
رییس بنیاد کودک مشهد در گفت و گو با صبح امروز 

تحصیل 
حق هر کودک است

رییس بنیاد کودک مشهد گفت:بنیاد کودک به کودکان 
مستعد که به هر دلیلی  امکان ادامه تحصیل ندارند بورسیه 
تحصیلی می دهد.فاطمه صورتش را بین دو دست ظریفش 
پنهان کرده تا دیگر شاهد کتک خوردن مادرش که  با پدرش 
قلب  از  غافل  دخترک  پدر  اما  نباشد  است  جنگ  حال  در 
کوچک پرنده اش  تنها به فکر غارت همان اندک پولی  که 

همسرش برای خرید لوازم التحریر و تحصیل...

سرنوشت صعودکنندگان به لیگ برتر در ادوار مختلف 

از پیام و سیاه جامگاِن 
ناکام تا پدیده موفق!

سفیر جمهوری اسالمی پاکستان در ایران: 

ظرفیت های اقتصادی خوبی 
در خراسان رضوی وجود دارد 

در نشست مردمی عضو شورای شهر 
با ساکنان منطقه توس مطرح شد؛

بهسازی و آسفالت توس 63 

نفیس ترین نسخه نهج البالغه 
در موزه قرآن حرم رضوی 

رونمایی شد

گفت و گوی ویژه 4

گزارش ویژه 7
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در این شماره می خوانیم

تسویه حساب 
با شیخ الوزراء

کارتخوان  وجود  درباره  ادعا هایی  طرح   
بحث  و  نفت  وزیر  زنگنه  نامدار  بیژن  دفتر  در 
تحت  وزارتخانه  آیا  که  موضوع  این  پیرامون 
جنگی  آرایش  کنونی  وضعیت  در  او  مدیریت 
گرفته است یا نه از بحث های داغ این روزهاست 
که باعث شده تا زنگنه زیر سنگین ترین فشارها 
قراربگیرد. مجلس  نمایندگان  برخی  سوی  از 

نجف آباد  نماینده  ابوترابی  ابوالفضل  شنبه  روز 
 3 امنیتی  ماموران  شد  مدعی  مجلس  در 
در  میلیاردی  ده  مالی  گردش  با  کارت خوان 

دفتر وزیر نفت پیدا کردند. او مدعی شده که 
یکی از این کارت خوان ها به نام آبدارچی 
ابوترابی  گفته  به  است.  زنگنه  دفتر 
کشف  بر  عالوه  امنیتی  "ماموران 
را  دالر  و  طال  مقادیری  کارت خوان، 

کشف  وزیر  آقای  دفتر  در  نیز 
کرده اند، که این مسئله موجب 
بین  بحث هایی  و  اختالفات 

در  اطالعات  وزیر  و  زنگنه 
است؛  شده  دولت  هیات 
کرده  عنوان  نفت  وزیر 

این  در  من  که 
زمینه با وزارت 
ت  عا طال ا
ی  ر همکا
نخواهم کرد."

پیشتر این ادعا از سوی هدایت الله خادمی 
نماینده ایذه مطرح شده بود. به ادعای خادمی 
مراجعه  از  پول  دریافت  برای  کارتخوان ها  این 
راه  زودتر  کارشان  تا  بوده  دفتر  به  کنندگان 
بیافتد. ادعایی بسیار عجیب که از سوی وزارت 
وزارت  شد.  تکذیب  جمهور  رئیس  دفتر  و  نفت 
نفت تاکید کرد که این ادعا را از طریق مراجع 
رابطه  همین  در  کرد.  خواهد  پیگیری  قضایی 
نیز  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس  واعظی  محمود 
این ادعا را رد و بر "پاکدستی" زنگنه تاکید کرد. 
تائید  اطالعت؛  وزارت  اطالعیه     

ماجرای کارتخوان و رد چند ادعای دیگر
وزارت  یکشنبه  روز  وجود  این  با 
دفتر  در  کارتخوان  کشف  اطالعات 
کرد.  تائید  را  نفت  وزیر 
براساس این اطالعیه 
پوز  از  "استفاده 
دفتر  در  کارتخوان 
از  نفت  وزیر 
یک  سوی 
کارمند اداری 
بوده  دفتر  آن 
موضوع  این  که 
اقتصادی  معاونت  سوی  از 
و  پیگیری  اطالعات  وزارت 

با کارمند خاطی...
در صفحه 2 بخوانید

تالش هدفمند چند نماینده مجلس برای حذف وزیر نفت

سرپرست دادسرای امور جنایی:

نجفی به قتل همسرش اعتراف کرد
در صفحه 8 بخوانید

در صفحه  6  بخوانید

 طرح مرمت و احیا  یک بازار  تاریخی مشهد 
به شورای فنی میراث فرهنگی استان می رود 

بازار فرش رفو می شود

در صفحه 5 بخوانید

شفیعی کدکنی:

میراث موسیقایی شجریان
چهار شنبه 8  خرداد  1398 /0 23 رمضان 1440 / سال سوم   برابر میراث تمام خوانندگان ما است

شماره 467 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 
عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 
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512/1 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  کاشمر

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

برابررای شماره 139760306012003661 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد قاسمی فرزند جانعلی بشماره شناسنامه 14950 
صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 151/50 مترمربع از پالک 2477 فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر 
به آدرس بلوار جانبازان 23 خریداری از مالک رسمی آقای سید علی سیادتی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/2/24، نوبت دوم: 98/3/8
رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده

511/4 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره 139760306271003250 و رای اصالحی 139860306271000497  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نازگل 
بخشی بهلولی فرزند درویش بشماره شناسنامه 3 صادره از  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 133/10 مترمربع قسمتی از پالک 1 فرعی 
از  66 اصلی بخش 9 واقع در رسالت 72 سلمان فارسی 2 پالک 255 خریداری از مالک آقای غالمرضا اورعی عربدخت محرزگردیده است لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهد شد. 1543 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/24، نوبت دوم: 98/3/8
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

511/2 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره 139760306271004359 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رضا پور عباس فرزند محمد بشماره شناسنامه 
13369 صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 339/40 مترمربع قسمتی از پالک 176 اصلی بخش 9 واقع در بد از روستای 
کنه بیست- روستای قاسم آباد جنب مسجد حضرت قاسم اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه آستان قدس رضوی محرزگردیده است 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1519 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/24، نوبت دوم: 98/3/8
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

511/5 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره 139760306271003252 رای اصالحی 139860306271000496 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کنیز احمدی 
مقدم  فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 2 صادره از درمیان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 97/69 مترمربع قسمتی از پالک 1 فرعی از 66 
اصلی بخش 9 مشهد واقع در خیابان رسالت 72 ده متری عطار 5 متری 15 خرداد پالک 16 خریداری از غالمرضا اورعی عربدخت محرزگردیده 
است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1541 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/24، نوبت دوم: 98/3/8
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

511/3 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره 1397/60306271004334 مورخ 1397/12/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید غالمرضا رفائی سادات فرزند 
میرزا محمد بشماره شناسنامه 189 صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتی از پالک 54 فرعی از 
14 اصلی بخش 9 مشهد واقع در علیمردانی 43 شهید رحیمی 8 خشنودی 4 پالک 18 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه عبداله- 
میرزای ناظر رضوی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 
ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1517تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/24، نوبت دوم: 98/3/8
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

511/6 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره 139760306271003974 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد خوش گفتار ماهر فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 51552 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100 مترمربع قسمتی از پالک 2 فرعی از 61 اصلی بخش 9 واقع 
در بلوار طبرسی شمالی بین 24 و 26 پالک 574 خریداری از مالک رسمی آقای علی مختاری امیر محمدی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد. 1539 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/24، نوبت دوم: 98/3/8
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 طرح ادعا هایی درباره وجود کارتخوان در دفتر بیژن 
که  موضوع  این  پیرامون  بحث  و  نفت  وزیر  زنگنه  نامدار 
آرایش  کنونی  در وضعیت  او  مدیریت  وزارتخانه تحت  آیا 
جنگی گرفته است یا نه از بحث های داغ این روزهاست 
که باعث شده تا زنگنه زیر سنگین ترین فشارها از سوی 
ابوالفضل  قراربگیرد.روز شنبه  نمایندگان مجلس  برخی 
ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس مدعی شد ماموران 
در  میلیاردی  ده  مالی  گردش  با  کارت خوان   3 امنیتی 
دفتر وزیر نفت پیدا کردند. او مدعی شده که یکی از این 
کارت خوان ها به نام آبدارچی دفتر زنگنه است. به گفته 
کارت خوان،  کشف  بر  عالوه  امنیتی  "ماموران  ابوترابی 
کشف  وزیر  آقای  دفتر  در  نیز  را  دالر  و  طال  مقادیری 
بحث هایی  و  اختالفات  موجب  مسئله  این  که  کرده اند، 
در هیات دولت شده است؛  اطالعات  وزیر  و  زنگنه  بین 
وزارت  با  زمینه  این  در  من  که  کرده  عنوان  نفت  وزیر 

اطالعات همکاری نخواهم کرد."
پیشتر این ادعا از سوی هدایت الله خادمی نماینده 
ایذه مطرح شده بود. به ادعای خادمی این کارتخوان ها 
تا  بوده  دفتر  به  کنندگان  مراجعه  از  پول  دریافت  برای 
از  که  عجیب  بسیار  ادعایی  بیافتد.  راه  زودتر  کارشان 
شد.  تکذیب  جمهور  رئیس  دفتر  و  نفت  وزارت  سوی 
مراجع  طریق  از  را  ادعا  این  که  کرد  تاکید  نفت  وزارت 
محمود  رابطه  همین  در  کرد.  خواهد  پیگیری  قضایی 
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نیز این ادعا را رد و بر 

"پاکدستی" زنگنه تاکید کرد. 
   اطالعیه وزارت اطالعت؛ تائید ماجرای کارتخوان و رد 

چند ادعای دیگر
کشف  اطالعات  وزارت  یکشنبه  روز  وجود  این  با 
این  براساس  کرد.  تائید  را  نفت  وزیر  دفتر  در  کارتخوان 
اطالعیه "استفاده از پوز کارتخوان در دفتر وزیر نفت از 
موضوع  این  که  بوده  دفتر  آن  اداری  کارمند  یک  سوی 
از سوی معاونت اقتصادی وزارت اطالعات پیگیری و با 
متعاقبا  گرفت.  صورت  مقتضی  برخورد  خاطی  کارمند 
به دستور وزیر نفت، کارمند )قراردادی( یاد شده، درآن 

زمان از ادامه خدمت معلق شد."
وزارت اطالعات با اشاره به این که گردش 10 میلیارد 
تومانی پوز های یاد شده صحت ندارد، افزود: "همچنین 
کارتخوان ها  در  شده  ثبت  تراکنش های  و  گردش  میزان 
در  احتمالی  جرم  و  تخلف  اثبات  و  وجود  بر  دلیل  صرفا 
بررسی های  مضافا  نیست.  ثبتی  تراکنش های  تمامی 
تکمیلی پیرامون تراکنش های موجود در دستور کار قرار 

دارد."
وزارت اطالعات ضمن تکذیب ادعای کشف مقادیری 
کرد:  تصریح  نفت،  وزیر  دفتر  یا  و  نامبرده  از  ارز  و  طال 
»ادعای بروز بحث و اختالف بین وزیران نفت و اطالعات 
می باشد،  واقع  خالف  و  کذب  کامال  قضیه  این  پیرامون 
وزارت  در  مفاسد  با  مقابله  اقدامات  سایر  در  اینکه  کما 
نفت، وزیر نفت حمایت و پشتیبانی از اقدامات ضد فساد 

وزارت اطالعات داشته اند.«
دیگر  و  رسانه ها  از  اطالعات  وزارت  عمومی  روابط 
انتشار  و  ذکر  از  قبل  کرد  درخواست  تریبون  صاحبان 
اخبار و مطالب مرتبط با اقدامات وزارت متبوع، موارد را 
با این مرکز مطرح و پس از راستی آزمایی و اطمینان از 

