
 در راستای بهبود عملکرد:

 فرآیند ارسال سیتمی 
پرونده های کمیسیون 

ماده 5 اجرایی می شود
های  پرونده  ارسال  فرآیند  عملکرد  بهبود  راستای   در 
درخواست های تغییر کاربری و تراکم یا هر درخواست دیگر به 

کمیسیون ماده 5  به صورت سیستمی ارسال می شود....

شکاف به وجود آمده بین ترامپ با بولتون و پمپئو 
حاصل فراگیر شدن اصطالح )B Team( است

دستاوردهای دیپلماسی 
فعاِل ظریف

جزئیات خسارت سیل
 در کالت نادری

بازیکن تیم پدیده شهرخودرو:

صعود به آسیا 
حق مردم مشهد است

استاندار خراسان رضوی:

بخشی از مشکالت امروز 
اقتصادی، محصول نظام 

اداریست

گزارش ویژه 6

تحلیل روز 2

3

3

7

در این شماره می خوانیم

همه چیز 
بر گردن پهلوان

را  تبلیغات  دیپلم ردی هستم،  پهلوان: 
چنانچه  و  می دادیم  انجام  خودمان 
منع قانونی داشته برعهده من است، 
روزانه بالغ بر ۱۰۰۰ فقره چک صادر 

صورت  خالفی  چنانچه  می کردیم، 
گرفته به گردن من است.هفتمین جلسه 
پرونده  متهمان  اتهامات  به  رسیدگی 
رسیدگی  ویژه  دادگاه  در  پدیده  شرکت 

اقتصادی  نظام  در  اخاللگران  جرایم  به 
شکات،  از  جمعی  حضور  با  کشور، 
سهامداران، نمایندگان سازمان ها و ادارات 

اصحاب  متهمین،  مدافع  وکالی  دولتی، 
رسانه و مطبوعات و وکالی شکات به ریاست 
قاضی منصوری در مشهدبرگزار شد.پس از 
قرائت آیاتی چند از کالم الله مجید، قاضی 
خواستار  جلسه  رسمیت  اعالم  با  منصوری 
رعایت نظم و انضباط طبق مواد قانون آیین 
دادرسی کیفری شده و به متهمین متذکر 

محضر  در  خود  اظهارات  مراقب  شد 
تذکرات  ارائه  باشند.پس  دادگاه 
قاضی  دادگاه،  رییس  توسط  الزم 
عمومی  دادستان  از  منصوری 
رضوی  خراسان  مرکز  انقالب  و 
بیان  را  خود  مطالب  تا  خواست 

نماید....

 پهلوان: دیپلم ردی هستم، تبلیغات را خودمان انجام می دادیم
 و چنانچه منع قانونی داشته برعهده من است، روزانه بالغ بر ۱۰۰۰ فقره 

چک صادر می کردیم، چنانچه خالفی صورت گرفته به گردن من است

در صفحه 3 بخوانیددر صفحه 4 بخوانید

در صفحه  6  بخوانید

در صفحه 5بخوانید

کیوان ساکت

مافیای موسیقی 
شکل گرفته است

دوشنبه  30    اردیبهشت 1398 /0 14رمضان 1440 / سال سوم  
شماره 461 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 

عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

مـــــــرگ  تدریجی
گزارش صبح امروز از اختاللی آشنا؛
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تالشهای  برجام،  از  آمریکا  دولت  خروج  از  پس 
بسیاری برای افزایش فشار بر جمهوری اسالمی صورت 
برداری  بهره  شاید  ترامپ،  شخص  هدف  است.  گرفته 
و  مذاکره  انجام  و  مسئله  این  از  انتخاباتی  و  سیاسی 
به  دولتش  و  او  نام  به  که  باشد  ایران  با  جدیدی  توافق 
ها  دموکرات  دیپلماسی  دستاورد  اینکه  نه  برسد،  ثبت 
محسوب  کری«  »جان  و  اوباما«  »باراک  سرکردگی  به 
او در حال  رویکردی دیگری هم در دل دولت  اما  شود، 
مشاور  عنوان  به  بولتون«  »جان  انتخاب  است.  پیگیری 
امنیت ملی کاخ سفید و نزدیکی او به گروهک منافقین 
و همچنین برخی دشمنان منطقه ای جمهوری اسالمی 
هستند،  ایران  در  حکومت  تغییر  خواهان  شدت  به  که 
به  ترامپ  دولت  از  بخشی  که  کرد  تقویت  را  رویکرد  این 
آنها  هستند.  اسالمی  جمهوری  در  براندازی  دنبال 
نارضایتی های داخلی  افزایش  برای  اولیه  حتی در گام 
برنامه ریزی کردند و در صدد راه اندازی تابستان داغ در 
تهران و براندازی بودند که این طراحی آنها به سرانجام و 
افشای  با  امروز  که  افرادی  این حال  با  نرسید.  فرجامی 
طرح و برنامه شان علیه جمهوری اسالمی ایران از سوی 
  B. Team(،خارجه امور  وزیر  ظریف«  جواد  »محمد 
لقب  زاید(  بن  و  نتانیاهو  بنیامین  سلمان،  بن  بولتون، 
ناامید  ایران  علیه  ریزی  برنامه  از  همچنان  اند،  گرفته 

برای  اهرمی  به عنوان  را  کارزار جنگ  بار  این  و  نیستند 
رسیدن به خواسته هایشان دنبال می کنند که البته بعید 
است با تاکید سران دو کشور ایران و آمریکا مبنی بر اینکه 
عالقه ای به درگیری و جنگ ندارند، به سرانجامی برسد. 
همین دو رویکرد در دل دولت جمهوری خواه آمریکا با 
دیپلماسی فعال و حضور پررنگ دیپلمات های ایرانی و 
در راس آنان وزیر امور خارجه آنقدر پررنگ نمایش داده 
شد، تا اینکه بسیاری از رسانه های آمریکایی این شائبه 
مورد  در  واحد  گیری  تصمیم  قدرت  که  کردند  مطرح  را 
مسئله ایران در دولت ترامپ وجود ندارد و این دوگانگی 
و اختالف نظر به حدی جدی است که دولت این کشور 
بسیار  این موضوع  روزی  را سردرگم ساخته است. چند 
جدی و پررنگ در رسانه های آمریکایی دنبال شد تا اینکه 
خصوص  این  در  گیری  موضع  به  وادار  ترامپ«  »دونالد 
گزارش های  به  واکنش  در  آمریکا  جمهور  رئیس  شد. 
اخیر درباره وجود اختالف نظر در تیم امنیتی کاخ سفید 
تصمیم گیری  مستقل  کامال  وی  که  گفت  ایران  درباره 
در  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ«  »دونالد  می کند. 
سخنرانی در انجمن ملی مسکن آمریکا گفت که »جان 
امور  وزیر  پمپئو«  »مایک  و  ملی  امنیت  مشاور  بولتون« 
نیست  خشمگین  آنها  از  و  کرده  عمل  خوبی  به  خارجه 
همچنین  وی  می کند.  گیری  تصمیم  مستقل  کامال  و 
هرگونه اختالف نظر در کاخ سفید را رد کرد و گفت که 

رسانه ها با دروغ ایران را سردرگم کرده اند.
انتشار  با  جمعه  روز  ترامپ  دونالد  دیگر،  سوی  از 
داشت:  اظهار  توئیتر  در  خود  رسمی  حساب  در  پیامی 

و  فریبکارانه  اخبار  انتشار  با  دروغ پرداز  »رسانه های 
آسیب  به کشورمان  ایران  مورد  در  واقعیت  از  دور  بسیار 
برگرفته  و  خطرناک  تقطیع شده،  آنها  اخبار  می رسانند. 
ایران  که  همین  اما  است.  )ساختگی(  ضعیف  منابع  از 
نیز نمی داند، چه فکری باید کند، در برهه کنونی اتفاق 

خوبی است.«
کشورمان  خارجه  امور  وزیر  ظریف«  »محمدجواد 
شامگاه جمعه در پیامی توئیتری به اظهارات اخیر دونالد 
شایعات  دلیل  به  ایران  شدن  سردرگم  بر  مبنی  ترامپ 
این  در  ظریف  داد.  نشان  واکنش  آمریکایی  رسانه های 
می زند  حرف  یک  بی  تیم  »وقتی  نوشت:  توئیتری  پیام 

ترامپ حرف دیگری، کامال مشخص است چه  و دونالد 
کسی نمی داند چه فکری باید بکند. ما در ایران چندین 
هزار سال است که می دانیم چه فکری باید بکنیم و در 
مورد آمریکا نیز از سال ۱953 این را می دانیم. در برهه 

کنونی این حتما اتفاق خوبی است!«
ایران اکنون تصمیم گرفته است که هیچ مذاکره ای را 
با دولت فعلی آمریکا و به ویژه رئیس جمهور آن »دونالد 
قرار  تاکید طرفین  با  از طرفی هم  ندهد.  انجام  ترامپ« 
به  منجر  که  اقدامی  و  ها  تنش  افزایش  شاهد  نیست 
به  باید  آمریکا  یا  باشیم.  بشود،  سطحی  هر  در  درگیری 
ایران  اینکه  یا  و  پایبندی کند  اعالم  تعهدات قبلی خود 

این  های  زورگویی  و  فشار  اعمال  و  ها  تحریم  مقابل  در 
کشور مقاومت خواهد کرد.اکنون یکی از ثمرات رویکرد 
این  ایران  علیه جمهوری اسالمی  ها  آمریکایی  ظالمانه 
است که با دیپلماسی فعال توانسته ایم نسبت به احراز 
اختالف در دولت ترامپ برای در پیش گرفتن یک رویکرد 
مشخص درباره ایران حتی در رسانه ها و افکار عمومی 
آمریکا اقدام کنیم. اینکه دولت جمهوری خواه آمریکا و 
در راس آن شخص رئیس جمهور این کشور نمی داند باید 
به  بنا  آنها  تا  ایران استفاده کند  ابزار علیه ملت  از کدام 
میل ترامپ و آمریکا با آنها مذاکره کنند، از دستاوردهای 
جدی دیپلماسی فعال ایران است. از طرفی فراگیر شدن 
افشای  و  داد  خبر  آن  از  ظریف  که   B Team اصطالح 
نقش آن در تصمیمات رئیس جمهور آمریکا و همچنین 
وزیر خارجه  آمریکا،  امنیت ملی  بین مشاور  شکافی که 
و رئیس جمهور این کشور ایجاد شده است، از قدرت و 
پتانسیل باالی جریان سازی و بهره گیری از دیپلماسی 
اصولی است که بنا به اعتقاد کارشناسان عالوه بر اینکه 
باید تقویت شود، همچنان هم باید با قدرت ادامه یابد. 
ظرفیت  و  دستاوردها  جزو  شد،  گفته  که  مسائلی  همه 
هایی است که بهره گیری از دیپلماسی فعال و همچنین 
و قدرت نظامی کشور در کنار  توان  از  استفاده منطقی 
مقابل  در  بگذارید  را  این  حاال  است.  کرده  ایجاد  هم 
ای  فایده  بی  و  هدف  بی  سیاسی،  های  رجزخوانی 
تنها  نه  البته  که  ایم  کار گرفته  به  ها  زمان  برخی  در  که 
ایران  بلکه صرفا جمهوری اسالمی  دستاوردی نداشت، 

را در افکار عمومی دنیا متهم می ساخت.

دستاوردهای دیپلماسی فعاِل ظریف
شکاف به وجود آمده بین ترامپ با بولتون و پمپئو حاصل فراگیر شدن اصطالح )B Team( است

دچار بیماری بی تفاوتی شده ایم
چرا  داشت:  اظهار  فیروزه  و  نیشابور  مردم  نماینده 
شرایط امروز جامعه اینگونه شده؟ چرا همه ناله و زاری 
می کنیم، قدیم ها اگر کسی گریه می کرد و مشکلش را 
می گفت همه به دنبال حل مشکل بودند اما امروز همه 
فقط بیننده و شنونده ایم و همه دچار یک بیماری بی 
تفاوتی شده ایم ومتاسفانه همه ما در نظام اقتصادی و 

پولی درگیر هستیم.
)یک شنبه،  روز  علنی  نشست  در  چنارانی  هاجر 
29 اردیبهشت( مجلس شورای اسالمی در نطق میان 
دستور خود گفت: امام بزرگوارمان فرمودند اگر ربا در 
کشوری مثل کشور ما در بانک، تجارت و در بین مردمش 
وجود داشته باشد، نمی توانیم بگوییم که جمهوری ما 

جمهوری اسالمی است.
وی ادامه داد: در سه سال اخیر مراجع تقلید بیش 

از ۱5۰ بار گفتند که بانکهای ما ربوی هستند و نظام 
بانکداری ما باید اصالح شود، خلق پول از پول اشتباه 
است، مسدودی وام ها، بهره مرکب، دیرکرد، سود و زیان، 
برای  چرا  است،  اشکال  دارای  همه  بانکها  بنگاه داری 
وصول پول های موهوم حتی به مزایده متوسل می شوند 
می  اقتصادی  کمیسیون  از  است.  قانون  می گویند  و 

خواهم زودتر قانون اصالح نظام بانکی را ارائه کند.
y اصالح نظام بانکداری، اصالح رونق تولید است

ناشی  منابع  کمبود  با  بانکها  متأسفانه  افزود:  وی 
میلیاردی  وام های  و  دزدی ها  رانت ها،  اختالس ها،  از 
آقازاده ها که اتفاقا بدون وثیقه انجام شده است، درگیر 
را  آقایان  اشتباهات  کارآفرینان  باید  آیا  حال  شده اند، 
بدهند  دست  از  را  خود  هستی  باید  آیا  کنند؟  جبران 
تا خانواده آقازاده ها و فرزندانشان در خارج به عیش و 

بپذیریم  باید  کرد:  خاطرنشان  بپردازند؟چنارانی  نوش 
تا  می کنند  سوءاستفاده  قانونی  خألهای  از  بانکها 
امالک، زمین، ساختمان ها و کارخانه های کارآفرینان را 
مصادره و غصب کنند. اصالح نظام بانکداری، اصالح 
منازل  متأسفانه  بانکی  غلط  نظام  است.  تولید  رونق 
مردم، محل کسب و کار مردم، کارخانه ها و شرکت ها را 

مصادره می کند.
y جامعه ایرانی دچار بی اخالقی و فراموشی شده است

اسالمی  شورای  مجلس  در  نیشابور  مردم  نماینده 
تصریح کرد: متأسفانه جامعه ایرانی دچار بی اخالقی و 
فراموشی شده است، جامعه ای که در تحریم ها و تورم ها 
عده ای غنی  و غنی تر شده اند و عده ای فقیر و فقیرتر، 
این جامعه نیست، از جامعه ای که عده ای می خورند و 
کار نمی کنند و روز به روز ثروتمندتر می شوند و عده ای 

فقیر  متأسفانه  روز  هر  و  می کنند  کار  ولی  نمی خورند 
چنین  نجات  کرد.  دفاع  نمی شود  می شوند  فقیرتر  و 
جامعه ای سخت است مگر اینکه اشکاالتمان را بپذیریم 
و به سمت یکسان سازی حرکت کنیم. اتحاد و همدلی 

راه نجات ماست.
y وابستگی به نفت و خام فروشی تمام شود

وی با اشاره بیانات رهبری در جمع کارگزاران نظام 
به  اتحاد است  ما  راه نجات  تاکید کردند  ایشان  گفت: 
و  مردمی  های  ظرفیت  کنیم،  برخورد  مخرب  عوامل 
جوانان فاضل و آگاه واندیشمند را فعال کنیم، وابستگی 
اصالح  همچنین  شود  تمام  فروشی  خام  و  نفت  به 
ساختار بودجه نیز ماموریتی است که به مجلس واگذار 

کردند و باید انجام شود.
نمایشگاه های دائمی تولیدات ملی تشکیل شود

خطاب  خود  های  صحبت  دیگری  بخش  چنارانی 
گرانی  متأسفانه  کرد:  خاطرنشان  صنایع  وزیر  به 
قیمت ها  فردا  مانده اند،  همه  مردم  افسارگسیخته، 
به  ملی،  خودروی  گفتیم  همه  این  شود،  می  چگونه 
برای  انبارها  در  خودروها  همه  دیدیم  تحریم  محض 
یک قطعه کوچک دپو شد و ماند. مقام معظم رهبری 
راهکار ارائه دادند و فرمودند فراخوان بدهید از جوانان 
و شایستگان دعوت کنید، جوانان  و فضال  و سرآمدان 
آمادگی دارند قطعات را در داخل تولید کنند. نمایشگاه 
های دائمی تولیدات ملی تشکیل شود، و با همت می 

توانیم به سمت خودکفایی برویم.
وی درپایان گفت: مردم خراسان رضوی منتظر اعالم 
تقسیمات کشوری است و مردم را بیشتر از این چشم 

انتظار نگذارید.

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

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

21:25 ساعت:12:40و  شنبه ها:  سه 
21:45 و   18:3 ساعت:0  چهارشنبه ها: 

 22:10 13:45 و  پنج شنبه ها: ساعت: 
 22:10 13:50 و  جمعه ها: ساعت: 

11:30 ساعت:  روزه  همه  مشهد-زاهدان: 
يكشنبه ها  بجز  روزانه  مشهد-يزد: 

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

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

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

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

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

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

15:10 ساعت:  چهارشنبه ها 
ساعت:17:10 چهارشنبه  مشهد–ساری: 

برنامه پروازی هواپیمایی اسمان نیمسال اول 1398

512/1 (هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )0589( 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  قانون  ماده 3  موضوع  آگهی 
139560306005000589 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 علی چمندی فرزند محمد تقی به شماره شناسنامه 444 صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 23/63 متر مربع از پالک شماره 26 فرعی از 237 اصلی واقع در اراضی چهارطاق بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد فکور  حدادان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

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

512/5اداره 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 139860306006000108-1398/1/22 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمدرضا حجتی حوض سرخی فرزند علی اکبر  بشماره شناسنامه 1156صادره از بایگ 
در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 46/37 مترمربع )چهل و شش متر و سی و هفت صدم مترمربع( قسمتی از پالک 24 فرعی واقع دراراضی منصوریه پالک 
242-اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی آقای مجتبی کریمی 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: 98/2/14، نوبت دوم:98/2/30 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی تربت حیدریه-سید محمد حسینی

512/8اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  گناباد

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
1-نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره 
139760306013002535 مورخ 1397/12/11 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رضا حسن زاده به شماره شناسنامه 1 کد ملی 0919617921 صادره گناباد فرزند عباسعلی دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت کل 204/44 مترمربع از پالک شماره 936 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد 

بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای حسن یوسف پور
 2- نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره 
139760306013002536 مورخ 1397/12/11 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم سیما سعیدی اول نوقابی به شماره شناسنامه 396 کد ملی 0919348882 صادره گناباد فرزند محمد کاظم 
در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت کل 204/44 مترمربع از پالک شماره 936 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی 
آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای حسن یوسف پور محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه و محلی/ کثیر االنتشار 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 تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
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 را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/18 
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

512/3(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )0677(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 و 
قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 امالک متقاضیانی که در هایت موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی نیشابور مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر  گردیده است جهت اطالع عموم به شرح زیر آگهی 
میگردد امالک متقاضیان واقع در حوزه ثبتی نیشابور بخش یک نیشابور پالک 4093 اصلی 1( پالک 22 فرعی خانم ربابه قاسم آبادی نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 50/12 مترمربع واقع در اراضی شهر خریداری از مالک رسمی خانم رباب شیرازیان کالسه 397114406005000539 
بخش 2 نیشابور پالک 229 اصلی 2( آقای رمضانعلی بادیانی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 274/10 متر مربع واقع در اراضی بیرم 
آباد خریداری از مالک رسمی آقای علی اصغر دانشور کالسه 1397114406005000677 بخش 2 نیشابور پالک 233 اصلی 3( آقای رضا ابراهیمی 
نسبت به ششدانگ یکباب صحن حیاط به مساحت 87/64 مترمربع واقع در اراضی سیان خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی تفضلی کالسه 
1397114406005000533 بخش 2 نیشابور پالک 234 اصلی 4( پالک 114 فرعی خانم زکیه حسینی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 79/90 مترمربع واقع در اراضی حدیره خریداری از مالک رسمی آقای عباسعلی امیریانی کالسه 1397114406005000694 5( پالک 114 
فرعی خانم زکیه حسینی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 67/28 متر مربع واقع در اراضی حدیره خریداری از مالک رسمی آقای عباسعلی 
امیریانی کالسه 1397114406005000666 بخش 2 نیشابور پالک 235 اصلی 6( 12 فرعی آقای علیرضا بلبلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 157/64 مترمربع واقع در اراضی زینل بیک خریداری از مالک رسمی خانم معصومه ابوترابی کالسه 1397114406005000040 بخش 
5 نیشابور پالک 15 اصلی 7( 26 فرعی آقای علی صدیقی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 80/85 مترمربع واقع در اراضی فاروب 
رمان خریداری از مالک رسمی آقای محمدحسن دهنوی کالسه 1397114406005000314 8( 12598 فرعی مجزی شده از 26 فرعی آقای رضا 
لطفی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان ب مساحت 125/52 مترمربع واقع در اراضی فاروب رمان خریداری از مالک رسمی خانم آمنه عمارلو 
کالسه 1397114406005000288 بخش 12 نیشابور پالک 4 اصلی 9(2 فرعی خانم معصومه آمارلو نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
95/85 مترمربع واقع در اراضی گذرده ترک خریداری از مالک رسمی خانم حلیمه ایرانفر کالسه 1397114406005000630 10( 3 فرعی آقای محمود 
بیضایی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 85/55 مترمربع واقع در اراضی گذر ده ترک خریداری از مالک رسمی خانم شوکت مقیم 
کالسه 1397114406005000486 11( 417 فرعی آقای هادی معمورئی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 156/36 مترمربع واقع در 
اراضی گذر ده ترک خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین نکوئی کالسه 1397114406005000703 بخش 12 نیشابور پالک 12 اصلی 12( آقای 
محمدرضا گلشنی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 225/45 مترمربع واقع در اراضی قلعه نو خریداری از مالک رسمی آقای میرزا 
حسن پیوندی کالسه 1397114406005000357 بخش 12 نیشابور پالک 15 اصلی 13( 44 فرعی آقای علی محمد کوندری نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 103/42 مترمربع واقع در اراضی گذر لنج آباد خریداری از مالکین رسمی مهدی. علی و تقی شهرت همگی امیریانی کالسه 
1397114406005000609 بخش 12 نیشابور پالک 44 اصلی 14( 1011 فرعی آقای سعید زروندی نسبت به پانصدو چهل سهم مشاع از یکهزارو 
چهارصدو پنجاه و هشت سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 248 مترمربع واقع در اراضی گذر فیروزی خریداری از مالکین رسمی فضل. 
خدیجه و محمد علی شهرت همگی خانی از وارث حاجی خانی کالسه 1397114406005000531 بخش 12 نیشابور پالک 48 اصلی 15( 42 فرعی 
آقای سعید نصرآبادی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 121/45 مترمربع در اراضی باغنو خریداری از مالک رسمی آقای حیدرعلی 
نصرآبادی کالسه 1397114406005000556 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 فاطمه 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق 
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع ب ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرات به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت  مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدیدحدود مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید به صورت همزمان به اطالع می رساند و نسبت به امالک در جریان و فاقد سابقه تحدید حدود فواحد ثبتی آگهی تحدید حدود بصورت 

