل نقدینگی 

است.

نسبت  زیادی  انتقادات  اخیر  مدت  در  که  حالی  در 
به افزایش حجم نقدینگی و سرگردان بودن این حجم 
رئیس کل  می شد،  مطرح  کشور  بانکی  نظام  به  پول 
بود  و گفته  ندانسته  وارد  را  انتقادات  این  بانک مرکزی 
به راحتی می توانستیم  بود  نقدینگی سرگردان  اگر  که 
آن را در بخش های مختلف کشور جابجا کنیم، اما در 
حال حاضر بخش عمده نقدینگی مربوط به سودهای 
بانکی است. پرداخت سود حدود 20 درصدی بانک ها 
به سپرده های بانکی و از سوی دیگر دریافت سود 18 

درصدی تسهیالت بانکی یکی از مهم ترین دالیلی است 
که سبب افزایش نقدینگی شده، چراکه افزایش حجم 

نقدینگی نیز در همین حدود بوده است.
تعطیالت  از  پس  کاری  روزهای  نخستین  در  همتی 
گفته  و  کرده  تاکید  نقدینگی  ترکیب  تغییر  بر  نوروز، 
سود  پرداخت  جای  به  نقدینگی  افزایش  این  که  بود 
تسهیالت باید به افزایش پایه پولی منجر شود تا بتوانیم 

آن را به بخش های مولد کشور تزریق کنیم.
ترازنامه  ترکیب  تغییر  بر  دیگر  بار  او  حال،  عین  در 
با  همزمان  که  دارد  تاکید  پولی(  )پایه  مرکزی  بانک 
ارزی  ذخایر  خالص  بانک ها،  برداشت  اضافه  کنترل 
بانک مرکزی به دلیل تعدیل نرخ ها و فروش ارز توسط 

صادرکنندگان نیز افزایش خواهد یافت.
الزم  ریالی  منابع  می تواند  شیوه  این  وی،  گفته  به 
ناحیه رشد  از  تولید  و رونق  اقتصاد  بهتر  جهت کارکرد 

پایه پولی را فراهم آورد.
جز  کارکردی  سود،  نرخ  افزایش  حاضر  شرایط  در 
ترازنامه  بر  بیشتر  فشار  و  تولید  هزینه های  افزایش 
که  است  موضوعی  این  داش��ت؛  نخواهد  را  بانک ها 
با  به نوعی  به آن اشاره کرده و  رئیس کل بانک مرکزی 

افزایش نرخ سود بانکی مخالفت کرده است.
اوراق  منظم  ارائه  در  دولت  کمک  قطعًا  گفته  همتی 
در بازار و شکل گیری عملیات بازار باز نتایج خوبی را در 

سال جاری به دنبال خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان 
قطعات  حوزه  در  ق��رارداد  ریال  میلیارد  هفت  از  رضوی 
 SPX خودرو برای اعضای نظام مبادالت پیمانکاری فرعی

در سال 97 خبرداد. 
نظام  دفتر  از  بازدید  در  مقدم  زاده  مهدی  مسعود 
ظرفیت های  اف��زود:   SPX فرعی  پیمانکاری  مبادالت 
متنوع و خوبی برای توسعه بیشتر صنعت در استان وجود 
دارد که یکی از آن ها صنعت قطعه سازی بوده و در سال 
گذشته برای قطعه سازان در شهرک ها و نواحی صنعتی 
افزایش  دنبال  به  امسال  و  شد  بسته  مناسب  ق��راردادی 
زمینه  این  در  کوچک  صنایع  برای  خصوص  به  ق��رارداد 

هستیم. 
نظام  دفتر  توسط  که  بستری  خوشبختانه  افزود:  وی 
مبادالت پیمانکاری فرعی ایران در خراسان رضوی فراهم 
از زمان  شد بسیار مطلوب بوده و در حوزه های مختلف 
شروع در سال 96 کارآمدی فراوانی تاکنون برای صاحبان 

صنعت در شهرک ها و نواحی صنعتی داشته است. 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان 
رضوی عنوان کرد: تمام سعی ما بر این بوده که امسال در 
راستای شعار سال با هدف عمل به سیاست های اقتصاد 
و  کوچك  صنایع  بیشتر  توانایی  تقویت  برای  مقاومتی 
متوسط در جهت افزایش تولید و اشتغال مولد،  به روزآوری 
سرمایه گذاری  جذب  محصوالت،  و  فنی  فرآیندهای 
رشد  واردات،  جایگزینی  تشویق  خارجی،  سفارش  و 
برای  بین المللی  قابلیت  و  بهبود  محصوالت  ص��ادرات 

صاحبان صنایع تالش کنیم. 
ارتباط  برقراری  توسعه  مدل  کرد:  عنوان  مهدی زاده 
بین پیمانکاران اصلی و فرعی مانند قطعه سازان و فعاالن 

صنایع کوچک با پیمانکاران بزرگ، ارتباطی منطقی برقرار 
می کند تا نیاز یکدیگر را تأمین کنند و زمینه ارتقاء دانش 
فنی، تثبیت اشتغال و توسعه توان تولید داخلی و خروج 

ارز را به عنوان مولفه های اقتصاد مقاومتی فراهم کند. 
شهرک های  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس 
از  کرد:  خاطرنشان  رض��وی،  خراسان  استان  صنعتی 
پیمانکاری فرعی  مبادالت  نظام  اهداف مهم دفتر  دیگر 
فرآیند  توسعه  ب��ازار،  توسعه  و  ایجاد  شناسایی،   ،SPX

پیمان سپاری، ارتقا و توانمندسازی پیمانکاران صنعتی، 
تسهیل ارتباطات کارفرمایان و پیمانکاران، الگوبرداری از 
نحوه فعالیت بنگاه های صنعتی کوچک با کالس جهانی 
داخلی  صنعتی  واحدهای  رقابتی  توان  افزایش  برای 

است.
مهدی زاده تأکید کرد: مرکز مبادالت پیمانکاری فرعی 
برای  پیمانکاران  اطالعاتی  بانک  نظیر  خدماتی   SPX

ایجاد  نمایشگاه ها،  سازماندهی  کارفرمایان،  استفاده 
نمایندگی های  صنعتی،  کنسرسیوم های  و  شبکه ها 
بازارهای داخلی و خارجی، برگزاری  بازرگانی،  تجاری و 
رویدادهای صنعتی، مشاوره و آموزش را برای اعضا ارائه 
کرده و دسترسی فعاالن بخش صنعت را در این بخش ها 

فراهم آورده است.

خبر

خبر

خبر
رئیس اتحادیه طال و جواهر مشهد تاکید کرد:
تزریق ارز دولتی طال را متعادل کرد

تغییر در ترکیب پایه پولی کشور

در سال 97 صورت گرفت؛
spx هفت میلیارد ریال قرارداد حوزه قطعات خودرو برای اعضای
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سمیه سادات حسینی 

حوادث
کشفبیشاز۱۶۵کیلوموادافیونیدرخراسانرضوی
فرماندهانتظامیاستانخراسانرضویگفت:۱۶۵کیلو
و۶۰۰گرمتریاککشفو۴سوداگرمرگدرخراسانرضوی

دستگیرشدند.
محمدکاظم سردار امروز"  صبح روزنامه"  گزارش به
با مبارزه پلیس اطالعاتی های تیم افزود: تقوی" 
شهرستان پلیس پشتیبانی با استان موادمخدر
پس غافلگیرانه و ضربتی عملیات یک در سرخس
محور در تریلر دستگاه یک به گسترده ردزنیهای از
بررسی نهت اورا و شده سرخس،مشکوک مواصالتی

متوقفکردند.
در ماموران عملیات این حین در  کرد: تصریح وی
بازرسیدقیقازاینخودرو۶۰کیلوگرمتریاککهبهصورت
در و کشف را بود شده جاساز تریلر این در ای ماهرانه

همینراستا۲متهمرانیزدستگیرکردند.
اینمقامارشدضمناشارهبهیکعملیاتبعدانتظامی
بااشارهبهیکعملیاتموفقدیگردرشهرستاننیشابور
با استان موادمخدر با مبارزه پلیس ماموران کرد: عنوان
۷۵کیلوگرممواد همکاریپلیسنیشابورکامیونحامل

مخدرراکشفوضبطکردند.

۳۰میلیاردریالپارچهقاچاقدرمشهدتوقیفشد
فرماندهانتظامیاستانخراسانرضویگفت:محموله
سنگینپارچهقاچاقبهارزش۳۰میلیاردریالکشفو۲

متهمدراینراستادستگیرشدند.
کاظم محمد سردار امروز"  روزنامه"صبح گزارش به 
آگاهی پلیس کارآگاهان  افزود: اینخبر درتشریح تقوی
از هایی سرنخ به اطالعاتی اقدامی در رضوی خراسان
نابتغبرقانونیفردیدرامرقاچاقوتوزیعپارچههای

خارجیدرمشهددستیافتند.
دستورات موضوع اهمیت به توجه با کرد: تصریح وی
الزمصادرشدوکارآگاهانمبارزهباقاچاقکاالوارزپلیس
مورد دریافتندمتهم پرونده بعدی تحقیقات در آگاهی
هایجنوبی استان از را قاچاق هایخارجی پارچه نظر،
به بارمجازخودروهایسنگین زیر جاسازیدر با کشور

مشهدمنتقلوبهفروشمیرساند.
سردارتقویابرازکرد:پسازتکمیلتحقیقاتپلیسی
مقام هماهنگی با آگاهی پلیس کاراگاهان پرونده این در
قضائیودراقدامیغافلگیرانهمتهمرادرمسیرورودی
وزمانی نامحسوسقرارداده شهرمشهدتحتتعقیب
کهاوقصدتخلیهمحمولهبارقاچاقدریکخانهمسکونی

داشتبرایدستگیریاشواردعملشدند.
با ضربتی عملیات این در پلیس کرد: عنوان وی 
دستگیریمتهمویکنفردیگرمحلرابازرسیو۳هزارو

۴۲۲طاقهپارچهخارجیقاچاقراکشفکرد.
نظر اظهار برابر که مطلب این به اشاره با تقوی سردار
میلیارد ۲۰ شده کشف محموله ارزش اولیه کارشناسی
مراجع به پرونده متهمان کرد: بیان شده برآورد ریال

قضائیمعرفیوتحقیقاتدراینبارهادامهدارد.

فوت زیبایی جراحی براثر رفته کما به بانویمشهدی
کرد

دانشگاه پیوندی اعضای آوری فراهم واحد مسئول
بانویمشهدیکهچندروز ازمرگ علومپزشکیمشهد
بود شده مغزی مرگ دچار زیبایی جراحی پی در پیش

خبرداد.
بهگزارشایرناابراهیمخالقیافزود:خانوادهاینبیماربه
اهدایاعضایبدناینبانوی۳۵سالهمرگمغزیرضایت

ندادندوقلبویپساز۱۰روزازکارایستادوفوتکرد.
بیمار این مغزی مرگ اعالم وجود با کرد: اضافه وی
دانشگاه مغزی مرگ بیماران از اعضاء پیوند تیم توسط
علومپزشکیمشهدوتاکیدبراینکهاینبیماربازگشتی
نداردخانوادهبیماربهامیداینکهویازکمابیرونآمدهو

بهبودیابدحاضربهاهدایاعضاءنشدند.
دانشگاه پیوندی اعضای آوری فراهم واحد مسئول
مغزی مرگ که بیماری قلب گفت: پزشکیمشهد علوم
۱۰روز تا اززماناعالمتاییدمرگمغزیحداکثر میشود
اعضایش اهدای قابلیت زمان این در و کند کار تواند می
وجودداردواگردراینمدتخانوادهبیماررضایتندهند

قلبنیزازکارمیایستد.
گفت: نیز مشهد پزشکی نظام عمومی روابط مدیر
ازجانبخانوادهبیمارمزبورمبنی تاکنونهیچشکایتی
براینکهبیمارشانبراثرجراحیزیباییدچارمرگمغزی
بهنظامپزشکیمشهدواصلنشده وسپسفوتشده

است.
طریق این از اگرشکایتی افزود: احمدی دکترسروش
پیگیری طورجد به ارسالشود پزشکیمشهد نظام به

خواهدشد.
انجام هنگام به جوان زن یک امسال ماه فروردین ۱۳
عملجراحیزیباییبهمنظورتزریقچربیدرمطبیکی

ازپزشکانجراحعمومیمشهدبهکمارفت.
و قلبی احیای عملیات موفقیت عدم پی در
کمای حالت با و مغزی عارضه دچار بیمار، تنفسی،
شد منتقل مشهد )عج( قائم بیمارستان به عمیق
مرگ بیماران از اعضا پیوند مرکز به شدن معرفی با و
مغزی مرگ مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مغزی

شدنویاعالمشد.

نتیجه  در  و  غرب  فرهنگ  از  برگرفته  سفید  ازدواج 
عنوان  به  امروزه  که  شد  تشکیل  زنان"  آزادی  "جنبش 
کشورهایی  در  اجتماعی  و  اخالقی  ناهنجاری  یک 
آید  می  شمار  به  مذهبی  ملیت های  خصوصا  و  شرقی 
و بر خالف آداب و رسوم حاکم و آموزه های شرعی در 

جامعه رخ می دهد. 
مخرب  روانی  تاثیرات  از  غافل  جوانان،  از  بسیاری 
زدن  دور  در  سعی  بیراهه،  این  به  ورود  با  اقدام،  این 
دست  و  مشترک  زندگی  یک  مقررات  و  قوانین  تمامی 
جنسی  مسائل  در  خود  خواسته های  به  سریع تر  یابی 

و روانی را دارند. 
رسمی  قرارداد  یک  صورت  به  مشترک  زندگی  آغاز 
صورت  عاطفی  رواب��ط  تاثیر  تحت  و  مرد  و  زن  بین 
با الگوبرداری از همه جوانب  می گیرد و  ازدواج سفید 
راه  قرارداد،  این  تعهدات  تمامی  حذف  و  رویکرد،  این 
اجتماعی  و  اخالقی  شکنی های  هنجار  بروز  برای  را 

است.    گشوده 
شاهرخی  جعفر  ب��ا  گفتگو  ب��ه  خصوص  ای��ن  در 
شناس  جامعه  و  اجتماعی  ارتباط  ارش��د  کارشناس 
روند  با  تاکید  با  وی  پرداختیم.  انسانی  علوم  حوزه 
افزایشی این رویکرد در جامعه مدنی حال حاضر ایران 
اجتماع،  در  سفید  ازدواج  تلخ  بسیار  واقعیت  گفت: 
یک  و  رسمی  ازدواج  بدون  مرد،  و  زن  بین  رابطه  مبّین 
و  اخالق  سنت،  به  بی توجه  و  تعهد  بدون  همخوابگی 
قانون نگهداری ثبت رویداد ازدواج و طالق است که در 
این  می افتد.  اتفاق  جوانان  برای  کم  هزینه های  سایه 
مساله یک زنگ خطر بزرگ و بسیار جدی است که اگر 
ناپذیری  جبران  مشکالت  با  نزدیک  آینده  در  نشنویم 

مواجه خواهیم شد. 
ازفرهنگغربی جامعهسنتیمتاثر

این  شناسی  آسیب  و  ریشه یابی  بحث  در  افزود:  وی 
مساله می توان گفت، جوامع سکوالر و غربی و بخشی 
و  شده اند  فضا  این  وارد  نوعی  به  اروپایی،  جوامع  از 
به  نگاه  با  آن هاست.  فرهنگ  از  متاثر  نیز  ما  جامعه 
بحث  تازگی  به  این که  علی رغم  ترکیه،  شبکه های 
هیچ  اما  شد،  مطرح  نیز  ترکیه  در  جنسیتی  تفکیک 
گرفته  نظر  در  سفید  ازدواج  موضوع  برای  مجازاتی 

نشده است.
خاطرنشان  انسانی  علوم  ح��وزه  شناس  جامعه 
متاسفانه  ترکیه،  کشور  با  ما  همجواری  دلیل  به  کرد: 
فیلم های  پیگیر  و  تاثیر  تحت  شدت  به  خانواده ها 

سخت گیرانه تر  قوانین  به  توجه  با  هستند.  ترکی 
این  ظهور  و  ب��روز  جامعه،  در  ما  دینی  آموزه های  و 
مویرگی  صورت  به  جامعه  زیرین  الیه های  در  ارتباطات 
محدودیت های  این  اگرچه  است.  افزایش  حال  در 
وارد  اجتماع  به  لطمات غیرقابل جبرانی  آموزش  بدون 

می آورد. 
وجود  از  درستی  آمار  بتوان  اگر  کرد:  اذعان  وی 
سطح  در  قانونی  تبعات  بدون  و  کم هزینه  آزاد،  روابط 
سایر  نسبت  به  ما  فعلی  وضعیت  گرفت،  جامعه 
نیست.  مساعد  چندان  معضل،  این  درگیر  کشورهای 
محرمیت  صیغه-های  اس��الم  دی��ن  در  که  هرچند 
حقوقات  و  حق  و  هزینه ها  دلیل  به  موقت  ازدواج  و 
دفاتر  در  و  دارد  شرعی  وجه  اما  می دهد،  روی  کمتر 

می شود.  ثبت  معتبر 

علت کافی اطالعات ارائه عدم و فرهنگی تهاجم  
رواجازدواجسفید

عوامل  کرد:  ابراز  انسانی  علوم  حوزه  شناس  جامعه 
تهاجم  که  دارند  نقش  سفید  ازدواج  شیوع  در  زیادی 
فرهنگی  تزاحم های  آن،  هجمه  از  فارغ  یا  و  فرهنگی 
در سال های اخیر، روابط افراد در خانواده و عدم ارائه 
و  رسمی  ازدواج  برای  الزم  آموزش های  و  اطالعات 
سنگین  بسیار  تشریفات  تحمیل  جوانان،  به  دار  مدت 
در ازدواج های رسمی بر زوج های جوان و خانواده ها، 
تنوع  ض��رور،  غیر  و  پیچیده  سنت های  به  پایبندی 
برای  دشوار  شرایط  وجود  و  پسران  در  ویژه  به  طلبی 

ازدواج، از برخی این دالیل به حساب می آید.
 وی در پایان گفت: در نتیجه جوان که حس می کند 
آزادی  دنبال  به  ش��ده اس��ت،  بسته  او  پ��ای  و  دس��ت 

ازدواج  در  آرمان خواهی  و  کمتر  هزینه  بیشتر،  عمل 
رویایی  و  دایم  ازدواج  دنبال  به  نیز  دختران  می گردد. 
مستلزم  مساله  این  نمی افتد.  اتفاق  هرگز  که  هستند 
و  است  شناسی  جامعه  حوزه  در  بیشتری  مطالعات 
حذف  و  نمودن  کمرنگ  ب��رای  باید  جامعه  نخبگان 

ریشه ای این معضل همگام و همراه شوند. 
تاثیر پررنگ فضای مجازی در شکل گیری نگاه غربی

به  خانواده  کارشناس  این  با  صحبتی  هم  از  پس 
از شهروندان پرداختیم و نظر ایشان  با چند تن  گفتگو 

را در این خصوص جویا شدیم.
و  دختر  بین  روابط  گفت:  کارمند  جوان  دختر  یک   
جنسی  نیازهای  تاثیر  تحت  نیز  کشور  از  خارج  در  پسر 
محسوب  رابطه  یک  ظواهر  جزو  جنسی  نیاز  اس��ت. 
تعهدات متفاوتی  به دلیل  اما در بحث زندگی  می شود. 

