
 واکنش ها به انتشار یک کلیپ درباره اهالی تئاتر مشهد
 در فضای مجازی ادامه دارد؛

 تئاتر دردی جز     ایمان 
فرهنگ و هنر ندارد

از انتشار کلیپی درباره هنرمندان تئاتر مشهد  مدتی 
نگذشته  می کند  مطرح  را  اخالقی  اتهامات  آن  در  که 
دارد.در  ادامه  همچنان  موضوع  به  واکنش ها  اما  است 
این کلیپ که به کلی گویی می پردازد پرونده ای مربوط به 

بهمن سال 97 کالبدگشایی می شود و...

 از تعهد عربستان و امارات به جبران نفت ایران
 تا بهره برداری روس ها از شرایط موجود  

چه کسانی از تحریمهای 
نفتی سود می برند؟

گزارشی از کمک های مردم مشهد به مناطق سیل زده 

کمپین عروسک ها
 پیام مهربانی مردم مشهد

گل محمدی: باید اتفاقات نادری رخ بدهد که قهرمان شویم

دیدار مرگ و زندگی شاگردان 
یحیی مقابل سایپای بدون دایی

ثبت نام در سامانه مجمع عمومی 
 هنرهای تجسمی خراسان رضوی

 ادامه دارد

گزارش ویژه 5

تحلیل روز 2

4

5

7

در این شماره می خوانیم

دولت »کاغذ« 
تهیه می کند

از  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
سیاست های دولت تهیه کاغذ مشابه کاالهای 
به  گذشته  سال  را  قلم  چندین  است؛  اساسی 
در  که  گرفتیم  نظر  در  اساسی  کاالی  عنوان 
از  کاغذ  کنیم،  تهیه  را  آن  بتوانیم  هر شرایطی 
جمله این موارد است.به گزارش ایسنا، اسحاق 
جهانگیری در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب 

در جمع خبرنگاران، افزود: کتاب یکی 
است  فرهنگی  ابزارهای  مهمترین  از 
حکومت ها  توجه  مورد  همواره  که 
رونق  به  وقتی  است؛  بوده  مردم  و 

اندیشه ای فکر می کنیم باید به رونق 
امیدوار  کنیم.  فکر  کتاب 

که  نظامی  در  هستیم 
به اسالمی متکی است 
کتاب  معجزه اش  که 
جهت  در  است، 
فرهنگ  ترویج 
پیش  کتاب خوانی 
ادامه  رویم.وی 
نمایشگاه  داد: 
برای  فقط  کتاب 
کتاب  فروش 
نیست، بلکه محلی 
ترویج  برای  است 

خوانی.  کتاب 
جناب  خوشبختانه 

مردم  بازدید  امسال  کردند  اعالم  وزیر  آقای 
بوده  توجه  قابل  بسیار  جوان  نسل  خصوصًا 

است.
یکی  کتاب  از  حمایت  گفت:  جهانگیری 
و  بوده  انقالب  بعد  از  اصلی  سیاست های  از 
هست،  نیز  دولت  این  اصلی  سیاست های  از 
کند  احساس  ما  جامعه  نباید  که  منظر  این  از 
گوشه نشین  اندیشه ای  صاحب  و  مؤلف 
شده است. باید سیاستی اتخاذ کنیم که 
تمام کسانی که در حوزه کتاب هستند 

به فعالیت خود ادامه دهند.
از  یکی  کرد:  خاطرنشان  وی 
سخت  شرایط  در  دغدغه ها 
مشکالتی  اقتصادی، 
بنگاه های  برای  که  است 
می آید،  پیش  اقتصادی 
بخش  میان  این  در 
فرهنگ شاید مقداری از 
ضعیف تر  بخش ها  سایر 
اصرار  دولت  باشد. 
دارد که حتمًا وضعیت 
کند  حل  را  اقتصادی 
مشکلی  مهم ترین  که 
سال  در  دولت  که 
گذشته برای حل اش 

تالش کرد و...
در صفحه 3 بخوانید

جهانگیری: 

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: طبق کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب مشهد متهمان پرونده شرکت پدیده شاندیز 
به اتهام »اخالل در نظام اقتصادی و مشارکت در کالهبرداری از طریق فروش اوراق موسوم به سهام پدیده« به زودی محاکمه می شوند.

متهمان پرونده شرکت پدیده 
به زودی محاکمه می شوند

در صفحه 4 بخوانید

در صفحه  6  بخوانید

مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد اعالم کرد:

مشهد فرسوده  بافت  از  هزارمترمربع   30 نوسازی 

در صفحه 2بخوانید

پژمانفر

اگر وزارت ارشاد تعطیل هم باشد
 هیچ تغییری در احوال حوزه فرهنگ نمی کند

یکشنبه   15   اردیبهشت 1398 /0 29 شعبان 1440 / سال سوم  
شماره 450 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 

عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 
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از تعهد عربستان و امارات به جبران نفت ایران تا بهره برداری روس ها از شرایط موجود  

چه کسانی از تحریمهای نفتی سود می برند؟

رحیمیجهانآبادیدرواکنشبهعدمتمدیدمعافیتهایهستهای

ایرانبایدبهشورایامنیتودیوانالههشکایتکند
عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به عدم تمدید 
معافیت های هسته ای، گفت: آمریکا به اعتماد جهانی 
آسیب زده لذا ایران باید به شورای امنیت و دیوان الهه 
شکایت کند.جلیل رحیمی جهان آبادی در واکنش به 
عدم تمدید تحریم تحریم های هسته ای، گفت: تحریم 
مرتبط  تحریم های  قالب  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
است؛  بین المل  حقوق  آشکار  نقض  غیره  یا  برجام  با 
مجامع  در  آمریکا  علیه  شکایت  حق  از  ایران  بنابراین 

بین المللی برخوردار است.
آمریکا کشوری بی اعتبار نزد افکار عمومی جهان

 نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس 
پایه  بر  امــروز  دنیای  کرد:  تصریح  اسالمی،  شــورای 

نمی تواند  آمریکا  لذا  است  اقتصادی  وابستگی های 
ضرری  هیچ  آسیب  این  از  و  بزند  آسیب  کشوری  به 
خود  روابط  به  اقدامات  این  با  آمریکایی ها  لذا  نکند، 
با جهان آسیب می زنند.وی ادامه داد: آمریکایی ها با 
میان  و  افکار عمومی  در  اینکه  بر  اقدامات عالوه  این 
دولت ها به کشور بی اعتبار تبدیل شدند، این اقدامات 
آسیب  کشورها  سایر  و  چین  روسیه،  با  آنها  روابط  به 

می زند و شرکت های آمریکایی را متضرر می کند.
ایران می تواند به شورای امنیت یا دیوان الهه علیه آمریکا 

شکایت کند
تمدید  عدم  اینکه  بر  تاکید  با  جهان آبادی  رحیمی 
بین الملل  حقوق  نقض  هسته ای  تحریم های  معافیت 

حقوق  برجام  معاهده  از  فراتر  آمریکا  گفت:  است، 
اسالمی  جمهوری  بنابراین  کرده  نقض  را  بین الملل 
به شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری الهه 

می تواند علیه آمریکا شکایت کند.
دستگاه دیپلماسی باید با سایر متحدان هسته ای رایزنی 

کند
است:  معتقد  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی با دیگر متحدان 
وارد  را  آنها  و  کند  رایزنی  باید  خود  جهان  شرکای  و 
مقوله مخالفت با آمریکا کند زیرا بی اعتبار کردن برجام 
طرف  اروپایی  کشورهای  کردن  بی اعتبار  معنای  به 

قرارداد با برجام هم هست.

آمریکا به اعتماد جهانی آسیب زده است
وی در ادامه یادآور شد: آمریکا به منافع تمام جهان 
اصل  اساس  بر  بین الملل  روابط  پایه  می زند،  آسیب 
المللی  بین  معاهده  هر  اگر  لذا  است  متقابل  اعتماد 
لغو و طرف های امضا کننده متضرر شوند، بعد از این 
هیچ کشوری پای هیچ معاده ای را امضا نخواهد کرد، 

آمریکا به اعتماد جهانی آسیب زده است.
اسالمی،  شــورای  مجلس  امید  فراکسیون  عضو 
امیدوار  اروپایی  کشورهای  از  خیلی  کرد:  تصریح 
پیدا  حضور  ایران  نفتی  و  اقتصادی  حوزه  در  بودند 
کنند اما اقدامات آمریکا همه را متضرر ساخته است.

ایاالت متحده بر خالف مفاد توافق هسته ای، بخش 

را  ایران  هسته ای  صلح آمیز  فعالیت های  از  تازه ای 
هرگونه  از  ایــران  »محروم سازی  که  آنچه  ادعــای  با 
مورد  خواند  هسته ای«  تسلیحات  سوی  به  مسیری 

تحریم قرار داد.
گفتنی است؛ آمریکا پنج مورد از هفت مورد معافیت 
و  روسیه  غیرنظامی  هسته ای  همکاری  با  مرتبط 
کشورهای اروپایی با ایران را به مدت 45 روز تا 90 روز 
تمدیدکرده است اما دو معافیت دیگر ایران لغو شده و 
مورد تحریم قرار گرفته است که یکی از این معافیت ها 
به عمان منتقل  را  امکان می داد آب سنگین  ایران  به 
کند و معافیت دیگری این اجازه را به روسیه می داد تا 

اورانیورم ایران را فرآوری کند.

از روز پنجشنبه 12 اردیبهشت )دوم ماه مه(، تحریم های 
نفتی ایران به صورت کامل در حال اجراست. دولت آمریکا 
چند روز پیش، در اواخر ماه آوریل معافیت های موقت فروش 
نفت ایران به هشت کشور را تمدید نکرد تا سطح فشار های 
بی سابقه ای  سطح  به  را  اسالمی  جمهوری  بر  اقتصادی 
برساند. اندکی پیش از این، کاخ سفید، در اقدامی بی سابقه، 
فهرست  در  را  ایران  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل 
داد.  قرار  آمریکا  خارجه  وزارت  تروریستی  سازمان های 
به  تقریبا  االن  آمریکا، که  پی  تقابل جویانه پی در  اقدامات 
اوج خود رسیده است، احتماال به زودی با اقدامات متقابل 
تاکید می کنند که  ایران  ایران مواجه خواهد شد. مقامات 
توافق هسته ای سال 2015 در ظاهر بین شش کشور منعقد 
اما  است.  جهانی  جامعه  کل  به  متعلق  واقع  در  ولی  شد، 
خروج یکجانبه آمریکا و اعمال فشار حداکثری اقتصادی بر 
جمهوری اسالمی، این توافق را به قدری تضعیف کرده است 

که »هر لحظه امکان پایان یافتن آن وجود دارد.«
با اجرای کامل تحریم های نفتی ایران، راه برای افزایش 
مناسب  قیمت  یک  با  نفتی  کشور های  سایر  صادرات 
از  نفت  خرید  هرگونه  حاضر  حال  در  است.  شده  هموار 
می شود.  تلقی  آمریکا  یکجانبه  تحریم های  نقض  ایران، 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، سال گذشته در چنین 
روز هایی از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( خارج شد 
شده  تعلیق  توافق  این  موجب  به  که  تحریم هایی  تمام  و 
دولت  مقامات  زمان،  آن  از  کرد.  برقرار  دیگر  بار  را  بودند 

آمریکا برای قطع کامل صادرات نفت ایران تالش کردند، 
اما به دلیل حساسیت بازار های نفتی جهان، در یک سال 
کردن  صفر  بر  مبنی  خود  هدف  به  نتوانستند  گذشته 
تا اینکه بالخره چند روز  صادرات نفت ایران دست یابند. 
کشور،  هشت  به  ایران  نفت  فروش  معافیت  لغو  با  پیش 
فروش  راستای کاهش چشمگیر  در  گام مهمی  توانستند 
به  ایران  نفت  یا کاهش صادرات  بردارند. قطع  ایران  نفت 
از  می رساند.  سود  دیگر  برخی  به  و  می زند  آسیب  برخی 
تقریبا  و  شده  بیشتر  ایران  در  تورم  تحریم ها،  اجرای  آغاز 
قیمت تمام کاال های اساسی به شکل سرسام آوری باال رفته 
از درآمد های  این، کاهش چشمگیر یکی  بر  است. عالوه 
وسیعی  قشر  معیشت  است  ممکن  ایران،  دولت  عمده 
در  کند.  بدتر  هم  فعلی  وضعیت  از  را  کشورمان  مردم  از 
حالی که ایران با مشکالت عدیده اقتصادی دست و پنجه 

این  از  نفت  تولیدکننده  از کشور های  برخی  نرم می کند، 
بر  عالوه  که  معتقدند  تحلیلگران  می برند.  سود  وضعیت 
کشور های حوزه خلیج فارس، که از افزایش تولید نفت شان 
و  قاچاقچیان  کرد،  خواهند  سود  ایران  نفت  جبران  برای 
حتی برخی وکال هم از تحریم های ایران منفعت خواهند 
دوم  دور  اجرای  با  همزمان  گذشته،  نوامبر  در  داشت. 
تحریم های ایران، که صادرات نفت را هدف گرفت، دولت 
ترامپ ناگهان به هشت مشتری عمده نفت ایران معافیت 
موقت تحریمی داد تا بتوانند به مدت شش ماه از ایران نفت 
وارد کنند. این در حالی بود که آمریکا به عربستان و دیگر 
نفت  جبران  جهت  تولید  افزایش  برای  عربی  کشور های 
ایران فشار آورده بود. اما با صدور معافیت ها، بازار های نفت 
ناگهان با مازاد عرضه نفت مواجه شدند. در نتیجه، قیمت 
دلیل،  همین  به  آمد.  پایین  توجهی  قابل  شکل  به  نفت 

سازمان کشور های صادرکننده نفت )اوپک( به همراه دیگر 
کشور های تولیدکننده خارج از اوپک، به منظور باال بردن 
این  تولید امضا کردند.  برای کاهش  توافقی  قیمت نفت، 
توافق به زودی به پایان می رسد و با انقضای این توافق و 
نیز حذف نفت ایران، کشور های صادرکننده نفت می توانند 
افزایش  را  خود  صادرات  نفت،  قیمت  آمدن  پایین  بدون 
دهند.البته روز جمعه بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران پس از 
دیدار و گفتگو با محمد سانوسی بارکیندو، دبیر گل اوپک 
در تهران گفت: ایران در اوپک به دلیل منافعش عضو است 
و اگر اعضایی از اوپک بخواهند ایران را تهدید و گرفتار خطر 

کنند ایران هم آن را بی پاسخ نخواهد گذاشت.
دیگر  و  فارس  خلیج  حوزه  عربی  کشور های   
کرد.  خواهند  استفاده  وضعیت  این  از  تولیدکنندگان 
عربستان و امارات علنا به جبران نفت ایران تعهد کرده اند 

معافیت های  لغو  درباره  سفید  کاخ  بیانیه  در  امر  این  که 
برخی  دیدگاه  از  است.  شده  ذکر  ایران  نفت  فروش 
تحلیلگران غربی، روسیه نیز می تواند یکی از کشور هایی 
اخیرا  می برند.  سود  ایران  نفت  تحریم های  از  که  باشد 
سیاست  بررسی  برای  همایشی  هادسون  اندیشکده 
خارجی آمریکا در قبال خاورمیانه پس از سال 2020 برگزار 
کرد. مایکل پریجنت، کارشناس مسائل خاورمیانه، که در 
این همایش سخنرانی می کرد، گفته است مشتریان نفت 
ایران، نظیر چین، ترکیه، کره جنوبی، ژاپن و دیگران ممکن 
است برای تامین نفت مورد نیازشان به روسیه روی بیاورند. 
امیدواری  ابراز  مالیم  و  دیپلماتیک  لحنی  با  روسیه  البته 
کرده است که آمریکا از صادرات نفت ایران جلوگیری نکند. 
اما به هر حال، روسیه به عنوان یک تولیدکننده بزرگ نفت 
قیمت  و  تولید  همزمان  افزایش  از  ناخواسته  یا  خواسته 
نفت استفاده خواهد کرد. وکال نیز از تحریم های گسترده 
آمریکا علیه ایران سود خواهند کرد. هر چقدر که تحریم ها 
گسترده و پیچیده باشند، پایبندی به آنها هم پیچیده تر 
خواهد بود. آمریکا اخیرا با ادعای اینکه سپاه پاسداران در 
اقتصاد ایران نقش مهمی دارد، این نهاد نظامی را در لیست 
گروه های تروریستی خود قرار داد. آمریکا امیدوار است که 
ایران،  با  اقتصادی  همکاری  در  ابهام  افزایش  با  امر،  این 
چرا  شود.  آن  در  خارجی  سرمایه گذاری  افزایش  از  مانع 
که شرکت های خارجی دیگر به سختی می توانند تجارت 
قانونی )از نظر آمریکا(  را از تجارت غیرقانونی با ایران تمیز 
و  می کند  ایجاد  قانونی  ریسک های  مسئله  همین  دهند. 
هر کجا که ریسک های قانونی وجود داشته باشد، وکالیی 
این ریسک ها  به مدیریت کردن  وجود خواهند داشت که 

عالقمند هستند.

پژمانفر
هیچ  باشد،  هم  تعطیل  ارشاد  وزارت  اگر 

تغییری در احوال حوزه فرهنگ نمی کند
فرهنگی مجلس شورای اسالمی  عضو کمیسیون 
گفت: امروز این سئوال مطرح می شود که اگر وزارت 
ارشاد حوزه مسئولیت خود را کامال رها می کرد و اصال 
امروز  اینکه  از  آیا وضع  وزارت ارشادی تعطیل می  شد 

هست، بدتر می شد.
نصرالله پژمانفر تأکید کرد: در این شرایط به جای 
عملکردشان  قبال  در  کتاب  حوزه  مسئوالن  اینکه 
مشکل  ما  که  می دهند  گزارش  فقط  باشند  پاسخگو 
تأیید شده داریم؛  یا چاپ کتاب  های غیر  کاغذ داریم 
داده  رخ  اتفاقات  قبال  در  باید  مسئول  که  درحالیکه 

پاسخگو باشد.
برای  طعمه ای  کاغذ؛  به  دولتی  ارز  اختصاص     

سودجویان
حوزه  در  دولت  پاسخگویی  عدم  از  انتقاد  با  وی 
کاغذ، اختصاص ارز دولتی به این کاال را طعمه ای برای 
سودجویان در شرایط نبود نظارت دانست.پژمانفر با بیان 
اینکه مدیریت در حوزه ارزی منجر به افزایش قیمت کاغذ 
و در نتیجه ارتقای قیمت کتاب شده است، گفت: در 
حال حاضر اختصاص ارز 4200 تومانی به اقالم ضروری 
شده  استفاده  سوء  برای  افراد  برخی  برای  طعمه ای 
است.نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: امروز به اسم کاغذ، کاالهای اساسی 
و نیازمندی های اساسی مردم، ارز دولتی به برخی افراد 
ولی  می شود  داده  اختصاص  شمار  انگشت  و  محدود 
آزاد است. با قیمت  کاالیی که سر سفره مردم می  آید 
پژمانفر عملکرد دولت در زمینه ارز تخصیصی را بسیار 
ضعیف دانست و افزود: امروز باید وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و احیانًا وزارت 
آموزش و پرورش در زمینه ارز تخصیصی دولتی به کاغذ 
و عملکرد خود در این خصوص پاسخگو باشند که چقدر 
با ارز دولتی کاغذ وارد شده و چه میزان آن وارد بازار و به 

دست مصرف کننده رسیده است.
     دولت نسبت به آینده هم هیچ برنامه جدیدی ندارد

وی با تأکید بر اینکه باید مشخص شود که ارز دولتی 
صرف چه موضوعی شده است، گفت: متأسفانه دولت 
نه تنها نسبت به عملکرد خود توضیحی ارائه نمی دهد 
بلکه در قبال آینده کشور هم برنامه ای ندارد و این یک 

معضل بزرگ است.
عضو فراکسیون والیی مجلس با انتقاد از اینکه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی حتی نسبت به محتوای کتب 
رها  در حال حاضر یک  افزود:  ندارد،  پاسخگویی  هم 
مسئولیت های  حوزه  در  شدیدی  دادگی  وا  و  شدگی 
این  مسئوالن  گویا  که  می شود  دیده  ارشاد  وزارت 

وزارتخانه حوزه مسئولیت های خود را رها کرده است.
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512/2 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

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 139860306006000218- 1398/1/29 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
3 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یکباب  ثبتی حوزه ثبت ملک  تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای احمد گلی فرزند قربان بشماره شناسنامه 
اصلی   127 پالک  خرابه  اراضی  در  واقع  فرعی   30 به  متصل   181 پالک  از  قسمتی  مترمربع(  صدم  سی  و  متر  پنج  و  نود  و  )یکصد  مترمربع   195/30 مساحت  به  ساختمان 
شود  می  روزآگهی   15 فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  منظوراطالع  به  لذا  است  محرزگردیده  مشاعی  مالکیت  محل  از  حیدریه  تربت  یک  بخش  در  واقع  اربعه  دهستان 
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: 1398/2/15، نوبت دوم: 1398/2/31

رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه- محمد کاظم باقرزاده
)512/3 (هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )0589( 

