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معنای  به  جوانگرایی  گفت:  مشهد  جمعه  امام 
پیرزدایی نیست چرا که استفاده از تجربیات پیران 

الزم و ضروری است اما کار باید

امام جمعه مشهد

جوانگرایی به معنای 
پیرزدایی نیست

در نشست خبری سازمان فردوسها شهرداری مشهد مطرح شد

بهشت رضوان کلید قفل ترافیک 
سنگین بهشت رضا)ع( 

معماریان: بیش از 5 نامزد برای تصدی هیئت کاندیدا شده اند

هیئت ژیمناستیک خراسان رضوی 
در خط پایان

یک پژوهشگر و استاد دانشگاه

 بی توجهی به فهم عرفی خطر 
بزرگی برای هر جامعه است

گوشی قاپ 17 ساله مشهدی 
در دام قانون

اصولگرایان در نبود رئیسی به همگرایی الزم نرسیده اند؛

شورای وحدت نیازمند
 یک عنصر وحدت بخش

توافق  نوعی  اصولگرایان  سیاسی  طیف های  اکثریت 
یک  را  او  و  داشتند  رئیسی  االسللام  حجت  بر  نانوشته 
رئیس جمهور بالقوه می دانستند. با انتصاب سید ابراهیم 

رئیسی به ریاست قوه قضائیه یک عنصر ...

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهدمقدس گفت: متاسفانه در 
ابالغیه طرح جامع سوم مشهد موضوع بلندمرتبه سازی تعیین تکلیف نشده و اداره 

کل مسکن و شهرسازی نیز کماکان آن را تهیه نکرده است؛ شورای شهر مشهد با 
جدیت پیگیر این موضوع بوده و در جلسه علنی روز گذشته شورا نیز شهرداری 

مکلف به پیگیری آن شده است.

 رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی گفت: به میزانی که تحریم های داخلی 
ایجاد مشکل می کند تحریم های خارجی نمی کند از جمله این تحریم ها می توان به 

بخشنامه و دستور العمل های ساعتی که بدون کار کارشناسی صادر می شود و بعد از 
مدتی جایگزین یک بخشنامه دیگر می شود، اشاره کرد. 

رئیس خانه صنعت خراسان رضوی

تحریم های داخلی
 مشکل ساز است

در نشست مشترک با اعضای انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان مطرح شد

بلندمرتبه سازی درمشهد 
بال تکلیف 
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در این شماره می خوانیم

صبح امروز بررسی می کند

تحلیل روز

حوادث

جهیزیه 
 ماراتن زوج های جوان
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نوعی  اصولگرایان  سیاسی  طیف های  اکثریت 
او  و  داشتند  رئیسی  االسام  حجت  بر  نانوشته  توافق 
انتصاب  با  می دانستند.  بالقوه  رئیس جمهور  یک  را 
یک عنصر  قوه قضائیه  ریاست  به  رئیسی  ابراهیم  سید 
جایگاهی  در  اصولگرایان،  میان  در  وحدت بخش 
دیگر  جدیدش  مسئولیت  اقتضای  به  که  گرفت  قرار 
نمی تواند حزبی و جناحی عمل کند و در مقام عمل، 
نقش  پیشتر  که  شد  فردی  از  خالی  اصولگرایی  جبهه 
این  اتحاد اصولگرایان داشت؛ شاهد مثال  کلیدی در 
مدعا اجماع عموم اصولگرایان بر رئیسی در انتخابات 
در  توانست  او  حتی  و  بود  سال96   ریاست جمهوری 
سعید  مانند  فردی  از  را  سبقت  گوی  پایداری ها  نگاه 
نیروها  این  میان  در  انشقاق  البته  برباید.  نیز  جلیلی 
مربوط  قضائیه  قوه  بر  رئیسی  ریاست  از  بعد  به  تنها 
نمی شود و شاید بتوان سرآغاز این اختافات را مربوط 
سال96  ریاست جمهوری  انتخابات  از  بعد  دوران  به 
دانست؛ زمانی که محمدباقر قالیباف با اعام جریانی 
جدا  جمنا  از  را  خود  »نواصولگرایی«  نام  به  جدید 
پایداری و جبهه پیروان  او جبهه  از جدایی  کرد و پس 
خط امام و رهبری به انحاء مختلف از بدنه جمنا جدا 
شدند. البته این انشقاق با حضور فردی مانند رئیسی 
دیری نپایید و چندی بعد شورای وحدت با ساختاری 
مختلف  طیف های  گللردهللم آوردن  بللرای  منسجم تر 
اصولگرایی تشکیل شد. شاید تشکیل سریع این شورا 
بی ارتباط با هدف گذاری های اصولگرایان در انتخابات 
ریاست جمهوری  انتخابات  حتی  و  رو  پیش  مجلس 

سال1400 نیز نبوده باشد و ایشان برای نیل به اهداف 
سیاسی خود تمام تاششان را برای احیای یک تشکل 
وحدت بخش دیگر به کار گرفتند. شورای وحدت شکل 
گرفت و اکثریت اعضای این شورا ابراهیم رئیسی را به 
عنوان رئیس شورای وحدت برگزیدند؛ به نظر می رسید 
می توانست  رئیسی  محوریت  با  وحللدت  شللورای  که 
انتخابات مهم پیش رو منسجم و  اصولگرایان را در دو 
حتی پیروز کند تا آنکه حجت االسام رئیسی مسئولیت 
مهم ریاست قوه قضائیه را عهده دار شد. در چنین فعل 
و انفعالی برخی رسانه ها خبری مبنی بر ریاست حداد 
عادل بر شورای وحدت را منتشر کردند. با انتشار این 
که  به نحوی  افتاد.  به راه  ضدونقیضی  سخنان  خبر، 
آن  تکذیب  دیگر درصدد  برخی  و  را صحیح  آن  برخی 
اصولگرا  فعاالن  تناقض گویی های  همین  که  برآمدند 

حکایت از نبود اتحاد کامل بر فردی مانند حدادعادل 
طیف  دو  قبول  مللورد  حللدادعللادل  گرچه  داشلللت. 
جمعیت رهپویان انقاب اسامی و جمعیت ایثارگران 
را نماینده خود  او  اما سنتی ها  انقاب اسامی است 
چنین  به  اساس  از  که  هم  پایداری  جبهه  نمی دانند. 
کل  دبیر  آقاتهرانی،  چنانکه  نمی دهد؛  تن  تشکیاتی 
جبهه پایداری  چندی پیش گفته بود: »ما با هیچ کسی 
کسی  چه  که  می کنیم  نگاه  فقط  نمی بندیم؛  قبل  از 
اصلح است، چه از پایداری باشد چه نباشد. ما تجربه 
ائتاف را داریم، نتیجه آن را هم دیدیم که حتی یک نفر 

از لیست هم وارد مجلس نشد«.
پایداری  از آن داشت که جبهه  این سخنان حکایت 
بنا ندارد با شورای وحدت همسو باشد. البته آنها پس 
از رئیسی به خاستگاه اصلی خود نیز بازگشتند و مدام 

و  ریاست جمهوری  برای  »اصلح«  انتخاب  واژه  دو  بر 
چنانکه  می ورزند؛  اصللرار  مجلس  برای  »صالحین« 
گفته  پایداری  جبهه  مرکزی  شورای  عضو  سلیمانی، 
بود: »همه اقدامات ما بر این متمرکز است که مجلس 
یک مجلس  آینده  مجلس  و  بیفتد  صالحین  دست  به 

انقابی به معنای واقعی باشد«.
جبهه  مرکزی  شورای  دیگر  عضو  رضوانی،  غامرضا 
به  این جبهه  انتخاباتی  پایداری هم درباره نحوه ورود 
است  تاکتیک  ورود  »نحوه  بود:  کرده  اظهار  انتخابات 
و تابعی از استراتژی است. استراتژی ما انتخاب اصلح 
عرصه  به  انقابی  و  گفتمانی  ورود  همیشه  ما  است. 
هویت  بر  تاکید  نیز  دوره  این  در  داشته ایم.  انتخابات 
شرایط  در  ما  تکلیف  تابع  ورود  نحوه  و  است  انقابی 

است«.

نگاه  در  صالحین  و  اصلح  مانند  واژه هایی  بر  تاکید 
که  نیست  جناحی  هیچ  و  است  آشکار  امری  ابتدایی 
یا  مجلس  به  صالح  نیروهای  ورود  از  خود  ادعاهای  در 
ریاست جمهوری  سمت  به  اصلح  نیروی  برگزیده شدن 
مخالفت کند اما تکرار آن کلیدواژه ها از سوی نیروهای 
نیروهای  از دیگر  آنها  از جدایی ضمنی  پایداری نشان 
عمل  و  نظر  مقام  در  آنها  که  نحوی  به  دارد؛  اصولگرا 
رویکرد تمام طیف های اصولگرایی به جز خود را مبتنی 
بر اصول و هویت انقابی نمی دانند. با چنین رویکردی 
حدادعادل  مانند  فردی  سر  بر  اولی  مراتب  به  ایشان 
چنین  نمی رسند.اگر  توافق  به  مختلف  طیف های  با 
انتخابات  روز  تا  و  باشد  داشته  ادامه  کش مکش هایی 
حل نشود، شاید سخت باشد که بتوانیم اصولگرایان را 
فاتحان میدان بدانیم. اصولگرایان باید در صدد یافتن 
انتظار  نمی توان  و  باشند  خود  برای  دیگر  رئیسی  یک 
داشت که حدادعادل نقش مهره پیونددهنده طیف های 
مختلف اصولگرایان را ایفا کند. به هر روی باید دید که 
اصولگرایان در مقام عمل تا چه میزان می توانند در دو 
همگرایی  یکدیگر  با  رو  پیش  سرنوشت ساز  انتخابات 
داشته باشند زیرا به نظر می رسد در شرایطی که دولت 
و  باشد  مردم  نیازهای  پاسخگوی  است  نتوانسته  فعلی 
اصاح طلبان نیز به میزان زیادی در روی کارآمدن چنین 
اتحاد  با  اصولگرایان می توانند  داشته اند،  نقش  دولتی 
درونی و ارائه یک لیست و یک نامزد واحد برای مجلس 
و ریاست جمهوری بر رقیب سنتی خود پیروز شوند. در 
شورای  از  اصولگرایان  گویند  می  برخی  اینکه  نهایت 
وحدت عبور کرده و به کانون های وحدت بخش سابق 
خود یعنی روحانیت باز می گردند. مانند سال های نه 
چندان دور که اصولگرایان با مراجعه به جامعتین هم به 

وحدت می رسیدند و هم به نتیجه مقبول.

خبر
دعوت فرمانده قرارگاه شمال شرق ارتش 

برای حضور مردم در رژه روز ارتش

مردم  از  ارتللش  شللرق  شمال  قللرارگللاه  فرمانده 
 29 در  ارتش  رژه  در  حضور  برای  رضوی  خراسان 

فروردین دعوت کرد.
ارتش  سالروز  آستانه  در  آذریان  رضا  سرتیپ  امیر 
کرد:  اظهار  اسامی   جمهوری  ارتش  جمهوری 
ارتش جمهوری اسامی ایران بعد از پیروزی انقاب 
است،  داشته  مهمی  نقش  آن  رسیدن  ثمر  به  برای 

چراکه همیشه گوش به فرمان امام راحل بوده اند.
وقوع سیل  روزهای  اینکه در نخستین  بابیان  وی 
را  نفر   300 و  وارد شدند  ارتش  از  یگان های   اولین 
مهندسی،  تجهیزات  اولین  گفت:  دادنللد،  نجات 
منطقه  به  مشهد  از  صحرایی  بیمارستان  و  بالگردها 
اعزام شد، به طوری که تاکنون نزدیک به 4 هزار نفر 
از خدمات بیمارستان صحرایی استفاده کردند، که 
اتفاقی  هر  که  است  این  نشان دهنده  این ها  همه 

برای مردم بیفتد ارتش در کنار مردم خواهد بود.
برای  رضوی  خراسان  مردم  از  دعوت  با  آذریللان 
فروردین،   29 روز  در  ارتش  رژه  مراسم  در  حضور 
پیام  اساس  بر  دیگر  یک بار  ما  همه  وعده  افللزود: 
در  انقاب  پیروزی  از  سال   40 از  بعد  امام  حضرت 
تا  سیدی  حدفاصل  نماز  بلوار  در  فروردین   29 رژه 
ا...  انشا  که  بود  ارتش خواهد  بلوار شهدای  از  بعد 

مردم عزیز در این رژه شرکت داشته باشند.
بر  اینکه  بر  تأکید  با  شرق  شمال  قرارگاه  فرمانده 
اساس دستور اباغی مراسم رژه در مناطق سیل زده 
برگزار نمی شود، یادآور شد:  در این راستا کمک های 
منطقه  به  را  آن  بسته های  و  شرق  شمال  قرارگاه 
رزمایش  گلستان  استان  در  تا  کرد  خواهیم  ارسال 

29فروردین اهدای هدایا به سیل زدگان باشد.
فرمانده قرارگاه شمال شرق ارتش به خدمات این 
اشاره  سیل زده  مناطق  به  امدادرسانی  در  قرارگاه 
زمینی  نیروی  یگان های  در  ما  شد:  یللادآور  و  کرد 
احتمالی  کمک رسانی  بللرای  امللدادی  طرح های 
برگزاری  با  اخیر  سیل  در  و  داریم  طبیعی  حوادث 
این رزمایش خدمت، وحدت و همدلی را به نمایش 

گذاشتیم.
وقوع سیل  روزهای  اینکه در نخستین  بابیان  وی 
را  نفر   300 و  وارد شدند  ارتش  از  یگان های   اولین 
مهندسی،  تجهیزات  اولین  گفت:  دادنللد،  نجات 
منطقه  به  مشهد  از  صحرایی  بیمارستان  و  بالگردها 
اعزام شد، به طوری که تاکنون نزدیک به 4 هزار نفر 
از خدمات بیمارستان صحرایی استفاده کردند، که 
اتفاقی  هر  که  است  این  نشان دهنده  این ها  همه 

برای مردم بیفتد ارتش در کنار مردم خواهد بود.

امام جمعه مشهد:

جوانگرایی به معنای پیرزدایی نیست
معنای  به  جوانگرایی  گفت:  مشهد  جمعه  امام 
پیران  تجربیات  از  استفاده  که  چرا  نیست  پیرزدایی 
جوان  دست  در  باید  کار  اما  است  ضللروری  و  الزم 
در  اما  دهد  انجام  جوان  بایستی  را  حرکت  و  باشد 
این مسیر باید از تجربیات پیر به عنوان یک رهنمود 
لذا  استفاده شود؛  از مسائل هم  راهگشای خیلی  و 

نیست. پیرزدایی  معنای  به  این جوانگرایی 
همایش  در  الهدی،  علم  احمد  سید  آیلللت ا... 
در  معموال  افزود:  انقاب  دوم  گام  و  جهاد  جوان، 

شویم  می  اشتباه  دچار  ما  جوان،  و  پیر  بین  تمایز 
که  است  ضعیفی  موجود  یک  پیر  کنیم  می  فکر  و 
از نظر جسمانی  و  از دست داده است  را  توان خود 
نیز مشکات  از نظر سامتی  و  دچار فرسایش شده 
سو  دیگر  از  است؛  شده  عارض  وی  بر  بیماری  و 
توان  که  سالم  موجود  یک  یعنی  جوان  داریم  تصور 
و  پیر  بین  تمایز  نقطه  را  این  و  دارد  باالیی  جسمانی 

جوان می شماریم. 
سن  سال   75 که  بنده  مثل  یکی  کرد:  اضافه  وی 

دارد، با این حال در مقام مقایسه شاید حجم کاری 
25 ساله بیشتر باشد. بنده زمانی  از یک جوان  من 
که جوان بودم نسبت به حاال بیشتر مریض می شدم 
برای  ماکی  موارد  این  لذا  نیست؛  اینطور  االن  اما 

پیر و جوان نیست. تمایز 
می  جوانان  اینکه  کرد:  اظهار  مشهد  جمعه  امام 
اشتباه است چرا  کنند،  نمی  را درک  ما  پیرها  گویند 
است  این  مساله  بودند.  جوان  روز  یک  هم  پیرها  که 
کنند  نمی  درک  را  پیرها  که  هستند  جوانان  این  که 

بین  تمایز  نقطه  اند.  نرسیده  سن  این  به  هنوز  چون 
پیر و جوان دو مساله ابتکار و نشاط است. پیر ابتکار 

و نشاط ندارد بلکه جوان از آن برخوردار است.
جوانان  در  که  برزگی  سرمایه  آن  کرد:  عنوان  وی 
به  پیر  است.  ابتکار  و  نشاط  سرمایه  همین  است، 
زیاد در زندگی و گذران عمر آن  خاطر فعالیت های 
ندارد.  را که در دوران جوانی داشته، دیگر  نشاطی 
در زندگی با مشکاتی رو به رو بوده و لذا هرکاری را 
به نظرش می  اول نکات منفی  انجام دهد،  بخواهد 

آید و نشاط وجودش از بین می رود.
اگر  قاطعیت  با  جوان  کرد:  اظهار  الهدی  علم 
بخواهد کاری را انجام دهد، انجام می دهد. ابتکار 
پیر  افراد  در  دیگر  خصلت  دو  این  که  دارد  نشاط  و 
عادت  ها  اندیشه  سلسله  یک  به  پیر  ندارد.  وجود 
کرده و در این اندیشه ها که در مغزش رسوخ کرده، 
رسوخ  و  ذخایر  گیری  تصمیم  و  سیاستگذاری  برای 
اما  گیرد  قرار می  او  در دسترس  کرده های گذشته 

جوان مغز نو دارد و ماشین مغزش تازه است.
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اصولگرایان در نبود رئیسی به همگرایی الزم نرسیده اند؛

شورای وحدت نیازمند یک عنصر وحدت بخش
به میزانی   رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی گفت: 
که تحریم های داخلی ایجاد مشکل می کند تحریم های خارجی 
دستور  و  بخشنامه  به  می توان  تحریم ها  این  جمله  از  نمی کند 
العمل های ساعتی که بدون کار کارشناسی صادر می شود و بعد 

از مدتی جایگزین یک بخشنامه دیگر می شود، اشاره کرد. 
در  خراسان،  منطقه  ایسنا-  با  گفت وگو  در  حسینی،  حسن 
کرد:  اظهار  جدید،  سال  شعار  انتخاب  از  خود  ارزیابی  خصوص 
شعار سال که رونق تولید نام گذاری شده، به نظر من بسیار فرمان 
سال  اول  روزهای  در  رهبری  معظم  مقام  که  بود  هوشمندانه ای 

صادر کردند.
وی افزود: کلیات این مسئله این است که با توجه به اینکه سال 
97 نیز سال حمایت از تولید ملی نام گذاری شده بود در حقیقیت 
از کاالهای داخلی است، طبعا  ادامه حمایت  یا در  شاید مکمل 
زمانی که کاالهای داخلی مورد اقبال مردم قرار بگیرد، تولید هم 

رونق پیدا می کند.
 رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی خاطرنشان کرد: 
هر اتفاقی که بخواهد رخ دهد، نیازمند ابزار مورد نیاز آن است و 
لذا با توجه مشکات موجود برای تولیدکنندگان در سال گذشته 
وجود  با  که  مشکاتی  و  خارجی  و  داخلی  تحریم های  همچون 
است،  مانده  باقی  همچنان  قسمتی ها  از  بخشی  در  سال  اتمام 
اگر راهکار درستی برای این شعار انتخاب نشود، فکر نمی کنم به 

موفقیت برسد و توفیقی حاصل شود.
 حسینی بیان کرد: در این شرایط که هر روز غربی ها برای ما 
مردم  و  کنندگان  تولید  ما  کار  طبعا  می کنند،  ایجاد  مشکاتی 
نگاه  نیازمند  تولید  رونق  ایجاد  برای  بنابراین  می شود.  سخت تر 
ساالری  دیوان  و  بورکراسی  نظام  مباحث  به  دقیق تر  و  جدی تر 
اینکه مدیران  به معنای  زدایی  و متمرکز  پیچیده است  بسیار  که 
استانی اعمم از مدیران کان استان و استاندار دارای اختیارات 

الزم در استان ها نیستند.
  استاندار خراسان باید اختیارات بیشتری داشته باشد

موقعیت  وجود  با  خراسان  استان  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
خاص آن، حضور ساالنه 30 میلیون زائر و هم مرزی با چند کشور 
نیازمند این است که استاندار آن دارای اختیارات بیشتری باشد و 

وزیرکشور اختیارات خود را به استاندار تفویض کند.
رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی تصریح کرد: رونق 
تولید فقط به دست دولت محقق نمی شود زیرا دولت تابع مقرات 
و قوانین است و این قوانین توسط دولت به مجلس ارائه و مجلس 
قانونی را مصوب می کند بنابراین قوه مقننه، قضاییه و صداوسیما 

نیز در این داستان نقش دارند که باید نقش خود را جدی کنند.
اینکه  بر  مبنی  روزنامه  در  مطلب  یک  کرد:  مطرح  حسینی   
میزان  آن  براساس  که  دارد  دست  در  را  طرحی  مجلسی  امسال 
مالیات در سال جاری کاهش پیدا خواهد کرد را مطالعه کردم و 
امیدورام محقق شود زیرا این مسائل مشوق و ابزارهای کار برای 

رونق تولید هستند که باید به آن توجه کرد.