که طرفین را درگیر می-کند، باید افراد از سنین کودکی 
برای پذیرش مسئولیت های متعدد آن آماده شوند. 

کمتری  سنین  از  افراد  غربی  جوامع  در  افزود:  وی 
از  کودکان  که  چرا  دارند  را  رابطه  این  به  ورود  اجازه 
دوران دبستان درباره مسائل جنسی آموزش می بینند 
اغلب  که  می شوند  دوستی  رابطه  وارد  دبیرستان  در  و 
انجامد  طول  به  بیشتر  یا  یکسال  مدت  به  است  ممکن 
ختم  ازدواج  به  رواب��ط  این  دوران  همین  در  حتی  و 
جوامع  مختص  فقط  کم  سن  در  ازدواج  می شود. 

نیست. و اسالمی  آسیایی 
فضای  گسترش  نتیجه  در  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
به  غربی،  سلبریتی های  زندگی  به  نگاه  با  و  مجازی 
از  قبل  آن ها  مختلف،  جوامع  جوانان  الگوی  عنوان 
حتی  و  شده  زناشویی  و  عاطفی  رواب��ط  وارد  ازدواج 

رسمی  را  خود  رابطه  فرزند،  چند  یا  یک  تولد  از  پس 
اما  است.  افتاده  جا  غربی  فرهنگ  در  این  می کنند. 
و  نمی شود  پی ریزی  عقلی  موازین  براساس  روابط  این 
پسر،  و  دختر  زیبایی  مانند  ظاهری  مسایل  تاثیر  تحت 

پول و یا قدرت طرفین اتفاق می افتد. 
بیکاریومشکالتاقتصادیمانعاصلیازدواجرسمی

با شناخت نسبت  وی ادامه داد: رفته رفته دو طرف 
ادامه  به  نسبت  متقابل  درک  و  احساس  و  همدیگر  به 
یکدیگر  از  جدایی  و  قطع  یا  و  رسمی  و  جدی  رابطه 
کشورها  این  در  کامال  مساله  این  می گیرند.  تصمیم 
غربی  پسران  تمایل  اما  است.  شده  پذیرفته  و  طبیعی 
روابط پیش  به دلیل کاهش  با دختران شرقی  رابطه  به 
سفید  ازدواج  پدیده  بر  بطالنی  خط  آن ها،  ازدواج  از 
مسئولیت  و  تعهد  فطرت  به  فردی  هر  که  چرا  است. 

برمی گردد.  پذیری خود 
امر  به  جوانان  قطعی  نیاز  به  اشاره  با  ادامه  در  وی   
ازدواج اذعان کرد: اما در فرهنگ ما به دلیل حساسیت 
روشنفکر،  های  خانواده  در  حتی  دختران  روابط  روی 
بدو  در  نمی دهد.  و جواب  ندارد  رویداد جایگاهی  این 
و  شخصیت  و  جایگاه  از  فارغ  ایرانی،  سنتی  ازدواج 
مورد  مساله  اولین  دختر،  یک  اجتماعی  و  علمی  رتبه 
اهمیت برای همسر و خانواده ها، باکره بودن اوست. 

شیوع  با  و  جامعه  کنونی  شرایط  در  ابرازکرد:  وی 
آن ها  استطاعت  عدم  و  جوانان  بین  اعتیاد  و  بیکاری 
انتخاب  حق  متوسط،  سالم  زندگی  یک  تشکیل  برای 
این  به  ورود  با  متاسفانه  و  است  یافته  کاهش  دختران 
ازدواج  بنابراین  می-ریزند.  فحشا  آتش  بر  آب  روابط، 
در  فراوانی  منفی  روانی  و  مخرب  بسیار  نتایج  سفید 

کشور ما دارد. 
فریب  با  بیکار  جوانان  از  بسیاری  کرد:  بیان  وی 
دارن��د،  مناسب  ک��ار  یا  و  کافی  تمول  که  دخترانی 
می شوند.  موازی  روابط  وارد  خانواده ها  اطالع  بدون 
اجازه  دختران  که  خانواده هایی  در  حتی  موارد  این 
است  شایع-تر  ندارند  را  جامعه  در  آرای��ش  کمترین 
اما  دارن��د.  خ��ود  فرزند  به  بیشتری  اعتماد  چراکه 
مانند  بهانه هایی  به  خود  خانواده  فریب  با  دختران 
 ... و  کاری  اضافه  دوستان،  با  سفر  کاری،  ماموریت 

این رابطه را در خفا حفظ می کنند. 
رواب��ط  ای��ن  تبعات  جمله  از  گفت:  پایان  در  وی 
تعلقات  نامشروع،  جنین های  سقط  به  م��ی ت��وان 
و  معنوی  مادی  وابستگی های  و  نشده  کنترل  عاطفی 
ازدواج رسمی خود  زیر سایه  روابط در  این  ادامه  حتی 

با دیگری نیز اشاره کرد.

ابر سیاه ازدواج سفید روی آسمان شهر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
و  آم���وزش  اظ��ه��ارک��رد:  مشهد 
بهداشت  زمینه  در  سازی  فرهنگ 
دهان و دندان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که باید 
با همکاری سازمان های موثر و رسانه های گروهی انجام 

شود.
گرامیداشت  مراسم  در  داراب��ی  رض��ا  محمد  دکتر 
اعضای  دندانپزشکان،  حضور  با  که  دندانپزشک  روز 
بیان  با  شد  برگزار  مسئوالن  از  جمعی  و  علمی  هیئت 
همت  و  تالش  ثمره  دندانپزشکی  امروز  جایگاه  اینکه 
های  حوزه  در  علمی  هیئت  اعضای  و  دندانپزشکان 
مختلف علمی، آموزشی و درمانی است خاطر نشان کرد: 
مانند گذشته بحث دندانپزشکی  در حال حاضر دیگر 
تنها محدود به دندان نیست و طیف گسترده ای را شامل 

بیماری های لثه و دهان و دندان شامل می شود.وی با 
بیان اینکه با وجود اقدامات انجام شده،در حال حاضر 
و دندان  بهداشت دهان  ای در حوزه  مشکالت عدیده 
وجود دارد خاطر نشان کرد: بهداشت دهان و دندان نه 
تنها در مناطق کم برخوردار بلکه  درشهرهای بزرگ هم به 
شکل مطلوبی ارتقاء نیافته است و باید تالش شود ضمن 
دندانپزشکی  خدمات  سازی،  فرهنگ  و  اموزش  ارتقاء 
علوم  دانشگاه  یابد.رئیس  گسترش  نقاط  تمام  در  نیز 
پزشکی مشهد ضمن ابراز خرسندی از تشکیل انجمن 
دندانپزشکی معلوالن در راستای دستیابی افراد کم توان 
جسمی و ذهنی از خدمات سالمت دهان و دندان اظهار 
امیدواری کرد با همت و تالش تمامی گروه ها بتوان بیش 
از پیش در راستای  توسعه خدمات و ارتقاء سالمت جامعه 

گام برداریم.

زنان  مشورتی  مجمع  رئیس 
مشهد گفت: انتصاب یک زن در 
مدیریت کالن استان خراسان رضوی 
از سوی استاندار آغازی ارجمند در اجرای قانون برنامه 

ششم مبنی بر عدالت جنسیتی است
یکی  انتصاب  افزود:  محبی  مرضیه  ایرنا  گزارش  به 
سرپرست  عنوان  به  رضوی  خراسان  توانمند  بانوان  از 
استانداری  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت 
اقدامی شایسته و موجب تقویت اعتماد و سرمایه های 

اجتماعی است. 
وی اظهار داشت: سهم ناچیز زنان از مشاغل مدیریتی 
در ایران واقعیتی انکار ناپذیر است درحالی که زنان توان 
کافی برای همه مشاغل از جمله مدیریتهای کالن را دارند. 
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: نگاه به توانایی 

های زنان باید فارغ از مرزبندی های جنسیتی باشد زیرا 
آنان با قدرت و اندیشه ورزی، توان کافی برای پذیرش همه 

مشاغل را دارند. 
وی افزود: تعداد بسیار زنان پذیرفته شده در دانشگاهها 
و مراکز آموزش عالی و زنان دانش آموخته دانشگاهی موید 
این ادعاست، هرچند که در زمان استخدام بهره آنها اندک 

و تبعیض آمیز است. 
استاندار  رویکرد  مشهد  زنان  مشورتی  مجمع  رئیس 
خراسان رضوی در انتصاب زنان برای پست های مدیریتی 
را اقدام موثر در استفاده از توان زنان برای مدیریت مشارکتی 

و حرکت در مسیر توسعه پایدار عنوان کرد.
حکمی  در  پیش  روز  چند  رضوی  خراسان  استاندار 
توسعه  معاونت  سرپرست  سمت  به  را  موسوی'  'کوکب 

مدیریت و منابع انسانی استانداری منصوب کرد. 

فرمانده یگان حفاظت سازمان 
ملی زمین و مسکن استان خراسان 
و  ه��زار  تصرف 12  رف��ع  از  رض��وی 
515 مترمربع از اراضی ملی استان به ارزش حدودی 9 
میلیارد ریال خبر داد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و 
شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل 
راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، سرهنگ کیومرث 
میرابی مقدم اظاهر داشت: در ایام نوروز همه ساله به دلیل 
فضای نوروز و تعطیلی چند روزه موقعیت مناسبی برای 
سودجویان فراهم می شود تا از موقعیت ایجاد شده استفاده 
نمایند و نسبت به تصرف در اراضی دولتی اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان طرقبه شاندیز)بینالود( 
متعرضین در زمینی به مساحت تقریبی 1000 مترمربع 
در محدوده حصار سرخ جاده شاندیز اقدام به نهال کاری 

و تصرف اراضی ملی به ارزش 3 میلیارد ریال نموده بودند 
که با همکاری دستگاه قضایی رفع تصرف گردید، افزود: 
همچنین در شهرستان قوچان زمینی به مساحت تقریبی 
11 هزار مترمربع در بخشی از راه روستای فرخان به ارزش 
تقریبی 5 میلیارد و 500 میلیون ریال تصرف شده بود که 
نسبت به باز پس گیری آن اقدام شد.فرمانده یگان حفاظت 
سازمان ملی زمین و مسکن استان خراسان رضوی همچنین 
به رفع تصرف دو قطعه زمین به مساحت 515 مترمربع و 
ارزش تقریبی 257 میلیون ریال در شهرستان کالت اشاره 
کرد و گفت: در طول 18 روز تعطیالت نوروزی عملیات 
حفاظت از اراضی به صورت 24 ساعته در تمامی نقاط 
استان صورت گرفت که با تالش مامورین این یگان بخش 
قابل توجهی از اراضی دولتی از دست سودجویان و زمین 

خواران بازپس گرفته شد.

رفع تصرف 12 هزار و 515 مترمربع از اراضی ملی در خراسان رضویانتصاب زنان در مدیریت کالن سرآغاز عدالت جنسیتیضرورت آموزش و فرهنگسازی بهداشت دهان و دندان

تحقیقات  علوم،  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
دانشگاه ها  چهارم  نسل  تقویت  لزوم  گفت:  فناوری  و 
علوم،  وزارت  حمایت  با  اجتماعی  دانشگاه  عنوان  با 
وزارت کشور و شورای اجتماعی کشور جهت کنترل و 
از آسیب های اجتماعی در نظر گرفته شده  پیشگیری 

است.
شامگاه  غفاری،  غالمرضا  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
اجتماعی  کارآفرینی  ملی  رویداد  نخستین  در  گذشته 
با رویکرد  کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی که در 
مجتمع کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه فردوسی 
مشهد برگزار شد، اظهار کرد: کارافرینی اجتماعی باید 
و دانشجویان دغدغه مند  باشد  آنچه که هست  از  فراتر 
توجه  خود  روزمره  درس های  از  فراتر  مسائل،  به  باید 

کنند و به حرکت و پویایی اهتمام ورزند.
راستای  در  اجتماعی  کارآفرینی  برنامه  افزود:  وی 
در  علوم  وزارت  سطح  در  و  اجتماعی  دان��ش��گ��اه 
دانشگاه های اصفهان، فردوسی مشهد و شهید چمران 
و  شده  دنبال  اجتماعی  مباحث  راستای  در  اه��واز 

می شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و 
کارآفرینی  از  صحبت  هنگامی که  کرد:  تصریح  فناوری 
ایده های مطرح شده  در  آن  منبع  اجتماعی می شود، 
وجود دارد تا بتوانیم مجموعه ای فراتر از خود آن را در 
نیست،  فردی  نفع  تامین  صرفا  امر  این  و  بگیریم  نظر 
بلکه نفع اجتماعی را نیز به همراه دارد که توجه به آن 
پر  جامعه ای  داشتن  برای  کلیدی  بسیار  نکات  از  یکی 

رونق و پویا است.
کارآفرینی  ملی  رویداد  نخستین  اختتامیه  مراسم  در 
احتساب  با  شرکت کننده  تیم   15 ابتدا  در  اجتماعی، 
و  خود  ایده  از  مختصری  توضیح  به  زمان،  دقیقه  سه  

اجتماعی  کارآفرینی  قالب  در  آن  عملیات سازی  نحوه 
پرداختند و پس از آن به پرسش های داوران این رویداد؛ 
دکتر احمدرضا اصغرپور؛ عضو هیئت علمی گروه علوم 
رضایی؛  سعید  دکتر  فرد.سی،  دانشگاه  اجتماعی 
آینده پژوهی،  دکترای  و  کارآفرین  دانشگاه،  استاد 
دکتر محمدحسین سجادی نیری؛ رئیس ستاد توسعه 
فناوری  و  معاونت علمی  و هویت ساز  نرم  فناوری های 
ریاست جمهوری و دکتر کمال سخدری؛  عضو هیئت 
علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران پاسخ دادند.

نحوه  مانند  موضوعاتی  شامل  داوران  پرسش های 
مکانیزم  هدف،  گروه های  شفاف سازی  اعتمادسازی، 
جذابیت،  ایجاد  راه ه��ای  نیازسنجی،  نحوه  ف��روش، 

برتری نسبت به کارهای مشابه و ... بود.
از  یک  هر  تیم ها،  کار  ارائ��ه  حین  در  است  گفتنی 
کسب  مانند شتابدهنده های  برنامه  در  حاضر  حامیان 
و کار، کارخانه های کسب و کار و فناوری، پارک علم و 

فناوری خراسان، مراکز رشد، شهرداری مشهد و ... در 
صورت رضایت از طرح عنوان شده حمایت های خود را 

از آن اعالم می کردند.
هیئت داوران در هریک از بخش های انضباط کاری، 
تحلیلی،  مدل  پیشنهادی،  ارزش  مشتری،  با  ارتباط 
و  مسئله  شناسایی  تیمی،  کار  موفقیت  خوب،  ارائه 
اجرایی بودن ایده، یک تیم را به عنوان برگزیده معرفی 
بابت  تومان  میلیون  یک  مبلغ  تیم  آن  به  که  نمودند 

همین بخش پرداخت شد.
شماره  تیم  شدند؛  معرفی  برتر  تیم  سه  نیز  پایان  در 
هفت که از تعدادی عضو ناشنوا نیز بهره می برد عنوان 
نخست، تیم شماره هشت، عنوان دوم، و تیم شماره 11 

عنوان سوم را کسب کردند.
جوایز این بخش به ترتیب، هفت، پنج و سه میلیون 
نیز  چهارم  تیم  برای  پایان  در  اینکه  ضمن  بود،  تومان 

مبلغ دو میلیون تومان در نظر گرفته شد.

خبرخبر
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

پیشگیری  و  کنترل  جهت  دانشگاه ها،  چهارم  نسل  تقویت  لزوم 
اجتماعی آسیب های  از 

نیشابوری  عطار  محمد  ابوحامد  فریدالدین 
عارف  و  شاعر  نیشابوری  عّطار  شیخ  به  مشهور 
با  برابر  هجری   540 سال  متولد  و  ایرانی  بلندآوازه 
1146 میالدی در قریه کدکن خراسان است که 25 
فروردین ماه در تقویم ملی ایران به نامش نامگذاری 

شده است.
دوران کودکی شیخ عطار اطالعات چندانی در  از 
فارسی  عرفانی  شعر  بزرگان  میان  در  و  نیست  دست 
اطالعات  فقدان  دلیل  به  همه  از  بیش  عطار  زندگی 

تاریخی در پرده ابهام قرار گرفته است.
زمان  آن  در  که  را  داروشناسی  و  داروسازی  ظاهرا 
عطاری نامیده می شد، از پدرش می آموزد و در عرفان 
مرید شیخ یا سلسله خاصی از مشایخ تصوف نبوده 

است.
کار  مشغول  خود  دکان  در  عطار  روزی  است  نقل 
بود که درویشی به آنجا آمد و چند بار از عطار کمک 

خواست ولی او به درویش چیزی نداد.
درویش به او گفت: ای خواجه تو چگونه می خواهی 
از دنیا بروی؟ عطار گفت: همان گونه که تو از دنیا می 
روی. درویش گفت: تو مانند من می توانی بمیری؟ 
عطار گفت: بله آن گاه درویش کاسه چوبی خود را زیر 

سر نهاد و با گفتن کلمه ا... از دنیا رفت.
و  متغیر  شدت  به  دید  را  صحنه  این  چون  عطار 
منقلب و از دکان خارج شد و راه زندگی خود را برای 

همیشه تغییر داد.
او بعد از این اتفاق، دست از کسب و کار کشید و به 
ریاضت و مجاهدت با نفس مشغول شد. عطار قسمتی 
از عمر خود را به رسم سالکان طریقت در سفر گذراند 
و از مکه تا ماوراء النهر به مسافرت پرداخت و در این 
سفرها بسیاری از مشایخ و بزرگان زمان خود را زیارت 

کرد.
و  گرم  بسیار  نیشابور  در  عطار  عرفانی  های  حلقه 
پرشور بوده است و بسیاری از بزرگان آن عصر در این 
این  مجالس حاضر می شدند به طوری که محققان 
شاعر برجسته را الگو و مقتدای بسیاری از شاعران به 

نام و مشهور دیگر ایرانی می دانند.
عطار٬  ایران  عرفانی  ادبیات  در  ایشان  اعتقاد  به 
سنایی و موالنا جایگاه ویژه ای دارند ولی عطار، قاعده 
و اساس این بنیاد فکری و ادبی محسوب می شود و 
میراث عرفانی عطار چنان عظیم است که شاید اگر 
منزلت  و  مرتبت  بدین  وی  از  پس  شعرای  نبود  وی 

دست نمی یافتند.
از این عارف و شاعر بزرگ آثار و میراثی گرانقدر در 
مصیبت  الطیر،  منطق  جمله  از  نثر  و  نظم  بخش  دو 
نامه، الهی نامه، مختارنامه٬ تذکره االولیا و خسرو نامه 

بر جای مانده است.