 139560306005000589 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  3 قانون و ماده  آگهی موضوع ماده 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نیشابور  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
متقاضی آقای علی چمندی فرزند محمد تقی به شماره شناسنامه 444 صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 23/63 متر مربع از پالک شماره 26 فرعی از 
237 اصلی واقع در اراضی چهارطاق بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد فکور  حدادان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 98/02/15 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/02/30   
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)512/4(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )0397( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860306005000397 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
زهرا نعمت یار فرزند ابوالفضل به شماره شناسنامه 1050412273 صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 97/30 متر مربع از پالک شماره 6 فرعی از 98 اصلی 
واقع در اراضی حصار بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم پوران دخت سلطانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 98/02/15 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/02/30   
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)512/1(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )0677(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر 
به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 امالک متقاضیانی 
که در هایت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز 
و رای الزم صادر  گردیده است جهت اطالع عموم به شرح زیر آگهی میگردد امالک متقاضیان واقع در حوزه ثبتی نیشابور بخش 
یک نیشابور پالک 4093 اصلی 1( پالک 22 فرعی خانم ربابه قاسم آبادی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 50/12 
مترمربع واقع در اراضی شهر خریداری از مالک رسمی خانم رباب شیرازیان کالسه 397114406005000539 بخش 2 نیشابور پالک 
229 اصلی 2( آقای رمضانعلی بادیانی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 274/10 متر مربع واقع در اراضی بیرم آباد 
خریداری از مالک رسمی آقای علی اصغر دانشور کالسه 1397114406005000677 بخش 2 نیشابور پالک 233 اصلی 3( آقای رضا 
از مالک رسمی  87/64 مترمربع واقع در اراضی سیان خریداری  ابراهیمی نسبت به ششدانگ یکباب صحن حیاط به مساحت 
آقای غالمعلی تفضلی کالسه 1397114406005000533 بخش 2 نیشابور پالک 234 اصلی 4( پالک 114 فرعی خانم زکیه حسینی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 79/90 مترمربع واقع در اراضی حدیره خریداری از مالک رسمی آقای عباسعلی 
114 فرعی خانم زکیه حسینی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  5( پالک   1397114406005000694 امیریانی کالسه 
67/28 متر مربع واقع در اراضی حدیره خریداری از مالک رسمی آقای عباسعلی امیریانی کالسه 1397114406005000666 بخش 
2 نیشابور پالک 235 اصلی 6( 12 فرعی آقای علیرضا بلبلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 157/64 مترمربع 
واقع در اراضی زینل بیک خریداری از مالک رسمی خانم معصومه ابوترابی کالسه 1397114406005000040 بخش 5 نیشابور پالک 15 
اصلی 7( 26 فرعی آقای علی صدیقی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 80/85 مترمربع واقع در اراضی فاروب 
 26 از  شده  مجزی  فرعی   12598  )8  1397114406005000314 کالسه  دهنوی  محمدحسن  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  رمان 
فرعی آقای رضا لطفی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان ب مساحت 125/52 مترمربع واقع در اراضی فاروب رمان خریداری 
معصومه  خانم  فرعی   2)9 اصلی   4 پالک  نیشابور   12 بخش   1397114406005000288 کالسه  عمارلو  آمنه  خانم  رسمی  مالک  از 
رسمی  مالک  از  خریداری  ترک  گذرده  اراضی  در  واقع  مترمربع   95/85 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  آمارلو 
3 فرعی آقای محمود بیضایی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به   )10  1397114406005000630 خانم حلیمه ایرانفر کالسه 
مساحت 85/55 مترمربع واقع در اراضی گذر ده ترک خریداری از مالک رسمی خانم شوکت مقیم کالسه 1397114406005000486 
156/36 مترمربع واقع در اراضی گذر ده  417 فرعی آقای هادی معمورئی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت   )11
 )12 اصلی   12 پالک  نیشابور   12 بخش   1397114406005000703 کالسه  نکوئی  غالمحسین  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  ترک 

خریداری  نو  قلعه  اراضی  در  واقع  مترمربع   225/45 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  گلشنی  محمدرضا  آقای 
44 فرعی آقای   )13 15 اصلی  12 نیشابور پالک  1397114406005000357 بخش  از مالک رسمی آقای میرزا حسن پیوندی کالسه 
خریداری  آباد  لنج  گذر  اراضی  در  واقع  مترمربع   103/42 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  کوندری  محمد  علی 
44 اصلی  12 نیشابور پالک  1397114406005000609 بخش  از مالکین رسمی مهدی. علی و تقی شهرت همگی امیریانی کالسه 
ششدانگ  سهم  هشت  و  پنجاه  چهارصدو  یکهزارو  از  مشاع  سهم  چهل  پانصدو  به  نسبت  زروندی  سعید  آقای  فرعی   1011  )14
یکباب ساختمان به مساحت 248 مترمربع واقع در اراضی گذر فیروزی خریداری از مالکین رسمی فضل. خدیجه و محمد علی 
شهرت همگی خانی از وارث حاجی خانی کالسه 1397114406005000531 بخش 12 نیشابور پالک 48 اصلی 15( 42 فرعی آقای 
رسمی  مالک  از  خریداری  باغنو  اراضی  در  مترمربع   121/45 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  نصرآبادی  سعید 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا   1397114406005000556 کالسه  نصرآبادی  حیدرعلی  آقای 
محلی  و  روزنامه  این  طریق  از  روز   15 فاطمه  به  نوبت  دو  در  آگهی  این  مربوطه  نامه  آئین   13 ماده  و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع ب ارای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرات به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت  مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی 
است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس 
از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدیدحدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید به صورت همزمان به اطالع می رساند و نسبت به 
انتشار  امالک در جریان و فاقد سابقه تحدید حدود فواحد ثبتی آگهی تحدید حدود بصورت اختصاصی منتشر می نماید.تاریخ 

نوبت اول: 98/02/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/02/30 
علی امینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور

مفقودی
موتور  شماره    32 ایران   75 ل   615 پالک  شماره  به   1377 مدل    GTXصبا تیپ  پراید  سیستم  سواری  خودرو  سبز  برگ  و  سند 

00093504 و شماره شاسی S1412277574855 مربوط به زهرا باشی رشخواری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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 مدیر بازرسی و نظارت اتاق 
صنوف  گفت:  مشهد  اصناف 
مرحله  طی  شهر  این  مختلف 
ماه  ویژه  نهاد  این  بازرسی  طرح  اجرای  از  نخست 
رمضان یک میلیارد و 890 میلیون ریال تخلف کردند.
از  بازرسی  طرح  افزود:  شنبه  روز  دلداری  امیر 
صنوف ویژه ماه مبارک رمضان که از ششم اردیبهشت 
تا 13  اتاق اصناف مشهد آغاز شده است  ماه توسط 

خرداد ماه ادامه دارد.
طرح،  این  نخست  مرحله  در  داشت:  اظهار  وی 
تمرکز بازرسی ها بر فروش مواد غذایی بویژه گوشت 

قرمز، مرغ و ماهی، روغن، حبوبات و نان بوده است.
وی گفت: در این مرحله 33 گشت مشترک با مرکز 
بازار  در  حکومتی  تعزیرات  و  دامپزشکی  بهداشت، 

و  اتحادیه ها  با  تعداد 27 گشت  این  از  انجام شد که 
کارشناسان حوزه کاالهای اساسی و تامین سالمت و 

امنیت غذایی بوده است.
دلداری افزود: سه گشت مشترک منطقه ای نیز با 
استفاده از ظرفیت کامل 23 تیم بازرسی این نهاد در 
عمده فروشی ها و بازارهای بزرگ شهر انجام شد که 

هدف آن بازرسی مواد غذایی بود.
وی اظهار داشت: در مرحله نخست این طرخ هزار 
انجام شد که  بازار مشهد  و  از صنوف  بازرسی  و 870 
منجر به تهیه 267 فرم تخلف به ارزش یک میلیارد و 

890 میلیون ریال گردید.
اتاق اصناف در مرحله دوم  بازرسان  تمرکز  وی گفت: 
اقالم دارای  و  توزیع کاالهای اساسی  بر نحوه  این طرح، 

نرخ مصوب و نانوایی ها خواهد بود.

اداره  عمومی  روابط  مدیر   
خراسان  دامپزشکی  کل 
شبکه  نظارتی  گروه  گفت:  رضوی 
فاقد  مرغ  تخم  تن   10 مشهد  شهرستان  دامپزشکی 
گزارش  کردند.به  ضبط  مشهد  در  را  نشانه گذاری 
اظهار  مطلب،  این  بیان  با  زارعی  هادی  ایسنا، 
و  مراکز  بر  نظارت  تشدید  عملیات  اجرای  طی  کرد: 
فروشگاه های عرضه تخم مرغ در سطح شهر مشهد در 
هفته گذشته و انجام 17 بازدید از این مراکز، بیش از 
10 تن تخم مرغ بدون نشانه که خارج از یخچال در 
840 کارتن نگهداری و عرضه می شد ضبط شد.وی 
افزود: در این رابطه 17 پرونده تشکیل و تمامی آن ها 
تولید  تاریخ  در  و شبهه  بهداشتی  به علت عرضه غیر 
ارسال  استان  تعزیرات  به  رسیدگی  جهت  انقضا  و 

دامپزشکی  کل  اداره  عمومی  روابط  است.مدیر  شده 
شده  یاد  محموله های  کرد:  تصریح  رضوی  خراسان 
قابلیت  احراز  و  ارگانولپتیک  آزمایشات  انجام  از  پس 
شده  هدایت  صنعتی  مصارف  برای  انسانی  مصرف 
تخم  خرید  از  تا  خواست  شهروندان  از  است.وی 
پرهیز  از یخچال  و خارج  فاقد نشان دامپزشکی  مرغ 
نیز  و  خصوص  این  در  تخلف  موارد  هرگونه  و  نموده 
و عرضه  نگهداری  تولید،  زمینه  سایر موارد تخلف در 
انواع فرآورده های خام دامی را با تلفن 1۵12، سامانه 
پیامک 300001۵12 و یا ارسال پیام به ادمین روابط 
عمومی این اداره کل در پیام رسان سروش به آدرس 
تا  نمایند  رسانی  اطالع   dampezeshkirazavi@
اقدامات الزم در این خصوص توسط گروه های نظارتی 

شبکه دامپزشکی انجام شود.

رستوران داران  اتحادیه  رئیس 
مشهد گفت: حلیم و شله در ایام ماه 
مبارک رمضان هیچگونه افزایش قیمتی 
و  حلیم  قیمت  درخصوص  امیریان  حسن  داشت.  نخواهد 
شله در ایام ماه مبارک رمضان افزود: با توجه به اینکه اخیرًا در 
محصوالتی مانند گندم و گوشت با گرانی هایی مواجه بوده ایم اما 
به احترام روزه داران به هیچ عنوان افزایش قیمت در این حوزه 
حقوق  انجمن  که  مصوبی  قیمت  همان  با  و  داشت  نخواهیم 
مصرف کنندگان در چند ماه اخیر اعالم کرده، این محصوالت 
ارائه خواهد شد. همچنین با وجود گرانی ها، خوشبختانه با هیچ 
کمبودی در این زمینه مواجه نیستیم.وی با اشاره قیمت مصوب 
شله و حلیم در ایام ماه مبارک رمضان افزود: شله درجه یک با 
گوشت قرمز کیلویی 16 هزار و ۵00 تومان و حلیم درجه یک 
توزیع  و  تومان پخت  با گوشت قرمز، کیلویی 14 هزار و ۵00 

خواهد شد. امیریان گفت: طی جلسه ای که در دادسرای مشهد 
داشتیم، بنا شد که هیچ واحد صنفی در سطح مشهد در ایام ماه 
مبارک رمضان باز نباشد و فعالیت واحدهای صنفی در این ایام از 
سه ساعت مانده به افطار و یک ساعت پیش از اذان صبح خواهد 
ارائه  زائرین  برای  از واحدها  تا سه سال اخیر برخی  البته  بود. 
خدمات داشتند اما سه سال است که این موضوع ممنوع شده و 
در صورت مشاهده، آن واحد صنفی پلمب خواهد شد.وی با بیان 
اینکه اگر واحد صنفی بخواهد حلیم با گوشت مرغ ارائه دهد با او 
به عنوان واحد گران فروش، کم فروش و متخلف برخورد خواهد 
شد، عنوان کرد: باید توجه داشت برخی واحدهای صنفی حلیم 
را با گوشت مرغ طبخ می کنند که چنین مساله ای مورد پذیرش 
نیست و در صورت مشاهده چنین مواردی قطعًا با آن ها برخورد 
خواهد شد و آن واحد صنفی تا پایان ماه مبارک رمضان پلمب 

می شود.

شله و حلیم گران نمی شود10 ُتن تخم مرف قاسد در مشهد ضبط شدصنوف مشهد در یک هفته حدود 2 میلیارد ریال تخلف کردند

شیرینی  سازان،  شیرینی  صنف  اتحادیه  رئیس 
مدیون  همه  گفت:  مشهد  قنادی  و  کافه  فروشان، 
بزرگواران و عزیزانی هستیم که حقیقتًا پدرانه دست ما 
را گرفتند و بذر آموخته های خود را قدم به قدم و کالم 
بزرگداشت  روز  امروز  و  نشاندند  وجودمان  در  کالم  به 
می توان  جرات  به  که  کارگاه هایی  در  که  است  کسانی 
با  و  نداشت  را  کنونی  امکانات  درصد   20 حتی  گفت 
ِفرهای ُکنده ای کار می کردند و همه می دانید که چقدر 

سخت است.
به گزارش »صبح امروز« محمد فرزانی در گردهمایی 
سازان،  شیرینی  صنف  پیشکسوتان  از  تقدیر  جهت  به 
افزود: در حال  قنادی مشهد  و  کافه  فروشان،  شیرینی 
به نحوی است که اگر  حاضر امکانات در اختیار صنف 
گاز و یا برق قطع شود همه دست روی دست می گذاریم. 
را  ما  و  سوختند  پیشکسوت  عزیزان  این  که  حالی  در 
به  را  این گردهمایی  توفیق  را شاکرم که  ساختند. خدا 
ما داد تا در خدمت این عزیزان باشیم. این دورهمی ها 
دوری ها  و  فاصله ها  چراکه  نیست.  ارحام  صله  از  کمتر 
افزایش داده است. در دیکته زمان  را  مشکالت صنفی 
کودکی به فاصله بین دو کلمه خط تیره می گفتند اکنون 
معنای آن خط تیره را می فهمیم و باید این خط تیره را 

برداشت.
وی تصریح کرد: می بایست کنار هم دست در دست 
یکدیگر نهیم و فکری برای صنفمان کنیم. سرمایه های 
پیشکسوتان  و  کهنساالن  و  سالمندان  همین  ما  اصلی 

دادند.  آموزش  ما  به  سختی  به  که  هستند  عرصه  این 
یافته  افزایش  اقتصادی  مشکالت  که  میدانیم  ما  همه 
ممکلت  وارد  جبر  به  که  ظالمانه ای  تحریم های  است. 
شده است و هرکدام از ما به نوعی با آن دست و پنجه نرم 
می کنیم. اما می توان گفت با تمام مشکالتی که داریم، 
بهتر  بسیار  از سایر صنف ها  پزان  بازهم صنف شیرینی 
این صنف  در  ندارد.  را  مشکالت سایر صنف ها  و  است 
مساله کمبود روغن، شکر و آرد و.. را داریم و منکر آن نیز 
نیستیم اما می توان این مشکالت را مدیریت کرد و برای 

آن ها فکری کرد و تصمیم گرفت.
شیرینی  سازان،  شیرینی  صنف  اتحادیه  رئیس 
فروشان، کافه و قنادی مشهد تاکید کرد: همانگونه که 
می دانید از سال گذشته بحث آرد سامانه ای و مشکالت 
و کبود آرد، شکر و روغن مطرح شده است و متاسفانه 
طی روزهای اخیر شکر بسیار گران شد. اما این مساله 
چاره دارد. اوالً اقالم را به نرخ آزاد دریافت می کنیم و از 
افرادی  نگران  فقط  نیستیم.  ناراحت  و  نگران  بابت  این 
قشر  ویژه  به  کنند  خرید  ما  از  می خواهند  که  هستیم 
ساختمان  طبرسی،  مناطق  در  پذیر  آسیب  و  ضعیف 
اما  ندارند.  مساعدی  مالی  توان  که  و..  الهیه  انتهای  و 
باید در کنارهم بود و برای این مساله  چاره ای نیست و 

چاره ای اندیشید.
از  اخیر  ماهه  چهار  سه  طی  کرد:  اذعان  فرزانی 
سوی هیات مدیره در جلساتی پیرامون حل مشکالت با 
مشاوره های مختلفی هم اندیشی شد. یکی از مشکالت 
این اتحادیه نداشتن شرکت تعاونی است. همانگونه که 
مستحضر هستید سهمیه 700 تن شکری که برای 800 

قناد تهیه شد، به سختی پول آن فراهم گردید.
و  بودن سهامداران  به دلیل محدود  اظهار کرد:  وی 

محروم  تعاونی  داشتن  از  اتحادیه  این  مالی  مشکالت 
است. زمانی که این اتحادیه را تحویل گرفتیم در حدود 
به  نفر   200 یعنی  آن  درصد   ۵0 که  داشت  عضو   400
از مدتی حدود  عضویت تعاونی درآمده بودند ولی پس 
40 تا ۵0 نفر سهام خود را واگذار کردند و از صنف جدا 

شدند.
شیرینی  سازان،  شیرینی  صنف  اتحادیه  رئیس 
فروشان، کافه و قنادی مشهد خاطرنشان کرد: از سال 
9۵ تعداد قنادی ها 700 تا بود که به دالیلی پروانه برای 
و  شد  داده  تحوالتی  و  تغییر  بنابراین  نشد.  صادر  آنها 
جلسات  طی  بهداشت  سازمان  با  را  اداری  مشکالت 
مکرر و گفتگوهای پیاپی حل نمودیم. آیین نامه هایی که 
و 220  به لطف خدا اصالح شد  بود  پروانه  مانع صدور 

پروانه در طی سه سال صادر شد.
در  عضو   800 حاضراز  حال  در  کرد:  ابراز  فرزانی 
سطح شهر، حدود 620 عضو پروانه دار داریم که حدود 
اعضا  سایر  اینکه  برای  هستند.  تعاونی  عضو  تا   1۵0
در  رسانی  روز  به  و  تغییرات  باید  بگیرند  پروانه  بتوانند 
سازماندهی مجموعه خود داشته باشند و طبق مقررات 
باید تا پایان سال وضعیت آن ها تعیین تکلیف شود. ما 

جایگاه کاری اقتصادی در اتحادیه نداریم.
و  آرد  زمینه  در  که  کوچکی  کارهای  داد:  ادامه  وی 
روغن و شکر انجام می شود با کسب تکلیف از سازمان 
و اتاق رخ داده است. اتحادیه نباید کار اقتصادی انجام 
تعاونی صورت گیرد. اعضا راهکارهایی  باید کار  و  دهد 
که مد نظر دارند را به اتحادیه انتقال دهند. مشکل جا 

نداریم اما نیاز به عزم و اراده داریم.
شیرینی  سازان،  شیرینی  صنف  اتحادیه  رئیس 
افزود: همه ساله هنگام  فروشان، کافه و قنادی مشهد 

ولی  داشتیم  نرخ  تعیین  مشکالت  رمضان  مبارک  ماه 
امسال دراین راستا خیلی زودتر عمل کردیم و به کمیته 
تشکیل شده و اتاق فشار وارد کردیم امسال نرخ زولبیا 
نرخ  است.  شده  محاسبه  تومان   7000 نرخ  شکر  با 
یک  درجه  تومان،   21000 کیلویی  ممتاز  زولبیای 
کیلویی 18000 تومان، درجه دوکیلویی 14000 تومان 

در نظر گرفتیم.
فرزانی گفت: به هر حال اعضا برای دریافت نرخنامه 
به  اتحادیه  اتحادیه مراجعه کنند که مبادا واحدهای  به 
به  و  شده  قانون  اعمال  دچار  نامه  نرخ  نداشتن  دلیل 
تعزیرات کشانده شوند و اما در خصوص رنگ و زعفران 
توافقی که کردیم به دلیل حفظ سالمت مردم رنگ ها را 
کنار بگذاریم مگر رنگ خوراکی که مجوز صنفی دارد. 
رسیده  دانشگاه  به  معده  و  روده  سرطان  سن  چراکه 
کنیم.  حذف  کارمان  گردونه  از  را  رنگ ها  بیایید  است. 
اگر از رنگ های خوراکی مانند زعفران و کاکائو استفاده 
شود با دلیل منطقی تغییر نرخ قیمت را تأیید می کنیم. 
جنس  از  همه  چراکه  رود.  فروش  به  سالم  جنس  باید 
سالم اگر چه ارزان قیمت که برای رفاه حال مردم پایین 
شهر تهیه می شود نیز حمایت می کنند. سال گذشته در 
رابطه با رنگ در اقالم شیرینی ها مشکل داشتیم. اگرچه 

که این رنگ ها رنگ خوراکی بود.
ما در خصوص رنگ خوراکی هیچ  وی تصریح کرد: 
برنامه ای نداریم و فقط و فقط زعفران مورد تأیید است. 
کار  سفید  تهران  قنادی های  مثل  و  نریزید  رنگ  اصالً 
در  گذشته  سال  ندارد.  اشکالی  هیچ  کار  این  و  کنید 
از  قبل  سال های  آمار  به  نسبت  شده  اخذ  نمونه های 
بود. هنگامی که  استفاده شده  روغن های غیر سوخته 
روغن می سوزد آن را کنار بگذارید و جهت سالمت مردم 

دهید  اختصاص  رختشویی  صابون  ساخت  برای  تنها 
نشود.  طیور  دان  و  خوراک  وارد  گذشته  سال  مثل  و 
اگرچه که در این مورد واحد صنفی ما بی اطالع از این 
اتفاق بود و بیشتر دقت کنید. باید در حوزه تغییر مکان 

اتحادیه با همیاری یکدیگر قدم های جدی برداشت.
ایجاد ارزش افزوده با حفاظت از پیشینه تاریخی

در ادامه این نشست، عضو هیات رییسه اتاق اصناف 
مشهد گفت: رسالت و پیشینه ارزشمند این صنف قابل 
کار  نسل جدید می توانند  آن  اساس  بر  که  است  تقدیر 
کنند و با سرمایه ای که این پیشکسوتان با زندگی کاری 
و زحمات طاقت فرسا در اختیارشان گذاشته اند بتوانند 
ارزش افزوده واقعی را در صنف ایجاد کنند و با حفاظت 

از این پیشینه تاریخی بتوانند آینده سازی کنند.
را  گردهمایی  این  ما  امروزه  افزود:  مخملی  هادی 

برای هرصنفی یک سرمایه اجتماعی قلمداد می کنیم. 
مفهوم سرمایه تنها به معنای سرمایه اقتصادی نیست و 
پول به تنهایی نمی تواند روی فعالیت یک واحد صنفی 
اجتماعی  سرمایه  این  بدون  اصناف  باشد.  تاثیرگذار 
نمی توانند به سهم خود از بازار هدف دست پیدا کنند. 
نسل جدید میراثدار این پیرغالمان هستند و حفظ این 
نیامده  بدست  آسانی  به  که  است  رسالت  یک  ارزش ها 

است.
می تواند  سرمایه  سه  تجمیع  کرد:  تصریح  وی 
سرمایه  بیاورد،  ارمغان  به  اصناف  برای  بزرگی  دستاورد 
خرید  با  که  صنفی  و  تولیدی  واحد  که  اقتصادی، 
فرد  که  انسانی  سرمایه  می شود.  اندازی  راه  تجهیزات 
افزایش  باعث  که  سرمایه ای  و  می کند  کسب  مهارت 

سهم و ارزش در بازار می شود سرمایه اجتماعی است.

