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در صفحه 4 بخوانید

دبیر علمی هجدهمین کنگره شنوایی سنجی گفت: 
کنگره شنوایی سنجی با هدف افزایش دانش و تبادل 

اطالعات و تجربیات متخصصان، دانشگاهیان و ...

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

 لزوم اولویت پیشگیری بر درمان 

دونده خراسانی: به راهم ایمان دارم

 مصدومیت تفتیان قبل از فینال 
دوومیدانی قهرمانی آسیا

رشد افراط گرایی با حذف 
کاندیداهای اقلیت از فهرست های 

انتخاباتی مجلس

چرا نمایندگان در سال آخر هر دوره رادیکال می شوند؟

برای یک لقمه رای!

گالیه نماینده مشهد در مجلس:

بانک مرکزی نظارت 
مناسبی ندارد

در پی لو رفتن تخلفات گسترده

3مدیر آبفار خراسان رضوی 
دستگیر شدند

با ورود دستگاه قضایی به پرونده تخلفات گسترده سه 
نفر از مدیران آب و فاضالب روستایی استان خراسان رضوی 
که در عناوین اتهامی آن ها اختالس هم به چشم می خورد، 

سرانجام مدیران مذکور پس جمع آوری...

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار مشهد گفت: ادعای حذف فساد 
به صورت عقالنی غیر ممکن است اما مهمترین برنامه ما آن است که با مجموعه 

اقدامات و راهکارهای عملیاتی در زمینه بروزفساد و سوء استفاده از موقعیت های 
کاری را هر چه بیشتر سخت کرده و هزینه های آن را باال ببریم.

»فرمانده کل قوا« روز یکشنبه اول اردیبهشت، سرتیپ حسین سالمی را با اعطای 
درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب کرد. او جانشین 

سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سابق سپاه پاسداران شده است.

بررسی نکاتی پیرامون یک تغییر پس از 12 سال 

 تغییر فرماندهی سپاه
 چه پیامی دارد؟ 

معاون برنامه ریزی شهرداری مشهد مطرح کرد:

کاهش فساد با باال بردن
 هزینه سوء استفاده
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 2 بخوانید
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در این شماره می خوانیم

پس از 16 سال بررسی می شود؛

خبر ویژه

گفت و گوی ویژه

ایرانیان چقدر
 کاالی فرهنگی
 مصرف می کنند

در صفحه 5 بخوانید
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رشد افراط گرایی با حذف کاندیداهای 
اقلیت از فهرست های انتخاباتی مجلس

رئیس مجلس شورای اسالمی در جریان پیشنهاد 
نماینده تربت جام درباره اجازه ارائه فهرست مستقل 
انتخابات  برگزاری  جدید  مدل  گفت:  سنت  اهل  به 
باعث حذف اقلیت ها از دایره انتخابات نشده و آنها 
سایر  در  یا  و  کرده  ارائه  مستقل  فهرست  توانند  می 

فهرست ها حضور یابند.
علنی  نشست  در  آبادی   جهان  رحیمی  جلیل 
ماه( مجلس شورای  اردیبهشت  ) سه شنبه، 3  نوبت 
اسالمی در جریان رسیدگی به طرح اصالح موادی از 
قانون انتخابات مجلس پیشنهادی ارائه کرد و گفت: 
با مدلی که مجلس برای برگزاری انتخابات به تصویب 
از سیستم حذف می شوند  اهل سنت  رسانده است 
ریشه  به  تیشه  و  می کند  پیدا  رشد  افراط گرایی  و 

مملکت می زند.
در  باخرز  و  تایباد  جام،  تربت  مردم  نماینده 
اجازه  خواستار  ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس 
استان هایی  در  سنت  اهل  به  مستقل  فهرست  ارائه 
گفت:  و  دارند  مجلس  در  نمایندگی  سابقه  که  شد 
حتی اصالح طلبان نیز سنی ها را در لیست خود قرار 
نمی دهند از این رو الزم است به تعداد کرسی ها اهل 

سنت نیز در فهرست مستقل قرار گیرند.
حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
پیشنهاد  درباره  پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس 
مشخص خود جهت الحاق به این قانون خاطر نشان 
شود  داده  اجازه  سنت  اهل  به  می خواهیم  کرد: 
کاندیداها در فهرست مستقل به تعداد حوزه هایی که 
استان  هر  در  شده  انتخاب  سنی  گذشته  ادوار  طی 

سنی نشین سهمیه مشخص تعلق گیرد.
به رأی گذاشته  نماینده اهل سنت  این  پیشنهاد 
جلب  خود  به  را  نمایندگان  موافقت  نتوانست  و  شد 

کند.
y  الریجانی: مدل جدید برگزاری انتخابات باعث حذف

اقلیت نمی شود
اهل  حضور  درباره  توضیحی  در  الریجانی   علی 
اظهار  مجلس  انتخابات  در  کاندیدا  عنوان  به  سنت 
داشت: موضوعی که شما مطرح کردید ایهام بالوجه 
به  را  اقلیتی  اینها حذف هیچ  ایجاد می کند چرا که 
می تواند  بخواهد  هرکس  و  داشت  نخواهد  همراه 

لیست ارائه کند.
این  ادامه  در  کشورمان  قانونگذاری  نهاد  رئیس 
تلقی را که مدل جدید برگزاری انتخابات باعث حذف 
مطابق  افزود:  و  دانست  اشتباه  را  می شود  اقلیت ها 
این قانون همه افراد و ادیان می توانند به نسبت خود 

رأی بیاورند.

محلس بان

»فرمانده کل قوا« روز یکشنبه اول اردیبهشت، سرتیپ 
حسین سالمی را با اعطای درجه سرلشکری به فرماندهی 
سرلشکر  جانشین  او  کرد.  منصوب  پاسداران  سپاه  کل 
شده  پاسداران  سپاه  سابق  فرمانده  جعفری،  محمدعلی 

است.
حسین سالمی در سال 1339 و در شهرستان گلپایگان 
در استان اصفهان متولد شد. او در آستانه انقالب اسالمی 
قبول  و صنعت  در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم 
شد. دو سال پس از انقالب و در 20 سالگی، به نهاد تازه 
تاسیس سپاه پاسداران پیوست. سرلشکر سالمی فرمانده 
رده های  همه  او  است.  پاسداران  سپاه  در  سابقه ای  با 
در  سالمی  است.  کرده  طی  باال  تا  پایین  از  را  فرماندهی 
دوران دفاع مقدس در لشکر های 14 امام حسین اصفهان و 
25 کربالی مازندران فرمانده بوده است. او مسئول عملیات 
سرلشکر  بود.  عراق  و  ایران  جنگ  در  نوح  دریایی  قرارگاه 
و  فرماندهی  دانشکده  دوره  جنگ،  پایان  از  پس  سالمی 
ستاد را گذراند و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت 
دفاعی و نیز عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی 
شد. او از سال 71 تا سال 76 فرمانده دانشکده فرماندهی 
ستاد )دافوس( سپاه را برعهده داشت. سالمی طراح دوره 
عالی جنگ در سپاه است. او پس از آن به مدت هشت سال 

یعنی سال 76 تا 84 معاونت عملیات ستاد مشترک سپاه را 
برعهده داشت، 84 تا 88 فرمانده نیروی هوایی سپاه شد و 
نهایتا از 88 تا 98 جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران شد. 
حساب  به  سالمی  برای  کافی  و  درخشان  کارنامه ای  این 
می آید تا به فرماندهی کل سپاه پاسداران برسد. با این حال 
انتصاب سرلشکر سالمی به این سمت بازتاب گسترده ای 
در رسانه  ها و افکار عمومی داشته است. بسیاری معتقدند 
در  پاسداران  سپاه  که  معناست  این  به  انتصاب  این  که 
برخی  است.  بوده  تغییر  نیازمند  که  گرفته  قرار  وضعیتی 
رسانه ها و فعاالن فضای مجازی که از مخالفان نظام هستند 
در تالشند که القا کنند این تغییر ناشی از وجود اختالف 
در فرماندهی نیرو های مسلح است. البته کمترین دلیلی 
برای ادعای خود ارائه نمی کنند. با این حال درباره انتصاب 
سرلشکر سالمی نکاتی را می توان در نظر داشت که به نظر 

می رسد واجد اهمیت است:
غیر  پاسدارن  سپاه  فرماندهی  در  مهم  تغییر  این   -1
منتظره بود چرا که سرلشکر جعفری تا سال آینده از رهبر 
معظم انقالب برای فرماندهی حکم داشت. رهبر انقالب 
در  جابجایی  ضرورت  "ابراز  به  سالمی  سردار  حکم  در 
فرماندهی سپاه از سوی سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی 
شود  روشن  آینده  در  شاید  اند.  کرده  اشاره  جعفری" 
جایی  جابه  برای  جعفری  سرلشکر  نظر  مد  ضرورت  که 

زودهنگام چه بوده است.
که  رسیده  پست  این  به  شرایطی  در  سالمی   -2
و  ساختار  حوزه  در  مهمی  تغییرات  اخیر  سال های  در 

فرماندهی نیرو های مسلح صورت گرفته است. در سال 95 
سرلشکر باقری فرمانده ستاد کل نیرو های مسلح شد. پیش 
از باقری سال ها سرلشکر بسیجی فیروزآبادی این سمت را 
سرلشکر  انتصاب  با  همزمان  که  تغییری  داشت.  برعهده 
خاتم  مرکزی  قرارگاه  فرمانده  عنوان  به  رشید  غالمعلی 
االنبیا و جانشین او سرلشکر حسین حسنی سعدی است. 
و  باالدستی سپاه  نهاد  این قرارگاه در دوران دفاع مقدس 
ارتش به حساب می آمد مدتی آیت ا... خامنه ای فرماندهی 
آن را برعهده داشت پس از ایشان آیت ا... هاشمی مسئول 
این قرار گاه شد. به این ترتیب با انتصاب سرلشکر رشید 
به عنوان فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا به نوعی این 
قرارگاه دوباره احیا شد. اما تغییر مهم دیگری که اخیرا در 
نیروهای مسلح رخ داده انتصاب امیر عبدالرحیم موسوی 
به عنوان فرمانده ارتش بود. این تغییر نیز تابستان دو سال 
پیش اتفاق افتاد. به این ترتیب در سه سال اخیر تحوالت 
که  داده  رخ  مسلح  نیروهای  فرماندهی  حوزه  در  مهمی 
آخرین آن تغییر فرمانده سپاه است. می توان این تغییرات 

را راهبردی و در راستای تکمیل یکدیگر تحلیل کرد.
توجه  این جهت جالب  از  انتصاب سردار سالمی   -3  
سوی  از  پاسداران  سپاه  اخیر  هفته های  در  که  است 
تروریستی شناخته شده و تحت  به عنوان گروهی  آمریکا 
شدیدترین تحریم ها قرار گرفته است. این تغییر را می توان 
در ارتباط مستقیم با تازه ترین تهدیدات آمریکا علیه ایران 
دانست. سردار سالمی از جمله نظامیانی به حساب می آید 
که بیشترین اظهارات ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی را 

در کارنامه خود دارد. او همیشه و از هر فرصتی برای تاختن 
به آمریکا و اسرائیل استفاده می کند. تندترین تعابیر ممکن 
نابودی  از  بار ها  به کار می برد. سردار سالمی  آنها  را علیه 
اسرائیل و رویارویی ایران با آمریکا حرف زده است، انتصاب 
عقب  "ایران  باشد،  آمریکا  برای  پیامی  حاوی  می تواند  او 

نشینی نمی کند."
چقدر  هر  سالمی  سردار  که  است  این  دیگر  نکته   -4
علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی سخن گفته است، به همان 
نسبت درباره مسائل سیاست داخلی سکوت کرده است. او 
به جز در موارد معدودی همچون حوادث بعد از انتخابات 
سال 88، درباره دیگر مسائل سیاست داخلی ایران حرفی 
در  پاسداران  سپاه  فرماندهان  از  بسیاری  است.  نزده 
مقاطع مختلف به انتقاد از عملکرد دولت و سیاستمداران 
پرداخته اند، اما سرلشکر سالمی به ندرت وارد این وادی 
از دولت حسن روحانی و  او  تاکنون دیده نشده  می شود. 

یا دولت های دیگر گالیه و یا انتقادی کند. انتخاب سالمی 
با این خصوصیت بارز را می توان در راستای حفظ وحدت 
نظامی  و  امنیتی  سیاسی،  نهاد های  و  سیاسی  نیرو های 
فرماندهی  دوران  در  شاید  کرد.  تحلیل  کشور  داخل  در 
سرلشکر سالمی در سپاه پاسداران شاهد نظامی تر شدن 

این نیرو و ورود کمتر آن به حوزه های دیگر باشیم. 
5- در سپاه پاسداران سرلشکر سالمی به خاکی بودن و 
ساده زیستی و حسن رفتار شهرت دارد. شیوه مدیریت او 
تفاوت هایی با سرلشکر جعفری دارد، با این حال احتماال 
مسیر حرکت سپاه را تغییر نخواهد داد چرا که او ده سال 
است که جانشین فرمانده سپاه است و در روند درون سپاه 
نقش بارزی داشته است. ظاهرا سالمی از محبوبیت باالیی 
سردار  انتصاب  است.  برخوردار  سپاه  نیرو های  میان  در 
سپاه  درون  در  کنونی  روند  که  دارد  را  پیام  این  سالمی 

پاسداران ادامه خواهد یافت، اما با مدیریتی متفاوت. 

بررسی نکاتی پیرامون یک تغییر پس از 12 سال 

 تغییر فرماندهی سپاه چه پیامی دارد؟ 

چرا نمایندگان در سال آخر هر دوره رادیکال می شوند؟

برای یک لقمه رای!
قاضی زاده: هیچ تغییر رفتاری وجود ندارد

آخر  سال  به  کار  وقتی  مجلس  از  دوره  هر  در 
پیش  در  رادیکالی تر  رویه ای  نمایندگان  می رسد 
منش   و  روش  اظهارنظر،  در  آتش شان  و  می گیرند 
می رسد  نظر  به  که  موضوعی  می شود،  تندتر 

بی ارتباط با انتخابات و جلب رای نباشد.
آخر  انگار  است،  یکی  روال  نمی کند  فرقی 
انجام  حرکتی  باید  که  می افتد  یادشان  دوره  هر 
گرفته  نطق  از  و  می شود  تند  دهند.آتش شان 
رفتارهای  البته  و  طمطراق  پر  اعتراض های  تا 
به خود می گیرد.  بیشتری  بوی  و  رنگ  پوپولیستی 
نمایندگان مجلس در آخرین سال هر  این حکایت 
رفتار  تغییر  این  چرا  اینجاست  سوال  است.  دوره 
نمی کند  تفاوت هم  اتفاق می افتد  آخرین سال  در 
نماینده ای از جنس چپ است یا راست؟ سوالی که 

قابل  پاسخ های  و  نمایندگان مطرح کردیم  با  را  آن 
توجهی هم دریافت کردیم.

y هیچ تغییر رفتاری وجود ندارد
زاده  قاضی  حسین  امیر  خبرآنالین،  گزارش  به 
نمایندگان  فراکسیون  اعضای  از  مشهد  نماینده 
او درباره علت تندتر شدن نمایندگان  والیی است. 
در آخرین سال هر دوره می گوید: من قبول ندارم 
که نمایندگان به آخرین سال که می رسند تند می 
شوند چراکه آنهایی که تند هستند از اول تند بودند 
اینطور  آرام بودند.  از اول  آرام بودند  آنهایی هم که 

نیست که به یکباره روندشان تند یا کند شود.
او در پاسخ به این سوال که  به نظر می رسد چه 
به لحاظ نطق و چه به لحاظ رفتارهایی که می تواند 
سال  در  شود  شامل  هم  را  رفتارهای  پوپولیستی 

گفت:  می گیرد  خود  به  تندتری  بوی  و  رنگ  آخر 
نظر  در  را  تقصیر  سراپا  حقیر  دوره   سه  رفتار  اگر 
بگیرید می بینید در هر سه دوره یکسان بودم و دیگر 
دوستان را هم که بررسی کنید همه به یک صورت 
بودند. به نظرم باید کمی در این نظر بازبینی کنید.
می کند  اشاره  قبلی اش  صحبت  به  دوباره  او 
تند  ابتدا  از  گویم  می  که  هم  افرادی  می گوید:  و 
هستند منظورم این است ادبیات صریح تری دارند 
روال  این  می شوند  نماینده  که  اولی  روز  همان  از 
روحیه ای  هر  با  هرکسی  اساس  این  بر  دارند.  را 
ادامه  را  رویکرد  همان  آخر  روز  تا  می شود  نماینده 

می دهد.
y تالش برای یک لقمه رای

روش  و  راه  بود  معتقد  قاضی زاده  هرچند 

در  معروف  قول  به  نمی کند  تغییری  نمایندگان 
روز  که  چرخد  می  پاشنه ای  همان  بر  آنها  مواضع 
حسن  اما  بودند  کرده  آغاز  را  نمایندگی شان  اول 
کامران نماینده مردم اصفهان اعتقاد دیگری دارد. 
وقتی از دلیل تند شدن نمایندگان در سال آخر از 

او پرسیدیم گفت » اینها برای یک لقمه رای است«
شما  منظور  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کامران 
آنها  به  مردم  می شود  باعث  تندروی  که  است  این 
رای بدهند گفت: 80 درصد مجلس هر دوره تغییر 
می کند و این موضوع در هر دو جناح راست و چپ 

هم اتفاق می افتد.
او ادامه می دهد: معنی این حرف آن است که 
مثبت  اگر  چون  است  منفی  آنها  عملکرد  بازخورد 

بود دوباره به آنها رای می دادند.

می خورنِد  را  لیست ها  فریب  مردم  می گوید:  او 
که  می دهند  وعده هایی  سیاسی  گروه های  البته 
مردم تصور می کنند آنها قادرند معجزه کنند اما بعد 

می فهمند هیچ کدام هیچ غلطی نکردند.
موضوع  این  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کامران 
نمایندگان  شدن  رادیکال  با  می تواند  ارتباطی  چه 
می کنند  تصور  نمایندگان  می گوید:  باشد  داشته 
که  درحالی  است   مهم  خیلی  بشوند  آتشه  دو  اگر 
مردم کاری به این حرف ها ندارند و باید عمل کنند 
لذا مسئولین ما چه در مجلس، چه دولت و چه قوه 
است  تواضع  اول  آن  و  بکنند  کار  سه  باید  قضائیه 
این  اما متاسفانه  و سوم ساده زیستی  پرکاری  دوم 
مثلث برعکس شده است و برای همین مردم به ما 

بی اعتماد شده اند.

نظارت ناکافی بانک مرکزی 
بر موسسات قرض الحسنه 

و صندوق های قرض 
الحسنه سبب شد که روز 

گذشته جلسه ای با حضور 
اعضای کمیسیون اقتصادی، 

بانک مرکزی، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و دو 

بانک قرض الحسنه فعال 
مهر ایران و رسالت برگزار 

و این موضوع بررسی 
شود که راه حل این مسئله 

چیست که ضمن اینکه 
صندوق ها را کامال حفظ و 
حتی این نهادها را به شکل 

خوبی توسعه دهیم نظارت 
بانک مرکزی را نسبت به 

آنها فراگیر کنیم

,,

اعضای کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی 
سازی  خودرو  گروه  از  بازدید  در 
سایپا و نشست با مدیر عامل آن مسائلی را در خصوص 

صنعت خودرو داخلی مطرح کردند.
نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی 
گفت: باید زیان انباشته هر بخش خودروسازی سایپا 
مشخص شود. اصالح ساختار یکی از ضرورت هاست 
رویه  و  سیاست  مدیران،  جابجایی  با  که  ای  گونه  به 
خود  وظیفه  به  سیستم  و  نکند  تغییر  خودروسازی ها 
افزایش  عوامل  افزود:  گرمابی  کند.حمید  عمل 
در  مازاد  نیروی  داد.  کاهش  باید  را  انباشته  زیان 
می دانند  انباشته  زیان  عامل  را  سایپا  خودروسازی 
زیان  که  می شود  مشخص  محاسبه  با  درحالی که 

جواد  نیست.سید  چندانی  رقم  مازاد  نیروی  از  ناشی 
سلیمانی در این نشست با بیان اینکه مقرر شده است 
برای اصالح ساختار، اموال مازاد خودروسازی سایپا به 
فروش رسد، بیان کرد: گروه خودروسازی سایپا بیش 
میلیارد   3926 که  دارد  زیرمجموعه  شرکت   100 از 
 797 و  هزار   41 است.  مجموعه  این  سرمایه  تومان 
هستند.  مشغول  شرکت  این  در  انسانی  نیروی  نفر 
کرد:  خاطرنشان  سایپا  خودروسازی  گروه  مدیرعامل 
سایپا  انباشته  زیان  تومان  میلیارد   500 و  هزار   13
ادامه  است.وی  دستوری  گذاری  قیمت  از  حاصل 
داد: زیان انباشته خودروسازی سایپا در سال 97 در 
حدود 10 هزار میلیارد تومان است، بیان کرد: در دی 
ماه تولیدات سایپا روزانه 700 دستگاه بود اما در پایان 

سال به 2069 دستگاه رسید. 

مدیر کل اداره تعاون، کار و 
رضوی  خراسان  اجتماعی  رفاه 
فرهنگی،  برنامه  صد  یک  گفت: 
کار  بزرگداشت  هفته  مناسبت  به  ورزشی  و  اجتماعی 

و کارگر در این استان برگزار می شود.
شنبه  سه  روز  سنجری  محمد  ایرنا،  گزارش  به 
رضوی  خراسان  نمونه  کارگران  از  نفر   9 دیدار  افزود: 
با رهبر معظم انقالب از جمله برنامه هایی است که در 

هفته کار و کارگر انجام می شود.
تشکلهای  نمایندگان  دیدار  داشت:  اظهار  وی 
کارگری و کارفرمایان با نماینده ولی فقیه در خراسان 
رضوی، برگزاری جشنواره امتنان و تقدیر از کارگران و 
واحدهای نمونه کار و برگزاری گفت و گوی اجتماعی 
در خصوص مطالبات و مشکالت جامعه کارگری بویژه 

دغدغه های کارگران در زمینه امنیت شغلی و معیشت 
آنان با محوریت کانون شوراهای اسالمی کار از دیگر 

برنامه های هفته کار و کارگر در این استان است.
خانواده های  تکریم  و  شهدا  مزار  غبارروبی  وی 
هفته  برنامه های  جمله  از  را  کارگری  جامعه  شهدای 
کارگر دانست و گفت: در شهرستان جوین هم یادواره 
شهدای کارگر با حضور خانواده شهدا برگزار می شود.

با موضوع  نویسی  مقاله  برگزاری مسابقه  سنجری 
تامین  زیرپوشش  کارگران  بین  امسال  شعار  تحقق 
حقوقی،  وکالی  رایگان  خدمات  ارائه  اجتماعی، 
سالمتی  کاروان  اعزام  و  ورزشی  برنامه های  اجرای 
را  استان  داروسازی  کارخانه های  از  یکی  به  نشاط 
استان  این  در  کارگر  و  کار  هفته  برنامه های  دیگر  از 

برشمرد.

