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در صفحه 2 بخوانید

رئیس جمهوری در گفت وگوی تلفنی با استاندار 
خراسان رضوی از آخرین اقدامات ستاد مدیریت 

بحران استان و تمهیدات اندیشیده شده برای...

در گفت وگوی تلفنی با استاندار مطرح شد

پیگیری رئیس جمهور از اقدامات 
ستاد مدیریت بحران در خراسان رضوی

شهرام ناظری در نیشابور

همه این اشتیاق مردم برای هنر را 
ببینند و پند بگیرند

در پنجاه و ششمین جلسه علنی شورای شهر مشهد تصویب شد

کمک 40 میلیارد ریالی شهرداری 
به سیل زدگان 

در گفت و گوی اختصاصی »صبح امروز« با رئیس هیئت هندبال
 خراسان رضوی مطرح شد

 هندبال خراسان در حال بازگشت 
به روزهای اوج

پیدا کردن گنج نقشه ای برای قتل 
مرد دالرفروش

رکود بعد از تورم

کسی مسکن می خرد؟
گزارش های میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است که 
خریداران حرفه ای بازار را ترک کرده اند و معامالت نسبت 
به فروردین ماه سال گذشته ۵۱ درصد کاهش یافته است؛ 
درصد   ۱۸۳ معادل   ۱۳۹۴ آذرماه  به  نسبت  نیز  ا  قیمته 

رشد کرده و ۲۳ درصد باالتر از رشد طال و ارز قرار دارد.

در حالی که آمار دقیقی از میزان خسارات سیل اخیر در کشورمان در دست نیست، 
حدود 170 نماینده مجلس در طرحی دوفوریتی، منابعی را برای جبران خسارت به 

سیل زدگان تعیین کرده اند. در یکی از بندهای این طرح آمده: »تا سقف معادل ریالی 
2 میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی که با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت 

ارزی )نیما( به ریال تبدیل خواهد شد.«

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی در اولین نشست 
از سلسه نشست های بررسی نقش زنان در جامعه ایران، پیرامون امنیت زنان در 

جامعه گفت: حجاب و بی حجابی هیچ یک توجیهی برای خشونت علیه زنان و 
خدشه دار شدن امنیت آنان نیست. وی افزود: برای اینکه تعریف درستی از امنیت 

داشته باشیم، باید به سواالت مطرح شده در این راستا، پاسخ مناسبی داد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری  خراسان رضوی

حجاب توجیهی برای
 خشونت علیه زنان نیست

بی توجهی مسئوالن به 
قانون مدیریت بحران

خسارات ناشی از سیل اخیر می توانست به مراتب کمتر از این باشد
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در این شماره می خوانیم

گزارشی درباره تئاتر در زندان 

تحلیل روز

حوادث

وقتی هنر حصارهارا 
می شکند
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در حالی که آمار دقیقی از میزان خسارات سیل اخیر 
نماینده   ۱70 حدود  نیست،  دست  در  کشورمان  در 
جبران  برای  را  منابعی  دوفوریتی،  طرحی  در  مجلس 
از  یکی  در  کرده اند.  تعیین  سیل زدگان  به  خسارت 
 ۲ ریالی  معادل  سقف  »تا  آم��ده:  طرح  این  بندهای 
نرخ  با  که  ملی  توسعه  صندوق  منابع  از  یورو  میلیارد 
سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی )نیما( به ریال تبدیل 

خواهد شد.«
تا  شده  داده  اجازه  دولت  به  همچنین  طرح  این  در 
سقف ۵ هزار میلیارد تومان از محل کاهش و جابه جایی 
اختیارات  بر  مازاد  سال ۹۸  بودجه  ردیف های  اعتبارات 
کند.  جبران  را  سیل  خسارات  بودجه  و  برنامه  سازمان 
همزمان »عبدالناصر همتی« رئیس بانک مرکزی در جمع 
مدیران بانک ها و موسسات اعتباری بودجه ۹۸ را برای 
او به  ناکافی دانسته است.  به این خسارات  پاسخگویی 
حجم باالی خسارات سیل اشاره کرده و گفته، »بودجه ۹۸ 
امکان پاسخگویی به آن را ندارد و در کنار تسهیالت بانکی، 

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری است.«
پس از آنکه بحث ها بر سر چگونگی جبران خسارات 
از  یکی  صادقی«  »محمود  گرفت،  باال  سیل  از  ناشی 
قانون  به  »اگر  نوشت:  توئیتی  در  مجلس  نمایندگان 
خسارات  اعظم  بخش  بود،  شده  عمل  بحران  مدیریت 
بیمه جبران می کردند و  از سیل را شرکت های  ناشی 
بار آن بر عهده بودجه عمومی نمی افتاد.« او تاکید کرد: 
و  کمیسیون عمران  به  محاسبات  دیوان  »سال گذشته 

شوراها گزارش داده، ولی به آن توجه نشده است.«

فارغ از اینکه فالن نماینده خبر از کم کاری در بیمه 
دیوان  اینکه  یا  است  داده   ... و  ها  زیرساخت  کردن 
توجهی  و  داده  کمیسیون  فالن  به  گزارشی  محاسبات 
بحران  مدیریت  قانون  ماده ۲  در  صراحتا  است،  نشده 
به چهار مرحله اساسی برای جلوگیری و کاهش میزان 
خسارات ناشی از حوادث و بالیای طبیعی و بحران ها 
اشاره و تاکید شده، برای جلوگیری از خسارات و پیشبرد 
امور مربوط به مدیریت بحران، توجه به این چهار مرحله 

و انجام آن ضروری است.
در  و  شده  اشاره  پیشگیری  موضوع  به  الف  بند  در 
با  که  است  اقداماتی  »مجموعه  است:  آمده  آن  شرح 
هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار 
با  و  نموده  ارزیابی  را  جامعه  خطرپذیری  سطح  آن، 
مطالعات و اقدامات الزم سطح آن را تا حد قابل قبول 
کاهش می دهد.« بند ب مربوط به آمادگی برای مقابله و 
جلوگیری از بحران است و توضیح می دهد که »مجموعه 

مراحل  انجام  در  را  جامعه  توانایی  که  است  اقداماتی  
شامل  که  می دهد  افزایش  بحران  مدیریت  مختلف 
ایجاد  سازماندهی،  برنامه ریزی،  اطالعات،  جمع آوری 
ساختارهای مدیریتی، آموزش، تامین منابع و امکانات، 

تمرین و مانور است.«
بند ج ماده ۲ قانون و وظایف مدیریت بحران به مقابله 
اشاره دارد و در آن تاکید شده است که »انجام اقدامات 
است  بحران  وقوع  دنبال  به  اضطراری  خدمات  ارائه  و 
رفاه  تامین  ها،  انسان  مال  و  جان  نجات  هدف  با  که 
نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام 
اطالع رسانی، هشدار،  مقابله شامل  می شود. عملیات 
تامین  درمان،  بهداشت،  امداد،  و  نجات  جو،  و  جست 
امنیت، ترابری، ارتباطات، فوریت های پزشکی، تدفین، 
خطرناک،  مواد  کنترل  آتش،  مهار  پسماندها،  دفع 
سایر  و  حیاتی  های  شریان  برقراری  سوخت رسانی، 

خدمات اضطراری ذیربط است.«

وقوع  از  پس  اقدامات  لزوم  بر  که  د  بند  نهایت  در  و 
بحران تاکید دارد به بازسازی و بازتوانی اشاره می کند 
و یادآور می شود که »بازسازی شامل کلیه اقدامات الزم 
و ضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن 
گرفتن  درنظر  با  آسیب دیده  مناطق  به  عادی  وضعیت 
ویژگیهای توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکت های 
منطقه  اجتماعی  تاریخی،  فرهنگی،  مسائل  و  مردمی 
آسیب دیده انجام می گیرد. بازتوانی نیز شامل مجموعه 
جسمی،  شرایط  بازگرداندن  جهت  که  است  اقداماتی 
حالت  به  آسیب دیدگان  اجتماعی  و  روان��ی  و  روح��ی 

طبیعی به انجام می رسد.
در اینکه سه سطح اولیه از اقدامات مورد غفلت واقع 
شده و اکنون به مرحله خسارات و بازسازی رسیده ایم 
شکی نیست، ولی در همین قانون و در ماده ۸ آن که 
نکته  پرداخته  بحران  مدیریت  سازمان  وظایف  شرح  به 
نماینده  آن  سخنان  کننده  تایید  که  دارد  وج��ود  ای 

به  کردن  بیمه  برای  بینی  پیش  با  ارتباط  در  مجلس 
بخشی  حداقل  کردن  خارج  و  خسارات  کاهش  منظور 
از آن از گردن دولت و ملت است. در بند شماره ۸ ماده 
»هماهنگی  است:  آمده  بحران  مدیریت  قانون  هشتم 
موثر  و گسترش سیستم های  ایجاد  زمینه  در  ونظارت 
ساختمان  لرزه ای  بهسازی  و  مقاوم سازی  پیشگیری، 
ها، زیرساخت ها و ابنیه و شریان های حیاتی و مهم و 
بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده، روش های اتکایی 
و جبرانی خسارت نظیر انواع بیمه ها، حمایت های مالی 
و سازوکارهای تشویقی، تسهیالت ویژه و صندوق های 

حمایتی با همکاری دستگاه های ذیربط.«
این موضوع کم  با  ارتباط  در  نظر می رسد  به  اکنون 
است،  نشده  آن  به  هم  توجهی  کمترین  و  شده  کاری 
بستن مسیر برخی رودخانه ها که در جریان سیل شیراز 
نمونه آن را دیدیم، یکی از موضوعاتی است که می توان 
از آن با تیتر »راحت شدن خیال مسئوالن نسبت به از 
موضوع افتادن یکی از بالیای طبیعی یعنی سیل« یاد 
کرد، در حالی که مسئوالن، مدیران و به ویژه آقایان در 
از  باید هیچ گونه پیش فرضی  بحران  سازمان مدیریت 
موضوع بالیای طبیعی را به واسطه اینکه چندین سال 

اتفاق نیفتاده است، از ذهن خود خارج نکنند.
ها  وزارتخانه  دولت،  در مجلس،  ما  نظر می رسد،  به 
زمینه  در  جدی  آموزش  نیازمند  گیر  تصمیم  مراجع  و 
در  که  م��واردی  به  اگر  چون  هستیم،  بحران  مدیریت 
جلوی  شد،  می  عمل  دارد  وجود  فعلی  قانون  همین 
بالیای  دیگر  یا  اخیر  سیل  از  ناشی  خسارات  از  خیلی 
طبیعی گرفته می شد و حتی بعد از آن با در نظر گرفتن 
مواردی نظیر بیمه و امثال آن هم که در قانون مذکور به 
صراحت مورد اشاره قرار گرفته نیز می توانستیم از میزان 

خسارات وارده بر گرده دولت و ملت جلوگیری کنیم.

بی توجهی مسئوالن به قانون مدیریت بحران
خسارات ناشی از سیل اخیر می توانست به مراتب کمتر از این باشد

خبر
در گفت وگوی تلفنی با استاندار مطرح شد

پیگیری رئیس جمهور از اقدامات ستاد 
مدیریت بحران در خراسان رضوی

رئیس جمهوری در گفت وگوی تلفنی با استاندار 
مدیریت  ستاد  اقدامات  آخرین  از  رضوی  خراسان 
برای  شده  اندیشیده  تمهیدات  و  استان  بحران 
اطالع  وقوع سیل  از  ناشی  با خسارت های  مقابله 

پیدا کرد.
حسن  دک��ت��ر  المسلمین  و  االس���الم  حجت 
صبح  ای��ران  اسالمی  جمهوری  رئیس  روحانی، 
حسینی  رزم  علیرضا  با  تلفنی  تماس  در  ام��روز 
استاندار خراسان رضوی، آخرین وضعیت خسارت 
نتیجه فعالیت سامانه  از وقوع سیل در  ناشی  های 

بارشی بر روی استان را پیگیری کرد.
از  تلفنی،  گفت وگوی  این  در  جمهوری  رئیس 
شهرستان  در  سیل  های  خسارت  میزان  آخرین 
های خراسان رضوی و اقدامات انجام شده توسط 
اطالع  شرایط  کنترل  برای  بحران  مدیریت  ستاد 
پیدا کرد و برای جلوگیری از ورود خسارت به مردم 
درنتیجه بارش های رگباری دستورات الزم را صادر 

کرد.
با  تلفنی  گفت وگوی  ادام��ه  در  روحانی  دکتر 
اقتصادی  مسائل  پیگیر  رضوی،  خراسان  استاندار 
استان و برنامه های رزم حسینی برای ایجاد تحول 
ضرورت  بر  و  شد  ای  منطقه  توسعه  و  اقتصادی 
نماینده  ویژه  به  علما  با  نزدیک  ارتباط  برقراری 
تولیت  و  رض��وی  خراسان  در  فقیه  ول��ی  محترم 

آستان قدس رضوی تاکید کرد.
رضوی  خراسان  استاندار  حسینی،  رزم  علیرضا 
گزارشی  ارائه  ضمن  گفت وگو،  این  جریان  در  هم 
برنامه  و  استان  بحران  مدیریت  ستاد  عملکرد  از 
خسارت  با  مقابله  برای  گرفته  انجام  های  ریزی 
رئیس  های  پیگیری  سیل،  وقوع  از  ناشی  های 
عملیاتی  نیروهای  گرمی  دل  موجب  را  جمهوری 

خدمت رسان به مردم دانست.

آمادگی مسئوالن کالت برای مقابله با خسارات ناشی از بارندگی های 2 روز آینده

 جزییات نشست مجمع نمایندگان خراسان رضوی با رئیس مجلس
بایادآوری اینکه  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، 
مسئوالن شهرستان کالت در آماده باش برای مقابله 
آینده  روز  دو  بارندگی های  از  ناشی  خسارات  با 
امروز  ارائه شده در نشست  به تشریح راهکار  هستند 
مجلس  رئیس  با  رضوی  خراسان  نمایندگان  مجمع 

برای جبران خسارات ناشی از سیل پرداخت.
اتخاذ  تصمیمات  تشریح  در  خراسانی  شیران  رضا 
اعضای  و  رضوی  خراسان  استاندار  نشست  در  شده 
مجمع نمایندگان این استان با رئیس مجلس شورای 
به  وارد شده  نحوه جبران خسارات  مورد  در  اسالمی 
مناطق سیل زده، گفت: در این نشست که با حضور 

استاندار خراسان رضوی و اعضای مجمع نمایندگان 
برگزار  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  و  استان  این 
شده بود، مباحث کالنی در حوزه اقتصاد در استان 
خراسان مطرح شد و مدل اقتصادی که از طریق آن 
اختیار بخش خصوصی  از سرمایه هایی که در  بتوان 

بوده، استفاده کنیم، مورد بررسی قرار گرفت.
  مدیریت منابع آبی در گروی پویاسازی بخش خصوصی 

است
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
تومان  میلیارد  هزار   ۹0 حدود  داد:  ادامه  اسالمی، 
این استان قرار دارد که  بانک های  اندوخته مردم در 

برخوردار  باالیی  نقدینگی  حجم  از  می دهد  نشان 
که  کنیم  رفتار  گونه ای  به  باید  بنابراین  هستند، 
در  و  بگیریم  نظر  در  تسهیالت  و  شود  اعتمادزایی 
صدور مجوزهای کسب و کار سرعت دهیم تا این رقم 

در حوزه اقتصادی بخش واقعی خود را پیدا کند.
منابع  حفظ  ضرورت  بر  تاکید  با  خراسانی  شیران 
آبی حاصل از بارندگی های اخیر، تصریح کرد: ما اگر 
بتوانیم در حوزه اقتصادی پویا باشیم، قطعا در زمینه 
استفاده بهینه از آب، آبخیزداری و آبخوان داری هم 
بخش خصوصی را فعال می کنیم که هم بتواند آب را 

نگهدارد  و هم از آن استفاده کند.

 سیل کالت در پی 150 میلی متر بارندگی ایجاد شد
در شهرستان کالت،  وقوع سیل  دلیل  بیان  در  وی 
یادآور شد: امسال بارش های درشت دانه زیادی وجود 
داشته که وقتی این نوع باران به سرعت هم می بارد، 
حجم آب زیادی وارد یک محدوده جغرافیایی شده و 
در مناطق دارای شیب به سرعت در خط القعرها جمع 

شده و باعث ایجاد سیل می شود.
کالت  افزود:  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
که در استان خراسان رضوی واقع شده، شهرستانی 
روز  دو  که  است  ژرف  بسیار  دره های  با  کوهستانی 
بخشی  بارندگی،  متر  میلی   ۱۵0 پی  در  گذشته 

آب  دچار  آن  در  واقع  مسکونی  منازل  و  شهر  این  از 
گرفتگی شده و خساراتی هم به زمین های کشاورزی 
جانی  تلفات  ام��ا  ش��ده،  وارد  شهری  تاسیسات  و 

نداشته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، 
ظرف  شده  ارائه   گزارش های  اساس  بر  کرد:  تاکید 
می شود،  وارد  کالت  به  دیگری  توده  آینده  روز  دو 
شهرستان  این  در  مربوطه  مسئوالن  دلیل  همین  به 
آن  مقابل  در  تا  هستند  برخوردار  کافی  آمادگی  از 
مقاومت کرده و از آسیب های جدی ممانعت به عمل 

آورند.
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مدیرعامل شرکت غله و خدمات 
 ۵۳0 گفت:   ۵ منطقه  بازرگانی 
هزار تن گندم مازاد بر نیاز گندمکاران 
و ۸ هزار تن دانه های روغنی در استان خراسان رضوی به 
نوری  شد.حمیدرضا  خواهد  خریداری  تضمینی  صورت 
با اعالم این خبر، اظهار کرد: در سال جاری بالغ بر ۱۳0 
و  آبی  کشت  زیر  استان  کشاورزی  اراضی  از  هکتار  هزار 
از  بر ۱۳0 هزار هکتار  بالغ  الهی  نزول رحمت  به  توجه  با 
زمین های زراعی استان نیز زیر بار کشت دیم خواهد رفت.
وی افزود: امیدواریم با بهره برداری مناسب از مزارع کشت 
دیم بالغ بر ۵۳0 هزار تن گندم در سطح استان به صورت 
تضمینی خریداری و ذخیره سازی شود. همچنین با توجه 
به موجودی و ذخیره مناسب گندم در مراکز ذخیره سازی 
تنها  نه  جاری  سال  در  خرید،  میزان  پیش بینی  و  استان 

گندم استان، بلکه بخشی از نیاز سایر استان های کشور نیز 
تامین شود. نوری با اشاره به قیمت خرید تضمینی گندم، 
عنوان کرد: نرخ خرید تضمینی گندم سال ۹۸ با احتساب 
۴ درصد افت مفید و ۲ درصد افت غیر مفید، ۱7 هزار ریال 
خواهد بود. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 
روغنی،  دانه های  خرید  میزان  پیش بینی  خصوص  در   ۵
گفت: امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده و توسعه و رشد 
میزان سطح زیر کشت دانه های روغنی در استان نسبت به 
سال های گذشته، بالغ بر ۸ هزار تن دانه های روغنی کلزا در 
ادامه داد:  به صورت تضمینی خریداری شود.وی  استان 
با برپایی و تشکیل ستاد خرید گندم استان از بهمن ماه 
سال گذشته و برآورد مراکز خرید و ابالغ دستورالعمل خرید 
تضمینی، تمهیداتی الزم برای این عملیات عظیم اقتصادی 

در استان اندیشیده شده است. 

م���ع���اون ه��م��اه��ن��گ��ی ام���ور 
خراسان  استانداری  اقتصادی 
تفاهم نامه   ۶0۹ گ��ف��ت:  رض���وی 
سرمایه گذاری در خراسان رضوی امضا شد.علی رسولیان 
مقاومتی  اقتصاد  مردمی  نهاد  تشکیل  بررسی  جلسه  در 
استان افزود: اکنون ۵۳ شرکت بخش خصوصی محوریت 
توسعه اقتصادی را در شهرستان ها و بخش های مختلف 
استاندار  افزود:  گرفته اند.وی  عهده  بر  رضوی  خراسان 
خراسان رضوی تاکید فراوانی بر توسعه استان در چارچوب 
این  اجرای  در  و  دارد  فرهنگی«  و  اقتصای  »مثلث  طرح 

هدف تاکنون به ۲۳ شهرستان سفر کرده است.
درصدی  هشت  متوسط  رشد  اینکه  بیان  با  رسولیان 
استان تا پایان برنامه ششم توسعه از اهداف طرح مثلث 
چارچوب  این  در  کرد:  عنوان  است،  اقتصادی  توسعه 

با  مقاومتی  اقتصاد  دوره های  تمامی  تا  شده  برنامه ریزی 
مشارکت مردم و بخش خصوصی به اتمام برسد. هدف نهاد 
مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی استفاده موثر و 
توسعه  زیرا  است  محلی  موجود  ظرفیت های  از  کارآمد 

استان با مشارکت نهادهای مردمی محقق می شود.
خراسان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
به  با  مقاومتی  اقتصاد  مردمی  نهاد  کرد:  تصریح  رضوی 
افکار  با همراهی  کارگیری ظرفیت های بخش غیردولتی 
عمومی و مردم در راستای توانمندسازی و فرهنگ سازی 
چارچوب  در  است.  شده  سازماندهی  مقاومتی  اقتصاد 
فعالیت نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی باید 
و  مردم  همراهی  و  مشارکت  با  پروژه ها  اجرای  بر  نظارت 
مسئوالن دست اندرکار صورت گیرد و در پایان آن به ستاد 

اقتصاد مقاومتی استان اعالم شود.

کمیسیون  رئ��ی��س  ن��ای��ب 
اش��اره  ب��ا  مجلس  اق��ت��ص��ادی 
ایجاد  ب��رای  س��وداگ��ران  تالش  به 
بازار  مدیریت  برای  مرکزی  بانک  های  برنامه  در  خلل 
بانک مرکزی  ارزی جدید  ارز می گوید سیاست های 
بهبود جدی وضعیت بازار ارز و واقعی شدن نرخ دالر 
آورد.سید حسن حسینی شاهرودی  ارمغان می  به  را 
افزود: اگر سیاست های ارزی که اخیرا در پیش گرفته 
و  اعتماد عمومی  بتواند  که  نوعی عمل شود  به  شده 
بهبود جدی در  را جلب کند، قطعا  اقتصادی  فعاالن 
به  ارز  نرخ  شدن  نزدیک  و  قیمت  ثبات  ارز،  وضعیت 
قیمت واقعی را خواهیم داشت.نایب رئیس کمیسیون 
اقدامات و سیاست  این  به  با اشاره  اقتصادی مجلس 
بازار متشکل  ایجاد  از جمله  اقداماتی  ادامه داد:  ها، 

مرکزی  بانک  ارزیتوسط  های  سپرده  تضمین  ارزی، 
که می تواند ارزهای موجود خانگی را به سمت بانک 
ارزی  های  سیاست  کند،  سرازیر  مرکزی  بانک  و  ها 
واردات  سیاست های  و  صادرات  و  واردات  مباحث  در 
بدون انتقال ارز می تواند اقدامی باشد در جهت انتقال 
سرمایه های ارزی سرگردان فعاالن اقتصادی که امکان 

انتقال به داخل کشور ندارند، تاثیرات مثبتی دارد.
دهم  مجلس  در  میامی  و  شاهرود  م��ردم  نماینده 
ارز  بازار  سوداگران  تالش  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
برای  مرکزی  بانک  های  برنامه  در  خلل   ایجاد  برای 
مرکزی  بانک  که  روندی  کرد:  تاکید  ارز  بازار  مدیریت 
ثبات  و  شتاب  امیدواریم  است  مثبت  ک��رده  ش��روع 
عمومی  اعتمادسازی  همچنین  و  کند  پیدا  بیشتری 

صورت گیرد.

بانک مرکزی، بازار ارز را بهبود می دهدامضا 609 تفاهم نامه سرمایه گذاری در خراسان رضویپیش بینی خرید 530هزار تن گندم در خراسان رضوی
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روزانه مشهد-تهران: 

22:10 17:00 و  شنبه ها: ساعت: 

18:30 ساعت:  یكشنبه ها: 

22:10 13:45 و  دوشنبه ها: ساعت 

21:25 سه شنبه ها: ساعت:12:40 و 

21:45 و   18:3 ساعت:0  چهارشنبه ها: 

 22:10 13:45 و  پنج شنبه ها: ساعت: 

 22:10 13:50 و  جمعه ها: ساعت: 

11:30 ساعت:  روزه  همه  مشهد-زاهدان: 

یكشنبه ها  بجز  مشهد-یزد:روزانه 

 17:15 )شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت: 

)20:15 ساعت:  چهارشنبه ها  و  شنبه  سه  و 

شنبه ها  سه  جز  به  روزانه  مشهد-نوشهر: 

شنبه ها  چهار  و  یكشنبه ها   12:55 ساعت:  )شنبه 

جمعه ها  و  شنبه  پنج  و  دوشنبه  و   14:30 ساعت: 

)09:45 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 ساعت:  جمعه ها 

ساعت:  پنجشنبه ها  و  یكشنبه  مشهد-شیراز: 

13:20 18:30 و جمعه ها ساعت: 

ساعت  چهارشنبه ها:  و  یكشنبه  مشهد-ایالم: 

07:30

ساعت:19:30  شنبه ها  یك  مشهد–آبادان: 

15:10 ساعت:  چهارشنبه ها 

ساعت:19:35  چهارشنبه ها  مشهد-ساري: 

برنامه پروازي هواپیمایي اسمان نیم سال اول 1398

سوی  به  را  برندها  همه  وکار  کسب  دنیای  ماهیت 
کارآفرینی  هر  بهبود جایگاه شان می کشاند.  و  توسعه 
حضور  بدون  دارد.  را  خود  برند  توسعه  و  ایجاد  آرزوی 
کالن  مقیاس  در  موفقیت  کسب  مختلف  بازارهای  در 
امکان پذیر نیست. در این میان برخی از برندها حضور 

موفقیت آمیزی در بازارهای جدید دارند.
با این حال برخی دیگر با شکست عرصه را ترک می 
کنند. هدف اصلی در این مقاله بررسی ۱۴ نکته کلیدی 
به هنگام تصمیم گیری برای ورود به بازاری تازه است. 
بعدی  بخش  سراغ  به  مهم  پرسش  یک  با  دهید  اجازه 
هنگام  به  برندها  موسس  برای  نکته  ترین  مهم  برویم: 
تازه  محصولی  معرفی  از  قبل  بازارها  پیرامون  پژوهش 
مهم  اندازه  این  تا  فوق  المان  چرا  راستی  به  چیست؟ 

است؟
برآورد هزینه های بلندمدت

) Amerisleep فیراس کیتانه )مدیرعامل برند
هزینه  صنایع  از  برخی  در  امروز،  فرصت  گزارش  به 
مواد اولیه و سرویس های مورد نیاز برای فعالیت برندها 
تا حد زیادی ثابت است. به این ترتیب هر کدام از این 
خود  های  هزینه  از  ثابتی  و  مشخصی  ب��رآورد  برندها 
ها  هزینه  صنایع  از  دیگر  برخی  در  حال  این  با  دارند. 
اینجا  در  من  اصلی  منظور  نیست.  ثابت  وجه  هیچ  به 
بینی  پیش  نوسان  یا  ها  قیمت  سطح  م��داوم  افزایش 
ناپذیر آنهاست. همین امر کار را برای برندهای فعال در 
این  در  کار  ترین  راحت  کرد.  خواهد  دشوار  صنعت  آن 
است.  یابنده  افزایش  های  قیمت  سطح  به  اتکا  میان 
نرخ  نیز  ما  قیمتی  افزایش  هر  از  پس  ترتیب  این  به 
این راهکار  اگر  افزایش خواهیم داد.  را  محصوالت مان 
در ابتدا بسیار ساده به نظر می رسد، اما در صورت اتکا 
بدان در بلندمدت اعتبار برندمان را خدشه دار می کند. 