مراسمی برای تقدیر شیرینی پزان پیشکسوت در مشهد؛

کام ها شیرین شد خبرخبر

معاون اول رئیس جمهور گفت: از سیاست های 
است؛  اساسی  کاالهای  مشابه  کاغذ  تهیه  دولت 
چندین قلم را سال گذشته به عنوان کاالی اساسی 
در نظر گرفتیم که در هر شرایطی بتوانیم آن را تهیه 

کنیم، کاغذ از جمله این موارد است.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در حاشیه 
خبرنگاران،  جمع  در  کتاب  نمایشگاه  از  بازدید 
فرهنگی  ابزارهای  مهمترین  از  یکی  کتاب  افزود: 
است که همواره مورد توجه حکومت ها و مردم بوده 
باید  اندیشه ای فکر می کنیم  به رونق  است؛ وقتی 
به رونق کتاب فکر کنیم. امیدوار هستیم در نظامی 
کتاب  معجزه اش  که  است  متکی  اسالمی  به  که 
پیش  کتاب خوانی  فرهنگ  ترویج  جهت  در  است، 

رویم.
وی ادامه داد: نمایشگاه کتاب فقط برای فروش 
کتاب  ترویج  برای  است  بلکه محلی  نیست،  کتاب 
خوانی. خوشبختانه جناب آقای وزیر اعالم کردند 
امسال بازدید مردم خصوصًا نسل جوان بسیار قابل 

توجه بوده است.
یکی  کتاب  از  حمایت  گفت:  جهانگیری 
از  و  بوده  انقالب  بعد  از  اصلی  سیاست های  از 
این  از  هست،  نیز  دولت  این  اصلی  سیاست های 
و  مؤلف  کند  احساس  ما  جامعه  نباید  که  منظر 
باید  است.  شده  گوشه نشین  اندیشه ای  صاحب 
سیاستی اتخاذ کنیم که تمام کسانی که در حوزه 

کتاب هستند به فعالیت خود ادامه دهند.
در  دغدغه ها  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  وی 
شرایط سخت اقتصادی، مشکالتی است که برای 
میان  این  در  می آید،  پیش  اقتصادی  بنگاه های 
بخش ها  سایر  از  مقداری  شاید  فرهنگ  بخش 
ضعیف تر باشد. دولت اصرار دارد که حتمًا وضعیت 
که  مشکلی  مهم ترین  که  کند  حل  را  اقتصادی 
و  کرد  تالش  حل اش  برای  گذشته  سال  در  دولت 
کردند،  اشاره  اخیرًا  آن  به  هم  رهبری  معظم  مقام 

مسئله کاغذ است.
»از  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
کاالهای  مشابه  کاغذ  تهیه  دولت،  سیاست های 
اساسی است« گفت: ما چندین قلم را سال گذشته 
نظر گرفتیم که در هر  به عنوان کاالی اساسی در 
شرایطی بتوانیم آن را تهیه کنیم؛ چون آحاد جامعه 
است.  هم  کاغذ  آن ها  بین  در  دارند،  نیاز  آن  به 
کمترین نرخ ارز را سال گذشته به کاغذ اختصاص 
تومانی   4200 ارز  عده ای  میان  این  در  دادیم. 
دریافت کرده، کاغذ وارد کرده و در آن شبکه ای که 

وزارت ارشاد در نظر داشت آن را توزیع نکردند.
وی افزود: این مورد تا آخر پیگیری خواهد شد 
جاری  سال  در  را  سیاست  این  می شود.  برخورد  و 
محدودیت هایمان   98 سال  در  می کنیم.  پیگیری 
بیشتر شده تا ارز کاغذ تأمین شود، وزارت صنعت 
باید وقت بگذارند مدیران مناسبی را منصوب کند 
همه  از  کشور  در  کاغذ  تولید  کارخانه های  هم  تا 
ظرفیت شان استفاده کنند و هم ارز مورد نیاز کاغذ 
در  جهانگیری  گزارش،   این  اساس  شود.بر  تأمین 
اساسی  کاالهای  در  ما  کرد:  تشریح  راستا  همین 
در سال جاری دو سیاست را دنبال می کنیم؛ یکی 
آنکه آن بخش از کاالهای اساسی که بخش عمده 
بخش  فقط  و  می شود  تأمین  کشور  داخل  در  آن 
تومان  ارز 4200  از  را  بیرون می آید  از  آن  از  کمی 
به ارز نیمایی ببریم و مابه تفاوت آن به کسانی که 

استفاده کننده هستند پرداخت شود.
کاغذ  بخش  در  مورد  این  البته  داد:  ادامه  وی 
نیازمند این است که وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی 
برخی  تدوین کند. در  آن  برای  را  برنامه مشخصی 
مواردی که گفته شد یارانه نقدی پرداخت می شود 
بین  در  بدبینی  این  است،  نیفتاده  اتفاقی  عمالً  و 
مردم ایجاد شده که آیا این قول عملی خواهد شد 

یا نه.
در  گفت:  همچنین  جمهور  رئیس  اول  معاون 
همین هفته یا هفته آینده با وزیر محترم یا کسانی 

هستند  مطبوعات  و  مسئولین  نمایندگان  که 
نیمایی  ارز  فرمول  با  یا  داشت  خواهیم  جلساتی 
عمل خواهیم کرد یا همان ارز نرخ سال گذشته را 

سیاست خواهیم گذاشت.
به روند خصوصی سازی در کشور  با اشاره  وی 
گفت: بعد از دوره جنگ ما سمت آزادسازیاقتصاد 
خصوصی  مورد  این  بخش  یک  کردیم،  حرکت 
سازی بود، یک بخش آن مقراراتی بود که در کنترل 
دولت بود و آزاد شد. حتمًا مردم ایران اطالع دارند 
قبل از جنگ تقریبًا حوزه وارداتتوسط دولت انجام 
می گرفت و در سیستم کوپنی توزیع می شد. دولت 
واگذار  را  این ها  دولت  مرور  به  بود،  بزرگ  خیلی 
کرد. حتی االن دولت گفته کاالهایی که در مقطع 
وارد  می دهیم  اختصاص  آن ها  به  دولتی  ارز  فعلی 
نیست  این طور  است،  بهش خصوصی  کننده اش 

که دولتی باشد.
جهانگیری در ادامه به تشریح دو راه حل پیش 

روی دولت جهت کنترل شرایط اقتصادیپرداخت.
جدید  شرایط  به  توجه  با  االن  گفت:  وی 
سمت  به  است.  شده  ایجاد  بحث  دو  اقتصادی 
می رویم،  پیش  داریم  بیشتری  محدودیت های 
پس احتماالً نقش دولت پر رنگ تر می شود. شاید 
سهمیه  سمت  به  کاالها  برخی  در  شویم  مجبور 
بندی و کوپنی شدن پیش برویم. این نظری است 
پیش  دارد.  طرفدار  دولت  از  خارج  و  دولت  در  که 

وارد  دوباره  خودش  دولت  که  است  این  نیازش 
یکسری از فعالیت های اقتصادی شود.

مقابل  اندیشه  به  جمهور  رئیس  اول  معاون 
کوپنی شدن اشاره کرد و گفت: عده ای از فعاالن 
اقتصادی با این نظریه مخالف هستند. آن ها معتقد 
سمت  به  ما  باید  سختی  شرایط  چنین  در  هستند 
آزاد کردن اقتصاد پیش برویم؛ حتی قید و بندهایی 
که قبالً داشتیم را رفع کنیم. به جای اینکه کاالی 
تأمین  بندی  سهمیه  با  را  ضعیف  اقشار  نظر  مورد 
به  را  پنهان  یارانه های  و  کنیم  آزاد  را  اقتصاد  کنیم 

صورت نقد در اختیار مردم بگذاریم.
وی سپس خطاب به منتقدین و صاحب نظران 
دارم  درخواست  نظران  صاحب  همه  از  من  گفت: 
راجب به این دو نظریه شفاف صحبت کنند و نقد 
آینده  به زودی تصمیمی بگیریم که  باید  کنند؛ ما 
از  یکی  کاغذ  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  کشور 
توان  مقدار  اینکه دولت چه  این موضوعات است. 
از  است  سال  سی  است.  قدر  همین  دارد  کنترل 
کردن  کوچک  و  آزادسازی  سمت  به  جنگ  بعد 
آن  همه  یکباره  به  امروز  کردیم  حرکت  دولت 
باید  گردانیم.  باز  باید  را  گذشته  مقررات  و  قوانین 
کنیم  اجرا  وسیعی  اجرایی  و  نظارتی  سازمان های 
هستم  معتقد  من  نیست.  امکانپذیر  راحتی  به  که 
می توانیم با مدیریت و تصمیم صحیح از این دوران 

عبور کنیم.

جهانگیری:

دولت»کاغذ«تهیهمیکند
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مشهد- تهران: روزانه
شنبه ها: ساعت: 1700 و 2210

یکشنبه ها: ساعت: 18:30
دوشنبه ها: ساعت 13:4۵ و 22:10

سه شنبه ها: ساعت:12:40 و 21:2۵
چهارشنبه ها: ساعت:0 18:3 و 21:4۵
پنج شنبه ها: ساعت: 13:4۵ و 22:10

جمعه ها: ساعت: 13:۵0 و 22:10
مشهد-زاهدان: همه روزه ساعت: 11:30

مشهد-یزد: روزانه بجز یکشنبه ها
)شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت: 
ساعت:  چهارشنبه ها  و  شنبه  سه  و   17:1۵

)201۵
 12:۵۵ ساعت:  شنبه  مشهد-نوشهر: 
و   14:30 ساعت:  شنبه ها  چهار  و  یکشنبه ها 

جمعه ها ساعت: 09:4۵
و   12:2۵ ساعت  شنبه  مشهد-اهواز: 

دوشنبه و پنجشنبه ها: ساعت 11:2۵
پنجشنبه ها  و  یکشنبه  مشهد-شیراز: 

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

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

چهارشنبه ها ساعت: 1۵:10

برنامه پروازی هواپیمایی آسمان نیمسال اول 1398

خبر
سرپرست دادسرای فضای مجازی خراسان رضوی 

خبر داد:
برخورد قضایی با جریان سازان مجازی!

مرکز  مجازی  فضای  ویژه  دادسرای  سرپرست 
نامتعارف  سازان  جریان  با  گفت:  رضوی  خراسان 
اقتصادی در فضای مجازی برخورد قاطع و قضایی 
شنبه  روز  حقدادی  مهدی  می گیرد.قاضی  صورت 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امروزه اینترنت و 
فضای مجازی در تمام شئون و زوایای زندگی حضور 
تعیین کننده یافته و در تمام تصمیم گیری های فردی 
داشت:  اظهار  است.وی  تاثیرگذار شده  اجتماعی  و 
از  استفاده  سوء  با  نیز  سودجو  و  طلب  فرصت  افراد 
به  اقدام  مجازی  فضای  در  آمده  وجود  به  بسترهای 
بازار  در  غیرمعقول  و  نامتعارف  قیمت های  تعیین 
لوازم خانگی و سایر کاالها  زمین و مسکن، خودرو، 
افراد حرفه ای  این اقدامات توسط  می کنند و گاهی 
و با کار تیمی به صورت سازمان یافته انجام می شود. 
اصناف  و  کارشناسان  اتحادیه ها،  گفت:  وی 
مشاهده  محض  به  و  باشند  هوشیار  باید  مختلف 
چنین اقداماتی به خصوص در نرم افزارهای تبلیغاتی 
دیوار، شیپور و مشابه آن مراتب را به دستگاه قضایی 
اقتصاد  اقدامات  این  افزود:  کنند.حقدادی  گزارش 
بی  موجب  و  می دهد  قرار  هدف  مورد  را  جامعه 
نظمی، هرج و مرج، عدم اعتماد در معامالت، رکود 
معامالت و اخالل در نظم اقتصادی جامعه می گردد.
گذاری  قیمت  و  فروش  داشت:  اظهار  وی 
نامتعارف کاال در فضای مجازی جرم است و عامالن 
آن به عنوان نشر اکاذیب مورد تعقیب قرار می گیرند. 
نا  ایجاد  با اهداف  افرادی که  وی گفت: مجازات 
امنی اقتصادی در جامعه یا با قصد اقدام علیه نظام 
و  حرفه ای  یافته،  سازمان  طور  به  دیگر  قصد  هر  و 
تیمی اقدام به قیمت گذاری و القاء قیمت های گزاف 
کنند، متفاوت و شدیدتر است و به عنوان اخالل در 
از  االرض  فی  مفسد  حتی  و  کشور  اقتصادی  نظام 
آن  که مجازات  و وسیع  اکاذیب گسترده  نشر  طریق 

اعدام است تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

خبرنگارسمیه سادات حسینی



اوایل بهار همین امسال بود که شادی از راه رسیدن 
نوروز در همه جا دیده می شد و مردم خود را برای شروع 
ناخوانده  مهمان  سیل  که  کردند  می  آماده  جدید  سال 
فرو  بزرگی  شوک  در  را  همه  و  شد  کشور  نقاط  از  بعضی 

برد.
این مهمان سر زده که باعث ویرانی های بسیاری شده 
بود کودکان زیادی را از آغوش عروسک های خود محروم 
ساخت و صدای الالیی های کودکانه  را در کمتر از چند 
انسان دوستی مردم  وبار دیگر حس  دقیقه خاموش کرد 

کشور را برانگیخت.
برای  شهرداری  همکاری  با  مشهد  مردم  بار  این   
کار  به  دست  زده  سیل  کودکان  لبخند  دوباره  برگرداندن 
این  تا  کردند  اندازی  راه  را   ها  عروسک  کمپین  و  شدند 
برآنها چیره شده  آواره گی  کودکان در روزهایی که حس 

احساس تنهایی نکنند.
     کمپین عروسک ها فرصتی برای نیکوکاری

شهرداری  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  دانایی  رضا 
به  کمپین  گوید:این  می  رابطه  همین  در  مشهد 
منظورحس همدلی مردم مشهد با کودکان مناطق سیل 
زده ایجاد شده  تا حس همدلی مردم شرق کشور را راهی 

کمپین  این  از  هدف  افزاید:  می  کنیم.وی  مناطق  این 
مشهد  مردم  بین  در  نیکوکاری  و  مهربانی  فضای  ایجاد 
است تا از این طریق حس نوع دوستی  خود را به مناطق 

سیل زده نشان دهند.
     پویش همبازی شو با هدف ساخت اسباب بازی

خصوص  در  شهرداری  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
حس  منظور  به  دهد:  می  ادامه  شو  بازی  هم  پویش 
همبستگی در میان شهروندان از طریق مشارکت فعال در 

محالت اقدام به راه اندازی پویش همبازی شو کرده ایم.
وی تصریح می کند: در این اقدام از تمامی شهروندان 
می  که  نهاد  مردم  های  دستگاه  و  اجتماعی  فعالین  و 
توانند در تولید و ساخت عروسک همکاری کنند دعوت 
به عمل آوردیم .دانایی در خصوص فراهم آوردن بستری 
شهرداری  کند:  می  بیان  نهاد  مردم  های  دستگاه  برای 
های  دستگاه  این  اختیار  در  را  اولیه  مواد  اقداماتی  طی 
را  تولید ساخت عروسک  بتوانند  تا  نهاد می گذارد  مردم 
نشان  خاطر  اقدام  این  جزئیات  درباره  کنند.وی  شروع 
می کند: دستگاه های مردم نهاد موظف اند، قبل از تهیه 
پیش  از  ستاد  اختیار  در  را  خود  کار  نمونه  بازی  اسباب 
ها  عروسک  کیفیت  خصوص  در  تا  بگذارند  شده  تعیین 

نظارت الزم را داشته باشند.

     کمپین عروسک ها در 13 منطقه از مشهد
 13 در  گوید:   می  رابطه  همین  در  دانایی  همچنین 
منطقه از مشهد و در مسیر های پر تردد شهر مکان هایی 
در  مردم  سوی  از  بازی  اسباب  و  عروسک  اهدای  برای  را 
نظر گرفته ایم.وی ادامه می دهد: با توجه به اطالع رسانی 
های پیش بینی شده و نصب بنر در سطح شهر کمک های  

بسیار زیادی را از مردم مشهد دریافت کرده ایم.
می  مشهد  شهرداری  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
گوید: این کمپین در مناطق کم برخوردار به لحاظ مالی 
ساخت  فعالین  از  تعدادی  که  است  شده  شده  برپا  نیز 

عروسک در این مناطق اعالم آمادگی کرده اند.
کمپین  با  فعالین  این  همکاری  نحوه  درباره  وی 
عروسک ها تصریح می کند: به منظور همدلی این افراد با 
مناطق سیل زده و با توجه به اعالم شهرداری در خصوص 
تامین مواد اولیه ، تعدادی از مواد تهیه ی عروسک را در 
اختیار آنها گذاشته ایم تا بتوانند مشارکتی در این زمینه 

داشته باشند.
     در این کمپین ارقامی مطرح نیست

دانایی در ارتباط با همکاری مردم مشهد با این کمپین 
می گوید: در این طرح هیچ اعداد و ارقامی مطرح نیست 

و هدف ارسال پیام مهربانی مردم مشهد است.

تا کنون میزان مشارکت های مردمی  افزاید:  وی می 
که  دیگر  های  فعالیت  سایر  در  هم  و  کمپین  این  در  هم 
برای مناطق سیل زده در نظر گرفته شده  باال بوده و فقط 
اسباب  این  با دیدن  این کودکان  دنبال خوش حالی   به 

بازی ها هستیم.
دانایی در خصوص توزیع این عروسک ها  تصریح می 
کند: این کمک های مردمی از طریق سازمان هالل احمر 

و کمیته امداد به مناطق سیل زده ارسال خواهد شد.
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نگار طاهونچی

حوادث
هالکت  به  دوغارون  مرز  در  مسلح  قاچاقچی   2

رسیدند
رضوی  خراسان  مرزبانی  فرمانده  امروز  صبح  گزارش  به 
و  حراست  راستای  در  تایباد  مرزی  هنگ  مرزبانان  گفت: 
حفاظت از مرزها و برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر 
به  دوغارون  مرز  در  را  مرگ  سوداگران  از  نفر   2 توانستند 

هالکت برسانند.
سردار ماشااهلل جان نثار اظهار کرد: مرزبانان با اشرافیت 
اطالعاتی در مسیرهای احتمالی قاچاقچیان اجرای کمین 

کرده و به صورت مسلحانه با آنان درگیر شدند.
به  مسلح  قاچاقچی   2 درگیری  این  طی  داد:  ادامه  وی 

هالکت رسیدند.
در  شدند  موفق  مرزبانی  ماموران  کرد:  عنوان  جان نثار 
این عملیات پس از پاکسازی منطقه، یک قبضه سالح به 
از  مخدر  مواد  گرم   450 و  کیلو    10 مربوطه،  مهمات  همراه 
نوع کریستال و 4 کیلو و 150 گرم مواد مخدر از نوع شیشه 

را کشف کنند.
حریق خودرو چهار نفر را در نیشابور به کام مرگ کشید

به گزارش ایرنا مدیرعامل سازمان آتش نشانی نیشابور 
وانت  خودرو  دستگاه  یک  گرفتن  آتش  و  واژگونی  گفت: 
مشهد  نیشابور-  جاده   15 کیلومتر  در  امروز  عصر  پیکان 

چهار قربانی گرفت.
سیدمهدی حسینی افزود: این خودرو در پی انحراف به 
چپ و پس از برخورد با گارد ریل به داخل کانال کنار جاده 

سقوط کرد و آتش گرفت. 
وی ادامه داد: دو گروه نجات و اطفای حریق آتش نشانی 
نیشابور و یک گروه اطفای حریق از شهر خرو به محل حادثه 
اعزام شدند ولی ر شدت آتش سوزی به حدی بود که چهار 
و دو  و مرد  سرنشین خودروی حادثه دیده شامل یک زن 

کودک در میان شعله های آتش جان باختند.

همچنین  نیشابور  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
به خاموش کننده های دستی در  گفت: تجهیز خودروها 
پیشگیری از بروز اینگونه حوادث بسیار موثر است لذا به 
همه شهروندان اکیدا توصیه می شود خودروی خود را به 

این وسیله تجهیز کنند. 
واقع  مشهد  غرب  کیلومتری   127 فاصله  در  نیشابور 

است. 

شعله های  میان  در  وانت پیکان  سرنشین   4 مرگ 
آتش

به  مشهد  جاده  در  وانت پیکان  دستگاه  یک  واژگونی 
نیشابور کیلومتر 17 موجب آتش سوزی خودرو و مرگ چهار 

سرنشین آن شد .
سازمان  عمومی  روابط  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
مهدی  سید  نیشابور،  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
حسینی مدیر عامل سازمان گفت: بالفاصله پس از اعالم 
حادثه یک تیم نجات و یک تیم اطفای حریق از ایستگاه های 
شهرداری  از  حریق  اطفای  تیم  یک  همچنین  و  پنج  و  یک 

خرو به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: متاسفانه شدت شعله های آتش به قدری 
بعد  به  توجه  با  آتش نشانان  رسیدن  از  پیش  که  بود  زیاد 

مسافت هر 4 سرنشین این خودرو در آتش سوختند.
به  مجهز  شخصی  خودروهای  اگر  گفت:  حسینی 
خاموش کننده دستی باشند در مسیر جاده ها رانندگان 
جان  آتش،  موقع  به  کردن  خاموش  با  می توانند  عبوری 

سرنشینان را نجات دهند.

آتش سوزی  آتش/  در  کفش  جفت  هزار   3 سوختن 
عمدی بوده است

مسکن  پارکینگ های  از  یکی  در  آتش سوزی  بروز  پی  در 

استاندارد  غیر  صورت  به  که  کفش  جفت  هزار   3 مهر 
نگهداری می شدند در آتش سوختند.

