
 با حضور شهردارمشهد شهرداران مناطق 8 و 12 
معارفه شدند:  

قطار تغییرات 
در مناطق 8 و12

پس از انتصاب شهرداران مناطق 8 و 12 ، روز گذشته طی 
مراسمی قربانعلی شیرازی و زینت بخش معارفه و از زحمات 
حجت فرقانی و احمد محبی تقدیر شد.به گزارش صبح امروز 

محمدرضا کالیی روز گذشته در مراسم تکریم و...

سرنوشت نامعلوم ۲ الیحه 

سی اف تی و پالرمو از 
دستور کار مجمع خارج 

شدند؟
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی مطرح کرد:

بی توجهی نمایشگاه قرآن به 
پیاده سازی قرآن در زندگی مردم

فایده پروانه های 
خانم قشنگ برای کشاورزی

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده 
شرکت پدیده برگزار شد؛

از داللی سهام پدیده
 تا دریافت سهام هدیه!

گزارش ویژه 6

گزارش روز 2

5

3

4

در این شماره می خوانیم

پشت پرده نشست ضد ایرانی در مکه
تالش های عربستان و امارات برای ایجاد نوعی بازدارندگی در برابر جمهوری اسالمی

در صفحه5 بخوانید

مصاحبه اختصاصی »صبح امروز« با علیرضا بدیع؛

من کالهم را به احترام مخاطب
چهار شنبه  1  خرداد  1398 /0 16 رمضان 1440 / سال سوم   از سر برمی دارم

شماره 463 /  8 صفحه/  قیمت ۲000 تومان در مشهد 
عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

در صفحه 2 بخوانید

صبح امروز بررسی می کند؛

لنگ پای 
 لوازم  معلوالن!
در صفحه 4 بخوانید
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شب  یکشنبه  عربستان  خارجه  وزارت 
پادشاه  عبدالعزیز،  بن  سلمان  کرد  اعالم 
شورای  رهبران  از  سعودی،  عربستان 
عربی  کشور های  و  فارس  خلیج  همکاری 
بررسی  برای  که  است  کرده  درخواست 
بندر  در  نفتکش  چهار  به  خرابکارانه  حمله 
فجیره امارات و نیز حمالت حوثی  های یمن 
اواخر  انتقال نفت عربستان، در  به خطوط 
اضطراری  نشست  دو  مکه  در  رمضان  ماه 
برگزار کنند. امارات هنوز کسی را رسما به 
هر  است،  نکرده  متهم  حمالت  این  انجام 
چند که در رسانه های نزدیک به آن، ایران، 
به نفتکش ها معرفی می شود.  عامل حمله 
حوثی های  و  ایران  رسما  اما،  عربستان، 
انتقال  خطوط  دادن  قرار  هدف  به  را  یمن 
نفت خود به دریای سرخ متهم کرده است. 
بحرین و امارات از فراخوان ملک سلمان 
استقبال کردند و آن را اقدامی در راستای 
فارس  خلیج  منطقه  در  ثبات  برقراری 
دانستند. دعوت از سران کشور های عربی 
در  نشست  برگزاری  برای  اسالمی  احیانا  و 

عربستان به هنگام باال گرفتن تنش ها، امر 
روابط  هرگاه  معموال  نیست.  بی سابقه ای 
می شود،  تنش  دچار  ایران  با  عربستان 
ریاض برای نشان دادن نفوذ خود در میان 
این  مقامات  اسالمی،  یا  عربی  کشور های 
عربستان  در  نشست هایی  به  را  کشور ها 
که  زمانی  مثال،  عنوان  به  می کند.  دعوت 
شورای  رئیس  سلطان،  بن  بندر  شاهزاده 
که  سفری  در  بود،  کشورش  ملی  امنیت 
علی  خود،  همتای  با  داشت،  تهران  به 
شاهزاده  شد.  لفظی  تنش  وارد  الریجانی، 
بندر پس از بازگشت به ریاض، دعوت وزرای 
برای  عربی  و  اسالمی  کشور های  خارجه 
دستور  در  را  عربستان  در  نشست  برگزاری 

کار خود قرار داد.
به  نشست،  برگزاری  مکان  اما،  بار  این 
آن اهمیت نمادین و معنوی داده است. در 
سران  نشست  میالدی،  جاری  ماه   31 روز 
کشور های اسالمی در مکه برگزار می شود. 
عربستان از این فرصت استفاده کرد و یک 
روز قبل از برگزاری نشست اسالمی، سران 
نشست  دو  برگزاری  به  را  عربی  کشور های 
مکرمه،  مکه  کرد.  ایران دعوت  با محوریت 
با  عربستان  است،  جهان  مسلمانان  قبله 

روی  که  مکه،  در  نشست هایی  برگزاری 
هستند،  متمرکز  ایران  با  مرتبط  مسائل 
باشد  پیام  این  ارسال  پی  در  است  ممکن 
تنها  ایران  با  مواجهه  در  عربستان  اوال  که 
خصوصا  و  اسالم،  جهان  ثانیا  نیست، 
تایید  را  ایران  رفتار  عربی،  کشور های 

نمی کنند.
در  اماراتی ها  و  سعودی ها  رویکرد 
به  حمله  و  فجیره  واقعه  رسانه ای  پوشش 
می دهد  نشان  عربستان،  نفتی  تاسیسات 
ایران  ناحیه  از  دیگران  از  بیش  آنها  که 
که  معتقدند  آنان  می کنند.  خطر  احساس 
بی سابقه  تحریم های  به  بخواهد  ایران  اگر 
آمریکا پاسخ دهد، احتماال این پاسخ برای 
داشت.  خواهد  تبعاتی  هم  کشورهایشان 
به همین دلیل، در روز های اخیر، ریاض و 
ابوظبی تالش کرده اند که حمایت آمریکا و 
را  برخی کشور های عربی، خصوصا مصر، 
به دست بیاورند. در همین راستا، عربستان 
خلیج  همکاری  شورای  کشور های  دیگر  و 
فارس، با استقرار مجدد نیرو های آمریکایی 
آگاه  منابع  کردند.  موافقت  خود  خاک  در 
»الشرق  فرامنطقه ای  روزنامه  به  عربی 
هدف  با  استقرار  این  گفته اند  االوسط« 

اقدام  هرگونه  اتخاذ  از  ایران  بازداشتن 
و  عربی  کشور های  علیه  محتمل  نظامی 
است. عربستان،  انجام شده  آمریکا  منافع 
از نظامیان  از پذیرش تعداد زیادی  معموال 
مواقع  در  جز  خود،  خاک  در  آمریکایی 
بحرانی، خودداری می کند. برای نخستین 
از اشغال  آزادی سازی کویت  بار، در جنگ 
صدام حسین بود که نیرو های آمریکایی در 
مقیاس گسترده در عربستان مستقر شدند 
که آن هم پس از مدتی از عربستان خارج 
نیرو های  مجدد  استقرار  بنابراین،  شدند. 
نگرانی  عمق  عربستان  در  آمریکایی 
تنش های  تشدید  احتمال  از  کشور  این 
می دهد.  نشان  را  فارس  خلیج  در  نظامی 
ایجاد  برای  عربستان  و  امارات  تالش های 
نوعی بازدارندگی در برابر ایران، به پذیرش 
نیرو های آمریکایی محدود نمی شود. برخی 
گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که 
عربستان و امارات تالش می کنند با اعطای 
مشوق های اقتصادی به مصر، این کشور را 
به اعزام نیروی نظامی به عربستان متقاعد 
ولیعهد  زاید،  بن  محمد  اخیرا،  کنند. 
در  او  احتماال  کرد.  سفر  مصر  به  ابوظبی، 
نیرو های مصری  استقرار  این سفر، مسئله 

به  است.  کرده  مطرح  را  فارس  خلیج  در 
موازات این تالش ها، عربستان و متحدانش 
آمریکا  با  نظامی  و  هماهنگی های سیاسی 
در خلیج فارس را بیشتر کرده اند. ساعاتی 
کرد  اعالم  سعودی  عربستان  آنکه  از  پس 
کشور های  سران  از  کشور  این  پادشاه  که 
نشست  دو  برگزاری  برای  عربی  و  اسالمی 
و  فارس  خلیج  همکاری  شورای  اضطراری 
است،  کرده  دعوت  مکه  در  عرب  اتحادیه 
از  عربستان،  ولیعهد  سلمان،  بن  محمد 
یک  آمریکا،  خارجه  وزیر  پومپئو،  مایک 
رسانه های  کرد.  دریافت  تلفنی  تماس 
تحوالت  تماس،  این  در  می گویند  سعودی 
این،  بر  عالوه  است.  شده  بررسی  منطقه 
آمریکایی  مقامات  گذشته،  جمعه  روز 
همکاری  شورای  در  خود  همتایان  با 
کردند.  دیدار  منامه  در  فارس،  خلیج 
»امنیت  جلسه،  این  در  که  می شود  گفته 
در  کاال ها  مرور  و  عبور  آزادی  و  دریانوردی 
است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  منطقه« 
تحریم های  اجرای  با  که  است  پرواضح 
نفتی ایران، سعودی ها و متحدانشان بیش 
تنش های  گرفتن  باال  احتمال  از  پیش  از 
دلیل،  همین  به  شده اند.  نگران  نظامی 

سایر  حمایت  کسب  برای  تالش  ضمن 
مشابه  هشدار هایی  ایران  به  کشورها، 
یکشنبه  می دهند.  آمریکا  هشدار های 
عربستان  مشاور  وزیر  جبیر،  عادل  شب، 
در امور خارجی، طی یک نشست خبری، 
مدعی شد که کشورش جنگ نمی خواهد، 
گفت  او  کرد.  خواهد  دفاع  خود  از  اما 
عربستان تمام تالش خود را انجام می دهد 
تا از جنگ اجتناب کند، اما آماده است که 
و  قدرت  »تمام  با  تهدید  گونه  هر  برابر  در 
عزم« از خود دفاع کند. مقامات آمریکایی 
ایران  به  مشابهی  هشدار های  مکررا  هم 
جنگ  دنبال  می گویند  نیز  آنها  می دهند. 
از  تهدید  گونه  هر  به  اما  نیستند،  ایران  با 
جانب ایران، با قاطعیت پاسخ خواهند داد. 
فارس  خلیج  منطقه  رسانه های  روزها،  این 
منطقه  در  جنگ  وقوع  احتمال  از  مکررا 
کمی  عده  اما  می دهند.  هشدار  و  خبر 
معتقدند که جنگ اتفاق خواهد افتاد. چرا 
که به گفته، محمد ایرانی، سفیر جمهوری 
جنگ  وقوع  صورت  در  کویت،  در  اسالمی 
به  می سوزد.  هم  با  خشک  و  منطقه، تر  در 
عربی  کشور های  که  است  دلیل  همین 

تمایلی به جنگ با ایران ندارند.

تالش های عربستان و امارات برای ایجاد نوعی بازدارندگی در برابر جمهوری اسالمی

پشت پرده نشست ضد ایرانی در مکه 

سرنوشت نامعلوم ۲ الیحه 
سی اف تی و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شدند؟

مصباحیمقدم:بیاطالعم/توکلی:عجلهنداریم/آیتاهللشبستری:ردمیکنم

»از دستور کار خارج شدن دو الیحه مهم CFT و پالرمو از دستور 
روز  بود که  دبیرخانه مجمع«، خبری  با دستور  کار مجمع تشخیص 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  صدر  محمد  سوی  از  گذشته 
ای  رسانه  و  سیاسی  فضای  که  روزهایی  در  درست  آنهم  شد  اعالم 

کشور منتظر تعیین تکلیف شدن سرانجام این دو الیحه هستند.
به گزارش خبرآنالین، علنی شدن این تصمیم دبیرخانه مجمع اما 
با پس لرزه هایی در فضای سیاسی کشور همراه شد و به صحن علنی 

مجلس هم رسید.
yراازدستورکارCFTکواکبیان:دبیرمجمعاختیارداردلوایحپالرموو

خارجکند؟
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  کواکبیان،  مصطفی 
خارجی مجلس که تریبونش در صحن علنی باز شده بود، به اظهارات 
مجمع  دبیر  که  شنیده ایم  اخیرًا  گفت:  و  زد  گریزی  محمدصدر 
مجمع  کار  دستور  از   CFT و  پالرمو  لوایح  که  داده  دستور  تشخیص 

خارج شود.کواکبیان به طرح کنایه ای این سوال که »آیا دبیر مجمع 
چنین اختیاری را داشته اند یا خیر؟«، ادامه داد: بیش از چهار ماه 
تشخیص  مجمع  به  بررسی  برای  پالرمو  و   CFT لوایح  که  زمانی  از 
طرح ها  تصویب  برای  زیادی  وقت  مجلس  می گذرد.  شده،  فرستاده 
به  و  تصویب  را  موضوعی  که  ندارد  زیادی  وقت  و  می گذارد  لوایح  و 
شورای نگهبان بفرستد و بعد که به مجمع ارسال می شود بگوید که 
تشخیص داده شده این لوایح از دستور کار خارج شود. امیدوارم این 

حرف درست نباشد.
yمصباحیمقدم:بیاطالعم

این اظهارات درحالی از سوی محمد صدر مطرح شده است که 
غالمرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت در گفت و 

گو با خبرآنالین از این تصمیم دبیرخانه ابراز بی اطالعی کرد.
yتوکلی:عجلهایبرایبررسیاینلوایحنداریم

با  است،  کرده  گفتگو  خبرآنالین  خبرنگار  با  که  هم  توکلی  احمد 

رد از دستور کار خارج شدن این دو الیحه مهم از دستور کار مجمع، 
گفت: نه این لوایح از دستور کار مجمع خارج نشده است بلکه زمینه 

بررسی آن وجود ندارد.
وی افزود: وقتی آمریکا به گونه ای دیگر رفتار می کند و نمی شود 
به او اعتماد کرد. وقتی اروپایی می گویند باید برجام اجرا شود ولی 
خودشان تعهداتشان را اجرا نمی کنند یا در مورد اینستکس به گونه 
ای دیگر رفتار می کنند یا وقتی می گویند ما برجام را قبول داریم ولی 
به آن عمل نمی کنند در این شرایط خود به خود اگر ما کوتاه بیاییم 
آنها کمتر می  آنها بیشتر می شود. اگر ما مقاومت کنیم فشار  فشار 
شود. ما اگر بخواهیم سریع این لوایح را بررسی کنیم و فقط معیشت 
مردم را مالک قرار دهیم به اعتقاد من بیشتر به ضرر مردم می شود. 

توکلی گفت: لوایح پالرمو و CFT از دستور کار خارج نشده است 
اما فعال تعجیلی برای بررسی آنها نداریم.

آیت الله شبستری: پالرمو و CFT از دستور کار خارج نشده است

در همین راستا، آیت الله محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، اخبار منتشر شده مبنی بر خارج شدن دو 

الیحه پالرمو و CFT از دستور کار مجمع تشخیص را رد کرد.
او که با تسنیم گفتگو کرده، درباره برخی اخبار منتشر شده مبنی 
بر خارج شدن دو الیحه پالرمو و CFT از دستور کار مجمع تشخیص 
گفت: این لوایح هم اکنون کمیسیون های تخصصی مجمع در حال 
بررسی است.  به محض اتمام بررسی این دو الیحه در کمیسیون های 
تخصصی مجمع، این لوایح در دستور کار جلسات صحن مجمع نیز 

قرار خواهد گرفت.
تروریسم  مالی  تأمین  با  مقابله  کنوانسیون  به  ایران  الحاق  الیحه 
سازمان  جرایم  با  مبارزه  کنوانسیون  به  ایران  الحاق  الیحه  و   )CFT(
مالی  ویژه  اقدام  گروه  تاکید  مورد  الیحه  دو  )پالرمو(  فراملی  یافته 
تشخیص  مجمع  در  بررسی  مرحله  در  اکنون  که  است   )FATF(

می باشد.

استاندار خراسان رضوی 
دفاع مقدس الگوی عبور از 

شرایط امروز است
هشت  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
برابر  در  که  آموخت  ما  به  دفاع مقدس  سال 
تجاوز و زیاده خواهی دشمن باید ایستادگی 

و مقاومت کرد.
جمعی  دیدار  در  حسینی  رزم  علیرضا 
سالن  محل  در  که  ایثارگران  و  جانبازان  از 
کرد:  اظهار  شد،  برگزار  استانداری  جلسات 
هشت سال دفاع مقدس، طالیی ترین دوران 
و  شهدا  ایثارگری  و  رشادت  با  که  بود  کشور 
ایران  خاک  از  وجب  یک  حتی  جانبازان، 

اسالمی به تصرف دشمن در نیامد.
راهبردهای  در  نظر  وحدت  افزود:  وی 
دالیل  مهمترین  از  یکی  دفاعی  و  نظامی 
پیروزی رزمندگان در دوران دفاع مقدس بود 
باید  که  داریم  قرار  شرایطی  در  هم  امروز  و 
را مدنظر  انسجام  و  استراتژی وحدت  همان 

قرار دهیم.
اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  استاندار 
برای  بدیل  بی  الگویی  مقدس  دفاع  دوران 
کرد:  تصریح  است،  امروز  شرایط  از  عبور 
که  آموخت  ما  به  مقدس  دفاع  سال  هشت 
دشمن  خواهی  زیاده  و  تجاوز  برابر  در  باید 

ایستادگی و مقاومت کرد.
آفت  را  سیاسی  های  گرایی  جناح  وی 
مگر  داد:  ادامه  و  برشمرد  اسالمی  انقالب 
نبرد  های  جبهه  در  روزی  یک  که  کسانی 
ها  آن  از  کردند،  می  پیدا  حضور  دشمن  با 
پرسیده می شد که جزو کدام جناح سیاسی 
اقشار  به همه  هستند؟ دفاع مقدس متعلق 
جامعه بود و امروز هم انقالب به همه افراد و 

گروه ها تعلق دارد. 
خراسان  استاندار  مشاور  نیا،  فتحی 
رضوی در امور ایثارگران هم با اشاره به برنامه 
ایجاد  راستای  در  گرفته  انجام  های  ریزی 
ایثارگران  و  جانبازان  فرزندان  برای  اشتغال 
در  استخدام  برای  ظرفیتی  اکنون  گفت: 
ندارد  وجود  اجرایی  های  دستگاه  و  ادارات 

اما
ظرفیت  ایجاد  با  که  هستیم  تالش  در 
انتخاب  و  گذاری  سرمایه  و  اقتصادی  های 
اشتغال  زمینه  مقاومتی،  اقتصاد  معین 
و  جانبازان  فرزندان  نیز  و  جوانان  همه  برای 
 ایثارگران را در حوزه های کسب و کار فراهم 

کنیم.

خبر

در  پژمانفر  تذکر  از  پس 
در  انحرافات  برخی  خصوص 
کلمات فارسی و تأکید بر لزوم مراقبت 
در این خصوص، علی مطهری نیز از رواج یافتن کلمات التین 
در زبان فارسی انتقاد کرد.نصرالله پژمانفر در نشست علنی 
شورای  مجلس  ماه(  اردیبهشت   31 )سه شنبه،  روز  عصر 
اسالمی در تذکر شفاهی خود گفت: به نمایندگان مجلس، 
ایتام  از  با حمایت  ارتباط  در  مردم شریف  و  دولت  کارگزاران 
وجود  کشور  در  حمایت  بدون  کودکانی  زیرا  می دهم  تذکر 
دارند که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و حضور در ماه 
مبارک رمضان، اقتضاء می کند این افراد را تحت پوشش قرار 
دهیم و یکی از بزرگترین کارها این است که به سفره های آنها 
رونق دهیم.نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اهمیت بحث زبان فارسی و لزوم مراقبت 

از آن افزود: گاه دیده شده بچه ها حتی در یک صفحه مطلبی 
که می نویسند، پر از غلط امالیی و انشایی است که قابل فهم 
نیست و این امر یک ایراد اساسی است.وی ادامه داد: کلمات 
در فضای مجازی منحرف شده و به صورت نابه جا استفاده 
می شود لذا با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری  مسئوالن 
ذیربط باید در این خصوص مراقبت کنند و صدا و سیما باید در 
این زمینه ورود جدی داشته باشد.عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به سیل های اخیر در منطقه 
کالت تصریح کرد: چند روز پیش در کالت سیل آمد و در دو 
روز آینده نیز پیش بینی بارش های شدید شده است لذا الزم 
است دولت به این موضوع توجه جدی داشته باشد چرا که 
رعایت  عدم  دلیل  به  و  است  کوهستانی  منطقه  یک  کالت 
آبخیزداری و آبخوان داری، مردم دچار مشکل جدی شده اند و 

کوچ شدید از کالت به سمت مشهد صورت گرفته است.

و  صنایع  کمیسیون  عضو 
اسالمی  شورای  مجلس  معادن 
حاضر  حال  در  اگرچه  گفت: 
حال  در  خودروسازی  از  تفحص  و  تحقیق  موضوع 
تا  می کنند  ایجاد  بسیاری  موانع  برخی  اما  اجراست 

مجلس نتواند وظیفه خودش را انجام دهد.
حمید گرمابی در نشست بررسی نقش قانون گذار 
با فساد اقتصادی در دانشگاه  در پیشگیری و مبارزه 
آزاد اسالمی واحد نیشابور گفت: فساد و فقر زنجیره 
در  اساسی  رکن  مهم ترین  به عنوان  اعتماد  و  است 

حاکمیت مورد سؤال قرار می گیرد.
و فیروزه در مجلس شورای  نیشابور  نماینده مردم 
به  می تواند  هنگامی  حاکمیت  اینکه  بابیان  اسالمی 
جذب  بتواند  را  مردم  اعتماد  که  برسد  خود  وظایف 

و  پیچیده  بسیار  اقتصادی  فساد  کرد:  ابراز  نماید، 
و در هر کشوری می تواند وجود داشته  قدیمی است 
از  اینکه اشکال فساد اقتصادی  بر  با تأکید  باشد.وی 
برای  و  ندارند  را  الزم  تعهد  که  معمولی  کارمندهای 
می شود،  بزرگ تر  به تدریج  و  شروع  زندگی  هزینه های 
افزود:  رانت یا اطالع از یک خبر، قانون و پدیده که در 
دسترس بعضی ها هست نیز در کنار فساد وجود دارد 
و در کنار همه این ها فرصت طلبی، مهارت در تظاهر و 

استفاده از عناوین افراد نیز وجود دارد.
گرمابی بابیان اینکه هر چه رده فساد باالتر می رود 
به دلیل اضافه شدن قدرت و رابطه، ضربه آن سخت تر 
و آگاهی از آن مشکل تر می شود، یادآور شد:  مشکل 
باالتر فرار سرمایه گذاران از آن کشور است تا دور بسته 

فساد و فقر کامل شود.