در اینجا اهمیت بخش توسعه و تحقیقات برندها مطرح 
است. به این ترتیب دست کم باید روند منطقی نوسان 
شانسی  صورت  این  در  فقط  کنیم.  پیدا  را  ها  قیمت 
برای موفقیت در ارتباط با مشتریان خواهیم داشت. به 
ویژه اگر به دنبال حضور در بازاری جدید هستیم، باید 
برنامه ای دقیق در مورد سطح قیمت  با  ابتدا  از همان 
ها کار را شروع کنیم. به این ترتیب اعتماد مشتریان از 

همان ابتدای کار جلب خواهد شد.
بررسی وضعیت رقبا

 Money Personal اندرو شراژ )موسس آژانس 
) Finance

هرگاه قصد ورود به بازاری تازه را داریم، باید به خوبی 
از وضعیت رقبا اطالع کسب کنیم. بدون تردید آگاهی 
از گنجایش بازار مورد نظر و نمودارهای جانبی اهمیت 
اندازه  به  چیز  هیچ  حال  این  با  دارد.  را  خود  خاص 
وضعیت رقبای حاضر در آن بازار مهم نیست. در اینجا 
تمرکز اصلی ما باید روی تحلیل وضعیت رقبای شبیه به 
خودمان باشد. همچنین باید راهکارهایی برای غلبه بر 
آنها را نیز پیدا کنیم. پرسش ذیل تا حد زیادی به ما در 
این زمینه کمک خواهد کرد: مزیت اصلی محصوالت ما 

برای مشتریان چیست؟
بازگشت به ریشه ها

) GovDocFilling.com برت شاپیرو )مدیر سایت
ترتیب  این  به  دارد.  را  خود  خاص  روند  ب��ازاری  هر 
برای ورود به بازاری تازه باید نیروهای هدایتگر آن را به 
خوبی شناخت. چرا یک بازار وجود دارد؟ من معتقدم ما 
با  کنیم.  راحتی عبور می  به  پرسشی  از چنین  همیشه 
این حال اگر دلیل وجود یا بازار را ندانیم، توانایی حضور 
موفق در آن را هم نخواهیم داشت. پس از آنکه به این 
نهفته  مشتریان  نیاز  در  آن  )ریشه  دادیم  پاسخ  پرسش 

مان  محصول  تولید  هزینه  برآورد  سراغ  به  باید  است(، 
باشید که وضعیت  توجه داشته  بپردازیم.  بازار  آن  برای 
هر بازاری با بازار دیگر متفاوت است. وقتی به متغیرهای 
هدایتگر هر بازار توجه کنیم، آنگاه توانایی انطباق با آن 
را خواهیم داشت. در غیر این صورت حضورمان در آنجا 
این  با  تردید  بدون  بود.  خواهد  خطا  و  آزمون  شیوه  به 
شیوه امکان موفقیت پایدار در عرصه کسب وکار وجود 

ندارد.
یادگیری از اشتباهات دیگران

)OneIMS ساالمون تیموتی )مدیرعامل برند
باشد،  بیشتر  ناموفق  برندهای  از  ما  آگاهی  هرچه 
برای  کاربردی  محصوالت  طراحی  زمینه  در  ما  توانایی 
بیشتر خواهد شد. هرگاه شکستی در عرصه  مشتریان 
اساسی  عامل  چند  یا  یک  دهد،  می  روی  وکار  کسب 
در آن وجود دارد. درست به مانند مسابقه های ورزشی 
که در آنها تیم آنالیز دالیل شکست و موفقیت سایر تیم 
برندی  هر  اصلی  نیاز  اینجا  در  کند.  می  بررسی  را  ها 
تشکیل تیم بررسی عملکرد سایر برندهاست. به عالوه، 
نیز داشته  به عملکرد گذشته خود  باید  نیم نگاهی هم 
باشیم. نکته مهم در دنیای کسب وکار امکان روی دادن 
یک اشتباه به شیوه های مختلف است، بنابراین گاهی 
در  البته  پرداخت.  اشتباهات  یابی  ریشه  به  باید  اوقات 
این میان باید عملکرد برندی فعال در صنعت خودمان را 
مورد بررسی قرار دهیم. وگرنه نتیجه کاربردی از فرآیند 
آنالیز حاصل نمی شود. پس از بررسی اشتباهات سایر 
با  به کسب وکار و نحوه تعامل  برندها دیدگاه ما نسبت 

مشتریان ارتقا خواهد یافت.
توجه به همه جزییات

) Tote + Pears امبر اندرسون )موسس شرکت
وقتی برند ما قصد فعالیت در بازاری تازه را دارد، باید 

متوجه  اینجا  در  من  اصلی  منظور  کند.  شروع  صفر  از 
است.  مشتریان  پیرامون  پژوهش  و  تحقیق  فرآیندهای 
قابل  گ��ذاری  سرمایه  همیشه  تاسیس  تازه  برند  یک 
به  نیز  ما  دارد.  اش  مشتری  زمینه شناخت  در  توجهی 
هنگام تالش برای حضور در بازاری جدید باید تحقیقات 
خودمان را از نو شروع کنیم. اشتباه بسیاری از برندها در 
آمارهای سطحی است. در بسیاری  به  اکتفا  این زمینه 
جنسیت  تعیین  به  مربوط  آمار  به  فقط  برندها  موارد  از 
که  است  حالی  در  این  دارن��د.  توجه  بالقوه  مشتریان 
فرآیند فروش فقط مبتنی بر جنسیت مشتریان نیست. 
فاکتورهایی نظیر موقعیت جغرافیایی، جنسیت، زبان، 
ای  گونه  به  درآمد  سطح  و  اجتماعی  جایگاه  فرهنگ، 
ترکیبی در این امر دخالت دارند.نکته مهم بعدی، هویت 
بنابراین  است،  مدرن  دنیای  در  مردم  چندگانه  های 
هماهنگی  شاید  اجتماعی  های  شبکه  کاربران  هویت 
بسیار کمی با هویت واقعی آنها در زندگی داشته باشد. 
این امر دستیابی به آماری خطاناپذیر را بسیار دشوار می 
سریع  تغییر  آمادگی  باید  همیشه  دلیل  همین  به  کند. 
به  صورت  این  غیر  در  چراکه  داشت،  را  ها  استراتژی 

صورت ناگهانی عافلگیر می شویم.
شروع فرآیند فروش پیش از بنای هر چیز دیگری

) MaintainX نیكوالس هاسه )مدیرعامل برند
و  سایت  یک  طراحی  از  تر  س��اده  چیز  هیچ  اکنون 
پیشنهاد  دلیل  همین  به  نیست.  معتبر  ایمیل  آدرس 
مان  محصول  فروش  برای  تالش  اینجا  در  من  اصلی 
پیش از اختصاص بودجه های کالن برای طراحی نهایی 
و ارسال آن به خط تولید است. به این ترتیب در صورت 
عدم استقبال مشتریان از محصول مان زحمت تولیدش 
را نخواهیم کشید. اگر نگاهی به لیست طوالنی برندهای 
ناموفق در زمینه فروش محصوالت شان انداخته باشید، 

اهمیت نکته فعلی را به خوبی درک خواهید کرد.
یافتن  مستقیم  ف��روش  روی  تمرکز  از  بعد  مرحله 
مشتریان ایده آل مان است. در اینجا هدف اصلی باید 
یافتن مشکالت آنها باشد. منظور من از مشتریان ایده 
مان  دوستان  یا  خانواده  اعضای  از  غیر  به  افرادی  آل 
به  خانواده  اعضای  یا  دوستان  موارد  اغلب  در  است. 
به  کنند.  بیان حقیقت خودداری می  از  دالیل مختلف 
همین دلیل باید تا جای ممکن هیچ ارتباط قبلی با افراد 
مورد نظر نداشته باشیم. فقط در این صورت آنها بدون 

هیچ تعارفی تمام حقیقت را بیان خواهند کرد.
وقتی سراغ طراحی محصول می رویم، باید مشکالت 
مشتریان را با خالقیت برندمان ترکیب کنیم. نتیجه این 

کار محصولی کاربردی و در عین حال زیبا خواهد بود.
یافتن اندازه بازار

) WPForms جارد آتچیسون )موسس برند
از  آگاهی  بازارهای جدید  در  برندی  هر  موفقیت  رمز 
اندازه بازارهای مورد نظر و وضعیت رقباست. نکته مهم 
درخصوص این کار اقدام برای گردآوری اطالعات پیش 
از عرضه محصوالت است. آیا اصال جایی برای یک برند 
دیگر در بازار مورد نظر وجود دارد؟ این مسئله ربطی به 
کوچکی بازار مورد نظر ندارد. در بسیاری از موارد حجم 
رقبا در یک بازار به قدری باالست که در عمل آن را بدل 
برند هوشمند در جنین  به میدان جنگ می کند. یک 
شرایطی هزینه ناشی از ماجراجویی در بازاری جدید را 
متحمل نمی شود. به عالوه، در صورتی که ما از وجود 
برندهای مختلف در بازارهای مورد نظرمان آگاه باشیم، 

نحوه فعالیت مان در آن بازارها متفاوت خواهد شد.
یکی از راهکارهای جالب و کاربردی برای جمع آوری 
وجوی  جست  ب��ازار  یک  وضعیت  م��ورد  در  اطالعات 
آگاهی بخشی  بر  امر عالوه  این  ترندهای گوگل است. 
نیز  مختلف  رقبای  وجود  از  را  ما  بازار  وضعیت  پیرامون 
مطلع می کند. اهمیت جست وجوی ترندها در زمینه 
در  قدرتمند  حضور  برای  خالقانه  و  نو  های  ایده  یافتن 

بازار مورد نظر است.
فراهم سازی راه حل برای مشكل مشتریان

) ABN Circle فریتز کولكل )مدیرعامل برند
بسیاری از برندهای موفق در مقیاس جهانی کار خود 
را با فراهم سازی راهکار مناسب برای یک مشکل خاص 
شروع کرده اند. فرقی ندارد راهکار ما یک کاال، سرویس 
حل  به  کمک  زمینه  در  اگر  باشد.  ترکیبی  محصولی  یا 
تضمین  آن  فروش  بردارد،  مثبتی  گام  مردم  مشکالت 
یافتن  توانایی  ما  برند  که  صورتی  در  فقط  شد.  خواهد 
نو برای حل مشکل مشتریان را داشته باشد،  راهکاری 
موفق خواهد شد. در بحث برندسازی وقتی صحبت از 
ارزش اصلی برندها می شود، مفهوم مورد نظر دقیقا بر 

پایه یافتن راهکار برای مشکالت مشتریان قرار دارد.
مشکل  حل  برای  کاربردی  راهکاری  برند  یک  وقتی 
های  کمپین  خلق  فرآیند  باشد،  داشته  مشتریان 
در  و  راحتی  به  نیز  آن  برندسازی  و  تبلیغات  بازاریابی، 
این  غیر  در  رفت.  خواهد  پیش  واحد  ارزش  یک  مدار 
صورت ساماندهی چنین فرآیندهایی هزینه های باالیی 

خواهد داشت.

»برند«   در بازارهای جدید کارآفرینیخبر

بازار
چرا پیاز اشک مردم را در آورد؟

قیمتی  میانگین  از  اواخر سال گذشته  از  پیاز  قیمت 
هرکیلو ۳ تا ۴ هزار تومان یکباره به 7 هزار تومان رسید و 
سپس در نخستین روزهای سال جدید تاکنون پابه پای 
به  تومان  ۱۵هزار  و   ۱۳  ،۱۲ قیمت های  با  مرغ  قیمت 

فروش می رسد.
وزیر  تا  شد  باعث  مساله  همین  ایسنا،  گ��زارش  به 
صنعت، معدن و تجارت دهم فروردین ماه طی نامه ای 
بازار  تنظیم  و  مدیریت  منظور  به  و  کشور  گمرکات  به 
داخلی، صادرات سیب زمینی و پیاز را از ۱۵ فروردین 

۹۸ تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم کند.
افزایش  مقابل  نتوانست  هم  صادرات  ممنوعیت  اما 
قیمت پیاز بایستد و این محصول همچنان با قیمت ۱۲ 
تا ۱۴ هزارتومان در میدان بار و میوه فروشی های سطح 
شهر عرضه می شود که سازمان صمت خراسان رضوی 
عدم  برای  را  عمده  علت  دو  جهادکشاورزی  سازمان  و 

کاهش قیمت پیاز عنوان کردند.
نجف قلی صالحی، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی 
اینکه چرا  بر  مبنی  ایسنا  به  پاسخ  در  خراسان رضوی، 
به  رو  همچنان  پیاز  قیمت  صادرات  ممنوعیت  وجود  با 
تولید  برای  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  است،  افزایش 
پیاز مشکلی نداریم و تنها مشکل ما موضوع بارندگی در 
جیرفت است که در یک روز آفتابی شدن هوا قیمتا آن 

در میدان بار ۱۵00 تومان افت کرد.
وی ادامه داد: این بارندگی ها منجر به ایجاد ِگل شده 
که این امر مانع از برداشت پیاز می شود و تا زمانی که 
شرایط اقلیمی تغییر پیدا نکند، وضعیت قیمت همین 

خواهد بود.
در ادامه علی باخرد، معاون و نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با بیان اینکه قیمت 
پیاز ریشه در تولید دارد، یعنی قیمت تولید آن باالست، 
تصریح کرد: ما موظف هستیم که با همکاران بازرسی و 
حوزه اصناف نظارت کافی در این زمینه را اعمال کنیم 
تا تخلفی در حوزه خرده فروشی و رعایت میزان سود که 

توسط سازمان حمایت اعمال می شود، صورت نگیرد.
گرانی  که  است  اقالمی  جمله  از  پیاز  کرد:  بیان  وی 
آن ریشه در تولید آن دارد، یعنی تولید آن گران است و 
کمبود آن بیشتر به چشم می آید، همکاران  ما در حوزه 
جهاد کشاورزی باید ورود بیشتری به این مساله داشته 

باشند.

آن  از  حاکی  مسکن  بازار  از  میدانی  های  گزارش 
کرده اند  ترک  را  بازار  حرفه ای  خریداران  که  است 
 ۵۱ گذشته  سال  ماه  فروردین  به  نسبت  معامالت  و 
به  نسبت  نیز  ا  قیمته  است؛  یافته  کاهش  درصد 
 ۲۳ و  کرده  رشد  درصد   ۱۸۳ معادل   ۱۳۹۴ آذرماه 

درصد باالتر از رشد طال و ارز قرار دارد.
نیز  را  گذشته  ماه  مسکن،  بازار  ایسنا،  گزارش  به 
حالی  در  این  و  کرد  سپری  تورمی  رکود  شرایط  با 
بازار  این  ظرفیت  کارشناسان،  نظر  طبق  که  است 
برای رشد قیمت پر شده است. طبق آمار وزارت راه 
در  تهران  شهر  مسکن  قیمت  میانگین  شهرسازی  و 
متر  هر  در  تومان  میلیون   ۱۱ به   ۱۳۹7 اسفندماه 
مربع رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن 
از فعاالن حوزه  یافته است. عده ای  ۹۵ درصد رشد 
قسمت هایی  با  خریداران  اگر  که  معتقدند  مسکن 
واقع  در  کنند  خرید  به  اقدام  فعلی  ارقام  از  باالتر 
حباب می خرند. بازار مسکن در شرایطی رکود تورمی 
به شدت  متقاضیان  را سپری کرده که قدرت خرید 
بانک  که  رسید  خبر  نیز  گذشته  روز  و  یافته  کاهش 
میلیون   ۲۸0 سقف  تا  تسهیالت  افزایش  با  مرکزی 
تومان مخالفت کرد. سقف این وام برای زوجین هم 
از  عده ای  البته  است.  تومان  میلیون   ۱۶0 اکنون 
کارشناسان و همچنین وزیر راه و شهرسازی معتقدند 
بازار  در  تورمی  اثرات  تسهیالت  رقم  بردن  باال  که 

مسکن ایجاد می کند.
مسکن  ب��ازار  فعلی  شرایط  رصد  دیگر،  سوی  از 
شدید  افت  و  خرید  قدرت  کاهش  ویژگی  دو  گویای 
 ۲0 در  امالک  اتحادیه  آمار  طبق  است.  معامالت 

روز ابتدای فروردین ماه ۱۳۹۸ خرید و فروش ملک 
معادل  قبل  سال  مشابه  زمان  به  نسبت  تهران  در 
گذاران  سرمایه  زیرا  است؛  یافته  کاهش  درصد   ۵۱
حرفه ای که سال گذشته حضور چشمگیری در بازار 
اندک  می شوند.  دیده  ندرت  به  اکنون  هم  داشتند 
خریدارانی هم که حضور دارند، متقاضیان مصرفی 

هستند که از رشد مجدد قیمت ها نگرانند.
سوی  دو  هر  که  است  آن  از  حاکی  فعلی  اوضاع 
قرارداد  انعقاد  به  اقدام  احتیاط  با  تقاضا  و  عرضه 
می کنند. برخی از فروشندگان معتقدند که قیمت ها 
حرفه ای  سازندگان  اما  رفت  خواهد  باالتر  آینده  در 
می گویند که هرکس در شرایط فعلی اقدام به فروش 

آن  از  حاکی  نیز  محاسبات  کرد.  خواهد  سود  کند 
مسکن  بازار  رشد  کنون  تا   ۱۳۹۴ سال  از  که  است 
و  سکه  از  باالتر  درصد   ۲۳ و  رسیده  درصد   ۱۸۳ به 
ارز قرار گرفته است. همین موضوع، چشم انداز تورم 

مجدد در بازار مسکن دور از ذهن کرده است.
  زمان فروش مسكن فرا رسیده است

بازار  در  هم اکنون  این که  بیان  با  کارشناس  یک 
گفت:  کرد  خواهد  سود  بفروشد  هرکس  مسکن 
قیمت خانه به سقف توان طرف تقاضا رسیده و هیچ 

جایی برای التهاب مجدد وجود ندارد.
عباس زینعلی اظهار کرد: به نظرم افزایش قیمتی 
اتفاق  مسکن  بازار  در  گذشته  سال  ماه  بهمن  از  که 

به اشباع رسانده است.  را  این بخش  افتاد، ظرفیت 
از  باالتر  و  رسیده  سقف  به  مسکن  قیمت  هم اکنون 
این رقم ها دیگر مفهومی ندارد. ممکن است مالکان، 
مجددًا دلشان بخواهد قیمت اسمی را باال ببرند ولی 
وجود  به  مبالغ  آن  برای  مؤثری  تقاضای  وقت  هیچ 
نخواهد آمد. حداقل در فضا و حجم اقتصادی امروز 

چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
  پیش بینی ثبات قیمت مسكن در سال جاری

شواهد  گفت:  ام��الک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
نشان  رکود  و  رونق  چرخه های  اساس  بر  قرائن  و 
و  رسیده  ثبات  به  مسکن  قیمت  اکنون  می دهد هم 
تا زمانی که قدرت خرید متقاضیان باال نرود، شاهد 
خسروی  قلی  بود.مصطفی  نخواهیم  قیمت  جهش 
شرایطی   ۱۳۹7 سال  در  مسکن  بازار  کرد:  اظهار 
که  صورت  بدین  کرد.  تجربه  را   ۱۳۹۱ سال  مشابه 
افزایش قیمت در بازارهای موازی همچون طال و ارز 
قدرت  کاهش  و  مسکن  قیمت  حد  از  بیش  رشد  به 
خرید متقاضیان مصرفی منجر شد. همین موضوع، 
در  قیمت  رشد  سرعت  کاهش  و  معامالت  کاهش 
نیمه دوم سال ۱۳۹7 را به همراه داشت و پیش بینی 
ادامه  نیز   ۱۳۹۸ سال  برای  وضعیت  این  می شود 
پیدا کند.وی افزود: ممکن است در مواردی بعضی 
برای  نامتعارف  قیمت های  مالکان،  یا  سازندگان 
مسکن  بازار  کلی  روند  اما  کنند  تعیین  خود  منطقه 
که  رشدی  حداکثر  م��ی رود.  قیمت  ثبات  سمت  به 
برای بازار مسکن می توان متصور بود همسطح تورم 
عمومی یا حتی پایین تر از نرخ تورم است و هیچ گونه 

جهشی در سال جاری اتفاق نخواهد افتاد.

رکود بعد از تورم؛

کسی مسکن می خرد؟

مجلس  در  والت  مه  و  زاوه  حیدریه،  تربت  نماینده 
باید  بازار  تنظیم  ستاد  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
باشد،  داشته  بازار  ساماندهی  برای  کاملی  اختیارات 
که  شرایطی  در  قیمت ها  کنترل  و  بازار  تنظیم  گفت: 
شرکت بازرگانی در اختیار وزیر جهادکشاورزی و ستاد 
محقق  است  صنعت  وزارت  اختیار  در  ب��ازار  تنظیم 

نمی شود.
قیمت  افزایش  علت  به  اش��اره  با  باستانی  سعید 
ستاد  افزود:  اخیر  هفته های  در  کشاورزی  محصوالت 
تنظیم بازار زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مسئول  کشاورزی  جهاد  وزارت  دیگر  سوی  از  است 
ساختار  این  و  است  بازرگانی  تخصصی  مادر  شرکت 

باعث ایجاد مشکالت بسیار در  حوزه قیمت کاالها و 
تامین نیازهای مردم شده است.

در  زاوه  والت،  مه  حیدریه،  تربت  م��ردم  نماینده 
حوزه  که  صورتی  در  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس 
با  از یکدیگر جدا باشد و این دو حوزه  تولید و تنظیم 
یکدیگر ارتباطی نداشته باشد ساماندهی بازار و ثبات و 
تعادل در قیمت ها غیرممکن است به طور مثال زمانی 
که ستاد تنظیم بازار به دنبال تنظیم قیمت پیاز است 
باید بر تولید اشراف کامل داشته باشد و نحوه تولید و 

توزیع محصوالت را تنظیم )کم یا زیاد( کند.
توانایی  باید  ب��ازار  تنظیم  ستاد  اینکه  بیان  با  وی 
ممنوعیت  مانند  سیاست هایی  اعمال  اختیارات  و 

دیگر  برخی  واردات  و  محصوالت  برخی  ص��ادرات 
مانند  کشاورزی  اقالم  کرد:  اظهار  باشد،  داشته  را 
سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و... به دلیل اختالف 
قیمت نرخ ارز صادر می شود در این شرایط مسئوالن 
این  از صادرات  و  به موقع ورود کرده  باید  بازار  تنظیم 
که  است  حالی  در  این  کنند  جلوگیری  محصوالت 
محصوالتی  ص��ادرات  کشاورزی  جهاد  وزارت  اگرچه 
مانند پیاز و سیب زمینی را ممنوع اعالم کرد اما این 

اقدام دیر انجام گرفت.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ستاد 
تنظیم بازار باید اختیارات کاملی برای ساماندهی بازار 
در  بازرگانی  شرکت  کرد:  خاطرنشان  باشد،  داشته 

اختیار وزیر جهاد کشاورزی است از سوی دیگر ستاد 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  اختیار  در  بازار  تنظیم 
قیمت ها  کنترل  و  بازار  تنظیم  شرایط  این  در  است  

محقق نمی شود.
ساماندهی  برای  الزم  راهکارهای  به  اشاره  با  وی 
بازار، گفت: باید یک وزارتخانه مسئولیت تنظیم بازار، 
به  باشد  اختیار داشته  در  را  توزیع محصوالت  و  تولید 
در  بازار،  در  کشاورزی  جهاد  اقالم  تنظیم  مثال  طور 
وزارت  شرایط  این  در  گیرد  قرار  وزارتخانه  این  اختیار 
به  را  واردات  و  تولید، صادرات  میزان  جهاد کشاورزی 
به  دولتی  بازرگانی  شرکت  یا  می کند  تعیین  درستی 

وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شود.

نماینده تربت حیدریه در مجلس مطرح کرد:

تنظیم بازار اهرم کنترل قیمت ها
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حوادث
کشف 32 کیلوگرم مواد افیونی در گناباد

یك دستگاه تریلر حاوی 32 کیلوگرم تریاک در ایستگاه 
بازرسی شهید ساالری توقیف شد.

شهرستان  انتظامی  فرمانده  قربانی  قربانعلی  سرهنگ 
ساالری  شهید  بازرسی  ایستگاه  مأموران  گفت:  گناباد 
-تربت  گناباد  محور  در  عبوری  خودرو های  کنترل  هنگام 
از زابل به مقصد  بار که  حیدریه به یك دستگاه تریلر فاقد 
باشگاه  گزارش  به  شدند.   مشكوک  بود  حرکت  در  مشهد 
از  پس  انتظامی  مأموران  افزود:  وی  مشهد  خبرنگاران 
این  از  دقیق  بازرسی  در  ایستگاه  داخل  به  خودرو  هدایت 
ماهرانه ای  طرز  به  که  تریاک  گرم  کیلو   32 نقلیه  وسیله 
کردند.قربانی  کشف  بود  شده  جاساز  خودرو  بدنه  در 
از  پس  و  دستگیر  رابطه  این  در  قاچاقچی  افزود:دونفر 
تشكیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی 

شدند.