از  یکی  اطالع  از  پس  کرد:  عنوان  نژادرحیم،  امیر 
در  آتش سوزی  وقوع   بر  مبنی  آتش نشانی  به  شهروندان 
یکی از پارکینگ های مسکن مهر بالفاصله نیروهای امداد 

و نجات آتش نشان به محل اعزام شدند.
از  پس  بالفاصله  نیروها  که  این  رغم  به  کرد:  عنوان  وی 
رسیدن شروع به اطفای حریق نمودند اما به دلیل این که 
ساکنان مجتمع دیر به آتش نشانی اطالع داده بودند وقتی 
نیروها به محل رسیدند، تمام کفش ها در آتش سوخته بود.
کاشمر   ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مسئول 
یکدیگر  به  پارکینگ  در های  باقی  در  دو  جز  به  کرد:  بیان 
جوش داده و مسدود شده بودند به همین دلیل همزمان 

با برش در ها از پشت پنجره مجبور به اطفای حریق شدیم.
وی گفت: با توجه به این که کفش ها  روی هم دپو شده و 
باید جابجا می شدند به همین دلیل سریعا بیل مکانیکی 
این  در  شد.  پارکینگ  تخلیه  به  اقدام  و  فراخوان  محل  به 
گفته  به  که  کفش ها  صاحب  به  بسیاری  خسارت  حادثه 
خودش سه هزار جفت بوده وارد شده حتی به مجتمع نیز 
آسیب بسیاری وارد شد به طوری که اکنون به دلیل ذوب 

شدن سیم ها برق مجتمع قطع است.
ناشی  دود  شدت  باال  طبقات  ساکنان  افزود:  نژادرحیم 
از آتش سوزی نمی توانستند به بیرون از مجتمع بیایند به 

همین دلیل به پشت بام رفته بودند.
کاشمر  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مسئول 
در  کانون  دو  گرفته  صورت  بررسی های  با  کرد:  عنوان 
محل پیدا شد و مورد بررسی قرار گرفت ولی هیچ عامل 
جرقه زنی در محل موجود نبود البته با بررسی های بیشتر 
بنزین  همانند  افزودنی  ماده  از  احتماال  شد  مشخص 

استفاده شده و آتش سوزی عمدی اتفاق افتاده است.

خراسان  هواشناسی 
بارش  به  اشاره  با  رضوی 
رعدوبرق  با  همراه  باران  پراکنده 
در نواحی کوهستانی نیمه شمالی و غربی استان برای 
روزهای آینده در سطح استان ماندگای گرمای هوا را 

پیش بینی کرده است.
بنا بر اعالم اداره کل هواشناسی خراسان رضوی 
آینده نگری و تصاویر ماهواره طی  بررسی نقشه های 
باد  بر افزایش سرعت وزش  ساعات بعدازظهر عالوه 
نشان دهنده افزایش میزان ابرناکی آسمان نیز بوده و 
به خصوص از فردا ساعات بعدازظهر و شب از جمله 
برای مناطق کوهستانی نیمه شمالی و غربی استان 
رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق با احتمال جاری 
شدن روان آب پیش بینی می شود.بر این اساس آسمان 

نواحی شمالی استان در روز یک شنبه قسمتی ابری 
بعدازظهر افزایش ابر با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق 
پیش بینی  موقتی  شدید  باد  وزش  نقاط  پاره ای 
جنوبی  و  مرکزی  نواحی  آسمان  همچنین  می شود. 
استان کمی تا قسمتی ابری بعدازظهر پاره ای نقاط 
ابر و احتمال رگبار پراکنده  وزش باد شدید، افزایش 
نیز در روز  باران و رعدوبرق خواهد بود.هوای مشهد 
یک شنبه کمی تا قسمتی ابری بعضی ساعات افزایش 
سرعت باد و افزایش ابر بعدازظهر احتمال رگبار باران 
و رعدوبرق با کمینه و بیشینه دمای 14 و 28 درجه 
سلسیوس پیش بینی می شود.آسمان نواحی شمالی 
استان در روز دوشنبه قسمتی ابری مناطقی وزش باد 
شدید، بعضی ساعات افزایش ابر با رگبار پراکنده باران 

و رعدوبرق خواهد بود. 

سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری مشهد از جذب 
نیروهای وظیفه امریه در این سازمان 

خبر داد.
در  امریه  نیروهای  جذب  شرایط  ایسنا،  گزارش  به 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد به 

شرح زیر است: 
آتش نشانی  سازمان های  در  وظیفه  نیروهای  جذب 
و  ضوابط  براساس  شهرداری  ایمنی  خدمات  و 
مقررات  و  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  ابالغی  مقررات 
مطابق  می پذیرد.  صورت  مذکور  سازمان های  داخلی 
مراکز  وظیفه  کارکنان  تأمین  اجرایی  دستورالعمل 
دستگاه های  مسلح،  نیروهای  کل  ستاد  غیرنظامی 
دولتی دارای سهمیه مصوب، در چارچوب ضوابط تعیین 

شده مکلفند سهمیه خود را جهت جذب نیروهای باالی 
دیپلم از بین افراد واجد یکی از شرایط زیر انتخاب کنند: 
خانواده ایثارگران )فرزندان یا برادر شهدا، جاویداالثرها، 
جانبازان، آزادگان و فرزند رزمندگان با حداقل شش ماه 
سابقه خدمت(، متاهل، ایتام، معاف از رزم، افراد تحت 
پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی، افراد تحت 
پوشش سازمان بهزیستی، نخبگان، استعدادهای برتر، 
حافظان قرآن، دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط در یکی 

از رشته های ایمنی و آتش نشانی.
الزم به ذکر است؛ براساس مجوز دفتر سیاست گذاری 
مسلح  نیروهای  اطالعات  حفاظت  راهبردی  نظارت  و 
ذکر  شرایط  داشتن  بدون  می توانند  دیپلم  مشموالن 
شده، جذب سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی 

گردند.

دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
بهشتی  شهید  پزشکی  علوم 
در  مناسبی  جایگاه  ایران  گفت: 
زمینه سلول های بنیادی به خود اختصاص داده است. 
اولین جرقه های کار بر روی سلول های بنیادی، توسط 
رویان کلید  پژوهشگاه  اساتید مطرح کشور در  از  یکی 

خورد.
کرد:  اظهار  پیریایی  عباس  دکتر  ایسنا  گزارش  به 
بنیادی  سلول های  زمینه  در  اولین بار  برای  که  اقدامی 
در  مناسبی  پیشرفت های  شد  باعث  گرفت،  صورت 
دانشگاه ها و مراکز دیگر اتفاق بیافتد و این امر منجر شد 
تا در زمینه سلول های بنیادی بتوانیم پا به پای کشورهای 

پیشرفته سهم خود را ادا کنیم.
وی افزود: البته باید این نکته را متذکر شد که در کشور 

ما مشکالت بودجه ای و حتی تحریم ها تاثیر گذاشته و 
اکنون در کنگره های  اما  این موضوع شکی نیست،  در 
 STEMCELL بین المللی مراکز مهم دنیا که در زمینه های
) سلول بنیادی(  فعالیت می کنند، بسیاری از دانشجویان 
و اساتید ایرانی در این مراکز و خارج از کشور فعالیت دارند 
و از نظر درمانی هم تحقیقاتی بر روی کبد، قلب، قرنیه 
چشم، پوست، ترمیم استخوان، غضروف و ... در کشور نیز 

انجام شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
تصریح کرد: خوشبختانه در ایران به خصوص از زمانی 
که استانداردها و قوانین سلول درمانی تدوین شد، تصور 
می کنم که دیگر دغدغه  مواجه با مشکالت این چنینی را 
نداشته باشیم، چراکه قبل از آن ممکن بود فعالیت های 

درمانی به صورت غیر اصولی انجام شود. 

ایران،جایگاهمناسبیدرزمینهسلولهایبنیادیبهخوداختصاصدادهاستآتشنشانیمشهدامریهمیگیردمشهدگرممیماند

گزارشی از کمک های مردم مشهد به مناطق سیل زده 

کمپین عروسک ها؛ پیام مهربانی مردم مشهد
خبر

بنیادمستضعفانمردممحورکارمیکند
گفت:  اسالمی  انقالب  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
این بنیاد به جای پروژه محور کار کردن، مردم محور کار 
می کند، یعنی در انجام هر کاری رابطه مردم با آن کار 

تعریف می شود.
دیروز  ظهر  سعیدی کیا  محمد  فارس،  گزارش  به 
ویژه  مسکونی  واحد   76 از  بهره برداری  مراسم  در 
زیرپوشش  معلول  دو  از  بیش  دارای  خانواده های 
نفت  پول  با  اینکه  بیان  با  »گلبهار«،  در  بهزیستی 
آباد  و  اداره  باید و شاید  را آن طور که  نمی توان کشور 
صرف  معنای  به  توسعه  مفهوم  داشت:  اظهار  کرد، 
اجرای پروژه در کشور نیست، بلکه باید از خالقیت های 
و کمک های مردم در این بخش بهره برد.رئیس بنیاد 
هزینه های  داد:  ادامه  اسالمی  انقالب  مستضعفان 
توسعه روستاها در کشور صورت گرفته  برای  بسیاری 
که البته الزمه آبادانی هم است، اما به تنهایی کفایت 
نمی کند.وی بیان کرد: این بنیاد به جای پروژه محور کار 
کردن، مردم محور کار می کند، یعنی در انجام هر کاری 
رابطه مردم با آن کار تعریف می شود.سعیدی کیا با بیان 
اینکه انجام طرح هایی مانند ساخت واحدهای مسکونی 
برای خانواده های دارای دو معلول هم از این جهت که 
خدمت به قشر محروم است و هم به خاطر هماهنگی 
میان دستگاه های مختلف اهمیت و ارزش دارد، تصریح 
کرد: بنیاد علوی نیز به خانواده های دارای فرزندان سه 
قلو بیشتر در تامین هزینه ها و مسکن کمک می کند، 
باردار  زنان  از  تغذیه ای  حمایت  بنیاد  این  همچنین 
روستایی را نیز در دستور کار خود قرار داده است.وی 
به حمایت های این بنیاد در حوزه اشتغال هم اشاره و 
اظهار کرد: برای توسعه روستایی و حمایت از اشتغال در 
این بخش با همکاری معاونت توسعه روستایی ریاست 
جمهوری و بنیاد علوی از طرح های اشتغال مورد تایید 

در کشور نیز حمایت صورت می گیرد.
کمک بالعوض 300 میلیون ریالی برای ساخت هر واحد 

مسکونی شهری
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی نیز در ادامه این 
مراسم گفت: 76 پروژه مسکونی امروز در این مراسم 
سازمان  زیرپوشش  معلول  دو  دارای  خانواده های  به 

بهزیستی در شهر جدید گلبهار تحویل داده شد.
حمیدرضا پوریوسف افزود: این تعداد واحد مسکونی 
ویژه خانواده های مددجوی دارای دو معلول زیرپوشش 
اینکه  بیان  با  است.وی  مشهد  و  چناران  شهرهای  در 
ساخت و بهره برداری از این واحدها در قالب تفاهم پنج 
جانبه میان انجمن خیرین مسکن ساز، بنیاد مسکن، 
مستضعفان  بنیاد  و  شهرسازی  و  مسکن  بهزیستی، 
انقالب اسالمی انجام شده است، اضافه کرد: از این 
 300 شهری  مسکونی  واحد  هر  ساخت  برای  تعداد 

میلیون ریال کمک بالعوض اعطا شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کل کشور:
بیش از 6 هزار و 500 واحد مسکونی برای خانوارهای دارای دو 

فرزند معلول در کشوردرحال ساخت است
رئیس  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
و  هزار   6 از  بیش  ساخت  از  کشور  بهزیستی  سازمان 
500 واحد مسکونی برای خانوارهای دارای دو فرزند 

معلول و بیش تر در کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید 
گلبهار، دکتر وحید قبادی دانا صبح دیروز در مراسم 
خانوارهای  ویژه  مسکونی  واحد  هزارمین   6 افتتاح 
جدید  شهر  در  که  تر  بیش  و  معلول  فرزند  دو  دارای 
گلبهار برگزار شد، گفت: 76 واحد مسکونی ویژه این 
خانوارها امروز در یک مجتمع 656 واحدی افتتاح و به 

این مددجویان واگذار خواهد شد.
و رفاه اجتماعی خاطرنشان  تعاون، کار  معاون وزیر 
معلول  دارای  خانوارهای  برای  که  واحدهایی  کرد: 
مجموعه  در  پراکنده  ــورت  ص به  شــود  می  افتتاح 
واحدهای مسکونی دیگر قرار داشته و مناسب سازی 
شده  انجام  بهتر  دسترسی  جهت  قشر  این  برای  الزم 
است. وی با اشاره به اینکه در سال 1394، تعداد 14 
هزار خانوار در سطح کشور احصا شدند، افزود: برای 

ساخت واحدهای این خانوارها پنج مجموعه سازمان 
و  زمین  ملی  سازمان  مستضعفان،  بنیاد  بهزیستی، 
مسکن  بنیاد  و   ساز  مسکن  خیرین  انجمن   ، مسکن 

انقالب اسالمی مشارکت دارند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در حال 
این  برای  حاضر حدود 6 هزار و 600 واحد مسکونی 
خانوارها در سطح کشور در حال ساخت است، گفت: 
از این تعداد 5 هزار واحد مسکونی شهری و یک هزار و 

600 واحد دیگر روستایی است.
در حال حاضر  اینکه  به  اذعان  با  دانا   قبادی  دکتر 
حدود هزار و 400 خانوار دارای دو فرزند معلول و بیش 
تر در نوبت این واحدهای مسکونی قرار دارند، گفت: 
آورده این خانواده ها برای مسکن 3 الی 10 میلیون 
تومان است که مابقی آن به صورت وام قرض الحسنه 
در اختیار این خانوارها  قرار می گیرد که  30 میلیون 
بنیاد  و  بهزیستی  سازمان  مشارکت  صورت  به  تومان 
مستضعفان و همچنین کمک خیرین به جهت تسهیل 

در ساخت مسکن در اختیار این افراد قرار گیرد.

به  اشاره  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
اینکه با توجه به مصوبه هیئت وزیران و مجلس شورای 
غربالگری  اجرای  به  موظف  ششم  برنامه  در  اسالمی 
افزود:  هستیم،  کشور  سطح  در  ژنتیک  های  بیماری 
مشکل  عمدتا  ــد  دارن معلول  چند  که  خانوارهایی 
ها  آن  از  بخشی   که  داشته  ــادرزاد  م های  بیماری 
ژنتیکی است که باید با اجرای طرح غربالگری پیش از 
ازدواج و آگاهی بخشی چرخه تولید خانوارهای دارای 

چند معلول رو متوقف کرد.
به  اشــاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
اینکه حدود 108 هزار واحد برای مددجویان مجموعه 
است،  شده  گری  تسهیل  کشور  بهزیستی  سازمان 
نوبت  در  خانوارها  این  از  هزار   108 کرد:  خاطرنشان 
برای سایر  دیگر  واحد مسکونی  و 50 هزار  دارند  قرار 
مددجویان به غیر از خانوارهای دارای دو فرزند معلول 

و بیش تر در حال ساخت قرار دارد.
ابــراز  پایان  در  کشور  بهزیستی  ســازمــان  رئیس 
شهرداری  و  عمران  شرکت  پیگیری  با  کرد:  امیدواری 

گلبهار نمونه شهر جدید مناسب سازی شده در کشور 
ویژه مددجویان بهزیستی اجرایی شود.

مسکونی  واحــد  هزارمین   6 مراسم  این  پایان  در 
رئیس  کشور،  بهزیستی  سازمان  رئیس  حضور  با 
خراسان  استاندار  عمرانی  معاون  مستضعفان،  بنیاد 

شرکت  مدیره  هیات  عضو  روانفر  مهندس  رضــوی، 
امام جمعه  فرماندار چناران،  عمران شهرهای جدید، 
و بخشدار گلبهار ، مهندس گریوانی مدیرعامل شرکت 
دیگر  مسئولین  برخی  و  گلبهار  جدید  شهر  عمران 

افتتاح شد.

دادگستری خراسان رضوی گفت:  رئیس کل 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  کیفرخواست  طبق 
به  شاندیز  پدیده  شرکت  پرونده  متهمان  مشهد 
در  مشارکت  و  اقتصادی  نظام  در  'اخالل  اتهام 
به  موسوم  اوراق  فروش  طریق  از  کالهبرداری 

سهام پدیده' به زودی محاکمه می شوند.
رضوی  خراسان  دادگستری  ایرنا  گزارش  به 
روز شنبه به نقل از حجت االسالم علی مظفری 
از  این چارچوب تعداد دیگری  گزارش داد: در 
طریق  از  کالهبرداری  در  مشارکت  به  نیز  افراد 
پدیده  سهام  به  موسوم  اوراق  فروش  و  خرید 
متهم هستند.  نامشروع  مال  و تحصیل  شاندیز 

برپایی دادگاه  تاریخ دقیق  به  اشاره  بدون  وی 
متهم  سه  با  'پدیده'  به  موسوم  پرونده  افــزود: 
طی  از  پس  دیگر،  متهم  زیادی  تعداد  و  اصلی 
برای  مقدماتی  تحقیقات  و  قانونی  تشریفات 
جرائم  به  رسیدگی  ویــژه  ــاه  'دادگ به  رسیدگی 
شده  سپرده  اقتصادی'  نظام  در  اخاللگران 

است. 
به  رضــوی  خراسان  دادگستری  کل  رئیس 
وصول  و  اشــاره  پرونده  این  به  رسیدگی  روند 
قانونی  ذیصالح  مراجع  از  متعدد  گزارشهای 
بر  مبنی  کشور  کل  بازرسی  سازمان  جمله  از 
اقدامات غیرقانونی و مجرمانه در شرکت پدیده 
نسبت  شرکت  آن  وقت  مسئوالن  توجهی  بی  و 
قانونی  اقدامات  کرد:  بیان  و  اشاره  تذکرات  به 
و  گــذاران  سرمایه  منافع  از  حفاظت  هدف  با 
از گسترش  پیشگیری  رویکرد  با  گذاران  سپرده 
ممنوعیت  چــارچــوب  در  تخلفات  و  جــرائــم 

مرجع  سوی  از  شرکت  این  اغواگرانه  تبلیغات 
شرکت  موضوع  به  رسیدگی  و  شد  آغاز  قانونی 

ادامه پیدا کرد.  پدیده شاندیز 
این  مسئوالن  توجهی  بی  داد:  ــه  ادام وی 
از  نکردن  استفاده  و  قانونی  تذکرات  به  شرکت 
فرصتهای اعطایی برای جبران مافات مشکالت 
به  هموطنان  از  زیادی  جمع  برای  را  متعددی 
وجود آورد که در بسیاری از موارد این مشکالت 

به صورت تجمعات اعتراضی بروز کرده است. 
سیاستهای  اجرای  بر  مظفری  االسالم  حجت 
مفسدان  بــا  مــبــارزه  ــرای  ب قضایی  دستگاه 
و  قاطع  برخورد  کرد:  بیان  و  تاکید  اقتصادی 
به  موسوم  افراد  با  قضایی  مجموعه  شجاعانه 
امیدآفرینی در میان مردم  'دانه درشت' موجب 
در  نیز  رضوی  خراسان  دادگستری  است.  شده 
از  دفاع  راستای  در  و  قانونی  موازین  چارچوب 
همچون  پرونده  این  متخلفان  با  عامه  حقوق 
اعتماد  اعتبار  تعاونی  و  پردیسبان  های  پرونده 

برخورد می کند.  ایرانیان 
'دادگــاه  نشستهای  برپایی  با  این  از  پیش 
نظام  در  اخاللگران  جرائم  به  رسیدگی  ویژه 
به  مربوط  پــرونــده  دو  مشهد  در  اقتصادی' 
و  پردیسبان  گــذاری  سرمایه  شرکت  تخلفات 
و  رسیدگی  ایرانیان  اعتماد  اعتبار  تعاونی  نیز 

احکام مجازات متهمان آن اعالم شده است. 
هزار   130 که  شاندیز  پدیده  شرکت  فعالیت 
مطرح  پی  در  پیش  سال  چند  دارد  سهامدار 
تغییر  سهام،  فروش  در  گسترده  تخلفات  شدن 
پرداخت  کشاورزی،  زمینهای  کاربری  غیرمجاز 

دریافت  ذیربط،  دستگاههای  حقوق  نکردن 
نکردن گواهی پایان کار و دیگر تخلفات مدیران 
این شرکت، با دستور مراجع قضایی متوقف شد. 
پروژه پدیده شاندیز چهار سال  این اساس  بر 
این  بر  و  تعطیل  قضایی  مرجع  دستور  با  پیش 
قضایی،  اقدامات  نخست  مرحله  در  اســاس 
حکم  با  شرکت  سهام  عرضه  و  فــروش  دفاتر 
دادستانی خراسان رضوی بسته و بعد از مدتی 

متوقف شد.  پروژه  فعالیتهای کل 
مجدد  کردن  فعال  و  سهامداران  مشکل  حل 
این پرژه ظرف چهار سال اخیر از دغدغه های 
پیش  که سه سال  بطوری  بوده  جدی مسئوالن 
رضوی  خراسان  در  تدبیر'  'ستاد  تشکیل  با 
اقداماتی برای راه اندازی مجدد و سر و سامان 
صورت  شاندیز  پدیده  شرکت  وضعیت  به  دادن 
مدیرعامل  که  بود  اقدامات  این  پیرو  گرفت. 
ماه  مهر  شاندیز  پدیده  شرکتهای  گروه  جدید 
و  پیمانکاری  شرکت   45 کرد  اعــالم  پارسال 
پروژه  تکمیل  و  ساخت  برای  کل  و  جزء  مشاور 
منعقد  ــرارداد  ق مجموعه  این  با  شرکت  های 

کرده اند. 
قالب  در  پدیده  شرکتهای  گــروه  اینک  هم 
در  وابسته  موسسه  دو  و  اصلی  شرکت  شش 
اصلی  سایت  دو  دارای  و  بــوده  فعالیت  حال 
شاندیز  شهر  در  گردشگری  ــروژه  پ و  اداری 
خراسان رضوی و جزیره کیش استان هرمزگان 
در  نفر  هزار  دو  میانگین  بطور  اینک  هم  است. 
شاندیز  شهر  در  پروژه  این  مختلف  بخشهای 

هستند. کار  مشغول 

زودی به  پدیده  شرکت  پرونده  متهمان 
شوند می  محاکمه  خبرخبر 
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تئاتر  هنرمندان  درباره  کلیپی  انتشار  از  مدتی 
مشهد که در آن اتهامات اخالقی را مطرح می کند 
همچنان  موضوع  به  واکنش ها  اما  است  نگذشته 