عشق،رکناصلیآثارعطاراست
آزاد  دانشگاه  علمی  و عضو هیئت  دانشگاه  استاد 
اسالمی واحد مشهد گفت: آثار عطار نیشابوری همه 

رمز آلود هستند و عشق رکن اصلی آثار اوست.
از مسائل مهمی  : یکی  بیان کرد  رضا اش��رف زاده 
که عرفا مطرح می کنند مسئله انسان است، این که 
حقیقت انسان چیست؟ به تعبیر دیگر من چه کسی 
هستم؟ این سواالت از زمان خلقت بشر وجود دارد؛ 
فیلسوف های  توسط  مسائل  این  نیز  اسالم  از  قبل 
غربی مطرح بوده است.وی ادامه داد: خواجه عبدا... 
عطار  و  غزالی  مولوی،  خیام،  عمر  حکیم  انصاری، 
همگی به ذات انسان و علت خلقتش اشاره و در این 

باره و سوال ایجاد می کنند.
اشرف زاده افزود: پیر اسرار از دیدگاه عرفا مقام بسیار 
بلندی است که عطار آن را دارا بود؛ تمام کتاب ها و 
اشعار عطار برجسته است و در تمام مثنوی های عطار 

نیشابوری به ذات و حقیقت انسان اشاره شده است.
آثار فریدالدین عطار نیشابوری  بیان این که  با  وی 
در  فقط  چرا  ک��رد:  عنوان  هستند؛  آل��ود  رمز  همه 
و  شود  داده  اهمیت  او  به  باید  عطار  بزرگداشت  ایام 
درباره عطار  بحث  اساتید دعوت شوند؟  و  میهمانان 

باید روزانه باشد.
آثار  اصلی  رکن  عشق  گفت:  دانشگاه  استاد  این 
عطار است؛ هیچکس نیست که داغ عشق الهی در 
باشند. عشق  بی خدا  که  نباشد حتی کسانی  او  دل 
موضوع  این  به  عطار  و  است  آدمی  فطرت  در  الهی 

اشاره های زیادی کرده است.
منطقالطیر،بزرگتریناثرسمبلیکمنظومجهان

در  آزاد  دانشگاه  فارسی  ادبیات  استادان  از  یکی 
آثار سنایی، عطار و مولوی  خصوص عطار گفت: در 
تشابهاتی در محتوا و موضوع به چشم می خورد که 
نمونه آن داستان مشهور ' فیل در خانه تاریک ' است 

که هر سه این بزرگان از آن استفاده کرده اند.
مهدی نوروز افزود: زبان آثار عرفانی هر یک از این 
که  نحوی  به  خورد  می  صیقل  زمان  گذر  در  بزرگان 
و  از کوچه دین می گذرد  آثار سنایی  توان گفت  می 
در عطار رشد و کمال می یابد و در موالنا شور و حال 

بیشتری پیدا می کند.
نوع، محتوا، موضوع  بر  تاثیر عطار  ادامه داد:  وی 
و بیان شاعران پس از خود چون موالنا، شیخ محمود 
مشهود  کامال  جامی  عبدالرحمن  شیخ  و  شبستری 

است.
نیشابور  آزاد  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  استاد 
گفت: شیخ محمود شبستری در مرتبت عطار اذعان 
می کند که ' تا 100 قرن چون عطار ناید' و یا این نقل 
قول از سلطان ولد پسر موالنا که گاهی به اشتباه به 
موالنا هم نسبت داده می شود مشهور است که 'هفت 
شهر عشق را عطار گشت/ ما هنوز اندر خم یک کوچه 

ایم' که نشان دهنده عظمت عطار است.
نوروز افزود: عطار مثنوی سرایی را با منطق الطیر، 
مصیبت نامه، اسرارنامه و الهی نامه تکمیل می کند 
و لوئی ماسینیون عطار شناس بزرگ منطق الطیر را 

بزرگترین اثر سمبلیک منظوم جهان می داند.
وی ادامه داد: در اثرعرفانی منطق الطیر هر کدام 
از پرندگان سالک، نماد خصوصیات قشری از جامعه 
هستند مانند مرغابی که همیشه باید نزدیک آب باشد 
انسانهای  نماد  که  ن��دارد  را  خشک  بیابان  طاقت  و 
مقدس نماست و همچنین این پرندگان می توانند هر 
کدام نماد یکی از صفتهای درونی انسانها نیز باشند 

که به این مقوله نیز باید بیشتر پرداخته شود.
همهمیدانندکهعطارنیشابوریاست

همچنین محمد تقوی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
هر  مولوی  مانند  را  عطار  گفت:  مشهد  فردوسی 
کشوری به خود نسبت نمی دهد و همه می دانند که 
عطار نیشابوری است؛ برخی از اشعار عطار ارزشی و 
اعتقادی است و بخشی نیز در حوزه ادبیات خالصه 

می شود.
وجود  عطار  اشعار  در  تلنگرهایی  کرد:  عنوان  وی 
دور  روزمره  عادت های  از  ما  می شود  باعث  که  دارد 

شویم.
اسالمی  آزاد  دانشگاه  استاد  قنبری  محی الدین 
کار  در  مسئله  سخت ترین  گفت:  نیز  نیشابور  واحد 
فرهنگی تولید محتواست؛ در شهرستان نیشابور این 

محتوای فرهنگی وجود دارد اما استفاده نمی شود.
باید  را  خود  فرهنگی  سرمایه  قدر  کرد:  بیان  وی 
خود  سرمایه های  و  آثار  به  مجاور  کشورهای  بدانیم؛ 
اهمیت می دهند.120 سال دیگر نفتی وجود ندارد و 

سرمایه اصلی ما باید فرهنگی باشد.

به مناسبت روز بزرگداشت »عطار نیشابوری«

فاتح هفت شهر عشق
و  دس��ت��ی  صنایع  فرهنگی،  م��ی��راث  مدیرکل 
گردشگری خراسان رضوی گفت: ثبت اثر فرهنگی، 
تاریخی  م��ع��ادن  و  ای  ص��خ��ره  'ن��ق��وش  تاریخی 
معاون  توسط  طرقبه  شهر  در  واق��ع  کمرمقبوال' 
به  و رئیس سازمان میراث فرهنگی  رئیس جمهوری 

استاندار خراسان رضوی ابالغ شد.
فرهنگی،  اثر  این  اف��زود:  فر  مکرمی  ابوالفضل 
تاریخی واقع در شهرستان بینالود بخش طرقبه، شهر 
شماره  به  مقبوال  کمر  منطقه  داغستان،  دره  طرقبه 

32012 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.
رئیس  معاون  ابالغیه  اساس  بر  کرد:  اضافه  وی 
این  نظارت  و  حفاظت  تحت  شده  یاد  اثر  جمهوری 
و  اق��دام  یا  تصرف  و  دخل  هرگونه  و  است  سازمان 
عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود 
برابرمواد 558 تا 569 از کتاب پنجم قانون مجازات 
جرم  ب��ازدارن��ده،  مجازاتهای  و  تعزیرات  اسالمی، 

محسوب می شود.
تاکنون هزار و 512 اثر و بنای تاریخی، فرهنگی و 
هنری در استان خراسان رضوی در فهرست آثار ملی 

ثبت شده است.
سه  در  سنگ'  'شتر  یا  کمرمقبوال  تاریخی  منطقه 
دره  یک  کیلومتری  و  طرقبه  شهر  شمال  کیلومتری 
قدمتی  با  مشهد  غرب  شمال  در  واق��ع  داغستان 
بیش از سه هزار سال در دل خود سنگ نگاره هایی 
بسیار  شناسی  باستان  منظر  از  که  دارد  باستانی 

ارزشمند هستند.
که  است  تاریخی  و  طبیعی  ای  منطقه  کمرمقبوال 
نگاره  سنگ  هزار   15 حدود  گزارشها  برخی  به  بنا 
باستانی را در خود جای داده است و قدمت 3500 
بررسیهای  پی  در  که  ها  نگاره  سنگ  برخی  ساله 
که  است  ظریفی  نکته  شده  اعالم  کارشناسان  اولیه 
اولویت حفاظت از این منطقه را هرچه بیشتر و بیشتر 

افزایش می دهد.
تخته  سنگهای آتش  فشانی بکر، آثار سنگی، سنگ  
در  کمرمقبوال  در  باستانی  نگاره  های  و  نوشته  ها 
نقشهای  و  پنج کیلومترمربع مضامین  وسعت حدود 
متنوعی از اشکال انسانها و حیوانات دوران پیش از 
نمایش  به  مختلف  اندازه  های  و  طرحها  در  را  تاریخ 
چنین  ای��ران  از  ای  منطقه  کمتر  در  که  گذاشته  

نقاشیها و طرحهایی قابل مشاهده است.
به  مربوط  ها  نگاره  سنگ  این  نقوش  بیشترین 
طرح حیوانی از جمله بز کوهی، شتر دو کوهانه، گاو 
آنها  میان  در  که  است  یوزپلنگ  احتماال  و  کوهاندار 
می  مشاهده  خاص  صورتی  به  گیاه  یا  درخت  نقش 

شود.

خبر
سنگ نگاره های کمرمقبوال در فهرست 

آثار ملی ثبت شد

خبر
انتقال مفاهیم اثرگذار در »شهر جعبه ای«

معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری گفت: طرح شهرجعبه ای از این جهت برای 
فرهنگ  ارتقا  در  شهر  شورای  آنچه  که  دارد  اهمیت  ما 
شهروندی از ما مطالبه داشتند در این طرح لحاظ شده 

است.
مصحفی، معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری مشهد در آیین افتتاح شهر جعبه ای 
گفت: طرح شهرجعبه ای از این جهت برای ما اهمیت 
دارد که آنچه شورای شهر در ارتقا فرهنگ شهروندی از ما 

مطالبه داشتند در این طرح لحاظ شده است.
وی افزود: تالش کردیم تا از صاحب نظران حوزه های 
کمک  شهری  مسائل  آموزش  برای  کودکان  با  مرتبط 
بگیریم تا شاهد نواقص کمتری در مرحله اجرای طرح 

باشیم.
معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری مشهد گفت:یکی از اشکاالت مهم و اساسی 
این گونه طرح ها، عدم وجود مربی و تسهیل گر آموزشی 
متاسفانه  و  باشد  مفاهیم  این  انتقال  به  قادر  که  است 
شاهد فقر در این زمینه هستیم. خوشبختانه فرهنگسرای 
کودک و آینده در این حوزه نیز ورود کرده و اقداماتی برای 

آموزش مربیان این طرح انجام داده است.
وی افزود: این طرح در عین حال که از هزینه پایینی 
در  اثرگذاری  و  مفاهیم مهم  برخوردار است،  اجرا  برای 
حوزه فرهنگ شهروندی و حقوق شهرنشینی به کودکان 
آموزش می دهد. قرار است این طرح در سایر فرهنگسراها 
اجرا شود تا بتوانیم تعداد بیشتری از کودکان این شهر را 

زیر چتر آموزش این طرح قرار دهیم. 

کودکان بهترین قشر برای آموزش فرهنگ 
شهروندی

حسینی پویا، رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسالمی 
مشهد در مراسم افتتاح شهر جعبه ای گفت:رای آموزش 
مسائل شهرنشینی روی بهترین قشر دست گذاشته ایم 
چرا که کودکان می توانند بر روی افکار بزرگساالن تاثیر 

بگذارند و خودشان آینده سازان فردا هستند.
که  اس��ت  مسرت  و  خوشبختی  اف��زود:ج��ای  وی 
فرهنگسرایی با نام کودک و آینده در شهر مشهد وجود 
دارد و به صورت تخصصی روی مسائل کودکان در شهر 
که  آنچه  کرد:تمام  تصریح  پویا  حسینی  می شود.  کار 
و در شهر  را داشتند  آرزوی اجرای آن در شهر  کودکان 
جعبه ای این نیازها را بازگو کرده بودند، تالش کردیم که 

در مصوبه شهر دوستدار کودک لحاظ کنیم.
وی گفت:مشکل اصلی ما این است که نمی دانیم چه 
امکاناتی برای کودکان الزم است و کدام یک از آنها به 
صورت خدمات برای بچه ها ارائه می شود.ضروری است 
که نقشه ای مرتبط با امکانات موجود برای کودکان در 

شهر مشهد تهیه شود.

حرفه ای  سینمای  مدیرکل 
کرد  اع��الم  سینمایی  سازمان 
نسخه در حال اکران فیلم »رحمان 
1400« آن نسخه ای نیست که مجوز اکران گرفته است.

بعد از اعتراضاتی که نسبت به برخی شوخی ها و الفاظ 
دور از عرف فیلم "رحمان 1400" و البته بعد از فروش 
22میلیاردی این فیلم تازه مشخص شده است که نسخه 
در حال اکران این فیلم با نسخه ای که برای مجوز اقدام 

کرده بود متفاوت است.
محمدرضا فرجی مدیرکل سینمای حرفه ای سازمان 
گفت:  تسنیم  خبرنگار  به  خبر  این  تأیید  با  سینمایی 
برای  فیلم  هر  به  مجوز  ارائه  از  بعد  سینمایی  سازمان 
تطابق نسخه مجوزدار و آنچه به اکران در می آید بازرسانی 
را به سینما می فرستد و بر مبنای گزارش این بازرسان 

تصمیم گیری می کند.
وی افزود: در مورد فیلم »رحمان 1400« این اتفاق 
افتاده است و گویا نسخه دارای مجوز این فیلم با نسخه 
در حال اکران متفاوت است که برای آن تصمیم گیری الزم 

را اتخاذ می کنیم.

ه��م��زم��ان ب��ا ب��زرگ��داش��ت 
اختتامیه  نیشابوری  ع��ط��ار 
در  نور  چله  هنری  ادبی  جشنواره 

مشهدمقدس برگزار می شود. 
شاعر  نیشابوری  عطار  بزرگداشت  روز  با  همزمان 
نام آور تاریخ ایران اسالمی و به مناسبت جشن چهل 
سالگی انقالب و روز ملی شهید، اختتامیه جشنواره 
 25 17 یک شنبه  نور راس ساعت  ادبی هنری چله 
فروردین در تاالر شهر مشهد مقدس برگزار می شود.
با  سرود  و  شعر  قالب  دو  در  استانی  جشنواره  این 
موضوعات ایثار و شهادت، ایثار و بصیرت، ایثارگران 
و  ایرانی  زندگی  سبک  و  ایثار  اسالمی،  انقالب  و 
مدافع  شهدای  مقاومتی،  اقتصاد  و  ایثار  اسالمی، 
حرم، زنان ایثارگر، بیداری اسالمی و مقابله با اسالم 

تمدن  و  ایثارگران  و  نرم  جنگ  و  ایثارگران  هراسی، 
نوین اسالمی می باشد.

در این جشنواره بیش از 160 اثر در قالب سرود و 
شعر و در دو بخش آزاد و دانش آموزی  ارسال شده 
می  اهدا  جوایزی  بخش  هر  در  نفر  سه  به  که  است 

شود
جشنواره  برگزیدگان  از  تجلیل  و  اختتامیه  این 
شهرداری،  شهیدوامورایثارگران،  بنیاد  همکاری  با 
و  آموزش  قدس،  آستان  رضوی،  خراسان  سیمای 

پرورش و فرهنگ و ارشاد برگزار می شود.

فرهنگی  فعال  و  جانباز  یک 
گفت: امسال تا 300 شهر کشور 
اجرا  را  شعبان  نیمه  جشن  برنامه 
خواهند کرد که امید است به این تعداد از شهر ها در 
اجتماع  این  بناست  شود،  افزوده  نیز  آینده  روز های 
به مناسبت  نیمه شعبان  روز  در ساعت 9 صبح  عظیم 
س��ردار  ش��ود.  ب��رگ��زار  مهدی)عج(  حضرت  والدت 
غالمحسین صفایی، جانباز و فعال فرهنگی، در نشست 
خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تشریح برنامه های 
نیمه شعبان در  روز  در  اجتماع عظیم منتظران ظهور 
مشهد گفت: ما تالش داریم که مردم را به این برنامه 
جذب کنیم تا همگی توبه کرده و از خداوند بخواهیم 
سال های باقی مانده از غیبت حضرت حجت)عج( را بر 
ما ببخشد. وی گفت: در واقع از 3 سال گذشته تالش 

داشته ایم که برگزاری این اجتماع عظیم تنها در مشهد 
خالصه نشود و در همین راستا طی این 3 سال تالش 
شد در 200 شهر این اجتماع برگزار شود اما امسال تا 
300 شهر کشور این برنامه را اجرا خواهند کرد که امید 
است به این تعداد از شهرها در روزهای آینده نیز افزوده 
شود. بناست این اجتماع عظیم در ساعت 9 صبح روز 
مهدی)عج(  حضرت  والدت  به مناسبت  شعبان  نیمه 
برگزار شود. ما تاکنون موفق شده ایم به بیش از 20 شهر 

و 7 استان برای برگزاری این مراسم سفر کنیم.
قوم  می فرماید  صادق)ع(  امام  کرد:  عنوان  صفایی 
بنی اسرائیل از اینکه پیامبری بر آن ها فرستاده شود، 
برای 400 سال محروم شدند و از این بابت نگران بودند؛ 
به همین دلیل آن ها به توبه روی آوردند و به همین جهت 

خداوند 170 سال از این سال ها را بر آن ها بخشید.