معدن  صنعت،  اداره  رئیس 
طی  گفت:  سبزوار  تجارت  و 
با  معدن   12 گذشته  سال  یک 
در  نفر  اشتغال 71  و  ریال  میلیارد  گذاری 68  سرمایه 
این شهرستان فعال شده است.علی امیدبخش روز سه 
شنبه افزود: پروانه های صادر شده در زمینه بهره برداری 
مجموع  با  منگنز  و  کرومیت  الشه،  سنگ  استخراج  و 
اظهار  است.وی  تن  هزار   49 و  میلیون  چهار  ذخیره 
اشت: همچنین مجوز احداث کارخانه فروسیلیکومنگنز 
شهرستان سبزوار با تولید روزانه 80 تن و اشتغال زایی 
چینی  شرکت  یک  گذاری  سرمایه  با  نفر   500 برای 
دارد.وی  قرار  برداری  بهره  مرحله  در  که  شده  دریافت 
از قطبهای  اینکه منطقه غرب خراسان رضوی  بیان  با 
گفت:  می رود  شمار  به  رضوی  خراسان  استان  معدنی 

با انواع کانیهای  تاکنون پروانه بهره برداری 139معدن 
فلزی و غیرفلزی شامل کرومیت، منگنز، سنگ آهک، 
آلومینیم، انواع سنگهای ساختمانی و سنگ الشه در این 
شهرستان صادر شده است.گفتنی است وزیر صنعت، 
افزایش  کرد  اعالم  خود  برنامه های  در  تجارت  و  معدن 
و  وزارتخانه  مهم  اهداف  جزو  اقتصاد  در  معدن  سهم 
درحال حاضر سهم معدن در اقتصاد 1.2 درصد است. 
برنامه این است که تا پایان سال این عدد به 1.4درصد 
برسد و همین موضوع باعث افزایش سهم صنایع معدنی 
از  یکی  کشور،  فعلی  شرایط  در  صادرات  می شود.  هم 
مهم ترین مسائل و جزو اولویت های اصلی وزارتخانه است. 
برنامه ریزی هایی هم مثل نوسازی صنایع و حمایت های 
مالی برای بخش معدن شده که باعث جهش در حوزه 

صادرات مواد معدنی خواهد شد.

نماینده نیشابور در مجلس: 

اصالح ساختار در ساپیا ضروری است
12 معدن در سبزوار فعال شده استیکصد برنامه طی هفته کارگر در خراسان رضوی برگزار می شود

نماینده مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
در  الحسنه  قرض  صندوق های  گستردگی  گفت: 
سراسر کشور که بالغ بر 5 هزار صندوق بوده و برخی 
شده  سبب  کرده  اعالم  را  صندوق  هزار   7 تا  آمارها 
این  بر  مناسبی  نظارت  عمل  در  مرکزی  بانک  که 

صندوق ها نداشته باشد.
حجت االسالم محمدحسین حسین زاده بحرینی 
بانک  پول،  کمیته  شنبه  سه  روز  نشست  تشریح  در 
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سرمایه  بازار  و 
بانکداری  طرح  تصویب  جریان  در  افزود:  اسالمی 
اقتصادی  کمیسیون  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  الحسنه  قرض  صندوق های  به  مربوط  موضوع 
بانک های قرض الحسنه به کمیته پول، بانک و بازار 
سرمایه ارجاع شد تا به صورت دقیق تر بررسی شود.

شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
قرض  صندوق های  درباره  اینکه  بیان  با  اسالمی، 
هستیم  مواجه  اجتماعی  واقعیت  یک  با  الحسنه 
مردمی  نهادهای  صندوق ها  این  اینکه  بر  مبنی 
از  بسیاری  موسسان  افزود:  هستند،  داری  ریشه 
آغاز  را  صندوق  تشکیل  خیر  نیت  با  صندوق ها  این 
نیازمندان  و  مردم  کار  از  گشایی  گره  در  و  اند  کرده 
صندوق ها توفیق خوبی داشتند، بنابراین صندوق ها 

باید با شکل مناسبی حفظ شوند.
y  بانک مرکزی در عمل نظارت مناسبی بر صندوق های

قرض الحسنه ندارد
این  گستردگی  دیگر  سوی  از  داد:  ادامه  وی 
که  کشور  سراسر  در  الحسنه  قرض  صندوق های 
بالغ بر 5 هزار صندوق بوده و برخی آمارها تا 7 هزار 
صندوق را اعالم کرده سبب شده که بانک مرکزی در 
عمل نظارت مناسبی بر این صندوق ها نداشته باشد.

حسین زاده بحرینی با بیان اینکه صندوق قرض 
گیری  سپرده  مردم  از  که  است  نهادی  الحسنه 
قرض  تسهیالت  قالب  در  را  سپرده ها  این  و  می کند 
نهاد  هر  کرد:  تاکید  می دهد،  نیازمندان  به  الحسنه 
کند،  فعالیت  مرکزی  بانک  نظر  زیر  الزاما  باید  پولی 
هستیم  مواجه  آن  با  امروز  که  مشکل  این  بنابراین 
یعنی نظارت ناکافی بانک مرکزی بر موسسات قرض 
که  الحسنه سبب شد  و صندوق های قرض  الحسنه 
کمیسیون  اعضای  حضور  با  ای  جلسه  گذشته  روز 
و  اقتصادی  امور  وزارت  مرکزی،  بانک  اقتصادی، 
و  ایران  مهر  فعال  الحسنه  قرض  بانک  دو  و  دارایی 
رسالت برگزار و این موضوع بررسی شود که راه حل 

اینکه  ضمن  که  چیست  مسئله  این 
این  حتی  و  حفظ  کامال  را  صندوق ها 
نهادها را به شکل خوبی توسعه دهیم 
آنها  به  نسبت  را  مرکزی  بانک  نظارت 

فراگیر کنیم.
y  با موضوع قرض الحسنه در نظام

بانکداری چگونه برخورد شود؟
این  در  ایده هایی  افزود:  وی 
مرکز  در  که  شد  قرار  و  مطرح  نشست 
این  روی  بیشتر  مجلس  پژوهش های 
بعدی  جلسات  در  تا  شود  کار  موضوع 
مرکزی،  بانک  کل  رئیس  حضور  با  که 
سایر  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
مسئوالن بحث را نهایی کرده و سپس 
در کمیسیون و در صحن علنی مجلس 

مطرح می شود.
بازار  و  بانک  پول،  کمیته  رئیس 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سرمایه 

اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای 
موضوع دومی که در جلسه امروز 
موضوع  با  که  بود  این  شد  مطرح 
بانکداری  نظام  در  الحسنه  قرض 
داد:  ادامه  شود،  برخورد  چگونه 
حسن  آقای  نمایندگان  از  یکی 
که  کرد  مطرح  را  ایده  این  نژاد 
از  را  الحسنه  قرض  سپرده های 
و  کرده  جدا  کشور  بانکی  نظام 
داشته  مستقل  نهادی  آن  برای 

باشیم.
موضوع  این  کرد:  تصریح  وی 
منابع  با  الحسنه  قرض  منابع  که 
سپرده  منابع  و  بانک ها  انتفاعی 
مخلوط  یکدیگر  با  دار  مدت 
نژاد  حسن  آقای  دید  از  هستند 
کشور  بانکداری  و  بانک ها  کار  در 
اخالل ایجاد کرده که این نماینده 

منابع   2 این  اینکه  بر  مبنی  کرد  مطرح  ای  ایده 
قرض  منابع  با  متناسب  و  شده  تفکیک  یکدیگر  از 
الحسنه نهاد مستقلی در کشور ایجاد شود و به اندازه 
ای که منابع قرض الحسنه وجود دارد، متعهد شویم.

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
آقای  پیشنهاد  براساس  اینکه  بیان  با  اسالمی، 
همانند  مازاد  نیازهای  برای  طبیعتا  نژاد  حسن 
که  کشور  زندانیان  یا  ازدواج  الحسنه  قرض  وام 
الحسنه  قرض  تسهیالت  محتاج  آنها  خانواده های 
امداد  کمیته  مددجویان  نیازمندی های  یا  هستند 
امام خمینی)ره( و بهزیستی تدبیر دیگری اندیشیده 
موظف  را  خود  حکومت  اگر  یعنی  گفت:  شود، 
طرق  از  می داند  گروه ها  این  نیازهای  تامین  به 
غیربانکی تدبیر کند که بحث فراوانی روی این ایده 
صورت گرفت که در نهایت مقرر شد پیشنهاد دهنده 
با همکاری مرکز پژوهش ها این پیشنهاد را به شکل 
نظر  و  مطرح  کمیسیون  در  تا  کند  تنظیم  حقوقی 

نمایندگان اخذ شود

گالیه نماینده مشهد در مجلس:

بانک مرکزی نظارت مناسبی ندارد
بحرینی: آمارها از وجود 5 تا 7هزار صندوق قرض الحسنه در کشور خبر می دهد

هواپیمایی آسمان
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روزانه مشهد-تهران: 

22:10 17:00 و  شنبه ها: ساعت: 

18:30 ساعت:  یكشنبه ها: 

22:10 13:45 و  دوشنبه ها: ساعت 

21:25 سه شنبه ها: ساعت:12:40 و 

21:45 و   18:3 ساعت:0  چهارشنبه ها: 

 22:10 13:45 و  پنج شنبه ها: ساعت: 

 22:10 13:50 و  جمعه ها: ساعت: 

11:30 ساعت:  روزه  همه  مشهد-زاهدان: 

یكشنبه ها  بجز  مشهد-یزد:روزانه 

ساعت:  جمعه  و  شنبه  پنج  و  دوشنبه  و  )شنبه 

)20:15 17:15 و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت: 

شنبه ها  سه  جز  به  روزانه  مشهد-نوشهر: 

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

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

)09:45 ساعت: 

و  دوشنبه  و   12:25 ساعت  شنبه  مشهد-اهواز: 

11:25 ساعت  پنجشنبه ها: 

و   18:45 ساعت:  شنبه ها  سه  مشهد-چابهار: 

13:45 ساعت:  جمعه ها 

ساعت:  پنجشنبه ها  و  یكشنبه  مشهد-شیراز: 

13:20 18:30 و جمعه ها ساعت: 

ساعت  چهارشنبه ها:  و  یكشنبه  مشهد-ایالم: 

07:30

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

15:10 ساعت:  چهارشنبه ها 

ساعت:19:35  چهارشنبه ها  مشهد-ساری: 

برنامه پروازی هواپیمایی اسمان نیم سال اول 1398

خبر
نوبخت:

400هزارتومان افزایش حقوق باید تا 
آخر هفته پرداخت شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با ابراز تاسف 
حقوق  افزایش  تومان  هزار   400 نشدن  واریز  از 
همه  دولتی،  سازمان های  برخی  در  ماه  فروردین 
دستگاه های اجرایی را مکلف کرد تا پایان این هفته 

مبلغ یاد شده را به حساب کارکنان واریز کنند.
محمدباقر نوبخت در بخشنامه ای تصریح کرد: با 
وجود همه محدودیت های مالی در ماه نخست سال 
98، تمهیدات الزم برای پرداخت حداقل 400 هزار 
بابت افزایش حقوق  تومان به صورت علی الحساب 
و  شاغالن  از  اعم  دولت  کارکنان  به  ماه  فروردین 

بازنشستگان به خزانه داری کل اعالم شد.
دستگاه های  برخی  متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
تاکنون  مذکور  افزایش  پرداخت  به  نسبت  مشمول 
اقدام نکرده اند، افزود: ضمن اعالم غیرموجه و غیر 
دستگاه های  همه  باید  تاخیر،  این  بودن  مسئوالنه 
پایان هفته نسبت به پرداخت مبلغ 400  تا  اجرایی 
و  اقدام  ذینفع  افراد  به  الحساب  علی  تومان  هزار 
کارگزینی  احکام  صدور  به  نسبت  فرصت  اولین  در 

مطابق مصوبه های هیئت دولت اقدام کنند.
از این  نوبخت در این بخشنامه اضافه کرد: پس 
تسویه علی الحساب، مبالغ افزایش حقوق شاغالن 
و بازنشستگان به طور کامل از تاریخ اول فروردین به 

صورت ماهیانه پرداخت شود.

استخدام فقط با مجوز سازمان اداری
بودجه  اجرایی  ضوابط  قالب  در  وزیران  هیئت 
سال 1398 مصوب کرد در سال 1398 به کارگیری 
عناوین  یا  آزاد  حق التدریس  صورت  به  جدید  افراد 
و  آموزش  کل  ادارات  توسط  شکل  هر  به  مشـابه 

پرورش استان ها ممنوع است.
بودجه  قانون  اجرایی  ضوابط   5 ماده  براساس 
امسال  فروردین ماه   28 جلسه  در  که   1398 سال 
به   1398 سال  در  رسید،  وزیران  هیئت  تصویب  به 
کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد یا 
عناوین مشـابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش 

و پرورش استان ها ممنوع است.
کرده  ماده 9 مصوب  در  وزیران  همچنین هیئت 
است، به کارگیری نیروی انسانی به هرشکل و عنـوان 
)از  اجرایی  دستگاه های  فعالیت های  و  مشاغل  در 
اداری  سازمان  مجوز  با  صرفا  اعتبار(  هرگونه  محل 
مبنی  سازمان  تایید  اخذ  با  و  کشور  استخدامی  و 
قوانین  رعایت  با  و  قانون  در  مالی  بار  پیش بینی  بر 
خدمات  مدیریت  قانون  جمله  از  مربوط  مقررات  و 

کشوری امکان پذیر است.
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سرویس فرهنگ

خبر
یک کارگردان تئاتر:

 انجمن نمایشی بشدت ضعیف است
یک کارگردان تئاتر گفت: انجمن نمایش در این چند 
سال اخیر به شدت ضعیفی بوده است، دالیل مختلفی 

برای این ضعف هم دارم.
به نقل از فارس، محمد جهان پا افزود: به عنوان نمونه 
و  اصولی  احسان  تئاتر  بچه های  با  شهردار  نشست  در 
شهردار درباره سه مثلث پول، سالن و تبلیغات صحبت 
کردند و برای گزینه تبلیغات گفتند که ما حدود 6 ماه 
کار  این  برای  بزرگ  تابلوی  دو  گفتیم  به دوستان  است 
اختصاص می دهیم اما انجمن نمایش نیامده تا این ها 

را تحویل بگیرد.
وی انتقادش را از انجمن هنرهای نمایشی این طور 
حتی  و  است  تنبل  قدر  این  که  انجمنی  از  داد:  ادامه 
برای رفتن و گرفتن دو تابلویی که خیلی به درد بچه های 
می توان  انتظاری  چه  نمی کند  اقدامی  می خورد  تئاتر 

داشت؟
این کارگردان تئاتر درباره نمونه دیگر این رویه انجمن 
بیان کرد: در دیدار پیشکسوتان تئاتر در خانه هنرمندان 
هم یوسفی، مسئول خانه هنرمندان شهرداری مشهد 
امور  مدیریت  سکان دار  و  آمدم  من  که  روزی  از  گفت 
هنری شدم، دوستان حتی تشریف نیاوردند یک سری 
بزنند و اینجا بنشینند تا یکسری مسائل را پیگیری کنیم 
یا بتوانیم یکسری قراردادها را بگیریم، به عنوان مثال 
همین ایام نوروز می تواند تمام صفر تا صد آن به دست 
از  را  تئاتر  بچه های  انجمن می توانست  و  باشد  انجمن 

نظر درامدی، مالی و شغلی خیلی کمک کند.
که  داریم  احتیاج  آدمی  به  ما  کرد:  تاکید  "جهان پا" 

برای تئاتر جنگنده باشد و بدود.
وی مشکل سالن اصلی تئاتر شهر را جدی دانسته و 
تصریح کرد: سال 97 ترافیک کاری مناسبی برای سالن 
تئاتر شهر داشتیم که مقداری موجب  اصلی مجموعه 
از این جهت که تعداد نمایش ها  اختالل شد، اختالل 
بیشتر از ظرفیت استاندارد سالیانه بود و بی برنامگی در 

این باره دیده شد.
این کارگردان و بازیگر تئاتر همه تقصیر این ماجرا را 
متوجه انجمن نمایش ندانست، اما این طور منظورش 
را بیان کرد: دوستان قبل از اینکه وارد سال 97 شوند، 
درخواست اجرای عمومی در سالن اصلی تئاتر شهر را 
می دهند و زمانی که اسامی آن ها ثبت شد تازه کار خود 

را شروع می کنند.
وی با اشاره به اینکه مدیریت اکران در سالن تئاتر شهر 
مشهد به صورت غیررسمی در اختیار انجمن هنرهای 
نمایشی است، متذکر شد:  این انجمن نتوانسه است 
سازوکار مناسبی برای اجراها به وجود بیاورد، از طرفی 
پتانسیل تئاتر این شهر دیگر با سالن های موجود رفع 

نمی شود.

قدس  آستان  هنری  آفرینش های  موسسه  مدیرعامل 
و عوامل   بازیگران  با همت  بار  اولین  برای  رضوی گفت: 
سیل زدگان  به  اجرا  این  عواید  تمام  نمایش،  این  اصلی 

کشور اختصاص خواهد یافت 
محمد علی چمی گوی در  نشست خبری دومین دور 
اجرای عمومی نمایش »باغ خونی« به نفع مردم شریف 
آفرینش های  موسسه  محل  در  کشور  زده  سیل  مناطق 
هنری آستان قدس رضوی اظهار کرد: موسسه آفرینش 
هنری برای بهره گیری از ظرفیت هنرهای مختلف برای 
و  مختلف  فعالیت های  ایرانی،  و  اسالمی  فعالیت  ترویج 
متنوعی را از قدیم داشته و در دوره جدید توجه بیشتری به 
برخی از عرصه ها همچون موسیقی و نمایش صورت گرفته 
است.وی افزود: در مجموعه موسسه مرکزی در مجتمع 
فرهنگی هنری امام خمینی )ره( در خواجه ربیع ایجاد 
شده که تمرکز آن در حوزه تئاتر کودک و نوجوان است. در 
نظر داریم که آن را به پردیس نمایش کودک در شهر مقدس 
مشهد تبدیل کرده و عالوه بر سالن اصلی پنج سالن را به آن 
اضافه کنیم.مدیرعامل موسسه آفرینش های هنری آستان 
نیز  از قدیم  تئاتر  قدس رضوی خاطرنشان کرد: نمایش 
صورت می گرفته و نمایش»غول بابا« به کارگردانی مهدی 
سیم ریز و محبوبه پاداش  موفقیت خوبی در عرصه تئاتر 
کشور داشته و از 15 اردیبهشت در تاالر هنر تهران اجرا 
خواهند داشت که فرصت خوبی برای معرفی هنرمندان 
بیان  چمی گوی  است.  تئاتر خراسان رضوی  و  مشهدی 
کرد: در حوزه های مختلف نمایش نیز دوستان برنامه هایی 
تدارک  نوجوانان  برای  پرده خوانی  اجرای  و  آموزش  برای 
دیده اند که در شروع تعطیالت تابستان در مجتمع امام 
خمینی)ره( شرع خواهند کرد تا با شناسایی استعدادهای 
جدید، بتوانیم در طول سال از این ظرفیت استفاده کنیم و 
این هنر بومی و قدیمی را احیا کنیم.وی اضافه کرد: جلسه 

امروز در رابطه با تئاتری است که توسط هنرمندان شهرمان 
مدتی قبل رغم خورد و موفقیت خوبی را برای تواتر کشور 
رغم زد و مضمون این تئاتر در رابطه با  حادثه تلخ گوهرشاد 
در مشهد مقدس است که توضیحات بیشتر را آقای بشیری 
خواهند داد. اتفاق خوبی در آینده نزدیک رخ خواهد داد 
و نمایش مجدد این تئاتر توسط بازیگران بومی از اوایل ماه 

مبارک رمضان صورت خواهد گرفت. 
ظرفیت های  به  نفری   150 باکس  بلك  سالن  شدن  اضافه 

اجرای نمایش در مشهد
قدس  آستان  هنری  آفرینش های  موسسه  مدیرعامل 
رضوی تصریح کرد: با هماهنگی انجمن هنرهای نمایشی 
کشور این تئاتر به مدت 25 شب در در مجموعه موزه زنده 
زیارت در خیابان نخریسی مشهد اجرا خواهد شد و در 
همین مجموعه یک سالن بلک باکس با ظرفیت 150 نفر 
اضافه خواد شد که به ظرفیت های اجرای نمایش در مشهد 
خواهد افزود. در ادامه این نشست امیر بشیری، کارگردان 
نمایش »باغ خونی« مطرح کرد: این نمایش در دی ماه 
سال 1397 در تاالر اصلی تئاتر مشهد 20 اجرا در 10 شب 

را در کارنامه خود ثبت کرده است که مورد استقبال مردم 
قرار گرفت. این نمایش تولیدی انجمن هنرهای نمایشی 
کشور است و اگر حمایت های معنوی موسسه آفرینش های 
هنری آستان قدس نبود، به این شکل در دی ماه به قول 
مخاطبان خود نمی توانستیم نمایش خوبی داشته باشیم.

مخاطب   700 و  هزار  پنج  نمایش  این  داد:  ادامه  وی 
داشت و در نظرسنجی انجام گرفته 40 درصد از مخاطبان 
برای اولین بار به تماشای تئاتر رفته بودند که این موضوع 
برای ما بسیار خوشحال کننده بود. بعد از جشنواره فجر 
نیز صحبت هایی برای اجرا مجدد نمایش در مشهد صورت 
را در ماه مبارک رمضان در سالن  انشاا... نمایش  گرفت. 
تئاتر تازه ساز در مشهد اجرا کنیم. این نمایش با تیم کامال 
مشهدی و با همان افرادی که در تئاتر فجر حضور داشتند 
به روی صحنه خواهد رفت.جواد محمد زاده، از بازیگران 
تئاتر مشهد در ادامه این نشست خبری گفت: آمار ارائه شده 
برای نمایش»باغ خونی« آمار تقریبا دقیقی است. یکی از 
علت های استقلبال از این نمایش حضور بازیگران تهرانی 
بوده اما آیا این اتفاق خوب است یا بد؟ یکی از حسن های 

این اتفاق این است که تعدادی از مخاطبان این نمایش برای 
اولین بار به نمایشتئاتر آمده و ممکن است به دلیل حضور 
آقایان آمده باشند و این خوب است. چهره های مشهور نه 

محبوب سبب آشنایی مردم با تئاتر می شود.
مسئولین نتوانستند تئاتر را به منزل اصلی خود برگردانند

وی ادامه داد: متاسفانه مسئولین کشور نتوانستند تئاتر 
را آنگونه که باید چه از نظر ریالی و چه از نظر موقعیتی 
به منزل اصلی خود برسانند. عده ای از بازیگران تئاتری 
بازنگشتند  آنان مجدد  به تهران رفته و بیشتر  نیز  استان 
و این نیز حسن است زیرا منجر به شناسایی هنرمندان 

استان خواهد شد.
یکی از هنرمندان تئاتر مشهد اظهار کرد: هنر استان 
و  دارد  دیرینه  قدمتی  مشهد  شهر  خصوص  به  خراسان 
این امر بر هیچ کس پوشیده نیست ما باید این موضوع را 
گسترش دهیم و تعامالتی میان هنرمندان مشهد و تهران 
رخ دهد. از مسئولین مجتمع امام خمینی)ره( خواستار 
این موضوع هستم که کاری انجام دهند تا عالوه بر باال 

بردن شعور و فهم آنان سبب شادی آنان نیز شوند.