کشف ۸ تن چوب در داورزن
ارزش  به  چوب  تن   ۸ حامل  کامیون  دستگاه  یك 

160میلیارد ریال قاچاق در داورزن توقیف شد.
سرهنگ   ، مشهد  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
شهرستان  انتظامی  فرماندهی  بدری  جمشید 
و  محصوالت  قاچاق  با  مبارزه  راستای  در  گفت:  داورزن 
کاهك  بازرسی  ایستگاه  ماموران  جنگلی،  فرآورده های 
سطح  در  عبوری  خودرو های  کنترل  حین  فرماندهی  این 
چوب  بار  کامیونحامل  دستگاه  یك  به  استحفاظی  حوزه 
متوقف  بیشتر  بررسی  منظور  به  را  خودرو  این  و   مشكوک 

کردند.
در  راننده،  بار  مدارک  بررسی  از  پس  افزود:ماموران  وی 
 16 ارزش  به  قاچاق  چوب  تن   ۸ کامیون  این  از  بازرسی 
غیرقانونی  صورت  به  را  آن ها  متهم  که  تومان،  میلیون 

خریداری کرده بود را کشف کردند.
بدری افزود:چوب های قاچاق کشف شده به اداره منابع 
پرونده  تشكیل  از  پس  متهم  و  تحویل  شهرستان  طبیعی 

مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.

پیدا کردن گنج نقشه ای برای قتل مرد دالرفروش
پیدا کردن گنج بهانه ای بود برای اجرای نقشه ای هولناک؛ 
نقشه ای که پسر 24ساله کشیده بود تا با اجرای آن بتواند با 

زنی 36ساله ازدواج کند.
جسد  امسال  دی ماه  اوایل  همشهری،  گزارش  به 
او  شد.  پیدا  مشهد  اطراف  بیابان های  در  مردی  سوخته 
قتل  به  بود،  کرده  برخورد  سرش  به  که  سنگ  ضربات  با 
رسیده و عامالن جنایت تالش کرده بودند که جسد وی را 
بسوزانند. جسد سوخته به پزشكی قانونی انتقال یافت و 
مأموران در گام نخست به بررسی افراد گمشده پرداختند 
تا هویت مقتول شناسایی شود. بررسی ها نشان می داد که 
خانواده مرد 37ساله ای چند روز قبل ناپدید شدن وی را به 

پلیس اعالم کرده بودند.
جسد  که  شد  معلوم  قانونی،  پزشكی  در  آنها  حضور  با 
خانواده  گفته  به  است.  گمشده  جوان  به  متعلق  پیدا شده 
همسرش  با  و  بود  دالر  فروش  و  خرید  کار  در  وی  مقتول، 
همسر  بود،  مشخص  که  آنطور  داشت.  اختالف  به شدت 
و  بود  شده  ناپدید  شوهرش،  ناپدیدشدن  با  همزمان  وی 
2فرزند  همسرش  و  مقتول  نداشت.  خبر  او  از  هیچ کس 
مادرشان  و  پدر  که  می گفتند  آنها  و  داشتند  نوجوان 
به شدت با یكدیگر اختالف داشتند به حدی که چند شب 
پیش وقتی پدرشان برای انجام معامله کاری از خانه بیرون 
رفته بود، مادرشان وسایلش را جمع کرد و گفت می خواهد 
به طالق  را راضی  تا شوهرش  برای مدتی تنها زندگی کند 

کند.

ردپای زن خیانتكار در پایتخت
همسر  جز  کسی  که  داشت  این  از  حكایت  شواهد  همه 
بیشتر  تحقیقات  در  نمی داند.  را  جنایت  راز  مقتول 
مدت ها  از  نازنین  نام  به  36ساله  زن  این  که  شد  مشخص 
پسر  و  داشته  رابطه  کامران  نام  به  24ساله  پسری  با  قبل 

جوان نیز ناپدید شده است.
آنها در این جنایت  شكی وجود نداشت که پای هر دوی 
خود  از  ردی  بودند  کرده  سعی  آنها  اگرچه  است؛  میان  در 
تهران  در  آنها  ردپای  3 ماه  گذشت  با  اما  نگذارند،  جا  به 
را  آنها  شنبه  روز  مأموران  تا  بود  کافی  همین  آمد.  به دست 
به  و  کنند  دستگیر  تهران  مرکز  حوالی  مخفیگاهشان  در 
انجام  برای  دیروز  آنها  بدهند.  پایان  مخفیانه شان  زندگی 
تهران  جنایی  امور  دادسرای  هشتم  شعبه  به  تحقیقات 
بیگناه  را  خود  اولیه  بازجویی های  در  و  شدند  منتقل 

دانستند.
با وجود این، قاضی کامران رضوانی به تحقیق از آنها ادامه 
2ساعت بازجویی، زن جوان راز جنایت  داد تا اینكه پس از 
را فاش کرد. وی گفت: من از جزئیات جنایت و نقشه ای که 
شوهرم  او  که  روزی  تا  بودم  بی اطالع  بود،  کشیده  کامران 
کرده  تمام  را  کار  گفت  و  زد  زنگ  من  به  و  رساند  قتل  به  را 
خورد  قسم  وقتی  اما  می کند  شوخی  می کردم  فكر  است. 
می کردم، فكر  که  چیزی  تنها  به  شرایط  آن  در  و  شد   باورم 

 فرار بود.
 با خود گفتم اگر کامران را دستگیر کنند، پای من هم گیر 

است و آبرویم می رود.
را  ارتباطم  مدت  این  در  و  کردم  فرار  دلیل  همین  به 
اینكه  تا  بودم  کرده  قطع  فرزندانم  حتی  و  خانواده  با 
به  نیز  جوان  پسر  زن،  این  اعترافات  با  شدیم.  دستگیر 
بازداشتگاه راهی  قانونی  قرار  با  دو  هر  و  کرد  اقرار   قتل 

 شدند.

استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  کل  مدیر 
نشست  سلسه  از  نشست  اولین  در  رضوی  خراسان 
های بررسی نقش زنان در جامعه ایران، پیرامون امنیت 
یک  هیچ  حجابی  بی  و  حجاب  گفت:  جامعه  در  زنان 
شدن  دار  خدشه  و  زنان  علیه  خشونت  برای  توجیهی 

امنیت آنان نیست. 
از امنیت داشته  اینکه تعریف درستی  برای  افزود:  وی 
پاسخ  راستا،  این  به سواالت مطرح شده در  باید  باشیم، 
برای  و  چیست  امنیت  نظیر:  سواالتی  داد.  مناسبی 
کیست؟ و به چه شکلی و با چه هدفی باید تامین شود؟ و 
مرجع امنیت چیست؟و متولی برقراری امنیت در جامعه 
امنیت  تامین  در  حجاب  مقوله  آیا  و  است؟  نهادی  چه 
جنسی زنان نقش موثری دارد؟ بنا بر یک تعریف متواتر، 
امنیت عبارت از فراغت یا احساس فراغت از حمله، تهدید 
پتانسیل  و  از ظرفیت  برخورداری  و  آمادگی  یا  و  یورش  و 
مختلفی  ابعاد  که  است  حمله  و  هجوم  شرایط  در  دفاع 
افزود:  سلجوقی  فرشته   " امروز  "صبح  گزارش  به  دارد. 
حقوق  و  اقتصاد  محوریت  با  استانداری  در  متعدد  دفاتر 
وهله  در  و  نیست  اجرایی  دستگاه های  جزو  اجتماع  و 
اول وظیفه آن تسهیل گری و هماهنگی و سیاستگذاری 
دولت  در  زن��ان،  امنیت  موضوع  اس��ت.  گزارشگیری  و 
اجتماعی  اورژان��س  و  گرفت  قرار  توجه  مورد  اصالحات 
در  اجتماعی  بحرانهای  و  طالق  در  مداخله  محوریت  با 
کنار باقیات صالحات خانه های امن برای بانوان تشکیل 
شدوی ابراز کرد: در منطقه خاورمیانه، کشور ایران دارای 
آرای  پشتوانه  با  قانون گذاری  مجلس  ایجاد  در  قدمت 
دانشگاهها  اولین  عمومی،  تربیت  و  تعلیم  نظام  مردمی، 
و سدسازی در روند توسعه است. اما در مقایسه با مالزی 
و اندونزی چرا کشور ما توسعه یافته نشد؟ با ورود زنان به 
جامعه دانشگاهی و اخذ مدارک عالیه و کسب فرصتهای 
مطالعاتی هم وارد مدار توسعه نشدیم. نه تنها در جا نزدیم 
زیرساخت های  که  اینست  پاسخ  برگشتیم.  عقب  به  که 
توانمند  مادران  نداشتن  اصلی  مشکل  و  نشد  فراهم  ما 
است. شخصیت هر انسانی در هزار روز اول زندگی شکل 
میگیرد و نقش مادران در این راستا بر هیچ کس پوشیده 
نیست. امروز سیاسی ترین کار برای بانوان ورود به عرصه 
و  علم  و  باشند  توانمند  باید  زنان  چون  است.  اقتصادی 
دانشی هم که منجر به تولید ثروت نشود فایده ای ندارد. 

زن مورد خشونت نمیتواند مادری کند
استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  کل  مدیر   
امام  به فرمایش حضرت  تاکید کرد:  خراسان رضوی 

)ره( به عنوان یک مجتهد جامع الشرایط، سعادت و 
شقاوت ملتها بسته به سعادت و شقاوت زنان آنهاست. 
قرآن کریم انسان ساز است و زن نیز انسان ساز است. 
کنند.  مملکت دخالت  اساسی  مقدرات  در  باید  زنان 
آرمانهای  بازخوانی  به  باید جوانان در کنارهم نسبت 
انقالب اسالمی اقدام کنند.سلجوقی تصریح کرد:اما 
دارد؟  زیادی  اهمیت  زنان  علیه  خشونت  مساله  چرا 
زن  یک  مهر  پر  دامان  و  تربیت  محصول  جامعه  زیرا 
اگر مادران مورد خشونتهای کالمی و جنسی  است. 
خود  مادری  نقش  ایفای  در  نمیتوانند  شوند،  واقع 
و   روان��ی  لحاظ  به  سالمی  فرزندان  و  باشند  موفق 
که  است  ممکن  غیر  کنند.  تقدیم  جامعه  به  تربیتی  
خود  فرزندان  در  را  بنفس  اعتماد  دیده،  آسیب  زنان 
ایجادکنند. وی بیان کرد: از نگاه بین المللی تفاوت 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  بین  آشکار  و  بارز  ماهوی 
اسالمی  جمهوری  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
زنی  عنوان  به  است. من  مقوله حجاب  در  پاکستان، 
را  حجاب  خود  خانواده،  و  جامعه  اجبار  از  فارغ  که 
معنای  به  حجاب  هستم،  پایبند  آن  به  و  ام  پذیرفته 
پیروزی  از  پس  سال  دو  حجاب  مساله  است.  اقتدار 
آن  از  قبل  و  شد  اجباری  کشور  در  اسالمی  انقالب 
حتی  و  راهپیمایی ها  تظاهرات،  عکسهای  آرشیو  در 
و  نبود  الزامی  امری  حجاب  انقالب،  پیروزی  از  بعد 
معیار  اسالمی  انقالب  به  بودن  مومن  برای تشخیص 
در  گروهها  و  اقشار  همه  و  نداشت  وجود  مشخصی 
درصد   ۹۸ رای  و  راسخ  اعتقاد  با  و  داشتند  نقش  آن 

جمهوری  )ره(  امام  حضرت  فرمایش  به  بنا  مردم،  از 
نه یک کلمه زیاد، محقق  و  نه یک کلمه کم  اسالمی 

شد.
 حجاب جزو احكام فرعی اسالم است

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان 
کتابهای شهید  در  که  همانگونه  کرد:  خاطرنشان  رضوی 
احکام  جزو  حجاب  آمدهاست،  شریعتی  دکتر  و  مطهری 
فرعی اسالم است و در سال پنجم هجری طبق الزاماتی 
خطاب به زنان پیامبر نازل شد و این مساله در دایره اصول 
دین اسالم نیست. اعتقاد شخصی من اینست که حجاب 
و تفکر  آیین  به مکتب،  التزام ما  و  از شعائر اسالمی  یکی 
در  سیاه  لباس  پوشیدن  مثال  به طور  است.  ناب  اسالم 
ماه محرم، به معنای باور داشتن به آرمانهای امام حسین 
توسط یک زن، یک تصمیم  پذیرفتن حجاب  و  )ع( است 
فاخر است. سلجوقی با اشاره به ابالغ حکم دادگاه برای 
حبس،  یکسال  بر  مبنی  انقالب  دخترخیابان  موحد  ویدا 
در پاسخ به این سوال که آیا حجاب منجر به امنیت زنان 
شدهاست یا خیر، تصریح کرد: من به بدحجابی اعتقادی 
ندارم. یا حجاب هست یا حجاب نیست و مثل روز و شب، 
حد وسطی وجود ندارد. در بحث ایجاد امنیت بستگی به 

این دارد که از چه نوع حجابی سخن به میان می آید.
آن  از  کردن  دفاع  بد  تفكر  یك  بردن  بین  از  راه   بهترین 

است
وی تصریح کرد: به گفته دکتر علی شریعتی ، بهترین 
بنا  است.  آن  از  دفاع کردن  بد  تفکر،  کوباندن یک  راه 
اسالم  پیامبر  خدمت  به  را  فرزندش  زنی  روایت  یک  بر 

می آورد تا در باب مضرات زیادهروی در خوردن خرما 
او را نصیحت کند. پیامبر )ص( به زن می فرماید فردا 
او را نزد من بیاور. فردای آن روز در پاسخ به تعجب زن 
میفرماید. دیروز خودم خرما خورده بودم از این رو امروز 
با او سخن میگویم و در مثل ها نیز آمده است که رطب 
میکند  دزدی  که  کسی  کند.   رطب  منع  کی  خورده 
نمی تواند در جهت نفی آن حرفی بزند. مدیر کل دفتر 
امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی بیان 
کرد: سخن گفتن در باب حجاب به نحوی که امروز در 
جامعه مطرح می شود، به نوعی شرف و غیرت جامعه 
در  شهوت  قدرت  گویی  و  می برد  سوال  زیر  را  مردان 
مردان بر قدرت تفکر و عقل آنان میچربد و این اشتباه 
بزرگی است. چراکه آنان را به عنوان موجودات نابالغ، 
طغیانگر  عاصی،  خشن،  حریص،  متجاوز،  بین،  کوته 
با  زنان  دیدن  صورت  در  که  میکند  معرفی  فکر  کوته  و 
شرایط خاصی، عنان عقل را از دست می دهند. مردان 
العمل  عکس  جامعه  در  حجاب  مقوله  باب  در  باید 
نشان دهند و این توهین آشکاری به مردان ماست. در 
حالیکه مردان جامعه ما انسانهای عاقل و بالغ و کاملی 
هستند و قدرت مدیریت غرایز و هیجانات خود را دارند. 

 چادر پوشش ملی ایرانی
و  است  ایرانی  لباس  یک  چادر  داد:  ادامه  سلجوقی 
زنان خانواده سلطنتی، اشراف و موبدان همواره پوششی 
باشند.  متمایز  زنان در جامعه  از سایر  که  بر سر داشتند 
معاند  خیابانی،  زنان  جنگ،  ابتدایی  دوران  در  متاسفانه 
با  یا خالفکار را در رسانه ها  با نظام جمهوری اسالمی و 

اینگونه حرمت  و  به عموم معرفی میکردند  چادر مشکی 
چادر از بین رفت. در صورتیکه اگر من جزو تصمیمگیران 
در آن زمان و در آن زمینه بودم در صورت خطای زن، او 
را از پوشیدن حجاب منع و محروم میکردم. وی گفت: در 
باب تامین امنیت شغلی زنان در استان خراسان رضوی، 
چراکه  شد.  تشکیل   ۹۳ سال  در  زن��ان  امنیت  کمیته 
کمبود  لحاظ  به  چه  خود  شغلی  محیطهای  در  بانوان 
ناامنی  دچار  جنسی  آزاره��ای  لحاظ  به  چه  و  دستمزد 
ابراز  جامعه  به  خشونتها  این  چنانچه  هستند.  شدیدی 
شود، با بازخورد اخراج از محل کار و یا عدم اطمینان از 
منجر  نشود،  ابراز  اگر  و  روبرو خواهندشد  سوی خانواده 
ارائه  آمار  بر  بنا  که  میشود  روان پریشی  بیماری های  به 
نوعی  دچار  ما  جامعه  زنان  از  درصد   ۴0 از  بیش  شده 

آسیب های روانی و تعارض در شخصیت هستند.
 اهمیت امنیت زمان

استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  کل  مدیر 
تضمین  لحاظ  به  زنان  امنیت  افزود:  رضوی  خراسان 
و  احترام  همچنین  و  مزایا  سایر  و  بیمه  و  شغلی  آینده 
خشونت  متاسفانه  شود.  حفظ  باید  اجتماعی  جایگاه 
باقی میماند و  علیه زنان در جامعه در پستوی سکوت 
بر  خصوصی  و  دولتی  بخش  رغبت  نمی شود.  مطرح 
زنان  زنان در مشاغل مختلف است. چرا که  بکارگیری 
نابرابر  حقوق  با  کارمندانی  یا  و  کارگران  دنیا  تمام  در 
هستند. در بخش غیردولتی که بسیار هوشمند است، 
از  زنان دارد. متاسفانه کمتر  به اشتغال  تمایل فراوانی 
۸ درصد از زنان شاغل بیمه هستند. طبق آخرین آمار 
در سال ۹۵ در سطح کشور به لحاظ برخورداری زنان 
استان  استان،   ۳۱ مجموع  در  بیمه،  مزیت  از  شاغل 
خراسان رضوی رتبه دوازدهم را کسب نمود. سلجوقی 
در  زنان  علیه  خشونت  رایج  روند  به  اشاره  با  پایان  در 
زن  زن یک  از هر سه  دنیا  تمام  در  اذعان کرد:  جهان 
در مدت زمان عمر خود، مورد خشونت حداقل کالمی 
قرارمیگیرد. امروز زنان و کودکان حرف می زنند و این 
اجتماعی،  شبکههای  گسترش  با  است.  خوب  بسیار 
یافته  افزایش  کودکان  و  زنان  علیه  خشونت  گزارش 
نسبت  به  اتفاقات  این  گسترش  معنای  به  این  و  است 
به  رو  روند  معنای  به  بلکه  نیست،  جامعه  در  گذشته 
گزارشات  بررسی  به  که  است  اجتماعی  آگاهی  صعود 
توان  نمی  که  را  آنچه  باید  میشود.  پرداخته  آن  متعدد 
تغییر داد را پذیرفت . جنسیت، نقص جسمی و یا بودن 
در یک نقطه جغرافیایی و یا تولد در یک خانواده و ... را 
نمی توان تغییر داد. و اینکه زود ببخشیم و دیر قضاوت 
جامعه  در  را  پذیری  مسئولیت  و  تعهد  حس  و  کنیم 

تسری دهیم.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری  خراسان رضوی

حجاب توجیهی برای خشونت علیه زنان نیست دستگیری 2 قاچاقچی مسلح و کشف مواد 
افیونی توسط مرزبانان خراسان رضوی 

از  رض��وی  خ��راس��ان  اس��ت��ان  مرزبانی  فرمانده 
قبضه  یک  کشف  و  مسلح  قاچاقچی   ۲ دستگیری 
سالح جنگی و مقادیری مواد مخدر توسط مرزبانان 

هنگ تایباد خبر داد . 
به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی فرماندهی 
مرزبانی استان خراسان رضوی ، سردار " جان نثار" 
مواد  ورود  از  جلوگیری  راستای  در  افزود:  ادامه  در 
 ، مخدر  مواد  قاچاقچیان  با  قاطع  برخورد  و  مخدر 
مرزبانان این فرماندهی با اشرافیت اطالعاتی موفق 
دستگیر  را  مسلح  قاچاقچی   ۲ عملیاتی  طی  شدند 

نمایند.
هنگ  مرزبانان   : کرد  نشان  خاطر  ادامه  در  وی 
استفاده  با  و  مسلحانه  درگیری  یک  در  تایباد  مرزی 
 ۲ شدند  موفق  اپتیکی  و  الکترونیکی  تجهیزات  از 

قاچاقچی مسلح مواد مخدر را دستگیر نمایند .
سردار " جان نثار" در ادامه با اشاره به هوشیاری و 
اقتدار مرزبانان در این عملیات ، خاطر نشان کرد : 
از قاچاقچیان  مرزبانان در این عملیات موفق شدند 
مهمات  همراه  به  کالش  جنگی  سالح  قبضه  یک 
هروئین  نوع  از  مخدر  مواد  کیلوگرم   ۳۴ و  مربوطه 

پودری و فشرده را کشف نمایند .
بحمدلله  گفت:  پایان  در  استان  مرزبانی  فرمانده 
این  مرزبانان  روزی  شبانه  تالش  با  خوبی  امنیت 
بدانند  قاچاقچیان  و  است  حاکم  مرزها  در  استان 
که مرزبانان این فرماندهی اشراف کامل به مرزهای 

استان دارند .

خبر

و امالک استان  ثبت اسناد  مدیر کل 
حضور  با  که  اسناد  کارگروه  اولین  در 
اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و 
ماه  فروردین  اواخر  در  استان  دفتریاران 
از   شد  تشکیل  استان  کانون  محل  در 
یک هزار و 7۸۲ مورد بازرسی از  ادارات 
ثبت اسناد و امالک تابعه و دفاتر اسناد 
رسمی و ازدواج و طالق استان در سال 
گذشته توسط اداره بازرسی و رسیدگی 

به شکایات ثبت استان خبر داد .
کل  اداره  عمومی  رواب��ط  گ��زارش  به 
ثبت اسناد و امالک استان محمد حسن 
اجرای  بر  تاکید  با  جلسه  این  در  بهادر 
وابالغی  ذاتی  وظایف  بموقع  و  دقیق 
اجرای  در  سازمانی  های  اولویت  نیز  و 
بلند  اه��داف  تحقق  و  قانونی  تکالیف 
مدت  ، ثبت آنی و خدمات الکترونیکی 
نحوه  از  بازرسی  و  نظارت   ، استان  در 
عملکرد واحدهای تابعه و دفاتر اسناد را 
یکی از اولویت های ثبت اسناد و امالک 

استان در سال جدید برشمرد .
و امالک استان  ثبت اسناد  مدیر کل 
موقع  به  رسیدگی  اهمیت  به  اشاره  با 
اشخاص  ارس��ال��ی  ه��ای  شکوائیه  ب��ه 
از  صیانت  منظور  به  حقوقی  و  حقیقی 
گفت  افراد  قانونی  و  شهروندی  حقوق 

و  هزار  یک  انجام  با  گذشته  سال  در   :
با  تا  نمودیم  تالش  بازرسی  مورد   7۸۲
نیاز  مورد  تذکرات  و  الزم  های  آموزش 
از وقوع اشتباهات و تخلفات در استان 

پیشگیری نماییم  .
مورد   ۶0 قبل  سال  در  اف��زود  بهادر 
بازرسی از واحدهای ثبتی تابعه استان ، 
تعداد ۶۳۹ مورد بازرسی از دفاتر اسناد 
رسمی با بررسی بیش از ۸۸۲ هزار برگ 
مورد   ۳۱7  ، شده  ثبت  مختلف  اسناد 
بیش  بررسی  با  ازدواج  دفاتر  بازرسی 
ازدواج  وقایع  اسناد  از  برگ  هزار   7۸ از 
با  طالق  ازدفاتر  بازرسی  مورد   ۱۵۸ و 
مرتبط  سند  هزار   ۵۱ از  بیش  بررسی 

دفاتر  در  ش��ده  ثبت  ط��الق  وقایع  با 
اسناد رسمی طالق استان توسط اداره 
ثبت  شکایات  به  رسیدگی  و  بازرسی 
انجام  رضوی  خراسان  امالک  و  اسناد 

گرفته است .
این مقام مسئول خاطر نشان کرد در 
از  تعدا ۶0۸ مورد شکایت  سال ۱۳۹7 
ادارات و دفاتر استان واصل شده است 
بازرسی  اداره  توسط  بررسی  از  پس  که 
و  سردفتران  از  نفر   ۲۸۲ تعداد  ب��رای 
و  تشکیل  انتظامی  پرونده  دفتریاران 
جهت بررسی بیشتر به دادگاه انتظامی 
معرفی  استان  دفتریاران  و  سردفتران 

شده اند.  

 ۲۸۲ از  داشت   بیان  ادامه  در  بهادر 
بدوي  دادگ��اه  به  واصله  هاي  پرونده 
سردفتران و دفتریاران استان  برای ۲7۲ 
مورد آن رای صادر گردیده و سایر پرونده 
های باقی مانده نیز در دست بررسی و 
صدور  جهت  خود  قانونی  مراحل  طی 

رای نهایی می باشد.
مدیر کل ثبت اسناد و امالک تصریح 
کرد  در سال جدید بازرسی های برنامه 
برنامه ریزی و  با  العاده دفاتر  ای و فوق 
به  گردد  واقع می  مورد رسیدگی   دقت 
نحوی که اسناد تنظیمی دفاتر به هیچ 
و  نگردد  مقرر  زمان  مرور  مشمول  وجه  
رسمی  اسناد  دفاتر  سران  با  مماشاتی 
و  تخلف  مرتکب  که  طالق  و  ازدواج  و 
تضییع حقوق مردم می شوند نخواهیم 

داشت .
رسمی  اسناد  دفاتر  از  پایان  در  وی 
آسیب  از  جلوگیری  جهت  تا  خواست 
های احتمالی محل دفاتر اسناد رسمی 
دقت  ضرورت  به  ونظر  وطالق  وازدواج 
ونگهداری اوراق نسبت به رعایت موارد 
نصب  جمله  از  وپیشگیرانه  حفاظتی 
دفاتر  محل  وتجهیز  بسته  مدار  دوربین 
آتش  کپسول  و  سرقت  ضد  امکانات  به 

نشانی کوشا باشند .

خبر
مدیر کل ثبت اسنادو امالک استان خبر داد

انجام 1700 بازرسی از نواحی ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق استان در سال 1397

استان  بهزیستی  مدیرکل 
خ��راس��ان رض���وی گ��ف��ت: از 
شش  تاکنون  امسال  اب��ت��دای 
خراسان  بهزیستی  اه��دای��ی  کمکهای  محموله 
رضوی توسط شش دستگاه کامیون به مناطق سیل 

زده سایر نقاط کشور ارسال شده است.
اف��زود:  پوریوسف  حمیدرضا  ایرنا  گ��زارش  به 
میلیارد   ۱0 از  بیش  ارزش  به  ها  محموله  ای��ن 
شده ارسال  وگلستان  لرستان  استانهای  به   ریال 

 است.
شامل  ارسالی  های  محموله  ک��رد:  اضافه  وی 
مرغ،  تخم  فرش،  پتو،  پوشاک،  جمله  از  اقالمی 
برنج  و  کمپوت  خرما،  موکت،  معدنی،  آب  کنسرو، 

بوده است.