 وی ادامه داد: این را باید بدانیم که از جمله مواردی که تولید 
را رونق نمی دهد، عوارض دولتی بیش از حدی است که براساس 
آن حوزه تولید و تولیدکننده باید 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 
را پرداخت کند که در هیچ کجای دنیا وجود ندارد، این مالیات 
باید پای صندوق پرداخت شود تا هم به نفع دولت و هم به نفع 

تولیدکننده و مردم باشد.
 باوجود هزینه های باالی تولید، نباید توقع کاالی ارزان 

داشت
رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی گفت: 
ما  کشور  در  نیز  درآمد  بر  مالیات  میزان  همچنین 
درآمد  بر  مالیات  درصد   25 است،  چشم گیر  بسیار 
قوانین  آن  بر  عللاوه  و  اجتماعی  تامین  هزینه  و 
مالیاتی،  امور  سازمان  طرف  از  نیز  بللازدارنللده ای 
و  دارد  اجتماعی وجود  تامین  و سازمان  کار  وزارت 
نظامی  که  است  کشور  بانکی  نظام  مهم تر  همه  از 
برای  درصللد   18 بهره  نیست،  روشنی  و  مستقل 
این  وجللود  با  و  نیست  درسللت  اصا  تولیدکننده 
ارزان  او توقع داشته باشند که کاال  از  نباید  مسائل 

تولید کند.
برای  الزم  زیرساخت های  خصوص  در  حسینی   

کسب رونق تولید اظهار کرد: کاهش نرخ تمام شده کاال، کاهش 
جمله  از  مدیران  به  بیشتر  اختیارات  کسب  و  سللاالری  دیللوان 
درصد   100 شود  کسب  اگر  که  است  موردنیاز  زیرساخت های 

وضعیت فعلی با شرایط قبل متفاوت خواهد شد.
 وی افزود: همچنین تولیدکننده باید بر کیفیت کاالی خود کار 
کند و کاالی تولیدی او نیز باید به فروش برسد 
و مردم هم با توجه به پولی که پرداخت می کنند 
باید حق انتخاب داشته باشند و اجناس دارای 
بدون  کللاالی  زیللرا  کنند  خریداری  را  کیفیت 
کیفیت مخاطبی نخواهد داشت و نمی توان آن 
بنابراین وظیفه میهنی،  به مردم تحمیل کرد  را 
که  دیگری  هرچیز  و  قانونی  عرفی،  شرعی، 
بتوان آن را نامید برای تولید کنندگان این است 

که در جهت تولید با کیفیت قدم بردارند.
 بعد از 40 سال همچنان مشکل شهرک غرب حل 

نشده است
رضوی  خراسان  معدن  و  صنعت  خانه  رئیس 
در  دیگر  نیاز  مورد  زیرساخت  کرد:  خاطرنشان 
سرمایه گذاری  هر  است،  سرمایه گذاری  بخش 
بحران  با  و  می شود  تولید  به  منجر  شود  ایجاد 

زیادی  زیرساختی  مشکل  خراسان  در  می کند.  مبارزه   بیکاری 
وجود دارد. ما در شهرک های صنعتی با مشکاتی همچون برق، 
سال   40 از  بعد  همچنان  و  هستیم  مواجه  زمین  و  جاده  گاز، 
آیا  است؟  صنعتی  آیا  که  است  نشده  حل  غرب  محور  مشکل 
می شود در آن کار صنعتی انجام داد و آن را توسعه داد یا خیر؟ 
یک روز محیط زیست روز دیگر شهرداری و سایر دستگاه ها در این 

مساله وارد می شوند.
حسینی با بیان اینکه زیر ساخت مهم سرمایه گذاری، امنیت 
سرمایه گذاری  کجا  که  بداند  باید  سرمایه گذار  کرد:  بیان  است، 

می کند و چه امنیتی برای سرمایه و پرسنل او فراهم خواهد شد.
تولیدات ما صادرات محور است

نظام بانکی ما در دنیا قابل قبول نیست
وی در خصوص مهمترین چالش اقتصادی ایران در سال 98، 
نسبت  به  باید  ما  است.  ما صادرات محور  تولیدات  کرد:  تصریح 
صادرات خود، واردات داشته باشیم. نظام بانکی کشور فعال و در 
انتقال پول به سختی صورت می گیرد؛  دنیا قابل قبول نیست و 
و  گردد  باز  کشور  به  آن  پول  باید  کنیم  صادر  کاالیی  اگر  طبعا 

مکانیزم مربوط به خود را دارد. 
در  کرد:  عنوان  رضوی  خراسان  معدن  و  صنعت  خانه  رئیس   
و چه  آالت سرمایه ای  ماشین  به کشور، چه  کاالیی  ورود  صورت 
پیدا  انتقال  از طریق صرافی  زیاد  با ریسک  باید  پول  اولیه،  مواد 
باشد  فعال  نمی تواند  بانکی  نظام  تحریم ها  به  توجه  با  زیرا  کند 
بگیرد  صورت  انتقال  گمنام  بانک های  یا  واسطه  طریق  از  باید  و 
خود  پیرامون  دنیای  با  شفاف  و  بهتر  روابط  نیازمند  ما  بنابراین 

هستیم.
این  از  می تواند  درصللد   100 دولللت  اینکه  بیان  با  حسینی 
رو  پیش  مسائل  به  نسبت  عاقانه  اگر  گفت:  کند،  عبور  شرایط 
فکر کند می توان از این شرایط عبور کرد و این به تنهایی وظیفه 
می توانند  دستگاه ها  همه  و  حاکمیت  مردم،  بلکه  نیست  دولت 
جنگ  در  حاضر  حال  در  ما  کنند.  عبور  موجود  سختی ها  از 
وجود  نظامی  جنگ  سابقه  نیز  کشور  در  و  داریم  قرار  اقتصادی 

داشته و علی رغم اینکه در جنگ نظامی تنها بودیم پیروز شدیم.
تحریم های داخلی بیشتر از تحریم های خارجی مشکل ایجاد 

می کند
در  باشد  داشته  وجود  هم سویی  و  همدلی  اگر  داد:  ادامه  وی 
این جنگ نیز پیروز خواهیم شد. به میزانی که تحریم های داخلی 
این  از جمله  ایجاد مشکل می کند تحریم های خارجی نمی کند 
که  ساعتی  العمل های  دستور  و  بخشنامه  به  می توان  تحریم ها 
بدون کار کارشناسی صادر می شود و بعد از مدتی جایگزین یک 
بخشنامه دیگر می شود، اشاره کرد. همه کارهایی که باید انجام 
شود این است که ستادی در استانداری و یا جای دیگر برای رفع 
تنهایی  به  خصوصی  بخش  شود،  ایجاد  تولید  رونق  مشکات 
می تواند مشکات را رفع کند ولی توقع داریم که بخش دولتی نیز 

همکاری هایی در این بخش داشته باشد.

فرماندار تربت حیدریه با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان »رونق 
تولید« توسط رهبر معظم انقاب اسامی گفت: رویکرد اصلی دولت 
حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی است و برای تحقق این مهم 

باید از تمام ظرفیت ها و امکانات به شکل مطلوب استفاده کرد.
تربت  اداری  شورای  جلسه  در  یکشنبه  شامگاه  روستمی  علی 
واحدهای  از  حمایت  با  باید  تولید  رونق  سال  در  افللزود:  حیدریه 
تولیدی و صنعتی و رفع مشکات فراروی، در راستای ایجاد اشتغال 
پایدار گام های اساسی برداشت.وی با بیان اینکه موانع و مشکات 

واحدهای تولید و صنعتی شهرستان باید با تشکیل کارگروههای ویژه 
بررسی و شناسایی و برای رفع آن نیز راهکار ارایه شود اظهار داشت: 
و  تعامل  باید در سایه  و دیگر دستگاههای اجرایی  بانک های عامل 
همکاری از واحدهای تولیدی و صنعتی حمایت کنند.فرماندار تربت 
انقاب اسامی  پاسداران  نام سپاه  قرار گرفتن  به  اشاره  با  حیدریه 

خود  آمریکا  گفلت:  آمریکا  توسط  تروریستی  گروههای  فهرست  در 
موسس و بنیانگذار گروه های ترویستی در جهان است و این مهم را 
با حمایت های همه جانبه مالی و تسلیحاتی به اثبات رسانده است.

و  مردمی  نهاد  یک  عنوان  به  پاسداران  سپاه  اینکه  بیان  با  رستمی 
برآمده از متن قانون اساسی ، بازوی پرتوان نظام اسامی و یکی از 

ارکان اصلی امنیت و اقتدار در کشورمان است بیان کرد: سپاه در 
طول عمر با برکت خود در برابر زیاده خواهی های سران استکبار و به 
ویژه آمریکا مقاومت و ایستادگی کرده و علت عصبانیت آمریکا از این 

نهاد مردمی نیز همین موضوع است.
گروه های  فهرست  در  سپاه  نام  گرفتن  قرار  از  پس  گفلت:  وی 

داخل  در  ملی  وحدت  و  انسجام  شاهد  آمریکا،  توسط  تروریستی 
اقشار مختلف  و  و تمام گروه ها، جریان های سیاسی  کشور هستیم 

مردم حمایت همه جانبه خود را از این نهاد اعام کردند.
برای  گرفته  صورت  اقدام های  به  اشاره  با  حیدریه  تربت  فرماندار 
مقابله با حوادث غیرمترقبه و به ویژه سیاب احتمالی گفت: با توجه 
شهرستان  در  ناگواری  حوادث  شاهد  گرفته  صورت  اقدام های  به 
نبوده ایم و این مهم در سایه تاش شبانه روزی دستگاههای خدمات 

رسان محقق شده است.

رئیس خانه صنعت خراسان رضوی:

تحریم های داخلی مشکل ساز است
هواپیمایی آسمان
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AIRLINES

روزانه مشهد-تهران: 

22:10 17:00 و  شنبه ها: ساعت: 

18:30 ساعت:  یکشنبه 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: 

یکشنبه 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  یکشنبه 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  یکشنبه  مشهد-شیراز: 

13:20 18:30 و جمعه ها ساعت: 

ساعت  چهارشنبه ها:  و  یکشنبه  مشهد-ایالم: 

07:30

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

15:10 ساعت:  چهارشنبه ها 

ساعت:19:35  چهارشنبه ها  مشهد-ساری: 

برنامه پروازی هواپیمایی اسمان نیم سال اول 1398

استان خراسان با 
وجود موقعیت خاص 

آن، حضور ساالنه 
30 میلیون زائر و هم 

مرزی با چند کشور 
نیازمند این است که 

استاندار آن دارای 
اختیارات بیشتری 

باشد و وزیرکشور 
اختیارات خود را به 

استاندار تفویض کند

,,

میزان مالیات بر درآمد نیز در کشور ما بسیار چشم گیر است، 25 درصد مالیات بر درآمد و هزینه تامین اجتماعی و عالوه بر آن 
قوانین بازدارنده ای نیز از طرف سازمان امور مالیاتی، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و از همه مهم تر نظام بانکی 

کشور است که نظامی مستقل و روشنی نیست، بهره 18 درصد برای تولیدکننده اصال درست نیست

,,

بللارفللروشللان  اتللحللادیلله  رئیس 
میدان مرکزی میوه و تره بار درباره 
آخرین تحوالت بازار صیفی گفت: با 
اوج برداشت محصول از اردیبهشت پیش بینی می شود که 
قیمت پیاز تا 50 درصد در بازار کاهش یابد.حسن صابری 
گوجه  قیمت  فرنگی،  گوجه  صادرات  شدن  آزاد  با  افزود: 
فرنگی به اوج خود رسید و سپس با افزایش عرضه در بازار 
به تعادل رسید.وی قیمت هر کیلو گوجه فرنگی بوته ای را 
تا 7 هزار  تا 3 هزار و 500 و گوجه فرنگی گلخانه را 4   2
تومان در میدان مرکزی اعام کرد و گفت: این محصوالت 
با احتساب 35 درصد سود باید در خرده فروشی ها عرضه 
افزود:  بازار  در  پیاز  گرانی  دالیل  به  اشاره  با  شود.صابری 
پیاز های  عمده  بخش  پیاز،  صللادرات  ممنوعیت  از  قبل 
نهایت  در  که  شد  صادر  هدف  بازار های  به  انبار  در  مانده 

تاخیر  و  مواصاتی  راه های  شدن  مسدود  عرضه،  کمبود 
در برداشت در پی وقوع سیل اخیر دلیل اصلی گرانی پیاز 
در بازار به شمار می رود که با ممنوعیت صادرات پیاز از 5 
اتحادیه  یافت.رئیس  کاهش  حدودی  تا  قیمت  فروردین 
بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار قیمت هر کیلو پیاز 
را 6 تا 7 هزار و 500 تومان اعام کرد و گفت: با برداشت 
پیاز از مناطق جیرفت و اصفهان در اردیبهشت و افزایش 
عرضه پیش بینی می شود که قیمت محصول تا 50 درصد 
بازار سیب  بازار کاهش یابد.وی درباره آخرین تحوالت  در 
از پنجم  با توقف صادرات سیب زمینی  زمینی بیان کرد: 
فروردین، قیمت محصول در میدان میوه و تره بار به تعادل 
رسیده است به طوریکه هم اکنون هر کیلو سیب زمینی 
کهنه 2 هزار و 500 تا 4 هزار و سیب زمینی نو 3 تا 5 هزار 

تومان در میدان عرضه می شود.

پشتیبانی  شرکت  مدیرعامل 
در  مرغ  قیمت  گفت:  دام  امللور 
تومان  و 500  هزار  کیلویی 11  بازار 
شده و قیمت گوسفند زنده هم 10 هزار تومان کاهش 
یافته است.حمید ورناصری درباره آخرین وضعیت توزیع 
روند  همچنان  افزود:  بازار  در  آن  قیمت  و  مرغ  گوشت 
به  کشور  در  آن  قیمت  و  دارد  ادامه  مرغ  گوشت  توزیع 

حدود کیلویی 11 هزار و 500 تومان رسیده است.
اینکه  بیان  با  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  مدیرعامل 
همین روند توزیع مرغ حفظ خواهد شد، گفت: تنها در 
تهران روزانه 1200 تا 1300 تن مرغ گرم عرضه می شود 

و توزیع مرغ در سایر نقاط کشور هم ادامه دارد.
قرمز  گوشت  وضعیت  اینکه  به  پاسخ  در  ورناصری 
بازاری چگونه است، گفت: گوشت قرمز هم در  تنظیم 

قالب گروه های هدف اعامی از سوی وزارت صمت در 
حال انجام است و این روند ادامه خواهد داشت.

با  کرد:  تصریح  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  مدیرعامل 
توجه به واردات دام زنده قیمت گوسفند زنده حدود 10 
هزار تومان و قیمت الشه گوسفند در بازار 12 تا 15 هزار 
تومان کاهش داشته که روند توزیع گوشت هم همچنان 

ادامه خواهد یافت.
گوشت وارداتی تا یک ماه گذشته با ارز 4200 تومانی 
وارد می  شد که دولت تصمیم گرفت واردات این محصول 

با ارز نیمایی حدود 8500 تومان وارد شود. 
ارز  به  ارز دولتی  تبدیل  پیش بینی کرده اند که  برخی 
افزایش  دوباره  را  گوشت  قیمت  واردات  برای  یارانه ای 
خواهد داد، اما به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور 

دام قیمت تا حدودی کاهشی شده است.

رئللیللس اتللحللادیلله آجللیللل و 
با  رضللوی  خللراسللان  خشکبار 
اشاره به افزایش بسیار زیاد قیمت 
خرما در بازار عمده فروشی وخرده فروشی در آستانه 
شب های چراغ برات و همچنین نزدیک شدن به ماه 
وزارت  و  دولت  می رود  انتظار  گفت:  رمضان  مبارک 
به در اختیار گرفتن وظایف  با توجه  جهاد کشاورزی 
بازار  سودجویان  جلوی  کشاورزی  بخش  بازرگانی 

خرما را بگیرند.
ممقانی  ارزانی  علیرضا  آناین،  قدس  گزارش  به 
کللشللاورزی  جهاد  وزارت  ملللی رود  انتظار  افلللزود:  
محصوالت  برای  که  را  بللازاری  تنظیم  سیاست های 
اساسی مانند مرغ، گوشت و غیره در نظر گرفته است 
رمضان  ماه  در  تا  بگیرد  نظر  در  نیز  خرما  بازار  برای 

محصول  ایللن  قیمت  غیرمنطقی  افللزایللش  شاهد 
برای  کمبودی  بازار  در  اینکه  اشاره  با  نباشیم.وی 
این  ارز صادرات  نرخ  افزایش  با  افزود:  نداریم،  خرما 
افزایش نرخ  و  محصول استراتژیک توجیه پذیر شده 
به وجود آمده است که اگر این موضوع ادامه داشته 

باشد مطمئنًا افزایش نرخ ادامه دار خواهد بود.
عرضه  براساس  قیمت ها  حاضر  افزود:درحال  وی 
تقاضا  افزایش  به  با توجه  و  تقاضامشخص می شود  و 

قیمت ها هم هر روز در حال افزایش است.
انبار کردن خرما از سوی  و  با اشاره احتکار  ارزانی 
برخی از افراد که در ماه های پیش خریداری کرده و 
در انبار خود نگهداری کرده اند، افزود:در حال حاضر 
مسائل به گونه ای پیش می رود که فقط مصرف کننده 

متضرر می شود.

افزایش قیمت خرما در بازارمرغ به 11 هزار و 500تومان رسیدقیمت پیاز نصف می شود

است صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  از  حمایت  دولت  رویکرد  حیدریه:  تربت  فرماندار 
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حوادث
کشف 195 دستگاه شوکر برقی و افشانه غیرمجاز

دستگاه   195 کشف  از  رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
دو  دستگیری  و  نیشابور  در  قاچاق  غیرمجاز  افشانه  و  برقی  شوکر 

متهم در این زمینه خبر داد.
کاظم  محمد  سردار  پلیس،  خبری  پایگاه  از   نقل  به  ایرنا  به گزارش 
تقوی گفت: در پی کسب اطالعاتی مبنی بر قاچاق محموله شوکر و 
خراسان  استان  به  کشور  غربی  استانهای  از  مجاز  غیر  های  افشانه 
پیگیری  برای  الزم  دستور  موضوع  حساسیت  به  توجه  با  رضوی، 

سریع پرونده صادر شد.
وی افزود: با رد زنی های اطالعاتی گسترده، مشخص شد اتوبوس 
مسافربری حامل محموله شوکر قاچاق در حوزه استحفاظی نیشابور 
در حال تردد است که کارآگاهان مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی 
نیشابور در عملیاتی ضربتی خودروی اتوبوس مسافربری یاد شده را 

شناسایی و توقیف کردند.
فرماندهی  ماموران  گفت:  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
انتظامی نیشابور در بازرسی از این اتوبوس 95 عدد شوکر و 100 عدد 

افشانه غیر مجاز را از این دو متهم کشف و ضبط کردند.
با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی و انجام  سردار تقوی 
انتظامی  تحقیقات پلیسی در این رابطه از سرعت عمل فرماندهی 

نیشابور در پیگیری این پرونده تشکر کرد.
مرکز شهرستان 450 هزار نفری نیشابور در فاصله 122 کیلومتری 

غرب مشهد قرار دارد.

کشف مواد مخدر در بسته های پلمپ شده شکالت توسط مرزبانان 
خراسان رضوی

و  مخدر  مواد  کشف  از  رضوی  خراسان  استان  مرزبانی  فرمانده 
سوخت قاچاق توسط مرزبانان این استان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرماندهی مرزبانی استان خراسان 
خراسان  استان  مرزبانی  فرمانده  جان نثار"  "ماشاا...  سردار  رضوی، 
با قاچاقچیان  رضوی در تشریح این خبر گفت: در راستای برخورد 

مراقبت  و  کنترل  پست  در  مستقر  استان  این  مرزبانان  مخدر  مواد 
داشتند  کشور  به  ورود  قصد  که  مسافرینی  کنترل  حین  در  مرزی 

موفق شدند یك قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر نمایند.
این  مرزبانان  اطالعاتی  اشرافیت  به  اشاره  با  نثار"  "جان  سردار 
و  ایست  در  مستقر  فرماندهی  این  مرزبانان    : داشت  عنوان  استان 
بازرسی دوغارون هنگ تایباد از این قاچاقچی موفق به کشف 1 کیلو 

623 گرم مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین پودری شدند.
وی افزود : این مواد افیونی که به طرز ماهرانه ای در بسته های پلمپ 
شده ی شکالت جاسازی شده بود با درایت و دقت مرزبانان خراسان 
تحویل  قانونی  مراحل  سیر  جهت  قاچاقچی  فرد  و  کشف  رضوی 

مراجع قضایی گردید.
سردار » جان نثار« در ادامه از کشف بیش از 13 هزار لیتر سوخت 
قاچاق طی 72 ساعت گذشته خبر داد و عنوان داشت: مرزبانان این 
موفق  عبوری  خودروهای  دقیق  کنترل  با  مدت  این  در  فرماندهی 
شدند بیش از 13 هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش 637 میلیون و 

700 هزار ریال را کشف و از خروج این سرمایه ملی جلوگیری کنند.
مرزهای  شد:  آور  یاد  پایان  در  استان  مرزبانی  مقام  عالیترین 
خراسان رضوی توسط مرزبانانی حراست می شود که هرگونه قاچاق 
مواد مخدر و سوخت جزء خطوط قرمزهای آن ها می باشد و برخورد 
ها  آن  کار  دستور  مرگ  سوداگران  و  قاچاقچیان  از  دست  این  با  قاطع 

است.

گوشی قاپ 17 ساله مشهدی در دام قانون
او راه های گریز  را کرده بود.  به خیال خام خودش فکر همه جایش 
نظرش  مورد  سوژه های  دنبال  به  پرسه زنی  با  و  کرده  شناسایی  را 

می گشت
او راه های گریز  را کرده بود.  به خیال خام خودش فکر همه جایش 
نظرش  مورد  سوژه های  دنبال  به  پرسه زنی  با  و  کرده  شناسایی  را 
سماجت  بود،  نرسیده  فکرش  به  که  چیزی  تنها  شاید  می گشت. 

سوژه ها و تعقیب او بود، موردی که باالخره او را زمین گیر کرد.

دستبند پلیس زمانی به جان نوجوان هفده ساله نشست که هنوز 
نفسش چاق نشده بود. او در حالی که نفس نفس می زد سوار خودرو 

پلیس شد و به کالنتری شهید نواب صفوی مشهد منتقل شد.
برای  کرد  اعالم  اولیه اش  اظهارات  در  آنچه  طبق  نوجوان  پسر  این 
سرقت گوشی تلفن همراه نقشه ای را طرح ریزی می کند، اما از آنجا که 

وسیله  نقلیه ای برای فرار نداشته در اجرای آن به مشکل می خورد.
رو  این  از  کند.  سرقت  به  اقدام  پیاده  پای  با  که  می گیرد  تصمیم  او 
زیرنظر  را  مختلفی  افراد  مشهد،  وحدت  بوستان  در  پرسه زنی  با 
با  و  می کند  نزدیك  جوان  ٢پسر  به  را  خودش  بعد  دقایقی  و  می گیرد 
این بهانه که می خواهد با خانواده اش صحبت کند از آن ها درخواست 
پسر  این  به  بیجا  با اعتماد  نیز  افراد  این  همراه می کند.  تلفن  گوشی 
نوجوان گوشی خود را در اختیار او قرار می دهند و او به بهانه صحبت 

چند قدم از آن ها دور می شود و در یك لحظه پا به فرار می گذارد.
بالفاصله  خورده اند،  رودست  می شوند  متوجه  که  جوان  پسران 
اقدام به تعقیب او می کنند و پس از طی مسافتی طوالنی در حاشیه 
پارک به این سارق رسیده و با او درگیر می شوند. در حین این درگیری 
از تیم های گشتی کالنتری شهید نواب صفوی، هنگام  3نفره، یکی 
گشت زنی در محدوده متوجه درگیری این افراد می شود و با مداخله 
به  را  سارق  بعدی،  احتمالی  حوادث  از  پیشگیری  ضمن  به موقع 

کالنتری منتقل می کند. 
سرکالنتر  و  ثامن  انتظامی  فرمانده  کرمانی  قربانعلی  سرهنگ 
پسر  شرورانه  اقدام  این  ریشه یابی  برای  که  مشهد  پلیس  هشتم 
شهروندان  اینکه  به  اشاره  با  است،  کرده  پیدا  ورود  پرونده  به  نوجوان 
باید در مواجهه با افرادی که به این شکل تقاضای کمك دارند مراقبت 
بیشتری داشته باشند، تا مورد سرقت واقع نشوند، از افراد خواست 
را  شماره  خود  حتما  درخواست هایی  چنین  با  مواجهه  هنگام  تا 
گرفته و پس از اینکه طرف مقابل تلفن را جواب داد در صورت تأیید 
و شناسایی هویت تماس گیرنده، گوشی را در دسترس این افراد قرار 
زیاد  یکدیگر  با  آن ها  فاصله  که  باشند  مراقب  این  بر  عالوه  و  دهند 

نشود.