جشنواره ادبی هنری چله نور در مشهدالرضا برگزار می شودنسخه در حال اکران فیلم "رحمان 1400" مجوز نمایش ندارد
سردار صفایی:

جشن نیمه شعبان همزمان با 300 شهر در مشهد برگزار می شود

مدیرکل دفتر امور زنان استانداری خراسان رضوی 
با اشاره به اینکه 17 آسیب اول کشور و استان ریشه 
فرهنگی خانواده  مدیران  زنان  دارد، گفت:  فرهنگی 
و همچنین نیمی از ظرفیت جامعه هستند که از این 

به خوبی استفاده نشده است. ظرفیت 
که  جوانان  میزگرد  در  گذشته  روز  سلجوقی  فرشته 
خراسان  جوانان  خانه  در  جوان  هفته  مناسبت  به 
در  شعبانیه  اعیاد  تبریک  با  ش��د،  برگزار  رض��وی 
به نقش جوانان در جامعه، گفت: در  توجه  خصوص 
مدیریتی  بدنه  از  درصد   30 تصدی  دوازدهم  دولت 

کشور برای جوانان و زنان در نظر گرفته شد.
مدیرکل دفتر امور زنان استانداری خراسان رضوی 
استانداری  سایت  پربازدیدکننده ترین  کرد:  بیان 
و  ب��وده  خانواده  و  زن��ان  دفتر  نیز  رض��وی  خراسان 

بیشترین تولید خبر را در این حوزه داشته ایم.
وی ادامه داد: اعتبارات دفتر امور زنان استانداری 
و  به صفر رسید  اخیر دولت دهم  تقریبًا در سال های 
این دفتر هیچ گونه اعتباری نداشته و ندارد، در حال 

آینده نداریم. حاضر نیز هیچ تصوری برای 
حوزه  در  ما  اقدام  اولین  کرد:  تشریح  سلجوقی 
یا  زن��ان  مشورتی  مجمع  ایجاد  خ��ان��واده،  و  زن��ان 
پارلمان  نیز  آن  تبع  به  که  است  بوده  زنان  پارلمان 

جوانان شکل گرفت.
مدیرکل دفتر امور زنان استانداری خراسان رضوی 
سمن   160 حدود  حضورم  ابتدای  در  کرد:  یادآوری 
به  آن ها  تعداد  اکنون  زنان وجود داشت که  در حوزه 

207 سمن رسیده است.
اثبات  را  باید ظرفیت جوانان  اینکه  بر  تأکید  با  وی 

کنید، متذکر شد: در حوزه زنان اینکه گفته می شود 
و  نمی پذیرم  را  هستند  آسیب پذیرتر  جوان  بانوان 
اعتقاد دارم بانوان جوان یک ظرفیت هستند که باید 

از آن به نفع جامعه زنان استفاده کرد.
کل  جمعیتی  پنجره  ب��ودن  ج��وان  به  سلجوقی 
 65 تا   15 زنان  جمعیت  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور 
جامعه  کل  درص��د   68 رض��وی،  خراسان  در  سال 
بوده،  ارزشمندی  بسیار  موقعیت  که  است  خراسان 
در  نشده ایم،  توانمند  هنوز  که  است  این  مشکل  اما 
توان افزایی  به  تبدیل  دنیا  در  توانمندی  که  حالی 

است. شده 
مدیرکل دفتر امور زنان استانداری خراسان رضوی 
تأکید  بانوان،  حوزه  در  سمن ها  فعالیت  به  اشاره  با 
در  و  است  آسیب ها  شناسایی  سمن ها  وظیفه  کرد: 
نورافکن  آسیب ها  روی  بر  باید  هستند  که  هرجایی 

اولویت بندی کنند. را  و آن ها  بیندازید 
وی با اشاره به اینکه 17 آسیب اول کشور و استان 
فرمایش  براساس  اف��زود:  دارد،  فرهنگی  ریشه  ما 
خانواده  فرهنگی  مدیران  زنان  رهبری  معظم  مقام 
است؟  شده  داده  اهمیت  آنان  به  چقدر  اما  هستند، 
شده  فراهم  هم  زنان  استفاده  برای  زیرساخت ها  آیا 

است؟
جای  زنان  نیست  قرار  اینکه  بر  تأکید  با  سلجوقی 
و  ازدواج  بحران  یک  کرد:  تشریح  بگیرند،  را  مردان 
زنان  که  است  این  جوانان  در  موجود  هویت  بحران 
می خواهند مشابه مردان باشند و برعکس، در حالی 

که این اشتباه است.
مدیرکل دفتر امور زنان استانداری خراسان رضوی 

زنان هستند،  از ظرفیت جامعه  نیمی  اینکه  به  اشاره 
یادآور شد: از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده و 
بی کودکی  جامعه  زیرا  نیست،  توسعه یافته  ما  جامعه 

است.
و  طبیعی  ذخایر  نظر  از  ما  کشور  کرد:  تأکید  وی 
توسعه یافته  کشورهای  از  بسیاری  از  انسانی  منابع 
انسانی  مهارت  نداشتن  مشکلمان  اما  بوده،  جلوتر 
و انسان های بالغ و توانمند است، زیرا مادران بالغی 
تمرکز  توانمندسازی  روی  بر  باید  بنابراین  نداریم، 

کنیم.
 50 از  بیش  اینکه  وجود  با  کرد:  بیان  سلجوقی 
هستند،  بانوان  دانشگاه ها  فارغ التحصیالن  درصد 
اختیار  در  جامعه  اشتغال  بدنه  از  درصد   14 تنها  اما 
آنان است، بنابراین باید از ظرفیت زنان برای داشتن 

مهارت اجتماعی و حرفه ای استفاده شود.
مدیرکل دفتر امور زنان استانداری خراسان رضوی 
خراسان  زنان  حوزه  آسیب های  سند  کردن  تهیه  از 
این  در  ت��ردی��دی  هیچ  گفت:  و  داد  خبر  رض��وی 
اما  ندارد،  وجود  شود  توان افزایی  باید  که  خصوص 
و  زنان  روی  بر  بیشتری  توجه  باید  آموزش  زمینه  در 

کودکان شود.
است،  سمن ها  در  من  تخصص  اینکه  بیان  با  وی 
دارم  سمن ها  فعالیت  به  شدیدی  اعتقاد  کرد:  اظهار 
و در حال حاضر نیز با این تشکل ها فعالیت می کنم، 
شرایطی  هر  در  می توانند  غیردولتی  تشکل های  زیرا 

کنند. کمک  مملکت  به 
خراسان  استاندار  ویژه  توجه  به  اشاره  با  سلجوقی 
برای  استاندار  کرد:  اضافه  کارآفرینان،  به  رضوی 
که  کرده  عنوان  و  کرده  پهن  قرمز  فرش  کارآفرینان 
کارآفرینان  خدمت  در  دارن��د  وظیفه  امر  متولیان 
موانع  برداشتن  و  تسهیل گری  ما  وظیفه  و  باشند 

است.
خراسان  استانداری  زن��ان  ام��ور  دفتر  مدیرکل 
رضوی  خراسان  معین بودن  اینکه  به  اشاره  با  رضوی 
باید  کرد:  تأکید  دارد،  بستگی  سمن ها  فعالیت  به 
و  گیرد  صورت  سمن ها  ساماندهی  و  شبکه سازی 
قرار  زیرا  دهند،  ارائه  برنامه  حوزه  این  در  سمن ها 
نیز  دولت  و  شود  خالقیت  و  ایده  فکر،  تولید  است 

کند. تسهیل گری 
اولویتماداشتنفضایاختصاصیبرایجواناندر

است مشهد
با  نیز  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
این  فعالیت خانه جوان در هفت شهرستان  به  اشاره 
فضای  یک  که  است  این  ما  اولویت  گفت:  استان، 

باشیم. برای جوانان در مشهد داشته  اختصاصی 
در  بیشتر  تالش  ل��زوم  بر  تأکید  با  فتاحی  ف��رزاد 
و جوانان خراسان  انتشار اخبار حوزه ورزش  و  تولید 
در  مهمی  عامل  ام��ر  ای��ن  ک��رد:  اظ��ه��ار  رض���وی، 
گسترش ورزش است و هر اندازه بیشتر در این حوزه 
پیدا  پزشکی کاهش  کار کنیم، هزینه های سرسام آور 

می کند.
سنین  بین  جوانان  جمعیت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ادامه  است،  نفر  میلیون   36 کشور  سال   40 تا   25
داد: سالیانه حدود 30 تا 40 میلیارد تومان از سوی 
هزینه  ورزش  برای  مشهد  شهرداری  و  شهر  شورای 

می شود که قابل تقدیر است.
رض��وی  خ��راس��ان  ج��وان��ان  و  ورزش  م��دی��رک��ل 
برای  شهرداری  اعتبارات  از  بخشی  باید  اف��زود: 
از  منظور  همین  به  نشود،  گرفته  نظر  در  جوانان 
در  برای  را  جوانان  خانه  تجهیز  تقاضای  شهرداری 
زمینه  این  در  که  کردیم  سمن ها  اختیارگذاشتن 

قول هایی داده شده است.

کارگردان نمایش »پنچری« گفت: کار کردن در فضای 
مشهد بدون دغدغه می تواند بسیار لذت بخش باشد اما 
متاسفانه دغدغه های بسیاری برای تولید یک نمایش در 

این فضا وجود دارد. 
مورد  در  »پنچری«  نمایش  ک��رد:  بیان  غ��ازی  مهیار 
از  پیشرفت خ��ود،  دن��ب��ال  ب��ه  ک��ه  اس��ت  ج��وان ه��ای��ی 
شهرستان ها به شهری مانند تهران مهاجرت می کنند و 
در بسیاری از موارد این مهاجرت ممکن است نسنجیده 
و غیر منطقی باشد که این مسئله نه تنها موجب پیشرفت 
نشده بلکه افت و دور شدن جوانان از اهداف خود را نیز به 
دنبال دارد.وی افزود: محتوای کلی این نمایش در مورد 
مهاجرت بوده اما داستان نمایش به این صورت است که 
دو کاراکتر حمید و نوید در مشهد هر یک با هدف خاصی 
به شهر تهران مهاجرت می کنند، این دو فرد یک دیگر را 
نمی شناسند و در تهران به صورت کامال اتفاقی با یک دیگر 

هم خانه می شوند.
این  طی  در  که  اتفاقاتی  کرد:  اظهار  کارگردان  این 
مدت برای دو شخصیت اصلی نمایش رخ می دهد باعث 
یک  به  اصطالح  در  و  ان��زوا  یک  به  فرد  دو  این  می شود 
پنچری در احساسات و زندگی خود برسند، این نمایش 
شامل سه صحنه است و روایت ها به صورت برعکس و از 

آخر به اول نمایش داده می شود.  
احمدی،  علی  جمله  از  بازیگرانی  کرد:  عنوان  غازی 
بهرام  ذکائی،  حنانه  شهرکی،  محسن  کاللی،  سپیده 
فشایی، سروش ساعدی و خود بنده در این نمایش ایفای 
نقش می کنیم. این نمایشنامه کامال بومی و مختص به 
شهر مشهد بوده زیرا توسط یکی از هنرمندان خود مشهد 

یعنی علی احمدی نوشته شده است.

علی  از  متن  دومین  نمایشنامه  این  داد:  ادام��ه  وی 
احمدی بوده که تاکنون روی صحنه رفته است، ایده اولیه 
توسط  آن  نگارش  و  داده  وحدتی  ارغوان  را  نمایش  این 
از  استقبال  تاکنون  است.  گرفته  صورت  احمدی  علی 
نمایش »پنچری« بسیار خوب بوده و واکنش های مثبتی 
نسبت به آن صورت گرفته است.این کارگردان خاطرنشان 
کرد: این نمایش از 6 فروردین ماه سال جاری در محل 
و  درآمده  اجرا  به   20:00 ساعت  مستقل  تئاتر  پردیس 
تاکنون 11 اجرا رفته است و اگر استقبال ادامه پیدا کند 
امکان آن وجود دارد که اجرا این نمایش تا 30 فروردین 
»پنچری«  نمایش  گفت:  ش��ود.غ��ازی  تمدید  نیز  ماه 
با همکاری علی احمدی  بنده  پنجمین کاری است که 
به کارگردانی آن پرداخته ام، سال 92 اولین همکاری ما 
صورت گرفت و از آن زمان تاکنون نمایش های »کیلومتر 
سگی«، »اتاق انتظار«، »منصور، حامد، بهروز«، »کلزا« و 
با همکاری علی احمدی  »پنچری« به صورت مشترک و 
کارگردانی شده است.وی اظهار کرد: کار کردن در فضای 
مشهد بدون دغدغه می تواند بسیار لذت بخش باشد اما 
متاسفانه دغدغه های بسیاری برای تولید یک نمایش در 
به  این مشکالت می توان  از جمله  این فضا وجود دارد، 
روندی که باید برای گرفتن مجوز یک نمایش طی کرد، 
نام برد. همچنین انتخاب سالن و انتخاب محل تمرین نیز 

از جمله دغدغه های اهالی تئاتر در این شهر است.
این کارگردان عنوان کرد: اکنون در مشهد حمایت ها از 
تئاتر کاهش یافته است و مردم گزینه دیدن تئاتر را از بسته 
فرهنگی خود حذف کرده اند و این مسئله صدمه جدی به 
بدنه تئاتر در این شهر خواهد زد و همچنین به فرهنگ 

شهری ما لطمه وارد می کند.

خبرخبر
سلجوقی:

17 آسیب اول کشور و خراسان رضوی ریشه فرهنگی دارد
کارگردان نمایش »پنچری«:

تولید نمایش در فضای مشهد بسیار پر دغدغه است
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تهران  در  که  تورنمنت خیرخواهانه ای  در حاشیه 
منتشر  خ��داداد  از  کوتاه  مصاحبه ای  شد  برگزار 
شبکه  بین  ماجراهای  درباره  آن  در  او  که  بود  شده 
پسند  برخالف  فردوسی پور حرف هایی  عادل  و  سه 
واکنش های  با  که  زد  فوتبال  مخاطبان  اکثر  فعلی 
حرف هایش  می گوید  خداداد  اما  شد،  مواجه  تند 
و  شده  دستچین  دقیقه ای   8 گفت وگوی  یک  از 
و  نود  درباره  او  واقعی  نظر  با  متناسب  برخورد  این 

شخص فردوسی پور نیست.
از  ای��ران  ملی  تیم  سابق  ستاره  با  گفت وگو  
می شود.  آغ��از  س��از  ستاره  برنامه  در  حضورش 
برنامه ای که او را تبدیل به چهره ای تلویزیونی کرده 
و حاال همین شائبه وجود دارد که خداداد به واسطه 
قراردادش با ستاره ساز به مدیران صدا و سیما بابت 

رفتار اخیر با عادل حق داده است.
او می گوید:

واقعا برنامه فشرده و سنگینی است. شاید برنامه 
برنامه هم  اما هدف من در همین  تلویزیونی باشد، 
اگر  از فوتبالی که  از فوتبال است. حمایت  حمایت 
استعداد خارق العاده ای وجود دارد، می خواهم به 
جامعه معرفی کنم. امیدوارم بتوانم از طریق همین 

برنامه خدمتی به جامعه فوتبال داشته باشم.
خداداد در توضیح مصاحبه اش نیز می گوید:

من  با  دقیقه   8 ستاره ساز  برنامه  همین  خاطر  به 
فقط  حرفه ای  اصول  برخالف  و  کردند  مصاحبه 
یک دقیقه آن را منتشر کردند و همان یک دقیقه را 
عاملی دانستند که من علیه یا در حمایت از کسی 
برخواستم. من در این مصاحبه ابتدا مقدمه الزم در 
گفتم  صراحت  به  و  کردم  بیان  را  فردوسی پور  مورد 
که او توانمند، حرفه ای و سالم است. ارتباط من با 
مصاحبه  همین  در  اما  می دانند  خیلی ها  هم  را  او 

خودم  با  را  عادل  فعلی  وضعیت 
یک  در  که  گفتم  ک��ردم  مقایسه 
عنوان  ب��ه  و  م���ی روم  باشگاهی 
شاید  می بندم  ق��رارداد  سرمربی 
بیاید  باشگاه  به  مدیرعاملی  یک 
و  باشد  نداشته  من  به  عالقه ای  و 
خیلی  نکند  باور  را  توانایی هایم 
می کند.  همکاری  قطع  شفاف 
را  شرایط  همین  هم  فردوسی پور 
دارد. اما از این ناراحتم که برخی 
و  پشت پرده  از  اطالعاتی  اف��راد 
نداشته  عادل  و  من  ارتباط  شکل 
پ��س��ت م��ی گ��ذارن��د و  ب��اش��ن��د و 

مصاحبه را در چند سطر تحلیل می کنند.
از خداداد میپرسیم که آیا  منظورش از این افراد 

پرویز پرستویی است؟ و او چنین جواب میدهد:
ما  هنری  جامعه  و  سینما  بزرگان  از  پرستویی  بله 
اما  قائلم  وی  برای  خاصی  احترام  و  هست  و  بوده 
چقدر  شما  مگر  پرستویی  آقای  بگویم  دارم  دوست 
این  فوتبال مطلع هستید؟من  پشت پرده  از مسائل 
انتقاد را می توانم به شما داشته باشم که از روحیات 
شأن  در  بی جا  تملق گویی  نه  باخبرید.  دورادور  من 
من است، نه روحیه کینه توزی بی دلیل علیه کسی 
دارم. ای کاش سؤالی از بنده می کردید،   ای کاش 
می دانستید این مصاحبه چطور منتشر شده است. 
شده  حذف  من  مصاحبه  مقدمه  بدانید  است  بهتر 
انتشار  مربوطه  سایت  میل  طبق  هم  نتیجه گیری  و 
شده  قرار  داشتیم  که  صحبتی  طبق  است.  یافته 
زود  آنقدر  مرا  کاش  ای  پس  شود.  اصالح  مصاحبه 

قضاوت نمی کردید.
به  اش���اره  ب��ا  ادام���ه  خ���داداد در 

جمالت حذف شده اش میگوید:
:»مدیر  گفته ام  می کنم  تأکید 
با  همکاری  به  عالقه   شاید  جدید 
فوتبال  در  باشد  نداشته  فردوسی پور 
حاال  می دهد  رخ  اتفاق  همین  هم 
ای��ران  صداوسیما  ب��ا  شما  چ��ون 
همکاری ندارید چنین پستی را علیه 
من منتشر می کنید. خداداد عزیزی 
به  مثل دوران فوتبالی اش عالقه ای 
کسی  اگر  و  ن��دارد  باندبازی  و  باند 
نظر  فوتبال  م��ورد  در  دارد  دوس��ت 
مسائل  است  بهتر  بدهد  کارشناسی 

را دقیق تر و عمیق تر مطالعه کند.
شروع  ابومسلم  از  را  فوتبالم  من  می دانند  همه 
آقای  اما  داده ام  تیم  این  ب��رای  را  جانم  و  ک��ردم 
تیم  این  به  سال  چند  از  پس  وقتی  عزیز  پرستویی 
وارد  هرگز  من  کردند.  فحاشی  من  علیه  بازگشتم 
زنم. می  صراحت  با  هم  را  حرفهایم  و  نشدم  باندی 
حرف  من  درب��اره  مطالعه  با  پرستویی  آقای  کاش 

بزنند.
بهمنربطینداردازورزشحرفبزنم

در  بازیگر مطرح سینما  پرستویی  پرویز  در مقابل 
در  دارد  اعتقاد  عزیزی  خداداد  اظهارات  به  پاسخ 

شان او نیست که با چنین ادبیاتی صحبت کند.
تعطیلی  از  بعد  که  زی��ادی  حاشیه های  پی  در 
برنامه نود ایجاد شد به علت فراگیر بودن این برنامه 
فردوسی پور  که  خوبی  همیشه  ارتباط  همچنین  و 
است  داشته  سینما  اهالی  با  سال ها  این  تمام  در 

مطرحی  بازیگران  پای  شده  باعث 
این  به  هم  پرستویی  پرویز  مثل  
ارتباط  در  او  شود.  کشیده  موضوع 
که  عزیزی  خ��داداد  صحبت های  با 
پشت  از  خبری  بی  به  متهم   را  وی 
در  اس��ت  ک��رده  فوتبال  پ��رده ه��ای 
باید  اول  وهله  »در  گفت:  پاسخ 
مصاحبه ای  هیچ  م��ن  ک��ه  بگویم 
مصاحبه  وقتی  بلکه  ن��دادم،  انجام 
شبکه های  از  یکی  در  را  ای��ش��ان 
و  احترام  با  خیلی  دیدم  اجتماعی 
بخواهم  که  آنطور  نه  ناکرده  خدای 
به  باشم  ک��رده  ایشان  به  جسارتی 
در  و  کردم  بسنده  کامنت  یک  ذکر 

درجه دوم باید تاکید کنم مصاحبه ای در کار نبوده 
است«. 