گفت:  رضوی  خراسان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
زده  سیل  مناطق  به  شده  اع��زام  کامیون  شش  از 
محموله دو کامیون با مشارکت خانه صنعت، معدن 
و تجارت و بسیج اصناف استان جمع آوری و ارسال 

شده است.
به  کمک  ارسال  و  آوری  جمع  اف��زود:  پوریوسف 
استانهای سیل زده کشور توسط بهزیستی خراسان 

رضوی همچنان ادامه دارد.
ب��ارش   ۱۳۹۸ س��ال  ن���وروز  ای���ام  ب��ا  ه��م��زم��ان 
کشور  غربی  و  شمالی  استانهای  در  ب��اران  شدید 
ف��ارس،  م��ازن��دران،  گلستان،  استانهای  وی��ژه  به 
جاری  موجب  خوزستان  و  کرمانشاه  لرستان، 
فراوان خسارتهای  گذاشتن  جای  بر  و  سیل   شدن 

 شد.

در پی تداوم بارش شدید باران 
سه  تاکنون  گذشته  روزه��ای  در 
آباد،  خلیل  شهرستانهای  در  روستا 
این  غرب  جنوب  و  جنوب  در  واقع  بجستان  و  بردسکن 
استان به منظور پیشگیری از خسارت جانی تخلیه شده اند 
که آخرین مورد آن در بجستان صورت گرفت.به گزارش ایرنا 
فرماندار بجستان گفت: روستای ابراهیم آباد واقع در بخش 
یونسی این شهرستان امروز ۲۶ فروردین به دلیل مخاطرات 
ناشی از سیالب تخلیه شد. حسین ابراهیمی افزود: اهالی 
این روستای ۲0 خانواری به روستای منصوری در مجاورت 
اسکان  مدرسه  یک  در  اضطراری  صورت  به  و  انتقال  آن 
از  اینک شماری  این وجود هم  با  داد:  ادامه  یافتند. وی 
اهالی و جوانان روستای تخلیه شده همراه با امدادگران و 
بسیجیان با همکاری ماموران انتظامی در این محل حضور 

دارند تا ضمن نگهداری و استحکام سیل بندها در موقع 
فرماندار  کنند.  جلوگیری  روستا  به  سیالب  ورود  از  لزوم 
ابراهیم  منصوری،  روستاهای  در  سیالب  وقوع  بجستان 
آباد، سردق، منصوری و کالته نصرآباد این شهرستان را فاقد 
خسارت جانی و مالی اعالم و بیان کرد: شمار قابل توجهی 
از مکانهای نگهداری دام در این روستاها دچار آبگرفتگی 
فاضالب  و  آب  اداره  احمر،  هالل  امدادگران  کمک  با  اما 
روستایی، بسیج و نیروی انتظامی برای تخلیه آب از آنها 
اقدام شد. وی گفت: همچنین ۱۵ مورد آبگرفتگی منازل 
مسکونی در روستای سردق رخ داد. ابراهیمی افزود: ظرف 
۲۴ ساعت رخداد سیالب بیشتر به زیرساختها و جاده ها به 
خصوص راههای روستاهایی خسارت زد. با تالش مسئوالن 
ذیربط و کاهش سطح سیالب راه ارتباطی به روستاهای 

درگیر باز شده است. 

از  پیشگیری  گ���روه  م��دی��ر 
علوم  دان��ش��گ��اه  بیماریهای 
پزشکی مشهد اظهار کرد: در زمان 
سیالب به دلیل شکسته شدن لوله آب و مخلوط شدن 
با آب فاضالب، به سیل زدگان تاکید می شود تا از آب 
های آشامیدنی بسته بندی شده استفاده کنندتا دچار 
مسومیت با آب های ناسالم نشوند.به گزارش دانشگاه 
نشان کرد:  پزشکی مشهد دکتر صادقی خاطر  علوم 
در زمان سیالب جانوران نظیر موش، مار و جوندگان 
احتمال  و  آیند  بیرون می  از النه های خود  ها  و الرو 
به  اشاره  با  یابد.وی  می  افزایش  نیز  گزیدگی  حیوان 
از  نیز یکی دیگر  از آب وغذا  اینکه بیماریهای منتقل 
چالش ها در زمان بروز سیالب به شمار می رود، ابراز 
از بطری های آب معدنی  استفاده  رو  از همین  کرد: 

توصیه می  و مصرف غذاهای گرم در شرایط سیالب 
شود، همچنین به هیچ وجه نباید غذاهای یک وعده را 
برای وعده بعدی مصرف کنند مگر اینکه بتوانند غذا 
را کامل گرم کنند، که خوشبختانه در استان خراسان 
رضوی سیالب تعداد کمی از منازل را تخریب و خطر 
تغذیه ناصحیح و توزیع غذا نیز مرتفع شده است.مدیر 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بیماریهای  از  پیشگیری  گروه 
مزمن  بیماریهای  که  افرادی  براینکه  تاکید  با  مشهد 
باید داروهای خود را  مانند قند و فشار خون را دارند 
ببرند و مانند سابق مصرف کنند، اظهار کرد:  همراه 
همچنین بیماران قلبی عروقی و سایر بیماریهایی که 
از شرایط خود  را  امدادگران  باید  دارند  درمان  به  نیاز 
آگاه کنند تا آنها را به نزدیک ترین مرکز بهداشت اعزام 

کنند.

تاکید براستفاده از آب های بسته بندی شده در زمان سیالبسه روستا تاکنون در جنوب خراسان رضوی تخلیه شده اندشش محموله کمک بهزیستی خراسان رضوی به مناطق سیل زده ارسال شد

خبرنگارسمیه سادات حسینی

زندان جامعه ای است درون جامعه ما، بااین تفاوت 
میله های  و  خاردار  سیم های  توسط  جامعه  این  که 
آهنین از جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم طرد 

شده است.
است،  مکانی   زن��دان  از  ما  همگی  تصور  درواق��ع 
جزای  زندان  سلول های  که  شرور  آدم های  با  منفی 
ما در حقیقت  اما،  اند  عملی است که مرتکب شده 
تداعی  برایمان  که  آشفته  پر  میله های  این  پشت  از 
کننده ترس و زندگی آدم های پر از خطر جامعه است 

بی خبریم. 
بازپروری زندانیان  نهاد زندان  از رسالت های  یکی 
یک  شروع  برای  را  افراد  این  باید  طوریکه  به  است 
اصلی  رسالت  که  هنر  و  دهد  پرورش  سالم  زندگی 
اش پاالیش روح و روان انسان است می  تواند در این 
زمینه نقش موثری داشته باشد. به طوریکه بسیاری 
از زندانیان با هنر تئاتر اصالح و تربیت شده اند و به 

دل جامعه بازگشته اند. 
پیرامون زندان فكر  به مسائل  تا    تئاتر موجب شده 

نكنم
با  دوسال  که  است  مددجویانی  از  احمدرضا.ب 
وی  می  کند.  همکاری  مشهد  زندان  در  تئاتر  گروه 
گوید:  می   اش  زندگی  در  هنر  این  تاثیرات  درب��اره 
زندان برای من محوطه ای پر از استرس است و تمام 
دیروز  که  چرخد  می    جمالت  این  محور  بر  حرف ها 
است.  یکی  آن  نوبت  فردا  یا  داشت،  دادگاه  فالنی 
دور  زندان  حواشی  از  مارا  تئاتر  گروه های  در  بودن 
به  راحت  با خیال  توانیم  مدتی می    برای  و  کند  می   

گرفتاری های خود فکر نکنیم.
با  تئاتر  کار  دهد:  می    ادامه  هنرمند  زندانی  این 
سایر کارهایی که در زندان درنظر گرفته شده است 
متفاوت است آرامش خاصی دارد و من قصد دارم تا 

به سراغ شغل آبرومندی بعد از آزادی بروم.
  تئاتر خانواده ام را به من بازگرداند

که  است  زن��دان  مددجویان  دیگر  از  .ب  حسن 
از  بعد  اما  شود  جدا  او  از  تا  داشت  قصد  همسرش 
اینکه حسن بر روی صحنه تئاتر دیده شد همسرش 

از این کار منصرف شد.
وی درباره تاثیرات این هنر برزندگی اش می گوید: 
کرده  شرمنده  را  خانواده هایمان  خود  کارهای  با  ما 

ایم ، و من توانستم با هنر شانس دوباره ای در زندگی 
به دست آورم زیرا همسر و خانواده ام پی به استعداد 
را  آنها  توانستم  من  و  بردند  بازیگری  در  من  ذاتی 

دوباره به دست آورم .
از  را  تئاتر  می  گوید:  رابطه  همین  در  نیز  جواد.ج 
تلویزیون بیشتر دوست دارم زیرا زنده است و ارتباط 

دو طرفه بین تماشاگر و بازیگر در آن وجود دارد. 
حمیدرضا سهیلی بنیانگذار تئاتر درمانی درمشهد
حمیدرضا سهیلی نویسنده و کارگردان وپژوهشگر 
در کشور  درزندان  درمانی  تئاتر  وازبنیانگذاران  تئاتر 
اصغر  نظر  زی��ر  را  تئاتر  ک��ار   ۵۳ س��ال  از  که  اس��ت 

میرخطیبی در هنرستان مشهد آغاز کرده است .
او در سال ۱۳۵۹ وارد زندان شد و در سال ۱۳۶۱ 
همچنین  وی  داد.  تشکیل  را  مشهد  زن��دان  گروه 
در  که   ، هفت  شماره  زندانی  و  تارتن  نمایش های 
جشنواره تئاتر های زندان موفق به کسب جایزه شد 

را در زندان کارگردانی کرده است.
  زندان وکیل آباد مشهد پیشرو در عرصه هنر

مشهد  زن���دان  در  تئاتر  ب��ا  ارت��ب��اط  در  سهیلی 
می  گوید: این شهر همیشه در عرصه هنر پیشرو بوده 
مشهد  در  هنری  یافته  انسجام  گروه  اولین  و  است 

شکل گرفته است. 
وی می  افزاید: وقتی تئاتر در مشهد آغاز شد و به 
ایجاد  به  اقدام  هم  شهرها  سایر  رسید  خوبی  نتایج 

گروه هنری کردند.
با تشکیل گروه هنری در زندان  سهیلی درارتباط 
مشهد تصریح می  کند: ابتدا که وارد زندان شدم، یک 
آمفی تئاتر که خالی بود دیدم و سپس تصمیم گرفتم 
تا گروه هنری تشکیل دهم که با استقبال خوبی از 

سوی زندانیان مواجهه شد.

بیشتر زندانیان هنرمند جزو جرایم مواد مخدرند
وی درباره اینکه چه قشری از زندانیان با گروه های 
افرادی  بیشتر  می  گوید:  می  کنند  همکاری  هنری 
جرایم  حوزه  در  می  آیند  ما  سراغ  به  تست  برای  که 
آنها  بین  اقشار دیگرهم در  از  مواد مخدر هستنداما 
وجود دارد.این کارگردان تئاتر ادامه می  دهد: زندانی 
بازیگری  که  آنجایی  از  و  است  اجتماعی  بیمار  یک 
ترغیب  بیشتر  افراد  این  است  جذابی  ی  حرفه  یک 
می  شوند تا با ما همکاری کنند و از طرفی می  توان از 

هنر تئاتر برای درمان و اصالح آنها بهره برد.
حال  از  کارتئاتر  با  آنها  می  کند:  تاکید  سهیلی 
تمامی  درواق���ع  و  م��ی  رون��د  بیرون  زن��دان  وه��وای 
آنها می  دهیم داستان زندگی خود  به  نقش هایی که 

آنها است.
اگر سرنوشت بهتری داشتند، جایشان زندان نبود

وی به چگونگی انتخاب بازیگران اشاره می  کند و 
تصریح می  کند: بسیاری از آنها استعداد فوق العاده 
داشتند  بهتری  سرنوشت  اگر  و  دارن��د  هنر  در  ای 
خوبی  سواد  از  آنها  اکثر  اما  نبود،  زندان  جایشان 
تحصیالت  که  کسانی  به  ما  و  نیستند  ب��رخ��وردار 
و  می  دهیم  بیشتری  نقش  باشند  داشته  بهتری 
افرادی که سواد خواندن و نوشتن نداشته باشند در 

نقش های سیاه لشکر بازی می  کنند.
این کارگردان تئاتر در ارتباط با انتخاب سوژه هایش 
تارتن که در دهه ۶0 در سالن  می  گوید: در نمایش 
برای  ابتدا  اجرا شد  در ۳۵ شب  احمر مشهد  هالل 
نوشتن آن از همه زندانیان خواستم تا داستان زندگی 
خود را بگویند و براساس داستان زندگی آنها شروع به 

نوشتن کردم .
خواستم  زندانیان  از  واقع  در  می  دهد:  ادامه  وی 

تا در نمایش قهرمان زندگی خودشان باشند و مرور 
آنقدر  صحنه  روی  بر  بود  گذشته  آنها  بر  که  وقایعی 
برایشان جذاب بود که گاهی اوقات در سر تمرین ها 
می  دیدم که به زندگی خودشان از زاویه دیگری نگاه 
می  کنند و نکته جالب برای من در طول فعالیت در 
در  دوباره  را  افراد  این  که من هرگز  این است  زندان 

زندان ندیده ام.
تئاتر معجزه ای برای کاهش جرم

جامعه  در  ج��رم  اف��زای��ش  ب��ه  اش���اره  ب��ا  سهیلی 
می  افزاید: نمایش آیینه ای از اجتماع است و وقتی 
از خودش که در  ؛  تئاتر می  شود  زندانی جذب هنر 
اصل یک فرد بذهکار است فاصله می  گیرد و زندگی 
به  بیرون  از  به تصویر می  کشدو  تئاتر  را در قاب  اش 

کارهای خودش می  اندیشد.
وی به تاثیر تائتر بر روی مخاطبان اشاره می  کند و 
بیان می  کند: تئاتر به ویژه نمایش هایی که از زندان 
بسیار  تماشاگران  برای  تئاتر می  روند  بر روی صحنه 
این عاقبت کار  آنها می  گوییم  به  ما  زیرا  خوب است 
توست و هنر نمایش می  تواند جرم را کاهش دهد و 
در  هستیم  شاهدش  امروزه  که  وقایع  از  بسیاری  از 

جامعه جلوگیری کند.
  یكی از مشكالت نمایش در زندان عدم حضور بانوان 

است
نمایش  هنر  ب��ودن  جمعی  به  اش��اره  با  سهیلی 
می  گوید: یکی از مشکالتی که در زندان های کشور 
وجود دارد این است که نمی  توانیم از حضور بانوان 
بر روی صحنه تئاتر استفاده کنیم در حالیکه نمایش 

یک فعالیت جمعی است .
وی می  افزاید: در میان بانوان استعداد های خوبی 
مشکل  این  محدودیت ها  دلیل  به  اما  می  شود  دیده 
وجود دارد که نمی  شود از داستان زندگی آنها برروی 

صحنه بهره برد.
مسئولین به هنر تئاتر باور ندارند

از جرایم در  به برخی  با اشاره  تئاتر  این کارگردان 
هستیم   جرم  افزایش  شاهد  ما  می  گوید:   جامعه 
که  بودند  شدن  دیده  دنبال  به  زندانیان  از  بسیاری 
به سراغ کار خالف رفتند.و تئاتر بهترین روش برای 

دیده شدن این افراد است.
وی می  افزاید: با توجه به اینکه بازپروری زندانیان 
از طریق تئاتر صورت گرفته است اما هنوز مسئولین 
و  بیوفتد  اتفاق  این  اگر  و  ندارند  ب��اور  امر  این  به 
در  خوبی  اتفاقات  شاهد  شود  حمایت  زندان  تئاتر 
زندان   در  نمایش  متاسفانه  اما  بود.  خواهیم  جامعه 

ناشناخته مانده است.

گزارشی درباره تئاتر در زندان؛ 

وقتی هنر حصارهارا می شکند شهرام ناظری در نیشابور:
همه این اشتیاق مردم برای هنر را ببینند و 

پند بگیرند
از  نیز  ناظری گفت: گاهی خود هنرمند  شهرام 
او  روی  به  رو  که  انبوهی  جمعیت  با  شدن  مواجه 
اشتیاق  این  همه  می کشد؛  خجالت  ایستاده اند، 

مردم برای هنر را ببینند و پند بگیرند.
به مناسبت روز ملی عطار شهرام ناظری در سالن 
توانیر نیشابور به اجرای برنامه پرداخت، او پیش از 
اجرای خود عنوان کرد: شهرستان نیشابور یکی از 
مراکز تمدن بشر بوده و باعث افتخار من است که 

در شهرستان نیشابور هستم.
وی ادامه داد: نیشابور بزرگان زیادی را در دامان 
پرویز  و  کدکنی  شفیعی  خطه  و  پ��روران��ده  خ��ود 
نیز  هنرمند  خود  اوقات  گاهی  است؛  مشکاتیان 
از مواجه شدن با جمعیت انبوهی که رو به روی او 
اشتیاق  این  همه  می کشد؛  خجالت  ایستاده اند، 

مردم برای هنر را ببینند و پند بگیرند.
مردم  پرشور  استقبال  از  من  کرد:  بیان  ناظری 
هنر دوست نیشابور شگفت زده شدم، در مکان های 
مختلف دنیا و در سالن های پنج تا هفت هزار نفره 
نیز کنسرت داشتم اما اشتیاق مردم به هنر آن هم 
با این همه سختی و مشکل، بسیار برایم ارزشمندتر 

است.
وی گفت: خود ما نیز می دانیم که جو در استان 
موسیقی  و  هنر  موافق  قبال  خصوص  به  خراسان، 
و  شده  آرام تر  تازگی  به  خوشبختانه  اگرچه  نبوده، 
حسن  که  کسانی  تمام  و  نیشابور  مسئوالن  از  من 
نیت به خرج داده اند، سپاسگزاری می کنم که این 
و خیام  در شهر عطار  که  داده اند  به من  را  افتخار 

برنامه اجرا کنم.

تاریخی  مکانهای  از  اروپایی  گردشگران 
نیشابور دیدن کردند

از  آلمانی  و  فرانسوی  گردشگران  نفره   ۱0 گروه 
دیدن  نیشابور  شهرستان  فرهنگی  و  تاریخی  آثار 

کردند.
خبرنگار  به  دوشنبه  روز  گردشگران  این  از  یکی 
ایرنا گفت: گروه ما شامل ۹ فرانسوی و یک آلمانی 
است که هفت نفرمان زن و سه نفرمان مرد هستند 
و حدود ۲۳ روز است که در ایران اقامت داریم و تا 

کنون از مشهد و نیشابور دیدن کرده ایم.
فرانسه  از  ساله   ۶۶ گردشگری  که   ' من  'مارک 
موزه  سایت  عطار،  و  خیام  آرامگاه  اف��زود:  است 
تاریخی شادیاخ، کاروانسرای شاه عباسی و مسجد 
امیدواریم  و  بودند  جالب  بسیار  نیشابور  در  چوبی 
دی��دن  ه��م  نیشابور  ف��ی��روزه  معدن  از   بتوانیم 

کنیم.

جاکتابیخبر
»همه می میرند«

میمیرند"  "همه 
از  ک��ت��اب��ی  ن����ام 
دوب���وار،  سیمون 
ن���وی���س���ن���ده و 
فیلسوف فرانسوی 
سال  در  ک��ه  س��ت 
چاپ  ب��ه   ۱۹۴۶

رسیده است.
در شروع داستان 
با هنرپیشه ی زنی 
آشنا  رژی��ن  ن��ام  به 

می شویم که دوست دارد مورد توجه همه باشد و 
تشنه شهرت است. رژین در هتلی با مرد عجیبی 
به نام فوسکا مواجه می شود که مدام می خوابد 
و غذایی نمی خورد. رژین در مورد زندگی این مرد 
زندگی  از  که  را  او  و می خواهد  کنجکاو می شود 
کردن دست کشیده به زندگی برگرداند. اما بعد از 
مدتی متوجه می شود که این مرد به قول خودش 
دچار نفرینی به نام جاودانگی ست. پس می خواهد 
به جا  نامیرا  این مرد  برای  از خود  با خاطراتی که 
می گذارد او هم به نوعی به جاودانگی برسد، اما 
موفق نمی شود و ما وارد بخش اصلی داستان که به  
سرگذشت عجیب و غریب این مرد هفتصد ساله می 

پردازد، می شویم!
مردی که زمانی پادشاه سرزمین کوچکی بوده و با 
خوردن معجونی عمر جاودانه می یابد و کم کم می 
خواهد با دست یافتن به تسلط بر تمام دنیا، مردم را 
به سوی خوشبختی و بهشتی که مد نظر خودش 

است، سوق دهد اما...
خوان  خوش  و  فرم  خوش  کتاب  این  در  دوبوار 
وقایع تاریخی مهمی را از دید فوسکای جاودان به 
زیبایی به تصویر می کشد و به تقابل بین نامیرایی و 

مرگ می پردازد.
انسانی نامیرا را در مقابل انسان های میرا قرار می 
دهد و عشق، دوستی، عدالت، جنگ، دین، ثروت 
و... را با این مرد نامیرا به چالش می کشد و نشان 
می دهد که برای انسانی که از چنگال مرگ گریخته، 
این ارزش های انسان های میرا چه مفهومی پیدا 

کرده اند.
در قسمتی از کتاب می خوانیم:

اوست،  از  زیبایی گل ها  که  مرگی  عزیز،  و مرگ 
شیرینی جوانی از اوست، مرگی که به کار و کردار 
از  و  جان فشانی  و  بی باکی  و  سخاوت  به  انسان، 
خودگذشتگی او معنا می دهد، مرگی که همٔه ارزش 

زندگی بسته به اوست.

آوری  و جمع  پویش  با تشکیل  استان  این  و هنر  فرهنگ  اصحاب 
کمکهای نقدی و غیرنقدی به یاری سیلزدگان کشور شتافتند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی روز دوشنبه در 
مراسم راه اندازی این پویش در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به بروز 
سیل های اخیر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
بر آن شد تا پویشی را به منظور ایجاد فضایی برای همکاری اصحاب 
فرهنگ و هنر در این حوزه، جلب کمک های مردمی و فرهنگ سازی 

در این زمینه راه اندازی کند.
حعفر مروارید افزود: تاکنون کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
خراسان رضوی و ادارات تابعه فرهنگ و ارشاد اسالمی در شهرستان 
های این استان فعالیتهای خوبی را برای کمک رسانی به سیلزدگان 
در  ای  صحنه  تئاتر  اج��رای  مشخص  طور  به  که  اند  داده  انجام 

شهرستان سبزوار یکی از آنهاست.

اسالمی  ارش��اد  و  فرهنگ  کل  اداره  رویکرد  داش��ت:  اظهار  وی 
خراسان رضوی تقویت روحیه آسیب دیدگان ناشی از سیل است لذا 
طی مکاتبه ای که با مسئوالن استان گلستان انجام شده، این نهاد 
آمادگی خود را برای انجام فعالیت های فرهنگی و هنری در آن استان 

اعالم کرد.
وی گفت: هنرمندان خراسان رضوی آمادگی دارند در برنامه های 
هنری و فرهنگی حضور یافته و امید به آینده و نشاط اجتماعی را در 

بین خانواده های سیل زده افزایش دهند.
و  و غیرنقدی کانون های فرهنگی  ارسال کمکهای نقدی  مروارید 
هنری مساجد، اجرای برنامه های فرهنگی بسیج رسانه و اختصاص 
از عواید مادی کتابفروشی ها و موسسات فرهنگی و هنری  بخشی 
استان به سیلزدگان را از کمکهای این قشر به آسیب دیدگان ناشی 

از سیل برشمرد.

به  اشاره  با  زمینی  و  محیطی  هنرهای  عرصه  پیشکسوت  هنرمند 
حضورش در هفته ابتدایی اردیبهشت ماه در مشهد برای اجرای یک 
اثر هنری، گفت: این المان محیطی با هماهنگی دبیرخانه جشنواره 
و  ساخته  انتخاب،  مشهد  شهری  فضای  با  متناسب  بهار«،  »خانه 

جانمایی خواهد شد.
احمد نادعلیان با اشاره به ساخت اثر هنر محیطی به صورت زنده 
اظهار  اثر،  ساخت  مراحل  تمامی  از  هنردوستان  مشاهده  امکان  و 
کرد: برای مردم و هنرمندان نیز تماشای ساخت چنین آثاری تجربه 
نیز  دور  از  حتی  سکو،  روی  آن  اجرای  به  توجه  با  که  است  جدیدی 

نظاره گر مراحل اجرای آن باشند.
به عقیده این داور بخش آذین بندی جشنواره »خانه بهار« وقتی اثر 

برای  آورده می شود  به فضای شهری  نگارخانه  و  موزه  از کنج  هنری 
بیننده جذابیت و اثرگذاری زیادی دارد.

وی ادامه داد: این جذابیت زمانی بیشتر می شود که اثر با مسائل 
فرهنگی و بومی آن منطقه نیز آمیخته شود و در این صورت است که 
شهروند می تواند با تماشای اثر هنری خویشتن و محیط اطراف خود 

را کشفی دوباره کند.
به  عالقه مندان  برای  کارگاه  یک  برگزاری  از  همچنین  نادعلیان 
هنرهای محیطی در مدت زمان حضورش در مشهد خبر داد و گفت: 
آثار  مرور  موضوع  با  یا  ورکشاپ  این  شده  انجام  صحبت های  طبق 
در  می توانند  چطور  محیطی  هنرهای  اینکه  یا  بود  خواهد  اینجانب 

محیط های شهری کارآیی داشته باشند.