برای  مسلم  حق  و  طبیعی  امری  ازدواج 
هر انسانی است، هر فردی برای ادامه بقا و 
داشتن  و  ازدواج  به  سالم  رابطه  یک  داشتن 

یک شریک برای زندگی خود رو می آورد. 
زناشویی  پیوند  با  که  زندگی مشترک  آغاز   
با  مختلف  کشورهای  در  است  خورده  گره 
می  برگزار  خاصی  رسومات  و  رسم  و  آیین 
یک  شروع  برای  ما  کشور  درفرهنگ  و  شود 
طرف  از  "جهیزیه"  فرهنگ  مشترک  زندگی 
همان   از  داماد  همچنین  و  عروس  خانواده 
زمان خواستگاری  مطرح است. در گذشته 
دخترانشان  فرستادن  برای  عروس  خانواده 
با  را  منزل  لللوازم  از  بخشی  بخت  خانه  به 
از خانواده داماد تهیه می  گرفتن "شیر بها" 
کردند و هرچه قدر که وسایل خانه و یا همان 
نزد  در  بود دختر  تر  لعاب  و  رنگ  پر  جهیزیه 
خانواده شوهر احترام بیشتری داشت اما با 
ازدواج  فرهنگ  عقاید،  و  زندگی  سبک  تغیر 
از  بسیاری  در  بها  و شیر  کرد  پیدا  تغییر  هم 
شهرهای بزرگ از رسم افتاد واکنون جهیزیه 
دو  هر  برعهده  زندگی   ابتدایی  لوازم  تهیه  و 
خانواده می باشد و حاال با توجه به مشکات 
آغاز  برای  و فراهم نمودن جهیزیه  اقتصادی 
برای  ها  خانواده  از  بسیاری  مشترک  زندگی 
فرستادن فرزندانشان به خانه بخت با مشکل 
زوج  یک  اگر  مثال  طور  به  اند.  شده  مواجه 
مشترکشان  زندگی  بللرای  بخواهند  جللوان 
لوازم منزل تهیه کنند باید حداقل بین 80 تا 
100 میلیون تومان صرف نظر از سایر لوازم 
جانبی برای تهیه لوازم آشپزخانه هزینه کنند 
بازار چشم و  این میان همچنان  البته در  که 
پابرجاست  جهیزیه  تهیه  در  ها  چشمی  هم 
و بسیاری از زوجین جوان را با رقابت بر سر 

فراهم نمودن وسایل لوکس وادار می کند. 
تهیه جهیزیه بر عهده مرد است

مدرس  و  دان  حقوق   ، خادمی  مهدی 
تهیه  مبحث  در  خانواده  مشاور  و  دانشگاه 
جهیزیه می گوید: برابر با قانون اساسی تهیه 
ما  و سنت  در عرف  اما  است  مرد  با  جهیزیه 
بخشی از لوازم زندگی بر عهده خانواده دختر 

از  بسیاری  در  افزاید:  می  گیرد.وی  قرارمی 
مواقع که زوجین به مشکل بر می خورند بر 
اساس دادگاه خانم می تواند جهیزیه را ببرد 
از  حمایت  خصوص  در  که  جدید  قانون  در 
نیاز  تمام وسایل مورد  باید  زنان تصویب شد 
قدیم  قانون  در  که  حالی  در  باشد  نو  منزل 
این  بود.  شده  اشاره  ضروری  لوازم  کلیه  به 
بیان  خود  سخنان  ادامه  در  خانواده  مشاور 
به مرحله طاق برسند  می کند: اگر زوجی 
در قانون مبحث تمکین مالی وجود دارد که 
بررسی  اقام  از کارشناس قضایی کلیه  پس 

می شوند. 

نبوده  موفق  جامعه  در  آسان  ازدواج  طرح   
است

در  آسان  ازدواج  طرح  به  اشاره  با  خادمی 
جامعه تصریح می کند: در سال های گذشته 
در  که  بودیم  طاق  درصدی   77 رشد  شاهد 
طرح  روند  این  از  جلوگیری  برای  زمان  همان 
جوانان  آگاهی  با  که  شد  مطرح  آسان  ازدواج 
توانست معضل طاق را کنترل کند اما بازهم 
افزاید:  می  است.وی  نبوده  موفق  طرح  این 
در مشاوره های قبل از ازدواج سعی می کنیم 
آگاهی  جهیزیه  مهریه،  مورد  در  جوانان  به  تا 
دهیم اما بسیاری از زوجین این مساله را جدی 

نمی گیرند. به طوریکه بسیاری از زوجین برای 
سنت جهیزیه چندین سال در عقد می مانند.
این کارشناس در سخنان خود تاکید می کند: 
نیست  جهیزیه  دلیل  به  ها  طاق  آمار  درصد 
که  دهد  می  نشان  آمارها  این  از  بخشی  اما 
سر  بر  دیگران  با  رقابت  و  اقتصادی  مشکات 
عوامل  از  یکی  زندگی  ابتدای  در  بهتر  لوازم 
طاق است. خادمی با اشاره به کاهش ازدواج 
ادامه می دهد: بسیاری از جوانان ما از ازدواج 
در گریز هستند و اصلی ترین علت آن همین 
رسم و رسومات ابتدای ازدواج است به طوریکه 
با توجه به درآمد اقتصادی خانواده ها در ایران 

بسیاری از جوانان ما ازعهده هزینه ها برنمی 
خود  این  که  کنند  می  پرهیز  ازدواج  از  و  آیند 

دلیلی بر باال رفتن سن ازدواج است . 
 دخترخانم ها برای تهیه جهیزیه به وسایل 

مادرشان نگاه کنند
زوجین  از  برخی  آمد  در  به  اشللاره  با  وی 
با در آمد مالی  از زوجین  می گوید: بسیاری 
متوسط روبه رو هستند و تمام پس انداز خود 
را صرف جهیزیه می کنند که قطعا در آینده 
با موجی از اقساط و چالش مواجه می شوند 
شوند. می  مواجهه  طاق  پروسه  با  سپس  و 
لوازم  از  بسیاری  کند:  می  تاکید  خادمی 

نبودشان در زندگی اختالی ایجاد نمی کند 
تهیه اقام غیر ضروری در زندگی  از  باید  لذا 
مشترک پرهیز نمود. بسیاری از زوجین انتطار 
شیک  ای   خانه  زندگی،  اول  همان  در  دارند 
از  بعد  ومادرهایشان  پدر  که  باشند  داشته 
چندین سال به آنجا رسیده اند.این کارشناس 
تاکید می کند: دخترخانوم ها باید برای تهیه 
در  که  کنند  نگاه  مادرشان  لوازم  به  جهیزیه 
و  نشده  استفاده  یکبار  برای  حتی  آشپزخانه 
حتی اگر خانواده ها به داشتن جهیزیه خوب 
اصرار دارند زوجین نباید این اجازه را بدهند.

جامعه  فرهنگی  فقر  مهمترین  تظاهر   
ماست

خادمی با تاکید بر اینکه در جامعه ما تظاهر 
متاسفانه  دارد تصریح می کند:  هنوز وجود 
قناعت  ما  و  رفته  بین  از  قناعت  ما  در کشور 
را صرفا برای قشر فقیر می دانیم درحالیکه 
قناعت  راه  باید  نیز  ثروتمند  اقشار  حتی 
ما  اینکه  افزاید:  می  وی  گیرند.  درپیش  را 
دخترانمان در ازدواج همه چیز داشته باشد 
نشان  بلکه  نیست  فرهنگ  دهنده  نشان 
پذیری است.این  تقلید  و  دهنده خودنمایی 
حقوقدان ادامه می دهد: متاسفانه درجهان 
زیاد  نمایشی  های  شخصیت  و  رقابت  سوم 
توان  می  را  این  ریشه  البته  که  است  شده 
تصریح  دانست.وی  جامعه  آگاهی  فقدان 
دلیل  به  ما  های  خانم  از  بسیاری  کند:  می 
محرومیت از بسیاری از فعالیت در جامعه از 
این طریق اقدام به تظاهر و خود نمایی می 
کنند و در مساله جهیزیه باید افراط را به کنار 

گذاشت و به جیب نگاه کرد. 
 فرهنگ سازی در نظام آموزشی باید صورت 

بگیرد
می  آموزشی  نظام  به  اشللاره  با  خادمی 
گوید: در کشور ما فرهنگ سازی صحیح در 
نظام آموزشی صورت نمی گیرد و مدارس و 
اجتماعی  پایگاه  که مهمترین  ها  دانشگاه 
هستند مهارت های الزم آموزش داده نمی 
شود.وی می افزاید: بسیاری از جوانان ما 
مهارت  نگرفتن  یاد  و  آگاهی  دلیل عدم  به 
می  مواجه  ازدواج  در  مشکل  با  زندگی  در 
شوند و باید برای بسیاری از زوجین جوان 
و خانواده ها کارگاه هایی در این خصوص 

گذاشت. 

صبح امروز بررسی می کند

جهیزیه ، ماراتن زوج های جوان کاهش 31 درصدی میزان بروز سالک در 
سبزوار

سبزوار  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
گفت: طی اقدامات بهداشتی صورت گرفته در سال 
گذشته در این شهرستان میزان بروز بیماری سالک 

بیش از 31 درصد کاهش داشته است.
فاطمه نوده روز سه شنبه در جمع خبرنگاران عنوان 
بیماری  درگیر  نقاط  از  یکی  سبزوار  شهرستان  کرد: 
سالک جلدی نوع روستایی است؛ براساس آمارهای 
درگیر  کشور  در  استان   18 بهداشت،  وزارت  موجود 
ابتای  از  آمارها  آخرین  که  هستند  سالک  بیماری 

سالیانه 26 هزار نفر به این بیماری گواهی دارد.
سبزوار  پزشکی  علوم  دانشگاه  که  این  بیان  با  وی 
است  توانسته  خود  پوشش  تحت  شهرستان  پنج  در 
شود،  بیماری  این  کاهش  باعث  موثر  اقدامات  با 
افزود: میزان بروز بیماری سالک در سال96 )به ازای 
هر 100 هزار نفر( در سبزوار و شهرستان های تحت 
پوشش 28 مورد بوده که این میزان در سال گذشته 
دنبال  به  را  درصدی   31 کاهش  که  رسیده   19 به  
کرد:  بیان  دانشگاه  بهداشت  است.معاون  داشته 
ریال  میلیارد  بر یک  بالغ  اعتباری  طی سال گذشته 
در زمینه پیشگیری از بروز بیماری سالک در سبزوار و 

شهرستان های تابعه هزینه شده است. 
پاشی  سم  مرحله  دو  انجام  داد:  اداملله  نللوده 
اجرای  آلللوده،  کانون های  مسکونی  اماکن  ابقایی 
در  دلتامترین  سم  با  پاشی  مه  مرحله ای   3 عملیات 
عملیات  انجام  شهرستان ها،  آلوده  کانون های  همه 
تا  فعالیت  شروع  از  شناسی  حشره  چک  گسترده 
و  آموزشی  برگزاری کاس های  و  ناقل  فعالیت  اتمام 
از  مردم  احاد  سازی  حساس  برای  جلسات  تشکیل 

دیگر اقدامات در این زمینه به شمار می آید.
سبزوار  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
که  است  پوستی  بیماری  یک  سالك  بیماری  گفت: 
می  منتقل  انسان  به  خاکی  پشه  گزش  وسیله  به 
شود، توصیه می کنیم با نصب توری در جلوی درب 
از  بند، استفاده  از پشه  پنجره ها، استفاده  و  ورودی 
حشره کش های خانگی و پماد دور کننده حشره ها، 
حفاظت فردی در برابر گزش انواع پشه و حشره انجام 

شود.

خبر

رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز آستان قدس رضوی 
گفت: در آینده ای نزدیک استفاده از مخازن آستان قدس رضوی 

برای 150 محقق خارجی امکان پذیر می شود.
به گزارش فارس، حجت االسام سید جال حسینی ظهر امروز 
گفت:  شد،  برگزار  رضوی  مطهر  حرم  در  که  خبری  نشست  در 
رهبر  که  است  حکم هایی  رضوی  قدس  آستان  اسناد  مهم ترین 

معظم انقاب به تولیت اهدا می کند.
قدس  آستان  اسناد  مرکز  و  موزه ها  کتابخانه ها  سازمان  رئیس 
ساله  هزار   3 قدمت  با  کتابخانه ها  این  اینکه  به  اشاره  با  رضوی 
می تواند  و  بوده  اسناد  و  چاپی  خطی،  نسخ  میلیون   30 دارای 
در اشاعه علم پیشران باشد، افزود: سازمان کتابخانه ها و آستان 
قدس رضوی سازمان دانش ور است، چراکه آخرین تکنولوژی ها 
دانش آموزان،  دانشجویان،  تا  می شود  گذاشته  نمایش  به  آن  در 
استفاده  منبع  این  از  بتوانند  محققان  و  پژوهشگران  نخبگان، 

کنند.
سازمان  یک  رضللوی  قدس  آستان  کتابخانه  کللرد:  بیان  وی 
دانش محور و مولد دانش است و حضور هزاران محقق نمایان گر 
چنین  به  تاکنون  قدس  آستان  کتابخانه  که  بوده  توانایی  این 

موفقیتی رسیده است.
حوزه  به  قدس  آستان  کتابخانه  پرداختن  به  اشاره  با  حسینی 
رویکردی، افزود: اهداف رویکردی کتابخانه به صورت مشخص، 
حوزه های  در  متخصص  انسانی  نیروی  تربیت  و  کللادرسللازی 

استراتژیکی است.
اسناد آستان قدس  و مرکز  رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها 
رضوی بیان کرد: ما به یاری پیشکسوتان برای همکاری و انتقال 

دانش به نسل های بعد نیاز داریم.
به سازمان دهی باستان شناسان و مجموعه داران،  با اشاره  وی 
ادامه داد: با ایجاد دسترسی آسان به منابع کتابخانه ای در سراسر 
کتب  زندان بانی  و  انبارداری  ما  هنر  که  می دهیم  نشان  کشور 

نیست، بلکه مروج فرهنگ اسامی و شیعی هستیم.
تحول  رویکرد  ایجاد  کتابخانه  مهم  رویکرد  کرد:  بیان  حسینی 
و معتقدیم، ظرفیت  بوده  تمام سطوح سازمان  و تحول در  محور 

آستان قدس بسیار بیشتر است.
اسناد آستان قدس  و مرکز  رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها 
تسهیل  افزود:  کتابخانه،  پیش رو  برنامه های  به  اشاره  با  رضوی 
دسترسی محققان پژوهشگران به منابع اطاعاتی آستان قدس، 
از  محقق   150 برای  رضوی  قدس  آستان  مخازن  از  استفاده 

کشورهای مختلف است.
وی با اشاره به برنامه های پیش رو کتابخانه، متذکر شد: تسهیل 
دسترسی محققان پژوهشگران به منابع اطاعاتی آستان قدس، 
از  محقق   150 برای  رضوی  قدس  استان  مخازن  از  استفاده 
کشورهای مختلف و یکپارچگی کلیه کتابخانه های آستان قدس 
رضوی، فراهم کردن کلیه منابع به صورت دیجیتال و ارائه خدمات 
به صورت تلفن همراه همراه با ایجاد موزه مجازی که هر عاقمند 

بخواهد از گنجینه کتابخانه بهره مند شود را شامل می شود.

خبر
استفاده از کتابخانه های آستان قدس رضوی برای 150 محقق خارجی

مجوز ایجاد یک رشته جدید 
ارشد در  در مقطع کارشناسی 
صادر  سبزواری  حکیم  دانشگاه 

شد.
تحصیات  و  آموزشی  معاون  ایسنا،  گللزارش  به 
جمع  در  سللبللزواری  حکیم  دانللشللگللاه  تکمیلی 
با  عالی  آموزش  گسترش  شورای  گفت:  خبرنگاران 
عمران  "مهندسی  رشته  در  دانشجو  پذیرش  پذیرش 
مقطع  در  آب"  منابع  مدیریت  و  مهندسی  گرایش   -
موافقت  سبزواری  حکیم  دانشگاه  ارشد  کارشناسی 

کرد. 
موافقت  این  اخذ  با  افزود:  معین فرد  محمدرضا 
و  مهرماه  از  می تواند  سبزواری  حکیم  دانشگاه 
فوق  رشته  در   98-99 تحصیلی  سال  با  همزمان 

دانشجو جذب کند.
را   ایللران  در  آب  صنعت  که  این  بر  تاکید  با  وی 
آورد، اظهار  به حساب  می توان در زمره صنایع مادر 
به  آب  منابع  مدیریت  ارشد  کارشناسی  دورۀ  کرد: 
که  است  شده  تدوین  متخصصانی  تربیت  منظور 
و  کنترل  و  آب  منابع  شناخت  زمینه های  در  بتوانند 
را به دست  بهسازی کیفیت منابع آب اطاعات الزم 
آورند و در مراحل مختلف طراحی، نظارت و مدیریت 

پروژه های آب فعالیت داشته باشند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
گفت:  رضوی  خراسان  ای  جاده 
تا  ماه  فروردین   26 دوشنبه  ازصبح 
کنون 14 راه روستایی و دو جاده فرعی که بر اثر سیاب 
بازگشایی  راهداران  تاش  با  بود  شده  بسته  اخیر  های 
شد.به گزارش ایرنا، ابراهیم نصری افزود: راه های فرعی 
بردسکن - شهر آباد در حوزه شهرستان بردسکن و جاده 
نیشابور- کاشمر که در هر دو شهرستان نیشابور و کاشمر 

بسته شده بود هم اکنون بازگشایی شده است.
وی ادامه داد: راه 14 روستا در شهرستانهای کات، 
بجستان، گناباد، تربت جام و فریمان نیز بازگشایی شد 
که در این میان شهرستان کات بیشترین سهم بازگشایی 
راهداری  است.مدیرکل  داده  اختصاص  خود  به  را  راه 
و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: در حال 

حاضر36 راه روستایی استان بر اثر سیل و روان آب بسته 
است که از این بین شهرستانهای کات با 9 و فریمان با 
چهار راه روستایی مسدود بیشترین سهم را دارا هستند.
نصری افزود: دیگر راه های روستایی نیز در شهرستانهای 
درگز، سبزوار، فریمان، سرخس، تایباد، گناباد، کاشمر، 
های  راه  داد:  ادامه  است.وی  بسته  بردسکن  و  جوین 
رباط  بردسکن،  شهرستان  در  درونه   - بردسکن  فرعی 
در  درگللز   - کات  و  حیدریه  تربت  در  کدکن   - سنگ 
محدوده شهرستان کات هم دچار سیاب و آبگرفتگی 
شده و بسته است. مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده 
ای خراسان رضوی گفت: در حال حاضر بارش پراکنده 
باران در راه های شهرستان بجستان گزارش شده است 
و تردد در سایر محورهای ارتباطی استان بدون بارش و 

لغزندگی در جریان است.

سندرم  روزه  یللک  همایش 
نللللوزادان  تنفسی  دیللسللتللرس 
پزشک   150 از  بیش  حضور  بللا 
های  گروه  سایر  و  نللوزادان  تخصص  فوق  و  متخصص 
پزشکی مرتبط، تازه ترین یافته های علمی در خصوص 
بیماری سندرم دیسترس تنفسی را مورد بحث و بررسی 
قرار دادند.دبیرعلمی همایش سندرم دیسترس تنفسی 
در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: سندرم دیسترس 
در  شایع  مشکات  از  یکی  تنفس  سختی  یا  تنفسی 
نوزادان نارس است و از علل مرگ و میر نوزادان شیرخوار 
سعیدی  رضا  دکتر  ایرنا،  گزارش  رود.بلله  می  شمار  به 
افزود: گروه هدف این همایش، پزشکان متخصص و فوق 
کودکان،  های  بیماری  متخصصان  نوزادان،  تخصصن 
متخصصان زنان و زایمان، متخصصان بیهوشی، پزشکان 

برپایی میزگرد  و ماماها هستند.وی  عمومی، پرستاران 
بررسی عائم و تشخیص سندرم دیسترس تنفسی را از 

دیگر برنامه های این همایش عنوان کرد.
این  در  دانشگاه  برجسته  استادان  کرد:  اضافه  او 
به تشریح و بحث و بررسی درمان هایی نظیر  همایش 
'ونتیاتورتراپی' در دیسترس تنفسی نوزادان 'سورفکتانت 
تراپی' و مراقبت های پرستاری در این بیماری پرداختند.

و  مشارکت  با  علمی  همایش  این  داد:  اداملله  وی 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات 
و  ایران  نللوزادان  تحقیقات  مرکز  شرق،  شمال  نللوزادان 
دانشگاه بین  المللی امام رضا )ع( مشهد در بیمارستان 
تنفسی  دیسترس  شد.سندرم  برگزار  شهر  این  رضوی 
نوزادان یک اختال ریوی تهدید کننده زندگی است که 

ناشی از کمبود سورفاکتانت است.

همایش سندرم دیسترس تنفسی نوزادان در مشهد برگزار شد 16راه بسته شده در خراسان رضوی بازگشایی شدمجوز ایجاد یک رشته جدید در دانشگاه حکیم سبزواری صادر شد

خبرنگارنگار طاهونچی

negar.tahounchi73@gmail.com

مسائل  در  گفت:  دانشگاه  استاد  و  پژوهشگر 
سیاسی، اقتصادی و... شعوری در مردم وجود دارد 
را  آن  از کارشناسان مربوط می توانند  بهتر  که حتی 
مساله  نفی  منظور  به  موضوع  این  اما  دهند  تمییز 
توجه  عدم  می خواهیم  اینجا  در  نیست.  کارشناسی 
جدی  ایده های  مردم  که  چرا  کنیم  نفی  را  مردم  به 
دارند. درایت و اندیشه شهودی در مردم وجود دارد 
که کارشناسان باید به آن سرک بکشند. بی توجهی به 

فهم عرفی خطر بزرگی برای هر جامعه است. 
گفتارهای  درس  دوم  دوره  در  ملکیان  مصطفی 
وگو«  گفت  »اخللاق  عنوان  تحت  کاربردی  اخاق 
دیگری  فایده  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  مشهد  در  که 
با آن مواجه می شویم این است که  که در گفت وگو  
گفت وگو در مردم همدلی و همدردی ایجاد می کند. 
گاهی اوقات چون با هم گفت وگو نمی کنیم، همدلی 
و همدردی نسبت به یکدیگر نداریم. موضوع همدلی 
به این معناست که به عنوان مثال ما متوجه می شویم 
چرا آدمی با این شدت در حال گریه و یا اینکه ناامید 
و مضطرب است. منشا این درک کردن در این است 
آنچه  براساس  خود،  تخیل  قدرت  از  استفاده  با  که 
که آدمی برای ما شرح داده است، می توانیم خود را 

جای طرف دیگر بگذاریم.
می توانیم  صورت  این  در  اینکه  بیان  با  ملکیان 
از پنجره  را  بتوانیم جهان  در پوست یکدیگر برویم و 
دیگری ببینیم و حس کنیم و بسیاری از تصمیمات 
واقع  در  گفت وگو  کرد:  بیان  کنیم،  درک  را  دیگران 
مکانیزمی است که قدرت تخیل ما را فعال می کند و 
آدمی تقریبا می تواند با استفاده از آن، خود را جای 
متفکرانی  جمله  از  آرنت«  »هانا  بگذارد.  هرکسی 
است که بر قدرت تخیل برای بهبود زندگی اجتماعی 
مقوله  صاحب نظران  از  خللود  که  می کند  تاکید 
از دیگر فیلسوفان  گفت وگو نیز است. »سیمن وی« 
قدرت  داد  نشان  که  بود  کسانی  نخستین  از  جهان 
معنای  در  اخاقی تر  را  زندگی  اندازه  چه  تا  تخیل 
آسوده تر  معنای  در  خوش تر  همچنین  و  خوب تر 
می توانیم  هرچه  که  بود  این  او  بحث  همه  می کند. 
باید تخیل را در خود افزایش دهیم چرا که با قدرت 
تخیل است که می فهمیم آدمیان چرا چنین کاری را 
انجام داده اند و... . بر همین اساس باید گفت فواید 
گفت و گو تا حدی است که جزو ضروریات یک زندگی 

اجتماعی محسوب می شود.
مشکل  باب  در  مکالمه  گفت وگو،  در  موفقیت   

مشترک است
مکالمه  گفت وگو،  در  موفقیت  کرد:  تصریح  وی 

در باب مشکل مشترک است. هرکدام از ما به تعداد 
با  داریللم،  مختلف  گروه های  در  که  عضویت هایی 
مشکات مشترک رو به رو می شویم. به عنوان اینکه 
خاورمیانه  در  داریللم،  عضویت  جهانی  جامعه  در 
ساکن  ایران  در  اینکه  عنوان  به  می کنیم،  زندگی 
هستیم و به همین ترتیب، دارای مشکات مشترک 
امر  ابتدای  در  مشترک،  مشکل  رفع  برای  هستیم. 
که  چرا  شود  رفع  دنیا  با  ما  مشترک  مشکل  نباید 
مشکات  رفع  امکان  است.  اندک  آن  تحقق  امکان 
در گروه های کوچک تر به مصلحت نزدیک تر است. 
نباید منتظر بمانیم مشکات جهانی رفع تا مشکات 
که  این همان چیزی است  و  مرتفع شود  خردترمان 