معاونت  سرپرست 
امورعمرانی  هماهنگی 
رضوی  خراسان  استانداری 
و  بخشی  نگاه  جایگزین  باید  ملی  نگاه  گفت: 

دستگاهی به پروژه ها شود.
ارزیابی  گزارش  استان  فنی  شورای  جلسه  در 
پروژه های عمرانی استانی سال 97 ارائه و بر نگاه 
مالی  منابع  درباره  تهیه گزارش   , ها  پروژه  به  ملی 
پروژه ها , استفاده از مصالح استاندارد و پیمانکاران 
بومی , تکمیل پروژه ها تاپایان سال مالی و...تاکید 

شد.
وحید قربانی با اشاره گزارش ارزیابی پروژه های 
گزارش  این  اظهارکرد:  سال97  استانی  عمرانی 
نشان می دهد که بعضی از دستگاه های اجرایی و 

شهرستان ها بیش از اعتبار تخصیص یافته , پروژه 
سرنوشت   , دیگر  عبارت  به  و  اند  برده  پیش  را  ها 
روند  و  نخورده  گره  اعتبارات  به  الزاما  ها  پروژه 

آبادانی متوقف نشده است.
امورعمرانی  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
استانداری خراسان رضوی افزود: در بین دستگاه 
ادارات کل راه  و  آبفای استان  های اجرایی شرکت 
با  استان  مدارس  تجهیز  و  نوسازی  و  شهرسازی  و 
بهترین  ها  پروژه  ارزیابی  های  شاخص  به  توجه 
عملکرد را داشته اند. در بین شهرستان ها نیزخلیل 

آباد , بردسکن و زاوه سرآمد بوده اند.
در این جلسه , وضعیت بتن آماده نیز بررسی و 
بر استاندارد بتن به ویژه در محل مصرف آن تاکید 

شد.

نگاه ملی باید جایگزین نگاه بخشی و دستگاهی به پروژه ها شودتحقیق و تفحص از خودروسازان به کجا رسید؟تأکید پژمانفر نسبت به مراقبت از زبان فارسی

از  مجلس  در  باخرز  و  تایباد  جام،  تربت  مردم  نماینده 
بی توجهی دولت به وضعیت مرزنشینان و عدم تعیین تکلیف 

هزاران ممنوع الخدمات و مشکوک التابعین انتقاد کرد.
)سه شنبه،  علنی  نشست  در  آبادی  جهان  رحیمی  جلیل 
31 اردیبهشت ماه( مجلس شورای اسالمی در توضیح سوال 
خود از وزیر کشور درباره علت بالتکلیفی زمین های مردم در 
منطقه مرزی شرق کشور و عدم دسترسی به اراضی کشاورزی 
و جبران خسارت آنها گفت: در هیچ کجای جهان مرز را بدون 
نیز  مرزی  پایدار  امنیت  و  توسعه  نمی کنند،  تعریف  آن  مردم 

بدون مردم تعریف نمی شود.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: وزارت کشور خدمات زیادی ارائه داده 
اما در دهه 70 که طالبان در افغانستان ناامنی ایجاد کردند 
حریم امنیتی قرمز و زرد رنگی در مرز مشخص شد از این رو 
تعداد بسیاری از روستاها تخلیه و مردم آن به حاشیه نشینی 
روی آوردند. به موجب این تصمیم کشاورزی و دامپروری که 
امروز در حاشیه  آنها  و  آنها گرفتند  از  را  بود  شغل روستاییان 
زندگی  تایباد  و  جام  تربت  مشهد،  چون  بزرگی  شهرهای 

می کنند.
وی افزود: از وزارت کشور سوال دام که به موجب این اقدام 
چند روستا تخلیه و چند هزار هکتار اراضی کشاورزی تصرف 
گرفته  نظر  در  میلیارد جهت جبران خسارات   5 فقط  و  شده 
شد که از این میزان هم تنها حدود 3 میلیارد پرداخت شده 

است.
رحیمی جهان آبادی ادامه داد: وزیر کشور گفته است که 
اما  کنند  کوچ  مناطق  این  از  تا  کردیم  راضی  را  605 خانوار 
با احتساب پرداخت 3 میلیارد به این میزان خانوار مشخص 
می شود که به هر خانوار مبلغ اندکی رسیده است، متأسفانه 
امرار معاش این افراد از بین رفته و روستاییان رها شدند، در 
مرزی  صفر  نقطه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  شهروند  واقع 

فاقد توسعه پایدار و امنیت است. با سیم خاردار نیز نمی توان 
توسعه و امنیت را در این مناطق تأمین کرد.

همه  در  اینکه  بیان  با  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
کشورها مرزها در اولویت هستند، گفت: متأسفانه زمینی در 
داده اند  ناجا  تعاونی  به  و  از کشاورزان گرفته شده  هشتادان 
که این به معنای عدم اعتماد به شهروندان این منطقه است، 
این بی انصافی و حق کشی است لذا ضمن تعیین خسارات 
نیز  اعزام شود. عشایر  به منطقه  باید جهت رسیدگی  هیأتی 
دام های  که  چرا  شدند  مواجه  مشکل  با  مناطق  همین  در 
آنها علوفه ندارد و مرزبانان نیز اجازه نمی دهند از علوفه این 

مناطق استفاده کنند.
آباد و سایر مناطق  تأکید کرد: حقوق مردم در صالح  وی 
مذکور پایمال شده زیرا نه تنها خسارات به آنها پرداخت نشده 

بلکه تبدیل به حاشیه نشین شده اند.
رحیمی جهان آبادی در ادامه در توضیح سوال دیگر خود 
این  در  فاقد شناسنامه  افراد  بالتکلیفی  درباره  وزیر کشور  از 
نیز  گیاهان  و  حیوانان  برای  جهان  در  امروزه  گفت:  مناطق 
شناسنامه صادر می شود اما هنوز مشکل چند صد هزار نفر 
در کشور در خصوص تابعیت یا هویت و یا شناسنامه برطرف 
اسالمی  شورای  مجلس  امید  فراکسیون  است.عضو  نشده 
چهار  را  شناسنامه  تابعیت  مشکل  دارای  افراد  شد:  یادآور 
و  ایرانی  مادران  فرزندان  نخست  می دهند،  تشکیل  دسته 
مشکل  مجلس  و  دولت  کمک  با  که  هستند  خارجی  پدران 
و  فاقدین  مشوک التابعین،  دیگر  گروه  شد،  حل  اخیرًا  آنها 
ممنوع الخدمات ها  که  می شوند  شامل  را  ممنوع الخدمات 
کار،  هر  از  اما  هستند  ایرانی  ملی  کارت  و  شناسنامه  دارای 
معامله، اخذ گذرنامه و غیره محروم هستند. این نقض آشکار 

حقوق بشر است.
افراد  هزار   120 از  کشور  وزیر  گفته  بر  بنا  داد:  ادامه  وی 
به  اما  مانده  باقی  نفر  هزار   30 تنها  تابعیت  مشکل  دارای 

در  ممنوع الخدمات  مشکل  دارای  نفر  هزاران  ما  اعتقاد 
بلوچستان، خراسان شمالی، جنوبی  و  استان های سیستان 
و رضوی هستند. بر اساس جلسات اخیر از سال 96، 300 
هزار پرونده در حوزه انتخابیه بنده مشکل شان حل شده  اما 

ساماندهی کلی به عنوان یک رویه ثابت الزم است.
مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیأت  عضو 
این  از  مرزنشینان  از  بسیاری  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای 
مشکالت برخوردار هستند بنابراین هیأتی متشکل از معاونت 
امنیتی وزارت کشور و ثبت احوال باید به مناطق مرزی شرق 
این  بپردازند.  افراد  این  ساماندهی  به  تا  شوند  اعزام  کشور 
افراد ایرانی هستند یا خارجی، در هر حال باید تعیین تکلیف 

و به هر کهکشانی که متعلق هستند فرستاده شوند.
y۳۰هزارنفرمشکوکالتابعیتدرکشوروجوددارد

نفر  هزار   30 حاضر  حال  در  اینکه  به  بااشاره  کشور  وزیر 
اوراق  ضبط  گفت:  دارد،  وجود  کشور  در  التابعیت  مشکوک 

هویت و شناسنامه فقط با حکم قضایی میسر است.
عبدالرضا رحمانی فضلی در پاسخ به سوال جلیل رحیمی 
جهان آبادی درخصوص علت بالتکلیفی زمین های مردم در 
منطقه مرزی کشور گفت: با توجه به مشکالت مناطق مرزی 
دهه  از  قاچاقچیان  و  اشرار  موضوع  و  غیرقانونی  ترددهای  و 
مرزهای کل کشور  برای  کرد  ملی مصوبه  امنیت  70 شورای 
حریم امنیتی مشخص شود که فعالیت و تردد در آن با توجه 

به منطقه زرد یا قرمز تابع مقررات خاصی باشد.
وزیر کشور افزود: با توجه به حساسیت مناطق شرقی این 
به  غرب  و  شرق  پایدار  امنیت  توسعه  شورای  توسط  موضوع 
مدت 5 سال انجام شد و افرادی که ساکن مراکز قرمز بودند، 

باید آنجا را تخلیه می کردند.
وی ادامه داد: این تخلیه از سال 87 به مرور انجام شد و 
البته دولت باید تمام هزینه ها و خسارات این افراد را پرداخت 
کند؛ همچنان که از سال 88 تا سال 93 ، حدود 4.7 میلیارد 

تومان بودجه برای این منظور اختصاص پیدا کرد که باید بین 
940 خانواده تقسیم می شد.

برآورد  به  توجه  با  رقم  این  داد:  توضیح  فضلی  رحمانی   
این میزان  از  تاکنون 605 خانواده  و  تعیین شد  کارشناسان 
تعیین تکلیف شده اند و با توجه به کمبود بودجه ای، 335 
خانواده باقی مانده اند، البته برای سال 98 به دنبال تامین 

بودجه برای رفع این مشکل هستیم.
به سال  امنیتی در مرزها نسبت  اینکه شرایط  بیان  با  وی 
مصوبه  گفت:  داریم،  آن  بر  بیشتری  تسلط  و  شده  بهتر   87
جدیدی در شورای امنیت کشور تصویب شد که حریم امنیتی 
آن  به  توجه  با  و  کرد  کمتر  را  رضوی  خراسان  مرزی  مناطق 

مردم و خانوارهای کمتری نیاز به جابجایی دارند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید کرد: شرایط مردم در 
به عنوان  باال  به ویژه مناطق دارای حساسیت  مناطق مرزی 
ایشان  نقش  و  آنها  استقرار  البته  و  است  مهم  ما  هموطنان 
انکار  در پدافند غیرعامل در موضوع ثبات و امنیت غیرقابل 
است.وی از باز کردن بازارچه های مرزی، تسهیل در مراودات 
مرزی و ساماندهی قاچاق سوخت با همکاری وزارت نفت به 
عنوان اهم برنامه های وزارت کشور در موضوع مرزنشینان نام 
برد و گفت: با همکاری وزارت نفت بحث ساماندهی قاچاق 
افزایش  برابر   5 به  آن  میزان  که  گرفت  قرار  مدنظر  سوخت 
به  یا  شود؛  می  مردم  هزینه  صرف  نیز  آن  عواید  و  داشت 
صورت سرانه اختصاص پیدا می کند یا صرف امور زیربنایی و 

زیرساختی می شود.
رحمانی فضلی تاکید کرد: تصمیم برای حریم امنیتی در 
شورای امنیت ملی که مجموعه ای از دستگاه ها و نهادهای 

مختلف کشور هستند، گرفته می شود و نه در وزارت کشور.
وی گفت: مردم مناطق مرزی فقط در مناطق حوزه قرمز 
نمی توانند ساکن باشند، ولی در حوزه زرد امکان فعالیت آنها 
برقرار است و در صورتی که برای آنها مشکلی در این خصوص 

ایجاد شده باشد، بررسی خواهیم کرد.
سوال  به  پاسخ  دوم  بخش  در  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
علت  درخصوص  مجلس  در  جام  تربت  مردم  نماینده 
گفت:  التابعیت  مشکوک  و  شناسنامه  فاقد  افراد  بالتکلیفی 
 3 به  هستند،  ایرانی  تابعیت  کسب  دنبال  به  که  اشخاصی 
به  که  هستند  بیگانه  افراد  نخست  شوند؛  می  تقسیم  دسته 
عنوان مثال 3 میلیون نفر افغانستانی در کشور حضور دارند و 
از این میان 1.7 میلیون نفر آنها مجوز دارند و بقیه به صورت 

غیرقانونی ساکن هستند.
زنان  ازدواج  از  حاصل  فرزندان  دوم  دسته  داد:  ادامه  وی 
ایرانی با مردان غیرایرانی هستند که مصوبه اخیر مجلس می 

تواند بسیاری از مسائل و مشکالت در این زمینه را حل کند.
و مشکوک  فاقد شناسنامه  افراد  را  وزیر کشور دسته سوم 
التابعین دانست و درباره دالیل این امر توضیح داد: عده ای 
به علت ضعیف بودن پوشش  به دلیل عدم صدور شناسنامه 
صدور شناسنامه در کشور با این مشکل مواجه هستند؛ عده 
دیگر بحث ابطال شناسنامه های فوت شدگان است و دسته 
آنها  بدیهی  حقوق  جزو  امر  این  که  هستند  کسانی  نیز  سوم 
است.عضو کابینه دولت روحانی افزود: میزان افراد مشکوک 
طی  و  رسیده  نفر  هزار   30 به  نفر  هزار   120 از  التابعین 
دستورالعملی به شورای تامین استان ها آنها موظف شدند با 

رعایت اصول ویژه ای در این کار تسریع به عمل آورند.
وی گفت: پیش از این مسئول ثبت و نیروی انتظامی می 
توانسته اوراق شناسایی و شناسنامه افراد مشکوک التابعیت 
را ضبط کند اما در حال حاضر ضبط اوراق هویت و شناسنامه 

فقط با حکم قضایی میسر است.
این  به  نسبت  که  ایرانیانی  کرد:  تاکید  فضلی  رحمانی 
مباحث  خلط  دالیل  به  ولی  دارند،  حقوقی  و  حق  مسئله 
قرار  رسیدگی  اولویت  در  اند،  شده  مشکل  دچار  اسنادی 

دارند.

کشور شرق  مرزی  مناطق  در  الخدمات  ممنوع  هزاران  خبرخبر



اقتصاد 3W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mVol.3.No.463  MAY.22.2019463 چهار شنبه 1 خرداد ماه 1398- سال سوم -  شماره

توزیع ۲0 هزار تن شکر در طرح ضیافت رمضان خراسان رضوی

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره 
به توزیع 20 هزار تن شکر در طرح ضیافت رمضان در این استان، 
زمینه های  تمام  در  همواره  عدالت  مقوله  رعایت  و  توجه  گفت: 
قرار  کارمان  سرلوحه  مأموریت ها  و  وظایف  انجام  و  خدمات رسانی 

دارد.
رئیس  معارفه  آیین  در  در  دیروز  ظهر  خراسانی  رجایی  مجتبی 
امروز  اینکه  بیان  با  کاشمر  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  جدید 
شرایط  این  در  مردم  برای  کمکی  تا  شده  فراهم  نعمتی  و  فرصت 

حساس جنگ اقتصادی باشیم، گفت: خوشبختانه همدلی و وفاق 
خوبی در مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان با بازار، صنعت 
با  و همواره تالش می کنیم  و صاحبان حرف و صنایع وجود دارد 

تسهیل گری زمینه رونق تولید را فراهم کنیم.
و تجارت  و منابع سازمان صنعت، معدن  معاون توسعه مدیریت 
برای  همیشه  سازمان  این  اینکه  به  اشــاره  با  رضــوی   خراسان 
جریان های سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است، یادآور 
شد: اگر بخواهیم فعالیت و امانتی که در دست ما است را به سمت 

بنابراین  کردیم،  امانت  در  خیانت  دهیم،  سوق  خاص  سویی  و 
این است که فعالیت ها  تابعه  ادارات  ما و همکاران در  تمام تالش 
تحقق  و  نظام  مصالح  راستای  در  می دهیم  ارائــه  که  خدماتی  و 

آرمان های نظام باشد.
وی با اشاره به توزیع 20 هزار تن شکر در طرح ضیافت رمضان 
در خراسان رضوی، ادامه داد:  توجه و رعایت مقوله عدالت همواره 
مأموریت ها  و  وظایف  انجام  و  خدمات رسانی  زمینه های  تمام  در 

سرلوحه کارمان قرار دارد.

رجایی خراسانی با اشاره به اختصاص تسهیالت یارانه ای بخش 
اصلی  ماموریت های  از  یکی  شد:  یادآور  جاری،  سال  در  صنعت 
راستای  در  فعالیت  کاشمر،  تجارت  معدن  صنعت  جدید  رئیس 

تحقق این مهم و جذب این تسهیالت است.
و تجارت  و منابع سازمان صنعت، معدن  معاون توسعه مدیریت 
بازار به عنوان یک رکن اساسی است  تأکید کرد:  خراسان رضوی 
تحقق  درراستای  هم  کنار  در  بتوانیم  ما  بازار  کنار  در  امیدواریم  و 

وظایف و ماموریت های سازمان قدم برداریم.

اتهامات  به  رسیدگی  جلسه  نهمین  گذشته  روز 
متهمان پرونده شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی 
به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست 

قاضی منصوری در مشهد برگزار شد.
به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در ابتدای جلسه 
اعالم  و  الله مجید  از کالم  آیاتی چند  از تالوت  و پس 
رئیس دادگاه؛ قاضی منصوری  رسمیت جلسه توسط 
با اشاره به روند رسیدگی به جرایم متهمین پرونده در 
توسط  جلسه  نظم  رعایت  خواستار  گذشته،  روز های 
حاضران و همچنین همکاری کامل متهمین با دادگاه 

در جهت استیفای حقوق شکات و سهامداران شد.
پس از سخنان و تذکرات ابتدایی قاضی منصوری، 
مطبوعات  و  رسانه  اصحاب  حضور  از  جلسه  رئیس 
افکار  تنویر  خواستار  و  تشکر  جلسه  علنی  صحن  در 

عمومی با هدف پیشگیری از وقوع مجدد جرایم شد.
بازرسی  مدیرکل  جلسه،  رئیس  اعالم  با  ادامه  در 
و نسبت  استان خراسان رضوی در جایگاه قرار گرفت 
این  تخلفات  قبال  در  سازمان  این  اقدامات  تشریح  به 

شرکت اقدام نمود.
   تحقیقاتدربارهمسئوالنیکهکوتاهیکردهاند

پیشینه  به  اشاره  با  بازرسی  سازمان  ارشد  بازرس 
توسط  تخلفات  رویداد  ابتدای  از  اداره  این  اقدامات 
ابتدا و پس  مسئوالن وقت این شرکت گفت: از همان 
از  شرکت  این  فعالیت های  انحراف  شدن  مشخص  از 
به  و  تهیه  مختلفی  گزارش های  قانونی،  معیار های 
این  در  نیز  متعددی  تذکرات  و  ارائه  مسئول  مقامات 
زمینه با هدف اصالح روند امور و پیشگیری از استمرار 
تخلفات داده شد. در مواردی مانند نحوه تعیین قیمت 
از  تسهیالت  دریافت  سهام،  فروش  و  خرید  سهام، 
بانکها، نحوه انجام تبلیغات، ساخت و ساز بدون مجوز 
نیز  اکنون  داده شد. هم  تذکر  نیز  رودخانه  بستر  در  و 
و  ادارات  مسئوالن  احتمالی  قصور  مورد  در  تحقیقات 
کرده  کوتاهی  خود  وظایف  انجام  در  که  سازمان هایی 

انجام  به  نیز  الزم  قانونی  اقدامات  و  دارد  ادامه  اند، 
خواهد رسید.

استان  بازرسی  کل  مدیر  توضیحات  از  پس 
با  سازمان  این  اقدامات  زمینه  در  رضوی  خراسان 
همچنین  و  شرکت  این  تخلفات  از  پیشگیری  رویکرد 
پیگیری های صورت پذیرفته باموضوع برخورد با قصور 
وظایف  انجام  از  سازمان ها  و  نهاد ها  برخی  احتمالی 
قانونی خود؛ قاضی منصوری از نماینده مدعی العموم 
به متهم سعیدرضایی  مربوط  تا کیفرخواست  خواست 
کیفرخواست  اساس  بر  نماید.  قرائت  را  علی  فرزند 
در  مشهد  انقالب  و  عمومی  دادسرای  توسط  صادره 
از  مال  تحصیل  به  نامبرده  رضایی،  سعید  متهم  مورد 

طریق نامشروع و فعالیت گسترده در امر داللی سهام 
پدیده متهم است.

متهم رضایی با قرار گرفتن در جایگاه متهم  و معرفی 
خود و اشاره به نسبت خود با متهم ردیف اول به تشریح 

نحوه فعالیت های خود در قالب این شرکت پرداخت.
رضایی،  متهم  توسط  داللی  فعالیت های  باتشریح 
قاضی از حسابرس ویژه پرونده و همچنین وکیل متهم 
خواست تا به ترتیب به بیان توضیحات و دفاعیات خود 

بپردازند.
پس از آن، نماینده دادستان مشهد از محضر دادگاه 
اجازه خواست تا به تشریح نحوه اقدامات دالالنه متهم 
قرار  جلسه  رییس  موافقت  مورد  که  بپردازد  رضایی 

گرفت.
منصوری  قاضی  رضایی،  متهم  دفاعیات  اتمام  با 
صادره  کیفرخواست  تا  خواست  دادستان  نماینده  از 
قرائت  نیز  را  فرزندحبیب  امیر ساالری  متهم  به  نسبت 
فعالیت  و  نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل  نماید. 
موارد  جمله  از  پدیده  سهام  داللی  امر  در  گسترده 

اتهامی متهم امیر ساالری است.
اول  ردیف  متهم  با  خود  نسبت  به  اشاره  با  نامبره 
را  مقدماتی  تحقیقات  مرحله  در  خود  اظهارات  گفت: 

قبول دارم.
   متهماقدامبهداللیسهامپدیدهمیکردهاست

نماینده داستان گفت: متهم با ارائه چک های بلند 

مدت، اقدام به داللی سهام پدیده میکرده و از سویی 
سود انباشته و سهام هدیه نیز دریافت کرده است.

