
در جلسه علنی شورای شهر مشهد طی 3 الیحه دو فوریتی 

انتشار 21 هزار میلیارد 
تومان اوراق مالی 

اسالمی تصویب شد
میلیارد  هزار   21 انتشار  مشهد   شهر  اسالمی  شورای 
های  پروژه  اجرای  برای  را  اسالمی  مالی  اوراق  ریال 
قطارشهری و خرید اتوبوس طی 3 الیحه دوفوریتی تصویب 
و  پنجاه  در  گذشته  روز  امروز«   صبح   « گزارش  کرد.به 

هشتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد...

رزم حسینی

نظر مردم، اساس جمهوری 
اسالمی است

رئیس اتحادیه امالک مشهد

حبابی در مسکن نیست

توضیحات رئیس شورای شهر 
مشهد درمورد طرح نامگذاری 
خیابانی  به نام استاد شجریان

مشهد؛ میزبان روسای
 اتاق اصناف کشور

گزارش ویژه 6

2

3

3

5

در این شماره می خوانیم

رساندن پیام 
بدون واسطه

گفته های اخیر »محمد جواد ظریف« وزیر امور 
خارجه کشورمان در مصاحبه با »فاکس نیوز« شبکه 
خبری دست راستی آمریکایی، یک بار دیگر خطرات 
کنشگری فعاالنه تندروهایی مانند »جان بولتون« 
را  تهران  با  رویارویی  در  آمریکا  ملی  امنیت  مشاور 
علنی کرد. محمد جواد ظریف هفته گذشته برای 
شرکت در نشست »روز بین المللی چندجانبه گرایی 

عمومی  مجمع  در  صلح«  برای  دیپلماسی  و 
سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرد. او 

در جریان سفر خود به ایاالت متحده تالش 
پیش  در  جدیدی  ای  رسانه  رویکرد  کرد 
بگیرد؛ از این منظر که عالوه بر حضور فعال 

در مجماع مختلف، تالش کرد ضمن بهره 
در  رسانی  اطالع  نوین  ابزار  از  گیری 

به  از شبکه های  با یکی  مصاحبه 
حرف  ترامپ  اقبال  مورد  شدت 

گوش  به  تر  صریح  را  خود 
آمریکایی  گیران  تصمیم 

به  ظریف  سفر  در  برساند. 
وزیر  صراحتا  او  آمریکا 

خارجه و دولت آمریکا را 
 »B مجری اهداف  »تیم
معرفی کرد و خواستار 
آمریکایی  که  شد  آن 
ها در ارتباط با سیاست 
هایی که در قبال ایران 

اتخاذ می کنند هوشمندی 

بیشتری به خرج دهند، مبادا این وسط آنها مجری 
نقشه دیگران در مورد جمهوری اسالمی باشند. این 
موضوع به شدت سر و صدا به پا کرد تا جایی که در 
مصاحبه شبکه فاکس نیوز هم از سئواالت محوری 

مجری برنامه بود.
ظریف در مسیر پرواز به نیویورک، طی مطلبی 
نوشت:  مجازی  فضای  در  شخصی اش  صفحه  در 
تشدید تروریسم اقتصادی علیه ایرانی ها 
نشان دهنده استیصال و ترس دولت 
آن  منطقه ای  جرم  شرکای  و  آمریکا 
است. او همچنین با انتشار ویدئویی 
از سخنان »مایک پمپئو« وزیر خارجه 
دستگاه  سابق  رئیس  و  فعلی 
)سیا(،  آمریکا  جاسوسی 
و  دروغ  به  آن  در  که 
دزدی  و  فریبکاری 
ریاست  سمت  در 
می کند،  اذعان  سیا 
پامپئو  »آقای  نوشت: 
خارجه  امور  وزارت  در 
ادامه  کار  همین  به  هم 
ترامپ،  آقای  می دهی؟ 
علیه  تو  انتخاباتی  کارزار 
پرهزینه  احمقانه  مداخالت 
تبهکار  دارودسته  بود. 

جنگ طلب و...
در صفحه 2 بخوانید

امکانی که ظریف با هوشمندی تمام از آن بهره برد 

روزهای پایانی سال موفقیت و دستاورد بزرگ سازمان انتقال خون مشهد و قبولی پالسمای این استان برای 
صادرات به آلمان منتشر شد و مدیر کل این سازمان در همان روزها از کارکنانش تقدیر کرد چرا که با وجود 

حداقل ترین ها به بهترین نحو ممکن خدمت رسانی کرده و به جهت بهبود وضعیت اسفناک کارکنان این...

 صدای پرستاران »انتقال خون« را بشنویم

در صفحه 4 بخوانید

در صفحه  5  بخوانید

تالش های برای حفظ یک بنای تاریخی در مشهد ادامه دارد

شود می  حفظ  مشهد  برای  کوزه کنانی   خانه 

در صفحه 7بخوانید

ستاره مشهدی غیرت قزاقستان

از چند تیم مطرح اروپایی 
پیشنهاد دارم

سه شنبه 10   اردیبهشت 1398 /0 24 شعبان 1440 / سال سوم  
شماره 447 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 

عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

گزارش  از مشکالت متولیان سالمت
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سامانه پیامکی 
روزنامه صبح امروز
1 0 0 0 8 0 8 8 8

به صفر رساندن صادرات نفت ایران چقدر ممکن است
نماینده مجلس شورای اسالمی درباره تحریم فروش نفت ایران توسط 
آمریکا گفت: در سایر کشورها وضع اینگونه نیست که عمال از این تصمیم 
تبعیت کنند و به لحاظ موقعیت منطقه ای و استقرار جغرافیایی ایران، 

اساسا ممکن نیست که صدور نفت ایران به صفر برسد.
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  شوشتری  هادی 
مجلس شورای اسالمی گفت: ما از سال ها قبل اقتصاد منهای نفت را 
در دستور کار خود قرار دادیم و مکانیزم های جایگزین را در قوانین بودجه 
و قوانین توسعه ۵ ساله پیش بینی کردیم تا سال به سال میزان اتکای 
درآمدهای کشور و بودجه های سنواتی به نفت کاهش یابد و سایر منابع 
درآمدی جایگزین شود.وی درباره تصمیم آمریکا مبنی بر عدم تمدید 
ایاالت  خارجه  وزارت  کرد:  اظهار  ایران،  نفتی  خریداران  معافیت های 
متحده آمریکا اعالم کرد که برای یک نوبت دیگر معافیت  های کشورها 
برای خرید نفت از ایران را تمدید نخواهد کرد و بر اساس بیانیه ای که وزیر 
خارجه آمریکا اعالم کرده، هدف از این کار به صفر رساندن صادرات نفت 

جمهوری اسالمی ایران است.
وی افزود: به زعم آن ها عمده منابع درآمدی کشور جمهوری اسالمی 

ایران از محل فروش نفت خام و سایر فرآورده های نفتی و میعانات گازی 
است، بنابراین اگر امکان صدور و فروش نفت را به صفر برسانند، این منبع 
درآمدی صفر خواهد شد اما جمهوری اسالمی ایران ظرفیت های خاص 

خود را نیز دارد.
این خواب  وزیر نفت در مجلس اعالم کرد که  بیان کرد:  شوشتری 
آمریکا تعبیر و این آرزوی او محقق نخواهد شد زیرا ظرفیت های آلترناتیو 
و جایگزین مختلفی وجود دارد که به واسطه آن خواسته آمریکا محقق 

نمی شود.
این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در خصوص سایر 
کشورها نیز وضع اینگونه نیست که عمال از این تصمیم تبعیت کنند، 
ایران،  جغرافیایی  استقرار  و  منطقه ای  موقعیت  لحاظ  به  کرد:  عنوان 
اساسا ممکن نیست که صدور نفت ایران به صفر برسد، عالوه بر این تمام 

منابع درآمدی ایران نیز از این محل نیست.
نماینده قوچان در مجلس شورای اسالمی گفت: جایگاه منطقه ای 
منطقه  در  دنیا  مختلف  کشور  با ۱۵  اینکه  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
همسایه هستیم، ظرفیت بسیار خوبی را در اختیار جمهوری اسالمی 

و مدیریت کند.  تنظیم  را  بتواند موضوعات خود  تا  ایران قرار می دهد 
همان طور که مسئوالن رسمی ما نیز اعالم کردند، این خواسته و خواب 

ایاالت متحده آمریکا تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی ادامه داد: ما از سال ها قبل اقتصاد منهای نفت را در دستور کار 
خود قرار دادیم و مکانیزم های جایگزین را در قوانین بودجه و قوانین 
توسعه ۵ ساله پیش بینی کردیم تا سال به سال میزان اتکای درآمدهای 
کشور و بودجه های سنواتی به نفت کاهش یابد و سایر منابع درآمدی 
جایگزین شود.شوشتری با اشاره به اینکه این اقدام ایاالت متحده آمریکا 
اقدام تازه ای نیست، تصریح کرد: قبل از این نیز آمریکا اقداماتی انجام 
داده بود. آخرین مورد این بود که سپاه پاسداران انقالب اسالمی را که 
است،  مندرج  اساسی  قانون  در  و  از حاکمیت سیاسی کشور  بخشی 
علیرغم تمام موازین و استانداردهای بین المللی به عنوان یک سازمان 

تروریستی اعالم کرد.
این نماینده مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: قبل از آن نیز از برجام 
که یک توافق چندجانبه بین کشورهای مختلف بود، خارج شد، بنابراین 
برنامه های  تداوم  و  ادامه  در  و  نیست  جدیدی  اقدام  آمریکا  اقدام  این 

خصمانه ای است که آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران دارد. همان طور 
که آمریکا در تمام برنامه های گذشته خود ناموفق بوده، در این برنامه 
یعنی عدم تمدید معافیت کشورهایی که خریداران نفتی ایران بودند، نیز 
شکست خواهد خورد.نماینده قوچان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
جمهوری اسالمی ایران هم در ساختار و نظام بین الملل و هم در ساختار 
منطقه ای جایگاه ویژه خود را دارد و یک بازیگر مهم منطقه ای در اقتصاد 
جهانی و سیاست های بین الملل است. طبیعتا با تنظیم ارتباطات با 
کشورهای همسایه و با سایر کشورهای مهم دنیا مانند روسیه، چین، هند 
و ترکیه، حتما جمهوری اسالمی ایران پاسخ قاطعی را به سیاست های 

غلط آمریکا خواهد داد.
به گزارش ایسنا این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: 
آمریکا مخصوصا در دولت اخیر خود نشان داده که چندان به قواعد و 
پروتکل های بین المللی پایبند نیست و در چند سال اخیر از بسیاری از 
پیمان های بین المللی به صورت یک جانبه خارج شده، بنابراین این رویه 
ایاالت متحده آمریکا یک رویه شناخته شده برای کشورهای دنیا است و 

مساله جدیدی در این مدت نیست.

رزم حسینی: نظر مردم، اساس جمهوری 
اسالمی است

مقـــدس  نظام  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
و  دینی  اعتقادات  از  برآمده  ایران،  اسالمی  جمهوری 
بر  دینی.  مردم ساالری  از  است  الگویی  مردمی،  آرای 
همین اساس است که رأی و نظر مردم در همه ارکان آن 

ساری و جاری می باشد.
علی رضا رزم حسینی ضمن تبریک نهم اردیبهشت 
ماه روز شوراها، افزود: جمهوریت آن نماد مردم ساالری 
و  مؤمن  مردم  اعتقادات  و  مبارک  روح  آن  اسالمیت  و 
انقالبی است که قصد کردند با اتکا به توان و ایمان خود، 
نظامی در خور شأن ایران و بدون خودرأیی،خودکامگی 
و وابستگی به غیر را شاهد باشند و این مهم در همدلی و 
حضور فعال و پویای ایشان در همه عرصه ها تجلی یافته 
و اسالمیت  امروز جمهوریت  اظهار داشت:  است.وی 
نظام آن چنان در هم تنیده است که این نظام مقدس 
بسان یک نهاد با روح الهی و حضور مردمی در همه جای 
جهان الگویی از ایستادگی و حضور را نمایان کرده است.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: دین مبین اسالم 
در کتاب قرآن و سنت پیامبر مکرم اسالم)ص( و ائمه 
هدی)ع( همواره بر مشورت و شورا تأکید کرده اند و این 
مهم از جایگاهی رفیع در این آموزه ها برخوردار است.
رزم حسینی خاطر نشان کرد: قانون اساسی جمهوری 
است  این سرزمین  مردم  میثاق  که  نیز  ایران  اسالمی 
جایگاهی مهم برای این نهاد ارزشمند قائل شده است تا 
آرمان های مردم برای رهایی از خودکامگی بیشتر و بهتر 
از همین روی، شوراهای  یابد.  دریافت شود و عینیت 
اسالمی ارکان تصمیم گیر در حکومت معرفی شدند و 
هرروز شاهد رشد و تعالی بیشتر این ارکان از روستاها 
تا کالن شهرها هستیم. بی شک حضور فعال، مطالبه گر 
به  می تواند  مختلف  عرصه های  در  مردم  هوشمند  و 
بالندگی و تکامل این نهاد در آینده کمک شایانی کند 

و از این راه مسیر توسعه در همه ارکان هموارتر گردد.
وی گفت: امروز که مردم، نمایندگان مجلس شورای 
سرمایه  و  جمعه  ائمه  حکومت،  کارگزاران  اسالمی، 
گذاران برای توسعه و پیشرفت همدل و همراه شده اند، 
بی شک حضور فعال شوراهای اسالمی شهر و روستا 
به ویژه در روستاها می تواند کمک شایانی به این هدف 
کرده و مسیر هموارتری را برای کار آفرینان و متولیان 

توسعه فراهم آورد.
ضمن  این جانب  افزود:  رضوی  خراسان  استاندار 
و همراهی  بر همدلی  تأکید  با  و  روز  این  گرامیداشت 
برای پیشرفت و توسعه خراسان رضوی، از تالش های 
سراسر  در  اسالمی  شوراهای  ارکان  و  اعضا  همه 
استان صمیمانه تشکر می کنم و برای همه تالشگران 
عرصه های خدمت به زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 

صحت و توفیق بیشتر آرزو دارم.

خبر

گفته های اخیر »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه 
کشورمان در مصاحبه با »فاکس نیوز« شبکه خبری دست 
فعاالنه  کنشگری  خطرات  دیگر  بار  یک  آمریکایی،  راستی 
تندروهایی مانند »جان بولتون« مشاور امنیت ملی آمریکا 
در رویارویی با تهران را علنی کرد. محمد جواد ظریف هفته 
گذشته برای شرکت در نشست »روز بین المللی چندجانبه 
گرایی و دیپلماسی برای صلح« در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد به نیویورک سفر کرد. او در جریان سفر خود به 
ایاالت متحده تالش کرد رویکرد رسانه ای جدیدی در پیش 
مجماع  در  فعال  حضور  بر  عالوه  که  منظر  این  از  بگیرد؛ 
ابزار نوین اطالع  از  مختلف، تالش کرد ضمن بهره گیری 
مورد  شدت  به  های  شبکه  از  یکی  با  مصاحبه  در  رسانی 
اقبال ترامپ حرف خود را صریح تر به گوش تصمیم گیران 

آمریکایی برساند.
 در سفر ظریف به آمریکا او صراحتا وزیر خارجه و دولت 
آمریکا را مجری اهداف  »تیم B« معرفی کرد و خواستار آن 
شد که آمریکایی ها در ارتباط با سیاست هایی که در قبال 
ایران اتخاذ می کنند هوشمندی بیشتری به خرج دهند، 
مبادا این وسط آنها مجری نقشه دیگران در مورد جمهوری 
اسالمی باشند. این موضوع به شدت سر و صدا به پا کرد 
تا جایی که در مصاحبه شبکه فاکس نیوز هم از سئواالت 

محوری مجری برنامه بود.
ظریف در مسیر پرواز به نیویورک، طی مطلبی در صفحه 
تروریسم  تشدید  نوشت:  مجازی  فضای  در  شخصی اش 
ترس  و  استیصال  دهنده  نشان  ایرانی ها  علیه  اقتصادی 
دولت آمریکا و شرکای جرم منطقه ای آن است. او همچنین 
با انتشار ویدئویی از سخنان »مایک پمپئو« وزیر خارجه فعلی 
آمریکا )سیا(، که در آن  و رئیس سابق دستگاه جاسوسی 
اذعان  ریاست سیا  و دزدی در سمت  و فریبکاری  به دروغ 
می کند، نوشت: »آقای پامپئو در وزارت امور خارجه هم به 
همین کار ادامه می دهی؟ آقای ترامپ، کارزار انتخاباتی تو 

علیه مداخالت احمقانه پرهزینه بود.
 B بدنام  تیم  و قصاب ها،  تبهکار جنگ طلب  دارودسته 
)بولتون، بیبی نتانیاهو، بن سلمان و بن زاید(، برای چیزی 
بسیار فراتر از آنچه تو برای آن چانه می زنی، نقشه کشیده اند. 
وایس در مورد  فیلم هالیوودی  ببین.  را  وایس  ویدئوی  این 
»دیک چینی« معاون اول دولت آمریکا در زمان جورج بوش 

پسر، ساخته 2018 و نامزد هشت اسکار است.
از مهمترین برنامه های وزیر امورخارجه در سفر به آمریکا 
مهمی  سخنان  ایراد  و  اجالس  چند  در  حضور  بر  عالوه 
داشت،  آمریکایی  سردمداران  به  خطاب  جدی  پیام  که 
مصاحبه او با شبکه فاکس نیوز بود؛ شبکه ای که به نوعی 
رسانه نومحافظه کاران جنگ طلب آمریکایی و محبوب ترین 
رسانه نزد دونالدترامپ رئیس جمهور رسانه ستیز آمریکاست. 
است  ای  اندازه  به  نیوز  فاکس  به  ترامپ  عالقه  شدت  این 
که سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در دوره ترامپ، معموال 

در  می شوند.ظریف  انتخاب  فاکس نیوز  مجریان  بین  از 
بخش هایی از این مصاحبه تصریح کرده که »ترامپ در به  زانو 
درآوردن و تسلیم کردن ایران، شکست خواهد خورد.« او در 
پاسخ به سوال مجری فاکس نیوز مبنی بر اینکه آیا به اعتقاد 
امارات«  و  بولتون، اسرائیل، عربستان سعودی  شما »جان 
می خواهند نظام ایران را تغییر بدهند، گفت: »این حداقل 

کاری است که آنها در صدد انجام آن هستند.«
او همچنین از برنامه های آتی خود برای سفر به روسیه 
به  نیوز، خطاب  تریبون فاکس  از  و  و کره شمالی خبر داد 
اروپایی ها هشدار داده که فرصت اندکی برای عملیاتی کردن 
ساز و کار مالی با ایران در دوره تحریم دارند. او به »جرمی 
هانت«، وزیر خارجه انگلیس و اظهارات آمریکایی ها برای 
تبادل زندانیان پاسخ داده، از موضع جمهوری اسالمی در 
قبال ان پی تی، بستن یا نبستن تنگه هرمز، اقدامات آتی 
ایران در مقابله و دور زدن تحریم های ظالمانه آمریکا و ... 
سخن گفته است. سفر ظریف به آمریکا و سخنان بی پرده 
و  گذاشت  جای  بر  مثبتی  بسیار  تاثیرات  گفت  او  که  ای 
بیانگر یک رویکرد جدید در پیگیری خواسته های ایران بود. 
اتفاقی که می توان آن را البی صریح تر برای نیل به خواسته 
ها و همچنین رساندن پیام بدون واسطه به تصمیم گیران و 
دولتمردان آمریکایی دانست. اتفاقی که در نقطه شروع برای 
ایران بسیار امیدوارکننده است؛ چراکه بازخوردهای بسیار 
باز هم برخی منتقدان  این سفر گرفت. هرچند  از  مثبتی 
در داخل خواهند بود که چنین رویکردی را تقبیح کنند و 
به مقابله با آن برخیزند، اما بنا بر اذعان بسیاری از تحلیل 

گران آنچه به نظر می رسد بخشی از دولت آمریکا به شدت 
با آن مخالف است، افزایش فشارها بر جمهوری اسالمی و 
دارند  اعتقاد  هم  آنها  چون  است؛  تقابلی  رویکرد  کشیدن 
که منافع آمریکایی ها نه تنها در این موضوع نیست، بلکه 
در صورت پیش بردن چنین سناریویی آنها مجری طرحی 
خواهند بود که ظریف آن را برنامه ریزی شده از طرف تیم 

B خوانده است.
بر همین اساس الزم است تا مقامات کشور مشابه آنچه 
افزایش  برای  داد، تصمیمی  انجام  امور خارجه  وزیر  اخیرا 
میزان البی با آمریکایی ها در آمریکا بگیرند. طبیعی است که 
این مسئله حتما به پیگیری جدی تر خواسته های آن بخش 
از تصمیم گیران درون حاکمیت آمریکا خواهد انجامید که 

اعتقاد دارند اکنون نه تنها وقت فشار آوردن بر ایران و افزایش 
این فشار نیست، بلکه چه بسا آنها باید امتیازات بیشتری هم 
نسبت به برجام به ایران بدهند. البته با زمزمه هایی که در 
داخل در اینباره مطرح شد، عده ای بر غیرقانونی بودن البی 
کردن در درون آمریکا تاکید داشتند، اما هرچه در قوانین 
اگر  یافت.  نخواهید  را  ممنوعیتی  چنین  بگردید،  مختلف 
هم نهادی تصمیم به ممنوع کردن چنین امکانی گرفته اوال 
مصوبه خود را باید ارائه کرده و درثانی توضیح بدهد که چرا 
باید چنین ممنوعیتی وجود داشته باشد. این برگ برنده و 
امکان جدی است که می توان از آن بهره گرفت، نمونه آن را 
می توان در سفر اخیر وزیر امور خارجه و تاثیرات مثبتی که به 

همراه داشته است، دید.

امکانی که ظریف با هوشمندی تمام از آن بهره برد  

رساندن پیام بدون واسطه 
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اقتصاد  معین های  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
منطقه   12 در  محلی  جوامع  توسعه  مسئولیت  مقاومتی 

اقتصادی استان را برعهده دارند.
انجمن  اعضای  گردهمایی  در  حسینی  رزم  علیرضا 
خراسانیان مقیم پایتخت که در تهران برگزار شد، افزود: 
و  رضا)ع(  امام  شهر  در  گذاری  خدمت  توفیق  اینکه  از 
خادمی زائران و مجاوران آن حضرت نصیبم شد، خداوند 

بزرگ را شاکرم.
وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی فرهنگی را با هدف 
کرده  آغاز  رضوی  خراسان  در  قبل  ماه  چند  از  برنامه  و 
ایم، افزود: الزمه این اتفاق ایجاد همدلی و همراهی بین 
گروه ها، احزاب و ارکان حاکمیت در استان است و با این 
نگاه الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی را که پیش تر 

در استان کرمان تجربه شده بود را کلید زده ایم.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به آثار مثبت اجرای 
کرمان  استان  در  فرهنگی  اقتصادی  توسعه  مثلث  مدل 
اظهار کرد: پس از اجرای این الگو در قلعه گنج که یکی از 
محروم ترین نقاط کشور بود، نرخ بیکاری از 27.8درصد 
آسیب های  متغیرهای  و  رسید  درصد   7 از  کمتر  به 

اجتماعی بهبود پیدا کرد.
توسعه  مثلث  اجرای  برای  امروز  به  تا  داد:  ادامه  وی 
گرا  توسعه  موسسه  و  شرکت   ۵8 با  فرهنگی  اقتصادی 

تفاهم نامه هایی با امضای استاندار، امام جمعه، نماینده 
است  منعقد شده  دادگستری  رییس  و  فرماندار  مجلس، 
مسولیت  مقاومتی  اقتصاد  معین های  این  از  یک  هر  و 

توانمند سازی جوامع محلی را برعهده گرفته اند.
اقتصاد  معین های  اینکه  بیان  با  حسینی  رزم 
منطقه   12 در  محلی  جوامع  توسعه  مسئولیت  مقاومتی 

برای  برعهده دارند، گفت:  را  اقتصادی خراسان رضوی 
حمایت،  برای  مردمی  نهاد  یک  کشور  در  بار  اولین 
اقتصادی  معین های  به  کمک  و  گری  تسهیل  همراهی، 

را  آن  مثبت  آثار  آینده  در  که  کرد  کار  به  آغاز  و  تاسیس 
شاهد خواهیم بود. 