خبر

خبر

اصحاب فرهنگ و هنر خراسان رضوی به کمک سیلزدگان شتافتند

ساخت اثر محیط شهری و برگزاری کارگاه برای هنردوستان مشهدی

گفت:  خیمه االانتظار  موسسه  مجموعه  مدیر 
»موقوفه  عنوان  با  کشور  جمعی  موقوفه  اولین 
با  تومان  میلیارد   ۲ مبلغ  با  مهدوی«  جمعی 
واگذاری بیش از ۲۴ هزار سهم وقفی ۵0 هزار 
افتتاح  مشهد  در  مردمی  مشارکت  با  تومانی، 

خواهد شد.
سعید  ح��ج��ت االس��الم  خ��راس��ان  منطقه 
در  خیمه االنتظار  مجموعه  مدیر  آخ��ون��دی، 
خصوص  در  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست 
تشریح برنامه های دهه مهدویت در این مجموعه 
تاکنون  مجموعه  این  افتتاح  برای  کرد:  اظهار 
مردم  توسط   تومان  هزار   ۲۳0 و  میلیارد  یک 
ساخت  به  منجر  نهایت  در  که  شده  خریداری 
این موسسه به متراژ ۶۶0 متر مربع شده است.

وی با اشاره به برنامه هایی که بناست در این 
شود،  برگزار  شعبان  نیمه  مناسبت  به  مجموعه 
خاطرنشان کرد: امسال بناست که به مناسبت 
ایام نیمه شعبان برنامه هایی از جمله راه  اندازی 
مناطق  در  مجموعه ها  دست  این  از  شعبه  دو 
منطقه  و  آباد  خلق  روستای  در  برخوردار  کم تر 
از  حمایت  تولیدی  کارگاه  راه ان��دازی  طوس، 
اشتغال در راستای شعار سال، کمک به مناطق 
سیل زده و اعزام ۸ گروه جهادی به این مناطق 

را در دستور کار قرار دهیم.
کرد:  عنوان  خیمه االنتظار  مجموعه  مدیر 
راه اندازی 7 کانون با عناوین مهدویت، شهدای 
رسانه،  و  ارتباطات  معنوی،  نشاط  مهدوی، 
با  فعالیت هایی  همچنین  و  مقاومتی  اقتصاد 
برنامه  مبنای  بر  رویکردی  که  آسمانی  ها  عنوان 

برگزاری  و  دارد  نوجوانان  و  کودکان  برای  ریزی 
اجتماع بزرگ منتظران در صبح روز نیمه شعبان 
در میدان شهدا، از دیگر برنامه خیمه النتظار در 

این ایام است.
در  نمایشگاهی  راه ان��دازی  اف��زود:  آخوندی 
برپایی  اسالمی،  انقالب  دوم  گ��ام  خصوص 
ایستگاه های صلواتی و خدمت رسانی به مردم 
عنوان  با  دلنوشته ای  مسابقه  برگزاری  مشهد، 
 ۱۴ تا   ۸ نوجوانان  برای  که  پدر  ترین  مهربان 
ندبه  دعای  برگزاری  و  شده  دیده  تدارک  سال 
قرار عاشقی که در روز صبح جمعه هفته جاری 
برگزار خواهد شد، از دیگر برنامه های ما در این 
ایام خواهد بود.وی عنوان کرد: بهره برداری از 
۵ المان ویژه مهدوی در این ایام و افتتاح شهر 
بازی مهدوی با محور خالقیت، دشمن شناسی، 
والیت فقیه و محوریت های آموشی برای کودکان 
از جمله برنامه های دیگری است که به مناسبت 

دهه مهدویت بناست به آن  پرداخته شود.
کرد:  اظهار  خیمه االنتظار  مجموعه  مدیر 
حرم  زائرین  شد،  گفته  که  آنچه  همه  واقع  در 
این  در  ما  و  می گیرد  بر  در  هم  را  رضوی  مطهر 
روز  در  که  مکان  این  افتتاح  برای  آن ها   از  ایام 
چهارشنبه، ۲۸ فروردین است، دعوت خواهیم 

کرد.
آخوندی تصریح کرد: برگزاری بیست و یکمین 
سالگرد جشن های نیمه شعبان خیمه االنتظار 
دارد«  ادامه  نهضت  انقالب مهدی،  »تا  با شعار 
حسینی،  جمله  از  کشوری  قاریان  حضور  با 
شاکر نژاد و گلشاهی، شعر خوانی شاعران اهل 

بیت)ع( از جمله برقعی و معینی پور، گروه های 
ثارالله)ع(،  گروه  و  رضوان  آوای  کشوری  سرود 
پناهیان،  رفیعی،  حجج االسالم  سخنرانی 
و  علم الهدی  آیت الله  و  دهشت  ماندگاری، 
مداحی حدادیان، نریمانی، واعظی، بحرالعلوم 

و... همراه خواهد بود.
مشكالت مالی، از معضالت بزرگ فعالیت  مراکز 

فرهنگی و مذهبی
فرهنگی  کانون های  همواره  کرد:  اظهار  وی 
با  می کنند،  فعالیت  مردمی  ص��ورت  به  که 
مشکالت مالی رو به رو هستند که این موسسه 
هیچ  و  بوده  رو  روبه  مشکل  این  با  طبیعتا  هم 
داده  اختصاص  آن  به  مشخصی  بندی  بودجه 
صورت  به  آن  اساس  بر  بتواند  تا  است  نشده 
فعالیت  به  و  کند  ریزی  برنامه  شده،  مدیریت 

خود ادامه دهد.
که  ابتکاری  ک��رد:  خاطرنشان  آخ��ون��دی 
پیش  در   ۹۴ س��ال  در  موسسه  ای��ن  خادمین 
گرفتند، این بود که برنامه ای برای جمع آوری 
کمک های مردمی به صورت منسجم داشتند و 
راستای  در  توانستیم  ما  کمک ها  این  اساس  بر 
ترویج معارف مهدوی این کار را گسترش دهیم. 
مردم،  برای  موضوع  این  طرح  با  خوشبختانه 
شدیم  مواجه  آن ها  سوی  از  خوبی  استقبال  با 
خصوص  ای��ن  در  که  داشتند  تمایل  آن ه��ا  و 

حمایت هایی را داشته باشند.
در  کرد:  عنوان  خیمه االنتظار  مجموعه  مدیر 
شدیم  موفق  کمک ها  این  آوری  جمع  با  نهایت 
سال های  در  که  را  خیمه االنتظار  مجموعه 

گذشته در مکان دیگری فعالیت داشت را ایجاد 
وقف  نوعی  به  ما  ک��ار،  این  با  واق��ع  در  کنیم. 
جمعی مهدوی و اولین موقوفه جمعی کشور را 

ایجاد کردیم.
وی اظهار کرد: با این وجود از همه کانون های 
که  داریم  تقاضا  کشور  سراسر  فعال  فرهنگی 
هم  تا  کنند  استفاده  مردمی  ظرفیت های  از 
داشته  کار  دستور  در  را  جدید  وقف های  ایجاد 
چنین  به  را  مردمی  مشارکت های  هم  و  باشند 
که  آنچه  رو  این  از  کنند.  تبدیل  مجموعه هایی 
داشته  توجه  آن  به  باید  مردمی  تشکل های 
باشند، این است که باید از ظرفیت های مردمی 
خوبی  به  م��ردم  به  رسانی  خدمت  جهت  در 

استفاده کنند.
مساجد،  ام���روز  ک���رد:  اظ��ه��ار  آخ��ون��دی 
مذهبی  مکان های  سایر  و  هیئات  حسینیه ها، 
از  مالی  کمک های  دریافت  با  ب��ود  ق��رار  اگ��ر 
راستای  در  و  شوند  تامین  دولتی  ارگان های 
امور مختلف فعالیت داشته باشند، قطعا چنین 
مردم  که  هنگامی  اما  نبود  پذیر  امکان  امری 
اینگونه  قطعا  می کنند،  مشارکت  امور  این  در 
مکان ها به بهترین شکل و با اثرگذاری خوب به 

فعالیت خود ادامه می دهد.
و  فرصت  وق��ف  بنابراین  ک��رد:  عنوان  وی 
تبلیغ  راستای  در  می تواند  که  است  ظرفیتی 
مجموعه های  توسط  اسالمی  معارف  ترویج  و 
مردمی در سراسر کشور تاثیر گذار باشد. از این 
رو گفتنی است برای خرید این موسسه از هیچ 

نهاد دولتی کمک مالی دریافت نشده است.

مدیر مجموعه فرهنگی خیمه االنتظار:

اولین موقوفه جمعی کشور در مشهد افتتاح می شود خبرخبر

شاعر  ک���اراک���وچ«  »س��زای��ی 
معاصر اهل ترکیه و از چهره های 
است.»چهل  مدرن  شعر  برجسته 
ساعت با خضر« نام کتاب شعری  است متشکل از چهل 
تمدن  با  را  ترکی  مدرن  شعر  آن  در  کاراکوچ  که  بخش 
سال  در  اثر  این  چاپ  نخستین  و  کرده  ترکیب  اسالمی 
۱۹۶7 منتشر شده است. متن اصلی کتاب چهل ساعت 
با خضر را قصه های دینی، معجزات پیغمبر و سنت اولیاء 
در چهل  این شعر  به گذشته تشکیل می دهد.  تمرکز  با 
باز  را  متفاوتی  کامال  و  جدید  دنیای  دروازه های  بخش، 
خضر  حضرت  یعنی  جداگانه  راوی  دو  دارای  و  می کند 
)ع( و شاعر است.ناصر فیض درباره این شاعر می گوید: 
را  جهان  همه  بتواند  که  است  آنقدر  او  شعر  "جایگاه 
جویانه  آشتی  و  جویانه  صلح  آنقدر  او  لحن  و  درن��وردد 

شود  می  دیده  اشعارش  در  پرخاش  ندرت  به  که  است 
برایش  ها  سنت  هنوز  که  است  مدرنی  شاعر  کاراکوچ  و 

ارزشمند هستند".
خندیدی

و باران آمد
بارانی رنگارنگ

که به گریه وا می داشت
انسان را

تو
صدایی داری

صمیمی و گرم
به ساِن چشمان آهویی زخمی

و پر احساس
به ساِن قلب آهویی زخمی

نام  شاعر  احمدی  احمدرضا 
متولد  و  ایرانی  معاصر  آشنای 
سال۱۳۱۹ در کرمان است. احمدی 
در مهر ماه سال ۱۳۴۹ در کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان مشغول به کار شد. تا سال ۱۳۵۸ در سمت 
سال  از  و  ماند  نوار  و  صفحه  برای  موسیقی  تولید  مدیر 
۱۳۵۸ تا زمان بازنشستگی یعنی سال ۱۳7۳ در بخش 
به  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  انتشارات 

ویراستاری مشغول بود.
وی نخستین مجموعه شعرش را با عنوان طرح در سال 
۱۳۴0 منتشر کرد که توجه بسیاری از شاعران و منتقدان 

دهه ۴0 را جلب کرد.
احمدی، پس از آن به یکی از شاعران تاثیرگذار معاصر 
بعد از نیما و شاملو در میان شاعران پس از خود مبدل 

شعر،  مجموعه   ۱۸ از  بیش  احمدی  رضا  احمد  شد.از 
۱۵ کتاب برای کودکان، دکلمه اشعار خودش در کاست 
یادگاری و اشعار حافظ، نیما، سهراب سپهری و شاعران 

معاصر منتشر شده است.
حقیقت دارد 

تو را دوست دارم 
در این باران 

می خواستم تو 
در انتهای خیابان نشسته 

باشی 
من عبور کنم 

سالم کنم
لبخند تو را در باران 

می خواستم

یدالله مفتون امینی از انتشار 
با  خ��ود  جدید  شعر  مجموعه 
به  نرسیده  تا  »مستقیم  عنوان 

صبح« خبر داد.
این  گفت:  خبر  این  اعالم  با  پیشکسوت  شاعر  این 
انتشارات  در  صفحه   ۱00 ح��دود  در  شعر  مجموعه 
کوله پشتی منتشر می شود و با توجه به کمبود کاغذ، در 

۵00 نسخه عرضه خواهد شد.
او درباره مجموعه جدیدش توضیح داد: این کتاب 
شعر  شامل  و  دارد  آذری  شعر  هم  و  فارسی  شعر  هم 
تک سطری  شعر  تعدادی  و  غزل  یک  رباعی،  سپید، 
است؛ تقریبًا یک سوم مجموعه شعر سپید است. یک 
غزل با عنوان »غزل نودسالگی« دارد، که به اصطالح 
متفاوت  من  غزل های  تمام  با  و  اس��ت  پست مدرن 

است. حدود ۱۵ رباعی نو هم دارد و تعدادی هم شعر 
تک سطری. اما تکیه این مجموعه بر شعر سپید است. 
شعرهای  در  که  ساخته ام  هم  ضرب المثل   دو  یکی 

تک سطری جای گرفته است.
کتاب  گفت:  انتقادی  طرح  با  سپس  امینی  مفتون 
مراکز  به  کتاب  اما  دارد،  مشتری  تهران  در  فقط  شعر 
در  نمی رود.  مشهد  و  همدان  شیراز،  مانند  استان ها 
تبریز هم شعر فارسی خریدار ندارد و بعد از شهریار من 
تاحدودی شعر ترکی و فارسی را ادامه دادم. البته آقای 
شاعر  و  می گوید  فارسی  و  آذری  ترکی  شعر  هم  یونان 
خوبی است.او همچنین درباره وضعیت کتاب هایش در 
تهران گفت:  بین المللی کتاب  نمایشگاه  سی ودومین 
من برای حضور کتاب هایم در نمایشگاه دخالتی ندارم. 

اگر ناشر شرکت کند کتاب های من را هم می برد.

انتشار مجموعه شعری از مفتون امینیشعر معاصر/احمدرضا احمدیشعر جهان/سزایی کاراکوچ

خبرنگارنگار طاهونچی

negar.tahounchi73@gmail.com

مهین راد
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و  مردم  بسیج  از  کالت  فرهنگی  میراث  مدیر 
تاریخی  مسجد  از  سیالب  تخلیه  برای  مسئوالن 
درصد   70 تا   ۶0 گفت:  و  خبرداد  کبودگنبد 
سیالبی که وارد این مسجد شده بود تخلیه شده 

است.
به گزارش صبح امروز شعبانعلی فرهمند با بیان 
بازندگی و سیالب اخیر  این مطلب افزود: در پی 
نیز  نادر  در شهر کالت، مسجد کبود گنبد کالت 

در معض سیالب قرار گرفت.
وی با اشاره به حجم باالی بارش ها درباره آب 
گرفتگی معابر و ورود سیالب به داخل شهر اظهار 
کرد: خودرویی را سیالب برد و با توجه به این که از 
دهانه پل رودخانه کالت عبور نکرد موجب مسدود 

شدن دهانه پل شد.
وی ادامه داد: با مسدود شدن دهانه پل مسیر 
سیالب به داخل شهر منحرف و به داخل خیابان 
شهر کالت وارد شد که بعد از تخریب بیش از ۴0 

منزل مسکونی به مسجد کبود گنبد نیز وارد شد.
مدیر میراث فرهنگی کالت اظهار کرد: ساخت 
موجب  که  بوده  ای  گونه  به  نیز  شهر  در  ها  وساز 

هدایت آب به سمت مسجد شده است.
به  مربوط  گنبد  گبود  مسجد  گفت:   فرهمند 
ترین  پایین  در  گرفتن  قرار  بخاطر  و  صفوی  دوره 
نقطه شهر کالت با عمق چهار متر دچار آبگرفتگی 

شدید ناشی از جریان سیالب شد. 
این که کارشناسان میراث فرهنگی  بیان  با  وی 
این  در  افزود:  دارند،  حضور  محل  در  اکنون  هم 
سیل دیوار حفاظتی که چند سال قبل اجرا شده 
مسجد  به  و  است  شده  تخریب  نبوده،  تاریخی  و 

آسیبی نرسیده است.
فرهمند با اشاره به همکاری و حمایت های همه 
جانبه مردم و مسئوالن برای تخلیه این اثر تاریخی 
ارزشمند اظهار کرد: تمام نیروهای جمعیت هالل 
احمر، بسیج و سپاه، شهرداری و دیگر ادارات در 

سیالب  از  مسجد  تخلیه  برای  کردن  کمک  حال 
هستند.

شهرستان  بحران  ستاد  های  همکاری  به  وی 
میراث  معاونت  کارشناسان  گفت:  و  کرد  اشاره 
عمرانی  معاونت  سرپرست  و  استان  فرهنگی 
حضور  کالت  در  نیز  رضوی  خراسان  استانداری 
یافته است و از این مسجد نیز بازدید داشته است.

فرهمند ادامه داد: از امروز ستاد بحران استان 
پمپ بزرگ تخلیه ای را به محل آورده و نیروهای 
کمکی با سرعت در حال تخلیه سیالب از مسجد 
هستند و امیدواریم تا فردا عملیات تلیه مسجد از 

سیالب به پایان برسد.
مدیرمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
رئیس  روحانی  اعالم  براساس  یادآورشد:  کالت 
فرهنگی  میراث  معاونت  احیای  و  حفظ  گ��روه 
استان برای پیشگیری از حوداث مشابه در آینده 

باید دیوار ساحل  در اطراف بنا ایجاد شود.

وی افزود: برای این موضوع حدود ۲00 میلیون 
تومان اعتبار به صورت اضطراری اداره کل میراث 
فرهنگی خراسان رضوی اختصاص خواهد داد و 
به زودی عملیات احداث دیوار ساحلی در اطارف 

مسجد آغاز خواهد شد.

خراسان  مرکز  شهرسازی  ویژه  دادسرای  سرپرست 
مسیل های  و  ک��ال   بستر  وضعیت  گفت:  رض��وی 

کشف رود فاجعه بار است.
مشهد،  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
کشف رود  کال  از  بازدید  حاشیه  در  حقدادی  قاضی 
که به منظور بررسی آخرین وضعیت حرایم کال ها و 
ساخت وسازهای غیرمجاز انجام شد، گفت: مناطق 
همت آباد،  علی آباد،  روستا های  در  واقع  زده  سیل 

و  گ��ون��دوک   ،۱۴ کشمیری  سیاسک،  طالقانی، 
قسمت هایی از حاشیه کشف رود که به دلیل ساخت 
و ساز های غیرمجاز و سکونت در بستر و حریم کال ها 
موجب مسدود شدن مسیر آب شده اند، مورد بررسی 
هم  بازدید  این  در  متاسفانه  گفت:  گرفت.وی  قرار 
به بستر رودخانه و حتی انسداد  شاهد فجایع تجاوز 
بودیم  صنعتی  و  مسکونی  ساختمان های  توسط  آن 
که حتما بعد از مدیریت بحران سیالب در این موارد 

تصمیم قاطعی اتخاذ خواهد شد.سرپرست دادسرای 
توجه  با  افزود:  ویژه شهرسازی مرکز خراسان رضوی 
به اینکه طی بازدید انجام شده برخی مناطق دارای 
الزم  قضایی  دستورات  بودند،  بحرانی تری  وضعیت 
در محل صادر شد.وی تصریح کرد: به طور مثال در 
کشمیری ۱۴ چندین باب از منازل مسکونی با احداث 
بنا در بستر کال باعث مسدود شدن مسیر شده اند که 
در صورت بروز کوچکترین سیالبی خسارات جانی و 

مالی در پی خواهد داشت، لذا دستورات قضایی در 
محل صادر و به نمایندگان آب منطقه ای ابالغ گردید 
تا برای پیشگیری از وقوع مخاطرات طبیعی اقدامات 

فوری را انجام دهند.
خراسان  مرکز  شهرسازی  ویژه  دادسرای  سرپرست 
آب  شرکت  بالفاصله  اساس  همین  بر  گفت:  رضوی 
محل  در   ۳ منطقه  شهرداری  همکاری  با  منطقه ای 

شروع به اقدام کردند.

رییس اداره سرمایه گذاری های نوین این معاونت 
جایگاه   ۱0 احداث  از  مشهد  شهرداری  اقتصادی 
برای  شهر  مختلف  مناطق  در  سکو  تک  سوخت 

نخستین بار در شهر مشهد خبر داد. 
پروژه  کرد:  عنوان  آبادی  خیر  نعمتی  مهدی  سید 
سال  اوایل  از  سکو  تک  سوخت  جایگاه   ۱0 احداث 
پروژه  برترین  و  ترین  پیچیده  از  یکی  عنوان  به   ،۹7
علیرغم  گرفت،  قرار  کار  دستور  در  اداره  این  های 
وجود سابقه عدم تحقق این پروژه در دیگر شهرهای 
از  گیری  بهره  با  مشهد  شهرداری  بار  این  کشور، 
شیوه های نوین در برنامه ریزی و اجرا و با همکاری 
نهادهای مختلف سازمانی و بخش خصوصی به این 

پروژه ورود پیدا کرد.
مختلفی  دالیل  به  پروژه  این  افزود:  ادامه  در  وی 
و  پروژه  اجرای  برای  مناسب  اراضی  نبود  جمله  از 
پالک  اختصاص  نبودن  صرفه  به  مقرون  همچنین 
قرار  خصوصی  بخش  توجه  مورد  مقیاس  بزرگ  های 
مدیریت  و  مالکیت  به  توجه  با  نتیجه  در  نگرفت، 
شهرداری در بخش زیادی از فضاهای شهری، پروژه 
با مشارکت کلیه نهادهای داخل مجموعه شهرداری 
از جمله معاونت خدمات شهری، معاونت شهرسازی، 
کمیته مبلمان شهری، سازمان حمل و نقل ترافیک 

شهری کلید خورد.
نعمتی خیر آبادی با اشاره به اینکه شهرداری مشهد 
متولی تخصیص زمین پروژه و بخش خصوصی عهده 
دار عملیات تامین، تجهیز و بهره برداری خواهد بود، 
سازمان  چون  نهادها  دیگر  همکاری  کرد:  تصریح 
حفاظت محیط زیست، شرکت پاالیش پخش فرآورده 
مناسب  های  مکان  شناسایی  به  منجر  نفتی  های 

سرمایه  جذب  روند  در  تسریع  و  پروژه  اجرای  برای 
گذار گردید.

وی بیان داشت: این پروژه نقش بسزایی در بهبود 
سوخت رسانی به شهروندان و زائران به واسطه توزیع 
مناسب جایگاه ها خواهد داشت. از دیگر منافع این 
دسترسی،  امر  در  سهولت  مشهد،  شهر  برای  پروژه 
کاهش سفرهای درون شهری، کاهش متوسط زمان 
محیطی  زیست  آلودگی  کاهش  و  گیری  سوخت 

خواهد بود.
برگزاری  شرایط  به  اش��اره  با  خیرآبادی  نعمتی 
پ��روژه  ای��ن  همگانی  رس��ان��ی  اط��الع  و  تشریفات 
مجموعه  پروژه  طراحی  در  کرد:  تصریح  اقتصادی 
جایگاه های سوخت در مقیاس کوچک )تک سکو( 
اگرچه سختگیری های فنی از سوی شهرداری وجود 
برای  اقتصادی مناسبی  توجیه  اما سعی شد  داشت 
پروژه در نظر گرفته شود و یک مدل اقتصادی عادالنه 
و سودآور طراحی و در یک سازو کار شفاف در اختیار 

مجموعه های خصوصی توانمند قرار گیرد. 

خبر
رئیس شورای شهر مشهد:

شهروندان  با  خود  عهد  به  پنجم  شورای 
وفادار است

رئیس شورای شهر مشهد گفت: شورای پنجم شهر 
مشهد به عهد و پیمان خود با شهروندان وفادار است 
و در جهت دفاع از منافع مردم و شهر از هیچ اقدامی 
فروگذار نخواهد کرد و امیدواریم همراهی و تعامل و 
دستگاه  با  تعامل  و  شهری  مدیریت  درونی  انسجام 
های اجرایی منجر به تحقق برنامه ها و انتظارات مردم 
شود و به زیست پذیرکردن شهر و رفاه شهروندان کمک 
مشهد  شهر  شورای  رییس  حیدری،  کند.محمدرضا 
اظهار داشت: در سال گذشته مدیریت شهری موفق 
از  طلب  با  را  خود  بدهی های  از  زی��ادی  بخش  شد 
دستگاه های دولتی از بانک های عامل تهاتر کند این 
یکی از بزرگ ترین موفقیت های مدیریت شهری است.

مجلس  با  تعامل  اف��زود:  مطلب  این  بیان  با  وی 
اوراق  انتشار  بند  شد  باعث  نمایندگان  مشارکت  و 
مشارکت به میزان ۸ هزار میلیارد تومان برای بازسازی 
اطراف حرم به صورت اوراق مشارکت برای مشهد در 

الیحه بودجه کل کشور گنجانده شود.
درآمدهای  کامل  تحقق  کرد:  خاطرنشان  حیدری 
حوزه  در  بهار  خانه  جشنواره  برگزاری   ، ۹7 سال 
و  هنر  و  غذا  خیابان  برپایی  سبز،  فضای  و  فرهنگی 
کنترل  فروردین،  تعطیالت  در  برنامه  و  طرح  صدها 
موفق بارش های اخیر در مشهد از دیگر موفقیت  های 
به  اش��اره  با  می شود.وی  محسوب  شهری  مدیریت 
موفقیت مدیریت شهری در سال گذشته ادامه داد: 
همراهی  و  همکاری  بدون  شهری  مدیریت  موفقیت 
مردم میسر نیست، همانطور که در پی سیل اخیر که 
گریبان گیر هم وطنانمان شده است شهرداری مشهد 
توانست با راه اندازی ایستگاه های مشهد مهربانی در 
سطح شهر کمک های مردمی را انسجام دهد.حیدری 
با بیان اینکه تعیین تکلیف هر چه سریع تر طرح های 
تفصیلی با اهتمام مسکن و شهرسازی اولویت ویژه ما 
با فساد، کاهش  مبارزه  برای سال ۹۸ است، گفت: 
تعامل  سازمان،  بهره وری  ارتقاء  حقوق،  نابرابری 
هدفمند و مبنی بر حقوق مردم، و... از اهداف اصلی 
مدیریت شهری به شمار می رود، قطعا سال ۹۸ سالی 

نویدبخش برای مدیریت شهری خواهد بود.