ادامه دارد.
می پردازد  گویی  کلی  به  که  کلیپ  این  در 
کالبدگشایی   97 سال  بهمن  به  مربوط  پرونده ای 
می شود و به حضور چند هنرمند تئاتر مشهد در یک 
این کلیپ که معلوم  مهمانی شبانه اشاره می کند. 
نیست با چه هدفی تولید شده و ادعا می کند تمامًا 
است،  شده  ساخته  مدارک  و  مستندات  براساس 
بطور خاص از یک بازیگر و کارگردان تئاتر نام می برد 

و اتهامات تندی را به او نسبت می دهد.
قضیه به همین جا ختم نمی شود و مصاحبه زنی 
با صدای تغییر یافته پخش می شود که ادعا می شود 
و  است  در مهمانی شبانه  بازداشتی  بانوان  از  یکی 
در  است.  نشسته  گفت وگو  پای  خودش  رضایت  با 
بخشی از این کلیپ نیز برچسب دیگری به خانواده 
تئاتر می خورد و خبر از برگزاری متعدد مهمانی های 

شبانه آن ها می دهد.
مجازی،  فضای  در  کلیپ  این  پخش  بعداز 
بسیاری از اهالی تئاتر مشهد و هنرمندان با انتشار 
و  دادند  نشان  واکنش  آن  به  مشابه  پست های 

اعتراض کردند.
با  مشهد  تئاتر  که  است  این  اهمیت  حائز  نکته 
جمله  از  مختلف  جوایز  از  جایزه  بیشترین  دریافت 
در  افزایش چشمگیر مخاطب  و  جشنواره فجر 97 
برخوردار  باالیی  جایگاه  و  رونق  از  اخیر  سال های 

است و بیش از پیش به تعامل و حمایت نیاز دارد.
y بیانیهتئاتریها

انتشار کلیپی با موضوع تئاتر مشهد، باعث شد 
تا هالی این هنر بیانیه ای را منتشر کنند که در ادامه 

می خوانید.
قطعه ای  اجتماعی،  شبکه های  در  روزها  این 
که  به دست می شود  از مصاحبه ای دست  تصویری 
تغییر  صدایی  و  شده  تیره  صورتی  با  زنی  آن،  در 
در  هم  آن  تئاتر،  در  فحشا  و  فساد  از  سخن  یافته، 
ادعاهایی  می آورد،  به میان  مقدس،  مشهد  تئاتر 
را  شنونده ای  هر  دِل  که  است  تصاویر  این  در 
به عذاب  را  وجدانی  صاحب  هر  روح  و  آورده  به درد 
فساد،  اغفال،  تجاوز،  چون  ادعاهایی  می کشد، 
فحشا و چیزهایی از این دست که بازگو کردنش نیز 

شرم آور است.
بیش ترین  مشهد،  در  ما  گذشت،  که  سالی  در 
تاریخ  مقدس،  دفاع  زمینه  در  را  تئاتری  تولیدات 
ساالر  و  سید  سوگواره  اسالمی،  شکوهمند  انقالب 
شهیدان آقا اباعبدالله الحسین )ع( و بسیاری دیگر 
از زمینه های مشابه داشته ایم، پس این هنرمندان 
کربال  زیارت  به  پیاده  محرم  دهه  در  سال  هر  که 
شهادت  ایام  در  هستند؟  کسانی  چه  می روند، 
چه  )ع(،  رضا  امام  والیت،  آسمان  هشتم  خورشید 
کسانی خیمه می افرازند و زائران پیاده پای حضرت 

را با شربت و چای، پذیرایی می کنند؟
روزگار  سخت ترین  در  که  تئاتری  هنرمندان 
بهای  که  نمی شوند  حاضر  بوم،  و  مرز  این  اقتصاد 
مردم  مبادا  تا  دهند  افزایش  را  خود  آثار  بلیت 
اقتصادی  فشار  گذشته  از  بیش تر  فرهنگ دوست، 
را تحمل کنند، چه کسانی هستند؟ هنرمندان که 

ضرر می بینند تا مردم ضرر نکنند.
گواهی  مخاطبان،  همه  و  خدا  پیشگاه  در  ما 
اینک،  تا  نخست  روز  از  امروزمان،  تئاتر  می دهیم 
ندارد  و  نداشته  هنر  و  فرهنگ  و  ایمان  جز  دردی 
عین  در  که  مردانی  و  زنان  داشت،  نخواهد  و 
اعتالی  برای  هم  باز  سخته گی ها،  و  خستگی ها 

فرهنگ مردم استان شان به جان می کوشند.
یک جانبه  و  بی محابا  چنین  که  است  انصاف 
را  شهر  یک  و  استان  یک  تئاتر  کلیت  بی رحم،  و 
تهیه  دست اندرکار  که  دوستانی  از  برد؟  سؤال  زیر 

خانواده  در  آیا  می پرسم:  بوده اند  مصاحبه  این 
خودتان و دوستان و آشنایانتان، کسی تا به حال در 
بیمارستان ها،  کارخانه ها،  خصوصی،  شرکت های 
هر  و  اقتصادی  بنگاه های  آموزشگاه ها،  مدارس، 
جایی که نامی از اشتغال در آن بیاید، موردی مشابه 
برایتان تعریف نکرده؟  را  این فیلم هست  آن چه در 
وضعیت استخدام منشی در شرکت های خصوصی 
وضعیت  نگذاشته؟  میان  در  شما  با  هیچ کس  را 
هیچ کس  را  بازرگانی  و  بازاریابی  امر  در  اشتغال 
برایتان تشریح نکرده؟ امروز شما، وضعیت اسف بار 

دبیرستان های دخترانه را نشنیده اید؟
دیگر،  فعالیت های  همه  مانند  نیز  تئاتر  در 
این  اما  می دهد،  رخ  ناشایسته  و  شایسته  اتفاقات 
به یک  را  تن  یک  مفروض  خطای  که  است  انصاف 
جامعه تعمیم داد؟ این عدالت است که با وارد کردن 
اتهام، جامعه ای ُپر از متدین و معتقد و اخالق مدار 
هم  با  را  تر  و  خشک  و  اتهام  برد؟زدن  سؤال  زیر  را 
این  و  »تخریب!«  دارد:  معنا  یک  تنها  سوزاندن، 
تئاتر  هنر  وجهه  تخریب  جز  چیزی  تصویری  قطعه 
استان مان نیست، درست مانند آنکه تبهکاری را در 
جامعه ای بگیرند و کلیت جامعه را متهم به تبهکاری 
این  انتشار  با  که  می اندیشیدند  اگر  برخی  کنند، 
گفت وگو، تئاتری ها زیر سؤال خواهند رفت، خطای 

محاسباتی داشته اند.
مجرم  را  پزشکان  جامعه  پزشک،  یک  خطای 
آموزگار،  یک  بی اخالقی های  که  چندان  نمی کند، 

تئاتر  دامن  زد،  نخواهد  صدمه  را  آموزشی  نظام 
و  انگ ها  چنین  از  مقدس،  مشهد  تئاتر  ویژه  به  و 
ننگ هایی مبراست و اگر باشد و باشند کسانی که 
اشتباهی را به سهو یا به عمد با نام این هنر مقدس، 
مرتکب شده باشند، هرگز نباید آن را به پای کلیت 

تئاتر نوشت.
منتقدین  و  دل سوز  رسانه های  که  نیست  شکی 
راستین تئاتر، با ارجاع به فرازهای بلند بیانات مقام 
معظم رهبری، خود، می دانند که تئاتر، گویاترین و 
مؤثرترین زبان است: »...انتقال انسان ها از مراحل 
بی اعتقادی، بی ایمانی، کم ایمانی یا چسبیدن به 
زندگی مادی و شخصی، و انتقال به دنیای ملکوتی، 
واقعًا  این ها  بگیرید،  نظر  در  را  جمع  در  شدن  فدا 
هزاران موضوع زنده، مهم، جالب و زیباست که جز 
دست هنر هیچ چیز نمی تواند آن را ترسیم کند و جز 
زبان هنر هیچ چیز نمی تواند آن را بیان کند، این ها 
را باید با انواع و اقسام هنرها و از جمله هنر نمایش 
که یکی از گویاترین و مؤثرترین زبان ها است، تبیین 

کنیم.«
رضوی  خراسان  در  تئاتر  چراغ  که  مگذاریم 
خاموش شود، مگذاریم که دامن پاک تئاتر به لکه ای 
خدای  که  مگذاریم  نیز،  البته  و  شود،  ملکوک 
این  به  ما  کند،  تئاتر  در  رخنه  بی اخالقی  ناکرده، 
از  تئاتر  نمی گذاریم  که  چندان  و  متعهدیم  عهدها 
مسیرش باز ایستد، نمی گذاریم که از مسیرش نیز 

منحرف شود؛ ان شاءالله.

واکنش ها به انتشار یک کلیپ درباره اهالی تئاتر مشهد در فضای مجازی ادامه دارد؛

 تئاتر دردی جز     ایمان، فرهنگ و هنر ندارد
ثبت نام در سامانه مجمع عمومی 
 هنرهای تجسمی خراسان رضوی

 ادامه دارد
با نزدیک شدن به وقت پایانی ثبت نام در سامانه 
رضوی  خراسان  تجسمی  هنرهای  عمومی  مجمع 
صالح موسویان ضمن اشاره به استقبال هنرمندان، 
گفت:  و  کرد  ارائه  نام ها  ثبت  وضعیت  از  گزارشی 
بدیهی است با توجه به تحوالت هنری در چند سال 
از رخوت  بود  مایل  اخیر، جامعه هنرهای تجسمی 

و کسالت خارج شود و خودش را بروز رسانی کند.
ثبت  جهت  اساتید  و  هنرمند  دوستان  حضور 
در  اینکه  وجود  با  حتی  بود،  کننده  امیدوار  نام 
سال  زمستان  و  پاییز  در  ارشاد  اداره  فراخوان های 
ثبت  حوزه  این  هنرمندان  از  نفر  پانصد  گذشته 
کردیم  بررسی  را  پرونده ها  وقتی  بودند،  کرده  نام 
ثبت  هنوز  هنرمندان  از  زیادی  عده  شدیم  متوجه 
نام نکرده اند، بنابراین مجددًا سامانه ای راه اندازی 
شد و حدود سیصد نفر دیگر هم تا به حال ثبت نام 

کردند.
موسویان در پاسخ به برخی شایعاتی هم گفت: 
این شایعه که قرار است نقاشان زیرمجموعه عکاسی 
بگیرند اساسًا درست نیست،  یا خوشنویسی قرار  و 
تجسمی  هنرهای  رشته های  تمام  بلعکس؛  بلکه 
تعامل  هم  کنار  بار  اولین  برای  و  مستقل  بطور 
بصورت  را  استان  تجسمی  هنرهای  و  کرد  خواهند 
به پیش خواهند  متولیان هنر  خرد جمعی در کنار 
را  صمیمی  فضای  ها  سازی  شایعه  قبیل  این  برد. 

تحت تأثیر می دهد.
تحسمی  هنرهای  انجمن  مؤسس  هیات  عضو 
افزود: شاید در گذشته انجمنی در اختیار یکی دو 
به هیچ عنوان  اما  بوده،  از شاخه های هنری  رشته 
در این دوره رشته ای زیر شاخه رشته دیگر نمی شود 
انجمن استانی خواهند  نماینده در  و همه رشته ها 

داشت.
را  انجمن  این  ایجاد  اهداف  از  یکی  وی 
قدیمی  انجمن های  سایر  با  تعامل  و  هماهنگی 
و  برشمرد  خوشنویسان  و  عکاسان  انجمن  مثل 
ایجاد  زودتر شاهد  که هر چه  کرد  امیدواری  اظهار 
نقاشان،  طراحان،  و  گرافیک  مستقل  انجمن های 
انجمن های  حتی  یا  و  تصویرگران  سازان،  مجسمه 

صنفی باشیم.
این هنرمند مجسمه ساز در ادامه گفت: در حال 
متنوع ترین  بین  را  همگرایی  شکل  باالترین  حاضر 
هیئت  در  تجسمی  هنرهای  شاخه های  و  رشته ها 
اعضاء  تالش  و  تمرکز  هستیم،  شاهد  مؤسس 
امکان  آینده  در  که  اساسنامه ای  تنظیم  مؤسسین، 
جهت بروز و ظهور هنر و هنرمندان استان را فراهم 

آورد.

خبرخبر
تولیت آستان قدس رضوی:

هیچ حرفه ای به سنگینی و اهمیت تبلیغ 
و هدایت جامعه نمی رسد

تولیت آستان قدس رضوی گفت: ما اگر به هدایت 
جامعه به عنوان یک حرفه نگاه کنیم که البته حرفه 
نیست، باید بگوییم که هیچ شغل و هیچ حرفه ای به 

سنگینی و اهمیت تبلیغ و هدایت جامعه نمی رسد.
در  که  مروی  احمد  والمسلمین  حجت االسالم 
ماه  مبلغان  ویژه  هدایت«  »طالیه داران  همایش 
مبارک رمضان سخن می گفت، اظهار کرد: انسان ها 
کار،  کدام  هر  موقعیت خودشان  و  اساس شرایط  بر 
مسئولیت و حرفه ای دارند و انسان باید تأمل و تدبر 
از اهمیت بیشتری  کند که چه کاری و چه حرفه ای 
عنوان  به  جامعه  هدایت  به  اگر  ما  است.  برخوردار 
یک حرفه نگاه بکنیم که البته حرفه نیست و طلبگی 
شغل نیست؛ هیچ شغل و هیچ حرفه ای به سنگینی 

و اهمیت تبلیغ و هدایت جامعه نمی رسد.
وی ادامه داد: در سوره حمد که گنج نفیس عرش 
بندگانش  از  خدا  است،  مجید  قرآن  خالصه  و  الهی 
یک چیز را خواسته که از خدا بخواهند و آن هدایت 
امر فقط یک درخواست  به  ما در سوره حمد  است. 
که  است  هدایت  درخواست  آن  و  داریم  خدا  از 
نشان دهنده اهمیت و جایگاه هدایت و هدایت گری 
را  آن  اهمیت  انسان  وقتی  و  است  بشری  جامعه  در 
آسان  برایش  دشواری ها  و  سختی ها  تحمل  بداند، 
برابر هدایت  در  که خداوند  پاداشی  و  اجر  می شود. 
بیان نیست و  او می دهد، قابل  به هادی  انسان  یک 
تبلیغ  درست  تبلیغ،  تأثیر  و  پاداش  و  اهمیت  و  اجر 
بخشیدن  دینی  فهم  و  عمق  مردم  به  درست  کردن، 
بسیار حائز اهمیت است.تولیت آستان قدس رضوی 
را  اسالم  صدر  تحلیلی  تاریخ  ما  وقتی  کرد:  تصریح 
نبوغ  از  بنی امیه  که  می شویم  متوجه  می خوانیم، 
بسیار  و  نبودند  برخوردار  فوق العاده ای  هوش  و 
نبودند  معمولی بودند. مسلمانان دارای عمق دینی 
و فقط به ظواهر، مناسک و شعائر دین بسنده کرده 
بودند و ابوذرها، سلمان ها، مقدادها و عمار یاسرها و 
را  با همه وجودشان دین  ابن عباس ها کم بودند که 
دریافت کرده باشند؛ اکثریت مردم تظاهر و مناسکی 
همه  که  می کردند  تصور  و  بودند  گرفته  را  دین  از 
و  دین  قسم خورده  دشمنان  لذا  و  است  همین  دین 
پیغمبر )ص( به عنوان جانشین پیغمبر )ص( مسلط 
می شوند؛ این اهمیت تبلیغ دین است و اهمیت کار 
ما طلبه هاست که به مردم عمق و درک دینی بدهیم.

دینشان  در  مردم  اگر  کرد:  خاطرنشان  مروی 
همان  کنند،  بسنده  ظاهر  به  فقط  و  نباشند  عمیق 
تکرار  آمد،  اسالم  سر  بر  اسالم  صدر  در  که  بالیی 
خواهد شد و این نشان می دهد که تبلیغ صحیح دین 

تا چه حد اهمیت دارد.

اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
گفت:  رضوی  خراسان 
بستر  بهترین  مذهبی  هیئت های 
داشته  برنامه  که  شرطی  به  است  جوانان  جذب  برای 

باشیم.
در  صبح  شنبه  صاحبقرانی  هادی  حجت االسالم 
جمع اعضای شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان 
نقاط  و  اظهار کرد: ظرفیت ها  آئینی قوچان  و شاعران 
قوت فراوانی در شهرستان ها و روستاهای استان وجود 

دارد که گاهی از آن غافل می شویم.
ادامه  رضوی  خراسان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
و  هستیم  مبارزه  و  جنگ  میدان  وسط  اکنون  ما  داد: 
شناسی  مساله  باید  امروز  می گردیم،  رزمنده  دنبال  به 
را  انقالب  نیاز کارهای  با مسائل مورد  کنیم و متناسب 

توجه  بدان  باید  که  از موضوعاتی  یکی  که  ببریم  پیش 
جدی داشته باشیم دغدغه جوانان ماست، امروز برای 
کودکان و نوجوانان برنامه هایی تعریف می کنیم اما در 
می توانیم  دین  بستر  در  که  داریم  خأل  جوانان  حوزه 
عرصه  آن  جمله  از  که  کنیم  تعریف  را  فعالیت هایی 
برای جذب  بهترین بستر  هیئت های مذهبی است که 

جوانان است به شرط آنکه برنامه داشته باشیم.
دوران  در  کرد:  تأکید  صاحبقرانی  حجت االسالم 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس، با وجود همه سختی ها 
نیروی جوانان والیت  به  اتکای  با  اما  امکانات  نبود  با  و 
مدار و اتکا به نیروی درون و البته نصرت الهی توانستیم 
جنگ را پیروز شویم چرا که در سال های انقالب و دفاع 
و  شدند  هوشیار  و  کردند  اراده  مردم  هرجایی  مقدس 

وسط میدان حضور پیدا کردند موفق شدیم.

 99 شماره  از  رونمایی 
همشهری داستان ویژه خراسان 

در شهر کتاب مشهد برگزار شد.
به  بود  احترامی  ادای  خراسان،  ویژه  داستان 
داستان نویسان اهل خراسان که برای اولین بار توسط 
کتاب  شهر  در  و  شده  گردآوری  داستان  همشهری 
دبیر  مقدم؛  مظفر  شد.سروش  رونمایی  آن  از  مشهد 
در  داستان  تاریخچه  از  گفتن  ضمن  رونمایی  این 
مشهد و به طور کلی خراسان، این شماره داستان را 

اتفاقی ویژه برای اهالی قلم مشهد بود دانست.
داستان  همشهری  سردبیر  راد؛  اسالمی  حمید 
هم ضمن اشاره به این که خراسان فراتر از مرزهایش 
است، به نحوه جمع آوری داستان ها و روایت های این 
شماره پرداخت و ادامه داد: بحران کاغذ باعث شده 

است امسال سخت ترین سال مطبوعات ایران باشد.
وی افزود: داستان برای همه است و داستان کی 

باشد و کی نباشد نداریم.
محمدباقر کالهی؛ نویسنده و شاعر شاخص ایران 
ضمن خواندن بخشی از داستان خود، پیشنهاد کرد 
داستان عامه پسند که در سینه بسیاری از افراد است 
موضوع  این  به  و  شود  اضافه  داستان  همشهری  به 
و  نویسنده  تقی زاده؛  شود.هادی  ویژه ای  توجه 
روزنامه نگار هم در ادامه به جریان داستان پرداخت و 

داستان را پدیده ای مدرن دانست.
ادبیات  حوزٔه  در  ماهنامه ای  داستان،  همشهری 
اول  که  است  همشهری  مجالت  گروه  از  داستانی 
هر ماه منتشر می شود. نخستین شماره آن در قالب 

ماهنامه، تیر ۱۳۸9 منتشر شده است.

مشهدی  گروه های 
شرکت کننده در جشنواره تئاتر 
حوزه  حمایت  با  مطهر«  »اندیشه 
به روی  اشراق  تماشاخانه  در  رضوی  خراسان  هنری 
صحنه می رود.همزمان با هفته بزرگداشت مقام معلم، 
اختتامیه دومین دوره جشنواره تئاتر »اندیشه مطهر« 
با محوریت تفکر انقالبی شهید مطهری، توسط اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی این استان برگزار شد.
در این جشنواره، آثار گرانقدر استاد شهید مرتضی 
مطهری همچون »داستان راستان« و »روش رئالیسم و 
اصول فلسفه« منبع الهام هنرمندان و نویسندگان قرار 
گرفت و برگزیدگان آن معرفی شدند.براساس تعاملی 
حوزه  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  میان  که 
هنری خراسان رضوی صورت گرفته است، گروه های 

حمایت  با  جشنواره،  این  در  شرکت کننده  مشهدی 
به  کدام  هر  استان  این  اسالمی  انقالب  هنری  حوزه 
مدت یک هفته به صورت رایگان در تماشاخانه اشراق 
تماشاخانه  است؛  می روند.گفتنی  صحنه  روی  به 
برای  نمایشی  میزبان ۸ گروه  در سال گذشته  اشراق 
اجرای عمومی، دو جشنواره استانی و ملی و همچنین 
چهار کارگاه آموزشی تئاتر بود.این جشنواره همزمان 
هدف  با  مطهری  شهید  تولد  سالگرد  یکصدمین  با 
تبیین اندیشه های شهید مطهری برگزار شد.برهمین 
اساس به منظور خلق ادبیات نمایشی بر اساس کتب 
شهید مطهری به ۱2 نویسنده خالق و متخصص در 
استان خراسان رضوی پیشنهاد تولید نمایشنامه ارائه 
شده و پس از بررسی متون تولیدی در شورای فنی این 

آثار در اختیار کارگردان های متقاضی قرار گرفت.

 برگزیدههایجشنوارهتئاتراندیشهمطهردرمشهدرویصحنهمیروندرونمایی از شماره ۹۹ همشهری داستان ویژه خراسانهیئت های مذهبی بهترین بستر برای جذب جوانان است
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مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد خبر داد:
طرح ویژه سرویس دهی  اتوبوسرانی در 

ماه رمضان

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد از اجرای طرح 
ویژه سرویس دهی اتوبوسرانی با آغاز ماه مبارک رمضان 

خبر داد
پویا  حسینی  مهدی  سید  امروز،  صبح  گزارش  به 
بیان کرد: در ایام ماه مبارک رمضان قبل از اذان مغرب 
به  مطلوب  سرویس دهی  منظور  به  محوری  خطوط 

شهروندان با اختصاص اتوبوس کافی تقویت می شود.
ایام  در  خطوط  سرویس دهی  ساعت  افزود:  وی 
ماه مبارک رمضان طبق روال روزهای عادی تا ساعت 
مشهد  اتوبوسرانی  سازمان  است.مدیرعامل   21:30
اضافه کرد: برنامه ریزی الزم برای سرویس دهی به موقع 
اتوبوس ها خصوصا در ساعات قبل از اذان مغرب انجام 
مشکل  با  افطار  به  رسیدن  برای  شهروندان  تا  گرفته 
این  به  با توجه  ادامه داد:  نباشند.حسینی پویا  مواجه 
برنامه ریزی در خطوط پرتراکم و از دو ساعت مانده به 
پیدا خواهد  اتوبوس ها کاهش  زمانی  افطار سرفاصله 
کرد.وی تصریح  کرد: بعد از تخلیه ایستگاه ها در راستای 
موقتا  دقیقه سرویس دهی  به مدت 20  اجرای طرح، 

قطع و پرسنل نسبت به صرف افطار اقدام می کنند.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد اضافه کرد: در 
این ماه طرح های لیالی قدر، سرویس دهی راهپیمایان 
از سوی  نیز  نماز عید سعید فطر  و  روز جهانی قدس 

سازمان اتوبوسرانی مشهد اجرا خواهد شد.

بارشهای رگباری خراسان رضوی را فرا می 
گیرد

هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  مرکز  کارشناس 
خراسان رضوی گفت: بارشهای رگباری همراه با رعد و 
برق از عصر شنبه در برخی مناطق این استان آغاز شده 
و تا روز چهارشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت. آیدا 
و تصاویر  نقشه  ها  بررسی  اظهار کرد:  ایرنا  به  فاروقی 
آسمان  ابرناکی  میزان  افزایش  دهنده  نشان  ماهواره 
غربی  و  شمالی  نیمه  کوهستانی،  مناطق  در  ویژه  به 
استان خراسان رضوی همراه با رگبارهای پراکنده باران 
و احتمال جاری شدن روان آب است.وی اظهار داشت: 
در این مدت افزایش سرعت وزش باد در مناطق مختلف 

خراسان رضوی پیش بینی شده است. 

اخبار

شهری  فضاهای  بازآفرینی  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری مشهد نوسازی بافت فرسوده مشهد در سال 

گذشته را  30 هزارو 931  مترمربع اعالم کرد. 
شاکری روش  مجتبی  امروز«  »صبح  گزارش  به 
حوزه  در  موفقیت  الزمه  که  موضوع  این  بر  تاکید  با 
بازآفرینی هماهنگی دستگاه های متولی است، اظهار 
و  همکاری  نیازمند  بازآفرینی  اهداف  تحقق  کرد: 
همراهی تمام دستگاه های متولی است و بدون وجود 
با شکست مواجه  این مهم  بین دستگاهی  هماهنگی 

می شود.
وی گفت: عمده مشکالت عدم موفقیت بازآفرینی 
عدم  است؛  پیدا  مستندات  از  آنچه  طبق  شهری 
هماهنگی و یکپارچگی نهادها بوده است که موفقیت 
آن نیاز به فعالیت های هم افزا توام با یک برنامه منسجم 

دارد.
      6 درصد مساحت شهر مشهد جزو بافت ناکارآمد 

است
شهری  فضاهای  بازآفرینی  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری مشهد با بیان اینکه بالغ بر 6 درصد مساحت 
خاطرنشان  است،  ناکارآمد  بافت  جزو  مشهد  شهر 
بر  بالغ  مشهد  هکتاری  هزار   35 مساحت  از  کرد: 
شهر  ناکارآمد  بافت  جزو  آن  هکتار   292 و  هزار   2
محسوب می شود که 17 درصد از جمعیت مشهد طبق 

سرشماری سال 95 در این مناطق سکونت دارند.
مناطق  بین  در  ناکارآمد  بافت  کمترین  و  بیشترین 

مشهد
 6 منطقه  مناطق،  بین  در  افزود:  شاکری روش 
شهرداری مشهد با 421 هکتار و منطقه سه شهرداری 
مشهد با 404 هکتار بیشترین مساحت بافت ناکارآمد 

را به خود اختصاص داده اند.
مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری ضمن 
در   97 سال  در  ساخت  پروانه   171 صدور  به  اشاره 
بافت های ناکارآمد گفت: مساحت پالک های نوسازی 
بوده  مربع  متر  و 931  در سال گذشته 30 هزار  شده 

است.
رتبه  مشهد  متاسفانه  کرد:  اضافه  شاکری روش 
بافت های  رتبه سوم  و  دوم سکونت گاه های غیررسمی 
فرسوده کشور را دارد که این در شان دومین کالنشهر 

کشور و شهر امام رضا )ع( نیست.
مصوب  های  پهنه  در  محله   66 داد:  ادامه  وی 
در  عمدتا  که  مشهد  شهر  پیرامونی  و  برخوردار  کم 

واقع  غیررسمی  سکونتگاه های  و  فرسوده  بافت های 
در  که  هستند  بازآفرینی  هدف  محالت  جزو  شده اند 

آن ها دفاتر توسعه محلی راه اندازی خواهد شد.
      بررسی ضرورت رسیدگی به بافت فرسوده شهری
اداره  رییس  درودی،  محمدهادی  چنین  هم 
شکل  دالیل  درباره  مشهد  شهرداری  فرسوده  بافت 
در مشهد گفت:  فرسوده  و  ناکارآمد  بافت های  گیری 
شهرهای  برنامه  بدون  و  بی رویه  فضایی  گسترش 
باعث  گذشته،  دهه  چند  در  کشور  متوسط  و  بزرگ 
شکل گیری بافت های جدید شهری در مجاورت شهرها 
نواحی  به  شهری  کاربری های  و  ساکنان  جابه جایی  و 
به تدریج  این جابه جایی،  نتیجه  در  است.  جدید شده 
اجتماعی-  حیات  و  کارکرد  شهرها  قدیمی  بافت های 
با  بافت ها  این  و  داده اند  دست  از  را  خود  اقتصادی 
و  رکود  سمت  به  خود،  شهری  حیات  دادن  دست  از 

فرسودگی گرایش پیدا کرده اند.
وی با بیان این که بافت شهر به هم تنیده شدن و 
نحوه استقرار ساختمان ها و ترکیب آن ها با یکدیگر در 
است،  محیطی  شرایط  براساس  راه ها  شبکه  خصوص 
شهری  نابه سامان  و  فرسوده  بافت  معموال  اظهارکرد: 
قرار  شهرها  میانی  الیه های  یا  مرکزی  هسته  در  که 
البته  هستند،  ساماندهی  و  دخالت  نیازمند  دارند، 
کالبدی  فضایی،  ویژگی های  لحاظ  به  فرسوده  بافت 
هم  از  را  آنها  تعاریف،  این  و  نبوده  همسان  ارزشی،  و 

متمایز می کند.
بافت  گفت:  ها  بافت  بندی  دسته  به  اشاره  با  وی 
پیرامونی یا بافت هایی با اسکان غیررسمی بافت هایی 
تهیدستان  و  روستایی  مهاجرین  عمدتًا  که  هستند 
شهری را در خود جای داده اند و بدون مجوز و خارج از 
برنامه ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری )طرح های 
جامع و تفصیلی( در درون یا خارج از محدوده قانونی 

شهرها به وجود آمده است. 
فاقد  ها   بافت  این  عمده  اراضی  داد:  ادامه  وی 
و  کالبدی  ویژگی های  نظر  از  و  است  مالکیت  سند 
برخورداری از خدمات و زیرساخت های شهری مشابه 

بافت های فرسوده شدیدًا دچار کمبود است.
وی یکی دیگر از بافت هایی که نایزمند ساماندهی 
ابنیه و  تاریخی عنوان کرد و افزود:  است را بافت های 
فضایی که قبل از 1338 هجری شمسی شکل گرفته 
و به ثبت آثارملی رسیده یا قابلیت ثبت شدن را دارند؛ 
آن  پیرامون  و  جهان  نقش  میدان  مجموعه  (مانند 
درمورد  هستند.(  تاریخی  فرهنگی  ارزش  واجد  تمامًا 
میراث  سازمان  مقررات  و  ضوابط  بافت ها،  این گونه 

فرهنگی وگردشگری مالک عمل خواهد بود.
آن  کرد:   اظهار  قدیم  های   بافت  به  اشاره  با  وی 
قبل  که  می شود  شامل  را  شهری  بافت های  از  بخش 
و  کالبدی  به دلیل فرسودگی  و  از 1338 شکل گرفته 
و  خدمات  و  استحکام  ایمنی،  استانداردهای  فقدان 

زیرساخت های شهری علیرغم برخورداری از ارزش های 
هویتی از منزلت مکانی و سکونتی پایین برخوردارند. 
بافت های شهری  یا سایر  بافت ها  این گونه  در  مداخله 
و  روانبخشی  بهسازی،  مثل  اقداماتی  و  است  متفاوت 

نوسازی روی آن ها اعمال خواهد شد.
به دلیل  فرسوده  بافت  که  این  بیان  با  درودی 
از  مناسب  برخورداری  عدم  کالبدی،  فرسودگی 
دسترسی سواره، تاسیسات، خدمات و زیر ساخت های 
و  مکانی، محیطی  ارزش  از  و  بوده  آسیب پذیر  شهری 
بافت ها  این  گفت:  هستند  برخوردار  نازلی  اقتصادی 
نوسازی  امکان  آنها  مالکان  و  ساکنان  فقر  دلیل  به 
انگیزهای  سرمایه گذراران  و  نداشته  را  خودی  خودبه 

سرمایه گذاری در آن را ندارند.
فرسوده  های  بافت  های  ویژگی  به  اشاره  با  وی 
اظهار کرد: ویژگی عمومی بافت  های فرسوده این است 
و عدم سرمایه گذاری الزم در  به علت گذشت زمان  که 
که  هستند  مواجه  خاصی  شرایط  با  آنها  از  نگهداری 
شامل عدم دسترسی به درون بافت، فقدان تأسیسات 
زیر بنایی مناسب، مشکالت زیست محیطی و باال بودن 
فراغت،  اوقات  گذران  امکانات  کمبود  آلودگی،  حجم 
فقر و محرومیت، آسیب پذیری در برابر زلزله، سرانه کم 
تراکم  جمعیت(،  باالی  )تراکم  زیاد  جمعیت  خدمات، 
اجتماعی(  معضالت  و  ناامنی  دوام،  کم  ساختمانی 

می شود.

مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد اعالم کرد:

نوسازی 30 هزارمترمربع از بافت فرسوده مشهد
خبر

کشف  رودخانه  یکپارچه  مدیریت  کارگاه 
رود در مشهد برگزار شد

کارگاه مدیریت یکپارچه زیست بومی رودخانه کشف 
دستگاه  نمایندگان  و  مدیران  حضور  با  شنبه  روز  رود 
حفاظت  مدیرکل  شد.  برگزار  مشهد  در  مرتبط  های 
محیط زیست خراسان رضوی در این کارگاه گفت: برای 
نخستین بار است که پس از شناسایی و همفکری با 
ذینفعان و متولیان دولتی و غیر دولتی، در صدد تدوین 
حفاظت  رودخانه  بومی  زیست  مدیریت  جامع  برنامه 

شده کشف رود هستیم.
تورج همتی افزود: این کارگاه با هدف بررسی ارزش 
ها، کارکرد ها، مسائل و تهدیدات کشف رود برگزار شده 
است.وی اظهار داشت: تمام تالش جمعی دراستان، 
حفاظت، احیا و بهسازی رودخانه حفاظت شده کشف 
در  آمیز  تعارض  های  فعالیت  مدیریت  و  احصا  رود، 
حاشیه این رودخانه، تفکیک و تعیین میزان اثر گذاری 
با توجه به  اثر پذیری عوامل مختلف در مدیریت آن  و 
مسائل اجتماعی و استفاده از دانش بومی برای مشارکت 
زیست بومی است.وی عرصه های آبی استان خراسان 
رضوی را یکی از حساس ترین اکوسیستم های موجود 
هویت  حفظ  گفت:  و  دانست  کشور  شرق  شمال  در 
زیستی، تاریخی و فرهنگی این رودخانه که به رغم دارا 
خشکسالی  از  المللی  بین  و  اکولوژیک  اهمیت  بودن 
های مکرر و دخالت انسان دستخوش تغییرات و تحمل 
ضررهای غیر قابل جبران شده، از جمله خروجی های 
مورد انتظار این کارگاه است. همتی به وجود 11 تاالب 
ارزشمند در این استان اشاره کرد و در باره چالش های 
اساسی رودخانه کشف رود افزود: تصرف بستر و حریم 
رودخانه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، تخلیه پساب 
ها و فاضالب های آلوده در کشف رود، تخلیه نخاله و 
پسماندها در این رودخانه و آبیاری محصوالت کشاورزی و 
صیفی جات با فاضالب آلوده از جمله این چالشهاست.

وی منابع عمده آالینده رودخانه کشف رود را شامل اجرا 
نشدن شبکه جمع آوری فاضالب شهری در حدود 37 
درصد شهر مشهد و تخلیه پساب های شهری در رودخانه 
کشف رود، ناکارآمدی تصفیه خانه های فاضالب شهری 
مشهد و تصفیه خانه شهرک صنعتی چرمشهر و شهرک 
صنعتی طوس و نیز وجود کارگاه ها و واحدهای صنعتی 
خدماتی آالینده دانست.وی اظهار داشت: کشف رود 
یک اکوسیستم حیات بخش و تمدن ساز بوده و قابلیت 
های زیستی بسیار داشته است. همتی گفت: به مرور 
تبعات  دستخوش  رودخانه  و  مردم  بین  تعامل  زمان 
ناشی از فعالیت های توسعه ای ناپایدار و غیر اصولی در 
بخش های خدمات و صنعت شده و با افزایش جمعیت 
این  امروز  ها،  آالینده  انتشار  در  فاکتور مهم  به عنوان 
رودخانه حفاظت شده به رودخانه ای تبدیل شده که تنها 

کارکرد آن زهکشی فاضالب است.
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بدون  سایپای  مقابل  باید  امروز  خودرو  شهر  پدیده 
و  انتحاری  بازی  جز  چاره ای  و  بگیرد  قرار  دایی  علی 
این  برای  تساوی  و  شکست  و  ندارد  امتیاز  سه  کسب 

ندارد. تفاوتی  تیم 
هفته ها  به  کشور  باشگاه های  برتر  لیگ  رقابت های 
تمامی  و  شده  نزدیک  خود  حساس  بازی های  و 
زندگی  و  مرگ  حکم  تیم ها  تمامی  برای  بازی های 
و  قهرمانی  دغدغه  هنوز  تیم های  از  برخی  دارد؛ 
نفت  و  رشت  سپیدرود  مثل  برخی  دارند؛  باالنشینی 
در  ممکن  قیمت  هر  به  می  خواهند  سلیمان  مسجد 
آهن  ذوب  مانند  نیز  برخی  و  بمانند  باقی  برتر  لیگ 
یا  قهرمانی  به  امیدی  اینکه  وجود  با  سایپا  و  فوالد  و 
خود  خوب  ریتم  می  خواهند  اما  ندارند  سهمیه  کسب 

کنند. حفظ  را 
پدیده *تاریخ سازی 

خودرو  شهر  پدیده  و  سابق  پدیده  برای  قصه  اما 
می خواهند  ها  آن  است؛  متفاوت  تیم ها  همه  با  فعلی 
خود  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  و  کنند  تاریخ سازی 
پدیده  باشگاه  نام  تغییر  به  توجه  با  شوند؛  آسیایی 
این یک  به کسب سهمیه شوند شاید  آن ها موفق  اگر 
ماه   6 در  که  شود  محسوب  نیز  تیم  یک  برای  رکورد 

است. کرده  کسب  آسیایی  سهمیه 
پدیده شهر خودرو فصل را خوب و عالی آغاز کرد؛ 
مقابل  پنالتی  نقطه  روی  از  شکست  با  را  لیگ  ها  آن 
و  کردند  آغاز  رضا)ع(  امام  ورزشگاه  در  پرسپولیس 
قرار است  پدیده  برای  نیز  این فصل  همه تصور کردند 
بار دیگر  باید  ها  آن  و  باشد  قبلی  تمام فصل های  مثل 
باشند  جدول  میانه های  در  خوشبختی  جستجوی  در 
تجربه  نظر  از  بی دغدغه  فصلی  حالت،  بهترین  در  و 

کنند. دنبال  را  سقوط 
را  معادالت  این  تمامی  اما  خودرو  شهر  پدیده 
البته  و  جوان  و  جسور  مربی  روی  ها  آن  زد  هم  به 
خوب  البته  و  بودند  کرده  حساب  خود  کارآزموده 
مناسبی  پاسخ  نیز  یحیی  و  بودند  کرده  حساب  هم 
خودرو  شهر  پدیده  مدیران  و  مشهدی  تماشاگران  به 
برد  جلو  را  تیم  مالی  نامالیمات   تمامی  وجود  با  و  داد 
سهمیه  می توانند  که  هستند  جایگاهی  در  اینک  و 

کنند. کسب  آسیایی 
      امید به قهرمانی

ها  آن  که  شد  سبب  اما  بازی  چند  در  نوسان 

در  حتی  بگیرند؛  فاصله  جدول  صدر  از  مقداری 
صدرنشین  و  داشتند  نیز  قهرمانی  به  امید  برهه ای 
نیم  در  که  درخشانی  نتایج  لطف  به  امروز  اما  بودند 

هستند. جدول  باالی  در  کردند  کسب  نخست  فصل 
علی  که  بروند  سایپایی  مصاف  به  امروز  باید  ها  آن 
خود  نیمکت  روی  را  صادقی  ابراهیم  و  ندارد  را  دایی 
ممکن  و  است  دولبه  شمشیر  مربی  تغییر  می بیند؛ 
شود  تیم  یک  بیشتر  افت  سبب  یا  و  شوک  سبب  است 
یحیی  به  را  خود  سکه  روی  کدام  امروز  دید  باید  و 

می دهد. نشان 
دو  هر  هفته  این  در  محمدی  گل  بدشانسی  از 
یعنی  آسیایی  سهمیه  کسب  برای  مستقیمش  رقیب 
نیز  ها  آن  و  شدند  پیروز  تهران  استقالل  و  سپاهان 
بسیار  دیدار  یک  البته  و  ندارند  پیروزی  جز  چاره ای 
دارند  مشهد  در  بعد  هفته  در  سپاهان  با  بزرگ  بسیار 
رقم  پدیده  به سود  را می تواند  از معادالت  بسیاری  که 

بزند.
دست  از  برای  چیزی  امروز  خودرو  شهر  پدیده 
و  نمی کند  دوا  ها  آن  از  دردی  تساوی  ندارد؛  دادن 
مرگ  بازی  یحیی  برای  امروز  بازی  ببرند.  باید  فقط 
اخیر  سال  چند  دیدارهای  مهمترین  جزو  و  زندگی  و 

است. مشهد  فوتبال 
نرسیده ام توافق  به  باشگاه  با  *هنوز 

سرمربی تیم فوتبال پدیده با بیان اینکه هنوز برای 
نرسیده،  نهایی  توافق  به  باشگاه  این  با  آینده  فصل 

ما حیاتی است. برای  امروز  بازی  امتیاز  گفت: سه 
سایپا  مقابل  دیدار  از  پیش  گل محمدی  یحیی 
جدول،  در  تیم مان  وضعیت  به  توجه  با  کرد:  اظهار 

زیادی  اهمیت  ما  برای  امروز  بازی 
خودش  خاص  حساسیت های  و  دارد 
برای  بازی  این  امتیاز  سه  دارد.  را 
سایپا  برابر  بازی  است.  حیاتی  ما 
با  که  است  سخت  تیمی  مقابل  بازی 
دارد  اختیار  در  که  خوبی  بازیکنان 
به  توجه  با  می کند.  سخت تر  را  کار 
این  نیمکت  روی  که  هم  تغییراتی 
ساده  تنها  نه  ما  کار  داشته  وجود  تیم 

است. شده  هم  سخت تر  بلکه  نیست 
تیم خودمان  ادامه داد: درباره  وی 
بازیکنانم  از  من  که  بگویم  باید  هم 
با  خوشبختانه  و  دارم  کامل  رضایت 

توانسته ایم  داشتیم  فصل  این  در  که  مثبتی  تغییرات 
در  و  کنیم  ایجاد  را  برتری طلبی  روح  بازیکنان  در 
بوده  ما  برنده  این فصل همین مسئله برگ  رقابت های 
پول  چون  شاید  اما  داریم  هم  زیادی  آرزوهای  است. 
پول  اینکه  نه  است  زیاد  هم  ما  محدودیت های  نداریم 
رقابت  آنها  با  که  تیم هایی  به  نسبت  اما  باشیم  نداشته 
می کنیم به لحاظ بودجه و امکانات شاید یک دهم آن 

نیستیم. هم  ها 
کنیم خوشحال  را  مشهد  مردم        امیدوارم 

رویاهای  و  آرزوها  کرد:  خاطرنشان  گل محمدی 
که  داریم  فصل  این  در  زیادی 
و  برسیم  موفقیت  به  بتوانیم  امیدوارم 
در  باید  کنیم.  سهمیه  کسب  حداقل 
کامل  انگیزه  با  باقی مانده  بازی   3
هست  هم  طور  همین  کنیم.  بازی 
مانند  فصل  این  در  بازیکنانم  چون 
وارد  آماده  بازی  هر  برای  سرباز  یک 
زخمی  و  مجروح  و  می شوند  زمین 
طول  در  ما  بازمی گردند.  رختکن  به 
امیدوارم  و  کردیم  زیادی  تالش  فصل 
فصل  پایان  در  بیشتر  تالش  با  بتوانیم 
شهر  مردم  میلیون ها  خوشحالی  باعث 

