
دادستان مشهد:

 واگذاری ها در 
آبادگران و توس گستر 

تضییع حقوق مردم است
رضوی  خراسان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
محدوده  داخل  در  که  ملی  اراضی  که  نیست  قرار  گفت: 
شهری به ادارات مربوطه از جمله راه و شهرسازی واگذار 
می شود مورد تضییع قرار بگیرد که نمونه های آن آبادگران 

و توس گستر است، در این واگذاری ها ...

لشکرکشی آمریکا به خلیج فارس
 به بهانه برخورد با اقدامات احتمالی 

ترامپ در اندیشه 
تعامل یا تقابل؟

آخرین پشت پرده های واردات کاغذ از زبان 
قاضی زاده هاشمی

لیست های خاص در اخذ ارز 
دولتی برای کاغذ وجود دارد

 اولین دادگاه »پدیده«
 امروز برگزار می شود

با عدم قیمت گذاری در سایت های مجازی

ترمز خودرو کشیده شد

گزارش ویژه 6

تحلیل روز 2

2

3

3

در این شماره می خوانیم

جلوخان 
به خان افتتاح رسید

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
با  وگردشگری خراسان رضوی گفت: هم زمان 
آرامگاه  جلوخان  فردوسی،  بزرگداشت  سالروز 

فردوسی 25 اردیبهشت بهره برداری می شود.
خبری  درنشست  فر  مکرمی  ابوالفضل 
المللی شاهنامه در گذرگاه جاده  بین  همایش 
شهرداری  افزود:  مطلب  این  بیان  با  ابریشم  
اقدامات  دوره  این  در  مشهد  شهر  شورای  و 
سترگی در حوزه فرهنگ آغاز کرده است.وی با 
این دوره شورای اسالمی شهر  این که در  باین 
انجام  را  فرهنگی  بازآفرینی  مشهد  وشهرداری 
می دهند، گفت: از تشریک مساعی شهرداری 
فرهنگی،  میراث  حوزه  در  شهر  شورای  و 
صنایع دستی و گردشگری تشکر می کنم که با 
پاتوق های  جمله  از  ارزشمند  عناصر  بازآفرینی 
فرهنگی در خیابان توحید و بازار فرش را احیا 

کردند.
وی با اشاره به همایش شاهنامه در گذرگاه 

جاده ابریشم اظهار کرد: این همایش 
با نگاه  دریچه ای به سوی شاهنامه 
بین المللی است و به نقش فراملی 
شاهنامه توجه دارد.وی ادامه داد: 
شاهنامه اش  و  نبود  فردوسی  اگر 
با  نمی توانستیم  امروز  نبود 
اگر  بگوییم،  سخن  فارسی  زبان 

شاهنامه اش  و  فردوسی 
حافظ  شاید  نبود 

با  هم  سعدی  و 
شعر  دیگر  زبان 

می سرودند.

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
به  اشاره  با  رضوی  خراسان  گردشگری  و 
فعالیت های عمرانی در توس اظهار کرد: تحول 
شگرفی در فردوسی ایجاد شده که پس از یک 
بازپیرایی جلوخان  و  احیا  ماندن  قرن مسکوت 
بود که شهرداری و شورای شهر پای کار آمدند 
و پروژه ای با اعتبار 12 میلیارد تومان پائیز سال 
گذشته آغاز شد که در روز بزرگداشت فردوسی 
سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  حضورمعاون  با 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
افتتاح  و  برداری  بهره  شاهد  رضوی  خراسان 

اش خواهیم بود.
وی درباره دیگر اقدامات انجام شده در توس 
گفت: پائیز سال گذشته با اعتبار 3.5 میلیارد 
کردیم  آغاز  را  توس  باروی  و  برج  احیای  تومان 
انجام  شناسی  باستان  پژوهش های  کلیه  البته 
به  رودبار  دروازه  از  احیا  عملیات  و  است  شده 
طرف دروازه های مرو و نیشابور در حال انجام 

است.
کرد:  تصریح  فر  مکرمی 
تاسیسات  نوسازی  چنین  هم 
میلیارد   3.5 با  فردوسی 
میراث  اعتبارات  از محل  تومان 

فرهنگی انجام شده است.
عمارت  چنین  هم  افزود:  وی 
یک  حدود  با  برج  چهار 
از  تومان  میلیارد 
اعتبارات  محل 

شهرداری...

با حضور معاون رئیس جمهور:

روایت   از یک آسیب شناس اجتماعی:

 قشر ۵ درصدی ممتاز در دست
 امضا کنندگان طالیی  است

در صفحه 4 بخوانید

در صفحه 2بخوانید

جریان سوم 

مردم در هر شرایطی تندروی ها را
 قبول ندارند

یکشنبه22    اردیبهشت 1398 /0 6رمضان 1440 / سال سوم  
شماره 455 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 

عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

اشکی برای پیست تارتان ورزشگاه تختی مشهد؛

است! شبیه  بیشتر  خاکی  زمین  به  که  پیستی 

در صفحه 5 بخوانید

در صفحه  7  بخوانید
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9/512 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )0851(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  نظر به دستور موالد1و3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های سند رسمی  

مصوب 1390/09/20 امالک متقاضیانی که در هیات 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 ذیل آگهی می گردد امالک متقاضیان واقع در حوزه ثبتی نیشابور پالک 236 اصلی بخش 
2 1( 496 و 1019 فرعی آقای عطاءاله صالحی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 449/2 

مترمربع واقع در اراضی فرحبخش خریداری از مالک رسمی خانم مریم صاحبدل فرزند سلیمان برابر رای شماره 
139860306005000404 2( 496و 1019 فرعی خانم هما صالحی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 410/20 مترمربع واقع در اراضی فرحبخش خریداری از مالک رسمی خانم مریم صاحبدل فرزند 

سلیمان برابر رای شماره 139860306005000403 پالک 107 اصلی بخش 12 3( 140 و 428 فرعی 
آقای ناصر خسرو نژاد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 110/05 مترمربع واقع در اراضی زهد 
خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی برابر رای شماره 139760306005008323 لذا به موجب ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این 

آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 

آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم  و رسید 
اخذ نماید معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرات به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 

ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 
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 اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی 
تحدیدحدود مراتب در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان و فاقد سابقه تحدید حدود، فواحد ثبتی آگهی تحدیدحدود را بصورت اختصاصی منتشر می 

نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول 98/02/22 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/03/06   

**********************************************************************
تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت مهتاب دشت کوثر جوین شرکت تعاونی به شماره ثبت 243 و شناسه   
ملی 14000189646 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/10/1397 و نامه شماره 
2781 مورخ 07/11/1397 نمایندگی تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان جغتای تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد : - اساسنامه جدید مشتمل بر 52 ماده و 29 تبصره به تصویب رسید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. - موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید : تامین و 

ارائه کلیه نهاده های کشاورزی 2-تامین و ارائه خدمات مکانیزاسین کشاورزی 3- راه اندازی و احداث فروشگاه 
های موادغذایی با عنوان تعاونی مصرف کشاورزان 4-احداث کارخانجات تولید مواد غذایی و فراوری و بسته 
بندی محصوالت کشاورزی و دامپروری5- احداث گلخانه و ارائه خدمات گلخانه پس از اخذ مجوزهای الزم و 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. - سرمایه از 30000000ریال منقسم 
به 21 سهم به مبلغ 630000000ریال منقسم به 63 سهم 10میلیون ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری جغتای )458221(

**********************************************************************
تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت مهراز طرح فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 45289 و   
شناسه ملی 10380614718 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/12/1397 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا 
گل چیان خباز کدملی : 0945344627 – خانم مونا جعفر بیگلو کدملی : 0063357267 - شرکت مهندسی 

مشاور پیشرو مدیریت پیران بشماره ثبت 264673 شناسه ملی :10103037718 بنمایندگی آقای مهدی معین 
کدملی : 5809569285 2- آقای محمدسجاد چارقچی کدملی : 0946396884 و آقای محمدایمان رازقی 

کدملی:0945112157 بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )458222(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت مهراز طرح فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 45289 و شناسه ملی 

10380614718 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: 1 - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس بخش مرکزی ، شهر مشهد، سجادشهر ، خیابان سجاد12]شقایق 

جنوبی[ ، خیابان بزرگمهر جنوبی 16 ، پالک 12 ، طبقه همکف کدپستی : 9186933166 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 2-موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردید: انجام طراحی و ساخت واحدهای صنعتی در زمینه نفت و انرژی شامل :صنایع نفت ، گاز ، پاالیشی ، 
پتروشیمی ، خطوط لوله و نیروگاهی ، انجام طراحی ، محاسبه ، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی 

شامل:ساختمان ، راه ، شهرسازی ، خطوط ریلی و مترو و پروژه های پیمانکاری در زمینه نفت و انرژی شامل: صنایع 
نفت ، گاز ، پاالیشی ، پتروشیمی ، خطوط لوله و نیروگاهی ، تعمیر و نگهداری تاسیسات و خطوط انتقال گاز ، نفت 

، پتروشیمی ، مدیریت پروژه های ام سی ، مدیریت پیمان ، مدیریت کنترل فنی کیفیت و مدیریت استراتژیک ، 
مدیریت پروژه های صنعتی و مشاوره آنها و بازرسی اجرای پروژه ها ، مطالعه ، طراحی و اجرا و مشاوره و کنترل طرح 
ها و پروژه های ساختمانی ) اعم از مسکونی ، اداری ، تجاری و تاسیساتی ( پروژه های نفت ، گاز ، پتروشیمی و فن 

آوری اطالعات و ارتباطات ، انجام هر نوع عملیات پیمانکاری اعم از مشاوره ، نظارت ، کنترل و طراحی و اجرا ، انجام 
کارهای مقاطعه کاری اعم از اینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار ، قبول مشاوره ، نظارت و اجرا و انجام کلیه پروژه 

های ای پی سی ، طراحی و تولید و ساخت انواع نرم افزارهای کنترلی و نظارتی جهت پروژه های ای پی سی در 
حوزه های عمران ، نفت ، گاز و پتروشیمی و فن آوری اطالعات و ارتباطات ، طراحی و محاسبه و پیاده سازی انواع 

تحلیل های مهندسی و ریسک در حوزه های مختلف ، خریدو فروش ، توزیع ، تولید ، بسته بندی ، واردات و صادرات 
و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی 

، اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی 
، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها ، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ، ایجاد شعب و دفاتر 

نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت کشور در داخل و خارج از کشور ، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای 
معتبر داخلی و خارجی و بین المللی ، انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی در 
زمینه موضوع فعالیت شرکت ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ، و 

شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی پس از اخذ مجوزهای الزم و 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذو صدور پروانه فعالیت نمیباشد 3 - تعداد اعضای هیئت مدیره از 4 نفر به 3 

نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)458218(
تاسیس، تغییرات شرکت

**********************************************************************
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کیانصرمشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 33684 و شناسه ملی 

10380488632 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجید 
ساالری به شماره ملی 0934441286 به سمت رئیس هیات مدیره وعلی ساالری به شماره ملی 0920439403 

به سمت نائب رئیس هیات مدیره و فاطمه احمدی به شماره ملی 0050152785 به سمت عضو هیات مدیره و 
مدیرعامل و شهرزاد ساالری به شماره ملی 2281080269 به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب 

گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسالمی و 
اوراق عادی و اداری با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )458219(
**********************************************************************

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت مهراز طرح فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 45289 و شناسه   
ملی 10380614718 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - 
شرکت مهندسی مشاور پیشرو مدیریت پیران بشماره ثبت 264673 شناسه ملی :10103037718 بنمایندگی 

آقای مهدی معین کدملی : 5809569285 بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مونا جعفر بیگلو کدملی : 
0063357267 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا گل چیان خباز کدملی : 0945344627 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . و همچنین حق امضای کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و اوراق عادی و نامه ها و مکاتبات اداری و قراردادها 
و عقود اسالمی شرکت با امضای مدیرعامل و متغیر رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مشهد )458220(

و  قبلی  تحریم های  بازگرداندن  برجام،  از  خروج 
تحریم  جمله  از  آن  به  دیگری  فهرست  کردن  ضمیمه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، لغو معافیت های نفتی 
و هسته ای، اتهام زنی و اعزام ناوگروه »آبراهام لینکلن« 
به خلیج فارس در نهایت منجر به پایان صبر استراتژیک 
تهران شده است. تحلیل گران معتقدند که جنگی بین 
ایران و آمریکا رخ نخواهد داد؛ استدالل آنها این است 
که عقالی ایران و آمریکا می دانند که هزینه های جنگ 
ایران  که  می دانند  همه  است.  کمرشکن  طرفین  برای 
توانایی  چه در خلیج فارس و چه در گستره خاورمیانه 
عملیاتی مهارناپذیری دارد، پس آمریکا به سمت جنگ 
با ایران پیش نمی رود. بیانیه های متعدد وزارت خارجه 
عنوان  به هیچ  متحده  ایاالت  که  نشان می دهد  آمریکا 
تمایلی برای برخورد نظامی با جمهوری اسالمی ندارد. 
»دونالدترامپ« رئیس جمهوری آمریکا و مشخصا »جان 
جنگ  که  اند  گفته  صراحتا  ملی  مشاورامنیت  بولتون« 
این صحبت ها قسمت دومی هم دارد  اما  نمی خواهند 
خارجه  امور  وزارت  روزجمعه  است.  برجنگ  ناظر  که 
آمریکا ضمن صدور بیانیه ای با ادعای این که»ایران در 
چند هفته اخیر اقدامات و اظهاراتی تهدیدآمیز داشته« 
اعالم کرد که »پاسخ آمریکا و متحدان و شرکای آن واضح 
خودشان  از  باید  اما  نیستند،  جنگ  دنبال  به  که  است 

دفاع کنند.«
در این بیانیه با تکرار تهدیدات گذشته دولت آمریکا 
هر  که  بداند  باید  تهران  در  »حکومت  است:  آمده 
حمله ای علیه منافع آمریکا یا شهروندان آن توسط خود 
آنها یا نیروهای نیابتی آنها با هر هویتی با پاسخی سریع و 
قاطع مواجه خواهد شد. ایران نباید خودداری ما در این 

موقعیت را با فقدان اراده اشتباه بگیرد.« در یک تحلیل 
کلی می توان گفت که این بیانیه و مواضعی از این دست 
اتخاذ شده، همگی رجزخوانی  ماه گذشته  در یک  که 
و  ایران  جنگ  ظریف«  جواد  »محمد  قول  به  و  است 
آمریکا بعید است. نکته اینجاست که صحبت های وزیر 
امورخارجه ایران قسمت دومی هم داشت، » مگر آنکه 
حادثه ای رخ بدهد« ؛ یعنی احتمال برخورد صفر نیست. 
لینکلن«  »یو.اس.اس.آبراهام  ناو  که  می گوید  بولتون 
برای مقابله با »اقدامات احتمالی ایران در خلیج فارس« 
که  می گویند  گزارش ها  اما  است  شده  اعزام  منطقه  به 
برنامه های پنتاگون و حرکت رزم ناوهای آمریکایی »فعال 
طبق روال عادی« است. نیروی دریایی آمریکا در بیانیه 
یک ماه پیش خود اعالم کرده بود که این ناو هواپیمابر و 
شناورهای متعلق به آن یکم آوریل )12 فروردین( از بندر 
نورفولک ایالت ویرجینیا به یک ماموریت »طبق برنامه« 
کارشناسان  گلدن برگ«از  »ایالن  است.  شده  اعزام 
آمریکایی نیز در توئیتی، اعزام ناوگروه به منطقه سنتکام 

را برنامه غیرمعمولی ندانست و تصریح کرد که از مدت ها 
پیش روال آن مشخص بوده است. مسئله نگران کننده 
در  هواپیمابر  ناوهای  که  اینجاست  لینکلن  ناو  درباره 
فارس  خلیج  منطقه  به  آمریکا  متعدد  لشکرکشی های 
و غرب آسیا از جمله جنگ کویت، اشغال افغانستان و 
حمالت  همه  تقریبا  و  داشتند  موثری  نقش های  عراق 
هوایی آمریکا به این کشورها از روی همین ناوها انجام 
شد. نگاه منتقدان آمریکایی دولت ترامپ این است که 
بولتون از همه راه ها برای تحریک ایران و وادار کردن به 
اشتباه استفاده خواهد کرد تا بهانه  برخورد نظامی فراهم 
و از این طریق رضایت ترامپ برای درگیری جلب شود. 
ترامپ روز پنج شنبه اگرچه از موضوع »جنگ محتمل با 
ایران« سخن گفت اما نتوانست شهوت معامله با تهران 
که  گفت  رسما  آمریکا  جمهوری  رئیس  کند.  پنهان  را 
»منتظر است تا از تهران تماسی با واشنگتن برقرار شود 
و اگر این کار صورت گیرد آماده گفت وگو است.« او در 
خارجه  وزیر  کری«  »جان  اظهاراتش  از  دیگری  بخش 

دولت باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا را متهم 
کرد که وی به »آنها )ایران( می گوید که تماس نگیرند.«

از یک سو، وال استریت ژورنال نوشت مقام های ارشد 
آنچه  خصوص  در  بحث  برای  آمریکا  دولت  امنیتی  تیم 
می نامند،  شمالی  کره  و  ایران  امنیتی  تهدیدهای  که 
»ان. شبکه  دیگر،  سوی  از  و  می دهند  جلسه  تشکیل 

بی.سی نیوز« به نقل از 6 مقام آمریکایی گزارش داد که 
بولتون« مشاور امنیت ملی آمریکا هفته گذشته  »جان 
با مشاوران ارشد اطالعاتی، دیپلماتیک و نظامی دولت 
دونالد ترامپ در مقر سازمان سیا جلسه ای غیرمعمول 

برای گفت وگو درباره ایران تشکیل داده است.
پنج تن از این مقامات گفته اند که جلسه هفت صبح 
رئیس  با حضور »جینا هاسپل«،  آوریل  روز دوشنبه 29 
سازمان سیا،» پاتریک شاناهان« وزیر موقت دفاع، »جن 
جو دانفورد« رئیس ستاد مشترک کارکنان ارتش و »مایک 

پمپئو«  وزیر امور خارجه آمریکا تشکیل شد.
که  اطالعاتی  درباره  جلسه  که  گفتند  مقامات  این 

به تصمیم اعزام ناو هواپیمابر و بمب افکن به خاورمیانه 
که  نداند  توضیحی  اما  نداشت  ارتباطی  شد،  منتهی 
افسران  از  نفر  پنج  بود.  چیزی  چه  درباره  جلسه  این 
باره  این  عملیات های پیشین سیا و مقامات نظامی در 
سازمان  در  نشست هایی  چنین  این،  از  »پیش  گفتند: 
سیا برای اطالع رسانی به مقامات ارشد درباره اقدامات 
نتایج  یا  که  می شدند  برگزار  حساس  بسیار  سری 
عملیات های موجود و یا گزینه های انتخاب برای موارد 
روسای  از  مک الفلین«  »جان  گفته  به  بودند.«  جدید 
سابق در سیا، یک احتمال دیگر برای برگزاری نشست 
و آن  این محل وجود دارد  ارشد کاخ سفید در  مقامات 
بروز اختالفی درباره اطالعات موجود درباره موضوعی 
بخصوص بوده است. واقعیت این است که واشنگتن به 
جای معامله، خود را در مسیر برخورد با تهران می بیند. 
حتی ترامپ در کنفرانس خبری خود در اشاره به علت 
اعزام ناوگروه آبراهام لینکلن به خاورمیانه تالش کرد تا به 
بیان این مسئله بسنده کند که آمریکا »اطالعات بسیار 
تهدیدآمیزی« دریافت کرده است. وی در پاسخ به این 
پرسش که آیا خطر تقابل نظامی با نیروهای آمریکایی در 
منطقه وجود دارد، گفت: »به نظر من، همیشه می توان 
این را گفت. نمی خواهم بگویم نه. اما امیدوارم که این 
گفته  ترامپ  شخصیتی  تحلیل  در  ندهد.«  رخ  اتفاق 
دموکرات ها  تفاهم  آمریکا  جمهوری  رئیس  که  می شود 
را قبول ندارد و برای همین مدام به »جان کری« حمله 
با ایران داشته  می کند. او می خواهد معامله خودش را 
باشد. شاید مضحک باشد اما شرکای آمریکا از غیرقابل 
پیش بینی بودن ترامپ و احتمال معامله یا حتی مذاکره 
اساسی  نکته  دارند.  واهمه  شدت  به  واشنگتن  و  تهران 
اینجاست که دعوت آمریکا از ایران برای نشستن سر میز 
مذاکره، صرف نظر از اینکه در چه فضایی مطرح شده، 
دارای تناقضی درونی است. آمریکا ایران را به مذاکره ای 

دعوت می کند که خود آن را ترک کرده است.

لشکرکشی آمریکا به خلیج فارس به بهانه برخورد با اقدامات احتمالی 

ترامپ در اندیشه تعامل یا تقابل؟ جریان سوم 
مردم در هر شرایطی تندروی ها را قبول 

ندارند

می شود  که  اصولگرایی  و  اصالح طلبی  از  صحبت 
را در هم گره می کنند  اخم های شان  از مردم  بسیاری 
اما عرصه سیاست که  تا نارضایتی شان را نشان دهند 
بدون کنشگر نمی شود بنابراین این سوال مطرح است 
که آیا وقت آن نرسیده که یک جریان سوم پا به عرصه 

بگذارد؟
سخنگوی حزب اعتدال و توسعه و عضو فراکسیون 
مستقلین و البته حاضر در فراکسیون امید درباره لزوم 
فکر  می گوید:  خبرآنالین  به  سوم  جریان  یک  ایجاد 
می کنم مردم در هر شرایطی  تندروی ها را قبول ندارند 
و اقبال به سمت افراد تندرو نشان نمی دهند لذا  مردم 
بر اساس شخصیت افراد به سمتی گرایش پیدا می کنند 

که این افراد بر مدار اعتدال حرکت کنند.
رمضانعلی سبحانی فر ادامه می دهد: به اعتقاد من 
این جریان شکل ماهوی گرفته است اما باید در قالب 

احزاب نیز نمود پیدا کند.
نماینده سبزوار در پاسخ به این سوال که چقدر این 
به  جریان توانسته است خود را معرفی کند می گوید: 
جای آنکه این جریان خودش را معرفی کند مردم آن ها 

را رصد می کنند و به آنها اقبال نشان می دهند.
امروز  اینکه  بر  مبنی  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  او 
اعتدال  جریان  سمبل  عنوان  به  دولت  به  انتقاداتی 
بر  در  را  جریان  کل  می تواند  انتقاد  این  و  دارد  وجود 
شرایط  لحاظ  به  کنونی  نارضایتی  می گوید:  بگیرد 
اقتصادی است و نه از مشی اعتدالی. این دو را نباید 

با هم اشتباه گرفت.
سخنگو حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به این سوال 
به  مردم  است  معتقد  استنادی  و  استداالل  چه  با  که 
سمت جریان سوم یا همان جریان اعتدالی گرایش دارد 
می گوید: بر این اساس که مردم از دو گروه تندروی ها 

زده شده اند و هر دو را امتحان کرده اند.
مجلس  در  جریان  این  آیا  اینکه  درباره  سبحانی فر 
یازدهم می تواند سهمی داشته باشد یا خیر می گوید: 
من فکر می کنم در انتخابات مجلس بعدی مردم گرایش 
به افراد معتدل و میانه رو و البته کارآمد و سالمت نشان 

خواهند داد.