مدیرعامل موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی مطرح کرد؛

وقف هنر هنرمندان نمایش»باغ خونی« خبرخبر

فرهنگی  م��ی��راث  م��دی��ر 
شی  دو  اه���داء  از  ق��وچ��ان 
این  فرهنگی  میراث  به  تاریخی 

شهرستان خبر داد.
در  ک��رد:  اظهار  خبر  این  اع��الم  با  رجبی  ج��واد 
راستای حفاظت و صیانت از آثار تاریخی و مواریث 
فرهنگی در تاریخ فروردین 9۸ تعداد دو پیه سوز دوره 
اسالمی در حین عملیات کشاورزی در روستای ناوخ 
کشف و توسط یکی از اهالی فرهنگ دوست روستا به 

میراث فرهنگی شهرستان اهدا شد.
بازدید میدانی که توسط یگان  وی ادامه داد: در 
اشیا  پذیرفت،  ص��ورت  که  کارشناسی  و  حفاظت 
مکشوفه در یک کیومتری محوطه تاریخی و از زمین 

زراعی کشف شد.

رضوی  خراسان  استان  شهرهای  از  یکی  قوچان 
است که در 120 کیلومتری شمال غرب مشهد )مرکز 
منابع مختلف  در  را  دارد. شهر قوچان  قرار  استان( 
تاریخی و همچنین بسیاری از مورخان حال حاضر 

اولین پایتخت اشکانیان می دانند.
این شهر که یکی از قدیمی ترین شهرهای خراسان 
پیش  سال   250 ح��دود  به  قدمتش  و  است  ب��زرگ 
آثار باستانی و تاریخی  از میالد بر می گردد تپه ها و 

فراوانی با شماره ثبت ملی در خود محفوظ دارد.
جمله  از  تاریخی  موقعیت  دلیل  به  قوچان  شهر 
ثبت  اثر   32 داشتن  و  تاریخی  اثر   140 بودن  دارا 
جذاب  منطقه   20 و  ملی  آثار  فهرست  در  شده 
مورد  گذشته  از  آن  خاص  موقعیت  و  گردشگری 

توجه بوده است.

گفت:  کشور  برجسته  شاعر 
حماسه را فقط نباید به موضوع 
ملی  ف��ره��ن��گ  و  م��ی��راث  ح��ف��ظ 

منحصر کرد.
در دومین نشست »شعر  اسفندقه  امیری  مرتضی 
بیان  با  رضوی  خراسان  هنری  حوزه  در  حماسی« 
اینکه شعر به طور کلی و در هر قالبی که باشد حماسه 
است اظهار داشت: »شعر« گریز از رخوت و تکرار و 
حرکت به سمت فضایی آهنگین و حماسه ساز است 
بنابراین از دیدگاه بنده، شعر فارسی با هر موضوع و 

هر موضع، شعری حماسی است.
به  فقط  را  حماسه  نمی توان  واقع،  در  افزود:  وی 
موضوع حفظ میراث و فرهنگ ملی، منحصر کرد چرا 
که ما در کنار منظومه های حماسی ملی نمونه های 

نظیر حمله  و دینی  از حماسه های مذهبی  بسیاری 
حیدری، علی نامه و غیره داریم.

باید  ما  داد:  ادامه  فارسی  ادبیات  و  زبان  مدرس 
را  آن  و  کرده  تجدیدنظر  حماسه  ماهیت  به  نسبت 
محدود نکنیم چرا که معتقدم فضای حاکم بر برخی 
حتی  و  است  حماسی  نیز  سپهری  سهراب  اشعار  از 
داستان های عاشقانه ای مثل لیلی و مجنون، روایت 

حماسه عشق است.
در ادامه این نشست با پرسش و پاسخ و همچنین 
جمیله  جمله  از  شاعران  از  جمعی  شعرخوانی 
محدثی  زه��را  رحیمی،  حسین  محمد  کراماتی، 
عنبران  رحیمی  مهدی  و  آخرتی  مهدی  خراسانی، 
برنامه دنبال  آنان توسط مهمان  آثار  و نقد و بررسی 

شد.

نشر  و  آثار  بنیاد حفظ  رئیس 
گفت:  مقدس  دفاع  ارزش های 
پارسال هفت میلیون نفر از مناطق 
عملیاتی دفاع مقدس در جنوب و غرب کشور دیدن 
کردند که 70 درصد آنها جوانان 15 تا 30 سال بودند.
مسئوالن  دیدار  در  گذشته  روز  کارگر  بهمن  سردار 
دفاتر حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور با 
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در مشهد افزود: 
از 15 اسفند پارسال تا پنجم فروردین امسال هم یک 
میلیون و 300 هزار نفر از مناطق عملیاتی دوران دفاع 
مقدس دیدن کردند که از این تعداد یک میلیون نفر از 

مناطق عملیاتی استان خوزستان دیدن کردند.
در  مختلف  کتابهای  چاپ  به  اشاره  با  کارگر  سردار 
حوزه دفاع مقدس افزود: تا پیش از سال 1393 تعداد 

700 عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس به چاپ رسید 
اما از این سال به بعد طی مدت سه سال دوهزار عنوان 
کتاب در این خصوص منتشر شده است و پارسال هم 

900 عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس چاپ شد.
وی در خصوص موزه دفاع مقدس خراسان رضوی 
امسال جزء  استان  این  دفاع مقدس  موزه  هم گفت: 
بهره  به  آن  مرحله  دو  که  گرفت  قرار  ای  موزه  شش 

برداری می رسد.

مدیر میراث فرهنگی شهرستان قوچان خبر داد؛
اهداء دو شی تاریخی توسط یک شهروند به میراث فرهنگی

امیری اسفندقه در مشهد: 
حماسه را نباید به موضوع حفظ میراث و فرهنگ ملی منحصر کرد

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در مشهد: 
هفت میلیون نفر از مناطق عملیاتی دفاع مقدس دیدن کردند

مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی:
مداحی ائمه اطهار علیهم السالم فرهنگ 

ساز است
رضوی  خراسان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
در  السالم  علیهم  اطهار  ائمه  مداحی  گفت: 
بسیار  چون  دارد  واالیی  جایگاه  ما  فرهنگ 

تأثیرگذار و فرهنگ ساز است.
با  دیدار  در  صاحبقرانی  هادی  حجت االسالم 
مشهد  آئینی  شاعران  و  مداحان  کانون  اعضای 
اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  محل  در  مقدس 
جهان  در  مشهد  کرد:  اظهار  رضوی  خراسان 
اسالم مورد توجه است و نگاه مسئوالن به مشهد 
کانون  جریان  اگر  لذا  است  اینگونه  نیز  مقدس 
پیدا  سامان  مشهد  در  آئینی  شاعران  و  مداحان 
خواهد  موفق  نیز  دیگر  جاهای  و  تهران  در  کند 
تشکل های  و  مداحان  تعداد  افزود:  وی  بود. 
نسبت  رضوی  خراسان  استان  و  مشهد  در  دینی 
را  کار  این  و  است  بیشتر  دیگر  شهرهای  به 
حل  و  کارها  پیگیری  برای  لذا  می کند  سخت تر 

مسائل آن، نیاز به کار جهادی داریم.
رضوی  خراسان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
جلسات  در  حاکم  معنویت  و  صفا  داد:  ادامه 
جریان  این  که  است  دلیل  این  به  مذهبی 
برخواسته از عنایت اهل بیت و اراده مردم است 
و جریان مداحی و هیئت مذهبی وصل به کانون 
والیت است نه پول و بودجه و معتقدیم کسی که 
یاری می کند  را  او  کند خداوند هم  یاری  را  خدا 
و  دهیم  انجام  خدا  برای  را  مان  تالش  باید  ما  و 
پروردگار  اقدس  ذات  باشیم  داشته  اطمینان 

راه ها را باز می کند.
اتحاد مجموعه های  کرد:  تصریح  صاحبقرانی 
فرهنگی زمینه تعامل و هم افزایی و رفع مشکالت 
شما  رهنمودهای  و  نکات  لذا  می کند  فراهم  را 
دوم  گام  در  به ویژه  اهداف  پیشبرد  در  می تواند 

انقالب اسالمی مؤثر باشد.
وی بیان کرد: ذاکری ائمه اطهار توفیق بزرگی 
یکی  و  است  کرده  شما  روزی  خداوند  که  است 
بیت  اهل  با  مردم  پیوند  و  محبت  جلوه های  از 
مذهبی  مجالس  و  آئین ها  برپایی  السالم  علیهم 
واالیی  جایگاه  ما  فرهنگ  در  مداحی  لذا  است 

دارد چون بسیار تأثیرگذار و فرهنگ ساز است.
رضوی  خراسان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
تاکید کرد: تشکل های مردمی را باید مردمی نگه 
باشند  مردمی  که  زمانی  تا  گروه ها  این  و  داریم 
بقا دارند و مردمی بودن ارزش شماست،  و  قوام 
ساماندهی  و  نظارت  وظیفه  هم  حاکمیت  البته 

دارد.

خبر

کاالهای  »مصرف  ملی  پیمایش  سوم  موج 
دفتر  توسط  سال   16 از  پس  ایران«  در  فرهنگی 
ارتباطات  و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه  ملی  طرح های 

اجرا می شود.
اعالم  با  پژوهشگاه،  رئیس  سلگی  محمد  دکتر 
این خبر گفت: مرحله گردآوری اطالعات موج سوم 
ایران«  در  فرهنگی  کاالهای  »مصرف  ملی  پیمایش 
های  طرح  مرکز  توسط   1398 سال  فروردین   24 از 
شده  آغاز  ارتباطات  و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه  ملی 
آوری  جمع  یافت.  خواهد  ادامه  روز   20 مدت  به  و 
 15 نمونه  تعداد  با  طرح،  این  نیاز  مورد  اطالعات 
هزار و 500 نفر از افراد باالی 15 سال ساکن شهر و 

روستا و در گستره ملی انجام می شود.
برای  پرسش گران  پیمایش،  این  در  افزود:  وی 
مرکز   31 در  ساکن  هموطنان  به  پرسشنامه،  تکمیل 
روستا   500 و  استان(  مرکز  )غیر  شهر   85 استان، 
مراجعه خواهند کرد. در جمع آوری اطالعات مورد 
پرسشگران،  شامل  نفر،   400 حدود  طرح  این  نیاز 
ملی  طرح های  مرکز  با  ناظران  و  اجرایی  مدیران 
خواهند  همکاری  ماه  دو  مدت  به  و  پژوهشگاه 
توسط  جمع آوری شده  داده های  نهایت  در  و  داشت 
خواهد  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  طرح  علمی  تیم 
انجام شده،  برنامه ریزی های  براساس  گرفت. 
پیمایش  این  نتایج  از  اولیه  گزارش های  امیدواریم 

تا پایان شهریور ماه سال جاری آماده انتشار شود.
با  ارتباطات،  و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه  رئیس 
اشاره به سوابق این طرح در وزارت فرهنگ و ارشاد 
سال  در  پیمایش  این  اول  موج  افزود:  اسالمی، 

شده  انجام   1382 سال  در  آن  دوم  موج  و   1379
است، وی با اشاره به وجوه تمایز و تشابه این طرح 
با موج های قبلی بیان کرد عالوه بر تنظیم و تطبیق 
نمونه گیری  قواعد  با  طرح  این  نمونه های  تعداد 
واحد  پژوهشگاه،  اجرای  دست  در  ملی  طرح های 
است.  یافته  تغییر  فرد  به  خانوار  از  نیز  مطالعه  مورد 
با حفظ ساختار کلی  این طرح سعی شده است  در 
به اقتضای تغییرات  طرح، در برخی موارد و آن هم 
سواالت  برخی  روزآمدکردن  به  نسبت  فرهنگی، 

اقدام شود.
محمد سلگی بیان کرد: در این طرح به دنبال آن 
هستیم تا در گام اول به برآوردی از کمیت و کیفیت 

ایرانی  شهروندان  بین  در  فرهنگی  کاالهای  مصرف 
صاحبنظران،  همکاری  با  دوم،  گام  در  و  برسیم 
اجتماعی،  داللت های  داده ها،  ثانویه  تحلیل  با 
در  فرهنگی  کاالهای  مصرف  اقتصادی  و  فرهنگی 

ایران را آشکار کنیم.
سنجش  را  پیمایش  این  انجام  از  هدف  وی 
مصرف  حوزه  در  ایران  مردم  فرهنگی  رفتارهای 
فلسفه  کرد:  تصریح  و  اعالم  فرهنگی  کاالهای 
به  به روز،  اطالعات  تهیه  پیمایش،  این  وجودی 
کشور  فرهنگی  برنامه ریزی های  در  استفاده  منظور 
نتایج این پیمایش،  با کاربست  تا  است و امید است 
موثرتر  فرهنگی  برنامه های  اجرای  و  طراحی  امکان 

فراغت  اوقات  و  فرهنگی  کاالهای  مصرف  حوزه  در 
فراهم شود. شهروندان 

فرهنگی«  »تقاضای  از  منظور  همچنین  سلگی 
گذران  خصوص  در  افراد  که  دانست  انتظاراتی  را 
و  کاالها  از  صورت هایی  و  دارند  خود  فراغت  اوقات 

آن هستند. فرهنگی است که طالب  فعالیت های 
پیمایش  کرد:  تأکید  دانشگاه،  استاد  این 
محور:   3 ایران«،  در  فرهنگی  کاالهای  »مصرف 
»تقاضای  و  »مصرف«  فرهنگی«،  »فعالیت 
فعالیت  مانند:  مقوالتی  قالب  در  را  فرهنگی« 
ورزشی،  فعالیت  اجتماعی،  فعالیت  مذهبی، 
و  کتاب  دستی،  و  هنری  فعالیت  تفریحی،  فعالیت 
تلویزیون  رادیو،  مجله خوانی،  و  روزنامه  کتابخوانی، 
رایانه،  تصویری،  صوتی  رسانه های  دیگر  انواع  و 
تئاتر،  و  سینما  همراه،  تلفن  و  ماهواره  اینترنت، 
و  فراغت  زمان  فرهنگی،  )امکانات(  تسهیالت 
قرار  سنجش  و  بررسی  مورد  فرهنگی،  نیازهای 

می دهد.
ارتباطات  و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه  رئیس 
نظیر  دیگری  ملی  طرح های  اجرای  از  همچنین 
وضعیت  »سنجش  ایرانیان«،  زندگی  سبک  »بررسی 
الحاق  پیامدهای  و  آثار  »بررسی  ایرانیان«،  هویت 
ملی  برنامه  محتوای  »تدوین  و  برن«  کنوانسیون  به 
پژوهشگاه  در  ایران«،  در  رسانه ای  سواد  آموزش 
ملی  پیمایش  چهارم  موج  اجرای  گفت:  و  داد  خبر 
دستورکار  در  نیز  ایرانیان«  نگرش های  و  »ارزش ها 
که  دارد  قرار  ارتباطات  و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه 
سایت  طریق  از  پروژه ها  این  انجام  مراحل  گزارش 

شد. خواهد  اطالع رسانی  پژوهشگاه 

پس از 16 سال بررسی می شود؛

ایرانیان چقدر کاالی فرهنگی مصرف می کنند

نظر آیت ا... مکارم شیرازی درباره مسابقه »برنده باش«:
قمار است!

برنده های  استفتائی  در  تقلید  عالیقدر  مرجع 
این  و  ندانست  جوایزشان  مالک  را  باش«  »برنده 

برنامه را قمار اعالم کرد.
پیش از این هم بعضی مراجع تقلید در مواردی از 
نظرسنجی های ستاره  با  کازینو  به  تلویزیون  تبدیل 
موضوع  همین  و  بودند  ک��رده  انتقاد  مربعی اش 
تمام  و  نظرسنجی ها  ای��ن  تعطیلی  ب��رای  دلیلی 
تبلیغات ارزش افزوده در تلویزیون شد، این بار یکی 
در  که  است  کرده  منتشر  نامه ای  خبرگزاری ها  از 
مسابقه  جوایز  درباره  شیرازی  مکارم  آیت ا...  از  آن 

»برنده باش« استفتاء شده و این مرجع تقلید جوایز 
این مسابقه را حرام اعالم کرده است.

اس��ت:  ای��ن  نامه  ای��ن  در  ش��ده  مطرح  س��وال 
بزرگ  "مسابقه  عنوان  با  حضوری  »مسابقه ای 
جمهوری  سیمای  سه  شبکه  طریق  از  برنده باش" 
به  که  است  پخش  و  اجرا  حال  در  ای��ران  اسالمی 
شرکت کنندگان در این مسابقه به ازای پاسخ صحیح 
پلکانی  به صورت  توجهی  قابل  مبلغ  به هر سوال، 
با  که  می کند  اعطا  تومان(  میلیون   100 سقف  )تا 
کمک مجری برنامه و فرصت هایی که در اختیار هر 

 5 از  غالبًا  جایزه  مبلغ  می گیرد،  قرار  شرکت کننده 
این  در  حضور  شرط  نیست.  کمتر  تومان  میلیون 
برنامه خرید سوال و پاسخ درست به آن ها از طریق 
اپلیکیشن مخصوص است و در صورت درست بودن 
مسابقه  به  نفر   4 فشرده،  رقابت  یک  در  جواب ها، 

حضوری دعوت خواهند شد.
آیا برگزاری این نوع مسابقات جایز است؟

آیا شرکت در این نوع مسابقات جایز است؟
خواهد  جایزه  شرعی  مالک  کننده،  شرکت  آیا 

شد؟«

آن  زیر  خودکار  با  که  تقلید  مرجع  این  پاسخ  و 
نوشته شده این است: »این کار قمار است و کسانی 

که شرکت می کنند مالک جوایز نمی شوند.«
برنده  برگ  بود  قرار  ابتدا  همان  از  باش«  »برنده 
مدیر شبکه سه باشد حاال با چالش جدیدی روبه رو 

شده است.
روابط عمومی برنامه »برنده باش« نیز در واکنش 
در  شده  مطرح  فرض  که  کرد  اعالم  اتفاق  این  به 
به  و  نیست  آیت ا... مکارم شیرازی کامل  از  استفتا 

همین دلیل جایگاه سوال مخدوش است.

چهار هزار نسخه از آثار شیخ بهایی در 
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی 

نگهداری می  شود
رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی گفت: مجموعه بی  نظیری شامل چهار هزار 
نسخه از آثار شیخ بهایی در کتابخانه مرکزی آستان قدس 

رضوی نگهداری می  شود.
بیشتر  اف��زود:  حسینی  جالل  سید  االس��الم  حجت 
این آثار در زمان حیات شیخ توسط خودش تالیف شده 
او است.  و امضای  به دستخط و مهر  نیز  آنها  و وقفنامۀ 
شیخ بهایی 90 کتاب و رساله در سیاست، فقه و حدیث، 
ریاضی، اخالق، نجوم، عرفان و تصوف، فقه، مهندسی 
و هنر و فیزیک نوشته و اشعار بسیاری نیز به زبان های 
عربی و فارسی از او به یادگار مانده است که بیشتر آنها در 
کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی نگهداری می  شود.

وی ادامه داد: بیشتر این آثار در کتابخانه شخصی شیخ 
بهایی نگهداری می شده که و وی همه آنها را به آستان 

قدس رضوی هدیه کرده است.
رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
واقفان  از  توان  می  را  بهایی  شیخ  گفت:  رضوی  قدس 
عمده آستان قدس رضوی دانست که وقفیات وی فقط 
به تالیفات او منتهی نمی شود بلکه قرآن های منسوب به 
دستخط برخی ائمه معصوم)ع( که از جمله شاهکارهای 
از طرف شاه عباس  نیز  به شمار می روند  هنر اسالمی 
صفوی وقف و وقفنامه آنها به دستخط شیخ بهایی نوشته 

شده اند.
سوم اردیبهشت ماه در سالنامه جمهوری اسالمی به 
است.  شده  نامگذاری  بهایی'  شیخ  بزرگداشت  'روز  نام 
بهاء الدین محمد فرزند شیخ حسین بن عبدالصمد ملقب 
امام  مطهر  حرم  در  مدفون  مشاهیر  از  بهایی'  'شیخ  به 

رضا)ع( در مشهد عالوه بر اینکه رواقی به نامش در این 
مکان مقدس ثبت شده، طالیه دار نسخ خطی ارزشمند 

در کتابخانه آستان قدس رضوی است.
الحجه سال 953 هجری  متولد 26 ذی  بهایی  شیخ 
قمری در 'جبل عامل' لبنان یکی از مراکز مهم سکونت 
استحکام  در  پایایی  و  موثر  نقش  زمان،  آن  در  شیعیان 

شیعه در ایران داشته است.
وی در سن 13 سالگی به همراه پدرش برای رهایی از 
جور سالطین عثمانی به ایران مهاجرت کرد و در قزوین 
ساکن شد. حضور بهاء الدین جوان در ایران و بهره مندی 
فرهیخته  او  از  اسالمی  بزرگ  دانشمندان  مکتب  از  وی 
جمله سیاست،  از  مختلف  علوم  در  بزرگ  دانشمندی  و 
حدیث، ریاضیات، اخالق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی، 

هنر و فیزیک ساخت.
بهاءالدین در معماری نیز تبحر ویژه ای داشت بطوری 
که منارجنبان، طرح مهندسی تقسیم آب زاینده رود برای 
هفت ناحیه، کاریز نجف آباد، حمامی که با یک شمع گرم 
می شد و نیز طراحی صحن و سرای حرم حضرت امام 
برجای  معماری  آثار  از  ضلعی  شش  صورت  به  رضا)ع( 

مانده از این دانشمند بزرگ هستند.
و  رف��ت  فراتر  ای��ران  مرزهای  از  الدین  بهاء  شهرت 
شخصیت علمی، اخالقی و ادبی او باعث شد در زمان 
حکومت صوفیان و در سن 43 سالگی به 'شیخ االسالم' 
به  قزوین  از  صفوی  پایتخت  انتقال  پی  در  شود.  ملقب 
اصفهان، شیخ بهایی از 53 سالگی تا پایان عمر منصب 
عهده  بر  صفوی  اول  عباس  شاه  دربار  االسالمی  شیخ 
از  سال   30 و  داشت  سفر  به  زیادی  عالقه  داش��ت.وی 
کشورهای  و  ایران  مختلف  نقاط  به  سفر  در  را  عمرش 
رضا)ع(  امام  به  او  ویژه  ارادت  و  عالقه  گذراند.  اسالمی 
باعث شد که در یکی از سفرهای خود مسیر اصفهان تا 

مشهد را پیاده طی کند.