مدیر میراث فرهنگی کالت اعالم کرد:
بسیج مردم و مسئوالن برای تخلیه سیالب از مسجد تاریخی کبودگنبد 

سرپرست دادسرای ویژه شهرسازی مرکز خراسان رضوی:
وضعیت بستر کال  و مسیل های کشف رود فاجعه بار است

برای نخستین بار ؛
10 جایگاه سوخت تک سکو در مشهد

 ایجاد می شود
خبر

خبر

خبر خبر

خبر

خبر

سرپرست معاونت گردشگری 
اندازی  راه  از  رضوی  خراسان 
مراسم  ب��رای  گردشگری  قطار   ۲

بزرگداشت روز ملی عطار خبرداد.
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
یوسف  رض��وی،  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
بیدخوری با بیان این مطلب افزود: یکشنبه ۲۵ فروردین 
ماه ، تعداد  دو قطار گردشگری جهت شرکت در مراسم 
گردشگری  مراکز  از  بازدید  و  عطار   با  شبی  برنامه  ویژه 
و تاریخی شهرستان از مبدا مشهد به مقصد نیشابور به 

راه افتاد.
وی ادامه داد: این قطارها هرکدام  با ظرفیت ۱۲0 نفر 
گردشگر که اولی به همت معاونت گردشگری اداره کل 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع   ، فرهنگی  میراث 

رضوی و قطار دوم به همت آژانس گردشگری فرشتگان 
نیشابور هماهنگ شده بود، به ترتیب در ساعات ۱0:۱۵  
و  شده  نیشابور  آهن  راه  ایستگاه  وارد  صبح   ۱0:۴۵ و 

مورد استقبال مسئولین شهرستان قرار گرفت.
و  تاریخی  های  جاذبه  از  بازدید  گفت:  بیدخوری 
و  عطار  آرامگاه  گلباران  مراسم  در  حضور  گردشگری، 
شرکت در مراسم فرهنگی شبی با عطار در سالن توانیر 

از جمله برنامه های این دو تور قطار گردشگری بود .
وی یادآورشد: سازمان اتوبوسرانی شهرداری نیشابور  
۳ دستگاه اتوبوس و اداره میراث فرهنگی و گردشگری 
در  راهنمایان گردشگری   اختیار گذاردن  در  با  نیشابور 

اجرای این تور همکاری داشتند.
از  گردشگری  قطار  بازگشت  کرد:  اظهار  بیدخوری 

نیشابور ساعت ۲۳ بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
با  امسال  گفت:  رضوی  خراسان 
از بحران  بارش های خوب، یک سال 
خشکسالی نجات یافتیم اما این به معنای رهایی کامل از 

بحران خشکسالی نیست.
محمد عالیی روز گذشته در جلسه علنی شورای شهر 
مشهد افزود: تعداد ۴۵7 حلقه چاه در دشت مشهد برای 
تامین آب مشهد حفاری شده و در کنار این تعداد ۴ سد 
در  داریم.وی گفت:  نیز  را  ارداک  و  کارده، طرق  دوستی، 
سال آبی کنونی یعنی از مهر ماه پارسال تاکنون در استان 
۲۲۴ میلیمتر باران باریده است که ۲۲۵ درصد نسبت به 
اینکه منابع  بیان  با  پارسال رشد دارد.عالیی  مدت مشابه 
آبی ما با دو تهدید جدی مواجهند، ادامه داد: اول آنکه در 
این حوزه حجم آب پایدار نداریم و دوم اینکه ما سالی ۱۸0 

دست  از  را  خود  زیرزمینی  آب های  از  مترمکعب  میلیون 
می دهیم و کاهش مصرف آب در کالنشهر مشهد، تصفیه 
پسابها با استانداردهای جهانی و کاهش مهاجرپذیری در 
مشهد از راهکارهای کاهش بحران آب در این کالنشهر است 

که باید با جدیت پیگری شود.
وی با اشاره به اینکه میانگین ساالنه بارش در خراسان 
است،  میلیمتر   ۲۵0 کشور  در  و  میلیمتر   ۲۱0 رض��وی 
خاطرنشان کرد: در سال آبی کنونی یعنی از مهرماه پارسال 
تاکنون در استان ۲۲۴ میلی متر باران باریده است که ۲۲۵ 

درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد دارد. 
از حجم  میلیون متر مکعب  افزود: ساالنه ۱۸0  عالیی 
آبهای زیرزمینی مشهد را از دست می دهیم و بعد از ۳7 سال 
خشکسالی امسال تر آبی را داریم اما این تر آبی فقط یک 

فرصت برای برنامه ریزی مدیریت آب استان است.

و  نقل  و  رئیس کمیسیون حمل 
ترافیک و عضو کمیته نظارتی شماره 
گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  شورای   ۳
در حال حاضر احداث پارکینگ با توجه به این که تعرفه های 
برای  است،  شده  مشخص  نرخی  شهروندان،  از  دریافتی 

سرمایه گذاران توجیه اقتصادی چندانی ندارد.
مجتبی بهاروند در جریان جلسه کمیته نظارتی شماره ۳ 
که با هدف بررسی مشکالت و مسائل منطقه یک شهرداری 
سرمایه گذار  یک  برای  مثال  طور  به  اظهارکرد:  شد،  برگزار 
توجیه ندارد که بیش از ۱0 میلیارد تومان برای یک پارکینگ 
هزینه و ساعتی هزار تومان از شهروند برای هزینه پارکینگش 

دریافت کند.
سبز  فضای  و  پارکینگ  سرانه  کمبود  که  این  بیان  با  وی 
موضوعی است که در تمام شهر دیده می شود، ادامه داد: 

با این حال این موضوع در مناطقی همچون منطقه یک به 
دلیل بافت موجود و ارزش زمین بیشتر به چشم می خورد. 
هم چنین رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی و عضو کمیته 
نظارتی شماره شورای اسالمی شهر مشهد گفت: متاسفانه 
مناطق برخوردار شهر همچون منطقه یک با چالش کاربری 

های خدماتی زمین بر مواجه هستند.
محمدهادی مهدی نیا افزود: در منطقه ای همچون منطقه 
زمین، تحقق  و قیمت موجود  اقتصادی  رونق  دلیل  به  یک 
اولویت اساسی و مهمی برخوردار  از  کاربری های خدماتی 
است و در حوزه زیرساخت هایی همچون آب، برق، گاز و تلفن 
به دلیل توسعه تکنولوژی های موجود مشکلی در این زمینه 
دیده نمی شود.باید مکانیزمی در نظر گرفته شودتا با اجرای 
پروژه های بزرگ در این گونه مناطق، کاربری های خدماتی 

الزم در دل این پروژه ها تعریف شود. 

 راه اندازی 2 قطار گردشگری برای مراسم بزرگداشت روز ملی عطار
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد:

ساالنه 180 میلیون مترمکعب از حجم آبهای زیرزمینی مشهد را از دست می دهیم

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد:

احداث پارکینگ برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی ندارد

با هدف بررسی و تدبیر راهکارهای مناسب برای 
رفع مشکالت؛

شهردار مشهد از شهرک شهید بهشتی
بازدید کرد

و  مشکالت  با  آشنایی  هدف  با  مشهد  شهردار 
گرفتن  نظر  در  و  بهشتی  شهید  شهرک  معضالت 

راهکارهایی برای رفع آنها از این شهرک بازدید کرد.
مشهد،  شهرداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
باران  بارش  زیر  در  و  امروز  ظهر  کالئی  محمدرضا 
از  بهشتی  شهید  شهرک  در  حضور  با  الهی  رحمت 
مشکالت  جریان  در  نزدیک  از  و  بازدید  شهرک  این 
و  ورزشی  سبز،  فضای  کمبود  جمله  از  شهرک  این 

فرهنگی قرار گرفت.
در  شهردار  مشاور  حضور  با  که  بازدید  این  در 
و  پیشنهادات  شد،  انجام  محور  انسان  شهر  امور 
راهکارهای مناسب برای کاهش مشکالت و معضالت 
بررسی های  مقرر شد  و  ارائه  به شهردار  این شهرک 
و  انجام  راهکارها  این  شدن  عملیاتی  برای  بیشتری 
دستورات  جهت  مشهد  شهردار  به  نهایی  گ��زارش 

مقتضی ارائه داده شود.

معاون شهردار مشهد:
رمپ ورودی به خین عرب 70 روزه اجرا 

می شود
معاونت  سرپرست  و  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
فنی و عمران شهرداری مشهد از اجرای رمپ ورودی 
راستای  در  به خین عرب  بزرگراه شهید چراغچی  از 
کاهش بار ترافیکی این محل ظرف 70 روز خبر داد.

اجرای  گفت:  خصوص  این  در  کاظمی  خلیل ا... 
آغاز  روزشمار  تابلوی  با نصب  که  ترافیکی  پروژه  این 
شهید  میدان  ترافیک  کاهش  بر  زیادی  تاثیر  شده 

فهمیده خواهد داشت.
وی افزود: ایجاد رمپ ورودی به خین عرب بخشی 
ایجاد  از طریق  را  بزرگراه شهید چراغچی  ترافیک  از 
کنارگذر به خین عرب منتقل خواهد کرد که کاهش 

ترافیک در این محل را به دنبال دارد.
تاکید  بر  بنا  نیز  پ��روژه  این  داد:  ادام��ه  کاظمی 

شهردار مشهد دارای تابلو روزشمار خواهد بود.

اخبار

اسالمی  شورای  علنی  جلسه  ششمین  و  پنجاه  در 
شهر مشهد که روز گذشته برگزار شد، کمک ۲0 میلیارد 
رئیس  پیشنهاد  تلفیق  با  شهرداری،  پیشنهادی  ریالی 
کمیسیون برنامه و بودجه و موافقت اعضای حاضر در 
جلسه، این مبلغ به ۴0 میلیارد ریال افزایش و به تصویب 

رسید.
 شهریار آل شیخ معاون برنامه ریزی شهرداری مشهد 
در این باره گفت: استان خراسان رضوی به عنوان معین 
انتخاب  گلستان  زده  سیل  استان  به  رسانی  خدمت 
شده، از این رو ادامه این روند با افزایش کمک، ضروری 
بوده و منابع تامین آن از محل سرجمع بودجه و صرفه 
شده  بینی  پیش  شهرداری  جاری  اعتبارات  در  جویی 

است.
   رفع نقص طرح جامع مشهد 

رفع  پیگیری  به  شهرداری  الزام  جلسه  این  ادامه  در 
مشهدتصویب  شهر  جامع  طرح  مدارک  ابالغ  نواقص 
عمران  کمیسیون  رئیس  نیا  مهدی  محمدهادی  شد. 
باره  این  در  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  شهرسازی  و 
به  مشهد  شهر  جامع  ط��رح   ۱۳۹۶ س��ال  در  گفت: 
عنوان یک کالن شهر مذهبی، به تصویب شورای عالی 

معماری و شهرسازی رسید و ابالغ شد. 
وی افزود: طی فرایند تهیه این طرح از سال ۱۳۸۳ 
تا سال ۱۳۹۵ و خلع مشاور آن، طرح جامع مشهد در 
زمان تصویب نهایی فاقد مشاور بود. از این رو بخشی 
عالی  شورای  به  تصویب،  برای  مذکور  طرح  اسناد  از 

معماری و شهرسازی نرسید.
با  وی ادامه داد: به همین دلیل طرح جامع مشهد 
نواقص ابالغ شد و در ابالغیه شورای عالی معماری و 
ناقص  اسناد  از  تعدادی  که  شد  اذعان  نیز  شهرسازی 
اداره کل راه و  باید ظرف مدت سه ماه توسط  و  است 
شهرسازی خراسان رضوی برطرف شود، اما تاکنون در 

این جهت گامی برداشته نشده است. 
عضو شورای شهر مشهد ضمن تاکید بر تاثیر مستقیم 
و  جامع  »طرح  زیرمجموعه  طرح های  بر  اسناد  این 
طرح های تفصیلی مشهد« خاطرنشان کرد: هم اکنون 
بخشی از طرح های تفصیلی مشهد، پیشرفت اجرایی 
۹0 درصدی دارند، بنابراین باید نماینده عالی خراسان 
شهرداری  و  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  رضوی، 
مشهد نسبت به رفع نواقص طرح جامع و پیگیری اسناد 
اقدام کنند تا شورای شهر مشهد پس از رفع آن ها بتواند 

بررسی طرح های تفضیلی را در دستور کار قرار دهد. 
مهدی نیا گفت: طبق مصوبه روز دوشنبه در نشست 
علنی شورای شهر مشهد، شهرداری مکلف به پیگیری و 

رفع نواقص این طرح ظرف مدت سه ماه شد.
در  مشهد  اتوبوسرانی  سازمان  رایگان  خدمات     طرح 

ایام خاص سال
خدمات  ارائه  الیحه  بررسی  با  جلسه،  این  ادامه  در 
کمیسیون  رئیس  خاص،  ایام  در  اتوبوس رانی  رایگان 
حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد گفت: طبق 
اتوبوسرانی  سازمان  و  مشهد  شهرداری  به  مصوبه  این 
مشهد اجازه داده شد، در روز نیمه شعبان مصادف با 
اردیبهشت ماه سال جاری، جهت شتاب  از  اولین روز 
و  شهروندان  جابجایی  در  سهولت  و  مرور  و  عبور  در 
زائران در مسیر خطوط عبوری یا منتهی به حرم مطهر 
به  شهری  درون  نقل  و  حمل  خدمات  رض��ا)ع(،  امام 
خدمات  افزود:  بهاروند  شود.مجتبی  ارائه  رایگان  طور 
اتوبوسرانی مشهد برای دیگر مناسبت های سال نظیر 
راهپیمایی در روزهای قدس، ۲۲  امام  رضا)ع(،  میالد 
بهمن، ۱۲ بهمن و ۱۳ آبان نیز به صورت رایگان بوده 
و ارائه سرویس رایگان به تماشاچیان مسابقات لیگ برتر 
فوتبال در مشهد نیز از بندهای این مصوبه به شمار می 
رود. در این جلسه با تصویب شورا به شهرداری مشهد 
بر اساس الیحه شماره ۲۱۹۲۶۴/۲۱  اجازه داده شد 
 ۱0 ب��االی  عمر  با   ۴۵7 م��دل  ات��وب��وس  دستگاه  دو 
از محل  به ارزش یک میلیارد و ۵۵ میلیون ریال  سال 
اتوبوس های مازاد خطوط شهری را به مجتمع آموزشی 
تصویب  با  همچنین  نماید.  هبه  یابان  توان  نیکوکاری 
طرح شماره ۱۶۸۹7/۹7/۵/ش مقرر شد، دو دستگاه 
خودرو ون مناسب سازی شده نیز با حفظ مالکیت، در 
اختیار آسایشگاه جانبازان امام خمینی)ره( مشهد قرار 

گیرد.

   نام گذاری ها
نام گذاری تعدادی از بوستان ها و خیابان های شهر 
مشهد نیز از دیگر مصوبات جلسه پنجاه و ششم شورای 

اسالمی شهر بود.
شهر  شورای  اجتماعی  فرهنگی-  کمیسیون  رئیس 
  ۲۳۶۵۱۶/۲۱ شماره  الیحه  در  ک��رد:  بیان  مشهد 
"استاد علی  نام  به  با حفظ شماره  پاستور ۱۸  خیابان 
باقرزاده)بقا(" از شاعران بنام مشهدی تغییر و مجموعه 
ورزشی آبی واقع در شهرک شهید آوینی با نام "گلشن" 

نام گذاری شود. 
شماره  الیحه  در  همچنین  اف��زود:  اصولی  احسان 
ادیب  خیابان  در  واقع  نام  بی  بوستان   ۲۵۵۳۱7/۲۱
۱۹ به دلیل مجاورت با صدا و سیما  به "آوا"، بوستان 
واقع درخیابان راستی ۲ به دلیل مجاورت با ستاد بحران 
نام  به  آزاده ۱۸  واقع در خیابان  بوستان  "بیداری"،  به 
قدیمی این منطقه یعنی "نیکی"، بوستان خطی واقع 
در خیابان شهید فالحی ۲ به دلیل مجاورت با شهرک 
در  واقع  خطی  بوستان  "دری��ا"،  نام  به  دریایی  نیروی 
نام"پرستو" و بوستان واقع  به  خیابان شهید فالحی ۴ 
درخیابان آزادی ۱0۳ به نام "سپیدار"، محلی بی  نام واقع 
در خیابان شهید فالحی ۲/۴ به نام "حمزه"و بر اساس 
سالن های  از  سالن  یک    ۲۵۵0۳۲/۲۱ شماره  الیحه 
مجموعه ورزشی بهشت در منطقه ۴ مشهد به یادشهید 
در  واقع  خطی  بوستان  ایزدی"،  جواد  ورزشکار"شهید 
حد فاصل شهرک شهید رجایی و شهرک شهید باهنر 
مشهد به نام "زندگی" و همچنین بوستان تازه تاسیس 
واقع در محله انصار به نام "امید" و باغ گیاه شناسی به 
عنوان اولین باغ گیاه شناسی در کالنشهرمشهد، به نام 

"باغ گیاه شناسی مشهد" نام گرفتند. 
از  خدمات  بهای  دری��اف��ت  مجوز  الیحه  تصویب 
پرونده های مطرح در کمیسیون ماده 77 شهرداری از 
سوی مودیان، از دیگر مصوبات نشست علنی پنجاه و 

ششم اعضای شورای اسالمی شهر مشهد بود.
در این جلسه مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان 
در  شهرنشین  جمعیت  درصد   7۶ به  اشاره  با  رضوی 
استان خراسان رضوی، اظهار داشت: تشکیل تیم های 
دوام ثامن با ۵۶00 نفر آموزش دیده به عنوان داوطلبان 
سوانح   و  ح��وادث  در  حضور  ب��رای  مشهد  شهرداری 
حال  در  گفت:  احمدی  مجتبی  دارد.سید  آمادگی 
حاضر هیچ قانونی برای پیشگیری از سوانح و از سال 
۹۳ قانونی برای تشکیل مدیریت بحران نداریم. ۱۲.۵ 
کل  در  مردمی  کمک های  صندوق های  کل  از  درصد 
کشور برای سیل زدگان در استان ما قرار دارد. تاکنون 
صندوق های  از  نقدی  کمک های  تومان  میلیون   ۸۴۳
استان برای کمک به سیل زدگان جمع آوری شده که ۶0 

درصد این رقم متعلق به مردم مشهد است.
پایگاه   ۱۵0 مجموع  از  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
 ۱0 تاکنون  استان  در  مردمی  کمک های  جمع آوری 
و  لرستان  به  محموله   ۱۱ گلستان،  استان  به  محموله 
به استان خوزستان ارسال  یک محموله کمک مردمی 

شده است.
رئیس شورا وشهردار مشهد عضو داوطلب هالل احمر
در ادامه شهردار مشهد و رئیس شورای اسالمی شهر 
صورت  به  مشهد  شهر  شورای  علنی  صحن  در  مشهد 
افتخاری به عنوان عضو جمعیت داوطلبان هالل احمر 

استان معرفی شدند.

در پنجاه و ششمین جلسه علنی شورای شهر مشهد تصویب شد

کمک 40 میلیارد ریالی شهرداری به سیل زدگان 
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فدراسیون فوتبال به رغم گذشت چند ماه از رفتن »کارلوس 
ملی  تیم  سرمربیگری  ب��رای  را  گزینه ای  هنوز  ک��ی روش« 
بزرگساالن معرفی نکرده است. با این حال، نام های متعددی 
برای سکانداری تیم ملی مطرح شده که آخرین آن ها مهاجم 

سابق و مربی نام آشنای آلمانی است.
به گزارش ایرنا، برای دوره ای حدودا هشت ساله کی روش 
پرتغالی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود؛ مربی ای که از 
پر  تا استعفای  ورود در سال ۱۳۹0  همان نخستین روزهای 
نیمه نهایی جام  از شکست در مرحله  حرف و حدیثش پس 
زیادی  انتقادات  آماج  خورد،  رقم  پارسال  که  آسیا  ملت های 

بود. 
کی روش در این سال ها طرفدارانی پر و پا قرص هم داشت؛ 
موافقانی که از کالس کاری و مدیریتی او سخن گفته و تمامی 
هزینه های وی را سرمایه گذاری برای پیشرفت فوتبال ایران 
اما  مخالفانش  می دانستند.  حرفه ای  فوتبال  یک  سمت  به 
جدای از نقد رفتاری، پول های خرج شده برای وی را چونان 

سرمایه هایی برباد رفته می دیدند. 
به رغم تمامی این حرف و حدیث ها اکنون چند ماه از رفتن 
بدون  همچنان  ایران  فوتبال  ملی  تیم  اما  می گذرد  کی روش 

سرمربی و در وضعیتی بالتکلیفی قرار دارد. 
شایعاتی  و  اظهارنظرها  کی روش،  استعفای  روز  همان  از 
زیادی در مورد گزینه احتمالی سرمربیگری تیم ملی فوتبال 
بحث  چندگاهی  از  هر  که  بزرگی  اسامی  می شد؛  مطرح 
میان  در  می شد.  تمام  سرعت  به  و  مطرح  آنان  با  مذاکره 
جدیدترین گزینه ها نام »یورگن کلینزمن« به چشم می خورد؛ 
کلینزمن  آلمان.  فوتبال  ملی  تیم  سابق  سرمربی  و  مهاجم 
مربیگری  کشور  آن  در  و  است  آمریکا  ساکن   ۲0۱۱ سال  از 

می کند. 
اکنون باید در انتظار تعیین سرمربی تیم ملی فوتبال و این 

ایاالت متحده  از تیم ملی  آیا واقعا کلینزمن تصمیم دارد  که 
جدا شده و به ایران بیاید، بنشینیم و ببینیم که این بار این 
داستان جدی است یا این اسم هم در کنار اسامی بزرگی که 
در این مدت مطرح و به سرعت فراموش شدند، قرار می گیرد؟ 

شرایطی که فوتبال قربانی آن است 
»داوود فنایی« )متولد ۱۳۵۴( بازیکن سابق تیم پرسپولیس 
و مربی کنونی دروازبانان تیم »پدیده« مشهد در همین زمینه 
در گفت وگو با ایرنا بیان داشت: بعد از این هشت سالی که 
هدف  فدراسیون،  دیدگاه  ببینیم  باید  بودند  کی روش  آقای 
چه  و  برسند  کجا  به  می خواهند  و  چیست  اندازش  چشم  و 
فدراسیون  سیاست  نمی دانم  بیافتد.  می خواهد  اتفاقاتی 
پای  باید  اما  کنند،  کار  چه  می خواهند  و  است  چیزی  چه 
تا  بنشینیم  رسانه  اصحاب  و  فدراسیون  رئیس  صحبت های 
آقای کی روش چه دستاوردهایی  این هشت سال  در  ببینیم 

داشته اند و چه اتفاقاتی افتاده است. 
وی افزود: با امکانات و شرایط فعلی که داریم، ضعف هایی 
در یک سری امکانات سخت افزاری و هم بحث های فکری و 
مثال مشکالت  افزاری  در بحث سخت  دارد.  مدیریتی وجود 
روال  همین  هم  باشگاه هایمان  در  متاسفانه  که  است  زمین 
برقرار است و در تیم ملی هم اگر دقت کرده باشید در هشت 
سال گذشته، با این همه فشاری که کی روش آورد، فقط یک 
زمین کمپ را توانستند با استاندارد بین المللی همراه کنند. 
در صورتی که همه مربیان، فرقی نمی کند چه باشگاهی و چه 

تیم ملی، باید از چنین امکاناتی برخوردار باشند. 
»اکثر باشگاه های ما امروز مساله مالی دارند و من شنیده ام 
مسائل  این  همه  و  است  کرده  شکایت  ک��ی روش  آقای  که 

شرایط را بدتر می کنند«.
فنایی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط موجود، 
داخلی،  مربی  یا  می داند  محتمل  را  خارجی  مربی  انتخاب 

داخلی  مربی  بگوییم  نمی شود  برهه  این  در  نظرم  به  گفت: 
بهتر است یا خارجی. اگر مربی خارجی بخواهیم قطعا باید 
و  بگیرد  نظر  در  برایش  فوتبال  فدراسیون  را  سنگینی  هزینه 
که  هرکس  هم  داخلی  مربی  دیگر  جهت  از  کند.  خرج  دالر 
بیاید من فکر می کنم که خیلی به مشکل برخورد کند چرا که 

خیلی از مسائل حل شده نیست. 
و یک تصمیم  بنشینند  بزرگترها و صاحبنظران  باید  »واقعا 
سطح  در  دارند  دنیا  در  امروز  بگیرند.  ملی  تیم  برای  درست 
فیفا دی بازی می کنند، در صورتی که تیم ملی ما و بی کس و 
کار شده است و روسای فدراسیون هم دائم مصاحبه می کنند 
که مربی تیم ملی فوتبال به زودی اعالم می شود. فکر می کنم 
امیدوارم  و  فوتبال ضربه می خورد  روند،  این  از  نهایت  در  که 

بتوانند با خرد جمعی تصمیمی درست بگیرند«.
قیاس مربی وطنی و خارجی 

دروازبان سابق تیم فوتبال پرسپولیس که پنج بازی ملی هم 
بهینه سرمربی  انتخاب  کارنامه دارد، در خصوص شرایط  در 
خاطر نشان کرد: شما وقتی بخواهید مربی خوبی بیاورید که 
به لحاظ فنی قوی باشد، قطعا قیمتی که باید پرداخت کنید 
بگذارید  را  باید مربی ای  باال است. در سطح ملی  هم بسیار 
تجربه  لحاظ  به  هم  و  باشد  داشته  زیادی  کاریزمای  هم  که 
خیلی قوی باشد و بتواند چیدمان قدرتمندی برقرار کند و از 

بازیکنان شناخت خوبی داشته باشد. 
»مربی تیم ملی باید کسی باشد که از نظر دانش فنی و از 
همه ُبعد مطلوب باشد. االن ببینید کشورهای عربی و حوزه 
بحث  و  می کنند  استخدام  را  مربیان  بهترین  فارس  خلیج 
مربیان کاربلد در آنجا خیلی مطرح است و اینها متاسفانه در 

کشور ما هیچ وقت رعایت نمی شود«.
وی افزود: مربی ایرانی از نظر من هیچ کم و کسری نسبت 

به مربی خارجی ندارد. دغدغه مربی ایرانی هم مانند مربی 
خارجی، زمین و پول و امکانات است. در صورتی که متاسفانه 
مربی  وقتی  می دانیم.  شایسته  بیشتر  را  خارجی  مربی  ما 
خارجی از خارج می آید و مثال می گوید زمین ایراد دارد همه 
می گویند درست می گوید در صورتی که مربی ایرانی هم همه 

این چیزها را می فهمد.
چرا تاکنون سرمربی انتخاب نشده است؟ 

آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  پدیده  تیم  دروازبانان  مربی 
با آمدن مربی جدید باید شاکله و ساختار تیم ملی را به هم 
ایجاد  ما  تیم  برای  ساختاری  کی روش  آقای  گفت:  ریخت، 
نکرده و اصال کار خاصی نکرده است. ما فقط دوبار به جام 
جهانی رفته ایم و هیچ دستاوردی در جام ملت ها نداشته ایم 
از گروهمان به جام جهانی صعود کنیم.  اینکه بخواهیم  جز 
درست است که عملکرد نسبتا خوبی داشته ایم اما با مربیان 
دیگر هم این نتایج به دست آمده است. ما با مربی ایرانی هم 
در جام جهانی برده ایم. وقتی برای کی روش آن همه هزینه 
کردیم، بایستی دستاوردهای بهتری می داشتیم که نداشتیم. 
ایرانی و خارجی توفیری ندارد و  به نظرم در این برهه مربی 
مربی ایرانی هیچ کم و کسری نسبت به مربی خارجی ندارد.