عنوان می شود گفت و گو از خانه آغاز می شود. 
در  کرد:  خاطرنشان  اخاق  حوزه  پژوهشگر  این 

در  موفقیت  برای  گفت  باید  ادامه 
گفت وگو باید فضای امن آن فراهم 
گفت و گو  ناامن  فضاهای  در  شود، 
فضای  شرط  سه  به  نللدارد.  امکان 
نخست  باشد،  امن  باید  گفت وگو 
برابر  چشم  به  بداند  انسان  آنکه 
نگاه  کنندگان  گفت وگو  همه  به 
تلقی  برابر  افللراد  همه  و  می شود 
در  تبعیض  هللرگللونلله  مللی شللونللد. 
گفت وگو، آن را به یکی دیگر از انواع 
دیگر مکالمه تبدیل می کند. شرط 
بابت  این است که هیچ کسی  دوم 
آنچه می گوید نه پاداش بگیرد و  نه 
کیفر ببیند اما اگر این اتفاق بیافتد 
نگرفته  شکل  گفت وگویی  دیگر 
اسللت. اگللر سللود و زیللان شخصی 

بازار  وارد  می کند  جلوه  کیفر  و  پاداش  قالب  در  که 
شد، دیگر مشکل مشترک وجود ندارد و این مشکل 
مشترک به موضوع شخصی تبدیل می شود. اگر در 
مشکل مشترک همگان موفق شدند، به طور یکسان 
به  و اگر موفقیتی وجود نداشت، همه  سود می برند 
طور یکسان از سود مربوطه محروم می شوند. شرط 
سوم در باب سامت این است که شخص بداند اگر 
که  آنچه  خاف  بر  نتیجه  نهایی  محاسبات  در  هم 
شده،  توجه  او  اقوال  به  گرفت؛  شکل  کرده،  عنوان 

اما به خاف آن گفته، رسیده اند.
این  به  می توان  گفت وگو  فواید  از  داد:  ادامه  وی 
از یکدیگر چیزهای زیادی  نکته اشاره کرد که مردم 
یاد می گیرند. همچنین باید گفت بر خاف آنچه که 
برخوردار  مهمی  ایده های  از  مردم  می شود،  تصور 
عنوان  که  صورتی  در  هستند. 
دارای  صاحب نظران  تنها  می شود 
از  فریره«  »پائولو  هستند.  ایللده 
تربیت  و  تعلیم  نللظللریلله پللردازان 
برزیلی، در همه آثارش به این نکته 
تاکید می کند که فهم عرفی و عقل 
از  راهگشا تر  بسیار  مللردم  سلیم 
سخنان آکادمیک تکنیسن هاست. 
تک  تک  تفکر  قدرت  ما  او  نظر  از 
به  و  گرفته ایم  نادید  را  انسان ها 
یک  به  که  زمانی  دلیل،  همین 
برمی خوریم  اجتماعی  مشکل 
شناسان،  جامعه  کارشناسان،  به 
متخصصان تعلیم و تربیت مراجعه 
می کنیم. او معتقد بود ما بسیاری 
بیاموزیم  مردم  از  باید  را  موارد  از 

فهم  و  آکادمیک  دانش  مردم  که  می کنیم  تصور  و 
اندیشه های  بود  معتقد  وی  که  صورتی  در  ندارند. 

مردم مستندات خوبی است.
 مشکل نماها و شبه مشکل ها

عنوان  گفت وگو  آداب  خصوص  در  ادامه  در  وی 
کرد: آداب گفت وگو آن چیزی است که یک گفت وگو 
را موفقیت آمیز می کند. اولین نکته در این خصوص 
این است که گفت وگو باید به یک »مشکل« بپردازد 
نخست  می کند.  جلوه  مهم  اینباره  در  نکته  سه  و 
اینکه »مسئله نظری« موضوع گفت وگو نیست بلکه 
اینکه  به  اسللت.  اهمیت  حائز  عملی«  »مشکات 
بلکه  »جهان چه هست و چه نیست« توجهی ندارد 
اینکه  دوم  نکته  باید کرد«.  که »چه  این است  بحث 
آن مشکل عملی، »شبه مشکل« و »مشکل نما« نیز 
نباشد. در واقع تشخیص مشکل از مشکل نماها مهم 
چیزی  چه  و  مشکل  واقعا  چیزی  چه  اینکه  است. 
زنان  بی حجابی  آیا  مثال  عنوان  به  مشکل نماست. 
مشکل است یا آزاد نبودن زنان در پوشش؟ در مثالی 
شفقت،  احسان،  کاهش  آیا  پرسید  می توان  دیگر 
عشق، وفای به عهد، ادای امانت در جامعه و...، یک 

مشکل اصلی و یا مشکل نماست؟
این پژوهشگر حوزه اخاق ادامه داد: اگر بخواهیم 
در یک جامعه جهانی و یا یک جامعه کوچک تر یک 
چه  ببینم  باید  کنیم،  بررسی  را  مشترک  مشکل 
منظر  از  موردی  چه  و  مشکل  همگی  برای  چیزی 
همگان معضل نیست. از بزرگ ترین اقداماتی که یک 
روشنفکر باید برای جامعه خود انجام دهد، این است 
از مشکل نماها  با نیروی استدالل گر مشکات را  که 
بر سر جای خود  اگر مشکات  تفکیک کند چرا که 
بماند و به مشکل نماها پرداخته شود، اگر موفق هم 

شویم، مورد مهمی در جامعه حل نشده است.
بتوانیم  که  است  این  سوم  نکته  گفت:  ملکیان 
مشکات جامعه را رده بندی کنیم. برخی مشکات 
مشکات  هستند.  مادر  دیگر،  مشکات  به  نسبت 
همه  که  نیست  شانه  یک  دندانه های  مانند  جامعه 
نظام  یک  از  بلکه  باشد  گرفته  قللرار  هم  عرض  در 
دیگر  ریشه  مشکل  یک  که  است  برخوردار  طولی 
مشکات است و از هر مشکل، مشکات دیگر پدید 
بخواهد  جامعه ای  اگر  گفت  باید  بنابراین  می آید. 
گفت و گوهای مثمر ثمر داشته باشد، باید به سلسله 
مراتب  سلسه  همچنین  کند.  توجه  مشکات  مراتب 
نیز دارای اهمیت  نیازها، مانند مشکات اجتماعی 
به  که  است  گفت و گویی  موفق  گفت وگوی  است. 

مشکات واقعی جامعه بپردازد.

یک پژوهشگر و استاد دانشگاه:

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی: بی توجهی به فهم عرفی خطر بزرگی برای هر جامعه است
دشمن به دنبال گرفتن اراده استقامت مردم 

است

به  دشمن  گفت:  اسامی  تبلیغات  سازمان  رئیس 
دنبال گرفتن اراده استقامت و ایستادگی مردم است.
مراسم  در  گذشته  روز  قمی  محمد  حجت االسام 
خراسان  تبلیغات  جدید  مدیرکل  معارفه  و  تودیع 
در  کلله  مهم  نکات  از  یکی  کللرد:  اظللهللار  رضللوی 
است  شده  اشاره  آن  به  نیز  انقاب  دوم  گام  بیانیه 
باعث شد علی رغم  نکته  خودآگاهی است و همین 
ما  علیه  و در شرایطی که همه چیز  تمام دشمنی ها 
شرایط  در  افزود:  برسد.وی  پیروزی  به  انقاب  بود 
فعلی باید ظرفیت ها و مخاطرات پیش روی خودمان 
استراتژیک  عمق  راستا  این  در  و  کنیم  شناسایی  را 
رصد  را  خودمان  سپاه  استراتژیک  عمق  و  دشمن 
داد:  ادامه  اسامی  تبلیغات  سازمان  کنیم.رئیس 
فرهنگی  تشکل های  و  مذهبی  هیئات  و  مساجد 
عناصر مهم در سپاه انقاب هستند و ما باید از این 
سرمایه ها به صورت ویژه استفاده کنیم و در راستای 
هم افزایی این عناصر گام برداریم.وی گفت: اشراف 
نکته  ها  ریزی  برنامه  برای  انقاب  امروز  احوال  به 
بسیار مهمی است و در این راستا جلوی هر گونه کج 
روی را خواهیم گرفت و اراده بر استقامت و ایستادگی 
تقویت  باید  جامعه  آحاد  بین  در  دشمنان  مقابل  در 
از  اراده  دنبال گرفتن همین  به  شود چرا که دشمن 
مردم است.قمی تصریح کرد: جریان مؤمن انقابی 
عهده  بر  دوم  گام  اجرای  راستای  در  سختی  وظیفه 
دارند و عزم ما در سال های پیش رو خادمی و حمایت 
از این جریان است. شهادت طلبی و روحیه جهادی 

در شرایط فعلی پیش برنده انقاب است.
اولین  کرد:  بیان  اسامی  تبلیغات  سازمان  رئیس 
اقدامی که در بدو ورود به سازمان انجام دادم بازدید 
از حاشیه شهر مشهد بود و من بیش از بیست سال 
است که با حاشیه شهر مشهد آشنایی دارم و مدیریت 
جدید نیز باید به این امر اهتمام ویژه ای داشته باشد.
با  همگرایی  بلله  مللوظللف  مللا  کلللرد:  تاکید  وی 
دستگاه های دولتی، آستان قدس و حوزه های علمیه 
هستیم و براساس بیانیه گام دوم رهبر معظم انقاب 

به دنبال ارتقا نیستیم بلکه به دنبال تحول هستیم.

خبرخبر
تگزاس 2 جایگزین رحمان 1400 شد

گفت:  نمایش،  صنفی  شورای  موقت  سخنگوی 
فیلم سینمایی »تگزاس 2« به جای »رحمان 1400« 

از 28 فروردین اکران می  شود.
گفت وگو  در  شنبه  سه  عصر  صابری«  »محمدرضا 
مصوبات  ترین  تازه  درباره  ایرنا  سینمایی  خبرنگار  با 
نخستین  داشللت:  اظهار  نمایش،  صنفی  شللورای 
و  فرهنگ  وزارت  در  نمایش  صنفی  شللورای  جلسه 
ارشاد اسامی و سازمان سینمایی برگزار و باتوجه به 
اتفاقات پیش آمده برای فیلم »رحمان 1400« درباره 
جایگزین وضعیت اکران این فیلم تصمیم گیری شد.

وی با اشاره به اینکه در این جلسه دو فیلم »پالتو 
شتری« و »تگزاس 2« برای اکران به سرگروهی سینما 
مطرح   »1400 »رحمان  جایگزین  عنوان  به  ایران 
اکران  برای   »2 »تگزاس  فیلم  نهایت  در  گفت:  بود، 
نمایش  به  فروردین   28 از  فیلم  این  و  شد  انتخاب 

درمی آمد اما نمایش آن همراه با شروطی است.
افزود:  نمایش،  صنفی  شورای  موقت  سخنگوی 
استان  اینکه 20  و  به شرایط عمومی کشور  توجه  با 
اکللران  از  حمایت  هللدف  با  هستند،  سیل  درگیر 
اردیبهشت   18 تا  فیلم ها  تمامی  نوروزی  فیلم های 

بدون محاسبه کف فروش اکرانشان ادامه دارد.
پردیس های  همچنین  کرد:  خاطرنشان  صابری 
می توانند  شرطی  به  سالن  هفت  باالی  سینمایی 
فیلم تگزاس 2 را اکران کنند که شش فیلم دیگر هر 
کدام یک سالن به صورت کامل در این پردیس ها را 
تک سالن  که  سینماهایی  و  باشند  داشته  اختیار  در 
نمایش  را  فیلم ها  اردیبهشت   18 تا  باید  هستند 

بدهند و بعد از آن اکران فیلم بامانع است.
اردیبهشت  اینکه جلسه بعدی شورا 8  بیان  با  وی 
98 برگزار می شود، گفت: در شورای صنفی نمایش 
به  کارگردان  یک  و  تهیه کننده  یک  سینمادار  یک 

عنوان ناظر بر مساله اکران نظارت می کنند.
،افزود:  نمایش  صنفی  شورای  موقت  سخنگوی 
هشت  در  شللورا  جلسه  اولین  انتخابات  همچنین 
این  در  سخنگو  و  دبیر  و  می شود  برگزار  اردیبهشت 

جلسه تعیین می شود.

"در  کتاب  نقد  با  شعر  پژوهش  و  نقد  جلسه  هفتادوششمین 
بزم آرا در حوزه هنری خراسان  اثر محبوبه  باد پرسه می زنم"  مسیر 
ساعی  شد.عباس  برگزار  کاظمی  محمدکاظم  استاد  مدیریت  با  و 
این  گفت:  کتاب  این  با  ارتباط  در  خراسان  برجسته  منتقدین  از 
مجموعه در مقایسه با غزل-های امروز، تافته ی جدا بافته ای است و 
ما در آن با دسته ای از غزل های عاشقانه روبرو هستیم. اما در رابطه 
با کلیت مجموعه هایی با مفهوم عاشقانه باید به این موضوع اشاره 
کرد که به بن بست تکرار واژه ها و مفاهیم اساسی رسیده ایم که این 
حیطه  در  می شود.  یک دست  مجموعه هایی  تولید  باعث  موضوع 
شعر عاشقانه مسائل بسیاری مطرح است اما متاسفانه غالبا شاعران 

امروز دایره توصیفات محدودتری دارند.
شده  شکافته  داشتن ها  دوست  مجموعه  این  در  داد:  ادامه  وی 
نیست و با توصیف شکل و شمایل نشان داده می شود که در نهایت 

به سوال "چرا دوست داشته باشیم؟" برمی خوریم.
یکی دیگر از جلوه هایی که در این کتاب به چشم می خورد کاربرد 
بعضی واژه ها و هنجارگریزی های زبانی-است. همچنین شاهد این 
مهم در نحو کام نیز هستیم.  مطلب دیگری که از نظر زیباشناسی 
انبوه است که  بحث برانگیز است قافیه کردن کلماتی مثل اندوه و 
فقط هماهنگی آوایی دارند . گاها تعدادی از اضافه های تشبیهی در 
این مجموعه باعث تجسم تصویرهای جدول  ضربی شعرهای چهل 
از نقاط قوت این  پایان به  نظر من، یکی  سال پیش  می شود و در 
با  که  است  فروغ  تاش های  نوع  از  متحورانه  تاش های  مجموعه 
نجابت بیشتری به آن پرداخته شده است.ابوطالب مظفری در رابطه 
رضایت بخش  کتاب  حروف چینی  و  جلد  طرح  گفت:  کتاب  این  با 
است اما می شد که با گنجاندن هر شعر در دو صفحه حجم کتاب 
را کمی بیشتر کرد. از نگاه من، غزل های این کتاب از نظر زبانی، 
از  واحدی  تجربه های  آنها  تمام  و  و محتوا یک دست هستند  غالب 

افزود:  می کنند.مظفری  مطرح  خاص  زمانی  دوره  یک  در  را  شاعر 
رایج  مفهوم گرایی  از  بیش  تجربه گرایی  امروز  شعر  در  مجموع  در 
با  شعرهایی،  حیطه  در  غالبا  نیز  کتاب  این  شعرهای  و  شده است 
تجربه های خاصی که شاعر از سرگذرانده است قرار دارد. همچنین 
به  که  شده  بیان  شخص  دوم  ضمیر  با  کتاب،  این  شعرهای  اغلب 
غزل ها  این  واژگانی  دایره  می زند.  حرف  خودش  با  شاعر  نوعی 
محدود است و در بعضی اشعار با تکرار واژگان مربوط به اعضای بدن 

مثل چشم و دست و مو، روبرو هستیم.
شعرها  عموم  گفت:  خود  صحبت های  جمع بندی  در  مظفری 
این  در  به-طورکل  و  داشللت  هم  دقتی هایی  بی  ولی  بود  خوب 
مجموعه شاهد اتفاقات روزگار شاعر و مسائل اجتماعی روز نیستیم.

مفهوم  به  منتقدین  دیگر  صحبت های  تایید  در  محدثی  زهرا 
و  دوری  وزن هللای  در  شاعر  گفت:  و  کرد  اشللاره  غزل ها  عاشقانه 
این  در  است.  کرده  عمل  موفق  غالبا  موقوف المعانی  بیت های 
کتاب با تصویرسازی های زیبایی روبرو هستیم اما از موارد نقص آن 

می توان به تکرار یک کلمه در دو بیت متوالی شاره کرد.
محدثی گفت: همان طور که می دانیم شاعر این کتاب، آیینی سرا 
نیز هست و امیدوارم که شعرهای عاشقانه ایشان متعالی تر شود و به 

شعر عارفانه هم برسد.
 سیدمصطفی حسینی راد در رابطه با این مجموعه اذعان داشت: 
روح غزل به خوبی در وجود شاعر شناور است. به اعتقاد من، این 
مجموعه با توجه با اختاف سطح اشعار، مربوط به یک بازه زمانی 
با دقت  را  طوالنیست و شاعر می توانست نقص های کوچک زبانی 
و حساسیت بیشتری رفع کند. نکته پایانی اینکه در غزل عاشقانه، 
شخصیت  این  و  باشد  برخوردار  خاص  شخصیت  از  باید  معشوق 

معشوق، نکته گمشده این مجموعه است.
این جلسه با قدردانی مولف از منتقدین و حضار و شعرخوانی وی 

به پایان رسید . 

خبر
گزارشی از جلسه نقد کتاب »در مسیر باد پرسه می زنم«؛

پرسه در مسیر شعر
با  رضوی  رضوان  هنر  جشنواره  ستاد  رئیس 
ایران  در  هنر  تاریخ  درخشان  پیشینه  به  اشاره 
و  بسط  زمینه  رضللوان  هنر  جشنواره  گفت: 
می  فراهم  را  اسامی  و  ایرانی  هنر  گسترش 

کند.
نشست  دومللیللن  در  چمی گو  محمدعلی 
در  رضوان  هنر  جشنواره  نخستین  تخصصی 
از  یکی  کرد:  اظهار  مشهد  رضللوان  نگارخانه 
این  فرهنگی  متولیان  دغدغه های  بزرگترین 
است که چرا ما با چنان سابقه درخشان تاریخی 
مقلد  برنامه ها  و  طرح ها  از  خیلی  در  داریم  که 

هستیم و کپی برداری می کنیم.
جهت  این  به  رضوی  مطهر  حرم  افزود:  وی 
اهمیت دارد که هنرمندان ایران و جهان بهترین 
به  مطهر  حرم  در  گذشته  ادوار  در  را  هنرشان 
ما  نیز  حاضر  حال  در  و  گذاشتند  می  یادگار 
در  هنرمندان  آثار  از  گنجینه  بهترین  صاحب 
حرم مطهر رضوی هستیم و این جشنواره بهانه 

ای برای احیای نقوش اصیل است.
بازار  وارد  وقتی  امروز  داد:  ادامه  گو  چمی 
می شویم و المان ها، تزئینات، ابزار و... چینی 
می  متاثر  بینیم،  می  را  وارداتللی  های  طرح  و 
شویم؛  لذا امید داریم با برگزاری این جشنواره 
اسامی  و  ایرانی  طرح  به  بخشی  هویت  برای 

قدمی برداریم و در این راستا نقشی ایفا کنیم.
رئیس ستاد جشنواره هنر رضوان خاطرنشان 
کرد: با برگزاری این جشنواره در تاش هستیم 
بتوانند  هنرمندان  و  شود  فراهم  زمینه ای  تا 
و سرای  نمادهای موجود در صحن  و  از هنرها 

طراحی  بللرای  آن  از  و  گیرند  الهام  رضللوی 
استفاده  امللروزی  زندگی  مختلف  محصوالت 

کنند.
منظور  به  جشنواره  ایللن  داد:  اداملله  وی 
انسجام اقدامات گذشته و آغاز حرکت جدیدی 
در این حوزه با بهره گیری از ظرفیت هنرمندان 
و  الرضا)ع(  موسی  ابن  علی  آقا  به  ارادتمند 
نیروهای جوان محصل در دانشگاه های کشور 

طراحی شد.
بیان  با  رضللوان  هنر  جشنواره  ستاد  رئیس 
اینکه نقوش و طراحی های بکار رفته در گوشه و 
کنار حرم مطهر رضوی در ایجاد آرامش زائران و 
مجاوران اثرگذار است، افزود: امیدواریم بتوانیم 
در  فعال  هنرمندان  همراهی  با  را  نقوش  این 
تزیین  آن ها در  از  و  این عرصه استخراج کنیم 

محصوالت زندگی خود استفاده کنیم.
اقوام  هنری  نفایس  نگهداری  به  چمی گو 
مختلف در موزه های آستان قدس رضوی اشاره 
هنرمندان،  به ویژه  مسلمانان،  گفت:  و  کرد 
آستان  مجموعه  به  را  خود  هنری  آثار  بهترین 
هنر  برجسته ترین  یا  کرده  تقدیم  رضوی  قدس 
دست خود را در این آستان مقدس اجرا کرده اند 
شریف  مرجع  در  نفیس  آثللار  این  نمایش  که 

حضرت رضا)ع( موجب افتخار آنان است.
هنر  جشنواره  دبیرخانه  کللرد:  اضافه  وی 
دانشگاه های  اسللتللادان  همکاری  با  رضللوان 
مختلف کشور در تاش است تا بتواند نیروهای 
خاق محصل در رشته های مرتبط با جشنواره 
آن  اهداف  و  جشنواره  این  با  را  دانشگاه ها  در 

آشنا کند.
 لزوم توجه به هویت بسته بندی محصوالت

شرکت  نماینده  ریوندی،  مهدی  اداملله  در 
»در  بخش  اینکه  بیان  با  رضللوی،  قدس  نان 
رضوان  هنر  جشنواره  هویت«  جست وجوی 
برخی  بسته بندی  تزیین  برای  آرایه  طراحی  به 
گفت:  دارد،  اختصاص  شرکت  این  محصوالت 
ارتباط تنگاتنگی بین هنرمندان طراح و فعاالن 
طرح ها  و  نللدارد  وجللود  کشور  صنعت  عرصه 
میان  رغبتی  و  نشده  تجاری سازی  هیچ گاه 

مصرف کنندگان نیز ایجاد نمی شود.
به  صنعت،  و  هنر  بین  متاسفانه  گفت:  وی 
امر  این  به  و  دارد  فاصله وجود  در مشهد،  ویژه 

بها داده نشده است.
بللرای  منسجمی  هویت  افلللزود:  ریللونللدی 
تولید  پرسابقه  محصوالت  بندی  بسته  طراحی 
کشور نداریم و از الگوهای خارجی در طراحی 

بسته بندی آن ها استفاده شده است.
نماینده شرکت نان قدس رضوی اظهار کرد: 
امروز برخی هنرها مثل خط نستعلیق  هرچند 
این  هنوز  اما  رفته  بکار  پوشاک  طراحی  در 

محصوالت مورد توجه عموم مردم قرار ندارد.
جشنواره  برگزاری  امیدوارم  کرد:  تصریح  وی 
مشکات  این  کللردن  برطرف  به  رضللوان  هنر 
در  محصوالت  تزیینی  آرایه های  و  کند  کمک 
بخش های مختلف به گونه ای طراحی شود که 

مورد رغبت مردم جامعه قرار گیرد.
این  اینکه  به  توجه  با  کللرد:  بیان  ریوندی 
تولید  صنعت  به  را  هنرمند  و  هنر  جشنواره 

با  رضوی  قدس  نان  شرکت  کند،  می  نزدیک 
شد  قدم  پیش  کشور  سراسر  در  نمایندگی   60
که  را  محصول  و  هنرمند  و  هنر  بین  تلفیق  تا 

خروجی آن تجارت است، رونق یابد.
گفت:به  رضوی  قدس  نان  شرکت  نماینده 
تا  شده  انتخاب  محصول  سه  کار  شروع  عنوان 
از هنر هنرمندان  اساس ظرفیت محصوالت  بر 
یکی  رضوی  قدس  نان  شرکت  کنیم.  استفاده 
در  و  است  کشور  غذایی  صنعت  های  قطب  از 
دنیای پر رقابت امروز عرصه بسیار سخت و در 
واقع جنگی بین شرکت های بزرگ دارای اسم 

و رسم و شرکت های کوچک ایجاد کرده است.
دلیل  به  شرکت  اصالت  کرد:  اضافه  ریوندی 
ما  همه  اینکه  و  رضللا)ع(  امللام  به  آن  انتساب 
دوران  در  رضوی  نان  محصوالت  از   خاطراتی 
قدمت  از  نشان  داشتیم،  زنللدگللی  مختلف 
دلیل  به  امللروز  اسللت.  شرکت  این  محصوالت 
وجود رقابت سخت و تنگاتنگی که در بازار است 
از  از نقوش خارج  شرکت ها به سمت استفاده 

ایران سوق یافته است.
تولید  دوران  حاضر  حللال  در  افلللزود:  وی 
ساالری گذشته و دوران مشتری مداری است و 
تولیدکننده با سرمایه گذاری، می خواهد بدون 
فوت وقت مشتری جذب کند. این امر دامنگیر 

همه شرکت های بزرگ صنعتی شده است.
جشنواره  رویللکللرد  کللرد:  تصریح  ریللونللدی 
برای  رضللوان  جشنواره  پتانسیل  از  استفاده 
یک  به  رسیدن  و  یکسان  بصری  هویت  کسب 

وحدت رویه از طرح هاست.

رئیس ستاد جشنواره:

جشنواره هنر رضوان به دنبال هویت بخشی هنر اسالمی است خبرخبر

مشکالت جامعه مانند 
دندانه های یک شانه 

نیست که همه در 
عرض هم قرار گرفته 

باشد بلکه از یک نظام 
طولی برخوردار 

است که یک مشکل 
ریشه دیگر مشکالت 
است و از هر مشکل، 

مشکالت دیگر پدید 
می آید

,,

فرهنگی  کمیسیون  عضو 
ارزی  نوسانات  گفت:  مجلس 
سال   7 مدت  ظرف  شده  سبب 

سرمایه ناشران به یک دهم کاهش پیدا کند.
از  داشت:  اظهار  پژمانفر  نصرا...  حجت االسام 
آنجا که اهمیت کاغذ به عنوان مهمترین وسیله مورد 
نشر  و گردش صنعت  کتاب  فیزیکی  تولید  برای  نیاز 
معظم  مقام  قبل  سال ها  نیست  پوشیده  کسی  بر 
اهتمام  با مدیران اجرایی در زمینه  رهبری در دیدار 

به تولید کاغذ داخلی دستوراتی را صادر فرمودند.
سوال  گفت:  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
توصیه های  علیرغم  چرا  که  است  این  متولیان  از  ما 
مقام معظم رهبری و تذکرات مجلس، نیاز کشور را با 

کاغذهای داخلی مرتفع نکردید؟

پژمانفر بیان کرد: امروز شاهد هستیم که نوسانات 
سرمایه  سال  هفت  مدت  ظرف  شده  سبب  ارزی 
نتیجه  این  و  کند  پیدا  کاهش  دهم  یک  به  ناشران 
ارشاد اسامی  و  این مسئله است که وزارت فرهنگ 
را  داخلی  کاغذ  از  حمایت  زمینه  در  الزم  تذکرات 

اجرایی نکرده است.

استان  از  سیار  کتابخانه   2
اقام  همراه  به  رضوی  خراسان 
مناطق  به  شنبه  سه  روز  اهدایی 

سیلزده استان گلستان ارسال شد.
رضوی  خراسان  عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
مشکات  بللروز  و  سیل  شدن  جللاری  پی  در  گفت: 
نهاد کتابخانه  برای ساکنین مناطق سیلزده  مختلف 
های عمومی کشور با راه اندازی پویش 'بهار مهربانی' 
توسط اعضای کتابخانه های عمومی اقدام به جمع 
آوری کتاب و اسباب بازی برای ارسال به این مناطق 

کرد.
حجت االسام علی اکبر سبزیان افزود: با همکاری 
یک  اهدای  رضوی،  خراسان  عمومی  های  کتابخانه 
روز حقوق کارکنان این اداره کل و کمک خیران و نیک 

اندیشان کتاب دوست استان، اولین محموله از اقام 
یکهزار  کتاب،  نسخه  نهاد شامل 6000  این  اهدایی 
قلم انواع اسباب بازی و لوازم تحریر، 600 بسته غذایی 
و تعدادی کوله پشتی و اقام بهداشتی به مناطق سیل 

زده استان گلستان ارسال شد.
از  رحمت  نور  سیار  کتابخانه   2 داشت:  اظهار  وی 
تایباد و سردار شهید ابوالفضل روشنک از مشهد نیز 
به همراه چهار نفر از کتابداران خراسان رضوی راهی 

استان گلستان گردید.
همزمان با ایام نوروز سال 1398 بارش شدید باران 
در استانهای شمالی و غربی کشور به ویژه استانهای 
و  کرمانشاه  لرستان،  فللارس،  مللازنللدران،  گلستان، 
خوزستان موجب جاری شدن سیل و بر جای گذاشتن 

خسارتهای فراوان شد.

سینمایی  و  هنری  معاون 
ارشللاد  و  فرهنگ  کللل  اداره 
گفت:  رضوی  خراسان  اسامی 
تقویت  و  نشاط  ایجاد  برای  استان  این  هنرمندان 
استان  این  در  گلستان  استان  زدگان  سیل  روحیه 

برنامه های هنری اجرا می کنند.
شامل  ها  برنامه  این  افزود:  محمدی  رضا  محمد 
و  مقامی  موسیقی  شاد،  خیابانی  تئاترهای  اجرای 
این  از  هایی  برنامه  و  عروسکی  نمایشهای  سنتی، 
بازسازی  برای  به ساکنان آن منطقه  تا  دست است 

آنچه از دست داده اند روحیه داده شود.
وزارت کشور خراسان  آنجا که  از  اضافه کرد:  وی 
سیل  استان  معین  استان  تنها  عنوان  به  را  رضوی 
و  فرهنگ  کل  مدیر  کللرد  انتخاب  گلستان  زده 

خود  همتای  با  رضللوی  خراسان  اسامی  ارشللاد 
انجام  برای  و  داد  انجام  ای  مکاتبه  استان  آن  در 
اعام  منطقه  آن  در  هنری  و  فرهنگی  فعالیتهای 
را  مهم  ایللن  نیز  مقابل  طللرف  کلله  کللرد   آمللادگللی 

پذیرفت.
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسامی خراسان رضوی گفت: در این راستا ایستگاه 
جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی جامعه فرهنگ 
و هنر خراسان رضوی به سیل زدگان نیز در مجتمع 
فرهنگی – هنری امام رضا )ع( راه اندازی شده و آماده 

گردآوری کمکهاست.
هفدم فروردین ماه جاری در پی دستور وزیر کشور، 
خراسان رضوی به عنوان معین مناطق سیلزده در 

استان گلستان تعیین شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: 

وزارت ارشاد از کاغذ داخلی حمایت نکرد
هنرمندان خراسانی برای سیل زدگان گلستان برنامه اجرا می کنندکتابخانه سیار از خراسان رضوی به استان گلستان ارسال شد

مهناز اصغری 
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مشهد  شهرداری  ها  فردوس  سازمان  مدیرعامل 
گفت: همه ساله در ایام والدت حضرت صاحب الزمان 
)عج( سنت دیرینه اجتماعی چراغ برات در تمامی 
آرامستان های استان خراسان به ویژه در شهر مشهد 
برگزار می گردد. در این مراسم بازماندگان با حضور بر 
سر مزار رفتگان خود حاضر می شوند و ضمن خیرات 
و مّبرات برای آن ها از درگاه خداوند متعال طلب غفران 

و بخشش می نمایند. 
به گزارش " صبح امروز" حسین مهدوی دامغانی 
افزود: با توجه به استقبال گسترده مردمی، در جهت 
ساماندهی و تدارک هرچه بهتر این مراسم فرهنگی 
و مذهبی که علیرغم وجود مشکات متعدد زندگی 
امللروز، در روزهللای دوازدهللم، سیزدهم و چهاردهم 
می شود،  انجام  غللروب  تا  صبح  اول  از  شعبان 
با اورژانللس، آتش نشانی، هال  هماهنگیهای الزم 
سازمان  و  جادهای  نقل  و  حمل  راه،  پلیس  احمر، 
تاکسی رانی و سازمان اتوبوسرانی در راستای تسهیل 

رفت و آمد و حمل و نقل همشهریان با سرویس دهی 
ویژه به زیارت اهل قبور در آرامستان های اطراف شهر 
اعم از بهشت رضا)ع(، بهشت جواداالئمه، خواجه مراد 
و خواجه اباصلت و همچنین آرامستانهای غیرمرتبط با 
شهرداری نظیر حرم مطهر و خواجه ربیع با آمادگی 
درون  ویژه  خدمات  اتوبوس،  دستگاه  از 400  بیش 
غرفههای  و  فرهنگی  غرفههای  جمله  از  آرامستانها 
کمک به سیلزدگان و خودروهای برقی برای سهولت 
طی مسیر برای پیادهگان فراهم آمدهاست. وی در 
خصوص روند آمادهسازی بهشت رضوان واقع در جاده 
کات تصریح کرد: سازمان فردوسها به عنوان یکی از 
سازمانهای وابسته به مجموعه خدمات شهری، وظیفه 
و تکلیف مشخص تجهیز و تدفین اموات مومنین در 
شهر مشهد را بر عهده دارد. آرامستان رضوان با وسعت 
180 هکتار در سال 1395 در قسمت غربی شهر 
و جاده کات، با تمام امکانات ممکن افتتاح شد که 
تاکنون قریب 500 نفر اعم بیوارثان و محلیهای منطقه 

در آنجا دفن شدهاند و هنوز شناخته نشدهاست، به 
دلیل ناهمواری راه و عریض نبودن جاده منتهی به این 
آرامستان برای رفت و آمد وسایط حمل و نقل جادهای 
مانند اتوبوس، از این رو با انجام مناقصه در خرداد ماه 
سال 97 نسبت به تعریض و بهبود جاده برای سهولت 
دسترسی به آن اقدام شد تا با تبلیغات الزم و انجام 
مراسمات متعدد، این مکان به مردم شناسانده شود. 
الزم به ذکر است که دو فاز از این جاده هفت کیلومتری 
به اتمام رسیده و امید است یک فاز آن آن در سال 98 
آماده بهرهبرداری شود تا فشار ترافیک سنگین به ویژه 
در روزهای خاص و پنجشنبه و جمعه از سوی بهشت 
رضا)ع( تعدیل شود. این عملکرد بسیار مهمی بود 
که علیرغم نبود وظیفه ذاتی سازمان فردوسها، اما با 
جدیت تمام در سال 97 انجام شد.مدیرعامل سازمان 
فردوسها شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: شهروندان 
ایجاد گرههای  از  به دلیل تنظیم وقت خود و گریز 
نقل  و  از وسایل حمل  باید  ایام خاص،  ترافیکی در 

عمومی استفاده کنند. راه دسترسی به بهشت رضوان 
وظیفه  البته  که  بود  مهمی  بسیار  کار  سال 97  در 
سازمان نبود اما به جهت رفاه حال مردم صورت گرفت . 
ساختمان معراج بهشت رضا)ع( برای تغسیل و انتظار 
در حال ساخت است که امید است تا پایان سال 98 به 

بهره برداری رسد. 
مهدوی اذعان کرد: با نوسات اقتصادی، شاهد 
تغییر نرخ بیشتری تا 30 درصد افزایش در خدمات 
در  عمومی  خدمات  انجام  نسبت  به  اختصاصی 
به  مربوط  ها  هزینه  این  بود.  خواهیم  جدید  سال 
خدمات است و بابت قبر وجهی دریافت نمی شود. 
اما با تقاضای بسیاری از شهروندان به خرید پیش از 
موعد قبر، بات هزینه نگهداری آن وجهی بابت قبر 
دریافت می شود که در سال 97 این رقم معادل 6 
میلیون و 700 هزار تومان است. بلوک میرزا جواد 
تهرانی و 12 جزو بلوک های گران قیمت محسوب 

می شوند.

انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
فرآیندها  بهبود  راستای  در  گفت:  مشهد  شهرداری 
و کاهش بروکراسی اداری 43 درصد امضاها کاهش 

پیدا کرده است.
اولین  در  شیخ  شهریارآل  امروز  صبح  گزارش  به 
 98 سال  در  مشهد  شهرداری  اداری  شورای  جلسه 
شد،  برگزار  شهری  مدیران  و  شهردار  حضور  با  که 
با  اما  یکسان  خدمات  سیزده گانه  مناطق  در  افزود: 

ناکارآمد  امضاهای  و  متفاوت  و  متعدد  فرآیندهای 
وجود داشت که پیمانکاران و مردم را دچار سرگردانی 
می کرد لذا برای رفع این مشکل در فرم ها و فرآیندها 

پاالیش انجام شد.
فرم  از 2000  بیش  اساس  این  بر  اضافه کرد:  وی 
ابتدا به 790 فرم و با بررسی های بیشتر به 149 فرم 
پیدا کرد  الکترونیک شدن دارند، کاهش  قابلیت  که 
مرحله  در  هوشمندسازی  راستای  در  امیدواریم  که 

بعد یکسری دیگر از فرآیندها را حذف کنیم؛ اقدامی 
بسیار  همکاران  و  شهروندان  به  پاسخگویی  در  که 

تاثیرگذار است.
انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
در  کار  گردش  هرچه  کرد:  تصریح  مشهد  شهرداری 
و  بود  خواهد  بیشتر  شفافیت  باشد  کمتر  شهرداری 
به  را  شهروندان  رضایت  شفاف  و  سریع  کار  گردش 

دنبال خواهد داشت.

ما  برای  که  دیگری  موضوع  اینکه  بیان  با  آل شیخ 
شهروندان  با  شهری  مدیریت  تعامل  دارد  اهمیت 
است، اظهار کرد: به غیر از اطاع رسانی، شهرداری 
جلب  بللرای  که  می دهد  ارائلله  خدمت   142 مشهد 
به  نیاز  تصمیم گیری ها  در  شهروندان  مشارکت 
و  اپ  ایجاد  راستا  در همین  که  دارد  زیرساخت هایی 
پلتفرم شهروندی مورد تاکید ماست و در حال اجرایی 

کردن آن هستیم.

ضمن  مشهد،  شهرداری  پشتیبانی  و  مالی  معاون 
اشاره به محقق شدن 100 درصدی بودجه 11 منطقه 
یازده  بودجه  درصدی   100 تحقق  گفت:  شهرداری 

منطقه شهرداری مشهد یک رکورد است.
اداری  شللورای  جلسه  در  نائینی،  خواجه  رضللا 
شد،   برگزار  شهردار  حضور  با  که  مشهد  شهرداری 
تاکید کرد  امسال همانطور که شهردار مشهد  افزود: 
سال کار، کار و کار همراه با سرعت است، شهردار هم 
در این زمینه پیشرو است و بیشتر وقت ها حتی ساعت 
یک و دو بامداد هم پیگیر اقدامات ما هستند و نمی 

دانم با این وجود چه زمانی به استراحت می پردازند.
موضوع  این  با  باید  هم  ما  طبیعتا  کرد:  اضافه  وی 
باید  نیز  مجموعه  در  همکاران  سایر  و  کنیم  همراهی 
همراهی  کار  انجام  در  مسئولیت هایشان  به  نسبت 
کنند.وی با اشاره به اینکه شهردار مشهد همچنین بر 
این نکته تاکید دارد که سرعت ما در کار زیاد است و هر 
فردی که نمی تواند باید از قطار پیاده شود، اظهارکرد: 
ما هم می گوییم با توجه به میزان بودجه و پروژه هایی 
وبرای  است  گرفته شده  نظر  در  جاری  برای سال  که 
بیشتری  تاش  باید  است  مالی  تامین  نیازمند  اجرا 

انجام دهیم.
همه  کمک  با  امیدواریم  داد:  ادامه  نائینی  خواجه 
 11 قبل  سال  که  مناطق  شهرداران  ویژه  به  حوزه ها 
منطقه توانستند بودجه هایشان را 100 درصد محقق 
کنند، بتوانیم امسال نیز این کار غیر ممکن را که در 

سال 97 محقق شد محقق کنیم.
معاون مالی پشتیبانی با بیان اینکه از همه مدیران به 
ویژه افرادی که در موضوع تهاتربدهی هایمان به بانک 
ها از طریق بدهی های دولت به شهرداری مشهد به ما 

کمک کردند تشکر می کنم افزود: باالخره رقم 4400 
میلیارد تومان تهاتر بدهی ها که دو برابر درآمد نقدی 
امسال شهرداری مشهد بود کار ویژه ای بود که انجام 

شد.
وی گفت: برای تحقق این تهاتر در اسفند ماه سه نفر 
همزمان در تهران ، یک نفردربانک مرکزی ،یک نفردر 
عامل  بانک  در  نیز  نفر  یک  و  وبودجه  برنامه  سازمان 

نشسته بودند تا این اتفاق عملیاتی شود .
وی ادامه داد : زمانی که کار را برای تهاتر بدهی ها 
آغاز کردیم این تصور وجود نداشت که این کار محقق 
می شود یا نه ؟زمانی که شهردار مشهد به شورا اعام 
خواهد  تهاتر  طریق  این  از  تومان  میلیارد   200 کرد 
شد ،گفتند اگر 100 میلیارد تومان تهاتر کنید راضی 
هستیم اما وقتی 500 میلیارد تومان محقق شد اعام 
کردند که حداقل 1000 میلیارد تومان که باید تهاتر 
شود و این اواخر نیز توقعات باال رفته بود که از 4800 
میلیارد تومان طلبی که از دولت دارید چقدر آن را می 

توانید تهاتر کنید.

در نشست خبری سازمان فردوسها شهرداری مشهد مطرح شد
بهشت رضوان کلید قفل ترافیک سنگین بهشت رضا)ع( 

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد خبر داد:
حذف 43 درصد امضاها در راستای کاهش بروکراسی 

معاون مالی پشتیبانی شهرداری مشهد؛
امسال بودجه 11 منطقه شهرداری به صورت

 100 درصد محقق شد 
خبر

خبر

خبر خبر

خبر

خبر

توسعه  ویژه  کمیسیون  رئیس 
اسامی  شورای  توس  عمران  و 
پیشرفت  گللفللت:  مشهد  شللهللر 
 60 به  جاری  ماه  اردیبهشت   25 تا  فردوسی  پیشخوان 

درصد خواهد رسید.
بازسازی  وضعیت  آخرین  درباره  ریاضی  مسعود  سید   
آرامگاه فردوسی اظهار کرد: یکی از طرح های موضوعی 
فردوسی  آرامگاه  پیشخوان  شروع شده،  آن  اجرای  که 
است؛ مساحتی 7 هکتاری که عملیات عمرانی آن را به 
از پیشخوان  سه فاز تقسیم کردیم.وی افزود: 60 درصد 
افتتاح  جاری  سال  اردیبهشت   25 همان  در  فردوسی 
می شود و مابقی پروژه نیز در سال جاری به تدریج افتتاح 
توس  عمران  و  توسعه  ویژه  کمیسیون  می شود.رئیس 
گفت:  پروژه ها  سایر  درباره  مشهد  شهر  اسامی  شورای 

به  پیشخوان  از  دسترسی  راه  ایجاد  دیگر،  جاری  پروژه 
کهن دژ است. مشاور این طرح را مدیران میراث فرهنگی 
به شرط  است  عاقه مند  شهرداری  اما  گرفته اند،  کار  به 

احیای کهن دژ در این پروژه مشارکت کند.
ریاضی بیان کرد: در کنار این کارها، پروژه 30 هکتاری 
پردیس است و در حال حاضر در مرحله بررسی پیش نویس 
اولیه قرارداد هستیم. طول این پروژه از رودبار )کشف رود( 
تا پیشخوان است. همچنین در دیگر پروژه های سازمان 

میراث فرهنگی مثل احیای دیوار باره مشارکت داریم.
در  هکتار   6.5 مساحت  به  فردوسی  آرامگاه  جلوخان 
پی تفاهمنامه ای میان اداره کل میراث فرهنگی خراسان 
رضوی با شهرداری و شورای شهر مشهد طراحی شده و 
کلیات آن نیز در نشست هیئت راهبردی توس به تصویب 

رسیده است. 

اسامی  شللورای  رئیس  نایب 
به  دولللت  کمک های  مشهد  شهر 
شهرداری ها کمتر از 5 درصد از بودجه 
کل شهرداری ها است، گفت: اگر بخواهیم مسائل جاری 
مشهد را به بهترین شکل اداره کنیم باید حداقل روزی 5 

میلیارد تومان هزینه کنیم.
اداره  بللرای  ما  اینکه  بیان  با  مللوحللدی زاده  حمیدرضا 
پایدار داریم، بیان  ایجاد درآمدهای  به  نیاز  درازمدت شهر 
اداره شهر و اجرای پروژه های مهم شهری مانند  کرد: در 
مترو که پرخرج ترین و حیاتی ترین بخش حمل ونقل شهری 
را  پروژه ها  این  و مالیات  با عوارض  تنها  است، نمی توانیم 
به سرانجام برسانیم و بر همین اساس انتظار داریم دولت 
در سال جاری سهم خودش را در پروژه های بزرگ حمل و 
نقلی افزایش دهد.وی در ادامه گفت:گاهی وقت ها میزان 

کمک های دولت به شهرداری ها در سایر کشورها بین 25 تا 
65 درصد است اما این کمک ها در کشور ما برای شهرداری 
بر  در  را  شهرداری ها  بودجه  درصد  از 5  کمتر  کانشهرها 
می گیرد و انتظار ما این است که دولت و سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور به آن توجه کند و این سهم را افزایش دهد.

نایب رئیس شورای اسامی شهر مشهد تصریح کرد: اگر 
بخواهیم مسائل جاری مشهد را به بهترین شکل اداره کنیم 

باید حداقل روزی 5 میلیارد تومان هزینه کنیم.
قانون  با  نیز  دولتی  های  کمک  بعد  به   1361 سال  از 
و در  به کاهش گذاشت  رو  مالی شهرداری ها  خودکفایی 
سال های 1365 تا 1369 بسیار اندک شد تا آنکه از سال 
1370 به بعد تقریبًا حذف گردید. این در شرایطی بود که در 
سال 1360 بیش از 31درصد از بودجه شهرداری ها توسط 

دولت تامین می گردید.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان 
رضوی از رفع تصرف 220 هکتار از 
اراضی ملی استان خراسان رضوی در 

سال 97 خبر داد.
با  عبدا...یان  اخوان  محمدرضا  امروز  صبح  گزارش  به 
اعام این خبر گفت: در سال 97 یگان حفاظت اراضی این 
اداره کل ضمن جلوگیری از هر گونه تعرض و تصرف اراضی 
تحویلی دولتی و ملی، نسبت به خلع ید از 82 مورد پرونده 

تصرفات  اراضی ملی اقدام نموده است.
تعداد 38 مورد اجرای حکم  این 82 مورد  از  افزود:  وی 
قضایی به مساحت حدود 176 هکتار به ارزش تقریبی 196 
مساحت  به  فوری  تصرفات  رفع  مورد   44 و  تومان  میلیارد 
بوده  تومان  تقریبی 84 میلیارد  ارزش  به  حدود 44 هکتار 
که در مجموع مساحتی حدود 220 هکتار به ارزش تقریبی 

280 میلیارد تومان از اراضی دولتی و ملی آزاد سازی و رفع 
محوله  های  ماموریت  راستای  در  و  است  گردیده  تصرف 
تعداد 300 نفر از متصرفین نیز احضار شده و مورد تذکر، 

توجیه و اخذ تعهد و معرفی به مراجع قضایی گردیدند.
تقدیر  ضمن  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
باالخص  قضایی  مقامات  حمایت  و  پشتیبانی  از  تشکر  و 
دادستان و معاون دادستان استان و نیز دستگاه های عضو 
شورای حفظ حقوق بیت المال، تصریح کرد: در سال 98 
نیز همچون سال های قبل مجموعه یگان حفاظت این اداره 
و  و دستگاه قضا  مردم  با همکاری خوب  است  کل مصمم 
سایر دستگاه های عضو شورای حفظ حقوق بیت المال، بر 
تاش خود جهت برخورد و مقابله با افراد متصرف و زمین 
خوار افزوده و به طور جد با متعرضین به اراضی ملی برخورد 

نماید.  