حوادث
جمع آوری 824 متكدی طی سال 97 در منطقه 

8 مشهد
 824 جمع آوری  از  مشهد   8 منطقه  شهردار 

متکدی طی سال 97 در منطقه خبر داد.
مشهد،  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
و  تکدی گری  معضل  رفع  گفت:  فرقانی  حجت 
پیشگیری از آسیب های ناشی از آن یکی از اموری است 
گشت هایی  منظور  همین  به  دارد،  قرار  توجه  مورد  که 
به پاکسازی و جمع آوری  به صورت شبانه روزی نسبت 
مشهد   8 منطقه  سطح  از  خواب ها  کارتن  و  متکدیان 

اقدام می کنند.
مشهد   8 منطقه  افزود:  مشهد   8 منطقه  شهردار 
می شود  محسوب  شهر  اصلی  ورودی های  از  یکی 
با  متکدیان  بنابراین،  است،  زائرپذیر  منطقه ای  و 
روش های مختلف سعی در بدست آوردن حس ترحم 
افراد نسبت به خود و جلب کمک آن ها دارند و مردم نیز 
از سر دلسوزی و براساس دستورات دینی در خصوص 
حمایت از فقرا، هر روزه مقادیر زیادی پول به آن ها کمک 
می کنند که با توجه به اینکه سازمان بهزیستی و کمیته 
هستند  جامعه  محروم  قشر  از  حمایت  متولیان  امداد 

و در این زمینه به صورت تخصصی فعالیت می کنند.
صورت  در  افراد  می شود  پیشنهاد  کرد:  عنوان  وی 
تمایل به حمایت از نیازمندان، کمک های خود را به این 
سازمان ها داده و از ارائه کمک های مستقیم به متکدیان 

خودداری کنند.
تداوم  صورت  در  است  بدیهی  کرد:  تصریح  فرقانی 
حل  متکدیان  از  مشکلی  تنها  نه  مستقیم،  کمک های 
آن ها  فرزندان  همان  که  جدید  متکدیان  بلکه  نشده، 

هستند نیز وارد این عرصه می شوند.
جمع آوری  به  اشاره  با  مشهد   8 منطقه  شهردار 

منطقه،  سطح  در  تاکنون  سال  ابتدای  از  متکدی   824
 288 519 نفر مرد،  بیان کرد: این تعداد متکدی شامل 
17 کودک هستند که همگی پس طی مراحل  و  نفر زن 

به خانه سبز و بهزیستی تحویل شده اند.
در  اصل  مهم ترین  را  شهروندان  رضایت  جلب  وی 
به  کرد:  تصریح  و  عنوان  شهرداری  فعالیت های  انجام 
منطقه  معبر  سد  رفع  واحد  تیمی،  و  منسجم  صورت 
و  رضا)ع(  امام  و  مسافربری  پایانه  کالنتری  همکاری  با 
در راستای پاکسازی محیط شهری و افزایش احساس 
ناهنجاری های  و  نازیبایی  هرگونه  از  شهروندان  امنیت 
تقاطع ها،  عمومی،  اماکن  در  تکدی  گری  از  ناشی 

بوستان ها و معابر وارد عمل شدند.
شهری  تحقق  برای  خواست  شهروندان  از  فرقانی 
شهرداری  معبر  سد  رفع  نیروهای  با  زیبا  و  سالم  امن، 

منطقه 8 مشهد همکاری الزم را داشته باشند.
y 2 جمع آوری 4374 متکدی و چادر خواب از منطقه

جمع  از   2 منطقه  شهرداری  اجرایی  و  فنی  معاون 
آوری 4 هزار و 374 نفر متکدی و چادر خواب از ابتدای 
سال تاکنون در این منطقه خبر داد و گفت: در راستای 
از  ناهنجاری ها  رفع  و  اجتماعی  آسیب های  کاهش 
شهری  خدمات  گشت  توسط  افراد  این  منطقه   سطح 

منطقه جمع آوری و تحویل مراکز ذی ربط داده شده اند.
احسان قیطاقی ادامه داد: فقط در اسفند ماه سال 
منطقه  سطح  از  چادرخواب   1680 و  متکدی    130 قبل 

جمع آوری شده اند.
تقاطع ها،  عمومی،  اماکن  از  افراد  این  کرد:  بیان  وی 
بوستان ها و معابر اصلی و فرعی منطقه جمع آوری و به  

مراجع ذی ربط تحویل داده شده اند.
مرکز  به   2 منطقه  شهرداری  اجرایی  و  فنی  معاون 
افزود:  و  کرد  اشاره  کارتن خواب ها  و  متکدیان  نگهداری 

کارتن خواب ها  متکدیان،  نگهداری  برای  سبز  خانه 
که  شده  گرفته  نظر  در  اجتماعی   آسیب دیده  افراد  و 
فضایی  و  گرم  غذای  وعده  با  پذیرایی  مانند  خدماتی 

برای استحمام و خواب ارائه می شود.
گفت:  تفکیک  به  متکدیان  آمار  درخصوص  قیطاقی 
 8 و  زن  نفر   356 مرد،  نفر   330 و  هزار   2 تعداد،  این  از 
کودک خیابانی بوده اند که از ابتدای سال تاکنون از سطح 

منطقه جمع آوری شده اند.

کشف احشام قاچاق در بردسكن
کشف  از  بردسکن  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
478 رأس گوسفند قاچاق به ارزش 10 میلیارد ریال در 

این شهرستان خبر داد.
عباس  سرهنگ"  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
ایستگاه  مأموران  گفت:  خبر  این  تشریح  نظافتی"در 
خودروهای  کنترل  حین  فرماندهی  این  درونه  بازرسی 
عبوری در محور طبس به بردسکن به3 دستگاه تریلر 
حامل احشام مشکوک شدند و این خودروها را به منظور 

بررسی بیشتر متوقف کردند.
بررسی  از  پس  انتظامی  مأموران  افزود:  وی 
 478 خودروها   این  از  بازرسی  در  و  رانندگان  مدارک 
اداره  از  حمل  و  بهداشتی  مجوز  فاقد  گوسفند  رأس 
به  قضائی  هماهنگی  ضمن  و  کشف  را  دامپزشکی 
تحویل  شهرستان  دامپزشکی  شبکه  قرنطینه  پست 

دادند.
کارشناسان  اینکه  به  اشاره  با  نظافتی  سرهنگ 
اند،  کرده  برآورد  ریال  میلیارد   10 را  احشام  این  ارزش 
توقیف  تریلر  دستگاه   3 رابطه  این  در  کرد:  خاطرنشان 
پرونده  تشکیل  از  پس  که  دستگیر  نیز  متخلف   6 و 

مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شدند.

احمر  هالل  جمعیت  بهداشت  و  درمان  معاون 
خراسان رضوی گفت: گروه درمان اضطراری هالل 
احمر این استان در مناطق سیلزده شهرستان کالت 
افزود:  ذاکر  مصطفی  ایرنا  گزارش  شد.به  مستقر 
پرستار،   2 عمومی،  پزشک   2 از  متشکل  گروه  این 
دکتر  یک  روانشناس،  یک  بهداشت،  کارشناس  یک 
به منظور  و یک کارشناس مامایی است که  داروساز 

این  در  کالت  اخیر  سیل  دیدگان  آسیب  به  کمک 
این  داشت:  اظهار  وی  اند.  شده  مستقر  شهرستان 
خدمات  ارائه  منظور  به  روز  دو  مدت  به  درمانی  تیم 
مشاوره و معاینه بیماران در شهرستان کالت حضور 

خواهند داشت.
ولی  نماینده  گذشته  هفته  دیدار  به  اشاره  با  وی 
کالت  سیلزده  منطقه  از  رضوی  خراسان  در  فقیه 

گفت:  شهر  این  اداری  شورای  جلسه  برگزاری  و 
منطقه  این  به  بیشتر  رسیدگی  ضرورت  براساس 
گروه  این  استان  احمر  هالل  مدیرعامل  دستور  و 
به  تا  یافته  استقرار  سیلزده  مناطق  در  درمانی 
نیازهای درمانی و مسائل روحی مردم رسیدگی کند.
در سیل اخیر شهرستان کالت بیش از 50  منزل 

مسکونی تخریب شد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش 
عنوان  به  نفر  هزار  پنج  از  بیش  گفت:  حیدریه  تربت 
فعالیت  شهرستان  این  مدارس  در  سالمت  سفیران 

دارند.
ایرنا، محمود قلی زاده روز سه شنبه در  به گزارش 
همایش سفیران سالمت دانش آموزی که به مناسبت 
هفته سالمت و روز هوای پاک در تربت حیدریه برگزار 
شد افزود: این سفیران، انتقال آموزش های مربوط به 
سالمت و بهداشت را به همکالسی های خود بر عهده 

دارند.
سفیران  طرح  اجرای  در  داشت:  اظهار  وی 
هر  جمعیت  درصد   20 ابتدایی  مدارس  در  سالمت 
فردی  بهداشت  حوزه  در  را  الزم  های  آموزش  مدرسه 
به  را  ها  آموزش  این  سپس  و  گیرند  می  فرا  سالمت   و 

همکالسی های خود انتقال می دهند.
مدارس  سالمت  سفیر   300 از  همایش  این  در 

مقطع ابتدایی تربت حیدریه قدردانی شد.
هم اکنون 37 هزار و 169 دانش آموز تربت حیدریه 
معلم   500 و  هزار   2 نظر  زیر  و  آموزشگاه   272 در 

تحصیل می کنند.
در  حیدریه  تربت  نفری  هزار   225 شهرستان  مرکز 

150 کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد. 

خبر

خبر

تیم درمان اضطراری هالل احمر در مناطق سیل زده کالت مستقر شد

پنج هزار سفیر سالمت در مدارس تربت حیدریه فعال هستند 

سالمت  و  حمایت  معاون 
خراسان  امداد  کمیته  خانواده 
هزار   85 پایه  بیمه  گفت:  رضوی 
خانوار مددجوی شهری تحت حمایت این نهاد به بیمه 
کمیته  خبری  سایت  گزارش  شد.به  واگذار  سالمت 
امداد، رضا شهرکی با اشاره به یکپارچه شدن بیمه درمان 
تمامی مددجویان تحت حمایت افزود: ایجاد یکپارچگی 
حمایت  تحت  مددجویان  درمان  و  بیمه ای  نظام  در 
قانون  طبق  هم  ما  و  است  طرح  این  اجرای  اهداف  از 
واگذاری  اینکه  بیان  با  هستیم.وی  آن  اجرای  به  مکلف 
بیمه روستاییان و ساکنان شهرهای زیر 20 هزار نفر در 
واگذاری  داد:  ادامه  است،  شده  انجام  گذشته  سالهای 
در  ساکن  شهری  مددجوی  خانوار  هزار   85 پایه  بیمه 
شهرهای باالی 20 هزار نفر به بیمه سالمت،  از ابتدای 

امسال انجام شد.شهرکی با اشاره به اینکه این امر طی 
تفاهم نامه ای بین مهندس فتاح با سازمان بیمه سالمت 
ایران صورت گرفت، ادامه داد: اجرای این طرح از ابتدای 
امسال است که واگذاری کامل این امر تا پایان اردیبهشت 
ماه 98 محقق می شود.وی از صدور رایگان دفترچه بیمه 
و  داد  خبر  امداد  کمیته  حمایت  تحت  مددجویان  برای 
بیمه  دفترچه  صدور  برای  امداد  کمیته  تعهد  با  افزود: 
سازمان بیمه سالمت، همه مددجویان از پرداخت وجه 
معاف هستند.معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته 
امداد خراسان رضوی با اعالم اینکه با اجرای این طرح 
خانواده های  بیمه  و  درمان  امور  در  امداد  کمیته  نقش 
مددجو تضعیف نمی شود اضافه کرد: خدمات بیمه ای و 
درمان مانند گذشته انجام می شود و هیچ کوتاهی در ارائه 

خدمات به مددجویان ایجاد نمی شود.

هدف  با  مشهد  پزشکان 
دوچرخه  فرهنگ  ارتقای 
هوا  آلودگی  از  پیشگیری  سواری، 
های  شنبه  سه  پویش  پرچمدار  سالمتی،  حفظ  و 
بدون خودرو هستند.به گزارش  سازمان نظام پزشکی 
و  عمومی  از  اعم  مشهد  پزشکان  از  گروهی  مشهد، 
متخصص در روزهای مختلف هفته به ویژه روزهای سه 

شنبه با دوچرخه به محل کار خود می روند. 
استمرار  راستای  در  مشهد  پزشکی  نظام  سازمان 
سالم  ای  جامعه  هدف  با  و  سواری  دوچرخه  فرهنگ 
و آشتی با طبیعت هر سال برنامه های مختلف مانند 
آمد  و  رفت  برای  دوچرخه  از  که  پزشکانی  از  تقدیر 
استفاده می کنند، برگزار می کند. در برنامه دوچرخه 
سواری گروهی پزشکان مشهد که به تازگی از میدان 

پارک تا انتهای بولوار وکیل آباد این شهر برپا شد، دکتر 
نیز  پزشکی  نظام  سازمان  رئیس  نژاد  بیرجندی  علی 

حضور داشت. 
کالنشهر  در  پزشک   500 و  هزار  هفت  اکنون  هم 
 2 که  دارند  فعالیت  مشهد  نفری  میلیون  نیم  و  سه 
هزار و 600 نفر از این تعداد پزشکان متخصص و بقیه 
بدون خودرو  پزشک عمومی هستند. سه  شنبه  های 
پویشی است که با هدف استفاده کمتر از خودروهای 
شهر  از  ابتدا   1394 سال  از  کشور  در  سرنشین  تک  
سه   روز  در  شهروندان  طریق  این  از  تا  شد  آغاز  اراک 
شنبه به  جای استفاده از خودرو شخصی، گزینه  های 
مفیدتر مانند دوچرخه  سواری، پیاده روی، استفاده از 
وسایل حمل و نقل عمومی یا خودرو اشتراکی را برای 

انجام کارهای روزانه جایگزین کنند.

خراسان  محیط زیست  مدیرکل 
مشارکت های  گفت:  رضوی 
مسئولیت پذیری  و  همگانی 

اجتماعی ما به یک نقطه قابل اتکا نرسیده است.
به گزارش ایسنا، تورج همتی عنوان کرد: سال هاست 
دارد  خیابان ها  و  معابر  در  شعاری  شهرداری  ها  در  که 
موضوعات  این  در  چرا  اما  ماست.  خانه  ما  شهر  که 
مشارکت های  چرا  شویم ؟  موفق  واقعا  نتوانسته ایم 
همگانی و مسئولیت پذیری اجتماعی ما به یک نقطه قابل 
اتکا نرسیده و باید توجه کنیم که اخالق زیست محیطی 
باید در تمام جامعه ایجاد شود. ما تنها یک زمین داریم.

وی افزود: قانون مدیریت پسماندها 15 سال است که 
تصویب شده و قابلیت اجرا پیدا کرده و در مقابل آن 18 
سال است که قانون استفاده  اجباری کمربند ایمنی را 

داریم اما به این نکته پی می بریم که در زمینه مشارکت 
است  نیاز  و  نبوده ایم  موفق  اجتماعی  پیوست های  و 
توجه  ضرورت  شود.  بیشتر  اجتماعی  تالش های  که 
استفاده  مانند  بازیافت  مسئله  و  اجتماعی  مباحث  به 
مجدد باید بیشتر شود و الزمه داشتن محیط زیست بهتر 
است. محیط زیست  دوست دار  محصوالت  از  استفاده 

وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  نقش  همتی 
یک  را  محیطی  زیست  اهداف  درپیشبرد  استان  جرم 
نقطه اتکا و پشتوانه اجرایی بسیار موثر درپیاده سازی 
تصمیمات این کارگروه دانست و افزود: رشد 6.5 برابری 
درمدیریت پسماندهای عادی، رشد 6 برابری در مدیریت 
پسماندصنعتی و 4.5 برابری در مدیریت پسماندهای 
این  تالش های  بخشی  اثر  و  موفقیت  بر  گواهی  ویژه 

کارگروه در ساماندهی پسماند استان است. 

 واگذاری بیمه پایه 85 هزار خانوار مددجوی شهری کمیته امداد 
استان به بیمه سالمت

 عدم موفقیت در زمینه مشارکت و پیوست های اجتماعی  پزشکان مشهد پرچمدار سه شنبه های بدون خودرو هستند
 

در پی لو رفتن تخلفات گسترده
3مدیر آبفار خراسان رضوی دستگیر 

شدند

با ورود دستگاه قضایی به پرونده تخلفات گسترده 
سه نفر از مدیران آب و فاضالب روستایی استان خراسان 
رضوی که در عناوین اتهامی آن ها اختالس هم به چشم 
آوری  جمع  پس  مذکور  مدیران  سرانجام  می خورد، 

مستندات قضایی غیرقابل انکار، دستگیر شدند.
مدتی پیش اطالعاتی به دست مقام قضایی درناحیه 
گرفتن  صورت  گویای  که  رسید  مشهد  دادسرای   2
تخلفات متعددی در یکی از نهادهای دولتی بود. باتوجه 
به اهمیت ماجرا و این که در مستندات ارائه شده نام سه 
رضوی  خراسان  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیر 
در میان بود، دستور تحقیق نامحسوس و فوری ماجرا 
به ضابطان قضایی داده شد.هرچه تحقیقات مأموران 
جلوتر می رفت ابعاد تخلفات گسترده سه مدیر که دونفر 
به  آن ها در مشهد و یک نفرشان در سرخس مشغول 
کار بود، بیشتر نمایان می شد.اقدامات قضایی اولیه که 
منجر به جمع آوری مستندات کافی از تخلفات صورت 
گرفته توسط سه مدیر شد، چند روزی زمان برد و پس 
از جمع آوری ادله قضایی که گویای سوء استفاده سه 
مدیر مذکور از منصب و قدرت سازمانی بود، مشخص 
شد تمامی اطالعات واصله به دستگاه قضایی صحیح 
بوده و مدیران متخلف دست به جرایمی نظیر اختالس 
که  غیردولتی  یا  دولتی  اموال  غیرقانونی  برداشت  )به 
دولت  به  وابسته  یا  دولت  کارکنان  و  کارمندان  توسط 
از  گونه ای  اختالس  می شود.  گفته  می گیرد،  انجام 
صورت  به  بیشتر  که  می شود  محسوب  کالهبرداری 
برنامه ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی 
دیگران انجام می پذیرد.(، ارتشاء )چیزی را گویند که 
اصطالح،  در  و  بدهند  کسی  به  ناحق  کارسازی  برای 
به مال یا وجهی گفته می شود که از طرف کارکنان و 
مأموران دولتی به سبب انجام وظیفه گرفته می شود.( 
و تصرف غیرقانونی اموال دولتی زده اند.برهمین اساس 
هر سه متهم در عملیاتی هماهنگ دستگیر و بازداشت 
شدند. پس از بازداشت مدیران متخلف پرونده جرایم 
 2 ناحیه  داسرای  در  بازپرسی  شعب  از  یکی  به  آن ها 

مشهد ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت.

خبر

سنجی  شنوایی  کنگره  هجدهمین  علمی  دبیر 
گفت: کنگره شنوایی سنجی با هدف افزایش دانش و 
تبادل اطالعات و تجربیات متخصصان، دانشگاهیان و 

فعاالن حوزه شنوایی در ایران برگزار می شود.
صبح  موللی  گیتا  امروز"  روزنامه"صبح  گزارش  به 
سنجی  شنوایی  کنگره  هجدمین  در  شنبه  سه  روز 
این کنگره  افزود:  برگزار شد  برج سپید مشهد  در  که 
علوم  های  دانشگاه   علمی  هیئت  اعضای  حضور  با 
پزشکی، پزشکان متخصص، فوق  تخصص و جراحان 
گوش، حلق و بینی و فعاالن حوزه شنوایی  سنجی تا 

پنجم اردیبهشت در مشهد مقدس ادامه دارد.
در  شنواسنجان  باالی  تعداد  به  اشاره  با  موللی 
درکشور  باال  تعداد  این  به  باتوجه  کرد:  اظهار  کشور  
تا این کنگره را به صورت کامال تخصصی  بران شدیم 
نطر  به  باتوجه  و  کرده  برگزار  گسترده تر  صورت  به  و 
اصلی  محوریت  دو  در  کنگره  این  شده  انجام  سنجی 
نیز  کودکان  کم شنوایی  نیز  و  سرگیجه  و  اختالالت 
برگزار خواهد شد.وی عنوان کرد: بیش از 200مقاله 
مقاله  تعداد  این  که  رسیده  کنگره  این  دبیرخانه  به 
توسط 2داور بدون نام و نشان ارزیابی شده تا داروران 

بدون هیچ سوپیشینه ای به ارزیابی مقاله ها بپردازند.
موللی ابراز کرد: بخشی از محوریت دوم مربوط به 
تشخیص و ارزیابی بوده و بخش دیگر مربوط به مداخله 
و درمان بوده که در کودکان از غربال گری و تشخیص تا 
توان بخشی و مداخله و کاشت های سمعک و تجهیزات 

شتنوایی را در این کنگره داریم.
وی بیان کرد: برای این کنگره 5 محور برای دو محور 
اصلی انتخاب شد و طبق نظرخواهی های انجام شده 
3 محور فرعی در کنار محورهای اصلی به آن پرداخته 
اعضای  از  کشور  سطح  در  بار  اولین  برای  و  می شود 
هیئت علمی دانشگاه ها و تمام فارع التحصیالن دوره 
دکتری از مرداد ماه سال گدشته برای حضور در این 

کنگره دعوت به عمل آمده است.
موولی تاکید کرد: 250 کمیته در 8 محوریت ایجاد 
شد که برای هر کمیته رئیس و نایب رئیسی نیز انتخاب 
کاشت های  و  سمعک  حوزه  اهمیت  به  بنا  و  شده 

شنوایی این کمیته 2 رئیس را از ان خود کرد.
 21 در  روز   3 مدت  در  کنگره  این  افزود:  موللی 
کارگاه و 10 میزگرد تخصصی برای بیش از هزار شرکت 

کننده برگزار می شود.