شویم.  مشهد 
این  به  واکنش  در  پدیده  سرمربی 

شدن  قهرمان  برای  کاغذ  روی  هنوز  او  تیم  که  مسئله 
تالش  هدف  این  برای  آیا  و  دارد  شانس  برتر  لیگ  در 
و  ریاضی  کتاب  و  حساب  با  ما  گفت:  کرد،  خواهد 
اما  داریم  قهرمانی  برای  شانس  درصدی  کاغذ  روی 
است  سخت  شرایط  این  در  شدن  قهرمان  برای  کار 
سپاهان،  پرسپولیس،  چون  تیم هایی  وقتی  هم  آن 
خیلی  هستند  شما  رقیب  تراکتورسازی  و  استقالل 
با  گفتم  که  همانطور  نمی گذرند.  رقابت  از  ساده 
شدن  قهرمان  برای  ما  ریاضی  کتاب های  و  حساب 
که  بدهد  رخ  نادری  اتفاقات  باید  اما  داریم  شانس 

بحث  حال  این  با  برسیم  قهرمانی  به 
نه  و  بوده  قهرمانی  نه  فصل  این  در  ما 
فشاری  جانب  این  از  و  سهمیه  کسب 
می کنیم.  تالش  ولی  نبوده  ما  روی 
در  فصل  این  در  ما  گل های  از  خیلی 
رسیده  ثمر  به  بازی  ثانیه های  آخرین  
تا  ما  بازیکنان  که  نشان می دهد  این  و 

کرد.  خواهند  تالش  لحظه  آخرین 
که  مسئله  این  به  واکنش  در  وی 
خوبی  نتایج  اول  نیم فصل  در  پدیده 
محسوب  نیز  فصل«  »پدیده  و  گرفته 
شد  روبه رو  افتی  با  سپس  اما  می شد 
باالی  در  زیادی  شانس  دوباره  حاال  و 
مهم ترین  شد:  یادآور  دارد  جدول 

زمین  بحث  فصل  از  مقطع  آن  در  ما  افت  دلیل 
زمین  عمال  طرف  این  به  آذرماه  از  بود.  تمرینی 
تمرین  زمین های  کیفیت  افت  و  نداشتیم  تمرین 
مسئله  همین  که  می شد  نیز  ما  تمرینات  افت  باعث 
در  بار  هر  گذاشت.  تاثیر  نیز  مسابقات  کیفیت  روی 
باشگاه  مسئوالن  با  که  جلساتی  و  خبری   نشست های 
اعالم  را  موضوع  این  داشتم  مشهد  شهر  مسئوالن  و 
می کردم که نیاز به یک زمین خوب داریم نه اینکه آن 
زمین  واقعا  بلکه  بدهند  زمین  ما  به  نخواهند  هم  ها 
برای  روزی  چند  ما  طرفی  از  نبود.  مشهد  در  مناسب 
باید  چون  نمی شد  واقعا  اما  آمدیم  تهران  به  تمرینات 
تمرینات مان را در مشهد انجام می دادیم و این مسئله 
تمرین مناسب  زمین  اگر  اذیت کرد. شاید  را  ما  خیلی 
متاسفانه  و  بودیم  جلوتر  امتیاز   5-4 اکنون  داشتیم 
باشگاه  یک  حد  در  هست  اختیارمان  در  که  امکاناتی 
این  با  باید  نداریم  هم  چاره ای  که  نیست  برتری  لیگ 

بسازیم.  مشکالت 
با  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  واکنش  در  گل محمدی 
مسئوالن  با  جلسه ای  آیا  فصل  پایان  به  شدن  نزدیک 
برگزار  آینده  فصل  در  همکاری  ادامه  برای  باشگاه 
بار  دو  یکی  کرد:  خاطرنشان  نه،  یا  است  کرده 
خوبی  توافقات  به  و  گرفته  صورت  کلی  صحبت های 
دارد  ادامه  همچنان  صحبت ها  این  اما  رسیده ایم  هم 

است. نگرفته  صورت  نهایی  توافق  چون 
است شایعه  پایتخت  تیم های  در        حضورم 

واکنش  در  خودرو  شهر  پدیده  فوتبال  تیم  سرمربی 
تیم های  در  او  حضور  شایعه  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به 
گفت:  می رسد،  گوش  به  آینده  فصل  برای  پایتخت 
شایعه  گفتید  که  همانطور  ها  این 
بود  پیش  روز  دو  یکی  همین  است  
باشگاه  بیانیه  از  پس  بالفاصله  که 
همکاری  قطع  خصوص  در  سایپا 
نکشید  ساعت   2 به  کادرفنی اش  با 
من  کرد  اعالم  رسانه ها  از  یکی  که 
و  رسیدم  توافق  به  سایپا  باشگاه  با 
شد.  اعالم  هم  توافق  این  جزئیات 
در  من  که  بوده  چگونه  نمی دانم  حاال 
بیانیه  از  بعد  ساعت   2 و  بودم  مشهد 
هم  توافق  به  ها  آن  با  سایپا  باشگاه 
شیطنت ها  این  می کنم  فکر  رسیدم. 
شاید  و  دارد  وجود  رسانه ها  در  بعضا 

نسبت  ما  اما  بزنند  هم  به  را  ما  تمرکز  می خواهند 
ما  تمرکز  تمام  و  هستیم  بی اهمیت  مسائل  این  به 
زیادی  زحمت  است.  رو  پیش  بازی   3 به  معطوف 
دست  دلیل  همین  به  و  برسیم  اینجا  به  که  کشیده ایم 
معطوف  ما  تمرکز  تمام  برمی داریم.  حواشی  تمام  از 
متن  هیچ گاه  و  بوده  مسابقات  همان  که  است  متن  به 

نمی کنیم.  فراموش  را  فوتبال 
در  دیگری  سوال  به  واکنش  در  گل محمدی 
زالتکو  اخراج  صورت  در  می شود  گفته  اینکه  خصوص 
هدایت  برای  گزینه  اولین  او  امید  تیم  در  کرانچار 
گمانه زنی  همه  ها  این  کرد:  عنوان  است،  امید  تیم 
هر  در  می شود  منتشر  که  خبری  هر  و  رسانه هاست 
صحبتی  هیچ  است.  محض  کذب  باشد  که  رسانه ای 
هم  کسی  هر  و  نگرفته  صورت  من  با  زمینه  این  در 
باید  فصل  پایان  در  کند  صحبت  من  با  بخواهد 
بازی   3 این  روی  ما  تمرکز  تمام  چون  بگیرد  صورت 
بخواهیم  که  نرسیده ایم  جایگاه  این  به  راحت  و  است 
که  بازی مان  آخرین  تا  بدهیم.  دست  از  را  تمرکزمان 
به  بتوانیم  تا  کرد  خواهیم  تالش  بود  خواهد  تبریز  در 

برسیم.  موفقیت 
سرمربی  شفر  وینفرد  اخراج  به  واکنش  در  وی 
علی  اخراج  و  او  تیم  مقابل  بازی  از  پس  استقالل 
دایی از سایپا پیش از بازی با تیم او گفت: این را باید 
مربیگری  حال  هر  به  اما  کنید  سوال  دیگری  افراد  از 
و  نیست  آن  در  تضمینی  وقت  هیچ  که  است  شغلی 
و  شما  برای  اتفاقی  هر  لحظه  یک  در  است  ممکن 
که  است  ما  شانس  از  هم  این  بدهد.  رخ  تیم تان  یا 
تیم شان  از  ما  بازی  نزدیکی های  در  دایی  حاال  و  شفر 
محسوب  ما  فوتبال  زحمت کش  مربیان  از  آنها  و  رفتند 
می شوند که برای آنها آرزوی موفقیت و سالمتی دارم. 
بر  مبنی  دیگری  سوال  به  پاسخ  در   گل محمدی 
کره جنوبی  و  با سوریه  دوستانه  بازی   2 ملی  تیم  اینکه 
دارد اما هنوز سرمربی آن مشخص نیست و حال بحثی 
عنوان  به  ایرانی  گزینه  است  ممکن  که  گرفته  صورت 
این  امیدوارم  گفت:  شود،  انتخاب  ملی  تیم  سرمربی 
و  کشور  اقتصادی  وضعیت  به  توجه  با  دهد.  رخ  اتفاق 
قیمت ارز شاید بهترین تصمیم این باشد که فدراسیون 
مربی  پول  و  کند  ذخیره  را  خود  دالرهای  فوتبال 
ورزشی  امکانات  ارتقای  برای  و  پایه ها  در  را  خارجی 
تصمیم  بهترین  می تواند  این  کند.  هزینه  خودمان 

باشد که البته فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش باید 

گل محمدی: باید اتفاقات نادری رخ بدهد که قهرمان شویم

دیدار مرگ و زندگی شاگردان یحیی مقابل سایپای بدون دایی

اولین مرحله لیگ کراس کانتری کشور در دو رده 
سنی جوانان و بزرگساالن با کسب دو مدال توسط 

رکاب زنان خراسانی در البرز پایان یافت.
اولین مرحله لیگ کراس کانتری کشور در دو رده 
سنی جوانان و بزرگساالن با حضور 32 تیم و ۱۱5 
دوچرخه سوار روز جمعه ۱3 اردیبهشت ماه در البرز 

برگزار شد.

در این دوره از مسابقات که در مسیر کوهستان 
برگزار شد، خراسان رضوی موفق شد به دو مدال نقره 

و برنز دست پیدا کند.
خراسان رضوی با دو تیم در رده سنی جوانان و دو 
تیم در رده سنی بزرگساالن در این مسابقات حضور 

پیدا کرد.
تیم  از  تیموری  امین  مسابقات،  این  پایان  در 

از  بعد  جوانان  سنی  رده  در  مشهد  پایان  خط 
خود  به  را  دومی  سکوی  تبریز  سوار  دوچرخه 
رشته  کوهستان  قهرمان  نایب  و  داد  اختصاص 

کراس کانتری گردید.
سنی  رده  در  صفدری  جواد  محمد  همچنین 
بزرگساالن از تیم شهربهشت مشهد، سکوی سومی 

را به خود اختصاص داد و به مدال برنز بسنده کرد.

یک دوره مسابقات بیلیارد در رشته پاکت بیلیارد 
با حضور 40 شرکت کننده از سراسر استان در مشهد 

برگزار شد.
از  کننده  شرکت   40 مسابقات  از  دوره  این  در 
به  یکدیگر  با  روز   5 طی  رضوی  خراسان  سرتاسر 
علویان  نوید  آقایان  نهایت  در  که  پرداختند  رقابت 
و امید ویرانی به بازی رده بندی و مهدی پاسبان و 
امیرحسین مرتضی زاده به فینال این دور از مسابقات 
نوید  بین  این مسابقات  بندی  رده  یافتند.بازی  راه 
علویان و امید ویرانی به قضاوت مهدی پرموده برگزار 

شد که در نهایت امید ویرانی توانست با نتیجه 5 بر 2 
بر حریف خود چیره شود و مقام سوم مسابقات را از 
آن خود کند.در مهمترین بازی این دوره از مسابقات 
نیز رقابتی جذاب بین مهدی پاسبان و امیر حسین 
مرتضی زاده به قضاوت سعید ایرانمنش از نیشابور 
زیبا  بازی  یک  انجام  از  نهایت پس  در  که  آغاز شد 
مهدی پاسبان توانست با نتیجه ۹ بر ۱ از سد حریف 
خود عبور نماید و به مقام اول این دور از مسابقات 

دست پیدا کند.
پور،  حکیم  حمزه  نیز  مسابقات  این  پایان  در 

سرپرست هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس خراسان 
رضوی بیان کرد: با توجه به نبود فضای مناسب و 
سخت افزار مورد نیاز جهت برگزاری مسابقات پاکت 
اولین  در  که  ایم  بوده  مواجه  مشکالتی  با  بیلیارد 
فرصت بدست آمده شرایط برگزاری این رشته را نیز 

فراهم ساختیم.
اقدامات  می کنیم،  سعی  کرد:  تصریح  وی 
تاسیس یک آکادمی در هر دو رشته پاکت و اسنوکر 
را فراهم سازیم تا در جهت امکانات سخت افزاری در 

برگزاری مسابقات خودکفا شویم.

رضوی  خراسان  بازی  شمشیر  هیئت  رئیس 
رقابت های  هفته  پانزدهمین  پایان  در  گفت: 
مشهد  صدر  تیم  کشور،  شمشیربازی  برتر  لیگ 

در جایگاه سوم اسلحه اپه ایستاد.

علی یعقوبیان اظهار کرد: در این رقابت ها که 
به میزبانی تهران برگزار شد، تیم صدر مشهد در 
اپه و جایگاه چهارم مجموع  جایگاه سوم اسلحه 

سه اسلحه ایستاد.

گفتنی است؛ این رقابت ها روزهای ۱۱ تا ۱3 
اردیبهشت ماه با حضور ۹ تیم به میزبانی تهران 

برگزار شد.

اخبار

قصه برای پدیده سابق 
و پدیده شهر خودرو 

فعلی با همه تیم ها 
متفاوت است؛ آن ها 

می خواهند تاریخ سازی 
کنند و برای نخستین 

بار در تاریخ خود 
آسیایی شوند

,,
برای قهرمان شدن 

شانس داریم اما باید 
اتفاقات نادری رخ بدهد 

که به قهرمانی برسیم با 
این حال بحث ما در این 
فصل نه قهرمانی بوده 
و نه کسب سهمیه و از 

این جانب فشاری روی 
ما نبوده ولی تالش 

می کنیم

,,

مهاجم تیم فوتبال پدیده شهر 
خودرو تأکید کرد که کمترین حق 
این تیم کسب سهمیه لیگ قهرمانان 

آسیاست.
آستانه  در  تیم  این  وضعیت  به  اشــاره  با  صادقی  سعید 
بازی امروز برابر سایپا گفت: بعد از شکست دادن استقالل، 
در  ما  داریم.  خوبی  بسیار  شرایط  روانی  و  روحی  لحاظ  از 
موقعیتی هستیم که نباید امتیاز از دست بدهیم و حاال بازی 
با سایپا را در پیش داریم که بسیار مهم است. ما توجهی به 
اتفاقاتی که در تیم حریف افتاده است، نداریم و قطعًا یک 
بازی سخت پیش روی سایپاست.وی در پاسخ به این پرسش 
تراکتورسازی  از تساوی  بازی  این  آیا پدیده می تواند در  که 
برابر پرسپولیس استفاده کند، عنوان کرد: تساوی این دو 
تیم باعث شد تا حاال شانس خوبی برای صعود به رده چهارم 

جدول داشته باشیم. ما باید خودمان را از لحاظ امتیازی به 
فرصت  بهترین  سایپا  با  بازی  کنیم.  نزدیک  باالتر  تیم های 
است که با گرفتن سه امتیاز آن، به رده چهارم جدول صعود و 
شانس مان را برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان بیشتر کنیم.
تصریح  همچنین  خودرو  شهر  پدیده  فوتبال  تیم  مهاجم 
کرد: کمترین حق ما کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیاست. 
پدیده امسال نتایج بسیار خوبی گرفته است. شما می بینید 
که دیگر مدعیان قهرمانی امسال چگونه هزینه کردند و چه 
شرایطی داشتند. شرایط ما با این تیم ها قابل قیاس نبود، 
ولی با تالش بازیکنان، کادر فنی و مسئوالن باشگاه عملکرد 
خوبی داشتیم.صادقی در پایان اظهار داشت: برای ما سه 
بازی دیگر تا پایان باقی مانده است و باید کمترین اشتباه را 
داشته باشیم. حاال که تا اینجا جلو آمده ایم، حیف است که 

سهمیه آسیا را از دست بدهیم.

تیم ملی فوتبال ایران نخستین 
در  را  جدید  سال  در  خود  بازی 

ورزشگاه آزادی برگزار می کند.
ایران در  فوتبال  تیم ملی  فوتبال،  از فدراسیون  نقل  به 
سوریه  ملی  تیم  مصاف  به   ۹۸ سال  در  خود  دیدار  اولین 

می رود.
این دیدار از ساعت ۱۹:45 روز پنج شنبه )۱6 خرداد( در 

ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.
همچنین تیم ملی در دومین بازی با کره جنوبی در سئول 

دیدار می کند.
این دیدار ساعت 20:00 )۱5:30 به وقت تهران( روز 
سه شنبه 2۱ خرداد در ورزشگاه جام جهانی سئول برگزار 

خواهد شد.
تیم ملی فوتبال ایران در حال حاضر در رده بیست و یکم 

رده بندی تیم های ملی فوتبال جهان و تیم ملی کره جنوبی 
در رده سی و هفتم جهان قرار دارد.

تیم سانفرسه  اینکه علیرضا فغانی دیدار دو  خبر دیگر 
هیروشیما و گوانگژو چین را قضاوت می کند.

دیدار دو تیم سانفرسه هیروشیما و گوانگژو چین از گروه 
چهارشنبه  روز   20۱۹ آسیا  قهرمانان  لیگ  رقابت های   F
در  محلی  وقت  به   ۱4:30 ساعت  ماه  اردیبهشت   ۱۸
اعالم  با  که  می شود  برگزار  حالی  در  ژاپن  هیروشیما  شهر 
داور،  عنوان  به  فغانی  علیرضا  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
عنوان  به  ابوالفضلی  محمدرضا  و  منصوری  محمدرضا 

کمک های وی قضاوت این بازی را برعهده خواهند داشت.
این  در  چهارم  داور  عنوان  به  حیدری  پیام  همچنین 
مسابقه حضور دارد. ناظر داوری از اردن و نماینده مسابقه 

از کشور مالزی است.

پدیده  فوتبال  تیم  مدافع 
صورت  در  گوید  می  خراسان 
با  بازیکنان  احتماال  سهمیه  کسب 

میل بیشتری با پدیده تمدید می کنند.
دیدار  حساسیت  به  راجع  مرادمند  حسین  محمد 
این تیم در مقابل سایپا گفت: بازی حساس و پرفشاری 
آسیایی  سهمیه  خواهد  می  که  تیمی  اما  بود.  خواهد 
با تمام فشارها نتیجه ی الزم را کسب کند و  باید  بگیرد 
ما می خواهیم برنده شویم. این تغییرات برای ما فرقی 
رقبا  به  کاری  و  کنیم  فکر می  تیم خودمان  به  ما  ندارد. 

نداریم و تاثیری هم ندارد.
وی درباره شانس پدیده برای کسب سهمیه نیز اظهار 
داشت: من فکر می کنم تیم مان می تواند سهمیه لیگ 
قهرمانان را بگیرد و حتی نایب قهرمان شود. قهرمانی تا 

حدی از دست رفته ولی هنوز می توانیم سهمیه بگیریم 
بسیار  بازی  سه  البته  دهیم  انجام  را  کار  این  امیدوارم  و 
دلم  من  نیست.  آسان  کارمان  و  داریم  فشرده  و  سخت 

می گوید سهمیه می گیریم.
هم  تیم  با  تمدید  احتمال  درباره  همچنین  مرادمند 
توضیح داد: هنوز سه بازی باقی مانده اما همه دوست 
این تیم، تیم خودمان است و  تیم بمانیم.  این  داریم در 
من هم 4 سال اینجا بازی کردم. مشهد شهر خوبی است 
به  راجع  نمی خواهم  االن  از  داریم.  تمدید  به  عالقه  و 
پیشنهادهایم صحبت کنم و فکر می کنم آخر فصل باید 

درباره اش بحث کرد.

از اعالم ساعت بازی ایران با سوریه و کره جنوبی تا قضاوت ایرانی ها در حق ما کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیاست
جام باشگاه ها

پدیده می تواند نایب قهرمان لیگ برتر شود

میزبانی  به  که  کشور  جوانان  کوراش  مسابقات 
تیم  قهرمانی  نایب  با  شد  برگزار  شمالی  خراسان 
خراسان رضوی  و دعوت 7کوراش کار جوان استان 

به اردوی تیم ملی به پایان رسید.
سرپرست هیات جودو، جوجیتسو و کوراش استان 
با بیان این مطلب افزود: در پایان رقابت های کوراش 
به  اعزام  جهت  ملی  تیم  انتخابی  و  کشور  جوانان 
مسابقات آسیایی که درروزهای دوازدهم و سیزدهم 
به میزبانی خراسان  اردیبهشت ماه به مدت دوروز 
رضوی  خراسان  تیم  شد  برگزار  )بجنورد(  شمالی 
با بدست آوردن ۳ طال، ۴ نقره و ۳ برنز در مجموع 
دست  کشور  دوم  مقام  به  اندک  اختالف  با  تیمی 
یافت و 7 کوراش کار جوان استان به اردوی تیم ملی 

جهت اعزام به مسابقات آسیایی دعوت شدند.
مهدی عجمی نژاد با اشاره به نفرات برتر و کسب 
از  دوره  این  در  افــزود:  قهرمانان  این  های  مدال 
مسابقات نفرات برتر استان که با کسب مدال های 
حسین  پیوستند  امیر  ملی  تیم  اردوی  به  رنگین 
عزیزی وزن 7۳ کیلو گرم طال،علی صبوحی  وزن۹۰ 
کیلو  وزن۱۰۰  زاده   گرم طال،مرتضی مختار  کیلو 
گرم طال،سعید علیزاده  وزن ۶۶ کیلو گرم نقره،علی 
موالیی  وزن۹۰ کیلو گرم نقره،صادق محمدزاده وزن 
۱۰۰ کیلو گرم نقره، علی زارع زاده وزن ۱۰۰+ کیلو 
گرم نقره، جواد جوان وزن ۶۰ کیلو گرم  برنز، حامد 
قرایی وزن ۸۱  کیلو گرم برنز، مهرداد پوالدی وزن 
۸۱ کیلو گرم برنز همچنین آقایان موسی یکتا و دکتر 

رامشینی از خراسان رضوی به عنوان داور به همراه 
تیم به مسابقات دعوت شده بودند.  