اینکه  ارتباط ادامه داد: »به دلیل  وی در همین 
به خداداد عالقه ویژه ای دارم و می دانم تا چه حد 
از  باشد  گذار  تاثیر  جامعه  در  می تواند  اظهاراتش 
ادبیاتی  چنین  با  که  است  حیف  که  می خواهم  او 
آقای  واکنش  به  پاسخ  در  او  که  چرا  کند.  صحبت 
فوتبال  برنامه  به  است  نشده  حاضر  که  فنایی 
در  است؟«  کسی  چه  »فنایی  می گوید  برود،  برتر 
صورتی که او بهتر از من آقای فنایی را می شناسد 
و در ادامه با لحن نسبتا بدی می گوید: »این همه 
که  خوابیده اند«  سیما  و  صدا  در  پشت  کارشناس 
به هیچ وجه در شان او چنین ادبیاتی نیست و این 
کارشناسان  همه  به  بی احترامی  حدی  تا  او  حرف 
دلشان  بگوید  می توانست  او  که  حالی  در  است. 
نمی خواهد و نمی آیند. اما صرفا به این واسطه که 
شبکه  این  در  برنامه  یک  در  شما 
به  شود  باعث  نباید  دارید  حضور 
وگرنه  کنید  صحبت  شکل  ای��ن 
اصال  می گوید  راس��ت  خ���داداد 
در  که  دارد  ارتباطی  چه  من  به 
صحبت  ورزشی  مسائل  خصوص 

کنم«.
اظ��ه��ارات  پ��ی  در  پ��رس��ت��وی��ی 
خداداد  که این فضا را تشبیه کرده 
باشگاه،  یک  و  بازیکن  به  اس��ت 
اگر  » مطمئنا  ک��رد:  نشان  خاطر 
خداداد خودش در چنین شرایطی 
نمی توانست  قطعا  می گرفت  قرار 

تحمل کند«.

جنجال فردوسی پور میان اهالی ورزش و هنر همچنان ادامه دارد

دوئل عزیزی و پرستویی
مراسم تجلیل از جانبازان اداره کل ورزش و جوانان 
و  استان  ورزش  کل  مدیر  حضور  با  رضوی  خراسان 

رئیس بنیاد شهید خراسان رضوی برگزار شد.
و  ورزش  کل   اداره  جانبازان  از  تجلیل  مراسم 
این  کل  مدیر  حضور  با  رض��وی  خراسان  جوانان 
اداره، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و 
خانواده های کارکنان اداره کل ورزش به مناسبت روز 

جانباز برگزار شد.
ضمن  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
تبریک روز جانباز در این مراسم گفت: این برنامه به 
این  جانبازان  تکریم  جهت  در  و  جانباز  روز  مناسبت 

اداره برگزار شده است.
وی ضمن تشکر از همه کارکنان اداره کل ورزش در 
سال گذشته بیان کرد: در سال 97 اداره کل ورزش 
خوشبختانه  اما  داشت  را  زیادی  های  نشیب  و  فراز 
سال با افتخارات زیاد برای استان به پایان رسید و از 

این بابت خدا را شاکر هستیم.
افزود:  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
مدال،  کسب  خصوص  در  خوبی  سال  گذشته  سال 
توسعه زیر ساخت ها و جذب اعتبار در حوزه جوانان 
برای استان بود که امیدوارم سال جدید نیز سال پر 
برکتی برای ورزش و همکارانمان در اداره کل ورزش 
از خانواده  این مراسم ضمن تشکر  باشد.فتاحی در 
که  آنجا  از  کرد:  عنوان  ورزش  کل  اداره  همکاران 
خاصی  زمانی  ساعت  به  محدود  ورزش  در  فعالیت 
نیست، باید از صبوری خانواده همکارانمان در اداره 

کل تشکر کنیم.
مقدس  دفاع  جانبازان  از  باید  گفت:  پایان  در  وی 
صمیمانه تشکر کنیم که تمام توان خودشان را برای 
دفاع از این سرزمین به کار بردند و امنیت را برای ما 

فراهم کردند.
امور  و  شهید  بنیاد  کل  مدیر  مراسم  این  ادامه  در 
انسان ها  ک��رد:  اظهار  رض��وی  خراسان  ایثارگران 
زمانی ارزشمند می شوند که مورد تربیت صحیح قرار 
تربیت  دلیل  به  ما  شهدای  ارزشمندی  لذا  بگیرند، 

صحیحی بوده که در خانواده ها شکل گرفته است.
از  باید  اف��زود:  معصومی  حسین  حجت االسالم 
افرادی که بخشی از وجودشان را برای امنیت دیگران 
داده اند تشکر و قدردانی کرد و از این بابت از برگزار 

کنندگان این مراسم سپاس گزاری می کنم.
و  از جانبازان ورزش  نفر  از 7  این مراسم  ادامه  در 
جوانان خراسان رضوی تقدیر به عمل آمد، همچنین 
در پایان نیز از فتاحی مدیر کل ورزش استان که خود 
نیز از جانبازان دفاع مقدس می باشد، تقدیر به عمل 

آمد.

خبر
برگزاری مراسم تجلیل از جانبازان اداره 

کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

خبر
دومین مرحله مسابقات دوچرخه سواری 

کوهستان خراسان رضوی برگزار شد
رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی گفت: 
کراس  رشته  کوهستان  س��واری  دوچرخه  مسابقات 
کانتری قهرمانی این استان در بوستان خورشید مشهد 

برگزار شد.
مهدی روزبهان در این خصوص اظهار کرد: مسابقات 
دوچرخه سواری کوهستان رشته کراس کانتری قهرمانی 
بوستان  در  ماه  فروردین   23 جمعه  روز  استان  این 
خورشید مشهد برگزار شد.وی افزود: در این چارچوب 
50 دوچرخه سوار و در سه رده سنی بزرگساالن، جوانان 

و نوجوانان مسافت 15 کیلومتر را رکاب زدند.
رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی ادامه 
داد: در پایان رقابت امروز در رده سنی بزرگساالن علیرضا 
جباری، جواد صفدری وعلی ساالر به ترتیب نخست تا 
بهنام  نیز  جوانان  سنی  رده  در  همچنین  شدند،  سوم 
چیتگر به مقام نخست دست یافت و رضا میر یزدی و 

حسن سرابی در جایگاههای دوم و سوم ایستادند.
امین  نیز  نوجوانان  رده سنی  در  بیان کرد:  روزبهان 
و  دهقان  حسن  و  ایستاد  نخست  سکوی  بر  تیموری 

مهدیار حیدرزاده رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.

حضور 3 والیبالیست جوان خراسانی در 
اردوی تیم ملی

محمدرضا بیک، امیرحسین ناوی و پوریا یلی از این 
استان به اردوی تیم ملی والیبال جوانان دعوت شدند.

والیبال  ملی  تیم  سرمربی  عطایی  بهروز  اعالم  با 
اردوی  به  بازیکنان دعوت شده  ایران اسامی  جوانان 
نام، محمد  این تیم اعالم شده است که در این بین 
رضا بیک و امیرحسین ناوی از خراسان رضوی نیز به 
ملی  تیم  در  حضور  سابقه  یلی  می خورد.پوریا  چشم 
باشگاه  برای  نیز  گذشته  فصل  در  و  دارد  را  جوانان 
پیکان بازی می کرد، امیر حسین ناوی هم که در تیم 
باشگاه پیام خراسان عضویت دارد از والیبالیست های 
برای  که  است  رضوی  خراسان  آتیه  خوش  و  جوان 
نخستین بار به اردوی تیم ملی والیبال جوانان دعوت 

می شود.

جهت  در  ورزشی  برنامه های  برگزاری 
حمایت از سیل زدگان در سبزوار

رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار از اجرای برنامه 
ورزشی بمنظور جلب کمک های مردمی برای حمایت 

از سیل زدگان کشور در این شهرستان خبر داد.
مجید نصراله زاده با اعالم این خبر گفت: روز گذشته 
طی  شهرستان  هنرمندان  و  ورزش��ک��اران  از  جمعی 
برنامه ای منسجم در محل پارک بانوان سبزوار اقدام به 
جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی مردم بمنظور 

کمک به سیل زدگان روزهای اخیر کشور کردند.

رشد بیش از دو برابری صدور پروانه ساختمانی در منطقه 4 در سال 97
شهردار منطقه چهار مشهد از رشد بیش از دو برابری 
این  پروانه ساختمانی طی سال 97 در  تعداد صدور 

منطقه خبر داد.
غالمرضا غالمی در گفت و گو با صبح امروز افزود 
خوشبختانه سال 97 در این منطقه با رونق ساخت و 
ساز همراه بوده به طوری که از ابتدای سال گذشته 
شاهد افزایش صدور پروانه ساختمانی و پایانکار بوده 

ایم.
از 572 مورد  غالمی ادامه داد: در سال 97 بیش 
پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، اقامتی و 
... در منطقه چهار صادر شده که نسبت به مدت مشابه 
در سال 96 که 265 مورد بوده است، رشد بیش از دو 

برابری تعداد صدور پروانه ساختمانی را تجربه کردیم.
وی خاطرنشان کرد: در موارد دیگر حوزه شهرسازی 
نیز هم چون صدور پایانکار با 375 مورد، گواهی عدم 
خالف، گواهی انتقال و ... نیز افزایش قابل توجهی 

صورت گرفته است.
فرصت های ساخت و ساز و سرمایه گذاری

شهردار منطقه چهار مشهد در ادامه به فرصت های 
ساخت و ساز و سرمایه گذاری در این منطقه اشاره کرد 
و افزود: منطقه 4 از مناطق حاشیه شهر و کم برخودار 

محسوب میشود ولی با این وجود دارای ظرفیت ها و 
فرصت های بزرگی برای ساخت و سازهای تجاری و 

سرمایه گذاری است.
غالمی تصریح کرد: میانگین تراکم جمعیت در شهر 
مشهد 95 نفر در هر هکتار است و این در صورتی است 

که این رقم در منطقه چهار 196 نفر در هر هکتار می 
باشد و از نظر سرمایه گذاران، ساخت مجتمع های 
تجاری در مکان هایی با جمعیت زیاد بازدهی بیشتری 
خواهد داشت که از این فرصت منطقه 4 نیز می توان 

برای سرمایه گذاری بهره برد.
مهمترین  و  بزرگترین  از  یکی  داش��ت:  اظهار  وی 
با  این منطقه  فرصت های سرمایه گذاری، مجاورت 
بارگاه منور رضوی است که میتوان با ساخت مجتمع 
های اقامتی، تفریحی و ... برای زائران و مجاوران، از 

این فرصت به درستی استفاده کرد.
غالمی در پایان یادآور شد: منطقه چهار شهرداری 
مشهد عالوه بر 1340 هکتار مساحت، 2500 هکتار 
محدوده حریم دارد که باید ساماندهی شود که به این 
منظور ساخت مجتمع های ساماندهی مشاغل، مکان 
های گردشگری و تفریحی در آن محدوده پیش بینی 

شده است.

رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای شهر 
مشهدمقدس با اشاره به مخالف اعضای شورا با پیشنهاد 
خدمات  بهای  تومانی   250 افزایش  مبنی  شهرداری 
اتوبوسرانی در سال 98، گفت: شرایط اقتصادی مردم را 
درک می کنیم ولی با توجه به تورم و نرخ ارز ناچار شدیم 

این بها را 150 تومان افزایش دهیم.
تغییربهایخدماتاتوبوسوقطارشهریبراساس

تورم
مجتبی بهاروند در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه 
بهای خدمات اتوبوس و قطارشهری هرساله با توجه به 
تورم تغییر پیدا می کند، اظهارکرد: عالوه بر این، در سال 
گذشته با توجه به افزایش نرخ ارز، لوازم یدکی اتوبوس 
و مینی بوس با جهش بی سابقه ای روبرو شد به نحوی 

که برخی از آنها تا 400 درصد افزایش قیمت داشتند.
رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای شهر 
اواخر  در  شهرداری  راستا،  همین  در  اف��زود:  مشهد 
سال گذشته الیحه پیشنهادی افزایش بهای خدمات 

اتوبوسرانی و قطارشهری را به شورای شهر ارائه کرد.
افزایش بهای اتوبوس  250 تومان که با افزایش 150 

تومان موافقت شد
پیشنهاد  مشهد  شهرداری  اینکه  بیان  با  بهاروند 
افزایش 250 تومانی بهای خدمات اتوبوسرانی در سال 
98 را به شورای شهر ارائه کرده بود، گفت: اعضای شورا 

افزایش  با  اقتصادی حاکم،  به شرایط دشوار  توجه  با 
150 تومان موافقت کردند تا فشاری به شهروندان وارد 

نشود.
وی خاطرنشان کرد: قیمت تمام شده برای هر سفر با 
اتوبوس، حدود 2500 تومان است که شهروندان عزیز 
مشهدی 25 تا 30 درصد این مبلغ را پرداخت می کنند.
تاکیدشورابرافزایشحداقلیباوجودافزایشهزینه

هایقطاریشهری
بهاروند در ادامه صحبت های خود از افزایش هزینه 
های ساخت، بهره برداری و خرید قطعات مورد نیاز برای 
خطوط قطارشهری خبرداد و خاطرنشان کرد: با این 
تاکید داشتند که  اعضای شورای شهر مشهد  وجود، 

بهای خدمات حداقل افزایش را داشته باشد.
رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای شهر 
سطح  بهبود  و  افزایش  ما  سعی  اینکه  بیان  با  مشهد 
خدمات رسانی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی 
است، افزود: مدیریت شهری ناچار به این افزایش بهای 
به  را  افزایش  این  شهروندان  امیدواریم  و  بود  خدمات 

بزرگواری خود ببخشند.
بلیت کرایه کسر الیحه پیشنویس بررسی   

قطارشهریبرمبنایمیزانمسافت
عقد  اختیار  تفویض  درب��اره  الیحه ای  پیش نویس 
فناوری  سازمان  توسعه  و  پشتیبانی  ق��رارداده��ای 
اطالعات و ارتباطات با شرکت های تولیدکننده نرم افزار 

در قالب ترک تشریفات به شهرداری مشهد نیز توسط 
اعضای کمیته مورد بررسی قرار گرفت.

امور شورای اسالمی شهر و شهرداری مشهد  مدیر 
بلیت  کرایه  کسر  الیحه   پیش نویس  بررسی  از  مقدس 

قطارشهری بر مبنای میزان مسافت خبر داد.
موافقتباتاکیدبردستاوردهایاینطرح

سیاست های  به  توجه  با  کرد:  بیان  علیزاده  مریم 
ارائ��ه  ب��ر  مبنی  شهر  اس��الم��ی  ش���ورای  تکلیفی 
)براساس  شناور  کرایه  پرداخت  نوین  روش ه��ای 
بررسی  کمیته  غیره(،  و  خاص  ایام  زمان،  مسافت، 
این طرح  بر دستاوردهای مثبت  تاکید  لوایح ضمن 
نقل،  و  حمل  سامانه های  هوشمندسازی  جمله  از 
استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، جلب رضایت 
ارسال  با  اجتماعی،  عدالت  برقراری  و  شهروندان 

الیحه به شورا موافقت کرد.
ارسالبهشوراپسازاخذتائیدیههایالزم

 وی افزود: مقرر شد دستورالعمل مربوطه، در قالب 
الگوی استاندارد تهیه و پس از اخذ تاییدیه های الزم، به 

شورای اسالمی شهر ارائه شود.
گفت:  جلسه  این  دیگر  مصوبه  خصوص  در  وی 
عقد  اختیار  تفویض  درب���اره  الیحه ای  پیش نویس 
فناوری  سازمان  توسعه  و  پشتیبانی  ق��رارداده��ای 
اطالعات و ارتباطات با شرکت های تولیدکننده نرم افزار 
در قالب ترک تشریفات به شهرداری مشهد نیز توسط 

اعضای کمیته مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون حمل ونقل شورا  با اشاره به افزایش 150 تومانی بلیت اتوبوس مطرح کرد: 

افزایش قیمت بلیت از ناچاری
الیحهکرایهقطارشهریبرمبنایمیزانمسافتدرراهاست

اراض��ی  در  غیرمجاز  س��از  و  ساخت  م��ورد   43
و  تخریب  مشهد  شهرداری   10 منطقه  کشاورزی 

قلع شد.
منطقه  عمومی  رواب��ط  ام��روز   صبح  گ��زارش  به 
زمین  مالکین   : کرد  اعالم  مشهد  شهرداری   10
کاربری  تغییر  هرگونه  از  قبل  باغی  و  زراعی  های 
دریافت   برای  کشی  حصار  و  کشی  دی��وار  زمین، 
به شهرداری  و کسب اطالعات  اخذ مجوزهای الزم 
منطقه 10 واقع در قاسم آباد-تقاطع بلوار اندیشه و 

استادیوسفی مراجعه کنند.
قانون،  اساس  بر  همچنین  است:  آمده  ادامه  در 
حصارکشی و دیوارکشی اراضی زراعی و باغ ها اگر 
به قصد تغییر کاربری باشد، ممنوع است، بنابراین 
در  زمین  خرید  از  قبل  شهروندان  است  ض��روری 
و در حریم و  به شهرداری ها مراجعه  محدوده شهر 
و  ادارات جهاد کشاورزی  به  از حریم شهر  یا خارج 
منابع طبیعی رجوع کنند تا بتوانند، اطالعات الزم 

در زمینه پیشینه و شناسنامه زمین را کسب کنند.