بهداشت  کمیسیون  رئیس  کنگره  این  ادامه  در 
برگزاری  گفت:  اسالمی  شورای  و  مجلس  درمان  و 
که  چرا  بوده  سخت  کاری  شهرستان ها  در  کنگره ها 
ترجیح دبیران اجرایی بر برگزاری این کنگره ها در مرکز 
افزود:  شهریاری  است.حسین علی  کشور  پایتخت  و 
شناسی  شنوایی  جامعه  های  تعرفه  افزایش  دنبال  به 
ایران هستیم چرا که توزیع ناعادالنه؛ علت درخواست 
غیر  و  پزشکی  های  رشته  التحصیالن  فارغ  افزایش 
های  کنگره  برگزاری  کرد:  تصریح  است.وی  پزشکی 
و  بوده  سخت  بسیار  ها  استان  در  تخصصی  و  علمی 
امیدوارم که در استان های دیگر این که تداوم داشته 
کنگره  این   برگزاری  برای   ظرفیت  این  که  چرا  باشد 
ها در شهرستان ها وجود دارد. شهریاری اظهار کرد: 
دانشگاه  در  رشته  این  کاردانی  مقطع  سال 1352  از 
شهید بهشتی تهران  ) دانشگاه ملی(ایجاد شد و پس 
از آن در  سال 1355 مقطع لیسانس آن در دانشکده 
از  و  ارشد  توان بخشی  و سال 71 مقطع کارشناسی 
در  شناسی  شنوایی  رشته  دکترای  مقطع   87 سال 
کمیسیون  است.رئیس  تدریس  حال  در  ها  دانشگاه 

کرد:  ابراز  اسالمی  شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت 
برمی  درمان  و  بهداشت  به  که  رشته هایی  اکثر  برای 
های  رشته  در  را   التحصیالن  فارغ  افزایش  ما  گردد 
این مسئله  که  یا غیر تخصصی خواستاریم  تخصصی 
بیان  با  باشد.شهریاری  می  ناعادالنه  توزیع  علت  به 
اینکه ما اکنون در تمام رشته ها متاسفانه برخی جاها 
نتوانستیم نیروها را مدیریت کنیم، خاطر نشان کرد: 
بنده این وعده را می دهم که در مجلس پیگیری می 

کنیم که تعرفه های عادالنه ای را تصویب کنند.
وی خاطر نشان کرد: ما این تالش را خواهیم کرد 
شورای  به  که  هایی  تعرفه  نیز  ماه  بهمن  اواخر  در  که 
شورای  و  بهداشت  وزارت  بتوانیم  رود  می  بیمه  عالی 
عالی بیمه  را توجیه کنیم که تعرفه ها واقعی تر شده 
و بتوانیم به جامعه شنوایی شناسی ایران کمک کنیم.

y  اولویت نخست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
شورای اسالمی، پیشگیری است

هجدهمین  درحاشیه  شهریاری  حسینعلی 
خبرنگار  با  وگو  گفت  در  ایران  شنوایی شناسی  کنگره 
هر  در  را  علمی  کنگره های  چنین  ،برگزاری  روزنامه 

علمی  کنگره  گفت:  و  دانست  تأثیرگذار  رشته  و  گروه 
آن  در  که  کسانی  علمی  سطح  افزایش  در  می تواند 
در  داد:  ادامه  کند.وی  کمک  دارند،  فعالیت  رشته 
برگزاری کنگره های علمی به ویژه در گروه های پزشکی 
ضرورت احساس می شود چرا که پزشکان برای تداوم 
خدمتشان طبق قانون مجلس شورای اسالمی موظف 
امتیاز  و  کرده  طی  را  آموزشی  دوره های  که  هستند 
دریافت کنند؛ همچنین، در رشته های شنوایی سنجی 
ضرورت  بنابراین  دارد  وجود  قطع  به طور  امر  این  نیز 
مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  دارد.رئیس  هم 
تصور  گاهی  البته  کرد:  تشریح  اسالمی  شورای 
می شود برای به روز بودن دانش در رشته ها و گروه های 
اقدامات دیگری وجود  به  نیاز  پزشکی در کنار کنگره 
دارد همانطور که در برخی از نقاط دنیا هر چند سال 
یک بار یک آزمون گرفته می شود و امتیاز آن حضور در 
از این حضور  توانسته  اینکه فرد چقدر  و  کنگره است 
ارزیابی  باشد،  استفاده کرده  یا  باشد  دستاورد داشته 

نمی شود.
شهریاری تأکید کرد: در کنار برگزاری این کنگره، 

باید به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم شرکت کنندگان 
در کنگره را ارزیابی کرده و میزان دانش اضافه شده  به 

آن ها را بسنجیم.
نخستین  برای  خوشبختانه  کرد:  یادآوری  وی 
که  می شود  برگزار  تهران  از  خارج  در  کنگره  این  بار 
برگزاری آن در شهر امام رضا)ع( انتخاب حساب شده 
و خوبی است  چرا که مشهد ظرفیت های بسیار باالیی 
دارد، ممکن است با برگزاری کنگره در شهرهای دیگر 
ای  انگیزه  تهران  به ویژه  شهرها  سایر  شرکت کنندگان 
زیارت  عشق  با  اکنون  اما  باشند  نداشته  حضور  برای 

امام رضا)ع( حتما شرکت می کنند. 
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
مجلس  توسط  غربالگری  برای  اینکه  بیان  با  اسالمی 
شده،  پیش بینی  هم  آن  قانون  و  شده  تعیین  بودجه 
برعهده  غربالگری ها  این  از  زیادی  مقدار  کرد:  اظهار 
سازمان بهزیستی و مقداری از آن نیز به عهده وزارت 
بین  هماهنگی های  با  که  است  درمان  و  بهداشت 

بخشی صورت می گیرد.
شهریاری ادامه داد: البته منابع سازمان بهزیستی 
این  اما  نیست  کافی  اقتصادی کشور  به دلیل شرایط 
طرح به صورت کامل اجرایی می شود و از این طریق 
بسیاری از بیماری ها قابل شناسایی و پیشگیری است 

که همین امر باعث کاهش هزینه می شود.
وی متذکر شد: اشکالی که در کشور ما وجود دارد 
این است که همه به دنبال درمان هستند در حالیکه 
با  حلزون  کاشت  مثال  برای  است،  هزینه بر  درمان 
قیمت امروز شاید بیش از 100 میلیون هزینه داشته 
آن هزینه  برای  به طور مداوم  باید  آن  بر  باشد، عالوه 
 6 حدود  کمکی  دستگاه  تعویض  بار  هر  هزینه  و  کرد 
میلیون تومان است اما در صورت پیشگیری به موقع 

این هزینه ها تحمیل نمی شود.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی تأکید کرد: به دلیل اینکه هزینه های درمان 
خیلی  افراد  است  ممکن  گیرد  می  صورت  تدریج  به 
صدم  یک  هزینه  کرد  با  اما  نشوند  هزینه ها  متوجه 
هزینه درمان برای پیشگیری، می توان در منابع مالی 

صرفه جویی زیادی کرد.
پیشگیری  بودن  اولویت  موضوع  افزود:  شهریاری 
در مجلس  ارائه شده و قانون آن نیز به تصویب رسیده 
اما هنوز اتفاق نیفتاده در حالی که اولویت اول ما باید 
پیشگیری باشد، حتی در مجمع خیرین نیز به خیرین 
تأکید دارم برای پیشگیری، بهداشت و پژوهش کمک 

کنند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

 لزوم اولویت پیشگیری بر درمان 
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با  تماس  در  اول  اپراتورهمراه  از مشترکان  تعدادی   
خبرگزاری جمهوری اسالمی در مشهد نسبت به قطع 
ارتباط تلفنهای همراه خود توسط مخابرات اعتراض 

کردند.
به گزارش ایرنا یکی از مشترکان اپراتور تلفن همراه 
اول روز سه شنبه گفت: نیمه شب گذشته پیامکی از 
مخابرات دریافت کردم که در آن نوشته شده بود' ارتباط 
شما در صورت عدم پرداخت قبض خود به مدت دو 
هفته به دلیل افزایش مبلغ میان دوره از سقف مجاز 

یک طرفه می گردد.'
میتراعبدالهی افزود: مبلغ قبض اعالمی بر طبق این 
پیامک 300 هزار و 671 تومان بود درحالی که همیشه 
مبلغ قبض موبایلم از مرز 100 هزار تومان باالتر نمی 
رفت و دو هفته قبل قبض پایان دوره را پرداخت کرده 

بودم و هیچ بدهی ای نداشتم.
وی ادامه داد: صبح سه شنبه تلفن همراهم به دلیل 

عدم پرداخت قبض مربوطه قطع شد اما پس از چند 
این  اعالم  و  مخابرات  از  پیامک  یک  ارسال  با  ساعت 
تلفن  ارتباط  اشتباهی صورت گرفته است دوباره  که 
همراهم برقرار شد که نسبت به این وضعیت اعتراض 

دارم.
یکی دیگر از شهروندان مشهدی نیز ضمن اعتراض 
به قطع تلفن همراه خود به دنبال پیامکی مشابه آنچه 
امروز  بامداد  دو  ساعت  حدود  کرد:  اظهار  شد  گفته 
پیامکی از مخابرات برایم ارسال شده بود که اگر مبلغ 
4۸7 هزار و 600 تومان قبض موبایل خود را پرداخت 

نکنید تلفن شما قطع می شود.
این  در  نامش  خواست  که  اول  همراه  مشترک  این 
گزارش فاش نشود، افزود: حوالی ساعت ۸:30 امروز 
صبح ارتباط تلفن همراه من که با سیمکارت همراه اول 
فعال شده است قطع شد و به مدت سه ساعت موبایلم 
قطع بود و هنوز در فکر فراهم کردن مبلغ یاد شده بودم 

که پیامکی با محتوای عذرخواهی از مخابرات دریافت 
کردم.

چند  مدت  در  که  اینجاست  سوال  داد:  ادامه  وی 
ساعتی که تلفن همراه عده ای مانند من قطع بوده 
بدهی  اعالم  پیامک  ارس��ال  به  توجه  با  آنان  و  است 
توسط مخابرات نسبت به پرداخت قبض ارسالی اقدام 
کرده اند این پول به حساب چه کسی می رود و چگونه 

بازگردانده خواهد شد.
مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه خراسان 
این  تایید  با  ایرنا  با خبرنگار  وگو  در گفت  رضوی هم 
موضوع گفت: شب گذشته برای تعدادی از مشترکان 
طریق  از  متمرکز  طور  به  استان  در  اول  همراه  تلفن 
ارسال  صورتحساب  پیامک  کشور  اول  همراه  شرکت 

شد.
عیسی حسن پور افزود: محاسبات این صورتحساب 
اشتباه بوده است که با ارسال پیامک عذرخواهی بعد از 

چند ساعت ارتباط مشترکانی که قطع شده بود دوباره 
برقرار شد.

وی ادامه داد: بر این اساس به مبالغ قبوض ارسالی 
برای مشترکان هم در اسرع وقت از طریق همراه اول 

رسیدگی می شود و اقدام مقتضی انجام خواهد شد.
رئیس اداره امور مشتریان ارتباطات سیار مخابرات 
گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  نیز  رضوی  خراسان  استان 
به  مربوط  پیامکهای  ارسال  و  صورتحساب  محاسبه 
قبوض همراه اول به صورت یکپارچه و متمرکز در تهران 

انجام می شود.
در  سیار  ارتباطات  شرکت  افزود:  فر  شریفی  مجید 
استانها سرویس دهی به مشترکان و اموری مانند قطع 

و وصل ارتباط آنان را بر عهده دارد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر 400 دفتر پیشخوان 
مخابرات در استان خراسان رضوی فعالیت دارند که 

1۸0 دفتر از این تعداد در شهر مشهد مستقرند.

شهرداری  شهری  خدمات  معاونت  سرپرست 
جمع  آالت  ماشین  از  درصد   90 نوسازی  از  مشهد 

آوری زباله در مشهد خبر داد. 
پاک  زمین  جهانی  روز  مراسم  در  یعقوبی  مهدی   
که با حضور رئیس و اعضای شورای شهر، سرپرست 
معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیرکل 
گفت:  شد،  برگزار  رضوی  خراسان  زیست  محیط 
بی  برداشت  صنعتی  انقالب  و  زندگی  روش  تغییر 
رویه از منابع زمین و تولید ضایعات و آلودگی محیط 
زیست را به دنبال داشته است که اگر این ضایعات 

کنترل نشود زمین قابل سکونت نخواهد بود.
با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات برای  وی 
بازیافت  و  زباله  تولید  کاهش  زیست  محیط  حفظ 
در  شهروندان  مشارکت  کرد:  اظهار  است،  زباله 
تفکیک زباله های خشک از مبدا نیاز به فرهنگسازی 
آموزش  جمله  از  زمینه  این  در  اقداماتی  که  دارد 
دانش آموزان در 250 مدرسه تحت عنوان پاکیاران 

انجام شده است.
ناوگان  اینکه در کنار فرهنگسازی  به  با اشاره  وی 
و  نوسازی  باید  نیز  پسماند  آوری  جمع  تجهیزات  و 

 90 تاکنون  مسیر  این  در  کرد:  اظهار  یابد،  توسعه 
و  نوسازی  زباله  آوری  جمع  آالت  ماشین  از  درصد 
آوری  جمع  مکانیزه  خودرو  دستگاه   21 نیز  امروز 
ناوگان  به  ریال  میلیارد   61 هزینه  با  جدید  پسماند 
افزوده  مشهد  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان 

شد.
تفکیک  مکانیزه  مرکز  اولین  همچنین  گفت:  وی 
پسماند خشک نیز با ظرفیت 25 تن در روز به بهره 
ظرفیت  با  مرکزی  ایجاد  دنبال  به  که  رسید  برداری 

100 تن هستیم.

خبر
بررسی ضرورت آگاه سازی مردم نسبت به فرهنگ 

غنی معماری ایرانی اسالمی؛
خانه های  حفظ  در  مشهد  شهرداری  تالش 

تاریخی ستودنی است

کارشناس ارشد معماری بر ضرورت آگاه سازی مردم 
نسبت به فرهنگ غنی معماری ایرانی اسالمی تاکید 
کرد. حسین رستگارمقدم با اشاره به روز معمار افزود: 
ایرانی  معماری  زمینه  در  غنی  فرهنگ  دارای  ای��ران 
این  توسعه  ب��رای  که  دارد  ض��رورت  و  است  اسالمی 
فرهنگ بین مردم تالش جدی انجام شود تا آنها نسبت 
ارث  به  پیشینیان  از  که  معماری  غنی  داشته های  به 
رسیده، آگاه شوند و غیرت ملی داشته باشند تا نسبت 
اقدام  جدید  سازهای  و  ساخت  در  آن ها  کاربست  به 
کنند. وی در خصوص اینکه وضعیت معماری کنونی در 
کشور و شهر مشهد تا وضع مطلوب فاصله زیادی دارد، 
افزود: ترویج معماری سنتی در بین مردم اهمیت زیادی 
دارد، که بناهای ساخته شده منطبق با اقلیم، فرهنگ، 
سنت و وضعیت جغرافیایی حاکم بر کشورمان رشد کند 
و سر برآورد.این کارشناس معماری ضمن اشاره به تالش 
عنوان  تاریخی،  خانه های  حفظ  در  مشهد  شهرداری 
کرد: شهرداری در کنار میراث فرهنگی می کوشد برخی 
خانه های تاریخی و بناهای مهم شهر را بازسازی، حفظ 
و نگهداری کند. این اقدام ارزشمند است، گرچه نیاز به 
اقدام جدی و سریع تر در این زمینه وجود دارد تا میراث 
به  و  از گذشتگان هم حفظ شود  کهن به جای مانده 
ساخت  و سازهای جدید انتقال داده شود.رستگارمقدم 
اتخاذ  کنار  در  مردم  به  بخشی  آگاهی  کرد:  تصریح 
شهری  حوزه  در  صحیح  دستورالعمل های  و  ضوابط 
در این راستا می تواند موثر باشد.وی افزود: بسیاری از 
کشورهای پیشرفته در جهان، تجربیاتی از این دست 
داده  آنها هم رخ  برای  بحران  هایی  و چنین  داشته اند 
است، اما توانسته اند بر آن غلبه کنند. نمونه آن در کشور 
تکنولوژی  و  دانش  از  وسیعی  حجم  با  که  است  ژاپن 
به خوبی توانسته نحوه معماری سنتی و اصیل خود را 
در ساختمان سازی های شهری حفظ و رعایت کند. این 
کارشناس معماری با تاکید بر ضرورت آگاه سازی مردم 
نسبت به فرهنگ غنی معماری ایرانی اسالمی اظهار 
سنتی  زیبای  معماری  توانسته  هم  چین  کشور  کرد: 
خود را در دنیای پر از تکنولوژی کنونی حفظ کند و نه 
در هر بنایی که در بیشتر بناهای خود، از معماری اصیل 

چینی بهره گیرد.

مشترکان همراه اول در مشهد به قطع تلفن خود اعتراض کردند

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد خبر داد:
نوسازی 90 درصد از ماشین آالت جمع آوری زباله در مشهد

خبر

خبر

پیگیری حرف مردم

خبر

هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: 
احتمال آبگرفتگی معابر و ایجاد روان آب 

در برخی شهرستان ها

هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  مرکز  رئیس   
خراسان رضوی با اشازه به بارندگی در 10 شهرستان 
و  آب  روان  ایجاد  و  آبگرفتگی  احتمال  گفت   استان 
بارش باران و برف در برخی شهرستان ها پیش بینی 

شده است.
به گزارش صبح امروز یحیی قاینی پور روز گذشته 
در  ب��اران  مدت  این  در  اف��زود:  مطلب  این  بیان  با 
تربت  مشهد،  چناران،  قوچان،  های  شهرستان 
و  فریمان  تایباد،  جغتای،  خواف،  درگز،  حیدریه، 
کاشمر باریده است که بیشترین آن مربوط به قوچان 

با 2 میلیمتر بارندگی است.
حجم  بر  شنبه  سه  عصر  از  داش��ت:  اظهار  وی 
بارندگی ها در این استان به شکل رگبار توام با رعد و 
برق و در نواحی مستعد همراه با بارش تگرگ افزوده 

می شود.
خراسان  شمالی  نیمه  بیشتر  بارندگی  گفت:  وی 
و  سردسیر  نواحی  در  و  گیرد  برمی  در  را  رض��وی 
خواهد  رخ  برف  و  باران  شکل  به  استان  کوهستانی 
عصر  از  باران  حجم  بیشترین  افزود:  پور  داد.قاینی 
سه شنبه تا ظهر چهارشنبه هفته جاری پیش  بینی 
شهرستانها  برخی  در  مدت  این  در  که  است  شده 

احتمال آبگرفتگی و ایجاد روان آب وجود دارد. 
برف،  و  باران  بارش  به  توجه  با  اظهار داشت:  وی 
دید،  و کاهش  باد شدید، کوالک  مه، وزش  تشکیل 
نیز  استان  نقل  و  حمل  سیستم  در  اختالل  احتمال 

پیش بینی می شود.
دمای هوای خراسان  روند کاهش  به  اشاره  با  وی 
رضوی طی روزهای آینده گفت: بیشینه دمای امروز 
مشهد 14 درجه سلسیوس پیش بینی شده است که 

برای فردا به 10 درجه خواهد رسید.
چهار  دمای  کمینه  با  قوچان  اف��زود:  پور  قاینی 
درجه سلسیوس و مه والت با بیشینه دمای 26 درجه 
به ترتیب سردترین و گرمترین شهرستانهای خراسان 
رضوی در 24 ساعت منتهی به صبح روز گذشته بوده 

اند.

خبر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار 
مشهد گفت: ادعای حذف فساد به صورت عقالنی 
غیر ممکن است اما مهمترین برنامه ما آن است که 
با مجموعه اقدامات و راهکارهای عملیاتی در زمینه 
بروزفساد و سوء استفاده از موقعیت های کاری را هر 

چه بیشتر سخت کرده و هزینه های آن را باال ببریم.
به گزارش روزنامه"صبح امروز" شهریار آل شیخ روز 
گذشته در نشست خبری که در مجتمع کوهسنگی 
بر  مبنی  راهکارهایی  خصوص  در  ش��د،  ب��رگ��زار 
وقتی  اف��زود:  شهرداری  فرآیندهای  شفاف سازی 
برگردن  که  قانون  طبق  بر  خود  حقوق  از  مردم  که 
شهرداری می باشد آگاه گردند به راحتی می توانند 
حقوق خود را از شهرداری مطالبه کرده و یا از مسیر 
تا دست سوء  بوده  این حقوق  پیگیر  مراجع قضایی 
استفاده  مردم سوء  آگاهی  از عدم  که  استفاده گران 
کاهش  تخلف  بروز  امکان  و  شده  کوتاه  کنند  می 
های  فعالیت  تمام  امروز  کرد:  تصریح  کند.وی  پیدا 
پذیر  امکان  الکترونیکی  به صورت  شهرداری مشهد 
بوده و  در سال جاری در یکی از مناطق، شهرداری 

الکترونیک به صورت پایلوت اجرا می شود.
 آل شیخ اظهار کرد: کاهش عوامل انسانی و کاهش 
تخلفات  کاهش  جهت  راه حلی   حضوری  مراجعات 
در شهرداری بوده چرا که وقتی تمام درخواست های 
الکترونیکی ارسال شده  از جانب سامانه  شهروندان 
و  رهگیری  رصد  قابل  نظارتی  مراجع  طریق  از  و 

پاسخگویی باشد امکان تخلف وجود ندارد.
سامانه فاش و یك میلیارد ثبت اطالعاتی

های  ابزار  سایر  تشریح  در  مشهد  شهردار  معاون 
داد:  توضیح  شهرداری  سیستم  در  فساد  کاهش 
رسانی  اطالع  سامانه  شدیم  موفق  گذشته  سال  در 
شفاف،  فاش را راه اندازی کنیم که در گام اول تمام 
معامالت باالی سطح متوسط در این سامانه ثبت و در 
معرض دید عموم قرار گرفت در گام دوم نیز اطالعات 
تمام امالک شهر و تمام اتفاقات مربوط به ملک روی 
سامانه بارگزاری شد و امروز شهروندان می توانند با 
هر  به  مربوط  موارد  تمام  مربوطه  سامانه  به  مراجعه 
پالک ثبتی را از قبیل مجوزها مستندات آرای صادره 

اخطار های ثبت شده و... را مشاهده کنند.
ثبت  حاضر  حال  در  ک��رد:  نشان  خاطر  آل شیخ 
اطالعات در سامانه های مختلف شهرداری به بیش 

توجهی  خور  در  رقم  که  رسیده  مورد  میلیارد  یک  از 
است و می تواند چشم انداز کاری ما را در این حوزه 

نمایان کند
موفق در خدمات الكترونیك، مصمم به ادامه مسیر

معاونت   97 سال  در  براینکه  تأکید  با  شیخ  آل 
های  موفقیت  انسانی  سرمایه  توسعه  و  ریزی  برنامه 
هدف  با  ها  روند  اصالح  راستای  در  را  چشمگیری 
انجام  فساد  و  استفاده  سوء  کاهش  و  سازی  شفاف 
داده گفت: امروز تمام استعالمات مرسوم شهرداری 
متقاضیان  و  شود  می  ارائه  الکترونیکی  صورت  به 
استعالمات شهرداری دیگر نیازی به مراجعه حضوری 
به دفاتر شهرداری ندارد حتی رایزنی های نیز با شبکه 
از  را  نیاز خود  تا استعالمات مورد  انجام شده  بانکی 

طریق شبکه الکترونیکی شهرداری دریافت نمایند.
فرم های  تکمیل  و  فرایندها  اصالح  با  افزود:  وی 
کاری شهرداری تاکنون موفق شده تا امضاهای کاری 
کاهش  میزان  این  که  داده  کاهش  درصد   43 تا  را 
زمان پاسخگویی و کاهش چشمگیر مراجعات را نیز 

به همراه دارد.
اصالح نگرش و بازمهندسی امور

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار 
مشهد تاکید کرد:  نیروهای خالق در بدنه شهرداری 
ارائه  در  را  ما  پیشنهادات  نظام  طریق  از  توانند  می 
طراحی  مشوق های  از  و  کرده  کمک  بهتر  عملکرد 
شده استفاده کنند همچنین نیروهای خالق خارج 
از شهرداری نیز می توانند از طریق سامانه ویژه ایده 
خالق و یا از طریق مرکز نوآوری شهری با ما ارتباط 

امور  بهتر  مدیریت  برای  را  خود  های  ایده  و  گرفته 
شهری با ما در میان گذارند.