 تا 25 اردیبهشت ماه جاری؛

پیشرفت پیشخوان فردوسی به 60 درصد می رسد

نایب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد:

کمک های دولت به شهرداری ها کمتر از 5 درصد است

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی تشریح کرد؛ 

بازپس گیری 220 هکتار از اراضی ملی استان در سال 97

در 3 ماهه ابتدایی سال جاری صورت می گیرد؛
مشارکت  اوراق  تومان  میلیارد  انتشار 350 

برای پروژه های اطراف حرم

شهرداری  اقتصادی  معاونت  مالی  تامین  مدیر 
فرسوده  بافت  احیای  بللرای  امسال  گفت:  مشهد 
اطراف حرم مطهر 350 میلیارد تومان اوراق مشارکت 
در نظر داریم که در 3 ماهه اول سال منتشر خواهد 

شد.
بیان  با  عنبری  امروز سید محمد  به گزارش صبح 
اطراف  فرسوده  بافت  احیای  بللرای  امسال  اینکه 
در  مشارکت  اوراق  تومان  میلیارد   350 مطهر  حرم 
ماهه   3 در  اوراق  این  افزود:  است،  شده  گرفته  نظر 
اول سال منتشر خواهد شد و سود ساالنه این اوراق 
ماهه   3 مقاطع  در  که  است  درصللد   18 مشارکت 

پرداخت خواهد شد.
 700 مشارکت  اوراق  اینکه  ضمن  داد:  ادامه  وی 
 150 و  قطارشهری   3 خط  بللرای  تومانی  میلیارد 
میلیارد تومان اوراق هم برای بافت فرسوده حرعاملی 

در حال انجام است.
اوراق  اولیه  انتشار  کللرد:  خاطرنشان  عنبری 
انتهای  در  حرعاملی  و  قطارشهری   3 خط  مشارکت 
سال گذشته انجام شده و در 3 ماهه ابتدای امسال 

انتشار ثانویه را خواهیم داشت.
برای  می توانند  هموطنان  همه  کرد:  تصریح  وی 
به  مطهر  حرم  پیرامون  بافت  مشارکت  اوراق  خرید 
 3 خط  بللرای  و  کشور  سراسر  در  شهر  بانک  شعب 
کنند؛  مراجعه  معدن  و  صنعت  بانک  به  قطارشهری 
و  است  تومان  هزار   100 اوراق  این  خرید  حداقل 

سقف ندارد.
گفت:  غیر  به  اوراق  واگذاری  خصوص  در  عنبری 
ماه  دو  از  بعد  و  می شود  صادر  شخص  نام  به  اوراق 
فروش ثانویه در بورس یا فرابورس انجام می شود و در 

آنجا قابلیت واگذاری دارد.
آبکوه  مطهر،  حرم  اطراف  مشارکت  انتشاراوراق 
موفق  های  نمونه  از  عامل  خیابان  و  شهدا  میدان 

انتشار اوراق مشارکت در شهرداری هستند.

خبر

شهر  شللورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
جامع  طرح  اباغیه  در  متاسفانه  گفت:  مشهدمقدس 
سوم مشهد موضوع بلندمرتبه سازی تعیین تکلیف نشده و 
اداره کل مسکن و شهرسازی نیز کماکان آن را تهیه نکرده 
است؛ شورای شهر مشهد با جدیت پیگیر این موضوع بوده 
و در جلسه علنی روز گذشته شورا نیز شهرداری مکلف به 

پیگیری آن شده است.
 به گزارش صبح امروز محمدهادی مهدی نیا در نشست 
انبوه سازان  کارفرمایی  صنفی  انجمن  اعضای  با  مشترک 
مسکن و ساختمان با بیان اینکه شورای پنجم شهر مشهد 
از هرگونه نقد سازنده که منجر به بهبود وضعیت و نحوه 
اجرای امور شود، استقبال می کند، اظهارکرد: توسعه گرها 
در امر شهرسازی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار هستند 
سایر  با  مقایسه  در  جامعه،  از  قشر  این  به  نگاه  نوع  ولی 
کشورهای پیشرفته فاصله زیادی دارد و حرمت و حیثیت 
آنها برای مجموعه های دولتی و مردم باید به درستی تبیین 

شود.
در  فعال  تخصصی  مردم نهاد  های  سازمان  افزود:  وی 
حوزه معماری، مسکن و ساخت و ساز در مقایسه با سایر 
صنفی  انجمن  حضور  و  هستند  انللدک  بسیار  حوزه ها 
کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان فرصت مغتنمی 
است؛ مطالبات و مطالب روزمره و جاری در راستای توسعه 
این گفتمان از سوی مجموعه شما باید پیگیری شود تا از 

نظر کیفی و کمی مفهوم واقعی توسعه گر مشخص شود.
از آمادگی کامل مدیریت شهری مشهد برای  مهدی نیا 
عنوان  تحت  تخصصی  همایش  یا  و  نشست  برگزاری 
تبیین جایگاه توسعه دهنده ها خبرداد و گفت: به منظور 
گفتمان سازی این مهم ابزاری جز انجمن صنفی کارفرمایی 
انبوه سازان مسکن و ساختمان وجود ندارد؛ امیدواریم با 
تاش شما، به جایگاه تعریف شده در کشورهای پیشرفته 

دست پیدا کنیم.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد 
نقدینگی  زیاد  ما حجم  اساسی  کرد: مشکل  خاطرنشان 
اثرات  حللوزه ای  هر  به  ورود  با  که  است  جامعه  در  سیال 

مخربی در پی خواهد داشت.
مهدی نیا درخصوص دغدغه مندی در زمینه صدور مجوز 
تغییر  حال  در  دنیا  تجاری  الگوی  گفت:  موقت،  تجاری 
است و کشور ما نیز از این قائده مستثنی نیست؛ اکنون در 
مسیر تجمیع تجاری  ها در قالب مجتمع های بزرگ هستیم 
و در گذر زمان به سمتی خواهیم رفت که از مردم تقاضای 

ایجاد تجاری خطی کنیم.
وی با اشاره به اینکه سرزندگی و حضور پذیری مردم در 
خیابان ها را باید حفظ کنیم و از سوی دیگر مانع از ایجاد 

اخال ترافیکی شویم، خاطرنشان کرد: یافتن چنین نقطه  
کشورها  از  برخی  در  است؛  دشوار  بسیار  امری  تعادلی 
خطی،  تجاری  ایجاد  برای  محلی  دولت  آلمان،  همچون 

یارانه پرداخت می کند تا مردم تشویق شوند.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد 
در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع پهنه های 
بلندمترتبه سازی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در اباغیه 
طرح جامع سوم مشهد این موضوع تعیین تکلیف نشده و 
اداره کل مسکن و شهرسازی نیز کماکان آن را تهیه نکرده 

است.
مهدی نیا اظهارکرد: شورای شهر مشهد با جدیت پیگیر 
این موضوع است و در جلسه علنی روز گذشته شورا نیز 

شهرداری مکلف به پیگیری آن شده است.
وی همچنین گفت: بافت فرسوده مشهد نیازمند حضور 
بخش خصوصی بوده و زمینه فعالیت بسیاری در این زمینه 

وجود دارد.
شهر  شللورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
را  ادارات  در  رجوع  اربللاب  به  نسبت  رویکردها  مشهد، 
نیازمند بازمهندسی دانست و اظهارکرد: چارت گردش کار 
باید مجدد مورد بازنگری قرار گیرد و اعتماد متقابل شکل 
گیرد؛ معاونت برنامه ریزی شهرداری با جدیت پیگیر این 

موضوع است.
  مسائل میان مدیریت شهری و انبوه سازان مورد به مورد 

بررسی خواهد شد
فعالیت های  رئیس شورای شهر مشهدمقدس گفت:   
مشترک میان مدیریت شهری و انجمن صنفی کارفرمایی 
و  شللود  تعریف  باید  ساختمان  و  مسکن  انللبللوه سللازان 
در  و  بررسی  موردی  شکل  به  طرفین  مبتابه  موضوعات 

جهت رفع آنها اقدام گردد.
 حمدرضا حیدری در نشست مشترک با اعضای انجمن 
صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان با بیان 
اینکه در بدنه شورای پنجم شهر مشهد از افراد متخصص 
و حاذقی در حوزه مختلف حضور دارند که دو تن از فعاالن 
حوزه عمرانی و اقتصادی در راس کمیسیون های مربوطه 
فعالیت می کنند، اظهارکرد: تکیه بر تخصص و توجه ویژه 
به جلب اعتماد سرمایه گذاران نسبت به مدیریت شهری 
سبب شده تا از ابتدای فعالیت دوره جدید شورا، مسائل 
 176 پاک  همچون  بزرگ  روژه   30 از  بیش  مشکات  و 

برطرف شود.
میان  ارتباطات  تللداوم  منظور  به  افللزود:  اداملله  در  وی 
صنفی  انجمن  با  شهری  مدیریت  بدنه  و  شورا  اعضای 
های  کمیسیون  میان  مشترکی  کارگروه  انبوه سازان، 
اقتصادی و عمران و شهرسازی باید شکل گیرد و در این 
جلسه موضوعات میان دو مجموعه، مورد به مورد بررسی 

و روی آن کار شود.
رئیس شورای شهر مشهد با تاکید بر لزوم تعریف فعالیت 
های مشترک میان مدیریت شهری و این انجمن، تصریح 
موردی  شکل  به  باید  طرفین  مبتابه  موضوعات  کرد: 
بررسی و بواسطه برگزاری جلسات، اشراف و آگاهی کامل 

نسبت به اقدامات دوطرف حاصل شود.
تامین  سازمان  به  ساز  و  ساخت  فعاالن  های  پرداختی 
تعیین  برای  مشخص  سازوکاری  وجود  عدم  و  اجتماعی 
صنفی  انجمن  اعضای  های  گایه  از  یکی  آنها  میزان 
این جلسه  در  و ساختمان  انبوه سازان مسکن  کارفرمایی 
شهرداری  گفت:  موضوع  این  پیرامون  حیدری  که  بود 
جلسات متعددی برای این مهم با تامین اجتماعی برگزار 

کرده تا مشکات برطرف شود.
حیدری انجمن صنفی کارفرمایان صنعت ساختمان را 
نهادی قدرتمند دانست و تاکید کرد: این مجموعه ارتباط 
بسیار خوبی با افکار عمومی دارد و در این زمینه می تواند 
چراکه  باشد  شهری  مدیریت  و  شهر  شورای  یاری رسان 

قدرت کار با جامعه و افکار عمومی در دست شماست.
وی با بیان اینکه در سال 98 بودجه مناسبی در حوزه 
عمرانی شهرداری مشهد تعریف شده است، گفت: امسال 
بهار فعالیت های عمرانی شورای پنجم شهر مشهد خواهد 
زمینه  این  در  می توانند  ساختمان  صنعت  فعاالن  و  بود 

نقش آفرینی کنند.
 10 حدود  شهری،  بازآفرینی  حوزه  در  افزود:  حیدری 
مشهد  شهر  کم برخوردار  مناطق  در  مسکونی  واحد  هزار 

باید ساماندهی شود.
بر  پنجم  شللورای  که  کللرد  خاطرنشان  اداملله  در  وی 
کنسرسیوم  تشکیل  با  مگاپروژه ها  و  پروژه ها  شکل گیری 
هایی متشکل از خود آن مجموعه ها، تاکید دارد و مگاپروژه 
های قابل توجهی بویژه با تمرکز بر رویکرد حمل ونقل ریلی 

تعریف شده است.
کارفرمایان  صنفی  انجمن  اعضای  های  گایه  از  یکی 
صنعت ساختمان حاضر در این نشست مربوط به زمان بر 
بدنه مدیریت  ارباب رجوع در  به  پاسخگویی  فرآیند  بودن 
زمینه  این  در  مشهد  شهر  شورای  رئیس  که  بود  شهری 
زمان  از  خوبی  کارهای  پاسخگویی  نظام  حوزه  در  گفت: 
روی کار آمدن شورای پنجم شکل گرفته و برای هر خدمتی 
بازه زمانی تعریف کرده ایم که این طرح به شکل پایلوت در 

برخی مناطق شهرداری اجرایی شده است.
حیدری در ادامه با تاکید بر لزوم تاش برای ایجاد تحرک 

گفت:  موجود،  موانع  کردن  برطرف  و  شهر  در  اقتصادی 
بکاربردن  و  بهره گیری  شهر،  شللورای  فعالیت  محوریت 
سایر  در  و  است  شهری  مدیریت  مجموعه  های  ظرفیت 
حوزه ها می تواند صرفا نقش تعاملی را ایفا کند؛ پس خارج 
وجود  مختلف  مسائل  به  ورود  امکان  اختیارات  حیطه  از 

ندارد.
و تنش هایی در سیستم مدیریت  تعارضات  افزود:  وی 
مدیریت شهری  که  توجه داشت  باید  و  دارد  کشور وجود 
نیز بخشی از نظام جامع کشور بوده و با همان موضوعات 

مشابه درگیر است.
   تمرکز بیشتر شهرداری مشهد به معرفی بسته مشوق 

های سرمایه گذاری
رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای شهر 
منظور  به  پنجم شهر مشهد  مشهدمقدس گفت: شورای 
سرمایه گذاری  های  مشوق  بسته  سرمایه گذاری،  رونق 
باید  را  بسته  این  تهیه کرده است که شهرداری مشهد  را 
بیشتر معرفی کند تا همگان با آن آشنا شوند؛ بواسطه این 
سقف 90  تا  تخفیف  از  می توانند  سرمایه گذاران  مصوبه، 

درصد در بحث عوارض و پروانه استفاده کنند.
انجمن  اعضای  با  مشترک  نشست  در  نللوروزی  احمد   
صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان با بیان 
اقدام  و  تعامل  هرگونه  برای  مشهد  شهر  شللورای  اینکه 
مشترکی اعام آمادگی  می کند، اظهارکرد: با جدیت پیگیر 
موضوع بازآفرینی شهری هستیم و آن را دنبال خواهیم کرد 
به نحوی که اولین نامه کمیسیون اقتصادی به شهرداری 

مشهد، مربوط به همین حوزه بود.
نوروزی افزود: گروه های تسهیلگر به زودی در مناطق 
هدف بکارگیری خواهند شد؛ بسترهای الزم فراهم شده 

و امیدواریم گام های نخست در این جهت برداشته شوند.
بر  تاکید  با  بازآفرینی  های  فعالیت  تمامی  گفت:  وی 
حفظ ساکنان هر محله و بهره گیری از ظرفیت های آنها 

انجام خواهد شد.
برای  مشهد  شهر  پنجم  شورای  اینکه  بیان  با  نللوروزی 
را  سرمایه گذاری  های  مشوق  بسته  سرمایه گذاری،  رونق 
تهیه کرده است، گفت: شهرداری مشهد این بسته را باید 
بیشتر معرفی کند تا همگان با آن آشنا شوند؛ بواسطه این 
سقف 90  تا  تخفیف  از  می توانند  سرمایه گذاران  مصوبه، 

درصد در بحث عوارض و پروانه استفاده کنند.
محوریت  با  مشهد  شهر  شللورای  کللرد:  تصریح  وی 
آمادگی  شهرسازی  و  عمران  و  اقتصادی  های  کمیسیون 
و  سرمایه گذاری  های  مشوق  حوزه  دو  در  نشستی  دارد 
الزم  توضیحات  و  طرح ها  و  کند  برگزار  شهری  بازآفرینی 

برای آشنایی بیشتر را ارائه دهد.

در نشست مشترک با اعضای انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان مطرح شد:

بلندمرتبه سازی درمشهد بال تکلیف 
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ژیمنانستیک  هیئت  ریاست  انتخاباتی  مجمع 
ساله  چهار  دوره  پایان  به  توجه  با  رضوی  خراسان 
سال  ماه  اردیبهشت  اول  نیمه  هیئت  این  ریاست 
ژیمناستیک  هیئت  رئیس  می شود.  برگزار  جاری 
استان با بیان این مطلب گفت: بنا داریم قبل از فرا 
ریاست  انتخابات  جلسه  رمضان  مبارک  ماه  رسیدن 

هیئت ژیمناستیک خراسان رضوی را برگزار کنیم. 
 5 از  بیش  اکنون  هم  افللزود:  معماریان  حسین 
ریاست  شده اند  کاندیدا  هیئت  تصدی  برای  نامزد 
که همه این نامزدها از باتجربه ترین و کارآمدترین ها 
تجربه،  به  باتوجه  کدام  هر  و  هستند  رشته  این  در 
این  و حاشیه های  از مشکات  که  و شناختی  دانش 
هیئت  ریاست  کسب  شایسته  دارند  ورزشی  رشته 
ژیمناستیک  هیئت  جایگاه  درباره  وی  می باشند. 
ژیمناستیک  جایگاه  گفت:  کشور  سطح  در  استان 
فدراسیون  توسط  عملکرد  ارزیابی  لحاظ  از  استان 

رتبه دوم کشور را نیز کسب کرده است.  
 قهرمانی در سطح کشور 

استان  ژیمناستیک  اینکه  به  اشاره  با  معماریان 
روزهای پرفروغی را پشت سر می گذارد تصریح کرد: 
دو  دعوت  و  کشور  در  بزرگسال  بانوان  تیم  دوم  رتبه 
به  حیدری  ثنا  و  یوشین  متینا  نام های  به  بازیکن 
جهانی  مسابقات  در  حضور  برای  ملی  تیم  اردوی 
قهرمانان  قهرمان  عنوان  کسب  اسامی،  کشورهای 
عرفان  توسط  نقره  یک  و  طا  مدال  یک  کسب  با 
علیرضا  توسط  کشور  قهرمانی  عنوان  کسب  قزلی، 
از  و پرش  نیا و شروین فدایی در رشته دارحلقه  زائر 
پنجم  رتبه  برتر، کسب  به عنوان استعدادهای  خرک 
ناصری  وهاب  توسط  جوانان  قهرمانی  مسابقات 
میاد  دعوت  جوانان،  ملی  تیم  اردوی  به  دعوت  و 
نوجوانان(  سنی  رده  قهرمانان  رحمانی)قهرمان 
سنی  رده  قهرمانان  )قهرمان  ذوقللی  محمود  و 
ژیمناستیک،  ایروبیک  ملی  تیم  اردوی  به  بزرگسال( 
در  پارکور  رشته  در  سمرقندی  ابوالفضل  قهرمانی 
باشگاهی  تیم  قهرمانی  کشور،  قهرمانی  مسابقات 
ایروبیک استان، افتتاح بزرگترین سالن ژیمناستیک 
حضور  با  که  االئمه  ثامن  ورزشی  مجموعه  در  کشور 
دست  مهمترین  جمله  از  شد  برگزار  کشور  وزیللر 
به  توجه  با  هیئت  که  اسللت  افتخاراتی  و  آوردهللا 
کسب مالی  حامیان  بللودن  دارا  عللدم  و   بضاعت 

 کرد. 

 واگذاری سالن اختصاصی هیئت 
هیئت  اختصاصی  سالن  واگلللذاری  دربللاره  وی 
در  جوانان  و  ورزش  وزیر  حضور  با  گذشته  سال  که 
این  گفت:  شد  افتتاح  مشهد   االئمه  ثامن  مجتمع 
که  مذاکراتی  به  توجه  با  و  نشد  هیئت  تحویل  سالن 
با مدیر کل ورزش و جوانان استان داشتیم مقرر شد 
روی  تنیس  هیئت  اختصاصی  خانه  شدن  تکمیل  تا 
میز به صورت موقت به مدت یک سال این سالن در 

تملک هیئت تنیس روی میز باشد. 
شهرستانی  هیئت های  فعالیت  درباره  معماریان 
استان  شهرستان   17 از  بیش  اکنون  هم  گفت:  نیز 
دارای هیئت های فعال ژیمناستیک هستند از جمله 
سبزوار،  گناباد،  فریمان،  چناران،  تربت حیدریه، 
نیشابور و تایباد ضمن دارا بودن امکانات و تجهیزات 
گام های  ژیمناستیک  توسعه  و  رشد  مسیر  در  خوب 

برداشته اند.  مثبتی 
هیئت  اهداف  راستای  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
یزدزاد،  استاد  ژیمناستیک  قهرمانی  سالن  تجهیز 
چاله  احداث  جمله  از  آموزشی،  کمک  وسایل  تهیه 
خرک،  از  پرش  و  دارحلقه  و  بارفیکس  نصب  و  ابر 
استانداردسازی تشک و وسایل پارالل بانوان، سینی 
بدنسازی،  وسایل  و  ایمنی  تشک  قللارچ،  و  خرک 
آموزشی  وسایل  تهیه  سالن،  نمای  آب  و  زیباسازی 
ویدئو پروژکشن از جمله اقداماتی است که در هیئت 

انجام شده است. 
 7500ژیمناستیك کار 

درباره  رضوی  خراسان  ژیمناستیک  هیئت  رئیس 
نیز  استان  در  ژیمناستیک  رشته  ورزشکاران  آمار 

صورت  به  کار  ژیمناستیک   500 و  هزار   7 گفت: 
خراسان  در  ورزشللی  رشته  این  در  یافته  سازمان 
هم  افزود:  معماریان  حسین  دارند.  فعالیت  رضوی 
ژیمناستیک  هیئت  استان  شهرستان   16 در  اکنون 
فعال  استان  در  ژیمناستیک  باشگاه   600 و  هزار  و 
فعالیت  مشهد  در  آنها  درصد   70 از  بیش  که  است 

دارند. 
 آمار داوران و مربیان 

هیئت  مللربللیللان  و  داوران  آملللار  دربللللاره  وی 
سادات  فارمد،  علیشاهی،  بنداری،  گفت:عباسی، 
بخش  در  استان  فعال  مربیان  جمله  از  گلمکانی  و 
مدیر  قریشی،  حسین  کنار  در  که  هستند  آقایان 
رئیس  سللاالری  احمد  استان،  قهرمانی  تیم های 
کمیته  رئیس  حسینی  سیدعلی  هنری،  کمیته 
تحقیقات  کمیته  رئیس  نیک رو  حسین  و  داوران 
قهرمانان  توسعه  و  رشد  فرایند  در  استعدادیابی  و 
رغم  هیئت  در  خوبی  روزهللای  ژیمناستیک  رشته 
شجاعی  شمسی  بانوان  بخش  در  همچنین  زده اند. 
خانم  سرکار  فللدراسللیللون،  مللدرس  و  رئیس  نایب 
بیان  حق  خانم  و  داوران  کمیته  مسئول  نژاد ابراهیم 
مربی تیم قهرمانی نوجوانان کشور تاش روز افزونی 
هیئت  رئیس  گذاشته اند.  سر  پشت  هیئت  در  را 
از  یکی  شاید  گفت:  رضوی  خراسان  ژیمناستیک 
ژیمناستیک  قهرمانی  بخش  در  فروغی  کم  علل 
نصب  زیرا  باشد،  ورزش  این  اقتصاد  بحث  استان، 
میلیارد   15 حدود  سالن  یک  در  استاندارد  وسایل 
ریال هزینه می برد و حال آنکه کل بودجه فدراسیون 

ژیمناستیک تنها 25 میلیارد ریال است. 

امکانات  و  تجهیزات  از  بسیاری  کرد:  اضافه  وی 
سالن ژیمناستیک مشهد فرسوده و غیر قابل استفاده 
هستند. از طرفی بنا و ساختمان سالن نیاز به مرمت و 
بازسازی دارد. تجهیزات سرمایشی و گرمایشی سالن 
توان  و  بضاعت  همین  با  اگرچه  دارد  تعویض  به  نیاز 
ایروبیک  رشته های  ورزشکار  و  هنرمند  جوانان  مالی 
عنوان  صاحب  کشور  سطح  در  هنری  و  ژیمناستیک 
که  داریم  ملی  تیم  اردوی  در  را  نمایندگانی  و  هستند 
می  استان  ژیمناستیک  جامعه  برای  افتخار  باعث 
رضوی  خراسان  استان  در  افزود:  باشند.معماریان 
آنها ژیمناستیک  سالن های زیادی وجود دارد که در 
نداشتن  علت  به  سالنها  این  اما  دهند  می  آموزش 
رشد  فرایند  در  توانند  نمی  استاندارد،  امکانات 
در  بیشتر  و  باشند  اثرگذار  رشته  این  قهرمانی  ورزش 
مهم ترین  از  افزود:  وی  دارند.  اثر  آن  کردن  همگانی 
چشمگیر  حضور  جللاری  سال  در  ما،  اولویت های 
کمک  با  امر  این  که  است  استعدادیابی  درخصوص 
اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و بهزیستی 
در قالب انجام اقدامات خوب، اجرایی شده، در حال 
وجود  استان،  این  در  بسیاری  عاقه مندان  حاضر، 
دارند که می خواهند به صورت تخصصی آن را ادامه 
نزدیک شدن فصل  به  توجه  با  داد:  ادامه  دهند. وی 
را  ویژه ای  طرح  تابستانی،  تعطیات  آغاز  و  تابستان 
در  که  داریم  فراغت  اوقات  کاس های  برگزاری  برای 
بهزیستی  با  پللرورش  و  آمللوزش  بر  عاوه  بخش  این 
و  ایروبیک  کمیته  رئیس  می کنیم.  همکاری  نیز 
خاطرنشان  ژیمناستیک  فدراسیون  ژیمناستیک 
جاری،  سال  در  ما  برنامه های  از  دیگر  یکی  ساخت: 
رشته  در  خراسانی  داوران  و  مربیان  سطح  ارتقای 
رایزنی  حال  در  خصوص،  این  در  است،  ژیمناستیک 
با فدراسیون این ورزش هستیم تا بتوانیم کاس های 
داوری و مربی گری را در خراسان رضوی برگزار کنیم. 
رئیس هیئت ژیمناستیک استان با اشاره به رشته های 
این  اصلی،  هدف  ژیمناستیک  جذاب  و  گوناگون 
رشته ورزشی را پرورش و کشف استعدادهای ورزشی 
رشته  ایللن  بخش  گفت:معروف ترین  و  کللرد  ذکللر 
مسابقات  در  که  است  هنری  ژیمناستیک  ورزشللی 
زمینی،  حرکات  رشته های  در  زن  ورزشللکللاران  آن 
و  موازنه  چوب  و  ناهم سطح  پارالل  خرک،  از  پرش 
زمینی،  حرکات  رشته های  در  مرد  ژیمناست های 
خرک  و  پارالل،  حلقه،  دار  خرک،  پرش  بارفیکس، 
ژیمناستیک  می پردازند.  یکدیگر  با  رقابت  به  حلقه 
بخش های  ترامپولین  و  کروباتیک  ایروبیک،آ موزون، 

دیگر این رشته ورزشی را تشکیل می دهند.

معماریان: بیش از 5 نامزد برای تصدی هیئت کاندیدا شده اند

هیئت ژیمناستیک خراسان رضوی در خط پایان
کوتاه از ورزش استان

مدال  دو  خراسانی  کشتی گیران 
در مسابقات بین المللی کسب کردند
گفت:  رضوی  خراسان  کشتی  هیئت  رئیس 
کشتی گیران نوجوان این استان در رقابت های 
بین المللی کشتی آزاد »جام پیروزی« ترکیه یک 

مدال نقره و یک برنز بدست آوردند.
گفت:  خصوص  این  در  ریاضی  مسعود  سید 
مدال  گرم  کیلو   65 وزن  در  متقی  امیرحسین 
کیلوگرم   110 وزن  در  طغانی  مصطفی  و  نقره 
پیروزی  جام  المللی  بین  مسابقات  برنز  مدال 

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

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

شد.
 

ورزش��ی  مسابقات  ب��رگ��زاری 
تیراندازی با کمان ویژه اعضاء ستاد 

ساماندهی امور جوانان سبزوار
شهرستان  جللوانللان  و  ورزش  اداره  رئیس 
اولین دوره مسابقات ورزشی  از برگزاری  سبزوار 
تیراندازی با کمان ویژه اعضاء ستاد ساماندهی 
خبر  جوان  هفته  سبزواربمناسبت  جوانان  امور 

داد.
گفت:  خبر  این  اعام  با  نصراله زاده  مجید 
براساس مصوبات اولین جلسه ستاد ساماندهی 
دوره  اولین  سبزوار  شهرستان  جوانان  امللور 
فروردین   27 ستاد  اعضا  ویژه  ورزشی  مسابقات 
حقانی  شهید  ورزشللی  مجموعه  محل  در  ماه 

برگزار شد.
برگزاری  از  قبل  دوره  ایللن  در  افلللزود:  وی 
مسابقه توسط یکی از مربیان تیراندازی با کمان 
اعضاء  به  را  تیراندازی  صحیح  نحوه  شهرستان 
یک  در  ستاد  اعضاء  ادامه  در  و  دادند  آموزش 

فضای دوستانه با هم به رقابت پرداختند.
جوانان  و  ورزش  اداره  ریاست  زاده  نصراله 
را  مسابقات  این  برگزاری  از  هدف  شهرستان 
بین  در  بیشتر  تعامل  و  همکاری  روحیه  ایجاد 
اعضاء ستاد ساماندهی شهرستان سبزوار عنوان 

کردند.

 من اگر جای عادل بودم...

اگر من جای عادل فردوسی پور بودم، حداقل در 
مانند  که  می کردم  خوشحالی  حسابی  خودم  دل 
می آوردم  یاد  به  کرده ام.  خداحافظی  قهرمان  یک 
موقع  به  نکردن  خداحافظی  بابت  که  را  زمانی 
بازیکنان فوتبال، از آن ها گایه می کردم و می گفتم 

ای کاش زودتر خداحافظی کرده بودید.
پایانی است  را  این فکر می کردم که هر آغازی  به 
ممکن  موقعیت  بهترین  در  برنامه ام  که  بهتر  چه  و 
سطح  باالترین  در  که  بهتر  چه  است.  شده  تعطیل 
برنامه ام  خوش  خاطره ای  با  و  مردمی  رضایت  از 

تعطیل شده است.
من اگر جای عادل فردوسی پور بودم، االن به یک 
چند  از  پس  تا  می رفتم  هفته ای  دو  یکی  مسافرت 
آرام  با  و  کنم  استراحت  مدتی  فشرده،  کار  سال 
کردن ذهنم، به آرامشی برسم تا تصمیمی نگیرم که 

بعدا پشیمان شوم.
است،  نود  برنامه  تعطیلی  همان  که  را  واقعیت 
اتفاقات  همه  از  را  خودم  مدتی  و  می کردم  قبول 
از  تا  می داشتم  نگه  دور  نود  تعطیلی  به  مربوط 
هیجانی که این روزها ایجاد شده، فاصله بگیرم و با 

خودم فکر کنم چه شد که به اینجا رسیدم.
هیچ  اجللرای  فعا  بللودم،  عللادل  جللای  اگللر  من 
یکی  دارد  ایرادی  چه  نمی کردم.  قبول  را  برنامه ای 
دو سال بیرون گود نشستن و فقط نگاه کردن؟ هیچ 
اتفاقی نمی افتد اگر یکی دو سال هم هیچ اجرایی 

نداشته باشد و بعدا دوباره برگردد.
و  بودم  عادل  جای  اگر  می شدم  خوشحال  خیلی 
»جادوی  به  وقت  آن  می افتاد.  برایم  اتفاقی  چنین 
گذشت  می دادم  اجازه  و  می کردم  اعتماد  زمان« 
تبحر  ورزشی  مجری  هیچ  کند  ثابت  همه  به  زمان، 
من را ندارد. اجازه می دادم به مرور زمان، مردم من 
را با سایر گزارشگران، مخصوصا گزارشگری که این 
بگیرد،  را  جایم  است  قرار  می کنند  فکر  همه  روزها 
از  چقدر  که  شوند  متوجه  خودشان  و  کنند  مقایسه 

بقیه بهتر هستم.

یادداشت

میثم بهرامی

مللسللابللقللات دوومللیللدانللی 
یکم  از  آسللیللا  قللهللرمللانللی 
اردیللبللهللشللت آغلللاز مللی شللود و 
دارد. نماینده   3 رقابت ها  این  در  رضوی  خراسان 

یکم  از  آسللیللا  قهرمانی  دوومللیللدانللی  مسابقات 
ملی  تیم  و  می شود  آغاز  قطر  دوحه  در  اردیبهشت 
دوومیدانی ایران در این رقابت ها 16 ورزشکار دارد.

تکتم دستاربندان، دختر دونده مشهدی حاضر در 
یکشنبه  خود  رقابت  اولین  در  او  رقابت هاست.  این 
شرکت  زنان  متر  مقدماتی800  در  اردیبهشت  یکم 
دوشنبه  باید  دستاربندان  صعود  صورت  در  می کند. 
متر شرکت کند.   800 فینال  در  ماه  اردیبهشت  دوم 
اردیبهشت  چهارم  روز  استراحت،  روز  یک  از  پس  او 
ماه در فینال ماده 1500 متر زنان نیز حضور خواهد 

از این توانسته بود عنوان  داشت. دستاربندان پیش 
قهرمانی را کسب کند و رکورد جوانان و بزرگ ساالن 

ایران را بهبود بخشد.
مشهدی  دیگر  ورزشکار   2 نیز  مهردالن  و  تفتیان 
یکشنبه  که  هستند  مردان  بخش  در  مسابقات  این 
مردان حسن  متر   100 در مقدماتی  اردیبهشت  یکم 
صعود  صللورت  در  که  بللود  خواهد  حاضر  تفتیان 
دوشنبه دوم اردیبهشت در نیمه نهایی و فینال 100 
متر مردان رقابت می کند و در همین روز در 200متر 
مردان در مقدماتی و نیمه نهایی می دود و چهارشنبه 
حاضر  مترمردان   200 فینال  در  اردیبهشت  چهارم 

می شود.
پرتاب وزنه کار خود  همچنین شاهین مهردالن در 

را از دوشنبه دوم اردیبهشت آغاز می کند.

تیم هفت نفره وزنه برداری 
یک  حضور  با  ایللران  بللانللوان 
راهی  خود  ترکیب  در  خراسانی 

مسابقات آسیایی می شود.
ایران  بزرگساالن  بللرداری  وزنه  نفره  هفت  تیم 
برای نخستین مرتبه در یک رویداد رسمی حضور 
پیدا می کند و یک بانوی خراسانی نیز تیم ملی را 

در این رقابت ها همراهی می کند.
ساالن  بزرگ  قهرمانی  بللرداری  وزنه  مسابقات 
وزنه  رقابت  با  و  سال98  ماه  29فروردین  از  آسیا 
برداران زن و مرد دسته 55کیلوگرم آغاز می شود. 
سنگین  کنندگان  شرکت  رقابت  با  پیکارها  این 

وزن، در روز 8اردیبهشت ماه به پایان می رسد.
از  قنبری  مرضیه  سللاالن  بللزرگ  سنی  رده  در 

اعزامی  بللردار  وزنه   13 از  یکی  رضوی  خراسان 
در  ایران  دختران  تیم  گذشته  سال  بود.  خواهد 
در  آسیا  قهرمانی  رقابت های  در  نوجوانان  رده 

ازبکستان حضور یافت.
اعزام  دومین  چین،  به  بزرگساالن  تیم  اعللزام 
رسمی  مسابقات  به  ایران  بردار  وزنه  زنان  تاریخی 

است.

کرانچار«  »زالتللکللو  جدایی 
مربی اهل کرواسی از تیم امید 
فوتبال ایران قطعی به نظر می رسد 
اصلی  جایگزین  عنوان  به  گل محمدی«  »یحیی  از  و 

وی نامبرده می شود.
اخیر  یکسال  در  کرانچار  زالتکو  ایرنا،  گزارش  به 
نتوانست عملکرد چندان خوبی را در تیم امید داشته 
 2018 آسیایی  بازی های  در  ایران  امید  تیم  باشد. 
عملکرد خوبی نداشت و با شکست مقابل کره جنوبی 

از گردونه مسابقات کنار رفت.
 2020 المپیک  مقدماتی  نخست  دور  در  تیم  این 
توکیو نیز در حالی در گروه خود پس از عراق دوم شد 
نهایی  مرحله  به  بلند  اقبال  با  و  بود  میزبان  ایران  که 

رسید.

 2020 المپیک  انتخابی  نهایی  مرحله  مسابقات 
با  و  تایلند  به میزبانی  اواخر سال جاری  در قاره آسیا 
حضور 16 تیم برگزار می شود و در نهایت سه تیم جواز 

حضور در مهمترین رویداد ورزشی را کسب می کنند.
رئیس  امیری«  صالحی  »سیدرضا  حضور  از  پس 
دیدار  و  فوتبال  فدراسیون  در  المپیک  ملی  کمیته 
نهایی  مرحله  به  مربی  این  جدایی  تاج«،  »مهدی  با 
رسید.فدراسیون فوتبال چند گزینه داخلی و خارجی 
برای هدایت تیم امید مد نظر دارد که »گل محمدی« 

اصلی ترین گزینه است.
فصل  پایانی  روزهللای  به  شدن  نزدیک  به  توجه  با 
جاری لیگ برتر باید دید گل محمدی که فصل خوبی 
را با تیم پدیده مشهد سپری می کند، حاضر به هدایت 

تیم امید خواهد شد یا نه؟

»گل محمدی« گزینه اصلی جایگزینی کرانچاراعزام بانوی وزنه بردار خراسانی به مسابقات قهرمانی آسیابرنامه ۳ ملی پوش دوومیدانی خراسان رضوی در قهرمانی آسیا

با  و  المپیک  ملی  کمیته  رئیس  پیشنهاد  به 
به  رضایی  هادی  رئیسه،  هیئت  اعضای  موافقت 
به  پاراالمپیک  ملی  کمیته  اجرایی  دبیر  عنوان 

مدت چهار سال انتخاب شد.
رضایی سال ها است در بدنه ورزش جانبازان و 
معلوالن کشور فعالیت دارد و در کسوت ورزشکار 
و سرمربی تیم ملی، سابقه حضور در هشت دوره 
ثبت  به  خود  ورزشللی  کارنامه  در  را  پاراالمپیک 

رسانده است.
و  آسیا  معلوالن  والیبال  فدراسیون  دبیرکلی 

وزارت  ورزشی  خبره  جهانی،  مدرس  اقیانوسیه، 
ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش های جانبازان 
فدراسیون  رئیسه  هیئت  در  عضویت  معلوالن،  و 
هشت  مدت  به  معلوالن  و  جانبازان  ورزش هللای 
بازی های  در  ایللران  کللاروان  سرپرستی  سللال، 
هیئت  ریللاسللت   ،2018 جاکارتا  پاراآسیایی 
رضوی  خراسان  معلوالن  و  جانبازان  ورزش های 
پاراالمپیک،  ملی  کمیته  اجرایی  هیئت  عضو  و 
بخشی از سوابق اجرایی و مدیریتی وی به شمار 

می رود.

خبر
هادی رضایی دبیر کمیته ملی پاراالمپیک شد

رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی گفت: در 
سال 98، عاوه بر استعدادیابی، به دنبال ارتقای 

سطح کیفی بانوان در رشته شطرنج هستیم.
در خصوص  پاشانجاتی،  ایسنا، رضا  گزارش  به 
مسابقات پیش روی هیئت شطرنج خراسان رضوی 
اظهار کرد: جمعه 30 فروردین ماه مسابقات ریتد 
برگزار  کاشمر  شهرستان  میزبانی  به  را  کشوری 
این مسابقات تحت نظر فدراسیون  خواهیم کرد. 
جهانی شطرنج برگزار می شود و شرکت کنندگان 
در این مسابقات درجه بین المللی کسب خواهند 

کرد.
برگزاری  بللرای  که  این  به  توجه  با  افللزود:  وی 
پیش بینی  کردیم،  اقدام  دیر  کمی  مسابقات  این 
تا   50 بین  کنندگان  شرکت  تعداد  که  می کنیم 
100 نفر باشد. این مسابقات به صورت اوپن و در 
رده های سنی آزاد برگزار می شود. هیئت شطرنج 
شهرستان کاشمر نیز با همکاری آموزش و پرورش 
و شهرداری کاشمر برای شرکت کنندگان اسکان 

رایگان در نظر گرفته است.
یادآور  رضوی  خراسان  شطرنج  هیئت  رئیس 
شد: 20 تا 24 خردادماه، با همکاری فدراسیون 
ایران  پیشکسوتان  قهرمانی  مسابقات  شطرنج، 
رمضان  ماه  در  همچنین  کرد.  خواهیم  برگزار  را 
استاندارد  و  سریع  برق آسا،  بخش  سه  هر  در 
عاوه  کرد.  خواهیم  برگزار  رمضان  جام  شطرنج، 
بر مشهد، در سایر شهرستان های خراسان رضوی 
خواهدشد.  برگزار  رمضان  جام  مسابقات  نیز 
مسابقه   136 برگزاری  جاری،  سال  در  همچنین 
برای  همینطور  کرده ایم.  برنامه ریزی  را  مختلف 

میزبانی 10 مسابقه قهرمانی کشور به فدراسیون 
ماه  فروردین  اواخللر  تا  که  داده ایللم  درخواست 
مشخص  کشوری  مسابقات  میزبانی های  تکلیف 

خواهد شد.
اصلی  اولویت های  خصوص  در  پاشانجاتی 
پیش رو  سال  در  رضوی  خراسان  شطرنج  هیئت 
و  کمی  لحاظ  از  داریم  نظر  در  کرد:  خاطرنشان 
کیفی سطح شطرنج بانوان را ارتقا دهیم. همچنین 
اصلی  اولویت های  جزو  نیز  شهرستان ها  به  توجه 
در  و  بود  خواهد  پیش رو  سال  در  شطرنج  هیئت 
حال  در  است.  شده  گنجانده  نیز  هیئت  تقویم 

حاضر از 28 شهرستان شناخته شده در خراسان 
رضوی، 17 هیئت شطرنج فعال در استان داریم.

شطرنج  هیئت  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
برنامه هایی  چلله  استعدادیابی  بللرای  اسللتللان 
جشنواره  برگزاری  گفت:  اسللت،  دیللده  تللدارک 
در هیئت شطرنج  ماهانه  به صورت  استعدادیابی 
استعدادیابی  بللرای  هیئت  ویللژه  برنامه های  از 
جشنواره  این  مسابقات  اسللت.  جدید  سال  در 
همین  در  شد.  خواهد  برگزار  رایگان  صورت  به 
که  داده ایللم  تشکیل  استعدادیابی  کمیته  زمینه 
شناسایی  را  مسابقات  این  در  حاضر  مستعدین 

کرده و پرورش دهند. با یکی از سایت ها در همین 
افرادی که  تا  منعقد کرده  ایم  قراردادی  نیز  زمینه 
شطرنج  هیئت  ماهانه  مسابقات  در  ثبت نام  قصد 
را دارند، از طریق این سایت اقدام کنند. کارهای 
این سایت که تبلیغات هیئت را نیز برعهده خواهد 
داشت، طی دو هفته دیگر قطعی و اطاع رسانی 

خواهد شد.
در  رضللوی  خللراسللان  شطرنج  هیئت  رئیس 
خراسانی  ملی پوش  شطرنج بازان  انتقاد  خصوص 
عنوان  مشهد،  در  بین المللی  مربیان  کمبود  از 
ملی  تیم  اردوهللللای  بللرگللزاری  دلیل  بلله  کللرد: 
بللرای  بیشتری  امکانات  تللهللران،  در  شطرنج 
می شود،  گرفته  نظر  در  تهران  در  شطرنج بازان 
سال  بللرای  رضللوی  خراسان  شطرنج  هیئت  اما 
مسابقه  چندین  میزبانی  که  کرده  تاش  جاری 
است  ایللن  واقعیت  بگیرد.  را  کشور  قهرمانی 
بین المللی  مربی  تعداد  لحاظ  از  مشهد  در  که 
روبللرو  محدودیت  با  گیان  یا  تهران  به   نسبت 

هستیم.
پاشانجاتی در خصوص حل این مشکل تصریح 
کرد: از زمانی که در هیئت شطرنج استان مشغول 
که  شده  برگزار  مربیگری  دوره    5 شده ام،  کار  به 
در خراسان رضوی بی سابقه بوده است. مسئول 
در  را  شطرنج  فدراسیون  مربیان  آموزش  کمیته 
تخصصی  دوره های  برای  بار  چهار  گذشته،  سال 
که  اخیری  دوره های  در  همچنین  کردیم.  دعوت 
مربیان  از  سری  یک  می کند،  برگزار  فدراسیون 
خراسانی را اعزام خواهیم کرد تا از لحاظ کمی و 

کیفی در این موضوع رشد کنیم.

پاشانجاتی:

سال 98، سال ارتقای کیفی بانوان شطرنج باز است خبرخبر
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 اینستاگرام حساب های کاربری برخی از 
سرداران سپاه را مسدود کرد

انقاب  پاسداران  »سپاه  نام  درج  از  پس  روز  یک 
»تروریستی«  سازمان های  فهرست  در  اسامی« 
خصمانه  اقدامی  در  اینستاگرام  آمریکا،  نگاه  از 
صفحات برخی از سرداران سپاه از جمله سرلشگر 
از  را  کمالی  سردار  و  سلیمانی  سرلشگر  جعفری، 

دسترس خارج کرد/ ایسنا
انتقاد فریدون مجلسی از اظهارات سعید قاسمی

گو  و  گفت  در  سابق  دیپلمات  مجلسی،  فریدون 
گفت:  قاسمی  سعید  سخنان  درباره  »آزادی«  با 
مجلسی  نماینده  آن  یللاد  را  من  وی  اظللهللارات 
می اندازد که با افتخار گفت ما صدها اسیر عراقی 
گرفتیم و چون امکان نگاه داری از آن ها را نداشتیم، 
همان جا کشتیم)نقل به مضمون(. اظهارات اخیر 
اگر  و  است  شرم آور  قدر  همین  نیز  قاسمی  سعید 
واقعیت داشته باشد گوینده را در آستانه محاکمه 
وی  می دهد«.  قرار  المللی  بین  جرایم  دادگاه  در 
تاکید کرد: » نظامیان نیز باید آموزش الزم را ببینند 
و بدانند که چه اظهارات یا حتی بهانه هایی قانونی 
جرم  و  اخاقی  غیر  غیرقانونی،  اظهاراتی  چه  و 
است«. این تحلیل گر مسائل بین الملل در پاسخ 
چنین  وجود  توجه  با  اینکه  بر  مبنی  پرسشی  به 
در  اسامی  جمهوری  اقدامات  دربللاره  شایعاتی 
منطقه، حساس کردن جامعه بین المللی نسبت به 
ایران چه تبعاتی خواهد داشت؟ گفت: »این حرف 
سپاه  آمریکا  که  شد  بیان  شرایطی  در  درست  ها 
نامیده  تروریستی  سازمان  یک  را  ایران  پاسداران 
است. همه نهادها با این اقدام آمریکا مخالفت و از 
سپاه حمایت کرد اما می بینیم که درست در همین 
ها  آمریکایی  به  را  نیاز  مورد  دالیلی  فرد  یک  زمان 
ایران  و  تا بگویند که ما درست می گفتیم  می دهد 
از مصونیت یک سازمان امدادی سواستفاده کرده 
است. بر همین اساس معتقد هستم که اظهارات 
نابه جا و برخاف وظایف  نادرست،  قاسمی بسیار 

سربازی بود«.
مذاکرات  در  عجیب  بسیار  اتفاقی   

طالبان؛ زنان هم حضور دارند!
ذبیح ا... مجاهد، سخنگوی طالبان در گفت وگوی 
تلفنی به خبرگزاری رویترز گفت: شماری از اعضای 
هیئت طالبان در نشست دوحه قطر، زن هستند که 
هیچ ارتباط خویشاوندی با اعضای بلندپایه طالبان 
و خارج  داخل  از  معمولی  افراد  زنان،  این  ندارند. 
برقراری  مبارزات  از  بخشی  و  حامیان  افغانستان، 

امارات اسامی هستند. /ایرنا
 امام جمعه ای که در توئیتر فعال است

سال  مهرماه  لواسانی  سعید  سید  االسام  حجت 
در  واقع  لواسانات  جمعه  امام  عنوان  به   1393
شد.  منصوب  تهران  استان  شمیرانات  شهرستان 
از مدت ها قبل در فضای مجازی فعال  وی گرچه 
گذشته  سال  ماه  بهمن  پایانی  روز های  اما  است، 
در شمیرانات  فساد  با  مبارزه  درباره  توئیت هایش 
اینکه  اعام  با  توئیتی  در  ابتدا  وی  شد.  خبرساز 
خبر های خوبی در حوزه مقابله با فساد و نیز ساخت 
و ساز ها در راه است ضمن تشکر از سربازان گمنام 
امام زمان اعام کرد که برخورد با فساد به مرحله 

نمی شناسد.  و جایگاه هم  لباس  و  وارد شد  عمل 
خبر های  توئیت  این  انتشار  از  پس  روز  دو  یکی 
مجموعه  در  اوقاف  مسئول   2 بازداشت  به  مربوط 

شمیرانات نیز در برخی رسانه ها منتشر شد. /ایرنا
دارد  احتمال  ن��اص��ری:  ع��ب��دا...    
آینده  انتخابات  در  لیستی  اصالح طلبان 

نداشته باشند
یک فعال سیاسی اصاح طلب درباره ایده حضور 
مشروط اصاح طلبان در انتخابات آینده مجلس و 
اقبال عمومی به آن می گوید: اگر حاکمیت تردید 
نبرد،  بین  از  را  انتخابات  در  حضور  برای  عمومی 
خواهد  وجود  انتخابات  در  چندانی  مشارکت  نه 
داشت و نه اصاح طلبان لیست مورد حمایت خود 
را به شکل گذشته ارائه می دهند. عبدا... ناصری، 
یادداشت  دربلللاره  اصاح طلب  سیاسی  فعال 
مشروط  حضور  مبنی بر  حجاریان  سعید  اخیر 
شورای  مجلس  آینده  انتخابات  در  اصاح طلبان 
اسامی به ایرناپاس می گوید: هیچ راهی جز این 
نیست. انتخابات مجلس در سال 94 نیز در همین 
شرایط حداقلی برگزار شد و مجلس در زمینه های 
قانونگذاری، سیاسی و اجتماعی دستاورد چندانی 
نداشت. یعنی در مقایسه با انتظاری که نسبت به 
لیست امید در جامعه به وجود آمد، دستاوردی برای 
اصاحات  به  دهنده  رأی  جامعه  و  مدنی  جامعه 

نداشت.
 اطالعات سپاه، نوار حرف های خاتمی را 

ارائه داده است
کریمی قدوسی نماینده مشهد، در یکی از آخرین 
موارد در هفتمین روز مهرماه سال گذشته در توییتر، 
ایام  در  اصاحات  دولت  رئیس  که  بود  گفته  خود 
ریاست جمهوری  پرحاشیه دهمین دوره  انتخابات 
ملک  حمایت  خواستار  عربستان،  به  سفری  در 
موسوی  میرحسین  از  کشور  این  پادشاه  عبدا...، 
شده است. دفتر رئیس دولت اصاحات در مقابل 
پرونده  و  نکرد  سکوت  کریمی قدوسی  ادعا های 
این شکایت برای بررسی به هیئت نظارت مجلس 
شورای اسامی ارجاع شد. کریمی قدوسی درباره 
آخرین جزییات پرونده شکایت خاتمی گفت: سند 
صحبت های  یعنی  است.  مشخص  موضوع  این 
کرده،  مطرح  را  صحبت ها  این  که  خاتمی  آقای 
ضبط شده است. جناب آقای سردار نقدی، مسئول 
فرهنگی سپاه بعد از همین توییت و مصاحبه من، 
مصاحبه کرد و گفت که نوار موجود است. خودش 
)خاتمی( بگوید چه چیز هایی گفته است! /اعتماد

  ضرغامی: ممانعت روحانی از حضور من 
انقالب و فضای  در جلسات شورای عالی 

مجازی غیرقانونی است
ضرغامی در واکنش به ممانعت روحانی از حضور 
در  فرهنگی  انقاب  عالی  شورای  جلسات  در  وی 

توئیتر خود نوشت:
جایی  به  راه  جمهور  رئیس  نوظهور  فیلترینگ 

نخواهد برد
را  حوزه  دو  این  در  معظم  رهبر  اباغی  مأموریت 

مصمم تر از گذشته ادامه خواهم داد
تحریم  برای  مجلس  فوریتی  دو  طرح   

شرکت »آیفون«

شورای  مجلس  امللروز  علنی  جلسه  در  که  آنطور 
در  نمایندگان  از  تعدادی  شد،  مطرح  اسامی 
حال تدوین طرحی دو فوریتی برای تحریم شرکت 
آیفون از سوی کشور های اسامی هستند. رئیس 
کمیسیون امنیت ملی پیش از این اعام کرده بود 
علیه  آمریکا  اقدامات  با  مقابله  برای  طرح   15 که 
ایران تدوین شده است که به تدریج در کمیسیون 

امنیت ملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 اتهام شرط بندی به فروزان از کجا آمد؟

اتهام شرط بندی به محسن فروزان اولین بار ساعتی 
پس از شکست تراکتور مقابل سپیدرود در فضای 
مجازی مطرح شد. تهمت شرط بندی از آنجا ریشه 
می گیرد که همسر فروزان دو سال قبل وقتی برای 
پربازدید  شخصی  صفحه  یک  خود  لباس  مزون 
را  شرط بندی  سایت  یک  باری  دو  یکی،  داشت، 
تبلیغ کرده بود. اما آیا واقعًا این دلیل می شود که 
موقع  همان  کنند؟  شرط بندی  به  متهم  را  فروزان 
کمیته اخاق به فروزان گفت: این کار غیرقانونی 
/خبر  کللرد.  پاک  را  تبلیغ  هم  همسرش  و  است 

ورزشی
راه  در  عربستان  از  ملخ ها  بزرگ  سیل   

ایران 
کشاورزی  جهاد  سللازمللان  نباتات  حفظ  مدیر 
هرمزگان گفت: دسته های جدید بزرگ ملخ که از 
پرواز  ایران  سمت  به  عربستان  جزیره  شبه  سمت 
وارد  امروز  از  فائو  بینی  پیش  اساس  بر  اند،  کرده 
غذایی  امنیت  برای  تهدیدی  که  می شوند  ایران 
اخیر  بارندگی های  می آیند.  حساب  به  کشور 
جاذب ملخ های شبه جزیره عربستان شده است. 
احتمالی  مبارزه  آماده  استان ها  همه  کشاورزان 
جنوبی  استان های  حاضر  حال  در  باشند.  ملخ  با 
کشور نظیر سیستان و بلوچستان، کرمان، بوشهر، 
جنوب فارس و هرمزگان درگیر این رویداد هستند. 

/ تسنیم
  نام شجریان، فروغ، سایه و اخوان ثالث 

بر خیابان های تهران
فامک  خیابان  کرده  تصویب  تهران  شورای شهر 
به نام  )قللدس(  غرب  شهرک  در  شمالی -جنوبی 
ایران،  موسیقی  و  آواز  استاد  شجریان،  محمدرضا 
عمران  فرخزاد،  فروغ  به نام  دیگر  خیابان هایی  و 
ابتهاج،  هوشنگ  شاهرودی،  اسماعیل  صاحی، 
شاعران  سپانلو،  و  بهبهانی  سیمین  اخوان ثالث، 

معاصر، نام گذاری شود/ توییتر حسین نقاشی
 فروش نفت در سال 98 به صفر می رسد
و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  حسینی،  نقوی 
سیاست خارجی مجلس شورای اسامی در گفتگو 
علیه  غرب  فشار های  به  اشللاره  با  نیوز،  تهران  با 
 98 سال  داشت:  اظهار  ایران  اسامی  جمهوری 
اوج فشار های آمریکا وارد می شود و تحریم ها بیشتر 

و فروش نفت صفر می شود.
  افشاگری فالحت پیشه از نقشه جدید 

اروپا برای برجام
اظهارات  با  گفت:  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
مشخص  کاما  برجام،  درباره  فرانسه  سفیر  اخیر 
نیست  قللرارداد  این  حفظ  خواهان  اروپا  که  است 
و به گونه ای سعی دارند تا با ایجاد فضای انتظار، 

کنند.  مذاکرات  جدید  دور  وارد  را  آمریکا  و  ایران 
کمیسیون  رئیس  پیشه  فاحت  ا...  حشمت 
امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اشاره به توییت سفیر فرانسه 
مبنی بر اینکه ایران بعد از انقضای برجام مجاز به 
غنی سازی اورانیوم خواهد بود، اظهار کرد: معتقدم 
که سیاست های کلی اروپایی ها بر پایه صبر و انتظار 
لذا  هستند،  آمریکا  مرعوب  آن ها  و  شده  تعریف 
انتظار،  فضای  ایجاد  با  تا  دارند  سعی  گونه ای  به 
ایران و آمریکا را وارد دور جدید مذاکرات کنند. وی 
افزود: سفیر فرانسه چه در زمانی که توییت خود را 
منتشر و چه زمانی آن را پاک کرد، هدفی جز نشان 
فاحت پیشه  نداشت.  آمریکا  به  سبز  چراغ  دادن 
می دهد  نشان  فرانسه  سفیر  توییت  کرد:  تصریح 
قبال  فرانسه در  ویژه  و  اروپا  که سیاست های کلی 
این  حفظ  خواهان  آن هللا  و  بللوده  خنثی  برجام 
البته الزم به ذکر است که برجام  قرارداد نیستند، 
هیچ وابستگی به اروپا ندارد، در نهایت هر آنچه در 
و  بود  خواهد  آمریکا  و  ایران  میان  می ماند  برجام 
شرایط میان این دو کشور نیز در حالت کاما تنش زا 
قرار دارد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
از  عما  اروپایی  کشور های  داد:  اداملله  خارجی 
برجام کنار رفته اند و بر خاف آن عمل می کنند، 
به  آمریکا وجود دارد که  البته یک جریان قوی در 

شدت با سیاست های ترامپ مخالف است.
استعالم های  به  اطالعات  وزارت  پای    

بانکی باز شد
به  دولتی  ارشد  مسئول  یک  جدید  اباغیه  طبق 
وزارتخانه مکلف شده در کنار  این  وزیر اطاعات، 
امور  و  احللوال  ثبت  چون  دیگری،  دستگاه های 
مالیاتی، ظرف شش ماه از تاریخ اباغ این مصوبه، 
امکان استعام سامانه ای )سیستماتیک( و آناین 
اطاعات مورد نیاز بانک مرکزی در زمینه اشخاص 
متقاضی گیرنده تسهیات و تعهدات کان را فراهم 
اقام  ماه،  سه  ظرف  باید  نیز  مرکزی  بانک  کند. 
ارائه  و  تهیه  را  استعام  برای  نیاز  مورد  اطاعاتی 

کند.
  خواِب تازه نمایندگان برای وزیر آموزش 

و پرورش
صحن  در  پللرورش  و  آمللوزش  وزیللر  استیضاح 
و  امضاست  حال  در  نمایندگان  توسط  مجلس 
را  طرح  این  نمایندگان  از  نفر   29 حدود  تاکنون 
مردم  نماینده  ابوترابی  ابوالفضل  کردند.  امضا 
نجف آباد در مجلس شورای اسامی در گفتگو با 
فارس، گفت: استیضاح سیدمحمد بطحایی وزیر 
آموزش و پرورش در صحن علنی مجلس در حال 
امضاست و تاکنون حدود 29 نفر از نمایندگان آن 
را  بطحایی  استیضاح  افزود:  وی  کردند.  امضا  را 
نمایندگان سیستان و بلوچستان و حسن کامران 
آن  علت  و  زده اند  کلید  اصفهان  مردم  نماینده 
در  آموزش  بحث  در  شدید  محرومیت  وجود  هم 
نماینده  اسللت.  بلوچستان  و  سیستان  استان 
مردم نجف آباد در مجلس شورای اسامی اظهار 
عدم  استیضاح،  این  طرح  دیگر  دلیل  داشت: 
که  است  حق التدریس  معلمان  حقوق  پرداخت 
کرده  مواجه  با مشکاتی  را  معلمان  از  گروه  این 

است.
براندازی  فعلی    علم الهدی: در شرایط 

انقالب مطرح نیست
آیت ا... علم الهدی مشهد گفت: روزی که انقاب 
برای  و  بود  فرسوده  جریان  یک  ما  مانع  شد  پیروز 
و  الحادی  جریان های  نیز  انقاب  سازی  مقاوم 
التقاطی با به راه انداختن جنگ های نیابتی پیش 
در  و  خوردند  شکست  همگی  که  بودند  ما  روی 
شرایط فعلی براندازی انقاب برای هیچکس مطرح 
گام  اجرای  داد:  ادامه  مشهد  جمعه  امام  نیست. 
دوم از پیروزی و مقاومت در چهل سال اول انقاب 
فراگیری  در  ما  مشکات  و  است  مشکل تر  بسیار 
اگر  و  است  سخت تر  آن  پیروزی  عرصه  از  انقاب 
انجام  ظهور  سازی  زمینه  و  دوم  گام  نشویم  موفق 
پیروز  انقاب  که  روزی  گفت:  وی  شد.  نخواهد 
برای مقاوم  و  بود  شد مانع ما یک جریان فرسوده 
التقاطی  و  الحادی  جریان های  نیز  انقاب  سازی 
نیابتی پیش روی ما  انداختن جنگ های  راه  به  با 
بودند که همگی شکست خوردند و در شرایط فعلی 
براندازی انقاب برای هیچکس مطرح نیست. علم 
یعنی  انقاب  سازی  فراگیر  کرد:  تصریح  الهدی 
مقابله با همه قدرت های کدخدایی جهان است و 
حرکت های جهادی در این راستا مورد تاکید رهبر 
مشخصه  که  نفس  با  جهاد  و  است  انقاب  معظم 
آن فاقد هدف نفسانی و مادی بودن است ویژگی 
در  هدف  کللرد:  بیان  وی  اسللت.  جهادی  حرکت 
جهاد  و  است  )ص(  پیامبر  و  خدا  جهادی  حرکت 
نفس باالتر از جهاد مادی است و در اقدام جهادی 

فرد متوقف هیچکدام از ملزومات نمی شود.
  واکنش سردار کمالی به انسداد صفحه 

اینستاگرام منتسب به وی
انسانی  سرمایه  اداره  رئیس  کمالی  موسی  سردار 
خبر  تایید  با  مسلح  نیرو های  ستادکل  سرباز 
مطلب  این  بر  تاکید  با  اینستاگرام  صفحه  انسداد 
شد  معلوم  داشت:  اظهار  پاسداریم«  یک  »ما  که 
صهیونیسم  خدمت  در  تلگرام  و  اینستاگرام  که 
این  انشاءا...  و  است  مبارزه  نوع  یک  این  است؛ 
مبارزه را تا سرنگونی استکبار جهانی و صهیونیسم 
ادامه  مسجداالقصی  در  جماعت  نماز  برگزاری  و 
که  مطالبی  جزئیات  درخصوص  داد.وی  خواهیم 
منتشر  ایشان  به  منتسب  اینستاگرامی  صفحه  در 
می شد، گفت: ترویج ارزش های اسامی، پرداختن 
و  سربازان  با  ارتباط  و  تخصصی  موضوعات  به 
خانواده های آن ها از جمله مطالبی بود که در این 
تاکید  اینستا منتشر می شد.سردار کمالی  صفحه 
با  ارتباط  در  مطلبی  هیچ  صفحه  این  در  کللرد: 

خشونت مطرح نشده بود.
 احمدی نژاد گفت یعنی برای آب خوردن 

هم باید از آقا اجازه بگیریم؟
علت  از  فللرارو  با  گفت وگو  در  امیری فر  عباس 
با احمدی نزاد چنین گفت:به عنوان  اختافاتش 
مثال یکی از ماجرا ها در خصوص مصدق بود. اما 
در صحیفه نور عنوان کرده بودند که مصدق را یک 
این  بر  نژاد  احمدی  آقای  اما  نمی دانند،  مسلم 
و  نیست  اما درست  این صحبت،  که  باور هستند 
مصدق یک قهرمان ملی است و در مقابل رویکرد 

منفی نسبت به آیت ا... کاشانی دارند که از نظر 
من اصا قابل قبول نبود. در خصوص مقام معظم 
گفتم  ایشان  به  من  جلسه  یک  در  هم  رهبری 
یا  کنند  تبیین  را  امام  گفتمان  دارد  قصد  اگر  که 
از  یا  کنند  مراجعه  امام  آثار  نشر  موسسه  به  باید 
این  ایشان  ببینید  تا  بپرسند  سوال  آقا  حضرت 
مسئولیت را برعهده آقای احمدی نژاد می گذارد 
به  خیلی  من  حرف های  جلسه  این  در  خیر.  یا 
ما  »یعنی  گفتند:  ناراحتی  با  و  برخورد  ایشان 
آقا  از  باید  هم  بخوریم  آب  می خواهیم  اگر  حتی 
امام یک  بله.  پاسخ دادم  بگیریم؟« که من  اجازه 
جمله ای دارند که ثمره درس خارج ایشان است. 
می گویند: »والیت مطلقه فقیه در اجرا مانند ائمه 
و پیامبر و حتی خدا است و تنها در مقام متفاوت 
هستند« یعنی باید بدون چون و چرای مطیع مقام 
معظم رهبری باشید؛ بنابراین ما از همان موقع از 

آن ها فاصله گرفتیم.
 خبر فاکس اسپورت: بازگشت طارمی به 

پرسپولیس
به  طارمی  بازگشت  احتمال  از  اسپورت  فاکس 

پرسپولیس خبر داد.
اسپورت  فاکس  سایت  ورزشی،  تابناک  گزارش  به 
بازگشت  احتمال  که  کرد  عنوان  خبری  در  آسیا 
دارد.  وجود  پرسپولیس  باشگاه  به  طارمی  مهدی 
احتمال  از  خبری  در  آسیا  اسپورت  فاکس  سایت 
سابقش  باشگاه  بلله  طللارمللی  مهدی  بازگشت 

پرسپولیس خبر داد.
الغرافه  باشگاه  با  طارمی  قللرارداد  خبر  این  بر  بنا 
از ژانویه 2018  یک و نیم ساله بوده و طارمی که 
قراردادش  ژوئن  ماه  در  است  شده  تیم  این  راهی 
به پایان می رسد. بر این اساس این احتمال وجود 
خواهد داشت که طارمی از لیگ ستارگان به لیگ 
ایران در  باز گردد.طارمی در تیم ملی فوتبال  برتر 
جام ملت های 2019 حضور داشت و 3 گل به ثمر 
رساند. وی موفق شده 40 بازی ملی در ترکیب تیم 

ملی ایران انجام دهد./تابناک
خرمشهر   � اهواز  ارتباطی  محور  پل    

تخریب شد 
به خرمشهر  ارتباطی اهواز  از پل های محور  یکی 
به دلیل فرسودگی و نشست آب قطع و رانندگان 
باید از مسیر اهواز-آبادان برای جابجایی استفاده 

کنند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، یکی از پل های 
محور ارتباطی اهواز به خرمشهر به دلیل فرسودگی 
و نشست آب قطع و رانندگان باید از مسیر اهواز-

آبادان برای جابجایی استفاده کنند.
بنا به گفته غامعباس بهرامی نیا مدیرکل راهداری 
بر  و نقل جاده ای استان خوزستان مبنی  و حمل 
پایان  از  به دلیل قدمت 50 ساله،  این پل  تخریب 
خبرداد.  امشب  تا  اهواز-خرمشهر  مسیر  ترمیم 
از مسیر کنار گذرگاه نقطه در  خودروها می توانند 

حال ترمیم تردد کنند.
ماشین  بسیج  از  نیسی  عالمی  جمال  همچنین، 
آالت راهداری و حمل و نقل جاده ای برای بازگشایی 
مسیر اهواز-آبادان خبرداد و گفت: تا ساعاتی دیگر 

این پل ترمیم و مسیر بازگشایی می شود./تابناک

میز خبر
 اتفاقی بسیار عجیب در مذاکرات طالبان؛ زنان هم حضور دارند!/اطالعات سپاه، نوار حرف های خاتمی را ارائه داده است
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511/1اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره 139760306271004282 مورخ 1397/11/30 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محسن اخباری فرزند 
قربان بشماره شناسنامه 83064 صادره از مشهد  در ششدانگ یک باب کارگاه  به مساحت 378/15 مترمربع قسمتی از پالک 68-اصلی بخش 
9 مشهد واقع در جاده سیمان رسالت شمالی بین رسالت 108و106 جنب برق سلطانی خریداری از قربان اخباری محرزگردیده است لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 1410
تاریخ انتشارنوبت اول:98/1/28 ، نوبت دوم :98/2/14 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه 5 مشهد-حمیدرضا افشار

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

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

برابررای شماره 139260306003011360 و رای اصالحی 139760306271004181  مورخ 1397/11/27 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای محسن شاکی فرزند رمضان  بشماره شناسنامه 873 صادره از مشهد  در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 47/50 
مترمربع قسمتی از پالک 65-اصلی بخش 9 واقع در طبرسی جنوبی 52 المهدی 22 پالک 2 خریداری از مالک رسمی آقای محمد یوسف 
عادل قلعه نوئی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 1408 
تاریخ انتشارنوبت اول:98/1/28 ، نوبت دوم :98/2/14 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه 5 مشهد-حمیدرضا افشار

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

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

برابررای شماره 139760306271004199 مورخ 1397/11/27 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد رضا نیکو فارمد 
فرزند خداداد بشماره شناسنامه 1 صادره از مشهد  در ششدانگ اعیان یک باب خانه  به مساحت 195/70 مترمربع قسمتی از پالک 937 
فرعی از 69-اصلی بخش 9 واقع در رسالت 30 چهارراه دوم پالک 130 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه میرنقیبی محرزگردیده 
است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 1404 
تاریخ انتشارنوبت اول:98/1/28 ، نوبت دوم :98/2/14 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه 5 مشهد-حمیدرضا افشار