کال طرق زیر ذره بین کارشناسان آب 
منطقه ای و شهرداری

کارشناسان  با  منطقه  شهرداری  مشترک  نشست 
آب منطقه ی مشهد در خصوص کال طرق با حضور 
شهرداری  مشترک  نشست  منطقه  اجرایی  معاون 
در  مشهد  ی  منطقه  آب  کارشناسان  با  منطقه 

خصوص کال طرق برگزار شد .
رفع  و  سیالب  مسیل  وضعیت  بررسی  منظور  ه 
با   ، ط��رق  ک��ال  حاشیه  در  قانونی  غیر  تصرفات 
با  مشترکی   نشست  منطقه  اجرایی  معاون  حضور 

کارشناسان آب منطقه ای مشهد  برگزار شد .
معاون  حجازی  جلسه  ای��ن  در  اس��ت:  گفتنی 
مهندسی  اداره  رئیس  دهقانی،   ، منطقه  اجرایی 
معماری،  و  شهرسازی  معاون  حصاری   ، نظارت  و 
عباسپور   ، منطقه  ام��الک  اداره  رئیس   ، جاللی 
تقوی  مسو.ل حراست منطقه  و  امالک   کارشناس 

حضور داشتند.

خبر
تخریب 43 باغ ویالی غیر مجاز در منطقه 

10مشهد

خبر
مدیرکل نظارت برساخت و ساز کمیسیون ماده 100 اعالم کرد: 

باغ  مترمربع  هزار   80 از  تصرف  رفع 
ویالهای غیرمجاز بولوار شاهنامه

مدیرکل نظارت بر ساخت وسازها و کمیسیون ماده صد 
شهرداری مشهد از رفع تصرف 80 هزار مترمربع از باغ 
ویالهای غیرمجاز بولوار شاهنامه طی سال جاری خبر داد.

 مسعود ایاز در گفت و گو با صبح امروز اظهار کرد: در 
راستای اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال و 
پیشگیری از تصرف اراضی ملی، حدود 80 هزار مترمربع از 
باغ ویالهای بولوار شاهنامه اعمال قانون و رفع تصرف شده 
است.وی تاکید کرد: این مهم با هدف جلوگیری از تفکیک، 
تغییر کاربری و ساخت وسازهای غیرمجاز و بدون مجوز در 
اراضی کشاورزی حریم شهر مشهد و به منظور برخورد قاطع 

با متخلفان صورت گرفته است.
مدیرکل نظارت بر ساخت وسازها و کمیسیون ماده صد 
شهرداری مشهد با اشاره به هماهنگی های انجام شده 
در کمیته صیانت از حریم شهر مشهد و ستاد گشت های 
شورای حفظ حقوق بیت المال، افزود: با حضور گشت های 
ویژه اراضی شورای حفظ حقوق بیت المال شامل نمایندگان 
از جمله شهرداری مشهد مقدس،  ذیربط  دستگاه های 
سازمان جهاد کشاورزی، آستان قدس رضوی، اداره کل 
منابع طبیعی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان آب 
منطقه ای، سازمان محیط زیست، اداره کل راه وشهرسازی 
استان، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و نیروی انتظامی 
این مهم انجام شده است. ایاز خاطرنشان کرد: به دنبال 
هماهنگی های صورت گرفته در محل بولوار شاهنامه 76 
در مجاورت روستای محمدآباد قدس که در حریم شهرداری 
نماینده دادستان  با حضور  دارد  قرار  منطقه 12 مشهد 
عمومی و انقالب مرکز استان در گشت های شورای حفظ 
سایر  نمایندگان  و  ایشان  جانشین  و  بیت المال  حقوق 
دستگاه ها، عملیات قلع و قمع و اعاده به حالت اولیه باغ 
ویالهای غیرمجاز صورت گرفت.وی بیان کرد: بر این اساس 
تعداد 40 قطعه باغ ویال و اراضی محصور شده با دیوار به 
مساحت تقریبی 80 هزار مترمربع که اقدام به تفکیک، 
تغییرکاربری و احداث بنا و دیوار کشی غیرمجاز و غیراصولی 
کرده بودند، وفق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری 
اراضی و نیز بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها اعمال قانون 

شد و با متخلفان برخورد گردید.

با  سلیمان  مسجد  نفت  فوتبال  تیم  دروازه ب��ان 
بازیکنان پدیده درگیر شد. از  برخی 

مسجد  نفت  دروازه ب����ان  طهماسبی  م��ه��رداد 
پدیده  مقابل  صفر  بر   3 شکست  از  بعد  سلیمان 
درگیری  ای��ن  ش��د.  درگیر  تیم  ای��ن  بازیکنان  با 
همراه  به  پدیده  بازیکنان  که  افتاد  اتفاق  زمانی 
با تماشاگران تیم پدیده  گل محمدی قصد داشتند 

بدهند. انجام  ایسلندی  تشویق 
مسجد  نفت  تیم  بازیکن  غالمرضا پور  علی 
از  و  گرفت  قرمز  کارت   90 دقیقه  در  که  سلیمان 
و  داشت  را  داور  با  درگیری  قصد  شد  اخراج  زمین 

نمی خواست زمین را هم ترک کند.
 5400 ورزشگاه  در  حاضر  تماشاگران  تعداد 
قبلی  ب��ازی ه��ای  ب��ه  نسبت  ک��ه  ش��د  اع��الم  نفر 
مسابقه  این  در  داشت.  چشمگیری  کاهش  پدیده 
قبلی  بازی های  در  اما  شد  انجام  بلیط فروشی 

بود. رایگان  تماشای مسابقه  پدیده 

و  حساس ترین  ملی  تیم  سرمربی  انتخاب  پ��روژه 
نظر  به  که  است  فوتبالی  فدراسیون  تصمیم  مهم ترین 
و  بی سر  بازنشسته  ها  رفتن  کنار  داستان  از  می رسد 
صدا عبور کرده و حاال در آستانه یک آزمایش بزرگ قرار 
مصاحبه  تازه ترین  در  فوتبال  فدراسیون  رئیس  دارد. 
خود صراحتا اعالم کرد تیم ملی در بازی های دوستانه 
پیش روی خود در فیفا دی خردادماه سرمربی خواهد 
کره  مقابل  ماه  این  فیفادی  دو  در  است  قرار  داشت. 
جنوبی و سوریه بازی کنیم و اینطور که تاج گفته در هر 
فنی خواهیم  کادر  راس  در  را  بازی سرمربی جدید  دو 

دید.
رسانه ها  در  باره  این  در  االن  تا  که  اسامی  گفته  تاج 
مطرح شده را نشنیده و خبری از این گزینه ها ندارد اما 
امیدواریم واقعا همینطور باشد و فدراسیون طبق قولی 

که داده بزودی جانشین کی روش را انتخاب کند.
پروژهپنهانیکهصدایشدرمیآید

گزینه های  از  هم  خبری  و  ندارد  سرمربی  ملی  تیم 
در  که  هم  گزینه ای  هر  نیست.  فوتبال  فدراسیون 
نشان  واکنشی  هیچ  فدراسیون  می شود  اعالم  رسانه ها 
نمی دهد. این یعنی که رسانه ها برای خودشان مشغولند 
و فدراسیون هم کار خودش را می کند. یعنی فدراسیون 
را بی سر و صدا دنبال می کند  پروژه حساس  این  دارد 
خبر  سرانجام  می دانند  نهاد  ای��ن  مدیران  چند  هر 
تا  احتماال  و  می کند  درز  جایی  پنهانی شان  مذاکرات 
اخبار رسانه ها  باید مشغول تکذیب کردن  نهایی  لحظه 
یا ادامه تاکتیک دو ماه اخیر مهدی تاج باشند که فقط 
می گوید نام گزینه های مطرح شده را از رسانه ها شنیده 
است. فدراسیون تصورش را نمی کرد خبر پیشنهادشان 

و  کند  پیدا  بازتاب  ایتالیایی  رسانه های  در  مونتال  به 
یا  شوند.  آگاه  اسپورت  توتو  اخبار  از  ایرانی  خبرنگاران 
در مورد ویلموتس کسی تصور نمی کرد از فدراسیون این 
پیشنهاد  به مسئوالن  را  بلژیکی  خبر درز کند که مربی 
در  است.  گرفته  قرار  گزینه ها  بین  در  هم  او  و  داده ان��د 
مورد لوران بالن و هروه رنار هم این مساله مصداق دارد. 
نام این گزینه ها را مقام مسئولی در فدراسیون یا وزارت 
گزینه های  یا  گزینه  نام  باالخره  اما  نکرده  اعالم  ورزش 
مد نظر از جایی درز کرده و این جریانی است که مهدی 
تاج قادر به مقابله با آن نخواهد بود. حاال که قرار است 
ایران  در  دیگر  ماه  یک  تا  احتماال  را  ملی  تیم  سرمربی 
زودی  به  و  شده  آغاز  او  با  مذاکره  االن  از  حتما  ببینیم 

نامش از قوطی بیرون خواهد آمد. شاید هم مربی مدنظر 
یکی از گزینه های باقیمانده در بین اسامی مطرح شده 

تا اینجا باشد.
گمانهزنیازمصاحبهمرزبان

مسجدسلیمان  نفت  تیم  سرمربی  مرزبان  علیرضا 
از سرمربی  اخیرا در مصاحبه ای گفته اطالعات خوبی 
بعدی تیم ملی دارد و می داند او چه کسی است. اینکه 
یافته  دست  اطالعات  این  به  چطور  و  کجا  از  مرزبان 
پروژه  این  می کند  سعی  تاج  که  چرا  است  سوال  محل 
را به شدت مخفیانه و انفرادی پیش ببرد و حتی اعضای 
جریان  در  را  فنی  کمیته  و  فدراسیون  رئیسه  هیئت 
آمد.  خواهد  پیش  نکته  دو  صورت  این  در  نمی گذارد. 

یکی اینکه سرمربی تیم ملی همین االن انتخاب شده و 
فقط مهدی تاج و علیرضا مرزبان از آن خبر دارند و دیگر 
اینکه مرزبان نه به خاطر ارتباط با تاج یا خبر گرفتن از 
مد  گزینه  با  ارتباط  طریق  از  احتماال  بلکه  فدراسیون، 
همین  اساس  بر  است.  رسیده  اطالعات  این  به  نظر 
مساله دوم و حضور چندین ساله مرزبان در آلمان است 
که یکی از سایت های ورزشی گمانه زنی کرده که گزینه 
مورد نظر فدراسیون فوتبال آلمانی است. به همین خاطر 
این سایت در گزارشی فهرستی از مربیان نامدار آلمانی 
بیکار را ردیف کرده با و ذکر رزومه ای از آنها شرایط آنها 
را بررسی کرده است. در این مطلب نام های آشنایی از 
مربی با تجربه ای مثل کریستوف دام تا مربی جوانی مثل 

تورستن فینک، هافبک سابق بایرن مونیخ دیده می شود. 
یورگن کلینزمن، ماتیاس سامر، لوتار ماتیوس، آرمین فه 
و فلیکس ماگات در این فهرست دیده می شوند که بعید 
است بیشتر این نامها به ایران بیایند. هر چند بیشتر این 
مربیان گرانقیمت و الکچری نیستند اما شرایط حضور در 

ایران را ندارند یا دنبال بازار کار در آسیا نیستند.
از طرفی مثال مربی مثل لوتار ماتیوس همین چند روز 
قبل اعالم کرد از دنیای مربیگری خداحافظی کرده یا 
دو مربی 65 ساله این فهرست یعنی دام و ماگات بعد از 
حضور در رومانی و چین، دو سال است که تیم ندارند و به 

نوعی دیگر در بورس نیستند.
انتخابنهاییانفرادیاستیاجمعی؟

ملی  تیم  سرمربی  نهایی  انتخاب  به  می رسد  نظر  به 
نزدیک شده ایم. با وجود برخی گمانه زنی ها فدراسیون 
نمی تواند منتظر هروه رناری بماند که تا آخر تیرماه درگیر 
جام ملت های آفریقا خواهد بود و باید گزینه دیگری را 
کشور  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  البته  کند.  انتخاب 
بود  نخواهد  گرانقیمت  مربیان  دنبال  فدراسیون  قطعا 
آنچه طالقانی عضو هیئت رئیسه فدراسیون  و برخالف 
در  جایی  دیگر  دالری  میلیون  دو  مربیان  گفته  فوتبال 
حال  عین  در  داشت.  نخواهند  تاج  مهدی  فکر  و  ذهن 
همچنان این مساله به صورت جدی محل طرح سوال 
است که پروسه انتخاب سرمربی تیم ملی چگونه است؟ 
فنی  کمیته  ماندن  بی خبر  و  جلسه  برگزاری  بدون  آیا 
سرمربی انتخاب شده یا خواهد شد؟ آیا تمام معیارهای 
سرمربی تیم ملی را مهدی تاج به تنهایی در نظر خواهد 
گرفت یا از خرد جمعی ناشناخته ای که تنها خودش از آن 

خبر دارد بهره خواهد گرفت؟

خبر خبر
درگیری گلر نفت با بازیکنان پدیده پروژه پنهانی و انفرادی فدراسیون تا قبل از فیفا دی بعدی نهایی می شود

نام سرمربی جدید تیم ملی در جیب تاج و مرزبان!

سرپرست معاونت گردشگری 
فرهنگی،  م��ی��راث  ک��ل  اداره 
گردشگری  و  دس��ت��ی  صنایع 
آموزشی  دوره   25 ب��رگ��زاری  از  رض��وی  خ��راس��ان 
صنعت  کارکنان  و  مدیران  ویژه  رایگان  توانمندسازی 

گردشگری استان با ارائه گواهینامه معتبر خبر داد. 
به گزارش صبح امروز یوسف بیدخوری با اعالم این 
و  آموزشی گردشگری  افزود: در راستای اهداف  خبر 
به جهت تقویت و به روز رسانی دانش و مهارت های 
حرفه ای مدیران ، کارکنان و فعالین شاغل در صنعت 
معاونت   ، ویژه  اعتباری  ابالغ  با  و  استان  گردشگری 
موسسات  اج��رای  و  همکاری  با  استان  گردشگری 
آموزشی منتخب استان به مدت دو ماه در کلیه رشته 
ها و مشاغل فعال در هتل داری ، آشپزی ، راهنمایان 

و  ، رستوران ها  ، دفاتر خدمات مسافرتی  گردشگری 
مجموعه های گردشگری نسبت به آموزش و توانمند 
وی  نمود.  خواهد  اق��دام  گردشگری  فعالین  سازی 
آموزشی  نیاز سنجی  برابر  و  این اساس  بر  ادامه داد: 
صورت پذیرفته 25 دوره خاص طراحی و برنامه ریزی 
بمدت  شده  تعریف  آموزشی  تقویم  اساس  بر  و  شده 
برگزار  مشهد  پارس  ستاره  پنج  هتل  محل  در  ماه  دو 
ایام  در  ها  دوره  این  گفت:  بیدخوری  شد.  خواهد 
مدیران  و  کارکنان  سازی  آماده  منظور  به  و  پیک  غیر 
گردشگری برای استقبال از مسافران تابستانی و ارائه 
خواهد  برگزار  رایگان  صورت  به  تر  مطلوب  خدمات 
شد و در پایان به شرکت کنندگان گواهینامه آموزشی 

معتبر ارائه خواهد شد.

نظارت  و  مدیریت  مدیرعامل 
مشهد  شهرداری  تاکسیرانی  بر 
ماهانه  رانندگان  بیمه  حق  گفت: 
مبلغ 4 میلیون و 750 هزار ریال است که معادل 50 
پرداخت  باید  راننده  را  درصد  و50  دولت  را  آن  درصد 

کند.
سید مهدی علوی مقدم در خصوص بیمه رانندگان 
تاکسی افزود: با توجه به موارد مطرح شده در خصوص 
حق بیمه سال 98 تامین اجتماعی برای شفاف شدن 

این موضوع توضیحاتی باید ارائه شود.
سال  هر  اجتماعی  تامین  سازمان  کرد:  اضافه  وی 
براساس میزان دستمزد تعیین شده در قانون کار حق 
بیمه گروه های مختلف را اعالم می نماید لذا با توجه به 
افزایش حقوق مبناء کارگران در سال جاری حق بیمه 

نیز افزایش پیدا می کند.
علوی مقدم با بیان اینکه شغل رانندگی جزء مشاغل 
خویش فرمائی است که افراد متقاضی خدمات بیمه و 
بازنشستگی آن، باید نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام 
نمایند، اظهار کرد: در اجراء قانون هدفمندسازی مقرر 
و  بار  نقل  و  حمل  رانندگان  به  کمک  راستای  در  شد 
را  رانندگان  بیمه  مسافر، دولت معادل 50 درصد حق 

پرداخت کند.
بیمه  بابت حق  یارانه دولت  میزان  تصریح کرد:  وی 
رانندگان در سال 98 معادل 22 هزار میلیارد پیش بینی 
شده بود که با توجه به حذف این بودجه در آلبوم بودجه 
پیشنهادی دولت با پیگیری سازمان های تاکسیرانی از 
بودجه  در  اعتبار  این  نمایندگان مجلس مجدد  طریق 

98 تخصیص و پایدارشد.

توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
سرمایه انسانی شهرداری مشهد 
این  در  که  چیزی  آن  طبق  گفت: 
ایستگاه و ایستگاه های دیگر مشهد مهربانی مشاهده 
کرده ام، میزان مشارکت مردم در این طرح بسیار باعث 

افتخار است.
شهریار آل شیخ در حاشیه بازدید از غرفه های مشهد 
از  قدردانی  و  تشکر  ضمن  جانباز  میدان  در  مهربانی 
حضور مردم افزود: مثل همیشه مردم و شهروندان عزیز 
همگی  و  آمدند  همدیگر  کمک  به  ایستگاه ها  این  در 
داوطلبانه در تمام غرفه ها چه جمع آوری کمک ها و چه 
بخش فرهنگی و سرگرمی فعالیت می کنند که نشان 

دهنده وجود روحیه همدلی بین مردم است.
پویش  ای��ن  در  ش��ه��رداری  نقش  خصوص  در  وی 

خاطرنشان کرد: شهرداری مشهد در بحث کمک رسانی 
هم  حاال  و  است  بوده  پیشرو  نیاز  مورد  اقالم  ارسال  و 
سعی کرده فضایی را برای مشارکت های مردمی ایجاد 
کند که هم وظیفه کاری و هم وظیفه انسانی خودش 

را انجام داده باشد.
از  گفتنی است شورای شهر وشهرداری مشهد پس 
را در مشهد برای جمع آوری  سیل های اخیر پویشی 
کمک های مردمی به مردم سیل زده راه اندازی کرده و 

ایستگاه هایی در سطح شهر برپا کرده است.
مدیران  شهرمشهد،  اس��الم��ی  ش���ورای  اع��ض��ای 
و  ورزش��ی  سرشناس  های  چهره  مشهد،  شهرداری 
هنری شهر مشهد نیز با حضور در ایستگاه های پویش 
مهربانی مردم مشهد حضور یافته و از این پویش حمایت 

کرده اند.

سرپرست معاونت گردشگری خراسان رضوی:

مشارکت در پویش مشهد مهربانی نشان دهنده روحیه همدلی است
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد:

50 درصد حق بیمه رانندگان تاکسی را دولت پرداخت می کند
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد:

مشارکت مردم در پویش مشهد مهربانی نشان دهنده وجود روحیه همدلی است

کم برخوردار  و  پیرامونی  مناطق  کمیسیون  رئیس 
مناطق  اینکه  بابیان  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای 
کم برخوردار در 8 منطقه شهری مشهد پراکنده شده اند، 
از  بسیار  می تواند  شهری  بازآفرینی  سازمان  گفت: 

مشکالت مناطق پیرامونی و کم برخوردار را حل کند.
در  ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  فیضی  رمضانعلی   
این  کرد:  اظهار  پیرامونی  مناطق  کمیسیون  با  ارتباط 
کمیسیون در مقایسه با دیگر کمیسیون های تخصصی 
در دوره چهارم شورای اسالمی  زیرا  بود؛  نوبنیاد  شورا 
فعالیت  شهر  حاشیه  عنوان  با  کمیسیون  این  شهر 
می کرد، اما پس از اولین روزهای شورای پنجم، نام این 
کمیسیون را به خاطر تلطیف بار معنایی آن از حاشیه 

شهر به مناطق پیرامونی و کم برخوردار تغییر دادیم.

افزود:  ویژه  کمیسیون  ویژگی های  به  اشاره  با  وی 
هیچ گونه  کم برخوردار  و  پیرامونی  مناطق  کمیسیون 
ساختار و یا چارتی در درون دستگاه شهرداری نداشت، 
در صورتی که هر کمیسیونی در شهرداری یک معاونت 
پیگیری  را  کمیسیون ها  آن  اجرایی  مسائل  و  دارد 

می کند.
فیضی بیان کرد: به همین دلیل در قالب یک طرح 
پیشنهادی برای ایجاد سازمان اجرایی حاشیه شهر از 
این  با  در نهایت  اما  کردیم،  پیگیری  کمیسیون  سوی 
از  بهره برداری  سمت  به  پس ازآن  نشد.  موافقت  طرح 
ظرفیتی به نام ستاد بازآفرینی پایدار شهری رفتیم که 
اما  و دبیر آن شهردار مشهد است،  رئیس آن فرماندار 
به دالیلی مانند تغییر فرماندار، جلسات آن مرتب برگزار 

نشد؛ بنابراین از این مسیر نیز متوجه شدیم که ساختار 
مدیریت  درون  مدنظر  کمیسیون  با  متناظر  س��ازی 
شهری شکل نمی گیرد. بازهم به سمت گزینه دیگری 

حرکت کردیم تا این نقیصه را برطرف کنیم.
کم برخوردار  و  پیرامونی  مناطق  کمیسیون  رئیس 
شهر  ش��ورای  در  گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای 
کردیم؛  پیگیری  شهری  بازآفرینی  سازمان  ایجاد  برای 
برای این موضوع اساس نامه ای تهیه و به وزارت کشور 
حال  در  جدید  مدیرعامل  انتخاب  با  و  شد  فرستاده 
تجهیز، تشکیل چارت و ساختار سازمان است تا بتوانیم 
به عنوان یک ساختار متناظر به آن اتکا کنیم. سازمان 
بازآفرینی ضمن اینکه بر بافت های فرسوده و غیررسمی 
بین  هماهنگی  ایجاد  وظایفش  از  یکی  دارد،  تأکید 
جهاد  شهرسازی،  و  راه  ا زجمله  مختلف  دستگاه های 

کشاورزی، فرمانداری و بخش های مختلف است.
وی تصریح کرد: جدای از این، مانند هر کمیسیون 

وظیفه داریم  که  جغرافیایی  و  محدوده  در  دیگری 
شهروندان  با  گیری  ارتباط    و  امور  پیگیری  حال  در 
از  منطقه   8 در  که  هستیم  کم برخوردار  مناطق  در 
موضوعاتی  کرده ایم  سعی  پراکنده شده اند.  شهرداری 
و  جغرافیایی  پراکندگی  جمعیتی،  وزن  با  متناسب  را 

نیاز شهروندان محقق کنیم.

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد از آغاز 
قطارشهری  در  شهروند  ایستگاه  طرح  مرحله  هفتمین 
مشهد با حضور 600 نفر از کودکان و دانش آموزان خبر 

داد.
این  بیان  با  مبین مقدم  وحید  امروز  صبح  گزارش  به 
آموزش  شهروند«  »ایستگاه  طرح  در  اف��زود:  مطلب، 
و  م��دارس  ب��رای  چهره  به  چهره  و  حضوری  ص��ورت  به 
مهدکودک هایی که در مجاورت ایستگاه های خط یک و 2 

قطارشهری هستند، ارائه می شود.
در  مشهد  قطارشهری  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 

اهداف  جمله  از  کرد:  بیان  طرح  این  اهداف  خصوص 
برپایی ایستگاه شهروندی ویژه مدارس و مهدکودک ها، 
برای  قطارشهری  از  استفاده  فرهنگ  تدریجی  آموزش 
محیط  و  تجهیزات  با  آشنایی  دانش آموران،  و  کودکان 
بهتر  شناخت  ب��رای  کودکان  به  کمک  و  قطارشهری 

قطارشهری است.
ایستگاه  برپایی  از  اصلی  هدف  گفت:  مبین مقدم 
شهروندی ایجاد مشارکت در بین شهروندان به عنوان ابزار 

مهم در مدیریت شهری است.
وی با اشاره به دستاوردهای ایستگاه شهروند تصریح 

آینده  مسافران  آموزش  هزینه های  در  صرفه جویی  کرد: 
برای  قطارشهری  در  خطرات  از  جلوگیری  قطارشهری، 
به  مترو  از  استفاده  به  کودکان  شدن  تشویق  و  کودکان 
همراه خانواده بخشی از دستاوردهای این برنامه محسوب 

می شود.
مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد اضافه 
کرد: ایستگاه شهروند وارد هفتمین مرحله خود می شود 
که از روز شنبه 24 فروردین به مدت شش روز در ایستگاه 

فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد آغاز می شود.
وی ادامه داد: طی دو سال گذشته 6000 نفر از کودکان 
و دانش آموزان طی 6 مرحله آموزش دیدند که در مرحله 

هفتم پیش بینی می شود 600 نفر دیگر آموزش ببینند.
و  ک��ودک��ان  آم���وزش  رون��د  خصوص  در  مبین مقدم 

این  در  عنوان کرد:  ایستگاه شهروندی  در  دانش آموزان 
طرح کودکان و دانش آموزان به اتفاق مربیان آموزش دیده 
برای عزیمت به ایستگاه فرودگاه سوار قطارشهری خواهند 
شد؛ در مسیر رفت رفتار دانش آموزان و کودکان نت برداری 
و  ایمنی  مسائل  فرودگاه  ایستگاه  در  سپس  و  می شود 
مرتبط با فرهنگ شهروندی از جمله استفاده از پله برقی، 
آسانسور، نحوه من کارت زدن، رعایت حریم ریلی، عبور از 
خط زرد و... در قالب هنر و به زبان کودکانه آموزش داده 

می شود.
مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد اضافه 
کرد: در این دوره آموزشی دو ساعته بسته های آموزشی از 
مجموعه تولیدات این شرکت در حوزه فرهنگ شهروندی 

به فراگیران ارائه می شود.

حجم  افزایش  به  نسبت  رضوی  خراسان  هواشناسی 
بارش ها بشکل رگبار و رعدوبرق در نواحی مستعد بارش 

تگرگ همراه با وزش باد شدید هشدار داد.
هواشناسی  اخطاریه  در  ام��روز  صبح  گ��زارش  به 
 06 شماره  اطالعیه  پیرو  است:  آمده  رضوی  خراسان 
مورخ 21 فرودین ماه جاری ضمن تأکید بر موارد ذکر 
شده در اطالعیه مذکور، به استحضار می رساند تقویت 
هسته بارشی سامانه ناپایدار در حال گسترش به استان 
افزایش  باعث  اواخر وقت فردا شنبه ) 24/01/98(  از 
حجم بارش ها بشکل رگبار و رعدوبرق در نواحی مستعد 

بارش تگرگ همراه با وزش باد شدید خواهد شد.
در ادامه آمده است: انتظار می رود فعالیت این سامانه 
را  مسیل ها  شدن  سیالبی  و  آبگرفتگی  رواناب،  ایجاد 
یکشنبه)امروز25  وقت  اوایل  از  استان  نقاط  اکثر  در 
  ) فرودین   27( آتی  هفته  شنبه  سه  عصر  تا  فرودین( 

موجب شود.
هوای امروز مشهد نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات 
شدید  باد  وزش  گاهی  رعدوبرق  احتمال  با  باران  رگبار 
لحظه ای اواخر وقت مه آلود و فردا هوا در مشهد ابری 
همراه با مه صبحگاهی در بعضی ساعات رگبار باران با 
احتمال رعدوبرق گاهی وزش باد نسبتا شدید لحظه ای 

پیش بینی شده است.
شهرداری مشهد به حالت آماده باش درآمد

شهری  خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 
شهرداری مشهد گفت: با توجه به پیش بینی اداره کل 
بارشهای  وقوع  بر  مبنی  رضوی  خراسان  هواشناسی 
رگباری از امشب، تمام مناطق شهرداری این کالنشهر 

به حالت آماده باش درآمده اند.

علیرضا صحرا گرد روز گذشته اظهار کرد: در صورت 
بارشهای رگباری تمهیدات الزم توسط شهرداری  وقوع 
و  مناطق  تمامی  و  اس��ت  ش��ده  بینی  پیش  مشهد 
کامل  آمادگی  در  شهرداری  مدار  بحران  سازمانهای 

هستند.
وی اضافه کرد: تمامی موتور پمپ های سبک و سیار 
سطح مناطق به همراه خودرو و اپراتور در ایستگاههای 
آتش نشانی مستقر و کیسه های شن نیز برای جلوگیری 
شده  سازی  آم��اده  شهر  معابر  سطح  در  آبگرفتگی  از 

است.
شهری  خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 
از ظرفیتهای موجود در سطح  شهرداری مشهد گفت: 
منطقه اعم از خودروهای پلیس ساختمان، پیمانکاران 
فنی و عمران و امکانات فضای سبز نیز به منظور مقابله 

با هرگونه مشکالت احتمالی استفاده می شود.
از هرگونه  نیز  افزود: کانالهای سطح شهر  صحرا گرد 
رسوبات و ضایعات پاکسازی شده است و کنترل و پایش 

کانالها به صورت مداوم در حال انجام است.

خبر

خبر

خبر
رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار با اشاره به چالش ها و مشکالت حاشیه شهر مطرح کرد:

حاشیه در انتظار بازآفرینی  

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد خبر داد:
 آموزش فرهنگ شهروندی برای 600 دانش آموز

اداره کل هواشناسی خراسان رضوی با صدور اطالعیه ای هشدار داد:
بارش رگباری باران، رعد و برق، تگرگ با احتمال سیالبی شدن مسیلها

عزیزی: من در 
این مصاحبه ابتدا 

مقدمه الزم در مورد 
فردوسی پور را بیان 

کردم و به صراحت گفتم 
که او توانمند، حرفه ای و 

سالم است

,,
پرستویی: در وهله اول 

باید بگویم که من هیچ 
مصاحبه ای انجام ندادم، 

بلکه وقتی مصاحبه 
ایشان را در یکی از 

شبکه های اجتماعی 
دیدم خیلی با احترام و 

خدای ناکرده نه آنطور 
که بخواهم جسارتی به 

ایشان کرده باشم

,,

دیدار پدیده شهر خودرو و نفت مسجد سلیمان به روایت تصویر
عکس:عادل یل
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وزارتخانه  یک  عجیب  درخواست   
درباره حقوق کارمندان دختر

از  تعدادی  به  خود  نامه  در  نظارتی  نهاد  یک 
درخواست  به  اش��اره  با  دولتی،  مهم  مدیران 
معافیت  برای  اقتصادی  وزارتخانه های  از  یکی 
از  وزارتخانه  آن  کارمند  خودسرپرست  دختران 
قانون   139 ماده  موجب  به  مالیات  پرداخت 
معافیت  این  شده  متذکر  مستقیم،  مالیات های 
عام  موقوفات  درآم��د  به  مربوط  ش��ده،  درج 
اشتغال  آن  مصرف  محل های  از  یکی  که  است 
لذا  است،  شده  اعالم  خودسرپرست  دختران 
کارمندان،  این  به  پرداختی  حقوق  معافیت 

ندارد. با ماده مذکور  مطابقتی 
یک  تشکیل  ب��رای  واعظی  وع��ده   

جلسه پر سر و صدا
دو  یکی  در  گفت:  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس 
ماه آخر سال برنامه ها کمی فشرده بود و ان شا 
عالی  شورای  جلسات  سال  اوایل  همین  در  ا... 
محمود  شد.  خواهد  تشکیل  فرهنگی  انقالب 
وگو  گفت  در  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس  واعظی 
آقای  معتقدند  برخی  اینکه  مورد  در  فارس،  با 
شورای  جلسات  تشکیل  به  عال قه ای  روحانی 
نیز  اکنون  هم  و  ندارد  فرهنگی  انقالب  عالی 
نمی شود  برگزار  شورا  جلسات  است  مدت ها 
رئیس  گذشته  نیم  و  سال  پنج  این  در  گفت: 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  جلسات  جمهور 
گفت:  نمی توان  لذا  و  دادند  تشکیل  منظم  را 
داد:  ادامه  وی  ندارند.  آن  تشکیل  به  عالقه ای 
اگر آقای رئیس جمهور عالقه ای به تشکیل این 
جلسات نداشتند در این سال های گذشته آن را 
به  ایشان  عالقه  حتما  پس  نمی دادند.  تشکیل 
ریاست  نهاد  سرپرست  هست.  جلسات  تشکیل 
آخر  ماه  دو  یکی  در  کرد:  خاطرنشان  جمهور 
در  انشاءا...  و  بود  فشرده  کمی  برنامه ها  سال، 
انقالب  عالی  اوایل سال جلسات شورای  همین 

شد. خواهد  تشکیل  فرهنگی 
فردوسی  عادل  به  هاشمی  یاسر  نامه   

پور
پور  فردوسی  عادل  به  نامه ای  در  هاشمی  یاسر 
را  جماعتی  خشم  خویش،  محبوبیت  با  نوشت: 
نه  اسالمی،  ادعا های  علیرغم  که  برانگیختی 
نظر  و  رأی  برایشان  نه  و  سازگارند  جمهوریت  با 

زیر  شرح  به  نامه  این  متن  است.  مهم  م��ردم، 
است؛

چون که صد آمد نود هم پیش ماست
عزیزم همشهری 

عادل فردوسی پور
و  اسالم  پیامبر  نام  حقانیت  در  شعری  موالنا 
ضرب  آن  مصرع  یک  و  دارد  شاهان  ادعا های 
است  شده  ایرانیان  فرهنگ  در  شیرینی  المثل 

که؛
»چون که صد آمد نود هم پیش ماست«

سیما،  و  ص��دا  م��س��ئ��والن  گ��واه��ی  ب��ه  ن���ود، 
یعنی:با  این  و  شده  شناخته  برنامه  مردمی ترین 
محبوبیت خویش، خشم جماعتی را برانگیختی 
جمهوریت  با  نه  اسالمی،  ادعا های  علیرغم  که 
مهم  مردم،  نظر  و  رأی  برایشان  نه  و  سازگارند 

است.
خ��وددی��ن  جماعت  ای��ن  ب��ا  ه��م  پ��در  مشکل 
می خواستند  بهانه،  باهر  که  بود  همین  پندار 

بگیرند. از جمهوری اسالمی  را  جمهوریت 
تنها  نه   90 برنامه  با  که  باش  استوار  و  سرافراز 
میلیون   80 دل  در  که  عزیزی  جوانان  پیش 
زندگی  در  سعادتت  گشتی.  ج��اودان  ایرانی 
فردی، کاری و اجتماعی را از خداوند خواستارم 
و مطمئنم اندیشه هایت، چون نهال از دل صدا 
و سیما برمی خیزد و دوباره اوج خواهد گرفت.

انشاءا...
هاشمی یاسر 

 اعزام ۶ هزار طلبه برای کمک رسانی 
سیل زدگان به 

هزار  پنج  گفت:  طالب  بسیج  سازمان  رئیس 
و  خوزستان  زدگان  سیل  به  کمک  برای  طلبه 
بیش از یک هزار نفر برای یاری رسانی به سیل 
اند.  شده  اعزام  مناطق  این  به  لرستان  زدگان 
در  شنبه  روز  شفیع زاده  غالمرضا  حجت االسالم 
حمیدیه  شهرستان  سیل زده  مناطق  از  بازدید 
و  روحانیان  طالب،  افزود:  خبرنگاران  جمع  در 
سایر  و  خوزستان  سیل  ابتدای  از  اساتید  بسیج 
حضور  با  که  دانستند  خود  وظیفه  استان ها 
حداکثری در مناطق سیل زده، برای خدمت به 
به  فیزیکی  کمک  گفت:  وی  کنند.  تالش  مردم 

سایر  کنار  در  خوزستان  زده  سیل  مناطق  مردم 
بسیج  اصلی  برنامه های  از  جهادی  گروه های 
در  اکنون  که  بود  روحانیان  و  طالب  اساتید، 
در  روزی  شبانه  صورت  به  مختلف  بخش های 

حال انجام است.
به  شعبی  حشد  مهندسی  یگان  ورود   

ایران
که  کرد  اعالم  بیانیه ای  در  عراق  شعبی  حشد 
سنگین  آالت  ماشین  برخی  و  مهندسی  یگان 
آب  جریان  ک��ردن  منحرف  ب��رای  سازمان  این 
از ورود آن به عراق وارد خاک  سیل و جلوگیری 
در  عراق  شعبی  حشد  سازمان  شده اند.  ایران 
این  مهندسی  نیروی  که  کرد  اعالم  بیانیه ای 
کردن  منحرف  برای  )پنجشنبه(  دیروز  سازمان 
که  عراق  از  مناطقی  از  حفاظت  و  سیل  جریان 
احتمال آب گرفتگی در آن ها می رود، وارد خاک 
است:  آمده  بیانیه  این  در  است.  شده  ای��ران 
به  ایران  خاک  به  شعبی  حشد  نیرو های  ورود 
منظور حفاظت از مناطق عراق به خصوص شهر 
است.  سیل  ورود  از  میسان  استان  مرکز  عماره 
اقدام  این  که  کرد  اعالم  همچنین  شعبی  حشد 
انجام شده  و عراق  ایران  با هماهنگی دو دولت 

/ایسنا است. 
نفت  ص��ادرات  ا...!  بسم  کیهان:   

عربستان را به صفر برسانیم
رسیده  فرا  آن  وقت  هم اینک  نوشت:  کیهان 
است تا به سخن رئیس جمهور که چند ماه پیش 
بر  اشکال تراشی  گفت:  صراحت  با  و  کرد  بیان 
اقتصادی  توقف  باعث  ای��ران  اقتصاد  راه  سر 
بدهیم.  عملی  جنبه  می شود،  آمریکا  مزدوران 
صادرات  کردن  صفر  بر  مبنی  باید  ما  سیاست 
 75 الاقل  که  می دانیم  و  باشد  عربستان  نفت 
می گذرد  سرخ  دریای  از  سعودی  نفت  درصد 
هم  ص��ادرات��ی  نفت  ای��ن  اصلی  ط��رف ه��ای  و 
در  آمریکا  شرکای  مهم ترین  یعنی  اروپایی ها 
در  این  هستند  ایرانی  ضد  تحریم های  اعمال 
نفت  صدور  محل  هرمز،  تنگه  که  است  حالی 
اقدامات  مخالف  که  ما  آسیایی  شرکای  به 
البته  و  می باشد  هستند،  آمریکا  ضدایرانی 
به  هم  آسیبی  تنگه،  این  از  نفت  صدور  توقف 
نظر  به  که  امارات می زند  و  دولت های عربستان 
آماده  روزی  چنین  برای  را  خود  آنان  می آید 

نفت  صادرات  کردن  صفر  در  ما  توان  کرده اند. 
عربستان، زمانی که سردار سلیمانی به حمایت 
برخاست،  رئیس جمهور  روز  آن  سخنان  از 
قدس  ن��ی��روی  می دانند  همه  ش��د.  فهمیده 
با  خطاب  این  و  ندارد  هرمز  تنگه  در  مأموریتی 
تناسب  عربستان  غربی  سواحل  و  سرخ  دریای 
و  ندهیم  دست  از  را  زمان  خوب،  بسیار  دارد. 
نفت  صادرات  رساندن  صفر  به  برنامه  اجرای  به 
در  که  برسانیم  جایی  به  و  بپردازیم  عربستان 
عمل اتفاقی بیفتد و طرف های اروپایی و عربی 
از  دنباله روی  دریابند،  جدی  و  واقعی  طور  به 
جدی  ضرر  آنان  برای  ضدایرانی  سیاست های 

دارد.
می گویند  وقتی  ازغدی:  پور  رحیم   
است  دشمنان  دست  خوردن  آب  حتی 

می شود تحقیر  نتیجه اش 
عالی  ش��ورای  عضو  ازغ��دی،  رحیم پور  حسن 
که  ملت هایی  ک��رد:  تصریح  فرهنگی  انقالب 
قدرت  صاحبان  و  می کنند  تحقیر  را  خودشان 
و  م��ردم  کارایی  می کنند،  تعریف  را  رسانه  و 
و  تصمیم ها  امیدها،  و  می آورند  پایین  را  کشور 
احادیث  براساس  می شود.  حقیر  برنامه ریزی ها 
فردی که حقیر شده باشد، چیزی برای از دست 
می دهد.  انجام  را  خیانتی  هر  و  ن��دارد  دادن 
شما  می گویند  وقتی  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
دشمنان  دست  خوردن  آب  حتی  و  نمی توانید 
وقتی  و  می شود  تحقیر  نتیجه اش  است  غرب 
آسیب های  می شوند.  حقیر  افراد  کردند  تحقیر 
اجتماعی از تحقیر شدن می آید و یکی از نکات 
تعریف  و  دادن  قرار  انقالب  دوم  گام  بیانیه  مهم 
متصور  تمدن سازی  برتر  سطح  در  خود  کردن 

است.
 سه وزیر دولت در راه مجلس

کمیسیون  هفته  ای��ن  ک��ار  دستور  اس��اس  بر 
در  کمیسیون  این  مجلس،  تحقیقات  و  آموزش 
میزبان  خود  فروردین(   25( یکشنبه  روز  جلسه 
پرورش  و  آم��وزش  وزی��ر  بطحایی  محمد  سید 
مقصودی،  حسین  س��ؤاالت  به  تا  بود  خواهد 
بافقی  صباغیان  محمدرضا  و  مسعودی  اصغر 
وزیر  از  جلسه  این  برای  همچنین  دهد.  پاسخ 
از عملکرد  تا  نیز دعوت شده  و درمان  بهداشت 
سال  برنامه های  و   97 سال  در  خود  وزارتخانه 

دوشنبه  روز  جلسه  در  دهد.  ارائه  گزارشی   98
محمد  از  کمیسیون  نیز  ف���روردی���ن(   26(
شریعتمداری دعوت کرده تا گزارشی از عملکرد 
سال  در  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزارتخانه 
ارائه   98 سال  برای  پیش رو  برنامه های  و   97
طرح  جمله  از  طرح  چند  به  رسیدگی  ده��د. 
طرح  و  خصوصی  کالس های  تبلیغ  ممنوعیت 
مذهبی  و  قومی  تنفر  نژادی،  تبعیض  با  مبارزه 
آتی  هفته  در  کمیسیون  این  کار  دستور  در  نیز 

است. /خانه ملت
سودان  کودتای  فرمانده  سرنوشت   

شد مشخص 
الیوم، عوض  به نوشته روزنامه فرامنطقه ای رأی 
در  البشیر  عمر  علیه  کودتا  فرمانده  عوف،  بن 
شورای  رئیس  من  گفت:  تلویزیونی  سخنرانی 
این پست  از  را  کناره گیری خود  انتقالی  نظامی 
شایستگی  و  مهارت  به  که  فردی  و  کرده  اعالم 
او برای این پست اطمینان دارم را برای ریاست 
این  او  هستم  مطمئن  می کنم.  تعیین  شورا  این 
این  بر  رساند.  خواهد  امن  ساحل  به  را  کشتی 
برادر عبدالفتاح  و مشورت  رایزنی  از  بعد  اساس 
به عنوان رئیس شورای  را  البرهان عبدالرحمان 
می کنم.  تعیین  خود  جای  به  انتقالی  نظامی 
/ است.  ارتش  کل  ب��ازرش  برهان  عبدالفتاح 

یسنا ا
مجلس  در  یهودیان  نماینده  حمایت   

از سپاه
ای��ران  یهودیان  نماینده  م��ره ص��دق  سیامک 
قرار  به  اش��اره  با  اسالمی  ش��ورای  مجلس  در 
تروریستی  گروه های  لیست  در  سپاه  نام  دادن 
تمام  با  سپاه  که  زمانی  در  گفت:  آمریکا  توسط 
در  سیل زدگان  به  کمک  حال  در  خود  امکانات 
ارسال  جلوی  تنها  نه  ترامپ  دولت  است،  کشور 
کمک های انسان دوستانه را به مردم آسیب دیده 
که  را  نیرویی  بزرگ ترین  بلکه  گرفته،  سیل  از 
آسیب دیدگان  به  امدادرسانی  مشغول  ام��روز 
ناجوانمردانه  و  غیرانسانی  هجمه  مورد  است 

قرار داد. /فارس
انگلیس  کار   57 انقالب  احمدی نژاد:   

بود
به  روح��ان��ی  نزدیک ترین  ف��ر  ام��ی��ری  عباس 
در  جمهوری  ریاست  دوره ی  در  احمدی نژاد 

حرف های  نیوز  انصاف  به  ارسالی  یادداشت 
 57 سال  انقالب  که  نژاد  احمدی  به  منسوب 
که  حالی  در  کرد،  تأیید  خوانده  انگلیس  کار  را 
است.  کرده  تکذیب  را  آن  نژاد  احمدی  مشاور 
نقل  درباره ی  متن  در  فر  امیری  االسالم  حجت 
خصوصی  جلسه ای  در  نژاد  احمدی  از  قولی 
نوشت:  بود«  انگلیس  کار  »انقالب  گفته  که 
»سالم برادران عزیزم. بنده خودم در این جلسه 
فوق  موارد  از  بدتر  و  داشتم  حضور  ولنجک  در 
را  جلسه  آن  ایشان  توهین  به دلیل  و  گفتند  را 
ایشون  با  ارتباطم  قطع  مقدمه ی  و  کردم  ترک 
شد. حاال مختارید باور کنید یا نکنید و بقول ما 
مصاحبه ای  به  نگاهی  اگر  الخیار.  فلک  طلبه ها 
آقا  حضرت  به  حتی  این  از  بدتر  بکنید  اخیرش 
از  اکبر  ا...  داشتند!  آمیز هم  توهین  کنایه های 
انسان. چه جور موجودیه انسان میتونه از فرش 
مالکوم  و  انیلی  ادواردو  مثل  برسه  عرش  به 
نمیشه  نصیبشان  چیزی  شهادت  جز  که  ایکس 
همین  مثل  رسید  فرش  به  عرش  از  میشه  یا 
از رزمندگی و سرباز والیت به  موجود عجیب که 

میرسه. عجیب  جانوری 
در  فردوسی پور  عادل  از  شکایت   

صداوسیما تخلفات  به  رسیدگی  هیئت 
معاونت  عمومی  روابط  مدیر  خواجه نزاد  حمید 
به  »ن��ود«  برنامه  از  شکایاتی  وص��ول  از  سیما 
خبر  فردوسی پور  عادل  اجرای  و  تهیه کنندگی 
سه  شبکه  قائم مقام  که  طور  همان  گفت:  و  داد 
اعالم کرد، برند برنامه »نود« در شبکه سه سیما 
برنامه های  ساختار  در  تغییراتی  و  می ماند  باقی 
شکایاتی  افتاد.  خواهد  اتفاق  شبکه  ورزش��ی 
تخلفات  به  رسیدگی  هیئت  به  »نود«  برنامه  از 
در  آن ها  به  رسیدگی  که  شده  واصل  سازمان 

دستور کار است./ میزان
 خبرنگاران مرض دارند!

ذالنوری  از مجتبی  روزنامه همشهری:  خبرنگار 
خرداد   15 سد  از  بازدیدتان  چرا  که  پرسیدم 
داشتید  »انتظار  گفت:  بود،  سریع  انقدر  قم 
زندگی  آن��ج��ا  ی��ا  بخوابم  چ��ال��ه  رادرآن  ش��ب 
آخربخوانمش«  تا  که  نبود  کتاب  ک��ن��م؟!... 
تو  رو  بازدید  ترین  سریع  لقب  بازدیدتون  گفتم 
دارند  »مرض  گفت:  گرفته؛  مجازی  شبکه های 

/همشهری کنند.«  تخریب  می خواهند  و 

میز خبر
 درخواست عجیب یک وزارتخانه درباره حقوق کارمندان دختر/ورود یگان مهندسی حشد شعبی به ایران
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۵۱۱/۱ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابررای شماره 139760306271004202 مورخ 1397/11/27 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره 
انصاری فریمانی فرزند یوسف علی بشماره شناسنامه 7 صادره از فریمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 226/80 مترمربع قسمتی از پالک  65 اصلی بخش 9 مشهد واقع در بلوار طبرسی جنوبی 20 متری المهدی غربی – المهدی 20 پالک 21 خریداری از محمد 
خراسانی زاده محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 

تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1350 
تاریخانتشارنوبتاول:98/۱/۲۵،نوبتدوم:98/۲/9

رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد-حمیدرضاافشار

۵۱۱/۳ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابررای شماره 139760306271003982 مورخ 1397/11/15 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
پورقربان خیبری فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 22 صادره از گناباد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 60/05 مترمربع قسمتی از پالک  3759 فرعی از 3 اصلی بخش 9 مشهد واقع در خیابان مطهری شمالی 29 پالک 8 متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی 
خودش( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 

وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1346 
تاریخانتشارنوبتاول:98/۱/۲۵،نوبتدوم:98/۲/9

رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد-حمیدرضاافشار

۵۱۱/۵ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابررای شماره 139760306271002314 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عصمت درخشنده فرزند یحیی 
بشماره شناسنامه 7127 صادره از فاروج در ششدانگ اعیان یکباب خانه به مساحت 56/16 مترمربع قسمتی از پالک 68 اصلی بخش 9 مشهد واقع در طبرسی دوم شمالی 29 سمت چپ کوچه دوم پالک 48 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه ظهیرالدوله محرز 
گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 

رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1342
تاریخانتشارنوبتاول:98/۱/۲۵،نوبتدوم:98/۲/9

رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد-حمیدرضاافشار

)۵۱۲/۷(هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی)8۴۰۵(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رأی شماره 139760306005008405هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی مهربانی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 739 صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 37/77 متر مربع از پالک شماره 2 و 3 و 4 و 1777 فرعی از 
1779 اصلی واقع در اراضی شهر بخش یک حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخانتشارنوبتاول:98/۰۱/۲۵.تاریخانتشارنوبتدوم:۱۳98/۰۲/۰9

امینی– رئیسثبتاسنادوامالکنیشابور

۵۱۱/۲ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابررای اصالحی 139760306271004221 مورخ 1397/11/27 و رای شماره 139660306271001246 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای قاسم برسالنی  فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 55199 صادره از مشهد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/01 مترمربع قسمتی از پالک  18 و 19 فرعی از 15 اصلی بخش 9 مشهد واقع در مهرآباد عبادت 28 جنب قصابی شریفی پالک 36 خریداری 
مع الواسطه از آقای عباسعلی بیفه محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 

تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1348
تاریخانتشارنوبتاول:98/۱/۲۵،نوبتدوم:98/۲/9

رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد-حمیدرضاافشار

۵۱۱/۴ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابررای شماره 139760306271003988 مورخ 1397/11/15 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بدریه سادات حسینی 
دولت آباد فرزند سید حسین بشماره شناسنامه 329 صادره از فریمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 100 مترمربع قسمتی از پالک  2718 فرعی از 16 اصلی بخش 9 مشهد واقع در بلوار میامی )مفتح شرقی(  بلوار کرامت- کرامت 2 سمت راست پالک 64 متعلق به خود متقاضی 
)سهم مشاعی خودش( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 

ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1344
تاریخانتشارنوبتاول:98/۱/۲۵،نوبتدوم:98/۲/9

رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد-حمیدرضاافشار

۵۱۱/۶ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابررای شماره 139760306271003967 مورخ 1397/11/15 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه شاکری فرزند 
حسینعلی بشماره شناسنامه 16503 صادره از شیروان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 58/32 مترمربع قسمتی از پالک  60 اصلی بخش 9 مشهد واقع در میثم شمالی 21 کوچه 1 متری پالک 335 خریداری از حسن شکری محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 

رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1380
تاریخانتشارنوبتاول:98/۱/۲۵،نوبتدوم:98/۲/9

رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد-حمیدرضاافشار

۵۱۲/8ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکگناباد

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابررای شماره 139760306013002406-1397/11/29 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای داود کارگر شهری بشماره شناسنامه 61 
کد ملی 0919349676 صادره از گناباد فرزند حسین درششدانگ یکباب منزل به مساحت 213/53 مترمربع از پالک تجمیعی شماره 596 و 599 و 601 و 658 و 659 فرعی از 118 اصلی واقع در اراضی بهاباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای علی نیازی شهری 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخانتشارنوبتاول:۱۳98/۱/۲۵،نوبتدوم:۱۳98/۲/9
رئیسثبتاسنادوامالکگناباد-محمدرضااجتهادیعرب

۵۱۲/۱۰ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکگناباد

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابررای شماره 139760306013001767- 1397/9/20 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدمهدی بسکابادی بشماره شناسنامه 18 
کد ملی 0889397538 صادره قائنات فرزند حجی درششدانگ یکباب منزل به مساحت 176/14 مترمربع از پالک شماره 450 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از  خانم اعظم یعقوبی رهنی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخانتشارنوبتاول:۱۳98/۱/۲۵،نوبتدوم:۱۳98/۲/9
رئیسثبتاسنادوامالکگناباد-محمدرضااجتهادیعرب

۵۱۲/9ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکگناباد

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره 139760306013001774 – 1397/9/22 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین مزرع به شناسنامه شماره 8 کد 
ملی 5629850245 صادره بجستان فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 256/79 مترمربع پالک شماره 3027 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی و خریداری شده 
مع الواسطه از خانم فاطمه خوجه کور – 2- برابر رای شماره 139760306013001775 – 1397/9/22 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
شهربانو مهاجری مرندیز به شناسنامه شماره 6 کد ملی 5629864742 صادره بجستان فرزند علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 256/79 مترمربع پالک شماره 3027 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل 
مالکیت مشاعی خود متقاضی و خریداری شده مع الواسطه از خانم فاطمه خوجه کور و خریداری شده از آقای حسین مزرع محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخانتشارنوبتاول:۱۳98/۱/۲۵،نوبتدوم:۱۳98/۲/9

۵۱۲/۱۱ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکگناباد

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابررای شماره 139660306013001647- 1396/6/1 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی بنی اسدی بشماره شناسنامه 93 کد 
ملی 0919257852 صادره از گناباد فرزند میرحسین درششدانگ یکباب منزل به مساحت 164/40 مترمربع از پالک شماره 126 فرعی از 2 اصلی واقع در اراضی ده جویمند بخش یک گناباد خریداری مع الواسطه از آقای محمد علیزاده محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 

خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخانتشارنوبتاول:۱۳98/۱/۲۵،نوبتدوم:۱۳98/۲/9
رئیسثبتاسنادوامالکگناباد-محمدرضااجتهادیعرب

مفـقـودی

تنه وشماره ۰۵۲9۱۰ موتور شماره ۳۳۶۴۵ - ۷۷۶ پالک بهشماره 9۵ تکتازمدل موتورسیکلت کمپانی وسند برگسبز
میباشد. ساقط اعتبار درجه از و گردیده مفقود 9۵۱۳۲۳۶

مفـقـودی

۱۶۵A۰۰۱۰۷۲۱وشماره 9۳شمارهموتور ایران ۴۳ ۶۱۱ط بهشمارهپالک ۱۳9۴ ۲۰۶مدل پژو سندکمپانیخودروسواری
میباشد. اعتبارساقط درجه از و گردیده مفقود اندازی بساط رضا محمد نام به NAAP۰۳EE۵FJ۲۰۳۳۳۶ شاسی