و  خ��الق  پرسنل  از  استفاده  خصوص  در  وی   
استخدام آنها در شهرداری نیز گفت: معتقدم هر فرد 
می  دور  خالقیت  از  شود  بدنه  وارد  چنانچه  خالقی 
شود لذا از نظر ما این گروه باید در ارتباط با ما ایده 
پردازی کنند و ما باید سعی کنیم مشتری خوبی برای 

ایده های آنها باشیم.
آنالیز و امتیاز دهی عملكرد

آل شیخ خبر داد: اکنون 5500 متغیر ثبتی و غیر 
ثبتی که از خروجی های عملکرد هر سازمان و توسط 
دستگاه های  عملکرد  می شود  برداشت  نرم افزارها 

زیرمجموعه را آنالیز و امتیاز دهی می کند.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی شهری باید توان آن را 
داشته باشد امکانات شهری را با برنامه های باالدستی 
پیشرفت هایی که در  به  توجه  با  همگن کند گفت: 
حوزه برنامه ریزی برای ارزیابی عملکرد سازمان بدان 
صورت  به  آینده  سال  از  توانیم  می  ایم  یافته  دست 
زیرمجموعه  های  دستگاه  عملکرد  گزارش  هفتگی 

شهرداری را به عموم مردم ارائه کنیم.
موفقیت های 97 

سال  در  اینکه  به  اشاره  با  مشهد  شهردار  معاون 
گذشته با توجه به اقدامات مثبت شهرداری در حوزه 
بودجه ریزی عملیاتی شهرداری مشهد به عنوان تنها 
این  ای  نقره  تندیس  به کسب  موفق  دستگاه کشور 
فاوا  اقتصاد شد اضافه کرد: سازمان  وزارت  از  حوزه 
در سال گذشته به عنوان تنها سازمان فاوا در کشور 

تراز مثبت خود را به ثبت رساند که این موضوع برای 
ما بسیار با اهمیت می باشد و از دالیل این اقدام به 
برنامه ریزی برای ایجاد درآمد از طریق زیرساخت های 
در اختیار شهرداری اشاره کرد و گفت: یکی از بهترین 
صورت  به  شهرداری  برای  درآمد  تولید  راهکارهای 
زمینه  این  در  که  زیرساختی است  پایدار موضوعات 
عملکرد  توانسته  مشهد  شهرداری  ف��اوای  سازمان 

بسیار مثبتی از خود نشان دهد.
های  دکل  ساماندهی  پروژه  کرد:  خاطرنشان  وی 
مخابراتی در سال گذشته کلید خورد که دو هدف را 
دنبال می کرد هدف اول تجمیع و کاهش دکل های 
مخابراتی مورد استفاده توسط سازمان های مختلف 
زیست  مخاطرات  کاهش  نیز  هدف  دومین  ب��ود. 
محیطی و مضرات مربوط به سالمت شهروندان است.

شکایات  همیشه  که  آنجا  از  داد:  ادامه  شیخ  آل 
جانبی  خطرهای  و  ها  این  تعدد  بر  مبنی  مردمی 
از طرفی  و  آنها در حوزه سالمت مردم وجود داشت 
شکایات فراوانی هم مبنی بر ضعف آنتن دهی شبکه 
های مخابراتی ثبت شده بود بر آن شدیم با تجمیع 
آنها را در  تعداد  دکل های مخابراتی سطح شهر اوالً 
شهر به یک سوم کاهش داده ثانیًا با برقراری ارتباط 
امواج  جای  به  ن��وری  فیبر  طریق  از  ها  دکل  بین 

مایکروویو مخاطرات این حوزه را به صفر برسانیم.
پروژه شهر هوشمند 

به  مشهد  تبدیل  ابزار  مهمترین  شیخ  آل  شهریار 
را  دارای شهرداری چابک  و  باال  بهره وری  با  شهری 
پروژه شهر هوشمند برشمرد و گفت: در شهر هوشمند 
امکان ارائه انواع خدمات به صورت الکترونیک به مردم 
وجود دارد و بسیاری از امور کاری به صورت خودکار و 
بدون نیاز به مراجعه و مکاتبه انجام می پذیرد لذا سوپر 
اپلیکیشن جامع خدمات شهروندی در این معاونت در 
دست طراحی است و در کنار آن 232 شاخص برای 
شهر هوشمند طراحی شده و با اجرا و نظارت بر 176 
پروژه در موضوع شهر هوشمند به دنبال برداشتن گام 

های بلندی در این حوزه هستیم.
در  کشور  های  شهرداری  مطالعات  بانك  اندازی  راه 

مشهد
در  معاونت  این  اقدامات  دیگر  توضیح  در  وی 
بانک  شدیم  موفق  سال 97  در  گفت:  گذشته  سال 
مطالعات شهرداری های کشور را در مشهد راه اندازی 
کنیم تا یک پایگاه داده مشترک برای اطالعات تمام 
کاری  موازی  از  شده  ایجاد  کشور  های  شهرداری 
بین  دانش  انتقال  و  توزیع  به  و  کرده  پیشگیری  ها 

شهرداری های کشور کمک کنیم.

معاون برنامه ریزی شهرداری مشهد مطرح کرد:

کاهش فساد با باال بردن هزینه سوء استفاده

داخلی  ساخت  تخصصی  دستاوردهای 
بهره  شرکت  شده  سازی  بومی  تعمیرات  و 
افزون  تاکنون  برداری قطارشهری مشهد که 
به همراه  جویی  صرفه  ریال  میلیارد  بر 140 
مشهد  در  مراسمی  طی  گذشته  روز  داشته 

رونمایی شد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری 
مشهد در این مراسم گفت: تحریم، تغییرات 
یدکی  لوازم  تامین  امکان  فقدان  و  ارز  نرخ 
رفع  برای  لذا  به چالش کشید  را  این شرکت 
آن راهکارهای مختلفی در پیش گرفته شد و 
مهندسی معکوس در دستور قرار مهندسان 
ایرانی گرفت. وحید مبین مقدم افزود: تکیه 
این  از  یکی  داخلی  توانمندی  و  تولید  بر 
راهکارها بود که در چارچوب آن شرکت بهره 
'حوزه  پارسال  مشهد  شهری  قطار  ب��رداری 
مهندسی و ساخت' را راه اندازی کرد. بر این 
خارجی  ادوات  و  قطعه   73 تاکنون  اساس 
مهندسی معکوس و بومی سازی شده که 55 
میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی به همراه 

داشته است. 
دانش  کسب  با  همچنین  داد:  ادامه  وی 
نیز  دستگاه  قطعه   39 تخصصی  تعمیرات 
تعمیر شد که صرفه جویی 63 میلیارد ریالی 
این دستاورد  به  با دستیابی  و  پی داشت  در 
تخصصی 'سامانه ترمز' خط یکم قطار شهری 

مشهد اورهال و تعمیر اساسی شد. 
مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری 
مشهد گفت: در بخش نرم افزارها نیز دو نرم 

افزار در بخش عملیاتی و تعمیرات نگهداری 
و و یکی در بخش فرمان با صرفه جویی 15 

میلیارد ریال طراحی و ساخته شد. 
راهوری  آموزش  دائم  مجوز  کسب  به  وی 
قطار شهری مشهد از سوی وزارت کشور در 
تاکنون  کرد:  بیان  و  اشاره  نیز  گذشته  سال 
برای  مشهد  در  راه��وری  آم��وزش  دوره   1۸
44۸ راهور قطار شهری برگزار شده که 175 
نفر از این تعداد شاغل در قطارشهری دیگر 
سال  در  روند  این  هستند.  کشور  شهرهای 

رونق تولید ادامه یابد. 
همچنین در این مراسم طرح ثبت اختراع 
مدیریت  سامانه  و  قطارشهری  واش'  'ت��رن 
هوشمند قطارشهری مشهد در ایستگاههای 

خط یکم آن رونمایی شد. 
 19 طول  به  مشهد  قطارشهری  یکم  خط 
شهر  این  نخریسی  غدیر  پایانه  از  کیلومتر 
برداری  بهره  به   13۸9 اسفند  آباد  وکیل  تا 
رسید و هم اکنون روزانه بطور میانگین 170 
شوند.  می  جا  به  جا  آن  مسیر  در  نفر  هزار 
مسیر توسعه 4.5 کیلومتری این خط نیز از 
ایستگاه غدیر تا فرودگاه مشهد دهه فجر سال 

1394 به بهره برداری رسید. 
دوم  خط  کیلومتر   14.5 حفاری  عملیات 
قطار شهری مشهد نیز از منطقه رضاشهر به 
سوی منطقه طبرسی شمالی پانزدهم بهمن 
و اسفند سال 95 مرحله  پایان رسید  به   94
نخست این خط به طول هشت کیلومتر بهره 

برداری شد. 

خبر
دستاوردهای بومی سازی قطارشهری مشهد رونمایی شد

ش��ورای  هیئت رئیسه  عضو 
گفت:  مشهد  ش��ه��ر  اس��الم��ی 
قوانین  تغییر  برای  پیگیری های الزم 
عوارض و مالیات مربوط به شهرداری ها با مدیران کشوری در 

حال انجام است.
محمدحسین ودیعی در گفت وگو با خبرنگار ما درباره تغییر 
قوانین عوارض و مالیات اظهار کرد: این مهم نیازمند یکسری 
تعامل و گفتگو است و رایزنی و گفتگوهایی در این زمینه در 
حال انجام است.وی بابیان اینکه ما از چند مسیر این موضوع 
به صورت  که  نشست هایی  اول  افزود:  کرده ایم،  پیگیری  را 
دوره ای بین هیئت رئیسه شورای شهر کالن شهرها بوده است 
و در آن نشست ها مصوباتی داشته ایم که در قالب درخواستی 

به شورای عالی استان ها و هیئت وزیران ارسال شده است.
و  مالقات ها  یکسری  اینکه  دوم  ک��رد:  بیان  ودی��ع��ی 

و  شهر  اسالمی  ش��ورای  روس��ای  توسط  فردی  نشست های 
هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر و شهرداران کالن شهرها با 
شخصیت های تصمیم گیر کشور ازجمله رئیس مجلس شورای 
در حال  غیره  و  اسالمی، کمیسیون های تخصصی مجلس 
انجام است تا بتوانیم در این حوزه به نتایج مطلوب دست یابیم.

عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر مشهد بابیان اینکه 
شورای عالی استان ها نیز در این زمینه اقداماتی انجام داده و 
لوایحی به مجلس ارسال می کند، تصریح کرد: مسیر سخت 
است و خیلی از مواقع ما با موانعی برخورد می کنیم که کاری 
از دست شورای اسالمی شهر برنمی آید و به بن بست می رسد.

شهرداری ها  قانون،  در  "مالیات"  به  "عوارض"  واژه  تغییر 
مورد اعتراض شهرداری ها و اعضای شورای اسالمی شهر قرار 
گرفته است و اعضای شورای شهر و شهرداری ها معتقدند این 

قانون درآمدهای شهرداری را دچار چالش می کند.

، صنایع  فرهنگی  میراث  مدیر 
راه  از  باخرز  گردشگری  و  دستی 
فرهنگی  میراث  انجمن   23 اندازی 

درروستاهای این شهرستان خبرداد.
به گزارش » صبح امروز« علی ناطقی در جلسه علیپور 
مدیر انجمن های میراث فرهنگی استان با شافعی فرماندار 
شهرستان باخرز با بیان این مطلب افزود: 23 روستا دارای 
آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی و گردشگری در شهرستان 
شناسایی شده که با حضور مدیر انجمن های میراث فرهنگی 
استان و بخشداران بخش مرکزی و باالوالیت انجمن میراث 

فرهنگی در تمام 23 روستا تشکیل و راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: تالش می کنیم با تعامل و ارتباط مستمر با 
انجمن های تشکیل شده زمینه تحقق اهداف عالیه سازمان 
در شهرستان را بیش از بیش فراهم کنیم.هم چنین مهدی 

علیپور محمدیه مدیر انجمن های میراث فرهنگی استان در 
این جلسه گفت: فعالیت انجمن های میراث فرهنگی در قالب 
اجرای برنامه های فرهنگی و احیا سنت های قدیمی و بازی 
های بومی محلی در ایام نوروز می تواند نقش موثری در ایجاد 
شور و نشاط اجتماعی در سطوح مختلف شهرستان داشته 
باشد.هم چنین احمد شافعی فرماندار شهرستان باخرز در 
این دیدار ضمن تقدیراز اقدامات صورت گرفته و برنامه ریزی 
های انجام شده درخصوص استفاده از ظرفیت های مردمی 
،و تشکیل و راه اندازی انجمن های میراث فرهنگی  اظهار 
کرد: انجمن های میراث فرهنگی نقش مهمی در معرفی آثار 
تاریخی و میراث فرهنگی و جاذبه های گردشگری دارند و باید 
با برنامه ریزی مدون و منظم و استفاده از ظرفیت بوجود آمده 
در جهت تحقق اهداف آن تالش کنند و فرمانداری شهرستان  

در این خصوص حمایت های الزم را به عمل خواهد آورد.

فرهنگی  میراث  کل  مدیرکل 
گردشگری  و  دستی  صنایع   ،
خشتی  تپه  ثبت  از  رضوی   خراسان 

توس در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی کشور خبرداد.
به گزارش صبح امروز ابوالفضل مکرمی فر با اعالم این 
خبر افزود: »تپه خشتی توس« یکی از ثبت شده های میراث 
فرهنگی خراسان رضوی در سال 97 است که دور تا دور بدنه 

جانبی آن کتیبه آیت الکرسی حک شده است. 
وی ادامه داد: تپه خشتی در فاصله حدود 330 متری 
شمال غرب حصار شهر تاریخی توس و در میان زمین های 

زراعی واقع گردیده است. 
 1376 سال  فروردین  بیستم  در  گفت:  فر  مکرمی 
نیز  این منطقه  باستان شناسی  ادامه، کاوش  شمسی در 
آغاز و در همان سال سرداب هایی همانند سردابه آرامگاه 

منسوب به غزالی با فضایی چلیپایی یا چهار ایوانی بدست 
آمد که در آن بقایای هفت اسکلت در درون تابوت کشف 

شد. 
وی تصریح کرد: یکی از سنگ قبرهای صندوقی متعلق 
به کودکی امیرزاده به نام  »بودم بیگ« شکل از جنس سنگ 
هرکاره و مربوط به سال 773 هجری قمری بود که در عمق 

112 سانتی متری از زمین های اطراف کشف شد. 
 64/3 طول  به  مذکور   قبر  سنگ  افزود:  فر  مکرمی 
 30/5 ارتفاع  و  سانتی متر   28/5 عرض  سانتی متر، 
پیوسته محرابی  به هم  و دارای نقوش کنده ی  سانتی متر 
شکل در ردیف پایین است؛ ما بین نقوش با رنگ شنگرف 
اندود و بر روی آن ها تزئینات طالیی نصب شده و در حال 
حاضر داغ تزئینات و آثار ناچیزی از طال روی اثر به جای 

مانده است.

عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر مشهد خبر داد:
پیگیری برای تغییر قوانین عوارض و مالیات شهرداری ها

مدیر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اعالم کرد:
راه اندازی 23 انجمن میراث فرهنگی درروستاهای باخرز

مدیرکل کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی خبر داد: 
ثبت »تپه خشتی توس« در فهرست ملی میراث فرهنگی کشور

مجمع انتخاباتی ریاست هیئت ژیمناستیک خراسان رضوی پنجم 
اردیبهشت ماه برگزار می شود.  

مطلب  این  بیان  با  استان  جوانان  و  ورزش  اداره  توسعه  معاون 
رئیس  حضور  با  هفته  این   98 سال  انتخابات  مجمع  نخستین  افزود: 
فدراسیون، مدیر کل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع در سالن 

اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزارمی شود.
اداره ورزش و جوانان  از مهمترین اهداف  افزود: یکی  زارعی  امیر 
امیدواریم  از حاشیه است که  به دور  و  انتخابات سالم  برگزاری  استان 
انتخاباتی رعایت حقوق و مقررات  نامزدهای شرکت کننده در مجامع 
را داشته باشند و برنامه های خود را طبق روال و به صورت ملموس و 

روشن به اطالع برسانند. 
همگی  که  داریم  5نامزد  انتخابات  این  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
شایستگی به دست گرفتن سکان هدایت هیئت را دارند که امیدواریم 
فردی که سکان دار هدایت هیئت می شود در راستای توسعه این رشته 

مهیج و دوست داشتی گام بردارد.
y استعالم حراستی 5هیئت ابالغ شده است

زارعی با اشاره به این که زمانی می توانیم مجمع انتخاباتی را برگزار 
کنیم که استعالمات حراستی آن به دستمان رسیده باشد افزود: هیئت 
ژیمناستیک، فوتبال، ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی و 
هیئت ورزش های جانبازان و معلولین 5هیئتی هستند که استعالمات 
حراستی  و فدراسیون به استان ابالغ شده است و در انتظار برگزاری 
نیز  ها  هیئت  سایر  برگزاری  تاریخ  بزودی  شاا...  ان  و  هستند  مجمع 

اعالم می شود.
زارعی درباره صالحیت نامزدهای انتخابات هیئت ژیمناستیک که 
فدراسیون  ریاست  بانوی  تنها  درگاهی  اینچه  زهرا  حضور  با  هفته  این 
کشور در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار می 

شود گفت: تمامی نامزدها شایسته و صالحیت انتخاب را دارند و قطعا 
با توجه به برنامه هایی که نامزدها ارائه می کنند نمایندگان و اعضای 
مجمع به فردی رای خواهند داد که قادر باشد در راستای اهداف هیئت 
درجهت توسعه مالی و استعداد یابی موفقیت بهتری در دوران تصدی 
خود کسب کند. وی در باره اسامی نامزدهای انتخاباتی هیئت گفت: 
مرتضی  سلطانی،  محمود  هیئت،  فعلی  سرپرست  معماریان  حسین 
نظری،احمدذوقی )بر اساس بخشنامه فدراسیون مبنی بر عدم حضور 
بازنشسته ها در انتخابات هیئت ها وی از حضور در انتخابات انصراف 

داد( کاندیداهای این دوره از هیئت هستند. 
زارعی با اشاره به موفقیت دو ژیمناستیک کار استان و عضویت در 
تیم ملی کشور گفت: محمود ذوقی در رده بزرگساالن و مهران حسنی 
در رده جوانان در رشته ایروبیک ژیمناستیک آزمون های فدراسیون را 
با موفقیت طی کردند و توانستند برای حضور در مسابقات آسیایی که 
مهرماه سال جاری به میزبانی فیلیپین برگزار می شود به عضویت تیم 

ملی کشوردر آیند. این موفقیت حاصل تالش ها و زحمات مربیان این 
رشته می باشد که همین جا از زحمات این عزیزان قدردانی می کنم.

y 8رشته ورزشی از فدراسیون جانباران و معلولین می روند
معاون توسعه اداره کل ورزش و جوانان استان در ادامه این گفت 
و گو از انتقال 8 رشته ورزرشی از هیئت جانبازان و معلوالن خبر داد و 
گفت: براساس تفاهم صورت گرفته شده و نامه فدراسیون ورزش های 
جانبازان و معلولین، 8 رشته ورزشی )تیر و کمان - تنیس روی میز - 
بدمینتون - تنیس باویلچر - تکواندو - قایقرانی - دوچرخه سواری - 
سوارکاری( از ابتدای سال 1398 از این فدراسیون به فدراسیون های 

ملی و تخصصی خود و هیئت های ورزشی در استان ها منتقل شد.
میزبانی  استان  جاری  سال  که  سوال  این  به  پاسخ  در  زارعی   
هر  میزبانی  گفت:  گرفت  خواهد  برعهده  نیز  را  کشوری  مسابقات 
رشته با توجه به ظرفیت های استان ها داده می شود. اما معیار اصلی 

واگذاری میزبانی ها ظرفیت های ورزشی هیئت هاست.

سوژه
مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی:

توسعه ورزش قهرمانی در اولویت است
مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: 
مسائل جوانان از موضوعات کلیدی جامعه است که 
در این راستا ما توسعه خانه جوانان را در دستور کار 

قرار داده ایم.
سرپرست  جعفری،  با  نشست  در  فتاحی  فرزاد 
بیان  به  استانداری  اجتماعی  و  سیاسی  معاونت 
مهم ترین مباحث ورزش و جوانان استان پرداخت و 
در   2020 ستاد  اندازی  راه  ورزش،  حوزه  در  گفت: 
جهت المپیک و پارا المپیک توکیو یکی از مهم ترین 

رویکرد های اداره کل خواهد بود.
از  یکی  نیز  قهرمانی  ورزش  توسعه  افزود:  وی 
استان  ورزش  کل  اداره  های  برنامه  ترین  اصلی 
ویژه  اهمیت  از  بانوان  ورزش  همچنین  بود،  خواهد 
و جایگاه  در مسیر  را  آن  باید  که  برخوردار است  ای 
جوانان  و  ورزش  کل  دهیم.مدیر  قرار  خود  حقیقی 
عنوان  جوانان  حوزه  خصوص  در  رضوی  خراسان 
و  دارد  قرار  کار  در دستور  توسعه خانه جوانان  کرد: 
در  و  در سال جاری  نیز  7 خانه جوان  راستا  این  در 
رسید.فتاحی  خواهد  برداری  بهره  به  دولت  هفته 
اذعان کرد: مسائلی در خصوص بحث قرار داد های 
رفع  که  دارد  وجود  ورزشی  های  هیئت  در  همکاران 
جعفری،  کند.حسن  کمک  اداره  به  می تواند  ها  آن 
استانداری  اجتماعی  و  سیاسی  معاونت  سرپرست 
جوانان  و  ورزش  مسائل  گفت:  نشست  این  در  نیز 
این  و در  و کلیدی جامعه است  از موضوعات اصلی 
راستا بحث نشاط و امید آفرینی را به عنوان یکی از 
مهم ترین مطالبات جامعه دنبال می کنیم.وی افزود: 
ای،  گسترده  ریزی  برنامه  دشمن  جوانان،  حوزه  در 
چه در بحث جنگ نرم و چه در بحث جنگ اقتصادی 
اینکه  رغم  علی  متاسفانه  ولی  است  داده  انجام 
جوانان موضوع اصلی جامعه هستند، در برنامه های 
مسئولین آن طور که باید به آن پرداخته نشده است.

استانداری  اجتماعی  و  سیاسی  معاونت  سرپرست 
که  گذاری  سرمایه  برای  دیگر  عبارت  به  داد:  ادامه 
ریزی  برنامه  اند،  کرده  جوانان  حوزه  در  دشمنان 

مناسب و هزینه کافی نشده است.
جعفری بیان کرد: از دیگر موضوعات پر اهمیت 
اثرگذاری  که  است  مجازی  فضای  بحث  جامعه،  در 
برنامه  باید  و  دارد  خود  مخاطبین  افکار  بر  بسیاری 
ستاد  همکاری  با  خصوص  این  در  مناسبی  ریزی 
ساماندهی امور جوانان، اداره کل ورزش و جوانان و 

سایر دستگاه های مربوطه صورت گیرد.
این مسئله موضوع مهمی است  وی اضافه کرد: 
که باید با همکاری همه دستگاه ها آن را از تهدید به 

فرصت تبدیل کنیم.

به بهانه برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست هیئت ژیمناستیک استان؛
زارعی: هدف ما انتخابات سالم و به دور از حاشیه است  گزارشخبر

زورخانه  ورزش  هیئت  دبیر 
رضوی  خراسان  پهلوانی  و  ای 
در  گلریزان  مراسم  برگزاری  از 

راستای کمک به مردم سیل زده کشور خبرداد.
عباس جلیلیان در این خصوص اظهار کرد: بعد از 
جامعه  اقشار  تمام  جاری  سال  ابتدای  در  اخیر  سیل 
آوری  جمع  و  همدردی   با  بتوانند  تا  کردند  تالش 
کمک  هایی تا حدودی خسارت  های وارد شده را جبران 

کنند.
خراسان  پهلوانی  و  ای  زورخانه  ورزش  هیئت  دبیر 
رضوی تصریح کرد: جامعه ورزشی خراسان رضوی که 
از همان ابتدای واقعه وارد عمل شده بودند از راه های 
جامعه  راستا  همین  در  کردند  کمک   مردم  به  مختلف 

ورزشی اقدام به گلریزان کردند.

خیبر  فاتح  گود  در  مراسم  این  داد:  ادامه  وی 
مشهد و باحضور تمام زورخانه های سطح شهر مشهد، 
ورزشکاران و خیرین این شهر صورت گرفت که در پایان 
مبلغی بالغ بر 700میلیون ریال جمع آوری و مقرر شد 
با هماهنگی اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی 

صرف کمک به مردم سیل زده شود.

ثامن  ورزشی  مجموعه  مدیر 
سالن  گفت:  مشهد  االئمه 
6هزار نفری ثامن یکی از بزرگ ترین 
از  بعد  خوشبختانه  که  است  کشور  شرق  پروژه های 
حدود 5 سال توقف، قرار است با توان شرکت عمرانی 

همیار سازه، وابسته سازمان همیاری به اتمام برسد.
منظوره  چند  سالن  این  افزود:  سالطین  مهدی 
خصوصا  و  استان  ورزش  اساسی  نیاز های  از  یکی 
مشهد است، چراکه اکثر رشته های ورزشی را پوشش 
در  ورزشی  مسابقات  برگزاری  برای  و  داد  خواهد 

سطوح باال بسیار مناسب خواهد بود.
وی تصریح کرد: امیدواریم با تاکید و پیگیری های 
جدی که شخص مدیرکل ورزش و جوانان استان دارد 
رسیدن  ثمر  به  شاهد  باسابقه،  شرکت  این  حضور  و 

این تالش ها و افتتاح آن در زمان تعیین شده باشیم 
تا جامعه ورزش خراسان رضوی از این امکان مناسب 

بهره مند شوند.
گفت:  مشهد  االئمه  ثامن  ورزشی  مجموعه  مدیر 
تکمیل و افتتاح این سالن ورزشی می تواند نوید بخش 
در  استان  لیگی  تیم های  تمامی  برای  خوب  روز های 
نزدیک  آینده  در  و  باشد  ورزشی  مختلف  رشته های 
شاهد برگزاریمسابقات باکیفیت در این سالن ورزشی 

باشیم.

اف. سی. سیدنی در حضور 
مشهدی  مهاجم  دقیقه ای   81
چین   SIPG شانگهای  برابر  خود 
بر 2 رسید.در چارچوب مسابقات هفته  به تساوی 2 
سی.  اف.  تیم  آسیا،  قهرمانان  لیگ   H گروه  چهارم 
دوباره  بازی  دو  از  پس  را  قوچان نژاد  رضا  که  سیدنی 
اختیار  در  نوک  مهاجم  به عنوان  و  ابتدایی  ترکیب  در 
داشت در استادیوم شانگهای به مصاف تیم رده دومی 
شانگهای SIPG چین رفت. یاران گوچی که در دیدار 
 3 بر   3 تساوی  به   SIPG شانگهای  برابر  اخیرشان 
از  امتیاز  شانگهای  در  نمی خواستند  بودند،  رسیده 
دست دهند، برای جبران نتیجه تالش کردند و موفق 
شدند بازی 2 بریک باخته را در دقیقه 63 توسط آدام 
تالش  مسابقه  ادامه  بکشانند.در  تساوی  به  لی فاندر 

دو تیم برای زدن گل سوم نتیجه ای به همراه نداشت 
سیدنی  سی.  اف.  و  چین   SIPG شانگهای  جدال  تا 
استرالیا که در دیدار رفت با تساوی 3 بر 3 پایان یافته 
بود، امروز هم با تساوی ُپر گل 2 بر 2 خاتمه پیدا کند.
سیدنی  سی.  اف.  ایرانی  مهاجم  قوچان نژاد،  رضا 
استرالیا که در سه دیدار اخیرشان در لیگ قهرمانان 
آسیا دو بار در ترکیب حضور داشته و یک بار به عنوان 
یار جانشین به میدان رفته بود، امروز هم 81 دقیقه در 
زمین حضور داشت.اف. سی. سیدنی استرالیا با این 
تساوی 3 امتیازی شد و همچنان در قعر جدول گروه 
تیم های  گروه  این  در  ماند؛  آسیا  قهرمانان  لیگ   H
شانگهای  امتیاز،   8 با  جنوبی  کره  هیوندای  اولسان 
SIPG با 5 امتیاز و کاوازاکی فرونتال ژاپن با 4 امتیاز 

در رده های اول تا سوم جدول هستند.

 گلریزان جامعه ورزشی خراسان رضوی برای کمک به سیل زدگان
 

حسرت پیروزی یاران قوچان نژاد در آسیاتکمیل سالن ۶ هزار نفری ثامن  نیاز اساسی ورزش استان است

درخشش دختران سنگ نورد استان در 
مسابقات کشوری

خراسان  بینا  کم  و  نابینا  نورد  سنگ  دختران 
رضوی رتبه های اول تا سوم مسابقات قهرمانی کشور 

در دسته خود را کسب کردند.
قهرمانی  نوردی  سنگ  مسابقات  دوره  ششمین 
ایران، در بخش نابینایان و کم بینایان با معرفی نفرات 
برتر رشته و کالس های مختلف، در 2 بخش زنان و 

مردان به پایان رسید.
 8 زنان  بخش  در  و  ها  رقابت  از  دوره  این  در 
شرکت کننده از 6 استان و در 4 کالس بندی حضور 
شرکت   18 نیز  مردان  بخش  در  همچنین  داشتند، 
کننده از 11 استان و در 3 کالس بندی معلولین در 

مجموعه شیرودی تهران شرکت کردند.
در این دوره از مسابقات در دسته B1 و B3، مبینا 
فاطمی از استان خراسان رضوی قهرمان شد، فاطمه 
عرب  سارا  و  یافت  دست  دومی  عنوان  به  رادمنش 
خود  دسته  در  نیز  خراسانی،  نورد  دیگرسنگ  زاده، 

موفق به کسب عنوان سومی مسابقات شد.
که  کشور  سطح  در  مدرسه  اولین  است؛  گفتنی 
به سالن و دیوار سنگ نوردی مجهز است، در مشهد 
دیواره  و  سالن  خیرین  همت  به  که  می کند  فعالیت 
سنگ نوردی در مدرسه احداث شده و دانش آموزان 
نابینا و کم بینا در آن به سنگ نوردی مشغول هستند.

اعزام بانوی فوتبالیست خراسانی به 
مسابقات قهرمانی آسیا

هلیا پیل تن بانوی فوتبالیست خراسانی به تیم ملی 
جهت اعزام به رقابت های قهرمانی زیر 19 سال آسیا 
دعوت شد.کتایون خسرویار سرمربی تیم ملی جوانان، 
رقابت های  دوم  دور  به  اعزامی  بازیکن   23 اسامی 
قهرمانی زیر 19 سال آسیا را اعالم کرد که در این بین 
نام هلیا پیل تن از خراسان رضوی نیز در این لیست 
دیده می شود.دور دوم مسابقات قهرمانی زیر 19 سال 
دختران آسیا از 6 اردیبهشت ماه آغاز می شود و تیم ملی 
فوتبال جوانان بانوان کشورمان در گروه B با تیم های 
کره جنوبی، ویتنام و لبنان هم گروه است.گفتنی است؛ 
ایران در اولین دیدار خود جمعه 6 اردیبهشت به مصاف 

ویتنام خواهد رفت.

خبر

بیان  با  و  خود  تشخیص  با  تفتیان«  »حسن 
متر   100 دوی  فینال  در  حضور  از  مصدومیت 

قهرمانی آسیا انصراف داد.
و  دو  مسابقات  دوره  سومین  و  بیست  ادامه  در 
تیم  نماینده  تفتیان  حسن  آسیا،  قهرمانی  میدانی 
به  که  متر   100 ماده  در  ایران  میدانی  و  دو  ملی 
دورنهایی راه یافته بود، بنا به اظهاراتش پس از پایان 
ناحیه همسترینگ  از  نهایی  نیمه  مسابقه در مرحله 
دچار مصدومیت شده و به دلیل فاصله کم زمانی تا 
شد  برگزار  ماه  اردیبهشت   2 دوشنبه  که  نهایی  دور 
برای جلوگیری از شدت مصدومیت از حضور در دور 

نهایی رقابت 100 متر انصراف داد.
است  کرده  اعالم  دوومیدانی  فدراسیون 
مصدومیت دونده سرعتی کشورمان پس از بازگشت 
مورد  پزشکی  کمیته  سوی  از  کشور  به  ملی  تیم 

پیگیری قرار خواهد گرفت.
پزشکی  کمیته  مسئول  اردیبهشت،  اشکان 
فدراسیون دوومیدانی گفت: با توجه به فاصله زمانی 
نبود که  فینال، صالح  و  نهایی  نیمه  بین مرحله  کم 

تفتیان به دویدن ادامه دهد.
و  پزشکی  کمیته  مسئول  اردیبهشت،  اشکان 

خصوص  در  میدانی  و  دو  فدراسیون  دوپینگ  ضد 
قهرمانی  مسابقات  در  تفتیان  حسن  مصدومیت 
آسیا اظهار داشت: تفتیان در مرحله نیمه نهایی دو 
پایانی، دچار  مترهای  در  و  آسیا  قهرمانی  متر   100

کشیدگی در ناحیه عضالت همسترینگ شد.

یک  )حدود  کم  فاصله  به  توجه  با  داد:  ادامه  او 
ساعت و نیم( بین مرحله نیمه نهایی و فینال، صالح 
نبود که وی به دویدن ادامه دهد تا آسیب دیدگی او 

بدتر نشود.
مسئول کمیته پزشکی فدراسیون دو و میدانی در 

تهران  در  ایران  ومیدانی  دو  پوش  ملی  گفت:  پایان 
مورد درمان تخصصی قرار خواهد گرفت.

خراسانی  ملی پوش  اتفاقات  این  از  پس  اما 
غیبتش  به  مربوط  حواشی  به  کشورمان  دوومیدانی 
در فینال دوی 100 متر قهرمانی آسیا واکنش نشان 

داد.
صفحه اش  در  پستی  انتشار  با  تفتیان 
داد.  نشان  واکنش  اخیر  اتفاقات  به  اجتماعی اش 
وی در این باره نوشت: »در ماه گذشته با ثبت رکورد 
آسیا  قهرمانی  مسابقات  در  حضور  آماده   10:09
شدم اما مدال طال با رکورد 10:10 به دونده ژاپنی 
جدایی  جزیی  موفقیت  مانند  مصدومیت  رسید. 
به  دیشب  متاسفانه  است.  حرفه ای  ورزش  ناپذیر 
خاطر آسیب دیدگی از ناحیه پشت ران نتوانستم در 

فینال مسابقه بدوم. شب سختی بود ...
اما  بزرگیه،  افتخار  آسیا  طالی  مدال  تکرار  قطعًا 

هدف من بزرگتره ...
هدف هام  برای  قطعًا  و  دارم  ایمان  راهم  به  من 
بیشتر از گذشته تالش می کنم و به یاری خدا رکورد و 

مدالی را که آرزویش را دارم، می گیرم. ...
این نیز بگذرد اما من همچنان هستم...«

دونده خراسانی: به راهم ایمان دارم

 مصدومیت تفتیان قبل از فینال دوومیدانی قهرمانی آسیا

فقط  گفت:  خودرو  شهر  پدیده  باشگاه  سخنگوی 
به  )ع(  رضا  امام  ورزشگاه  هواداران  جایگاه  از  درصد   10

هواداران تیم فوتبال استقالل اختصاص پیدا می کند.
های  تیم  شنبه  روز  دیدار  درباره  بخش  طاری  جواد 
پدیده شهر خودرو و استقالل اظهار داشت: با هماهنگی 
 10 تنها  گرفته  شکل  ریزی  برنامه  و  شده  انجام  های 
استقالل  تیم  هواداران  به  رضا)ع(  امام  ورزشگاه  از  درصد 
اختصاص پیدا می کند و بقیه سکوهای ورزشگاه در اختیار 

هواداران تیم پدیده شهر خودرو خواهد بود.
با  رابطه  در  استانی  و  شهری  مدیران  از  تقدیر  با  وی 
حمایت از تیم پدیده شهر خودرو گفت: با موافقت کالیی 
هواداران  برای  قرمز  کاور  هزار   20 تعداد  مشهد  شهردار 
ورود  با  همزمان  که  است  شده  تهیه  خودرو  شهر  پدیده 
گرفت.همچنین  خواهد  قرار  ها  آن  اختیار  در  هواداران 
و  امام رضا)ع(  با عنایت  آسیا  تا  از مشهد  ایجاد کمپین  با 
بین  در  خاصی  نشاط  و  شور  مشهدی  هواداران  استقبال 
مردم برای حمایت از نماینده مشهد در لیگ برتر برای این 

بازی ایجاد شده است.
این  فروشی  بلیت  خصوص  در  همچنین  بخش  طاری 
پدیده  تیم های  دیدار  فروشی  بلیت  کرد:  تصریح  مسابقه 
و  بیست  هفته  از  تهران  استقالل  و  خراسان  شهرخودرو 
هفتم لیگ برتر فوتبال ایران )جام خلیج فارس(، از ساعت 
12 روز شنبه مورخ 7 اردیبهشت ماه 1398 در سه محل 

آغاز خواهد شد.
مدیر رسانه ای باشگاه پدیده افزود: بلیت فروشی این 
بازی در دو رنگ آبی و قرمز ودر سه نقطه شهر مشهد انجام 
شهر  پدیده  تیم  هواداران  اساس  این  بر  که  شد  خواهد 
خودرو می توانند بلیت های خود را از دو نقطه سالن شهید 

بهشتی و مجموعه ورزشی کارگران واقع در میدان فردوسی 
می  استقالل  تیم  هواداران  همچنین  نمایند.  خریداری 
تهیه  تختی  ورزشی  مجموعه  از  را  خود  های  بلیت  توانند 

کنند. 
از  امام رضا)ع(،  وی اظهار داشت: درب های ورزشگاه 
ساعت 17 به روی تماشاگران این مسابقه باز خواهد شد؛ 
محترم  تماشاگران  ورزشگاه،  مکانی  موقعیت  به  باتوجه 
جهت جلوگیری از ایجاد ترافیک، حتی االمکان از وسایل 
نمایند. استفاده  ذهاب  و  ایاب  منظور  به  عمومی  نقلیه 

ضمنًا 120 دستگاه اتوبوس جهت بازگشت تماشاگران این 
مسابقه، در نظر گرفته شده است.

درخواست  با  خودرو  شهر  پدیده  باشگاه  سخنگوی 
برای  خودرو  شهر  پدیده  تیم  گفت:  مشهدی  هواداران  از 
و  دارد  نیاز  بازی  این  در  پیروزی  به  آسیایی  کسب سهمیه 
بر همین اساس از هواداران مشهدی تقاضا داریم تا زودتر 
در ورزشگاه حضور پیدا کنند، تا در صورت تکمیل ظرفیت 
خود  حضور  با  و  نمانند  ورزشگاه  درهای  پشت  ورزشگاه 

انگیزه ای مضاعف به بازیکنان تیم منتقل نمایند.

میدان

اختصاص ۱۰ درصد ورزشگاه امام رضا)ع( به هواداران استقالل

مدافع پدیده شهرخودرو:

چیزی از بزرگان فوتبال ایران کم نداریم
گفت:  شهرخودرو  پدیده  فوتبال  تیم  مدافع 
مقابل استقالل کار سختی داریم اما تمام تالش مان 
را برای کسب سهمیه آسیایی در 4 بازی آتی به کار 
آتی  دیدار  خصوص  در  مرادمند  می بندیم.حسین 
تیم پدیده شهرخودرو در برابر استقالل تهران اظهار 
برنامه ریزی  با  تمرینات  و  داریم  کرد: شرایط خوبی 
نیم فصل  همچون  امیدوارم  می رود،  پیش  کادرفنی 
نخست که توانستیم استقالل را در ورزشگاه آزادی 
دیدار  در  کنیم،  زمین گیر  هوادارانش،  کنار  در  و 
راه  کنیم.  عمل  موفق  نیز  تیم  این  مقابل  خانگی 
بزرگی را شروع کرده ایم و امیدوارم بتوانیم با کسب 
خود  بزرگ  هدف  به  آتی  بازی   4 در  مطلوب  نتایج 

دست یابیم.
y هیچکس فکر نمی کرد پدیده چنین نتایجی بگیرد

تصریح  شهرخودرو  پدیده  فوتبال  تیم  مدافع 
و  سایپا  سپاهان،  استقالل،  مقابل  ما  هدف  کرد: 
سهمیه  کسب  و  پیروزی  شک  بدون  ماشین سازی، 
نمی کرد  فکر  هیچکس  فصل  ابتدای  در  است. 

یکی  نتایجی،  چنین  با  بتواند  شهرخودرو  پدیده 
همدلی  با  اما  باشد،  سهمیه  کسب  شانس های  از 
چند  در  کردیم.  صرف  را  خواستن  فعل  اتحاد،  و 
سال حضورم در لیگ برتر و باشگاه پدیده، هیچگاه 
امسال  اما  نیافته بودیم،  دست  موفقیتی  چنین  به 
تیم  وقف  را  خود  کادرفنی،  و  بازیکنان  تک تک 
بخورد. رقم  خراسان  برای  نتایج  بهترین  تا  کردند 

خوب  هواداران  از  باید  کرد:  خاطرنشان  مرادمند 
خراسان  فوتبال دوست  مردم  و  شهرخودرو  پدیده 
تشکر کنم، زیرا این فصل با وجود همه مشکالت و 
نیم فصل نخست وجود داشت،  سختی هایی که در 
یار  و  بودند  کنارمان  خانگی  دیدارهای  تمامی  در 
دوازدهم واقعی برای فوتبال خراسان بودند. مطمئنم 
و  خواهندبود  کنارمان  نیز  آتی  خانگی  بازی   2 در 

دیگر شرایطی که پیش از این در دیدارهای خانگی 
سکوها  روی  سرخابی ها  مقابل  مشهدی،  تیم های 

رقم می خورد، اتفاق نمی افتد.
y برای کسب سهمیه آسیایی تالش می کنیم

شکر  را  خدا  هم  جا  همین  تا  کرد:  تصریح  وی 
می کنم که توانستیم قلب مردم را شاد کنیم و ثابت 
کنیم که اگر امکانات و همدلی باشد، بهترین نتایج 
کم  ایران  فوتبال  بزرگان  از  چیزی  و  می گیریم  را 
نداریم. انشا... در ادامه راه نیز با حضور هواداران، 
حمایت حمیداوی که ناجی تیم شده و البته تالش 
بازیکنان و دانش کادرفنی، سهمیه آسیایی را کسب 
خصوص  در  شهرخودرو  پدیده  می کنیم.مدافع 
نماینده  با  مصاف  در  غایبانش  و  استقالل  شرایط 
با  که  دارد  بازیکن  آنقدر  استقالل  گفت:  خراسان 
غیبت چند بازیکن هم، از قدرتش کاسته نمی شود. 
حریف  ابدا  و  داریم  سختی  کار  تیم  این  مقابل 
پرقدرت خود را به واسطه غیبت چند بازیکن دست 

کم نمی گیریم.
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 پرونده عیسی شریفی در دادگاه نظامی 
در دست بررسی است

غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در 
آخرین  خصوص  در  ایلنا  خبرنگار  سوال  به  پاسخ 
وضعیت پرونده واگذاری امالک شهرداری و تخلفات 
عیسی  پرونده  همچنین  و  تهران  وقت  شهرداری 
شریفی، معاون محمدباقر قالیباف گفت: در خصوص 
اموال شهرداری توضیحات کافی در جلسات پیشین 
سخنگویی داده شده است. وی ادامه داد: پرونده 
آقای عیسی شریفی در دادسرای نظامی و سازمان 
قضایی نیرو های مسلح در حال بررسی بوده و هنوز 
به نتیجه نرسیده است. سخنگوی دستگاه قضا در 
تهران  شهردار  اسبق  معاون  دستگیری  خصوص 

گفت: متاسفانه در حال حاضر حضور ذهن ندارم.
 فائو احتمال عمدی بودن حمله ملخ ها را 

بررسی می کند
محمدرضا درگاهی، رئیس سازمان حفظ نباتات با 
بیان اینکه فائو با اعزام نماینده خود به ایران احتمال 
عمدی بودن حمله ملخ ها به ایران را بررسی می کند 
گذشته  سال های  در  همسایه  کشور های  گفت: 
مهاجم  ملخ های  با  مبارزه  برای  بیشتری  همکاری 

داشته اند.
 فالحت پیشه: هرگز فروش نفت ایران به 
کمتر از یک میلیون بشکه در روز نمی رسد

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
مجلس تاکید کرد که هیچ گاه فروش نفت ایران به 
رسید.  نخواهد  روز  در  بشکه  میلیون  یک  از  کمتر 
حشمت ا... فالحت پیشه در مطلبی در صفحه توئیتر 
مناسبات  را  ایران  نفت  فروش  »کف  نوشت:  خود 
دوجانبه تعیین می کند نه بلوف های سیاسی ترامپ و 
پمپئو. هیچگاه فروش نفت ما به کمتر از یک میلیون 
در  سفید  کاخ  امروز  رسید.«  نخواهد  روز  در  بشکه 
بیانیه ای اعالم کرد که معافیت برای خرید نفت ایران 

برای هشت کشور را تمدید نخواهد کرد.
 مردم از حجم خرید های خود کم کنند

در  بروجرد  مردم  نماینده  بروجردی،  عالءالدین 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در حال حاضر 
قیمت مواد غذایی حتی در مغازه های یک خیابان 
نیز با یکدیگر متفاوت است، افزود: برای جلوگیری از 
افزایش قیمت مواد غذایی در ایام خاص باید نظارت 
دستگاه های نظارتی تشدید شود. مردم باید در برابر 
افزایش قیمت ها مقاومت کنند این در حالی است 
که با گرانی اقالم خوراکی به جای اینکه حجم خرید 

کاهش پیدا کند و مردم از حضور در بازار خودداری 
کنند استقبال بیشتری از خرید صورت می گیرد و 

تمایل آن ها برای خرید افزایش پیدا می کند.
با »شخص رهبری« درباره  باید   روحانی 

شرط اصالح طلبان گفتگو کند
عبدا... ناصری در گفت: وگو با سایت »آزادی« درباره 
ماجرای شرکت مشروط اصالح طلبان در انتخابات 
و در پاسخ به این سوال که »مخاطب اصالح طلبان 
در این شرط مشخصا کیست؟« گفت: من معتقدم 
توجه  با  و  که در چهلمین سال جمهوری اسالمی 
افزایش رای مردم نسبت  و  به همه فراز و نشیب ها 
میزان  و کاهش جدی  نظام سیاسی  ناکارآمدی  به 
اعتماد در سطح گسترده جامعه نسبت به جمهوری 
اسالمی حداقل شرطی که اصالح طلبان باید برای 
کل حاکمیت بگذارند، همین است.اصالح طلبان 
بر این باور هستند که تصمیم گیری های غیرقانونی 
از  اصالحات  سیاسی  جریان  درباره  غیرحقوقی  و 
سوی یک نهاد خاص یا 6 فقیه عادی شورای نگهبان 
گرفته نمی شود. این تصمیمات در راس هرم سیاسی 
نظامی،  نهاد های  از  اعم  تاثیرگذار  تشکل های  و 
امنیتی، سیاسی و حقوقی گرفته می شود لذا باید 
این شرط را با صدای بلند گفت و کل نظام حاکمیتی 
کشور را مخاطب قرار داد؛ و همچنین در ادامه گفت: 
معنای این شرط این است که حتی روحانی و دولت 
او و به طور خاص وزارت کشور مجری انتخابات نیز 
باید برای تحقق این شرط تالش کنند. آقای روحانی 
به عنوان نفر دوم نظام سیاسی باید با شخص رهبری 
و شورای نگهبان و نهاد های پشت پرده آن در این باره 

وارد گفتگو شود.
 انتقاد رجا نیوز از یادداشت قالیباف

عنوان  تحت  یادداشتی  در  قالیباف  محمدباقر 
»ض���رورت روزآم���دس���ازی ش��ی��وه ه��ای م��ب��ارزه با 
پذیرفتن  فعلی،  شرایط  »در  نوشت  سلطه«  نظام 
توصیه های FATF، قطعا به ضرر ماست، اما پاسخ 
و  امروز  ملی  منافع  »نه«،  یا  »بله«  صریح  و  سریع 
از  انتقاد  در  نمی کند.«رجانیوز  تأمین  را  ما  فردای 
رنج  محتوا  فقر  از  قالیباف  »یادداشت  نوشت:  این 
در  نیز  مشخصی  مبنای  که  مطلبی  در  او  می برد. 
را   FATF از  ایران  کنار کشیدن  نمی شود  دیده  آن 
می کند  معرفی  جدید  سازوکار های  شناختن  مانع 
شده  خواسته  لوایح  با  نکردن  مخالفت  حالیکه  در 
از جانب FATF خود نشان از نشناختن این گروه 
خطرناک ساخته شده توسط نظام سلطه و در راس 

آن آمریکا، انگلیس و صهیونیست هاست«.
رهبری  عفو  مشمول  زندانی  هزار  صد    

شدند
به صد  قریب  کرد:  اظهار  اسماعیلی   غالمحسین 
هزار نفر از زندانیان مشمول عفو مقام معظم رهبری 
آزاد  زن��دان  از  نفر  هزار   60 حدود  که  گرفتند  قرار 
شدند و حدود 40 هزار نفر نیز تخفیف و تقلیل در 
محکومیتشان صورت گرفت. در پایان سال 1397 بر 
مبنای مأموریت و مسئولیت دادگاه انتظامی قضات 
به منظور تشویق و تقدیر از قضات کارآمد و شایسته 
و از ناحیه دادسرای انتظامی قضات، تعداد 6 هزار و 
409 نفر از همکاران قضائی و اجرایی که حائز شرایط 
شناخته شده بودند در فروردین ماه 9۸ مورد تقدیر 

قرار گرفتند.
به  پارس  کهن  تمدن  وارث��ان  ظریف:   

توصیه خارجی ها تکیه نمی کنند
که  کشورمان  امورخارجه  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
برای گرامیداشت روز بین المللی چند جانبه گرایی و 
دیپلماسی برای صلح به نیویورک سفر کرده است، در 
صفحه توئیتر خود نوشت: تشدید تروریسم اقتصادی 
رژیم  و ترس  ایرانی ها نشان دهنده استیصال  علیه 
آمریکا و شرکای جرم منطقه ای آن است. خبر واقعی 
آقای ترامپ؛ میراث داران تمدن کهن ایرانی راهبرد 
خود را بر اساس "راهنمایی" خارجی ها --چه رسد 
به آمریکایی ها-- تعیین نمی کنند. وی در این پیام به 
توئیت روز گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
اشاره کرده است که ساعاتی پس از اعالم تصمیمش 
برای توقف اعطای معافیت های تحریمی به خریداران 
امورخارجه  )وزیر  کری  جان  که  نوشت  ایران  نفت 
پیشین آمریکا( و کسانی که به او کمک کردند تا آمریکا 
به سمت توافق هسته ای بسیار بد با ایران سوق یابد، 

توصیه های بدی به ایران ارائه می کنند.
 کره زمین 23 میلیون زن کم دارد

فرهنگ  غلبه  شده،  انجام  پژوهش  یک  اساس  بر 
پسردوستی در بسیاری از مناطق پر جمعیت جهان 
باعث کمبود جنس مونث شده است. راشاتودی خبر 
داد رواج فرهنگ پسردوستی در کشور هایی همچون 
چین و هند در کنار فشار مسئوالن این کشور ها برای 
میانگین  افزایش  باعث  فرزندآوری  کردن  محدود 
سقط جنین های دختر در این کشور ها شده تا امروز 
با رقم فاجعه بار کمبود 23.1 میلیون دختر در جهان 
مواجه شویم. براساس این گزارش، 10.6 میلیون نفر 

از این کمبود به دلیل سقط جنین های صورت گرفته 
در هند و 11.9 میلیون نیز در چین به وجود آمده 
است. نتایج این پژوهش که طی پنچ سال توسط یک 
موسسه سنگاپوری انجام گرفت، حاصل جمع آوری 
اطالعات از 202 کشور جهان از جمله کشور هایی 
است که جوامع آن در برهه ای از تاریخ پسران را به 
نتیجه گیری های  در  می دادند.  ترجیح  دختران 
پژوهش هم تاکید شده ادامه این روند باعث شده 
 100 به   11۸ امروز  مؤنث  به  مذکر  جنس  نسبت 
شود، به این معنی که از هر 200 نوزاد به دنیا آمده، 
این در حالی است  ترجیحا 105 نوزاد پسر است، 
که تنها جزئی از جهان بشریت که قادر است نسل 
جدیدی از انسان ها را ایجاد کند، زنان زیر 45 سال 

هستند و تعداد آن ها به تدریج رو به کاهش است
 چه کسانی بیشترین حقوق را می گیرند؟

بر اساس تازه ترین نظرسنجی از حدود 40 هزار نفر 
سال 1397  در  تهران  استان  تمام وقت  شاغالن  از 
و  تومان  میلیون   2.۸ کارشناسان،  درآمد  متوسط 
افراد  است.  بوده  تومان  میلیون  ارشد 6.2  مدیران 
را  حقوق  بیشترین  بازرگانی  شرکت های  در  شاغل 
دریافت می کنند و سطح تحصیالت افراد در بخش 
دولتی تأثیر بیشتری بر دستمزد آن ها در مقایسه با 

بخش خصوصی دارد. /ایرنا
 درخواست استیضاح ترامپ

سی ان ان نوشت: سناتور دموکرات " کاماال هریس" 
انتخابات  برای  دموکرات  حزب  نامزد های  از  یکی 
ریاست جمهوری 2020 آمریکا خواستار استیضاح 
ترامپ از سوی کنگره آمریکا به خاطر کارشکنی های 
دخالت   " جنجالی  پرونده  از  تحقیقات  روند  در  او 
روسیه در روند انتخابات 2016" آمریکا شد. او دیروز 
در مصاحبه ای با شبکه خبری "سی ان ان" گفت:" 
پرونده  در  عدالت  اج��رای  روند  او  دولت  و  ترامپ 
معتقدم  من  کردند..  سد  را  مولر  بازرس  تحقیقات 
کنگره آمریکا باید برای استیضاح ترامپ وارد عمل 
شود. " گفتنی است هفته پیش نیز سناتور دموکرات " 
الیزابت وارن" یکی دیگر از نامزد های حزب دموکرات 
در  آمریکا  جمهوری 2020  ریاست  انتخابات  برای 
سخنانی خواستار استیضاح ترامپ از سوی کنگره 
به بهانه انتشار نتایج تحقیقات "رابرت مولر" درباره 

دخالت روسیه در انتخابات آمریکا شده بود.
هالل  و  سپاه  شکایت  با  قاسمی  سعید   

احمر احضار شد
در  قضائیه  قوه  سخنگوی  اسماعیلی  غالمحسین 

حاشیه برگزاری نخستین نشست رسانه ای خود که 
بعد از ظهر امروز برگزار شد، در پاسخ به این سوال 
یا  سپاه  قاسمی  سعید  اظهارات  با  رابطه  در  آیا  که 
هالل احمر شکایت کردند؟ گفت: هر دو علیه ایشان 
شده  ارج��اع  بازپرس  به  شکایت  و  کردند  شکایت 
است. ایشان احضار شده و تحقیقات بدون اغماض 

انجام می شود. / مهر
 چرا هاشمی رفسنجانی از سپاه در عرصه 

سازندگی استفاده کرد؟
غالمعلی رجایی، مشاور آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
در پاسخ به برخی انتقاد ها به رئیس دولت سازندگی 
اقتصادی  عرصه  در  سپاه  حضور  مسبب  را  او  که 
می دانند: وقتی آقای هاشمی این ایده را مطرح کرد 
که سپاه به دلیل جنگ و تقویت بنیه نظامی اش از 
بودجه باالیی برخوردار بود و امکانات خوبی داشت 
که آن را در جنگ به کار گرفته بود. اما دیگر جنگ 
می شد.  استفاده  امکانات  این  از  باید  و  شده  تمام 
کشور بعد از جنگ برای بازسازی به پول و امکانات 
باید  برای پول  و  تقریبًا خالی  نیاز داشت. خزانه ما 
هم  بدهی  می کردیم.  استقراض  کشور ها  بقیه  از 
آیت ا...  بنابراین  بود؛  سنگین  بازسازی  و  داشتیم 
هاشمی تصمیم گرفت از امکانات کشور که نزد سپاه 

بود استفاده کند/ ایرنا
 پاسخ مطهری به ادعای یک نماینده

با رد اظهارات  نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
نمایندگان  از  ک��دام  هیچ  که  گفت  ای��ذه  نماینده 
خوزستان جذب وزارت نفت نشدند. علی مطهری 
در جلسه علنی بعد از ظهر امروز )سه شنبه( پس از 
ایذه، گفت:  نماینده  ا... خادمی  اظهارات هدایت 
تعدادی از نمایندگان خوزستان گفتند آقای خادمی 
تعداد  گفته  نفت  وزیر  از  سوالش  طرح  جریان  در 
از نمایندگان خوزستان در دوره دهم جذب  زیادی 
وزارت نفت شدند. وی افزود: این نمایندگان اعتراض 
نفت  وزارت  جذب  کدام  هیچ  که  گفتند  و  کردند 
نشده و کارمند این وزارتخانه نیستند. بهتر بود آقای 
خادمی هم این حرف را نمی زد چرا که این حرف 

کنایه به مجلس و نمایندگان است.
با  دانشجو  چند  جالب  مواجه  ماجرای    

سردار سالمی
انقالب  نیمه شعبان در طی حکم رهبر معظم  روز 
درج��ه  دری��اف��ت  ضمن  سالمی  حسین  س���ردار 
پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  عنوان  به  سرلشکری 
معرفی شد. از جمله ویژگی های وی که در پیش از 

مقابل  در  صالبتی  با  و  روشن  محکم،  مواضع  این 
دشمن گرفته بود، دانشگاهی بودنش بود. حسین 
این  در  دفاعی  امنیتی  حوزه  آزاد  خبرنگار  دلیریان 
یک  در  دیدم،  را  او  که  بار  اولین  نوشت،  خصوص 
با او مصاحبه کنم  دانشگاه نظامی بود میخواستم 
کردند  صدایش  استاد،  نام  با  دانشجو  تعدادی  که 
او  از   ... پ��روژه  و غریبی درب��اره  و س��واالت عجیب 
از  داد؛  جواب  را  سواالت  کامل  آرامش  با  پرسیدند 
تسلط باالیش به موضوع انصافا کیف کردم؛ او حاال 

ف. سپاه است.
لغو  درباره  رئیس جمهور  دفتر  توضیح    

برنامه های روحانی
ریاست  برنامه  در  کردستان  استان  در  حضور 
جمهوری قرار دارد، اما فعال زمانی برای آن قطعی 
نشده است. در خصوص مراسم افتتاحیه نمایشگاه 
نشده  اعالم  قطعی  برنامه ای  چه  اگر  نیز  کتاب 
بود، اما رئیس جمهور همزمان برنامه مهم دیگری 
سفر  لغو  دلیل  هم  کردستان  استاندار  داشتند. 
درجه ای   ۸ کاهش  را  کردستان  به  رئیس جمهور 
آگاه در  اعالم کرد. یک منبع  استان  دمای هوای 
بر  مبنی  منتشره  اخبار  مورد  در  فارس،  با  گفتگو 
نمایشگاه  افتتاحیه  در  جمهور  رئیس  حضور  عدم 
حضور  هرگونه  گفت:  کردستان  استان  و  کتاب 
ریاست جمهوری در هر برنامه ای تنها از سوی دفتر 
حضور  داد:  ادامه  وی  شد.  خواهد  منتشر  ایشان 
ریاست جمهوری  برنامه  در  کردستان  استان  در 
نشده  قطعی  آن  برای  زمانی  فعال  اما  دارد،  قرار 
نمایشگاه  افتتاحیه  مراسم  خصوص  در  اس��ت. 
نشده  اعالم  قطعی  برنامه ای  چه  اگر  نیز  کتاب 
بود، اما رئیس جمهور همزمان برنامه مهم دیگری 
داشتند.در همین رابطه استاندار کردستان اظهار 
داشت: طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار بود 
به  رئیس جمهور  اردیبهشت  چهارم  چهارشنبه  روز 
همراه هیئت همراه به استان کردستان سفر کند، 
با توجه به شرایط بد آب و هوایی این سفر لغو  اما 
اعالم  و  پیش بینی  براساس  اف��زود:  شد.مرادنیا 
در  را  درجه   ۸ الی   4 دمای  کاهش  هواشناسی، 
استان شاهد خواهیم بود به همین دلیل به منظور 
رئیس  از  استقبال  زم��ان  در  م��ردم  حال  مراعات 
جمهور این سفر لغو شد و به زمان دیگری موکول 
کردستان  م��ردم  از  عذرخواهی  ضمن  وی  شد. 
گفت: امیدواریم در آینده ای نزدیک مقدمات سفر 

رئیس جمهور به کردستان فراهم شود.

میز خبر
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1/512 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )8365( 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند  و  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  نامه  آئین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیئت   139760306005008365 شماره  رأی  برابر  رسمی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
سید مجتبی حسینی فرزند سید یحی به شماره شناسنامه 2387 صادره از تحت جلگه در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 128/83 متر مربع از پالک شماره 33 فرعی از 9 اصلی واقع در اراضی ده کالغ بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور 
خریداری از مالک رسمی آقای محمد رضا منصوری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 1398/01/20 تاریخ انتشار 

نوبت دوم 1398/02/04   
علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

**************************************
2/512اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه  

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

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیئت   1397/11/23-13976030006001366 شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  حیدریه   تربت  از  صادره   816 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  مجتهدی  احمدرضا  اقای 
مزروعی به مساحت 53017 مترمربع )پنجاه و سه هزار و هفده مترمربع(قسمتی از پالک 57 فرعی واقع دراراضی آبرود 
پالک 145-اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه از محل مالکیت مشاعی متقاضی 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 . تاریخ انتشارنوبت 

اول:1398/1/19 ، نوبت دوم :98/2/4 
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه-محمد کاظم باقرزاده

***************************************
3/512اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  زبرخان
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
برابر رای شماره 13986030600100002 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
کالسه  رونده  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زبرخان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد 
زمین  قطعه  یک  در  قدمگاه  از  صادره   2 شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  قنبری  موسی  اقای   139711440600100052
از  خریداری  زبرخان   14 بخش  احمدآباد  در  واقع  اصلی   11 پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   91791 مساحت  به  مزروعی 
مالک رسمی آقای علی قنبری فرزند جهانگیر 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 
وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست   ، اعتراض 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 98/1/20 ، نوبت دوم : 98/2/4
رئیس ثبت اسنادوامالک زبرخان – سید حسین پور موسوی

************************************
512/4 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  تایباد
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 139760306015009575- 1397/12/13 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
اقای  مالکانه بالمعارض متقاضی  تایباد تصرفات  ثبتی حوزه ثبت ملک  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  وساختمانهای 
حبیب اله غفوری فرزند عبداله بشماره شناسنامه 1602 صادره از تایباد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 114/96 
مترمربع پالک 604 فرعی از 250 اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد خریداری از محل قسمتی از مالکیت شیر 
احمد حسنی و قسمتی از پالک 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 . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/1/20، نوبت دوم: 1398/2/4
رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد- غالمرضا آقازاده

5/512 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  تایباد

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیئت   1397/12/13  -139760306015009577 شماره  برابررای 
اقای خلیل  تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
غفوری آبقه ئی فرزند عبداله بشماره شناسنامه 2474 صادره از تایباد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 258/48 مترمربع 
محمد  شیر  مالکیت  از  قسمتی  محل  از  خریداری  تایباد  شهرستان  مشهد   14 بخش  در  واقع  اصلی   250 از  فرعی   594 پالک 
مردانشاهی و قسمتی از پالک محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود 
به  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی 
مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 
رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/1/20، نوبت دوم: 1398/2/4
رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد- غالمرضا آقازاده

************************************
6/512  اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  تایباد
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
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیئت   1397/11/30  -139760306015009512 شماره  برابررای 
اقای فیض  بالمعارض متقاضی  مالکانه  تایباد تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  وساختمانهای 
محمد گلبائی فرزند گل محمد بشماره شناسنامه 11 صادره از تایباد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 303/54 مترمربع 
پالک 600 فرعی از 250 اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد خریداری از محل قسمتی از مالکیت غالمرضا قادری 
درصورتی  شود  می  روزآگهی   15 فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  منظوراطالع  به  لذا  است  محرزگردیده  پالک  از  قسمتی  و 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد 

شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/1/20، نوبت دوم: 1398/2/4
رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد- غالمرضا آقازاده

************************************
7/512 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  تایباد
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
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیئت   1397/12/4  -139760306015009536 شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای یار محمد 
علیجانی استادی فرزند درمحمد بشماره شناسنامه 2026 صادره از تایباد در ششدانگ یکباب منزل به انضمام طبقه فوقانی به 
مساحت 175/84 مترمربع پالک 251 اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد خریداری از محل قسمتی از مالکیت مرحوم 
شیر محمد معصومی )سهم االرثی خانم گل افروز معصومی( و قسمتی از پالک 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 . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/1/20، نوبت دوم: 1398/2/4
رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد- غالمرضا آقازاده

***********************************
8/512اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن  
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

فاقد  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  برابررای شماره 139760306021000312 هیئت 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مجتبی مرادزاده  فرزند 
مراد علی بشماره شناسنامه 67 و کد ملی 5729464142 صادره از بردسکن  در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 75/80 
مترمربع قسمتی از پالک 1285 فرعی از4-اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک 
به فاصله 15 روزآگهی می شود  نوبت  به منظوراطالع عموم مراتب دردو  لذا  آقای محمود عابدینی محرزگردیده است  رسمی 
به  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی 
مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 
رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:98/1/19 ، نوبت دوم :98/2/4 
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

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

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 139760306021000727 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
برنا  اقای حسن  بالمعارض متقاضی  مالکانه  بردسکن تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
فرزند غالمرضا  بشماره شناسنامه 5 و کد ملی 5729577346  صادره از بردسکن  در ششدانگ یک باب ساختمان  به 
واقع در خراسان رضوی  از4-اصلی  فرعی  از 83  فرعی مجزی شده  از پالک 1488  مترمربع قسمتی  مساحت 113/81 
بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای غالمرضا طالبی  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 
نمایند. تقدیم  رابه مراجع قضایی  ، دادخواست خود  اعتراض  ازتاریخ تسلیم  ماه  ازاخذ رسید، ظرف مدت یک  وپس 
تاریخ   . انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد  بدیهی است درصورت 

انتشارنوبت اول:98/1/19 ، نوبت دوم :98/2/4 
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

*******************************************
10/512اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن  
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

اراضی وساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  برابررای شماره 139860306021000005 هیئت موضوع 
اله  آیت  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  بردسکن تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
نادریان فرزند علی رضا بشماره شناسنامه 2 و کد ملی 0839883943  صادره از بردسکن در یک باب ساختمان  به 
بردسکن  ملک  ثبت  حوزه   4 بخش  رضوی  خراسان  در  واقع  از4-اصلی  فرعی   458 پالک  مترمربع   269/36 مساحت 
منظوراطالع  به  لذا  است  محرزگردیده  صدری   احمد  مرحوم  ورثه  صدری  محمد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
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 
نمایند. تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  ازاخذ 

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ 
انتشارنوبت اول:98/1/19 ، نوبت دوم :98/2/4 

رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش
****************************************

11/512 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  بردسکن

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
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت   139860306021000019 شماره  برابررای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد مروتی 
بجدنی فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 0791813622 صادره از سبزوار در یک باب ساختمان به مساحت 198/75 
از مالک  بردسکن خریداری  ثبت ملک  واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه  اصلی  از 4  مترمربع پالک 1121 فرعی 
رسمی آقای غالمرضا عبدا...ی 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 . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/1/20، نوبت دوم: 1398/2/4 
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

****************************************
سند و برگ سبز موتور سیکلت سیستم آپاچی تیپ RTR150 مدل 1395 به شماره پالک 95866 ایران 774 شماره موتور 

6213695، شماره سند 9514313 مربوط به جواد صادقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
****************************************

مفقودی
موتور  شماره    73 ایران   56 م   354 پالک  شماره  به   1395 مدل  اچ   315 ام  وی  ام  سواری  خودرو  سبز  برگ  و  کارت 
MVM477FJAG050006 و شماره شاسی NATFBAMD5G1038472 مربوط به حبیب اردل مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد.