را  جهانی  جام  مقدماتی  ما  داشت:  بیان  خاتمه  در  فنایی 
در  فدراسیون  در  اتفاقی  زودتر  هرچه  باید  و  داریم  رو  پیش 
مورد وضعیت و انتخاب مربی تیم ملی بیافتد. من نمی دانم 
فدراسیون االن معطل چه چیزی است و آیا منتظرند که لیگ 
یورگن  از  االن  مثال  کنند؟  انتخاب  را  مربی  بعد  شود  تمام 
نمی توانم  من  و  را  دیگر  گزینه هایی  یا  برده اند  نام  کلینزمن 
پیش بینی کنم که چه اتفاق خواهد افتاد و باید منتظر ماند 
و دید. اما دلیل این معطل کردن به نظرم سو مدیریت و عدم 
از  بعد  که  و احساس می کنم  فدراسیون است  در  هماهنگی 

کی روش مانده اند که چه کسی را جای او بگذارند.

کوتاه از ورزش استان
زاهدی فرد، قاضی دیدار پدیده شهرخودرو 

و نساجی مازندران
محمدحسین زاهدی فرد، قضاوت دیدار پدیده شهرخودرو 

و نساجی مازندران را برعهده خواهدداشت.
تیم فوتبال پدیده شهرخودرو از ساعت ۱۶ روز جمعه در 
ورزشگاه وطنی قائمشهر به مصاف نساجی می رود. صبح 
کشورمان،  فوتبال  فدراسیون  داوران  کمیته  گذشته،  روز 
کرد.بر  اعالم  را  فوتبال  برتر  لیگ  این هفته  داوران  اسامی 
اساس اعالم این کمیته، محمدحسین زاهدی فرد، وظیفه 
را  مازندران  نساجی  و  شهرخودرو  پدیده  دی��دار  قضاوت 
برعهده خواهدداشت. علی میرزابیگی و عسگر محمدی، 
کمک های وی خواهندبود و رضا مهدوی و محمدباقر پورباقر 
پورحیدری،  خواهندبود.عباس  اضافی  داوران  کمک  نیز 
داور چهارم این دیدار است و محمود رفیعی، ناظر بر عملکرد 

داوران خواهدبود.

به  اهلل وردی  وعلی  خواجه زاده  دعوت 
اردوی تیم ملی بسکتبال سه نفره

نوید خواجه زاده و علی الله وردی از تیم آویژه صنعت پارسا 
به اردوی تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران دعوت شدند.به 
گزارش ایسنا، لیست دعوت شدگان به تیم ملی بسکتبال سه 
نفره آقایان که از امروز ۲۶ فروردین تا ۴ اردیبشهت در سالن 
بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی و زیر نظر محمد کسایی پور 

برگزار می شود، اعالم شد.
از  ت��ن  دو  ن��ام  ش���ده،  دع���وت  بازیکن   ۱۶ میان  در 
می شود.  دیده  پارسا  صنعت  آویژه  تیم  بسکتبالیست های 
نوید خواجه زاده بازیکن مشهدی تیم آویژه و علی الله وردی 

به اردوی تیم بسکتبال سه نفره دعوت شدند.
اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو عبارت است از:

دانیال تحویلیان، امیررضا دری، امیر حسین آذری، امیر 
صدیقی، محمد اجاقی، شایان پورکاوه، ابراهیم بیگی، نوید 
خواجه زاده، شاهین مقدم، مهدی هلیچی، محسن عابدی، 
آقاباقری،  یاراحمدی، عباس  امیر حسین  وحید اسالمی، 

علی الله وردی و رضا نادری

ششم  و  بیست  هفته  محرومان  اسامی  اعالم 
لیگ برتر

کمیته مسابقات اسامی محرومان هفته بیست و ششم 
لیگ برتر را اعالم کرد.اسامی محرومان به شرح زیر است:

ایوب کالنتری، میثم شاه مکوندزاده استقالل خوزستان
محمدحسین   / جم  جنوبی  پ��ارس  صالحی  ابراهیم 

مرادمند  پدیده مشهد /مسلم مجدمی صنعت نفت آبادان
فوالد  جعفری  فرزاد  مریدی،  سینا  مسی،  اریک  رافایل 

خوزستان /علی غالمرضا پور سرکره  نفت مسجدسلیمان
آقایی پور سپیدرود رشت /مسابقات هفته بیست  جواد 
و  آغاز می شود  فروردین ۹۸  روز چهارشنبه ۲۸  از  و ششم 
محمدحسین مرادمند بازیکن پدیده قادر به همراهی این 

تیم نخواهد بود.

گزارشخبر مربی تیم ملی فوتبال به چه زبانی سخن خواهد گفت؟

ارس��ال  با  نساجی  باشگاه 
نامه ای به سازمان لیگ با تغییر 
زمان مسابقه هفته بیست و ششم 

برابر پدیده خراسان مخالفت کرد.
نساجی در هفته بیست و ششم روز جمعه در قائمشهر 
خبر  رابطه  همین  در  است.  خراسان  پدیده  تیم  میزبان 
رسید که سازمان لیگ درخواست تغییر زمان این بازی 
از ۱۹ به ۱۶ داده که این باشگاه با ارسال نامه ای با این 
مالک  امضای  به  که  نامه  این  در  موضوع مخالفت کرد. 

نساجی رسیده آمده است:
باشگاه  به  لیگ  سازمان  از  نامه ای  پیش  ساعتی 
با  بود  شده  درج  آن  طی  که  رسید  مازندران  نساجی 
موافقت باشگاه نساجی مازندران بازی مقابل تیم پدیده 
شهرخودرو از ساعت ۱۹ به ساعت ۱۶ روز جمعه منتقل 

نامه ای  این  از  این در حالی است که پیش  شده است. 
این  و  نشده  ارسال  نساجی  باشگاه  به  خصوص  این  در 

باشگاه موافقتی با تغییر زمان بازی نداشته است.
در همین راستا دقایقی پیش نامه ای از سوی قائم مقام 
و  اعتراض  مراتب  و  ارس��ال  لیگ  سازمان  به  باشگاه 
بازی  تغییر ساعت  با  مازندران  باشگاه نساجی  مخالفت 

به اطالع ریاست سازمان لیگ رسید.
گرفتن  درنظر  با  لیگ  محترم  سازمان  داری��م  امید 
بازی  ساعت  مازندران،  نساجی  باشگاه  میزبانی  حق 
در تصمیمات  و الاقل  برگردانده  به همان ساعت ۱۹  را 
میان  به  را  مازندران  نساجی  باشگاه  پای  خود  یکسویه 
بازی  ساعت  تغییر  از  اطالعی  باشگاه  این  چون  نکشد 
نداشته و متعاقب آن نمی توانست با مسئله ای که نسبت 

به آن آگاهی ندارد موافقت کند.

کشتی  ه��ی��ئ��ت  رئ���ی���س 
خ���راس���ان رض�����وی گ��ف��ت: 
ای��ن  ن���وج���وان  گ��ی��ران  کشتی 
'جام  آزاد  کشتی  المللی  بین  رقابت های  در  استان 
بدست  برنز  یک  و  نقره  مدال  یک  ترکیه   پیروزی' 

آوردند.
دوشنبه  ریاضی  مسعود  سید  ایرنا،  گ��زارش  به 
افزود: امیرحسین متقی در وزن ۶۵ کیلو گرم مدال 
نقره و مصطفی طغانی در وزن ۱۱0 کیلوگرم مدال 
بر  را  ترکیه  پیروزی  جام  بین المللی  مسابقات  برنز 

گردن آویختند.
وی ادامه داد: متقی حریفانی از ترکیه، قزاقستان 
و در  فینال شد  و راهی  را شکست داد  و گرجستان 
دیدار نهایی با شکست از کشتی گیر کشور میزبان 

به مدال نقره دست یافت.
داد:  ادامه  رضوی  خراسان  کشتی  هیات  رئیس 
طغانی هم در مسابقه نخست خود حریفی از کشور 
گرجستان را مغلوب کرد و در دور دوم مغلوب ساالر 
حبیبی کشتی گیری از ایران شد. وی در دیدار رده 
صاحب  و  کرد  مغلوب  را  ترکیه  کشور  نماینده  بندی 

مدال برنز شد.
۱۳ هزار کشتی گیر فرنگی و آزاد رده های مختلف 

سنی در استان خراسان رضوی فعالیت می کنند.
ترکیه  پیروزی'  'جام  کشتی  المللی  بین  مسابقات 
ترکیه  آنتالیای  شهر  در  ماه  فروردین   ۲۵ تا   ۲۲ که 
این  در  ایران  نوجوانان  آزاد  کشتی  تیم  شد.  برگزار 
نایب  نوجوانان  فرنگی  تیم  و  قهرمان  مسابقات 

قهرمان شد.

اب��راز  با  سایپا  چپ  وینگر 
پیروزی  حفظ  عدم  از  تاسف 
اعالم داشت که کرنر او مستقیما 
وارد دروازه پرسپولیس شده و به کسی اصابت نکرده 

است .
از هفته  بیست  دیدار دو تیم پرسپولیس و سایپا 
با نتیجه سه بر  و پنجم لیگ برتر دریک بازی پرگل 
احتمال  تا  رسید  اتمام  به  پوشان  سرخ  سود  به  دو 

قهرمانی این تیم هرچه بیشتر شود .
وینگر  عباسیان  معین  دی��دار  این  پایان  از  پس 
چپ پای تیم فوتبال سایپا در خصوص شرایط بازی 
گفت :»ما توانستیم گل اول را به ثمر برسانیم ولی 
متاسفانه موفق نشدیم تا برد خود را حفظ کنیم اما 
همه تالش خود را به کار بستیم اما در نهایت بازی 

را واگذار کردیم.«
ه���واداران  اع��ت��راض  و  داوری  خصوص  در  وی 
بودند  معترض  داوری  به  نسبت  که  پرسپولیس 
باشد  برعکس  کنم  م��ی  فکر  داش���ت:»  اظ��ه��ار 
ما  اس��ت  معترض  داوری  ب��ه  باید  ک��ه  تیم  آن   و 

هستیم. 
داور  و  شد  بلند  آرمان  که  بود  اول  نیمه  کنم  فکر 
را  داوری  قضاوت  اما  کرد،  اعالم  را  او  هند  خطای 

واگذار می کنم به کارشناسان.«
آن  از  قبل   « گفت:  هم  گل  خصوص  در  وی 
چوب  چهار  سمت  به  مستقیم  گفت  دای��ی  علی 
من  و  باشد  خ���ورده  کسی  ب��ه  نکنم  فکر  و  ب��زن 
شده  ثبت  کسی  چه  ن��ام  به  که  ن��دارم   اطالعی 

است «

 عباسیان: فکر می کنم گل را من به ثمر رساندم کشتی گیران خراسانی مدال های بین المللی کسب کردند مخالفت نساجی با تغییر زمان بازی با پدیده

صداوسیما عادل نیست که عادل بخواهد

سازمان صداوسیما عادل نیست که عادل بخواهد. البته 
که عادل فردوسی پور همچنان در این سازمان هست، اما 
از »متن« به »حاشیه« رفته. فقط برای اینکه دیده نشود یا 
کمتر دیده شود که مخاطبان فوتبال دوست از لذت تماشای 
کم نقض اش  و  درخشان  بازی های  گزارش   و   ۹0 برنامه 
محروم شوند. آن هم درست در چنین شرایطی و حاال که 
مردم از بحران اقتصادی طاقت فرسای سال ۹7 عبور کرده 
و در شروع سال ۹۸ تصور روشنی از دخل وخرج های خود 
تلویزیون ۲0 سال  برنامه  ُپربیننده ترین  ندارند.برنامه ۹0 
خود را در صدر نگه داشت و حتی با برنامه های ُپربیننده ای 
مانند خندوانه و دورهمی جایگاهش را از دست نداد. حاال 
برنامه های  متنوع  و  متعدد  برنامه های  از  عمومی  اقبال 
شبکه نسیم بیشتر شده و مدیر جواِن شبکه ۳ تالش کرده 
برای  برنده باش، عصر جدید و ستاره ساز راهی  برنامه  با 

جذب مخاطب پیدا کند.
همین سه برنامه ُپر از چهره های مشهور است که اگر 
ستاره شدند یا بودند، در مدیوم تلویزیون نبوده اما عادل 
فردوسی پور که خود را فرزند رسانه ملی می داند، ستاره 
سیاست های  در  که  ورشکسته  تلویزیوِن  بود.  تلویزیون 
کلی سازمان نشان می دهد برای درآمدزایی دست به هر 
کاری می زند، آیا ستاره هایی در حوزه های سینما، ورزش 
اگر  است؟  انداخته  خود  تور  در  سادگی  به  موسیقی  و 
صرفا انگیزه مالی قابل توجه نبود، امثال گلزار، حیایی 
داشته  نقشی  برنامه هایی  چنین  در  بودند  حاضر  و... 
باشند؟ فردوسی پور اما برنامه ۹0 را با تمام نامالیمتی ها، 
کارشکنی ها، اتهام های بی اساس و... به عرش رساند و 
باوجود اندک انتقادهای به جا از برنامه دو دهه در عرض 
نگه داشت؛ آن هم با کمترین هزینه و البته با سودآوری 
از  ُپر  و  مسموم  فضای  در  سه.فردوسی پور  شبکه  برای 
فساد فوتبال ایران در این سال ها هیچ گاه دستش آلود 
یک  شخص،  یک  منافع  گرفتن  نظر  در  ب��دون  و  نشد 
با صراحت  ورزش  وزارت  و  فوتبال  یا فدراسیون  باشگاه 
در  که  بود  عادل  قدری  به  او  کرد.  اجرا  را  کالم ۹0  در 
مراسم تودیع اصغر پورمحمدی، مدیر سابق شبکه سه 
درباره او چنین گفت: »من خیلی ایشان را اذیت کردم، 
ایشان هم من را گاهی اذیت می کرد. اما القل دیگر از 
حاال دوشنبه ها از پیش لرزه ها و پس لرزه های برنامه ما 
صدر  سعه  و  باال  ظرفیت  پورمحمدی  هستند.«  راحت 
فروغِی  اما  می دانست،  را   »۹0 »برنامه  ارزش  و  داشت 
داد.  نشان  را  خود  ظرفیت  فردوسی پور  حذف  با  جوان 
حاال مدیر شبکه سه و رئیس صداوسیما آسوده بخوابند، 
بدون در نظر گرفتن از دست رفتِن سرمایه ای چون عادل 

فرودسی پور. 

یادداشت

رضوی  خراسان  هندبال  هیئت  از  خوش  خبرهای 
استان  هندبال  هیئت  رئیس  گویا  رسد.  می  گوش  به 
به  و  شهر  ش��ورای  با  آینده  روز  چند  طی  را  مذاکراتی 
خصوص شهردار مشهد دنبال خواهد کرد و نظر آنان را 

برای حمایت از هیئت جلب خواهد کرد. 
و  گفت  در  رض��وی  خراسان  هندبال  هیئت  رئیس 
گوی اختصاصی در این باره به خبرنگار »صبح امروز« 
خصوص  به  و  شهر  شورای  حمایت های  و  برنامه ها  از 
لیگ های  مسابقات  در  حضور  برای  مشهد  شهرداری 

هندبال کشور خبر داد.  
با مسئوالن  که  ریزی  برنامه  افزود: طی  زارعی  جواد 
شورای شهر و به خصوص شهرداری برگزار خواهیم کرد 
نحوه حمایت ها و همکاری بررسی خواهد شد و بزودی 

خبرهای خوشی را در هیئت هندبال خواهید شنید.  
سوی  از  که  حمایت هایی  با  امیدواریم  اف��زود:  وی 
مسئوالن شورای شهر از ورزش قهرمانی و همگانی شده 
منسجم  تیمی  گذشته  سال های  مانند  بتوانیم  است 
را  برتر در سال ۹۸  و حضوری فعال در مسابقات لیگ 

دنبال کنیم.  
خراسان  هندبال  هیئت  موفق  کارنامه  درب��اره  وی 
کشور  هندبال  مهد  خراسان رضوي  شد:  یادآور  رضوی 
فعالیت های  و  عملکرد  برحسب  که   طوری  به  است، 
به عنوان دومین هیئت هندبال  هیئت هندبال استان 
در  سال ها  همچنین  و  است  شده  شناخته  کشور  برتر 
و  بزرگساالن  جوانان،  سطح  در  کشور  قهرمانی  کورس 
ناراحت کننده  پیشکسوتان سرآمد بوده است و خیلی 

است که این افتخارات نادیده گرفته شود. 
وی خاطر نشان کرد: هندبال خراسان رضوی در کشور 
جایگاه ویژه ای دارد و اگر منابع مالی و حمایتی فراهم 
شود می توانیم حتی دو تیم قوی و جوان را برای حضور 
در  مسابقات لیگ برتر آماده کنیم و افتخارات  گذشته 
لیگ های  در  حاضر  حال  تیم های  از  را  استان  هندبال 
کشور پس بگیریم.  وی با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل 
هیئت گفت:هیئت باید از ظرفیت تمامی خانواده رشته 
حوزه خود استفاده کند و مهمترین اصل در این حوزه 

استفاده از تجربیات پیشکسوتان است. 
وي برگزاري مسابقات منظم در رده هاي مختلف سني 
در سطح استان، اعزام نمایندگان استان جهت شرکت در 
مسابقات قهرماني کشور، برگزاري کالس هاي آموزشي 

هندبال  تیم های  از  حمایت  و  شهرستان ها  سطح  در 
هندبال  هیئت  مدت  بلند  اه��داف  جمله  از  را  بانوان 

خراسان رضوی در سال ۹۸ ذکر کرد. 
از  شد:یکی  ی��ادآور  استان  هندبال  هیئت  رئیس 
و  است  مالی  منابع  کمبود  هیئت  مشکالت  مهمترین 
امیدواریم با مذاکراتی که با شورای شهر برگزار خواهیم 
کرد با پیشنهادات هیئت موافقت شود. ما باید افرادی 
را پرورش دهیم تا بتوانند در زمان سخت هم نام هندبال 

استان را زنده نگه دارند. 
هندبال  هیئت  آیا  که  س��وال  این  به  پاسخ  در  وی 
خراسان رضوی سالن اختصاصی در اختیار دارد؟ گفت: 
این هیئت در گذشته سالنی با عنوان »تاالر اختصاصی 
هندبال استاد محمدیان« با نام گذاری توسط اداره کل 

ورزش و جوانان در اختیار داشته که به بخش خصوصی 
و  تیم ها  اعزام  اجاره،  درآمد هیئت صرف  و  واگذار شد 

حوزه آموزش می شود.  
بازیکنان  اخذ  درخواست  دلیل  به  دیگر  سوی  از 
سایر  تیم های  توسط  خراسان رضوی  هندبال  شایسته 
استان ها، کمبود بودجه، حمایت کم از سوی مسئوالن 
جدی  حضور  عدم  اسپانسر،  وجود  عدم  همچنین  و 
را  در حفظ  این هیئت  ناتوانی  برتر  لیگ  در مسابقات 
۲سال  طی  رضوی  خراسان  برای  ملی  رده   بازیکنان 

گذشته رقم زد. 
در  که  بضاعتی  به  توجه  با  کرد:  نشان  خاطر  زارعی 
هیئت داشتیم از جمله اقداماتی که در هیئت طی سال 
گذشته  صورت گرفت می توان به برگزاری کالس داوری 
اردیبهشت ماه،  در  امام رضا)ع(  دانشگاه  در  سه  درجه 
فروردین ماه،  در  سه  درجه  داوری  کالس های  برپایی 
تشکیل کالس  مربی گری درجه سه در دانشگاه بینالود 
در مردادماه و همچنین برگزاری ۴ دوره کارگاه طب در 
مجموعه دانشگاه فردوسی مشهد در آبان و آذرماه اشاره 
کرد. رئیس هیئت هندبال استان درباره آمار ورزشکاران 
سازمان یافته در هیئت نیز گفت: آمار دقیقی از تعداد 
هیئت  اما  نبوده  دسترس  در  سازمان یافته  ورزشکاران 
هندبال خراسان رضوی طی سال های گذشته دو باشگاه 
فعال با کسب مقام های اول و دوم لیگ کشوری توسط 
ورزشکاران  بهترین  و  داشته  دست  در  باشگاه  دو  این 

هیئت در این دو باشگاه حضور داشتند. 
وجود  با  شایستگی  علیرغم  مشهد  هندبال  هیئت 
با تالش  تالش مستمر در سوپر لیگ شرکت نکرد، اما 
از  بخش خصوصی نمایندگان تیم های هندبال استان 
در بخش  از سبزوار  و  بانوان  در بخش  و شاندیز  طرقبه 

آقایان به مسابقات لیگ اعزام شد.

در گفت و گوی اختصاصی »صبح امروز« با رئیس هیئت هندبال خراسان رضوی مطرح شد

 هندبال خراسان در حال بازگشت به روزهای اوج
محمود موالیی

باشگاه های  جام  بال  پینت  مسابقات  دوره  نخستین 
خراسان رضوی به میزبانی مشهد برگزار می شود. 

مسئول برگزاری نخستین دوره مسابقات باشگاه های 
گفت:  مطلب  این  بیان  با  رضوی  خراسان  بال  پینت 
مسابقات پینت بال قهرمانی باشگاه های خراسان رضوی 
ارتش  روز  گرامیداشت  ماه   فروردین   ۲۹ مناسبت  به 
یوسف  می شود.سید  برگزار  مشهدمقدس  میزبانی  به 
باشگاه های  بال  پینت  مسابقات  افزود:  شریعتمداری 
خراسان رضوی ویژه آقایان در سطح مبتدی و غیر حرفه ای 
در دو دسته تک نفره و دونفره برگزار می شود که البته به 

منظور ایجاد شور و نشاط بیشتر و همچنین استعدادیابی 
بازیکنان حرفه ای مجاز به شرکت در مسابقات نیستند 
در  کنندگان  شرکت  و  بازیکنان  حمایت  برای  صرفا  و 
مسابقات می توانند حضور داشته باشند.  وی از برگزاری 
مسابقات پینت بال ویژه بانوان نیز خبر داد و گفت: در 
حال رایزنی و برنامه ریزی برای برگزاری مسابقات پینت 
بال ویژه بانوان نیز هستیم.  شریعتمداری از پینت بال 
به عنوان یک تفریح گروهی در کنار دوستان و خانواده 
و  کرد  یاد  پرتحرک  ورزشی  و  انگیز   هیجان  تجربه ای  و 
گفت: در این دوره از مسابقات بازیکنان مجاز به داشتن 
یک مخزن پرگلوله، یک عدد پاد گلوله و لودر الکترونیک  

این  در  نشان کرد:  زمین هستند. وی خاطر  در داخل 
نیشابور،  شهرستان های  از  تیم هایی  مسابقات  از  دوره 
سبزوار، طرقبه و شاندیز، مشهد، قوچان، تربت حیدریه، 
تربت جام، شیروان و گناباد به خاطر دارا بودن باشگاه های 
فعال حضور خواهند داشت. مسئول برگزاری مسابقات 
با اشاره به این که قوانین و مقررات برگزاری مسابقات به 
انجام رقابت ها اعالم می شود  از  صورت شفاهی قبل 
یادآور شد: در این رقابت ها هر باشگاه می تواند ۳تیم 
اظهار  شریعتمداری  کند  اعزام  مسابقات  به  را  ۵نفره 
داشت: در این مسابقات باشگاه ها باید اقالم مورد نیاز 
بازیکنان خود را از جمله  لباس، ماسک، مارکر، کپسول، 

هاپر، زانو و آرنج بند، اتک، پاد گلوله، توپ پینت بال و 
کفش ورزشی برای بازیکنان تهیه کنند. همچنین ارائه 
ورزشی  بیمه  کارت  همراه  به  باشگاه ها  از  نامه  معرفی 
برای شرکت کنندگان الزامی است. وی با اشاره به اینکه 
نخستین دوره مسابقات جام باشگاه های پینت بال استان 
در مجموعه ورزشی ارتش در خیابان فاطمی بلوار فالحی 
به میزبانی کلوپ مستر پینت بال مشهد از ساعت ۹ صبح 
برگزار می شود، گفت: بعد از پایان ثبت نام تیم ها که از 
۲۶فروردین ماه آغاز شده است با قرعه کشی و گروه بندی 
به صورت رسمی ۲۹ فروردین ماه هم  تیم ها مسابقات 

زمان با فرا رسیدن روز ارتش  برگزار می شود. 