قاضی منصوری از حسابرس ویژه پرونده خواست تا 
مطالب خود را بیان نماید. همچنین وکیل مدافع متهم 

امیرساالری به ارائه دفاعیات خود پرداخت.
تا  خواست  مدعی العموم  نماینده  جلسه،  ادامه  در 
مدیرعامل فعلی شرکت پدیده به عنوان مطلع به بیان 

مطالب خود بپردازد.
الدین  سیدشهاب  متهم  کیفرخواست  آن،  از  پس 
از  مال  تحصیل  بر  مبنی  رضا  فرزند  وطنی  زاده  کاظم 
امرداللی  در  فعالیت گسترده  بواسطه  نامشروع  طریق 
و  قرائت  العموم  مدعی  نماینده  توسط  پدیده  سهام 
قاضی منصوری از متهم خواست تا به سواالت مطروحه 

پاسخ دهد.
مرحله  در  خود  اقاریر  و  اظهارات  گفت:  متهم 
با  را  اقدامات  تمام  دارم.  قبول  را  مقدماتی  تحقیقات 

دستور متهم ردیف اول انجام میدادم.
نماینده دادستان نیز گفت: نامبرده نقش موثری در 

روند افزایشی قیمت سهام داشته است.
پس از اتمام دفاعیات متهم کاظم زاده؛ کیفرخواست 
نماینده  توسط  محمد  فرزند  برومند  احمد  سید  متهم 
طریق  از  مال  تحصیل  شد.  قرائت  مشهد  دادستان 
نامشروع بواسطه فعالیت گسترده در امر داللی سهام 

پدیده از اتهامات نامبرده است.
بنگاه  و  نداشتم  اولیه  سرمایه  گفت:  برومند  متهم 

امالک داشتم. 
خرید  تراکنش  گفت:  نیز  دادستان  نماینده 
وی  اقدامات  و  بوده  توجه  قابل  نامبرده  فروش  و 
کارشناس  است.  بوده  موثر  سهام  حبابی  درافزایش 
نحوه  مورد  در  توضیحاتی  نیز  پرونده  ویژه  حسابرس 
قرار  دادگاه  رییس  ازآن  پس  داد.  ارائه  متهم  عملکرد 
به  قانون  طبق  و  تشدید  را  متهمین  از  تعدادی  تامین 

آنان تفهیم و ابالغ کرد.

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده برگزار شد؛

از داللی سهام پدیده تا دریافت سهام هدیه!
اخبار

وعده خوش وزیر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طرح مالیات 
از عایدی از سرمایه جزئی از کار گسترده ای است که 

در دست اجرا داریم.
فرهاد دژپسند در حاشیه شورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی افزود: البته این کار باید به گونه ای 

انجام شود که انگیزه منفی ایجاد نکند.
وی گفت: یک سری فعالیت های اختالل زا داریم 
که به واسطه آن جاذبه هایی ایجاد می شود و منابع 

به سمت آن می رود.
دژپسند افزود: باید با وضع مالیات مانع از ایجاد 

اختالل در فعالیت های اقتصادی شد.
وی گفت: در آینده نزدیک این پیشنهاد از طرف 

وزارت اقتصاد ارائه می شود.

کاهش 15 هزار تومانی قیمت دام زنده 
در بازار

از  کشور  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  عامل  مدیر 
کاهش 10 تا 15 هزار تومانی قیمت دام زنده نسبت 

به ایام قبل از عید در بازار خبر داد.
حمید ورناصری از کاهش 10 تا 15 هزار تومانی 
قیمت دام زنده نسبت به ایام قبل از عید در بازار خبر 
کیلوگرم  هر  قیمت  متوسط  اکنون  هم  گفت:  و  داد 
الشه 75 تا 80 هزار تومان است که با توجه به روند 
عرضه،  افزایش  و  سازی  ذخیره  واردات،  تامین، 
کاهش قیمت گوشت در بازار استمرار خواهد داشت.

و  هزار   11 را  مرغ  کیلوگرم  هر  مصوب  نرخ  وی 
است  حالی  در  این  افزود:  و  کرد  اعالم  تومان   500
که هم اکنون قیمت هر کیلو مرغ در خرده فروشی ها 
تره  و  میوه  میادین  و   500 و  هزار   10 تا   10 نرخ  با 
بار 9 هزار و 500 تومان است که در چنین شرایطی 
پشتیبانی امور دام برای جلوگیری از زیان مرغداران 
و 500  هزار  نرخ 11  با  منجمد  مرغ  به خرید  اقدام 

تومان کرده است.
 13 را  مرغ  تخم  شانه  هر  مصوب  نرخ  ورناصری 
هزار و 800 تومان اعالم کرد و گفت: در حال حاضر 
قیمت هر شانه تخم مرغ 12 هزار تومان است که با 
مبنی  را  پیشنهادی  مرغ،  تخم  نرخ  کاهش  به  توجه 
بر تامین نهاده ها همانند مرغداران گوشتی به تشکل 

مربوط داده ایم.

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

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

وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
فاقدسندرسمی

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

اول  هیات   139760306022001814 شماره  برابررای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فریمان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین وجیه فریمانی 
دریک  فریمان  از  صادره   0 شناسنامه  بشماره  تقی  محمد  فرزند 
 3481 پالک  مترمربع   167/85 مساحت  به  ساختمان  باب 
فرعی از276- اصلی واقع در بخش 13 از محل مالکیت رسمی 
متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو 
اشخاص  که  درصورتی  شود  می  روزآگهی   15 فاصله  به  نوبت 
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 
تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
تاریخ   . شد  صادرخواهد  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض 

انتشارنوبت اول:98/3/1 ، نوبت دوم:98/3/18 
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان-محمدرضا رجایی مقدم

6/512مفقودی
کابین  دو  وانت  خودرو  سبز  برگ  و  سند 
سیستم میتسوبیشی تیپ ال 200 مدل 1992 
شماره  و   12 675م52-ایران  پالک  شماره  به 
 000412 شاسی  شماره  و    004138 موتور 
از  و  گردیده  مفقود  سلیمی  ملیحه  به  مربوط 

درجه اعتبار ساقط می باشد.تربت حیدریه

مفقودی
مدل   405 پژو  سواری  خودرو  سبز  برگ 
ایران   42 ص   675 پالک  شماره  به   1388
شماره  و   12488117408 موتور  شماره    32
نام   به   NAAM01CA09K870777 شاسی 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  مشفق  عبدالمجید 

اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پراید 
مدل 1381 به شماره پالک 772 ص 26 ایران 
32  شماره موتور 00349320 و شماره شاسی 
علی  سید  نام   به   S4142281815400
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  زاده  سجادی 

ساقط میباشد.
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سرویس اجتماعی

حوادث
غیر  چرخ کرده  گوشت  کیلو   ۳۰۰ و  ۳هزار  کشف   

شتی ا بهد
دامپزشکی کل اداره عمومی روابط مدیر
کیلوگرم ۳۳۰۰ گفت: رضوی خراسان استان
توسط بهداشتی غیر شده چرخ پیش از گوشت
مشهد در استان دامپزشکی نظارتی گروههای

جمعآوری،ضبطومعدومشد.
از نقل به امروز" روزنامه"صبح گزارش به
خراسان دامپزشکی کل اداره عمومی روابط
طرح با همزمان افزود: زارعی هادی رضوی،
مبارک ماه ایام در دامپزشکی بهداشتی نظارت
گوشت عرضه واحدهای با برخورد طرح رمضان،
گروههای توسط مشهد در شده چرخ پیش از
که شده اجرا شهرستان دامپزشکی نظارتی
پیشچرخشده از گوشت کیلوگرم ۳۳۰۰ آن طی

معدومشد. و غیربهداشتیجمعآوری،ضبط
چرخ پیش از گوشت میزان این داد: ادامه وی
طرح این ویژه بازدید 142 در و هفته 2 طی شده
12واحد ضبطومعدومشدهکهطیاینعملیات
به پرونده تشکیل با و شناسایی نیز متخلف

معرفیشدهاند. قضایی مراجع
چرخ پیش از گوشت عرضه افزود: زارعی
حضور در باید فقط گوشت و بوده ممنوع شده
درعرضه تخلف گونه هر از تا مشتریچرخشود

آید. بهعمل آنجلوگیری
دامپزشکی کل اداره عمومی روابط مدیر
شهروندان از کرد: بیان رضوی خراسان استان

در فقط را آماده شده چرخ گوشت میخواهیم
مراکز از دامپزشکی نشان با و بستهبندی قالب
خریداری دامپزشکی تایید مورد و هویت دارای

کنند.
شهروندان از کرد:همچنین خاطرنشان وی
میخواهیمتاهرگونهمواردتخلفدراینخصوص
نگهداری تولید، زمینه در تخلف موارد نیزسایر و
تلفن با را دامی خام فرآوردههای انواع عرضه و
ارسال یا و ۳۰۰۰۰1۵12 پیامک سامانه ،1۵12
پیامرسان در کل اداره این عمومی روابط به پیام
الزم اقدامات تا نمایند اطالعرسانی به سروش
شبکه نظارتی گروههای توسط خصوص این در

شود. انجام دامپزشکی

خسارت سیالب و تگرگ در کالت و درگز 
فرماندارکالتگفت:درپیوزشتوفانشدید،
بارشبارانوتگرگهفتهپیشبهمزارعکشاورزی
و برق آب، تاسیسات برخی وهمچنین آبی و دیم

واردشد. 2۰۰میلیاردریالخسارت مخابرات
بارشهای نیز فروردین کرد: تصریح ناصری،
به ریال میلیارد ۳۳۰ آن از ناشی وسیالب بهاری

کالتخسارتزد.
گفت:خسارتهای درگز فرماندار فرهادی،
درگز در پیش وطوفانهفته تگرگ بارش از ناشی
29۰میلیاردریالازاین ۳۰۰میلیاردریالاستکه
شامل کشاورزی بخش به مربوط خسارت حجم
باغهای و برنج پنبه، جو، و گندم آبی و دیم مزارع

است. پسته

برق گرفتگی اثر  بر  حمام  در  مرگ 
نشانی آتش هفتم ایستگاه نجات فرمانده
44سالهحینانجامعملیات مشهدگفت:مردی
این در مسکونی منزل یک حمام در برقکشی

جشردچاربرقگرفتگیشدوجانباخت.
گو و گفت در شنبه سه روز مهربان محمد
امروز بامداد حادثه این افزود: ایرنا خبرنگار با
فرد این که داد رخ زمانی فالحی شهید بلوار در
منزل حمام کاذب سقف کشی برق حال در

بود. خود مسکونی
ویگفت:آتشنشانانباحضوردرمحلحادثه
سطح به سقف روی از را مشهدی شهروند این
توسط احیاء وسپسعملیات کرده منتقل زمین
امافردحادثهدیده انجامشد اورژانس امدادگران
اقدامات برای لذا نداشت هیچگونهعالئمحیاتی
مهرگان بیمارستان به بالفاصله بیشتر درمانی

. منتقلشد
نشانی آتش هفتم ایستگاه نجات فرمانده
بیمارستان، مسئوالن اعالم بر بنا افزود: مشهد
جان قلبی ایست و گرفتگی برق اثر در فرد این

خودراازدستدادهبود.
هزار 1۵ بر افزون پارسال مشهد نشانان آتش
موردواقعهآتشسوزیوحادثهرادراینکالنشهر
امدادرسانی و مهار نفری میلیون نیم و سه

کردند.

شد متالشی  سرخس  در  قاچاق  باند 
گفت: سرخس انقالب و عمومی دادستان
این مرزی هنگ اطالعات نیروهای همت به
باخرید برخورد اجرایطرحتشدید و شهرستان
و قاچاقسالح باند یک غیرمجاز، فروشسالح و

متالشیشد. جنگی مهمات
در شده انجام اقدامات افزود: علیزاده حمید
مرحله وطیچند دار دامنه بهصورت زمینه این
قبضه یک کمری، کلت قبضه 9 آن طی که بوده
ضبط و کشف مهمات مقادیری و شکاری سالح
شد.ویاظهارداشت:درایناقداماتچندیننفر
سایر دستگیری برای پیگیری و شده دستگیر

عواملادامهدارد.
سرخس شهرستان دادستانی اهتمام از وی
های سالح قاچاقچیان با جدی برخورد در
دادستانی گفت: و داد خبر مجاز غیر و جنگی
سالح قاچاق زمینه در آلوده نقاط پاکسازی به
این برای امن حاشیه ایجاد از تا داد خواهد ادامه

شود. جلوگیری مجرمین

۵۰۰ تن برنج گران در مشهد کشف شد
شناسایی اقدامات انجام پی در گذشته هفته
عملیات و اطالعات نیروهای توسط میدانی و
برنج ۵۰۰تن از بیش مسلم ناحیه بسیج
از گرانتر و نگهداری ها انبار در که پاکستانی
با و بودشناسایی عرضه حال در واقعی قیمت

توقیفشد. قضایی مقام دستور

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی گفت: پروانه های خانم قشنگ نه تنها مضر 
هرز  علف های  برخی  کنترل  برای  بلکه  نیستند، 

مفیدند. 
به گزارش روزنامه"صبح امروز"  به نقل از سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، قنادزاده 
افزود: پروانه ای نارنجی- مشکی با سایز متوسط این 
روزها در شهر بسیار دیده و در سمت جنوب استان، 

تعداد آن ها بیشتر می شود.
وی افزود: گونه این پروانه vanessa cadui است 
که توانایی باالیی در تطابق خود با شرایط اقلیمی 
متفاوت دارد. الرو این پروانه توانایی تغذیه از طیف 
وسیعی از گیاهان را داشته که همین عامل، باعث 

توانایی آن ها در انتشارشان می شود. 
بارش ها  که  سال هایی  در  داد:  ادامه  قنادزاده 
آب و  هوای  و  معتدل  زمستان  می شود،  فراوان 
مدیترانه ای ایجاد شود شاهد افزایش این نوع پروانه 

هستیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی تشریح کرد: در 30 سال گذشته 5 بار حضور 
و هجوم این پروانه ها را شاهد بودیم. از اواسط دی ماه 
در استان های جنوبی مانند سیستان و بلوچستان 
شاهد حضور پروانه ها بودیم و هر چه هوا رو به گرمی 
کشور  شمالی  نوارهای  سمت  به  آن ها  می گذارد 
حرکت کرده و در نهایت با گرم شدن هوا و کاهش 

بارندگی از جمعیت آن ها کاسته خواهد شد.
وی تصریح کرد: در سال جاری بارش های فراوان 
منجر به حضور بیشتر حشرات در طبیعت شده که 
امری طبیعی است و منجر به پایداری زیست محیط 

گرده  در  پروانه ها  مانند  حشراتی  وجود  می شود. 
افشانی، تولید بذر گیاه و ذخیره بانک بذری طبیعت 
باعث  حشرات  این  حضور  همچنین  است.  الزم 
جانوری  گونه های  از  بسیار  غذایی  چرخه  می شود 

تاثیرگذار باشد.
قنادزاده با اشاره به استفاده غذایی این پروانه ها 
تغذیه  هرز  علف های  از  بیشتر  پروانه ها  این  گفت: 
به  کشاورزی  محصوالت  آفت  عنوان  به  و  می کنند 
حساب نمی آیند. بیش از 40 گونه گیاهی میزبان 
تغذیه  آن  از  پروانه  این  پروانه ها هستند که الرو  این 
می کند و مشکل خاصی برای محصوالت کشاورزی 

ایجاد نخواهند کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی بیان کرد: این پروانه ها نه تنها مضر نیستند 
مفیدند.  هرز  علف های  برخی  کنترل  برای  بلکه 
علف هرز خارلته یکی از علف های هرزی است که از 
طریق رقابت و آللوپاتی خسارت زیادی به محصوالت 
کشاورزی وارد می کند که الرو این پروانه از قسمت 
تغذیه  علف  این  فرعی  و  اصلی  شاخه های  و  ساقه 
می کند و تنها برای معدودی از گیاهان دارویی مانند 

پنیرک و گل گاوزبان تهدید محسوب می شود.

خبر
فایده پروانه های خانم قشنگ برای کشاورزی

لوازم توان بخشی برای معلوالن در واقع بخشی از 
را  قشر  این  نوعی  به  می تواند  که  است  آنان  زندگی 
از انزوا خارج کرده و بستر فعالیت اجتماعی و شیوه 
زیستی آنان را به طور نسبی به صورت عادی در آورد. 
از این رو کیفیت، امنیت، راحتی و سهولت استفاده از 
لوازم توان بخشی در شرایط مختلف برای فرد معلول 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در سالمت روحی 
و نیز افزایش اعتماد به نفس او نقش بسزایی دارد. 
توان بخشی  لوازم  قابلیت های  پیشرفت علم  با  امروز 
نیز مانند سایر کاالها و محصوالت افزایش یافته است 
و طراحان این لوازم با لحاظ کردن تمام امکانات در 
این لوازم و دستگاه ها سعی دارند تا نقایص جسمی 

معلوالن را تا حد امکان برطرف کنند.
عنوان  به  سال هاست  مشهد  »چمران«  خیابان 
بورس فروشگاه های عرضه کننده تجهیزات پزشکی 
لوازم  وضعیت  بررسی  برای  است.  شده  شناخته 
این  به  سری  ویلچر  و  سمعک  ویژه  به  توان بخشی 

فروشگاه ها زدیم:
   ۳۰نوعویلچر

از عرضه کنندگان تجهیزات پزشکی که 10  یکی 
می گوید:  می کند  فعالیت  زمینه  این  در  است  سال 
 80 که  است  موجود  بازار  در  ویلچر  مدل   30 حدود 
قیمت  هستند.  چینی  بیشتر  و  خارجی  آنان  درصد 
ویلچرهای معمولی از 800 هزار تا 3 میلیون تومان 
نوسان  در  تومان  میلیون   18 تا   9 از  برقی  ویلچر  و 
دلیل  به  را  ایرانی  نوع  معموال  مشتریان  البته  است. 

طول عمر و کیفیت پایین آن نمی پسندند.
وی با اشاره به بازدید خود از نمایشگاهی که سال 
این  در  می گوید:  بود،  شده  برگزار  دبی  در  گذشته 
بسیار  قابلیت های  با  متنوعی  ویلچرهای  نمایشگاه 
نمایش  به  وکمر  زیرپایی  ارتفاع،  تنظیم  مانند  باال 
نوعی  به  تقریبا  که  طوری  به  بود؛  شده  گذاشته 
این  قیمت  می کرد.  برطرف  را  بیمار  نقایص  تمام 
ویلچرهای مجهز با ارز 4200 تومانی در حدود 120 

میلیون تومان بود.
   ۵۰درصدکاهشتقاضا

تجهیزات  فروشنده  دیگر  اکبری«  رضا  »امیر 
پزشکی معتقد است ویلچر و سایر وسایل این چنینی 
به  مانند خودرو هستند که طول عمر آن ها بستگی 
ویلچرهای  بهزیستی  دارد.  آن ها  نگهداری  نحوه 
می کند.  ارائه  خود  پوشش  تحت  افراد  به  را  خوبی 
واردات  یافته،  افزایش  ارز  قیمت  که  زمانی  از  البته 

کاالهای پزشکی بی کیفیت بیشتر شده است.
پزشکی  تجهیزات  عرضه کنندگان  از  دیگر  یکی 

خرید  تقاضای  قیمت ها  افزایش  با  اینکه  بیان  با 
است،  رسیده  نصف  به  بازار  در  پزشکی  تجهیزات 
جای  به  می دهند  ترجیح  افراد  اکنون  می افزاید: 
قدیمی  وسایل  همان  نو،  تجهیزات  و  لوازم  خرید 
موقت  صورت  به  بتوانند  تا  کنند  تعمیر  را  خود 
مقدس«  »وحید  گفته  به  کنند.  استفاده  آن ها  از 
هستند؛  خارجی  همه  بازار  در  موجود  سمعک های 
زیرا سمعک در داخل کشور تولید نمی شود. قیمت 
میلیون  و 5  تا 4  تومان  از 500 هزار  این سمعک  ها 
میلیون   18 قیمت  با  سمعک  البته  می رسد.  تومان 
کیفیت  با  سمعک های  می شود.  یافت  بازار  در  نیز 
می رسند.این  فروش  به  باال  به  تومان  میلیون   2 از 
قابلیت های  به  اشاره  با  پزشکی  تجهیزات  فروشنده 
سمعک های هوشمند، اظهار می کند: سمعک های 
صداهای  و  دارند  را  صدا  تفکیک  قابلیت  هوشمند 
زیر و بم که برای کم شنوایان مشکل ایجاد می کنند 

را تقویت می کند. 
فروشگاه های  از  یکی  در  طوفانیان«  »هادی 
تعمیرات  مانند  فنی  خدمات  پزشکی،  تجهیزات 
تخصصی انواع تجهیزات پزشکی را نیز ارائه می دهد. 
نخبگان  بنیاد  عضو  و  الکترونیک  دکتری  دارای  وی 
است و تاکنون چند اختراع نیز به ثبت رسانده است. 
وی می گوید: اجرت تعمیر یک ویلچر 25 تا 30 هزار 
مجموع  در  یدکی  لوازم  احتساب  با  و  است  تومان 
می شود.  هزارتومان   200 تا   100 آن  تعمیر  هزینه 
این متخصص ، ویلچرهای معمولی را به برقی تبدیل 
می کند و معتقد است قیمت تمام شده ویلچر برقی 
 6 تا   5 حداکثر  می شود  ساخته  صورت  این  به  که 

میلیون تومان است که نسبت به ویلچرهای برقی 10 
دلیل  به  اینکه  ضمن  است.  ارزان تر  تومانی  میلیون 
حمل  شدن،  سبک  تر  و  قطعات  جداسازی  قابلیت 
ونقل آن آسان تر است. به گفته وی، سمعک ها کمتر 
نیاز به تعمیر دارند و معموال شلنگ و گوشی مشکل 
پیدا می کند و اجرت تعمیر آن ها 30 تا 50 هزارتومان 

است.
   گالیهمعلوالنازویلچرهایبهزیستی

تحت  جسمی_حرکتی  معلول  مزاری«  »اکرم 
پوشش بهزیستی حدود 8 سال است برای راه رفتن 
نوبت  این سازمان 3  از  تاکنون  و  دارد  نیاز  ویلچر  به 
خود  ویلچر  از  که  وی  است.  کرده  دریافت  ویلچر 
معتقد  می کند  استفاده  منزل  از  خارج  در  فقط 
بهزیستی  از  قبل  سال های  در  که  ویلچرهایی  است 
اخیرا  که  ویلچر هایی  و  بوده  بهتر  گرفته،  تحویل 
تحویل گرفته بی کیفیت است و او با ترس و لرز با آن 
حرکت می کند. این بانوی معلول می افزاید: چند بار 
تصمیم گرفتم که ویلچر خوبی از بازار به صورت آزاد 
و  بازنشستگی  حقوق  به  توجه  با  اما  کنم  خریداری 
هزینه های زندگی توانایی خرید یک ویلچر معمولی 
نیز  پوشش  تحت  معلول  دیگر  ندارم.»جواد«  هم  را 
و  دارد  گالیه  بهزیستی  ویلچرهای  بی کیفیتی  از 
جلویی  قسمت  مانعی،  از  گذر  برای  اگر  می گوید: 
ویلچر را کمی باال ببریم خطر افتادن وجود دارد و به 
طور کلی این ویلچرها راحت و روان نیستند و خیلی 

زود فرسوده می شوند.
   انتخابکارشناسانهویلچر

خراسان  بهزیستی  توان بخشی  معاون  گفته  به 

از  متشکل  کمیته ای  ویلچر  خرید  برای  رضوی، 
ضایعه  انجمن  نماینده  معلوالن،  جامعه  نماینده 
از  کارشناس  توان بخشی،  لوازم  کارشناس  نخاعی، 
پیشنهادی  محصوالت  و...،  فیاض بخش  آسایشگاه 

را بررسی می کنند و مناسب ترین انتخاب می شود.
از  که  ویلچرهایی  می افزاید:  فیروزی«  »مسعود 
از  می شود،  خریداری  باال  تعداد  به  کل  اداره  سوی 
خدمات  استاندارد،  دارای  و  کیفیت  با  ویلچرهای 
پشتیبانی و ضمانت در بازار است و مشابه محصولی 
آزاد و به  بازار به صورت  از  است که 90 درصد مردم 
خریداری  تومان  هزار   500 و  میلیون  یک  قیمت 

می کنند.
وی مدعی است که اکنون معلولی در نوبت تحویل 
و  ندارد  قرار  اداره  این  واکر  و  عصا  سمعک،  ویلچر، 
لوازم  این  نیازمند  که  مالی  مشکل  دارای  معلوالن 
توان بخشی هستند با رعایت فاصله زمانی می توانند 
قرار  مددکاری  چرخه  در  و  کنند  مراجعه  سازمان  به 
گیرند تا مددکار با بررسی پرونده درخواست مددجو، 
برای نحوه دریافت وجه یا عدم دریافت آن نظر دهد.

برخی  ادعای  به  پاسخ  در  مسئول  مقام  این 
ویلچرهای  بودن  بی کیفیت  بر  مبنی  معلوالن  از 
تعداد  میان  در  به هرحال  اظهار می کند:  بهزیستی 
دریافت  سمعک  یا  ویلچر  که  معلوالنی  از  زیادی 
که  می شوند  یافت  محدودی  افراد  طبعا  می کنند، 
معاون  باشد.  برحق  هم  شاید  که  باشند  ناراضی 
توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی میافزاید: ما هم 
دوست داریم که شرایط اعتباری مان در حدی بود که 
یک محصول بسیار عالی به معلوالن ارائه دهیم. اما 

در وضعیت اقتصادی کنونی مقدور نیست.
اختیار  در  که  سمعک هایی  وی  گفته  به 
ساخت  می گیرد،  قرار  پوشش  تحت  کم شنوایان 
و  است  فروش  از  پس  خدمات  و  ضمانت  با  و  آلمان 
نماینده  شامل  تیمی  نیز  آن  انتخاب  و  بررسی  برای 
و  سنجی  شنوایی  کارشناس  ناشنوایان،  کانون 
با  فیروزی  می دهند.  نظر  کنندگان  توزیع  نماینده 
پوشش  تحت  معلول  هزار   120 حدود  اینکه  بیان 
بهزیستی خراسان رضوی قرار دارند و دارای پرونده 
هزار   40 حدود   تعداد  این  از  می افزاید:  هستند، 
آنان دارای  نفر  معلول جسمی_حرکتی که 12 هزار 
هزار   30 همچنین  شدید،  خیلی  و  شدید  معلولیت 
معلول ذهنی، 16 هزار ناشنوا و حدود 14 هزار نابینا 
معلوالن  از  درصد   10 هستند.  استان  پوشش  تحت 
امر،  همین  که  هستند  معلولیت ها  سایر  دارای  نیز 
تنوع در ارائه خدمات توا ن بخشی را برای ما به همراه 

دارد.

صبح امروز بررسی می کند؛

پای لنگ لوازم معلوالن!
خبر

آغاز فعالیت انجمن حامیان اهدای عضو 
مهر رضوی 

مشاور امور اجتماعی رییس دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: همزمان با والدت باسعادت کریم اهل بیت 
امام حسن مجتبی)ع( و به یمن وجود بارگاه منور حضرت 
علی بن موسی الرضا)ع( انجمن حامیان اهدا و پیوند 
عضو »مهر رضوی« در شهر مقدس مشهد از امروز آغاز به 

کار می کند.
افزود:  امروز" دکتر خدایی  به گزارش روزنامه"صبح 
تاکنون با اینکه خیران و نیک اندیشان مشهدی در کمک به 
حوزه سالمت و خدمت به بیماران در کشور پیشقدم بوده 
و در کمک رسانی به بیماران خدمات شایسته ای انجام 
داده اند با این حال به بخش اهدای عضو با وجود نیاز 
مبرم بیماران به دریافت عضو اهدایی در حوزه مشارکت ها 
در  بیماران  لیست  همچنان  و  نشده  توجهی  چندان 
انتظار پیوند بیشتر و بیشتر می شود که خوشبختانه به 
لطف خداوند و برکت وجود بارگاه امام هشتم)ع( انجمن 
حامیان اهدا و پیوند اعضای »مهر رضوی« با مشارکت 
جمعی از خیران، روحانیون، متخصصان پیوند، مسئوالن 
امروز در ساختمان  و  و... تشکیل  پیوند  تیم  و اعضای 
اهدایی مهندس راجی واقع در خیابان دانشگاه روبه روی 
بیمارستان امام رضا)ع( به طور رسمی آغاز به کار می کند.

وی با بیان اینکه از سال 95 تاکنون خیران خراسانی 121 
میلیارد تومان به صورت نقدی، تجهیزات و ساختمانی 
در  داشت:  اظهار  کرده اند،  کمک  سالمت  حوزه  به 
مردمی  مشارکت های  خیریه  مؤسسه  حاضر 12  حال 
حوزه  در  مردم نهاد  سازمان   65 و  فعال  بیمارستان ها 
سالمت مشارکت دارند که در ساماندهی خانواده بیماران 
و حمایت از آن ها کمک های شایانی انجام داده اند. ولی ما 
باید بتوانیم از این نیروهای خودجوش برای پیشگیری از 
بیماری ها نیز استفاده کنیم تا مجبور به درمان های سخت 
مثل پیوند و هزینه های سنگین آن نشویم. زیرا بعضی از 
بیماری های غیرواگیردار مانند فشار خون باال و دیابت 
در صورت عدم درمان الزم منجر به آسیب جدی قلب، 
کلیه، چشم و... می شوند که بیمار نیاز به پیوند عضو پیدا 
می کند در حالی که با آموزش، کنترل بیماری و مراقبت 
بیمار با درمان دارویی ساده نیز می تواند به زندگی خود 
ادامه دهد.دکتر خدایی تشکیل انجمن حامیان اهدا و 
پیوند اعضای »مهر رضوی« را یکی از اولویت های حوزه 
مشارکت های اجتماعی دانست و یادآور شد: با توجه به 
تعداد کم اهداکنندگان و افرادی که هر سال به لیست 
حمایتی،  نیازهای  طرفی  از  و  می شوند  اضافه  پیوند 
عاطفی، مالی و معنوی گیرندگان عضو و اهداکنندگان، 
این انجمن کار خود را آغاز کرده و امیدواریم بتوانیم با 
تعداد  فرهنگسازی در جامعه  و  جلب مشارکت خیران 
اهداکنندگان از مرگ مغزی را افزایش داده و مشکالت 

گیرندگان عضو و اهداکنندگان را کاهش دهیم.

انسانی  سرمایه  اداره  رئیس 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  سرباز 
باعث  متوالی  بخشش های  گفت: 
شد که عده ای نسبت به اجرای قانون بی تفاوت باشند؛ لذا 
به جوانانی که دارای غیبت هستند تأکید می کنم که منتظر 

بخشش نباشند.
بی قانونی  که  شده  باعث  بخشش ها  کرد:  تصریح  وی 
بوجود آید و لطف مکرر به  عنوان حق مسلم تلقی شود؛ لذا 

بخشش اضافه خدمت به صورت کلی انجام نخواهد شد. 
نیروهای  کل  ستاد  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رییس 
قانون،  طبق  می تواند  انتظامی  نیروی  کرد:  اظهار  مسلح 
سربازان غایبی را که در مغازه ها و شرکت ها فعالیت دارند، 

شناسایی کرده و به مراجع قانونی معرفی کند.
به کار  را  وی عنوان کرد: شرکت هایی که سربازان غایب 

یعنی  سرباز  یک  هزینه  اول  بار  برای  و  شده  جریمه  گیرند 
۱0 میلیون تومان و برای بار دوم و بیشتر باید هزینه ۳ سرباز 
یعنی ۳0 میلیون تومان را به عنوان جریمه به حساب خزانه 

واریز کنند. 

بهداشت  کمیسیون  عضو 
در  ایران  بیان اینکه  با  مجلس، 
جایگاه  از  عضو  اهدای  فرهنگسازی 
خوبی در سطح بین المللی برخوردار است تاکیدکرد که انجام 
عمل پیوند اعضا که حیات بخش شهروندان بوده در سایه 
حمایت عالی ترین مقام کشور تا مجلس شورای اسالمی و 

وزارت بهداشت محقق شده است.
به  ملت،  خانه  خبرگزاری  با  گفتگو  در  بنیادی  بهروز 
امام  حیات  زمان  در  گفت:  عضو،  اهدای  روز  مناسبت 
خمینی)ره( پرسشی از ایشان در مورد حکم شرعی اهدای 
عضو مطرح شد که در پی آن با صدور فتوایی مجوز انجام این 
نوع عمل جراحی را دادند و مقام معظم رهبری نیز این فتوا 
را ادامه دادند.نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در 
مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: ایران از نظر فرهنگسازی 

اهدای عضو از جایگاه خوبی در سطح بین المللی برخوردار 
است و خانواده ها بدون هیچ مقاومتی به صورت داوطلب هر 
جا که پزشکان تشخیص داده و با آنها در این مورد مشاوره 

کرده اند، اقدامات درخور تحسینی را انجام داده اند.
آمار  بیشترین  در کشور شاهد  امروزه  وی تصریح کرد: 
انجام عمل پیوند اعضا اعم از کبد، کلیه و حتی قلب که در 
جهان به صورت محدود انجام می شود، بوده و در این حوزه از 

جایگاه خوبی در سطح بین المللی برخوردار هستیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، خاطرنشان کرد: آنچه 
مسلم است انجام عمل جراحی پیوند اعضا که به بسیاری 
حمایت  سایه  در  می بخشد،  دوباره  حیات  شهروندان  از 
وزارت  اسالمی،  شورای  مجلس  تا  کشور  مقام  عالی ترین 
بهداشت و درمان و سایر دستگاه های مربوطه محقق شده 

است.

استان  مرزبانی  فرمانده 
دو  گفت:  رضوی  خراسان 
قاچاقچی مواد مخدر طی دو عملیات 
جداگانه در حوزه استحفاظی هنگ مرزی تایباد دستگیر 
شده و از آن ها جمعا بیش از 30 کیلوگرم مواد افیونی کشف 

شد.
به گزارش روزنامه "صبح امروز"، سردار "ماشاالله جان 
نثار" افزود: با توجه به اشرافیت اطالعاتی مرزبانان سرزمین 
خورشید و پس از بررسی های انجام شده در پست مراقبت 
و کنترل مرزی هفده شهریور از یک دستگاه خودروی تریلی 
مقدار 15 کیلو و 200 گرم مواد مخدر صنعتی از نوع هروئین 
فشرده و شیشه که بطرز ماهرانه ای جاساز شده بود کشف 
شد و خودروی مورد نظر توقیف و راننده دستگیر شد تا برای 

سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی گردد.

عالی ترین مقام مرزبانی استان همچنین بیان داشت: 
مرزبانان این فرماندهی با اشرافیت اطالعاتی یک قاچاقچی 
مواد مخدر را دستگیر کرده و از وی 15 کیلوگرم مواد مخدر 
از نوع تریاک و یک دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق را 

کشف کردند. 
پایان خاطر نشان کرد: مرزبانان  سردار "جان نثار" در 
حریم  از  حفاظت  سنگرهاي  در  رضوی  خراسان  استان 
مرزي شبانه روز در حال دفاع از سر حدات ایران اسالمی 
مي باشند و ما امیدواریم با ایجاد امنیتي پایدار و جلوگیری از 
قاچاق موادمخدر، جوانان کشور عزیزمان را از گرایش به این 

بالی خانمان سوز مصون داریم.

دو قاچاقچی تایبادی در دام مرزبانیافتخارآفرینی ایرانیان برای حیات بخشی در سایه حمایت های مردمیبخشش اضافه خدمت در کار نیست

افزایش 2ونیم برابری اهداکنندگان در شمال 
شرق ایران

علوم  دانشگاه  پیوندی  اعضای  آوری  فراهم  مسئول 
اهدا  بیماران مرگ مغزی  تعداد  پزشکی مشهد گفت: 
به سه سال  کننده عضو در شمال شرق کشور نسبت 

گذشته حدود 2 و نیم برابر شده است.
 31 مناسبت  به  شنبه  سه  روز  خالقی  عبدالله  دکتر 
اردیبهشت روز اهدای عضو در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
دانشگاه  زیرپوشش  مغزی  مرگ  بیماران  تعداد  افزود: 
علوم پزشکی مشهد که شمال شرق کشور را زیر پوشش 
دارد در سال 1394 به میزان 54 نفر بود که این تعداد 

در سال 1397 به 123 نفر افزایش یافت.
وی اظهار داشت: این افزایش به دنبال برنامه ریزی و 
برای جلب رضایت خانواده های  انجام شده  اقدامات 

بیماران مرگ مغزی حاصل شده است.
وی گفت: طی 2 ماه امسال نیز اعضای بدن 26 بیمار 

مرگ مغزی به بیماران نیازمند اهدا شده است.
دکتر خالقی افزود: در حال حاضر اسپانیا با 86 درصد 
مغزی  مرگ  بیماران  خانواده  رضایت  تعداد  بیشترین 
برای اهدای عضو را در جهان به خود اختصاص داده 
است که این رقم در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 60 

درصد است که میزان قابل قبول می باشد.
وی اظهار داشت: مشکل این است که برخی فکر می 
به  آنان  بیمار مرگ مغزی شده  بازگشت  کنند احتمال 
باید این اطمینان را به خانواده  زندگی وجود دارد لذا 
مرگ  تایید  و  اعالم  که  داد  مغزی  مرگ  بیماران  های 
مغزی در قالب فرآیند دقیق پس از معاینه 10 پزشک 

متخصص و مسئول انجام می شود.
* 800 نفر در لیست انتظار پیوند کلیه 

مسئول واحد هماهنگی اعضای پیوندی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: در حال حاضر 800 نفر در لیست 
انتظار پیوند کلیه در این دانشگاه قرار دارند که 200 نفر 

آنان آماده پیوند می باشند.
دکتر خالقی افزود: تعداد افراد لیست انتظار پیوند کبد، 
قلب و ریه کمتر است چرا که این بیماران اغلب به دلیل 
نبودن عضو برای پیوند جان خود را از دست می دهند. 
31 اردیبهشت روز جهانی اهدای عضو نامگذاری شده 

است. 

خبر
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مریماصغری
در آخرین روزهای اردیبهشت و با حضور جمعی از 
اهالی ادبیات و همچنین با همکاری کانون موسیقی 
بررسی  جلسه  فردوسی،  دانشگاه  شعروادب  کانون  و 
تحول ترانه امروز برگزار شد. در این جلسه که با حضور 
علی رضا بدیع و دکتر حسن رضایی بحرآباد بود، سیر 
تاریخی تحول ترانه ازگذشته تا حال مورد بررسی قرار 
دبیر  کرامتی  امیررضا  همکاری  با  همچنین  گرفت. 
کانون موسیقی و آرش ابراهیم زاده دبیر اجرایی جلسه، 
نقد آلبوم ماه و ماهی توسط امیرختایی و با حضور امیر 
و آرش بیات آهنگسازان این آلبوم و همچنین علیرضا 
بدیع در آمفی تئاتر رودکی دانشگاه فردوسی  برگزار و  

موسیقی زنده این قطعه نیز اجرا شد.
حضور در این گردمان بهانه ای بود تا دقایقی را به 
ترانه سراهای موفق کشور  از  بدیع  با علیرضا  گفتمان 
مجری  و  نیشابوری  ترانه سرای  و  شاعر  وی  بگذرانیم. 
شعروموسیقی  عالی  شورای  کارشناس  و  صداوسیما 
فعالیت  نیز  و سیما است که در عرصه فرهنگی  صدا 
چشمگیری دارد. علیرضا بدیع از برگزیدگان جشنواره 
از سه  ها و کنگره های متعدد در سطح کشور و یکی 

شاعر برگزیده جایزه شعر لندن در سال 2013 بود.
yفعالیتشمادرمارکتموسیقیچطوراتفاقافتاد؟

در واقع ترانه سرایی به نوعی در ضمیر همه کسانی 
کالسیک   شعر  خصوصا  و  ارتباطند  در  ادبیات  با  که 
ورود  پتانسیل  افراد  این  و  است  مستتر  می نویسند، 
هم  شاعری  هر  البته  دارند.  را  موسیقی  مارکت  به 
زیادی  دالیل  که  چرا  بود،  نخواهد  موفقی  ترانه سرای 
است.  متفاوت  ترانه  با  شعر  فاکتورهای  و  دارد  وجود 
می نویسند  کالسیک  شعر  که  کسانی  اگر  عبارتی  به 
موسیقی  و  نوازنده  یا  خواننده  دوستان  با  ارتباطی 
این  در  حضور  برای  بیشتری  شانس  باشند  داشته 
دهه  اواسط  از  من  اینکه  به  توجه  با  دارند.  را  عرصه 
هفتاد شعر می نویسم طبیعتا گرایشی به سمت ترانه و 
تصنیف هم داشتم و قاعدتا برای من هم همین اتفاق 
افتاده است که به واسطه نزدیک بودن با انجمن های 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  در  موسیقی  و  ادبی 
دوستانی که در جمع های هنری داشتم فعالیت های 

هنری در زمینه موسیقی خودم را آغاز کردم.
yبهطورکلیبهنظرشمایکترانهدرپیوندباموسیقی

معناپیدامیکندیابهتنهاییمیتواندمفهومکاملیرا
القاکند؟

در واقع ما باید بدانیم هدف از طرح این سوال کدام 
می تواند  ترانه  یک  عبارتی  به  ترانه هاست؟  از  دسته 
مثل  باشد  داشته  اعتبار  و  ارزش  مستقل  صورت  به 
از  فارغ  حتی  که  اردالن ها  ماندگار  کارهای  از  خیلی 
می کند.  منتقل  را  خوبی  حس  هم  خواننده  صدای 
چرا که شاکله و انسجام ترانه با محتوا و مضمونی که در 
لفافه بیان می شود، در کنار زیبایی هایی مثل تشبیه و 
استعاره و... بیان شده است. در واقع ترانه هایی که قائم 

به ذات هستند به تنهایی قابلیت ماندگاری در اذهان را 
دارند. اما ترانه هایی که از این ویژگی برخوردار نیستند 
ملزم به استفاده از موسیقی برای ایجاد یک ریتم پایدار 
هستند.به طور کلی یک سری ترانه ها به خودی خود 
از ارزش ادبی برخوردارند و  و  شعر محسوب می شود 
نقطه مقابل آنها گاها ترانه هایی است که امروزه مورد 
استفاده قرار می گیرد و موسیقی بار ضعف شعر را به 

دوش می کشد.
yسلیقهعامهمردمنسبتبهدههپنجاهچهتغییری

کردهاستوغالباامروزکدامکارهابیشترشنیده
میشوند؟

نظریه  و...  فرهنگی  و  اجتماعی  مباحث  در  غالبا 
که  بزرگی  انفجار  متبادر می شود.  به ذهنم  بیگ بنگ 
رخ می دهد و ذرات هرکدام به سویی متمایل می شوند. 
عمل  شکل  به همین  زمینه ها   همه  در  ما  فرهنگ 
می کند. یک عده به هم نزدیک و متقابال عده ای از هم 
دور می شوند. تکسر عجیبی در سالیق است. سلیقه 
متزلزل  به شدت  بعد  به  از یک جایی  موسیقی مردم 

و مبتذل شد که این عده از این مجموعه در حال دور 
شدنند و از طرف مقابل عده ای مخاطب خاص تر که با 
توجه به اینکه اقلیت این جمعیت را تشکیل می دهند، 
اگر  حقیقتا  اما  شده اند.  نزدیکتر  هدف  این  مرکز  به 
معدل و میانگین بگیریم قشری که به موسیقی متزلزل 
گرایش دارد بیشتر است و مسبب این موضوع وضعیت 

اجتماعی و فرهنگی جامعه است. 
yدرنوشتنیکترانهاحساسبرایشمامهمتراست

یاتکنیک؟
موسیقی  قطعه  یک  تولید  از  هدف  بدانیم  باید 
خواننده،  سن  موسیقی  پک  یک  تولید  در  چیست؟ 
خیلی  و  پخش  زمانی  برهه  قطعه،  آن  مخاطب های 
ترانه  درواقع  است.  بحث  مورد  دیگری  فاکتورهای 
شود.  سروده  متقاضی  سلیقه  براساس  باید  حتما 
سفارش ترانه از متن جامعه است اما من صرفا براساس 
سلیقه کلیت جامعه اینکار را انجام نمی دهم. درواقع 
یک سری  به  باید  می کند  کار  من  با  که  خواننده ای 
موازن مثل خود من قائل و پابند باشد و مخاطب های 

آن خواننده با خط فکری من همسو باشند.
من کالهم را به احترام مخاطب از سرم برمی دارم 

اما ساعتم را با زمانش تنظیم نمی کنم!
yبنابهتجربهشماترانهرویملودیساختارمحکمتری

داردیابالعکس؟
به لحاظ فنی و از موضع شاعر طبیعتا اینکه ترانه 
شاکله  شود،  آهنگ سازی  بعد  و  نوشته شود  ابتدا 
هیچ  بدون  را  قدرتش  تمام  ترانه سرا  و  دارد  قوی تری 
روی  کار  که  زمانی  اما  می گذارد.  اجرا  به  استیصالی 
کند  عمل  ضعیف تر  ترانه  شاید  شود،  نوشته  ملودی 
اما به صرف انرژی ای که از ملودی گرفته می شود هم 

می تواند موفق باشد.
yمعموالازخروجیکارهایخودتانراضیهستید؟

یا  و  آهنگ ساز  یا  خواننده  گاهی  همیشه!  نه 
تنظیم  از  بعد  و  دارند  ضعف  این کار  در  تنظیم کننده 
انتشار هم  از  بعضا  و  نبوده ام  راضی  اجرا شده  کار  از 
کار  اصلی  هسته  و  اندیشه  درواقع  کردم.  جلوگیری 
البته اعتمادبه نفس این  اثر است که  متعلق به مولف 
ترانه سراها و شاعرها گرفته شده است. چرا  از  موضوع 
که در بعضی موارد خواننده ها و آهنگسازها از موضع 
را  اظهارنظر  اجازه  و  می کنند  نگاه  ترانه سرا  به  باال 
نمی دهند. البته که این ضعف به دلیل عدم اتحاد بین 
ترانه سراهاست. جامعه باید بداند که اولین کسی که 
کار را می سازد شاعر اثر است و همین که شاعر وزن را 
ملودی  اول  درواقع خط  بگذارد  آهنگ ساز  اختیار  در 
را مشخص می کند و با این توصیفات اولین آهنگساز 

شاعر است.
yازکارهاییکهبیشترازاجرایآنهاراضیهستید

بگویید؟
و  یغمایی  مهدی  صدای  با  دادید"  دل  "سخت 
امیرحسین  صدای  با  آمدی"  سویم  "به  همین طور 
لحاظ  به  هم  چون  دارم.  دوست  بیشتر  را  افتخاری 
هوشمندانه تری  نگاه  تنظیم  هم  و  ملودی پردازی 
درک  درستی  به  را  شعر  قرائت  و  تقطیع  و  داشتند 
کرده اند. به همین جهت از خروجی این کارها راضی 

بودم.
yنظرتاندرموردآلبومماهوماهیومیزانرضایتشماو

بازخوردیکهداشت؟
اشرف زاده  حجت  صدای  با  ماهی   و  ماه  آلبوم 
جشنواره  در  بود.  بیات  امیر  و  آرش  آهنگ سازی  و 
موسیقی فجر انتخاب شد و جایزه باربد برای بهترین 
آلبوم تلفیقی سال94 را هم گرفت. به عقیده من هم از 
لحاظ فنی و کیفی و هم از لحاظ بازخورد مخاطبین، 

آلبوم موفقی بوده است.
yوحرفآخر؟

 بگذارید ما منتقدها و تحلیل گرها هم با پایه های 
به  بزنیم. توهین کردن  را  آکادمیک حرفمان  و  علمی 
این  نقد است که  و فقط  منتقد شیوه درستی نیست 

وضعیت آشفته و بقرنج موسیقی  را التیام می بخشد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی مطرح 
کرد:

بی توجهی نمایشگاه قرآن به 
پیاده سازی قرآن در زندگی مردم

رضوی  خراسان  دادگستری  کل  رئیس 
در  قرآن  پیاده سازی  به  قرآن  نمایشگاه  گفت: 

زندگی مردم توجه نکرده است.
علی  حجت االسالم  ایسنا،  گزارش  به 
اظهار  قرآن  نمایشگاه  با  رابطه  در  مظفری 
گوناگون  اقشار  که  خوبی  استقبال  کرد: 
نشانگر  داشتند،  قرآن  نمایشگاه  از  جامعه 
نمایشگاه دارای جایگاه  این  امر است که  این 
اما گمان می کنم  است،  مردم  میان  در  خوبی 
نمایشگاه  برگزارکنندگان  اقدامات  و  فعالیت ها 
شور  استقبال،  از  میزان  این  پاسخگوی  قرآن 
به  نیاز  جهت  این  از  و  نیست  مردم  شعف  و 
توجه و فعالیت بیشتری است. نمایشگاه برای 
چندان  و...  کتاب  محصوالت،  عرضه  نمونه 

قانع کننده نیست.
وجود  امکان  این  می توانست  افزود:  وی 
داشته باشد با توجه به استقبال خوب مردم در 
روزهای ماه رمضان که ویژه قرآن است بیشتر 
بگیرد،  صورت  فعالیت  و  کار  حوزه  این  در 
به ویژه برجسته کردن قرآن برای مردم به عنوان 
یک کتاب زندگی و عمل در تمام عرصه ها. باید 
توجه داشت که قرآن در تمام عرصه های زندگی 
بشری، دارای پیام و دستور است و عصری که 
ما در آن زندگی می کنیم هیچ نسخه ای چون 
و  برای نجات  نسخه شفابخش قرآن نمی تواند 
حل و فصل مشکالت اجتماعی یاری دهنده و 

نتیجه بخش باشد.
رضوی  خراسان  دادگستری  کل  رئیس 
آن  قرآن  نمایشگاه  غرفه های  در  داد:  توضیح 
مقدار که برای تفسیر، قرآئت قرآن و... اهمیت 
کتاب  این  پیاده سازی  و  تدبر  به  شده  داده 
مقدس در زندگی مردم توجه نشده و حتی یک 
تمامی  اینکه  حال  ندیدم،  زمینه  این  در  غرفه 
این موارد مقدمه ای است برای اینکه قرآن را به 

خوبی درک کرده و در جامعه پیاده کنیم.
نتوانستیم  هنوز  »ما  اینکه  بیان  با  مظفری 
قرآن و احکام آن را به زبان ساده و قابل لمس 
مجامع  حتی  و  مردم  گوناگون  گروه های  برای 
می رود  انتظار  داد:  ادامه  دهیم«  ارائه  علمی 
کامال  به صورت  علمیه  حوزه های  در  قرآن  که 
من  آنکه  حال  شود.  پیاده  عملی  و  ملموس 
به عنوان تحصیلکرده حوزه و دانشگاه معتقدم 
که کمترین اطالعات و رویکرد از سوی حوزه ها 

و دانشگاه ها نسبت به قرآن وجود دارد.

خبرخبر
سه موزه خراسان رضوی از سوی ایکوم 

برتر شناخته شدند
کشور  در   97 سال  برتر  موزه های  معرفی  آیین 
جمهور  رییس  معاون  علی اصغرمونسان،  حضور  با 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رییس  و 
گردشگری برگزار و سه موزه خراسان رضوی از سوی 
فرهنگی،  میراث  شدند.مدیرکل  اعالم  برتر  ایکوم 
اعالم  با  رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
این خبر افزود: معرفی برترین ها در محل فرهنگستان 
از خراسان رضوی  برگزار شد که سه موزه  تهران  هنر 
در این مراسم جزو برترین ها، از سوی ایکوم انتخاب و 
اعالم شد.وی ادامه داد: موزه سیار سفیران فرهنگ 
صلح به مدیریت سوسن نیک ذات در معیار کودکان و 
نوجوانان، موزه آستان قدس رضوی در معیار گردآوری 
و پارک موزه علوم زمین مشهد در معیار توسعه مدیریت 
شدند.مکرمی فر  اعالم  کشور  برتر  موزه  دوازده  جزو 
دولتی،  شاخص  بخش  چهار  در  داوری  کرد:  اظهار 
و  متوسط  دولتی  شاخص  کوچک،  دولتی  شاخص 
شاخص دولتی بزرگ انجام شده و برترین ها در دوازده 
معیار ارزیابی شده اند. وی یادآورشد: خراسان رضوی 
موزه ها  جهانی  روز  نام گذاری  از  که  دهه ای  چهار  در 
از سوی ایکوم می گذرد، توسعه کمی و کیفی زیادی 
داشته است که نتیجه آن فعالیت بیش از هشتاد موزه 

در این استان است.

شاعر مشهدی مهمان محفل ادبی بیت رهبری:
اکثر مهمانان، جوانان بودند

شاعر سرشناس مشهدی درخصوص دیدار شعرا با 
مقام معظم رهبری گفت: اکثر کسانی که شعرخوانی 
داشتند جوانان بودند و از این نظر فضای شکل گرفته، 
شعر  از  بسیار  هم  ایشان  بود.  خوبی  فضای  بسیار 

جوانان سر ذوق آمده بودند.
قاسم رفیعا که سه کتاب نیز به رهبر معظم انقالب 
تقدیم کرده است، افزود: بنده سه کتاب دیوان جودی 
اشعار  مجموعه  و  طرقبه ای  اصطالحات  عنبرانی، 
تقدیم  را  است  محلی  اشعار  که  اوسنه  نام  به  خودم 
کردم، ایشان در مورد جودی فرمودند اطالع نداشتند 
اصطالحات  مورد  در  و  بوده  عنبرانی  ایشان  که 
طرقبه ای نیز بسیار خوشحال شدند و فرمودند قطعا 
آن را مطالعه می کنم.وی با اشاره به نکاتی که رهبری 
متذکر شدند بیان کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری 
جلسه  ابتدای  ایشان  البته  و  بود  کاربردی  بسیار  نیز 
خود  فرمایشات  در  اما  ندارم  صحبت  بنای  فرمودند 
داشتند  اشاره  فارسی  زبان  تدریجی  نابودی  درباره 
و فرمودند از صدا و سیما گالیه دارم زیرا در بسیاری 
از زبان و معیار مناسبی استفاده نمی شود  ترانه ها  از 
ادبیات  شان  که  هستیم  اصطالحاتی  رواج  شاهد  و 

فارسی را کاهش می دهد.

جشنواره  هفتادودومین 
معتبرترین  بعنوان  کن  فیلم 
درحالی  جهان  سینمایی  جشنواره 
از 14 می )24 اردیبهشت( کار خود را آغاز کرده که بستر 
دیده  حاضرین  بین  در  ایران  نام  و  است  ویژه ای  اتفاقات 
برادران  شکوه«،  و  »درد  فیلم  با  آلمادوار«  نمی شود.»پدرو 
جوان«،  »احمد  ساخته اشان  جدیدترین  با  »داردن« 
»زاویه دوالن« با »ماتیاس و ماکسیم«، »کن لوچ« برنده دو 
ماندی«،  جا  »متاسفیم  جدیدش  فیلم  با  طال  نخل  جایزه 
»ترنس مالیک« کارگردان آمریکایی با »یک زندگی پنهان«، 
و  نمی میرند«  »مرده ها  افتتاحیه  فیلم  با  جارموش«  »جیم 
»عبدالطیف کشیشه« با فیلمش »مکتوب عشق من: قطعه 
بهترین  طالی  نخل  کسب  مدعیان  مهمترین  از  میانی« 
اتفاقات جذاب دیگر جشنواره  فیلم کن 2019 هستند.از 

جشنواره  افتخاری  طالی  نخل  اهدای  به  می توان  امسال 
حضور  و  فرانسه،  سینمای  برجسته   بازیگر  دلون«  »آلن 
»سیلوستر استالونه« با فیلم »راکی 5؛آخرین خون« اشاره 
ماه  چند  آن  ساخت  که  فیلم  این  از  بخش هایی  که  کرد 
پیش به پایان رسیده برای معرفی به صورت نمایش ویژه در 
جشنواره با حضور »استالونه« به نمایش گذاشته  شد.»آسیف 
کاپادیا« کارگردان انگلیسی هم امسال مستند زندگی »دیه گو 
مارادونا« اسطوره آرژانتینی تاریخ فوتبال جهان را در بخش 
غیررقابتی جشنواره کن رونمایی کرد.گفتنی است جشنواره 
در  فرانسه  در جنوب  در شهر کن  بار  اولین  برای  فیلم کن 
سپتامبر 1939 برگزار شد. این جشنواره یکی از بزرگترین 
برای  محلی  و  جهان  سینمایی  رویدادهای  باشکوه ترین  و 
پیش نمایش فیلم های جدید از تمامی ژانرها از جمله مستند 

به شمار می آید.

انجمن  دفتر  سرپرست 
در  ایران  جوانان  سینمای 
برای  انجمن  این  گفت:  مشهد 
چناران،  مشهد،  شهرهای  حاشیه  مناطق  ساکنین 
استان  این  برخی روستاهای  و  تربت حیدریه، گناباد 
سینمای سیار راه اندازی کرده است.سید وحید سید 
بهره  با  روز  های  فیلم  راستا  این  در  افزود:  حسینی 
فیلم در فضای  نمایش  امکان  از تجهیزاتی که  گیری 
باز یا آمفی تئاتر را داشته باشند، برای ساکنین مناطق 
یاد شده به نمایش درمی آید.وی اظهار داشت: این 
همکاری  با  هفته  در  روز   2 یا  یک  صورت  به  برنامه 
اجرا می  تئاتر  آمفی  یا  باز  مسئوالن محلی در فضای 
شود و نرخ بلیت آن نیز برای هر فیلم 50 درصد کمتر 
از قیمت واقعی آن است.وی گفت: این انجمن سال 

گذشته در برگزاری سینمای سیار در خراسان رضوی 
رتبه نخست کشور را به دست آورد و برنامه های متنوع 
از جمله سومین جشنواره ملی تسنیم با محوریت قرآن، 
جشنواره بین المللی فیلم سینما حقیقت و جشنواره 
کرد.حسینی  برگزار  را  تهران  کوتاه  فیلم  المللی  بین 
فیلم  آموزشی  های  دوره  سال  هر  انجمن  این  افزود: 
دیجیتال،  عکاسی  مانند  سینمایی  مشاغل  سازی، 
های  کارگاه  و  گر  تدوین  )نورپردازی(،  پرتره  عکاسی 
فیلمسازی، عکاسی، جلسات نقد فیلمنامه، فیلمنامه 
نمایشگاه  فیلمسازی،  و  عکاسی  های  اردو  خوانی، 
عکس، پاتوق فیلم کوتاه و استارت آپ فیلمنامه برگزار 
دوره  در  نفر   45 پارسال  داشت:  اظهار  کند.وی  می 
این انجمن شرکت کردند و امسال 27  های آموزشی 

نفر در این دوره های آموزشی حضور یافته اند.

اهدایی  اقالم  کاروان  سومین 
های  کتابخانه  اعضای  سوی  از 
عمومی خراسان رضوی دوشنبه شب 
طی مراسمی با حضور استاندار خراسان رضوی به استان 

گلستان ارسال شد.
رضوی  خراسان  عمومی  های  کتابخانه  نهاد  مدیرکل 
پی  در  گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  باره  این  در  شنبه  سه  روز 
جاری شدن سیل در استانهای شمالی کشور این نهاد در 
راستای رسالت انسانی و فرهنگی خود برای شاد نمودن 
آنان  فراغت  اوقات  کردن  پر  و  زده  سیل  مناطق  کودکان 
کرده  بازی  اسباب  و  کتاب  های  بسته  ارسال  به  اقدام 
است.حجت االسالم علی اکبر سبزیان افزود: از آنجا که 
گلستان  استان  زده  سیل  مناطق  معین  رضوی  خراسان 
های  کتابخانه  اعضای  اهدایی  اقالم  است،  شده  تعیین 

عمومی استان به مناطق آق قال و گمیشان ارسال شد.وی 
'بهار  پویش  قبل  ماه  یک  از  راستا  این  در  داشت:  اظهار 
مهربانی' به منظور جمع آوری کمک های اهدایی اعضای 
کتابخانه ها در قالب راه اندازی پایگاه جمع آوری کتاب 
های  کتابخانه  در  استفاده  قابل  های  بازی  اسباب  و 
عمومی استان اجرا شد.وی گفت: تاکنون 2 کاروان اقالم 
فرهنگی، اسباب بازی، نوشت افزار، مواد غذایی و لوازم 
بهداشتی به همراه دو دستگاه کتابخانه سیار و کتابداران 
برای اجرای برنامه های فرهنگی از این استان به مناطق 
های  کتابخانه  نهاد  کل  است.مدیر  شده  اعزام  سیلزده 
اقالم  کاروان  سومین  افزود:  رضوی  خراسان  عمومی 
اهدایی شامل اسباب بازی و کتاب با یک دستگاه کامیون 
و با شعار 'نمی گذاریم سیل کودکی فرزندانمان را با خود 

ببرد' به استان گلستان اعزام شد.

هدایای کتابخانه های عمومی خراسان رضوی به گلستان ارسال شدسینمای سیار برای ساکنین حاشیه شهرها و روستاهای خراسان رضوی در جشنواره کن 2019 چه می گذرد؟

yفراخواندوازدهمینجشنوارهموسیقینواحیایرانمنتشرشد
فراخوان دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی با تکیه بر اجرای آثار با کالم مبتنی بر منظومه های 
تغزلی از شاعران کهن ایران زمین، همچنین شاعران بومی )با گویش ها و زبان های محلی( منتشر شد.
این جشنواره امسال در کرمان برگزار می شود و دبیرخانه آن، با شماره تلفن  32460988 – 034 

درکرمان و 88906080 -021در تهران آماده پاسخگویی به سواالت احتمالی متقاضیان است.
yعبدالجبارکاکایی:99درصدترانههامبتذلهستند

عضو شورای شعر و ترانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: وقتی 99 درصد ترانه ها سخیف است، 
نمی توان جلوی کار شرکت ها را گرفت. می شود آن ها را اصالح کرد؛ قواعد شعری که مشخص هستند. 
ترانه ای که عیارش پایین است، با وسمه و سرمه، عیارش باال نمی رود. این ترانه ها، مبتذل به معنای 

پیش پا افتاده هستند و نباید به ارشاد بیایند و اگر بیایند، نمی توان جلویشان را گرفت.
yانحصارانتشارآگهیهایدولتیشکست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی های دولتی را برای اجرا به 
وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور ابالغ کرد.

yپایتخت۶«نوروز99پخشمیشود«
تهیه کننده مجموعه  »پایتخت« از توافق نهایی و انعقاد قرارداد یک ساله برای ساخت فصل ششم این 

سریال خبر داد که محسن تنابنده نویسندگی آن را برعهده دارد.
y»درخواستپرویزپرستوییبرایاجرایعلنیحکمتهیهکنندهسریال»شهرزاد

پرویز پرستویی در اینستاگرام خود پستی را منتشرکرد و نوشت:
»ادامه شاهکارهای هادی رضوی، یکی از تهیه کنندگان سریال »شهرزاد«، حیف از آن اثر هنرمندانه 

و ماندگاِر آقای حسن فتحی که تهیه کنندگانش چنین زالوهایی باشند...
امیدوارم این شیادان هرچه زودتر محکویت شان صادر و اگر محکومیت شالق هم دارند در حضور 
مردم و اهالی سینما اجرا شود تا حتی هنرمندان هم در خصوص جذب سرمایه دقت بیشتری بکنند. 

پول مردم بیگناه و شریف ایران خوردن ندارد و شرم آور است.«
yچترسینمایایراندربازارجشنوارهفیلمکن

امسال هم چتر سینمایی ایران در بازار جشنواره فیلم کن برپا شده است که در این دوره از بازار، 
عالوه بر نمایندگان بنیاد سینمایی فارابی، جشنواره جهانی فیلم فجر و جشنواره بین المللی فیلم های 
 Persia Film Distribution«،« همچون  خصوصی  بخش  از  شرکت هایی  ایران،  نوجوانان  و  کودکان 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون   ،»Irimage«ایرایماژ  ،»Eli Image« ایمیج  الی   ،»  »AI Film Pro
تولیدات سینمای  و عرضه  نمایش  به  ایرانی  نمایندگان  به عنوان  اول هم  و هنر  نوجوانان، هنر هفتم 

ایران پرداخته اند.

اخبارکوتاه منای نزدیک

همایون شجریان 44 ساله شد

تئاتر ببینیم

مصاحبه اختصاصی »صبح امروز« با علیرضا بدیع؛

مخاطب احترام  به  را  کالهم  من 
 از سر برمی دارم
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سرویس در شهر
پس از انتصاب شهرداران مناطق 8 و 12 ، روز گذشته 
طی مراسمی قربانعلی شیرازی و زینت بخش معارفه و از 

زحمات حجت فرقانی و احمد محبی تقدیر شد.
به گزارش صبح امروز محمدرضا کالیی روز گذشته در 
مراسم تکریم و معارفه شهردار منطقه 8 مشهد که در محل 
در  مساله  چندین  به  شد  برگزار  منطقه  این  جلسات  اتاق 
خصوص منطقه 8 اشاره کرد و اظهار داشت: مساله حائز 
اهمیت، موضوع پارک 72 هکتاری درون پادگان است که 
فکر می کنم بایستی پارک ملت شماره 2 ما باشد که برای 
آیندگان به یادگار می گذاریم. در همین خصوص سرعت در 
تعامل با ارتش مهم است که این موضوع چند بخش است 
که منطقه 8 در هماهنگی حوزه شهرسازی ، طراحی پارک 

را شروع کنید.
فضای  و  کهن  درختان  این  که  دارم  انتظار  افزود:  وی 
ویژه که سرمایه ای در اختیار ماست را در پارک 72 هکتاری 
اثر ماندگار و  خیابان ملک الشعرای بهار حفظ کنید و یک 

معاصر تبدیل کنیم.
در  بزرگ  ذینفعان  از  یکی  ارتش  اینکه  بیان  با  کالئی 
منطقه 8 است، اظهار داشت: تعامل با ارتش موضوع جدی 
و مهمی در منطقه 8 است که توسعه شهر را در بر دارد لذا 
باید ارتش و شهرداری همراه شوند تا اتفاقات خوبی برای 

شهر رقم بخورد.
برای  فضا  مدیریت  فلسفه اش  شهرسازی  گفت:  وی 
مغز  به  شهرسازی  که  کردیم  خواهش  و  است  شهروندان 
متفکر مناطق تبدیل بشود که با توجه به سابقه کاری شهردار 
جدید منطقه 8، می توانند این کار را انجام دهند که منطقه 

8 به عنوان پایلوت در حوزه شهرسازی باشد.
کالئی ادامه داد: از دیگر مسائل مدنظر منطقه 8 باید 
ایده پردازی برای مجتمع های ایستگاهی مترو خط 2 که در 

منطقه 8 است، انجام شود.
افتتاح  عدم  واسطه  به  کرد:  تصریح  مشهد  شهردار 
از خط 2  از شهروندان  زیادی  کاوه بخش  ایستگاه شهید 
استفاده ای نمی کردند که بهره بردداری از آن در یک ماه و 
نیم آینده، تعداد زیادی از شهروندان را جا به جا خواهد کرد 
و استفاده از موقعیت ایستگاه و تحولی که ایستگاه های مترو 
و بهره برداری از خط مترو می تواند ایجاد کند موضوع مهمی 

است و می شود کار خالقانه و جدی کرد.
کالیی به اهمیت محورهای اصلی در منطقه 8 اشاره کرد 
و گفت: چند محور اصلی در منطقه وجود دارد که فعالیت 
در آنها را باید جدی بگیرید که یکی از آنها کوهسنگی است. 
محور کوهسنگی باید در تعامل با منطقه یک مشهد به یک 
محور نمونه تبدیل شود. خیابان کوهسنگی سرمایه بسیار 
مهمی در دست ماست که اهتمام الزم را در این خصوص 

انجام دهید.
ارتفاعات  مساله  دیگر  موضوع  کرد:  خاطرنشان  وی 
جنوبی در منطقه 8 است که این موضوع در مناطق 7، 9 و 

8 با اولویت منطقه 9 و 8 بسیار حائز اهمیت است.
شهردار مشهد به اهمیت خیابان امام رضا )ع( به عنوان 
معبری مهم و همچنین پایان مسافربری اشاره کرد و گفت: 
تقویت  که  است  مهمی  بسیار  معبر  رضا)ع(  امام  خیابان 
فضای پیاده محور و حل مسایل ارتفاعی و تراکمی آن باید 
جدی درنظر گرفته شوند و همچنین دسترسی های ورودی و 
خروجی ترمینال و ساماندهی برای نقشی که محدوده دارد، 

سازماندهی شود.
کالیی موضوعات بازآفرینی شهری در منطقه 8 را مهم 
موضوعات  در   8 منطقه  از  بخش هایی  گفت:  و  دانست 
بازآفرینی باید بسیار جدی گرفته شود و فضاهایی که امکان 

بازآفرینی دارد در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: یکی دیگر از مسائل مهم در منطقه 8 ارتباط 
با شهروندان و مشتریان در منطقه است. ترکیب فضاهای 
همچنین  و  اجتماعی  متفاوت  رویکردهای  با  مسکونی 
فضاهای اقامتی که مشتریان و متولیانی از شهرهای دیگر 
یا نهادهای دولتی دارد و تعامل منطقه با متولیان مهم است.
جنس  از  دغدغه ای  را  مسائل  از  دیگر  یکی  کالیی 
شهرسازی عنوان کرد و گفت: دغدغه ای که در مراکز شهر 
مانند منطقه 8 وجود دارد این است که این مراکز کم کم 
از سکنه خالی می شوند و اینکه ما چگونه بتوانیم با توجه 
این  در  را  رونق  جمعیت،  کمبود  و  عبوری  ترافیک های  به 
مناطق حفظ کنیم یک مساله جدی است. استقرار فضاهای 
فرهنگی و هنری باید برای این مساله در دستور کار قرار داده 
شود و جانمایی های خالقانه برای پروژه های مختلف بسیار 
سرمایه گذار  و  سرمایه  جذب  به  مشهد  است.شهردار  مهم 
اظهار  و  کرد  اشاره  منطقه 8 مشهد  در  به صورت مستقل 
داشت: باید بر روی سیما و منظر برخی از محورها در شهر به 

عنوان محورهای نمونه کار شود.
کالیی منطقه 8 را کلید حل مساله ترافیک شهر عنوان 
در  باید  که  است  موضوعی  ترافیک  مساله  گفت:  و  کرد 
موضوع  این  مرکز  در  من  ولی  شود  حل  مشهد  کالنشهر 
منطقه 8 را می بینم که می تواند کلید حل این مساله باشد 

و در موضوعات ترافیکی موفق عمل کند.
فراهم بدنهشهرداری پتانسیلهایجوان از استفاده    

شدهاست
همچنین رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر مشهد گفت: استفاده از پتانسیل های جوان 
برای متخصصان شهرسازی در  و موقعیت  بدنه شهرداری 

شهرداری مشهد فراهم شده است.
محمد هادی مهدی نیا گفت: شهر موجود زنده است و 

پویایی دارد و در حال تحول است و تغییر و تحول ها و جابه 
جایی ها به معنای ضعف عملکرد مدیر قبلی نیست.

عنصر  که  است  مناطقی  از  یکی   8 منطقه  افزود:  وی 
شهرسازی و تحول درآن ضرب آهنگ سریعتری دارد و یکی 
از  اقامتی مشهد است و بخش  از مناطق جاذب جمعیت 

هویت شهر در این محدوده قرار دارد.
توسعه شهری  بین سرعت  تعادل  داد:  ادامه  مهدی نیا 
و حفظ بافت های دارای هویت نیاز به تخصص و شناخت 
دارد و انتظار ما از شهردار جدید منطقه 8 این است که حل 
و  اصالح  را  ساختارها  برند،  پیش  سیستماتیک  را  مسائل 

شرایط را بهینه کنید و مطالبه گری داشته باشد.
در ادامه حجت فرقانی، شهردار سابق منطقه 8 گفت: 
تمام پروژه هایی که پایان سال گذشته آغاز شده بود به اتمام 
رسیده و توانستیم در حوزه خدمات شهری حجم نارضایتی 

را کاهش دهیم.
در حوزه عمرانی 97 درصد جذب عملکرد  افزود:  وی 
برای سال جاری در هر خیابان منطقه 8 یک  و  داشته ایم 
پروژه عمرانی تعریف شده که هرچه سریعتر آغاز خواهد شد.
فرقانی به 20 پروژه جدید مطرح شده در منطقه 8 اشاره 
کرد و ادامه داد: این پروژه ها در مرحله کمیسیون ماده 5 

هستند و به زودی به چرخه سرمایه گذاری وارد می شوند.
فرقانی،  از زحمات حجت  این مراسم  گفتنی است در 
شهردار سابق منطقه 8 مشهد تقدیر و قربانعلی شیرازی به 

عنوان شهردار جدید این منطقه معرفی شد.
   نبایدازحقوقخودبهنفعراهوشهرسازیبگذریم

هم چنین محمدرضا کالیی روز گذشته در مراسم تکریم 
و معارفه شهردار منطقه 12 مشهد که در محل اتاق جلسات 
این منطقه برگزار شد، موضوع زیرساخت ها را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: راه و شهرسازی اقدام به واگذاری زمین به 
برخی نهادها کرده و ضعف این عملکرد باید جبران شود. در 
این زمینه گرچه نیازمند ایجاد خدمات برای مردم هستیم، 

اما نباید از حقوق خود به نفع راه و شهرسازی بگذریم.
وی افزود: امالک منطقه مهم است و اراضی که باید به 
عنوان سهم شهرداری پیش از این، واگذار می شده و نشده 
اراضی  این  پیگیری  با  واقع  در  شود.  پیگیری  باید  است، 
ثروت قابل توجهی برای مدیریت شهری که همان حقوق 

مردم است، تولید می شود.
گفتمان  در  تغییری  اینکه  به  اشاره  با  مشهد  شهردار 
مناطق مرکزی  در  بیان کرد:  داده،  رخ  منطقه 12 مشهد 
باید به دنبال این مهم باشیم که میراث گذشتگان را حفظ 
و حراست کنیم و این موضوع مطالبه عمومی و اجتماعی 
است. اما در منطقه 12 باید میراثی برای آیندگان ایجاد شود 

و در اختیار آنان قرار گیرد.
   منطقه12مشهدمیراثمابرایآیندگانماناست

تحوالتی  با  کالیی خاطرنشان کرد: منطقه 12 مشهد 
تصمیم گیری های  که  است  آن  نیازمند  دارد،  رو  پیش  که 
جدی و طراحی های مناسب در طرح های باالدست برای آن 
صورت گیرد و اقتضائات آتی آینده برای این منطقه لحاظ 
شود. آن هم در منطقه ای که از ما برای آیندگان به یادگار 

باقی می ماند.
وی با تاکید بر تولید فضاهای عمومی و بازتولید فضاهای 
رونق  با  زمانی محدود  در  این منطقه  رفاهی، عنوان کرد: 
ساخت و ساز مواجه شد. ولی فضاهای عمومی و اجتماعی 
متناسب با رشد جمعیت و ساخت و ساز در آن شکل نگرفت.
منطقه  این  به  را  جوان  جمعیت  گفت:  مشهد  شهردار 
آوردند، اما فضاهای الزم برای نشاط آنان در نظر گرفته نشد. 
بلکه حتی  ایجاد فضاهای اجتماعی الزم،  تنها در  نه  پس 
در رویدادهایی که تعریف می شود، ضروری است ساختار 

فرهنگی این منطقه لحاظ شود.
گونه ای  به  باید  رویدادها  تعریف  در  کرد:  تاکید  کالیی 
و  شود  بخشیده  تازه ای  روح  منطقه  به  که  کرد  عمل 
عرصه های اجتماعی را اجرایی کرد. اگر از جریان رشد در 

منطقه عقب بمانیم، دلمردگی و یاس ایجاد می شود و این 
یاس برند منطقه را تخریب می کند.

وی با اشاره به اینکه منطقه 12 مشهد جز برای ساکنان 
است،  ناشناخته  سرمایه گذاران  و  شهر  مردم  برای  آن، 
خاطرنشان کرد: برندینگ این منطقه دارای اهمیت است و 
برای این منظور نیازمند سرمایه گذارانی هستیم که بیایند و 

تغییرات اساسی ایجاد کنند.
شهردار مشهد بیان کرد: ایجاد برندینگ کار اجتماعی و 

رسانه ای چند بخشی است و باید جدی گرفته شود.
مدیریتاختالفاتمحدودهشهرباطرقبهشاندیزمورد 

انتظاراست
کالیی در ادامه افزود: منطقه 12 مشهد در جوار مسئله 
با طرقبه  اختالفات محدوده شهر  عمومی شهر که همان 
شهردار  موضوع  این  در  و  است  شده  واقع  است،  شاندیز 
منطقه می تواند نقش خود را ایفا کند و مدیریت آثار حل و 
فصل این مسئله در حریم شهر مشهد و این اینکه چگونه کار 

صورت گیرد، مهم است.
وی با تاکید بر اینکه منطقه 12 باید از بن بست درآمده 
و در تعامالت شهری بیشتر حضور یابد، اظهار کرد: منطقه 
شهر  پیرامون  گردشگری  مناطق  به  ما  میانی  مفصل   12
از این مساله  است و نباید در بن بست قرار گیرد. بخشی 
مرتبط با احداث شریان ها و خیابان ها است و بخشی دیگر 

به تعریف کردن پروژه هایی با مقیاس شهری بر می گردد.
گردشگری  و  سکونت  گرچه  کرد:  بیان  مشهد  شهردار 
فضای کلی این منطقه را شکل داده اما باید تحول اساسی 
منطقه  این  همگان  برای  تا  گیرد  صورت  نیز  منطقه  در 
دارد  ضرورت  اینکه  به  اشاره  با  شود.کالیی  شده  شناخته 
فضایی که سازندگان در سیما و منظر شهری ایجاد می کنند 
میادین،  بوستان ها،  سیمای  و  نما  به  گفت:  شود،  رصد 
ساختمان ها و غیره باید توجه شود. باید مکان های عمومی 
شهر در منطقه 12 از هویت شهری مشترک بهره مند شوند 
و دارای هویت نظری واحد با شهر باشند و امتداد فضاهای 

شهر در آن رعایت شود.
وی با بیان اینکه شهردار جدید منطقه 12 فردی جوان 
است، گفت: ویژگی آن انطباق پذیری است. با این خصلت 
جوانی مدیر منطقه، باید به سمت الکترونیکی شدن کارها به 

پیش رفت و خدمات آنالین به شهروندان ارائه داد.
شهردار مشهد خاطرنشان کرد: منطقه 12 مشهد باید 

کارها را پایلوت ارائه کند و الگوی سایر مناطق شود.
جدید  ساختمان  مراسم  این  حاشیه  در  است،  گفتنی 
منطقه 12 واقع در الهیه 20 به بهره برداری رسید و همچنین 
ضمن تقدیر از زحمات احمد محبی شهردار سابق منطقه 
12 مشهد، زینت بخش به عنوان شهردار جدید این منطقه 

معرفی شد.

خبر
اجرای طرح ساماندهی مطبق رودخانه ای 

در مشهد  
 قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
در کشور طرح ساماندهی  بار  نخستین  برای  گفت: 
بستر  از  بهینه  استفاده  هدف  با  ای  رودخانه  مطبق 
رودخانه ها و پیشگیری از خطرات سیالب در مشهد 

اجرا شد.
افزود:  طاهری  علیرضا  امروز  صبح  گزارش  به 
از رودخانه 'چهل  اکنون در بخشی  این طرح که  در 
شده،  اجرا  شهر  این  شهرداری  توسط  مشهد  بازه' 
و  احتمالی  خطرات  گرفتن  نظر  در  با  رودخانه  بستر 
برگشت های مختلف سیالب، طبقه  دوره  اساس  بر 

بندی شده است.
خالقانه  و  ابتکاری  طرح  این  داشت:  اظهار  وی 
نیرو قرار گرفته است  تایید مسئوالن وزارت  که مورد 
در بخشهایی از رودخانه 'کشف رود' مشهد نیز اجرا 

خواهد شد.
را حدود 20  بازه مشهد  وی طول رودخانه چهل 
کیلومتر عنوان کرد و گفت: در اجرای طرح یاد شده 
حدود 6 کیلومتر از بستر این رودخانه به صورت یک 

رود پارک درآمده است. 
طاهری افزود: این رود پارک که در وسعت حدود 
10 هکتار حد فاصل ضلع جنوبی پل نمایشگاه بین 
المللی تا پل شهید ستاری واقع شده است همراه با 
فضای سبز زیبا و فرح بخش، استخر، آبشار، نیکمت 
رفاه  و  مشهد  هوای  آلودگی  کاهش  برای  آالچیق  و 

شهروندان و زائران طراحی و ساخته شده است.
وی اظهار داشت: در اجرای این طرح بخشی از 
با  و سیل های  دارد  که دبی های حداقلی  رودخانه 
دوره برگشت 2تا پنج ساله در آن پیش بینی شده و از 
آن به عنوان خط القعر رودخانه یاد می شود، اجازه 
هیچگونه ساخت و ساز و تعبیه وسایل قابل حمل در 

آن داده نشده است.
وی گفت: مطالعات این طرح به دلیل پیچیدگی 
های خاص، بیش از 10 سال طول کشید و بخشی 
از این طرح در سال 96 با هزینه 200 میلیارد ریال 

آغاز شد.
چهل  بوستان  نام  تغییر  لزوم  به  اشاره  با  طاهری 
بازه به رودپارک چهل بازه از سوی شهرداری مشهد 
افزود: نامگذاری رودپارکها در راستای فرهنگ سازی 
و توجه بیشتر به رودخانه ها و خطرات سیالب مطرح 

است.
طبق  خواست  مشهد  شهرداری  مسئوالن  از  وی 
یا  رودپارک  نام  به  را  بازه  بوستان چهل  نام  توافقات، 

رودباغ چهل بازه تغییر دهند.
وی اظهار داشت: مشهد به صورت بالقوه، دارای 

2 رود پارک به نام های چهل بازه و کشف رود است.

اقتصادی،  کمیسیون  رئیس 
مشارکت های  و   سرمایه گذاری 
گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  شورای 
منطقه  در  پیگیری  نیازمند  که  مسائلی  مهم ترین  از  یکی 
رباط طرق است، بحث دسترسی این منطقه به بولوار صبا 
ایفا  را  است که برای احیای منطقه می تواند نقش موثری 

کند.
 به گزارش صبح امروز احمد نوروزی در نشست مردمی 
شهردار  و  شهر  شــورای   4 شماره  نظارتی  کمیته  اعضای 
با شهروندان این منطقه که در رباط طرق برگزار  منطقه 7 
برای  محله  و  منطقه  هر  کلی  صورت  به  کرد:  اظهار  شد، 
حل شدن مشکالتش نیازمند یک گروه قدرتمند در شواری 
را  مشکالت  مستمر  صورت  به  تا  است  محالت  اجتماعی 

پیگیری کند.

معتمدین،  نیز   7 منطقه  در  خوشبختانه  ــزود:  اف وی 
پیگیری های مناسبی را در زمینه مشکالت ساکنان داشتند 

و تحوالت بسیار خوبی نیز در این منطقه رخ داده است.
او گفت: مطالبات به صورت نامحدود در شهر وجود دارد 
در صورتی که منابع ما محدود هستند و در این راستا سعی ما 

استفاده حداکثری از همین منابع موجود است.
صبا  بولوار  به  طرق  رباط  دسترسی  درخصوص  نوروزی 
گفت: یکی از مهم  ترین مسائلی که نیاز به پیگیری در این 
منطقه دارد، بحث دسترسی رباط طرق به بولوار صبا است 

که از برای احیای منطقه می تواند نقش موثری را ایفا کند.
وی عنوان کرد: از دیگر مسائل با اهمیت در این منطقه، 
آن  ایمنی  و موضوعات  بند  رودخانه ده غیبی، سیل  بحث 
حل  برای  ارگان ها  و  مردم  همه  همراهی  نیازمند  که  است 

شدن هرچه سریع تر این مسئله می باشد.

حقوقی  کمیسیون  رئیس 
گفت:  مشهدمقدس  شهر  شورای 
دست  در  طرق  های  سند  صدور 
اقدام است و رایزنی هایی نیز با آستان قدس رضوی در این 

خصوص صورت گرفته و با استقبال مواجه شده است.
مردمی  نشست  حاشیه  در  پویا  حسینی  محسن  سید 
اعضای کمیته نظارتی شماره 4 شورای شهر و شهردار منطقه 
7 با شهروندان این منطقه که پیرامون مشکالت موجود در 
خوشبختانه  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  طرق  رباط  منطقه 
شده،  گرفته  نظر  در  پیرامونی  مناطق  برای  که  بودجه ای 
نسبت  اعتبارات  این  همچنین  است،  توجهی  قابل  مبلغ 
به سال های گذشته نیز از رشد چشمگیری برخوردار بوده 

است.
مناطق  شرایط  اعتبارات،  این  به  توجه  با  افزود:  وی 

و  کرده  تغییر  بسیار  گذشته  یک سال  به  نسبت  پیرامونی 
مشکالت به نوعی تلطیف شده اند.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهدمقدس بیان 
کرد: یکی مسائل مهم در مناطق پیرامونی، مباحث امنیتی 
است که خوشبختانه در این منطقه این مشکل وجود نداشت 

و در درخواست های مردمی مطرح نشده بود.
حسینی پویا بیان کرد: یکی از مشکالت این منطقه به 
دلیل حاشیه ای بودن آن، بحث سگ های ولگرد است که 
پیگیری و رفع این موضوع در جلسه امروز در دستور کار قرار 

گرفت.
مشهدمقدس  شهر  شورای  حقوقی  کمیسیون  رئیس 
است  اقدام  دست  در  طرق  سندهای  صدور  کرد:  عنوان 
خصوص  این  در  رضوی  قدس  آستان  با  نیز  رایزنی هایی  و 

صورت گرفته و با استقبال مواجه شده است.

و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
بودجه شورای شهر مشهدمقدس 
پایدار  توسعه  ایجاد  بر  ما  نگاه  گفت: 
در همه مناطق شهر است چرا که اگر این مناطق از شرایط 
زندگی مطلوب تری بهره مند باشند، قطعا از حجم مشکالت 

شهر کاسته خواهد شد.
بتول گندمی در نشست مردمی اعضای کمیته نظارتی 
شماره 4 شورای شهر و شهردار منطقه 7 با شهروندان این 
منطقه که در رباط طرق برگزار شد، ضمن تبریک میالد امام 
حسن مجتبی )ع( اظهار کرد: شهر مشهد حدود 3 میلیون 
و 500 هزار نفر جمعیت دارد، همچنین این شهر هرساله به 
دلیل وجود بارگاه منور رضوی پذیرای بیش از 30 میلیون 
مسافر است که این موضوع نشان دهنده هزینه باالی شهر 

در اداره و نگهداشت آن می باشد.

وی افزود: در ابتدای سال گذشته روزانه 3 میلیارد تومان 
هزینه نگه داشت در شهر بود که این رقم در سال جاری به 
بیش از 5.5 میلیارد رسیده است.رئیس کمیسیون برنامه 
و بودجه شورای شهر مشهدمقدس در خصوص درآمدهای 
مقوله  دو  به  شهرداری  درآمد  عمده  کرد:  بیان  شهرداری 
دریافت عوارض از شهروندان تحت عناوینی مشخص و بحث 
درآمداز حوزه ساخت و ساز برمی گردد که قطعا اداره شهر با 

همراهی شهروندان آسان تر صورت می گیرد.
گندمی در خصوص مشکل آسفالت منطقه 7 شهرداری 
عنوان کرد: در سال جاری 240  میلیارد اعتبار برای آسفالت 
معابر خاکی و روکش آسفالت بعضی از معابر که عمر باالی 
25 یا 30 سال دارند در نظر گرفته شده که که با اولویت 
مناطق کم برخوردار بین مناطق شهر مشهد تقسیم شده 

است.

رئیس کمیسیون اقتصادی شورا در جمع اهالی طرق مطرح کرد:

احیای منطقه دسترسی رباط طرق با اتصال آن به بولوار صبا
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهدمقدس در جمع  اهالی طرق:

صدور سندهای طرق در دست اقدام است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهدمقدس در  جمع اهالی   طرق تاکید کرد؛

ایجاد توسعه پایدار در همه مناطق شهری

 با حضور شهردارمشهد شهرداران مناطق 8 و 12 معارفه شدند:  

قطار تغییرات در مناطق 8 و12
قربانعلیشیرازیبهعنوانشهردارمنطقه8وزینتبخشبهعنوانشهردارمنطقه12معارفهشدند

اجرای  سرعت  اینکه  به  اشاره  با  مشهد  شهردار 
پروژه ها و زمانبندی آن برای ما بسیار مهم است، 
پروژه های  اجرایی  عملیات  نباید  لذا  کرد:  تاکید 

عمرانی حتی یک روز تعطیل شود. 
محمدرضا کالئی روز گذشته  در مراسم تکریم و 
معارفه مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد 
برگزار  و مدیران شهری  با حضور اعضای شورا  که 
این  سابق  مدیرعامل  زحمات  از  تقدیر  با  شد، 
عمران  سازمان  جدید  مدیریت  از  افزود:  سازمان 

خواسته داریم که باید آن را مورد توجه قراردهند. 
   خواسته های شهردار از سازمان عمران

است  این  ما  خواسته  اولین  کــرد:  اضافه  وی 
حقوقی  مجموعه  یک  مانند  عمران  سازمان  که 
خصوصی عمل کند و آن را ارتقا دهد که پیشرفت 
در این مسیر را باید براساس شاخص های مدنظر در 

طول 6-7 ماه آینده نشان دهند.
 50 این  از  پیش  اینکه  بیان  با  مشهد  شهردار 
درصد وقت مدیرعامل سازمان عمران، پاسخگویی 
و مذاکره با طلبکارن ریز و درشت بود، اظهار کرد: 
اما اکنون کار سازمان به روز شده و چرخ آن در حال 
گردش است و بدهی معوقه ای نیست که سازمان 
عمران را از کار بیندازد لذا انتظار داریم که با تالش 
روز  هر  زیرا  بگیرد  سرعت  پروژه ها  اجرای  سرعت 
که یک پروژه زودتر به اتمام برسد از اهمیت باالیی 

برای ما برخوردار است.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از خواسته ها استفاده 
بهینه از امکانات سازمان عمران از جمله کارخانه 
که  ماشین آالت است  و  بتن سازی  آسفالت،  تولید 

باید مورد توجه قرار گیرد.
پیمانکاران  با  همکاری  اینکه  بر  تاکید  با  کالئی 

نقاط  سایر  و  مشهد  عمومی  و  خصوصی  بخش 
کشور باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: مرجع 
زیرساختی شهر مشهد  پروژه های  و  کارها  تقسیم 
میان پیمانکاران سازمان عمران است لذا با توجه 
به وجود رکود پروژه ها در کشور و تمایل پیمانکاران 
برای فعالیت، سازمان عمران باید دیپلماسی فعالی 
را برای ارتباط با پیمانکاران در پیش گرفته و از این 

فرصت مناسب استفاده کند.
   ارتباط با پیمانکاران شاخص ارزیابی

شاخص های  از  یکی  افــزود:  مشهد  شهردار 
ارزیابی فعالیت سازمان عمران طی یکسال آینده 
ارتباط با پیمانکاران در مشهد و سایر نقاط کشور و 

تقسیم پروژه ها خواهد بود.
عنوان  به  پروژه ها  اجرای  قیمت  کشف  به  وی 
شهرداری  عمران  سازمان  از  خواسته  چهارمین 
مشهد اشاره و تاکید کرد: از سازمان عمران انتظار 
داریم که با کشف قیمت و ارائه کردن بهترین قیمت 

مدیریت شهری را کمک کند.
از  دیگر  یکی  کــرد:  اضــافــه  مشهد  شــهــردار 
خواسته های ما از سازمان عمران نظارت دقیق بر 

اجرای پروژه ها است مردم از یک لکه گیری آسفالت 
می فهمند که مدیریت شهری کارایی دارد یا نه؟ و 
با توجه به این که هدف ما جلب رضایت و اعتماد 
شهروندان است سازمان عمران باید نظارت جدی 
و دقیقی بر اجرای پروژه های عمرانی داشته باشد.

کالئی ادامه داد: سازمان عمران باید در خدمت 
امور  تمامی  و  بوده  شهرداری  مختلف  بخش های 
به  این مسیر  در  اگر  و  باشد  را متکفل  زیرساختی 
دانشی نیاز دارد از آن حمایت خواهیم کرد زیرا بر 
دانش افزایی به ویژه در حوزه مدیریت پروژه تاکید 

داریم.
عنوان  به  سازمانی  ساختار  به  مشهد  شهردار 
و  کرد  اشاره  عمران  سازمان  از  خواسته  هفتمین 
گفت: در ساختار سازمانی و مدیریت اجرایی باید 
های  بخش  واگذاری  قابلیت  و  پروژه  ریزکردن  به 

مختلف به پیمانکاران توجه ویژه ای داشته باشد.
مشهد  شهرداری  عمران  سازمان  ــزود:  اف وی 
عنوان  به  که  این  اما  است  برند  یک  دارای  اکنون 
یک سازمان دارای رانت ترک تشریفات دیده شود 
جفاست در حالی که اگر صورت مالی این سازمان 

را بررسی کنیم می بینیم که بسیار روشن است لذا 
ارتقا  را  برند  این  می خواهیم  جدید  مدیرعامل  از 
دهد زیرا سازمانی که ۳ شیفت کار کند و در ارائه 
قابل  عمران  سازمان  کند  رقابت  پروژه ها  قیمت 

قبول ماست. 
شهردار مشهد به سرعت پروژه ها به عنوان نهمین 
خواسته خود از سازمان عمران اشاره و تاکید کرد: 
بر این خواسته تاکید داریم که پروژه های عمرانی 
نباید حتی یک روز تعطیل شود و به همین دلیل 
است که پروژه هایی که زمان اجرا دارد را به سازمان 
عمران واگذار می کنیم زیرا سرعت اجرای پروژه ها 

برای ما بسیار مهم است.
   تبدیل سازمان عمران به یک بنگاه اقتصادی 

همچنین در ادامه این مراسم احسان عظیمی، 
نیز  مشهد  شهرداری  عمران  سازمان  مدیرعامل 
با سایر سازمانها،  کارها  پیشبرد  برای  اظهار کرد: 
نقل  و  حمل  عــمــران،  و  فنی  هــای  کمیسیون 
شورای شهر و سایر معاونت ها تعامل و هماهنگی 

حداکثری خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: به در نظر گرفتن استانداردها به 
ویژه مبحث 2۳ و پدافند غیر عامل در پروژه های 
عمرانی و پویا سازی نیروی انسانی و پاسخگو بودن 

در کنار شفافیت توجه ویژه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: همچنین به دنبال جلب مشارکت و 
تبدیل کردن سازمان عمران شهرداری به یک بنگاه 

اقتصادی با پیاده سازی مدیریت دانش هستیم.
گفتنی است در ادامه از زحمات باقری مدیرعامل 
و  تقدیر  مشهد  شهرداری  عمران  سازمان  سابق 
احسان عظیمی به عنوان مدیرعامل جدید معرفی 

شد.

شهردار مشهد در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل جدید سازمان عمران تاکید کرد؛

شهروندان   اعتماد  جلب  و  پروژه ها  اجرای  در  سرعت  خبرخبر 

مجلس  و  امورحقوقی   ، گذاری  سرمایه  معاون 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گفت: روابط عمومی  و رسانه محوری ترین نقش را در 
حوزه گردشگری دارد. به گزارش صبح امروز حسن 
اربابی با تبریک هفته ارتباطات و روابط عمومی در 
مشهد اظهار کرد: مسلم است که هر کاری که انجام 
مختلف  حوزه  در  که  خوبی  اتفاق  هز  و  دهیم  می 
سازمان میراث فرهنگیف صنایع دستی و گردشگری 
رقم می خورد بدون رونمایی، جلوه بخشی و نشان 
دادن توسط حوزه روابط عمومی به مردم، گردشگران 

و مخاطبان منتقل نمی شود. 
وی ادامه داد: حوزه روابط عمومی و رسانه با همت 
و درایتی که دارند، کمک می کند که زحمات به چشم 
بیاید و اتفاقات خوبی در که در حوزه های مختلف 

سازمان وجود دارد به گردشگران ، مردم نشان داده 
شود ، هم چنین موجب رونق بخشیدن می شوند.

مجلس  و  امورحقوقی   ، گذاری  سرمایه  معاون 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  
عمومی  روابط  های  فعالیت  از  اش  ارزیابی  درباره 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان رضوی اظهار کرد: براساس ارزیابی »بسیار 
خوب« است و امیدوارم از این نیز بهتر شود. وی تاکید 
کرد: با توجه به اقبالی که به سمت گردشگری وجود 
دارد همه ما باید حوزه های خود را تقویت کنیم و در 
خدمت رسانی به مردم عزیز ایران زمین هر روز ما بهتر 

از روز قبل باشد.
وی هم چنین روز ارتباطات و روابط عمومی را به 

فعاالن و همکاران فعال در این حوزه تبریک گفت.

خبر
معاون سرمایه گذاری ،سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در مشهد: 

روابط عمومی و رسانه محوری ترین نقش را در حوزه گردشگری دارد
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وقتی AFC از خودش رو دست می خورد
النصر  و  ایران  آهن  ذوب  فوتبال  تیم های  دیدار 
عربستان در شرایطی به دالیل امنیتی در عراق لغو 
AFC سه سال است به بهانه نبود امنیت و  شد که 
سلب  ایران  از  را  میزبانی  حق  سعودی ها،  فشار  با 

کرده است.
 عمر میزبانی تیم های ایرانی از تیم های عربستانی 
در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در زمین بی طرف به 
سه سال رسیده است. عربستانی ها از سه سال پیش 
ایران، کنفدراسیون فوتبال  امنیت در  نبود  بهانه  به 
آسیا و فیفا را تحت فشار گذاشتند تا مسابقات لیگ 
در  و عربستان  ایران  نمایندگان  بین  آسیا  قهرمانان 

زمین بی طرف برگزار شود.
AFC بابت  اعتراضات فدراسیون فوتبال ایران به 
نتیجه ای  اخیر  سال  سه  دو،  در  هم  تصمیم  این 

عمان،  کشورهای  در  ایرانی  باشگاه های  و  نداشت 
میدان  به  عربستانی  تیم های  مقابل  امارات  و  قطر 
سال  چند  این  در  که  بود  این  عجیب  نکته  رفتند. 
افغانستان  و  عراق  جمله  از  ایران  همسایه  تیم های 
به خاطر نبود امنیت در کشورشان، بازی های خود 

را در ایران برگزار می کردند!
کمک  با  عراق  فوتبال  فدراسیون  گذشته  سال 
کشورهایی از جمله عربستان و قطر موفق شد فیفا 
را متقاعد کند که در این کشور امنیت کامل برقرار 
است و مجوز میزبانی در تورنمنت های بین المللی 
موافقت  درخواست  این  با  نهایت  در  فیفا  بگیرد.  را 
برای میزبانی عراقی ها  کرد و چند ورزشگاه و شهر 
از حریفانشان در رقابت های مختلف از جمله لیگ 
قهرمانان آسیا معرفی شد. یکی از این ورزشگاه ها، 

و خوبی  استاندارد  امکانات  که  بود  استادیوم کربال 
دارد و در نوع خود در کشور عراق کم نظیر است.

همزمان با این اتفاق، باشگاه ذوب آهن ایران به 
برای  و  افتاد  از حق میزبانی در عراق  فکر استفاده 
اولین بار شهر کربال را جهت میزبانی از تیم النصر 
این بود  عربستان پیشنهاد کرد. استدالل ذوبی ها 
که مردم عراق به لحاظ فرهنگی و مذهبی به مردم 
حمایت های  می توانند  و  هستند  نزدیکتر  ایــران 
یا  امــارات  قطر،  به  نسبت  کشور  این  در  بیشتری 

عمان داشته باشند.
رخ  اخیر  هفته  دو  طی  که  اتفاقاتی  حال  این  با 
برای  خود  تصمیم  در  باید   AFC داد  نشان  داد، 
ایران  از  میزبانی  سلب  و  عراق  به  میزبانی  اعطای 

تجدیدنظر کند.

الزورا عراق در  با  بازی ذوب آهن  ابتدا در جریان 
این کشور، تعدادی از تماشاگران عراقی وارد زمین 
باد  به  را  تیم ذوب آهن  و اعضای  بازیکنان  و  شدند 
کتک گرفتند. باشگاه ایرانی بعد از این اتفاقات در 
با  بازی  برگزاری  AFC، خواستار  به  نامه ای رسمی 

النصر در امارات به جای عراق شد.
این  با  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  حال  این  با 
برگزاری  از  پیش  روز  یک  اما  کرد  مخالفت  تصمیم 
به  مسابقه  این  عربستان،  النصر  و  آهن  ذوب  بازی 
تیم  و اعضای  بازیکنان  دلیل »ناامنی و حفظ جان 
این  از  جزئیاتی  به  آنکه  بدون   AFC شد.  لغو  ها« 
ناامنی اشاره داشته باشد، اعالم کرده تاریخ و مکان 
جدید این بازی به زودی اعالم خواهد شد و احتماالً 

این مسابقه در عمان یا قطر انجام می شود.

به دور از تعصب های هواداری می شود گفت پدیده 
و  دوست داشتنی  چهره  دو  گل محمدی،  یحیی  و 
جذاب لیگ  برتر هجدهم بودند؛ شایسته هر تحسینی 

که نثار قهرمان ها می شود.
»پدیده  عنوان  با  که  باشگاهی  روزها  این  »مردم 
صعود  از  بعد  و  شد  تأسیس  سال 1392  در  مشهد« 
به لیگ برتر به »پدیده خراسان« تغییر نام یافت و با 
آمدن اسپانسر جدید تبدیل به »پدیده شهر خودرو« 
یحیی  می شناسند.  یحیی«  »پدیده  عنوان  با  را  شد 

گل محمدی یک تیم ساخت، یک تیم واقعی.
تیمی که زمانی اکبر میثاقیان می گفت به جای پول 
معجزه  اگر  حاال  می دهیم،  »شیشلیک«  بازیکنان  به 
از دو تیم پرسپولیس  داماش ادامه پیدا نکند و یکی 
یا سپاهان قهرمان جام حذفی شود، نماینده ایران در 
لیگ قهرمانان آسیا در فصل آتی خواهد بود. موفقیتی 
چشم نواز برای بازیکنانی که بی ادعا بودند اما در این 

فصل همه را ترساندند!
نتیجههاهمیشهراستگونیستند

آن ها در نخستین بازی لیگ، روبروی پرسپولیس 
قهرمان قرار گرفتند. نتیجه آن بازی با تکل گل علی 
علیپور از روی نقطه پنالتی یک بر صفر به سود قرمزها 
خاتمه یافت اما نتیجه ها همیشه راستگو نیستند. در 
آن بازی پدیده به مراتب تیم بهتری بود، به تیر زد و 

قهرمان فصل قبل را به شدت تحت فشار قرار داد.
این شکست انگار آن ها را از خواب بیدار کرد. در 
12 هفته بعد شاگردان گل محمدی 9 بازی را با پیروزی 
مدعیان  مقابل  بازی   3 و  دادند  خاتمه  خود  نفع  به 

و  تراکتورسازی  تهران،  در  استقالل  مقابل  جمله  از 
پارس جنوبی جم هم با نتیجه تساوی همراه بود. در 
ادامه تنها یک بار دیگر شکست خوردند. با یک گل 
مغلوب سپاهان شدند تا در نیم فصل اول به لطف گل 
از  باالتر  بگیرند؛  قرار  جدول  دوم  رتبه  در  بیشتر  زده 

پرسپولیس و پایین تر از سپاهان.
تیمی که در هر بازی رکورد باالی 500 پاس را برای 
نداشت،  هیاهو  به  عالقه ای  هیچ  می کرد  ثبت  خود 
بازیکنانی مثل مسعود ریگی، امین قاسمی نژاد، میالد 
فراهانی، اکبر صادقی، حسین مهربان، بهنام برزای، 
محمدحسین مرادمند، ناصحی، یونس شاکری و … 
حتی  نمی دیدند،  بزرگ تر  تیم  از  را  خود  هیچکدام 

دست  از  را  خلعتبری  محمدرضا  نیم فصل  در  وقتی 
یک  اگر  نکشیدند،  دست  پیشتازی  از  هم  باز  دادند 
رخ  نساجی  مقابل  صفر  بر  یک  بدموقع  شکست 

نمی داد مدعی جدی قهرمانی می ماندند.
و  ابومسلم  سال ها  که  را  کاری  توانست  پدیده 
سیاه جامگان نتوانسته بودند انجام دهند، به سرانجام 
برسند؛ نزدیک شدن به کسب سهمیه آسیایی. آن ها 
نه فقط در خراسان بلکه در همه جای ایران هواداران 
و  می فهمند  را  فوتبال  مردم  کردند.  پیدا  تازه ای 
می دیدند چطور شاگردان گل محمدی قادر به نمایش 
ضربه  یا  وقت  کردن  تلف  بدون  زیبا،  فوتبال  یک 
زدن های اضافه به توپ هستند. بازی پدیده – استقالل 

در مشهد را شاید بتوان زیباترین مسابقه فوتبال لیگ 
هجدهم لقب داد. سرشار از لحظه های دیوانه کننده و 

فراتر از فوتبال ایران.
نیازیبهریختوپاشنیست

یحیی مشابه این نمایش را با ذوب آهن هم داشت 
اما وقتی در دو تیم پرهوادار و پرهیاهوی پرسپولیس 
و تراکتورسازی روی نیمکت نشست نتوانست نتیجه 
بزرگ  تیم های  بیاورد.  دست  به  را  هواداران  مطلوب 
کم طاقتی  هواداران،  فشار  تأثیر  تحت  شدت  به 
مدیران و تمرکز اعصاب فرسای رسانه ها هستند، سه 
موضوعی که انگار توان زیادی از یحیی گل محمدی 
آرام و محجوب می گیرد. او با پدیده نشان داد که در 
ایران هم می شود فوتبال چشم نواز ارائه کرد و لزومی 
به ریخت و پاش برای بازیکنان کم کیفیت خارجی یا 

ستاره های جنجالی داخلی نیست.
گرفت.  قرار  چهارم  رتبه  در  فصل  پایان  در  پدیده 
آن ها مثل پرسپولیس قهرمان 16 پیروزی در کارنامه 
داشتند، 4 گل از قرمزها بیشتر زدند )40( و دو گل 
دو  جمله  از  شکست  شش  اما   )16( خوردند  بیشتر 
 56 شد  باعث  پرسپولیس  مقابل   0-2 و   0-1 باخت 
تراکتورسازی  سپاهان،  آهن،  ذوب  بمانند.  امتیازی 
توانستند در یک  بودند که  تیم هایی  و نساجی دیگر 

دیدار شاگردان یحیی را مغلوب کنند.
به دور از تعصب های هواداری می شود گفت پدیده 
و  دوست داشتنی  چهره  دو  گل محمدی،  یحیی  و 
جذاب لیگ برتر هجدهم بودند. شایسته هر تحسینی 

که نثار قهرمان ها می شود.«

فوتبال چشم نواز پدیده یحیی؛

قهرمان واقعی! بازی کردن در اصفهان سخت است

حسین بادامکی کاپیتان مشهدی پیشین تیم فوتبال 
نیم  در  اینکه  خاطر  به  پرسپولیس  گفت:  پرسپولیس 
فصل اول امتیازات را جمع کرد به قهرمانی لیگ برتر 

رسید.
پرسپولیس  پیروزی  خصوص  در  بادامکی،  حسین 
پایانی لیگ قهرمانان آسیا  مقابل السد قطر در هفته 
خیلی  دیدار  این  در  برانکو  شاگردان  داشت:  اظهار 
استفاده  بهتر  موقعیت هایشان  از  اگر  و  بودند  خوب 
را  السد  بهتر  نتیجه ای  با  می توانستند  می کردند، 
شکست دهند. درست است بازی آخر تشریفاتی بود، 
اما بازیکنان با انگیزه ای باال در زمین ظاهر شدند تا با 
خیلی  کنند.  خوشحال  را  هواداران  امتیاز  سه  کسب 
خوشحالم که تیم محبوبم در بازی آخر خود پیروز شد.

وی در مورد عملکرد تیم پرسپولیس در لیگ هجدهم 
عملکردش  قطعا  می شود  قهرمان  که  تیمی  گفت: 
خوب بوده که توانسته به این عنوان دست پیدا کند. 
هر  داشتند  ثبات  نتیجه گیری  در  برانکو  شاگردان 
چند که در بازی های پایانی لیگ با مشکالتی مواجه 
شدند، اما به دلیل امتیازاتی که در نیم فصل اول جمع 

کردند، توانستند قهرمان لیگ شوند.
بازی  مورد  در  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سابق  بازیکن 
حذفی  جام  نیمه نهایی  در  سپاهان  مقابل  تیم  این 
سختی های  اصفهان  در  بازی کردن  کرد:  تصریح 
انتظار  و یک دیدار حساس در  را دارد  خاص خودش 
و  کادرفنی  از  سپاهان  تیم  بود.  خواهد  پرسپولیس 
بازیکنان باهوشی برخوردار است که در هر بازی برای 
امیدوارم  وجود  این  با  اما  می کنند،  تالش  پیروزی 
پیروزی  به  دشوار  دیدار  این  در  پرسپولیس  بازیکنان 

برسند.
بادامکی در پایان در خصوص عملکرد بازیکنانی که در 
نیم فصل دوم به پرسپولیس اضافه شدند خاطرنشان 
کرد: این بازیکنان به زمان بیشتر نیاز دارند تا بتوانند 
توانایی  خودشان را نشان دهند. به نظرم بودیمیر هم 
پیدا  از مسابقات می گذشت شرایط بهتری  هر چقدر 
می کرد و او بود که توانست گل قهرمانی پرسپولیس را 

در لیگ هجدهم به ثمر برساند.

اخبارمیدان
آخرین وضعیت ملی پوش مشهدی 

دوچرخه سواری
متخصص ارتوپدی و فوق تخصص کتف و دست 
ورزشی  پزشکی  فدراسیون  درمان  کمیته  عضو  و 
دوچرخه  پوش  ملی  دانشور،  محمد  معاینه  از  پس 
دست  دیدگی  آسیب  خوشبختانه  گفت:  سواری 

این ملی پوش نیاز به جراحی ندارد.
که  سواری  دوچرخه  پوش  ملی  دانشور  محمد 
سواری  دوچرخه  لیگ  جریان  در  شب  یکشنبه 
بود،  شده  دیدگی  آسیب  دچار  افتادن  دلیل  به 
ورزشی  پزشکی  فدراسیون  درمانگاه  در  حضور  با 

توسط دکتر اخوت پور معاینه شد.
پوش  ملی  این  معاینه  از  پس  پور  اخوت  دکتر 
دست  استخوان  ناحیه  از  دانشور  چند  هر  گفت: 
این  اما عارضه اصلی  دچار شکستگی شده است، 
به قفسه سینه  شکستگی، ضربه شدیدی است که 
وارد شده و تا 24 ساعت پس از این ضربه احتمال 
وی  به  دلیل  همین  به  دارد  وجود  تنفسی  عوارض 
شد  مواجه  تنفسی  مشکل  با  چنانچه  کردیم  تاکید 

مراکز درمانی مراجعه کند. به  بالفاصله 
خود  شکستگی  افزود:  پور  اخوت  دکتر 
و  مفصلی  درگیری  عدم  صورت  در  استخوان 
هفته  سه  با  معموال  میلیمتر   5 از  کمتر  جابجایی 
که  یابد  می  توجهی  قابل  بهبودی  شانه  بستن 
پوش  ملی  این  استخوان  شکستیگی  خوشبختانه 
دوچرخه سواری نیز به همین ترتیب است و نیازی 

به جراحی ندارد.
جهت  این  وجود  با  کرد:  نشان  خاطر  وی 
نیز  اسکن  تی  سی  باید  بیشتر  هرچه  اطمینان 

انجام شود.

دعوت از 5 کشتی گیر خراسانی به اردوی 
تیم ملی

به  رضوی  خراسان  نوجوان  گیر  کشتی   5
اردوی آمادگی تیم ملی کشتی آزاد دعوت شدند.

رده  در  آزاد  کشتی  ملی  تیم  آمادگی  اردوی 
گیران  کشتی  از  نفر   36 دعوت  با  نوجوانان  سنی 

می شود. برگزار  تهران  در  کشور 
در  نژاد  محمد  احمد  آمادگی،  اردوی  این  در 
مقدسی  رضا  و  متقی  حسین  امیر  کیلو،   35 وزن 
و  کیلو   92 در  یوسفی  سهیل  کیلو،   65 وزن  در 
خراسان  از  کیلو   110 وزن  در  طغانی  مصطفی 

اردو دعوت شدند. این  به  رضوی 
 16 تا   5 از  آمادگی  اردوی  این  است؛  گفتنی 
در  بنا  محمد  کشتی  خانه  محل  در  ماه  خرداد 

می شود. برگزار  تهران  آزادی  ورزشی  مجموعه 

512/1 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  بردسکن

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

فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139860306021000161 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت 
علی  فرزند  امام  تابع  شهرام  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بردسکن  ملک 
باب  آبادان دریک  از  اکبر بشماره شناسنامه 12236 کد ملی 1815796091 صادره 
واقع  از4 اصلی  باقیمانده 772 فرعی  به مساحت 255/50 مترمربع پالک  ساختمان 
از مالک رسمی خانم  بردسکن خریداری  ثبت ملک  در خراسان رضوی بخش 4 حوزه 
کلثوم تقوایی 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 
و  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 

1398/2/17 ، نوبت دوم: 1398/3/1
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

512/2 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر

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

فاقد سندرسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139660306012000024 شماره  برابررای 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
اله  برات  فرزند  زارع  علی  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کاشمر  ملک  ثبت 
بشماره شناسنامه 2570 صادره از کاشمر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
114/60 مترمربع از پالک 74 فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر 
از مالک رسمی آقای علی جهان آراء  به آدرس خیابان امام موسی صدر 25 خریداری 
روزآگهی   15 فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  منظوراطالع  به  لذا  است  محرزگردیده 
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 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه 
اول:  انتشارنوبت  تاریخ   . شد  صادرخواهد  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

1398/2/17، نوبت دوم: 1398/3/1
رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده

512/3 اداره 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
برابررای شماره 139760306013002519- 1397/12/9 هیات اول موضوع قانون 
ثبتی  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی یونس خواه بشماره 
ششدانگ  در  اکبر  علی  فرزند  مشهد  صادره   0942700252 ملی  کد   624 شناسنامه 
یکباب منزل به مساحت 215/60 مترمربع از پالک شماره 1987 فرعی از 3 اصلی واقع 
در اراضی قصبه شهر خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع 
عموم  منظوراطالع  به  لذا  است  محرزگردیده  شهری  نکوئی  تقی  محمد  آقای  از  الواسطه 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مدت  به  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
ازتاریخ  ماه  ازاخذ رسید، ظرف مدت یک  اداره تسلیم وپس  این  به  اعتراض خودرا  دوماه 
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: 98/2/17، نوبت دوم: 1398/3/1
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

511/4 آگهی راجع به تصفیه ترکه تابعه خارجی
با توجه به اینکه آقای سید محمد عبدالرضا علوی هاشمی تبعه کشور بحرین در مورخ 
امور  تصفیه  اداره  باشد،  می  اموالی  دارای  ایران  در  و  است  نموده  فوت   1395/1/25
مشهد  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه   980067 کالسه  پرونده  در  مشهد  ورشکستگی 
طی نامه شماره 139802500204317- 98/1/26 بعنوان مدیر تصفیه تعیین گردیده 
است. لذا به اطالع عموم می رساند وراث منحصر به فرد عبارتند از: 1- خانم رباب محمد 
السید جالل محمد عبدالرضا علوی 3-  آقای  العویناتی )همسر متوفی( 2-  علی احمد 
آقای السید مجید محمد عبدالرضا علوی 4- آقای السید رضا محمد عبدالرضا علوی 5- 
از کلیه اشخاصی  بنابراین  السید محمد عبدالرضا علوی )فرزندان متوفی(.  خانم عفیفه 
که به هر عنوان برای خود حقی بر ذمه متوفی یا اموال و امالک و بطور کلی ترکه متوفی 
قائل هستند دعوت می نماید در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی خودرا معرفی 
و  یا فتوکپی گواهی شده مدارک طلب  و  نمایند. بعالوه رونوشت  را معین  و موضوع حق 
 25 بهار  بهار،  خیابان  در  واقع  مشهد  ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره  به  را  خود  حقانیت 
)کوچه استانداری( مقابل چاپخانه گوتنبرگ تسلیم نمایند.اضافه می نماید که مدعیون 
با  اداری  تعطیل در ساعات  ایام  به جز  روزه  بیشتر همه  برای کسب اطالعات  توانند  می 
تلفن های 38544233 و 38545813 تماس حاصل نمایند. 524- تاریخ انتشار نوبت 

اول: 98/2/2 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/1 - تاریخ انتشار نوبت سوم: 98/4/2 
رییس اداره تصفیه امور ورشکستگی مشهد و مستشار دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی 

– احمد علی طاهرزاده
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 ترامپ مشاورش را از شهادت در کنگره منع کرد
رئیس جمهور  سابق  مشاوران  از  یکی  به  کرد  اعالم  سفید  کاخ 
ساندرز«  »سارا  نشود.  حاضر  کنگره  در  است  شده  داده  دستور 
دموکرات ها  گفت:  خبرنگاران  به  این باره  در  سفید  کاخ  سخنگوی 
نتایج تحقیقات مولر را دوست ندارند. هیچ توطئه ای در کار نیست، 
گفته  به  کنند.  تحمیل  غیرضروری  هزینه های  می خواهند  آن ها 
از  پیش  ترامپ  »دان مک گان« مشاور سابق  کاخ سفید،  سخنگوی 
این 30 ساعت توسط مولر مورد بازجویی قرار گرفته است. گفتنی 
است نمایندگان حزب دموکرات آمریکا قصد دارند مک گان را مجبور 
تحقیقات  در  کارشکنی  برای  ترامپ  تالش های  با  رابطه  در  کنند 
 / دهد.  شهادت   ،2016 انتخابات  در  روسیه  دخالت  به  مربوط 

اعتمادآنالین

اروپا به برجام آویزان است
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  فالحت پیشه،    
اقدامی  و  اند  شده  آویزان  برجام  به  فقط  اروپایی ها  گفت:  مجلس 
اجرایی  هم  را  »اینستکس«  است  بعید  و  نمی کنند  آن  حفظ  برای 
بازیگر مستقلی در تحوالت  اند  اروپایی ها تاکنون نشان داده  کنند. 
نیستند و منتظرند بین ایران و آمریکا شرایط تازه ای شکل گیرد. در 
به عنوان یک  تا آن زمان صرفًا می خواهند  اروپایی  واقع کشور های 

بازیگر باقی بمانند، اما اقدامی در تحوالت انجام نخواهند داد.

رونمایی از بدهکار جدید 3 هزار میلیاردی
هنوز یک سال از اعدام باقری درمنی بدهکار بانکی، شش ماه از 
دستگیری قربانعلی فرخ زادرین، خریدار ماشین سازی تبریز و متهم 
برگزاری  از  هفته  چند  تومانی،   4200 ارز  دالر  میلیارد  یک  دریافت 
از برگزاری جلسات دادگاه متهمان بانک  دادگاه هدایتی، چند روز 
خبری  محافل  به  بانکی  پرونده  یک  پای  بازهم  که  نگذشته  سرمایه 
و  آگاه  منابع  از  سازندگی  که  اطالعاتی  اساس  بر  است.  شده  باز 
همچنین بررسی اطالعات مالی یک بانک خصوصی به دست آورده، 
نظام  به  تومان  میلیارد  هزار   3 خصوصی  بانک  این  اصلی  سهامدار 
میلیون   136 همچنین  او  شرکت های  مجموعه  دارد.  بدهی  بانکی 
یورو بدهی به نظام بانکی کشور دارند. بررسی ها نشان می دهد طی 
ماه های گذشته چند مجموعه شبه دولتی تالش کرده اند تا با خرید 
بخشی از سهام این بانک مانع از بروز بحران گسترده در سطح نظام 
مالی کشور شوند، ولی بررسی صورت های مالی این بانک خصوصی 
تایید می کند سهامدار اصلی این بانک، هزار و 400 میلیارد تومان 
از مجموعه خودش وام گرفته است. سهامدار اصلی این بانک بیش 
قابل  تعداد  شده  موفق  او  همچنین  دارد.  اختیار  در  شرکت   60 از 
 / کند.  راه اندازی  خود  کارمندان  حضور  با  اقماری  شرکت  توجهی 

سازندگی

دوچرخه سواری برای بانوان با رعایت ضوابط 
شرعی منع قانونی ندارد

آنچه در زمینه دوچرخه  اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفت: 

سواری بانوان از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص 
اعالم  نامه  آن  در  ایشان  آنچه  بود.  اصفهان  دادستان  نامه  و  نظر  از 
ممنوع  مطلقا  بانوان  توسط  سواری  دوچرخه  که  نیست  این  کردند 
با مظاهر  برخورد  و  پیشگیری  و دستور  آن بخشنامه  است. موضوع 
به  دیگران  تشویق  و  حجابی  بی  یا  حجابی  بد  عفت،  منافی  اعمال 
فساد و فحشا و امثال آن است و در این راستا، دستوراتی دادند و ای 
کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این 
الزم  شهرداری  که  کرده  اعالم  دستور  ذیل  در  می دیدند.  را  دستور 
است محل هایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. کسی که 
بانوان مجاز به دوچرخه  آیا معتقد است  چنین چیزی را می خواهد 
سواری نیستند؟ ای کاش افرادی می آمدند و از این اقدام که بخشی 
از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شان و منزلت زنان است، 
حمایت می کردند. دوچرخه سواری برای بانوان به موجب قانون اگر 
با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد. البته من فقیه نیستم و به 

فتاوا نمی پردازم/ فارس

واکنش جالب بهداد سلیمی به مجسمه اش در موزه 
ملی ورزش

قهرمان المپیک درباره مجسمه اش در موزه ملی ورزش، المپیک 
و پارالمپیک اظهارنظر جالبی کرد. بهداد سلمی درباره شباهت این 
بسیار  شباهت  مجسمه  این  که  »البته  گفت:  خودش  به  مجسمه 
زیادی با من دارد، اما همه این شباهت ها از گردن به پایین است!« او 
این را گفت و ادامه داد: »البته ماهیت کار، کار زیبایی است. ضمن 
این  روی  تغییراتی  به  به  نسبت  موزه  افتتاح  از  قرار شده پس  اینکه 

تندیس اقدام شود.«

بازداشت 15 نفر در پرونده واردات کاغذ
به  مربوط  بازداشتی های  تعداد  گفت:  قضائیه  قوه  سخنگوی 
هستند؛  گروه  سه  افراد  این  است.  رسیده  نفر   15 به  کاغذ  واردات 
گروه اول شرکت هایی هستند که بابت واردات کاغذ ارز گرفتند، اما 
بجای اینکه تمام ارز را به واردات کاغذ اختصاص دهند، یک سوم را 
به این کار اختصاص دادند و صرفا در مورد دو الی 3 شرکت، 157 
کاغذ  دالر  میلیون   57 فقط  که  بود  یافته  تخصیص  ارز  دالر  میلیون 
وارد شده است. دسته دوم افرادی هستند که کاغذ وارد کردند، اما به 
جای عرضه به ناشران با قیمت مصوب در بازار آزاد به فروش رساندند 
و دسته سوم شرکت هایی هستند که ارز گرفتند، اما اصالً کاغذ وارد 
نکردند. اگر تخصیص ارز ما با محاسبات دقیق می بود و تضمین های 
الزم گرفته می شد، اگر بعد از ورود کاغذ نظارت الزم توسط نهاد های 
بازار کاغذ نبودیم.  انجام می شد، امروز شاهد این بحران در  متولی 

/ تسنیم
 

باالخره حقوق و مزایای رئیس دفتر وزرا معلوم شد
با توجه به ابهامات و سواالتی که برای برخی دستگاه های اجرایی 
در خصوص میزان حقوق و مزایای روسای دفاتر مسئوالن پیش آمده 
بود، یک مسئول مهم دولتی در بخشنامه روز های اخیر خود خطاب 
مدیریت  قانون  به  توجه  با  بود  کرده  اعالم  کابینه  اعضای  همه  به 

کشوری، پست سازمانی رئیس دفتر از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا 
به دو دسته تقسیم می شود که دسته اول شامل رئیس دفتر معاونین 
رئیس جمهور، وزرا و مقامات همتراز است که در این حالت، پست 
دفتر  رئیس  و  می شود  گرفته  نظر  در  مدیرکل  معاون  آن ها  سازمانی 
استانداران، سفرا، معاونین وزرا و مقامات همتراز نیز پست سازمانی 

رئیس اداره خواهند داشت.
 

انتقاد یک اصالح طلب از اظهارات اخیر روحانی
رئیس کمیسیون قضایی مجلس ششم با اشاره به اظهارات اخیر 
روحانی درباره اختیارات محدود رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور 
از  و  شده  محسوب  کشور  دوم  شخصیت  اساسی  قانون  اساس  بر 
حجت االسالم  است.  برخوردار  کشور  اداره  برای  فراوانی  اختیارات 
قضایی  کمیسیون  رئیس  و  اصالح طلب  سیاسی  فعال  قوامی  ناصر 
اخیر  اظهارات  به  اشاره  با  تسنیم،  با  گفتگو  در  ششم  مجلس 
کمبود  از  که  سیاسی  فعاالن  با  دیدار  در  روحانی  حجت االسالم 
بر  رئیس جمهور  گفت:  بود،  کرده  گالیه  جمهور  رئیس  اختیارات 
از  و  شده  محسوب  کشور  دوم  شخصیت  اساسی  قانون  اساس 
افزود:  وی  است.  برخوردار  کشور  اداره  برای  فراوانی  اختیارات 
رؤسای جمهور ما در تنظیم بودجه اختیارات زیادی داشته و قادرند 
بودجه را به گونه ای تدوین کنند که مانع مفت خواری هایی تعدادی از 
دستگاه های اجرایی کشور شوند که توان نظارت بر نحوه هزینه کرد 
اظهارات  به  واکنش  در  قوامی  ندارد.  را  دستگاه ها  این  در  بودجه 
بر  نظارت  امکان  مجلس  بودند  گفته  که  مجلس  نمایندگان  برخی 
ندارد،  را  دولت  سوی  از  تقدیمی  بودجه  اعتبارات  از  زیادی  بخش 
نمایندگان  فرافکنی  مصداق  اظهارات  اینگونه  بیان  کرد:  تصریح 

است.
 

شعری که چشمان رهبر انقالب را َتر کرد
فاطمیون  گردان  حرم  مدافع  شهدای  وصف  در  اثرگذار  شعری 
رهبر  )ع(  مجتبی  حسن  امام  میالد  شب  در  که  بود  اثرگذار  چنان 
اشک  و  کردند  بغض  که  شدند  متاثر  شنیدنش  از  چنان  انقالب 

چشمان شان را تر کرد.
مجتبی  حسن  امام  حضرت  اهل بیت  کریم  والدت  شب  در 
رهبر  با  فارسی  ادب  و  شعر  فرهنگ،  اهالی  از  جمعی  علیه السالم، 

انقالب اسالمی دیدار کردند.
جلسه  این  در  را  شعری  کشورمان،  شعرای  از  جعفری  عاطفه 

قرائت و به شهدای فاطمیون تقدیم کرد:
درآوردند چشم های  از عزا  را  بود، شهر  پراز سیاهی  کوچه هامان 

ستاره ها خندید، ماه را سمت دیگر آوردند
مادران  باغند  جلوه ی  که  میوه هایی  سرفرازانند  که  شاخه هایی 

مثل
ام لیالیند، که پسر مثل اکبر آوردند

روی تابوت هایشان بستند پرچمی که به رنگ خورشید است
فاطمیون فداییان حرم، سرورانی که سر برآوردند

قصه ها را یکی یکی خواندند، آخر ماجرا سفر کردند عاشقی هم 
برایشان کم بود، عشق بردند و باور آوردند

باد های  بودیم  انتظارشان  در  همه  بود،  بهاری  جمعه  یک  عصر 
بهاری از هرباغ، الله هایی معطر آوردند

این شعر که تمام شد، همه در بهت بودند و اشک و بغض رهبر 
انقالب پس از پایان شعر فضای معنوی خاصی به مراسم داده بود. 
ایشان در واکنش به این شعر فرمودند: »خیلی ممنون خانم. خیلی 
خوب! شهدای مظلوم فاطمیون؛ جا دارد که به آن ها واقعا پرداخته 

بشود.«
 

توئیت کدخدایی درباره دغدغه شب گذشته رهبر 
انقالب

سخنگوی شورای نگهبان در توئیتر، نوشت: این شورا اجازه تأیید 
را نمی دهد.  فارسی استفاده شده  لغات غیر  از  آن  مصوباتی که در 
نسبت  توییتی  طی  نگهبان  شورای  سخنگوی  کدخدایی  عباسعلی 
به دغدغه ای که شب گذشته رهبر انقالب در دیدار با شاعران درباره 
پیام سخنگوی  واکنش نشان داد. متن  فرمودند،  بیان  فارسی  زبان 
شورای نگهبان در صفحه شخصی خود به شرح زیر است: »وقتی در 
طرح ها و لوایح قانونی گاهی اوقات لغات غیر فارسی دیده می شود 
است؛  درک  قابل  فارسی  زبان  حفظ  از  انقالب  معظم  رهبر  نگرانی 
تأیید  قانون اساسی اجازه  هرچند شورای نگهبان مطابق اصل 15 
چنین مصوباتی را نمی دهد. الزم است صداوسیما نیز چنین نظارت 

مؤثری را بر برنامه های خود اعمال کند.«
 

فتاح: حسرت تلفن زدن به دل ترامپ خواهد ماند
خواب  اینکه  بر  تاکید  با  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  رئیس 
گفت:  نمی شود،  تعبیر  و  محقق  هرگز  ایران  مورد  در  ترامپ  آشفته 
در  فتاح  پرویز  سید  ماند.  خواهد  ترامپ  دل  به  زدن  تلفن  حسرت 
گفت: وگو با خانه ملت، با بیان اینکه ملت، نظام و رهبری کمر تحریم 
و  ماند  ترامپ خواهد  دل  به  زدن  تلفن  حسرت  را شکستند، گفت: 
هیچ تلفنی زده نخواهد شد. رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( 
افزود: آمریکایی ها با مطرح کردن این موضوع به التماس افتاده اند؛ 
ما  نظام  و  اما کور خواندند  بودند،  نظام  به دنبال درگیر کردن  آن ها 

محکم ایستاده و همه متفق القول هستند.
 

تحلیل زیباکالم از توانایی آمریکا درباره اشغال 
ایران

که  است  این  است  مسلم  که  آنچه  گفت:  اصالح طلب  فعال 
را ندارندی، یعنی  ایران  به هیچ وجه قصد اشغال خاک  آمریکایی ها 
افغانستان  در  آمریکایی ها  که  را  سناریویی  ندارند.  را  توانایی اش 
به دنبال  هیچ وجه  به  کردند  عملیاتی   )2003( عراق  و   )2001(
این  چون  نیستند.  ایران  قبال  در  سناریویی  چنین  کردن  عملیاتی 
برخوردار  مردمی  حمایت  از  صدام  رژیم  نیست.  اجرا  قابل  سناریو 
نبود و یا اگر هم برخوردار می بود به آن میزانی نبود که مردم به خاطر 
آن اسلحه در دست گرفته و بخواهند به خاطر صدام بجنگند. البته 
در مورد طالبان این مساله تا حدودی متفاوت بود. اما قدرت نظامی 
به  نظامی  اشغال  ایران  مورد  در  نبود.  طالبان  با  قیاس  قابل  آمریکا 
هیچ وجه راه به جایی نخواهد برد، برای آنکه نظام جمهوری اسالمی 

ایران برخالف عراق صدام حسین از حمایت مردمی آن هم در میزانی 
که برای حفظ آن مردم حاضر شوند در برابر دشمن »ایاالت متحده« 
و یا هر متجاوز احتمالی دیگری سالح به دست گرفته و ایستادگی 
ایران  که  باشیم  داشته  توجه  است  کافی  است.  برخوردار  کنند 
جمعیت 80 میلیونی دارد که به خودی خود یک قدرت مهم است. 
مثال اگر فرض کنیم 10 درصد از مردم ایران یعنی حدود 8 میلیون نفر 
سالح در دست گرفته و در برابر حمله احتمالی آمریکایی ها بایستند 
برای واشنگتن بسیار سخت و غیر ممکن خواهد شد.  آن وقت کار 

آمریکایی ها به هیچ عنوان به دنبال چنین سناریویی نیستند.
 

گالیه رهبر انقالب از ترانه برخی سریال ها
رئیس حوزه هنری اضافه کرد: مقام معظم رهبری در فرمایشات 
فرمودند:  شعر  اهمیت  در  و  کردند  اشاره  مهم  نکته  چند  به  خود 
شعر معجزه است و به همین اندازه شاعران نسبت به آن مسئولیت 
مطرح  روشنفکری  جریانات  سوی  از  مغلطه ای  که  چرا  دارند، 
می شود که شعر دارای معنی را شعاری می دانند که این به جهل 
داشت:  ابراز  می گردد.وی  باز  غفلتشان  و  نحله ها  صاحبان  این 
و  کرده  اشاره  فارسی  زبان  تاریخ  بزرگ  شعرای  به  انقالب  رهبر 
در  اما  است.  بوده  حکمت  از  مملو  بزرگان  این  اشعار  فرمودند: 
کردند،  اشاره  فارسی  زبان  اوضاع  به  خود  منویات  از  دیگر  بخش 
و ضمن ابراز نگرانی از بی توجهی گویندگان صدا و سیما به زبان 
بیگانه  زبانهای  لغات  از  عالمانه  غیر  و  حد  بی  استفاده  و  فارسی 
است.به  نگرانی  موجب  مسئله  این  فرمودند  غربی  زبانهای  بویژه 
گفته مومنی، البته رهبر انقالب در بخشی دیگر از برخی ترانه های 
این  از  برخی  و فرمودند:  تلویزیونی گالیه کرده  پایان سریال های 
ترانه ها بسیار ضعیف است ، بنابراین از وزارت ارشاد و حوزه هنری 
خواستند که در این زمینه وظیفه خود را انجام دهند و بیشتر این 

مسئله را مورد توجه داشته باشند.
 

"وزیر اخراجی" راز خیمه شب بازی های "ترامپ" 
علیه ایران را افشا کرد

که  ترامپ"  "دونالد  دولت  پیشین  دفاع  وزیر  متیس"  "جیمس 
جای خود را به "پاتریک شاناهان" سرپرست پنتاگون داده است، 
بامداد سه شنبه گفت: تحرک نظامیان ما برای واداشتن ایران به 
آمدن پای میز مذاکره وانعقاد توافق جدید است.متیس درپاسخ 
ابوظبی  از  که  عربی  نیوز«  »اسکای  تلویزیونی  شبکه  خبرنگار  به 
پخش می شود، در خصوص ارزیابی اش از اوضاع کنونی منطقه 
ادعا کرد: آن چه ما به دنبال آن هستیم، تصحیح برخی از موارد 
ماموریت  این  طبیعتا  و  است  ایران  با  هسته ای  توافق  در  موجود 
همین  به  داد:  ادامه  است.وی  جهان  رهبران  و  سیاستمداران 
جمهوری  رئیس  شد،  پدیدار  اولیه  نگرانی های  که  زمانی  خاطر 
کشور های  کمک  با  را  نظامی  حضور  که  گرفت  تصمیم  آمریکا 
کار  این  شد:  مدعی  کند.متیس  تقویت  منطقه  در  خود  دوست 
برای آن صورت گرفت تا مشکالت منطقه را که ناشی از رفتار های 
ایران بود، در اینده حل و فصل شود و به یک توافق جدید با تهران 

برسیم.

میز خبر
گالیه رهبر انقالب از ترانه برخی سریال ها/تحلیل زیباکالم از توانایی آمریکا درباره اشغال ایران/فتاح: حسرت تلفن زدن به دل ترامپ 

خواهد ماند/انتقاد یک اصالح طلب از اظهارات اخیر روحانی/باالخره حقوق و مزایای رئیس دفتر وزرا معلوم شد

آدرس: بولوار دانش آموز -  دانش آموز30-پالک 4      تلفن:38929824- 38929825                                                                                                           روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خراسان رضوی
نمابر : 38923452 - 051 سامانه پیام کوتاه: 100080888

روابط عمومی وامور مشترکین:  09152560091
سازمان آگهی ها:  051-38929823

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.

TELEGRAM.ME/SOBHEDAILYSobhe.emrooz.news Www.sobhe-emrooz.ir sobhe.emrooz.news@gmail.comVol.3.No.463  MAY.22.2019

چهار شنبه 1 خرداد ماه 1398- سال سوم -  شماره 463 مدیر مسئول: حسین رفیعیصاحب امتیاز:حبیب یزدانپناه

طلوع آفتاب فردا: 05:26اذان مغرب: 19:49  اذان صبح فردا: 03:48 نیمه شب شرعی:23:39 غروب آفتاب:19:29  اذان ظهر: 12:28