در  نشینی  حاشیه  چشمگیری  رشد  به  اشاره  با  وی 
حاشیه  ساماندهی  منظور  به  داد:  ادامه  گذشته  سنوات 
و  استانداری  قدس،  آستان  باهمکاری  مشهد  شهر 
مسکن  10هزار  ساخت  برای  الزم  توافقات  شهرداری 
انجام شده است.و ۶۶ واحد تسهیل گری کار غربالگری و 

توانمند سازی را برعهده گرفته اند.
با  امیدوارم  کرد:  تاکید  رضوی  خراسان  استاندار 
آجرهای  به  آجری  بتوانیم  همدلی  و  همراهی  کمک، 
مناطق  آبادانی  و  توسعه  زمینه  و  افزوده  استان  پیشرفت 
کم برخوردار را با مشارکت مجموعه های توسعه گرا فراهم 

کنیم.
زاده  تقی  قاسم  گردهمایی  ابتدای  در  است  گفتنی 
خامسی که رئیس انجمن خراسانیان مقیم پایتخت است 
آبفا وزیر نیرو فعالیت می کند،  و اکنون در کسوت معاون 
گفت:  و  کرد  ارائه  خراسانیان  انجمن  سابقه  از  گزارشی 
این انجمن حدود 2۵ سال پیش راه اندازی شد و درحال 

حاضر 80نفر عضو دارد.
ماه  هر  پایتخت  مقیم  خراسانیان  انجمن  افزود:  وی 
یک بار تشکیل جلسه می دهد و اعضا درمورد مسایل ملی 

و استانی بحث و تبادل نظر می کنند.

استاندار خراسان رضوی در تهران:

معین های اقتصاد مقاومتی مسئولیت توسعه جوامع محلی را برعهده دارند

هواپیمایی آسمان
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روزانه تهران:  مشهد- 
2210 و   1700 شنبه ها: ساعت: 

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

21:25 شنبه ها:ساعت:12:40و  سه 
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: 
يكشنبه ها  بجز  مشهد-يزد:روزانه 

ساعت:  جمعه  و  شنبه  پنج  و  دوشنبه  و  )شنبه 
)2015 17:15 و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت: 

يكشنبه ها   12:55 ساعت:  شنبه  مشهد-نوشهر: 
ساعت:  جمعه ها  و   14:30 ساعت:  شنبه ها  چهار  و 

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

11:25 ساعت  پنجشنبه ها: 
ساعت:  پنجشنبه ها  و  يكشنبه  مشهد-شيراز: 

13:20 18:30 و جمعه ها ساعت: 
ساعت  چهارشنبه ها:  و  يكشنبه  مشهد-ايالم: 

07:30
ساعت:19:30  شنبه ها  يك  مشهد–آبادان: 

15:10 ساعت:  چهارشنبه ها 

برنامه پروازی هواپیمایی اسمان نیمسال اول 1398

رئیس اتحادیه امالک مشهد:
حبابی در مسکن نیست

رئیس اتحادیه امالک مشهد گفت: متاسفانه قیمت 
کار  در  حبابی  و  یافته  افزایش  آپارتمان  شده  تمام 

نیست که منتظر تخلیه آن شود.
مسکن  ــازار  ب وضعیت  با  رابطه  در  مــرادزاده  علی 
افزود: در اسفند97 با یک جهش قیمت مواجه شدیم 
و قیمت ها کمی افزایش یافت، ولی طی چند روز اخیر 
مبلغ  و  معامالت  تعداد  در  و  شده  راکد  مسکن  بازار 

معامالت با کاهش روبه رو شده است. 
وضعیت  این  می رسد  نظر  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
بازار مسکن به دلیل نزدیک شدن  رکود روزهای اخیر 
به ماه مبارک رمضان باشد زیرا هر ساله در این ماه ما 
با رکود بازار مواجه هستیم و از طرفی ایام ماه مبارک 
در  همیشه  که  دارد  قرار  ماه  اردیبهشت  در  رمضان 

اواسط بهار معامالت و قیمت ها کاهش می یابد. 
رئیس اتحادیه امالک مشهد تصریح کرد: پیش بینی 
می کنیم بعد از ماه مبارک رمضان و آغاز فصل تابستان 
افزایش  تاحدودی  و  باشیم  مسکن  بازار  رونق  شاهد 

قیمت ها را در پیش داشته باشیم به دلیل اینکه قیمت 
پیدا  رونق  فروش  و  خرید  و  می یابد  افزایش  اجاره ها 

می کند و قیمت ها کمی باال می رود.
 

با وجود رکود در  این سوال که چرا  به  وی در پاسخ 
بازار مسکن نسبت به سال های اخیر همچنان شاهد 
این  اصلی  علت  هستیم،گفت:  قیمت ها  افزایش 
تورمی  رکود  با  ما  و  است  هلندی  بیماری  وضعیت 
مواجه هستیم و پس از اینکه نرخ دالر افزایش یافت و 
چهار برابر شد؛ قیمت مصالح ساختمانی هم افزایش 
یافت و این باعث شد قیمت تمام شده ساختمان باال 

رود. 
ساخت  قیمت   96 سال  در  داد:  ادامــه  زاده  مراد 
 900 تا   700 حدودا  متر  هر  برای  معمولی  آپارتمان 
هزار تومان بود ولی بعد از افزایش 3.۵ تا4 برابری نرخ 
دالر، هزینه ساخت هم افزایش یافت، البته باید یادآور 
و  نرفته  باال  دالر  شدت  به  ساخت  هزینه های  که  شد 

تقریبا 2.۵ برابر شده است. 
عالوه  کرد:  عنوان  مشهد  امالک  اتحادیه  رئیس 
و  شهرداری  اخیر  ماه  چند  طی  شده  ذکر  مسائل  بر 
تامین اجتماعی به میزانی سهم خود را افزایش دادند 
و نهادهای اداری مانند پروانه خالفی، نظام مهندسی 
و بیمه ساختمان نیز افزایش پیدا کرده و نهایتا قیمت 
ساخت گران شده و اگر ساخت آپارتمان برای سازنده 
قبال ۱.۵ میلیون تومان تمام می شد امروزه کمتر از 3 

میلیون تومان تمام نمی شود. 
به  که  شده  باعث  مــوارد  تمامی  وجود  افــزود:  وی 
کاهش  معامالت  و  افزایش  آپارتمان  قیمت  کلی  طور 
پیدا کند و این کاهش معامالت به دلیل این است که 
مردم توان خرید سابق را ندارند و بسیاری از خریداران 
و مصرف کننده های معمولی از این بازار خارج شدند و 
به حاشیه های شهر می روند که این موضوع به افزایش 

رکود دامن می زند. 
تمام  قیمت  متاسفانه  اینکه  بر  تاکید  با  ــرادزاده  م

شده آپارتمان افزایش یافته و حبابی در کار نیست که 
تابستان  بیان کرد: در فصل  باشیم،  آن  منتظر تخلیه 
ارائه  و  فروش  آماده  ساخت  دست  در  آپارتمان های 
که  می شود  مشخص  زمان  آن  در  و  می شود  بازار  به 
قیمت تمام شده به چه میزان است، من فکر می کنم 
قیمت ها از آن میزانی که االن است مقداری افزایش 
رهن  مشتری  تردد  افزایش  تابستان  اواسط  در  و  یابد 
و اجاره در بنگاه ها به خرید و فروش امالک هم دامن 

بزند و معامالت مسکن افزایش یابد. 
رئیس اتحادیه امالک مشهد با اشاره به اینکه روی 
تسهیالت نمی توان حساب باز کرد، اظهار کرد: هیچ 
کس امیدی به بانک مسکن ندارد و طبق گزارش های 
منتشر شده در سال 97 حدود60 هزار نفر از دریافت 
می دهد  نشان  این  و  دادند  انصراف  اولی  مسکن  وام 
نسبت سهم وام های مسکن به شدت کاهش پیدا کرده 

است. 
ارائه  دولت  که  جدیدی  طرح های  شد:  یادآور  وی 

هزار   400 اینکه  و  امید  مسکن  طرح  مانند  می دهد 
است  ساخت  برای  دولت  برنامه  در  مسکونی  واحد 
اختیار  در  قیمت  بدون  زمین  دادن  قرار  همچنین  و 
سازندگان شاید به کاهش قیمت تمام شده کمک کند 
نمی تواند  را  نهایتا قیمت واحدهای شخصی ساز  ولی 
پایین آورد و تنها ممکن است از التهابات شدید و ایجاد 
این  از  امالک  قیمت  ولی  کند  جلوگیری  گرانی  موج  

نرخ پایین تر نمی آید.

صدا  بر  نظارت  شورای  عضو 
دستور  بــه  ــاره  اشـ بــا  سیما  و 
نظارت  شــورای  جلسه  آتــی  کــار 
برای  سازمان  این  مدیر  دو  حضور  از  سیما  و  صدا  بر 
داد  خبر   90 برنامه  پخش  عدم  یا  پخش  درباره  توضیح 
موضوع  دارد  نظر  در  نظارت  شورای  همچنین  گفت:  و 
ستاره مربع ها و اسپانسر مسابقه برنده باش را با حضور 
مسئوالن بازرگانی صدا و سیما بررسی کند.سید احسان 
بر صدا و سیما   قاضی زاده هاشمی عضو شورای نظارت 
صداوسیما،  بر  نظارت  شــورای  آتی  نشست  اشــاره  با 
شورای  روی  پیش  نشست  در  است  مقرر  کرد:  عنوان 
سیما  معاون  میرباقری  مرتضی  سیما  و  صدا  بر  نظارت 
باشند. حاضر  جلسه  در  شبکه  مدیر  فروغی  علی  و 

شورای  مجلس  در  سرخس  و  فریمان  مــردم  نماینده 

مقام  دو  این  توضیحات  نشست  این  در  افزود:  اسالمی 
صدا و سیما در خصوص حذف و یا پخش مجدد برنامه 
90 استماع می شود و پس از این جلسه شورای نظارت 
داشت.وی  بندی خواهند  برنامه 90 جمع  در خصوص 
از  باش"  "برنده  تلویزیونی  برنامه  ناگهانی  حذف  درباره 
اینکه  به  توجه  با  نیز گفت:  کنداکتور شبکه سوم سیما 
حواشی به وجود آمده در خصوص این برنامه تلویزیونی 
به حوزه سیما ارتباط ندارد در نظر داریم این موضوع را 
و سیما  مالی صدا  اداری  و  بازرگانی  با حضور مسئوالن 
مورد بررسی قرار دهیم.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
با توجه به حساسیت مراجع دینی، موضوع  ادامه داد: 
به صورت  نیز در جلسات شورای نظارت  ستاره مربع ها 
مجزا مورد بحث قرار خواهد گرفت و شورای نظارت پس 

از آن درباره توقف یا ادامه اعالم نظر خواهد کرد.

شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
)خطوط  ریلی  راندمان  گفت: 
حدود  از  شده(  برداری  بهره  ریلی 
1۶0 کیلومتر در هر سال طی سال های گذشته به بیش 

از 2 برابر این رقم در دولت دوازدهم افزایش یافته است.
در  دوشنبه  روز  خادمی  خیرالله  ایرنا،  گزارش  به 
جریان سفر به سبزوار با بیان اینکه در سال گذشته حدود 
بهره  به  کشور  در  گذاری  ریل  عملیات  کیلومتر   400
اقتصادی  سخت  شرایط  وجود  با  افزود:  رسید،  برداری 
دست  در  گذاری  ریل  کیلومتر   270 نیز  سالجاری  در 

اجراست.
وی با اشاره به خدمات فراوان نظام جمهوری اسالمی 
روستایی  راههای  انقالب  قبل  داشت:  اظهار  مردم  به 
انقالب  برکت  به  که  بود  کیلومتر  هزار  سه  حدود  کشور 

روستایی  راه  کیلومتر  هزار   121 اکنون  هم  اسالمی 
آسفالته در کشور وجود دارد.

همه  در  اسالمی  جمهوری  نظام  خدمات  گفت:  وی 
بخش ها بی بدیل است و توسعه راههای روستایی بخشی 

از خدمات انقالب به مناطق محروم می باشد.
خادمی افزود: پیش از پیروزی انقالب اسالمی چهار 
هزار و ۵۵۶ کیلومتر راه ریلی در کشور وجود داشت که 
این خطوط در طول انقالب اسالمی به 11 هزار کیلومتر 

افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: در بخش آزادراه نیز در گذشته کمتر 
از 300 کیلومتر آزادراه در کشور وجود داشت که اکنون 
برداری  بهره  به  کشور  در  آزادراه  کیلومتر   400 و  هزار   2
نیز در دست اجرا و 2  رسیده و یک هزار و1۶0 کیلومتر 

هزار و ۵00 کیلومتر هم آماده سرمایه گذاری است.

عالی  کانون  دبیرکل 
کشور  کارگری  صنفی  انجمنهای 
صنفی  انجمنهای  کانون  رئیس  و 
خراسان رضوی گفت: اگر به قانون کار عمل شود خیلی 
خوب است اما هم اکنون به کمتر از ۵0 درصد این قانون 

عمل می شود.
قانون  به  اکنون  هم  افزود:  دوشنبه  روز  ابوی  هادی 
کار به صورت جزیره ای عمل می شود مثال در این قانون 
که  ایم  ندیده  اما  است  شده  بینی  پیش  هم  مجازات 

کارفرمایی مطابق بندهای این قانون مجازات شود.
استانها،  اشتغال  کارگروههای  در  داد:  ادامه  وی 
کمیسیونهای کار و کارگری شهرستان و استان و شورای 
نماینده  و بخش خصوصی هم هیچ  دولت  و گوی  گفت 
کارگری حضور ندارد و این یک ضعف است.دبیرکل کانون 

عالی انجمنهای صنفی کارگری گفت: کارگران با عضویت 
در تشکلهای کارگری راحت تر می توانند دغدغه های خود 
را مطرح کنند و این تشکلها بهتر می توانند مشکالت آنها 
را پیگیری کنند.ابوی تاکید کرد: موضوع معیشت و امنیت 

از جمله مهمترین دغدغه های همیشگی کارگران است.
در ادامه این نشست، عضو هیات مدیره کانون عالی 
بازنشستگان کشور و رئیس کانون بازنشستگان و مستمری 
قراردادهای  انعقاد  گفت:  هم  رضوی  خراسان  بگیران 
این  از  اینک  هم  اما  است  قانون  خالف  کارگری  موقت 
مدل قراردادها زیاد است.قربانعلی رمضانی افزود: اصل 
44 قانون اساسی هم بر زمین مانده است چون طبق این 
هم  آن  خالف  بر  اما  کند  سبک  را  خود  باید  دولت  اصل 
اینک دولت، سازمان تامین اجتماعی را هم با 40 میلیون 

نفر عضو زیر سلطه خود برده است.

پرونده برنامه ۹۰ و مسابقه "برنده باش" روی میز شورای نظارت بر صدا و سیما
معاون وزیر راه در سبزوار:

راندمان ریلی در دولت دوازدهم به 2 برابر افزایش یافت
دبیرکل کانون عالی انجمن صنفی کارگری:

کمتر از 50 درصد قانون کار اجرا می شود

بانک مرکزی توضیحاتی را درباره »قانون اصالح 
قانون صدور چک« منتشر کرد. باتوجه به اینکه قانون 
صدور چک پس از تصویب آن در تاریخ ۱3۵۵.4.۱6 
طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر 
بوده و اصالحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی 
و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال های 
مشارکت  با  مجددًا  اسالمی  شورای  مجلس  اخیر 
با  تغییراتی  انجام  به  نسبت  ذی ربط  دستگاه های 
افزایش  و  برگشتی  تعداد چک های  رویکرد کاهش 

اعتبار چک اقدام کرد.
روند  و  کنونی کشور  اقتصادی  به شرایط  باتوجه 
تدابیر  اتخاذ  برگشتی،  چک های  تعداد  افزایشی 
الزم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که 
سازوکارها  چک،  صدور  قانون  اصالحی  نسخه  در 

و ابزارهای قانونی الزم پیش بینی شده و این مهم 
محقق شد.

الزم به ذکر است افزایش نظارت دقیق بر اعطای 
دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه 
اعتمادسازی  به  منجر  می تواند  خصوص  این  در 
بیشتر در انجام مبادالت شده و تبعًا از به وجود آمدن 
زمینه های گوناگون برای جرایم مختلف جلوگیری 
اصالح  طرح  راستا  این  در  آورد.  خواهد  عمل  به 
اصالحاتی  و  تغییرات  متضمن  چک  صدور  قانون 
علنی  در جلسه  اشاره  مورد  قانون  موارد  برخی  در 
تصویب  اسالمی  شــورای  مجلس   .۱397 .0۸ ۱3
و متعاقبًا پس از تأیید شورای نگهبان تحت عنوان 

»قانون اصالح قانون صدور چک« ابالغ شد.
با  مرکزی  بانک  مذکور،  قانون  تصویب  متعاقب 

همکاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، طی 
برگزاری جلسات متعدد با حضور نهادهای ذی ربط، 
اقدام به بررسی ابعاد تغییرات ایجاد شده کرده است. 
براین اساس و متعاقب این امر، تغییرات و اصالحات 
الزم، تدوین و موارد طی بخشنامه شماره 46۸۵۱۱ 97. 
مورخ 2۸ ۱2. ۱397. مدیریت  کل اعتبارات این بانک 

برای اجرا به شبکه بانکی اعالم شده است.
اهم موارد که پیش از این به شبکه بانکی برای اجرا 
ابالغ شده است، به شرح زیر به آگاهی هم وطنان 

گرامی می رسد:

۱- مهلت ۱0 روزه برای ارسال اطالعات چک های 
برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض 
به  مکلف  بانک ها  پرداخت،  گواهینامه عدم  صدور 

ارسال اطالعات مذکور به این سامانه هستند.
روی  بر  رهگیری  کد  درج  به  مکلف  بانک ها   -2
گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است 
به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و 

ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اطالعات  مکرر،  ماده ۵  تبصره 2  استناد  به   -3
سابقه  در  حقوقی  اشخاص  برگشتی  چک های 
و  شد  خواهد  داده  نمایش  نیز  آنها  امضاکنندگان 
خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثیری در موضوع 

فوق نخواهد داشت.
4- در خصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب 
توسط صادرکننده برای رفع سوء اثر از آن، مدت زمان 
به یک سال  از دو سال  مسدودی مبلغ در حساب 

کاهش یافته است.

از  نفر   ۱2۸ گفت:  ایــران  اصناف  اتاق  رئیس 
این  در  کشور  استانهای  اصناف  اتاقهای  روسای 
بررسی  منظور  به  یکبار  ماه  سه  هر  که  همایش 
شود،  می  برگزار  اقتصادی  و  صنفی  مهم  مسائل 
حضور یافته اند. اتاق اصناف ایران شش کمیسیون 
دارد که امروز انتخابات اعضای این کمیسیونها نیز 

اجرا می شود. 
همایش  سومین  دوشنبه  روز  ممبینی  سعید 
هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران 
با حضور روسای اتاق ها استانی اصناف کشور در 
مشهد برگزار شد، افزود: در این انتخابات بر اساس 
نفر  ایران هفت  اتاق اصناف  رئیسه  مصوبه هیات 

عضویت  برای  بود.  خواهند  کمیسیون  هر  عضو 
در کمیسیون بازرسی و نظارت 26 نفر، کمیسیون 
و  قوانین  کمیسیون  نفر،   ۱6 بودجه  و  برنامه 
مقررات 20 نفر، کمیسیون بیمه و مالیات ۱4 نفر، 
کمیسیون تشکلها و واحدهای صنفی هفت نفر و 
نیز هفت نفر به  برای کمیسیون تولید و صادرات 
موضوعات  به  اند.وی  کرده  نام  ثبت  نامزد  عنوان 
اتاق اصناف نیز اشاره و بیان  اخیر مورد پیگیری 
تهیه،  صنفی'  نظام  'قانون  اصالح  الیحه  کرد: 
اقدامات آن نهایی شده و در انتظارات پیشنهادات 
تا هرچه  اتاقهای اصناف استانها هستیم  روسای 
سریعتر این الیحه تقدیم مجلس شورای اسالمی 

شود. رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در این 
و  اسالمی  شــورای  مجلس  با  رایزنیهایی  زمینه 
کمیسیونهای مربوطه در حال انجام است تا مواد 
صنفی'  نظام  قانون  اصالح  'الیحه  در  اصالحی 
کاهش یابد و الیحه خارج از نوبت و به صورت طرح 

با سرعت بیشتری به نتیجه برسد. 
ماه  ویژه  کاال  عرضه  نمایشگاه  به  ادامه  در  وی 
بیان کرد:  و  اشاره  نیز  'ضیافت'  با عنوان  رمضان 
برگزاری نمایشگاه همواره مورد نارضایتی اصناف 
بوده لذا توصیه می شود که اصناف در این راستا 

فروشهای فوق العاده را تقویت کنند. 
شروع  محض  به  گفت:  همچنین  ممبینی 

ایران  اصناف  اتاق  جدید  رئیسه  هیات  فعالیت 
دیدار  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس  با  آن  اعضای 
برای  خوبی  توافقهای  چارچوب  این  در  و  کرده 
با این وجود  حوزه مالیات اصناف صورت گرفت. 
در مسیر اجرای این مهم، با تغییر رئیس سازمان 
رئیس  زیرا هنوز حکم  مواجه شدیم  مالیاتی  امور 
این  در  اصناف  اتاق  و  نشده  ابالغ  سازمان  این 
اصناف  اتاق  افزود:  وی  است.  مند  گالیه  زمینه 
ایران نامه مستقلی به معاون اول رئیس جمهوری 
نوشت مبنی بر اینکه با توجه به شرایط رکود بازار و 
اوضاع نامطلوب اصناف موضوع مالیات این بخش 

مورد توجه قرار گیرد. 

بانک مرکزی منتشر کرد:

قانون برای »چک داران«

مشهد؛ میزبان روسای اتاق اصناف کشور

خبر

خبر

خبر

خبر

خراسان  بازرگانی  اتاق  بازرگانی  خدمات  مدیر 
به  حوزه  تجارت  و  معدن  گفت:صنعت،  رضوی 
هم پیوسته ای هستند و نباید با تفکیک وزارتخانه 
بخواهد  مدیری  هر  و  دهد  رخ  جدایی  صمت 

جزیره ای عمل کند. 
وزارتخانه  تفکیک  درباره  عزیزی  علیرضا 
اینکه  کرد:  اظهار  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
جایگاه  در  کس  هر  و  شود  تخصصی  وزارتخانه 
و  معدن  صنعت،  حوزه  در  بتواند  خود  تخصصی 

بازرگانی نظر دهد و کار کند، بهتر است.
جزیره ای  تفکیک،  این  ایراد  داد:  ادامه   وی 
عمل کردن است اما الزام تخصصی نگاه کردن به 
حوزه صنعت و حوزه بازرگانی وجود دارد که باید به 

این سمت حرکت کند.
رخ  اتفاق  این  که  زمانی  کرد:  بیان  عزیزی 
تغییراتی  است  ممکن  اول  ماه   ۶ در  می دهد، 
و  تاثیرات  که  باشد  داشته  وجود  آیین نامه  در 

ناهماهنگی هایی را به وجود آورد.
هیات  عضو  خراسانی،  محمودی  حسین 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  نمایندگان 
خصوص،  این  در  نیز  رضوی  خراسان  کشاورزی 
صمت  وزارتخانه  تفکیک  درباره  کرد:  تصریح 
نظرات مختلفی وجود داشته و معایب و محاسنی 
دارد که باید بیشتر روی آن بررسی شود، اگر این 
وزارتخانه تفکیک شود محاسنی دارد و اگر نیز این 
کار صورت نگیرد، ممکن است محاسن و معایبی 

داشته باشد.
صنعتی  ما  اینکه  بیان  با  خراسانی  محمودی 
لحاظ  برخی  از  وزارتخانه  تفکیک  شاید  و  هستیم 
یک  در  بتوان  اینکه  کرد:  عنوان  باشد،  ما  نفع  به 
مجموعه واحد تصمیم گیری کرد، از فواید این کار 
هر  تجارت،  و  معدن  صنعت،  بخش  بود.  خواهد 
را  اقتصادی کشور  از مسائل  کدام بخش اعظمی 
تشکیل می دهند و هر کدام از این قسمت ها باید 

توسط مسئول یا وزیر مربوطه رصد شوند.
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
خصوص  در  رضوی  خراسان  کشاورزی  و  معادن 
بر صادرات، گفت:  وزارتخانه صمت  تفکیک  تاثیر 
که  کرد  نظر  اظهار  دقیق  صورت  به  نمی توان 
یا  بود  خواهد  صادرکنندگان  نفع  به  تفکیک  این 
که  دارد  وجود  مختلفی  نظرات  بخش  این  در  نه، 
امیدواریم  گیرد،  صورت  دقیقی  کارشناسی  باید 
هر  و  بگیرد  تصمیم  مجلس  آینده  هفته های  در 

تصمیمی که بگیرد ما تابع آن هستیم.

خبر
مدیر خدمات بازرگانی اتاق خراسان رضوی:

نباید با تفکیک وزارت صمت مدیران جزیره ای عمل کنند
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حوادث

کالهبردار 80 ميلياردی و فروش آپارتمان خيالی در مشهد

 80 کالهبرداری  عامل  دستگیری  و  شناسایی  از  استان  انتظامی  فرمانده 
میلیارد ریالی در مشهد خبر داد.

شکایت  اعالم  پی  در  افزود:  خبر  این  تشریح  در  تقوی  کاظم  محمد  سردار 
آپارتمان  با ترفند شیادانه فروش  این که فردی  بر  از شهروندان مبنی  چند تن 
از آنان کالهبرداری کرده دستورات الزم برای پیگیری سریع موضوع صادر شد.

با  مبارزه  مجرب  کارآگاهان  افزود:  رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت پیگیری 
سریع پرونده برای شناسایی و دستگیری عامل این اقدام مجرمانه وارد عمل 

شده و در گام اول، تحقیقات خود از شاکیان پرونده را آغاز کردند.
فروش  به  اقدام  پرونده  متهم  می داد  نشان  پلیسی  بررسی های  گفت:  وی 
آپارتمانی به 16 نفر کرده بود و مبلغی را به عنوان پیش پرداخت دریافت کرده و 
پس از آن فراری شده است.سردار تقوی خاطرنشان کرد: ردزنی های اطالعاتی 
کارآگاهان مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی خراسان رضوی آغاز شد 
را  پرونده  متهم  اختفاء  محل  پلیسی  گسترده  کار  روز  چند  از  پس  پلیس  و 

شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه، این فرد را در مخفیگاهش دستگیر کرد.
اولیه  بازجویی های  در  پرونده  متهم  که  مطلب  این  به  اشاره  با  تقوی  سردار 
پیگیری  برای  شهروند   16 تاکنون  گفت:  کرده،  اعتراف  انتسابی  بزه  به  صراحتاً 
برآوردهای به عمل  با  و  آگاهی مراجعه کرده اند  به پلیس  از متهم  شکایت خود 
همچنان  وی  از  تحقیقات  و  کرده  کالهبرداری  ریال  میلیارد   80 فرد  این  آمده 

ادامه دارد.
فریب  خواست  شهروندان  از  پایان  در  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
تبلیغات دروغین و وسوسه انگیز که ممکن است به شیوه درج آگهی در فضای 
مجازی یا حقیقی منتشر می شود را نخورند و هنگام خرید خانه، زمین و دیگر 
مستغالت استعالم های الزم را از مبادی قانونی بگیرند تا زمینه سوء استفاده 

برای مجرمان و افراد کالهبردار فراهم نشود.

4 مصدوم دراثر واژگونی سمند
 در تربت جام

جام  تربت  شهرستان  انتظامی  فرمانده   – رضوی  -خراسان  استان ها  گروه 
از واژگونی یک دستگاه خودروی سمند با 4 مصدوم در این شهرستان خبر داد.

در   " کیانی  هوشنگ  سرهنگ"  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
بر  مبنی   110 پلیسی  فوریت های  مرکز  اعالم  پی  در  گفت:  حادثه  این  تشریح 
جام،  تربت  شهر-  نیل  فرعی  محور  در  سمند  سواری  دستگاه  یک  واژگونی 
اعزام  حادثه  محل  به  امدادی  نیروهای  همراه  به  تصادفات  گشت  بالفاصله 

شدند.
وی افزود: در این حادثه به علت واژگونی یک دستگاه خودروی سمند، 3 نفر 
به  پزشکی  فوریت های  تیم  توسط  که  مصدوم  شدت  به  راننده  و  سرنشینان  از 

مراکز درمانی منتقل شدند.
توسط  حادثه  علت  اینکه  بیان  با  جام  تربت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
از  کرد؛  توصیه  رانندگان  به  می باشد،  بررسی  حال  در  راه  پلیس  کارشناسان 
خود  سالمتی  حفظ  برای  و  خودداری  رانندگی  هنگام  مورد  بی  شتاب  و  عجله 
چنین  شاهد  دیگر  تا  بگذارند  احترام  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  به  دیگران  و 

حوادث دلخراش نباشیم.

از  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  پرستاری  مدیر 
علوم  دانشگاه  و  جهانی  بهداشت  سازمان  همکاری 
خبر  عفونت  کنترل  آموزش  زمینه  در  مشهد  پزشکی 

داد.
آموزشی  دوره  برگزاری  حاشیه  در  عزتی  حسن 
مدیربرنامه  با حضور  که  کنگو  کریمه  تب  از  پیشگیری 
شد،  برگزار  بهداشت  جهانی  سازمان  دست  بهداشت 
افزود: بر اساس تفاهم نامه مشترک میان دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد و سازمان جهانی بهداشت، دوره 200 
ساعته کنترل عفونت برای سوپروایزران بیمارستان های 

زیر پوشش دانشگاه برگزار می شود.
وی خاطر نشان کرد: این دوره بر اساس الگوهای 
بین المللی  با حضور پروفسور پیتت کارشناس مسئول 
سازمان  دست  بهداشت  مدیربرنامه  و  بیمار  ایمنی 
برگزار  ژنو  دانشگاه  مشارکت  با  و  بهداشت  جهانی 

می شود.  
با  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  پرستاری  مدیر 
آغاز  عفونت  کنترل  دوره  مقدماتی  دوره  اینکه  بیان 
آن  تکمیلی  دوره های  برای  ریزی  برنامه  و  است  شده 
پرستاری  مدیران  آموزش  کرد:  تصریح  دارد  ادامه  نیز 
انتقال آموزش به دیگر گروه های  مراکز درمانی ضمن 
پرستاری، زمینه گزارش دهی عفونت های بیمارستانی 

و کنترل آن را نیز بیش از پیش فراهم می کند.
یکی  بیمارستانی  عفونت های  اینکه  بیان  با  عزتی 
بازگشت  یا  و  عفونت  به  بستری  بیماران  ابتال  علل  از 
کرد:  اظهار  می رود  شمار  به  درمانی  مراکز  به  بیماران 
کنترل  راهکارهای  آموزش  و  دست  بهداشت  رعایت 

عفونت های  از  پیشگیری  در  موثری  نقش  عفونت 
بیمارستانی دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز 
در این راستا در گفتگو با وب دا گفت: در بیمارستان ها 
طریق  از  بیماران  عفونت های  درصد   80 حدود 
نیز  و  بیمار  پرستاران، خود  پزشکان،  آلوده  دست های 

همراهان بیمار انتقال می یابد. 
اعلمی با اشاره به روش شستشوی دست ها اظهار 
داشت: آب به تنهایی برای تمیز کردن دست های آلوده 
مناسب نیست و شستشوی دست به روش صحیح نیاز 

به استفاده از صابون یا مواد پاک کننده دارد.
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
پایه  بر  دست  کننده  ضدعفونی  مواد  افزود:  ادامه  در 
بسیار  الکل  تا 80 درصد  دارای ۶0  الکل محلول های 
میکروبی  ضد  فعالیت  محلول ها  این  هستند  مؤثر 
عالی بر علیه باکتری و بسیاری از ویروس ها دارند این 
محلول ها در مقایسه با شستشوی دست با آب و صابون  

استفاده  برای  حذف،  موثرتری  طور  به  را  میکروب ها 
زمان کمتری می برند و تحریک پوستی کمتری ایجاد 

می کنند.
بیان  و  اشاره  دست ها  شستشوی  زمان  به  اعلمی 
کرد: قبل از غذا خوردن، قبل از دست دادن به افراد 
اگر  بویژه  می شویم  منزل  وارد  وقتی  بیماری،  مستعد 
از  قبل  هستند،  منزل  در  سالمندی  فرد  یا  شیرخوار 
مادری  است  قرار  وقتی  مانند  پاکیزه  روش  یک  انجام 
به فرزند خود شیر دهد یا قرار است در منزل پانسمان 
دست ها  باید  گیرد  صورت  تزریقی  احیانًا  یا  تعویض 

شسته شود.
وی اضافه کرد: شستن دست ها برای پیشگیری از 
نمی شود  تلقی  وسواس  وجه  هیچ  به  بیماری  به  ابتال 
کافی است به هزینه های تحمیلی به جامعه برای درمان 
پرمصرف ترین  از  یکی  متاسفانه   کنیم  توجه  بیماری 
داروها در جامعه ما آنتی بیوتیک ها هستند بو هداشت 

دست ها مصرف آنتی بیوتیک ها را کم می کند.

خبر
سازمان بهداشت جهانی و علوم پزشکی مشهد همکاری می کنند؛

آموزش برای کنترل عفونت

خبر
نایب رئیس مجلس:

نظام پرداخت در سالمت، اصالح شود
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
درمانی  و  بهداشت  سیستم  در  پرداخت  مکانیسم 
باعث  نشود  اصالح  چنانچه  و  شود  اصالح  باید 
شکاف عمیق بین پزشکان، پرستاران، جامعه و دولت 
خصوصی می شود.مسعود پزشکیان با اشاره به انتقاد 
تعرفه های  خصوص  در  پزشکی  نظام  فنی  معاون 
برای  درصدی   1۵ رشد  پیشنهاد  و    98 سال  درمانی 
بنده  آنچه که  افزایش میزان دستمزد پزشکان گفت: 
بارها گفتم این است که مکانیسم پرداخت در سیستم 
اینکه  به جای  و  باید اصالح شود  درمانی  و  بهداشت 
بگوییم  و  کنیم  پرداخت  الزحمه  اضافه حق  کار  برای 
"که یک روش  ببریم  باال  را  و قیمت  تعرفه خدمت  که 
پر هزینه ای است"، بیاییم سالمت را خرید کنیم و هر 
سالمت  برای  و  درمان  را  جمعیتی  تعداد  که  پزشکی 
آنها اقدام می کند بگوییم که باید در ماه برای چند نفر 
خدمت، چه مقدار دریافتی داشته باشد.نماینده مردم 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  آذرشهر  و  اسکو  تبریز، 
افزود: اگر بنده یک پزشک کم سوادی باشم یا تبحر 
کمتری داشته باشم، ممکن است که برای بیمار هزینه 
بیمار،  بر  عالوه  کار  این  که  کنم  ایجاد  مداخالتی  و 
نتیجه  صورتی که  در  است  هزینه بر  نیز  بیمه  برای 
نمی بیند اما چنانچه بنده بیمار را درست معاینه کرده 
و تشخیص درست بدهم، با یک بار دیدن، با کمترین 
در  نتیجه رسید  به  راه درست می توان  و یک  آزمایش 
نتیجه خرید سالمت درست تر از خرید خدمتی است 
که به نتیجه منجر نمی شود.نایب رئیس مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشت: اصوالً زمانی که پزشک بیمار را 
معاینه می کند باید تشخیص درست بدهد و به درمان 
است  این  کار  این  مصداق  دقیقًا  شود.  منجر  درست 
اتومبیل خود را به مکانیکی می برید و اگر خودرو  که 
نتوانست  مکانیک  اگر  اما  می دهید  پول  شد  درست 
اتومبیل را درست کند آیا هزینه ای پرداخت می کنید؟ 
به  بیماری  اگر  یعنی  هستند  همین گونه  نیز  افراد 
درست  تشخیص  صورت  در  می کند  مراجعه  پزشک 
می شود.این  درست  پرداخت  هزینه  بیمار،  درمان  و 
نماینده مردم در مجلس دهم  افزود: این پول گرفتن 
نباید از متوسط آن دریافتی که اساتید در دانشگاه ها 
دارند چند برابر بیشتر باشد چراکه همه کار می کنند و 
زحمت می کشند و کسانی که مهارت را یاد می دهند 
یک جور پرداختی دارند و کسانی که درمان می کنند 
جور دیگر؛ مکانیسم پرداخت در کشور اینطور نیست 
و این باعث شکاف عمیق بین پزشکان، بین پزشکان 
بین  و  جامعه  و  پرستاران  پزشکان،  بین  پرستاران،  و 
دولت و بخش خصوصی می شود و این مکانیسم کامالً 

غلط است.

سه  کودک  اعضای  اهدای 
دانشگاه  در  مغزی  مرگ  ساله 
موجب  مشهد،  پزشکی  علوم 

نجات و ادامه زندگی دو بیمار نیازمند به عضو شد.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه 
هشتصدو  در  کرد:  اظهار  مشهد  پزشکی  علوم 
اهدا  از  عضو  اهدای  عمل   )871( هفتادویکمین  
جعفری؛  فرهاد  ساله،   3 کودک  مغزی؛  مرگ  کننده 
واحد  به  قوچان؛  جعفر  بن  موسی  بیمارستان  از  که 
اعضای  پیوند  مرکز  در  پیوندی  اعضای  آوری  فراهم 
دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل 
تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان 
منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کلیه های زنده یاد  

فرهاد جعفری به اقای 21 ساله  ساکن تربت حیدریه 
که سالها از نارسایی کلیه رنج می برد و با دیالیز تحت 

درمان بود به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.
در  جعفری  فرهاد  یاد   زنده  کبد  گفت:  وی 
ساله   9 کودک   به  شیراز  سینا  علی  بو  بیمارستان 
ساکن بوشهر پیوند و به این کودک بیمار زندگی دوباره 

بخشید .
 گفتنی است مشهد به عنوان قطب پیوند اعضا در 
کشور شناخته شده است و در زمینه پیوند کبد نیز پس 

از شهرهای شیراز و تهران در جایگاه سوم قرار دارد.
وی افزود: پیوند کبد از دو سال گذشته در مشهد 
فعال شده که در طول این مدت ۵0 مورد پیوند کبد با 

موفقیت انجام شده است.

مدیر توسعه فناوری سالمت 
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
و  پروری  ایده  رویداد  برگزاری  از 
عمل  اتاق  مامایی،  پرستاری،  موضوع  با  آفرینی  کار 
و فوریت های پزشکی در تیر ماه سال جاری خبر داد.
کار  و  پروری  ایده  رویداد  افزود:  سنکیان  مجتبی 
و  عمل  اتاق  مامایی،  پرستاری،  حوزه  در  که  آفرینی 
توسعه  مدیریت  توسط  است  پزشکی  فوریت های 
و  پرستاری  دانشکده  همکاری  با  و  سالمت  فناوری 
اندیشه  همیاران  )شرکت  بنیان  ایران  گروه  و  مامایی 
علوم  دانشگاه  در  بار  نخستین  برای  خالق(  ایرانیان 
اعضای  تمامی  و  می شود  برگزار  مشهد  پزشکی 
اعضای هیات علمی، پرسنل دانشگاه و دانشجویان 
می توانند در آن شرکت نموده و ایده های خود را ثبت 

را   کارآفرینی  مهم  رویداد  این  اجرای  زمان  کنند.وی 
22 لغایت 24 تیر ماه سال جاری عنوان و خاطر نشان 
کرد: برگزاری این رویداد علمی فرصتی طالئی برای 
ایجاد کارآفرینی و اشتغال در حوزه پرستاری و مامایی 
به شمار می رود و  عالقمندان تا پانزدهم تیرماه سال 
www. نشانی  به  را  خود  ایده های  می توانند  جاری 

metacell.ir ارسال نمایند.
دکتر سنکیان  در خصوص موضوعات دریافت ایده  
تصریح کرد: شرکت کنندگان می توانند درموضوعاتی 
خدمات  مراقبتی،  خود  ارتقا  پیشگیری،  همچون 
و جایگزین  منزل، روش های طب مکمل  در  مراقبت 
بالینی  محور  خدمات  تجهیزات  ساخت  و  طراحی  و 

ایده های خود را مطرح و ارائه کنند.  

مشهد  انتظامی  فرمانده 
اصلی  عامل  دو  دستگیری  از 
تلفن  گوشی  عنف  به  سرقت های 

همراه از عابران پیاده خبر داد.
ضربتی  عملیات  این  تشریح  در  آقابیگی  اکبر 
افزود: مرحله دیگری از طرح ارتقای امنیت اجتماعی 
با محوریت تشدید مقابله با سارقان خیابانی در دستور 

کار سرکالنتری پنجم پلیس مشهد قرار گرفت.
وی افزود: تیم های دایره تجسس کالنتری نجفی 
در این مأموریت ضربتی با پیگیری سرنخ های موجود 
و تقویت گشت های نامحسوس ساعت 23 روز گذشته 
دو جوان موتورسوار را با عنوان مظنون تحت نظر قرار 
دادند. دقایقی بعد این دو جوان موتورسوار در خیابان 
هاشمیه به خانمی که در پیاده رو بود حمله ور شده و 

در کمتر از چند ثانیه با تهدید چاقوکشی تلفن همراه 
او را سرقت کردند.

یک  راننده  لحظه  این  در  داد:  ادامه  آقابیگی 
راه  تا  شده  عمل  وارد  نیز  پراید  سواری  خودروی 
سارقان را سد کند، اما آنها با چاقو ضربه هایی به بدنه 
خودرو زده و متواری شدند. ماموران کالنتری نجفی با 
همکاری شهروندان یکی از متهمان را دستگیر کردند، 
اما هم دست او متواری شد. پلیس با انجام تحقیقات 
و  شناسایی  نیز  را  دیگر  متهم  رابطه  این  در  بعدی 
خاطرنشان  مشهد  انتظامی  فرمانده  کردند.  دستگیر 
یک  همراه،  گوشی  دستگاه  دو  متهمان  این  از  کرد: 
و  شده  کشف  خودرو  سوییچ  عدد  یک  چاقو،  قبضه 
انجام  سرقت های  دیگر  ابعاد  کشف  برای  تحقیقات 

شده توسط آن ها  ادامه دارد.   

 دستگیری سارقین گوشی قاپ هاشمیهکارآفرینی با محوریت پرستاری، مامایی و اتاق عملکودک مرگ مغزی به دو بیمار زندگی دوباره بخشید
 

قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
سالمت به مراکز درمانی خالصه نمی شود

قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 
همگانی  پوشش  گفت:  مردمی  مشارکت های  امور 
مراقبتی  خود  فرهنگ  ترویج  راستای  در  سالمت 
از خود مراقبتی غافل شویم،  اگر  زیرا  ایجاد می شود 
حوزه  به  سالمت  خدمات  همگانی  پوشش  معنای 
این  که  می شود  خالصه  بیمارستانی  مراکز  و  درمان 
تعریف نادرستی است.خدایی در مراسم گرامیداشت 
روز مددکار با اشاره به اینکه بهترین راه برای پوشش 
همگانی خدمات سالمت، ترویج فرهنگ خود مراقبتی 
چون  مراقبتی  خود  فرهنگ  ترویج  با  افزود:  است، 
در  و  می شود  ارائه  فرد  خود  توسط  سالمت  خدمات 
قالب تغذیه، استراحت، پیاده روی، نحوه ارتباطات با 
دیگران و خدمات پزشکی و تکمیلی خالصه می شود؛ 
بیشتر  براین  عالوه  می یابد؛  افزایش  خدمات  کارایی 
می شود. خالصه  پیشگیری  حوزه  در  فعالیت ها 
خصوصی  بخش  ظرفیت  از  استفاده  بر  تاکید  با  وی 
جامعه،  سالمت  ارتقاء  در  نهاد  مردم  سازمان های  و 
عنوان کرد: یکی از وظایف دانشگاه در حوزه بهداشت 
ودرمان، کاهش نیم درصدی دیابت در هر سال است 
ولی این امر بدون استفاده از تالش بخش خصوصی و 

سمن ها ممکن نمی شود.
ابعاد سالمت  تمام  به  اگر  ابراز کرد:  دکتر خدایی 
می شود  پررنگ تر  اجتمای  مددکار  نقش  کنیم  توجه 
به مددکاری  نگاه دانشگاه  این است که  واقعیت  زیرا 
اجتماعی صرفًا حضور در بیمارستان و ارائه خدمات با 
تخفیف نبود بلکه امروز مددکاری اجتماعی از هر رشته 
پزشکی در حوزه سالمت نقش پررنگ تری را می تواند 
ایفا کند.قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
واقعیت  اینکه  بیان  با  مردمی  مشارکت های  امور  در 
این است که اگر بخواهیم سالمت اجتماعی و معنوی 
یک  عنوان  به  مددکاری  به  نباید  شود،  حفظ  مردم 
امروزه  چراکه  کرد:  تصریح  نگریست،  معمولی  حرفه 
می یابد،  افزایش  بیمارستانی  تخت های  تعداد  اگر 
این اتفاق نشان دهنده این موضوع است که در حوزه 
پیشگیری از بیماریها درست عمل نشده است.خدایی 
معاونت  به  دوباره  اجتماعی  مددکاری  اینکه  بیان  با 
حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  شد،  بازگردانده  درمان 
آسیب های اجتماعی زیادی در جامعه رخ می دهد که 
با بررسی الیه های زیرین شهر آمار دقیقی از آسیب های 
اجتماعی نمایانگر می شود.وی گفت: در حال حاضر 
80 درصد بیماریهای جسمی منشأ روانی دارد و 80 
درصد علت بیماریهایی روانی عوامل اجتماعی است 
و 80 درصد عوامل اجتماعی به دلیل کمرنگ شدن 
معنویت در زندگی انسان ها است بنابراین باید به بعد 
سالمت اجتماعی و سالمت معنوی نیز توجه ویژه کرد.

خبر

روزهای پایانی سال موفقیت و دستاورد بزرگ 
پالسمای  قبولی  و  مشهد  خون  انتقال  سازمان 
و  آلمان منتشر شد  به  برای صادرات  این استان 
مدیر کل این سازمان در همان روزها از کارکنانش 
به  حداقل ترین ها  وجود  با  که  چرا  کرد  تقدیر 
به  و  کرده  خدمت رسانی  ممکن  نحو  بهترین 
جهت بهبود وضعیت اسفناک کارکنان این ارگان 

با نظام پرستاری جلسه ای تشکیل شد.
اعالم  سازمان  این  مدیران  کرات  به  و  بارها 
افزایش  سازمان  این  بودجه  اگر  که  کردند 
از  برخی  باید  اجبار  به  سازمان  این  نکند  پیدا 
صورتی  در  این  کند  تعطیل  را  خود  پایگاه های 
به  موظف  خون  انتقال  سازمان  که  است 
استان  سطح  در  بیمارستان   ۵9 به  خون رسانی 
سرعت  و  دقت  و  کار  اهمیت  به  توجه  با  و  است 
در خون رسانی نیز باید به ان توجه ویژه ای شود.

از  کل  مدیر  این  گالیه های  شاهد  بارها 
سازمان  این  به  خون  انتقال  ستاد  بی توجهی 
و  پرسنل  کمبود  از  اسالمی  دکتر  هربار  و  بوده 
وضعیت بد پرسنل این ارگان صحبت کرده و در 
بودجه  روزهایی که دولت در گیرو دار تخصیص 
سازمان هابود به سمت متولیان دست کمک دراز 
کرد چرا که نگران قرمز شدن وضعیت بانک خون 
استان بود اما باز هم مورد بی توجهی قرار گرفت.

با  جلسه ای  طی  پیش  چندی  اسالمی  دکتر 
به  توجه  خواستار  مشهد  پرستاری  نظام  رئیس 
چند  گذشت  با  امروز  و  شد  سازمان  این  پرسنل 
خون  انتقال  سازمان  مدیر  با  جلسه  این  از  ماه 
از  تا  نشسته  گفت وگویی  به  رضوی  خراسان 
وضعیت این سازمان و درخواست آن ها به نظام 

پرستاری آگاه شویم.
y حال سازمان خوب نیست

مدیرکل سازمان انتقال خون خراسان رضوی 
گفت: این سازمان در شرایط بیمارگونه و نیازمند 

توجه به سر می برد.
حمیدرضا  امروز"  روزنامه"صبح  گزارش  به 
رسانه  این  خبرنگار  با  مصاحبه  در  اسالمی 
افزود:  استان  انتقال  سازمان  وضعیت  پیرامون 
و  نبرده  سر  به  خوبی  شرایط  در  سازمان  این 
به  حتمًا  شرایط  این  بودن  ادامه دار  صورت  در 

مشکل خورده و نیز این عدم توجه تبعاتی برای 
بیمارستان های تحت پوشش به همراه دارد.

این  اختصاصی  بودجه  کرد:  تصریح  وی 
سازمان در سال 97 نصف بودجه آن در سال 9۶ 
بوده و این کاهش بودجه ساالنه در صورتی است 
که نرخ تورم و اقالم پزشکی افزایش چشم گیری 
شرایط  کرد:  اظهار  است.اسالمی  داشته  را 
بودجه این سازمان به حدی کاهش پیدا کرده که 
انتقال  پایگاه های  از  یکی  تعطیلی  به  مجبور  ما 
خون در سطح مشهد از روز شنبه 7 اردیبهشت 

با  امسال  ابتدای  از  کرد:  بیان  شدیم.وی  ما 
قیمت  افزایش  و  آمده  پیش  شرایط  به  توجه 
برنامه  از  را  مراجعه کنندگان  از  پذیرایی  ما  اقالم 
سازمان حذف کرده و تنها به کسانی که با ضعف 
حسمانی روبرو شوند با کیک و آب میوه پذیرایی 

می کنیم.
شرکتی  پرسنل  حقوق  کرد:  عنوان  اسالمی 
نشده  پرداخت  است  دوماه  حدود  سازمان  این 
از  پرسنل  این  اضافه کاری های  پرداختی  نیز  و 

حدود 7 ماهه که معوق مانده است.

اشاره  رضوی  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل 
کرد: وضعیت خون بانک استان در حال حاضر 
وضعیت  این  اگر  اما  بوده  متوسطی  شرایط  در 
حتمًا  و  قطعًا  کند  پیدا  ادامه  بودجه  کمبود  و 
مشکل  به  بیمارستان ها  به  خون رسانی  در  ما 

برمی خوریم.
استان  بودجه  برنامه  شد:  یاداور  اسالمی 
خراسان هنکاری خوبی را با این سازمان داشته 
بوده  تهران  ستاد  سمت  از  ما  اصلی  مشکل  و 
سازمان  که  چرا  هستیم  پیگیری  خواستار  که 
پشتیبانی  و  خون رسانی  جهت  به  خون  انتقال 
بیمارستان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و 

عدم توحه به ان تبعاتی را به همراه دارد.
وی در خصوص مراجعه کنندگان در فروردین 
هزار   14 استان  مراجعین  امار  داد:  آمار  ماه 
به  نسبت  رشد  درصد   ۵ که  بوده  نفر   ۶14 و 
امار  و  زمان مشابه در سال گذشته داشته  مدت 
این  که  نفر   48 و  هزار   11 خون  اهداکنندگان 
تعداد نیز رشد 1 درصدی به نسبت سال گذشته 

داشته است.
y مشکالت پرستاران را منتقل کردیم

در ادامه این گالیه ها با رئیس نطام پرستاری 
و  خون  انتقال  بین  مشترک  جلسه  پیرو  مشهد 
پرستاران  وضعیت  پیگیر  تا  شده  سازمان  این 
مشهد  پرستاری  نظام  شویم.رئیس  سازمان  این 
گفت: ما به عنوان سازمان نظام پرستاری استان 
کشور  پرستاری  نظام  به  را  پرستاران  مشکالت 

منتقل کردیم.
انتقال خون  افزود: سازمان  سید رضا مظلوم 
استان از لحاظ چارت اداری به سازمان پرستاری 
وصل نشده و به صورت مستقیم به ستاد سازمان 

خون کشور وصل می شود.
اداری  ساختار  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
استان  پرستاری  نظام  عنوان  به  ما  سازمان  این 
و  نداشته  را  پرسنل  این  مشکالت  حل  توانایی 

تنها این مشکالت را به ستاد منتقل کردیم.
انجام شده توسط خبرنگار  پیرو پیگیری های 
اردیبهشت   8 تاریخ  در  یک شنبه  روز  در  رسانه 
درخواست  مشهد  پرستاری  نظام  سازمان 
انتقال خون  پرستاران سازمان  پیگیری وضعیت 
به  سازمان  این  این که  از  قبل  است  امید  شد. 
و  متولیان  کند  برخورد  جدی تری  مشکالت 
مسیوالن استانی و کشوری به این سازمان توجه 

کنند.

گزارش »صبح امروز« از مشکالت متولیان سالمت؛

 صدای پرستاران »انتقال خون« را بشنویم
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اگرچه صدای چکمه های استعمار سال هاست 
پاتوق  اما  نمی شود  شنیده  مشهد  در  که 
کنسولگری  بعنوان  که  شهر  این  در  آمریکایی ها 
معماری  واسطه  به  امروزه  می شده  استفاده 
باالیی  تاریخی  ارزش  از  ایرانی اش  باشکوه 

برخوردار است.
کتاب  در  منتشره  پژوهش های  طبق 
»کنسولگری ها، مستخدمان و مستشاران خارجی 
در مشهد« نوشته »علی نجف زاده« اولین ردپای 
ثبت  به   12۵7 سال  در  مشهد  در  آمریکایی ها 
امریکایی  مسیحی  کشیش  یک  که  رسیده است 
از طرف »بنگاه کتب مقدس بریتانیا و کشورهای 
لهجه  یادگیری  و  دینی  تبلیغات  برای  خارجی« 

مشهدی به این شهر سفر کرده است.
حاکم  مذهبی  و  فرهنگی  فضای  به  توجه  با 
در  چندماه  از  پس  مسیحیت  تبلیغ  مشهد،  بر 
قالب  بعد در  و دوباره چندسال  این شهر متوقف 
راه  بازهم  البته  که  آغاز می شود  پزشکی  خدمات 

به جایی نمی برد.
از  پس  و   132۶ تا   132۵ سال های  حدود 
در  آمریکایی ها  حضور  دوم  جهانی  جنگ  پایان 
تجاری  و  اقتصادی  هیئت های  قالب  در  مشهد 
آن ها،  تعداد  افزایش  با  که  جایی  تا  شد  پررنگ 
کشور  این  کنسولگری  تأسیس  زمزمه های  اولین 
در کالنشهر مذهبی ایران شنیده شد و این اتفاق 
در سال 1328 با استقرار کنسول آمریکا در خانه 

»کوزه کنانی« به وقوع پیوست.
پنجه  و کوچه  این منزل که در محله چهارباغ 
اسماعیل  به  متعلق  ابتدا  در  شده است  واقع 
حاج  به  را  آن  که  بود  هزاره  شجاع الملک  خان 
وی  ورثه  و  فروخت  تبریزی  زوار  عبدل الحسین 
نیز آن را به حاج کاظم کوزه کنانی واگذار کردند. 
آمریکا  کنسولگری  باشکوه  خانه  این  آخر  دست 
خمینی  فروشانی های  حسینیه  نیز  امروزه  و  شد 

شهر است.
y  خانه کوزه کنانی، خانه ای متعلق به یکی از اعضا

مشروطه
مدیره  هیئت  رییس  نوری  سلیمان  رضا 
قدمت  درباره  خراسان  چهارباغ  گردشگری 
بنای  این  می گوید:  کنانی  کوزه  خانه  تاریخی 
تاریخی که حدودًا 120 سال از عمر آن می گذرد 

در نزدیکی خانه داروغه واقع شده است و یکی از 
چند خانه بزرگ و تاریخی مشهد به شمار می رود.

به  متعلق  بنا  این  می افزاید:  ادامه  در  وی 
مشروطه  معترضین  از  یکی  کنانی  کوزه  خانواده 
شده  ساخته  مشهد  در  وی  پسر  توسط  که  بوده 
است و معماری بنا متعلق به دوران قاجار بوده و 

در اوایل بعد از انقالب به ثبت ملی رسیده است.
بنا  این  تاریخی  ارزش  درخصوص  سلیمانی 
رفته  کار  به  خانه  این  در  که  مصالحی  می گوید: 
یک  با  گاه  نشیمن  پنج  دارای  و  است  وگچ  آجر 
استقرار  به دلیل  این خانه  زیر زمین می باشد که 
کنسولگری امریکا در مشهد حائز اهمییت است.

y پیاده سازی 4 اصل ترومن در مشهد
کوزه  خانه  شدن  تبدیل  علت  مورد  در  وی 
به  می کند:  تصریح  آمریکا  کنسولگری  به  کنانی 
زمان  در  دولت  با  خانه  صاحب  اختالفات  دلیل 
برای  آمریکا  به  شخصی  ملک  این  اول  پهلوی 

تأسیس کنسولگری سپرده می شود.
ریئس هیئت مدیره گردشگری ادامه می دهد: 
مشهد  در  آمریکایی ها  جامعه  حضور  به  توجه  با 
این کنسولگری بیشتر با هدف اقدامات آمریکا در 

راستای 4 اصل ترومن شکل گرفت.
با اشاره به 4 اصل ترومن بیان  سلیمان نوری 
جهانی  جنگ  از  بعد  واقع  در  اصل  این  می کند: 
دوم و با هدف هماهنگ سازی برنامه های آمریکا 
با کشورهای جهان سوم در خراسان به وجود آمد 

اهداف  پیشبرد  شامل  اقدامات  این  بیشتر  که 
اقتصادی آمریکا در ایران بود.

تاریخی  خانه  این  می کند:  نشان  خاطر  وی 
بعد از انقالب به حسینیه فروشانی های خمینی 
شهر فروخته شد و اکنون به منظور حسینیه مورد 

استفاده قرار می گیرد.
y خانه کوزه کنانی اقامتگاه یا بنای تاریخی

اثر  با اشاره به خارج شدن این  سلیمان نوری 
از لیست آثار ملی می گوید: خانه کوزه کنانی در 
و  شد  خارج  فرهنگی  میراث  لیست  از   88 سال 
مالکان کنونی بنا که خمینی شهری هستند قصد 
داشتند تا بنا را به منظور ساخت اقامتگاه تخریب 

کنند.
در  گرفته  انجام  پیگیری های  به  توجه  با  وی 
سه  حدود  می کند:  نشان  خاطر  خصوص  این 
نامه ای  طی  جامعه  فرهنگی  اقشار  گذشته  سال 
به میراث فرهنگی خواستار جلوگیری از تخریبان 
شدند و شهرداری موظف شد که بدون اجازه نامه 
به  دست  فرهنگی  میراث  سازمان  سوی  از  کتبی 

هیچ اقدامی نزند.
ریئس هیئت مدیره انجمن توسعه گردشگری 
از  رایزنی هایی  تاکنون  می کند:  تصریح  چهارباغ 
سوی مالکان شخصی این خانه با مسئولین میراث 
آن  طبق  بر  که  شده  انجام  شهرداری  و  فرهنگی 
قراربر مرمت این بنا دال بر حفظ مجموعه تاریخی 
آن شده است و مابقی زمین های اطراف این خانه 

می تواند برای ساخت اقامتگاه استفاده شود.
y توافقات اولیه پابرجا می ماند؟

با اینکه توافقاتی برای حفظ این بنای تاریخی 
صورت گرفته است، اما همه چیز به تصمیم نهایی 

مالکین برمی گردد.
در جلسه ای هم که محمدحسن طالبیان معاون 
گردشگری  معاون  براتی  کشور،  فرهنگی  میراث 
میراث  مدیرکل  مکرمی فر  استانداری،  زیارت  و 
اکبری  رضوی،  خراسان  گردشگری  و  فرهنگی 
دیناری  رضوی،  خراسان  میراث فرهنگی  معاون 
خراسان  منابع  تأمین  و  سرمایه گذاری  معاون 
رضوی، زمانی رئیس اداره میراث فرهنگی مشهد 
و نماینده های انجمن توسعه گردشگری چهارباغ 
طرحی  کردند،  توافق  دو طرف  داشتند،  حضور 
تاریخی  اثر  این  ترمیم  و  ارائه دهند که هم حفظ 
مدنظر قرار داده شود و هم نیازهای مالکان فعلی 
بنا که جمعی از اهالی مردم خمینی شهر اصفهان 

هستند، تأمین شود.
امنای  هیئت  رئیس  پیمانی  حیدرعلی   
این  درباره  خمینی شهر  فروشانی های  حسینیه 
گفته  هم  این  از  پیش  من  گفت:  چنین  توافق 
که  اجرا شود  طرحی  است،  این  بر  ما  نظر  بودم 
این  از طرفی  یعنی  باشد؛  اولویت  متضمن هر دو 
از  و  حفظ  مشهد  برای  را  فرهنگی  تاریخی  اثر 
تأمین  نیز  را  بنا  فعلی  مالکان  نیازهای  دیگرسو 
به  طرحی  نیز  هدف  همین  راستای  در  کنیم؛ 
تحویل  پیش تر  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره 
شده است و امادگی داریم طرحی را در چارچوب 
 نظرات طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور ارائه 

کنیم.
فرهنگی  میراث  معاون  صحبت،  همین  پیرو   
نهایی  نظر  مطیع  دو طرف  کرد  قبول  هم  کشور 
هییتی از متخصصان مورد تأیید دو طرف باشند. 
تالش می کنیم که این موضوع تا پایان ماه مبارک 
پیمانی قرار  به گفته  تکلیف شود.  تعیین  رمضان 
بازید  از  پس  آینده  هفته های  طی  است  شده 

میدانی بنا، نظر نهایی اعالم شود.
فرهنگی،  میراث  مکرمی فرمدیرکل  ابوالفضل 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در این 
باره گفت: » از ماجرای این اثر تاریخی فرهنگی و 
سرگذشت آن آگاه هستم و می دانم که آنان آماده 
همکاری  این  از  هم  میراث  و  هستند  همکاری 
استقبال می کند و برای حفظ این یادگاِر تاریخی 

پای کار می آید.«

تالش های برای حفظ یک بنای تاریخی در مشهد ادامه دارد؛

خانه کوزه کنانی  برای مشهد حفظ می شود  تبلیغات عرصه ای برای دشمن شناسی 
است

رضوی  قدس  آستان  فرهنگی  سازمان  رئیس 
گفت: مبلغین در ایام ماه مبارک رمضان در گستره 
تبلیغات دینی خود به موضوع دشمن شناسی نیز 

تاکید داشته باشند.
همایش  در  گنابادی نژاد  حجت  حجت االسالم 
رمضان  مبارک  ماه  اعزامی  غیرایرانی  مبلغان 
عرصه های  در  دشمنان  تهدیدات  به  اشاره  با   98
دشمن  مقابله  نشانه  را  آن  فرهنگی،  و  اقتصادی 
با گسترش اسالم با تمام قوا دانست و با اشاره به 
گستره  در  اسالم  توسعه  و  بسط  در  تبلیغ  جایگاه 
تبلیغاتی  مختلف  ابزارهای  وجود  با  گفت:  تاریخ، 
در  مختلف  مکان های  در  دینی  مبلغان  حضور 
را  خود  خاص  جایگاه  ناب  اسالم  تبلیغ  راستای 

همچنان حفظ کرده است.
رضوی  قدس  آستان  فرهنگی  سازمان  رئیس 
مجازی،  فضای  از  استفاده  کنار  در  کرد:  تصریح 
رسانه و دنیای هنر نباید از جایگاه و ارزش تبلیغ 

در اسالم ناب غفلت کنیم.
را  تبلیغ  عرصه  در  کوتاهی  کوچک ترین  وی 
گذرگاهی برای ورود هجمه های تبلیغاتی دشمنان 
با  وهابیت  و  داعش  افزود:  و  کرد  عنوان  اسالم 
استفاده از این خالء خود را منتسب به اسالم کرده 

و آن را با خوی سبوعانه به دنیا معرفی می کنند.
رضوی  قدس  آستان  فرهنگی  سازمان  رئیس 
قرآن، عترت،  تبلیغ،  در فرصت های  تصریح کرد: 
استکبارستیزی،  و  آمیخته  فقاهی  فقه  و  اجتهاد 
حمایت از مستضعفان و باور به والیت فقیه را باید 

تبلیغ کرد که این همان اسالم ناب است.
تاکید کرد و گفت:  تبلیغات  بر استمرار در  وی 
می تواند  مجازی  فضای  و  رسانه ها  از  استفاده 

استمرار جریان تبلیغ را به دنبال داشته باشد
فرهنگی  فعالیت  به  اشاره  ضمن  گنابادی نژاد 
اضافه  غیرایرانی،  زائران  برای  رضوی  مطهر  حرم 
کرد: در حال حاضر فعالیت های فرهنگی در حرم 

مطهر با 20 زبان ارائه می شود.
)ع(  رضا  امام  ماهواره ای  شبکه  راه اندازی  وی 
همایش  اولین  برگزاری  عربی،  و  اردو  زبان  دو  با 
»امام رضا )ع( و گفتگوی ادیان« با حضور ۵ دین 
از 12  و پذیرش دانشجویان خارجی  در سال 97 
کشور در دانشگاه علوم اسالمی رضوی و 7 کشور 
در دانشگاه امام رضا )ع( را از دیگر اقدامات این 
سازمان در گستره تبلیغات دینی و فرهنگی عنوان 
فرصت  محرم  و  رمضان  ماه  شد:  متذکر  و  کرد 
امام  و سیره  فرهنگ  و گسترش  احیا  برای  خوبی 

رضا )ع( است.

خبرخبر
رهبر انقالب از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کردند؛

ابالغ دستور رهبر معظم انقالب 
برای ساماندهی وضع کاغذ

رهبری  معظم  مقام  دفتر  ویژه  امور  معاون 
و  کاغذ  وضع  پیگیری  بر  مبنی  ایشان  فرمایشات 
صنعت  و  ارشاد  وزرای  به  را  موضوع  این  ساماندهی 

ابالغ کرد.
مقام  دفتر  ویژه  امور  معاون  حقانیان،  وحید 
الله  از پایان بازدید حضرت آیت  معظم رهبری، پس 
جلسه  در  حضور  با  کتاب،  نمایشگاه  از  خامنه ای 
بازدید  ابتدای  در  که  ارشاد  و  وزرای صنعت  مشترک 
تشکیل  کتاب  المللی  بین  نمایشگاه  از  صنعت  وزیر 
موضوع  درباره  انقالب  رهبر  دغدغه های  بود،  شده 
وزرای  اطالع  به  را  نشر  حوزه  بر  آن  اثرات  و  کاغذ 

صنعت و ارشاد رساند.
پس از ابالغ دستور مقام معظم رهبری، جلسه ای 
با حضور رحمانی و صالحی وزاری صنعت و ارشاد و 
مسئوالن مرتبط در دو وزراتخانه و نمایندگان از صنف 

نشر در محل نمایشگاه کتاب برگزار شد.
یاد آور می شود رهبر انقالب صبح امروز در بازدید 
از نمایشگاه کتاب تهران و استماع نظرات ناشران بر 
ساماندهی وضع کاغذ توسط وزاری صنعت و ارشاد 

تاکید کردند.

میراث  اداره  رئیس 
و  گردشگری  و  فرهنگی 
صنایع دستی خلیل آباد گفت: 
برای سومین سال پیاپی جشنواره بزرگ خانوادگی 

تاک پلو در شهرستان خلیل آباد برگزار می شود.
محمد جواد بلبلی با اعالم این خبر افزود: تاک 
شهرستان  محبوب  و  محلی  غذاهای  از  یکی  پلو 
خلیل آباد است که همه ساله در فصل بهار با توجه 
برداشت  فصل  و  انگور  درخت  برگ های  رویش  به 

برگ موم در این شهرستان پخت می شود.
تاکستانهای  زیر کشت  اینکه سطح  بیان  با  وی 
و  است  هکتار  هزار   ۶ بر  بالغ  آباد  خلیل  در  انگور 
در فصل بهار برگ های تاک از این شهرستان صادر 
می شود افزود: به همین منظور برای سومین سال 

خلیل  در  پلو(  )تاک  خانوادگی  جشنواره  پیاپی 
برگزار  نیز  جاری  سال  ماه  اردیبهشت   13 در  آباد 

می شود.
ساعت  از  جشنواره  اصلی  بخش  گفت:  وی 
آباد  خلیل  جعفریان  شهید  اردوگاه  در   20 تا   17
برگزار می شود.بلبلی ادامه داد: برنامه های جانبی 
جشنواره نظیر بازدید از خانه های تاریخی؛ کارگاه 
ویژه  سرسبز  تاکستانهای  و  سفالگری  سنتی 

گردشگران تدارک دیده شده است.
شهرستان  مرکزی  بخش  در  شهری  خلیل آباد 
است.  ایران  رضوی  خراسان  استان  خلیل آباد 
و  انگور  تولید  اصلی  قطب های  از  یکی  شهر  این 

کشمش با کیفیت محسوب می شود.

آستان  انتشارات  مدیرعامل 
مجموعه  گفت:  رضوی  قدس 
معتبر«  روایت  »یک  جلدی   1۵
به نشر در سی و دومین نمایشگاه  انتشارات  به همت 

بین المللی کتاب تهران رونمایی شد.
انقالب  گفتمان  داشت:  اظهار  سعیدی  حسین 
از  یکی  آن  ارزش های  بیان  و  اشاعه  و  اسالمی 
سرفصل های اصلی تولید کتاب در به نشر است که این 

انتشارات به صورت جدی آن را دنبال می کند.
توانسته  اخیر  سال های  در  به نشر  افزود:  سعیدی 
انقالب  ادبیات  انقالب،  تاریخ  زمینه  در  را  آثاری 
سایر  با  متفاوت  دانشجو  و  جوان  قشر  ویژه  اسالمی 
کتاب های منتشر شده ناشران سطح کشور با نگاهی 
به روایات به صورت آثاری داستانی منتشر کند که از 

اشاره  معتبر«  روایت  »یک  مجموعه  به  می توان  میان 
اثر  این  اصلی  مخاطب  اینکه  به  اشاره  با  کرد.وی 
جوانان ایران زمین، دانشجویان و عموم مردم هستند 
که می کوشند هر چه بیشتر در مورد انقالب اسالمی 
روایت  »یک  افزود:  بدانند،  آن  آرمان های  و  ایران 
و  وقایع  اشخاص،  روایت  بازخوانی  مجموعه  معتبر« 
اماکن ویژه و مهم مرتبط با تاریخ انقالب اسالمی است 
که به کوشش جمعی از نویسندگان انقالبی به نگارش 

درآمده است.
معتبر«،  روایت  »یک  مجموعه  سعیدی،  گفته  به 
روایت روزها و سال هایی است که بر مردمان میهمن ما 
گذشته است، گذشته هایی که مرور آن چراغ روشنگر 
راه آینده، راه اهتزاز پرچم اسالم بر قلل رفیع کرامت 

و بزرگواری است.

تخصصی  علمی،  نشست 
تاریخی  فرهنگی،  مشترکات 
بر  تاکید  با  قزاقستان  و  ایران 
جغرافیای تاریخی - فرهنگی خراسان بزرگ در مشهد 
بزرگ  موزه  محل  در  که  نشست  این  شد.در  برگزار 
خراسان رضوی برگزار شد یک استاد تاریخ قزاقستانی 
میراث  بر  مبتنی  فرهنگی  همگرایی  لزوم  درباره 
چنگیز  کرد.دکتر  سخنرانی  بزرگ  خراسان  تاریخی 
ژومارت چنگیزلی گفت: ملت های ایران و قزاقستان 
و  اجتماعی  روابط  باهم  دور  بسیار  گذشته های  از 
فرهنگی داشته اند و نشانه های این روابط را در اوستا و 
شاهنامه فردوسی که در آن از قزاقها به عنوان تورانیان 
البته  داد:  ادامه  یافت.وی  می توان  است  شده  یاد 
وصف  ایرانیان  مقابل  همیشه  تورانیان  شاهنامه  در 

آنها بوده است  شده اند که این به دلیل شیوه زندگی 
چون مردم قزاقستان در طول تاریخ خود کوچ نشین 
بوده اند و تاریخ شهر نشینی آنها به حدود 100 سال 
تمدن  سال  هزار  چند  ایرانیان  که  حالی  در  می رسد 
گفت:  قزاقستان  تاریخ  استاد  دارند.این  شهرنشینی 
وسیله  به  که  قزاقستان  در  اسالم  دین  رواج  از  بعد 
فرهنگ  نفوذ  داد  رخ  متمادی  قرون  طول  در  ایرانیها 
هم  که  نحوی  به  یافت  افزایش  قزاقستان  در  فارسی 
قزاقی  زبان  در  فارسی  لغت  هزار  سه  از  بیش  اکنون 
شش  حدود  اکنون  هم  افزود:  چنگیزلی  دارد.  وجود 
هزار نفر قزاق در ایران و ایرانیان بسیاری در قزاقستان 
که  می کنند  زندگی  یکدیگر  کنار  در  مسالمت  با 
با فرهنگ جمعیتی نیز می تواند  وجود این توده های 

دستمایه اتحاد فرهنگی ایران و قزاقستان باشد.

  سومین جشنواره بزرگ خانوادگی تاک پلو در خلیل آباد
 برگزار می شود

نشست مشترکات تاریخی ایران و قزاقستان در مشهد برگزار شد»یک روایت معتبر« از سوی به نشر در نمایشگاه کتاب عرضه شد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
رویداد  یک  مطهر  اندیشه  تئاتر  جشنواره  گفت: 
فضای  در  بار  اولین  برای  که  است  هنری  فرهنگی 
الهام  منبع  و  دستمایه  را  مطهری  شهید  آثار  هنری 

برای تدوین نمایشنامه قرار داده است.
جعفر مروارید در حاشیه حضور در محل برگزاری 
جشنواره تئاتر اندیشه مطهر افزود: اینکه ما بتوانیم 
سیره  کامل،  "انسان  جمله  از  مطهری  شهید  آثار 
داستان  و  رئالیسم  روش  فلسفه،  اصول  نبوی، 
زیبایی  زبان  با  نمایشنامه   12 این  در  را  راستان" 
ضرورت  یک  دهیم  نشان  جوان  نسل  به  شناسانه 

فرهنگی است که تا کنون انجام نشده است.
وی ادامه داد: مجموعه نمایش های این جشنواره 
شهید  دیدگاه های  و  شخصیت  بینش،  منش،  به 
جشنواره  افزود:  دارد.مروارید  اختصاص  مطهری 
تئاتر اندیشه مطهر یک هم افزایی بین فضای دینی 
و هنری ایجاد کرده است.مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
به  مطهری  شهید  گفت:  رضوی  خراسان  اسالمی 
را  گفتگو  جریان  تاثیرگذار،  فیلسوف  یک  عنوان 
پوشش می داد و به لحاظ دیالوگ و گفتگو یک مدل 
تعاملی با فضاهای متنوع جامعه محسوب می شد، که 
افزود:  به طرز ناجوانمردانه ای به شهادت رسید.وی 
و  الگوها  به  مطهری  شهید  اندیشه های  فهم  در  اگر 
کلیشه های رایج مراجعه کنیم مانع از فهِم سرزندگی 
و بالندگی شخصیت او می شود.مروارید بیان داشت: 
شهید  از  رایج  و  فعلی  سؤاالت  به  پاسخ  نیازمند  ما 
مطهری  شهید  اگر  که  معنا  بدین  هستیم  مطهری 
در حال حاضر زنده بود چه واکنشی و چه نوع ایده 
با  می کرد؟  ایجاد  نمایشنامه  فضای  در  بخشی  اثر  و 

چنین رویکردی می توان نگاه و منش شهید مطهری 
را زنده نگه داشت.وی ادامه داد: امام خمینی )ره( 
در فرمایشات خود از شهید مطهری به عنوان الگوی 
شهید  از  گرفتن  الگو  الزمه  و  بردند  نام  همیشگی 
مطهری این است که شخصیت وی را درقالب زمان 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  نکنیم.مدیر  محدود  مکان  و 
نگاه شهید مطهری  اسالمی خراسان رضوی گفت: 
محصول  و  بود  کارآمد  نگاهی  شریعت  مجموعه  به 
یک  در  مطهری  شهید  نبود،  خاصی  زمان  و  مکان 
مختلف  سطوح  با  و  یافت  پرورش  نخبگانی  خانواده 
جامعه ارتباط گرفت و از نقد کردن تفکر دیگران ابایی 
نداشت چرا که اعتماد به نفس و روحیه خودبسندگی 
شکل  از  پرهیز  اگر  افزود:  داشت.وی  وجود  وی  در 
گرایی و دوری از محدود ساختن افکار در قالب زمان 
شده  خلق  نمایشی  متن  آنگاه  بیفتد  اتفاق  مکان  و 
است که به لحاظ محتوا و شکل جاودانه خواهد بود.

مروارید با بیان این که تئاتر زبان بیان حال و اکنون 
ما است و این زبان باید از زبان تقلیدی به دور باشد 
گفت: نمایشنامه ابزار بیان حقیقت است و جشنواره 
زیبایی  و  دین  بین  محکم  پیوند  مطهر  اندیشه  تئاتر 
اندیشه  تئاتر  جشنواره  افزود:  است.وی  شناسی 
مطهر باید در دوره های آتی دامنه تولید متن را توسعه 
دهد و مجموعه آثار شهید مطهری در جامعیت خود 
ملی  جشنواره  به  استانی  گستره  از  و  شود  لحاظ 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  شود.مدیر  تبدیل 
خراسان رضوی اظهار داشت: جشنواره تئاتر اندیشه 
مطهر در فریمان که زادگاه شهید است و هم زمان با 
کرده  فراهم  را  فرصتی  ایشان  تولد  سالگرد  صدمین 
است تا نسل جوان ما که شهید را ندیده است فارغ 

از قالب های رسمی و کلیشه ای به واسطه هنر تئاتر با 
او آشنا شود، چرا که تئاتر یک قالب روزآمد و جدید 
بیان  افکار شهید مطهری است.وی  با  آشنایی  برای 
به  اندیشهمطهر  تئاتر  جشنواره  امیدوارم  داشت: 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان  میزبانی 
فریمان،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  و  رضوی 
هم گام با بیانیه " گام دوم انقالب " حقی که شهید 
ایران داشته  برگردن جامعه فکری فرهنگی  مطهری 
را ادا کند و افکار شهید مطهری در یک قالب جدید 
که  چرا  گیرد  قرار  جوان  نسل  و  جامعه  توجه  مورد 
تربیت  برای  پایه  و  هدف  یک  همواره  جوان  نسل 
و  هنری  امور  است.معاون  مطهری  شهید  آثار  در 
سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی نیز در این مراسم گفت: جای خالی جشنواره 
می شد. مطهری'احساس  'شهید  محوریت  با  تئاتر 

دغدغه های  از  یکی  افزود:  محمدی  رضا  محمد 
قوام  با  نمایشی  متون  فقدان  تئاتر،  حوزه  در  اصلی 

توسط جشنواره  این معضل  که  بود  و محتوای غنی 
تئاتر اندیشه مطهر مرتفع خواهد شد.وی ادامه داد: 
متون نمایشی تولیدشده و بازبینی آثار شرکت کننده 
در جشنواره بیانگر این است که آثار فاخری در حال 
سینمایی  و  هنری  امور  است.معاون  شدن  خلق 
رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
گفت: با مذاکرات و تعامل هایی که صورت گرفته این 
جشنواره حداقل به صورت دوساالنه برگزار می شود 
یک  باید  قطع  طور  به  جشنواره  برگزاری  از  پس  و 
جشنواره  عوامل  حضور  با  شناسی  آسیب  نشست 
به  جشنواره  چالش های  تا  شود  برگزار  هنرمندان  و 
اندیشه  تئاتر  شود.شنواره  بررسی  تخصصی  صورت 
مطهر از تاریخ 8 تا 11 اردی بهشت ماه 98 با حمایت 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی،  و  فرهنگ  اداره کل 
توسط  فریمان،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
توس  باران  سازان  همایش  هنری  فرهنگی  موسسه 

درشهرستان فریمان برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی:
جشنواره اندیشه مطهر یک هم افزایی بین فضای دینی و هنری ایجاد کرده است خبرخبر

رئیس شورای شهر مشهد در حاشیه پنجاه و هشتمین 
طرح  درمورد  توضیحاتی  مشهد  شهر  شورای  علنی  جلسه 
کرد. مطرح  شجریان  استاد  نام  به  خیابانی  نامگذاری 

محمدرضا حیدری در حاشیه پنجاه و هشتمین جلسه علنی 
شورای شهر مشهد در خصوص حواشی پیرامون نامگذاری 
اظهارکرد:  شجریان،  استاد  نام  به  شهری  معابر  از  یکی 
موضوع  روی  مشهد  شهرداری  در  تخصصی  کمیته ای 
در  پیشنهادات  بررسی  از  پس  و  می کند  کار  نامگذاری ها 

کمیسیون فرهنگی، به صحن علنی شورا آورده می شوند.
وی با بیان اینکه طبق آیین نامه مصوب شورای چهارم 
شهر مشهد، عالوه بر معابر و میادین و محله ها، نامگذاری به 
ایستگاه های آتش نشانی، فروشگاه های عرضه مستقیم کاال، 
سالن های ورزشی، پارک ها و محالت نیز توسعه یافته است، 
اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  در  و  گذشته  هفته  گفت: 
نامگذاری های  فقط  که  دادیم  منظور  این  به  اصالحیه ای 

محالت، حسب قانون، به شورای شهر آورده شود.
حیدری خاطرنشان کرد: تعدادی از اعضای شورای شهر 
مشهد نیز طرحی را به منظور نامگذاری یکی از خیابان های 
سطح شه ربه نام استاد شجریان ارائه کرده اند؛ بررسی های 
کارشناسی الزم از سوی کمیسیون فرهنگی در حال اجراست 
اما حساسیتی در مورد استاد شجریان ایجاد شده که مربوط 
مشهدمقدس  شهر  شورای  است.رئیس   88 سال  وقایع  به 
عامل محرک  که چگونه  اکنون سوالی مطرح است  گفت: 
از تمام  آرامش  و اصلی حوادث آن سال در کمال امنیت و 
خطوط نظام عبور می کند و ارکان کشور و حاکمیت را زیر 
و  نمی زند  فریاد  موضوع  این  برای  کسی  و  می برد  سؤال 
سخنی نمی گوید ولی استاد شجریان، هنرمند پرآوازه ایرانی 
که از شهرت جهانی برخوردار بوده و فرزند مشهد و خراسان 

است، با بی انصافی موجب هجمه و تخریب قرار می گیرد.
حیدری افزود: معتقدیم که این رفتارها از اخالق و انصاف 
سوء  برای  دستاویزی  اینچنینی،  اقدامات  و  است  دور  به 
کینه توز  دشمنان  و  طلب  عافیت  خارج نشینان  استفاده 
کشور می شود.وی اظهارکرد: جالب توجه اینکه شبکه افق 
رسانه ملی نیز اخیرًا مستندی برای خدمات ۵0 سال استاد 
ایشان  شجریان پخش کرده که نشان دهنده جایگاه واالی 
انتقال  و  ایرانی  هویت  حفظ  در  هنرمند  این  تاثیرگذاری  و 
موسیقی سنتی در نیم قرن اخیر به نسل جوان است.رئیس 
شورای شهر مشهد با بیان اینکه استاد شجریان ممکن است 
در رویکرد و جهت گیری متفاوت با شرایط موجود رفتار کرده 
ساحت های  سایر  در  ساحت  این  کرد:  خاطرنشان  باشد، 

زندگی ایشان اصالً به چشم نمی آید

خبر
 توضیحات رئیس شورای شهر مشهد درمورد طرح نامگذاری خیابانی

 به نام استاد شجریان

خبرنگارنگار طاهونچی
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سرویس در شهر

هماهنگی  معاونت  سرپرست 
خراسان  استانداری  عمرانی  امور 
تحقق  با  که  این  بر  تاکید  با  رضوی 
نظام  از  موثرتری  نقش  می توان  شهری  یکپارچه  مدیریت 
شورایی را شاهد بود، گفت: در حال حاضر شوراهای اسالمی 
در خصوص شهرداری ها و دهیاری ها تام االختیار شده اند اما 
اختیاراتشان به سایر حوزه های مدیریت شهری بسط نیافته 
است.وحید قربانی در پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر مشهد با بیان این که مشکالت و گرفتاری های 
کرده  ایجاد  رکود  کشور  مختلف  بخش های  در  اقتصادی، 
است، اظهارکرد: در همین راستا فعالیت شوراهای اسالمی 
که بیشتر به شورای شهرداری ها و دهیاری ها تقلیل یافته اند، 

سخت تر شده است.
وی ادامه داد: شوراهای اسالمی شهر و روستا با توجه به 

افزایش به حق توقعات عمومی و کاهش منابع ریالی به واسطه 
شرایط اقتصادی کشور در شرایط شکننده ای قرار دارند.

قربانی نظام شورایی را نظامی موثر برای دستیابی به اهداف 
سیاسی کشور دانست و افزود: این به دلیل آن است که شوراها 

گوش شنوای خواسته های منطقی مردم هستند.
مشکالتی  همه  وجود  با  و  حال  این  با  کرد:  اضافه  وی 
خراسان  استانداری  در  ما  دارد،  قرار  شوراها  پای  پیش  که 
رضوی آمادگی داریم شرایطی فراهم کنیم تا آن چه در حدود 
در  را  است  استان  اداری  نهادهای  و  استانداری  اختیارات 

تصمیم سازی مشترک با شوراها به کار ببریم.
قربانی متذکرشد: کمک به منطقی تر کردن توقعات مردم و 
برنامه ریزی برای رفع نیاز و توقعات منطقی مردم از کارکردهای 
عمومی  رفاه  و  اجتماعی  رضایت  به  منجر  که  شوراهاست 
شکل گیری ارتباطی مستحکم بین حاکمیت و مردم می شود.

سرپرست  و  استاندار  معاون 
با  مشهد  شهرستان  فرمانداری 
شورای  دوره  پنجمین  که  این  بیان 
دارد،  شایسته  ای  دقت  مصوبات  تنظیم  در  مشهد  شهر 
گفت: تعامل اعضای شورا و مدیریت شهری نیز با مجموعه 
قابل  شهروندان  مشکالت  رفع  راستای  در  فرمانداری 

قدردانی است.
علنی  جلسه  هشتمین  و  پنجاه  در  نیت  خوش  حیدر 
شورای اسالمی شهر مشهد اظهارکرد: امروز می بینیم که با 
تالش اعضای پنجمین دوره شورای اسالمی شهر مشهد، 
مردم طعم تغییر را در زندگی خود می چشند و امیدواریم این 
مسیر خدمتگزاری ادامه داشته باشد.وی با تاکید بر این که 
باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا مردم بدانند و احساس 
گرفته  رای  صندوق  طریق  از  تصمیمات  همه  که  کنند 

می شود، متذکرشد: شورای پنجم شهر مشهد ارتباط خوبی 
با مردم دارد ولی باید این ارتباط را بیشتر کند.معاون استاندار 
در  متذکرشد:  مشهد  شهرستان  فرمانداری  سرپرست  و 
موضوع شفایت نیز اقدامات خوبی در این شورا صورت گرفته 
است اما در شهرداری الیه های پنهانی زیادی وجود دارد که 
باید با جدیت این الیه ها شفاف شود.وی ادامه داد: در همین 
راستا نظارت بر واحدهای مختلف شهرداری نیز باید جامع تر 

و کامل تر باشد و در بدنه کاری نیاز به نظارت بیشتر است.
خوش نیت تصریح کرد: اگر به دنبال افزایش مشارکت 
و  دهیم  افزایش  را  شوراها  اختیارات  باید  هستیم  مردم 
تصمیم سازان باید زمینه افزایش مشارکت شوراها را فراهم 
کنند. البته ممکن است بخشی از مسئوالن نسبت به این 
روند ذهنیت مثبتی نداشته باشند اما این مهم در درازمدت 

به نفع حاکمیت است.

پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
گفت:  رضوی  خراسان  استان 
بر  مبنی  شهر  شورای  مصوبه 
تخصیص 3 درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی و 
نوسازی، کمک بزرگی به توسعه عدالت آموزشی در مناطق 

کم برخوردار شهر مشهد خواهد کرد.
 قاسمعلی خدابنده، مدیرکل آموزش و پرورش استان 
خراسان رضوی روزگذشته در پنجاه و هشتمین جلسه علنی 
خوب  های  مساعدت  و  حمایت ها  از  تقدیر  ضمن  شورا، 
شورای پنجم شهر مشهد از آموزش و پرورش، اظهارکرد: 
اراده و خواست مردم مشهد در انتخابات سال 9۶ بر این شد 
که تغییر و تحولی جدی در مدیریت شهری رخ دهد و آراء 
شهروندان به سمت و سویی رفت که اعضای محترم حاضر 
در جلسه انتخاب شدند.وی با بیان اینکه پس از گذشت یک 

و سال نیم از فعالیت شورای پنجم شهر مشهد، رضایتمندی 
در چهره مردم بواسط خدمات خوبی که به آنها ارائه شده، 
مشهود است، گفت: در حوزه آموزش و پروش نیز حمایت 
های مادی و معنوی شایانی از سوی شورای شهر داشته ایم 
که به نمایندگی از تمامی فرهنگیان، تقدیر و تشکر می کنم.

خدابنده خاطرنشان کرد: با تاکید شورای شهر مشهد، 
پروژه  و در بحث  آغاز سال تحصیلی  شهرداری محترم در 
مهر حضور پررنگی به منظور بهسازی و آماده سازی مدارس 
داشته است؛ آسفالت مدارس نیز اجرایی شده و در سال 98 

نیز اعتباری به این منظور پیش بینی شده است.
بر  مبنی  شهر  شورای  مصوبه  از  تقدیر  با  خدابنده 
های  پروانه  عوارض  درآمدهای  از  درصد   3 تخصیص 
ساختمانی، گفت: این مصوبه کمک بزرگی به توسعه عدالت 

آموزشی در مناطق کم برخوردار شهر مشهد خواهد کرد.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی مطرح کرد:
افزایش نقش نظام شورایی با ایجاد مدیریت یکپارچه شهری

سرپرست فرمانداری مشهد:
پنجمین دوره شورای شهر مشهد در تنظیم مصوبات دقت شایسته ای دارد

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی :
تخصیص 3 درصد عوارض ساختمانی، کمک بزرگ شورا به توسعه عدالت آموزشی

شهردار مشهد با حضور در شورای شهر به مناسبت روز 
شوراهای شهر و روستا؛

نظارت،  حفظ  ضمن  مشهد  شهر  شورای 
توجه ویژه ای به مدیریت شهری داشته است

شهر  شورای  اینکه  به  اشاره  با  مشهد  شهردار 
شورا  گفت:  است،  فرد  به  منحصر  شورایی  مشهد 
به  ای  ویژه  توجه  نظارتی خود،  وظایف  ضمن حفظ 

مدیریت شهری و مردم داشته است.
که  کالئی  محمدرضا  امروز«  »صبح  گزارش  به 
شهر  شوراهای  روز  تبریک  مناسبت  به  گذشته  روز 
پیدا  حضور  شهر  شورای  علنی  صحن  در  روستا  و 
شورای  اعضای  به  روز  این  تبریک  ضمن  بود،  کرده 
از ویژگی های شورای شهر  افزود: یکی  شهر مشهد 
ضمن  که  است  شورا  این  فردی  به  منحصر  مشهد، 
حفظ وظایف نظارتی خود، توجه ویژه ای به مدیریت 

شهری و مردم داشته است.
شهر  شورای  رویکرد  و  نگاه  این  داد:  ادامه  وی 

قابل تقدیر است و جای تشکر دارد.
غزلیات  از  بیت  چند  با  را  خود  سخنان  کالئی 
حافظ  در تقدیر از حمایت ها و تالش های اعضای 

شورای شهر مشهد خاتمه داد.
چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت

حقوق خدمت ما عرضه کرد بر کرمت
به نوک خامه رقم کرده ای سالم مرا

که کارخانه دوران مباد بی رقمت
نگویم از من بی دل به سهو کردی یاد

که در حساب خرد نیست سهو بر قلمت
مرا ذلیل مگردان به شکر این نعمت

که داشت دولت سرمد عزیز و محترمت
بیا که با سر زلفت قرار خواهم کرد

که گر سرم برود برندارم از قدمت

خبر

هزار   21 انتشار  مشهد   شهر  اسالمی  شورای 
اجرای  برای  را  اسالمی  مالی  اوراق  ریال  میلیارد 
اتوبوس طی 3 الیحه  پروژه های قطارشهری و خرید 

دوفوریتی تصویب کرد.
پنجاه  در  گذشته  روز  امروز«   صبح   « گزارش  به 
الیحه  مشهد،  شهر  شورای  علنی  جلسه  هشتمین  و 
 3 خط  پروژه   4 فاز  برای  اسالمی  مالی  اوراق  انتشار 
قطارشهری با قید دو فوریت به تصویب رسید که طی 
آن به شهرداری مشهد اجازه داده می شود به استناد 
به  و  بودجه سال98 کل کشور  قانون   ۵ تبصره  د  بند 
فاز  اجرای  برای  نیاز  مورد  مالی  منابع  تأمین  منظور 
انتشار  به  نسبت  قطارشهری،   3 خط  پروژه  چهارم 
طریق  از  که  اسالمی  مالی  اوراق  تومان  میلیارد  هزار 
تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی  بانک های مورد 

ایران به متقاضیان واگذار  شود، اقدام کند. 
پرداخت ۵0 درصد اصل و سود این اوراق بر عهده 
شهری  مدیریت  عهده  بر  دیگر  درصد   ۵0 و  دولت 

خواهد بود.
 مجوز انتشار 800 میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی 

برای خرید اتوبوس
این جلسه و در بررسی دومین  ادامه  همچنین در 
ارائه  مشهد  شهرداری  سوی  از  که  فوریتی  دو  الیحه 
به  شورا  سوی  از  بررسی  و  بحث  از  پس  بود،  شده 
د  بند  استناد  به  شد  داده  اجازه  مشهد  شهرداری 
تبصره ۵ قانون بودجه سال 98 کل کشور و به منظور 
نوسازی  و  توسعه  برای  نیاز  مورد  مالی  منابع  تأمین 
انتشار  به  اتوبوس(، نسبت  اتوبوسرانی )خرید  ناوگان 
با سود علی الحساب مورد توافق  اوراق مالی اسالمی 
با بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به مبلغ 800 
اقدام  الحاقی  تبصره های  رعایت  با  تومان،  میلیارد 

نماید.
۵0 درصد از اصل و سود اوراق توسط دولت و ۵0 
خواهد  پرداخت  شهری  مدیریت  توسط  دیگر  درصد 

شد.
300 میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی برای   انتشار 

۲ قطارشهری تکمیل پروژه خط 
سومین الیحه دو فوریتی که در جلسه علنی امروز 
از سوی شهرداری مشهد به شورا ارائه شد در خصوص 
برای  مالی اسالمی  اوراق  تومان  میلیارد   300 انتشار 
آن  طی  که  بود  مشهد  قطارشهری  دو  خط  تکمیل 
د  بند  استناد  به  شد  داده  اجازه  مشهد  شهرداری  به 

تبصره ۵ قانون بودجه سال 98 کل کشور و به منظور 
خط  پروژه  تکمیل  برای  نیاز  مورد  مالی  منابع  تأمین 
2 قطار شهری، نسبت به انتشار اوراق مالی اسالمی 
مرکزی  بانک  با  توافق  مورد  علی الحساب  سود  با 
تومان  300میلیارد  مبلغ  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
اوراق  سود  و  اصل  درصد   ۵0 پرداخت  که  کند  اقدام 

با دولت و ۵0 درصد دیگر با مدیریت شهری است.
پایان  را  زمان  تیرماه  جای  به  کشور  وزارت   

اردیبهشت اعالم کرده است
و  شهردار  مالی  معاون  خواجه نائینی،  رضا 
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  سازمان  سرپرست 
کرد:  اظهار  لوایح  این  در خصوص  شهرداری مشهد  
که  می داد  وقت  تیر  پایان  تا  کشور  وزارت  معموال 
بدهند.  اوراق  برای  را  خود  طرح های  شهرستان ها 
وزارت  که  است  این  لوایح   بودن  فوریتی  دو  دلیل 
اعالم  اردیبهشت  پایان  را  زمان  تیرماه  بجای  کشور 

کرده است. 
کل   98 بودجه  قانون  در  داد:  ادامه  وی 
اوراق  تومان  میلیارد   8000 مجموعا  شهرداری ها 
می توانند منتشر کنند که 3000 میلیارد تومان سال 

هم  فرسوده  بافت  بحث  و  کرد  پیدا  افزایش  گذشته 
جدید  فرصت  به  به  توجه  با  ما  شد.  درصدی  پنجاه 
وزارت کشور که تا پایان اردیبهشت  است باید اوراقی 
که می خواهیم منتشر کنیم را به تصویب شورای شهر 

برسانیم.
معاون مالی شهردار و سرپرست سازمان اقتصادی 
و سرمایه گذاری شهرداری مشهد  بیان کرد: مجموع 
 3۵00 کنیم  منتشر  می خواهیم  امسال  که  اوراقی 
از کل اوراق کشور  میلیارد تومان است که 43 درصد 
 1400 تومان  میلیارد  این3۵00  از  ماست.  پیشنهاد 
میلیارد تومان مربوط ثامن است که سال گذشته شورا 
نداشت.  الیحه  به  نیاز  و  است  داده  ما  به  را  مجوزش 

بقیه موراد را در سه الیحه جداگانه آورده ایم.
خواجه  نائینی تصریح کرد:  1000 میلیارد تومان 
اوراق مربوط به خط 3 قطارشهری،  300 میلیارد  از 
تومان  میلیارد  و800  شهری  قطار  خط2  برای  تومان 

هم برای خرید اتوبوس است.
تا کنون  وی یادآور شد: برای خط 2 قطار شهری 
اما  است  اوراق  مرحله  آخرین  که  کردیم  اعالم  دوبار 
باتوجه به افزایش نرخ ارز این اقدام پایان نیافته است

در  عملکردی  و  مالی  شفافیت  الیحه  تصویب   
ماموریت های خارج از کشور

علنی  صحن  جلسه  هشتمین  و  پنجاه  ادامه  در 
مالی  شفافیت  الیحه  بررسی  مشهد  شهر  شورای 
در  کشور  از  خارج  های  ماموریت  در  عملکردی  و 
شهر  شورای  تصویب  به  و  گرفته  قرار  کار  دستور 
در  است  مکلف  مشهد  شهرداری  آن  طی  که  رسید 
راستای ایجاد شفافیت مالی و عملکردی و به  منظور 
کاری  مأموریت های  از  شهروندان  عموم  گاهی  آ
مشهد،  شهرداری  کارکنان  و  مدیران  کشور  از  خارج 
تاریخ  از  وابسته،  و شرکت های  سازمان ها، موسسات 
اطالع رسانی  به  نسبت  مصوبه،  این  قانونی  ابالغ 
از  کشور،  از  خارج  مأموریت های  تمامی  عمومی 
اقدام  زیر  تبصره های  رعایت  با  فاش  سامانه  طریق 

نماید.
 تصویب اصالح مصوبه دریافت حق مشرفیت

مصوبه  اصالح  جلسه  این  ادامه  در  همچنین 
حق  دریافت  خصوص  در  شهر  اسالمی  شورای 
تصویب  به  و  گرفته  قرار  کار  دستور  در  مشرفیت 

اعضای شورا رسید.

در جلسه علنی شورای شهر مشهد طی 3 الیحه دو فوریتی :

انتشار 21 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی تصویب شد

خراسان  همیارشهرداریهای  سازمان  مدیرعامل 
رضوی با تبریک روز شورا بر اهمیت نقش شوراها 
در تحقق برنامه های حوزه مدیریت شهری تاکید 

کرد.
همیاری  سازمان  عمومی  ــط  رواب ــزارش  گ به 
پناه  یزدان  احمد  رضوی،  خراسان  شهرداریهای 
تأسیس  سالروز  ماه  اردبیبهشت  نهم  پیامی  در 
شورای اسالمی را به عنوان نمادی از مردم ساالری 
دینی به تمامی اعضا و دست اندرکاران شوراهای 

اسالمی شهرهای خراسان رضوی تبریک گفت.
وی ضمن  قدردانی از تالش های اثرگذار کلیه 
اعضاء شوراهای اسالمی شهر های استان، ادامه 
داد: بدون تردید آبادانی و پیشرفت شهرها در حوزه 
های عمرانی، فرهنگی، آموزشی، گردشگری و...، 
همچنین تحقق رسالت شهرداریها به واسطه برنامه 

ریزی و تدابیر شوراهای اسالمی حاصل می شود.
خراسان  همیارشهرداریهای  سازمان  مدیرعامل 
در  شوراها  تشکیل  اهمیت  به  اشــاره  با  رضــوی 
دنیای کنونی برای قانون گذاری و انجام مطلوب 
و حمایت  تقویت  اجرایی،تصریح کرد: قطعا  امور 
از شوراها از اهمیت باالیی برخوردار است چرا که 
و  این نهاد منسجم که در مدیریت محلی شهرها 
تواند  و می  دارد  نقش محوری  استان  روستاهای 
تمرکززدایی  ضمن  قانون مداری  اصل  به  توجه  با 
واالی  اهداف  شکوفایی  موجب  سازی،  چابک  و 
انقالب اسالمی و رسیدن به توسعه پایدار و متوازن 

در کشور شوند.
یزدان پناه به نقش موثر شوراها در توسعه عدالت 
و رفاه اجتماعی، شکوفایی اقتصاد محلی، رونق 
و  خدمات  ارتقاء  ها،  محرومیت  کاهش  تولید، 

بهبود زندگی شهروندان اشاره و بیان کرد: سازمان 
همیاری خراسان رضوی به عنوان بازوی پشتیبان 
مدیران شهری، همواره همراه شهرداریهای استان 
بوده است و این آمادگی را دارد تا در جهت تحقق 
مدیریت  حوزه  در  اسالمی  شوراهای  های  برنامه 

شهری همیار آنان باشد.
سازمان  پتانسیلهای  و  توانمندیها  اشاره  با  وی 
اقتصادی،  ظرفیتهای  این  کرد:  تاکید  همیاری، 
آموزشی  علمی،  گردشگری،  عمرانی،  بازرگانی، 
نحو مطلوبی در سیاستگذاری های  به  تواند  می 
شهری مورد توجه شوراهای اسالمی قرار گیرد و 
به تحقق برنامه های حمایتی از شهردارها کمک 

کند.
شهرداریهای  همیاری  ســازمــان  مدیرعامل 
چشم  تحقق  کرد:  نشان  خاطر  رضوی  خراسان 

شهرهای  در  آبــادانــی  و  ای  توسعه  ــدازهــای  ان
و  مردم  همدلی  و  تعامل  با  تنها  رضوی،  خراسان 
مسئوالن امکان پذیر است که امیدواریم با کمک 
همه دستگاه های اجرایی، مشورتی، سیاستگذار 
و تصمیم ساز بتوانیم خدمات هرچه بهتری را به 
مردم شریف استان و زائران علی بن موسی الرضا 

)ع( ارائه دهیم.

72 قطعه از اراضی محصور شده در کیلومتر ۵ 
جاده کالت اطراف روستای خلق آباد آزادسازی 

شد. 
برخورد  راستای  در  امروز«،  »صبح  گزارش  به 
قاطع با متصرفین و متخلفان در تغییر کاربری، 
ــی  اراض غیرمجاز  ــاز  س و  ســاخــت  تفکیک، 
کشاورزی و مزروعی در حریم شهر مشهد، تعداد 
و  ویال  و  باغ  و  شده  محصور  اراضــی  قطعه   72
ساخت و سازهای غیرمجاز در کیلومتر ۵ جاده 

کالت اطراف روستای خلق آباد آزادسازی شد.

ــازی  آزادس عملیات  ــزارش،  گ این  اســاس  بر 
شورای  عضو  دستگاه های  حضور  با  امالک  این 
حفظ حقوق بیت المال و کمیته صیانت از حریم 
کشاورزی  جهاد  شامل  مقدس  مشهد  کالنشهر 
مسکن،  و  زمین  ملی  سازمان  رضوی،  خراسان 
شهرداری،  رضوی،  قدس  آستان  دادگستری، 
اداره  رضوی،  خراسان  طبیعی  منابع  کل  اداره 
نیروی  رضــوی،  خراسان  شهرسازی  و  راه  کل 
منطقه  آب  کل  اداره  مسکن،  بنیاد  انتظامی، 
خیریه،  ــور  ام و  ــاف  اوق کل  اداره  و  خــراســان 

قانون   ۱0 مــاده   2 تبصره  اعمال  راستای  در 
قانون   ۵۵ ماده   ۱4 بند  و  اراضی  کاربری  حفظ 

شهرداری به اجرا درآمد.
بازگردانیدن  و  تخلف  رفع  هدف  با  مهم  این 
محصور  اراضی  قطعه   72 تعداد  اولیه  حالت  به 
غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  و  ویال  و  باغ  و  شده 
اراضی  کاربری  تغییر  و  تفکیک  به  اقــدام  که 
کشاورزی کرده بودند، صورت گرفت. در نتیجه 
از  هکتار(   6۵/۵( مربع  متر  هزار  بر6۵0   بالغ 

اراضی کشاورزی آزاد سازی شد.

به مناسبت نهم اردیبهشت ماه:

گفت تبریک  را  شورا  ملی  روز  رضوی  خراسان  همیاری  سازمان  مدیرعامل   

در قالب مصوبه کمیته صیانت از حریم شهر مشهد صورت گرفت:

آزادسازی 72 قطعه از اراضی محصور شده در محدوده مشهد

خبر

خبر

خبر

خبر

خبر
رییس شورای شهر مشهد مطرح کرد: 

مدیریت  نبود  در  هماهنگ  مدیریت 
یکپارچه شهری

گسترش  به  اشاره  با  مشهد  شهر  شورای  رییس   
سال   20 به  نسبت  مردم  انتظارات  افزایش  و  شهرها 
شوراها  اختیارات  گفت:  شوراها  تشکیل  از  گذشته 

متناسب با توسعه شهرها افزایش پیدا نکرده است.
محمدرضا حیدری روز گذشته در پنجاه و هشتمین 
بیستمین  با  مصادف  که  شهر  شورای  علنی  جلسه 
این  بیان  با  روستا  و  شهر  شوراهای  تشکیل  سالروز 
مطلب افزود: 20 سال قبل و در دوره اصالحات یکی 
از اصول معطل مانده قانون اساسی با برگزاری انتخابات 
شوراهای شهر و روستا اجرایی و مهمترین بخش تصمیم 
گیری در خصوص شهرها و روستا ها از مرکزیت به سایر 

نقاط گسترش پیدا کرد. 
وی اضافه کرد: اکنون 20 سال از آغاز اولین دوره 
شوراها می گذرد و در این بین شهرها و روستاها گسترش 
است  کرده  پیدا  افزایش  مردم  انتظارات  و  کرده  پیدا 
وظایفشان  با  متناسب  اختیارات شوراها  متاسفانه  اما 

افزایش پیدا نکرده بلکه محدوتر نیز شده است.
شهری  یکپارچه  مدیریت  الیحه  اینکه  بیان  با  وی 
در مجلس است و بعد از چند سال هنوز معطل مانده، 
یکپارچه  مدیریت  که  است  حالی  در  این  کرد:  اظهار 
شهری یک الزام است لذا تا تحقق این اصل، مدیریت 
هماهنگ شهری می تواند بخشی از مشکالت را حل 
سال  دو  طی  و  داشته  تاکید  موضوع  این  بر  که  کند 
گذشته مدیریت هماهنگ شهری در مشهد اتفاق افتاده 
است.حیدری ادامه داد: رویکرد دیگری که به آن باور 
داریم افزایش مشارکت مردم است که این رویکرد را در 
و  بدنه جامعه، سمنها  با  ارتباط اعضا  با  پنجم  شورای 
نخبگان داشنگاهی و حوزوی برای پیشبرد شهر پیگیری 
حوزه  در  کرد:  تصریح  شهر  شورای  ایم.رییس  کرده 
پیشبرد و ایجاد شهر هوشمند نیز به سمت تکمیل کردن 
و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز همانند نرم افزار"چشم 
شهر" حرکت کرده ایم تا ارتباط مردم با شورای شهر و 

مدیریت شهری راحتتر شود.
وی گفت: همچنان بر رویکردهایی که در انتخابات 
اعالم کرده ایم پایبند هستیم و از مردم می خواهیم بر 

عملکرد ما نظارت کنند.
  

 رئیس اداره میراث فرهنگی بردسکن گفت: اقامتگاه بوم گردی روستای حطیطه با هزینه کرد 100 میلیون 
تومان آماده بهره برداری است. به گزا رش »صبح امروز« احمد صابری زارع با بیان این مطلب افزود: مسجد 
تاریخی روستا از جمله بناهای باارزشی است که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و عالوه بر مسجد 
تاریخی دارای آثار بارزش دیگری از جمله ،قلعه قدیمی عبدی ،بافت تاریخی روستا و خانه های قدیمی دوره 
پهلوی می باشد و در  10 کیلومتری جنوب غرب روستا نیز طبیعت کویر شنی و ماسه ای واقع شده است که 

هرساله پذیرایی مسافرین و گردشگران زیادی می باشد .
صابری با بیان اینکه اقامتگاه بومگردی روستای حطیطه با مدیریت خانم وطن دوست موافقت اولیه را از 
اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی اخذ کرده است،بیان داشت: عملیات مرمت و استحکام بخشی بنا ،  
از اواخر سال 97 با اعتباری بالغ بر یکصد میلیون تومان آغاز گردیده است که ۵0 میلیون تومان آن از تسهیالت 
اشتغال روستایی بوده و بزودی با اتمام طرح مرمت و استحکام بخشی ، به عنوان اقامتگاه بومگردی در روستای 

حطیطه به بهره برداری می رسد.
وی با بیان این که روستای حطیطه دارای ابنیه و بافت تاریخی نسبتا منحصر به فردی در شهرستان بردسکن 
است، گفت: شهرستان بردسکن 220 جاذبه گردشگری شامل طبیعی، تاریخی، مذهبی و فرهنگی دارد که 

70 درصد از این تعداد، آثار تاریخی هستند.

شهردار منطقه 9 مشهد تکمیل پروژه پارک موضوعی کوثر تا پایان تابستان سال جاری خبرداد. به گزارش صبح 
امروز حسین فرهادیان  با حضور در مرکز ارتباطات مردمی 137، پاسخگویی مستقیم به تماس ها، درخواست ها، 
انتقادات و پیشنهادات شهروندان ساکن منطقه 9 را بر عهده داشت، بر اهمیت موضوعات اشاره شده توسط 
شهروندان در تماس با این مرکز تاکید کرد و گفت: مدیریت شهری با پیگیری و حل این درخواست های شهروندی 
که از کانال 137 به اطالع حوزه های مختلف مدیریت شهری می رسد، گام بلندی در راستای افزایش رضایتمندی 
مردم برداشته است.فرهادیان در مورد آخرین وضعیت پروژه پارک موضوعی کوثر که در محل سابق کارخانه کوکا 
و میدان پژوهش بولوار کوثر در حال اجراست نیز بیان کرد: بر اساس تاکیدات شهردار مشهد، مقرر بود علیرغم 
مشکالت موجود، این پروژه را تا پایان سال گذشته به بهره برداری برسانیم اما به دلیل مشکل ایجاد شده برای تامین 

مصالح، این کار با وقفه مواجه شد.

خبر

خبر

اقامتگاه بوم گردی روستای حطیطه آماده بهره برداری است

تکمیل پروژه پارک موضوعی کوثر تا پایان تابستان سال جاری

سامانه پیامکی 
روزنامه صبح امروز
1 0 0 0 8 0 8 8 8
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دیک  از  پست  ساندی  سایت 
گزینه  عنوان  به  هلندی  ادووکات 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربیگری 

نام برد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، درحالی که تکلیف 
انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با وجود گذشت سه 
ماه از اتمام جام ملت های آسیا 20۱9 همچنان بالتکلیف 
است سایت ساندی پست از دیک ادووکات هلندی به عنوان 

گزینه جدی فدراسیون فوتبال ایران  نام برد.
این رسانه در خبری که درباره مدنظر قرار گرفتن سرمربی 
7۱ ساله اسبق تیم ملی هلند از سوی مسئوالن فدراسیون 
اسکاتلند به عنوان جانشین الکس مل لیش که به تازگی از 
هدایت آبی ها برکنار شده نام برده است ادووکات را به عنوان 

گزینه سرمربیگری تیم ملی ایران هم معرفی کرده است.

ادووکات ۱۸ سال پیش و در زمان سرمربیگری گالسکو 
این  با  و  داشت  اسکاتلند  فوتبال  در  موفقی  دوران  رنجرز 
تیم به 2 قهرمانی لیگ برتر، 2 قهرمانی جام حذفی و یک 
قهرمانی جام اتحادیه اسکاتلند رسید و سپس جای خود را 
به الکس مک لیش داد.البته در کنار ادووکات سه سرمربی 
مک  درک  مویس،  دیوید  کالرک،  استیو  یعنی  اسکاتلندی 
اریکسون سوئدی هم جزء گزینه های  و اسون گوران  لنس 

سرمربیگری تیم ملی اسکاتلند هستند.
 ،SSV هارلم،  تیم های  در  سرمربیگری  سابقه  اددوکات 
دودرخت، PSV آیندهوون، گالسکو رنجرز، تیم ملی هلند 
امارات،  ملی  تیم  آلمان،  مونشن گالدباخ  بروسیا  دوره(   3(
تیم ملی کره جنوبی، زنیت سن پترزبورگ روسیه، تیم ملی 
انگلیس،  ساندرلند  صربستان،  ملی  تیم  آلکمار،  بلژیک، 

فنرباغچه ترکیه، اسپارتا روتردام و اوترخت را دارد.

هافبک تیم فوتبال پدیده شهر 
خودرو گفت: برای گرفتن سهمیه 
مهم  فینال  سه  آسیا،  قهرمانان  لیگ 

پیش روی ماست و فرصتی برای اشتباه کردن نداریم.
برابر  تیمش  پیروزی  به  اشاره  با  قاسمی نژاد،  محمد 
با  استقالل  بردیم.  را  مهمی  بازی  گفت:  تهران  استقالل 
توجه به تساوی سپاهان و پرسپولیس فقط دنبال گرفتن 
سه امتیاز بود و از طرفی ما هم دوست نداشتیم در خانه 

امتیاز از دست بدهیم.
وی در ادامه افزود: خوشبختانه در زمان خوبی به گل 
نتیجه  بازی سعی داشت  رسیدیم. استقالل هم در طول 
را جبران کند، ولی تالش ما این بود که فضا را از حریف 
بگیریم. خوشبختانه از گلی که زدیم محافظت کردیم و در 

نهایت به پیروزی و سه امتیاز رسیدیم.

هافبک تیم فوتبال پدیده در مورد شانس این تیم برای 
گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان آسیا خاطر نشان کرد: ما تا 
اینجا خوب جلو آمدیم و فراتر از حد انتظار نتیجه گرفته ایم 
و حاال باید کار خوب مان را تکمیل کنیم. تا پایان لیگ سه 
فینال مهم دیگر باقی مانده است و ما فرصتی برای اشتباه 
کردن نداریم. مسئله مهم این است که تالش و تمرکزمان را 

بیشتر کنیم تا به سهمیه برسیم.
و  گل محمدی  یحیی  با  کردن  کار  درباره  قاسمی نژاد 
تأثیر مثبت این مربی در تیم پدیده تصریح کرد: رزومه آقا 
بازیکنان  و  داریم  خوبی  مربی  ما  است.  مشخص  یحیی 
را  خوبی  تیم  او  می گیرند.  آرامش  گل محمدی  از  پدیده 
ساخته و امیدوارم مسئوالن باشگاه این مربی را برای فصل 
آینده هم حفظ کنند. قطعًا پدیده در فصل آینده می تواند 

حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد.

و  ورزش  اداره  رییس 
حضور  از  شهرستان  جوانانن 
بازان  تنیس  از  نفره  شش  تیمی 
های  رده  کشوری  مسابقات  در  بار  اولین  برای  سبزوار 

A++ خبر داد. سنی درجه 
برای  گفت:  خبر  این  اعالم  با  زاده  نصراله  مجید 
نوجوانان  و  نونهاالن  از  نفره  شش  تیمی  بار  اولین 
تنیسور سبزواری در مسابقات کشوری رده های سنی 
زمین  در  ماه  اردیبهشت   13 الی   7 از   ++A درجه 
می  میدان  به  تهران  آزادی  ورزشی  مجموعه  تنیس 

روند.
های  رده  در  که  مسابقات  از  دوره  این  افزود:  وی 
درجه  باالترین  در  کشور  در  نوجوان  و  نونهاالن  سنی 
 ۶ تیمی  دارد  قرار  ایران  فدراسیون  تنیس  مسابقات 

رحیمی،  ایلیا  راستی،  آبتین  آقایان  از  متشکل  نفره 
مولوی  کروش  و  قربانی  حسین  امیر  فر،  معینی  ایلیا 
بانوان  فرناز فرزانه در بخش  تنها شرکت کننده خانم  و 
معتمد  هاشمی،خانم  صابر  سرپرستی  و  مربیگری  به 

دراین رقابت ها برای اولین بار شرکت کردند.
گفتنی است؛ در دور اول این مسابقات تیم اعزامی 
از مجموع 3 دیدار ابتدایی 2 برد و یک باخت را کسب 

کردند.

حضور تنیس بازان سبزوار در مسابقات کشوریفرصتی برای اشتباه کردن نداریمگزینه جدید سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران مشخص شد

در  سواری  دوچرخه  همایش  برگزاری 
مشهد

ورزش  شعار  با  سواری  دوچرخه  بزرگ  همایش 
بیشتر، جسم سالم تر روز جمعه 13 اردیبهشت ماه 

در مشهد برگزار می شود.
همایش بزرگ دوچرخه سواری با مشارکت انجمن 
خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد، شهرداری 
با  استان  سواری  دوچرخه  هیئت  و   10 منطقه 
برگزار  مشهد  در  تر  سالم  جسم  بیشتر،  ورزش  شعار 
می شود.این همایش که در تداوم همایش دوچرخه 
 13 جمعه  روز  می شود،  برگزار  گذشته  سال  سواری 
اردیبهشت ماه ساعت 8:30 صبح، از خیابان اندیشه 
سواران  دوچرخه  و  شروع  آبی  نیلوفر  بوستان   ،۶8
خواهند  رکاب   4۵ شریعتی  تا  را  کیلومتری   7 مسیر 
شهرداری  اجرایی  معاون  محمدی،  خان  علی  زد. 
اظهار  همایش  این  خبری  نشست  در   10 منطقه 
توسعه  و  ایجاد  ما  اصلی  های  برنامه  از  یکی  کرد: 
زیر ساخت های دوچرخه سواری در شهر است و در 
همین راستا اجرای پیاده رو ها با اولویت مسیر های 

دوچرخه سواری صورت می گیرد.
با  خان محمدی بیان کرد: سعی ما بر این است 
حمایت و همکاری اداره کل ورزش وجوانان خراسان 
به  و  ورزش  یک  از  فراتر  را  سواری  دوچرخه  رضوی 

عنوان یک وسیله نقلیه معرفی کنیم.
وی افزود: اگر فرهنگ سازی مناسبی در مشهد 
گیرد،  صورت  سواری  دوچرخه  خصوص  در  ایران  و 
سالم،  زندگی  به  زندگی  سبک  تغییر  با  می توانیم 

جامعه ای سالم داشته باشیم.

میزبانی خراسان رضوی در لیگ سپک تاکرا 
بانوان کشور 

بانوان  تاکرا  سپک  لیگ  میزبان  رضوی  خراسان 
کشور در مشهد شد.

 13 تا   11 روزهای  کشور  تاکرا  سپک  لیگ 
اردیبهشت به میزبانی مشهد برگزار می شود و 110 
حضور  رقابت ها  این  در  تیم   11 قالب  در  ورزشکار 

خواهند داشت.
رقابت ها  این  در  حالی  در  رضوی  خراسان  تیم 
 18 تیم  این  سنی  میانگین  که  می کند  پیدا  حضور 
سال بوده و مربی این تیم بهناز احمدنیا مربی تیم 
ملی نوجوانان کشور می باشد.این تیم در سال های 
به  و  داشته  گلبهار  در  مستمری  تمرینات  اخیر 
اعزام  نیز  کشور  ورزش  برتر  استعدادهای  المپیاد 
قهرمانی  های  رقابت   است؛  شد.گفتنی  خواهد 
تا 13  قالب لیگ روزهای 11  تاکرا کشور در  سپک 
کوثر  ورزشی  مجموعه  میزبانی  به  ماه  اردیبهشت 

مشهد برگزار خواهد شد.

سالن بازیاخبار
زنگ خطر برای تیم فوتسال ایران در 

آستانه مسابقات قهرمانی آسیا
مقابل  ایران  سال   20 زیر  فوتسال  تیم  باخت 
اندونزی در یک تورنمنت دوستانه زنگ خطر را برای 
این تیم در آستانه مسابقات قهرمانی آسیا به صدا در 

آورد.
زیر  فوتسال  قهرمانی  مسابقات  دوره  دومین 
تیم   12 حضور  با  ایران  میزبانی  به  آسیا  سال   20
تبریز  شهر  در  تیرماه  دوم  لغایت  ماه  خرداد   22 از 
برگزار می شود. ایران در اولین دوره این مسابقات با 
سرمربیگری علی صانعی موفق شد عنوان قهرمانی را 
از آن خود کند و حاال با هدایت حمید شاندیزی)مربی 
در  هم  آن  موفقیت  این  تکرار  اندیشه  در  مشهدی( 

خاک ایران است.
این  گروهی  مرحله  در  کشورمان  تیم  هرچند 
مسابقات با تیم های افغانستان و هنگ کنگ همگروه 
تیم  نتایج  اما  دارد  ای  ساده  ظاهر  به  قرعه  و  است 
به  کننده  نگران  تدارکاتی  بازی  چند  در  کشورمان 
نظر می رسد.تیم فوتسال زیر 20 سال ایران اواخر ماه 
گذشته در تهران میزبان تیم زیر 20 سال روسیه بود 
و دو مسابقه با این تیم برگزار کرد. ملی پوشان جوان 
ایران در بازی اول با نتیجه 2 بر صفر به روسیه باختند 

و نتیجه بازی دوم هم تساوی 2 - 2 بود.
این  از  بعد  فوتسال  کمیته  رئیس  پرهیزکار  داود 
واکنش  در  مهر  خبرنگار  با  مصاحبه ای  در  بازی ها 
بود:  گفته  روسیه  مقابل  ایران  ضعیف  نتیجه  به 
در  است  قرار  ما  ولی  کنم  توجیه  »نمی خواهم 
آسیایی  تیم های  و  شویم  حاضر  آسیایی  بازی های 
هم در سطح روسیه نیستند.«تیم ایران بعد از بازی 
بازی های  آخرین  تا  شد  تایپه  چین  عازم  روسیه  با 
تدارکاتی اش پیش از مسابقات قهرمانی آسیا را هم 
با  تورنمنتی چهار جانبه  ایران میهمان  برگزار کند. 

حضور ژاپن، چین تایپه و اندونزی بود.
پرگل  نتیجه  با  اول  بازی  در  شاندیزی  شاگردان 
۶ بر یک چین تایپه را از پیش رو برداشتند. در بازی 
دوم تیم کشورمان با نتیجه نزدیک و به سختی ژاپن 
را شکست داد اما عجیب ترین نتیجه در بازی سوم با 
اندونزی رقم خورد. این بازی که روز یکشنبه برگزار شد 
تیم اندونزی که از تیم های درجه سه آسیا محسوب 
می شود توانست با نتیجه 3 بر یک ایران را شکست 
فدراسیون  ضعیف  رسانی  اطالع  خاطر  بدهد.به 
برنامه های  جزئیات  جریان  در  خبرنگاران  فوتبال 
تاکتیکی سرمربی تیم امید نیستند اما از ظواهر امر 
اینطور بر می آید که رویارویی فوتسال ایران با تیم های 
درجه سه آسیا هم دیگر هیچ تضمینی برای برد تیم 
کشورمان ندارد و از همین حاال باید نگران رویارویی 

با تیم هایی مثل افغانستان و هنگ کنگ هم باشیم!

قزاقستان  غیرت  فوتسال  تیم  مشهدی  ستاره 
گفت: به شباهتم به آقای دایی فکر نکرده بودم، اما 
افتخار  برای من یک  بیاید  او  نام  نام من کنار  اینکه 

بزرگ است.
صعود  وجود  با  قزاقستان  غیرت  فوتسال  تیم 
بازی  در  اما  اروپا،  باشگاه های  جام  فینال  به 
خورد  شکست  لیسبون  اسپورتینگ  مقابل  فینال 
مسابقات  از  دوره  این  قهرمانی  نایب  مقام  به  تا 
طیبی  حسین  که  است  حالی  در  کند.این  بسنده 
بود  غیرت  ستاره های  از  تیم  این  مشهدی  بازیکن 
خوب  عملکرد  در  مؤثری  نقش  خود  درخشش  با  و 
در  بازیکن  این  با  داشت.  رقابت ها  این  در  تیم  این 
خصوص این رقابت ها و اتفاق جالبی که برای او رخ 

داد گفت وگو کردیم که در زیر می خوانید:
  نایب قهرمان جام باشگاه های اروپا شدید و این در 
رقابت ها  از  دوره  این  در  خوبی  عملکرد  که  است  حالی 

داشتی. 
خودم  و  داریم  خوبی  وضعیت  که  شکر  را  خدا 
جام  فینال  بتوانم  داشتم  دوست  خیلی  هم 
بود  این  من  آرزوی  کنم.  تجربه  را  اروپا  باشگاه های 
بروم،  میدان  به  رقابت ها  این  در  بتوانم  روزی  که 
باشگاه های  جام  فینال  در  من  حضور  متأسفانه  اما 
داشتم  دوست  خیلی  نبود.  همراه  قهرمانی  با  اروپا 
به عنوان نماینده ایران عملکرد خوبی داشته باشم 
تا نماینده شایسته ای برای کشورم در این رقابت ها 
باشم.با وجود اینکه دست من از دو جا شکسته بود، 
اما در بازی با بارسلونا و اسپورتینگ با همین دست 
شکسته بازی کردم، حتی داور اجازه نداد که با این 
شرایط به میدان بروم و همین دلیل مجبور شدم گچ 
دستم را باز کنم. سختی های زیادی کشیدم، اما در 
ما چیزی  برای  البته  که  قهرمان شدیم  نایب  نهایت 

کمتر از قهرمانی ندارد. 
تیم های  کیفیت  و  مسابقات  سطح  از    

شرکت کننده در این دوره از رقابت ها هم صحبت کن.
کردم،  شرکت  مختلفی  تورنمنت های  در  من 
آسیا  ملت های  جام  و  جهانی  جام  در  مثال  طور  به 
بازی کردم و تورنمنت های مختلفی را هم پشت سر 
گذاشتم، اما به نظر من بزرگترین تورنمنت فوتسالی 
در دنیا همین جام باشگاه های اروپاست که واقعا در 
به  توان  تمام  با  تیم ها  شد.همه  انجام  باالیی  سطح 
بازیکنان دنیا در این  این مسابقات آمدند و بهترین 
و  بودیم  خوبی  خیلی  تیم  ما  داشتند.  شرکت  دوره 
موفق شدیم بارسلونا را شکست دهیم، اما متأسفانه 

رقابت ها  این  در  حضور  شویم.  قهرمان  نتوانستیم 
برای من تجربه بسیار خوبی بود.

داشت  که  خوبی  شرایط  وجود  با  غیرت  چرا    
نشد؟  قهرمان 

کم  قهرمانی  برای  چیزی  ما  تیم  کنید  باور 
نداشت و حتی در بازی فینال با یک نتیجه نزدیک 
چنین  در  خوردیم.  شکست  گل  یک  اختالف  با  و 
تورنمنتی و در این فصل، شما نباید اشتباهی انجام 
چهار  سه  فینال  بازی  در  متأسفانه  ما  اما  دهید، 
دقیقه تمرکزمان را از دست دادیم و با اشتباه یکی از 
بازیکنان گل خوردیم. تالش زیادی کردیم که نتیجه 
را برگردانیم، اما ین اتفاق رخ نداد و قسمت نبود که 

جام قهرمانی را ببریم. 
به  دایی  علی  و  تو  بین  جالب  شباهت  *یک 
دایی  علی  و  تو  که  است  این  هم  آن  و  آمد  وجود 
باشید  آسیایی  حتی  شاید  و  ایرانی  بازیکنان  تنها 
باشگاه های  جام  فینال  به  فوتسال  و  فوتبال  در  که 
اروپا رفتید اما با بدشانسی قهرمان نشدید و به مقام 

نایب قهرمانی رسیدید. 
خودم  که  چرا  کردید،  مطرح  را  جالبی  موضوع 

افتخار  دایی   آقای  بودم.  نکرده  فکر  آن  به  اصال 
فوتبال و ورزش ماست و همه ما ایرانی ها به داشتن 
خیلی  مسئله  این  خودم  برای  می کنیم.  افتخار  او  
در  اما  بودم،  نکرده  فکر  آن  به  که  چرا  است  جالب 
فینال  به  آسیایی  هیچ  که  هستم  مطمئن  فوتسال 

جام باشگاه های اروپا نرفته بود. 
  به نظر می رسد که تو و علی دایی در این بدشانسی 
شباهت دارید که هر دو نفر نایب قهرمانی اروپا شدید.

نام  کنار  من  اسم  حضور  که  بگویم  را  این  اول 
چرا  است  من  برای  بزرگ  افتخار  یک  دایی  آقای 
نام  به  را  ایران  ورزش  حتی  و  فوتبال  دنیا  همه  که 
فوتسال که  بچه های  آقای دایی می شناسند. حتی 
می شناسند  را  دایی  آقای  هم  می زنند  حرف  من  با 
از  خیلی  من  می کنم.  غرور  احساس  واقعا  من  و 
از  همیشه  که  می دیدم  را  دایی  آقای  مصاحبه های 
صحبت  بود  کشیده  مسیر  این  در  که  سختی هایی 
بود.  جالب  همیشه  برایم  او  سختکوشی  و  می کرد 
و  بروم  را  دایی  آقای  راه  تا  می کردم  تالش  هم  من 
از  دست  اما  خوردم،  شکست  بارها  اینکه  وجود  با 
تالش نکشیدم و زحمت زیادی انجام دادم تا بتوانم 

دایی  آقای  بیاورم.  دست  به  کشورم  برای  افتخاری 
الگوی همه ما ورزشکاران است و من هم او را الگوی 

خودم قرار دادم. 
  برنامه خودت در پایان این فصل فوتسالی چیست؟
و  شد  تمام  ما  برای  فوتسال  لیگ  حال  هر  به 
شدیم.  قهرمان  قزاقستان  لیگ  در  خوشبختانه 
می کنم  سعی  و  آمد  خواهم  ایران  به  آینده  هفته 

بهترین تصمیم را برای آینده خودم بگیرم. 
داشتی،  که  خوبی  عملکرد  به  توجه  *با 

پیشنهادی هم از تیم های اروپایی دریافت کردی؟ 
دنیاست  فوتسال  مطرح  تیم  های  از  غیرت  تیم 
قرار  دنیا  تیم  سه  جزو  همیشه  رده بندی ها  در  و 
که  بود  گونه ای  به  عملکردم  خوشبختانه  اما  دارد، 
پیشنهادهایی به دست من رسیده هر چند که فعال 
استراحت می کنم چون فصل سختی در بازی های 
باشگاهی و ملی داشتم و به همین دلیل فعال قصد 
مطرح  تیم  چند  از  خوشبختانه  دارم.  استراحت 
می خواهم  اما  رسیده،  دستم  به  پیشنهادهایی 
آینده  در  که  ببینیم  باید  و  بگیرم  را  تصمیم  بهترین 

چه اتفاقی رخ می دهد. 

ستاره مشهدی غیرت قزاقستان:

از چند تیم مطرح اروپایی پیشنهاد دارم

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: 
برایش  بخواهیم  که  ندارد  ارزش  آنقدر  ما  فوتبال 

حساسیت ایجاد کنیم.
اخیر  حواشی  مورد  در  افزود:  عزیزی  خداداد 
حاکم بر فوتبال ایران کاری از دست کانون هواداران 
فدراسیون  و  بازی  درحین  داوران  و  نمی آید  بر 
فوتبال باید برخورد کنند. داوران باید با بازیکنانی 
برخورد کنند. عالوه  که فحاشی می کنند شدیدا 

صورت  به  باید  نیز  فوتبال  فدراسیون  داوران  بر 
جدی با بازیکنان برخورد کند که دیگر شاهد این 
برخورد ها در فوتبال نباشیم. او همچنین در ادامه 
افزود:باشگاه فرهنگی ورزشی در فوتبال ما وجود 
ندارد و این تنها یک اسم است که بر روی باشگاه ها 

بازیکنان  اعتراض های  درباره  اند.عزیزی  گذاشته 
گفت:  نیز  داوران  تصمیم  روی  تاثیر  خصوص  در 
باشند،  گذار  تاثیر  اعتراضات  این  است  ممکن 
نمی دهند. بازیکنان  به خواسته  تن  ما  داوران  اما 

مهاجم سابق تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه 

اخیر  اتفاقات  عامالن  با  برخورد  عدم  درخصوص 
نیز گفت: عدم برخورد مدیریتی با این قضایا باعث 
می شود که حاشیه ها و درگیری های داخل زمین 
برای  و  می کند  پیدا  انتقال  هم  زمین  از  خارج  به 
هستند  فوتبالی  که  کسانی  و  کارشناسان  همین 
می گویند که باید با این مشکالت داخل از زمین 
زمین  از  بیرون  به  مشکالت  این  تا  شود  بخورد 

انتقال پیدا نکند.

گفت وگو
خداداد عزیزی:

فوتبال آنقدر مهم نیست که بخواهیم برایش کشته بدهیم

داوران  اسامی  فوتبال  فدراسیون  داوران  کمیته 
برتر  لیگ  فوتبال  مسابقات  بیست و هشتم  هفته 

باشگاه های کشور را اعالم کرد.
فوتبال،  فدراسیون  رسمی  سایت  از  نقل  به 
هفته  دیدارهای  در  قضاوت کننده  داوران  اسامی 
و  کشور  باشگاه های  برتر  لیگ  بیست و هشتم 
همچنین یک مسابقه عقب افتاده از هفته هجدهم به 

شرح زیر اعالم شد:
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کمک ها:  زاهدی فرد،  محمدحسین  داور: 
محمدرضا منصوری و علی میرزابیگی، کمک داوران 
اکبریان،  محمدرضا  و  خورشیدی  اشکان  اضافی: 

داور چهارم: رضا سخندان
ناظر: محسن ترکی

   استقالل تهران - استقالل خوزستان، ساعت 
20:15

قهرمان  کمک ها:  بنیادی فرد،  موعود  داور: 
نجفی و علی اکبر عظیم پور، کمک داوران اضافی: 
سیدمهدی سیدعلی و سیدعلی اصغر مؤمنی، داور 

چهارم: براتعلی مولوی
ناظر: علیرضا یزدانی  

پنجشنبه -  1۲ اردیبهشت 
   فوالد خوزستان - پیکان تهران، ساعت 19:15

سعید  کمک ها:  پورباقر،  محمدباقر  داور: 
علی نژادیان و رحیم شاهین، کمک داوران اضافی: 
کیوان علی محمدی و حسین زمانی، داور چهارم: 

ایوب غالم زاده
ناظر: ابوطالب طاهریان

جمعه - 13 اردیبهشت
   پارس جنوبی جم - ذوب آهن اصفهان، ساعت 18

داور: سیدمهدی مرجان زاده، کمک ها: علیرضا 
اضافی:  داوران  کمک  نوری،  علی اکبر  و  ایلدروم 
چهارم:  داور  فرخی مهر،  پیمان  و  رحیم زاده  جواد 

محمد عطایی

ناظر: یدالله جهانبازی
* سپاهان اصفهان - ماشین سازی تبریز، ساعت 

19:15
داور: حسن اکرمی، کمک ها: حسن یوسفی و 
امیررضا آشورماهانی، کمک داوران اضافی: حسین 

زیاری و محمدرضا تارخ، داور چهارم: محمد راهی
ناظر: مسعود مرادی

   نساجی مازندران - صنعت نفت آبادان، ساعت 
 19:15

داور: پیام حیدری، کمک ها: محمدجواد مداح و 
هادی طوسی، کمک داوران اضافی: کمیل غالمی 

و یاسر همرنگ، داور چهارم: بابک عباسقلی زاده
ناظر: نادر جعفری

   نفت مسجدسلیمان - سپیدرود رشت، ساعت 
 19:15

محمدرضا  کمک ها:  حیدری،  بیژن  داور: 
ابوالفضلی و آرمان اسعدی، کمک داوران اضافی: 
کوپال ناظمی و محمدحسین ترابیان، داور چهارم: 

سعید قاسمی
ناظر: حسین خانبان

 یکشنبه - 15 اردیبهشت
   سایپای تهران - پدیده شهر خودرو

 ساعت 18:15
داور: امیر عرب براقی، کمک ها: مهدی عالیقدر 
شاهو  اضافی:  داوران  کمک  انتظاری،  حسن  و 
تورج  داور چهارم:  و سعید رحیمی مقدم،  اصالنی 

عیوض محمدی
ناظر: زاهد بحرینی

دیدار معوقه از هفته هجدهم 
سه شنبه - 10 اردیبهشت

     ذوب آهن اصفهان - سایپای تهران، ساعت 17
سیداسد  کمک ها:  میرغفاری ،  سیدعلی  داور: 
حاج محمدی و مهرداد نجفی ، کمک داوران اضافی: 
چهارم:  داور  محمدی،  مجید  و  شریفی  روح الله 

عسگر محمدی
ناظر: محمدعلی فروغی

میدان
اسامی داوران هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال مشخص شد

فرهاد  که  است  بازیکنانی  جمله  از  برزای  بهنام 
مجیدی را دوست دارد و الگوی خود قرار داده است.

بهنام برزای مهاجم تیم فوتبال پدیده شهر خودرو، 
توانست  پیروزی بخش خود مقابل استقالل  با گل 
شفر را به درب های خروجی باشگاه هدایت کند و 

فرهاد مجیدی را روی نیمکت استقالل بنشاند.
کرده  اعالم  بارها  که  است  بازیکنی  برزای  بهنام 
الگوی اوست و عاشق فرهاد است. فرهاد مجیدی 

بهنام برزای شاید نمی دانست با گلی که به استقالل 
زد بزرگترین هدیه را به فرهاد مجیدی خواهد داد و آید 
آنروز هایی که فرهاد برای بهنام برزای کفش فوتبالی 
خرید و ....نشستن روی این نیمکت آرزوی فرهاد بود 
که بهنام برزای با گل خود آن را  بر آورده کرد شاید 
در آینده ای نزدیک فرهاد مجیدی هم بتواند آرزوی 
بهنام را برآورده کند که البته شاید در فصل بعد این 

اتفاق رخ دهد.

با پایان دور سوم رقابت های لیگ برتر بیس بال 
کشور، مجوز حضور در فصل آینده برای تیم خراسان 

رضوی صادر شد.
با  کشور  بال  بیس  برتر  لیگ  مسابقات  دور سوم 
حضور پنج تیم و با برگزاری چهار مسابقه روز دوشنبه 

8 ارردیبهشت ماه به پایان رسید.

از  یکی  عنوان  به  رضوی  خراسان  بال  بیس  تیم 
عادل  هدایت  تحت  توانست  لیگ،  فتح  مدعیان 
مشیریان با کسب پیروزی مقابل کرمان، با نتیجه دو بر 
یک سهمیه حضور مجدد در لیگ برتر فصل 99-98 
را به دست بیاورد و حضوری موفق را در سومین دوره 

رقابت های لیگ برتر بیس بال کشور به ثبت برساند.

کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تیم های 
فوتبال تراکتورسازی تبریز و پدیده شهر خودرو صادر 
کرد.پایگاه اطالع رسانی فدراسیون فوتبال اعالم کرد: 
مسابقه تیم های تراکتورسازی تبریز و پدیده مشهد در 
هفته 22 لیگ برتر فصل 98-97 با تخلفاتی مبنی 
بر فحاشی به دروازبان تیم مقابل از سوی تماشاگران 
تیم تراکتورسازی تبریز و داور بازی و همچنین پرتاب 
تراکتورسازی  باشگاه  رو  این  از  بود،  همراه  نارنجک 
به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم 

تیم  وایلد؛ مربی  پاترریک دی  انضباطی  شد.کمیته 
تراکتورسازی را هم به علت اعتراض شدید به داور توبیخ 
کتبی کرد.داود فنایی، مربی تیم پدیده مشهد هم به 
علت اعتراض و توهین به داور به توبیخ کتبی و پرداخت 
۵0 میلیون ریال جریمه نقدی و محمدرضا ناصحی، 
بازیکن تیم پدیده شهر خودرو مشهد به علت اعتراض 
به داور و رفتار غیرورزشی پس از پایان بازی که منجر به 
دریافت کارت زرد شد، به توبیخ کتبی و پرداخت 30 

میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

در حاشیه

خبر

خبر

هدیه ویژه برزای برای عشق فوتبالی اش!

حضور تیم بیس بال استان در لیگ برتر آینده کشور

پدیده ای ها توبیخ شدند!
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 واکنش معاون دادستان کل به پست توییتری 
خانم بازیگر

به  مربوط  توییت  این  که  سوال  این  به  پاسخ  در  جاویدنیا 
قرار  آیا  اینکه  و  است  کرده  بازنشر  افشار  مهناز  و  بوده  منافقین 
نیست پرونده ای تشکیل شود گفت: بله متاسفانه. اقدامات الزم 
در دستگاه قضایی در حال انجام است و بیان برخی موارد باعث 
می شود کار لطمه بخورد و قطعا در این فضا دنبال اجرای قانون 
پاسخگوی  باید  می دهد  انجام  اقدامی  هر  کسی  هر  و  هستیم 
این  در  جدی  تاثیر  سلبریتی ها  قطعا  باشد.  رفتارش  و  اعمال 
قضایا دارند و باید خیلی در مطالبی که منتشر می کنند، دقت 
کنند. باید سواد فضای مجازی افزایش یابد و هر خبری را منتشر 
عمومی  وجدان  هم  و  قانون  پاسخگوی  هم  باید  زیرا  نکنیم، 

باشیم/ تسنیم
 کالهبرداری از فوتسالیست معروف ایران

گفت:  اندونزی  لیگ  در  حضورش  درباره  نظری  مصطفی 
متأسفانه اعتمادی که به برخی کردم پوچ از آب در آمد. آن چیزی 
که این دوست عزیز قبل از رفتن من به اندونزی می گفت، دروغ 
از آب درآمد و مرا دل زده کرد. من لیگ را به خوبی و خوشی تمام 
کردم، اما در حالی که قراردادم ۶ ماهه بود، به یکباره قرارداد را 
پنج ماهه کردند. در واقع باشگاهواموس اندونزی جعل سند کرد 

تا پولم را کامل ندهد/ایسنا
 قیمت های شگفت انگیز در بازار خودرو

و  است  شده  نرخی  چند  روز ها  این  کشور  خودرو  بازار 
قیمت های مختلفی برای خودرو ها )چه داخلی و چه خارجی( 
سایت های  به  نگاهی  اگر  می شود.  ارائه  آن ها  مالکان  سوی  از 
فروش خودرو بیندازیم، متوجه خواهیم شد برای یک محصول 
گاهی  که  شده  پیشنهاد  مختلف  قیمت  چند  مشخص، 
می رسند.  به نظر  اغراق آمیز  و  نامتعارف  مربوطه  قیمت های 
 200 قیمت  استپ وی  ساندرو  مالکان  برخی  مثال،  به عنوان 
میلیون تومان را برای این محصول )در مدل 98( ارائه داده اند، 
حال آنکه مدل 9۶ این خودرو 13۵ میلیون تومان پیشنهاد شده 
است، یعنی بیش از 32 میلیون تومان افت قیمت به ازای هر یک 

سال/ دنیای اقتصاد
 خانه دار شدن رویایی دست نیافتنی شد

 93 سال  در  شهرسازی  و  راه  وزارت  که  گزارشی  اساس  بر 
منتشر کرد، در سال 1389، هر خانوار ایرانی با ذخیره یک سوم 
درآمد خود برای خانه دار شدن باید 3۵ سال انتظار بکشد و این 
میزان در سال 90 با افزایش درآمد به 33 سال و در سال 1391 با 
افزایش قیمت مسکن به 3۶ سال رسید. این آمار نشان می دهد 
که رشد بیش از 100 درصدی قیمت مسکن در یک سال گذشته 
قطعا این آمار ها را جابه جا خواهد کرد، به طوری که اگر درآمد ها 
قیمت  رشد  این  کنیم،  تلقی  کرده  رشد  تورم  نرخ  میزان  به  را 

مسکن است که از این نرخ تورم پیشی گرفته و هر خانوار ایرانی 
که حداقل دستمزد را دریافت می کند، حداقل باید 40 سال پس 

انداز کند تا بتواند صاحب مسکن شود. / فارس
 جایگاه ایران میان عصبانی ترین مردم جهان

بین المللی عصبانی ترین مردم در سطح جهان  پژوهش  یک 
بین المللی  نظرسنجی  مؤسسه  است.  کرده  لیست  ترتیب  به  را 
گالوپ در تحقیقی عصبانی ترین ملل جهان را در لیستی مرتب 
در  عصبانی  اول  ملت  پنج  جزو  ایرانی ها  آن،  اساس  بر  که  کرد 
مردم  عصبانی ترین  تحیق،  این  اساس  بر  گرفتند.  قرار  جهان 
آن ها عراقی ها قرار گرفته  از  بعد  و  ارمنستانی ها هستند  جهان 
و ایرانی ها نیز جایگاه سومین ملت عصبانی در جهان را به خود 
در  مراکشی ها  و  فلسطینی ها  که  حالی  در  دادند،  اختصاص 
رتبه های بعدی قرار دارند. بر اساس گزارش این تحقیق که در 
روسیه الیوم منتشر شد، 34 درصد از مردم جهان به طور روزانه 
درصد   ۵0 بوده،  استرس  دچار  درصد   48 دارند،  غم  احساس 
دست وپنجه  دردی  با  درصد   42 داشته،  نگرانی  احساس  آن ها 
طور  به  درصد   73 و  هستند  خوشحال  درصد   ۵0 می کند،  نرم 

روزانه لبخند می زنند.
 قیمت قبر در مشهد میلیاردی شد

سید خلیل منبتی معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان 
قدس رضوی گت انتشار آگهی های فروش و معاوضه خانه های 
و کاشانه های  به قیمت ماشین های مدل باال  ابدی در »مشهد« 
لوکس در فضای مجازی کالهبرداری است. فروش قبر در حرم 
و  می شود  انجام  ساالنه  قیمت گذاری  براساس  رضوی  مطهر 
فروش  قیمت های  نداریم.  میلیاردی  فروش  قیمت  به هیچ وجه 
در دفتر فروش قبور موجود بوده و نرخ گذاری سال به سال متغیر 
است. چند سالی است که دیگر تعویض قبر نداریم و این مهم 
آستان  به  وابسته  آرامستان های  دیگر  در  بلکه  حرم  در  نه تن ها 
قدس رضوی مانند خواجه ربیع ممنوع است. اگر فردی قبری 
و  کند  مراجعه  شخصًا  باید  شد،  پشیمان  بعد  و  کرد  خریداری 
مبلغ پرداختی را پس بگیرد، اما اجازه واگذاری و فروش به غیر 

را ندارد/ فارس
  حمله به خودرو علیرضا افتخاری در جاده ساوه

افتخاری خواننده  به خودرو حامل علیرضا  ناشناس  عده ای 
کشورمان حمله کردند و وی را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند. 
آراسنج  روستای  منطقه  در  افتخاری  علیرضا  شخصی  خودرو 
سفلی در نزدیکی ساوه مورد حمله عده ای ناشناس قرار گرفت. 
این  این خواننده منجر شد  تخریب خودرو  به  که  این حمله  در 
هنرمند نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه چشم و صورت 
موسیقی  خبرنگار  با  گفتگو  در  افتخاری  علیرضا  دید.  آسیب 
ایرنا، ضمن اعالم این خبر گفت: چرا باید در کشور شاهد چنین 
روستایی  مناطق  در  غریب  و  بومی  غیر  افراد  و  باشیم  اتفاقاتی 
بگیرند. وی  افتاده مورد حمله و ضرب شتم گروهی قرار  و دور 

بوده  نقاط  دیگر  در  برخورد هایی  چنین  شاهد  نیز  قبال  افزود: 
جمهوری  ریاست  دوران  به  ربط  بی  را  برخورد هایی  چنین  و  ام 
اما  نمی دانم.  ایشان  مراسم  در  و حضور من  نژاد  احمدی  آقای 
جدای از همه این موارد بیشتر از خودم برای رواج چنین فرهنگ 
خشونت باری در جامعه متاسفم. وی در ادامه این گفت: وگو از 
امام جمعه منطقه آراسنج سفلی خواست تا نسبت به این اتفاق 

واکنش نشان داده و حمله کنندگان را نصیحت کند.
 چهار ساعت اتفاقات مشکوک در پرواز 

استانبول-تهران!
در حالی پرواز هواپیمایی ترکیش از استانبول به مقصد تهران 
طول  در  مختلفی  مسائل  که  شد  انجام  تاخیر  ساعت  چهار  با 
این مدت برای مسافران رخ داد. پرواز شماره 0847 هواپیمایی 
ترکیش از استانبول به مقصد تهران که قرار بود ساعت 21 شنبه 
در  شود،  تهران  راهی  استانبول  وقت  به  ماه  اردیبهشت  هفتم 
انجام شد. پس  تغییر هواپیما  با  و  تأخیر  با چهار ساعت  نهایت 
از سوار شدن مسافران، هواپیما روی باند قرار گرفت و به یکباره 
با توقفی نیم ساعته همراه و توسط خلبان اعالم شد که به دلیل 
با  که  ترک کرد، مسأله ای  را  باید هواپیما  آمده  به وجود  مشکل 
واکنش و اعتراض مسافران همراه شد و وقتی آن ها قصد خروج 
را  هواپیما  دور  تا  دور  که  شدند  متوجه  داشتند،  را  هواپیما  از 
نیرو های امنیتی و آمبوالنس و پلیس احاطه کرده و هواپیما نیز 

در فضایی خارج از باند فرودگاه قرار گرفته است.
چنین  مشاهده  پرواز،  این  مسافران  از  یکی  روایت  به 
آن ها  به  که  چرا  بود  شده  مسافران  ترس  موجب  صحنه هایی 
اعالم کردند که باید همراه با وسایلشان هر چه سریع تر هواپیما 
ایرانی و برخی دیگر  را ترک کنند، مسافرانی که برخی از آن ها 
این  از  مسافران  شدن  خارج  با  بودند.  اروپایی  توریست های 
سالن  یک  نزدیکی  به  و  کردند  اتوبوس  سوار  را  آن ها  هواپیما، 
بردند و به مدت یک ساعت درون اتوبوس با در های بسته منتظر 
مأموران  توسط  مسافران  زمان،  این  شدن  طی  از  پس  ماندند. 
بازرسی  و  خارج  اتوبوس  از  نفره  چهار-پنج  صورت  به  مربوطه 
هم  مجددًا  سالنی،  به  شدن  وارد  با  نیز  آن  از  پس  و  می شدند 
کردند.  عبور  امنیتی  دستگاه های  از  وسایلشان  هم  و  مسافران 
نکته قابل اشاره این که در طول این مدت به سوال و اعتراضات 
مسافران پاسخی داده نمی شد و مجددًا آن ها سوار اتوبوس و به 
سالن دیگری منتقل شدند و به آن ها اعالم شد که با هواپیمای 
دیگری راهی تهران خواهند شد. اتفاقاتی که حدود یک ساعت 
زمان برد و در نهایت ساعت یک بامداد نهم اردیبهشت ماه پرواز 

مربوطه انجام شد و مسافران از استانبول به تهران آمدند.
  آمار عجیب و غریب از غیبت نمایندگان در مجلس

سال  در  مجلس  نمایندگان  چهارم  یک  میانگین  صورت  به 
علنی  صحن  در  لوایح  و  طرح ها  بررسی  جلسات  در  گذشته 
حضور  علنی  صحن  در  آنکه  با  هم  نماینده   3۵ و  داشته  غیبت 

داشتند، اما گویا ترجیح داده اند در آرا مشارکتی نداشته باشند. 
مجلس شورای اسالمی، در راستای سیاست شفاف سازی و در 
چارچوب انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات فعالیت نمایندگان 
مجلس، اقدام به انتشار گزارشاتی از »اطالعات حضور و غیاب 
نمایندگان در صحن علنی مجلس و کمیسیون های تخصصی« و 
»میزان مشارکت در رأی گیری های جلسات علنی مجلس شورای 
اسالمی« کرده است. تمرکز بر عملکرد نمایندگان مجلس دهم 
در سال گذشته حاکی است که 24.8 درصد نمایندگان مجلس 
صحن  در  لوایح  و  طرح ها  بررسی  جلسات  در  نماینده   290 از 
قوه  که  اصلی  مسائل  در  باید  که  نماینده   72 و  نداشته  حضور 
مقننه در خصوص طرح ها و لوایح باید تصمیم گیری کنند غایب 

بودند.
 12 که  است  آن  نشانگر  هم  سوم  سال  در  مجلس  عملکرد 
صحن  جلسات  در  نماینده   3۵ یعنی  نمایندگان  کل  درصد 
مجلس مشارکتی در آراء نداشتند. این عدم مشارکت نمایندگان 
از  کدام  هیچ  در  آن ها  که  است  آن  دهنده  نشان  صحن  در 
 1.7 یعنی  نماینده   ۵ همچنین  نکردند.  شرکت  رای گیری ها 
خود  ممتنع  رای  با  ملت  خانه  در  مردم  نمایندگان  جمع  درصد 
کردند  اعالم  لوایح  و  طرح ها  به  نسبت  را  خود  بی طرفی  آراء  با 
و  لوایح  و  طرح ها  از  کدام  هیچ  به  گرایشی  آن ها  حقیقت  در 
نماینده هم که شامل  نداشتند.178  همچنین اعالم نظر خود 
۶1.3 درصد نمایندگان بهارستان می شود با رای مثبت و منفی 
به طرح ها و لوایح نظرات شان را اعالم کردند. بر اساس گزارش 
نمودار  و همچنین  از عملکرد مجلس در سال 97  منتشر شده 
مشخص  رای گیری ها  در  نمایندگان  ماهانه  مشارکت  میزان 
در  گذشته  سال  اول  ماه  در  نمایندگان  مشارکت  که  است  شده 
رای گیری ها 183 نفر بوده که در ماه بعدی آن یعنی اردیبهشت 
ماه به 178 نفر تقلیل پیدا کرده است، اما در ماه پایانی فصل 
بهار این میزان به 19۵ رای از 290 رای ممکن در صحن علنی 

رسیده است.
 خاتمی دادگاهی می شود

دبیرکل  دادگاه  تشکیل  از  خاتمی  محمدرضا  سید  وکیل 
سابق حزب مشارکت در روز سه شنبه ١٠ اردیبهشت خبر داد.
حجت کرمانی روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا افزود: جلسه نخست 
مورخ  در  بود  قرار  اتهامات سید محمدرضا خاتمی  به  رسیدگی 
در  مجددا  و  نشد  تشکیل  که  شود  برگزار   ٩٧ سال  اسفند   ١٨
تاریخ ١٠ اردیبهشت ماه امسال به ما برای تشکیل دادگاه ابالغ 
شد.وی اضافه کرد: همان طور که پیش از این نیز گفته شد ما 
اتهام  رد  و  و دفاع  برای حضور در دادگاه  امادگی کامل  همواره 
مطرح شده را داریم و امیدواریم که در فضای آرام و حقوقی به 
موضوع اتهامی رسیدگی شود.این وکیل دادگستری در خصوص 
اتهامات مطرح شده، گفت: اتهام سید محمدرضا خاتمی نشر 
اکاذیب بوده و مربوط به مصاحبه وی با سایت رو در رو است که 

دفاعیات در رد این اتهام در دادگاه به صورت کامل ارائه خواهد 
شد.

  واکنش رئیسی به قتل طلبه همدانی
حجت االسالم رئیسی در واکنش به قتل طلبه همدانی توسط 
یکی از اراذل و اوباش گفت: به عنوان دستگاه قضایی در حدود 
وظایف قانونی خود در این زمینه احساس مسئولیت می کنیم و 
باید این فضا را برای افراد مستعد ارتکاب جرم و قانون گریزان، 
نا امن کنیم. حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی درباره قتل یک 
طلبه در همدان توسط یکی از اراذل و اوباش اظهار کرد: متهم 
این جنایت اخیر در همدان چند روز در فضای سایبری اقدام به 
تهدید و قدرت نمایی می کرده است. وی ادامه داد: ما به عنوان 
زمینه  این  در  خود  قانونی  وظایف  حدود  در  قضایی  دستگاه 
احساس مسئولیت می کنیم و باید این فضا را برای افراد مستعد 

ارتکاب جرم و قانون گریزان، نا امن کنیم.
  توصیه های رهبر انقالب در بازدید از نمایشگاه 

کتاب
جریان  در  انقالب  رهبر  گفت:  کتاب  نمایشگاه  مقام  قائم   
بازدیدشان از نمایشگاه بر لزوم حمایت از نشری که به فرهنگ 
انقالب نزدیک است، تاکید کردند.قادر آشنا قائم مقام نمایشگاه 
کتاب تهران در گفتگو با تسنیم با اشاره به بازدید رهبر انقالب از 
سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: ما بسیار 
خرسندیم که ایشان از نمایشگاه بازدید کردند. حضور ایشان در 
نمایشگاه کتاب پیام های بسیاری هم برای بازدیدکنندگان و هم 
آن  ادامه دهد:  آن دارد.وی  و مسئوالن اجرایی  نمایشگاه  برای 
چیزی که در فرمایشات معظم له بود این بود که باید حمایت از 
نشری که به ترویج باور ها و اعتقادات ما توجه دارد و به فرهنگ 
انقالب نزدیک است و به هویت ایرانی و اسالمی می پردازد را در 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  کرد:  تصریح  دهیم.آشنا  قرار  کار  دستور 
نظر  مد  کلیدی  نکته های  به  بازدید  این  جریان  در  نیز  اسالمی 
حوزه  در  گفت،  و  کرد  اشاره  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
بین الملل باید کشور های همسایه را که در حوزه تمدنی و اسالم 
ما قرار دارند را مورد توجه قرار دهیم. هم چنین گام دوم انقالب 
در سرلوحه برنامه ها قرار گرفته است و سوم نیز ترویج برنامه های 
فرهنگی در محور مقاومت در کشور های عضو محور مقاومت.وی 
در پایان گفت: رهبر انقالب هم چنین به ترویج بیشتر کتاب و 
کتابخوانی در کشور نیز توصیه کردند.ایوب دهقان کار سخنگوی 
نمایشگاه کتاب هم در گفتگو با فارس، درباره بازدید رهبر انقالب 
اسالمی  انقالب  رهبر  داشت:  اظهار  تهران  کتاب  نمایشگاه  از 
صبح امروز و از ساعت 9 از بخش های گسترده نمایشگاه کتاب 
که با تنوع ناشران همراه بود، بازدید کردند.وی گفت: این گونه 
نبود که ایشان تنها غرفه های خاصی را برای بازدید انتخاب کرده 
باشند. در این بازدید معظم له نگاه جامع داشتند و با سعه صدر 
منبع: تابناک از سالن های متعدد بازدید کردند.  
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512/1 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 

هیات 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 1398۶030۶022000079 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای هادی کربالئی رخنه 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 271 صادره از فریمان به دریک باب ساختمان به مساحت 124 مترمربع پالک 4271 فرعی 
از 27۶ اصلی واقع در بخش 13 خریداری از بنیاد مستضعفان محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 

به فاصله 1۵ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/10، نوبت دوم: 98/2/24
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان- محمدرضا رجایی مقدم

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

هیات 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 1397۶030۶012003۶80 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
مجید فرهمند فروتقه فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 2148 صادره از کاشمر در شش دانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 231/80 مترمربع از پالک 1209 فرعی از ۵8 اصلی واقع در بخش سه کاشمر خریداری از مالک رسمی کلیه 
ورثه سید محمد حسینی عشرت آبادی و بانو صدیقه دباغ محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 

فاصله 1۵ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 

تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 98/1/2۶، نوبت دوم: 1398/2/10 

رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده

512/7 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر

هیات 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 1397۶030۶0120001۶3 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای  

قاسم صنعتی فرزند حسن بشماره شناسنامه ۵00 صادره از کاشمر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 212/۵0 
مترمربع از پالک 2100 اصلی واقع در بخش یک کاشمر به آدرس خیابان 1۵ خرداد 13 پالک 22 خریداری از مالک 
رسمی آقای غالمرضا صفرزاده محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/2/10، نوبت دوم: 1398/2/2۵
رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده

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

هیات 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 1397۶030۶271004198 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای رضا شادمان فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه ۵3781 صادره از مشهد در شش دانگ یکباب گاراژ به 
مساحت 31۵ مترمربع قسمتی از پالک باقی مانده ۵ فرعی از 70 اصلی بخش 9 واقع در میدان بار نوغان روبروی پمپ 
بنزین خریداری از مالک رسمی آقای علی اکبر ابراهیمی سرطاوسی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 

باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1340 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/1/2۶، 
نوبت دوم: 1398/2/10 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

512/2 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
هیات 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 1397۶030۶012003۶7۵ و 1397۶030۶012003۶79 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی محمد اکبری بنده قرایی فرزند حسن بشماره شناسنامه ۵ صادره از کاشمر در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و زهرا امینی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 9 صادره از بردسکن در سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۶3/3۵ مترمربع از پالک 2483 فرعی از 3027 اصلی واقع در 
بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان جانبازان 13- پالک 10 خریداری از مالک رسمی آقای علی محمد اکبری بنده 
قرایی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 

اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 98/1/2۶، نوبت دوم: 1398/2/10 
رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده

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

هیات 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 1397۶030۶012003717 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عصمت تاجور کندری 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 924 صادره از کاشمر در شش دانگ یکباب ساختمان به مساحت 14۵/20 مترمربع از 
پالک 804 فرعی از 302۶ اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان سلمان فارسی 13 پالک ۶ خریداری از 

مالک رسمی خانم هاجر حجی رضایی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 

خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 98/1/2۶، نوبت دوم: 1398/2/10 

رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده

511/8 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات 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 1397۶030۶271000۵۵3- مورخ 1397/2/31 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای ابراهیم شاه رانده فرزند علی بشماره شناسنامه 132 صادره از گناباد در ششدانگ اعیان یک 

باب خانه به مساحت 71/۶۵ مترمربع قسمتی از پالک ۶8 اصلی بخش 9 مشهد واقع در طبرسی شمالی 30- مزینانی 
7 پالک ۶3 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه آن موقوفه ضهیر الدوله محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم 

مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1477 تاریخ انتشارنوبت اول: 
98/2/10، نوبت دوم: 98/2/2۵

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

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

هیات 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 1397۶030۶012003۶27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 

مهدی پورصالح فرزند عبدالعلی بشماره شناسنامه 373 صادره از زابل در شش دانگ یکباب ساختمان به مساحت 
142/04 مترمربع از پالک 13 فرعی از 3070 اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر به آدرس خیابان رازی 1 پالک 1 

خریداری از مالک رسمی مالکیت مشاعی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
1۵ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 

ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 98/1/2۶، نوبت دوم: 1398/2/10 
رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده

512/6اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
هیات 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 1397۶030۶012003۶۵9 و 1397۶030۶012003۶۶0 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهری کیانی شهمیران فرزند محمد بشماره شناسنامه 33۵ صادره از کاشمر و غالمرضا 
مرادی فرزند عباس به شماره شناسنامه 2 صادره کاشمر در ششدانگ دو باب ساختمان به مساحت 93/07 مترمربع 

و 18۵/۶4 مترمربع از پالک 189 فرعی از 302۶ اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان نیازمند 
29 خریداری از مالک رسمی مالکیت غالمرضا مرادی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی 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: 98/1/2۶، نوبت دوم: 
 1398/2/10

رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده

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

هیات 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 1397۶030۶271004۶۶0- مورخ 1397/12/1۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای غالم محمد حیدری فرزند یعقوب بشماره شناسنامه 2۶ صادره از شاسکوه در ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت 120 مترمربع قسمتی از پالک 784 فرعی از 1۵ اصلی بخش 9 مشهد واقع در مهر آباد 11 پالک 
100 متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 1۵ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 

توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1473 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/10، نوبت دوم: 

98/2/2۵
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

تاسیس، تغییرات شرکت
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بهین پیک سالمت پارس درتاریخ 31/01/1398 به شماره ثبت ۶7904 به شناسه ملی 1400828238۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 

موضوع فعالیت :بسته بندی قهوه و فرآورده های بر پایه قهوه و صنایع تبدیلی غذایی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ، شهر مشهد، شهرک لویزان ، خیابان حاشیه کال ، خیابان شهیدخسروی۵.2 ، پالک 0 ، طبقه چهارم ، واحد 8 کدپستی 917734۶191 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 

خانم سیده مرضیه مصطفوی ترقی به شماره ملی 004343314۶ دارنده ۵00000 ریال سهم الشرکه آقای حجت نیکونام طوسی به شماره ملی 0942۵74702 دارنده ۵00000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سیده مرضیه مصطفوی 
ترقی به شماره ملی 004343314۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حجت نیکونام طوسی به شماره ملی 0942۵74702و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها ، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار صبح امروز خراسان رضوی جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )448329(