مشهد مقدس میزبان نخستین دوره مسابقات پینت بال استان شد
سرویس ورزش 

 این هیئت در گذشته سالنی با عنوان »تاالر اختصاصی هندبال استاد محمدیان« با نام گذاری 
توسط اداره کل ورزش و جوانان در اختیار داشته که به بخش خصوصی واگذار شد و درآمد 

هیئت صرف اجاره، اعزام تیم ها و حوزه آموزش می شود
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معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو   
مجلس: مردم خودرو نخرند

و  صنایع  کمیسیون  عضو  منصوری  محمدرضا 
معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره به افزایش 
علی رغم  گفت:  اخیر،  روز های  در  خودرو  قیمت 
اینکه قیمت خودرو های داخلی ارتباطی با نرخ ارز 
چهارچرخ ها  قیمت  ارزی  نوسانات  با  اما  ندارند، 
نیز افزایش و کاهش پیدا می کند و از آنجایی که 
دالر در روز های اخیر افزایش قیمت داشت گرانی 
ادامه  نبود.منصوری  انتظار  از  دور  نیز  خ��ودرو 
خودرو  قیمت  کاهش  برای  راهکار  بهترین  داد: 
است.  خرید  از  مردم  خودداری  یا  عرضه  افزایش 
وی تصریح کرد: وقوع سیل باعث شده تا دالالن 
و سوء استفاده گران زیر سایه بی توجهی و غفلت 
فراهم  را  خودرو  قیمت  افزایش  زمینه  مسئوالن 
در  نوروز  تعطیلی  از  پس  ساله  هر  که  چرا  کنند 
فروردین و اردیبهشت ماه بازار خودرو کساد شده 
و تقاضا کاهش پیدا می کند در این شرایط دلیلی 

برای گرانی خودرو وجود ندارد.
اسامی  فهرست  از  کوروش  نام  حذف   

ثبت احوال تکذیب شد
مضمون:  این  یا  شد  منتشر  خبری  امروز  صبح 
سامانه  مجاز  نام های  فهرست  از  ک��وروش  ن��ام 
سخنگوی  پیشتر  است.  شده  حذف  احوال  ثبت 
سازمان ثبت احوال کشور با تاکید براینکه لیستی 
انتخاب  از  نداریم  ممنوعه  اسامی  عنوان  تحت 
برای  داری��وش"  "محمد  و  ک��وروش"  "محمد  نام 
پسران خبر داده بود. ساعتی بعد، اما ثبت احوال 
هویتی  اسناد  کل  مدیر  کرد.  تکذب  را  خبر  این 
بر  مبنی  شایعه   گونه  هر  اح��وال،  ثبت  سازمان 
»کورش«  یا  »کوروش«  نام  انتخاب  شدن  ممنوع 
را رد کرد. اسدالله پارسامهر  در مصاحبه تلفنی با 
انتخاب نام کوروش  خبرگزاری صداوسیما گفت: 
نام  و  نام  کتاب  در  و  ن��دارد  مانعی  و  منع  هیچ 
معنای  و  کوروش  نام  احوال  ثبت  سازمان  گزینی 
افزود:  وی  است.  آمده  نویسان  تاریخ  قول  از  آن 
دفاتر  از  یکی  به  مراجعه  با  می توانند  شهروندان 
و  کنند  کسب  اطالع  موضوع  این  از  احوال  ثبت 
برگزینند  را  کوروش  نام  مندی  عالقه  صورت  در 
است.  ایرانی  اسم های  پرطرفدارترین  از  یکی  که 
پارسامهر  گفت: ممکن است برخی از شهروندان 
با مشکل  در هنگام مراجعه به سایت ثبت احوال 
باشد،  سامانه  مشکل  هم  شاید  که  شوند  مواجه 

امال  با هر دو  نام کوروش  انتخاب  اما در هر حال 
مانعی ندارد.

ایرانی  شهروند  دو  اعدام  حکم  صدور   
در کویت

دادگاه تجدید نظر کویت حکم اعدام دو شهروند 
شیخ  یک  جمله  از  نفر  سه  قتل  اتهام  به  ایرانی 
را صادر  کویت  از خانواده خاندان حاکم  سالمند 
کرده است. دادگاه تجدیدنظر کویت حکم اعدام 
۲ تبعه ایرانی به اتهام قتل ۳ نفر شامل یک شیخ 
شهروند  یک  کویت،  امیر  خانواده  از  سالمند 
را  اندونزیایی  زن  خدمتکار  یک  دیگرو  کویتی 
حکم  این  که  اند  گفته  منابع  برخی  کرد.  تأیید 
به دستور  نیاز  تنها  اجرا  برای  و  نهایی شده است 
امیر کویت دارد. بر اساس این گزارش، در نوامبر 
۲0۱۶ جسد سه نفر از جمله یک شیخ از خانواده 
حاکم، یک پیرمرد 70 ساله کویتی و یک خدمتکار 
استان  در  واقع  سلوی  منطقه  در  اندونزیایی  زن 

حولی یافت شده بود.
 واکنش دفتر ضرغامی به ماجرای عدم 
دعوت او به شورای عالی انقالب فرهنگی

لعزت الله ضرغامی در هر دو شورای عالی فضای 
عضویت  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  و  مجازی 
ریاست  نهاد  در  ش��ورا  دو  ای��ن  جلسات  دارد. 
جمهوری برگزار می شود. امروز ساعت ۱۶ شورای 
انقالب  عالی  شورای  فردا  و  مجازی  فضای  عالی 
اعالم  اما طبق  فرهنگی تشکیل جلسه می دهد، 
دعوت  ضرغامی  الله  عزت  برای  رسانه ها  برخی 
نامه ای جهت شرکت در این جلسات صادر نشده 
است. خبرنگار نامه نیوز در تماس با دفتر عزت الله 
ضرغامی از صحت و سقم خبر جویا شد که دفتر 
او اعالم کرد تا ساعت ۱۶ که جلسه شورای عالی 
سکوت  موضع  می شود،  ش��روع  مجازی  فضای 
داریم و سپس اعالم موضع خواهد شد. حاشیه ها 
انقالب  شورای  در  ضرغامی  حضور  عدم  درب��اره 
فرهنگی از دیروز شروع شد، خبرگزاری جمهوری 
گزارشی  انتشار  با  گذشته  روز  )ایرنا(  اسالمی 
مبنی بر اختالفات بوجود آمده میان رئیس جمهور 
ضرغامی  عزت الله  و  ازغ��دی  رحیم پور  حسن  و 
انقالب  شوراهای عالی  گذشته  سال  جلسات  در 
در  "برخی  از  نقل  به  مجازی،  فضای  و  فرهنگی 
انقالب  "رهبر معظم  داد که  فضای مجازی" خبر 
و  ضرغامی  عزت الله  از  دستوری،  توصیه ای  در 
حسن رحیم پور ازغدی خواسته اند تا اطالع ثانوی 

در جلسات شورا حاضر نشوند”. در عین حال، این 
خبرگزاری امروز خبر قبلی خود را اصالح و اعالم 
کرد: »پیگیری های خبرنگار ایرنا حاکی است که 
انقالب توصیه ای  و رهبر  ندارد  خبر مزبور صحت 

در این خصوص نداشته اند«
  واکنش ذوالقدر به عکس جنجالی اش 

در مجلس؛ من نبودم!
از  از  پرحاشیه  و  جنجالی  عکسی  گذشته  روز 
حجت االسالم مصطفی ذوالقدر در مجلس منتشر 
شد که در آن پاهایش رو میز نمایندگان دراز کرده 
او درباره نحوه  بود.  با موبایل  بازی  بود و مشغول 
گفته  روی��داد۲۴  به  مجلس  در  عجیبش  نشستن 
این  در  نمی آید  یادم  چون  نبودم،  من  عکس  آن 
شرایط در مجلس نشسته باشم. ذوالقدر پاسخ به 
اینکه در عکس کامال مشخص است که خود شما 
حضور دارید، گفته من چندین سال سابقه حضور 
البته  نمی کنم.  کاری  چنین  و  دارم  مجلس  در 
شاید صحن علنی نبوده و، چون پاهایم را جراحی 
کرده ام، در این حالت نشسته باشم، اما مطمئنم 
نماینده  ننشسته ام.  اینگونه  نمایندگان  جلوی 
عکاس  از  گفته اند  خیلی ها  می گوید:  میناب 
شکایت کن، اما من این کار را نکردم. خبرنگاران 
هواپیما  در  یکبار  می گیرند.  زیاد  من  از  عکس 
خواب بودم که از من عکس گرفتند. لزومی ندارد 

هرجایی از کسی عکس گرفته شود.
توئیتر  اکانت  تعلیق  برای  درخواست   

ترامپ
جمهور  رئیس  اکانت  تا  خواستند  توئیتربازان 
آمریکا به دلیل به اشتراک گذاری محتوای نفرت 
آمیز و نژادپرستانه، بسته شود! ترامپ در یک رشته 
نمایده  عمر  ایلهان  توئیتری،  ادام��ه دار  حمالت 
مسلمان و دموکرات مجلس نمایندگان را به دلیل 
انتقاد  باد  به  سپتامبر   ۱۱ درب��اره  دادن  کامنت 
انتشار  است.  کرده  عبور  قرمز  خط  از  و  گرفته 
ویدئویی روی اکانت ترامپ و پین شدن آن باعث 
شد تا سیاسیون و نیز گروه Women's march از 
جک دورسی مدیر توئیتر بخواهند تا اکانت وی را 

تعلیق کند.
با رهبر انقالب   عمران خان برای دیدار 

به ایران می آید
با  دیدار  وقت،  نوای  زبان  اردو  روزنامه  گزارش  به 
امام خامنه ای در دستورکار سفر پیش روی عمران 
روزنامه چاپ  این  قرار گرفته است.  ایران  به  خان 

درب��اره  خود  خبری  ستون  در  ٓاب��اد  اس��الم  شهر 
هنوز  است:  نوشته  ایران  به  خان  سفر  جزئیات 
به  خان  عمران  سفر  جزئیات  از  دقیقی  اطالعات 
ایران منتشر نشده است، اما سفر دو روزه نخست 
وزیر پاکستان به ایران پس از سفر به کشور چین 

قطعی است. /تسنیم
بانک  یک  در  بمب گذاری  به  تهدید    

توسط یک خانم 50 ساله
پایتخت: ساعت ۱0:۴0  پیشگیری  پلیس  رئیس 
امروز به ۱۱0 اعالم شد خانمی میانسال با حضور 
در بانکی در چهارراه فرمانیه تهدید به بمب گذاری 
کرد و ماموران پس از انجام اقدامات اولیه، موفق 
دست  از  را  مذکور  بسته  و  او شدند  دستگیری  به 
بانک  رئیس  از  زن  این  کردند.  خ��ارج  زن  این 
تقاضای ۲۲ هزار دالر کرده بود. با دستگیری این 
بسته  شد  مشخص  تکمیلی  بررسی های  و  خانم 
به هیچ وجه  و  بوده  مذکور حاوی مقداری سنگ 

چاشنی و مواد منفجره به همراه نداشت.
انفجار  سوریه:  پارلمان  سابق  نماینده   

سفینه اسرائیل کار ما بود
کرد  ادع��ا  سوریه  پارلمان  سابق  نماینده  یک 
کره  نزدیکی  در  اسرائیل  فضایی  سفینه  انفجار 
ماه به دلیل دستکاری صورت گرفته در آن توسط 
احمد  اس��ت.  ب��وده  سوریه  اط��الع��ات  س��ازم��ان 
به  واکنش  در  سوریه  پارلمان  سابق  عضو  شالش 
روی  آمدن  فرود  از  پیش  اسرائیلی  سفینه  انفجار 
کره ماه در فیسبوک خود نوشت: ما پیش از این 
همگان  سوریه  اطالعات  سازمان  که  بودیم  گفته 
را غافلگیر خواهد کرد. او در ادامه نوشت: صحنه 
رویارویی گسترده است پس اجازه دهید چیزی بر 

این مسئله نیافزایم/ اعتمادآنالین
 تکذیب یک خبر منتسب به رهبر انقالب

»پیگیری های  نوشت:  ام��روز  ایرنا  خبرگزاری 
رهبر  توصیه  خبر  که  است  حاکی  ایرنا  خبرنگار 
انقالب به دو عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
این  در  توصیه ای  انقالب  رهبر  و  ن��دارد  صحت 
جمهوری  خ��ب��رگ��زاری  ن��داش��ت��ه ان��د.  خصوص 
گزارشی  انتشار  با  گذشته  روز  )ایرنا(  اسالمی 
مبنی بر اختالفات بوجود آمده میان رئیس جمهور 
ضرغامی  عزت الله  و  ازغ��دی  رحیم پور  حسن  و 
انقالب  شوراهای عالی  گذشته  سال  جلسات  در 
در  "برخی  از  نقل  به  مجازی،  فضای  و  فرهنگی 
انقالب  "رهبر معظم  داد که  فضای مجازی" خبر 

و  ضرغامی  عزت الله  از  دستوری،  توصیه ای  در 
حسن رحیم پور ازغدی خواسته اند تا اطالع ثانوی 
در جلسات شورا حاضر نشوند". در عین حال، این 
خبرگزاری امروز خبر قبلی خود را اصالح و اعالم 
کرد: »پیگیری های خبرنگار ایرنا حاکی است که 
انقالب توصیه ای  و رهبر  ندارد  خبر مزبور صحت 

در این خصوص نداشته اند«
  تابش: جواب سپاه به مهربانی جناح ها 

می تواند تغییر رویه ها باشد
امید  فراکسیون  رئیس  نایب  تابش،  محمدرضا 
مهربانی  به  سپاه  ج��واب  ک��رد:  تاکید  مجلس 
جناح ها می تواند این باشد که در برخی از رویه ها 
تجدید نظر کند. در سیاست هم آنچه که موکول و 
مربوط می شود به حفظ ارزش های اسالمی مانند 
در  ولی  ایستاده ایم،  آن  پای  همه  سپاه،  از  دفاع 
و  نظر است  اختالف  و  مناقشه  جا هایی که محل 
تصور می شود که جناحی بهره برداری می کنند و 
جناحی تضعیف می شود، نباید نظامیان مداخله 
نایب  و  اردکان  نماینده  تابش،  محمدرضا  کنند. 
اسالمی  شورای  مجلس  امید  فراکسیون  رئیس 
با اشاره به وحدت ایجاد شده پس از قرار گرفتن 
سوی  از  تروریستی  گروه های  لیست  در  سپاه 
با  گروه ها  و  احزاب  جناح ها،  همه  گفت:  آمریکا، 
رسیدند  اجماع  به  ملی  مصالح  و  منافع  به  توجه 
و  ترامپ  آقای  نابخردانه  مقابل هجمه  در  باید  که 
کرده  دفاع  ارزش ها  از  که  سپاه  از  آمریکا  دولت 
است و در حفظ و ارتقای منافع ملی کشور سهم 
ارزنده ای داشته و در خط مقدم مبارزه با تروریست 
از  بسیاری  حتی  داد:  ادامه  او  کنند.  دفاع  بوده 
و  بودند  گروه ها  و  جناح ها  با  وابسته  که  افرادی 
دولتمردان  بی مهری  از سر  یا  و  به دالیل مختلف 
به  سپاه  از  شدند،  خارج نشین  حکومتی ها  و 
صورت تمام قد دفاع کردند. این نماینده مجلس 
و  او  میان  شده  بدل  رد  گفت وگوی  به  اش��اره  با 
معاون پارلمانی سپاه، تاکید کرد: دیروز به معاون 
است.  سپاه  نوبت  االن  که  گفتم  سپاه  پارلمانی 
تعامل  آمریکا  با  یعنی  که  گفت  شوخی  به  ایشان 
آمریکا  جلوی  همه  ما  و  اصال  گفتم  من  که  کنیم 
ایستاده ایم. اما االن نوبت سپاه است که مهربانی 

همه جانبه جناح ها و گروه ها را جواب دهد.
وحدت  ش��ورای  از  رئیسی  خ��روج    

اصولگرایان
حجت  می گوید:  اصولگرا  سیاسی  فعال  یک 

از  که  رئیسی  سیدابراهیم  والمسلمین  االسالم 
بوده ،  اصولگرایان  وحدت  شورای  اصلی  اعضای 
گرفته  برعهده  را  قضاییه  قوه  ریاست  وقتی  از 
آن  جلسات  در  و  شده  خارج  شورا  این  از   است، 
فعال  کنعانی مقدم،  حسین  نمی کند.  شرکت 
در  ایران  سبز  حزب  دبیرکل  و  اصولگرا  سیاسی 
چند  حاضر  درحال  می گوید:  ایرنا  با  گفت وگو 
م��داوم  جلسات  اصولگرایی  جریان  در  گ��روه 
جریان ها  این  می کنند.  برگزار  انتخابات  برای 
آقای  که  احزاب  خانه  اصولگرای  احزاب  شامل 
برعهده  را  آن  ریاست  به تازگی  هم  روح االمینی 
چهره های  بین  هماهنگی  جلسات  گرفته اند، 
مبارز،  روحانیت  جامعه  با  اح��زاب  و  اصولگرا 
نواصولگرایی  جریان  و  وحدت  شورای  جلسات 
تأیید  با  کنعانی مقدم  هستند.  قالیباف  آقای 
گ��روه ه��ای  بین  اخ��ت��الف��ات  همچنان  اینکه 
وحدت  به  و  دارد  وجود  اصولگرا  جریان  مختلف 
کلی  جلسات  هنوز  می گوید:  نرسیده اند، 
اصولگرایی  جریان  انسجام  و  هماهنگی  برای 
اصولگرا  سیاسی  فعال  این  نشده  است.  برگزار 
اسالمی،  انقالب  نیرو های  مردمی  جبهه  درباره 
حال  در  جمنا  اعضای  همه  می کند:  تصریح 
دارند  حضور  وحدت  شورای  جلسات  در  حاضر 
این طریق پیش می برند.  از  را  برنامه های خود  و 
شورای  جلسات  همچنان  این که  به  اشاره  با  وی 
شورای  جلسات  می گوید:  دارد،  ادامه  وحدت 
می شود  برگزار  سابق  مانند  اصولگرایان  وحدت 
ریاست  کاندیدای  قبالً  که  کسانی  از  تعدادی  و 
دارند.  حضور  جلسات  این  در  بودند،  جمهوری 
رضایی،  محسن  حضور  همچنین  کنعانی مقدم 
محمدباقر ذوالقدر، سعید جلیلی، حداد عادل و 

علیرضا زاکانی را در این جلسات تأیید می کند.
 کدخدایی به اینستاگرام پیوست

به  پستی  انتشار  با  نگهبان  شورای  سخنگوی 
پیش  کدخدایی  پیوست.عباسعلی  اینستاگرام 
پیام  و  توئیتر  اجتماعی  شبکه  در  نیز  این  از 
ایتا فعالیت می کرد  و  رسان های داخلی سروش 
نگهبان  ش��ورای  نظرات  و  اخبار  انتشار  به  و 
شبهات  و  سئواالت  به  نسبت  پاسخگویی  و 
وی  اینستاگرام  می کرد.صفحه  اقدام  کاربران 
https://WWW.instagram.com/ نشانی  به 
قرار  کاربران  دسترس  در   kadkhodaee_ir

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

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

برابررای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶۲7۱00۴۲۶7 مورخ ۱۳۹7/۱۱/۲۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
محمدرضا ماندی فرزند جعفر بشماره شناسنامه ۱7 صادره از سیرجان درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۲۶/۳۲ مترمربع قسمتی از پالک ۹۱ فرعی از ۱۵ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در بین مهرآباد ۱۵ و ۱7 پالک ۳0۵ خریداری از طیبه علینژاد و جواد شیدایی 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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. ۱۳۹0
تاریخ انتشارنوبت اول: 9۸/1/27، نوبت دوم : 9۸/2/11

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

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

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

برابررای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶۲7۱00۴7۹۴ مورخ ۱۳۹7/۱۲/۱۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سید رسول 
شریعت مغانی فرزند سید حسین بشماره شناسنامه 0۹۲0۱۹7۴77 صادره از مشهد درششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت ۵۴/۱۲ مترمربع قسمتی از پالک ۶0 اصلی بخش ۹ مشهد واقع در صد متری- بابانظر ۲0- فروزان فر شمالی ۲۱ پالک ۱۶۳ اعیان متعلق به 
خود متقاضی و عرصه موقوفه کربالیی حسن دربان محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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. ۱۳۸۶

تاریخ انتشارنوبت اول: 9۸/1/27، نوبت دوم : 9۸/2/11
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

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

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

برابررای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶۲7۱00۳۹۳۸ مورخ ۱۳۹7/۱۱/۱۳ هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حلیمه 
قدمیاری فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 7۱  صادره از زبرخان در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۹۶/70 مترمربع قسمتی از پالک ۶۵ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در بلوار طبرسی جنوبی – طبرسی ۵7 – اولین کوچه سمت راست پالک ۳70 
متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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. ۱۳۶۸

تاریخ انتشارنوبت اول: 9۸/1/27، نوبت دوم : 9۸/2/11
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

511/5 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملك  مشهد منطقه پنج

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

برابررای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶۲7۱00۳۹۸۴ مورخ ۱۳۹7/۱۱/۱۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد علی 
کفاشی مقدم فرزند محمد بشماره شناسنامه ۵۱ صادره از بیرجند درششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت ۱۵۱/۵0 مترمربع قسمتی از پالک ۶۸  اصلی بخش ۹ مشهد واقع در بلوار طبرسی شمالی – میثم شمالی ۳0 پالک ۳۲ اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه 
موقوفه ظهیر الدوله محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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. ۱۳۸۲
تاریخ انتشارنوبت اول: 9۸/1/27، نوبت دوم : 9۸/2/11

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

511/11 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملك  مشهد منطقه پنج

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

برابررای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶۲7۱00۳۹۴0 مورخ ۱۳۹7/۱۱/۱۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بتول 
عرب احمدی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۳  صادره از شاهرود در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۹۶/70 مترمربع قسمتی از پالک ۶۵ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در بلوار طبرسی جنوبی – طبرسی ۵7 – اولین کوچه سمت راست پالک ۳70 
متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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. ۱۳7۲

تاریخ انتشارنوبت اول: 9۸/1/27، نوبت دوم : 9۸/2/11
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

511/7 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملك  مشهد منطقه پنج

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

برابررای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶۲7۱00۳۵۴۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مجتبی دارچینی مراغه فرزند 
محمد علی بشماره شناسنامه ۳۱۸ صادره از مشهد درششدانگ اعیان یک باب مغازه به مساحت ۸۴ مترمربع قسمتی از پالک  77۳۴ فرعی از ۱۱ اصلی بخش ۹ واقع در خیابان شیخ صدوق بین ۱0 و ۱۲ مغازه آبنبات فروشی اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه 
آستانقدس رضوی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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. ۱۳۶۴
تاریخ انتشارنوبت اول: 9۸/1/27، نوبت دوم : 9۸/2/11

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

511/2 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملك  مشهد منطقه پنج

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

برابررای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶۲7۱00۴۶۱۲ مورخ ۱۳۹7/۱۲/۱۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین 
مطلق فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۳۵۳۲ صادره از مشهد درششدانگ یک باب انبار به مساحت ۱۶۱۵/۴0 مترمربع قسمتی از پالک ۵۴ فرعی از ۹7 اصلی بخش ۹ واقع در ابتدای روستای شایه انبار لوازم خانگی مطلق خریداری از صفدر شایگی محرزگردیده است 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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. ۱۳۸۸
تاریخ انتشارنوبت اول: 9۸/1/27، نوبت دوم : 9۸/2/11

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

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

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

برابررای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶۲7۱00۴7۹۳ مورخ ۱۳۹7/۱۲/۱۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی 
اصغر ضیاء خالو فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه ۳۶ صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۹۲/۹۲ مترمربع قسمتی از پالک  ۱۱۵ فرعی از ۱۸ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در بلوار میرزا کوچک خان- میرزا کوچک خان ۵ کوچه اول سمت چپ 
پالک ۱۳۱ خریداری از زهرا برادران محسنیان محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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. ۱۳۸۴

تاریخ انتشارنوبت اول: 9۸/1/27، نوبت دوم : 9۸/2/11
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

511/10 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملك  مشهد منطقه پنج

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

برابررای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶۲7۱00۳۹۴۳ مورخ ۱۳۹7/۱۱/۱۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین 
قدمیاری فرزند علی بشماره شناسنامه ۱۹  صادره از زبرخان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۹۶/70 مترمربع قسمتی از پالک ۶۵ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در بلوار طبرسی جنوبی – طبرسی ۵7 – اولین کوچه سمت راست پالک ۳70 متعلق 
به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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. ۱۳70
تاریخ انتشارنوبت اول: 9۸/1/27، نوبت دوم : 9۸/2/11

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

511/6 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملك  مشهد منطقه پنج

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

برابررای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶۲7۱00۲۱70 مورخ ۱۳۹7/۹/۲۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد 
پرهیزی فرزند قربان بشماره شناسنامه ۳ صادره از چناران درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۹۵۵۱/۹۲ مترمربع قسمتی از پالک ۱۱0 اصلی بخش ۹ مشهد واقع در آرامگاه فردوسی ۸ کیلومتری روستای خرق خریداری از قربان پرهیزی محرزگردیده است 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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. ۱۳۶۲
تاریخ انتشارنوبت اول: 9۸/1/27، نوبت دوم : 9۸/2/11

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

512/13 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی

آگهي فقدان سند مالكیت
نظربه اینکه آقاي محمد فاضلی نیا فرزند محمد علی به استناد دو برگ استشهادیه گواهي شده منظم به تقاضاي کتبي جهت دریافت سند مالکیت المثني نوبت اول به این اداره مراجعه ومدعي است ششدانگ سند مالکیت پالک ۳۴۵ فرعی از ۱۳۶-اصلی واقع در 
اراضی نوکاریز روستای کالته عرب بخش 7 شهرستان جوین که متعلق به آقای محمد فاضلی نیا فرزند محمدعلی بعلت نامعلومی مفقود شده است با برسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۱۳۳۵۲ صفحه ۳۲۳ دفتر امالک جلد ۱۱۴ بنام آقای محمد 
فاضلی نیا فرزند محمد علی صادر و تسلیم شده که دفتر امالك بیش ازاین حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره۱ ماده۱۲0 آئین نامه قانون ثبت مراتب یك نوبت آگهي ومتذکرمي گردد هرکس نسبت به ملك مورد آگهي معامله انجام داده یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود 
باشد بایستي ظرف مدت ده روزاز تاریخ انتشاراین آگهي اعتراض کتبي خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تسلیم نماید بدیهي است درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرریا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمي 

نسبت به صدورسند مالکیت المثني وتسلیم آن به متقاضي اقدام خواهد شد.
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوین- محمود ابراهیمی

512/12 آگهی اصالحی
پیرو آگهی شمارات ۴۱7- ۱۳۹7/۱۲/۱۳ و ۴۳۱-۱۳۹۸/۱/۱7 روزنامه صبح امروز موضوع آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان تایباد در مورد رای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶0۱۵00۹۴70 – ۱۳۹7/۱۱/۲۸ ملکی 

خانم عذرا محمدپرست مساحت ملک ۳7۳/۱۶ مترمربع میباشد که در آگهی ها مساحت ۲7۳/۱۶ مترمربع قید گردیده است که بدینوسیله اصالح می گردد. 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

511/۸ اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملك  مشهد ناحیه یك

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

برابررای اصالحی ۱۳۹۸۶0۳0۶00۳000007 و رای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶00۳00۱۴۲۲ مورخ ۱۳۹7/۱۱/۲۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم مریم قربان پور فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه ۵۱۹۸ صادره از مشهد درششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت ۸۱/۵0 مترمربع قسمتی از پالک ۱۲0۳۶ فرعی از ۱۶0 فرعی از ۵ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در قرنی ۱۶ اکبری ۲۶/۱ پالک ۳۲ اعیان متعلق به 
خود متقاضی و عرصه موقوفه گوهرشاد بیگم به تصدی اداره اوقاف محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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. ۱۳۶۶
تاریخ انتشارنوبت اول: 9۸/1/27، نوبت دوم : 9۸/2/11

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار