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

)512/2(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )0397( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139860306005000397 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا نعمت یار فرزند ابوالفضل به شماره شناسنامه 1050412273 
صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 97/30 متر مربع از پالک شماره 6 فرعی از 98 اصلی واقع در اراضی حصار 
بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم پوران دخت سلطانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

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

512/6اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  گناباد

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
1-نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره 
139860306013000178 مورخ 1398/1/31 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سید مهدی محسن زاده به شناسنامه شماره 220 کد ملی 0919324592 صادره گناباد فرزند سید حسن 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 352/29 مترمربع پالک شماره 483 فرعی از 3 اصلی واقع در اراضی قصبه شهر 

بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای عبدالحسین عابدی شهری
 2- نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره 
139860306013000180 مورخ 1398/1/31 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سید احمد محسن زاده به شناسنامه شماره 13 کد ملی 0919318959 صادره از گناباد فرزند حسن در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 352/29 مترمربع پالک شماره 483 فرعی از 3 اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش 

یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای عبدالحسین عابدی شهری.
 3- نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره 
139860306013000182 مورخ 1398/1/31 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه علویان شهری به شناسنامه شماره 2039 کد ملی 0939830086 صادره گناباد فرزند سید محمد 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 411/53 مترمربع از پالک شماره 164 فرعی از 3 اصلی واقع در اراضی قصبه شهر 

بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای محمد حسن مهدوی شهری
 4- نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره 
139860306013000079 مورخ 1398/1/18 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سید مهدی محسن زاده به شناسنامه شماره 220 کد ملی 0919324592 صادره گناباد فرزند سید حسن 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 411/53 مترمربع از پالک شماره 164 فرعی از 3 اصلی واقع در اراضی قصبه شهر 
بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای محمد حسن مهدوی شهری. محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
این روزنامه و محلی/ کثیر االنتشار 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 تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست 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 را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/18 

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

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

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره 
139860306013000078 مورخ 1398/1/18 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی شرکت تعاونی روستایی نوید به شناسه ملی 10380004485 و شماره ثبت 19 ثبت شرکت های گناباد و کد 
پستی 9691775348 در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 213/13 مترمربع از پالک شماره 389 فرعی از 4 اصلی واقع در اراضی نوقاب 
بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
این روزنامه و محلی/ کثیر االنتشار 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 تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست 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 را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید و صدور سند مالکیت مانع ار مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/18 

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

512/4اداره 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 139860306006000214-1398/1/29 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 مجتبی قاسمی فرزند اصغر بشماره شناسنامه 66صادره از رشتخوار  در ششدانگ یک باب 
ساختمان  به مساحت 126مترمربع )یکصدو بیست و شش مترمربع (قسمتی از پالک 477متصل به 38 فرعی واقع دراراضی کوچه قاضیان پالک 237-اصلی دهستان 
اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری از مالک قهری سید علی وثوقی احدی از ورثه سید هاشم وثوقی  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: 98/2/14، نوبت دوم:98/2/30 
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه-محمد کاظم باقرزاده

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
شماره  رای  برابر  و   1390/9/20 مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 و   1 مواد  دستور  به  1-نظر 
139760306013002396 مورخ 1397/11/28 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای محمود صدوقی به شناسنامه شماره 31 کد ملی 0919281362 صادره گناباد فرزند محمد ابراهیم در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکقطعه زمین به مساحت کل 9952/5 مترمربع پالک شماره 1462 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریدار شده 

از ورثه مرحوم حسن قاسمی مقدم
شماره  رای  برابر  و   1390/9/20 مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 و   1 مواد  دستور  به  نظر   -2  
139760306013002397 مورخ 1397/11/28 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای علی قنبری به شناسنامه شماره 17 کد ملی 0919293956 صادره گناباد فرزند محمد در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه 
زمین به مساحت کل 9952/5 مترمربع پالک شماره 1462 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریدار شده از ورثه 

مرحوم حسن قاسمی مقدم 
شماره  رای  برابر  و   1390/9/20 مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 و   1 مواد  دستور  به  نظر   -3
139760306013002398 مورخ 1397/11/28 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای علیرضا افتخارپور به شناسنامه شماره 3 کد ملی 0919526561 صادره گناباد فرزند  عبدالرحیم در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یکقطعه زمین به مساحت کل 9952/5 مترمربع پالک شماره 1462 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریدار شده 

از ورثه مرحوم حسن قاسمی مقدم. 
محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیر االنتشار 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 تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 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 را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/18 
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب
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متهمان  اتهامات  به  رسیدگی  جلسه  هفتمین 
به  رسیدگی  ویژه  دادگاه  در  پدیده  شرکت  پرونده 
جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور، با حضور 
جمعی از شکات، سهامداران، نمایندگان سازمان ها 
اصحاب  متهمین،  مدافع  وکالی  دولتی،  ادارات  و 
رسانه و مطبوعات و وکالی شکات به ریاست قاضی 

منصوری در مشهدبرگزار شد.
مجید،  الله  کالم  از  چند  آیاتی  قرائت  از  پس 
خواستار  جلسه  رسمیت  اعالم  با  منصوری  قاضی 
آیین  قانون  مواد  طبق  انضباط  و  نظم  رعایت 
شد  متذکر  متهمین  به  و  شده  کیفری  دادرسی 

مراقب اظهارات خود در محضر دادگاه باشند.
دادگاه،  رییس  توسط  الزم  تذکرات  ارائه  پس 
قاضی منصوری از دادستان عمومی و انقالب مرکز 
بیان  را  خود  مطالب  تا  خواست  رضوی  خراسان 

نماید.
غالمعلی صادقی با اشاره به تالش های صورت 
گفت:  مردم  حقوق  استیفای  جهت  در  گرفته 
جهت  در  جدی  تالش  متهمان  سوی  از  چنانچه 
حفظ منابع و اموال سهامداران صورت پذیرد، این 
اقدام مورد توجه دادگاه  قرار خواهد گرفت و مجددا 
نیز اعالم می کنیم که در زمینه دفاع از حقوق عامه 
بر اساس تکلیف و وظیفه قانونی خود و محافظت از 

منافع سهامداران عمل خواهیم کرد.
و  عمومی  دادستان  سخنان  اتمام  از  پس 
منصوری  قاضی  رضوی؛  خراسان  مرکز  انقالب 

فرزند  مقدم  پهلوان  محسن  اول  ردیف  متهم  از 
از  و  قرارگرفته  متهم  جایگاه  در  تا  خواست  اسداله 
قرائت  به  نسبت  تا  العموم خواست  نماینده مدعی 

کیفرخواست متهم پهلوان مقدم اقدام نماید.
اول  ردیف  متهم  کیفرخواست  قرائت  از  پس 
محسن پهلوان مقدم توسط نماینده مدعی العموم؛ 
از  و  و مردود شدم  نامبرده گفت: من اشتباه کردم 
عذرخواهی  قضایی  مقامات  و  سهامداران  مردم، 

می کنم ایراداتی داشتم و قبول دارم.
اشتباهات  پذیرش  با  گفت:  اول  ردیف  متهم 

به  قضایی  مقامات  و  مردم  از  مجدد  عذرخواهی  و 
وجود  به  آن ها  برای  که  متعددی  مشکالت  دلیل 

آوردم؛ از دادگاه محترم پوزش می طلبم.
نظام  در  کالن  و  عمده  اخالل  در  مشارکت 
به  کالن  وجوه  وصول  طریق  از  کشور  اقتصادی 
و  تصاحب  حقیقی،  اشخاص  سپرده  قبول  صورت 
شبکه  رهبری  و  تشکیل  مردم،  اموال  میل  و  حیف 
طریق  از  عامه  تبلیغات  از  استفاده  با  کالهبرداری 
خرید و فروش اوراق موسوم به سهام پدیده از جمله 
اتهامات متهم ردیف اول محسن پهلوان مقدم طبق 

و  عمومی  دادسرای  توسط  صادره  کیفرخواست 
انقالب مشهد است.

را  تبلیغات  هستم،  ردی  دیپلم  گفت:  نامبرده 
قانونی  منع  چنانچه  و  می دادیم  انجام  خودمان 
 ۱۰۰۰ بر  بالغ  روزانه  است،  من  برعهده  داشته 
فقره چک صادر می کردیم، چنانچه خالفی صورت 

گرفته به گردن من است.
با کسب  و  این بخش  العموم در  نماینده مدعی 
اجازه از ریاست دادگاه، چرخه وقوع جرایم متهمان 

و فرآیند کالهبرداری در این شرکت را تشریح کرد.
اقدامات  کارشناسی،  نظر  طبق  داد:  ادامه  وی 
متهمان عمدتا به نفع خودشان ساماندهی شده بود 
و بنا به اقاریر بعضی از متهمان در دادگاه، چنانچه 
شاهد  نبود؛  قضایی  دستگاه  پیشگیرانه  اقدامات 

وقوع فاجعه ای به مراتب بزرگتر می بودیم.
منصوری،  قاضی  اجازه  با  بخش  این  در 
مستنداتی با موضوع نحوه عملکرد متهم ردیف اول 

در صحن علنی دادگاه پخش شد.
پس از پخش مستندات پرونده در صحن علنی 
دادگاه، حسابرس ویژه پرونده به ارائه مدارک مربوط 
به تخلفات صورت پذیرفته در شرکت پدیده توسط 
وکیل  اظهارات  از  پرداخت.پس  اول  ردیف  متهم 
وکیل  دفاعیات  ادامه  همچنین  و  شکات  از  جمعی 
متهمان؛  از  دیگر  یکی  زاده  عیدی  حسن  مدافع 
متهمین  پرونده  به  رسیدگی  ادامه  دادگاه  رییس 

شرکت پدیده را به صبح فردا موکول کرد.

همه چیز بر گردن پهلوان
 پهلوان: دیپلم ردی هستم، تبلیغات را خودمان انجام می دادیم و چنانچه منع قانونی داشته برعهده من است

 روزانه بالغ بر ۱۰۰۰ فقره چک صادر می کردیم، چنانچه خالفی صورت گرفته به گردن من است

خبر
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد

واگذاری سهام دولت در سایپا و 
ایران خودرو 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با 
تصویب نهایی واگذاری حدود ۱۴ درصد سهام دولت 
در  دولت  سهام  درصد   ۱۷ حدود  و  ایران خودرو  در 
سایپا در هیات وزیران، این اتفاق به زودی عملیاتی 

می شود.
باستانی، با بیان این مطلب اظهار داشت گفت: 
در  دولت  اقتصادی  کمیسیون  گذشته  هفته  اوائل 
مصوبه ای تصمیم گرفت سهام دولت در شرکت های 
خودروساز و چند شرکت دیگر دولتی را به طور کامل 

واگذار کند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: 
وزیران،  هیات  در  پیشنهاد  این  نهایی  تصویب  با 
حدود ۱۴ درصد سهام دولت در ایران خودرو و حدود 
به بخش خصوصی  ۱۷ درصد سهام دولت در سایپا 
دو  سهام داران  شمول  از  دولت  و  می شود  واگذار 
صنعت  ترتیب  این  به  و  می شود  خارج  خودروساز 
قرار  بزرگ  تحول  یک  آستانه  در  کشور  خودروسازی 

می گیرد.
دولت  اخیر  تصمیمات  براساس  شد:  یادآور  وی 
و  ورزش  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارتخانه  سه 
جوانان و جهادکشاورزی اقدام به فروش سهام خود 
در ۸ شرکت از جمله ایران خودرو و سایپا، باشگاه های 
ورزشی پرسپولیس و استقالل و … خواهند کرد. این 
امیدوارم  و  و خوبی است  مبارک  بسیار  اتفاق  اتفاق، 
از واگذاری ها انجام شده در گذشته  همچون برخی 

دستخوش سیاست زدگی نشود.
صنایع  کمیسیون  عضو  این  ایسنا  گزارش  به 
وزیران  هیات  از  پیشنهادی  در  مجلس  معادن  و 
مهم  تصمیم  این  انجام  در  موفقیت  برای  خواست: 
نظر  در  بدون  مذکور  شرکتهای  است  بهتر  بزرگ  و 
شرکتهای  سایر  نرفتن  فروش  یا  رفتن  فروش  گرفتن 
مندرج در لیست، واگذار شود به عبارت بهتر فروش 
شرکتهای در لیست واگذاری به عنوان یک مجموعه 
واحد در نظر گرفته نشوند تا تجربه تلخ مشروط شدن 
فروش یک شرکت به فروش شرکت یا باشگاه ورزشی 

دیگر مجددًا تکرار نشود.

جزئیات خسارت سیل در کالت نادری

و کالت در مجلس جزئیات  نماینده مردم مشهد 
تشریح  را  کالت  زده  سیل  مناطق  خسارات  میزان 

کرد.
با اشاره به سیل شب گذشته در  نصرالله پژمانفر 
شهرستان کالت، گفت: طبق گزارشاتی که به دست 
از زمین های  ما رسیده در حدود ۸۰ الی 9۰ درصد 
از  سیل  اثر  بر  کالت  در  آنها  محصوالت  و  کشاورزی 

بین رفته اند.
اینجا  را  کشور  اخیر  های  سیل  به  مربوط  اخبار 

بخوانید
خسارت  منطقه  این  در  سیل  اینکه  بیان  با  وی 
در  پل  اثر سیل چند  بر  افزود:  است،  نداشته  جانی 
منطقه تخریب شده است که الزم است این پل های 
بازسازی  سریعتر  چه  هر  است  مردم  تردد  محل  که 

شود.
ادامه  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
داد:همچنین طبق گزارشات که به دست ما رسیده 
سیل آسیبی به منازل مسکونی و وارد نکرده و دامی 

نیز تلف نشده است.
حجت االسالم پژمانفر در تشریح دالیل بروز سیل 
در کالت، اظهار داشت:عدم الیروبی بستر رودخانه 
و همچنین نبود دیواره  ساحلی در کناره رودخانه از 
با اجرای طرح های  بروز سیل است که  جمله دالیل 
آبخیزداری و آبخانداری می توان از بروز چنین واقعی 

جلوگیری کرد.
هم  و   9۷  ،96 سال  در  سیالب  شد:  یادآور  وی 
امسال در این منطقه به مردم خسارت وارد کرد و این 
منطقه  این  در  سیل  اینکه  علی رغم  می دهد  نشان 
برنامه  دولتی  مسئوالن  متاسفانه  اما  داشته  سابقه 
حوادث  چنین  از  پیشگیری  منظور  به  مشخصی 

طبیعی نداشته اند.
به  توجه  با  کرد:  تاکید  پژمانفر  تسنیم  گزارش  به 
از  و  هستند  کشاورز  عمدتا  منطقه  این  مردم  اینکه 
طریق کشاورزی امرار معاش می کنند لذا الزم است 
تا وزارت کشاورزی خسارت زمین ها که بیمه هستند 
از طریق صندوق بیمه کشاورزی بپردازد و فکری نیز 
اثر  بر  برای سایر کشاورزان منطقه که محصوالتشان 

سیل آسیب دیده کند.

خبر

استاندار خراسان رضوی:

بخشی از مشکالت امروز اقتصادی، محصول نظام اداریست
گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
در  کشور  امروز  مشکالت  از  بخشی 
نظام  محصول  اقتصادی،  عرصه 
از  عبور  برای  و  است  کشور  اداری 
اصالح  دنبال  به  باید  شرایط  این 

فرآیندهای موجود باشیم.
جریان  در  حسینی  رزم  علیرضا 
تولید  زنجیره  مجموعه  از  بازدید 
پیشرو صالح کاشمر  کشت و صنعت 
تولید تخم مرغ  افتتاح سالن  آیین  و 
اظهار کرد: امروز می خواهیم هزینه 
برای  لذا  بدهیم  آزادی  و  استقالل 
تحقق این هدف باید مقاومت داشته 
باشیم و تحمیل برخی از هزینه های 

مضاعف بر کشور را تحمل کنیم.
به برکت خون شهدا و  افزود:  وی 
اقتصادی گام های  تالش مجاهدان 
پیشرفت  و  توسعه  مسیر  در  خوبی 
و  است  شده  برداشته  اسالمی  ایران 
تمام  جنگ  با  که  کنونی  شرایط  در 
باید  هستیم،  مواجه  اقتصادی  عیار 
تالش ها در این زمینه مضاعف شود. 
ادامه  رضوی  خراسان  استاندار 
داد: در عمده کشورهای دنیا، دولت 
زایی  اشتغال  قبال  در  مسئولیتی  ها 
برای افراد جامعه ندارند صرفا زمینه 
می  فراهم  اقتصادی  فعاالن  برای  را 
زمینه  کارآفرینی،  طریق  از  که  کنند 

هم  ما  و  شود  فراهم  جوانان  اشتغال 
به دنبال پیاده سازی همین الگو در 

خراسان رضوی هستیم.
را  زمینه  باید  اینکه  بیان  با  وی 
کرد  فراهم  اقتصادی  فعاالن  برای 
کنند،  ایجاد  پایدار  شغل  بتوانند  تا 
مشکالت  از  بخشی  کرد:  اظهار 
محصول  اقتصادی  عرصه  در  امروز 
از  بسیاری  است.  اداری کشور  نظام 
دولت ها به دنبال این بودند که نظام 
اداری را به روزرسانی کنند اما موفق 

نشدند.
شاید  کرد:  تصریح  حسینی  رزم 
مجبور باشیم که در کنار دولت دیوان 

در  که  کنیم  ایجاد  نهادهایی  ساالر، 
ایفا کنند. یکی  را  آینده نقش دولت 
اقتصاد  مردمی  نهاد  نهادها  این  از 
خراسان  در  که  بود  خواهد  مقاومتی 
های  معین  و  شده  تشکیل  رضوی 
را در راستای تحقق  اقتصاد مقامتی 
همراهی  ای  توسعه  های  سیاست 

می کند.
وی ادامه داد: معین های اقتصاد 
مقاومتی در قالب طرح مثلث توسعه 
اقتصادی فرهنگی مسئولیت توسعه 
برعهده  را  محلی  مناطق  پیشرفت  و 
دارند و قطعا بهتر از شبکه دولت می 
توانند زمینه توسعه روستاها را فراهم 

کنند.
باید  اینکه  بیان  با  حسینی  رزم 
از  اقتصادی  حوزه  در  دینی  فرهنگ 
نقاط کشور  دیگر  به  خراسان رضوی 
که  هرکسی  گفت:  شود،  منتقل 
باید  است  اسالمی  انقالب  به  وفادار 
راستای  در  و  باشد  والیت  زیرچتر 
ایران  اسالمی  جمهوری  اعتالی 
والیت  کردن  منحصر  کند.  تالش 
ظلم  قطعا  خاص  جناح  یک  به  فقیه 

به والیت است.
سرمایه  و  کارآفرینان  افزود:  وی 
هستند  اقتصادی  مجاهدان  گذاران 

و باید آنها را تکریم کرد.
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حوادث
 کشف 5 تن مواد غذايی فاسد در تربت حيدريه

فرمانده انتظامی شهرستان تربت حیدریه گفت:   
کشف  شهرستان  این  در  فاسد  غذایی  مواد  تن   5

گردید. 
علی  سرهنگ  امروز"  "صبح  روزنامه  گزارش  به 
اکبر کیانی" در گفت و گو با پایگاه خبری پلیس افزود: 
شیردل  شهید  بازرسی  ایستگاه  انتظامی  ماموران 
خودروهای  کنترل  هنگام  شهرستان  این  کامه" 
غذایی  مواد  حامل  کامیون  دستگاه  یک  به  عبوری 

مشکوک شدند.
هدایت  از  پس  انتظامی  ماموران  کرد:  تصریح  وی   
 5 از این کامیون  خودرو به داخل ایستگاه در بازرسی 
تن محصوالت غذایی غیربهداشتی و تاریخ گذشته 
سایر  و  خشکبار  لبنی،  مواد  کنسرو،  انواع  شامل 
موادغذایی به ارزش ۹۰۰ میلیون ریال را کشف و در این 

رابطه ۲ متهم را نیز دستگیر کردند. 
فرمانده انتظامی شهرستان تربت حیدریه با اشاره 
به توقیف کامیون و تحویل مواد غذایی فاسد کشف 
شده به معاونت غذا و دارو خاطر نشان کرد: متهمان با 

تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

دستگيری 2 متهم موتورسوار
متهم   ۲ گفت:   رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
پرونده حمله چند جوان موتورسوار با چاقو به نوجوان 
۱۷ساله که منجر به آسیب شدید چشم چپ این پسر 

دانش آموز شد، کشف شد.
»اکبر  سرهنگ  امروز"  صبح  روزنامه"  گزارش  به 
و   ۱۲ ساعت  افزود:  خبر  این  تشریح  در  بیگی«  آقا 
3۰دقیقه روز بیست و یکم اردیبهشت ماه گزارش 

خیابان  در  آموزان  دانش  با  جوان  پسر  چند  درگیری 
بیست متری یزدان دوست واقع در کوی امیر مشهد 
به فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم و با توجه به اهمیت 
موضوع دستورات الزم برای پیگیری سریع پرونده به 

سرکالنتری هفتم پلیس مشهد صادر شد.
تیم های  کرد:  تصریح  مشهد  انتظامی  فرمانده 
گشتی کالنتری آبکوه بالفاصله در محل حاضر شدند 
و بررسی های اولیه نشان می داد دانش آموز ۱۷ ساله 
مدرسه  راه  در  دوستانش  و  حسین«  »امیر  نام  به  ای 
هوندا  موتورسیکلت  دستگاه   ۲ سرنشینان  سوی  از 
و آپاچی قرمز رنگ و 3 فرد همراه آنها مورد حمله قرار 

گرفته اند. 
امیر  چاقو،  ضربه  با  افراد  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
سرعت  به  و  کرده  زخمی  چشم  ناحیه  از  را  حسین 
بیمارستان  به  آموز  دانش  پسر  که  شوند  می  فراری 
می  قرار  پزشکی  ویژه  های  مراقبت  تحت  و  انتقال 

گیرد. 
سرهنگ آقابیگی اظهار داشت: تحقیقات پلیسی 
گسترده  های  اقدام  با  پلیس  و  یافت  ادامه  جدیت  با 
اطالعاتی ۲ جوان ۱۸ و ۱۹ ساله که از عامالن ضرب و 

جرح شاکی پرونده بودند را شناسایی و دستگیر کرد.
در  متهمان  کرد:   عنوان  انتظامی  مقام  این   
تحقیقات پرونده اعتراف کردند در نزاع شرکت داشته 
اند و شاکی را با استفاده از چاقو مورد ضرب و جرح قرار 

داده اند. 
تحقیقات  کرد:  تصریح  مشهد  انتظامی  فرمانده 
گسترده پرونده با دستورات مقام قضایی برای روشن 
دیگر  دستگیری  و   شناسایی  درگیری،  علت  شدن 

متهمان پرونده و کشف چگونگی ماجرا ادامه دارد.

کشف 600 کيلو گوشت و مرغ فاسد درمشهد
کیلوگرم   ۶۰۰ گفت:  مشهد  انتظامی  فرمانده 
حاشیه  در  مخفی  انبار  داخل  فاسد  مرغ  و  گوشت 

شهر مشهد کشف شد.
پایگاه  از  نقل  به  امروز"  صبح   " روزنامه  گزارش  به 
خبری پلیس، سرهنگ "اکبر آقابیگی" در تشریح این 
خبر افزود: در پی کسب اطالعاتی مبنی بر نگهداری 
مقادیری گوشت غیرمجاز و فاسد داخل انبار مخفی 
پروتئینی در  این مواد  توزیع  و  در یک منزل مسکونی 
بازار مشهد با توجه به اهمیت موضوع دستورات الزم 
برای  پیگیری سریع پرونده به ماموران کالنتری پنج تن 

مشهد صادر شد.
عملیات  این  در  پلیس  کرد:  نشان  خاطر  وی 
ضربتی پس از تکمیل تحقیقات پوششی نامحسوس 
با هماهنگی کارشناسان دامپزشکی و به دستور مقام 
های  گوشت  مخفی  انبار  که  مسکونی  خانه  قضائی، 
فاسد شده بود را به طور غافلگیرانه مورد بازرسی قرار 

دادند.
سرهنگ آقابیگی عنوان کرد: در این عملیات نیم 
تن گوشت مرغ فاسد که بسته بندی و آماده توزیع در 

بازار بود از داخل یخچال های مخصوص کشف شد. 

در  انتظامی  ماموران  کرد:  بیان  انتظامی  فرمانده   
بازرسی از یک دستگاه خودروی پارکت شده در محل 
نیز ۱۰۰ کیلوگرم گوشت بسته بندی کشف و 3 متهم 

را در این رابطه دستگیر کردند. 
در  متهمان  که  این  به  اشاره  با  انتظامی  مقام  این 
اختیار مقام قضایی قرار گرفته اند گفت: تحقیقات در 

این باره ادامه دارد.

بیماری آلزایمر توسط روانپزشک آلمانی آلویز آلزایمر در 
سال ۱9۰6 کشف گردید ودر تقویم ما روز 3۰ اردیبهشت 

با این نام ثبت شده است.
آلزایمر یا بیماری فراموشی، یک نوع اختالل عملکرد 
مغزی است که به تدریج توانایی های ذهنی بیمار را از بین 
می برد، شایع ترین نوع آن هم زوال عقل و اختالل حافظه 
عالمت،   ١٠ مراحلش  نخستین  در  بیماری  این  است. 
گم  روزمره،  وظایف  انجام  در  اختالل  حافظه،  اختالل 
کردن زمان و مکان، اختالل در گفتار، اختالل در قضاوت، 
در خلق وخو، جابه جا گذاشتن  تغییر  تفکر،  در  اختالل 
وسایل، از دست دادن یا کاهش انگیزه زندگی و تغییرات 

شخصیتی دارد. 
*عوامل موثر در ابتال به الزایمر

سن باال، سابقه خانوادگی، مونث بودن و ابتال به سندرم 
هستند. آلزایمر  برای  خطرساز  عوامل  مهمترین  داون، 
از شایع ترین مشکالت دوره ی سالمندی  آلزایمر یکی 
است، در هر ٣ ثانیه یك نفر به این بیماري مبتال می شود.
به گزارش اسپوتنیک، بیماری فراموشی که به اختصار 
آلزایمر نامیده می شود رایج ترین نوع از انواع مختلف زوال 
عقل است. همانطور که می دانید هر اختالل حافظه ای 
آلزایمر نیست. آلزایمر یک اختالل شناختی پیش رونده 
انجام فعالیت  بیمار در  ابتدا  غیرقابل برگشت است. در 
های روزانه اش دچار مشکل می شود و با گذشت زمان 
می  شدت  مغز  تحلیل  میزان  و  کرده  پیشرفت  بیماری 
یابد. گرچه سرعت این تحلیل در بیماران مختلف متفاوت 
است اما سلول های مغز به تدریج تخریب شده و فرد چار 
فراموشی می شود، به طوری که بیمار دیگر قادر نیست 
خاطرات گذشته ی خود را به یاد بیاورد و یا رویدادهای 

جدید را در مغز خود ترسیم کند.
با  سال هاست  ایران،  آلزایمر  انجمن  اجرایی  مدیر   
افراد مبتال به آلزایمر و دمانس در ارتباط است و به خوبی 
عالیم را می شناسد. او می گوید که بیشتر مراجعه کنندگان 
ناآگاهی و نشناختن عالیم  به دلیل  افرادی هستند که 
آلزایمر، مرحله اول بیماری را پشت سر گذاشته اند و وارد 

مرحله دوم شده اند.
به گزارش روزنامه"صبح امروز" مهرداد خوانساری در 
خصوص علل پنهان کردن بیماری آلزایمر توسط بیمار 
می افزاید:  اصوال در ایران مثل خیلی از کشور های دیگر، 
شرم از اظهار ابتال به بیماری آلزایمر وجود دارد. به طورکلی 
بیماری هایی که مرتبط با سیستم اعصاب و روان هستند، 
خیلی سخت از سوی افراد عنوان می شوند. همین هم 
اولیه و رسیدن  از طی کردن مراحل  تا فرد پس  می شود 

از  به مرحله حاد، پیگیر درمان شود و عوارض جدیدی 
بیماری خودش را نشان دهد. آلزایمر از این ماجرا مستثنی 
در  خوبی  زیرساخت های  این که  دلیل  به  افراد  و  نیست 

کشور وجود ندارد، خیلی دیر پیگیر ماجرا می شوند.
وی  تصریح می کند: ما در جامعه از واژه هایی استفاده 
می کنیم که باعث هراس افراد می شود؛ واژه هایی که بعضا 
تحقیرآمیز هستند. مثال به کسی که چیزی را فراموش 
پیر شدی  آلزایمر داری،  تو  کنایه می گوییم  به  می کند، 
مبتال  هم  اگر  افراد  تا  می شود  هم  همین  نمی فهمی. 
به دیابت و فشارخون و... باشند، به راحتی آن را عنوان 
کنند، اما زمانی که به بیماری های اعصاب و روان می رسد، 
موضوع را کتمان می کنند. مثال کسی نمی گوید من این 

قرص را مصرف می کنم، چون افسردگی یا آلزایمر دارم.
  ایران به سمت سالمندی می رود

خوانساری هشدار می دهد: میزان سالمندی درکشور 
از  توجهی  قابل  تعداد  هر سال  است.  افزایش  درحال 
سالمندان  و  می شوند  اضافه  سالمندان  گروه  به  افراد 
اثر  بر  مرگ ومیر  میزان  چراکه  می شوند،  سالمندتر  ما 
رفته  باال  زندگی  به  امید  شده،  کم  عفونی  بیماری های 
افزایش  هم  سالمندی  دوران  بیماری های  آن  کنار  در  و 
پیدا کرده است. بیماری دمانس و آلزایمر، جزو بیماری 
به  بیشتر  افراد  سالمندشدن،  با  اما  نیست،  سالمندی 

سمت آلزایمر می روند.

وی توضیح می دهد: بیشتر مراجعین در مرحله دوم 
خفیف  خیلی  بیماری  اول،  مرحله  چرل  بوده  بیماری 
توجه  قابل  عالیم  با  همراه  معموال  دوم،  مرحله  است، 
در  دارد،  مراقبت  به  نیاز  اما  ندارد،  وابستگی  فرد  است، 
سوم،  مرحله  می شود.  وابسته  کامال  فرد  سوم،  مرحله 
مرحله آخر است. به طورکلی کسی که دچار این بیماری 
این  در  اما  می کند،  فراموش  را  آموزش هایش  می شود، 
آموزش هایی  آخرین  زندگی،  اولیه  آموزش های  میان، 

است که فرد آن را فراموش می کند.
مدیر انجمن آلزایمر ایران بیان می کند: بیماری متوقف 
نمی شود، روند خودش را دارد، اما هر چقدر زودتر پیگیری 

کنند، می توان ورود به مرحله بعد را به تعویق انداخت.
    ۶5 سالگی سن  شروع آلزایمر

بیشتر  بیماری  عالیم  ٦٥سالگی،  در  کرد:  ابراز  وی 
می دهد  نشان  تحقیقات  می دهد،  نشان  را  خودش 
احتمال ابتال به این بیماری در ٦٥سالگی، ٥ درصد است 
و در ٨٥سالگی، ٤٠درصد. البته شرایط فرد هم ممکن 

است او را در گروه افراد پرریسک قرار دهد.
نوعا  آلزایمر  می گوید:  روان شناسی  ارشد  کارشناس 
نوعی زوال عقل محسوب شده و معموال از شروع عالییم 5 
تا ۱۰ سال بعد منتهی به مرگ میشود . واین اعداد در افراد 

مختلف وشرایط متعدد میتواند متغیر باشد.
مهدی بهادر زاده ۱۰ راه تشخیص برای این بیماری 

که  حافظه  در  اختالل  آ۱  اولین  می افزاید:  و  برشمرده 
راه  دومین  و  کرده  اشکال  دچار  را  روزانه  های  فعالیت 
برای تشخیص آن مشکالت در انجام کارهای عادی مثال 

فراموش میکند غذا بپزد.
وی تصریح می کند: ضعف در تکلم وبیان واستفاده 
نامناسب از لغات به معنای مفهومی ونگارشی و گم کردن 
زمان یا مکان مثال االن که تو رخت خواب هستم میخاستم 
بلند شم یا این که اومدم تا بخوابم واستراحت کنم و نیز 
کاهش قضاوت واختالل در تصمیم گیری از نشانه های 

بیماری آلزایمر هستند.
  فراموشی یا آلزایمر؟

بهادر زاده اظهار می کند: فراموشی می تواند نتیجه 
مشغله های  زیاد ذهنی ما یا ناشی از افسردگی یا موارد 
دیگری باشد که در یک بازه زمانی رخ می دهد ودوباره به 
حالت عادی برمی گردد ولی در آلزایمر با فراموشی های 
کوچک شروع شده و پیش رونده و حالتی از زوال مغزی 
است که از آلزامر خفیف تا شدید شرایط بد تر وحادتر می 

شود که شرایط جسمی را هم تحت شعاع قرار می دهد.
وی عنوان می کند: در آلزایمر فراموشی نقطه شروع 
به خود می  فراموشی خود  ولی  بیماری محسوب شده 
مثال  پزشکی  تا  داشته  روانشناختی  متعدد  دالیل  تواند 
یا  پاک  میکند  سعی  رو  تلخ  خاطرات  ما  روانی  سیستم 

کمرنگ کنه و معموال ما آن ها را فراموش می کنیم.

بهادر زاده ادامه می دهد: ولی با هیپنوتیزم دوباره می 
شود جزئیات  بیشتری از آن را به  یاد آورد ولی در آلزایمر 
این حالت انتخابی را نداریم زیرا یک روند پیشرو وتخریبی 
در عملکرد مغز است مثال در ایام پر استرس امتحانی ها 
کلی از مطالبی را که شب قبل  خوانده ایم  را در سر جلسه  
فراموش می کنیم که مرتبط به شرایط یادگیری وحافظه 

ماست.
به مغز  بیان می کند: خواب مناسب عدم ضربه  وی 
وتمام مواردی که باعث کاهش بیماری های قلبی وعروقی 
بیماری  روند  کاهش  در  گذار  تاثیر  تواند  می  میگردند 
و  باعث فشار خون چاقی  با کاهش عواملی که  باشند. 

دیابت می شوند می توان به کاهش آلزایمر کمک کرد.
نرم  ورزش  تحرک  افزایش  می کند:  مطرح  بهادر زاده 
و مداوم و غیر تخصصی، باال بردن روابط اجتماعی رژیم 
غذایی سالم یادگیری چند زبان واستفاده از آن ها حل 
جدول و استفاده از بازی های هوشی مصرف اومگا 3 و 
ماهی کنترل کلسترول  و عدم استفاده از دخانیات داشتن 
بهداشت روانی و... در کاهش روند پیشرفت بیماری موثر 

است.
در ادامه کارشناس ارشد خانواده می گوید: به آلزایمر 
فراموشی نیز گفته می شود اما شروع آلزایمر از سن خاصی 

اتفاق می افتد.
الزایمر  شاخصه  مهم ترین  می افزاید:  گلستانی  سارا 
فرایند  و  بوده  بیمار  فرد  مدت  کوتاه  حافظه  در  اختالل 
یادگیری را نیز مختل می کند بدین معنا که فردی که مبتال 
به آلزایمر است کم کم به سمت فراموشی مسائل کوچک 

روزمره  پیش می رود.
و  زده  تکراری  حرف های  فرد  می کند:  تصریح  وی 
فراموش  می کند چه حرف هایی را به زبان جاری کرده و در 
روزهای عادی اتفاقات روزمره خود را فراموش می کندودر 

نهایت به مرحله زوال حافطه کوتاه مدت می رسد.
گاها  بیماری  این  در  می کند:  عنوان  گلستانی 
حافظه افراد به سمت گذشته ها پیش رفته و اتفاقات در 
گذشته های دور را به خوبی به یاد می آورد چرا که حافظه 
کوتاه مدت فرد فعال بوده و  تنها حافظه کوتاه مدت دچار 

اختالل می شود.
    فراموشی های زود گذر

ایام  در  گذر  زود  فراموشی های  می دهد:  ادامه  وی 
جوانی می تواند برگرفته از استرس و اضطراب و تشویش 
و فشار روانی زیاد بوده و این بیماری مقطعی بوده و قابل 

درمان است.
گلستانی تاکید می کند: برای پیشگیری الزایمر بهتر 
است از جوانی به فکر پیش گیری از زوال عقل در سنین 
و  مغز فعالیت های  باال باشند چرا که مغزی فعال بوده 
تحلیلی بیشتری را انجام دهد دیر تر به زوال عقل و بیماری 

آلزلیمر مبتال می شود.

گزارش صبح امروز از اختاللی آشنا؛

مرگ تدریجی یک انسان!
اخبار

از شهدا غافل نشویم 
استاندار خراسان رضوی گفت: مردمی بودن حرکت 
دفاع مقدس ویژگی دیگر این دوران بود که باعث پیروزی 
کشور شد وشهدای ما کسانی هستند که از عزت کشور 

دفاع کردند و نباید مورد غفلت قرار بگیرند.
به گزارش روزنامه "صبح امروز" به نقل از خبرگزاری 
شبستان »علیرضا رزم حسینی« صبح روز یک شنبه در 
جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس با اشاره به اینکه شهدای ما کسانی هستند 
که از عزت کشور دفاع کردند و نباید مورد غفلت قرار 
بگیرند و این در حالی است که این شهیدان نیازی به 
تقدیر ندارند بلکه ما نیاز داریم، گفتکیکی از درس هایی 
که ازخرمشهر یاد گرفتیم صداقت و شفافیت با مردم بود 
که امروز کم رنگ شده است. استاندار خراسان رضوی 
با بیان این که امروز به شفافیت زمان دفاع مقدس نیاز 
داریم، اضافه کرد: مردمی بودن حرکت دفاع مقدس، 
وحدت رویه و مجاهدت های مجاهدانه و باتدبیر ویژگی 

هایاین دوران بود که باعث پیروزی کشور شد. 
رزم حسینی با تاکید بر اینکه همه رزمندگان با وحدت 
رویه عمل می کردندکسی نبود که با وحدت در راهبرد 
مشکلی داشته باشد، اظهارداشت:دالیلی بسیاری بود 
که عملیات ها را به پایان نرسانیم اما اراده قوی نیروها 
باعث می شد تا انتهای کارجلو برویم و در کارزار پیروز 
شویم. وی ضمن اشاره به این که در زمان دفاع مقدس 
رزمندگان اعتقاد داشتند مقاومت تا پیروزی باید ادامه 
داشته باشد بیان کرد: در این دوران باید کسانی که اهل 
به درستی  را  دفاع مقدس  فن هستند بحث محتوای 
مطرح کنند، نه کم و نه زیاد، چون در شرایط فعلی به 

آن نیازمند هستیم. 
رضوی  خراسان  در  کرد:  خاطرنشان  حسینی  رزم 
فرماندهان عالی رتبه وجود داشته است که باید در بحث 

دانشنامه از همه آن ها استفاده شود.

وجود بیش از 13 هزار بدهکار در زندان 
های کشور

اکنون  هم  گفت:  کشور  دیه  ستاد  مدیرعامل 
به سر  زندان های کشور  در  بدهکار  و ۴۰۰  ۱3 هزار 

می برند.
تعداد  این  کرد:  تصریح  جوالیی   اسدالله  سید 

زندانی 2 هزار و ۴5۰ میلیارد تومان بدهی دارند.
مدیر عامل ستاد دیه آمار داد: ۷هزار و 932 نفر 
کمک  و  گلریزان  جشن های  طریق  از  گذشته  سال 

خیرین از زندان آزاد شده اند.
 59۸ و  هزار  افراد  این  بدهی  داد:  توضیح  وی 
توسط  مبلغ  این  از  بود که ۴۸ درصد  تومان  میلیارد 
افراد شاکی  از  اند  توانسته  انجام شده که  ستاد دیه 

گذشت و رضایت اخذ کنند

اجرای طرح کرامت علوی انتقال خون در ماه رمضان

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

مدیر کل سازمان انتقال خون خراسان رضوی با تبریک فرارسیدن 
ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن، گفت: در ایام ماه مبارک رمضان، 
ماه مهمانی خدا، طرح اهدای خون کرامت علوی از ۱7 اردیبهشت 
ماه تا ۱5 خرداد ماه در کلیه پایگاه های اهدای خون خراسان رضوی 

اجرا می شود.
 به گزارش روزنامه "صبح امروز"،  به نقل از روابط عمومی سازمان 
انتقال خون خراسان رضوی سید حمید رضا اسالمی افزود: در این 
اهدای  داوطلبان  پذیرش  آماده  خون  اهدای  پایگاه های  کلیه  ایام 
تا   2۱:۱5 ساعت  از  مشهد  در  پایگاه ها  این  و  بود  خواهند  خون 
۱:۱5 بامداد روز بعد و در شهرستان های استان از 2۱ تا 24 آماده 

خونگیری از مراجعه کنندگان هستند.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی با اشاره به پایگاه های اهدای 
این  کرد:  خاطرنشان  رمضان،  مبارک  ماه  در  استان  فعال  خون 
پایگاه ها در مشهد شامل پایگاه امام رضا)ع( واقع در میدان شریعتی 
خیابان  در  واقع  امید  پایگاه  دانشگاه،  خیابان  ابتدای  )تقی آباد( 
آیت الله شیرازی، نبش آیت الله شیرازی 3 طبقه منهای یک مجتمع 
تجاری و اقامتی امید، پایگاه ثامن پارکینگ شماره 4 ابتدای بازارچه 
شهید  پایگاه  رضــوی،  مطهر  حرم  سمت  به  پرست  آستانه  شهید 
شریعتی  نبش  شریعتی،  بولوار  قاسم آباد،  منطقه  در  واقع  کریمی 
28،پایگاه میالد واقع در بولوار استقالل، بین استقالل 2 و 4 بوده 
شهرستان های  در  هم  شهرستانی  خون  اهدای  پایگاه های  و  است 
و  پذیرش  آماده  نیشابور  و  گناباد  سبزوار،  حیدریه،  تربت  قوچان، 

خونگیری از دواطلبان اهدای خون هستند.
دکتر اسالمی با اشاره به احتمال کاهش میزان ذخیره سازی خون 

و انواع فرآورده های خونی استان، تصریح کرد: از همه مردم نیکوکار 
و روزه دار دعوت می کنیم تا در این ماه مبارک با مراجعه به پایگاه ها و 
اهدای خون خود به کمک بیماران نیازمند بشتابند؛ همچنین جمع 
زیادی از اهداکنندگان زمان های خاصی برای مشارکت در این امر 
خیر و 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 اهل بیت، 
حضرت امام حضرت مجتبی)ع(، شب های قدر و ایام ضربت خوردن 
و شهادت حضرت علی)ع( ساعتی پس از افطار و در روز عید سعید 
آماده  ویژه  به صورت  ظهر  اذان  تا  عید  نماز  اقامه  از  پس  هم  فطر 

پذیرش داوطلبان اهدای خون خواهند بود.
مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر 
گفت:  هستیم،  استان  سطح  در  خونی  گروه های  همه  نیازمند 

داوطلبان  و  نــدارد  خون  اهــدای  با  منافاتی  هیچگونه  روزه داری 
و  نموده  اقدام  خون  اهدای  برای  افطار  از  پس  ساعتی  می توانند 
پس از آن تا سحر مایعات بیشتری صرف نمایند. وی افزود: در ماه 
مبارک رمضان سال گذشته ۱۱7۱3 نفر به پایگاه های اهدای خون 
استان مراجعه کردند که از این تعداد از 9۱58 نفر خونگیری صورت 

پذیرفت 
مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی با تأکید بر اینکه نیاز به خون 
همیشگی بوده و هست، بیان کرد: از داوطلبان ایثارگر اهدای خون 
درخواست داریم تا 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 
از  باشند و طبق قانون امکان پذیرش و خونگیری  به همراه داشته 

مراجعه کنندگانی که کارت ملی شان را به همراه ندارند وجود ندارد.

مرکز  مجازی  فضای  ویژه  دادســرای  سرپرست 
خراسان رضوی گفت: پس از اینکه بیش از ١٠٠ 
از  غیرمجاز  برداشت  موضوع  با  شکایت  فقره 
دادسرای  در  خراسان رضوی  شهروندان  حساب 
ناحیه ٧ مشهد مطرح شد، پرونده برای شناسایی 
عامل و یا عامالن این اقدام به پلیس فتای استان 

فرستاده شد.
قاضی مهدی حقدادی در گفت وگو با خبرنگار 
با کالهبرداری  ایسنا- منطقه خراسان، در رابطه 
بررسی های صورت  با  کرد:  اظهار  چندمیلیاردی 
 ٤٦ از  بخشی  که  شد  متوجه  فتا  پلیس  گرفته 
میلیارد ریال به یغما رفته در حساب های مختلفی 
کشور  گوناگون  نقاط  در  ــا  آن ه صاحبان  که 
و قسمتی هم صرف  دارند گردش داشته  حضور 
دیگر  و  دیجیتال  ارز  کاال،  شــارژ،  خرید  هزینه 

تراکنش های اینترنتی شده است. 
کالهبرداران  نهایت  در  داد:  ادامه  حقدادی   
حساب ها  از  شده  برداشت  پول  شیوه ها  این  به 
از  گردش  دست  چند  از  پس  یا  کرده  جابه جا  را 
تراکنش  که  آنجا  از  می کردند.  خارج  حساب ها 
از رقم باالیی برخوردار  خریدهای صورت گرفته، 
که  متهمان  از  تعدادی  فتا  پلیس  تالش  با  بود 
صحنه گردان اصلی ماجرا بودند شناسایی کرده و 
در پی آن دستور دستگیری آن ها که در شهرهای 
شد.  صادر  بودند،  کشور  شمال  و  تهران  مشهد، 
متهم  هشت  هماهنگ،  اقدامی  در  رو  همین  از 
جوان و نوجوان در مشهد، دو متهم در تهران و دو 
متهم دیگر در استان های شمالی کشور دستگیر 

شدند.
مرکز  مجازی  فضای  ویژه  دادســرای  سرپرست 

سازمان یافته  باند  اعضای  گفت:  خراسان رضوی 
مورد  ــه ای  ــان رای تجهیزات  به همراه  فیشینگ 
خراسان رضوی  فتا  پلیس  مقر  به  خود  استفاده 
منتقل و پس از آن به دادسرای ویژه جرایم فضای 

مجازی مشهد فرستاده شدند.
اعضای  فعالیت  نحوه  خصوص  در  حقدادی 
دامنه  گستردگی  به  توجه  با  کرد:  تصریح  باند 
شد  مشخص  کشور  سطح  در  کالهبرداری ها 
نظیر  فیشینگ  صفحات  طراحی  با  مجرمان 
فضای  در  قیمت  زیر  خریدهای  و  شارژ  دریافت 
مجازی یا با وعده های واهی دیگر، اقدام به فریب 
طعمه های خود می کردند. این اقدام آن ها سبب 
روی  سازمان یافته  باند  این  طمعه های  شدکه 
لینك هایی که آن ها را به صفحات جعلی هدایت 
می کرد کلیك کرده و با وارد کردن اطالعات کارت 
محرمانه  اطالعات  صفحات،  آن  در  خود  بانکی 
قرار  باند  اعضای  اختیار  در  را  بانکیشان  کارت 

دهند.
وی با بیان اینکه »در تحقیقات قضایی مشخص 
شد اعضای این باند بدون اینکه همدیگر را دیده 
باشند در فضای مجازی یك گروه تشکیل داده و 
قربانیان  حساب  موجودی  مسئولیت،  تقسیم  با 
از اطالعات  با سواستفاده  و حتی  را خالی کرده 
به پولشویی می زدند« گفت: درواقع  آن ها دست 
 ٢١٠٠ اطالعات  از  استفاده  سوء  با  باند  اعضای 
برداشت  و  زده  جرم  این  به  دست  بانکی  کارت 
کرده  مختلف  افــراد  بانکی  حساب  از  غیرمجاز 
حساب ها  از  ریال  میلیارد   ٤٦ از  بیش  رقمی  و 
زمانی  بازه  در  کالهبرداری  این  کردند.  برداشت 

کمتر از سه ماه به وقوع پیوسته است.

برخی  که  نمی شود  گونه  این  افزود:  حقدادی 
اختیار  در  را  مــردم  سرمایه  عامل،  بانك های 
حق  که  خدماتی  پاافتاده ترین  پیش  از  و  بگیرند 
این  کجای  هیچ  در  کنند  خــودداری  آن هاست، 
به  بنده  توصیه  ــدارد.  ن وجــود  شرایط  این  دنیا 
شهروندان این است که سرمایه خود را به بانکی 
را  مصرف  یکبار  رمزهای  زیرساخت  که  بسپارند 
فراهم کرده و برای امنیت حساب مشتری اهمیت 

قائل هستند.
مرکز  مــجــازی  فضای  ــرای  ــ دادس سرپرست 
سال  خردادماه  ابتدای  از  کرد:  تشریح  استان 
بانکی  نظام  مشتریان  امنیت  تامین  ــاری  ج
بانك ها  عهده  بر  کارت  بدون  تراکنش های  در 
خواهد بود و هرگونه سوء استفاده از حساب های 
در  امنیتی  پذیرش های  آسیب  به دلیل  مشتریان 
بانك ها  عهده  به  مستقیما  بانکی  سرویس های 

خواهد بود. 

فیشینگ روش  به  کالهبرداری  میلیارد   46 خبرخبر
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کارگروه نظارت بر توزیع کاغ تشکیل می شود
رئیس کارگروه کاغذ وزارت ارشاد از تشکیل یک کارگروه 
سه جانبه به منظور نظارت بر توزیع کاغذهای وارداتی 

در کشور خبر داد.
فرهنگ  وزارت  کاغذ  کارگروه  رئیس  انتظامی  حسین 
به سواالت اهالی  و ارشاد اسالمی در نشستی خبری 

رسانه درباره موضوع کاغذ پاسخ داد.
وی در این نشست در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر 
روز گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره تغییر 
ساختار کارگروه کاغذ وزارت ارشاد و ایجاد محدودیت 
در فعالیت های آن بدون اظهارنظر درباره صحبت های 
ثبت  تائید  به  مربوط  بحث های  کرد:  عنوان  صالحی 
سفارش و نظارت بر توزیع کاغذ بر عهده معاونت های 
بر  نیز  ناشران  موضوع  در  و  ارشاد  وزارت  در  مربوطه 
عهده تشکل های آنها است. کارگروه در این میان تنها 
که  نظارت  دستگاه های  میان  هماهنگ کننده  نقش 
از  نمایندگانی  دارند.  دخالت  کاغذ  واردات  حوزه  در 
وزارت صمت، فرهنگ و ارشاد اسالمی، گمرک، وزارت 
تعزیرات  سازمان  حمایت،  سازمان  پرورش،  و  آموزش 
و  مطبوعات  چاپ،  صنعت  تشکل های  نمایندگان  و 
ناشران هم در آن عضویت دارند. تاکید دارم که نقش 
کارگروه تنها هماهنگی و اطالع رسانی و سایر فعالیت ها 

بر عهده تشکل ها و معاونت های مربوطه است.
نظارت  مورد مسئله  در  دیگری  به سوال  پاسخ  در  وی 
مسئله  گفت:  نیز  آنها  توزیع  و  وارداتی  کاغذهای  بر 
نظارت از جمله وظایف کارگروه از زمان تأسیس آن بوده 
است. هفته گذشته در همین کارگروه جلسه برگزار شد 
و در آن نمایندگان سازمان حمایت و سازمان تعزیرات 
پیشنهادات خود را در این زمینه بیان کردند که در جلسه 
امروز ما آن پیشنهادات مصوب شد. درواقع کمیته ای 
سه جانبه متشکل از سازمان تعزیرات، سازمان نظارت 
و کارگروه، مسئله نظارت را مورد بررسی و تصویب قرار 
رسید  تصویب  به  آنها  عملی  پیشنهادات  و  است  داده 
بر  شد.  خواهد  شروع  هفته  این  از  نیز  آنها  اجرای  که 
این اساس این نظارت به شکلی خواهد بود که کاغذ 
ارز دولتی حتمًا به مصرف کننده حقیقی  با  واردشده 

برسد و کاغذ وارداتی به بازار سیاه نیز راه پیدا نکند.
مورد  در  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  ادامه  در  انتظامی 
گفت:  نیز  زینک  توزیع  بر  نظارت  و  واردات  موضوع 
کارگروه کاغذ وظیفه ساماندهی مسئله کاغذ و صنایع 
به  هم  زینک  مسئله  و  دارد  عهده  بر  را  آن  به  وابسته 
دلیل ارتباط مستقیمش با بحث نشر، به کارگروه وارد 
و  با همکاری  اضافه شد. خوشبختانه  آن  وظایف  به  و 
مدیریت الزم  نیز  این موضوع  در  توانستیم  افزایی  هم 
حمایت  سازمان  از  راستا  همین  در  باشیم.  داشته  را 
خواستیم تا در قیمت گذاری زینک تسریع کند و توزیع 

آن نیز شروع شده است.

خبرخبر
نمایشگاه آثار منشی گنابادی از اساتید 

خوشنویسی قرن دهم گشایش یافت
از  گنابادی  منشی  اختیار  خواجه  آثار  نمایشگاه 
استادان شاخص خوشنویسی قرن دهم هجری قمری 
شنبه شب همزمان با آغاز هفته میراث فرهنگی با حضور 

مسئوالن و صاحبنظران در گناباد گشایش یافت.
فرماندار گناباد در این مراسم گفت: دولت دوازدهم 
توجه خاصی به زنده نگهداشتن میراث معنوی و صیانت 
فعالیتهای  سرلوحه  را  امر  این  و  دارد  تاریخی  آثار  از 
فرهنگی خود قرار داده است.حامد قربانی افزود: حفظ 
میراث معنوی و انتقال باورها و ارزشها و آثار گرانبهای 
انتقال  و  ترویج  و  هنرمندان  هنری  آثار  نظیر  تاریخی 
آنها به نسل آینده از اهمیت بسیار برخوردار است و از 

مصادیق بارز حفظ میراث معنوی به شمار می رود.
موقعیت  به  توجه  با  گناباد  داشت:  اظهار  وی 
تاریخی و غنای فرهنگی  خود ظرفیتها و جاذبه های 
مردم  تشکلهای  و  مردم  ظرفیت  از  باید  و  دارد  بسیار 
این  مفاخر  بزرگداشت  و  تاریخی  آثار  حفظ  برای  نهاد 
منشی  اختیار  خواجه  گفت:  گرفت.وی  بهره  منطقه 
گنابادی از مفاخر مهم این منطقه به شمار می رود که 
زنده نگهداشتن یاد وی و تبیین تالشهای وی در هنر 

خوشنوسی ضرورت حفاظت از میراث معنوی است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گناباد نیز گفت: 
خواجه اختیار منشی گنابادی به عنوان بزرگترین تعلیق 
نویس ایران در قرن دهم هجری منشاء تحول و توسعه 

کمی و کیفی خط تعلیق در طول تاریخ بوده است.
حمید رضا مهدوی مقدم افزود: این استاد مشهور 
خوشنویسی در نیمه دوم سده دهم هجری در هرات 
از وی در  فراوان  آثار  و  اشتغال داشت  به خوشنویسی 
موزه  ها، کتابخانه  ها و مجموعه  های خصوصی ایران 
 5۰ نمایشگاه  این  است.در  مانده  یادگار  به  جهان  و 
منشی  اختیار  خواجه  از  تعلیق  خط  خوشنویسی  اثر 
گنابادی در موزه مردم شناسی گناباد به صورت دائمی 

در معرض دید عموم گذارده شد.
از  یکی  گنابادی  منشی  اختیارالدین  خواجه 
ترین  بزرگ   و  هجری  دهم  قرن  بزرگ  خوشنویسان 
در  سال  مدت 3۰  که  بود  ایران  در  تعلیق  خط  استاد 
دربار سلطان محمد خدابنده فرزند اول شاه طهماسب 

صفوی به  نوشتن نامه  های شاه اشتغال داشت.
هجری   99۰ سال  در  را  وی  وفات  مورخان  اکثر 
دانسته  اند ولی کتاب دانشوران خراسان آن را 9۷۰ ذکر 
کرده  است. بسیاری از محققان تحول و توسعه کمی و 
هنرمند  این  تالش  های  مرهون  را  تعلیق  خط  کیفی 
و  نستعلیق  خط  پیدایش  ساز  زمینه  که  اند  دانسته  

شکستة نستعلیق شده است.
2۸ اردیبهشت لغایت سوم خرداد ماه هفته میراث 

فرهنگی نامگذاری شده است.

مطبوعاتی  و  فرهنگی  معاون 
ارشـــاد  و  فــرهــنــگ  ــل  ک اداره 
اسالمی خراسان رضوی گفت: یکی 
این  تا  است  شده  موجب  که  هایی  شاخص  مهمترین  از 
انجام  بگیرد  قرار  آور  وزیان  کارهای سخت  در طیف  شغل 

رسالت خبرنگاری در شرایط سخت کاری است.
شده  بررسی  های  شاخص  به  اشاره  با  تحفه گر  افشین 
قرارگرفتن  افزود:  خصوص  این  در  وزارتخانه  این  سوی  از 
خبر،  تولید  منظور  به  وهوایی  آب  بد  شرایط،  در  خبرنگار 
سرعت  از  برخورداری  حیطه،  این  در  موجود  های  تنش 
از  خبر  رسانی  اطالع  برای  صداقت  وداشتن  باال،  عمل 
اصول های مهمی است که در این شاخص به آن رسیدگی 
که  بوده  حرفه  این  رسالت  جزو  اینها  تمامی  و  است  شده 

بسیار ارزشمند می باشد.

بیان  خبرنگاری  بیمه  خصوص  در  همچنین  گر  تحفه 
حوزه  در  اسالمی  وارشــاد  فرهنگ  وزارت  سوی  از  کرد: 
معاونت مطبوعات ، یک کارگروهی تشکیل شده است که 
در آن بیمه خبرنگاران را بررسی می کند و در این موضوع 

میزان سقف کارکرد از اهمیت باالیی برخوردار است.
ارشاد خراسان رضوی تصریح کرد: پس  معاون مدیرکل 
ازبررسی میزان سقف کارکرد این موضوع برای پیگیری به 

صندوق اعتباری هنرمندان ارسال می شود . 
وی خاطرنشان کرد: میزان سقف تسهیالت در صندوق 
اعتباری هنر و اصحاب رسانه به صورت یکسان است و در 

اختیار همه قرار می گیرد.

محیط  حفاظت  کل  مدیر 
گفت:  رضوی  خراسان  زیست 
2۸هزار نفر از ۱2 موزه  تاریخ طبیعی 

خراسان رضوی در سال گذشته بازدید کردند.
پستاندار،   ۱53 اینکه  به  اشاره  ضمن  همتی  تورج 
این  در  ماهی  و  دوزیست   ۱۱ و  5۴ خزنده  پرنده،   ۷9۷
داشت:  اظهار  است  شده  گذاشته  نمایش  به  موزه ها 
عالوه بر این، ۷3 نوع گیاه، ۱۰۰ بی مهره و 25 فسیل 
انواع سنگ و کانی نیز در  از  نرم تن و حتی نمونه هایی 
این موزه ها در معرض دید عالقمندان قرار گرفته است.

طبیعی  تاریخ  موزه  اینکه  به  اشاره  ضمن  همتی 
است  فرد  به  گونه منحصر  غناء  و  تعداد  لحاظ  از  مشهد 
از  جانوری  متنوع  مجموعه های  دارای  موزه  این  گفت: 
گونه   25 پرنده،  گونه   ۱6۰، پستاندار  گونه   5۰ جمله 

بندپایان،  از  گونه   ۱۰۰ از  بیش  گونه آبزی،   ۱۰ خزنده، 
شکم  و  پوستان  سخت  حیوانی،  اسکلت  از  نمونه هایی 

پایان است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ضمن اشاره 
به اینکه از ۸ گونه گربه سان در کشور، ۷ گونه آن در موزه 
و  بومی  شاخص،  گونه های  و  می شود  نگهداری  مشهد 
و  عالقمندان  بازدید  مورد  موزه  این  در  استان  کمیاب 
پژوهشگران قرار می گیرد، گفت: در سال گذشته نزدیک 
از  نفر  هزار   25 و  کل  اداره  موزه  از  نفر   9۰۰ و  هزار   2

موزه های واحدهای تابعه بازدید و آموزش دیده اند.

خوش نویسی  آثار  نمایشگاه 
و  سیستان  خادم یار  هنرمندان 
بلوچستان با عنوان »ربنا« در نگارخانه 

رضوان موزه مرکزی آستان قدس رضوی گشایش یافت.
آفرینش های  مؤسسه  رضوان  هنری  مجموعه  مسئول 
هنری آستان قدس رضوی در حاشیه نمایشگاه ربنا اظهار 
کرد: نمایشگاه حاضر با نمایش 3۱ اثر منتخب از آثار ۱2 
هنرمند خوش نویس خادم یار هنری رضوی استان سیستان 
و بلوچستان با محوریت آیات قرآنی مزین به ربنا دایر شده 
است. ماندانا یمینی افزود: این آثار در خط های نستعلیق، 
این  توسط  ثلث  و  نقاشی خط  معلی،  نستعلیق،  شکسته 
خوش نویسان پیش کسوت و جوان سیستان و بلوچستان 
در سطوح استاد، فوق ممتاز و ممتاز انجمن خوش نویسان 
با  و  است  شده  خلق  گذشته  سال  رمضان  ماه  در  ایران 

حمایت مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی و 
همکاری سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی در این نگارخانه به نمایش عموم عالقه مندان 
آثار  نمایشگاه  داد:  ادامه  وی  است.  شده  گذاشته 
خوش نویسی هنرمندان خادم یار سیستان و بلوچستان تا 
پنج شنبه دوم خرداد ۱39۸، از ساعت 9 تا ۱۷ در نگارخانه 
رضوان سالن شماره 3 واقع در موزه مرکزی آستان قدس 
رضوی در صحن کوثر بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( پذیرای 
اهل هنر و معرفت است. مسئول مجموعه هنری رضوان 
تصریح کرد: برگزاری چنین برنامه های هنری با همکاری 
به جمع خادم یاران  هنرمندان سایر استان های کشور که 
هنری رضوی پیوستند در صورت اعالم درخواست آنان به 
مسئول کانون های مربوطه مستقر در استان ها در دستور کار 

مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی قرار دارد.

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی:

خبرنگاران در سخت ترین شرایط رسالت خود را انجام می دهند
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی عنوان کرد؛

نمایشگاه خوش نویسی »ربنا« در نگارخانه رضوان بازدید 28 هزار نفر از موزه های تاریخ طبیعی خراسان رضوی

مدیرکل نهاد کتاب خانه های عمومی استان خراسان رضوی: 
سالن های مطالعه غیرمجاز پلمپ می شوند

استان  عمومی  کتاب خانه های  نهاد  مدیرکل 
برای  که  مطالعه  سالن های  گفت:  رضوی  خراسان 

دریافت مجوز اقدام نکنند پلمپ می شوند.
به  ــاره  اش با  سبزیان  اکبر  علی  حجت االسالم 
صدور  متولی  استان  کتابخانه های  نهاد  اینکه 
می باشد  آنها  بر  نظارت  و  ها  سالن  این  برای  مجوز 
دستورالعمل  ابالغ  با  گذشته  سال  اواخــر  افــزود: 
اجرایی نحوه تاسیس کتابخانه های عمومی مستقل 
طرف  از  مطالعه  های  سالن  و  ویژه  خدمات  دارای 
به  موضوع  این  کشور،  عمومی  های  کتابخانه  نهاد 
اطالع  استان  قضایی  مجموعه  و  بازرسی  سازمان 
داده شد و در این باره جلسه ای با محوریت سازمان 
مجوز،  مسئولیت  و  تشکیل  نیز  استان  بازرسی 
نظارت و پایش سالن های مطالعه به نهاد کتابخانه 

های عمومی استان واگذار شد .
وی ادامه داد: سازمان بازرسی نیز طی نامه ای به 
سازمان های دیگر از جمله اداره آموزش و پرورش 
صدور  به  اقدام  قبل  از  که  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  و 

مجوزهای مشابه با عناوینی نظیر سالن های دانش 
خانه  درزمینه  فرهنگی  های  موسسه  یا  و  افزایی  
کتابخانه  نهاد  که  کرد  اعالم  داشتند  مطالعه  های 

های عمومی متولی این موضوع است.
قضایی  دستگاه  همچنین  کرد:  تصریح  سبزیان 
کتابخانه  نهاد  همکاری  با  گذشته  روز   ۱۰ از  نیز 
های عمومی استان ، به ۶۰ سالن مطالعه در شهر 
مشهد که مورد شناسایی قرار گرفته بودند که البته 

پیش بینی می شود به همین تعداد نیز سالن های 
مطالعه زیر زمینی و فاقد مجوز وجود دارند، ۱۰ روز 
نهاد کتابخانه های عمومی  به  فرصت داده شد که 
و  پرونده  تشکیل  به  نسبت  و  کنند  مراجعه  استان 
مورد   29 تنها  تاکنون  که  کنند  اقدام  مجوز  صدور 
دراین باره به این نهاد مراجعه داشتند و صدور مجوز 
انجام  آنها در صورت داشتن شرایط الزم در مرحله 

می باشد.

سایر  اما  داشت:  بیان  سبزیان  االســالم   حجت 
پرونده  تشکیل  و  مجوز  گرفتن  جهت  که  ــوارد  م
غیر  های  مجموعه  عنوان  به  نداشتند،  مراجعه 
از  آنها  پلمپ  و  شده  شناخته  مجوز  فاقد  و  قانونی 
تاریخ 3۰ اردیبهشت ماه توسط اداره اماکن صورت 

خواهد گرفت.
در سالن  اقامت شبانه  اینکه هرگونه  بیان  با  وی 
های مطالعه غیر قانونی است و در صورت رخ دادن 
پاسخگو  نهادی  و  سازمان  هیچ  مشکلی  هرگونه 
نمی باشد،افزود: از مردم نیز انتظار داریم  درباره 
مراکز  این  در  آنها  فرزندان  که  مطالعه  های  سالن 
جهت آمادگی برای امتحانات و کنکور حضور پیدا 
کرده و هزینه صرف می کنند ، حساسیت ویژه ای 
زیرزمینی  حتی  و  مجاز  غیر  مراکز  و  باشند  داشته 
در این باره را به نهاد کتابخانه های عمومی استان 
با همکاری دستگاه قضایی نسبت  تا  معرفی کنند 
صورت  الزم  اقدام  انها  با  برخورد  و  شناسایی  به 

بگیرد.

سالن  در  کنسرتش  تعویق  از  پس  ساکت  کیوان 
در  موسیقی  مافیای  که  است  واضح  گفت:  وحدت 
کشور شکل گرفته است. تمام سالن های تاالر وحدت 
را از قبل تا آخرین روز رزرو کرده اند. اما برای من به 
زحمت یک شب را اختصاص دادند. آن هم آنقدر دیر 

اجازه تبلیغات دادند که زمان را از دست دادیم.
وی که قرار بود همراه با گروه موسیقی »وزیری« 
درباره  بروند  صحنه  روی  تاج  وحید  خوانندگی  به 
دالیل تعویق این کنسرت افزود: طبق قانون به عنوان 
هنرمند پیشکسوت نیازی به دریافت مجوز ندارم ولی 
باز هم پیگیری های الزم را در این مورد داشتیم. قرار 
هنرمندان  کنسرت  و  آلبوم  مجوز  که  است  این  بر 
پیشکسوت، راحت تر داده شود اما همیشه با مشکل 
ما  کنسرت  بود  قرار  قبل  دفعه  مثال  هستیم.  مواجه 
دیر  را  مجوز  آنقدر  ولی  شود  برگزار  اردیبهشت   ۱5
تمدید  برای  و  نبود  تبلیغات  برای  فرصت  که  دادند 
شد،  موکول  ماه  اردیبهشت   2۸ تاریخ  به  که  مجوز 
فرصت  که  کردند  تعلل  مجوز  تمدید  برای  آنقدر  هم 
شهر  برای  مثال  رفت.  دست  از  محیطی  تبلیغات 
ساری و روزهای 6 و ۷ اردیبهشت ماه، مجوز اجرای 
آن  برای  ارشاد  موسیقی  دفتر  ولی  داشتم  کنسرت 
هم مجوز نداد و مسئول ارشاد ساری از من نمونه کار 
خواست. با تهیه کننده قرارداد بسته بودیم ولی آنها 

به ما گفته بودند که باید نمونه کار بفرستید.

این هنرمند مشهدی ادامه داد: متاسفانه برخی 
حال  در  دارند.  مشکل  فرهنگ  با  که  هستند  افراد 
حاضر هم عازم سفر هستم و با ارکستر فیالرمونیک 
به  لندن  در  شب  یک  و  پاریس  در  شب  دو  پاریس 
صحنه می روم. از چند ماه قبل همه برنامه سفر من 
مشخص شده است، هتلم مشخص است، قراردادها 
اما  است  گرفته  صورت  پرداخت ها  و  شده  نوشته 
اینجا فقط باید مشغول نامه نگاری شویم که سریع تر 
اینها  که  است  این  اصلی  مساله  کنند.  صادر  مجوز 
فرصت تبلیغات به کار ما نمی دهند. کافی است که 
هم  کند.  اجرا  کنسرت،  بخواهد  پاپ  خواننده  یک 

کافی  فرصت  هم  و  می شود  صادر  سریع  مجوزش 
برخی  اینکه  خاطر  به  دارد.  محیطی  تبلیغات  برای 
موسیقی  تهیه کنندگان  با  ارتباطاتی  آقایان  این  از 
پاپ دارند و منفعت بسیاری از آنها هم در این مدل 
اجراهاست. به واسطه همین ارتباطات است که تمام 

مراحل قانونی را هم می توانند دور بزنند.
ساکت درباره قانون کسر ۱۰ درصد از درآمدهای 
کنسرت ها نیز تصریح کرد: دست در جیب هنرمندان 
کردند. مردم هم ضربه می بینند اما عمال این کار دست 
در جیب هنرمندان کردن است و این کار دولت، اندک 
امیدی هم که به آن داشتیم را ناامید کرد. در کل من 

از وزارت ارشاد و دولت در اینکه بتواند به فرهنگ و هنر 
دشواری های  روزبه روز  شده ام.  ناامید  بکند  خدمتی 
جدیدی بر سر راه هنرمندان قرار داده می شود. این 
۱۰درصد اضافه با توجه به گرانی سالن ها و گرانی کلی 
که در کشور وجود دارد با این وضع معیشت مردم که 
می شود  حذف  مردم  خرید  سبد  از  که  کاالیی  اولین 
کاالی فرهنگی است. این چه معنایی دارد جز دست 
چه  بیاید  خوش شان  چه  کردن،  هنرمند  جیب  در 
کارهای  که  است  حالی  در  این  نیاید.  خوش شان 

هنری از پرداخت مالیات معاف هستند.
ایران  در  برگزاری کنسرت  تفاوت  به  اشاره  با  وی 
و خارج از کشور بیان کرد: شرایط، بسیار متفاوت و 
متولیان  که  مشکالتی  اینجا  است.  آزاردهنده  البته 
قرار  هنرمندان  ما  راه  سر  بر  که  هنری  نهادهای  و 
بحث  از  است.  آزاردهنده  و  تاسف آور  می دهند 
مجوز، اجازه اماکن و نیروی انتظامی گرفته تا همین 
۱۰درصد واجازه تبلیغات. حتی ما می خواستیم دو 
اجازه  ما  به  اما  بزنیم  کنسرت  این  برای  پوستر  نوع 
ندادند. واقعا چه دلیلی دارد که ما نتوانیم طرح دوم 
را بزنیم؟ چرا اینقدر دیر اجازه تبلیغ می دهند که ما 
با  باشیم؟  نداشته  مخاطب  جذب  برای  کافی  زمان 
وجود اینکه حجم اجراهای موسیقی پاپ خیلی زیاد 
است و عمال موسیقی اصیل و سنتی در این شرایط 

مظلوم واقع شده است.

کیوان ساکت: 

مافیای موسیقی شکل گرفته است
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سرویس در شهر

پرونده  ارسال  فرآیند  عملکرد  بهبود  راستای   در 
هر  یا  تراکم  و  کاربری  تغییر  های  درخواست  های 
صورت  به    5 ماده  کمیسیون  به  دیگر  درخواست 

ارسال می شود. سیستمی 
معاون  بزرگمهر  بهاره  امروز  صبح  گزارش   به 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  معماری  و  شهرسازی 
برنامه  و  اقدامات  گفت:  باره  دراین  رضوی  خراسان 
فرآیند  شدن  سیستمی  برای  الزم  های  ریزی  های 
عالی  شورای   5 ماده  کمیسیون  به  پرونده  ارسال 
وزارت  در  قبل  ٤سال  ازحدود  معماری  شهرسازی  
مرحله  به  اکنون  و  است  شده  آغاز  شهرسازی  و  راه 

اجرا رسیده است.
بود  گونه  این  فرآیند  این  از  پیش  داد:  ادامه   وی 
مطرح  ها  شهرداری  سوی  از  چه  درخواست  که  
اشخاص،از  یا  ها  دستگاه  دیگر  سوی  از  یا  شد  می 
گردید  می  درخواست  سوابق  و  استعالم  شهرداری 
اما این پروسه گاهی زمان بر می شد به همین دلیل 
وزارت راه و شهرسازی سیستمی شدن فرآیند ارسال 
قرار  کار  دستور  در  را   5 ماده  کمیسیون  به  پرونده 

داد.
شفاف  راستای  در   ١٣٩٤ سال  از  یادآورشد:   وی 
این  مصوبات   ،   5 ماده  کمیسیون  عملکرد  سازی 
در  زیربنایي  امور  و  شهرسازي  کارگروه  و  کمیسیون 
راه  کل  اداره  سایت  روي  بر  رضوی  خراسان  استان 
دسترسی  که  گرفت  می  قرار  استان  شهرسازی  و 
مخالفت  برخی  البته  است  آزاد  مردم  عموم  برای 
با  این مسیر وجود داشت که  با  شفاف سازی در  ها 
تاکید زیادی  راه و شهرسازی  این که وزارت  به  توجه 
بر شفاف سازی در پرونده های شهرسازی داشت در 
گام نخست تمام مصوبات کمیسیون بر روی سایت و 
در دستر مردم قرار گرفت و در گام بعد نیز سیستمی 
شدن فرآیند ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 را در 
دستور کار قرار دارد که اکنون به مرحله اجرا نزدیک 

شده است.
از   5 ماده  کمیسیون  درخواست های  اجرای     

شهرداری ها طریق 
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به  چنین  هم   
معماری  و  شهرسازی  معاون  مشهد  شهرداری 
درخواست های  اجرای  از  مشهد  شهرداری 

کمیسیون ماده 5 از طریق شهرداری ها خبر داد.

عمران  کمیته  جلسه  در  حسین نژاد  محمدرضا 
با  مجلس  عمران  کمیسیون  روستایی  و  شهری 
 59 ماده  بند ت  راستای  در  این مطلب، گفت:  بیان 
روستایی  و  شهری  عمران  کمیته  ششم  برنامه  قانون 
موضوع  با  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون 
شد  مقرر  مکانی  اطالعات  یکپارچه  سامانه  استقرار 
طریق  از   5 ماده  کمیسیون  درخواست های  تمامی 
صورت  خاص  سامانه ای  فرمت  در  و  شهرداری ها 

گیرد.
از  یکی   5 ماده  کمیسیون  اینکه  بیان  با  وی 

است،  شهری  امور  در  تصمیم گیرنده  نهادهای 
طرح های  دارد  وظیفه  قانون  طبق  نهاد  این  افزود: 
و  بررسی  را  آن  بعدی  تغییرات  و  شهری  تفصیلی 

کند. تصویب 
در  مشهد  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
ادامه گفت: با توجه به پیشرفت فضای دیجیتال، هر 
افراد  می شوند  باعث  الکترونیکی  سامانه های  لحظه 
بتواند با توجه به نیاز خود سطح زندگی و شغلی خود 
را ارتقا دهند. از همین رو شورای عالی شهرسازی و 
چه  هر  استقرار  ضرورت  و  اهمیت  بر  ایران  معماری 

کرد. تاکید  مکانیزه  سامانه  این  سریعتر 
جهت  در  مهم  این  کرد:  بیان  حسین نژاد 
مدیریت  نظام  در  عدالت  و  شفافیت  افزایش 
افزایش  اطالعات،  آزاد  دسترسی  و  انتشار  شهری، 
آنها  انحراف  از  جلوگیری  و  طرح  تحقق پذیری 
بر  تاکید  با  رو  همین  از  است.  اولیه  اهداف  از 
دستگاه ها  سایر  و  شهرداری ها  همکاری  ضرورت 
هر  شدن  اجرایی  و  استقرار  برای  ذیربط  اجرائی 

کرد. را  سامانه  بهتر  چه 
اطالعات  یکپارچه  سامانه  داد:  توضیح  وی 
تحت  نرم افزار  یک   ،5 ماده  کمیسیون  فرآیند  مکانی 
منظور  به  نیاز  مورد  امکانات  که  می باشد  شبکه 
و  مکانی  اطالعات  ویرایش  و  نمایش  جستجو، 
 5 ماده  کمیسیون  داده  پایگاه  در  موجود  توصیفی 

را فراهم می کند. 
مشهد  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
کلیه  به  دسترسی  سامانه  این  در  کرد:  خاطرنشان 
برگزار   5 ماده  کمیسیون های  به  مربوط  مصوبات 
می گردد.  جمع آوری  الکترونیکی  صورت  به  شده 
سبب  پرونده ها  الکترونیک  ثبت  با  سامانه  این  در 
بایگانی  حذف  به  کمک  و  فیزیکی  مکاتبات  کاهش 
به  آسانتر  و  سریعتر  دسترسی  و  سوابق  فیزیکی 
اسناد و مدارک مصوبات کمیسیون ماده 5 می گردد.

سامانه،  این  اهداف  اهم  به  اشاره  با  حسین نژاد 
نظام  در  ها  گیری  تصمیم  شفافیت  افزایش  گفت: 
شرایطی  نمودن  فراهم  همچنین  و  شهری  مدیریت 
برنامه ریزان  و  مدیران  تحلیل ها  و  تجزیه  جهت  بهتر 
بهتر  و  تر  صحیح  چه  هر  سازی  تصمیم   جهت  در 

می نماید. حمایت 
شورای  تاسیس  قانون  براساس  است،  گفتنی 
سال  مصوبه  کشور  معماری  و  شهرسازی  عالی 
تعریف  این گونه   5 ماده  کمیسیون  وظیفه   ،۱353
و  بررسی  به  که  است  کمیسیونی  است:  شده 
آن ها  تغییرات  و  شهری  تفصیلی  طرح های  تصویب 
می پردازد.  تراکم ها  ارائه  و  کاربری ها  تغییر  از  اعم 
استاندار  ریاست  به  استان  هر  در  کمیسیون  این 
و  استانداری(  عمرانی  معاون  وی  غیاب  در  )و 
مسکن  وزارت  نمایندگان  و  شهردار  عضویت  با 
سازمان  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  شهرسازی،  و 
دستی  صنایع  و  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
ذیربط  شهر  اسالمی  شورای  رییس  همچنین  و 
)با  استان  مهندسی  نظام  سازمان  نماینده  و 
رأی  حق  بدون  شهرسازی(  یا  معماری  تخصص 

می شود. تشکیل 

خبر
 شهردار منطقه3مشهد عنوان کرد؛

با  جز  بهمن  بلوار  ترافیک  ساماندهی 
مشارکت خود شهروندان عملی نیست

بولوار  ترافیک  ساماندهی  منطقه3مشهد  شهردار 
گفت:  و  دانست  مردم  مشارکت  نیازمند  را  بهمن 
خود  مشارکت  با  جز  بولوار  این  ترافیک  ساماندهی 

شهروندان عملی نیست.
با  وحیدی  زمانیان  مجتبی  امروز  صبح  گزارش  به 
این محله،  افزایش جمعیت در  افزود:  این خبر  اعالم 
گستردگی روزافزون خدمات رسانی را نیز می طلبد که 
تالش شهرداری در سالهای گذشته به رغم مشکالت 
آوری  جمع  شبکه  نبود  رها،  اراضی  مانند  زیرساختی 
فاضالب و یا ریزدانگی بافت مسکونی و ... ارائه خدماتی 

شایسته به شهروندان این محدوده بوده است.
مشکالت  و  مسائل  مهمترین  از  برخی  درباره  وی 
موضوعات  و  ترافیک، فضای سبز  جمله  از  محله  این 
مشارکت  با  موارد  این  از  بسیاری  کرد:  اظهار  عمرانی 
خود شهروندان قابل حل و فصل است و ما در این زمینه 

خواهان همکاری مجدانه شهروندان هستیم.
او موضوع ترافیک این محدوده را به عنوان شاهدمثال 
نیاز شهرداری به همکاری شهروندان عنوان کرد و افزود: 
این بولوار نیازمند تعریض است، زیرا خروجی بسیاری 
از کارخانه های صنعتی است اما درحال حاضر تعریض 
نیست.بنابراین  امکان پذیر  شهرداری،  برای  خیابان 
حداقل انتظار ما از شهروندان این است که تا آن زمان از 
توقف دوبل در این معبر و یا آمد وشد غیرضروری پرهیز 

کنند.
این  نظافت  وضعیت  ی  زمینه  در  زمانیان  مجتبی 
محدوده نیز می گوید: جمع آ وری زباله ساکنان بولوار، 

هر شب از ساعت٢٢ تا پاسی از شب ادامه دارد.
وی درباره افزایش تعداد باکس های زباله نیز بیان 
جمع آوری شده  زباله های  تجمیع  به منظور  می کند: 
بولوار  این  حاشیه  در  باکس هایی  پاک بانان،  توسط 
درنظر گرفته شده است اما افزایش تعداد آن ها بررسی 
می شود.وی با پذیرش سرانه کم فضای سبز در محله 
تنها یک  بولوار،  این  ادامه می دهد: در حاشیه  بهمن 
پارک خطی وجود دارد و فضای سبز عریضی نیست، اما 
متأسفانه ساکنان منطقه، همکاری های الزم را در حفظ 
نگهداری همان فضای سبز اندک هم نمی کنند. برخی 
ساکنان با عبور از داخل فضای سبز و برخی کسبه با 
ریختن مواد شوینده و شیمیایی حاصل از شست وشوی 

مغازه هایشان، باعث تخریب این فضا شده اند.
پیگیری های  با  می کند:  اظهار  منطقه٣  شهردار 
انجام شده، آستان قدس موافقت کرده است زمینی را 
در بولوار ٢٢بهمن۴ به ساخت فضای سبز اختصاص 
دهد، زیرا شهرداری خود، زمینی برای احداث فضای 

سبز و پارک دراختیار ندارد.

کمیته  و  رئیسه  هیئت  عضو 
ــک شـــورای  ــاره ی ــم نــظــارتــی ش
مشکل  رفع  از  مشهد  شهر  اسالمی 
بین سرافرازان  روند ساخت فضای سبز مناسب  موجود در 

۱3 و ۱5 خبر داد.
از  بازدید  جریان  در  رمارم  شهناز  امروز  صبح  گزارش  به   
محدوده سرافرازان ۱5 با اشاره به مشکالتی که مردم در این 
محدوده  با آن دست و پنجه نرم می کند، اظهارکرد: در این 
به  مناسبی  ساماندهی  تا  شد  گرفته  این  بر  تصمیم  بازدید 
فضایی که کاربری فضای سبز دارد، داده شود چرا که محیط 
فعلی، مکانی برای جمع شدن حیوانات موذی و خطرناکی 

مثل مار و عقرب شده است.
وی همچنین با اشاره به رفع انسداد موجود در سرافرازان 
۱5 تصریح کرد: این رفع انسداد به دستور قضایی صورت 

گرفته با این حال متاسفانه شرکت آب و فاضالب مشهد در 
خصوص این اتفاق طرح دعوی کرده است.

شهر  اسالمی  شــورای  یک  شماره  نظارتی  کمیته  عضو 
مشهد ابراز امیدواری کرد: با هم افزایی بین بخشی بتوانیم 
جز  آن  ساکنان  از  بسیاری  که  را  محدوده  این  مشکالت 

خانواده ایثارگران هستند، مرتفع کنیم.
های  ساختمان  از   تعدادی  گذشته  در  است:  گفتنی 
ساخته شده در سرافرازان ۱3 و ۱5 بدون مجوز شهرداری  
ساخته شده اند که  از سال 9۰ شهرداری اعالم کرد امکان 
حقوق  و  حق  پرداخت  از  پس  امالک  این  به  پاسخگویی 

شهرداری وجود دارد.
از مناطق برخوردار محسوب  منطقه 9 شهرداری مشهد 
می شود و سرانه فضای سبز باالیی دارد اما  این خیابان با 

کمبود هایی مواجه است.

حمل ونقل  کمیسیون  رئیس 
اینکه  گفت:  مشهد  شهر  شورای 
شارژ  برای  را  نفر  یک  و  بگذاریم  باجه 
من کارت استخدام کنیم، برای شهرداری هزینه هایی دارد؛ 
دیگر  روش های  از  استفاده  به  وادار  مردم  می خواهیم  ما 

شوند.
این  به  پاسخ  در  ایسنا  با  گفت وگو  در  بهاروند  مجتبی   
پرسش که »آیا دریافت کارمزد 2۰۰ تومانی برای هر بار شارژ 
من کارت در باجه های شهرداری مصوبه شورا دارد یا خیر؟«، 
اظهار کرد: این طرح مصوبه شورا را به صورت جداگانه ندارد، 

اما در قالب آلبوم بودجه آمده بوده است.
وی در مورد حذف یا اصالح این طرح  ادامه داد: درحال 
دنبال اصالح طرح هستیم. در طرح جدیدمان  به  حاضر 
یک سری مشوق ها را در نظر گرفتیم که به افرادی که غیر 

به  رایگان  حضوری من کارت شارژ می کنند درصدی شارژ 
آن ها تعلق بگیرد. 

مشهد  شهر  شورای  حمل ونقل  کمیسیون  رئیس 
خاطرنشان کرد: ما روی این موضوع اجماع داریم، اما برای 
چگونگی اصالح طرح دریافت کارمزد 2۰۰ تومانی برای هر 
بار شارژ من کارت در باجه ها هنوز اجماعی نشده است. یکی 
از پیشنهادها در این زمینه این است که این مبلغ به ۱۰۰ 
تومان کاهش یابد. سعی می کنیم هرچه زودتر به جمع بندی 

برسیم. 
وی بیان کرد: اینکه باجه بگذاریم و یک نفر را برای شارژ 
من کارت استخدام کنیم، برای شهرداری هزینه هایی دارد. ما 
می خواهیم مردم وادار شوند به سمت استفاده از روش های 
شهر  کنیم،  مراجعه  باجه ها  به  ابد  تا  باشد  قرار  اگر  دیگر. 

هوشمند عمالً امکان پذیر نمی شود.

و  عمران  کمیسیون  رئیس 
کمیته  رئیس  نایب  و  شهرسازی 
نظارتی شماره 5 شورای اسالمی شهر 
مشهد  رفع  مشکل محدوده های اختالفی بین مشهد و 
طرقبه و شاندیز را با همدلی مسئوالن دو شهر مسیر دانست.

به گزارش صبح امروز محمدهادی مهدی نیا در جریان 
بررسی  هدف  با  که   3 شماره  نظارتی  کمیته  نشست 
شد،  برگزار  شهرداری   ۱2 منطقه  مسائل  و  مشکالت 
اظهارکرد: اخیرا جلسه ای رسمی مبنی بر این که تصمیم 
مشخصی در خصوص حریم و محدوده های اختالفی بین 
مشهد و طرقبه و شاندیز اتخاذ شود، برگزار نشده است اما 
استاندار خراسان رضوی در دیدار خود با اعضای شورای 
پیگیری و حل  برای  اسالمی شهر مشهد قول مساعدی 

این ماجرا داده است.

با بیان اینکه این موضوع بیشتر در مرحله رایزنی  وی 
است، متذکرشد: با این رایزنی ها می توانیم افق نگاه ها را 
و  بین مدیران شهری مشهد و همچنین مسئوالن طرقبه 

شاندیز نزدیک تر کنیم.
رئیس  نایب  و  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
کمیته نظارتی شماره 5 شورای اسالمی شهر مشهد ادامه 
داد: تحویل حریم به طرقبه و شاندیز و محدوده به مشهد نیز 
یکی از پیشنهادات منطقی در این زمینه است که می تواند 

بسیاری از نکات مد نظر دو طرف را تامین کند.
مهدی نیا با بیان این که هزینه نگهداری این محدوده 
منسجم  مدیریت  یک  و  است  میلیاردی  چندصد  رقمی 
با این  می تواند از عهده این هزینه برآید، اضافه کرد: اگر 
مدل پیش برویم و هر دو طرف نگاه هایشان را اصالح کنند، 

به نتایج خوبی در این زمینه خواهیم رسید.

عضو کمیته نظارتی شماره یک شورای اسالمی شهر مشهد در جریان بازدید از محدوده سرافرازان:

مشکالت فضای سبز سرافرازان 13 و 15 رفع می شود
پیگیری  اخذ 200 تومانی کارمزد در باجه های شارژ من کارت شهرداری:

به دنبال اصالح طرح هستیم
نایب رئیس کمیته نظارتی شماره 3 شورای اسالمی شهر مشهد مطرح کرد:

رفع مشکل محدوده های اختالفی بین مشهد و طرقبه و شاندیز با همدلی مسئوالن  

 در راستای بهبود عملکرد:  

 فرآیند ارسال سیستمی پرونده های کمیسیون ماده 5 اجرایی می شود

مجلس  و  حقوقی  امور  گذاری،  سرمایه  معاون 
و  دســتــی  صنایع  فرهنگی،  مــیــراث  ــان  ــازم س
گردشگری کشور  بر ضرورت تصویب طرح جامع 

منطقه نمونه گردشگری هفت حوض تاکید کرد.
به گزارش صبح امروز حسین اربابی در بازدید از 
منطقه نمونه ملی و گردشگری هفت حوض آن را 
نگین گردشگری جنوب شرقی شهر مشهد خواند 
و افزود: قبل از اجرای طرح باید از طرح های اجرا 
شده در این زمینه الگو گرفته و براساس ارزیابی و 

نتایج بدست آمده از طرح های مشابه اقدام شود.
وی به چند نمونه از پارک های گردشگری اشاره 
کرد و گفت: بعد از ارائه طرح و تصویب آن باید در 
از  و  بوده  پایبند  طرح  اجرای  به  مختلف،  مراحل 

اقدامات خارج از طرح خودداری شود.
اربابی در بازدید از منطقه نمونه گردشگری هفت 
حوض بر ضرورت حفظ محیط طبیعی این مطنقه 

تاکید کرد.
مکرمی  ابوالفضل  بازدید  این  در  است  گفتنی 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  فر 
گردشگری خراسان رضوی، احمد دیناری معاون 
فرهنگی، صنایع  میراث  اداره کل  سرمایه گذاری 
دستی و گردشگر ی خراسان رضوی و کارشناسان 

این اداره کل حضور داشتند.
هم چنین  مدیرعامل شرکت گردشگری توسعه و 
عمران هفت حوض گزارشی از اهم اقدامات صورت 
پذیرفته در حوزه های عمرانی و مطالعاتی ارائه کرد و 
گفت: این اقدامات در راستای ایجاد زیرساخت ها و 
دسترسی های جاده ای و راه ها، انتقال خط لوله آب 

به منطقه، ایجاد شبکه برق فشار قوی و همچنین 
پیگیری و جذب سرمایه گذاران در فازهای مختلف 

مطالعاتی صورت گرفته است.
رشید صحابی با تاکید بر هماهنگی با طرح های 
کرد:  بیان  خصوص،  این  در  جامع  و  راهبردی 
اطالع رسانی  و  معرفی  و  مستندسازی  شناسایی، 
جامع و گسترده محورگردشگری منطقه مورد توجه 

است.
محور  در  حــوض  هفت  کــرد:  خاطرنشان  وی 
طبیعی،  مواهب  دارای  که  روستایی  گردشگری 
در صورت  و  قرار گرفته  فرهنگی است،  و  تاریخی 
توجه و نگاه ویژه مدیران کشوری، استانی و شهری 
و رفع برخی از کمبودها و مشکالت منطقه از جمله 
تامین راه دسترسی گردنه خلج، توسعه شبکه برق 
فشار قوی، ایجاد پایگاه اورژانس و امداد و نجات 

جاده ای و غیره می تواند قطب گردشگری جنوب 
شرقی شهر مشهد محسوب گردد. 

صحابی اظهار کرد: این مهم عالوه بر باال بردن 
مدت زمان ماندگاری زائران و گردشگران در منطقه، 
کسب درآمد پایدار گردشگری برای مدیریت شهری 

را به ارمغان می آورد. 

نقل  و  حمل  عمرانی،  امور  فنی،  دفتر  کل  مدیر 
 88 گفت:  رضوی  خراسان  استانداری  ترافیک  و 
کیلومتر آزادراه و 97 کیلومتر بزرگراه در این استان در 

حال ساخت است.
به گزارش صبح امروز مهدی سالیانی افزود: ساخت 
آزادراه حرم تا حرم که حرم حضرت امام رضا )ع( در 
مشهد را به حرم حضرت معصومه )س( در قم متصل 
می کند در حوزه خراسان رضوی آغاز شده و هم اکنون 
محدوده  از  کیلومتر  طول 33  به  آن  نخست  قطعه 
ده غیبی مشهد تا شهر ملک آباد در دست ساخت 

است.وی اظهار داشت: ساخت قطعه نخست این 
آزادراه که در مسیر متفاوت از آزادراه مشهد - باغچه و 
جاده قدیم مشهد - نیشابور صورت می گیرد حدود 
دیگر  گفت:  اســت.وی  داشته  پیشرفت  درصد   4۰
پروژه آزادراهی مهم استان که در کنار بزرگراه مشهد- 
قوچان در حال ساخت است، آزادراه مشهد - چناران 
- قوچان به طول ۱۱5 کیلومتر می باشد.سالیانی 
افزود: آستان قدس رضوی و وزارت راه و شهرسازی 
به ترتیب با سهم 7۰ و 3۰ درصد هم اکنون ساخت 
قطعه نخست این آزادراه از مشهد تا چناران به طول 

حدود 55 کیلومتر را آغاز کرده اند که تاکنون ۶ درصد 
پیشرفت داشته است.وی همچنین به ساخت بزرگراه 
مشهد - فریمان - تربت جام - تایباد - دوغارون اشاره 
بر  این مسیر 23۰ کیلومتری  کرد و گفت: ساخت 
عهده اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی است 
که در مجموع ۶8 درصد پیشرفت داشته و تاکنون 
قطعاتی از این مسیر اجرا و به بهره برداری رسیده و 
مابقی آن که اغلب حد فاصل تربت جام تا تایباد می 
باشد دردست ساخت است.وی اظهار داشت: تکمیل 
و توسعه کریدور شمال شرق - جنوب که مشهد را به 

بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی متصل می کند 
دیگر طرح مهم راهسازی استان می باشد و ساخت 
بزرگراه تربت حیدریه - گناباد به طول ۱۱۰ کیلومتر در 
این چارچوب تعریف شده است.سالیانی افزود: این 
پروژه توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
و نقل کشور با 84 درصد پیشرفت در دست اجراست 
و هم اکنون 25 کیلومتر از آن در حد فاصل مهنه تا 
گناباد در حال ساخت است که با بهره برداری از آن 
کل مسیر تربت حیدریه تا گناباد در قالب بزرگراه مورد 

بهره برداری قرار خواهد گرفت.

معاون سرمایه گذاری کشور در بازدید از هفت حوض تاکید کرد:

حوض هفت  گردشگری  نمونه  منطقه  جامع  طرح  تصویب  ضرورت 

مدیر کل دفتر فنی استانداری  اعال م کرد: 

دارد ساخت  حال  در  راه  کیلومتر   185 رضوی  خراسان 

خبر

خبر

خبر

خبر

محالت  اجتماعی  شوراهای  اداره  رییس 
شهرداری مشهد گفت: در گام اول انتخابات مجامع 
نفر   ۱۰3 محالت،  اجتماعی  شوراهای  داوطلبین 
محله  ساکنین  کرسی  عضویت  به  شهروندان  از 

درآمده اند.
منتظری  مجتبی  سید   ، امروز  صبح  گزارش  به 
با اعالم این خبر، اظهار کرد: در گام اول انتخابات 
محالت،  اجتماعی  شوراهای  داوطلبی  مجامع 
۱3 محله سجاد، شهیدمطهری، فاطمیه، پنجتن، 
بهشتی،  شهید  طرق،  رستمی،  شهید  مهرآباد، 
پایین  و  جاهدشهر  آزادشهر،  ایثارگران،  سرافرازان، 
هدف  عنوان  به  مشهد  ۱3گانه  مناطق  در  خیابان 
اردیبهشت   25 الی   ۱۸ از  انتخابات  این  برگزاری 
ماه درنظر گرفته شدند که در نهایت ۱۰3 نفر پس 
محالت  این  سطح  در  رای گیری  فرایند  انجام  از 
محله  ساکنین  کرسی  جدید  اعضای  عنوان  به 

شوراهای اجتماعی انتخاب شدند.
مجمع  انتخابات  فرایند  طی  اینکه  بیان  با  وی 
داوطلبی ساکنان محله، داوطلبان به معرفی اهداف 
محله شان  اجتماعی  شورای  در  خود  برنامه های  و 
اهالی  از  رای گیری  انجام  با  نهایت  در  و  پرداختند 
 2 و  اصلی  عضو  عنوان  به  نفر   6 مشارکت کننده، 
نفر به عنوان علی البدل انتخاب شدند، افزود: پس 
محله،  ساکنان  داوطلبی  مجمع  انتخابات  پایان  از 
انتخابات مجامع داوطلبی کسبه، مدارس، مساجد 
و تشکل های مردمی ۱3 محله نیز در گام اول از 25 
حال  در  جاری  خردادماه  یکم  الی  ماه  اردیبهشت  

برگزاری است.
محالت  اجتماعی  شوراهای  اداره  رییس 
شهرداری مشهد با تاکید براینکه شورای اجتماعی 
محالت از سال ۸9 تشکیل شده و از سال گذشته 
برای پایداری این نهاد محله ای، آیین نامه  جدیدی 
سازوکار  و  تصویب  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  در 
آیین نامه  براساس  ادامه داد:  آن مشخصی گردید، 
جدید مصوبه شورای شهر مشهد، مجامع داوطلبی 
شورای اجتماعی محالت شامل پنج مجمع ساکنان 
محله، کسبه، مدارس، مساجد و تشکل های محله 
می شوند که طی فرایند انتخابات ۱۴ کرسی مردمی 
برای اعضای این شورا پیش بینی شده که 6 کرسی 
 ۴ اعضای  برای  کرسی   ۸ و  محله  ساکنان  متعلق 
مجمع دیگر درنظرگرفته شده است.منتظری تاکید 
کرد: پس از پایان فرایند این انتخابات در ۱3 محله 
داوطلبی  مجمع  پنج  انتخابات  اول،  گام  در  هدف 
شوراهای اجتماعی در تمام محالت مناطق ۱3گانه 
مشهد تا پایان شهریورماه جاری برگزار خواهد شد و 
به عبارتی شوراهای اجتماعی در تمام محالت سطح 

شهر تشکیل خواهند شد.

خبر
رییس اداره شوراهای اجتماعی محالت مشهد خبر داد:

انتخاب 103 نفر از ساکنان محالت در مجامع داوطلبی
 شورای اجتماعی 13محله مشهد

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد در ششمین 
اجالس ژنو مطرح کرد:

مناسب  جایگزینی  من«،  »هشدار  نرم افزار 
برای تلفن های امدادی

رنیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
طراحی  برنامه ای  من،  هشدار  نرم افزار  گفت:  مشهد 
است  مشهد  شهرداری  بحران  مدیریت  سوی  از  شده 
احمر  هالل  و  اورژانس  پلیس،  آتش نشانی،  برای  که 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت و می تواند جایگزین 

تلفن های امدادی شود.
بخش  در  عزیزی  امیر  امروز  صبح  گزارش  به 
بین المللی  اجالس  ششمین   »IGNITE STAGE«
برخی  از  گزارشی  ارائه  به  ژنو،  خطرپذیری  کاهش 
مدیریت  و  ایمنی  حوزه  در  شده  انجام  اقدامات 
به  ارائه  این  از  پس  پرداخت.وی  مشهد  شهر  بحران 
با خبرنگار ما پرداخت و اظهارکرد: این بخش  گفتگو 
حوزه  در  تاثیرگذار  و  نوآورانه  و  جدید  فعالیت های 

ایمنی و مدیریت بحران دنیا را پوشش می دهد.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
مشهد با بیان اینکه گزارش ارائه شده شامل 3 حوزه 
فعالیت های سازمان  و  ایران  بوده است، گفت: سیل 
مشهد  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 

نخستین موضوع طرح شده در این بخش بود.
دوام  عملکرد  به  ادامه  در  کرد:  خاطرنشان  عزیزی 
ثامن، فعالیت ها و نقش تاثیرگذار بانوان در این تشکل 
در  حاضرین  پرشور  استقبال  با  که  شد  اشاره  مردمی 
جلسه روبرو و پرسش و پاسخ های متعددی درمورد این 
نرم افزار »هشدار من«  موضوع مطرح شد.وی گفت: 
 »IGNITE STAGE« جلسه  در  ارائه  محور  سومین 
بود؛ نرم افزاری که از سوی مدیریت بحران شهرداری 
و  اورژانس  پلیس،  آتش نشانی،  برای  و  شده  طراحی 

هالل احمر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
مشهد افزود: این نرم افزار تکنولوژی جدیدی است که 
تلفن های  و می تواند جایگزین  قرار گرفته  توجه  مورد 

امدادی شود.
شایان ذکر است، شهرداری مشهد تنها گروه ایرانی در 
این بخش بوده که فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد 

خود پیدا کرد.

خبر
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سامانه پیامکی 
روزنامه صبح امروز
1 0 0 0 8 0 8 8 8

سرمربی تیم پدیده شهر خودرو 
به تمدید قراردادش با این باشگاه 

مشهدی واکنش نشان داد.
این باشگاه  با  از تمدید قرارداد  یحیی گل محمدی، پس 
مشهدی گفت: پیش از هر چیز می خواهم از اعتماد و نگاه 
مثبت مجموعه فدراسیون فوتبال خصوصا آقای تاج تشکر 
کنم. ایشان به من لطف زیادی داشتند اما قسمت نبود در 
این مقطع از تیم پدیده جدا شوم.وی ادامه داد: من در این 
زمان پیشنهادات خوبی داشتم که قطعا پیشنهاد فدراسیون 
و تیمی ملی امید اولویت داشت. خدمت به فوتبال ملی برای 
هر مربی باعث افتخار است و من هم واقعا خوشحال شدم که 
با چنین پیشنهادی روبرو شدم اما وفاداری هواداران پدیده 
شهر خودرو و مردم شریف مشهد باعث شد قراردادم را تمدید 
صحبت هایش  ادامه  در  خودرو  شهر  پدیده  کنم.سرمربی 

افزود: خوشحالم که مورد اعتماد حمید استیلی و اعضای 
کمیته فنی فدراسیون فوتبال قرار گرفتم.این برای من افتخار 
بزرگی است و واقعا عالقمند بودم به تیم ملی امید کمک کنم 
اما شرایط پدیده در این مقطع بسیار حساس بود. امیدوارم 
در مقطع دیگری بتوانم به فوتبال ملی کشور خدمت کنم.
و  مالک  داشــت:  اظهار  پایان  در  همچنین  محمدی  گل 
مسئوالن باشگاه پدیده شهر خودرو در نیم فصل دوم واقعا 
حمایت خوبی از ما داشتند و مشکالت تیم را حل کردند.در 
این مقطع با توجه به درخواست و توجه آن ها نسبت به آماده 
مسابقات  آتی  در فصل  برای حضور  قدرتمند  تیمی  سازی 
آسیایی تصمیم گرفتم به خاطر هواداران پدیده شهر خودرو 
قراردادم را تمدید کنم. برای تیم امید فوتبال ایران هم آرزوی 
موفقیت دارم و امیدوارم این تیم به طلسم ناکامی در مسیر 

المپیک پایان دهد.

فوتبال  ملی  تیم  پیشین  مهاجم 
ویلموتس  انتخاب  به  اشاره  با  ایران 
گفت:  ملی  تیم  سرمربی  عنوان  به 
برند  یک  و  داد  انجام  بزرگی  کار  فوتبال  فدراسیون 

جهانی را به ایران آورد.
به  ویلموتس  مارک  انتخاب  درباره  عزیزی،  خداداد 
ویلموتس  کرد:  عنوان  ایران  ملی  تیم  سرمربی  عنوان 
در  ساده  سرچ  یک  با  را  این  است.  کارنامه داری  مربی 
اینترنت می توان دید و نیازی به این نیست که بخواهیم 
نام  می تواند  مربی  یک  وقنی  بزنیم.  گول  را  خودمان 
فوتبال  سطح  در  متمادی  دهه های  از  پس  را  بلژیک 

جهان مطرح کند، مشخص است چه رزومه ای دارد.
بزنم.  حرف  تعارف  بدون  بگذارید  داد:  ادامه  وی 
آورد.  ایران  به  نمی توان  شرایط  این  در  را  مربی  هر 

خیلی  دروغ  خبرهای  ما  کشور  درباره  اروپا  رسانه های 
کشورهای  مردم  وقتی  ولی  می کنند  مخابره  زیاد 
اروپایی به کشورمان می آیند در همان بدو امر نظرشان 
بحث ها  این  کشور  از  خارج  در  وقتی  می کند.  تغییر 
درصد  می گویم  و  می ریزد  هم  به  اعصابم  می شنوم  را 
است  مطرح  کشورمان  درباره  که  اخباری  از  زیادی 
واقعیت ندارد و خطاب به آن ها می گویم به ایران بیایید 
فدراسیون  که  ویلموتس  مثل  دقیقا  کنید.  قضاوت  بعد 
از  و وقتی می رفت گفت که تصورش  آورد  ایران  به  را  او 

کشورمان به طور کامل تغییر کرده است.
بررسی  با  کرد:  عنوان  کشورمان  پیشین  ملی پوش 
فوتبال  فدراسیون  که  است  مشخص  شرایط،  این  همه 
ایران  به  را  جهانی  برند  یک  که  داد  انجام  بزرگی  کار 
سنگ  و  مشکالت  همه  رغم  به  هم  تاج  آقای  آورد. 

با همه وجودش  اداره فوتبال کشور  اندازی ها در مسیر 
و  نشود  وارد  برنامه ها  به  خللی  تا  است  تالش  حال  در 
جای  به  آورد.  را  جهانی  برند  یک  و  کرد  عمل  قولش  به 
برداریم   دوشش  روی  از  باری  و  کنیم  کمک  را  او  اینکه 
که  نیست  درست  این  می گذاریم.  چرخش  الی  چوب 
می گویند  روز  یک  و  نشسته اند  گود  بیرون  از  یکسری 
چرا این آمد و آن یکی نیامد. چرا این قدر پول دادیم و 
آن قدر ندادیم. چرا قرارداد را در سفارت امضا می کنیم 
نهایت  در  کنیم  بررسی  اگر  که  دیگر  سوال  تا  صد  و 
اگر  مدعی  آقایان  غرض.  یا  است  گاهی  ناآ یا  دلیلش 
به  امروز  همین  بیاورید  ایران  به  را  گواردیوال  می توانید 
سئول بروید و به آقای تاج بگویید. قول می دهم ایشان 
باید دید در  را می آورد.  او  و  فرودگاه می رود  به  خودش 
ناجوانمردانه ای  تحریم های  چه  و  هستیم  شرایطی  چه 

کنیم.  اظهارنظر  بعد  و  دارد  وجود  عزیزمان  کشور  علیه 
این رویه قابل قبولی نیست که برخی عادت دارند فقط 
تحریب  همه  این  که  بس  از  نشدید  خسته  بزنند،  غر 

کردید؟
فوتبال  نفع  به  فضا  این  کرد:  خاطرنشان  عزیزی 
قدر  این  می بینم  که  می خورم  تاسف  واقعا  نیست. 
یا  مباحث مغرضانه مطرح می شود. بحث من ویلموتس 
آوردن  این شرایط،  نیست. من می گویم در  فرد دیگری 
اتفاق خوبی است و  ابعاد مختلف  از  یک مربی خارجی 
برنامه هایش  جدید  فصل  در  ملی  تیم  کنیم  کمک  باید 
اجازه  می گویم  منتقد  همیشه  دوستان  به  باشد.  موفق 
اگر  بعد  بگذرد  ویلموتس  فعالیت  از  سال  دو  بدهید 

کنید. انتقاد  نگرفت  نتیجه  دیدید 

ویلموتس مربی کارنامه داری استبه خاطر هواداران ماندم!

کشتی به آرامش نیاز دارد
سرمربی خراسانی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان 
است  جهانی  رقابت های  ما  اصلی  اولویت  گفت: 
چشم  به  را  آسیا  قهرمانی  مسابقات  نوعی  به  و 

تورنمنت خواهیم دید.
کشتی  ملی  تیم  تمرینات  مورد  در  توکلیان  امیر 
آسیا  قهرمانی  مسابقات  در  شرکت  برای  نوجوانان 
در  را  پرفشاری  تمرینات  داشت:  اظهار  جهان  و 
اردوی اخیر پشت سر گذاشتیم. این اردو دوشنبه 
مجددا  استراحت  روز  چند  از  بعد  و  می شود  تمام 

تمرینات را در خانه کشتی دنبال خواهیم کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه فاصله مسابقات 
هم  ما  بعدی  اردوی  است،  کم  جهان  و  آسیایی 
تمرینات  فشار  همان  در  و  بود  خواهد  پرفشار 
بچه ها  تا  رفت  خواهیم  آسیایی  رقابت های  به 
واقع  در  برسند.  آمادگی  اوج  به  جهانی  بــرای 
به  و  است  جهانی  رقابت های  ما  اصلی  اولویت 
دید  خواهیم  تورنمنت  چشم  به  را  آسیایی  نوعی 
کشتی  آسیایی  در  باید  فشار  در  کشتی گیران  و 

بگیرند.
در  نوجوانان  آزاد  کشتی  ملی  تیم  سرمربی 

پایان  در  کرد:  تاکید  اصلی  تیم  انتخاب  خصوص 
خواهد  تصمیم گیری  وزن  سه  مورد  در  بعد  اردوی 
اردویی  درون  انتخابی  قوی  احتمال  به  که  شد 

خواهیم داشت.
کشتی  فدراسیون  وضعیت  به  اشاره  با  توکلیان 
و  می دهیم  انجام  را  کارمان  کــرد:  خاطرنشان 
آمادگی  و  فنی  بحث  روی  می گذاریم  را  انرژی مان 
بچه ها ولی مگر می شود بحث های انتخاباتی روی 
و  دارد  نیاز  آرامش  به  کشتی  نگذارد؟  اثر  ما  کار 
سریع تر  چه  هر  برگزاری  ورزش  وزیر  اولویت  باید 

سابق  قهرمان  چند  طرفی  از  باشد.  انتخابات 
هم  مدیریتی  سابقه  که  المپیک  و  جهان  کشتی 
کرده اند،  اقدام  انتخابات  در  شرکت  برای  دارند، 
برسد.  شکسته ها  گوش  به  باید  کشتی  مدیریت 
عضو  یک  عنوان  به  کاندیداها  از  که  خواهشی 
حمایت  را  همدیگر  که  است  این  دارم  کوچک 
کنند و اگر کسی انتخاب شد، هر جا که می توانند 
ما یک  بعدی کمک کنند.  رئیس  به  باشند  اثرگذار 
خانواده هستیم و اگر انتقاد و ناراحتی  هست باید 

درون خانواده حل شود و به بیرون کشیده نشود.

هر  من  گفت:  خودرو،  شهر  پدیده  تیم  بازیکن 
زمان برای استقالل به زمین رفتم برای این تیم مهره 
تأثیرگذاری بودم اما انتظار نداشتم که از سوی آن ها 

مورد فحاشی قرار بگیرم.
شهر  پدیده  تیم  اینکه  خصوص  در  برزای،  بهنام 
نهایت  در  سخت  رقابت  یک  در  شد  موفق  خودرو 
آسیایی  سهمیه  کسب  گرفتن  برای  زیادی  شانس 
در  که  می کنم  شکر  را  خدا  گفت:  باشد،  داشته 
این مسأله  پدیده سهمیه آسیا گرفت چرا که  نهایت 
حق مردم مشهد بود. البته برای ما هم خیلی اتفاق 
انجام دهیم.  را  کار  این  توانستیم  که  داد  بزرگی رخ 
من که از اول فصل در پدیده نبودم اما بچه هایی که 
مالی  مشکالت  دلیل  به  که  می گفتند  بودند  اینجا 
شرایط خیلی سختی داشتند اما در نیم فصل دوم و 
و  برطرف شد  ما  مالی  آمدن حمیداوی مشکالت  با 
توانستیم روند خوبی که در نیم فصل اول داشتیم را 

ادامه دهیم.
کسی فکرش را نمی کرد که ما آسیایی شویم    

وی در پاسخ به این سؤال که فکر می کردی پدیده 
شهر خودرو بتواند در نهایت سهمیه آسیایی بگیرد، 
پدیده  باشگاه  برای  بزرگی  افتخار  واقعًا  داد:  ادامه 
شهر خودرو رخ داد چرا که شاید به دلیل مشکالتی 
را  فکرش  کسی  داشت  وجود  اول  نیم فصل  در  که 
که  تالش هایی  با  اما  شویم  آسیایی  ما  که  نمی کرد 
رقم  را  مهم  اتفاق  این  شدیم  موفق  گرفت  صورت 
بزنیم. این موفقیت به کار فنی خوب تیم که در رأس 
آن یحیی گل محمدی قرار داشت برمی گردد و البته 
هم  آن  مالک  و  باشگاه  مسئوالن  مهم  نقش  از  باید 
گرفت  صورت  که  حمایت هایی  با  که  چرا  ببرم  اسم 
بازیکنان و مربیان با خیال راحت تری به مسائل فنی 
فکر می کردند. امیدوارم ساختار این تیم حفظ شود 
به دور  پلی آف  از مرحله  با عبور  بتوانیم  نهایت  در  و 

گروهی لیگ قهرمانان آسیا برسیم چرا که این مسأله 
به  تیم های آسیایی  حق مردم مشهد است. مطمئنًا 
این  و  می شوند  بیشتر  ما  تماشاگران  بیایند  مشهد 

موضوع به عظمت تیم ما کمک زیادی خواهد کرد. 
بازیکن تیم پدیده شهر خودرو در خصوص اینکه 
گزینه  خودرو  شهر  پدیده  تیم  سرمربی  گل محمدی 
داشت:  اظهار  بود،  کشورمان  امید  تیم  هدایت 
مسئوالن  مدنظر  گل محمدی  که  شنیدم  هم  من 
خودرو  شهر  پدیده  که  خوشحالم  و  است  امید  تیم 
او مربی  نداد چرا که  از دست  را راحت  گل محمدی 
بسیار بزرگی است و اگر آقا یحیی از تیم ما می رفت 
نصف تیم از بین می رفت. آقا یحیی کامالً به شرایط 
تیم و بازیکنان آشناست و می داند که باید تیم چطور 
بازی کند اما اگر قرار به آمدن مربی جدید بود او 3۰ 
با  بتواند  تا  می داد  دست  از  را  فصل  زمان  از  درصد 

شرایط تیم آشنا شود. خوشحالم که گل محمدی در 
پدیده شهر خودرو ماند و باید از مالک باشگاه تشکر 
کرد. امیدوارم هر اتفاقی رخ می دهد به خیر و صالح 

باشگاه ما باشد. 
وی در خصوص وضعیت خودش و آینده او با تیم 
پدیده شهر خودرو تصریح کرد: من قرارداد دارم اما 

باید صحبت کنیم و ببینیم که چه پیش می آید.
دوست ندارم وارد حاشیه شوم    

برخی ها مدعی  که  این سؤال  به  پاسخ  در  برزای 
هستند که از یک تیم خاص در فوتبال ایران حمایت 
نه، گفت: من  یا  تو چنین نظری داری  آیا  و  می شد 
دوست ندارم وارد حاشیه شوم اما همه می بینند که 
به  را  باره  این  در  قضاوت  من  است.  چطور  وضعیت 
تا اگر دست پشت  آن باالی سری و مردم می سپارم 

پرده ای وجود دارد مشخص شود.

وی درباره حمله هواداران تیم استقالل به صفحه 
شخصی او بابت گلی که به این تیم زد، افزود: واقعًا 
اینقدر  فحاشی ها  این  و  شد  فحاشی  من  به  خیلی 
زیاد بود که مجبور شدم در صفحه شخصی خودم به 
ندارم خانواده ام  نشان دهم. من دوست  واکنش  آن 
مورد فحاشی قرار بگیرند، به هر حال ما هم خانواده 
برای  و  هستم  حرفه ای  فوتبالیست  یک  من  داریم. 
تیمی که با آن قرارداد دارم باید تمام توانم را بگذارم. 
نمی شود که به یک تیم رفت و بعد کم کاری کرد اما 
من در خانواده ام طوری بزرگ شدم که نان حالل به 
یاد  مربیانم  و  خودم  الگوهای  از  را  این  و  ببرم  خانه 
گرفتم. همیشه مربیان به من می گفتند که با شرافت 
نهایت  در  که  چیزهاست  این  و  کنم  بازی  فوتبال 

می ماند.
همه چیز را روی سر من ریختند    

بازیکن تیم پدیده شهر خودرو در خصوص اینکه 
این  شانس  و  زدی  استقالل  به  که  گلی  بابت  شاید 
به تیم شما کم شد  از باخت  تیم برای قهرمانی بعد 
مورد فحاشی قرار گرفتی، افزود: من قبول ندارم ما 
شانسی از استقالل گرفتیم چرا که به جز بازی با تیم 
ما آن ها 29 بازی دیگر داشتند اما حاال همه چیز را 
استقالل  مقابل  بازی  یک  ما  ریختند.  من  سر  روی 
داشت  وجود  هم  دیگری  بازی های  اما  گرفتیم  قرار 

که آن ها می توانستند در آن نتیجه بگیرند.
برزای درباره اینکه از هواداران استقالل بابت این 
مسائل گله مند است ، افزود: من زمانی در استقالل 
بازی کردم و همه توانم را برای این تیم گذاشتم اما 
انتظار نداشتم که این طور مورد فحاشی قرار بگیرم. 
من هر زمان که برای استقالل به زمین رفتم با همه 
توان بازی کردم و چه ۱۰ دقیقه و چه بیشتر در زمین 
بودم سعی می کردم مهره تأثیرگذاری باشم و انتظار 

نداشتم که این طور به من فحاشی شود. 

بازیکن تیم پدیده شهرخودرو:

صعود به آسیا حق مردم مشهد است گل محمدی  با  فوتبال  فدراسیون  مذاکره 
غیرحرفه ای بود

آسیایی  می گوید  خودرو  شهر  پدیده  باشگاه  مالک 
در  بار  نخستین  برای  مشهدی  فوتبال  تیم  یک  شدن 

تاریخ، افتخار بزرگی بود که نصیب ما شد.
یحیی گل محمدی، سرمربی پدیده که در یک قدمی 
در  و  شب  شنبه  داشت،  قرار  امید  ملی  تیم  نیمکت 
این  مالک  حمیداوی  فرهاد  با  ساعته   6 جلسه ای 

باشگاه، تصمیم به تمدید قراردادی 2 ساله گرفت.
تمدید  درباره  ایسنا  با  گفت وگو  در  حمیداوی  فرهاد 
قرارداد 2 ساله با یحیی گل محمدی گفت: به هر حال 
این چیزی بود که دغدغه مردم مشهد بود و ما دوست 
از تیم  به دنبال حمایت  با خیال راحت  داشتیم آن ها 

برای فصل بعد باشند.
او درباره مذاکره سرمربی تیمش با فدراسیون فوتبال 
با  کرد:  تصریح  امید  ملی  تیم  هدایت  پذیرفتن  برای 
کنار  حذفی  جام  در  می کردیم  فکر  ما  اینکه  به  توجه 
باشیم،  داشته  حضور  هم  فینال  در  بتوانیم  و  نرویم 
قراردادی که با او تنظیم کرده بودیم تا ۱5 خرداد 9۸ 
بود و بعد از بازی آخر یحیی به مدت 3 هفته دیگر با 
کار  فوتبال  فدراسیون  بین  این  در  داشت.  قرارداد  ما 
غیرحرفه ای را انجام داده بود که با مربی تحت قرارداد 
با  که  با صحبتی  اما  بود  پدیده صحبت کرده  باشگاه 
توانستیم  و  برگشت  تیم  به  گل محمدی  داشتیم،  تاج 
درباره  پدیده  ببندیم.مالک  ساله   2 قراردادی  او  با 
نمی توان  گفت:  تیم  این  سرمربی  با  توافق  جزئیات 
خیلی درباره جزئیات صحبت کرد اما برای فصل بعد 
پشت  بازیکن  یک  و  چپ  دفاع  یک  مهاجم،  یک  به 
عالیشاه  امید  با  مذاکره  درباره  داریم.او  نیاز  مهاجم 
و  کرد  صحبت  نام ها  درباره  نمی توان  اکنون  گفت: 
اجازه بدهید که در آینده از بازیکنانی که می خواهیم 

جذب کنیم اسم ببریم.
هجدهم  لیگ  در  پدیده  موفقیت  درباره  حمیداوی 
این تیم اصولی بود.  هم گفت: به هر حال کار ما در 
سرپرست  و  مدیرعامل  تا  هستم  مالک  که  من  از 
باشگاه فوتبالی هستند و همه فوتبال را درک می کنند 
هر  به  می دانند.  را  تیم  یک  موفقیت  الزمه های  و 
برای  این  زیرا  بود  بزرگ  گرفت  صورت  که  کاری  حال 
و  شد  آسیایی  مشهد  نماینده  که  بود  بار  نخستین 
خواسته  پدیده  شدن  آسیایی  گرفت.  آسیا  سهمیه 
مردم بود و این افتخار بزرگی برای ما بود که توانستیم 

آن را عملی کنیم.

اخبارمیدان
برگزاری فینال جام حذفی در مشهد قطعی 

نیست
روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران اعالم کرد، 
برگزاری فینال جام حذفی )یادواره آزادسازی خرمشهر( 

در فصل 9۸-9۷ در شهر مشهد قطعی نیست.
به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران،  
برگزاری  برخی رسانه ها  اخبار منتشرشده در  برخالف 
فینال جام حذفی فصل 9۸-9۷ در شهر مشهد قطعی 
نیست. در حال حاضر چند شهر نامزد میزبانی مسابقه 
فینال جام حذفی هستند که سازمان لیگ در حال بررسی 
شرایط آن هاست.یک دیدار دیگر از مرحله نیمه نهایی 
جام حذفی باقی مانده است، لذا بعد از تصمیم گیری، 
شهر و محل دیدار داماش گیالنیان با برنده بازی سپاهان 

اصفهان - پرسپولیس مشخص و اعالم خواهد شد.

تمامی باشگاه ها موظف به فروش بلیت 
الکترونیکی شدند

سازمان لیگ به همه باشگاه ها نامه ای ارسال کرده و 
خواستار بلیت فروشی الکترونیک در همه ورزشگاه ها از 

فصل جدید لیگ برتر شده است.
سال ها است که باشگاه های فوتبال ایران با مشکل 
بلیت فروشی مواجه هستند و تقریبا هیچ هواداری پس از 
خرید بلیت و ورود به ورزشگاه سر جای خود نمی نشیند. 
در این میان کم نبودند هوادارانی که حتی با خرید بلیت 
نتوانستند وارد ورزشگاه ها شوند.در این راستا، سازمان 
لیگ روز شنبه به همه باشگاه های لیگ برتری نامه ای 
بلیت فروشی  خواستار  و  کرده  ارسال  خصوص  این  در 
الکترونیک در همه ورزشگاه ها از فصل جدید لیگ برتر 
شده است. به این ترتیب همه باشگاه ها موظف هستند 
ِگیت هایی در ورزشگاه های خود بگذارند تا با بلیت فروشی 
الکترونیک از فصل جدید لیگ برتر هر هواداری روی 
باشگاه ها شرایط  که  بنشیند.در صورتی  صندلی خود 
اجرای این کار را در ورزشگاه های خود نداشته باشند باید 
ورزشگاه جدیدی را برای این کار معرفی کنند تا هر طور 

شده از فصل جدید این قانون رعایت شود.

درخشش نمایندگان مشهد در مسابقات تنیس 
کشور

آزاد  تنیسور مشهدی در مسابقات  سیاوش شیردل 
کشوری تنیس جام رمضان به مقام قهرمانی دست یافت.

مسابقات تنیس جام رمضان که با حضور ۴۷ تنیسور 
از استان های خراسان رضوی، اصفهان، کرمان، تهران، 
و  زنجان  البرز،  هرمزگان،  مازندران،  غربی،  آذربایجان 
بوشهر از 22 اردیبهشت ماه در مجموعه ورزشی آستان 

قدس رضوی در مشهد آغاز شد، شنبه شب پایان یافت.
تنیسور  شیردل  سیاوش  مسابقات  از  دوره  این  در 

مشهدی به مقام قهرمانی دست یافت.

در حالی که لیگ هجدهم به خاطر نزدیک بودن 
باالیی  جذابیت  از  یکدیگر  به  قهرمانی  مدعیان 
فشردگی  داوری،  اشتباهات  اما  بود  برخوردار 
مسابقات و مشکالت مالی باعث شد که تیم ها تا 

حد زیادی درگیر حواشی شوند.
ایران  فوتبال  حرفه ای  لیگ  از  که  فصلی  هر 
البته  می یابد.  افزایش  آن  حواشی  می گذرد، 
پنج  بین  هجدهم  لیگ  در  که  نزدیکی  رقابت 
و  پدیده  استقالل،  سپاهان،  پرسپولیس،  تیم 
وجود  قهرمانی  عنوان  کسب  برای  تراکتورسازی 
از  بیشتر  مراتب  به  تنش ها  که  شد  باعث  داشت، 

فصل های قبل باشد.
از  داوری  اشتباهات  برتر  لیگ  از  فصل  این  در 
به  نسبت  زیادی  اعتراض  تیم ها  که  بود  مسائلی 
خود  اوج  به  پایانی  هفته های  در  که  داشتند  آن 
البته این اشتباهات تقریبًا به طور یکسان  رسید. 
بین تمامی تیم ها تقسیم شده بود ولی تعداد آن 
و مقدار تاثیرگذاری اش به نسبت افزایش یافته بود.
اعتراض  برتر  لیگ  تیم های  و  مربیان  که  این  با 
شدیدی به اشتباهات داوری داشتند اما مهم ترین 
فشردگی  برتر،  لیگ  از  دوره  این  در  آن ها  مشکل 
در  لیگ  سازمان  مسابقات  کمیته  بود.  رقابت ها 
هیچ  در  تیم ملی  که  این  با  رقابت ها  از  دوره  این 
رویدادی در فصل بهار قرار نبود شرکت کند و حتی 
که  برنامه ریزی ایی  طبق  اما  نداشت  هم  سرمربی 
انجام داد، لیگ هجدهم را در تاریخ 2۶ اردیبهشت 
تمامی  که  شد  باعث  اقدام  این  رساند.  پایان  به 
تیم ها خصوصًا استقالل، پرسپولیس، ذوب آهن و 
تا حدی سایپا که باید در لیگ قهرمانان آسیا هم 
شرکت می کردند، دچار مشکل شوند و مصدومیت 

و خستگی گریبان آن ها را بگیرد. با این حال سعید 
لیگ  سازمان  مسابقات  کمیته  رئیس  فتاحی، 
باشگاه ها  از  برنامه لیگ  تأیید  بارها اعالم کرد که 
گرفت  نتیجه  می توان  نتیجه  در  بود  شده  گرفته 
بودند  این قضیه مقصر  باشگاه ها هم در  که خود 
و برنامه پیشنهادی لیگ برتر را به درستی بررسی 
هجدهم  لیگ  فشردگی  منفی  بودند.نمود  نکرده 
ایران  نمایندگان  زودهنگام  حذف  در  می توان  را 
در لیگ قهرمانان آسیا و صعود تنها یک تیم یعنی 
ذوب آهن از مرحله گروهی، مشاهده کرد. حذف 
خورد  رقم  حالی  در  هم  پرسپولیس  و  استقالل 
که پارسال استقالل تا مرحله یک چهارم نهایی و 
پرسپولیس تا فینال رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 

صعود کرده بودند.
اعتراض  خارجی  مسائل  به  تنها  تیم ها  البته 
نداشتند، چرا که تقریبًا تمامی تیم های لیگ برتری 
بودند  مالی  بحران  دچــار  گذشت  که  فصلی  در 
کامل  را  بازیکنانشان  حقوق  و  حق  نتوانستند  و 
تراکتورسازی،  فقط  هجدهم  لیگ  در  بدهند. 
کار  روی  از  )پس  پدیده  و  پیکان  ماشین سازی، 
آمدن مالک جدید( بدون مشکل مالی و اعتصاب 
فصل را به پایان رساندند و باقی تیم ها همه درگیر 
مشکالت مالی بودند و تقریبًا تمامی آن ها یک بار 
اعتصاب در فصل را تجربه کردند. البته مهم ترین 
پرداخت  عدم  مشکل،  این  آمدن  وجود  به  دلیل 
حق پخش تلویزیونی که در تمام دنیا بخش اعظم 

درآمدهای باشگاه ها را تشکیل می دهد، است.
لیگ  سازمان  بازاریابی  مدیر  ــر،  درودگ صادق 
می گوید که به خاطر ورود فیفا به قضیه حق پخش 
مدون  گــزارش  ــه  ارائ درخواست  و  ایــران  فوتبال 

راجع به این موضوع، جلساتی بین وزارت ورزش 
و جوانان، سازمان صداوسیما و فدراسیون فوتبال 
تشکیل شده و در تالش هستند که موضوع حق 
فصل  و  حل  آینده  فصل  برای  تلویزیونی  پخش 

شود.
منبع  تنها  تلویزیونی  پخش  حق  حال  این  با 
سازمان  و  نیست  برتر  لیگ  باشگاه های  درآمــد 
با فراهم کردن بستر تبلیغات محیطی، باید  لیگ 
با  ایجاد کند.  باشگاه ها  برای  راه درآمدی دیگری 
است  معتقد  لیگ  سازمان  بازاریابی  مدیر  که  این 
برتر نسبت به فصول قبل  که وضعیت مالی لیگ 
باشگاه ها  دست  زیادی  پول  هم  باز  اما  بوده  بهتر 
را نگرفته است. حتی باشگاه هایی مانند استقالل 
از این راه دریافت نکردند و به  و پرسپولیس پولی 
دالیل مختلف مانند جریمه های کمیته انضباطی، 
2۰ درصد سازمان لیگ از بلیت فروشی و درصدی 
به  پولی  بازیکنان دریافت می کنند،  از قرارداد  که 
لیگ  به سازمان  و همیشه  نرسیده  باشگاه ها  این 

بدهکار اعالم شدند.
مورد دیگری هم که وجود دارد، خود باشگاه ها 
هم در منابع درآمدی که باید برای خودشان ایجاد 
کنند ضعیف ظاهر شدند و شرکت های اسپانسری 
عمل  قول هایشان  به  بستند  قــرارداد  آن ها  با  که 
تا همین پول اندک اسپانسر هم کامل به  نکردند 

باشگاه ها نرسد.
از  را می توان یکی  این اوصاف لیگ هجدهم  با 
زیرا که همه  نامید،  برتر  لیگ  ادوار  پرحاشیه ترین 
و  داوری  اشتباهات  به  اعتراض  حال  در  یا  تیم ها 
با مشکالت مالی و  یا  و  فشردگی مسابقات بودند 

اعتصاب دست و پنجه نرم می کردند.

رئیس هیئت اسکواش خراسان رضوی گفت: 
به دلیل سخت بودن ایجاد کورت در شهرستان 
و  معرفی  بــرای  ها  آن  موجود  امکانات  از  ها 

می کنیم. استفاده  رشته  این  توسعه 
حال  در  کــرد:  اظهار  اصغری   حسن  غالم 
و  داریــم  استان  در  فعال  شهرستان   ۶ حاضر 
جمع  ایــن  به  نیز  دیگر  شهرستان   3 ــزودی  ب

پیوست. خواهند 
در  شده  انجام  های  برنامه  خصوص  در  وی 
برنامه   33 سال  این  در  ما  کرد:  بیان   97 سال 
برای  برنامه   ۱8 میان  این  از  که  کردیم  اجرا  را 
شد،  برگزار  بانوان  برای  برنامه   ۱5 و  آقایان 
همچنین 3 اعزام در رده سنی بزرگساالن و ۱۱ 

اعزام در سایر بخش ها صورت گرفت.
ادامه  رضوی  خراسان  اسکواش  هیئت  رئیس 
داد: کارگاه های دانش افزایی در بحث تغذیه و 
طب در این رشته توسط هیئت برگزار شد که با 
استقبال خوبی نیز از سوی ورزشکاران و عالقه 
تمام  در  مسابقات  همچنین  شد،  مواجه  مندان 
همگانی  و  قهرمانی  صورت  به  سنی  های  رده 

کردیم. برگزار 
توسط  خوبی  ــای  ه رتبه  ــزود:  افـ اصــغــری 
اسکواش بازان استان کسب شد که از جمله آن 
سال   9 از  کمتر  پسران  قهرمانی  به  می توان  ها 
پسران  سوم  رتبه  و  کشور  مسابقات  در  استان 
زیر ۱7 سال در رقابت های کشوری اشاره کرد، 
کشور  یک  دسته  لیگ  مسابقات  در  همچنین 
لیگ  به  و  ماریان مشهد قهرمان شد  و  زاک  تیم 

برتر راه یافت.
نیز  ها  ساخت  زیر  توسعه  خصوص  در  وی 
ورزش  کل  اداره  همکاری  با  ــرد:  ک تصریح 
استان  اسکواش  توسعه  برای  خوبی  های  قدم 
اسکواش  مجموعه  اکنون  وهم  شد  برداشته 

مشهد با 4 کورت در حال احداث می باشد.
رئیس هیئت اسکواش خراسان رضوی اظهار 
نیشابور  شهرستان  برای  نیز   98 سال  در  کرد: 
وسبزوار کورت هایی در نظر گرفته شده است، 
که  داریم  هایی  برنامه  جاری  سال  در  همچنین 
تقویم  براساس  را  استانی  تقویم  رابطه  این  در 
تالش  بر  سعی  و  ایم  کــرده  آمــاده  فدارسیون 
خواهیم  همگانی  و  فرهنگی  حوزه  در  بیشتر 

داشت.
گفت:  استعدادیابی  خصوص  در  اصغری 
سال گذشته تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش 
در  را  استعدادیابی  بحث  نیز  امسال  و  داشتیم 
راستا  این  در  و  داد  خواهیم  توسعه  ارگان  این 
عالقه  از  و  است  فعال  ما  یابی  استعداد  کمیته 

مندان تست های الزم را می گیرد.
ایجاد  بودن  سخت  دلیل  به  کرد:  بیان  وی 
آن  موجود  امکانات  از  ها  شهرستان  در  کورت 
استفاده  رشته  این  توسعه  و  معرفی  برای  ها 
مجموعه  شدن  آمــاده  تا  همچنین  می کنیم، 
قدس  آستان  همکاری  با  مشهد  اســکــواش 
المللی  بین  و  ملی  مسابقات  میزبان  می توانیم 

باشیم.
رئیس هیئت اسکواش خراسان رضوی اضافه 

استان،  ورزش  کل  اداره  همکاری  با  کــرد: 
با  را  سجاد  ورزشــی  مجموعه  پدل  امیدواریم 
دارد،  وجود  آن  برای  که  مندی  عالقه  به  توجه 
به  مشهد  اسکواش  مجموعه  افتتاح  از  پیش 

برسانیم. برداری  بهره 
اصغری تصریح کرد: برگزاری کلینیک داوری 
اندیشی  هم  های  برنامه  جدید،  سال  در  ملی 
هم  های  برنامه  و  داروان  و  بامربیان  ماهیانه 
این  های  فعالیت  دیگر  از  ها  کمیته  اندیشی 

بود. هیئت خواهد 
بــرای  مــا  بینی  پیش  گفت:  پــایــان  در  وی 
مبلغی   98 سال  در  هایمان  برنامه  برگزاری 
حدود 2۰7 میلیون تومان می باشد که این رقم 
یافتنی  دست  امری  موجود  ظرفیت  به  توجه  با 
است و هیئت این توانایی را دارد که 24 درصد 
محقق  خصوصی  کمک بخش  با  را  مبلغ  این  از 

سازد.

فوتبال! معترضان  لیگ  نه،  فوتبال  هجدهم  موجودلیگ  امکانات  از  استفاده  با  اسکواش  توسعه 
شهرستان ها در  خبرخبر  گزارشدرحاشیه
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 نامی که زیباکالم برای دولت دوازدهم برگزید!
یک فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه دولت در حال 
حاضر نقش ِگل گیر مشکالت چهل سال گذشته را در کشور 
این  ایشان،  به  من  انتقاد  بزرگ ترین  می گوید:  می کند،  ایفا 
است که چرا مسائل واقعی کشور را با مردم در میان نگذاشتند 
صادق  نمی کنند.  مشخص  را  موجود  وضع  از  دولت  سهم  و 
زیباکالم، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصالح طلب درباره 
مشکالت دولت دوازدهم در آستانه دومین سالگرد آغاز آن به 
ایرنا می گوید: من از ابتدای دولت دوازدهم نام آن را »گلگیر« 
گذاشتم. همه می دانیم کارکرد گلگیر در ماشین و دوچرخه 
چیست؛ گلگیر همه گل را جمع می کند. دولت آقای روحانی 
نیز همانند گلگیر مشکالت، مسائل، کمبود ها و ناکامی های 
اقتصادی،  سیاسی،  کالن  سیاست های  به  که  را  کشور 
اجتماعی و فرهنگی طی ۴۰ سال اخیر بازمی گردد، به عهده 
در  را  کشور  سیاست ها،  همین  دیگر،  سوی  از  است.  گرفته 
آستانه جنگ با آمریکا قرار داده است. وی با اشاره به اینکه 
کشور با حجم بزرگی از مفاسد اقتصادی درگیر است و تورم به 
5۰ درصد رسیده و رشد اقتصادی در خوشبینانه ترین حالت 
به منفی 6 سقوط کرده است، می افزاید: همه این ها بر گردن 
دولت آقای روحانی نهاده شده است و اصولگرایان مستمر از 
سیاست های  می کنند  اعالم  جمعه  نماز  مانند  تریبون هایی 
کلی ایرادی ندارد و کاستی ها ناشی از عملکرد دولت است. 

بنابراین، دولت آقای روحانی نقش گلگیر را ایفا می کند.
 

 برخی مقابل تهاجم اقتصادی دشمن فقط »نق« 
می زنند

علم الهدی امام جمعه مشهد گفت: امکان سلطه بر جامعه 
از سوی دشمن وجود ندارد و به همین دلیل دشمن به دنبال 
نفوذ در جامعه ما است و مقام معظم رهبری نیز بار ها نسبت به 
این مسئله هشدار داده اند. عوامل نفوذی دشمن همین هایی 
هستند که در مقابل تهاجم اقتصادی دشمن، »نق« می زنند و 

آمریکا از میان این ها برای خود عامل و سرباز می تراشد.

 مدرک مربیگری پسر شفر تقلبی است
را  خودش  حواشی  همچنان  استقالل  از  شفر  جدایی 
به همراه دارد و مدیران استقالل قصد دارند به دلیل تقلبی 
بودن مدرک مربیگری و آنالیزوری ساشا شفر فرزند سرمربی 
سابق آبی ها از او به فیفا شکایت کنند. گفتنی است شکایت 
و  شود  دردسرساز  دو  این  برای  می تواند  استقالل  باشگاه 
به همین دلیل فتحی قصد دارد با این کار شفر را مجبور به 

 جدایی توافقی کند تا استقاللی ها بخشی از پول او را پرداخت
 نکنند. / العالم

 منتظر کاهش قیمت خودرو باشید
محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 9۸ 
تویوتا  اگر قیمت یک دستگاه خودروی  مثال  مجلس گفت: 
شود  تومان  میلیون   2۰۰ بازار  در  وارداتی  هیبریدی  کمری 
دیگر تقاضایی برای خودروی سمند و ساندرو 2۰۰ میلیونی 
خودرو های  واردات  بنابراین  داشت،  نخواهد  وجود  بازار  در 
هیبریدی بدون پرداخت عوارض گمرکی به کشور باعث افت 
شدید قیمت خودرو در بازار خواهد شد، به همین جهت مردم 

منتظر کاهش چشمگیر قیمت خودرو در بازار باشند.

 الریجانی، هم چنان شانس اول برای ریاست سال 
آخر مجلس است

درحالی که به نظر می رسد ۱۱ سال ریاست علی الریجانی 
بر قوه مقننه به ایستگاه دوازدهم نزدیک می شود فراکسیون 
امید از آغاز مجلس دهم به جایگاه نواب رئیس رضایت داده. 
رقابت  این سال  در  فراکسیون، هم  رئیس  عارف،  محمدرضا 
مشخص  هنوز  کرده.  واگذار  الریجانی  به  را  مجلس  ریاست 
نیست که او برای آخرین بار نامزد انتخابات مجلس خواهد شد 

یا نه. /شرق

 هورالعظیم کامال آب گیری نشد، چون شرکت های 
نفتی خارجی  مانع شدند

با  شنبه  شامگاه  خوزستان  استاندار  شریعتی،  غالمرضا 
تکذیب خبری به نقل از وی در یکی از خبرگزاری ها مبنی بر 
ممانعت شرکت نفت برای آبگیری منطقه چذابه گفت:کشور 
به  آب  ورود  مانع  خارجی  نفتی  شرکت های  توصیه  به  عراق 
بخش عراقی چذابه در هورالعظیم شده است. بخش ایرانی 
بخش  در  است،  مرطوب  و  شده  آبگیری  هورالعظیم  تاالب 
عراقی تاالب، مقامات این کشور از ورود آب ناشی از سیالب 
اخیر استان خوزستان جلوگیری کرده که بخش عمده ای از 

آن عامل ریزگرد های اخیر استان خوزستان بوده است/ ایرنا

 درگیری لفظی قربانی اسیدپاشی با نماینده مجلس
بودند.  مجلس  میهمان  اسیدپاشی  قربانیان  برخی  امروز 
زهرا سعیدی، نماینده مبارکه در مجلس به مرضیه ابراهیمی 
از قربانیان اسیدپاشی: »شما از دست مجرم ِقِسر در رفته ای 
عامل  تکلیف  است!  دیده  آسیب  صورتت  طرف  یک  فقط  و 

اسیدپاشی چه شد.« مرضیه ابراهیمی )از قربانیان اسیدپاشی 
»واقعا  مبارکه:  نماینده  سعیدی  زهرا  به  خطاب  اصفهان( 
متاسفم که شما نماینده اصفهان هستید و نمی دانید عامالن 
حادثه اسیدپاشی اصفهان هنوز مشخص نشده اند و به من 

می گویید ِقِسر در رفته ای!« / ایسنا
  پشت پرده پیشنهاد فالحت پیشه درباره ایران و 

آمریکا
ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  پیشه  فالحت  حشمت الله 
مجلس درباره پیشنهادش توضیحات بیشتری داد، او گفت: 
»اعتقاد من این است که راهبرد ایران همانگونه که مقام معظم 
که  موضوعی  و  مذاکره  نه  است  جنگ  نه  فرمودند:  رهبری 
بنده عرض کردم بر این مبناست که باید ایران و آمریکا تنش 
میان خود را مدیریت کنند«. وی با بیان اینکه مدیریت کردن 
تنش به معنای مذاکره نیست ادامه داد: خوشبختانه شرایطی 
این شرایط  تعدیل شده است.  شکل گرفته که شرایط تنش 
باید توسط دو کشور مدیریت شود. کسانی که از پیشنهاد من 
برداشت مذاکره کرده اند باید بیشتر دیپلماسی را مطالعه کنند 
چرا که منظور من را نفهمیدند. منظور من مدیریت تنش است. 
نماینده اسالم آباد غرب و داالهو در مجلس افزود: "بازیگران 
مختلفی وجود دارند که هدفشان این است که آمریکا و ایران 
وارد چالش شوند. آن ها سال هاست این نقش را بازی می کنند. 
در سال 2۰۰۱ و 2۰۰3 ماموریت های مشترکی میان ایران و 
آمریکا علیه نیرو های افراطی در منطقه انجام می شد و االن 
آن نیرو های افراطی به دنبال ایجاد جنگ میان این دو کشور 
هستند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: "زمانی 
پادشاهان  از  یکی  شد،  امضا  ژنو  توافقنامه  آذر 93  در 3  که 
منطقه با اوباما دیدار کرد و مذاکره آمریکا با ایران انتقاد کرد 
و هم زمان اعالم کردند که باید با ایران وارد جنگ شد. جنگ 
نه راهبرد ایران و نه راهبرد آمریکاست، ولی استراتژی برخی از 
کشور های ثالث است. به خاطر همین شیطنت ها، دو طرف 

باید مدیریت کنند که وارد جنگ نشوند.
 

 کواکبیان: عارف قطعا در انتخابات هیات رئیسه 
مجلس شرکت می کند

عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس از حضور قطعی 
محمدرضا عارف در انتخابات هیات رئیسه مجلس خبر داد. 
آخرین  به  اشاره  با  فارس،  با  گفتگو  در  کواکبیان  مصطفی 
تصمیمات فراکسیون امید برای انتخابات هیات رئیسه مجلس 
گفت: در فراکسیون جلساتی در این زمینه تشکیل شده است 
که در مجموع باید گفت: آقای عارف قطعا در انتخابات هیات 

رئیسه شرکت می کند. وی افزود: صحبت شده است که اگر 
رئیسه مجلس  انتخابات هیات  در  نیامد هم من  آقای عارف 
شرکت کنم و اعضای فراکسیون حمایت کامل داشته باشند، 

ولی آقای عارف شرکت خواهند کرد.
 

 استیضاح زنگنه کلید خورد
جمعی از نماینده امروز با تدوین طرحی خواستار استیضاح 
وزیر نفت شدند. جمعی از نمایندگان در حاشیه جلسه امروز 
قوه مقننه با تدوین طرحی خواستار استیضاح وزیر نفت شدند 
و در حال جمع آوری امضا برای آن هستند.این طرح استیضاح 

که در ۷ بند تدوین شده به شرح زیر است:
هیئت رئیسه محترم خواهشمند است در اجرای ماده 22۱ 
آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی درخواست استیضاح 
جهت  را  ذیل  موضوع  به  نفت  وزیر  زنگنه  آقای  از  اینجانبان 

رسیدگی به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع فرمایید:
محور های استیضاح:

_ مدیریت ناکارآمد و صدمه به کشور
_عدم تحققق قول ها و آنچه در برنامه آمده است

_از دست دادن بازار گاز منطقه و لطمه به منافع ملی کشور
_ از بین بردن زیرساخت های منابع انسانی وزارت نفت

_ رها نمودن میادین مشترک برای کشور های رقیب
_ عدم تحقق افزایش تولید نفت طبق برنامه ارائه شده

عمان  پاکستان،  قرارداد  کرسنت،  توتال،  _موضوع 
ترکمنستان و..

  حسین هدایتی اعدام می شود؟
وکیل مدافع حسین هدایتی انتشار خبر صدور حکم اعدام 
برای موکلش را رد کرد. سیامک مدیرخراسانی وکیل تسخیری 
در  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  با  گفتگو  در  هدایتی  حسین 
در  هدایتی  برای  اعدام  حکم  صدور  خبر  انتشار  به  واکنش 
فضای مجازی اظهار کرد: هنوز حکم حسین هدایتی ابالغ 
برای  اعدام  حکم  صدور  احتمال  گفت:  وی  است.  نشده 
هیچ  کیفرخواست  در  زیرا  ندارد،  وجود  هدایتی  حسین 

درخواستی مبنی بر صدور حکم اعدام مطرح نشده است.
 

 سخنان متفاوت "آشنا" درباره "روحانی"
رئیس جمهور  کاش  گفت: ای  جمهور  رئیس  مشاور 
تجربیات دوره اول خود را برای بهبود وضع در دور دوم به کار 
می گرفت. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در گفتگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، همزمان با سالروز انتخابات ریاست 

جمهوری، درباره روند دولت دوازدهم در دو سال اخیر گفت: 
و  وقایع  با  همراه  روحانی  آقای  جمهوری  ریاست  دوم  دور 
اتفاقاتی بوده که کار اداری کشور را بسیار دشوار تر از دوره اول 
کرده است. آشنا در ادامه افزود: رئیس جمهور در دوره اول 
موفقیت های نسبی خوبی در کنترل تورم و افزایش رشد ملی 
داشته است، اما ای کاش رئیس جمهور تجربیات دوره اول خود 
را برای بهبود وضع در دور دوم به کار می گرفت. وی تصریح 
کرد: متاسفانه با مشکالت ساختاری و تراکم این مشکالت که 
از قبل پدید آمده بود و همراه شدن این مشکالت با تحریم ها، 
باعث شد آسایش و رفاه مردم و همچنین امید آن ها به آینده 
کمرنگ شود. مشاور رئیس جمهور در پایان خاطر نشان کرد: 
امیدواریم تا در این دوره با کمک هایی که از بیرون به دولت 

می شود، روحانی بتواند از این مرحله عبور کند.
 

 انتقاد »الهوتی« از گالیه رئیس جمهور نسبت به 
مجلس

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی از گالیه 
رئیس جمهور نسبت به مجلس درباره تفکیک وزارت خانه ها 
انتقاد کرد. مهرداد الهوتی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه 
انقالب  رهبر  با  که  دیداری  در  گفت:  تذکری  در  مجلس 
کردند  مطرح  مجلس  از  را  گالیه ای  جمهور  رئیس  داشتیم 
که گالیه درستی نبود. ایشان گفتند ما دو سال است منتظر 
تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی هستیم در حالی که ایشان 
الیحه را به مجلس ارائه کرد و ما آن را تعیین تکلیف کردیم و 
قبول نکردیم. این نماینده مجلس خطاب به الریجانی گفت: 
شما عنایت کردید الیحه را از مسیر های مختلف آوردند و این 
جای گالیه نداشت که رئیس جمهور آن را مطرح کرد. علی 
الریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: الیحه 
دولت در این زمینه به صورت دو فوریتی در مجلس مطرح شد 

که رأی نیاورد.
 

 نظر واعظ آشتیانی درباره حضور احمدی نژاد در 
انتخابات

 یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: درباره احتمال حضور 
ائتالف  احتمال  و  مجلس  انتخابات  عرصه  در  احمدی نژاد 
عملکرد  متاسفانه  گفت:  او  با  اصولگرا  سیاسی  گروه های 
دولت باعث شده یاد ها در بین افکار عمومی به سمت آقای 
احمدی نژاد رود و قیاس کنند. مردم مقایسه می کنند اینکه 
به  دولت بگوید من چه کرده ام و چه نکرده ام درنهایت مردم 

جیب شان نگاه می کنند و قضاوت می کنند.
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