مجلس بان

آخرین پشت پرده های واردات کاغذ از زبان قاضی زاده هاشمی
لیست های خاص در اخذ ارز دولتی برای کاغذ وجود دارد

برخی  وجــود  از  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
برای  دولتی  ارز  اخذ  خصوص  در  خاص  لیست های 
واردات کاغذ خبر داد که تاثیری هم در کم کردن التهاب 

بازار آن نداشته است.
نابسامانی  دربــاره  قاضی زاده هاشمی  احسان  سید 
حوزه کاغذ به عدم دعوت از اعضای مجلس به جلسات 
کارگروه حل بحران کاغذ انتقاد کرد و گفت: بعد از انتقال 
این کمیته به زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
اینجانب و محمد علی وکیلی به عنوان اعضای مجلس در 
این کارگروه به هیچکدام از جلسات آن دعوت نشدیم و 

علیرغم قول وزیر مربوطه برای حل این مساله اما نزدیک 
تشکیل  ما  حضور  بــدون  جلسات  که  است  ماه  ده  به 
مجلس  در  سرخس  و  فریمان  مردم  می شود.نماینده 
عمال  کاغذ  بحران  حل  کمیته  افزود:  اسالمی  شورای 
نتوانست کاری را در این حوزه انجام دهد و التهاب کنونی 
بازار کاغذ و اثرات آن بر نمایشگاه کتاب تهران نیز متاثر از 

همین وضعیت است.
نمیکردند وارد کاغذ میگرفتند،    ارز

در  داد:  ــه  ادام مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
به  ارز  یورو  میلیون   26 قلم،  یک  در  فقط  که  شرایطی 

بازار کاغذ  این حوزه تخصیص داده شده ولی اثری در 
نداشته؛ زیرا واردکننده تخصیص گرفته ولی کاغذی وارد 
بازار نکرده است.وی همچنین توضیح داد: در برهه ای 
آن  از  پس  و  نمی کردند  وارد  کاغذ  ولی  می گرفتند  ارز 
هم کاغذ با ارز دولتی وارد می شد ولی در بازار و تعدیل 
تاکید  کاغذ  بحران  کارگروه حل  نداشت.عضو  اثری  آن 
به  بلکه  نشده  وارد  یکجا  کاغذ  محموله های  این  کرد: 
مرور بوده؛ یعنی به واردکننده ای ارز دولتی برای واردات 
کاغذ داده اند اما بعد از آنکه کاغذ وارداتی او اثری در بازار 

نداشته، دوباره هم به همان فرد دادند.

حوزه  در  خاص  لیست های  برخی  گفت:  قاضی زاده 
ارز دولتی برای کاغذ وجود دارد که ما به آن از کانال های 

دیگر دسترسی پیدا کرده ایم.
شرکتهای با واردکنندگان برخی تبانی    

کاغذ قیمت شدن گرانتر برای خارجی
وی همچنین به بخش دیگری از حواشی بازار کاغذ 
اشاره کرد و توضیح داد: در شرایطی که برای تخصیص 
ارز دولتی به کاغذ محدودیت وجود داشته، ، قیمت های 
ُتنی  کاغذی که  ارائه می دادند؛ مثالً  را گران تر  اعالمی 
و  جدید  قیمت های  در  بعضًا  بــوده،  800دالر  تا   ۷00

پروفرم های شرکت خارجی به میزان 950 تا یکهزار دالر 
نشان  اسناد  این  افزود:  است.قاضی زاده  خورده  نرخ 
تا  کرده  تبانی  خارجی  طرف  با  واردکننده  که  می دهد 
شده  محور  دالل  کاغذ  بازار  لذا  بفروشد؛  گرانتر  بتواند 
اینکه  به  اشاره  با  کاغذ  بحران  حل  کارگروه  است.عضو 
دالالن بیش از مخاطبان  در حوزه کاغذ ذینفع هستند، 
گفت: آن چیزی که در این بین به عنوان مالک مطرح 
نیست، شرایط و خواست مخاطبان کتاب، دانشجویان، 
حوزه  در  بهره بردار  مردم  و  دانش آموزان  دانشگاهیان، 

مطبوعات است که مسئوالن باید پاسخگو باشند.
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511/1اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره 139760306271003816 مورخ 1397/11/2 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نورجان دالور بکاول فرزند رضا 

بشماره شناسنامه 316  صادره از تربت حیدریه در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 152/9مترمربع قسمتی از پالک 68-اصلی بخش 9 
مشهد واقع در بلوار دوم طبرسی –طبرسی 17 خداشناس 8 شهید بلوچی 16 پالک 10 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه ظهیرالدوله 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 

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

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 1455 تاریخ انتشارنوبت اول:98/2/7 ، نوبت دوم :98/2/22 
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

***********************************************************
511/2 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271004340مورخ 1397/12/2 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا شفیعی سه گنبد فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 802 صادره از قوچان در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 306 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی 

بخش 9 مشهد واقع در شهید آوینی 39 چهارراه سوم سمت راست پالک 169 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه میرزا محمد محسن 
رضوی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 

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

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1449 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/8، نوبت دوم : 98/2/22
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

***********************************************************
511/3 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271004341مورخ 1397/12/2 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفر دردانه فرزند محمد کاظم 

بشماره شناسنامه 3565 صادره از مشهد در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 306 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی 
بخش 9 مشهد واقع در شهید آوینی 39 چهارراه سوم سمت راست پالک 169 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه میرزا محمد محسن 
رضوی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 

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

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1451 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/8، نوبت دوم : 98/2/22
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

512/4 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 139760306006001007- 1397/10/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمود عباس زاده خرقی فرزند غالمعلی بشماره 

شناسنامه 341 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 120/22 )یکصد وبیست متر و بیست و دو صدم مترمربع( قسمتی از 
پالک 432 فرعی واقع در اراضی دیزقند پالک 231 اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه از محل مالکیت مشاعی متقاضی و همچنین 

خریداری از مالک رسمی آقای محمد عباس زاده محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/2/22، نوبت دوم: 1398/3/7. 
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه- محمد کاظم باقرزاده

*************************************************************
512/5 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 139860306006000215- 1398/1/29 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای قربان اسدی فرزند علی جمعه بشماره شناسنامه 1982 
صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 107/77 مترمربع )یکصد و هفت متر و هفتاد و هفت صدم مترمربع( قسمتی از پالک 

101 فرعی واقع در اراضی ضیاء الدین سفلی پالک 126 اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی آقای مجید صادقی 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 

اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/2/22، نوبت دوم: 1398/3/7. 
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه- محمد کاظم باقرزاده

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

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن  
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 139760306021000710 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محسن محمد پور فرزند حسن بشماره شناسنامه 2989 کد ملی 5729933762 
صادره از مرکزی در یک باب ساختمان به مساحت 192 مترمربع پالک 1288 فرعی از 4 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن 

خریداری از مالک رسمی ورثه مرحوم عبدالرضا مشیری محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/2/22، نوبت دوم: 1398/3/6. 
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

512/7 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره 139760306271004329هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ماشااله میرزا دوستی فرزند شیر 
محمد بشماره شناسنامه 203 صادره از سرخس در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 167 مترمربع قسمتی از پالک 1 فرعی از 79  

اصلی بخش 9 واقع در روستای اسماعیل آباد خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا رضایی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1509 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/22، نوبت دوم: 98/3/6
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

*********************************************************
512/8 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره139760306271004591هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد سعیدی درخشی فرزند 

محمدتقی بشماره شناسنامه 2049 صادره از اصفهان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 420 مترمربع قسمتی از پالک 763 
فرعی از 70 اصلی بخش 9 واقع در جنب پل فجر نظام دوست پالک 2 متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرزگردیده 
است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 

رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1507 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/22، نوبت دوم: 

98/3/6
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

512/10 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )0769( 
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 139860306005000398 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 آقای رمضانعلی بادیانی فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 5 صادره از نیشابور  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 274/10 مترمربع از پالک شماره 229 اصلی واقع در 

اراضی بیرم آباد بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای علی اصغر دانشور 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 98/02/22 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/03/06   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد: 
بازآفرینی برای رونق گردشگری و اقتصاد شهر

سبحانی فر با اشاره به تحریم های جدید آمریکا
تقاضای بازار کشورهای همسایه از محدود شدن 

صادرات صنایع آهنی جلوگیری می کند
بیان  با  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
اینکه ایران ۱5 همسایه مرزی دارد که این کشورها 
معدنی  محصوالت  صــادرات  ــرای  ب بزرگی  ــازار  ب
شدن  محدود  از  منطقه  بازار  گفت:تقاضا  هستند، 

صادرات صنایع آهنی ایران جلوگیری می کند.
رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و 
تحریم  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  معادن 
فوالد،  آهن،  صنایع  تحریم  بر  مبنی  آمریکا  اخیر 
آلومینیوم و مس ایران، گفت: اگرچه با اعمال این 
تحریم ها ممکن است دامنه صادرات ایران کاهش 

پیدا کند اما این کاهش مقطعی است و به راحتی 
باز  قبلی  میزان  به  مجددا  ها  تحریم  زدن  دور  با 

می گردد.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب 
ایران  اینکه  بیان  با  اسالمی  شــورای  مجلس  در 
افزود:  است،  شده  کارآزموده  تحریم  زدن  دور  در 
مانند  همسایه  کشورهای  ظرفیت  از  می توانیم  ما 
آهن،  صنایع  صادرات  برای  و..  افغانستان  عراق، 

فوالد، آلومینیوم و مس استفاده کند.
Vآمریکانمیتواندایرانرادربنبستصادرات 

صنایعآهن،فوالد،آلومینیومومسقراردهد
در  را  ایران  تواند  نمی  آمریکا  اینکه  بیان  با  وی 
آلومینیوم  فوالد،  آهن،  صنایع  صادرات  بست  بن 

را  ها  تحریم  ایران،  کرد:  اظهار  دهد،  قرار  مس  و 
تحریم  اعمال  نتیجه  در  کند  می  اثر  کم  یا  اثر  بی 
کشور  اقتصاد  بر  چندانی  سوء  تاثیر  تواند  نمی  ها 

داشته باشد.
مس و آلومینیوم فوالد، آهن، صنایع تحریم    

فرصتجدیدیبرایکشور
خاطرنشان  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
مس  و  آلومینیوم  فوالد،  آهن،  صنایع  تحریم  کرد: 
ظرفیت و فرصت جدیدی برای کشور است چراکه 
رغم  علی  موضوع،  این  شدن  اجرایی  صورت  در 
کاهش صادرات  واردات این محصوالت نیز کاهش 
پیدا می کند و برای تولید تنها به توان داخلی تکیه 

می شود.

مس و آلومینیوم فوالد، آهن، صنایع تحریم    
صارداترامحدودنمیکند

شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
فوالد،  آهــن،  صنایع  تحریم  داد:  ادامــه  اسالمی 
تنها  و  نکرده  محدود  را  صاردات  مس،  و  آلومینیوم 
تحقق این امر را با موانع روبه رو می کند و ایران نیز با 
تجربه های قبلی به راحتی می تواند از آن عبور کند.

سبحانی فر با بیان اینکه ایران ۱5 همسایه دارد 
که این کشورها بازار بزرگی برای صادرات محصوالت 
بازار  تقاضا  کرد:  تصریح  می کند،  فراهم  را  معدنی 
منطقه از محدود شدن صادرات صنایع آهنی ایران 
از  تواند  می  راحتی  به  ایران  و  کند  می  جلوگیری 

طریق مرزها مراودات تجاری خود را انجام دهد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
قیمت گذاری  عدم  با  اخیر  روزهای  در  گفت:  مشهد 
کرده  پیدا  ثبات  حدودی  تا  خودرو  بازار  سایت ها  در 
و از هیجان و تشنج بازار کاسته شده است، اما هنوز 
مقداری زمان می خواهد تا به ثبات محکم تری برسیم 

و در آینده قطعا قیمت ها واقعی تر خواهد شد. 
به گزارش ایسنا، حمیدرضا حیدری اظهار کرد: ما 
با یک معضل بزرگ در حوزه خودرو درگیر بودیم و آن 
وجود سایت های متعدد مجازی بود که به گونه ای بازار 

موازی درست کرده بودند. 
قیمت گذاری  با عدم  اخیر  روزهای  در  افزود:  وی 
در سایت ها بازار خودرو تا حدودی ثبات پیدا کرده و 
از هیجان و تشنج بازار کاسته شده اما هنوز مقداری 
در  و  برسیم  محکم تری  ثبات  به  تا  می خواهد  زمان 
مطمئن  و  شد  خواهد  واقعی تر  قیمت ها  قطعا  آینده 

هستم ثبات کامل به بازار برخواهد گشت .
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
از قیمت ها کاسته  نظر می رسد  به  بیان کرد:  مشهد 
می شود ولی نه در حدی که کامال به قیمت گذشته 
خود برگردد اما قیمت های کاذبی که در رقابت ایجاد 
شده بود برطرف خواهد شد و از قیمت ها کمی کاسته 

می شود .
که  مدت  این  در  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  وی 
بودند،  فعال  قیمت گذاری  با  مجازی  سایت های 
سردرگم  کنندگان  مصرف  و  مجاز  صنفی  واحدهای 
را  قیمت ها  نادرستی  و  درستی  افراد  و  بودند  شده 
و  کاذب  قیمت ها  و  دهند  تشخیص  نمی توانستند 
غیرواقعی گذاشته می شد و مردم نیز یقینا به طرفی 

زیرا  می کردند؛  حرکت  بدهد  بیشتری  سوددهی  که 
فضا در داخل سایت رقابتی بود و مردم خود به خود 

جذب آن شده بودند. 
فروشندگان  و  داران  نمایشگاه  اتحادیه  رئیس 
یک  خودرو  اینکه  دلیل  به  کرد:  بیان  مشهد  خودرو 
کاالی تخصصی و سرمایه ای است، قیمت مجازی بر 
نمی توان  دوم  دست  خودرو  خصوص  به  خودرو  روی 
نمی توان  نشود  دیده  و  رؤیت  خودرو  تا  گذاشت، 
قیمت گذاری کرد و ممکن است خودروهای یک مدل 

در کنار هم اختالف قیمت داشته باشند. 
وی با اشاره به اینکه میزان رنگ، مصرف الستیک، 
داخل کابین ماشین همه در قیمت گذاری تاثیر دارد، 
قیمت  خودرو  بر  دیدن  بدون  نمی توان  قطعا  افزود: 
مجازی  فضای  در  آیتم  چند  گفتن  صرف  و  گذاشت 
قیمت واقعی دانسته نمی شود و حتما باید بازدید شود 

تا قیمت گذاری شود.
فضای  در  عده  یک  اینکه  بیان  با  حیدری 
منحرف  کاذب  قیمت های  با  را  بازار  مجازی 
طلب  فرصت  و  سودجو  افرادی  می کردند،گفت: 
این  و  می کردند  پیاده  فضا  این  در  را  خود  امیال 
تا  هستند  موقعیت هایی  چنین  انتظار  در  افراد 
این  موج  در  هم  مردم  و  ببرند  را  استفاده  حداکثر 
اینکه  بدون  آن ها  تبع  به  و  می گرفتند  قرار  افراد 
و  می شدند  قضیه  این  وارد  شوند   جریان  متوجه 
و  می کردند  پیدا  بازار  با  موازی  تقریبا  رقابت  یک 

باال می رفت.  واقعی  قیمت ها غیر 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
مشهد عنوان کرد: خوشبختانه در روزهای اخیر با این 
آینده  باعث می شود در  کار  این  برخورد شد،  مسئله 
متخصص  و  مجاز  صنفی  واحدهای  سمت  به  مردم 

متولی  گونه  هیچ  سایت ها  در  زیرا  ؛  شوند  هدایت 
نظارت کننده وجود ندارد و کاله برداری های بزرگی 
رخ می دهد، ولی واحدهای صنفی مجاز قابل نظارت 
و پیگیری است و مردم تکلیفشان مشخص می شود، 
سایت های  در  گذاری  قیمت  عدم  با  صورت  هر  در 
مجازی بسیاری از مسائل در آینده جلوگیری می شود.
حیدری تصریح کرد: متاسفانه یکی از عواملی که 
باعث گرانی خودرو می شود عدم تعهدات خودروسازان 
در تحویل است، اگر این تقاضا و ثبت نام ها به موقع 
تحویل داده شود قطعا قیمت ها به این شکل نخواهد 
واگذار  اندک  صورت  به  تاکنون  متاسفانه  ولی  شد 
شده و خیلی اندک و قطره چکانی عرضه می شود و 
زمانی که متقاضی وجود دارد و عرضه کم باشد قطعا 

قیمت ها افزایش می یابد. 
به  بستگی  خودرو  قیمت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
یادآور شد: عوامل جانبی مثل  دارد،  تقاضا  و  عرضه 
سایت ها، بازارخودروها که خارج از سیکل اتحادیه ها 
و پروانه دارهای مجاز داده می شود در نوسانات قیمت 
خودرو تاثیر دارد و اگر به دست متولی اصلی برگردد 
می توان نوسانات را کنترل کرد زیرا متولی این صنف 
و  می دهد  تغییر  را  قیمت ها  منطق  با  و  دارد  نظارت 
وارد فرآیندهای دیگر مانند فضای مجازی  زمانی که 

شود، از نظارت و کنترل خارج می شود. 
زوایای  هستیم  این  دنبال  به  ما  کرد:  اظهار  وی 
عرضه  سیستم های  و  مجازی  سایت های  که  پنهانی 
شود  روشن  مردم  برای  رسانه ها  طریق  از  دارند  کاال 
تا کورکورانه وارد این قضایا نشوند و به مجاری اصلی 

بازگردند.

با عدم قیمت گذاری در سایت های مجازی

ترمز خودرو کشیده شد  اولین دادگاه »پدیده« امروز برگزار می شود
پرونده  متهمان  اتهامات  به  رسیدگی  جلسه  اولین 

شرکت پدیده فردا برگزارخواهد شد.
پرونده  دادگاه  علنی  جلسات  قضائیه،  قوه  از  نقل  به 
موسوم به شرکت پدیده در قالب دادگاه ویژه رسیدگی 
به جرایم اخالل گران در نظام اقتصادی کشور از تاریخ 
خواهد  برگزار  مشهد  در  ماه  اردیبهشت  دوم  و  بیست 

شد.
 14 روز  رضوی،  خراسان  دادگستری  کل  رئیس 
به  موسوم  پرونده  گفت:  باره  این  در  ماه  اردیبهشت 
متهم  زیادی  تعداد  و  اصلی  متهم  سه  دارای  پدیده 
دیگر است که برای رسیدگی به دادگاه ویژه رسیدگی 

به جرایم اخالل گران در نظام اقتصادی ارسال شد.

بررسی موانع پیش روی اجرای پروژه های 
توسعه ای در مناطق 3 و ۴ استان

خراسان  مقاومتی  اقتصاد  مردمی  نهاد  جلسه  در 
توسعه  های  معین  از  برخی  حضور  با  که  رضوی 
های  پروژه  اجرای  روی  پیش  موانع  شد،  برگزار  گرا 
توسعه ای در مناطق 3 و 4 استان مورد بررسی قرار 

گرفت.
با  استان  مقاومتی  اقتصاد  مردمی  نهاد  جلسه 
استان   4 و   3 مناطق  گرا  توسعه  های  معین  حضور 
و  بینالود  کالت،  مشهد،  های  شهرستان  شامل 
چناران در محل این نهاد واقع در ساختمان شماره 

2 اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.
ها  طرح  اجرای  وضعیت  آخرین  جلسه،  این  در 
مشهد،  های  شهرستان  ای  توسعه  های  پروژه  و 
مشکالت  و  موانع  و  چناران  و  بینالود  کالت، 
و  بحث  مورد  ها  پروژه  اجرای  روی  پیش  احتمالی 

بررسی قرار گرفت.
استان   4 و   3 مناطق  مقاومتی  اقتصاد  های  معین 
مقاومتی  اقتصاد  مردمی  نهاد  جلسه  ادامه  در 
خراسان رضوی، نظرات و پیشنهادات خود پیرامون 
را  ها  معین  سایر  به  آن  انتقال  و  موفق  تجربیات 

کردند. مطرح 

مجلس بانخبر
شهرداری با ایجاد مکان های تجاری بر 

عملکرد دستفروشان نظارت کند
اینکه   بیان  با  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده 
عملکرد  بر  تجاری   مکان های  ایجاد  با  شهرداری 
به  دستفروشان  کند،گفت:  نظارت  دستفروشان 
خانواده  معیشتی،  اقتصاد  تامین  برای  ناچاری 

می دهند. فروشی  دست  به  تن  شان 
حضور   وضعیت  درباره   گرمابی  حمید 
کاذب  وکارهای  کسب  در   دستفروشان    گسترده 
در  دستفروشان  خیابانی،گفت:حضورگسترده 
مسئله  این  از  نشان  خیابانی  کارهای  و  کسب 
در  شهروندان  برای  اشتغال  فرصتهای  که  دارد 

نیست. مهیا  اشتغال  حوزه 
گذاری  سرمایه  توسعه  با  دستفروشی  کنترل    

و  متوسط در صنایع کوچک 
شورای  درمجلس  نیشابور  مردم  نماینده    
در  گذاری  سرمایه  با  اینکه  بیان  با  اسالمی 
شکل  از  توان   می  متوسط   و   کوچک  صنایع 
جلوگیری  کشور  در  دستفروشی  پدیده  گیری 
اولیه   مواد   و  نقدینگی   تامین  کرد:   تصریح  کرد 
موفق  حضور  برای  اساسی  معضل  سه  ،رکودبازار 

است. اشتغال  حوزه  در  ومتوسط  کوچک  صنایع 
صنایع  فعالیتهای  توسعه  داد:   ادامه   وی   
درهای  شدن  باز  نیازمند  ومتوسط   کوچک 
قبل  بتوان  تا  است   ایرانی   کاالی  صادرات 
کاال  مشتریان  سفارش  برطبق  تولیدکاال  از  
سرمایه  کاال،  تولید  از  پس  تا  کرد،  تولید  را 
نداشته  محصوالتش  فروش  برای  معضلی   گذار 

باشد.
ازکشورهای  بسیاری  افزود:  گرمابی   
اما  هستند  ایرانی  کاالی  خواهان   ، همسایه 
صنایع  شدن  فعال  با  راستا  این  در  می بایست 
برای  اشتغال  فرصتهای  ایجاد  و  کوچک،متوسط 
بسترسازی را  تولید   جریان  جویایکار،   جوانان 

 کرد.
وی  با بیان اینکه دستفروشان  از روی ناچاری 
به دست  تن  معیشتی  اقتصاد  تامین  برای   تنها   و 
ریشه  شکل گیری  تصریح کرد:  فروشی می دهند 
پایدار   اشتغال  نبود  در   باید  را  دستفروشی  پدیده 

کرد. جستجو 
بر  تجاری های مکان ایجاد با  شهرداری    

کند نظارت دستفروشان عملکرد
بیان  با   عضوکمیسیون صنایع  ومعادن مجلس 
با ایجاد مکان های تجاری   بر  اینکه   شهرداری  
یادآورشد:   کند   نظارت  دستفروشان  عملکرد 
را  افراد  خانواده،  ی  ها  هزینه  تامین  و  بیکاری  

. می کند  دستفروشی  به  مجبور 

سامانه پیامکی 
روزنامه صبح امروز
1 0 0 0 8 0 8 8 8
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حوادث
 متهم پرونده زورگیری نافرجام از دختر نوجوان در چنگ 

قانون 
 فرمانده انتظامی مشهد گفت: جوان موتور سواری که متهم 

پرونده زورگیری نافرجام در مشهد بود دستگیر شد.
 به گزارش روزنامه"صبح امروز"  سرهنگ اکبر آقا بیگی افزود: 
خانمی جوان با مراجعه به کالنتری ۲۲ مشهد اظهار داشت 
دختر نوجوانش در راه برگشت از مدرسه بوده و فردی موتور سوار 
قصد زورگیری از او داشته که با سرو صدای فرزندش و احساس 
به  موتورسوار  سارق   ، شناس  وظیفه  شهروندان  مسئولیت 

سرعت متواری شده است.
 وی تصریح کرد: در حالی که تحقیقات پلیسی برای پیگیری 
این پرونده ادامه داشت دختر نوجوان بعد از چند روز زورگیر 
موتورسوار را در خیابان دیده و بالفاصله موضوع را به فوریت های 

پلیسی ۱۱۰ اعالم می کند. 
سرهنگ آقا بیگی اظهار داشت: ماموران کالنتری ۲۲ در این 
عملیات ضربتی بالفاصله وارد عمل شده و متهم ۲۳ ساله که 
با موتورسیکلت پالک مخدوش در خیابان ها پرسه زنی می کرد 

را دستگیر کردند. 
 مردی در فارس همسر و مرد مورد عالقه اش را به قتل رساند

مرد   ی پس از پی برد   ن رابطه همسرش با مرد   ی د   یگر د   ر یکی از 
شهرستان های فارس خون به پا کرد   .

این مرد    روز حاد   ثه از محل کار سرزد   ه به خانه آمد   ه که متوجه 
حضور مرد    غریبه ای د   ر خانه اش شد   ه است از این رو د   ست به 
اسلحه برد   ه و مرد    جوان را کشته و پس از خارج شد   ن از خانه 

خود   زنی کرد   ه و جان باخته است.  
با مرگ قاتل، این پروند   ه بسته شد.

کشف۲ تن چوب فاقد مجوز توسط مرزبانان هنگ درگز
مقادیری  گفت:   رضوي  خراسان  استان  مرزباني  فرمانده 
کاالی قاچاق و فاقد مجوز در مرزهای خراسان رضوی کشف و 

ضبط شد.
جان نثار"  "ماشاا...  سردار  امروز"  روزنامه"صبح  گزارش  به 
خبر  این  تشریح  در  رضوي  خراسان  استان  مرزباني  فرمانده 
افزود: در مرزهای خراسان رضوی، طی ایست و بازرسی های 
مداوم و انجام گشت های مرزی مرزبانان این فرماندهی موفق به 

کشف انواع کاالهای قاچاق شدند. 
کرد:  تصریح  قاچاقچیان  با  قاطع  برخورد  به  اشاره  با  وی 
مرزبانان هنگ درگز در گشت های مرزی، موفق به کشف ۲ تن 
چوب فاقد مجوز شدند و راننده خودرو حامل چوب های فاقد 

مجوز را دستگیر و تحویل مراجع قضایی دادند.
و  تایباد  هنگ  مرزبان  راستا  همین  در  کرد:  اظهار  جان نثار 
سرخس در ایست و بازرسی های انجام شده موفق به کشف ۳ 
هزار نخ سیگار قاچاق و کاالهای قاچاقی از قبیل پارچه، رسیور 
ماهواره، شیرخشک، گوشی تلفن همراه و ... شدند. کارشناسان 
ارزش ریالی این کاالهای مکشوفه را جمعا 78 میلیون و ۳۳۰ 

هزار ریال برآورد کرده اند.
فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در تکمیل این خبر تشریح 
کرد: جلوگیری از قاچاق کاال گام برداشتن در جهت تحقق شعار 
رونق تولید است و مرزهای استان خراسان رضوی برای تحقق 
این ممکن تحت کنترل و مراقبت مرزبانانی است که به طور 
شبانه روز در تالش اند با جلوگیری از قاچاق کاال از تمامی تولید 

کنندگان محصوالت ایرانی حمایت کنند.

حریق یک دستگاه خودروی پیکان وانت در بلوار والیت
یک دستگاه خودروی پیکان وانت حامل بار ضایعات در بلوار 

والیت طعمه آتش شد. 
 بروز این آتش سوزی با تالش تیم اطفاء حریق ایستگاه های ۲ 

و ۱6 آتش نشانی قبل سرایت به کابین خودرو مهار و اطفاء شد.
در این آتش سوزی به کسی آسیب نرسید و علت وقوع آن در 

دست بررسی می باشد.

کشف ۱۰۲ کیلو حشیش در خراسان رضوی 
دستگیر  مرگ  سوداگر   ۳ گفت:  استان  انتظامي  فرمانده 
شده و محموله ۱۰۲ کیلویی حشیش در محورهاي مواصالتی 

شهرستان بجستان کشف شد.
ضربتی  عملیات  تشریح  در  تقوي"  کاظم  محمد  سردار   
های  تیم  افزود:  رضوی  خراسان  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس 
مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در اقدامي 
اطالعاتي به سرنخ هایی از قاچاق محموله موادمخدر از استان 

هاي جنوبي کشور به استان خراسان رضوي دست یافتند. 
سردار تقوی اظهار کرد: عملیات ردزني توسط جان برکفان 
مواد  حامل  سواري  خودروي   ۳ و  آغاز  استان  انتظامي  نیروي 
افیوني از مبدا و به صورت نامحسوس تحت کنترل و مراقبت 
استان  به  مذکور  خودروهاي  ورود  با  داد:  ادامه  گرفت.وی  قرار 
خراسان رضوي و محورهای مواصالتي شهرستان بجستان، 
موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  ویژه  عملیات  مرکز  برکفان  جان 
استان در عملیاتي مشترک با فرماندهي انتظامي شهرستان 
بجستان وارد عمل شده و این خودروها را در اقدامی غافلگیرانه 

متوقف کردند.

برخورد ۲ خودرو در سبزوار پنج مصدوم داشت
فوریتهای  و  حوادث  مرکز  عمومی  روابط  مسئول  فائق نیا، 

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار:
برخورد ۲ خودرو سواری پژو در کیلومتر پنج جاده سبزوار - 

خوشاب پنج مصدوم به جا گذاشت.
به  درمانی  اولیه  خدمات  ارائه  از  پس  حادثه  این  مصدومان 

بیمارستان امدادی شهید بهشتی سبزوار انتقال یافتند. 

اهدای اعضای بدن بانوی 6۰ساله به سه بیمار نیازمند
اعضای بدن بانوی 6۰ ساله مرگ مغزی شده مشهدی به سه 

بیمار نیازمند عضو، حیاتی دوباره بخشید.

در  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  شنبه  روز  گزارش  به 
هشتصد و هفتاد و ششمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده 
مرگ مغزی این دانشگاه اعضای بدن 'عذری نادری' پس از انجام 
مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده اش در بیمارستان 

منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
شده  مغزی  مرگ  بانوی  این  های  قرنیه  گزارش،  این  بر  بنا 
جهت پیوند به بیمارستان تخصصی چشم خاتم االنبیاء )ص( 
و قسمتی از پوست وی نیز جهت پیوند به بخش سوختگی 

بیمارستان امام رضا )ع( مشهد ارسال شد.
واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد که هم 
اکنون شمال شرق کشور را زیر پوشش خود دارد از سال ۱۳8۰ 

فعالیت خود را آغاز کرده است.

توقیف و مهار 4۰۰ راس احشام در هنگ مرزي درگز 
فرمانده هنگ مرزي درگز از توقیف و مهار 4۰۰ راس احشام 

توسط مرزبانان این هنگ هنگام خروج از مرز خبر داد.
 به گزارش روزنامه "صبح امروز"سرهنگ "حسین یعقوبي" 
فرمانده هنگ مرزي درگز در تشریح این خبر بیان کرد: در اجراي 
تدابیر سلسله مراتب فرماندهي در راستاي کنترل و  پایش مرز،  
طرح مهار مرز اجرا که  توسط عوامل گشت واحدهاي مرزي 4۰۰ 
راس احشام که قصد نزدیک شدن به نوار مرز را داشتند ، تحت 

کنترل قرار گرفتند.
وي افزود: بیشترین هدف از اجراي طرح مهار، هوشیاري و 
مراقبت در خصوص اقدامات خرابکارانه احتمالي گروهک هاي 
ضد انقالب،  احتمال خروج غیر قانوني از مرز  با  توجه به تجمع 
عشایر کوچ نشین در منطقه و کنترل حوزه استحفاظي مي 

باشد.
سرهنگ "یعقوبي" تاکید کرد: مرزبانان این  هنگ  با گشت 
زني مستمر در نوار مرز هرگونه  تحرک مرزي را رصد و زیر ذره بین 

قرار مي دهند.

سبزوار  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیر 
گفت: از ابتدای امسال 210 کودک مشمول طرح 

محسنین در این شهرستان شناسایی شدند.
با  گو  و  گفت  در  شنبه  روز  داورزنی  محمد 
طرح  فرزندان  که  این  بیان  با  ایرنا  خبرنگار 
طالق  فرزند  یا  بیمار  والدین  دارای  محسنین 
هستند افزود: خیران و نیکوکاران با بهره گیری از 
فضیلت ماه رمضان برای کمک به ایتام و فرزندان 

مشمول محسنین اقدام کنند.
وی ادامه داد: در مجموع دو هزار و 446 فرزند 
امداد  کمیته  پوشش  زیر  محسنین  طرح  مشمول 

امام خمینی )ره( سبزوار هستند.
سبزوار  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیر 
از 282 فرزند یتیم  نیز  گفت: هزار و 608 حامی 
سال  که  کنند  می  حمایت  نهاد  این  زیرپوشش 
به  ریال  میلیون   615 و  میلیارد  هشت  گذشته 

فرزندان یتیم کمک کرده اند.
هزار   306 شهرستان  جمعیت  از  نفر  هزار   24
خانوار   500 و  هزار   12 قالب  در  سبزوار  نفری 
زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( هستند.

طرح محسنین یکی از طرحهای کمیته امداد 
وقت کمیته  رئیس  تصویب  با  آن  اجرای  که  است 
صورت  به   1378 سال  در  خمینی  امام  امداد 
طرح  هدف  ابتدا  همان  از  و  شد  شروع  آزمایشی 

حمایت مالی از کودکان با سرپرست ناتوان بوده 
جامعه هدف طرح محسنین کودکانی هستند 
که پدر و مادر دارند ولی والدین آنها به علل مختلف 
نظیر زندانی بودن، سالمندی، بیماریهای سخت و 

از کار افتادگی توانایی اداره زندگی آنها را ندارند.
این کودکان به دلیل این که والدین آنها در قید 
عرفی  و  شرعی  قانونی،  لحاظ  از  هستند  حیات 

یتیم محسوب نمی شوند. 

خبر
210 کودک مشمول طرح محسنین سبزوار حامی ندارند

 در این روزهای سخت و دشوار که بر بخش بزرگی 
از مردم جامعه بسیار سخت می گذرد و گذران زندگی 
یک  از  است،  شده  مواجه  فراوانی  های  دشواری  با 
سو دولت گویی هیچ دغدغه ای ندارد و به اصطالح 
معروف بی خیال شده است و از سوی دیگر جامعه 
البته به قولی  هم روز به روز بی تفاوت تر می شود. 
باید گفت دولت سنگدل شده است و جامعه هم بی 
رحم!!! چرا که وجود این همه مشکالت ریز و درشت 
و گسترش روز افزون فقر و محرومیت و آسیب های 
اجتماعی گوناگون برای دولتیان و سایر مسئولین و 
دست اندرکاران اهمیتی ندارد و در عین حال جامعه 

هم هر چه بیشتر بی رحم و بی تفاوات می شود. 
از  بسیاری  دشوار  شراط  این  در  دیگر،  سوی  از 
مانند:  پذیر  آسیب  های  گروه  ویژه  به  جامعه  افراد 
بیماران، بیکاران، کارگران، و مشاغِل با حقوق ناچیز 
نمی  حقیقتًا  و  اند  شده  مستأصل  و  درمانده  کامالً 
مشکالت  از  انبوهی  چگونه  که  توانند  نمی  و  دانند 
خود را حل و فصل کنند و گویی به هر کس و هر جا 
پناه می برند راه درمانی نمی یابند و به درماندگی و 

افسردگی شدید دچار شده اند!!!  
این که گفته می شود دولِت بی دغدغه برای این 
برایش  جامعه  مردمان  رنج  و  درد  واقعا  اگر  که  است 
را  پنهان موجود  و  پیدا  واقعیت های  اهمیت داشت 
را محرم می  و مردم  به تصویر می کشید  به درستی 
دانست و آن ها را بازگو می کرد تا اندکی از درد و رنج 
گویی  دولت  که  افسوس  اما  یابد.  کاهش  آنان  های 
مهر سکوت بر لبان خویش نهاده است و به مصلحت 
نمی بیند که  حقایق را بازگو کند!!! برای مثال این 
گرانی ها و تورم لجام گسیخته در خصوص بسیاری 
و  خوراکی  مواد  و  خودرو  تا  گرفته  خانه  از  کاالها  از 
غذایی چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ اگر واقعا 
تحریم ها چنین وضعی را موجب شده اند گفته شود 
داخلی  های  کفایتی  بی  و  ها  مدیریت  سوء  اگر  و 
باز  که  است  شده  بغرنجی  وضع  چنین  بروز  موجب 
هم باید گفته شود. اما با تأسف هیچ یک از این موارد 
صداهای  و  شود  نمی  تشریح  مردم  برای  درستی  به 
شنیده  مسئولین  سوی  از  متناقض  بعضا  و  متفاوت 
مردم  رنج  و  درد  افزایش  موجب  بیشتر  که  شود  می 

می شود.  
بوستان  از  را  زیر  ابیات  که   نیست  مناسبت  بی 

جناب  سعدی شیرازی زمزمه کرد:

که  شنیدم  برفروخت      آتشی  خلق  دوِد  شبی 
بغداد نیمی بسوخت

یکی ُشکر گفت اندر آن خاک و دود      که دّکاِن 
ما را گزندی نبود

جهان دیده ای گفتش ای بوالهوس        تو را خوْد 
غِم خویشتن بود و َبس؟

پسندی که شهری بسوزد به نار      اگر چه سرایت 
ُبَود بر کنار؟

به جز سنگدل ناکند معده تنگ      چو بیند کسان 
بر شکم بسته سنگ

توانگر خود آن لقمه چون می خورد     چو بیند که 
درویش خون می خورد؟

گفت:  اجتماعی  شناس  رفتار  و  آسیب شناس 
اجتماعی  اقشار  از  الیه  چند  یا  یک  عقب افتادگی 
و  فرهنگی  پس افتادگی  موجب  اقتصادی  لحاظ  از 

وادادگی اجتماعی می شود.
به گزارش روزنامه "صبح امروز" دکتر مجید ابهری 
ایجاد  پیرامون  رسانه  این  خبرنگار  با  مصاحبه  در 
در  افزود":  آن  تبعات  و  جامعه  در  طبقاتی  شکاف 
40 سال اخیر با توجه به اقتضای شرایط سیاسی و 
اجتماعی طبقات جدیدی در کشور به وجود آمد که 

سبب تعصب و تاثر عمیق کارشناسان شد.
پایین جامعه  طبقات  مقابل  در  کرد:  تصریح  وی 
در  بازنشستگان  و  بیکاران  و  حاشیه نشینان  نظیر 
شرایط اقتصادی بدی اجبار به زندگی پیدا کردند و 

متاسفانه اختالف طبقاتی که جامعه که در گذشته 
به سه طبقه تقسیم شده امروزه به دو طبقه ممتاز و 

فقیر مبدل شده است.
*طبقه ممتاز در دست صاحبان امضای طالیی

درصد   5 تنها  ممتاز  طبقه  داشت:  اظهار  ابهری 
رانت خواری  طریق  از  که  داده  تشکیل  را  جامعه  از 
به  طالهایی  امضاهای  دارابودن  و  قبیله ساالری  و 

ثروت های سرسام آور دست یافتند.
این  پیاپی  اختالس های  گاها  و  کرد:  عنوان  وی 
قشر 5 ددصدی موجب شد تا امالک و سرمایه های 
دیگر  که  جایی   تا  آورده  دست  به  را  تعجب انگیزی 
اقامت در کشور جواب گوی زیاده خواهی آن ها نبوده 
و  کرده  دراز  کشورها  دیگر  سمت  به  دست  بنابراین 

امروزه با نام دو تابعیتی معروف شدند.
  دوتابعیتیها

ابهری ادامه داد: یک پای این افراد در ایران و پای 
بوده و در  و ترکیه و دیگرکشورها  دیگر آن ها در کانادا 
افراد  آن جا نیز صاحبان امالک و ثروت هایی بوده که 
بومی آن کشورها از دیدن این امالک متعجب می شوند.
بهترین  ممتاز  درصدی   5 قشر  داد:  توضیح  وی 
ایت  و  داشته  اختیار  در  را  کشور  در  موجود  لذات 
گذران  که  بوده  جامعه  درصدی   95 قشد  مقابل  در 
زندگی خود را به سختی انجام داده و گاها مجبور به 

فروش اعضای بدن برای ادامه حیات هستند.
همان  درصدی   95 قشر  این  کرد:  عنوان  ابهری 

افرادی بوده که مجبور به فروش کلیه و یا حتی قرنیه 
چشم خود شده و یا فرزندان خود را برای گذران زندگی 
مژده  که  ما  دینی  نظام  به  توجه  با  و  داده  اجاره  به 
دهنده  جامعه بی طبقه و سالمت اقتصادی بود این 

مهم و طرح های اولیه رهبر انقالب عملیاتی نشدند.
   بحرانقشرفقیرنشین

وی تشریح کرد: متاسفانه مسئولین کشور موفق 
و  نشده  انقالب  آرمان های  به  بخشیدن  تحقق  به 
انقالب  رهبر  که  بوده  آرما هایی  هرساله  شعارهای 
این  تمام  و متاسفانه  پای کارشناسان گذاشته  پیش 
باقی مانده  جزوه  و  حرف  حد  در  خالق  شعارهای 
و  اقتصادی  کارشناسان  اگر  کرد:  ابراز  است.ابهری 
مسئوالن کشوری بتوانند به این شعارها جامه عمل 
بپوشانند دیگر شاهد فقیرانی نبوده که در سطل های 
زباله به دنبال غذا بوده و یا نوجوانان کیسه به دست 
گذران  برای  ضایعات  دنبال  به  پسماندها  میان  در 

زندگی دیده نمی شوند.
اجتماعی  طبقات  گرفتن  فاصله  کرد:  بیان  وی 
بروز  سبب  اجتماعی  شکاف  شدن  عمیق تر  و 
سال   40 از  پس  من  و  شده  اجتماعی  آسیب های 
از  گرفتن  فاصله  که  رسیده  نتیجه  این  به  پژوهش 
شدن  عمیق  به  منجر  انقالب  رهبر  رهنمون های 

شکاف میان دارا و فقیر می شود.
در  طبقاتی  شکاف  و  تبعیض  محصول  ابهری 
جامعه امروزی را این گونه ترسیم کرد: کودکان کاری 
که در مکان های مخفی و به دور از دیدگان مسئوالن 
رسیده  پیری  سن  به  کودکی  از  و  پرداخته  کار  به 
کارگاه های  این  میان  در  را  خود  نوجوانی  دوران  و 
مخفی از دست داده و این در مقابل جوان 20 و چند 
ساله ای بوده که اتومبیل چند میلیاردی سوار شده و 
در خیابان های شهر بی توجه به قانون تردد می کند.
بیشتر  تصاویری  چنین  دیدن  با  کرد:  اشاره  وی 
طالیی  امضاهای  صاحبان  که  چرا  خورده  افسوس 
و  کرده  سواستفاده  خود  منصب های  از  توانسته  تا 
همان هایی  افراد  این   کرده  پشت  رهبر  آرمان های  به 
از  مغزها  فرار  و  کارگاه ها  تعطیلی  موجب  که  هستند 
فرصت  هنوز  اینک  کرد:  عنوان  شدند.ابهری  کشور 
باقیست و نباید دولت و دولت مردان و پیشگامان انقالب 
اجازه دهند که عده ای با خون شهدا بازی کرده و سبب 
درد بیشتر خانواده شهدا شوند و هنوز اندکی فرصت 

برای حبران این شکاف های طبقاتی موجود است.
وی متذکر شد: ممکن است یک یا دوسال دیگر 
به  جبران  فرصت  دیگر  گرسنگان  و  پابرهنگان  قیام 
مسئوالن ندهد پس تا وقت باقیست باید این شکاف 

طبقاتی حل شود.

روایت صبح امروز از یک آسیب شناس اجتماعی:

قشر ۵ درصدی ممتاز در دست امضا کنندگان طالیی  است عارضه ناهنجاری ساختار قامتی دانش آموزان 
استان

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پروش استان 
خراسان رضوی گفت: بیش از 80 درصد دانش آموزان 
خراسان رضوی یک عارضه ناهنجاری ساختار قامتی را 

دارند.
سلطانی  صفدر  امروز"  روزنامه"صبح  گزارش  به 
شانه  کج،  پای  شصت  شامل  عارضه ها  این  افزود: 
نامتقارن، پای پرانتزی، سربه جلو و... بوده که در این 

آمار نسبت دختران به پسران بیشتر است.
جهت  به  قامتی  ناهنجاری های  کرد:  تصریح  وی 
سبک  زندگی فست فودی و کم تحرک رو به افزایش بوده 
و با توجه به اماری از  سنوات گذشته این ناهنجاری های 
بیش تر  دختران  در  به ویژه  استان  دانش آموزان  بین 
به  که  ناهنجاری ها  اغلب  کرد:  اظهار  است.سلطانی 
و رفع  قابلیت درمان  ایجاد  موجب سبک غلط زندگی 
و درمانی وجود  از طریق حرکات اصالحی  ناهنجاری 
اصالحی  و  حرکاتی  کانون های  کرد:  بیان  دارد .وی 
با  شهرستان ها  و  نواحی  تمام  در  که  پرورش  آموزش و 
این  رفع  به  کمک  پیگیر  متخصصین  داشتن  همراه 

چالش در بین دانش آموزان هستند.
تربیت  دبیر  وظایف  از  یکی  کرد:  عنوان  سلطانی 
بدنی شناسایی و معرفی دانش آموزان دارای ناهنجاری  
بدنی  تربیت  کانون های  به  آن  اصالح  و  درمان  جهت 

است.
وی ابراز کرد: برخی از دبیران مدارس که متخصص 
در حرکات اصالحی بوده به انجام برخی از این حرکات 
به  توجه  با  اما  پرداخته  ورزشی  ساعات  در  اصالحی 
حرکات  تجویز  بر  مبنی  توصیه ای  موضوع  حساسیت 
ان ها خواستار  از  بلکه  نداشته  تمام دبیران  به  درمانی 
شناسایی و معرفی دانش اموزان به کانون تربیت بدنی 

هستیم.
سلطانی در پاسخ خبرنگار مبنی بر وجود طرح هایی 
در جهت افزایش تحرک بین دانش آموزان توضیح داد: 
مهم ترین سیاست معاونت تربیت بدنی افزایش تحرک 

بین دانش آموزان به صورت گسترده است.
فضاهای  از  حداکثری  استفاده  داد:  ادامه  وی 
از  دیگر  یکی  نیز  پویا  حیاط  طراحی  و  بوده  ورزشی 

زرح های این معاونت در جهت افزایش تحرک است.
سلطانی عنوان کرد:  المپیادهای درون مدرسه ای 
وررشی  مسابقات  و  مدرسه ای   برون  کانون های  و 
بین  تحرک  افرایش  هدف  با  مجموع  در  مدارس  بین 

دانش اموزان طراحی و اجرایی می شود.
وی طرح های قابل اجرا در سال جاری را این گونه 
معنی  به  پویا  مدرسه  اجرای  طرح  اولین  کرد:  تشریح 
سیاست  دومین  و  ورزشی   سه بعدی  فضاهای  ایجاد 
به وسایل  اموزشگاه ها  معاونت تجهیز فضاهای داخل 

ورزشی تا افزایش تحرک دانش آموزان را داشته باشیم.

گزارشخبر
نمی توان با جیب خالی ُپز عالی داد!

روز  صبح  ایران  سالمت  بیمه  سازمان  عامل  مدیر 
جنوبی  خراسان  سالمت  اصحاب  نشست  در  شنبه 
اظهار داشت: مردم قدردان خدمات مسئوالن هستند 
و یکی از مشکالت و دغدغه ها و نواقص در سازمان بیمه 
سالمت این است که با هم حرف نمی زنیم؛  ذات حرف 
زدن امری پسندیده است اما امروز یکی از آسیب ها و 
تهدیدهای جدی همین موضوع حرف نزدن با همدیگر 

است.
طاهر موهبتی افزود: صحبت نکردن سبب می شود 
مردم از حقوق شهروندی خود آگاه نباشند و در نتیجه 
نیز مطالبه گری از مسئوالن باال نباشد و اگر هم مطالبه 

گری نباشد مسئوالن هر کاری را انجام می دهند.
وی ادامه داد: در خأل ذهنی و بدون مکالمه و گفتار 
دو طرفه تصمیم گیری می شود و بخش نامه می دهیم و 

برخی از تصمیمات دود آن به چشم مردم می رود.
ایران خاطرنشان  بیمه سالمت  مدیرعامل سازمان 
به بخش  نادرست بسیاری در کشور  کرد: هجمه های 
پزشکی می شود و مردم از محصول بی اعتمادی متضرر 
می شوند نه پزشکان؛ کدام صنف و جمعیت کشور با یک 

سال بدهی به مردم خدمات ارائه می دهد؟
در  خوبی  سال   98 سال  داشت:  اظهار  موهبتی 
کشور نیست و نباید به دنبال تخصیص 100 درصدی 
اعتبارات باشیم و ارائه خدمت در ایران به مراتب بهتر 
از سایر کشورها است. وی گفت: باید در صندوق بیمه 
بیمه سالمت  زیرپوشش  نفر  میلیون  تعداد 5  ایرانیان 
باشند اما امروز 11 میلیون نفر در صندوق بیمه ایرانیان 

کشور زیرپوشش این بیمه هستند.
وی بیان کرد: منابع کشور محدود است و در بیمه 
همگانی نیز حدود 120 درصد مصارف بر منابع سرعت 

گرفته که این یعنی منابع ما تاخیر دارد.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران گفت: مشکل 
تخصیص اعتبارات امسال گریبانگیر همه خواهد شد 
یعنی  می شود  چهارم  یک  کشور  نفت  درآمد  وقتی  و 
تخصیص ها نیز یک چهارم خواهد شد و روی اشتغال 
تاثیرگذار است.موهبتی خطاب به مسئوالن و مدیران 
جیب  با  نمی توان  باشید  راحت  مردم  با  کرد:  تصریح 
خالی ُپز عالی داد و باید وضعیت امروز جامعه را به مردم 

بگویید و تبیین کنید.
در  الکترونیکی  نسخه  طرح  کرد:  بیان  موهبتی 
تمام استان های کشور و در هر استان یک شهرستان به 
صورت پایلوت ایجاد شده که با این طرح در واقع سند 

الکترونیکی و صورت حساب تمیز تولید می کنیم.
وی با بیان اینکه نباید دانشکده جدیدی ساخته شود 
چرا که اوضاع سال 98 خوب نیست گفت: متاسفانه در 
فاتحه  مواقع  برخی  در  و  هستیم  متخصص  خودزنی 

اخالق خوانده می شود پس باید مراقبت کنیم.

اجرای طرح اهدای خون کرامت علوی در ماه رمضان

مبارک  مــاه  در  علوی  کرامت  خــون  ــدای  اه طــرح 
رمضان در پایگاه های اهدای خون خراسان رضوی اجرا 

می شود. 
سیدحمیدرضا  دکتر  امروز"  "صبح  روزنامه  گزارش  به 
اسالمی با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه بهار 
مهمانی  ماه  رمضان،  مبارک  ماه  ایام  در  افزود:  قرآن، 
خدا، طرح اهدای خون کرامت علوی از ۱۷ اردیبهشت 
خون  اهدای  پایگاه های  کلیه  در  ماه  خرداد   ۱5 تا  ماه 

خراسان رضوی اجرا می شود 
.وی تصریح کرد: در این ایام کلیه پایگاه های اهدای 
این  و  بوده  خون  اهدای  داوطلبان  پذیرش  آماده  خون 
بامداد   ۱:۱5 تا   2۱:۱5 ساعت  از  مشهد  در  پایگاه ها 
آماده   24 تا   2۱ از  استان  شهرستان های  در  و  بعد  روز 

خونگیری از مراجعه کنندگان هستند. 
به  اشــاره  با  رضــوی  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل 

مبارک  ماه  در  استان  فعال  خون  اهــدای  پایگاه های 
رمضان، خاطرنشان کرد: این پایگاه ها در مشهد شامل 
)تقی آباد(  شریعتی  میدان  در  واقع  رضا)ع(  امام  پایگاه 
خیابان  در  واقع  امید  پایگاه  دانشگاه،  خیابان  ابتدای 
آیت ا... شیرازی، نبش آیت ا... شیرازی 3 طبقه منهای 
یک مجتمع تجاری و اقامتی امید، پایگاه ثامن پارکینگ 
بازارچه شهید آستانه پرست به سمت  ابتدای  شماره 4 
حرم مطهر رضوی، پایگاه شهید کریمی واقع در منطقه 
28،پایگاه  شریعتی  نبش  شریعتی،  بولوار  قاسم آباد، 
 4 و   2 استقالل  بین  استقالل،  بولوار  در  واقع  میالد 
بوده است و پایگاه های اهدای خون شهرستانی هم در 
شهرستان های قوچان، تربت حیدریه، سبزوار، گناباد و 
اهدای  دواطلبان  از  خونگیری  و  پذیرش  آماده  نیشابور 
خون هستند. دکتر اسالمی با اشاره به احتمال کاهش 
خونی  فرآورده های  انواع  و  خون  ذخیره سازی  میزان 

روزه دار  و  نیکوکار  مردم  همه  از  کرد:  تصریح  استان، 
به  مراجعه  با  مبارک  ماه  این  در  تا  می کنیم  دعــوت 
نیازمند  بیماران  کمک  به  خود  خون  اهدای  و  پایگاه ها 
اهداکنندگان  از  ــادی  زی جمع  همچنین  بشتابند؛ 
و  خیر  امر  این  در  مشارکت  بــرای  خاصی  زمان های 
خداپسندانه انتخاب می کنند که یکی از این زمان  های 

خاص سال در شب های ماه مبارک رمضان بوده است. 
وی تأکید کرد: این خدمات در شب و شام والدت کریم 
امام حضرت مجتبی)ع(، شب های  بیت، حضرت  اهل 
علی)ع(  حضرت  شهادت  و  خوردن  ضربت  ایام  و  قدر 
ساعتی پس از افطار و در روز عید سعید فطر هم پس از 
اقامه نماز عید تا اذان ظهر به صورت ویژه آماده پذیرش 

داوطلبان اهدای خون خواهند بود. 
اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل 
نیازمند همه گروه های خونی در سطح  در حال حاضر 

با  منافاتی  هیچگونه  روزه داری  گفت:  هستیم،  استان 
اهدای خون ندارد و داوطلبان می توانند ساعتی پس از 
افطار برای اهدای خون اقدام نموده و پس از آن تا سحر 
مایعات بیشتری صرف نمایند. وی افزود: در ماه مبارک 
پایگاه های  به  ۷۱3نفر  و  ۱۱هزار  گذشته  سال  رمضان 
از  تعداد  این  از  که  کردند  مراجعه  استان  خون  اهدای 

9هزار و ۱58 نفر خونگیری صورت پذیرفت. 
بر  تأکید  با  رضــوی  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل 
بیان کرد:  بوده و هست،  به خون همیشگی  نیاز  اینکه 
تا  داریم  درخواست  خون  اهدای  ایثارگر  داوطلبان  از 
اهدای خون را منوط بر مناسبت ها ننموده و با مراجعه 
در همه ایام سال به این اقدام خداپسندانه اهتمام ورزند 
و در زمان مراجعه به پایگاه های اهدای خون نیز حتمٌا 
کارت ملی خود را به همراه داشته باشند و طبق قانون 
امکان پذیرش و خونگیری از مراجعه کنندگانی که کارت 

ملی شان را به همراه ندارند وجود ندارد. 
خون اهدای جهت رمضان ماه فرصت از مردم   

استفادهنمایند
فــرآورده  و  خون  به  بیماران  دائمي  نیاز  به  توجه  با 
استان  خون  انتقال  مدیرکل  اسالمی  دکتر  خوني  هاي 
بندگی خدا  ماه  از فرصت  که  اهداکنندگان خواست  از 
جهت اهدای خون استفاده نمایند و تا پایان ماه مبارك 

این حضور ادامه داشته باشد. 
هاي  سرمایه  عنوان  به  خون  اهداکنندگان  از  وي   
خراسان  استان  کرد:  تصریح  و  برد  نام  خون  انتقال 
به  اهدای خون  با  مرتبط  زمینه های مختلف  در  رضوی 
رقم  مهم  این  و  گرفته  قرار  جلوتر  کشوری  آمار  نسبت 
نخورده است مگر با همت اهداکنندگان خون استان که 

برای مردم مشهد افتخار به حساب می آید. 
دکتر اسالمی در ادامه با اشاره به کاهش مراجعه مردم 

شهروندان  از  رمضان،  مبارک  درماه  خون  اهدای  برای 
به  بیماران  دائمي  نیاز  به  توجه  با  تا  خواست  مشهدی 
خون و فرآورده هاي خوني در طول ماه مبارك رمضان، 
با اهداي خون خود اداره کل انتقال خون استان را یاری 

کنند.
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سرویس فرهنگ
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
وگردشگری خراسان رضوی گفت: هم زمان با سالروز 
 25 فردوسی  آرامگاه  جلوخان  فردوسی،  بزرگداشت 

اردیبهشت بهره برداری می شود.
همایش  خبری  درنشست  فر  مکرمی  ابوالفضل 
بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم  با بیان 
این مطلب افزود: شهرداری و شورای شهر مشهد در 
این دوره اقدامات سترگی در حوزه فرهنگ آغاز کرده 
است.وی با باین این که در این دوره شورای اسالمی 
انجام  را  فرهنگی  بازآفرینی  مشهد  وشهرداری  شهر 
و  شهرداری  مساعی  تشریک  از  گفت:  می دهند، 
شورای شهر در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی 
عناصر  بازآفرینی  با  که  می کنم  تشکر  گردشگری  و 
خیابان  در  فرهنگی  پاتوق های  جمله  از  ارزشمند 

توحید و بازار فرش را احیا کردند.
وی با اشاره به همایش شاهنامه در گذرگاه جاده 
به سوی  دریچه ای  این همایش  کرد:  اظهار  ابریشم 
شاهنامه با نگاه بین المللی است و به نقش فراملی 

شاهنامه توجه دارد.
و شاهنامه اش  نبود  فردوسی  اگر  داد:  ادامه  وی 
سخن  فارسی  زبان  با  نمی توانستیم  امروز  نبود 
بگوییم، اگر فردوسی و شاهنامه اش نبود شاید حافظ 

و سعدی هم با زبان دیگر شعر می سرودند.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
فعالیت های  به  اشاره  با  رضوی  خراسان  گردشگری 
در  شگرفی  تحول  کرد:  اظهار  توس  در  عمرانی 
مسکوت  قرن  یک  از  پس  که  شده  ایجاد  فردوسی 
ماندن احیا و بازپیرایی جلوخان بود که شهرداری و 
اعتبار 12  با  پروژه ای  و  آمدند  کار  پای  شورای شهر 
میلیارد تومان پائیز سال گذشته آغاز شد که در روز 
جمهور  رئیس  حضورمعاون  با  فردوسی  بزرگداشت 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس  و 
و  برداری  بهره  شاهد  رضوی  خراسان  گردشگری 

افتتاح اش خواهیم بود.
توس  در  شده  انجام  اقدامات  دیگر  درباره  وی 
میلیارد   3.5 اعتبار  با  گذشته  سال  پائیز  گفت: 
البته  آغاز کردیم  را  باروی توس  و  تومان احیای برج 
کلیه پژوهش های باستان شناسی انجام شده است و 
عملیات احیا از دروازه رودبار به طرف دروازه های مرو 

و نیشابور در حال انجام است.
نوسازی  چنین  هم  کرد:  تصریح  فر  مکرمی 
محل  از  تومان  میلیارد   3.5 با  فردوسی  تاسیسات 

اعتبارات میراث فرهنگی انجام شده است.

وی افزود: هم چنین عمارت چهار برج با حدود 
و  شهرداری  اعتبارات  محل  از  تومان  میلیارد  یک 
نظارت میراث فرهنگی انجام شده است که هم زمان 

با روز بزرگداشت فردوسی  بهره برداری خواهد شد.
به  توس  آرامگاه  پردیس  داد:  ادامه  فر  مکرمی 
و  است  کار  دستور  در  هکتار   30 از  بیش  وسعیت 
تفاهم نامه آن نیز با شهرداری مشهد به امضا رسیده 
تهیه طرح است،  بافت شهر در حال  و مشاور  است 
در این محدوده به جز بخش شهر سلجوقی، پس از 
گردشگران  نیاز  مورد  و  فرهنگی  خدمات  مطالعات، 
اقدامات  همانند  شهرداری  و  کرد  خواهد  تأمین  را 

جلوخوان را انجام خواهد داد.
احیای  برای  موارد  این  همه  کرد:  تصریح  وی 
در  می کنیم  تالش  ما  و  است  توس  تاریخی  منطقه 
و  کنیم  فراهم  منطقه  این  در  اقامت  شرایط  آینده 
برنامه های این مطنقه موجب افزایش  یک یا دو روز 

ماندگاری زائران شود.
در  رضوی  خراسان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
جابجایی  درباره  خبرنگاران  از  یکی  سؤال  به  پاسخ 
توس  تاریخی  شهر  محدوده  در  واقع  روستاهای 
شهرتاریخی  محدوده  روستاهای  جابجایی  گفت: 
توس در سال 84 مطرح و با نظرمردم 3 روستا، محل 
در  که  بو  ارجا  حال  در  و  شد  مشخص  هم  جدیدی 
دولت نهم و دهم به فراموشی سپرده شد، اکنون در 

قرار  نظر  مد  موارد  مهراین  آویژه  طرح جدید شرکت 
گرفته است و برای اجرا نیز پیشنهاد کرده است و در 

آینده براساس طرح اقدام خواهد شد.
وی درباره  ایجاد فضاهایی درشهر تاریخی توس 
اظهار کرد: در عرصه توس مکان یابی برای دانشگاه 
انجام شده است و پیش بینی های آن را مشاور ارائه 
می توانند  باشد  متقاضی  که  افرادی  و  است  کرده 
تاریخی  الیه های  که  اراضی  برای  را  خود  تقاضای 

وجود ندارد ارائه کنند.
yزمینهثبتجهانیشاهنامهفراهممیشود

گفت:  مشهدمقدس  شهردار  فرهنگی  معاون 
به زودی زمینه ثبت جهانی شاهنامه فردوسی فراهم 

می شود.
گفت:  مشهدمقدس  شهردار  فرهنگی  معاون 
به زودی زمینه ثبت جهانی شاهنامه فردوسی فراهم 
همایش  خبری  نشست  در  زارعی  می شود.هادی 
داشت:  اظهار  ابریشم  جاده  گذرگاه  در  شاهنامه 
بشری  جوامع  همه  فرهنگی  بحران  حاضر،  قرن  در 
تنها دستاویز نجات  این شرایط،  و در  را درگیر کرده 

برای هر ملتی فرهنگ و ادبیات است.
وی افزود: غنای ادبی مترادف با خودباوری ملی 
است و در این راستا، ما می توانیم به آثاری همچون 

شاهنامه تفاخر کنیم.
اینکه  بیان  با  مشهد  شهردار  فرهنگی  معاون 

دنیاست،  سرای  حماسه  شاعر  برزرگترین  فردوسی 
با  احساس،  حوزه  در  فردوسی  کرد:  خاطرنشان 
و  نبوغ  با  شعر  فّن  حوزه  در  و  روح نواز  قریحه ای 
همچون  گنجینه ای  توانست  ذاتی  استعدادی 
شاهنامه را خلق کند که در نهایت سرچشمه حیات 

فرهنگی دوباره ایرانیان شد.
منحصربفرد  ذات  در  شاهنامه  داد:  ادامه  زارعی 
آثار  میان  در  است.  ضدتفاخر  و  ضدغوغا  خود 
تنها  را  فردوسی  شاهنامه  بتوان  شاید  دنیا،  ادبی 
با  را  شجاعت  و  حماسه  که  دانست  شعری  منظومه 
که  چرا  است؛  آمیخته  درهم  جوانمردی  چاشنی 
اما  دارد  خودنمایی  ماهیت  ذاتًا  جنگاروان  رشادت 
از  شهامت،  درعین  شاهنامه  ممتاز  شخصیت های 
پهلوانی هم  خضوع  و  انسانی  فضائل  عالی  درجات 

برخوردار هستند.
عضو شورای سیاست گذاری همایش بین المللی 
کرد:  تصریح  ابریشم  جاده  گذرگاه  در  شاهنامه 
بزرگداشت فردوسی از الزامات مدیریت شهری است 
این  به  به خوبی  که شورای شهر و شهرداری مشهد 
مهم توجه داشت است. برنامه های متنوعی در سال 
گذشته  سال  آبان  از  که  شده  داده  ترتیب   1398
انجام  آن  رسانه ای  و  فرهنگی  مقدمه سازی های 
شده و امیدواریم بتواند زمینه معرفی هر چه بیشتر 

شاهنامه را به عنوان یک اثر جهانی فراهم کند.

با حضور معاون رئیس جمهور:

جلوخان به خان افتتاح رسید 2771 نفر عضو صندوق اعتباری هنر در 
خراسان رضوی هستند

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی گفت: 2 هزار و 771 نفر از 
فعاالن امور هنری، فرهنگی و رسانه این استان عضو 
آن شامل  مزایای  از  و  اعتباری هنر هستند  صندوق 

بیمه و تسهیالت بهره مند می شوند.
که  کسانی  تعداد  افزود:  محمدی  رضا  محمد 
واجد شرایط استفاده از مزایای این صندوق هستند 
بیش از تعداد اعضای آن می باشند و اغلب واجدین 

شرایط، برای عضویت در آن اقدام نکرده اند.
وی با اشاره به مشکالت استفاده از بیمه صندوق 
دلیل  به  گذشته  سال  داشت:  اظهار  هنر  اعتباری 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  بین  مالی  مسائل 
با  شدگان  نام  ثبت  بیمه  اجتماعی،  تأمین  سازمان 

مشکل مواجه شد که
بهمن ماه پارسال این مسائل و مشکالت حل شد 
و  پیگیری  صندوق  این  در  افراد  عضویت  تقاضای  و 

ارائه کد برای آنان درخواست شده است.
وی گفت: یکی از مشکالت متقاضیان برای ثبت 
به  مربوط  مشکالت  هنر  اعتباری  صندوق  در  نام 
و  شده  اعالم  وزارتخانه  به  که  است  اینترنتی  سامانه 
امید است به زودی تدبیری در این زمینه اندیشیده 
ضوابط  و  نامه  آیین  براساس  افزود:  شود.محمدی 
عضویت در صندوق اعتباری هنر، اعتبارات و ظرفیت 
پذیرش در این صندوق محدود و پذیرش افراد منوط 
به تأیید شورای مربوطه برای فعالیت هنری، فرهنگی 

یا مطبوعاتی متقاضی است.
در  نحوی  به  که  افرادی  تمام  داشت:  اظهار  وی 
عرصه های فرهنگ، هنر و رسانه فعالیت دارند با اخذ 
تأییدیه از این شورا می توانند به عضویت این صندوق 
نویسندگان،  از  حمایت  اعتباری  درآیند.صندوق 
روزنامه نگاران و هنرمندان فعالیت خود را از فروردین 

1383 آغاز کرده است.
اهالی  از  نفر   756 فعالیت  سال  نخستین  در 
این  عضویت  به  کشور  رسانه  و  هنر  فرهنگ، 
غیردولتی  موسسه  صندوق،  درآمدند.این  صندوق 
اداره  امنا  هیات  نظر  زیر  که  است  وغیرانتفاعی 

می شود.

خبرخبر
برای اولین باردر ایران:

11 رویداد موزه بزرگ خراسان در 
شورای بین المللی ایکوم تأیید و ثبت شد

رئیس موزه بزرگ خراسان گفت: 11 رویداد موزه 
بزرگ خراسان برای اولین بار در شورای بین المللی 
شورا  این  روزنامه  ودر  ثبت  و  تأیید  )ایکوم(  موزه ها 
افزود:  خبر  این  اعالم  با  رکنی  منتشرشد.محمد 
فراخوانی  موزه ها(  المللی  بین  )شورا  ایکوم  هرساله 
اطالع  را  موزه ها  رویدادهای  ثبت  و  اعالم  بر  مبنی 
شعار  محور  در  باید  رویدادها  این  می کند،  رسانی 
عنوان،  زمانبندی،  برنامه  لحاظ  با  و  ایکوم  ساالنه 

هدف؛ محدوده سنی و نوع باشد.
وی ادامه داد: موزه ها تا قبل از روز جهانی موزه 
برنامه  تا  دارند  فرصت  اردیبهشت(   28  = می   18(
ریزی وهدف گذاری انجام شده، لیست رویدادها را 
به مدیرسایت اعالم کنند که پس از بررسی های لزم 
توسط مدیر سایت ایکوم، تأیید و ثبت اعالم می شود.
رویدادهای  طریق  از  موزه ها  یادآورشد:  رکنی 
بین  روز  موضوع  به  مربوط  فعالیت های  و  خالقانه 
اهمیت  با مردم،  ارتباط  برقراری  المللی موزه ضمن 
و  جامعه  به  که  مؤسساتی  عنوان  به  موزه ها  نقش 

توسعه آن خدمت می کنند، برجسته می شود.
اهداف  درباره  خراسان  بزرگ  موزه  رئیس 
برنامه های »روزنامه بین المللی موزه« گفت: موزه ها 
یک ابزار مهم تبادل فرهنگی، غنی سازی فرهنگ ها 
افزایش  و  صلح  و  همکاری  متقابل،  درک  توسعه  و 
برنامه  فعالیت های  و  رویدادها  و  است  مردم  آگاهی 
ریزی شده برای جشن روز جهانی موزه می تواند یک 

روز، آخر هفته یا یک هفته تمام باشد.
دنیا  در  موزه ها  از  مردم  استقبال  روند  به  رکنی 
اشاره کرد و افزود: مشارکت در روز بین المللی موزه 
افزایش  حال  در  جهان  سراسر  موزه های  میان  در 
است و سال 2018، بیش از 40،000 هزار موزه در 
این رویداد از 158 کشور شرکت داشتن که تاکنون از 
ایران هیچ موزه ای رویدادهای خود را به ثبت نرسانده 
است و موزه بزرگ خراسان برای اولین بار 11 رویداد 

خود را به ثبت رسانده است.
وی ادامه داد: رویدادهای موزه بزرگ و منطقه ای 
در  دنیا  موزه های  سایر  رویداد  چنین  هم  و  خراسان 
 htpp/ نقشه گسترده و به تفکیک پراکندگی در آدرس
است. مشاهده  قابل   IMD.ICOM.MEUSUM

رویداهای  که  این  بیان  با  بزرگ خراسان  موزه  رئیس 
ایکوم   2019 شعار  محوریت  با  خراسان  بزرگ  موزه 
موزه ها به عنوان کانون های فرهنگی در آینده سنت 
تهیه کارت پستال  رویداد  اولین  است، تصریح کرد: 
از پوستر روز جهانی موزه و هدیه به بازدید کنندگان 

موزه با هدف احیای سنت ایرانی است.

 استاد پیشکسوت دانشگاه 
کتاب  گفت:  مشهد  فردوسی 
برای  )ص(«  پیامبر  »نیایش های 

مطالعه در ماه رمضان بسیار آموزنده و تاثیرگذار است.
محمود مهدوی دامغانی در معرفی چند کتاب برای 
مبارک  ماه  کرد:  بیان  خدا،  مهمانی  ماه  در  مطالعه 
رمضان، ماه اتصال روانی با خداست و شرط اصلی آن، 
عین حال  در  و  اکتسابی  ایمان  از  بخشی  است.  ایمان 
»نیایش های  کتاب  لذا  است.  عنایتی  آن  از  بخشی 

پیامبر )ص(« را برای مطالعه توصیه می کنم.
این نویسنده و مترجم پیشکسوت، افزود: این کتاب 
انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد  از سوی  تاکنون  که 
به چاپ هفتم رسیده، شامل بیش از 150 دعاست که 
از منابع معتبر شیعه و سنی استخراج شده و هیچ یک 

مورد  عمومی  منابع  در  مورد،  چند  به جز  دعاها  این  از 
استفاده مردم مثل »مفاتیح الجنان« درج نشده است.

مربوط  بخش  مطالعه  داد:  ادامه  دامغانی،  مهدوی 
به روزه در کتاب »کیمیای سعادت« امام محمد غزالی 
انتشارات  سوی  از  که  هم  خدیوجم  حسین  ترجمه  با 
ماه  این  در  می تواند  رسیده  چاپ  به  فرهنگی  علمی 
پیشنهادی  کتاب  سومین  معرفی  در  باشد.وی  مفید 
»َروَضُة  گفت:  رمضان،  مبارک  ماه  در  مطالعه  برای 
نیشابوری  فتال  اثر  ِعظین«  اْلُمَتّ َبصیَرُة  َو  اْلواِعظین 
تاریخ  درباره  قمری  هجری   6 و   5 قرن های  علمای  از 
و اهل بیت )ع( است که در  اکرم )ص(  پیامبر  زندگانی 
96 مجلس تنظیم شده و همواره مورد توجه و استناد 

عالمان و بزرگان دین قرار داشته است.

بانوی بودایی از کشور تایلند 
اقرار شهادتین در حرم مطهر  با 
را  مریم  نام  و  شد  مسلمان  رضوی 

برای خود برگزید.
در این مراسم که در دفتر مدیریت امور زائران غیر 
ایرانی آستان قدس رضوی برگزار شد، بانوی 32 ساله 
از کشور تایلند پس از سال ها تحقیق و مطالعه به دین 
برگزید.»اوراپان  را  تشیع  مذهب  و  شد  مشرف  اسالم 
رویامیال« در حاشیه این مراسم اظهار کرد: 11 سال 
پیش با همکارم که مسلمان بود آشنا شدم و زمانی که 
رفتارها و دعا و مناجات او را  دیدم گرایش زیادی برای 

درک بیشتر این دین پیدا کردم.
ادیان  درباره  پژوهش  و  تحقیق  افزود: سال ها  وی 
و فرقه های مختلف داشتم و در نهایت به دلیل وجود 

برترین  را  تشیع  و  اسالم  ادیان،  این  در  کمبودهایی 
گرفتم  تصمیم  و  یافتم  مذهب  و  دین  کامل ترین  و 
کرد:  تصریح  مسلمان  تازه  بانوی  شوم.این  مسلمان 
هر دین و مذهبی را که مطالعه کردم مطالب ارزنده ای 
را به صورت پراکنده یافتم، اما تشیع، مذهبی بود که 
جامع ترین اصول در آن به تفصیل پرداخته شده بود و 
با تالش می توانند به اوج معنویت و کمال  مسلمانان 
برسند.رویامیال با تأکید بر اینکه نماز زیباترین عبادت 
در اسالم است گفت: نماز از جایگاه واال و پر اهمیتی 
با جرئت گفت  این دین برخوردار است و می توان  در 
محسوب  عبادت ها  سایر  سرآمد  و  برجسته ترین 
مبارک  ماه  و  رضوی  منور  بارگاه  افزود:  می شود.وی 
رمضان بهترین مکان و زمان برای آغاز تولد دوباره من 

است و از این انتخاب خوشحال هستم.

فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
گردشگری  و  دستی  صنایع 
 95 اجرای  از  رضوی  خراسان 

عملیات مرمتی در ابنیه تاریخی استان خبر داد.
افزود: طی  این خبر  با اعالم  ابوالفضل مکرمی فر 
مورد  استان  تاریخی  بنای   95 تعداد   1397 سال 
مرمت قرار گرفته است و برای مرمت این آثار تاریخی 
ریال  و 378  و 686 هزار  میلیون  و 420  میلیارد   62

هزینه شده است.
و  تدریجی  امری  مرمتی  عملیات  داد:  ادامه  وی 
انجام  مرور  به  تاریخی  آثار  مرمت  و  است  استمراری 
می شود و نمی توان اعالم کرد با این هزینه کرد مرمت 

آثر تاریخی پایان یافته است.
دیوار  ارتفاع  افزایش  و  مرمت  گفت:  مکرمی فر 

مرمت  مشهد،  مصالی  مجموعه  بنا  خود  مرمت  و 
مرمت  نیشابور،  خیام  آرامگاه  محوطه  و  دیوار  باغ، 
رحیمی  خانه  مرمت  بجستان،  آباد  زین  کاروانسرای 
مرمت  فیروزآباد،  مناره  اضطراری  مرمت  بجستان، 
اضطراری برج کشمر، مزار شاهزاده قاسم مشهدریزه، 
قلعه  احمدجامی،  مزارشیخ  تایباد،  آباد  عباس  رباط 
گنبد  گل  آرامگاه  بازسازی  و  مرمت  محمودآباد، 
شهرستان خوشاب، مرمت رباط سنگ بست فریمان، 
مرمت باغ نشاط فیروزه و باغ خونی مشهد از مهم ترین 

آثار تاریخی مرمت شده طی سال 97 است.

استاد پیشکسوت دانشگاه فردوسی مشهد؛
»نیایش های پیامبر )ص(« را در رمضان بخوانید

عملیات مرمتی برای 95 اثر تاریخی استان انجام شده استبانوی بودایی در حرم مطهر حضرت رضا )ع( مسلمان شد

هوای  و  حال  خدا  کالم  خوشنویسی  گفت:  سبزواری  خوشنویس  یک 
خاصی به همراه معنویت دارد و تاکنون توفیق نداشتهام تمام قرآن را کتابت 

کنم و امیدوارم در آینده این توفیق نصیبم شود.
زیبایی  به  را  آثارش، 70 غزل حافظ  از  یکی  در  که  عبدالکریم شمآبادی 
تابلو  این  کرد:  عنوان  است،  کشیده  تصویر  به  نستعلیق  شکسته  خط  با 
کار در سال 98  با 100 ساعت  که  نوشتاری است  و  تولیدی  اثر  جدیدترین 
این  داد:  ادامه  است.شم آبادی  شده  گذشته  نمایش  به  نمایشگاه  این  در 
استاد  به  متعلق  آن  فرم  و  روش  و  شده  نوشته  نستعلیق  شکسته  خط  با  اثر 
علی اکبر رضوانی است که برای اولین بار در ایران نوشته و هنرمندی قبل از 
او با این فرم اثری نداشته است. برای خلق اینگونه آثار به هنرمندی خاص، 
ممارست و تمرین زیادی نیاز است.این معلم ادبیات سبزواری که زادگاهش 
روستای شمآباد از توابع شهرستان خوشاب است و با سفارش و تشویق یکی 
از معلمانش در دوران راهنمایی در این روستا به خوشنویسی عالقه مند شده 
فوق  مدرک  دارای  و  ایران  خوشنویسی  انجمن  مدرس  و  عضو  افزود  است، 
ممتاز شکسته نستعلیق هستم. یادگیری خوشنویسی را از دوران دانشجویی 
در مشهد آغاز کردم و بعد از مراجعه به سبزوار و استخدام در آموزش و پرورش 

زیر نظر استاد علی طوسی یادگیری خط نستعلیق و شکسته نستعلیق را تا 
دور ممتازی ادامه دادم.

وی که در سال 80 مدرک ممتازی خودش را در خوشنویس دریافت کرده 
و از سال 86 تاکنون زیر نظر استاد علی اکبر رضوی دوره های فوق ممتازی 
را در خوشنویسی ادامه می دهد، تصریح کرد: هنر دریای بی کران است که 
مختلفی  جشنوارههای  در  تاکنون  اینکه  بر  تاکید  با  ندارد.شمآبادی  مرزی 
شرکت کرده و بخشی از آثارش در آنکارا ترکیه به نمایش درآمده است، بیان 
کرد: بعد از برگزاری نمایشگاه »نی نینوا« در سال 94 از آثارم در سبزوار این 
با نام »این شرح بی نهایت« به مناسبت هفته  دومین نمایشگاهی است که 
معلم در سبزوار برگزار می شود.این خوشنویس سبزواری با انتقاد از بسیاری 
از مسئوالن سبزواری برای بها ندان به خوشنویسی و عدم حمایت های الزم، 
بیان کرد: تاکنون موفق به کسب رتبه اول مسابقات فرهنگیان در کشور، مقام 
را  جمهوری  ریاست  مهر  پویش  دوم  مقام  و  تهران  امید  پروانه  جشنواره  دوم 
دارم.وی با اشاره به اینکه تذهیب آثار خوشنویسی ارائه شده در این نمایشگاه 
این  در  کرد:  اضافه  است،  شده  انجام  ذوالفقاری  اعظم  همسرم،  توسط 

نمایشگاه 29 اثر با خط شکسته نستعلیق ارائه شده است.

yکتابتکالما...مجید
به  تاکنون چندین مرتبه  اینکه  بیان  با  استاد خوشنویسی در سبزوار  این 
همراه دیگر خوشنویسان کتابت قرآن انجام داده است، گفت: معموالً اوقاتی 
که این کتابت قرآن انجام می شود، ماه مبارک رمضان است که بعد از کتابت 
در محافل انس با قرآن به حاضران اهدا می کنیم.وی که از سال 93 تدریس 
خوشنویسی را در سبزوار آغاز کرده و تابلو سوره حمد را در این نمایشگاه در 
معرض دید عموم قرار داده، بیان کرد: خوشنویسی کالم خدا حال و هوای 
خاصی به همراه معنویت دارد و تاکنون توفیق نداشتهام تمام قرآن را کتابت 
کنم و امیدوارم در آینده انشاءا... این توفیق داشته باشم اما چند سال قبل 
در سبزوار یک دوره کامل قرآن را با همکاری دیگر خوشنویسان کتابت کردیم، 
اما از سرنوشت آن اطالعی ندارم.شمآبادی با اشاره به سخنان یکی از بزرگان 
تصریح کرد: سیاستمداران میهمان تاریخ و هنرمندان میزبان تاریخ هستند.

وی با تاکید بر اینکه با گذشت چندین قرن هنوز نام برخی از هنرمندان 
نظیر کمااللملک، ابوالفضل بیهقی، میرعماد و... در طول تاریخ ماندگار شده 
است، اظهار کرد: بیشتر آثار تولیدی بر گرفته از اشعار شاعران معاصر، دیوان 

حافظ، سعدی شیرازی است.

مناسبت ماه مبارک رمضان کرسی تالوت رضوی با حضور قاریان و 
حافظان بین المللی در مؤسسه خیریه همدم مشهد برگزار شد.

محفل تالوت رضوی در مؤسسه همدم، با تالوت ابوالفضل نوروزی، 
قاری نوجوان مشهدی آغاز شد.در ادامه این محفل نیز حجت االسالم 
محمدمهدی رجبی، حافظ کل قرآن به سؤاالت حاضران از صفحات 
مختلف قرآن پاسخ داد و بر اساس محفوظات خود آیاتی از سوره های 
حافظ  کرد.این  تالوت  را  »مائده«  و  »طه«  »رعد«،  »آل عمران«، 
بین المللی قرآن با اشاره آیاتی از سوره »مائده« عنوان کرد: در سوره 

شخصیت  جزء  به  نزولی  شأن  که  دارد  وجود  مختلفی  آیات  مائده 
امیرمؤمنان و جایگاه والیت نمی توان تصور کرد و این موضوعی است 
که اکثر مفسران سنی مذهب و البته همه مفسران شیعه به آن اشاره 
دارند.در ادامه محفل تالوت رضوی خیریه همدم، عبدالجلیل اشرفی 
و همچنین  »ابراهیم«  از سوره  آیاتی  قاریان ممتاز خراسان رضوی  از 
سوره »فاتحه« را تالوت کرد و پس از آن گروه تواشیح و همخوانی فدک 
الزهرا )س( قطعه »اسماءالحسنی« و اثری با نام »یا زائر« را به دو زبان 
عربی و فارسی تقدیم به ساحت قدسی حضرت رضا )ع( کردند.پایان 

بخش برنامه های قرآنی این محفل از سلسله کرسی های تالوت رضوی 
قرائت حمید شاکرنژاد بود که این قاری بین المللی نیز به تالوت آیات 

95 تا 101 از سوره »انعام« و همچنین سوره »بلد« پرداخت.
در انتهای این محفل قرآنی با حضور مسئوالن بهزیستی خراسان 
تالوت  کرسی  این  اجراکننده  قرآنیاِن  و  حافظان  قاریان،  از  رضوی 
دستی  صنایع  و  هنری  آثار  تقدیر  این  منظور  به  و  شد  تجلیل  رضوی 
مددجویان مؤسسه خیریه همدم به قرآنیان حاضر در این محفل قرآنی 

اهدا شد.

خوشنویسی کالم خدا حال و هوای خاصی دارد

»همدم« میزبان نوای قاریان کرسی تالوت رضوی

خبر

خبر

خبر

خبر
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خبر
شهردار مشهد تاکید کرد؛

 لزوم کاهش مداخالت در منطقه 
هفت حوض

در  مداخالت  کاهش  لزوم  بر  مشهد  شهردار 
این  طبیعی  ماهیت  حفظ  و  حوض  هفت  منطقه 

منطقه تاکید کرد.
شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
مشهد، ظهر امروز پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه 
محمدرضا کالئی در جریان بازدید از منطقه نمونه 
ملی گردشگری هفت حوض و بررسی روند پیشرفت 
این  ماهیت  کرد:  خاطرنشان  منطقه،  این  در  کار 
و  بودن  بکر  بر  تفریحی  گردشگری-  مجموعه 
طبیعی بودن آن است، پس باید هرگونه مداخله در 
این منطقه ملی نمونه گردشگری به حداقل برسد.

ایجاد  مثل  مداخالتی  نباید  اینکه  بیان  با  وی 
گسترده  ها  زیرساخت   و  دیگر  دسترسی  راه های 
این  برای  دسترسی  مسیر  کرد:  تصریح  شود، 
به  مهم  این  امیدواریم  دارد،  مهمی  نقش  مجموعه 
ایمن سازی  فعلی  دسترسی  راه  و  برسد  سرانجام 

شود.
کالئی ادامه داد: همچنین لکه گذاری و تعریف 
موجود  عناصر  تقویت  جهت  در  باید  کاربری ها 
تکمیل  به  توجه  با  همچنین  باشد،  منطقه  این  در 
تا پایان  پروژه های عمرانی منطقه، به نظر می  رسد 
سال بتوان اتفاقات خوبی را برای رونق هفت حوض 

به نتیجه رساند. 
گذشته  دوره های  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
عنوان  به   حوض  هفت  منطقه  شهری،  مدیریت 
در  اکنون  اما  می  شد.  گرفته  نظر  در  عمومی  پارک 
به   9 منطقه  محدوده  جنوبی،  ارتفاعات  تقسیمات 
عنوان یک مکان جذاب و پرهیجان مطرح است و 
محدوده منتهی به منطقه 7 دارای کانسپت آرامش 

است.
با  همراه  منطقه  این  اگر  داد:  توضیح  کالئی 
افزایش  آن  در  گردشگر  ماندگاری  و  باشد  آرامش 
برای  شود.  می   حفظ  نیز  آن  بکر  طبیعت  یابد، 
برنامه   سالمت  توریسم  موضوع  است  خوب  همین 
ریزی شود. عالوه بر این شب خواب هتلی نیز دیگر 
مجموعه  این  رونق  به  می تواند  که  است  موردی 

کمک کند. 
شرکت  مدیرعامل  بازدید،  این  ادامه  در 
در  حوض  هفت  عمران  و  توسعه  گردشگری 
عمرانی  پروژه های  درصدی  صد  تکمیل  خصوص 
هفت حوض، بیان کرد: 7 پروژه با اعتبار 7 میلیارد 
فشار،  تحت  های  برق   و  تاسیسات  شامل  تومان 
محوطه سازی، راه سازی، آب نما، آبشار و کلبه  های 
چوبی تکمیل شده است و دارای پیشرفت فیزیکی 

100 درصدی است.

کل  اداره  گردشگری  معاون 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
گردشگری خراسان رضوی گفت: با 

اندازی  که راه  استان  گردی  بوم  اقامتگاه  ترین  بزرگ 
دارای 57 اتاق است در روستای خلیل اباد شهرستان جغتای 
موافقت شده است.به گزارش صبح امروز یوسف بیدخوری با 
بیان این مطلب افزود: طبقه هم کف این اقامتگاه در اواخر 
دوره قاجاریه و طبقه دوم آن نیز در دوره پهلوی اول ساخته 
به  اکنون  و  است  بوده  خانه   چاپار  دارای  .که  است  شده 
این  داد:  ادامه  وی  است.  شده  تبدیل  گردی  بوم  اقامتگاه 
اقامتگاه 2400 متر مربع بنا در زمینی به مساحت 4200 متر 
مربع و دارای 57 اتاق و حیاط اندرونی است.معاون گردشگری 
خراسان رضوی با بیان این که اداره کل از تاسیس اقامتگاه 
 10 مبلغ  کرد:  تصریح  کند،  می  حمایت  گردی  بوم  های 

میلیارد ریال از محل تسهیالت روستایی عشایری تسهیالت با 
کارمزد چهار درصد و بازپرداخت هفت ساله با یک سال تنفس 
گردی  بوم  است.اقامتگاه  یافته  اختصاص  اقامتگاه  این  به 
واقع  جغتای  شهرستان  اباد  خلیل  روستای  در  بیگ  احمد 
از 150  شده است.گفتنی است : شهرستان جغتای بیش 
اثرتاریخی شناسایی شده دارد که 10 اثر تاریخی-فرهنگی آن 
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است که بقعه سیدحسن 
غزنوی آزازادوار-بقعه علی ابن اخمد خداشاهی-برج مقبره 
ریواده-مسجد قارزی و خسروشیر و امامزادگانی همچون سید 
محمد علوی-سلطان سید عبدا... روستای گفت و... اشاره 
نمود و مناطق گردشگری باغات جغتای-زرقان ،طبیعت بکر 
و زیبا و همچنیین کوهستان های سر به فلک کشیده ،دهکده 
عشایری و قطار گردشگری)قطار محلی(مشهد آزادوار از جمله 

آثار تاریخی شهرستان جغتای است.

 شهردار منطقه5 شهرداری 
خوشبختانه  گفت:  مشهد 
مشهد  شهردار  و  پنجم  شورای 
امکانات  و  خدمات  عادالنه  توزیع  بر  ارزشمندی  نگاه 
شادابی  و  نشاط  افزایش  ضرورت  و  تفریحی  رفاهی- 
گزارش   اند.به  داشته  کم برخوردار  مناطق  شهروندان 
مطلب  بیان  با  زاده  عبدا...  حسین  امروز  صبح 
در  تالش  پر  همکاران  همت  به  امروز  افزود:  باال 
توسط  اعتبارات  تخصیص  در  همراهی  و  پنج  منطقه 
و اجتماعی و همت واالی کارگران،  معاونت فرهنگی 
ارزشمند  و  عظیم  پروژه  این  مهندسان  و  کارشناسان 
منطقه  این  اینکه  بیان  با  است.وی  رسیده  ثمر  به 
رعایت  و  کار  به  بخشیدن  سرعت  با  است  تالش  در 
سریعتر  هرچه  را  پروژه  این  افتتاح  مقدمات  کیفیت، 

فراهم آورد، خاطرنشان کرد: مجموعه آبی گلشن؛ دو 
استخر مجزا ویژه آقایان، بانوان و سالن های بدنسازی 
و ایروبیک دارد که با مساحت بالغ بر 6 هزار مترمربع 
برداری  بهره  زودی  به   ،57 آوینی  شهید  خیابان  در 

می شود.
رئیس  نوروزی،  احمد  بازدید  این  ادامه  در 
و مشارکت ها در  اقتصادی،  سرمایه گذاری  کمیسیون 
این بازدید اظهار کرد: مجموعه آبی گلشن پروژه بزرگ 
و فاخری است که با جانمایی مناسب، رونق و ارزش 
افزوده ای را برای این منطقه کم برخوردار در منطقه5 
و  شهردار  تالش  از  تشکر  با  است.وی  کرده  ایجاد 
کارکنان این منطقه تصریح کرد: امیدواریم پروژه  هایی 
برخوردار  کمتر  مناطق  دیگر  در  مجموعه  این  مانند 

شهر هم اجرا شوند. 

چهار  منطقه  شهردار 
مشهد از مناسب سازی مبادی 
به  دسترسی  خروجی،  و  ورودی 
سرویس های بهداشتی و آبخوری های بوستان های 
این منطقه در سال جاری خبر داد.به گزارش صبح 
امروز، غالمرضا غالمی گفت: در طراحی و احداث 
برای  الزم  تدابیر  منطقه  این  جدید  های  بوستان 
استفاده آسان معلولین لحاظ و بوستان هایی که در 
گذشته احداث گردیدند، مناسب سازی می شوند.

غالمی اظهار داشت: یکی از پروژه های شهرداری 
و  ورودی  مبادی  اصالح   ،98 سال  در  چهار  منطقه 
خروجی بوستان ها، احداث رمپ، جانمایی سامانه 
سرویس  و  ها  آبخوری  سازی  مناسب  ویلچررو، 
بهداشتی های بوستان ها است که به صورت جدی 

با  پروژه  این  داد:  ادامه  است.وی  پیگیری  حال  در 
اعتبار یک میلیارد و 700 میلیون ریال اجرا می گردد 
تا دسترسی معلولین به امکانات بوستان ها تسهیل 
یابد و امکان حضور بدون دغدغه این عزیزان فراهم 
این  اقدامات  به  مشهد  چهار  منطقه  شود.شهردار 
منطقه در سال گذشته اشاره کرد و افزود: به منظور 
تسهیل تردد معلولین، محل گذرگاه های عابر پیاده 
مفتح  شهید  و  نبوت  شمالی،  طبرسی  بلوارهای  در 
داشت:  بیان  است.وی  گردیده  سازی  همسطح 
بوستان  ورودی  مبادی  در  ویلچررو  های  سامانه 
مسیر  در  پیاده  عابرین  تردد  محل  و  روها  پیاده  ها، 
وسایل  ورود  از  جلوگیری  با  تا  شد  نصب  تی  آر  بی 
تامین معلولین  تردد  امنیت  ها،  مکان  این  به   نقلیه 

 گردد. 

معاون گردشگری خراسان رضوی خبرداد: 

موافقت با راه اندازی بزرگ ترین اقامتگاه بوم گردی استان در جغتای 
شهردار منطقه 5 مشهد

مجموعه آبی گلشن به زودی افتتاح می شود
شهردار منطقه 4 خبرداد: 

مناسب سازی دسترسی معلوالن به امکانات بوستان های منطقه

در جلسه شورای بهداشت اردیبهشت مطرح شد ؛
کاهش پنجاه درصدی بروز سالک در 

سال 97 نسبت به سال قبل
شورای  جلسه  در   9 منطقه  شهردار 
از کاهش پنجاه   ، بهداشت اردیبهشت ماه 
به  بروز سالک در سال 9۷ نسبت  درصدی 

مدت مشابه در سال 96 خبر داد.
فوق  موضوع  بیان  با  فرهادیان  حسین 
صورت  بهداشتی  اقدامات  طی   : افزود 
این   شهری  خدمات  اداره  توسط  گرفته 
بروز  میزان   ، گذشته  سال  در  منطقه 
سال  به  نسبت  درصد   50 سالک  بیماری 
قبل )۱396( کاهش داشته است. که این 
مناطق ۱3  درمیان  کاهش  باالترین  میزان 

گانه بوده است.
فرهادیان عنوان کرد : با اقدامات موثر و 
پیشگیرانه ای که در خصوص مبارزه با عامل 
این بیماری  توسط اداره خدمات شهری در 
سطح منطقه صورت گرفته است میزان بروز 
این بیماری از ۱04 مورد در سال 96 به 54 
مورد در سال 9۷ تقلیل پیدا کرده است که 
در نوع خود کاهش چشمگیری بوده است .
 وی ادامه داد :  پاکسازی نخاله های رها 
شده ، تنظیف و آهک پاشی و شستشوی به 
موقع کال ها و کانال ها ، پاکسازی اراضی 
های  باکس  ضدعفونی  و  شستشو   ، رها 
ولگرد  های  سگ  آوری  جمع   ، گالوانیزه 
خطر  پر  های  محدوده  در  توری  نصب   ،
و  مناسب  محیطی  های  رسانی  اطالع  و  
اقدامات  جمله  از  شهروندی  های  آموزش 
موثر در خصوص مبارزه با این بیماری بوده 

است .
لحاظ  به   9 منطقه   : کرد  تصریح  وی 
فزاینده  رشد  و  جغرافیایی  موقعیت 
عوامل   ، تبع  به  که  آن  در  سازها  و  ساخت 
داد  خواهند  افزایش  را  بیماری  این  شیوع 
بیشتری در خصوص  و دقت  توجه  نیازمند 
دارد  بیماری  این  با  پیشگیری  و  مبارزه 
در  تالشم  پر  همکاران  خوشبختانه  که 
به  و  موثر  اجرای  با  شهری  خدمات  اداره 
کاهش  به  موفق  پیشگیرانه  اقدامات  موقع 

چشمگیر این بیماری شده اند.
خواست  شهروندان  از  نیز  پایان  در  وی   
سکونت  محیط  بهداشت  حفظ  به  نسبت 
خود توجه و مشارکت الزم را به انجام رسانند 
شکل  به  نخاله  و  زباله  هرگونه  ریختن  از  و 

ناصحیح در معابر خودداری نمایند .

خبر

دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی 
داخل  در  که  ملی  اراضی  که  نیست  قرار  گفت: 
و  راه  جمله  از  مربوطه  ادارات  به  شهری  محدوده 
بگیرد  قرار  تضییع  مورد  می شود  واگذار  شهرسازی 
در  است،  توس گستر  و  آبادگران  آن  نمونه های  که 
مردم هستیم،  تضییع حقوق  واگذاری ها شاهد  این 
آبشار  اراضی  در  این وضعیت  بوده  قرار  که  به نحوی 

نیز تکرار شود.
عمومی  روابط  از  نقل  به  امروز  صبح  گزارش  به   
غالمعلی  رضوی،  خراسان  دادگستری  ارتباطات  و 
صادقی در خصوص لزوم توجه به اقدامات پیشگیرانه 
در صورت وقوع بالیای طبیعی گفت: در ماه گذشته 
کشور  نقاط  از  برخی  در  سیالب هایی  وجود  شاهد 
بودیم که متأسفانه خسارات جانی و مالی نیز در پی 

داشت.
دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی 
ادامه داد: اقدامات پیشگیرانه ای که طی چند سال 
مشهد  شهرستان های  به ویژه  استان  سطح  در  اخیر 
و طرقبه و شاندیز صورت گرفته بود از بروز خسارت 

جانی و مالی پیشگیری کرد.
وی بیان کرد: اگر دستگاه ها در حفظ و حراست 
از حریم و بستر رودخانه ها توجه الزم را می داشتند، 
و  حریم  در  گسترده  سازهای  و  ساخت  شاهد  امروز 
دیگر  بار  این  امیدواریم  که  نبودیم  رودخانه ها  بستر 
در  را  مستمر  و  مؤثر  اقدامات  مسؤول  دستگاه های 
تکیه  اقدام مقطعی  به چند  و  قرار دهند  دستور کار 

نکنند.
زمین خوار  و  سودجو  افراد  شد:  یادآور  صادقی 
با  می کند،  استفاده  سودجویی  برای  فرصتی  هر  از 
ساخت و ساز غیرمجاز و بعضًا شاید مجاز و واگذاری 
نظام  برای  هم  و  شهروندان  برای  هم  مردم،  به  آن 
هزینه ایجاد می کنند، بنابراین، باید در همان مرحله 
اول اجازه چنین تصرفات غیرقانونی داده نشود که 

وظیفه اصلی بر عهده خود دستگاه مسؤول است.
خراسان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
جنوب  ارتفاعات  در  آبراهه  ده ها  تخریب  به  رضوی 
و  کرد  اشاره  جنوبی  کمربند  ایجاد  منظور  به  مشهد 
پیشگیرانه در شورای حفظ حقوق  اقدام  اگر  گفت: 
جنوبی  کمربند  پروژه  توقف  درراستای  بیت المال 
می شد،  راه اندازی  پروژه  این  و  نمی پذیرفت  صورت 
همچنین، سیالبی مانند آنچه که در شیراز به وقوع 
پیوست، رخ می داد، فاجعه ای به مراتب سهمگین تر 
از شیراز را باید شاهد می بودیم، چراکه ده ها آبراهه 
هر  و  بردیم  بین  از  مشهد  جنوب  ارتفاعات  در  را 

بارندگی شدید می تواند امروز سبب ایجاد روان آب ها 
و سیالب در پایین دست آن شود.

در  شهری  مسؤوالن  به  مکررًا  کرد:  اضافه  وی 
در  گزینه  بهترین  شده،  اعالم  مختلف  جلسات 
است  سبز  فضای  توسعه  شهر،  جنوب  ارتفاعات 
هم  و  بگیرد  قرار  مردم  استفاده  مورد  می تواند  که 

موضوعات امنیتی نیز در آن رعایت شود.
برای  مسؤوالن  از  برخی  کرد:  اظهار  صادقی 
را که  به شاندیز  از مشهد  آسفالت 2 هزار متر مسیر 
ترافیک سه راهی طرقبه و  از  می تواند بخش زیادی 
شاندیز را حل کند با طرح موضوعاتی از جمله اینکه 
این مسیر در تقسیمات بینالود است و این شهرستان 
اجرا  را  آن  ندارد،  طرح  این  اجرای  برای  بودجه  هم 

نمی کنند.
سخن  بعد  آن ها  اما  داد:  ادامه  مشهد  دادستان 
به  مشهد  جنوب  ارتفاعات  مسیر  از  راه  ایجاد  از 
مشهد  شهرداری  با  می گویند  و  می زنند  طرقبه 
تعامل کرده ایم، مگر قرار است مسؤوالن هر توافقی 
آن  در  را  ملی  منافع  و  دهند  انجام  خواستند  که 
مدت  کوتاه  در  بتوانند  اینکه  دلیل  به  نکنند،  لحاظ 

درآمدزایی کنند.
دستگاه  مکرر  تأکیدات  وجود  با  کرد:  بیان  وی 
مشهد  شهر  جنوب  ارتفاعات  حفظ  لزوم  بر  قضایی 
هر  عدم  و  آبراهه ها  احیای  و  سبز  کمربند  توسعه  و 
ساز  و  ساخت  و  راه  ایجاد  از  اعم  شهر  توسعه  گونه 
متأسفانه  اما  مشهد،  امنیت  حفظ  جهت  به  آن  در 

برخی از مسؤوالن صرفًا به دنبال درآمدزایی هستند 
و  امنیتی  به موضوعات  نسبت  را  و دغدغه های الزم 

حفاظتی شهر را کمتر دارند.
بودن  مشرف  به  توجه  با  داد:  ادامه  صادقی 
و  ساز  و  ساخت  گونه  هر  مشهد  جنوب  ارتفاعات 
توسعه شهر می تواند در بلند مدت یک خأل امنیتی 
توجه  امروز  اگر  کند،  ایجاد  مشهد  شهر  کالن  برای 
به این امر نشود و اقدامات پیشگیرانه در دستور کار 
قرار نگیرد، در آینده نیز باید برای تأمین امنیت شهر 

میلیاردها تومان هزینه کنیم.
که  نیست  قرار  کرد:  تصریح  مشهد  دادستان 
اراضی ملی که در داخل محدوده شهری به ادارات 
می شود  واگذار  شهرسازی  و  راه  جمله  از  مربوطه 
مورد تضییع قرار بگیرد که نمونه های آن آبادگران و 
تضییع  شاهد  واگذاری ها  این  در  است،  توس گستر 
این  بوده  قرار  که  به نحوی  هستیم،  مردم  حقوق 

وضعیت در اراضی آبشار نیز تکرار شود.
نیز  شهر  نقاط  سایر  در  البته  گفت:  وی 
است،  بررسی  حال  در  شده  انجام  واگذاری های 
شورای  پنج  ماده  کمیسیون  در  که  مصوباتی  به ویژه 
و  شده  تصویب  استان  شهرسازی  و  راه  عالی 
حضور  است،  اهمیت  دارای  بسیار  که  موضوعی 
نوع  این  در  پایان مسؤولیت  از  برخی مسؤوالن پس 
شرکت ها بوده که شائبه ایجاد فساد و رانت خواری را 
افزایش داده، البته اقدامات و تحقیقات مقدماتی در 

این خصوص آغاز شده است.

قضایی  دستگاه  از  مردم  انتظار  فزود:  صادقی 
مبارزه جدی با فساد و رانت خواری است و با این باور 
خألهایی  دنبال شناسایی  به  قضایی  امروز دستگاه 
است که فساد و رانت خواری در آن به وجود آمده تا 
از اینکه حقوق مردم  با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قبل 
تضییع شود با مفسدین و رانت خواران برخورد کند 
مؤثر  نقش  و  حضور  شاهد  بحمدا...  امر  این  در  که 

مردم برای کمک در مبارزه با فساد هستیم.
عزم  مردم،  وقتی  کرد:  بیان  مشهد  دادستان 
دستگاه قضایی در مبارزه با فساد و رانت خواری در 
دستگاه  به  اعتمادشان  می بینند  را  جایگاهی  هر 
بسیاری  و  می شود  بیشتر  اسالمی  نظام  و  قضایی 
به  امروز  استان  قضایی  دستگاه  که  موضوعاتی  از 
با گزارش های مردمی بوده که قطعًا  آن ورود کرده، 
سعی می کنیم این ارتباط را افزایش دهیم و به طور 
حتم در مبارزه با فساد و رانت خواری باید از ظرفیت 
مقام  فرمایشات  برابر  و  کنیم  استفاده  مردم  آحاد 
آن  و  این  مالحظه  عدالت  اجرای  در  والیت  عظمای 

را نمی کنیم.
مصمم  امر  این  در  قضایی  دستگاه  افزود:  وی 
شده  انجام  برخوردهای  و  اقدامات  گزارش  و  است 
می کنیم  اطالع رسانی  آنان  به  مستمر  طور  به  نیز  را 
پردیسبان  ایرانیان،  اعتماد  پرونده های  آن  نمونه  که 
و انشاا... به زودی رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز 
اقتصادی کالن  جرایم  به  رسیدگی  ویژه  دادگاه   در 

 است.

دادستان مشهد: 

 واگذاری ها در آبادگران و توس گستر تضییع حقوق مردم است
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سرمربی خراسانی تیم فوتسال 
زیر 20 سال کشورمان تأکید کرد 
ایستگاهی،  بخش  سه  در  تیمش 
نرسیده  او  مدنظر  نقطه  به  هنوز  دفاعی  بخش  و  آنتی پرس 
است.حمید شاندیزی درباره اردوی حال حاضر تیم فوتسال 
زیر 20 سال کشورمان در شهر ارومیه اظهار داشت: در حال 
برگزاری اردوی خوبی هستیم و درخواست کادرفنی از مدیر 
تیم و کمیته فوتسال برگزاری اردویی خارج از مرکز ملی فوتبال 
بود تا با این تغییر شرایط، حال و هوای بازیکنان کمی تغییر 

کند و به روند رو به رشد بازیکنان از ُبعد روانی هم کمک شود.
وی ادامه داد: تمرینات خوب و منظمی را در سه روز گذشته 
پشت سر گذاشتیم و بازیکنان هم با اشتیاق کامل در حال 
اجرای دستورات ما هستند.سرمربی تیم فوتسال زیر 20 سال 
ارومیه  شهرداری  تیم  مقابل  تیم  این  بازی  درباره  کشورمان 

وقت 20  سه  در  که  بود  غیررسمی  و  تدارکاتی  بازی  گفت: 
دقیقه ای غیرمفید برگزار کردیم تا در پی آن شرایط بازیکنان را 
بررسی کنیم. به همین دلیل از تمامی بازیکنان حاضر در اردو، 
به غیر از علی اکرمی و مهدی دهقان نژاد که دارای مصدومیت 

هستند، در این بازی استفاده کردیم.
زیر 20 سال  فوتسال  تیم ملی  آتی  برنامه های  درباره  وی 
تصریح کرد: چهار اردوی دیگر در پیش داریم که به صورت 
هفتگی برگزار خواهند شد و برنامه فنی مشخصی برای آن 
داریم. در سه بخش فنی شامل بخش ایستگاهی، آنتی پرس و 
بخش دفاعی هنوز به نقطه مدنظرمان نرسیدیم که باید در سه 
اردوی بعدی تمرکز بیشتری روی این سه بخش داشته باشیم. 
همچنین در اردوی آخر هم مروری بر تمام موارد فنی تمرین 
شده در این یک ماه را به اجرا خواهیم گذاشت تا با آمادگی 

بسیار خوب و با امید به کسب قهرمانی راهی تبریز شویم.

سرپرست خراسانی فدراسیون 
والیبال گفت: والیبال با حضور من 
آرامش بیشتری پیدا کرد و اگر خواست 

جامعه والیبال باشد در انتخابات شرکت می کنم.
جمع  در  والیبال  فدراسیون  سرپرست  داوری،  افشین 
داشت:  اظهار  المپیک  ملی  کمیته  در  حاضر  خبرنگاران 
اگر جزو 5 تیم برتر مسابقات لیگ ملت های والیبال باشیم 
شرایط حضور در آمریکا را به این دلیل که قرار است فینال در 
این کشور برگزار شود، فراهم می کنیم. در دو بار گذشته که 
بچه ها در آمریکا حضور داشتند، کشور میزبان شرایط خوبی 
برای بازیکنان ما رقم نزده بودند. برخی بازیکنان دو، سه بار 
ویزای آمریکا را گرفته اند.درخواست ویزا را انجام داده ایم و 
ما هم به آمریکا برای سفر به ایران کمک کردیم و درخواست 
همان کمک را داریم. اگر برای صدور ویزا به دوبی برویم 600 

میلیون تومان هزینه دارد.وی افزود: سری قبل به بخشی 
از بازیکنان ویزا ندادند. فدراسیون والیبال آمریکا عالقه مند 
البته نوبت ما در دوبی محفوظ است.  به همکاری است . 
بچه های ما آمادگی خوبی دارند و نسبت به گذشته در شرایط 
مطلوب تری هستند. امیدواریم نتیجه خوبی بگیریم. البته 
المپیک را در پیش داریم و کسب سهمیه اولویت ما است. 

امیدواریم لیگ ملت ها را با قدرت شروع کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که سرپرست های فدراسیون ها 
نمی توانند در انتخابات فدراسیون ها حضور داشته باشند، 
گفت: من نباید به جامعه ای تحمیل شوم. والیبال با حضور 
من آرامش بیشتری پیدا کرد و کارها پیشرفت خوبی داشت. 
جامعه  خواست  اگر  و  کرده  ایجاد  را  مناسبی  شرایط  این 
والیبال باشد در انتخابات شرکت می کنم و قوانین و مقررات  

را اجرا می کنم.

تیم  اسبق  خراسانی  سرمربی 
ملی و پیشکسوت باسابقه فوتبال 
ایران معتقد است با اتخاذ تصمیمات 
و انتخاب های درست می توان شاهد بهبود شرایط تیم های 

ملی فوتبال بزرگساالن و امید بود.
حشمت مهاجرانی در خصوص انتخاب سرمربی جدید 
با تجربه در  به یک مربی  ایران گفت: ما  تیم ملی فوتبال 
سطح ملی و شناخته شده در عرصه بین المللی نیاز داریم 
که بتواند یک تیم جدید و نسل تازه به فوتبال ملی ایران 

معرفی کند.
سرمربی اسبق تیم ملی اضافه کرد: متأسفانه کی روش 
بالیی بر سر فوتبال ما آورد که آثارش باقی مانده است. با این 
وجود تجربه آقای تاج و مسئوالن فدراسیون فوتبال را باالتر 
برد به طوری که قطعًا در انتخاب سرمربی جدید به مسائل 

فدراسیون  رئیس  ندارم  شک  و  می کنند  دقت  گوناگون 
بهترین تصمیم را می گیرد.

وی ادامه داد: ما باید به دنبال یک مربی پرتالش باشیم 
که توان مهندسی کردن و ساخت یک تیم قدرتمند و جدید 
را داشته باشد. مربی که سابقه او نشانگر این خصوصیت 
باشد. وقتی با هزینه زیاد مربی خارجی می اوریم باید امیدوار 

باشیم که این مربی از خودش میراث خوبی به جا بگذارد.
سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: 
آقای کی روش می توانست حداقل چند مربی ایرانی در کنار 
خودش داشته باشد تا امروز صاحب تجربه شوند، امیدوارم 
این بار در کنار سرمربی جدید مربیان ایرانی خوبی مورد 
استفاده قرار گیرند. البته مارکار آقاجانیان هم در کنار کی 
روش آموزش دید و قطعًا حاال دانش و تجربه خوبی دارد اما 

نیاز هست مربیان بیشتری این فرصت را پیدا کنند.

شک ندارم رئیس فدراسیون بهترین تصمیم را می گیردوالیبال با حضور من آرامش پیدا کردبرای قهرمانی در تبریز برنامه داریم

این روزها پیست تارتان ورزشگاه پیر تختی مشهد میزبان 
تمرین قهرمانان دوی استقامت، ماراتن و صحرانوردی آسیا 
و استان زیر نظر مهماندوست مربی جوان و قهرمان اسبق 
دوومیدانی کشور است که خود را برای حضور در مسابقات 
داخلی و برون مرزی آماده می کنند. به سراغ این مربی 
دوومیدانی استان رفتیم که در ادامه صحبت های وی را 

می خوانید.
با ورود شورای شهر و شهرداری در حمایت  این روزها 
و  ورزشکاران  از  حمایت  در  مان  توقع  قهرمانی  ورزش  از 
ورزش قهرمانی باال رفته است انتظار داریم هر جا سخنی 
شورای  شود  می  احساس  ورزش  در  کمبود  و  مشکل  از 
ورزش   داد  به  و  بزند  باال  همت  آستین  شهرداری  و  شهر 
قهرمانی برسد. مهم نیست که دوومیدانی پیست ندارد، 
محل تمرین مناسب ندارد، احترام و عزت ندارد و بچه های 
عالقه مند به این رشته مورد توجه مدیران هیات خود قرار 
نمی گیرند و هیچ کسی حاضر نیست سری به محل تمرین 

این ورزشکاران بزند و نیازهای آنان را حس کند.
   پهلوانزندهراعشقاست

وقت  هر  است،  عشق  را  زنده  پهلوان  کردید  فراموش 
عکس  تا  کنید  خبر  را  ما  کردید  کسب  قهرمانی  مدال 
یادگاری بگیریم و هر زمان مانند امثال تفتیان در زمین ها 
و تپه های دیار خود بدون مربی و با شرایط نامناسب تمرین 
و  زدیم  به شما  وقت شاید سری  آن  آوردید  مقام  و  کردید 

احوالتان را جویا شدیم.
ورزشگاه پیر تختی این روزها میزبان دوندگان خراسان 
پرچم  کشوری  میادین  در  حضور  برای  تا  است  رضوی 
خراسان رضوی را به اهتزاز در آورند اما همیشه مشکالت 
و کمبودها از جمله نداشتن زمین اختصاصی برای تمرین 
و آمادگی گریبان هیات های ورزشی را گرفته است و با این 
تنگاتنگ  رقابتی  ورزش  عرصه  در  داریم  تصمیم  نواقص 
استان های متمول در رشته های ورزشی داشته  با سایر 
ها  موفقیت  از  و  بنشینیم  میز  پشت  که  مادامی  باشیم 
داستان های بلند بسازیم و به تاریخ گذشته بسنده کنیم نه 
تنها از میوه ورزش قهرمانی استان نمی توان بهره برد بلکه 
از پوست افتخارات قهرمانی  هم چیزی باقی نخواهد ماند. 

   دوومیدانینانوآبنداره!
سال  چند  طی  خراسان  آور  مدال  های  رشته  از  یکی 
گذشته دوومیدانی بود رشته ای که به عنوان مادر ورزش ها 
شناخته می شود و این روزها مورد بی مهری مسئوالن وقت 
و دست اندرکاران قرار گرفته است سری به محل تمرین این 
دوندگان  اختیار  در  تارتان  پیست  ظاهرا  زدیم  ورزشکاران 

قرار داشت پیستی که به زمین خاکی بیشتر شبیه است 
و فوتبالیست های اطراف زمین که گاها از کنار دوندگان 
در حال تمرین با کفش های استوک دار عبور می کنند و 
نیش خندی هم بر لب دارند و بچه های دونده را به فوتبال 
ترغیب می کنند و به طعنه می گویند دوومیدانی نان و آب 
نداره بیایید با ما تمرین کنید شاید قدرتان را بیشتر بدانند 
نیست  ماجرا  همه  این  و  شوند  قائل  تسهیالتی  برایتان  و 
اندوه و غم برچهره نوجوانان و مربیان دوومیدانی استان 

سایه افکنده است.
   دوومیدانیپیکربیجاناست

مهماندوست قهرمان اسبق دوومیدانی استان و کشور 
را  استقامت  دوندگان جوان دوی  تمرینات  اکنون  که هم 
زیر نظر دارد درباره پیبست تارتان ورزشگاه تختی مشهد 
و امکانات تمرین گفت: دوومیدانی پیکر نیمه جانی است  
که جایگاه مناسبی ندارد فقط تاریخچه و نامش را یدک می 

کشد.  
و  ها  کاستی  باره  در  استقامت  دوومیدانی  مربی  این 
تمرین  زمین  کرد:  اظهار  استان  دوومیدانی  مشکالت 
کنار  در  اند،  شده  انگیزه  بی  ها  بچه  و  نداریم  مناسب 
بازیکنان  از  بارها  و  کنیم  تمرین  مجبوریم  ها  فوتبالیست 
پیست  حاشیه  در  دهند  اجازه  کردیم  خواهش  فوتبال 
تمرین کنیم و در مواردی هم شاهد برخورد بازیکنان فوتبال 
و ورزشکاران دوومیدانی بودم و مجبور به عذرخواهی شدیم 
واقع  در  ما  و  اجاره داده شده است  ورزشگاه  زمین  چون 

مستاجر هستیم.
وی ادامه داد: استعدادیابی در دوومیدانی مرده است 
و هیچ فردی از هیات پی گیر مشکالت و نابسامانی های 

ما نیست.
   خصوصیسازیبالیجانورزششدهاست

مهماندوست به قدمت و اهمیت دوومیدانی در استان 
اشاره کرد و افزود: بیش از 75 سال است که دوومیدانی 
سابقه دارد. حداقل در گذشته و در زمان تمرین دوندگان 
پیست به صورت اختصاصی در اختیار آنان قرار می گرفت 
را  به همراه دوندگان  و تیمی حق تمرین  و هیچ ورزشکار 
نداشت. میلیون ها ریال هزینه از جیب بیت المال برای 
سازی  خصوصی  اما  شد  انجام  پیست  مرمت  و  بازسازی 
فردی  هیچ  که  طوری  به  است  شده  ورزش  جان  بالی 
حاضر به حفظ و سالم سازی ورزشگاه نیست؛ همه چیز 
ر  ورزشگاه  ظرفیت  می خواهند  فقط  درآمدزایی،  شده 
ا بکشند و پول درآورند، توجه ای به چگونگی استفاده و 
حفظ و نگه داری پیست تارتان ندارند، مسئوالن وقت هم 
حاضر به کنترل اوضاع نیستند شاید چون تمایل به هزینه 

کردن ندارند. 
بود  سالم تر  پیست  گذشته  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
االن تمام گوشه و کنار پیست ویران و خراب شده است و 

فوتبالیست ها با کفش های استوک دار روی این پیست 
می دوند و تمرین می کنند. خطوط 5-4 نیاز به ترمیم دارد 
و اگر همینطور پیش رود پیست تبدیل به زمین خاکی می 

شود.
مهماندوست اضافه کرد: امروز قهرمانان دوصحرانوردی  
از  نفر   15 از  بیش  و  صفری  فرجی،  همچون  ماراتن  و 
و  صدیقی  سنجری،  جمله  از  رضوی  خراسان  قهرمانان 
ابراهیمی با ما تمرین می کنند. اگر نیم نگاهی از سوی 
صورت  قهرمانان  این  به  مالی  حامیان  و  هیات  مسئوالن 
المللی  بین  مسابقات  در  بلکه  کشور  در  تنها  نه  گیرد. 
حرف ها برای گفتن خواهند داشت. اشک این بچه ها در 
به  نیستند  ورزشکاران حاضر  از همین  برخی  است  آمده 
نام خراسان رضوی در مسابقات شرکت کنند و معموال به 
نام سایر استان ها در رقابت های کشور شرکت می کنند و 
صاحب عنوان نیز هستند. وی در باره جایگاه ورزشکاران 
این  با  هم  دونده  بانوان  داشت:  بیان  بانوان  دوومیدانی 
وضعیت اسف بار دسته و پنجه نرم می کنند اغلب دوندگان 
با پیراهن دیگر استان ها در رقابت ها شرکت می کنند و 
صاحب عنوان نیز هستند ،خانم حبیبی در همین زمین 

تمرین می کند.
   اشکدوومیدانیکاراندرپیستتختی

مهماندوست تصریح کرد: بارها در مسابقات قهرمانی 
ورزشکاران ما شکست خورده اند و با توجه به شناختی که 
از آنان دارم گریه و اشک نریختند بلکه تالش و همتشان 
این  اما وقتی در  اند  افزایش داده  برای سایر رقابت ها  را 
تمرین  اززمین  گریه  با  پایان  در  کنند  می  تمرین  پیست 

خارج می شوند.
قهرمان اسبق دوومیدانی استان ادامه داد: قهرمانان 
ما با لباس سایر استان ها در سطح کشور رقابت می کنند 
با آنان صحبت می کنم می گویند اگر  باره  وقتی در این 
یک پیست استاندارد و سالم داشتیم و مسئوالن برای ما 
جایگاهی قائل می شدند هیچ گاه حاضر به پوشیدن لباس 

استانی غیر از زادگاهمان نبودیم.
پیست  گفت:  تمرینی  های  پیسیت  سایر  باره  در  وی 
طرقبه تبدیل به زمین خاکی شده و قابل تمرین نیست، 
هوای  این  در  و  است  سالن  داخل  باغبانباشی  پیست 
15خرداد  پیست  فرساست،  طاقت  کردن  تمرین  گرم 
پیست  نیست،  ها  پیست  سایر  از  بهتر  وضعیتش  هم 
شود  افتتاح  گذشته  سال  بود  قرار  آباد(  صابری)قاسم 
پیست  نهایت  در  و  نیست  آن  افتتاح  از  خبری  هنوز  اما 
دوومیدانی آستان قدس تنها پیست بین المللی و مناسب 
با استانداردهای روز دنیاست که اجازه تمرین به ما نمی 
دهند. به ناچار با همین وضعیت مجبوریم در پیست تختی 

تمرین کنیم.
مهماندوست تصریح کرد: دوندگان سرعت 100متر و 

200متر امکان تمرین در این پیست برایشان مهیا نیست، 
خطوط این مسیرها خراب است و احتمال آسیب دیدگی 

برای ورزشکاران وجود دارد.
وی در ادامه در باره یکی دیگر از مشکالت زمان تمرین 
تمرین  حال  در  ها  بچه  که  زمانی  کرد:  اظهار  دوندگان 
هستند کنایه ها و تمسخرهای فوتبالیست ها را باید تحمل 
اگر  و  هستیم  فوتبال  بازیکنان  انتقاد  مورد  همیشه  کنند 
برخوردی بوجود بیاید به ورزشکاران ما می گویند همین 
این  و  باشید  را شاکر  تمرین کنید خدا  اجازه داده ایم  که 
نتیجه همت و تالش مسئوالن هیات است که این روزها 

درگیر کسب کرسی فدراسیون نیز هستند.
   درخواستازمسئوالنورزشیاستان

مهماندوست یادآور شد: از مسئوالن هیات و مدیر کل 
ورزش و جوانان استان توقع زیادی نداریم .لطفا به وضعیت 
ما رسیدگی کنید، اجازه دهید یک روز خاص و ویژه د راین 
مجموعه بدون مزاحمت ورزشکاران دیگر تمرین کنیم ،یک 
انجام  را  ای  حرفه  تمرینات  بتوانیم  که  استاندارد  پیست 
دهیم آمار ورزشکاران دونده استان انگشت شمار هستند. 
15نفر هم اکنون به صورت حرفه ای در دوومیدانی تمرین 
رشته  سایر  سمت  به  ما  جوان  ورزشکاران  اکثر  کنند  می 
های ورزشی گرایش پیدا کرده اند و استعداد یابی نیز در 
حد صفر است وقتی عالقه مندان امکانات و وضعیت ما را 
مشاهده می کنند حاضر نیستند این رشته ورزشی را دنبال 

کنند و انگیزه ای برای انتخاب ندارند. این رشته ورزشی که 
روزگاری تحت عنوان مادر ورزش ها شناخته می شد فقط 

نام آن باقی مانده است. 
   بسترمناسببرایقهرمانیفراهمشود

از پیشکسوتان دوومیدانی کشور  حسن شفیعی یکی 
که از نزدیک شاهد تمرین جوانان عالقه مند به دوومیدانی 
است، می گوید: درست است که درگذشته محل تمرین 
و زمین های مناسب برای تمرین نداشتیم و خود جوش 
ساعت ها در خیابان ها و حتی تا محل کار به صورت دو 
می رفتیم و بدون توقع باعشق و عالقه تمرین می کردیم 
و افتخارات زیادی هم برای استان کسب کردیم اما امروز با 
پیشرفت علوم و تکنولوژی تنها عشق و عالقه کافی نیست و 
باید بستر مناسب برای قهرمانی فراهم شود. تغذیه مناسب 
و تجهیزات الزمه قهرمانی است نباید انتظار داشته باشیم 
همانند گذشته با ابتدایی ترین وسایل و تجهیزات به سمت 
مربیان  نظر  زیر  ها  سال  که  برویم  ورزشکارانی  با  رقابت 

مجرب، با دانش و پارامترهای علمی پیش رفته اند. 
دوومیدانی  تارتان  پیست  وضعیت  کرد:  اضافه  وی 
تختی مشهد اسفبار است، وقتی شاهد تمرین این بچه ها 
در این پیست بودم اشک بر چشمانم حلقه زد و گذشته در 
مقابل دیدگانم رژه رفت. به یاد آوردم که بیش از 30سال 
حتی  و  استان  دوندگان  همراه  مکان  همین  در  پیش 
بازیکنان ابومسلم تمرین کردم واغلب ورزشکاران برایشان 

یک آروز تلقی می گردید که یک روز را در این پیست تمرین 
پیست  این  در  که  را  روزی  خاطراتم   دفترچه  در  کنند. 
تمرین کردم  وبه آرزویم دست یافتم ثبت کرده ام و فراموش 
نخواهم کرد. تا صبح نخوابیدم اما امروز از آن پیست فقط 
زمین خاکی آن به یادگار باقی مانده است و جوانانی که 
اطراف آن با عالقه تمرین می کنند و هر آن احتمال سقوط 
بر روی زمین خاکی  و آسیب دیدگی برایشان هست چه 

کسی پاسخگوست؟ 
   گناهاینورزشکارانچیست؟

وی ادامه داد: برای این وضعیت پیست باید گریست و 
اشک ریخت آخر مگر دوومیدانی متولی ندارد که باید این 
بچه ها با خون و دل عالقه خود را نشان دهند .گناهکار 
هستند که دوومیدانی را انتخاب کرده اند؟ این چه وضعی 
آن،  زمان  نه  و  است  دوومیدانی  مناسب  زمین  نه  است 
خانواده ها به همراه فرزندان فوتبالیست خود اطراف زمین 
سرگردان هستد و بچه های دوومیدانی هنگام تمرین باید 
مواظب باشند با بازیکنان فوتبال و همراهان آنان برخورد 

نکنند و این یعنی برهم زدن تمرکز هنگام تمرین است. 
شفیعی خواستار توجه بیشتر مسئوالن هیات استان به 
این قهرمانان، ورزشکاران و عالقه مندان به دوومیدانی  شد 
و گفت: امیدوارم مسئوالن ورزش استان برای مداوای زخم 
های دوومیدانی استان همت کنند و این ورزش مدال آور 

استان و کشور را زیر چتر حمایت خود قرار دهند.

اشکی برای پیست تارتان ورزشگاه تختی مشهد؛

پیستی که به زمین خاکی بیشتر شبیه است!

استاد  سالن  در  رمضان  جام  جودو  های  رقابت 
برگزاری  حال  در  مشهد  گلشهر  مجموعه  دهقان 

است.
رقابت های جودو جام رمضان از پنج شنبه 19 

دهقان  استاد  سالن  در  شده  آغاز  ماه  اردیبهشت 
مجموعه گلشهر مشهد در حال برگزاری است .

در این دوره از رقابت ها در طول ماه رمضان در رده 
های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگ ساالن پیگیری 

خواهد شد.مسابقات کاتای جودو جام رمضان نیز 
در 2 فرم ناگه نوکاتا و کاتامه نو کاتا برگزار می شود.
گفتنی است؛ مسابقات فینال تمامی رده های سنی 

و مراسم اختتامیه 9خردادماه اجرا خواهد شد.

ازشروع  تربت جام  ورزش وجوانان  اداره  رئیس 
مسابقات والیبال جام رمضان ویژه بانوان خبرداد.

محسن سپهری با اعالم این خبر گفت: مسابقات 
والیبال جام رمضان ویژه بانوان با حضور 10 تیم در 
درمحل  و  نونهاالن  رده  در  تیم  و 6  بزرگساالن  رده 

افزود:  شد.وی  آغاز  کوثر  بانوان  ورزشی  سالن 
ازسطح  هایی  تیم  حضور  با  بزرگساالن  مسابقات 
جدول  در  و  1گروه  در  و  تابعه  های  بخش  و  شهر 
دوحذفی و به صورت دو گیم از سه گیم برگزار می 
به  مسابقات  نیز  نونهاالن  رده  در  همچنین  گردد، 

صورت دوره ای برگزار می شود.رئیس اداره ورزش 
امسال  خوشبختانه  کرد:  بیان  جام  تربت  وجوانان 
استقبال خوبی از این مسابقات به عمل آمدو برگزاری 
مسابقاتی از این دست سبب پیشرفت و بهبود والیبال 

شهرستان در بخش بانوان خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور از برگزاری 
مسابقات فوتسال جام رمضان گرامیداشت مرحوم 
فوتبال  هیئت  اسبق  ریاست  رئیسی  سعید  حاج 

نیشابور با حضور 33 تیم خبر داد.

رضا ترشیزیان با اعالم این خبر گفت: مسابقات 
حاج  مرحوم  گرامیداشت  رمضان  جام  فوتسال 
سعید رئیسی ریاست اسبق هیات فوتبال نیشابور 
از چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه مصادف با سومین 

شب ماه مبارک رمضان در محل مجموعه ورزشی 
انقالب نیشابور آغاز شد. وی افزود: در این دوره از 
رقابت ها33 تیم در قالب 7 گروه 4 تیمی و 1 گروه 

پنج تیمی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

اخبار
سال هاست که بازی های رسمی و حتی دوستانه 
تیم ملی در تهران برگزار می شود و تماشاگران سایر 
شهرهای ایران از دیدن بازی های تیم ملی محروم 
بازی  نخستین  فدراسیون  اعــالم  طبق  شدند. 
آزادی  ورزشگاه  در   98 سال  در  ملی  تیم  دوستانه 

برگزار خواهد شد.
تا چندی قبل بهانه نبود زمین و ورزشگاه مناسب 
از  اما  بود  و منطقی  قبول  قابل  تهران  از  در خارج 
چندین سال قبل و با ساخت، تجهیز و کامل شدن 
چندین ورزشگاه از جمله نقش جهان و فوالدشهر 
فوالد  شهدای  مشهد،  )ع(  رضا  امــام  اصفهان، 
پتانسیل  تبریز  )ره(  امام  یادگار  حتی  و  خوزستان 
بین المللی  بازی های  برگزاری  برای  خوبی  بسیار 

فراهم شده است.
دارای   AFC اعــالم  طبق  کــه  ــاه  ــگ ورزش ــن  ای
استانداردهای الزم برای برگزاری بازی های رسمی 
نظیر  مختلف  آزمایش های  از  تاکنون  و  هستند 
برگزاری بازی های لیگ قهرمانان آسیا و بازی های 
مهم لیگ برتر سربلند بیرون آمدند، در انتظار حضور 

ستاره ها و ملی پوشان فوتبال ایران هستند.
شده،  تجهیز  و  مــدرن  ورزشگاه های  کنار  در 
هواداران خارج از تهران شور و اشتیاقی بسیار زیادی 
برای تماشای بازی های تیم ملی و دیدن ستاره های 
سردار  جهانبخش،  علیرضا  قبیل  از  محبوبشان 
ــزت ا...ی، کریم  آزمــون، سامان قــدوس، سعید ع
انصاری فرد و … دارند و مطمئنًا بازی های دوستانه 

می تواند هزاران تماشاگر را به ورزشگاه بکشاند.
در سوی مقابل، کمتر کسی به یاد دارد که برای 
به  نفر  هزار   ۱0 از  بیش  ملی  تیم  دوستانه  بازی 
ورزشگاه آزادی رفته باشند و در این سال ها به جز 

تکمیل  آزادی  ورزشگاه  ظرفیت  مهم،  بازی های 
که  جدید  ورزشگاه های  این،  جز  به  است.  نشده 
دارای گنجایش های مناسب نظیر 30 تا 50 هزار نفر 

هستند، فضای بهتری نسبت به آزادی دارند.
وجود امکانات حمل و نقلی و اقامتی مناسب نظیر 
فرودگاه و هتل در شهرهای یاد شده، مهر تأییدی 
هر  در  ملی  تیم  بازی های  برگزاری  برای  دیگری 

شهری به جز تهران است.
به جز اینکه هواداران خارج از پایتخت از نعمت 
تماشای بازی های تیم ملی بهره مند خواهند شد، 
تیم ملی قادر است خودش را برای بازی در هر آب 
و هوایی آماده کند؛ همانطور که خوزستان به دلیل 
داشتن آب و هوای گرم، مشهد به جهت داشتن آب 
و هوای معتدل و متمایل به سرد و خشک، تبریز با 
داشتن تابستان های گرم و خشک و زمستان های 
سرد و اصفهان به جهت داشتن آب و هوای معتدل 
و خشک می تواند تجربیات مختلفی برای بازیکنان 

تیم ملی در ایران داشته باشد.
بازی های  در  ملی  تیم  اینکه  گرفتن  نظر  در  با 
عربی  کشورهای  با  دیدارهایش  می تواند  رسمی 
که دارای اقلیم بیابانی و گرم هستند، در شهرهای 

مشهد و تبریز برگزار کند و مقابل کشورهای سردسیر 
و  بــرود  میدان  به  خوزستان  در  ازبکستان  مانند 
بیشترین بهره برداری را داشته باشد؛ همانطور که 
تیم  برابر  در  چین  و  کره جنوبی  مانند  کشورهایی 
ملی بازی های خود را به جای پایتخت، در شهرهای 
شرجی برگزار می کنند که بیشترین فشار به تیم ملی 
ایران وارد شود.از سوی دیگر کشورهای مختلف از 
را  خود  دوستانه  و  رسمی  بازی های  اسپانیا  جمله 
در ورزشگاه ها و شهرهای مختلف از قبیل نیوکمپ 
بارسلونا، سانچس پیسخوان سویا، سانتیاگو برنابئو 
و سن  والنسیا  مادرید، مستایا  متروپولیتانو  واندا  و 

مامس بیلبائو به میدان می رود.
در صورتی که این اتفاق هم در ایران اجرا شود، 
مورد استقبال هواداران قرار می گیرد و تیم ملی هم 
در شرایط گوناگون از قبیل بلیت فروشی و داشتن 
شد.  خواهد  مند  بهره  تماشاگران  از  زیادی  تعداد 
فرصت  جاری،  سال  ماه  خرداد  در  سوریه  با  بازی 
از  غیر  شهرهایی  میزبانی  بــرای  مناسبی  بسیار 
این  در  و  ماه  خرداد  در  تماشاگران  تا  است  تهران 
دیدار دوستانه از تیم ملی استقبال مناسبی را به جا 

بیاورند.

دارد را  ملی  بازی های  میزبانی  پتانسیل  مشهد  میدانخبر

برگزاری مسابقات جودو جام رمضان در مشهد

آغاز مسابقات والیبال بانوان در تربت جام

رقابت فوتسالی ها در جام رمضان نیشابور

رضوی  خراسان  ورزشی  پزشکی  هیئت  رئیس 
از  استان  این  شده  بیمه  ورزشکاران  تعداد  گفت: 
ابتدای سال تا کنون نسبت به مدت مشابه پارسال 

حدود چهار برابر افزایش یافته است.
ابتدای سال  از  سید رضا گلدوزیان اظهار کرد: 
تحت  استان  در  ورزشکار  و 724  هزار  کنون 17  تا 

پوشش خدمات بیمه ورزشی قرار گرفته اند که 11 
هزار و 106 نفر از این تعداد مرد و بقیه زن هستند.

وی اضافه کرد: این رقم در مدت مشابه پارسال 
سامانه  شدن  فعال  که  بود  نفر   218 و  هزار  چهار 
آنالین فدارسیون پزشکی ورزشی و پیگیری بازرسی 
افزایش  این  در  نقش مهی  ورزشی  باشگاه های  از 

داشته است.رئیس هیئت پزشکی ورزشی خراسان 
از  بازرسی  ماه  اردیبهشت  ابتدای  از  رضوی گفت: 
باشگاه های ورزشی در شهرستانها و شهرهای استان 
خراسان رضوی آغاز شده است و در هر شهری دو 
ناظر زن و مرد کار بازرسی از باشگاه های ورزشی را 

عهده دارند.

افزایش چشمگیر ورزشکاران بیمه شده در خراسان رضوی
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 سفیر انگلیس در تهران به چه کسانی افطاری داد؟
در  پستی  انتشار  با  تهران،  در  انگلیس  سفیر  ماکر  راب 
از برگزاری یک مراسم افطاری داد و نوشت:  توئیترش خبر 
باعث افتخار بود که میزبان تعدادی از همکاران دولت، بخش 
سفارت  در  افطار  صرف  برای  دیپلمات ها  دیگر  و  خصوصی 
بودیم. بیش از 3 میلیون مسلمان در بریتانیا زندگی می کنند 
و بسیاری از سفارت های بریتانیا در دنیا مراسم افطار در طی 
ماه رمضان برپا می دارندهرچند همیشه جای سؤال داشته 
است که چرا اینگونه مهمانی های سفارت های خارجی کامالً 
اما کاش  برگزار می شود،  بدون حضور رسانه ها  و  خصوصی 
افتخارآمیز  افطاری شان  سفره  انگلیس  سفیر  زعم  به  اگر 
بوده، الاقل به احترام ملت ایران تصاویر مهمانان شان را نیز 
منتشر می کردند تا مردم بدانند که چه کسانی سفیر انگلیس 

را مفتخر کرده اند! /کیهان
 

 ادعای عجیب و نفرت انگیز ترامپ درباره کیم 
جونگ اون!

دونالد ترامپ مدعی شده که کیم جونگ اون، رهبر کره 
شمالی پس از کشتن جانگ سونگ تائک، شوهر عمه اش، 
سر وی را به دیگران، نشان داده است. به نوشته روزنامه دیلی 
میل، رسانه های رسمی کره شمالی در 2013 گزارش دادند 
این گمان  و  اعدام شده  که شوهر عمه رهبری کره شمالی 

می رود که وی توسط جوخه آتش کشته شده باشد. /ایسنا
 

 افشای محتوای نامه جدید آمریکا به ایران
آمریکا  درخواست  دومین  ایران  که  می گویند  آگاه  منابع 
برای آزادی یک مجرم امنیتی به عنوان پیش شرط مذاکرات 
تبادل زندانیان را رد کرده است. بعد از اعالم آمادگی »محمد 
ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر  ظریف«  جواد 
خواستار  کشور  این  متحده،  ایاالت  با  زندانی  تبادل  درباره 
شد.  ایران  در  زندانی  و  امنیتی  مجرم  نمازی«  »باقر  آزادی 
داد  گزارش  آگاه  منابع  از  نقل  به  ان«  ان.  »سی.  شبکه 
ُابراین«  »رابرت  زندانی،  تبادل  برای  ظریف  پیشنهاد  از  بعد 
ایران  به  نامه ای  نماینده دولت آمریکا در امور زندانیان طی 
خواستار آزادی نمازی به بهانه های پزشکی شد. در حالی که 
وزیر خارجه ایران از لزوم تبادل همزمان زندانی بین تهران و 
ُابراین در این نامه با لحنی  واشنگتن صحبت کرده بود، اما 
آنگاه  آزاد کند  را  ایران، نمازی  اگر  تحکم آمیز نوشته بود که 
ایاالت متحده حاضر خواهد شد که در موضوعات کنسولی 
این  بر  کند.  مذاکره  به  شروع  زندانیان  بالقوه  تبادل  شامل 
اساس، جمهوری اسالمی ایران نیز این درخواست آمریکا را 
رد کرده است. وزارت خارجه آمریکا هنوز به سوال سی. ان. 

ان درباره متن این نامه پاسخ نداده است.

  فالحت پیشه نقشه ترامپ برای برجام را افشا کرد
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در  تغییر  دنبال  به  ترامپ  این که  بیان  با  اسالمی  شورای 
تنش زدایی  آمریکا  جمهور  رییس  گفت:  است،  برجام 
شکل گیری  مانع  می خواهد  و  داده  قرار  کار  دستور  در  را 
ادبیات نظامی بین ایران و آمریکا شود، چون اساسا راهبرد 
نظامی برای مقابله با ایران ندارد. حشمت ا... فالحت پیشه 
ترامپ رییس  از رفتار های  ایسنا، در تحلیلی  با  در گفتگو 
تمایل  اعالم  تا  تحریم ها  تشدید  زمان  از  آمریکا  جمهور 
برای مذاکره با ایران و حتی دادن شماره تماس به سفارت 
آمریکایی ها  عمالً  که  است  آن  واقعیت  گفت:  سوئیس 
ابزار های تحریمی خود را علیه جمهوری اسالمی  آخرین 
ضرب االجلی  ترامپ  این  از  پیش  گرفته اند.  کار  به  ایران 
را تا 22 بهمن ماه مشخص کرد و حتی می گفت که تا آن 
زمان ایران پای میز مذاکره آمده و اعالم می کرد که ایران 
با شکست مواجه می شود که نتیجه نگرفت و سعی کرد که 
به تهدید های خود بدهد. رییس کمیسیون  قالب نظامی 
اسالمی  شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
لینکلن  آبراهام  هواپیمابر  ناو  اعزام  زمان  تا  داد:  ادامه 
آن  از  بعد  که  داشت  وجود  بولتون  و  ترامپ  بین  توافقی 
ترامپ سعی کرد تنش زدایی را در دستور قرار دهد و مانع 
شکل گیری ادبیات نظامی بین ایران و آمریکا شود، چون 
راهبرد  ندارد  ایران  با  مقابله  برای  نظامی  راهبرد  اساسًا 
فکر  و  است  اقتصادی  کارش  چون  بود،  تحریم  ترامپ 
می کرد با تحریم می تواند ایران را پای میز مذاکره بکشاند. 
چالش های  برای  ترامپ  این که  بیان  با  فالحت پیشه 
ترامپ  داد:  ادامه  ندارد،  نظامی  راهبرد  هم  کوچک تر 
ادبیات  شکل گیری  از  تحوالت  مدیریت  با  می کند  تالش 

نظامی در مناسبات ایران و آمریکا پرهیز کند.
 

 حکیمی پور: دوراهی »جنگ -مذاکره« واقعیت 
ندارد

دبیرکل حزب اراده مّلت با بیان اینکه دیپلماسی پویا است 
و اینطور نیست که دو راه بیشتر نداشته باشیم، تصریح کرد: 
اینکه ما در دو راهی جنگ یا مذاکره و صلح قرار داریم حرف 
درستی نیست و من این را قبول ندارم. احمد حکیمی پور در 
گفتگو با فارس درباره تصویرسازی برخی رسانه های داخلی 
مبنی بر قرار گرفتن در دو راهی جنگ و مذاکره گفت: شرایط 
دشمنان  ناجوانمردانه  فشار  تحت  که  است  طوری  کشور 
انسجام و وحدت  به فکر  باید  و در چینین شرایطی  هستیم 
و همدلی باشیم. وی با بیان اینکه مسئوالن و تصمیم گیران 
اصلی باید طوری تدبیر کنند که به نفع کشور باشد، اظهار 
داشت: آن ها در خط مقدم هستند و واقعیت ها را می بینند 

است  این  ما  وظیفه  گرفت.  خواهند  را  الزم  تصمیم های  و 
و  باشد  امیدوارکننده ای  و  آرام  فضای  فضا  کنیم  کمک  که 
التهاب ها کم باشد.حکیمی پور با بیان اینکه دیپلماسی پویا 
است و اینطور نیست که دو راه بیشتر نداشته باشیم، تصریح 
کرد: اینکه ما در دو راهی جنگ یا مذاکره و صلح قرار داریم 
حرف درستی نیست و من این را قبول ندارم. در دیپلماسی 

بی نهایت راه های مختلف وجود دارد.
 

 صوفی: آمریکا شرایط جنگ را ندارد
در  آمریکا  اینکه  بیان  با  اصالحات  پیشرو  حزب  دبیرکل 
شرایطی نیست که خود را درگیر جنگ مستقیم با ایران کند، 
گفت: ایران کشوری سرنوشت ساز در منطقه است و اینطور 

نیست که سرنوشت ایران تنها به خودش وابسته باشد.
 

 کوچ آیت ا... مکارم شیرازی از شبکه سه به شبکه 
قرآن

کرد:  اعالم  سیما  معارف  و  قرآن  شبکه  عمومی  روابط 
سلسله مباحث کارشناسی آیت ا... مکارم شیرازی با موضوع 
در  )ع(،  سجاد  امام  سجادیه  صحیفه  االخالق  مکارم  دعای 
شبکه  این  از   21:30 ساعت  در  و  رمضان  مبارک  ماه  ایام 
لحظات  در  متمادی،  سال های  طول  در  می شود.  پخش 
سوم  شبکه  از  شیرازی  مکارم  ا...  آیت  بیانات  افطار  از  پس 
سیما پخش می شد، اما بر خالف رویه معمول امسال خبری 
آیت  پیش  چندی  نیست.  سه  شبکه  در  آیتم  این  پخش  از 
برنامه های  برخی  در  شرکت  فتوایی  در  شیرازی  مکارم  ا... 
صداوسیما به ویژه برنده باش را حرام اعالم کرده بود/ ایسنا

 اگر مردم خودرو نخرند قیمت ها تا 20 درصد 
کاهش می یابد

محمدرضا منصوری اظهار کرد: با توجه به اینکه اقدامی 
مردم  نشده،  خودرو  بازار  به  دالالن  ورود  از  جلوگیری  برای 
برای  سختی  قوانین  می شد  کنند.  اقدام  خودشان  باید 
تعرفه های  می شد  مثالً  داد،  قرار  خودرو  فروش  و  خرید 
خودرو  فروش  یا  گرفت  نظر  در  خودرو  فروش  برای  باالیی 
ممنوع  سال  چند  تا  می خرند  صفر  خودرو  که  کسانی  برای 
شود تا مصرف کننده واقعی صاحب خودرو شود، ولی چون 
را  تقاضا  نخریدن  با  می توانند  مردم  نشده،  انجام  حرکتی 
کاهش دهند تا دالالنی که خودرو را می خرند و دپو می کنند 
نتوانند قیمت ها را افزایش دهند. این نماینده مجلس ادامه 
تا قیمت به  داد: مردم فعالً از خرید خودرو جلوگیری کنند 
صورت عاقالنه و معقول اصالح شود و عرضه و تقاضا متعادل 
کاهش درصد   20 تا  را  قیمت ها  می تواند  کار  این   شود. 

 دهد. / ایسنا

 شکایت ۴ وکیل از آیت ا... آملی الریجانی
آملی  آیت ا... صادق  از بخشنامه   چهار وکیل دادگستری 
امور  مرکز  خصوص  در  قضا  دستگاه  وقت  رییس  الریجانی 
مشاوران حقوقی قوه قضاییه شکایت کردند که این شکایت 
دادگاه های  رییس  به  رسیدگی  صالح  مرجع  تعیین  برای 

عمومی و انقالب تهران ارجاع شد. / ایرنا

 کاخ سفید به ایران شماره تلفن داد!
شبکه خبری سی ان ان گزارش داد، پس از آن که به تازگی 
کاخ  شد،  او  با  ایران  تماس  خواهان  آمریکا  رئیس جمهوری 
اختیار  در  را  تلفنی  و شماره  تماس گرفته  با سوئیس  سفید 
بگیرند.  تماس  ترامپ  با  بتوانند  ایرانی  مقامات  تا  گذاشته 
منبع  یک  از  نقل  به  را  خبر  این  سی ان ان  خبری  شبکه 
دیپلماتیک مطلع از این رویداد منتشر کرده است. این منبع 
ایران  اختیار  را در  این شماره  احتماالً  گفته است، سوئیس 
قرار نخواهد داد؛ مگر آن که ایرانی ها به طور مشخص در این 
زمینه درخواست کنند و تصور می شود، بسیار بعید است که 

آن ها چنین کاری کنند. / ایسنا

 هزینه ۱5 میلیون دالری برای واردات
 کاغذ سیگار

دخانیات  با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل  مسجدی  محمدرضا 
باال  دلیل  به  کشور  مکتوب  نشریات  که  حالی  گفت:  در 
 15 شدن  هزینه  هستند،  تعطیلی  به  رو  کاغذ  قیمت  رفتن 
کشور  به  سیگار  کاغذ  واردات  و  خرید  برای  دالر  میلیون 
الی سه  و یک  تا 14 درصد مردان  اشتباه است. حدود 12 
اما  آمار،  این  گفت:  می کنند،  مصرف  سیگار  زنان  درصد 
که  جایی  تا  است  کننده تر  مأیوس  بسیار  قلیان  مصرف  در 
حدود 45 درصد مردان و 35 درصد زنان از قلیان استفاده 
که  می شود  کننده تر  نگران  آنجایی  از  ارقام  این  می کنند. 
کاهش حال  در  دخانی  مواد  به  دسترسی  و  مصرف   سن 

 است/ ایسنا

 فتوا های رمضانی و عجیب داعش در ماه رمضان
به گزارش سومریه نیوز، فتوای اول داعش برای ماه مبارک 
و  جنگ  جریان  در  گروه  این  اعضای  افطار  لزوم  رمضان، 
درگیری است به ادعای اینکه روزه بدن را ضعیف می کند و در 
پی آن شخص روزه دار دچار خستگی و سستی می شود و از 
ادامه مبارزه در راه اعتقاداتش باز می ماند! فتوای دوم، منع 
خروج  تا  است  رمضان  ماه  روز های  در  زنان  درآمدن  بیرون 
آن ها از منزل منجر به فتنه میان مسلمانان نشود و هر کسی 
که قصد بیرون رفتن از منزل را دارد باید پس از نماز مغرب به 

همراه یکی از محارم خود بیرون برود! /ایرنا

 روزانه 100.000 آگهی اینترنتی فروش 
خودرو ثبت می شود

کسب وکار های  اتحادیه  سخنگوی  الفت نسب،  رضا 
دالالن  حذف  برای  جدیدی  برنامه ریزی  از  اینترنتی 
شیپور  دیوار،  همچون  دهنده  آگهی  سایت های  از 
هزار   100 تا   70 بین  روزانه  گفت:  و  داد  خبر  باما  و 
ثبت  باما  و  شیپور  دیوار،  پلتفورم  سه  در  خودرو  آگهی 
حذف  مدعی اند  برخی ها  آنکه  علی رغم  می شود. 
باعث  خودرو،  فروش  اینترنتی  آگهی های  از  قیمت 
کاهش قیمت در بازار شده، ولی بررسی های ما نتایج 
بعد  ما،  آمار های  اساس  بر  و  می دهد  نشان  را  دیگری 
از حذف قیمت ها تا یک روز پیش از بازگشت قیمت به 
در  خودرو  قیمت  افزایش  شاهد  اینترنتی،  آگهی های 

بازار بودیم. /تسنیم

 به بچه ها یاد داده ایم هر قر و قنبیله ای رقص 
نیست؟

تصویر  نوشت:درزکردن  یادداشتی  در  شرق  روزنامه 
مجازی  فضای  در  دبستانی  درس  کالس  دو  یکی، 
و  معلم  ورود  از  پیش  احتماال  و  کالس  سر  بچه ها  که 
خواننده  یک  نکره  صدای  با  همراه  مدرسه  حیاط  در 
خشم  کرده اند،  موزون  حرکات  به  اقدام  درپیتی 
خواستار  و  برانگیخته  را  مجلس  نمایندگان  از  یکی 
حتی  و  شده  آموزش وپرورش  وزیر  به  مجلس  تذکر 
اخراج  باید  مدارس  این  مدیران  که  کرده  صادر   حکم 

شوند. 
جای  به  می کنم  پیشنهاد  گرامی  نماینده  این   به 
گرایش  علل  ریشه یابی  به  دست،  این  از  برخورد هایی 
بروز  و  خود  معلمان  و  مربیان  با  لجبازی  به  بچه ها 
بپردازند.  ممکن  فرصت  هر  در  خود  درونی  تمایالت 
رقص ازجمله هنر هایی است که درفرهنگ عرفانی ما، 
به عنوان یکی از راه های بیان احساس و عواطف درونی، 
بسیار مورد احترام بوده است؛ اما آنچه در میهمانی ها و 
مجالس خصوصی دیده می شود، رقص نیست. مشتی 
حرکات بی معنا و ناموزون است، از جنس همین کاری 
غضب  و  خشم  باعث  و  کرده اند  مدرسه  در  بچه ها  که 
رقص های  کجا  و  کی  آن ها  آخر  شده.  محترم  نماینده 
محلی ایران را که سرشار از حس زندگی و زیبایی است، 
دیده اند که بدانند نباید با هر موسیقی سخیف و به قول 
قدیمی ها خالتوری خودشان را تکان دهند؟ رقص های 
و...  جنوبی  لری،  بلوچی،  آذری،  کردی،  خراسانی، 
کی از سیمای ما پخش شده که بچه ها بدانند هر قر و 
منبع:تابناک قنبیله ای رقص نیست.  
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