وی ادامه داد: این مسابقات در هفت وزن با شرکت 
در  روز  یک  مدت  به  ها  استان  تمام  کاران  کوراش 

ورزشگاه شهید علیدخت برگزار شد. 
سرپرست هیات جودو، جوجیتسو و کوراش استان 
افزود: بر این اساس هر استان در هر وزن 2 شرکت 
کننده داشت اما استان خراسان شمالی به عنوان 
استان میزبان مسابقات، با سه تیم هفت نفره در این 

رقابتها حضور یافت. 
به  مسابقات  این  برتر  نفرات  گفت:  نژاد  عجمی 
همراه کوراش کارانی که سال گذشته در مسابقات 
آسیایی و جهانی رده جوانان موفق به کسب مقام 

شده بودند، به اردوی تیم ملی دعوت می شوند. 
وی افزود: بعد از برگزاری 2 مرحله اردو و ریزش 
نفرات نیز در هر وزن یک نفر به عنوان برگزیده به تیم 
ملی دعوت می شود تا در مسابقات آسیایی شرکت 
و کوراش  کند. سرپرست هیات جودو، جوجیتسو 
استان یادآور شد: مسابقات قهرمانی کوراش جوانان 
برگزار  تایلند  میزبانی کشور  به  آسیا 27 خردادماه 
می شود. عجمی نژاد با اشاره به اعزام تیم منتخب 
استان به مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان سطح 
جودو و کوراش استان را فراتر از کشور دانست و اعالم 
کرد هدف همه اعضای هیات جودو اعم از داوران و 
مربیان و ورزشکاران و همچنین اعضای هیات باید 
به کسب مدال های جهانی و المپیک و همچنین 
کسب کرسی های بین المللی در فدراسیون جهانی 

و کنفدراسیون آسیا باشد.  
 وی با اشاره به وجود پیشکسوتان و صاحب نظران 
به  است  جودو  در  متفاوت  های  دیدگاه  با  متعدد 

قانون سینرژی و هم افزایی انرژی ها در یک جهت 
برای رسیدن به اهداف اصلی اشاره کرد و خواستار 
همدلی همه خانواده جودو برای اعتالی این رشته 

شد.  
وی همچنین خواستار برگزاری جلسات تخصصی 
با کمیته های مختلف و نیز بازدیدهای میدانی از 
تمرینات جودو در سطح باشگاههای مشهد و استان 
شد و تاکید کرد: تهیه و ارائه تقویم سال ۹۸ کمیته 
کوراش  و  جوجیتسو  جــودو،  هیات  مختلف  های 

استان حداکثر ظرف مدت یک هفته اعالم شود. 
عجمی نژاد مهمترین اهداف بلند مدت در هیات 
بر  مدیریت  را  استان  کوراش  و  جوجیتسو  جودو، 
مجمع  وبرگزاری  استان  هیات  جاری  امور  اجرای 
انتخاب رییس هیات به صورت عادالنه با حضور همه 

افراد ذیصالح در این رشته اعالم کرد 
بانوان در دو  با اشاره به توانایی بسیار باالی  وی 
بخش جودو و کوراش به مدال های کسب شده و نیز 
ظرفیت موجود برای حضور قوی تر بانوان در سطوح 
بین المللی داوری و مربیگری و نیز کسب مدال های 

جهانی اشاره کرد. 
عجمی نژاد گفت: جواد محجوب به عنوان یک 
ورزشکار خراسانی که شانس کسب سهمیه المپیک 
را دارد باید به صورت مادی و معنوی مورد حمایت 
کلیه اعضای هیات، مدیر کل ورزش و جوانان استان 
و فدراسیون جودو قرار گیرد و همه تالش می کنیم 
به بهترین مدال المپیک دست پیدا کند و اعالم کرد 
مناسب  شرایط  کردن  فراهم  برای  تالشی  هیچ  از 
برای جواد محجوب فرو گذار نخواهم کرد. در همین 
زمینه رایزنی هایی با رییس فدراسیون و مدیر کل 

ورزش و جوانان استان انجام شده است. 

خراسان رضوی نایب قهرمان مسابقات کوراش کشور شد
ملی تیم  اردوی  به  استان  جوان  7کوراش کار  دعوت  گزارش ویژهخبر

کسب دو مدال توسط رکاب زنان خراسانی در مسابقات کشوری

برگزاری مسابقات بیلیارد در مشهد

رتبه سوم نماینده مشهد در لیگ برتر شمشیر بازی کشور
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 درخواست پلیس از دستگاه قضایی برای تخریب ۹۲ 
خانه تهران

وضعیت  درباره  پایتخت  پلیس  رئیس  رحیمی،  حسین  سردار 
و  شهروندان  به  ما  کرد:  اظهار  هرندی  و  مولوی  شوش،  محالت 
ساکنان این مناطق قول داده ایم که اجازه بازگشت معتادان متجاهر 
نیز طرح های ویژه  این مناطق نخواهیم داد و در همین راستا  به  را 
برای دستگیری خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری معتادان  ما 
ادامه خواهد داشت. درباره وضعیت خانه های پلمب شده  متجاهر 
در منطقه شوش، مولوی و هرندی گفت: ۹۲ باب منزل که بیش از 
۶۸۰ اتاقک در آن قرار داشت شناسایی و پلمب شد. آب و برق این 
منازل نیز وصل شد و درخواست ما از دستگاه قضائی این است که 
اجازه تخریب این خانه ها را که خانه هایی مخروبه هستند صادر کند. 

/خبرآنالین

 بازار صاحب ندارد
جمیل علیزاده دبیر انجمن برنج کشور گفت: هیچ دلیل علمی 
نظارتی  و مسئوالن  ندارد  برنج وجود  افزایش قیمت  برای  و منطقی 
نباید اجازه دهند به رغم وجود برنج کافی در کشور قیمت ها باال رود. 
دارد،  وجود  کشور  در  نیاز  مازاد  برنج  تن  هزار   ۴۰۰ حاضر  حال  در 
دلیلی که امروز قیمت برنج را افزایش داده مسائل فنی نیست بلکه 
نقش داللی و واسطه گری بایددر آن دخیل دانست. در تنظیم بازار 
هر کسی ساز خودش را می زند و معلوم نیست نظارت بر تنظیم بازار 

محصوالت کشاورزی بر عهده چه کسی است؟ / فارس

 سرافراز می خواهد، احمدی نژاد دوم شود؟
»اتاق شیشه ای«  در  نوشت: سرافراز  گزارشی  در  اعتماد  روزنامه 
روبروی عبدالرضا داوری، مشاور  از سوی »بهاری ها«  طراحی شده 
داد.  پاسخ  او  سواالت  به  و  نشست  احمدی نژاد  محمود  رسانه ای 
به  مربوط  روایت های  تا  آمد  خط  روی  عمان  از  نیز  میرقلی خان 
خودش را بازگو کند. به گفته داوری این مصاحبه حدود ۸۰ دقیقه 
بوده که ۱۹ دقیقه آن به دلیل آنچه داوری »تکرار« خوانده، حذف 
از  اردیبهشت  هفتم  که  داده  توضیح  همچنین  داوری  است.  شده 
سرافراز درخواست مصاحبه و نهم اردیبهشت موافقت رییس سابق 
تهیه  برنامه  این  نهایت  در  و  کرده  کسب  را  گفتگو  برای  صداوسیما 
شده است. داوری همچنین در صفحه توییتر خود برای مصاحبه با 
تمام کسانی که در طول مصاحبه از آن ها نامی برده می شود، اعالم 
مشخص  میرقلی خان  و  سرافراز  کالم  صحت  است.  کرده  آمادگی 

نیست.

 چه زمانی سهمیه بندی بنزین اجرا می شود؟
رادیو  با  بودجه در مصاحبه  و  برنامه  ابوذر ندیمی مشاور سازمان 
بندی  سهیمه  موضوع  گفت:  بنزین  مورد  در  دولت  تصمیم  درباره 
بنزین به عنوان یک محور گفتگو همچنان وجود دارد، اما در حوزه 
اجرایی هنوز تحقق پیدا نکرده و در واقع هنوز درباره جزئیات اجرایی 

ابعاد  بیشتر  حقیقت  در  و  است  نشده  گیری  تصمیم  اقدام  این 
کارشناسی آن در حال حاضر مطرح است/ تسنیم

 حسین فریدون راهی زندان می شود
جمع  در  دولت  کارکنان  قضائی  مجتمع  سرپرست  حسینی 
خبرنگاران از صدور حکم حسین فریدون خبر داد و گفت: این فرد 
در حکم دادگاه در ارتباط با برخی اتهامات تبریه و در ارتباط با بخش 
دیگری از اتهامات، به حبس محکوم شده که با توجه به قطعی نبودن 
حکم صادره از بیان جزئیات معذورم. وی در پاسخ به این سوال که 
در  پرونده  آن  گفت:  دارد؟  دادسرا  در  نیز  دیگری  پرونده  فریدون 

دادسرا است و فعالً برای ما ارسال نشده است. / جام جم

 مسئوالن باید درد عامه مردم را بفهمند
اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده  ذالنور  مجتبی 
به  توجه  از  از مسئوالن فقط در کالم صحبت  برخی  اظهار داشت: 
برای  افکار عمومی  انحراف  برای  بیشتر  به  که  توان داخل می کنند 
افراد  مانند  حالشان  باید  مسئوالن  است.  آنان  کم کاری  الپوشانی 
جهادی  مدیریت  با  بتوانند  که  باشد  جامعه  پایین  به  رو  و  متوسط 
آن  ما  و  بخورند  ندارند  نان  مردم  باشند.  مردم  مشکالت  گره گشای 
مختلف  برنامه های  و  رویداد ها  برای  رنگارنگ  همایش های  وقت 
می گیریم بدون اینکه این همایش ها خروجی مناسبی داشته باشد. 
اگر فردی در روز تنها نان سنگک ۱۰۰۰ تومانی و بدون هیچ هزینه 
دیگری شامل کرایه، قبض های مختلف، بچه محصل و ... بخورد در 
ماه همان هزینه یارانه پرداختی دولت می شود که این اصالً شرایط 
مناسبی نیست و بسیاری از مردم در همین شرایط و تنها با یارانه در 
حال زندگی کردن هستند. مسئوالن باید درد عامه مردم را بفهمند 
کشور  شرایط  چراکه  دهند،  نشان  را  دغدغه  این  عملکردشان  در  و 
مدیریت  و  زندگی  رفتار،  عادی  بخواهند  مسئوالن  که  نیست  عادی 

کنند.

 هجوم عجیب برخی شهروندان برای خرید 
ماکارونی!

البرز  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  مدیرکل  زرگر  پرویز 
گفت: طی چند روز گذشته شاهد هجوم شهروندان به مغازه ها برای 
در  ما  نیست.  به هیچ وجه درست  این  که  ایم  بوده  ماکارونی  خرید 
هستیم  ماکارونی  کننده  صادر  و  رسیده  خودکفایی  به  گندم  تولید 
ماکارونی  کمبود  با  بازار  می کنند  فکر  مردم  چطور  نیست  معلوم  و 
مواجه خواهد شد. گران شدن چند برابری ماکارونی شایعه ای بیش 
منطقی  بازه  یک  در  یابد  افزایش  قیمت ها  باشد  قرار  اگر  و  نیست 
بر  خاصی  نظارت  دولت  است،  دولتی  گندم  چون  می افتد.  اتفاق 
در  ندارد.  وجود  آن  رویه  بی  افزایش  امکان  و  دارد  ماکارونی  قیمت 
تامین کاال های پر مصرف در ماه مهمانی خدا مثل مرغ، شکر، برنج، 
بر مبنای  روغن و ... مشکلی وجود ندارد و خوشبختانه این کاال ها 

نیاز شهروندان تامین شده اند. /ایسنا

 بازداشت یک خبرنگار در حاشیه تجمع کارگران 
مقابل مجلس

نفر  بنابر اظهارات شاهدان عینی، در تجمع مقابل مجلس، ۳۰ 
دستگیر شدند که از میان آن ها نام مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه 
»شرق« و رضا شهابی و حسن سعیدی، از اعضای سندیکای شرکت 
اعالم  ذی صالح  مقامات  تاکنون  که  می خورد  چشم  به  نیز  واحد 
نکرده اند که آن ها در کدام یک از بازداشتگاه ها به سر می برند. مرضیه 
انجام  برای  که  بازداشت شد  تهران  ارگ  منطقه  در  در حالی  امیری 
وظیفه کاری و حرفه ای خود؛ یعنی کسب خبر در این مراسم حضور 

داشت. / شرق

 قیمت بنزین افزایش نمی یابد
شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  تاجگردون 
بنزین  قیمت  افزایش  درباره  نگرانی ها  برخی  به  اشاره  با  اسالمی 
گفت: قیمت بنزین افزایش نمی یابد، اما احتماال این فرآورده نفتی 
برای  بنزین  لیتر  میلیون   ۹۰ روزانه  شد.  خواهد  بندی  سهمیه  مهم 
از  ارائه راهکار هایی  نیاز است که کمبود آن باعث  مصرف در کشور 

سوی کارشناسان شده است. / ایرنا
 

 آیت اهلل جنتی: امیدواریم زنده باشیم و ببینیم 
رهبری پرچم را به دست امام زمان می سپارد

یاران  از  تجلیل  در همایش  احمد جنتی طی سخنانی  الله  آیت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با بیان اینکه ما باید توجه 
داشته باشیم انقالب مان الهی و اسالمی بوده است، گفت: ما باید 
دینش  و  خداوند  حساب  به  را  های مان  موفقیت  و  پیروزی ها  همه 
بگذاریم. او خدا بود که نگذاشت کسی که بر همه دشمنان خود در 
جهان پیروز شده بود، بر انقالب اسالمی پیروز شود. ما تازه در نیمه 
راه هستیم و هنوز به آخر راه نرسیده ایم، پس بدانیم آن خدایی که 
در میدان جنگ پیروزی ها را بر ما مسلم کرد در جنگ اقتصادی و 
جنگ مجازی هم ما را پیروز می کند. جنتی با بیان اینکه باید صف 
مجاهدین اسالم بماند و صف منافقین از میان برود، اظهار کرد: ما 
باید بدانیم که پیروزی نهایی در دست ماست و امیدوارم زنده باشیم و 
ببینیم که رهبری انقالب، پرچم را به دست امام زمان می سپارد. این 
اتفاقی است که رخ خواهد داد، اما اینکه ما آن موقع باشیم یا نه - که 

امیدوارم باشیم - دیگر به دست خداوند است.

 روایت وزیر اطالعات از تغییر مذهب و دین در 
برخی مناطق

اعزامی  مبلغان  در گردهمایی  والمسلمین علوی  االسالم  حجت 
و اظهار  نرم دانست  را جهاد در عرصه جنگ  تبلیغ  در ماه رمضان، 
داشت: اهمیت تبلیغ به اندازه ای است که راه و روش خاصی دارد تا 
در جان ها اثر بگذارد. او خاطرنشان کرد: گاهی مجبور می شویم که 
خودمان هم وارد عمل شویم در عین اینکه این کار، کار حوزه است، 
می شود  مستحکم  فشار  با  و  می شود  متزلزل  شبهه  با  عقیده  چون 

شبهات  با  را  انحرافی  اعتقادات  می توانند  حوزه  علمای  بنابراین 
خود متزلزل کنند. علوی به نمونه ای از اقدامات وزارت اطالعات در 
و  اشاره کرد  از شهر های همدان  و مذهب در یکی  تغییر دین  قبال 
گفت: افرادی گرایش به مسیحیت پیدا می کنند که جزو افراد عادی 
و  بود  این ها  امثال  و  فروشی  ساندویچ  کارشان  مثال  هستند  جامعه 
و  را احضار کنیم  این ها  ناچار شدیم  خانوادگی مسیحی می شدند، 
دلیل گرایش به مسیحیت را از آن ها جویا شویم. برخی از این افراد 
عنوان می کردند که ما به دنبال دینی هستیم که به ما آرامش بدهد 
و بین ما صفا و صمیمیت و برادری ایجاد کند. به آن ها گفتیم اسالم 
دین برادری و صفاست. گفتند ما می بینیم علمای اسالم و کسانی 
که پشت تریبون صحبت می کنند به طور مداوم علیه یکدیگر سخن 
بین  از هرچیز  باید قبل  باشد  اگر اسالم دین صمیمیت  می گویند، 
با تصریح به اینکه  علمای خود باید صفا و صمیمیت ایجاد کند. او 
عنوان  می گذارد،  افراد  روی  منفی  اثر  مبلغین  و  علما  بین  تنازعات 
کرد: تبلیغ یک ضرورت است و نباید در دل و جان ما زندانی شود 

بلکه باید برای مردمی که به آن نیاز دارند، تبیین شود.

 محسن فروزان و همسرش با قرار وثیقه آزاد شدند
وکیل محسن فروزان و نسیم نهالی در مورد شرایط موکالن خود 
فروزان  محسن  داد.  ارائه  توضیحاتی  عمومی  افکار  تنویر  جهت 
از  بعد  آمده  وجود  به  حواشی  دلیل  به  قبل  چندی  همسرش  و 
دروازه بان  شدند.  بازداشت  رشت  سپیدرود  و  تراکتورسازی  دیدار 
در  اقناع مرجع قضایی  با  در حال حاضر  و همسرش  تراکتورسازی 
وکیل  بابادی،  سلیمانی  مصطفی  هستند.  آزاد  وثیقه  قرار  صدور 
اینجانب  این باره نوشت: -موکلین  محسن فروزان و نسیم نهالی در 
وثیقه  قرار  صدور  در  قضایی  مرجع  اقناع  و  مستندات  ارائه  با  اینک 
و سپردن اسناد الزم در حال حاضر آزاد می باشند و الزم است اعالم 
نماید که درج هرگونه مطلبی منتسب به خود و موکلین بدون تایید 

اینجانب و موکلین، نشر اکاذیب و قابل پیگیری می باشد.

 پرسپولیس از بازیکن ماشین سازی تبریز شکایت کرد
برای  شکایتی  و  دادخواست  تنظیم  با  پرسپولیس  باشگاه 
کمیته  و  انضباطی  کمیته  رسیدگی  خواهان  فوتبال،  فدراسیون 
بر  مبنی  ماشین سازی  بازیکن  اظهارات  به  فدراسیون  این  اخالق 
ارتباط  این  در  آمده  پیش  شائبه های  و  سپاهان  قهرمانی  به  تمایل 
ماشین سازی  بازیکن  کریمی،  بهزادی  فرید  اظهارات  پی  در  شد. 
دارد  وجود  پرسپولیس  قهرمانی  عدم  به  که  تمایلی  بر  مبنی  تبریز، 
باشگاه  گرفت،  صورت  سپاهان  برابر  تیم  این  شکست  پی  در  و 
مدیرعامل  عرب  ایرج  کرد.  آغاز  را  خود  جدی  پیگیری  پرسپولیس 
را صادر کرد که در  این موضوع  پیگیری  پرسپولیس دستور  باشگاه 

پی آن، بخش حقوقی باشگاه اقدام به تنظیم دادخواست نمود.

 پیام رسمی دولت آمریکا به مقامات عالی ایران؟!
اخیرًا مقامات عالی دولت آمریکا طی یک پیام رسمی به مقامات 

عالی ایران، تأکید و تصریح کرده اند که تحت هیچ شرایطی برنامه ای 
برای درگیری نظامی با ایران ندارند.سعدالله زارعی کارشناس مسائل 
به اظهارات مقامات نظامی  با اشاره  با تسنیم  بین المللی در گفتگو 
درباره لزوم آمادگی نظامی برای مقابله با تهدیدات، گفت: نیرو های 
به صورت  به دلیل ماهیت فعالیت خود  ارتش و سپاه  از  اعم  نظامی 
سخن  تهدیدات  با  مقابله  برای  نظامی  آمادگی  از  همواره  طبیعی 
می گویند و این مسئله همواره بوده است و اگر یک فرمانده نظامی از 
آمادگی خود برای مقابله با تهدیدات نگوید، باید آنجا تردید کرد. وی 
با بیان اینکه، هیچ نشانه و عالمتی برای اینکه آمریکا دنبال جنگ با 
ایران است وجود ندارد، گفت: اتفاقًا دالیل بسیار زیادی وجود دارد 
که آمریکا از درگیری نظامی با ایران پرهیز دارد و بر روی جنگ های 
رسمی  پیام  از  زارعی  است.  متمرکز  رسانه ای  و  سیاسی  اقتصادی، 
ایران خبر داد و گفت: اخیرًا  به مقامات عالی  مقامات عالی آمریکا 
عالی  مقامات  به  رسمی  پیام  یک  طی  آمریکا  دولت  عالی  مقامات 
ایران، تأکید و تصریح کرده اند که تحت هیچ شرایطی برنامه ای برای 

درگیری نظامی با ایران ندارند.

 انتقاد سردار غیب پرور از برخی ناشرین در 
نمایشگاه کتاب

به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  پرور  غیب  سردار 
نمایشگاه  در  کرد:  تصریح  کتاب،  المللی  بین  نمایشگاه  برگزاری 
کتاب های  و  شد  انجام  خوبی  و  ارزشی  کار های  کتاب  المللی  بین 
به  جدی  نقد های  چند  هر  آمد  در  نمایش  به  بسیاری  ارزشمند 
از  انتقاد  با  بسیج  سازمان  رییس  است.  وارد  برگزاری  مسئولین 
متاسفانه  کرد:  اظهار  کتاب  نمایشگاه  اندرکاران  دست  مجموعه 
بزرگترین  از  یکی  که  کتاب  الملی  بین  نمایشگاه  از  گوشه هایی  در 
فعالیت های فرهنگی در سطح کشور است کار های ناپسندی انجام 
شده تا جاییکه که چندین غرفه به انتشار کتاب هایی پرداختند که در 
تضاد آشکار با آموزه ها و ارزش های انقالبی بوده که واقعا جای تاسف 
دارد و می بایست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در انتخاب ناشرین و 

کتاب ها دقت بیشتری داشته باشند.
 

 ماجرای شکایت یک زن از سید حسن نصراهلل
که  دارد  وجود  قانونی  لبنان  در  گفت:  نصرالله  حسن  سید  دختر 
مادران  اما  نمی شوند،  اعزام  جبهه  به  حزب الله  در  پسر  تک فرزندان 
بسیاری بودند که پیشگام شدند و تنها فرزندشان را راهی جبهه کردند. 
این موضوع به اندازه ای جدی بود که در یک مورد، مادری گفته بودند که 
اگر سیدحسن نصرالله اجازه اعزام تنها فرزندم به جبهه را ندهد در قیامت 
از او شکایت خواهم کرد. در امت حزب الله لبنان، دختران و زنان بودند 
و هستند که تمایل زیادی به وصلت با مجاهدین و خانواده های مجاهد 
دارند به طوری که این مسأله در حزب الله به یک رسم تبدیل شده است، 
درحالی که فرهنگ کنونی لبنان بسیار متفاوت تر از این رسومی است که 
بیش از ۲۰ سال است در حزب الله به راه افتاده است؛ البته در آن روز ها 
من خیلی تمایل به چنین وصلتی نداشتم، اما در نهایت با فردی از یک 
منبع : تابناک خانواده مجاهد وصلت کردم.«   
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