صحت، اقدام به انتشار کنند.
   جدال بر سر "آرایش جنگی" در وزارت نفت 

و  ابوترابی  یعنی  نماینده  دو  که  موضوعی  دومین 
خادمی علیه زنگنه مطرح کرده اند، این است که وزارت 
باره گفت:  این  در  ابوترابی  ندارد.  "آرایش جنگی"  نفت 
را  سیستم  تمام  تحریم  شرایط  در  امروزه  زنگنه  »آقای 
قوا  بهانه می آورد، می گوید سران  روز  هر  و  کرده  معطل 
باید به من اختیارات بدهند تا دیوان محاسبات وسازمان 

بازرسی گریبانگیر من نشوند.«
در کشور  پاالیشگاه  زنگنه مخالف ساخت  او  به گفته 
این  گفته  به  ندارد.  اقتصادی  توجیه  می گوید  و  است 
نماینده دیدگاه زنگنه کامال در برابر دیدگاه رهبر انقالب 
قرار دارد که معتقدند " ما باید نفت را در داخل فرآوری 

کنیم و نفت خام نفروشیم."
شده  مطرح  نیز  خادمی  سوی  از  انتقاد  این  مشابه 

بیان  با  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  این  است. 
و  آمده اند  نفت  وزارت  به  که  نیرو هایی  متاسفانه  اینکه 
را  نفت  اصال  می کنند  فعالیت  معاونت  پست های  در 
گفت:  بزنند  دور  را  تحریم ها  بخواهند  که  نمی شناسند 
آرایش جنگی  باید  نفت  وزارت  ذیل  تا  اکنون صدر  »هم 

داشته باشد که ما چنین چیزی را نمی بینیم.«
که  است  کرده  اعالم  نفت  "وزارت  خادمی  گفته  به 
آرایش جنگی با توجه به وضعیت فعلی گرفته است، اما 
این موضوع زمانی محقق می شود که بتواند در طول روز 
الیحه  در  که  کرده  صادر  نفت  بشکه  میلیون  نیم  و  یک 
کشور  برای  را  آن  درآمد  و  است  شده  دیده  هم  بودجه 

ذخیره کند."
و  مختلف  اقدامات  از  استفاده  با  »باید  گفت:  او 
دوستان  غرب  تحریم های  برابر  در  قوی تر  دیپلماسی 
شرقی خود را حفظ می کردیم، ولی در شرایط تحریم های 
برای ما کارآمد باشد  اینکه تحریم های فعلی  برای  فعلی 

دوستان شرقی را هم از خود رانده ایم.«
که  نیرو هایی  »متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  خادمی 
فعالیت  معاونت  پست های  در  و  آمده اند  نفت  وزارت  به 
می کنند اصال نفت را نمی شناسند که بخواهند تحریم ها 
را دور بزنند، زیرا اصال در نفت نبودند و هیچنیروی نفتی 
آن  مانند  و  نمی کنیم  وزرا مشاهده  و  معاونین  بین  در  را 
است که من را به یک اتاق عمل جراحی برده و بگویند 
جراحی مغز انجام بده که البته نتایج آن مشخص است.«
در واکنش به این انتقادات وزارت نفت جوابیه صادر 
کرد. در این جوابیه آمده است "صنعت نفت ایران بیش 
قرار  عیار  تمام  جنگ  یک  شرایط  در  است  سال  یک  از 

انفجار و صفیر گلوله شنیده  تنها در آن صدای  دارد که 
نمی شود."

این وزارت خانه تاکید کرد که در جنگی تمام عیار قرار 
دارد و به همین دلیل "یکی از مهم ترین مسائل، ضرورت 
حفظ اسرار چگونگی مقابله با این نبرد است. "به گفته 
این وزارتخانه از طرف عده ای در داخل و خارج "تدارکات 
پررنگی برای »تحریک کردن« وزارت نفت به افشای اسرار 

نبرد دیده شده است."
کردن  ناراضی  درباره  خادمی  ادعا های  نفت  وزارت 
نیز  پیشتر  است.  کرد  رد  را  ایران  نفت  سنتی  مشتریان 
"چرا  بود  گفته  که  ضرغامی  توئیت  به  پاسخ  در  زنگنه 
کرد:  اعالم   " نمی گیرد؟  جنگی  آرایش  نفت  وزارت 
آرایش  تنها  نه  که  است  سال  یک  حدود  نفت  »وزارت 
تجاوزگر  با یک  درگیر جنگی خشن  بلکه  گرفته،  جنگی 

بی رحم و بی منطق شده است.«
به گفته زنگنه وزارت نفت " نه می تواند از دستاورد های 
خود به علن سخن بگوید و نه می تواند، روش ها و حتی 
کلیات عملیات خود را حتی برای خواص تشریح کند." 
مدیران  از  خادمی  الله  هدایت  که  است  ذکر  به  الزم 
بعد  به   92 سال  از  که  بوده  پیشین  دولت های  در  نفتی 
و  برخورد  اختالف  به  نفت  وزیر  زنگنه  بیژن  با  به دالیلی 
حاال  یافت  راه  مجلس  به  امید  لیست  با  اینکه  وجود  با 
سنگین ترین  و  شده  همراه  پایداری  عضو  نمایندگان  با 
حمالت را علیه وزیر نفت مدیریت می کند. حمالت چند 
نماینده به زنگنه و وزارت نفت از سوی برخی رسانه های 
اصولگرا نیز حمایت می شود. این رسانه ها در حوزه های 
حاشیه  نفت  وزارت  برای  اخبار  برخی  انتشار  با  دیگر 

سازی کردند. در همین راستا چندی پیش انتشار خبری 
تسنیم  خبرگزاری  سوی  از  بنزین  قیمت  افزایش  درباره 
کشور را در وضعیت بحرانی قرار داد و صف های طویل 
و  نفت  وزارت  مدیران  از  خبر  منبع  کرد.  ایجاد  را  بنزین 
ماجرا  آن  در  بود،  فارس  خبرگزاری  پیشین  خبرنگاران 
وزیر نفت خبر افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد، مدیر 
مذکور نیز بازداشت شد. در این بین هفته هاست که این 
را مطرح می کنند  زنگنه  استعفای  زمزمه های  رسانه ها 

که تائید نشده است.
   ریشه دشمنی خادمی با وزیر نفت 

»هدایت الله خادمی« نماینده ایذه و باغملک تاکنون 
چندین بار مسائل انتقادی را در خصوص اقدامات »بیژن 
نامدار زنگنه« در وزارت نفت مطرح کرده است.  او پاییز 
انتقال نماینده های  از وزارت نفت به خاطر  سال گذشته 
توئیتی  در  و  کرد  انتقاد  وزارتخانه  این  به  مجلس  کنونی 
از نمایند های  باز تعدادی  نوشت: »در چند ماه گذشته، 
حقوق  و  شده اند  منتقل  نفت  وزارت  به  ادوار،  نه  فعلی، 
آن ها 300 تا 500 درصد افزایش یافته در حالی که موکالن 
بیکار و افسرده و دانشجویان نفت رها شده)اند(؛ امیدوارم 

هیات رئیسه که قبال انکار کرده بودند، اقدامی کنند.«
این اظهار نظر خادمی که جزو منتقدان جدی دولت 
و وزارت نفت در مجلس است زمینه یک افشاگری علیه 
او را فراهم کرد؛ چراکه بالفاصله پس از توئیت او وزارت 
نفت در اطالعیه ای جزئیاتی از میزان حقوق دریافتی این 
نماینده مجلس و همچنین استفاده او از خانه سازمانی 
290 متری را بیان کرد. وزارت نفت در اطالعیه ای اعالم 
کرد: »از آغاز تشکیل دولت یازدهم در نیمه سال 1392 
نمایندگان  شامل  نمایندگان  از  نفر  هشت  فقط  تاکنون 
ادوار به این وزارتخانه انتقال یافته اند که 6 نفر از ایشان 

اکنون به عنوان نماینده مردم در مجلس حضور دارند.«
رقم  »باالترین  بود:  آمده  نفت  وزارت  اطالعیه  در 
نفت  کارمند  که  نمایندگانی  به  ناخالص  پرداختی 
»هدایت الله  آقای  جناب  به  مربوط  می شوند،  محسوب 
دریافتی  رقم  آخرین  که  است  مدعی  نماینده  خادمی« 
بوده  ماه  در  تومان  میلیون   27 بر  بالغ  ایشان  ناخالص 
باالترین حقوق  آقای خادمی خود  اینکه  با وجود  است. 
را میان نمایندگان محترم مجلس دریافت کرده حتی در 
مورد خود ایشان نیز ذکر ارقام 300 تا 500 درصد اضافه 
دریافت حقوق، اغراق آمیز است چه رسد به دیگر افراد.«

کرده  عنوان  همچنین  خود  اطالعیه  در  نفت  وزارت 
بود: »ایشان )خادمی( از یکم مهرماه سال1387 از یک 
واحد مسکونی متعلق به شرکت نفت در برج "آ اس پ" 
به عنوان خانه سازمانی  مترمربع  به وسعت 290  تهران 
نفت،  وزارت  اصرار  و  فشار  از  پس  که  می کرد  استفاده 
سرانجام در یکم اسفندماه 1396 این واحد سازمانی را 

پس از قریب به 10 سال تخلیه می کند.«
و  نفت  وزارت  بین  جدال  این  از  ماه  چند  گذشت  با 
خادمی، نماینده ایذه ادعای عجیبی علیه »بیژن زنگنه« 
وزیر نفت مطرح کرد و گفت که »مسئوالن دفتر زنگنه با 

کارتخوان از مراجعه کنندگان پول می گرفتند.« 
   استیضاح کلید خورد

نمایندگان  از  جمعی  زنگنه،  به  فشارها  ادامه  در 
اند.  کرده  مطرح  را  نفت  وزیر  استیضاح  طرح  مجلس 
عبارتند:  که  است  شده  تدوین  بند  هفت  در  طرح  این 
مدیریت ناکارآمد و صدمه به کشور، عدم تحققق قول ها و 
آنچه در برنامه آمده است، از دست دادن بازار گاز منطقه 
از بین بردن زیرساختهای  به منافع ملی کشور،  و لطمه 
مشترک  میادین  نمودن  رها  نفت،  وزارت  انسانی  منابع 
نفت  تولید  افزایش  تحقق  عدم  رقیب،  کشور های  برای 
قرارداد  کرسنت،  توتال،  موضوع  ارائه شده،  برنامه  طبق 

پاکستان، عمان ترکمنستان و ....«
در این طرح استیضاح همچنین تاکید شده که زنگنه 
از تیمی غیر نفتی برای اداره وزارتخانه استفاده می کند. 

   زنگنه برود زنجانی بیاید؟!
ماجرای کارتخوان و بحث "آرایش" جنگی در فضای 
مجازی با واکنش هایی روبه رو شده و کاربران به تحلیل 
باره  این  در  کاربری  اند.  پرداخته  زنگنه  به  حمالت 
نبرد  فرمانده  زنگنه،  بیژن  ایران،  نفت  »وزیر  می گوید: 
که  است. همزمان عده ای  آمریکا  علیه  ایران  استقامتی 
کر  را  فلک  گوش  آمریکا ستیزی شان  و  استقامت  شعار 
تخریبش هستند. چرا؟ چون  دنبال  به  داخل  در  کرده، 
تا  ملی  منافع  از  درکشان  کرده،  کورشان  محفل گرایی 

جایی است که جیب محافلشان پر شود.«
همزمان با فشار ها به زنگنه یک کاربر مشهور اصولگرا 
بابک  آزادی  خواستار  توئیتر  در  قلهکی"  "علی  نام  به 
توئیت  این  بزند.  دور  را  تحریم ها  بتواتند  تا  شد  زنجانی 
توئیت  این  درباره  کاربری  کرد.  پیدا  وسیعی  بازتاب 
پیدا  فشار های  »این  است:  نوشته  زنگنه  به  فشار ها  و 
در  شکاف  از  زنگنه  استیضاح  استعفا/  برای  پنهان  و 
اقتصاد سیاسی تحریم بیرون می زند. آنجا که برخی بی 
پروا مدافع بزرگترین کاسب تحریم می شوند و او را یگانه 

راه حل نجات ملت ایران جا می اندازند.«
عبدالرضا داوری از مشاوران محمود احمدی نژاد هم 
درباره ماجرای کارتخوان معتقد است: »با زنگنه مخالفم، 
اما ماجرای کارتخوان ها در دفتر وزیر نفت، هرچه باشد، 
در  برای رشوه دهی،  ندارد؛ هرگز کسی  ربطی  به رشوه 
کارتخوان کارت نمیکشد که ردی از آن در شبکه بانکی 
بماند و دو سوی دریافت و پرداخت آشکار باشند. رشوه 
آپارتمان  یا  و  یا خودرو  یا جواهر  یا سکه  یا در قالب دالر 

میگنجد.«

تالش هدفمند چند نماینده مجلس برای حذف وزیر نفت  

تسویه حساب با شیخ الوزراء
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مجلس نقش شورای رقابت در قیمت گذاری را پررنگ کرد
بیان  با  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
کرد،  پررنگ  را  رقابت  شورای  نقش  مجلس  اینکه 
شود  آزاد  ــودرو  خ واردات  که  صورتی  در  گفت: 
خودروسازان داخلی نیز ناگزیرند وارد میدان رقابت 

شوند.
سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به نامه سراج رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور به جهانگیری معاون اول 
رییس جمهور مبنی بر ضرورت ورود شورای رقابت 
براساس  گفت:  خــودرو،  قیمت گذاری  گردونه  به 
قانون شورای رقابت باید به فرآیند قیمت گذاری در 

بازار انحصاری ورود کند.
انحصاری  واردات  ممنوعیت  از  پس  خودرو  بازار     

شد
در  زاوه  و  الت  حیدریه،مه  تربیت  مردم  نماینده 
ممنوعیت  از  پس  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس 
بازار خودرو در ایران انحصاری شد  واردات خودرو، 
در نتیجه شورای رقابت باید در روند قیمت گذاری 
این کاال ورود کند. در صورتی که این شورا در قیمت 
قیمت گذاری  سمت  به  سیستم  نکند  ورود  گذاری 

Cost-plus priCing می رود.

 Cost-plus قیمت گذاری  در  کرد:  اظهار  وی 
تولیدی  محصول  شده  تمام  قیمت  خودروسازان، 
نهایی  قیمت  عنوان  به  مشخصی  سود  با  همراه  را 

اعالم می کنند.
تمام  قیمت  به  قیمت گذاری  در  رقابت  شورای 
شده اعالمی از سوی خودروسازان توجهی نمی کند

شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
شورای  گــذاری  قیمت  نحوه  به  اشــاره  با  اسالمی 
قیمت  شورا  این  نخست  وهله  در  گفت:   رقابت، 
تمام  قیمت  به  و  کرده  مشخص  را  کاال  یک  واقعی 
شده اعالمی از سوی خودروسازان توجهی نمی کند 

هزینه های  ــازان  ــودروس خ اســت  ممکن  چــراکــه 
باالسری زیادی داشته باشند یا نحوه تامین قطعات 
نتیجه  در  کند  ایجاد  مــازاد  هزینه های  آنها  برای 
قیمت تمام شده خودرو بیش از میزان واقعی شود.

نیروی  و  سربار  هزینه های  تاوان  نباید  مردم     
انسانی مازاد خودروسازی را بپردازند

اینکه  بیان  با  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
مردم نباید تاوان هزینه های سربار و نیروی انسانی 
مازاد خودروسازی را بپردازند، خاطرنشان کرد: باید 
باشد  داشته  وجود  دقیقی  کنترل  خودرو  قیمت  بر 
به قیمت  با اصالح سیستم داخلی  تا خودروسازان 

نزدیک  رقابت  شورای  سوی  از  شده  تعیین  واقعی 
شوند.

   آزاد شدن واردات خودرو خودروسازان را ناگزیر به 
رقابت می کند

شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
غیرانحصاری  بازارهای  در  اینکه  بیان  با  اسالمی 
رقابت وجود دارد، ادامه داد: در صورتی که واردات 
به  ناگزیر  نیز  آزاد شود خودروسازان داخلی  خودرو 
وارد میدان رقابت شوند در این شرایط نیازی به ورود 

شورای رقابت نیست.
قانون  مــواد  از  یکی  در  کــرد:  تصریح  باستانی 
ساماندهی صنعت خودرو مجلس مقرر کرد؛ شورای 

رقابت به بازارهای انحصاری ورود کند.
شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
ورود  مذکور  ماده  از  مجلس  تفسیر  گفت:  اسالمی 
این  به  است  قیمت گذاری  فرآیند  به  رقابت  شورای 
تولید و سود  معنا که خودروسازان قیمت خودروی 
خود را اعالم می کنند اما رقم نهایی توسط شورای 
تعیین می شود. مجلس نقش شورای رقابت  رقابت 
را پررنگ کرد در صورتی که نیاز به تفسیر باشد در 

مجلس این الحاقیه را تفسیر می کنیم.

می  پیشنهاد  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
روابط  توسعه  برای  ریزی  برنامه  هدف  با  کنیم 
اقتصادی، کارگروهی مشترک بین خراسان رضوی و 
ایالت سند پاکستان تشکیل و نخستین جلسه آن در 

مشهد برگزار شود.
استانداری  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
خراسان رضوی، علی رضا رزم حسینی در دیدار رفعت 
ایران  پاکستان در  مسعود، سفیر جمهوری اسالمی 
کرد:  اظهار  شد،  برگزار  استاندار  دفتر  محل  در  که 
خراسان  میان  اقتصادی  روابط  سطح  ارتقای  برای 
داریم  آمادگی  پاکستان  استان های کشور  و  رضوی 
و بسترهای مورد نیاز هم برای سرمایه گذاری فعاالن 
اقتصادی پاکستانی در مشهد و استان فراهم است. 

   خراسان رضوی ظرفیت های بسیار خوبی دارد
وی افزود: خراسان رضوی و مشهد ظرفیت های 
صنعت،  سالمت،  گردشگری  حوزه  در  خوبی  بسیار 
در  ها  آن  از  توان  که می  دارند  و خدمات  کشاورزی 
راستای توسعه همکاری های اقتصادی بین ایران و 

پاکستان استفاده کرد.

حوزه  در  مشهد  اینکه  بیان  با  حسینی  رزم 
های  زیرساخت  و  امکانات  از  سالمت  گردشگری 
حوزه  در  داد:  ادامه  است،  برخوردار  خوبی  بسیار 

برای  مشخصی  پیشنهادهای  زیارت  و  گردشگری 
صورت  در  که  است  شده  تعریف  گذاری  سرمایه 
آمادگی طرف های پاکستانی، می توان در کارگروه 

مشترک درباره آن ها به جمع بندی رسید. 
سفیر جمهوری اسالمی پاکستان در ایران هم در 
این دیدار، با ابراز خرسندی از سفر دو روزه به مشهد 
اقتصادی  و  گردشگری  مناطق  برخی  از  بازدید  و 
خراسان رضوی گفت: ظرفیت های اقتصادی بسیار 
منظور  به  باید  که  دارد  وجود  استان  این  در  خوبی 
های  نامه  تفاهم  قالب  در  اقتصادی  روابط  توسعه 

مشترک مورد استفاده قرار گیرد.
خانم رفعت مسعود افزود: ما می خواهیم ضمن 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  تجارب  از  استفاده 
بهداشت،  و  سالمت  حوزه  های  زیرساخت  ایجاد 
پاکستان  و  ایران  کشور  دو  بین  اقتصادی  روابط 
مهم  این  تحقق  راهکار  دنبال  به  و  کند  پیدا  توسعه 

هستیم. 
خراسان  استاندار  از  همچنین  مسعود  خانم 
رضوی بابت میزبانی شایسته از نخست وزیر پاکستان 
در سفر اخیر وی به مشهد تقدیر کرد و گفت: آقای 
عمران خان برای سفر مجدد به مشهد مشتاق است و 

قطعا در فرصت های آینده انجام خواهد شد.

سفیر جمهوری اسالمی پاکستان در ایران: 

ظرفیت های اقتصادی خوبی در خراسان رضوی وجود دارد 
خبر

ایجاد کارت طالیی برای معین های اقتصادی 
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  نهاد مردمی ستاد  دبیر 
خراسان رضوی گفت: یکی از کارهایی که ضرورت دارد 
انجام شود این است که کارت طالیی برای معین ها ایجاد 
شود تا در کوتاه ترین زمان بتوانند در استان کار خود را 

انجام دهند.
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  جلسه  در  لبافی،  علی اکبر 
ضرورت  خصوص  در  استاندار  دفتر  محل  در  مقاومتی 
تشکیل  نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 
اظهار کرد: این مدل توسط استاندار اعالم شده و قبال 
در استان کرمان اجرایی شده است. ضرورت شکل گیری 
نهاد، به کارگیری بخش غیردولتی، تفویض اختیار، حذف 

بروکراسی های اداری و همراه کردن آحاد جامعه است.
وی افزود: این نهاد زیرساخت هایی دارد که در حال 
تکمیل است. این نهاد با حضور ارکان حاکمیت استان 
استان  بازرگانی  اتاق  دو  شماره  ساختمان  محل  در 
اعتمادسازی  مدل  این  در  است.  شده  افتتاح  خراسان 
و تسهیل گری رکن اصلی این مجموعه است که شاکله 
اصلی این نهاد معین های اقتصادی هستند. در این مدل 

دولت و قوای سه گانه نقش اصلی را ایفا می کنند.
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  نهاد مردمی ستاد  دبیر 
کار  این  برای  گام  شش  کرد:  بیان  رضوی  خراسان 
به مورد  از گام ها مورد  پیش بینی شده و وظایف هریک 
و  شد  برگزار  معین ها  با  جلسه   9 است.  شده  مشخص 
آخرین وضعیت معین ها به این شکل است که 10 درصد از 
معین ها هنوز تردید دارند و کار را آغاز نکرده اند، 65 درصد 
در گام اول، 15 درصد گام دوم و 10 درصدد در گام سوم به 
بعد حضور دارند.لبافی خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی 
که ضرورت دارد این است که کارت طالیی برای معین ها 
ایجاد شود تا در کوتاه ترین زمان بتوانند در استان کار خود 
را انجام دهند. نکته دوم در خصوص ماده 37 قانون تامین 
اجتماعی است که برداشت های سلیقه ای زیادی در آن 
وجود دراد که اگر حذف شود، می تواند 8 هزار میلیارد 
تومان واحد در تملک بانک ها را رهاسازی می کند. نکته 

آخر تفویض اختیار بانک ها است. 
   تقدیر وزیر کشور از اطالع رسانی به هنگام موضوعات 

اقتصادی توسط رسانه ها
از رسانه ها بابت اطالع رسانی به هنگام  وزیر کشور 
مناطق  در  ها  دستگاه  رسانی  خدمات  به  مربوط  اخبار 
گزارش  کرد.به  تقدیر  اقتصادی  موضوعات  و  زده  سیل 
رضوی،  خراسان  استانداری  عمومی  روابط  کل  اداره 
فرماندهی  ستاد  جلسه  در  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
اقتصاد مقاومتی استان که در محل دفتر استاندار برگزار 
شد، به رسالت مهم رسانه ها در حوزه اطالع رسانی اشاره 
کرد و گفت: خوشخبتانه اصحاب رسانه همکاری بسیار 
خوبی با وزارت کشور در ارتباط با سیل اخیر و هماهنگی 

موضوعات اقتصادی داشته اند که قابل تقدیر است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15:10 ساعت:  چهارشنبه ها 

برنامه پروازی هواپیمایی اسمان نیمسال اول 1398
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حوادث

واژگونی پيكان در مسير فاروج به قوچان
قوچان  شهرستان  احمر  هالل  جمعیت  رئیس   
از مصدومیت ۴ نفر در حادثه واژگونی خودرو پیکان 

در محور فاروج به قوچان خبر داد.
در  ایلنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  فکوری  سعید 
به  فاروج  محور  در  حادثه  این  داشت:  اظهار  قوچان 
قوچان کیلومتر ۱۴ اتفاق افتاد که ۴ مصدوم داشت .

 ۲۰:۲۵ ساعت   در  کرد:  اضافه  همچنین  وی 
شهید  پایگاه  امدادی  عوامل  گذشته،  شب  دقیقه 
بابا محمد رستمی با خودروی آمبوالنس و به حادثه 
اعزام شدند که پس از انجام اقدامات درمانی، چهار 
عوامل  و  پایگاه  عوامل  توسط  حادثه  این  مصدوم 
)ع(  جعفر  بن  موسی  بیمارستان  به   ۱۱۵ اورژانس 

قوچان جهت مداوای بیشتر انتقال داده شدند.

توقيف 3تن مرغ منجمد
کامیونت  توقیف  از  گناباد  انتظامی  فرمانده 

3 تن مرغ منجمد قاچاق خبر داد. حامل بیش از 

سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به   
مبارزه  دایره  ماموران  گفت:  قربانی  قربانعلی 
کنترل  حین  فرماندهی  این  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
این  مواصالتی  محورهای  در  عبوری  خودروهای 
بار  حامل  کامیونت  دستگاه  یک  به  شهرستان 
بررسی  به منظور  را  خودرو  این  و  مشکوک  بستنی 

بیشتر متوقف کردند.

از  پس  ماموران  افزود:  گناباد  انتظامی  فرمانده 
این  از  بازرسی  در  و  انتظامی  مقر  به  خودرو  هدایت 
منجمد  مرغ  کیلوگرم   3۵۰ و  تن   3 مقدار  کامیونت 

فاقد مجوز بهداشتی و حمل را کشف کردند.
دستگیر  متهم  یک  راستا  این  در  داد:  ادامه  وی 
مراحل  سیر  برای  مقدماتی  پرونده  تشکیل  با  و 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

12هزارليتر سوخت جلوگيری از قاچاق 
گفت:  رضوي  خراسان  استان  مرزباني  فرمانده 
تایباد  یک  درجه  مرزبانی  و  مرزی  هنگ  مرزبانان 
قاچاق  سوخت  لیتر  هزار   ۱2 از  بیش  خروج  از 

کردند. جلوگیری 
رساني  اطالع  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
سردار  رضوي،  خراسان  استان  مرزباني  فرماندهي 
خراسان  استان  مرزباني  فرمانده  نثار"  "جان 
هدف   با  داشت:  بیان  خصوص  این  در  رضوي 
برخورد با قاچاقچیان سوخت و جلوگیري از خروج 
در  فرماندهي  این  مرزبانان  کشور،  از  ملي  سرمایه 
به  موفق  تایباد  یک  درجه  مرزبانی  و  مرزي  هنگ 

کشف مقادیري سوخت قاچاق شدند.
افزود:  خبر  این  تکمیل  در  "جان نثار"  سردار 
بازرسی  و  ایست  طی  رضوي  خراسان  مرزبانان 
هزار   ۱2 از  بیش  شدند  موفق  ترانزیتی،  خودروهای 
 ۲7۵ و  میلیون   682 ارزش  به  قاچاق  سوخت  لیتر 

هزار ریال را در هفته گذشته کشف نمایند.

تجسس  به  اشاره  با  "جان نثار"  سردار 
مرزی  های  بازرسی  و  ایست  در  مرزبانان  دقیق 
پست  در  فرماندهي  این  مرزبانان  داشت:  اظهار 
شدند  موفق  تایباد  هنگ  مرزي  مراقبت  و  کنترل 
۱2 هزار و  آنها  از  و  قاچاقچیان سوخت را شناسایي 
ضمن  و  نمایند  کشف  را  قاچاق  سوخت  لیتر   4۰۵

تشکیل پرونده راهی مراجع مربوطه کنند.
با  پایان  در  استان  مرزباني  مقام  ترین  عالی 
مختلف  نقاط  در  خود  همرزمان  همه  از  قدرداني 
قانونی  غیر  طور  به  کسی  هیچ  شد:  یادآور  مرزي 
به  را  کشورمان  ملي  هاي  سرمایه  کردن  خارج  حق 
آن سوی مرزها ندارد و مرزبانان سرزمین خورشید 
داشته  دست  سوخت  قاچاق  کار  در  که  کسانی  با 

باشند به شدت برخورد خواهند کرد. 

دستگيری زن جيب بر مشهدی
انتظامی مشهد گفت: زن جوانی که در  فرمانده 
و  بری  جیب  کالنشهر  این  شلوغ  مراکز  و  خیابانها 

کیف زنی می کرد دستگیر شد.
گفت  در  شنبه  سه  روز  آقابیگی  اکبر  سرهنگ 
گزارش  دریافت  پی  در  افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و 
اماکن  در  بانوان  از  بری  جیب  و  سرقت  فقره  چند 
تجاری و شلوغ شهر مشهد موضوع در دستور کار 

قرار گرفت.
تجسس  دایره  های  تیم  داشت:  اظهار  وی 
متهم  ضربتی  عملیات  در  مشهد  بانوان  کالنتری 

بعد  دقایقی  که  دادند  قرار  نظر  تحت  و  شناسایی  را 
از سرقت کیف دستی های سه زن دستگیر شد.

از  بازرسی  در  گفت:  مشهد  انتظامی  فرمانده 
گوشی  دستگاه  سه  ساله   28 متهم  همراه  وسایل 
نقد،  وجه  ریال  میلیون   2 حدود  همراه،  تلفن 
سرقتی  مدارک  دیگر  و  کارت  سیم  عدد  هشت 

کشف شد.

 واژگونی خودرو جان يك نفر را گرفت
و  نشانی  آتش  سازمان  عمومی  روابط  مسئول 
واژگونی  امروز  صبح  گفت:  سبزوار  ایمنی  خدمات 
یک دستگاه خودروی سواری پژو در جاده سبزوار - 

نیشابور بک کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت.
گو  و  گفت  در  شنبه  سه  روز  همتی  محمد 
سانحه  این  وقوع  پی  در  افزود:  ایرنا  خبرنگار  با 
نیشابور   - سبزوار  جاده   3۰ کیلومتر  در  رانندگی 
در  نشانی  آتش  شش  و  حریق  و  نجات  خودروی  دو 

محل حاضر شدند. 
بر  خودور  سرنشینان  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
سه  و  باخت  جان  صحنه  سر  جراحت  شدت  اثر 
رها  از  پس  اند  شده  مجروح  که  دیگر  سرنشین 
قوچان  بهشتی  شهید  امداد  بیمارستان  به  سازی 

یافتند. انتقال 
با  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  ایستگاه  پنج 
در  سبزوار  است.  فعال  سبزوار  در  نشان  آتش   ۱۱۰

23۰ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد. فاصله 

بهزیستی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو   
رویکرد  تغییر  به  توجه  با  گفت:  توانبخشی  و 
ایران،  و  در جهان  به غیرواگیر  واگیر  از  بیماری ها 
در  فیزیوتراپی  و  بخشی  توان  خدمات  است  الزم 
بهداشت  وزارت  توجه  مورد  پیش  از  بیش  کشور 

قرار گیرد. 
علی  محمد  پزشک،  ایران  خبرنگار  گزارش  به 
بندپی در نشست خبری سومین کنگره  محسنی 
انجمن  سالیانه  کنگره  سی امین  و  المللی  بین 
فقط  ما  میلیونی   80 کشور  در  افزود:  فیزیوتراپی 
فعال  تخت   80 با  بخشی  توان  بیمارستان  یک 
است. وزارت بهداشت مقصر اصلی خروج نخبگان 

فیزیوتراپی از کشور است. 
 وی بیان کرد: نظام درمان محور باید به نظام 

سالمت محور تغییر رویکرد بدهد. 
اختالالت  شیوع  درباره  بندپی  محسنی   
عضالنی اسکلتی نیز اظهار کرد: کمر درد و گردن 
توجه  با  که  این اختالالت است  از شایع ترین  درد 
پیشی  شاهد  تکنولوژی،  از  افزون  روز  استفاده  به 

گرفتن شیوع گردن درد از کمر درد هستیم. 
نیز  کنگره  این  علمی  دبیر  عبداللهی،  ایرج   
و  المللی  بین  کنگره  سومین  برگزاری  درباره 
سی امین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی گفت: 
درمان های  همچون  موضوعاتی  با  امسال  کنگره 
کمر  ورزشی،  ضایعات  در  فیزیوتراپی  دستی، 
خشک  سوزن  سالمندان،  فقرات،  ستون  دردها، 

برگزار می شود. 
 وی با اشاره به دریافت 250 مقاله برای شرکت 
سخنرانی  صورت  به  مقاله   60 افزود:  کنگره،  در 

ارائه  کنگره  این  در  پوستر  قالب  در  مقاله   100 و 
خواهد شد. 

از  خارجی  سخنرانان  حضور  از  عبداللهی   
در  لبنان  و  سوریه  پاکستان،  آلمان،  کشورهای 
سخنران   ۴ کرد:  بیان  و  داد  خبر  امسال  کنگره 
امسال  کنگره  در  کشور  از  خارج  مقیم  ایرانی 

حضور خواهند داشت. 
 پرهام پارسانژاد، دبیر اجرایی این کنگره نیز در 
این نشست خبری گفت: بعد از سه دهه، کنگره 
کنگره های  قدیمی ترین  جزو  ایران  فیزیوتراپی 
علوم پزشکی به شمار می رود که هر سال بی وقفه 
 2 از  بیش  نیز  امسال  کنگره  در  می شود.  برگزار 
هزار نفر ثبت نام کردند. در کنگره امسال همچون 
تجهیزات  از  نمایشگاهی  گذشته  سال های 
برپا  شرکت   110 حضور  با  ورزشی  و  فیزیوتراپی 

می شود که نیمی از شرکت ها داخلی هستند. 
که  بهداشت  وزارت  از  انتقاد  با  ادامه  در  وی   
هنوز برای دکترای حرفه ای و تخصصی فیزیوتراپی 
جایگاهی قائل نیست، افزود: هر چه زمان بیشتر 
طول بکشد، یاس و ناامیدی جامعه فیزیوتراپی را 
این  به خروج  نهایت منجر  در  و  فرا خواهد گرفت 

افراد از کشور می شود. 
ایران  فیزیوتراپی  انجمن  مدیره  هیئت  عضو   
کار  سختی  حق  از  فیزیوتراپیست ها  کرد:  اظهار 
فیزیوتراپیست ها در معرض خطر  محروم هستند. 
از  ناشی  عضالنی  اسکلتی  مشکالت  و  اشعه 
خاصی  تدابیر  هنوز  و  هستند  بیماران  جابه جایی 
مشکل  این  برای  مربوطه  مسئوالن  سوی  از 

فیزیوتراپیست ها در نظر گرفته نشده است. 

خبر
خدمات توان بخشی نیازمند نگاه وزارت بهداشت 

به  کودک  گفت:بنیاد  مشهد  کودک  بنیاد  رییس 
کودکان مستعد که به هر دلیلی  امکان ادامه تحصیل 

ندارند بورسیه تحصیلی می دهد.
پنهان  ظریفش  دست  دو  بین  را  صورتش  فاطمه 
کرده تا دیگر شاهد کتک خوردن مادرش که  با پدرش 
از  غافل  دخترک  پدر  اما  نباشد  است  جنگ  حال  در 
قلب کوچک پرنده اش  تنها به فکر غارت همان اندک 
پولی  که همسرش برای خرید لوازم التحریر و تحصیل 
است. کرده  جور  آن  و  این  خانه  در  کار  با  دخترشان 
کمی آن طرف تر زیر همین سقف سیاه  آسمان حامد 
بودنش  ممتاز  تقدیر  لوح  مهر  هنوز  که  ساله ای    11
خشک نشده با فوت پدرش یک شبه مرد شده و باید 
بیخیال درس و مشق و حساب و کتاب شده و مشغول 
کار و کسب درآمد شود چرا که دیگر تنها مرد خانواده و 

پشتیبان خواهر خردسالش اوست.
    چه بسیارند فاطمه و حامدهایی که به خاطر نبود 
اما  بوده  برخوردار  زمینه تحصیل  در  باالیی  استعداد 
به دلیل نبود امکانات برای ادامه تحصیل باید از این 

کاروان جای بمانند.
دارند   معتاد  پدران  که  و  کسانی  فرزندان طالق    
نوعی  به  و  شده  اسیب  انواع  دچار  کافی  اندازه  به 
بین خود و دیگران شکاف عمیقی حس کرده اما اگر 
همین کودکان از طبیعی ترین حق خود یعنی تحصیل 
باز بمانند چه آسیب هایی متوجه آینده این  کودکان و 

جامعه می شود. 
      تحصیل حق کودکان است

مردم نهاد،  خیریه  مؤسسه  یک  میان  این  در 
و  فرامذهبی  غیرانتفاعی،  غیرسیاسی،  غیردولتی، 
سال  در  انسان دوستانه  کامالً  رویکردی  با  فرامرزی 
"هیچ  که  آرمان  این  به  دستیابی  هدف   1373با  
دانش آموز با استعدادی به دلیل مشکالت اقتصادی 
و اجتماعی از تحصیل و تالش باز نماند." تاسیس شد. 
 خط مشی موسسه خیریه رفاه کودک، بر اهمیت 
به تحصیل و آموزش استوار بوده است. این موسسه 
تالش می کند تا با حفظ شان انسانی دانش آموزان، 
از »نیازمند پروری«، پرهیز کند و آن ها را در ساختن 
بنیاد  کند.  یاری  روشن  اندازهای  چشم  با  آینده ای 
غیردولتی  و  انتفاعی  غیر  سازمان  یک  ایران،  کودک 
مشی  خط  ناپذیر  جدایی  بخش  ویژگی  این  و  است 
موسسه خیریه رفاه کودک بوده و خواهد بود و در هیچ 
شرایطی از هرگونه اقدامی که با این ویژگی مطابقت 

همیاران  البته  کرد.  نخواهد  استقبال  باشد،  نداشته 
ملیت  هر  قشر،  هر  از  می توانند  ایران،  کودک  بنیاد 
موسسه  اما  باشند.  مذهبی  و  سیاسی  مرام  هر  با  و 
هیچگونه اقدام و یا جهت گیری، علیه گروه خاصی 
را، نخواهد پذیرفت. هر گونه همیاری مادی یا معنوی 
نیز با احترام به نیت خیر فرد یا سازمان ارائه دهنده، که 
با هدفی غیر از کمک به دانش آموزان نیازمند باشد، 

پذیرفته نخواهد شد. 
 در ادامه برای آگاهی از برنامه های تابستانی این 
موسسه به سراغ رییس بنیاد کودک مشهد رفته و چند 

دقیقه ای را با او به گفت وگو نشستیم. 
     حمایت از دانش آموزان مستعد

بنیاد کودک  بنیاد کودک مشهد می گوید:  رییس 
دلیل  به  که  برخوردار  کم  و  مستعد  آموزان  دانش  از 
مشکالت اجتماعی و اقتصادی امکان ادامه تحصیل 
ندارند حمایت می کند. به گزارش روزنامه"صبح امروز" 
رسانه  این  خبرنگار  با  گفت وگو  در  رحیم زاده  سمانه 
تفاهم  واسطه   به  کودکان  از  دسته  این  می افزاید: 
نامه ای که بنیاد کودک با آموزش و پرورش دارد به این 
مرکز جهت حمایت تحصیلی معرفی شده و همچنین 
بهزیستی و کمیته ی امداد نیز کودکان واجد شرایط 
از  را به این بنیاد معرفی کرده و بنیاد این کودکان را 

ابتدایی تا دکتری بورسیه تحصیلی می کند.
 وی تصریح می کند: بنیاد کودک به سنت هرسال 
عطر مهربانی را بر سفره افطار دانش آموزان گستراند و 
امسال نیز به مانند سال گذشته به منظور تجربه لذت 
خرید برای دانش آموزان به همراه خانواده های خود از 
فروشگاه، بنیادکودک بن کارت هایی به مبلغ هر کارت 

200هزارتومان را تهیه و بین کودکان توزیع کرد.
    اعطای بن خرید برای ماه رمضان 

ترتیب  به  ها  این کارت  اظهار می کند:  رحیم زاده 
اولویت و اضطرار بین خانواده ها توزیع میشود بدین 
به خانواده های  ابتدا  مبالغ جمع آوری شده  که  معنا 
دارای اولویت اعطا شده و سپس بین دیگر خانواده ها 
نفر   110 دعوت  می کند:  عنوان  می شود.وی  توزیع 
و  مشهد  در  رستورانی  طرف  از  آموزان  دانش  این  از 
همچنین هزارو 285  دانش آموز  به همراه خانواده  از 
طرف یکی از خیرین به صرف افطار از دیگر اتفاقاتی 
است که امسال در ماه مهمانی خدا برای بنیاد کودک 

به نمایندگی مشهد رخ داد.
به  مبارک  اتفاق  این  می دهد:  ادامه  رحیم زاده 
بنیاد کودک  با  ارتباطی که خیرین  و  آشنایی  واسطه 

دارند برای بچه ها رقم خورد.
    پرکردن اوقات فراغت در تابستان

وی در خصوص برنامه های تابستانه این بنیاد ابراز 
می کند: از آنجا که این دانش آموزان بورسیه تحصیلی 
بنیاد بوده ودر طول دوازده ماه سال، حقوق دریافت 
می کنند ودر فصل تابستان با توجه به تعطیلی مدارس 
برای این کودکان برنامه های فوقی در نظر گرفته شده 
از کالس های کمک  باید  این صورت  که بچه ها  به 
آموزشی که درداخل بنیاد برگزار میشود استفاده کنند 
یادر کالس های  فرهنگی خارج از مرکز است شرکت 
این  در  شرکت  می دهد:   توضیح  کنند.رحیم زاده 
کالس ها تا سال 97 از طریق اطالع رسانی مددکاران 
به دانش آموزان بوده و شرکت در این کالس ها اختیاری 
بنیاد  جدید  مصوب  قانون  طبق   98 درسال  اما  بود 

کودک شرکت دانش آموزان در کالس های فوق العاده 
اجباری است.رئیس بنیاد کودک مشهد روش پیگیری 
فوق  در کالس های  دانش آموزان  از شرکت  مددکاران 
آموزان  دانش  اگر  می کند:  بیان  این گونه  را  تابستانه 
بخواهند در کالس های خارج از بنیادشرکت کنند ، از 
سوی ما پیگیری شده که حتما ثبت نام صورت گرفته 
بیاورند. برای مدد جویان خود  را  آن کالس  فاکتور  و 

کالس  آموزی  دانش  اگر  مثال  طور  می گوید:به  وی 
زبان ثبت نام کند در پایان ترم باید نمراتش را بیاورد 
ویا اگر کالس ورزشی ثبت نام میکند در دور بعد نیز 

باید شرکت کند.
آموزانی  دانش  می کند:   نشان  خاطر  رحیم زاده  
که ضعف درسی دارند در ایام تابستان حتما باید در 
کرده   شرکت  دروس  آن  آموزشی  کمک  کالس های 

تابرای سال بعد ضعفشان بر طرف شود.
    از ابتدایی تا دانشجوی دکترا

وی بیان می کند: افراد تحت پوشش بنیاد کودک 
از تمام رده های سنی بوده و کودک از سنین پایین و 
در دوران ابتدایی تحت پوشش این بنیاد درآمده و تا 
مقطع دکترا نیز حمایت این بنیاد را با خود به همراه 
 500 حاضر  حال  در  می دهد:  آمار  دارد.رحیم زاده 
به  بنیاد  پوشش  تحت  مشهد  نمایندگی  در  کودک 
به  این عدد در کل کشور  و  ادامه داده  تحصیل خود 

11هزار نفر می رسد.
وی می گوید: به هر دانش آموز به صورت ماهیانه 
این  و  گرفته  تعلق  یارانه  تومان  هزار   ۴50 300تا 
دانش آموزان در کل ایام سال این مبلغ یارانه را دریافت 

می کنند.

تحصیل حق هر کودک است خواب زیاد مضر سالمتی
ساعت   5 اندازه  به  شبانه  خواب  ساعت   9 از  بیشتر 

برای حافظه مضر است. خوابیدن، 
 5 از  کمتر  که  افرادی  می گویند  که  است  معروف 
ساعت در شب می خوابند، حافظه شان با مشکالتی 
نشان  اخیر  مطالعه  یک  اما  شد.  خواهد  مواجه 
بخوابد  در شب  9 ساعت  از  بیشتر  فرد  اگر  می دهد 

هم با همان تاثیرات در حافظه مواجه خواهد شد.
6 جفت کارت  نفر خواستند،   ۴00000 از  محققان 
به  از  بعد  بودند،  گذاشته  پشت  به  که  را  یکسان 

خاطرسپردن جای آن ها در کنار هم قرار دهند.
 5 از  کمتر  یا   5 و  ساعت   9 از  بیشتر  که  آن هایی 
افرادی  با  مقایسه  در  داشتند  شبانه  خواب  ساعت 
اشتباهات  داشتند،  شبانه  خواب  ساعت   7 که 
اشتباهاتشان  دفعات  تعداد  و  داشتند  بیشتری 

بود. یکسان 
گروهی  با  مقایسه  در  افراد  این  اشتباهات  درصد 
بود.  بیشتر  درصد   5 بودند،  خوابیده  ساعت   7 که 
درصد   11 بودند،  خوابیده  ساعت   10 که  افرادی 
با  گروه ها  خطای  میزان  می کردند.  اشتباه  بیشتر 
در نظر گرفتن سن و جنس و ویژگی های شخصیتی 
به  بودند  9 ساعت خوابیده  یا   5 که  افرادی  بین  در 
خوابیده  ساعت   10 که  افرادی  میان  در  و  درصد   2

بودند به 6 درصد کاهش پیدا می کرد.
این نتایج نشان می دهد که زیاد خوابیدن به اندازه 
افراد  فکری  مهارت های  روی  می تواند  خوابی  کم 
افرادی  که  باورند  بر این  بگذارد.کارشناسان  تاثیر 
خوبی  خواب  کیفیت  می خوابند،  طوالنی  مدت  که 
این  مغز  مختلف  مناطق  می شود  باعث  که  ندارند 
آن ها  و  نکند  برقرار  ارتباط  هم  با  درستی  به  افراد 
قرار  شناخت  قوه  با  مرتبط  خطرات  معرض  در  را 

می دهد.

از دانشگاه یو  ویکتوریا گارفیلد، نویسنده این مقاله 
سی ال، گفت، این نکته که کم خوابی برای افراد بد 
غیرمعمول  آن  نتایج  اما  نیست،  جدید  نکته  است، 

است.
خوابیدن  کنند  تصور  است  ممکن  »مردم  افزود:  او 
ما  یافته های  اما  است،  خوب  برایشان  حد  از  بیش 
مختل  را  حافظه  خوابیدن  زیاد  که  می دهد  نشان 

می کند.«
در  که  پژوهش  این  اصلی  نویسنده  هنری،  آلبرت 
می گوید:  است،  شده  چاپ  اپیدمولوژی  ژورنال 
یا کم خوابیدن  اینکه زیاد  بر  »هنوز شواهدی مبنی 
به فراموشی مرتبط است، در دست نیست و نیازمند 

است.« بیشتر  مطالعات 
میل دیلی  منبع: 

سالمت

دستور  قضائیه  قــوه  رئیس 
داده تا تمام زندانیان مهریه آزاد 
شوند و دیگر ضمانت اجرایی مهریه 

زن، زندان نخواهد بود.
ابراهیم  سید  الله  آیــت  معاصر؛  راهبرد  ــزارش  گ به 
اعالم  را  مهریه  جدید  قانون  قضائیه  قوه  رئیس  رئیسی، 
کرده که بر اساس آن ضمانت اجرایی مهریه تغییر خواهد 
این  بر  نیست.  مهریه  اجرایی  ضمانت  زندان  دیگر  و  کرد 
اساس و طبق حکم او، تمام زندانیان مهریه آزاد خواهند 

شد.
موجی  گویا  قضائیه  قوه  ریاست  به  رئیسی  انتصاب  با 
اوایل  است.  شدن  عملیای  حال  در  و  آغاز  اصالحات  از 
اردیبهشت رئیس قوه قضائیه شرحی از برنامه های خود 
و  مهریهبود  قانون  اصالح  موارد  آن  از  یکی  که  کرد  اراده 

نیز  مراجع  از  بسیاری  تاکید  مورد  مساله  این  او  گفته  به 
با  کویا  نهایت  در  است.  اجتماعی  تبعا  دارای  و  دارد  قرار 
ضمانت  و  داشت  نخواهد  زندان  مهریه  رئیسی  تصمیم 
جدید  قانون  کامل  جزئیات  کند.  می  تغییر  آن  اجرای 

مهریه از طریق همین خبر به اطالع شما خواهد رسید.

های  فرآورده  امور  مدیرکل 
سازمان  مکمل  و  سنتی  طبیعی، 
اینکه عطاری  به  اشاره  با  دارو  و  غذا 
گفت:  هستند،  دارویی  گیاهان  عرضه  به  مجاز  تنها  ها 
و  بوده  مجاز  داروخانه  در  تنها  گیاهی  داروهای  فروش 

عرضه آن در عطاری ها ممنوع است.
اینکه  بر  تاکید  با  خانوی  مهناز  ایلنا،  گزارش  به 
عطاری ها تنها اجازه فروش گیاهان دارویی بسته بندی 
بندی  بسته  فرآورده ای  اگر  کرد:  عنوان  دارند،  را  فله  و 
در  عرضه  به  مجاز  باشد  داشته  درمانی  ادعای  و  بوده 

عطاری ها نیست.
شکل  که  فرآورده ای  فروش  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
دارویی دارد در عطاری ممنوع است، تصریح کرد: تهیه 
تایید سازمان  مورد  داروخانه های  از  تنها  فرآورده ها  این 

غذا و دارو است.
فعالیت  بر  دارو  و  غذا  سازمان  خانوی،  گفته  به 
تاریخ،  نظر  از  فرآورده ها  و  دارد  نظارت  داروخانه ها 
هستند.  اعتماد  قابل  علمی  بررسی  و  مجوز  سالمت، 
فرآورده های  تهیه  برای  مردم  می کنیم  توصیه  بنابراین 

سالمت محور به داروخانه ها مراجعه کنند.

ابتدایی  آموزش  معاون    
آموزش  و پرورش خراسان رضوی 
گفت: بیش از ۴08 هزار دانش آموز 
ابتدایی استان در نهمین جشنواره جابر بن حیان حضور 

دارند.
آموزش  ابتدایی  آموزش  عمومی  روابط  گزارش  به 
جشنواره  نهمین  افزود:  حقیقی  ابوالحسن  پرورش  و 
هدف  با  و  پژوهش  رویکرد  با  حیان  بن  جابر  استانی 
آشنایی با تربیت تمام ساحتی و نگاه به هویت دانش آموز 
اجتماعی  اخالقی،  و  عبادی  اعتقادی،  ابعاد  همه   در 
و  زیباشناختی  بدنی،  و  زیستی  تربیت  سیاسی،  و 
تحصیلی  سال  در  حرفه ای  و  اقتصادی  تربیت  و  هنری 
هزار   ۴08 از  بیش  کرد:  تصریح  وی  شد.  آغاز   97-98
بن  جابر  جشنواره  در  استان  ابتدایی  دوره  دانش آموز 

در  گذشته  سال  با  مقایسه  در  و  اند  کرده  شرکت  حیان 
مرحله آموزشگاهی، رشد 13 درصدی را در همه  پایه های 

تحصیلی به  صورت انفرادی یا گروهی شاهد هستیم.
به   دانش آموز  جشنواره  این  در  کرد:  ابراز  حقیقی   
با تربیت علمی  وسیله  روش های خالق، فعال و گروهی 
تعالی و پیشرفت  و فناورانه آشنا شده و سپس به سمت 
هدایت می شود و در واقع این جشنواره آموزش با کیفیت 
باعث  و  کرده  تضمین  را  اثربخش  و  معنادار  یادگیری  و 

پویایی نظام آموزش  و پرورش می شود.
داشتن  علت  به  علمی  پروژه های  داد:  توضیح  وی 
ماهیت هیجانی و اکتشافی، میل به یادگیری را در دانش 
آموزان تقویت می کند و این نوع جشنواره ها با ماهیت 
دانش آموز  به  را  یادگیری  روش  و  راه  دارد  که  فرآیندی 

می آموزد.
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خبر
محسنین نیازمند نگاه حامیان 

گفت:  'ره'  خمینی  امام  امداد  کمیته  کل  مدیر   
حدود  شده  ثبت  ارگان  این  نام  به  که  روزی  در  تنها 

۴00 حامی برای ایتام جذب شد .
به گزارش روزنامه "صبح امروز" حبیب الله آسوده 
در مصاحبه با خبرنگار این رسانه افزود: از ابتدای ماه 
مبارک رمضان تا کنون حدود 2هزار حامی برای ایتام 
جذب شده و امید است تا پایان ماه مهمانی خدا این 

تعداد افزایش بیشتری داشته باشد.
ایتام  بین  در  ما  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  وی 
کسی که بدون حامی باشد نداریم اما با درنظر گرفتن 
شرایط سخت اقتصادی امروز و با توجه به اینکه سرانه 
پرداختی هر حامی برای ایتام حدود 30 تومن بوده 
افزایش تعداد حامی  بر  امداد مبنی  سیاست کمیته 

در جهت افزایش سرانه پرداختی به ایتام است.
آسوده اظهار کرد: اگرچه امروز شرایط اقتصادی 
سخت بوده و مردم در گذران زندگی با مشکل مواجه 
هستند  اما استقبال باال و حضور نیکوکاران و حامیان 
عزیز در پایگاه ها را از اول ماه رمضان به ویژه در روز 
کمیته داشتیم.وی بیان کرد:  روند جذب حامی در 
کلیه ایام سال جریان داشته و نیکوکاران می توانند با 
پرداخت مبلغ 50 هزار تومان از کودکی که از نعمت 

پدر محروم شده حمایت معنوی داشته باشند.
آسوده ابراز کرد: ما در سطح استان حدود 12 هزار 
یتیم تحت پوشش کمیته داریم که تمام این یتیمان 
تحت پوشش حامیان قرار گرفته ولی تعداد زیادی از 
از حمایت حامی محروم هستند.  ما هنوز  محسنین 
و 138  امداد گفت:اکنون 11 هزار  ندیر کل کمیته 
کودک یتیم و 39 هزار و 383 کودک نیازمند مشمول 
طرح محسنین توسط کمیته امداد موردحمایت قرار 
بخش  و  حامی  دارای  افراد  این  از  بخشی  که  دارند 
بیشتر آن چشم انتظار حمایت نیکوکاران هستند.وی 
افزود: همه باهم به نیت امام علی )ع( هر نفر حامی 
یک کودک یتیم و نیازمند شویم تا این سنت حسنه 

بیش  از پیش ترویج داده شود.
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی بابیان اینکه 
تنها نهادی که وظیفه جمع آوری و هزینه کرد زکات را 
پایگاه  امداد است، گفت: هزار و 300  دارد، کمیته 
جذب زکات فطره و کفارات در سطح استان و مشهد 
در روز عید فطر مستقر می شوند و در کمترین زمان 
و  مددجو  خانواده های  بین  جمع آوری شده  وجوه 

نیازمند توزیع می شود.
آسوده افزود: نیکوکاران عالوه بر مراجعه حضوری 
سراسر  در  امداد  کمیته  دفاتر  و  نیکوکاری  مراکز  به 
استان می توانند با شماره گیری کد 051# * 8877 
اقدام  خود  نیکوکارانه  کمک های  پرداخت  جهت   *

کنند.
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نفیس ترین  و  قدیمی ترین  از  رونمایی  مراسم 
نسخه خطی نهج البالغه در موزه قرآن حرم رضوی، 
با همکاری مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس 

رضوی برگزار شد.
در  نهج البالغه،  پژوهشگر  عطار،  شیخ  استاد 
نسخه  نفیس ترین  و  قدیمی ترین  از  رونمایی  مراسم 
اظهار  قرآن حرم مطهر رضوی،  نهج البالغه در موزه 
امام  کرد: نهج البالغه گزیده سخنان موالی متقیان 
علی)ع( است. گفتارهایی از همه فنون و مجموعه ای 
وآرایه  بلند  کوتاه،  خطبه های  نامه،  پند،  و  آداب  از 

بالغت و عربی را به کار گرفته است.
علمی  عظیم  محتوای  با  نهج البالغه  گفت:  وی 
رضی  سید  آن  جامع  روزگار  از  همواره  اخالقی،  و 
و  علما  توجه  مورد  قمری  هجری  چهارم  قرن  در 
قدیمی ترین  است.  بوده  اسالمی  دانشمندان 
نهج البالغه تاریخ  دار این مجموعه به شماره 138۴7 
مربوط به قرن ششم هجری قمری و به خط محمدبن 
قمری  هجری   5۴۴ سال  در  که  است  احمدالنقیب 

کتابت شده است.
این پژوهشگر نهج البالغه عنوان کرد: این نسخه 
به  زنگار،  بعضا  و  عناوین  همراه  به  برگ   17۴ دارای 
خط نسخ معرب 17 سطری کتابت شده است. این 
هجری   1065 در  خان  فاضل  مرحوم  توسط  نسخه 
شده  رضوی  قدس  آستان  کتابخانه  وقف  قمری 
است.شیخ عطار خاطرنشان کرد: همچنین عالوه بر 
متن کامل نهج البالغه، در انتهای کتاب درباره نقش 
نهج البالغه،  از  تجلیل  و  علی)ع(  حضرت  مهرهای 

مطالبی نیز عنوان شده است.
سید  واقع  در  گفت:  نهج البالغه  پژوهشگر  این 
رضی در کتابت نهج البالغه به نوعی به نحوه بالغت 
کتاب  این  اساس  همین  بر  که  است  کرده  اشاره 
این  با  است.  شده  نامگذاری  نهج البالغه  ارزشمند، 
قرآن  از  ایشان  که  فهمی  و  درک  به  توجه  با  و  وجود 
آورند  وجود  به  را  کتابی  چنین  توانستند  داشتند، 
ناطق  قرآن  را  علی)ع(  امام  می توان  رو  همین  از  و 

دانست.

هاشمی  فاضل  مهدی  مراسم  این  ادامه  در 
به  اشاره  با  نهج البالغه  خطی  نسخ  پژوهشگر 
قرآن  موزه  مرکز  در  که  دیگری  خطی  نسخه های 
آستان قدس رضوی وجود دارد، بیان کرد: کتابخانه 
آستان قدس رضوی با پیشینه 1100 ساله خود و با 
از  موسی الرضا)ع(  علی بن  امام  به  انتساب  به  توجه 
غنای خاصی برخوردار است و تعدادی بیش از 750 
با  از نهج البالغه خطی و چاپ سنگی  نسخه نفیس 
شروح و حاشیه، تعلیقه و ترجمه را فراهم آورده است.

قدیمی ترین  از  دیگر  یکی  گفت:  وی 
به شماره 11736،  نهج البالغه های گنجینه رضوی 
مربوط به نیمه نخست قرن پنجم قمری است که به 
خط نسخ ممتاز 15 سطری به شیوه ابن بواب کتابت 
شده است. این نسخه خطی دارای 170 برگ است 
که با نسخه های به خط سید رضی مقابله شده است. 
آهار  حنایی  کاغذ  جلی،  ثلث  خط  به  آن  عناوین 
وقفی  و  به حواشی مختصر  معلق  مهره سمرقندی، 

فخرالدین نصیری امینی در سال 1356 است.
کرد:  اظهار  خطی  نسخه های  پژوهشگر  این 
در   ،۴۴139 شماره  به  دیگر  نفیس  نهج البالغه 
حسن بن  خط  به  قمری،  هجری   631 القعده  ذی 
سید  سبط  حسنی؛  جعفری  عبدالله بن  محمدبن 
این  است.  شده  کتابت  الراوندی  ابی الرضا  امام 
نهج البالغه به خط نسخ کهن 13 سطری و به شیوه 
ابن بواب در 266 برگ کتابت شده است. این نسخه 
دارای تذهیب و از جهت قدمت، کتابت، کامل بودن 

و تزئینات، نفیس و با ارزش است.
هاشمی ادامه داد: نسخه نفیس دیگر به شماره 
را در  آن  نهج البالغه است که جامع  1870 منتخب 
سه مقصد و یک خاتمه گردآوری کرده است. از دیگر 
 9138 شماره  به  نهج البالغه  مجموعه،  این  نفایس 
علی  نسخه  کاتب  است.  سطری   13 نسخ  خط  به 
بن علی موسوی الطبری در تاریخ 77 هجری قمری 
رقاع، کاغذ حنایی  قلم  و  به شنگرف  است. عناوین 
خطی  نسخه  این  ویژگی های  جمله  از  مهره  آهار 

است.

نفیس ترین نسخه نهج البالغه در موزه قرآن حرم رضوی رونمایی شد ایجاد دانشنامه دفاع مقدس خراسان 
رضوی در دستور کار است

مقدس  دفاع  آثار  نشر  و  حفظ  بنیاد  مدیرکل 
ایجاد  راستای  در  برنامه ریزی  از  رضوی  خراسان 

دانشنامه دفاع مقدس استان خبر داد.
آئین  در  علیزاده  یوسف  علی  حسین  سردار 
افتتاح دفتر حفظ و نشر آثار دفاع مقدس قوچان 
بار  یک  واقع   در  اسالمی  انقالب  داشت:  اظهار 
مرحله  به  را  اسالمی  کالن  مدیریت  مدل  دیگر 
ظهور و بروز رساند که نقطه اوج آن در هشت سال 

دفاع مقدس بوده است.
فتح  حماسه  اهمیت  به  اشاره  با  علیزاده  
تحمیلی،  جنگ  زمان  در  کرد:  بیان  خرمشهر 
36 کشور جهان صدام را در جنگ با ایران کمک 
 16 از  ما  موجود  اطالعات  طبق  می کردند؛ 
دو  همزمان  داشتیم؛  جنگی  اسیر  جهان  کشور 
شوروی  و  آمریکا  یعنی  زمان  آن  بزرگ  ابرقدرت 
دشمن  و  می کردند  حمایت  صدام  از  نیز  سابق 
و  ایثار  جهادی،  مدیریت  اما   بماند  تا  بود  آمده 
رزمندگان  و  مردم  ایستادگی  و   خودگذشتگی  از 
بزرگ شد  فتح   این  آمدن  به وجود  اسالم  سبب 
خرمشهر   فتح  فرمودند:  راحل  امام  که  جایی  تا 
و  ارزش هاست  فتح  بلکه  نیست  خاک  فتح  تنها 

خرمشهر را خدا آزاد کرد.
دفاع  دفتر  آثار  نشر  و  حفظ  بنیاد  مدیرکل 
کشور  کرد:  خاطرنشان  رضوی  خراسان  مقدس 
مشکالت  و  محدودیت ها  با  زمان  آن  در  ما  
ظرفیت های  بر  تکیه  با  تنها  و  بود  روبه رو  فراوانی 
توانست  جهادی  مدیریت  و  خود  درونی  
امروز  شرایط  زند؛  رقم  را  بزرگ  توفیقات  این 
مقایسه  قابل  زمان  آن  با  وجه  هیچ  به   کشور 

نیست.
موضع  در  آمریکائی ها  امروز  افزود:  علیزاده  
در  تا  ندارند  هم  را  این  وجود  و  نیستند  جنگ 
ایران و در این مقیاس  منطقه، جنگی را در برابر 
معظم  مقام  که  همانطور  طرفی  از  دهند؛  انجام 
سم  کشور  برای  نیز  مذاکره  فرموده اند  رهبری 
است  سوالی که در این میان بوجود می آید این 
است پس راه حل برون رفت از مشکالت چیست؟
مقدس  دفاع  آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  مدیرکل 
راهکار  تنها  کرد:  خاطرنشان  رضوی  خراسان 
نسخه ای  کشور  امروز  مشکالت  کردن  برطرف 
کرده ایم   تجربه  در ۴0 سال گذشته   ما  که  است 
است؛  قدرت ها  ابر  برابر  در  ایستادگی  آن   و 
نسخه ای که امروز نیز برخی از کشورهای منطقه 
جواب  نیز  قطعا  و  هستند  آن  به  عمل  حال  در 

خواهد داد.

خبرخبر
انتقاد فرزند استاد موسیقی مقامی به عدم 

تشابه مجسمه پدرش
محمدحسین  حاج  مرحوم  فرزند  یگانه  محمد 
یگانه در حاشیه آیین رونمایی از مجسمه های دوتن از 
اساتید برجسته موسیقی مقامی کشور از عدم شباهت 

مجسمه ساخته شده پدرش انتقاد کرد.
محمد یگانه فرزند مرحوم استاد حاج محمدحسین 
معنوی  میراث  هنرمندان  که  نکته  این  بیان  با  یگانه 
مسئوالن  که  خوشحالم  بسیار  کرد:  عنوان  هستند، 
میراث فرهنگی از پیشکسوتان یاد می کنند اما برگزاری 
این مجلس بزرگداشت شایسته نام این دو هنرمند نبود.  
وی ادامه داد: برای برگزاری این برنامه باید حداقل 
یک سالن ورزشی را می گرفتند و سه تا چهار هزار نفر 
از مردم می آمدند تا از هنر فرزندان این اساتید و سایر 

گروه های موسیقی استفاده کنند.
یگانه با انتقاد از عدم توجه مسئوالن به هنرمندان 
پس  گرامیداشت  مراسم  برگزاری  و  حیات  دوران  در 
که  است  سال   ۴5 من  کرد:  تصریح  آن ها،  وفات  از 
و   می دهم  آموزش  مقامی  موسیقی  عالقه مندان  به 
رسیده  من  به  سینه  به  سینه  و  نسل  سه  از  موسیقی 
است و خوشحالم که نامی از خودمان گذاشته ایم ولی 
در طول این سال ها نه از میراث فرهنگی و نه از ارشاد 

حتی یک تشکر نشنیده ایم.
وی بیان کرد: مسئوالن باید به  دنبال افرادی  باشند 
که اثری را زنده می کنند ولی هیچ کمک و احوال پرسی 

از جانب مسئوالن نیست و من هنوز بیمه نیستم. 
از  انتقاد  با  ادامه  در  مقامی  موسیقی  ایناستاد 
اساتید  چهره  با  شده  ساخته  مجسمه های  تشابه  عدم 
موسیقی مقامی، اظهار کرد: دلیل به وجود آمدن این 
مشکالت این است که کسی نیست تا کارها را کنترل 
کسی  عکس  بگویند  که  نیست  زمانه ای  االن  کند. 
آیین  خردادماه  دوم  است  نکرده اند.گفتنی  پیدا  را 
حسین  محمد  حاج  مرحوم  مجسمه های  از  رونمایی 
اساتید  از  تن  دو  سلیمانی  قربان  حاج  مرحوم  و  یگانه 
برتر موسیقی مقامی کشور در محل موزه مردم شناسی 
علیرضا  و  یگانه  محمد  حضور  با  و  قوچان  شهرستان 
شهرستانی  و  استانی  مسئوالن  از  جمعی  و  سلیمانی 
شده،  ساخته  مجسمه های  تشابه  عدم  که  شد  برگزار 

انتقاداتی را به دنبال داشت.
استادان  معدود  از  سلیمانی  قربان  حاج  مرحوم 
به  کودکی  دوران  از  که  بود  کشور  مقامی  موسیقی 
ترکی،  زبان  سه  به  وی  پرداخت.  آواز  و  ساز  آموختن 
کردی و فارسی آواز می  خواند و در بسیاری از جشنواره 
و  پرداخت  موسیقی  اجرای  به  خارجی  و  داخلی   های 
و  کرد  خود  آن  از  را  خارجی  و  داخلی  برتر  مقام  های 
جشنواره  اصلی  داوران  جزء  نیز  متوالی  دوره   12 در 

موسیقی مقامی کشور بود.

y !همسر مقتول نجفی بازیگر بود
همسر مقتول محمدعلی نجفی، تجربه بازیگری داشته و در فیلم سینمایی »دختر شاه پریون« هم 

به ایفای نقش پرداخته است.
y مدیر جدید شبکه پنج معرفی شد

پس از برکناری جواد رمضان نژاد از مدیریت شبکه پنج بدلیل حواشی پبش آمده پس از توهین یک 
مداح به اهل تسنن، معاون سیما در حکمی سعید اشناب را به مدیریت این شبکه منصوب کرد.

y اعضاء جدید شورای اکران آثار سینمایی معرفی شدند
حسین انتظامی در احکامی اعضا شورای اکران آثار سینمایی در سال 98 را معرفی کرد.

نظامنامه   9 ماده  حسب  بصری،  سمعی  و  سینمایی  امور  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  اساس  بر 
امیریوسفی،  محسن  شاهسواری،  منوچهر  سینمایی  سازمان  رئیس  انتظامی  حسین  حکم  با  اکران 
مصطفی کیایی، رضا سعیدی پور، سید مسعود اطیابی و علی سرتیپی به عنوان اعضاء شورای اکران 

آثار سینمایی انتخاب شدند.
y دوازدهمین »جشنواره موسیقی نواحی« آبان برگزار می شود

به دبیری  با موضوع منظومه های تغزلی و عاشقانه  ایران«  دوازدهمین »جشنواره موسیقی نواحی 
احمد صدری 16 تا 19 آبان در کرمان برگزار می شود.

y اعتصاب کارکنان، موزه لوور را به تعطیلی کشاند
خود  حقوق  احقاق  برای  و  کاری  شرایط  به  اعتراض  در  پاریس  لوور  موزه  محافظت  تیم  و  کارکنان 
اعتصاب کردند، وضعیتی که به تعطیلی موزه و صف های طوالنی بازدیدکنندگانی منجر شد که امیدوار 

بودند از شاهکارهای هنری این مکان دیدن کنند.
y جایزه هیات داوران جشنواره فرانسوی به »حد« ایرانی رسید

 2 آنتر  فرانسوی  جشنواره  داوران  هیات  بزرگ  جایزه  برنده  دارایی  جواد  ساخته  »حد«  کوتاه  فیلم 
مارش »Marches 2'Entr« شد.

y اشعار »افشین یداللهی«  برگزیده  جشنواره  فیسپ فرانسه شد
کتاب »روزشمار یک عشق« نوشته ی »افشین یداللهی« در جشنواره فرهنگی ادبی فیسپ فرانسه 
برگزیده شد.این اثر شامل شعرهای سپید این ترانه سراست که »میترا فرزاد« آن را به زباِن فرانسه ترجمه 

کرده و توسط انتشارات »شمع و پروانه« منتشر شده است.
y حمایت خانه موسیقی از معترضان به قانون ده درصد

اجرایی،  حوزه  فعال  موسیقی دانان  و  اعضا  آگاهی  و  اطالع رسانی  منظور  به  موسیقی  خانه ی 
اطالعیه ای در زمینه ماجرای »قانون واریز بخشی از بهای بلیت کنسرت ها به خزانه دولت« منتشر کرد.

y پرویز بهرام دوبلور پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران درگذشت
پرویز بهرام از سال 1393 درگیر سرطان بود و هفته های گذشته را در بیمارستان سپری کرد.

اخبارکوتاه نمای نزدیک

سریال »آش نذری« به کارگردانی امین کاظم زاده در مشهد 
در حال فیلمبرداری است. از جمله بازیگران این کار می توان 

به غالمرضا نیکخواه، شهین تسلیمی، سوسن پرور، میرطاهر 
مظلومی، یوسف تیموری و بهنوش بختیاری اشاره کرد.

نگارخانه

به دنیا آمدن»ما همه با هم هستیم«»تولدت مبارک«

سمیه  نویسندگی  و  کارگردانی  به  فیلمی  مبارک«  »تولدت 
 ۱3۹2 سال  ساختٔه  جهان آرا  انسیه  تهیه کنندگی  و  زارعی نژاد 
است. این فیلم که بعداز ۵سال مجوز نمایش گرفته است درباره 
خانوادگی  شرایط  دلیل  به  که  است  ساله  هفت  کودکی  مریم، 
راه های جدیدی در زندگی می شود. مریم کودکی اهل کتاب  وارد 

و کتابخوانی است و برای هر کاری راهی جدید انتخاب می کند.
هم  رودرروی  فروتن  محمدرضا  و  عبدی  اکبر  فیلم،  این  در 

نقش آفرینی می کنند.

پدرام  نویسندگی  به  پربازیگر  فیلمی  هستیم«  هم  با  همه  »ما 
پورامیری، حسین امیری دوماری و محمد داودی، کارگردانی کمال تبریزی 
و تهیه کنندگی رضا میرکریمی است. این فیلم ول شدگان نام داشت اما به 

دالیلی به ما همه با هم نیستیم و بعد به ما همه با هم هستیم تغییر نام داد.
لیال  و  است  میان  در  زن  یک  پای  همیشه  فیلم  از  بعد  مدیری  مهران 
حاتمی پس از فیلم شیدا برای دومین بار با کمال تبریزی در کمدی ما همه 
با هم هستیم همکاری می کنند. این فیلم دومین فیلم کمدی ای )بعد از 
خوک( است که لیال حاتمی حضور در آن را پذیرفته است. این فیلم همچنین 
نخستین همکاری مشترک محمدرضا گلزار، لیال حاتمی، مهران غفوریان، 

پژمان جمشیدی و سیروس گرجستانی با یکدیگر است.
یک  سقوط  ماجرای  و  می شود  روایت  کمدی  بستری  در  فیلم  داستان 
هواپیما همراه با مسافرانی است که رازهای مختلفی دارند؛ رازهایی که قرار 

نیست تا ابد پنهان بمانند.

محسن  کارگردانی  به  سینمایی  فیلمی  آمدن  دنیا  به 
 ۱3۹۴ سال  ساخته  احمدی  محمد  تهیه کنندگی  و  عبدالوهاب 
محسن  و  احمدی  محمد  مشترک  همکاری  دومین  این  است. 

عبدالوهاب پس از فیلم »لطفاً مزاحم نشوید« است. 
در  شوهری  و  زن  است:  آمده  فیلم  این  داستان  خالصه  در 
آستانه میانسالگی برای ادامه مسیر زندگیشان با یکدیگر دچار 

مشکل می شوند.
از جمله بازیگران این فیلم می توان از هدایت هاشمی,  الهام 
کردا,  پونه عبدالکریم زاده,  رضا مرتضوی,  اسماعیل پوررضا,  رویا 
جاویدنیا,  نیکی نصیریان,  سیاوش نقشبندی و بهناز جعفری 

نام برد.

شفیعی کدکنی:
میراث موسیقایی شجریان، برابر میراث موسیقایی تمام خوانندگان ما است

تازگی  به  که  کدکنی«  شفیعی  »محمدرضا   
سال   ۴0 حاصل  که  را  »تذکره االولیا«  تصحیح 
شعری  جریان  درباره   کرده،  منتشر  است،  عمرش 
ظرفیت های  و  شعر  بر  ملودی  تاثیر  آن،  چیستی  و 
این  در  او  گفت.  سخن  حافظ  اشعار  موسیقایی 
اینکه حنجره  »شجریان« معجزه  با اشاره به  جلسه 
شجریان  قدر  که  کرد  اشاره  نکته  این  به  می کند، 

دانسته نمی شود.
موضوع  این  بیاِن  با  ایران  برجسته ی  نویسنده  
اتفاق  کم  خیلی  ادبیات  در  واقعی  جریان های  که 
اشاره داشت که: »بستگی  این مساله  به  می افتد، 
مقدماتش  با  که  دریا  این  به  توری  نوع  چه  ما  دارد 
ما  تور  اگر  می افکنیم.  است،  ساله   1300 دریایی 

است  درشتی  ماهی های  دریا  این  در  باشد،  سنت 
اصیل  جریان های  مصداق  که  آن هایی  البته  و 
مثالً  نباشد؛  زیاد  خیلی  شاید  تعدادشان  هستند، 
مشروطیت  زمان  تا  برای  مالک  این  اما  نفر،   20
است، از آن به بعد معیارها بسیار متفاوت می شود.«

استوار  اجرای  و  قوی  ملودی  تاثیر  به  سپس  او 
اشاره کرد که می تواند یک شعر ضعیف را جمع و جور 
استاد  از  »میخانه«   تصنیف  راستا  این  در  و  کند 
شجریان را مثال زد:  »من هر وقت این »دلبر عزیز، 
شوخ با تمیز، برخیز و بریز...« را می خوانم خنده ام 
می گیرد، مزخرف تر از این کلمات چیزی نمی تواند 
ضمیمه،  عنوان  به  اثر  این  در  ملودی  اما  باشد؛ 
معجزه  شجریان  حنجره  می کند.  را  خودش  کار 

می کند. ما قدر شجریان را نمی دانیم. یک نابغه ای 
با  و می توان  پیدا شده  آواز  ما در حوزه  در مملکت 
برابر  شجریان،  موسیقایی  میراث  گفت  اطمینان 

میراث موسیقایی تمام خوانندگان ماست.«
حافظ  شعر  موسیقی  درباره ی  همچنین  او 
غزل های  از  یکی  ورزیده ای  ادیب  »اگر  می گوید:  
حافظ، مثالً سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد 
و قطعه ای از شکسپیر را در یک آزمایشگاه پیشرفته 
را  صوتی  ارتعاشات  کوچک ترین  که  صدا  ضبط 
ضبط می کند، بخواند و فردی بتواند آن را به وسیله  
تمایز وجه  و  تبدیل  ریاضی  فرمول  به یک  کدهایی 
موسیقایی این دو متن را از هم جدا کند، می توان 
متوجه تفاوت ها شد. با دالیل متقن و از سر اطالع 

بحث  در  شاعری  هیچ  می گویم،  خاطرجمعی  و 
کره  روی  بر  )معناشناسی(  سمانتیک  ظرافت های 

زمین هم پای حافظ نیست.« 
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اخبار
مدیر امور شورای اسالمی شهر و شهرداری مشهد خبر داد:

بررسی الیحه تخفیف کرایه در محدوده طرح 
ترافیک مشهد

با  مشهد  شهرداری  و  شهر  اسالمی  شورای  امور  مدیر 
در  لوایح  بررسی  کمیته  جلسه  دومین  برگزاری  به  اشاره 
خصوص  در  الیحه ای  پیش نویس  بررسی  از   ،1398 سال 
ارائه تخفیف در کرایه حمل و نقل عمومی در محدوده طرح 
ترافیک مشهد خبر داد.به گزارش صبح امروز، مریم علیزاده 
در این خصوص بیان کرد: تردد خودروهای شخصی به ویژه 
در هسته مرکزی شهر که تقاضای سفر باال بوده و معابر نیز 
عموما فاقد عرض مناسب هستند، سبب ایجاد ترافیک های 
به  افزود:  می شود.وی  هوا  حد  از  بیش  آلودگی  و  سنگین 
اجرای  به  اقدام  اخیر  سال  چند  در  شهرداری  دلیل  همین 
به  منتهی  خیابان های  و  مرکزی  محدوده  در  ترافیک  طرح 
حرم مطهر رضوی کرده است.مدیر امور شورای اسالمی شهر 
و شهرداری مشهد تصریح کرد: در گام بعدی، شهرداری در 
نظر دارد به منظور تشویق شهروندان به استفاده از وسایل 
ترافیک  و  ازدحام  کاهش  به  کمک  و  عمومی  نقل  و  حمل 
برای  مناسبی  تخفیفات  محیطی،  زیست  آلودگی های  و 
استفاده شهروندان و زائران از وسایل حمل و نقل عمومی در 
ارائه دهد.علیزاده خاطرنشان کرد: کمیته  محدوده مذکور 
به  آن  ارسال  الیحه،  اصل  با  موافقت  ضمن  لوایح  بررسی 
شورای اسالمی شهر را منوط به انجام رایزنی های الزم در این 

خصوص دانست که در دست اقدام است.
 

مدیریت شهری مشهد از جابجایی فرودگاه 
استقبال می کند

رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای شهر 
 5 ماده  کمیسیون  و  مشهد  شهری  مدیریت  گفت:  مشهد 
می توانند در ارتباط با بحث پتانسیل هایی که برروی اراضی 
کاربری های  تعریف  با  تا  فرودگاه است، کمک کنند  فعلی 
مناسب بتوان بخشی از هزینه ها را از این محل تامین کرد. 
به گزارش صبح امروز احمد نوروزی درباره پیرامون جابجایی 
اظهارکرد:  راه آهن،  ایستگاه  و  مشهد  بین المللی  فرودگاه 
این  است؛  ممکن  ولی  سخت  کاری  فرودگاه  جابجایی 
جابجایی به دلیل آلودگی های هوا و آلودگی صوتی یکی از 
نیازها و ضرورت های مشهد محسوب می شود.وی با تاکید 
مجدد بر لزوم جابجایی فرودگاه، آن را نیازمند عزمی ملی از 
سوی مجموعه های مختلف اعم از مدیران شهری، استانی و 
کشوری دانست و گفت: درصورتیکه جابجایی در قالب یک 
برنامه و طرح مشخص باشد، میتوان به آن خوش بین بود.وی 
در خصوص صحبت هایی که برای جابجایی ایستگاه راه آهن 
مطرح شده نیز خاطرنشان کرد: این جابجایی از جابجایی 
این  از  فراوانی  های  نمونه  دنیا  در  و  است  ساده تر  فرودگاه 
قبیل اقدامات داریم.نوروزی همچنین افزود: راه آهن مشهد 
موجب ازهم گسیختگی بین دو بخش از شهر مشهد و مانع 
از اتصال مناسب آنها شده چراکه طول زیادی از راه آهن از 

درون شهر عبور می کند.

کسب رتبه برتر کشور توسط روابط 
عمومی میراث فرهنگی خراسان رضوی

صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  عمومی  روابط 
دستی و گردشگری خراسان رضوی رتبه برتر سازمان 
میراث فرهنگی کشور را کسب کرد.به گزارش صبح 
امروز، »علیرضا بای« مدیرکل روابط عمومی و اطالع 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رسانی 
میراث  مدیرکل  به  ای  نامه  طی  کشور  گردشگری 
عمومی  روابط  عملکرد  رضوی  خراسان  فرهنگی 
کشوربرتراعالم  های  استان  بین  در  را  کل  اداره  این 
کشور  استان   5 گرفته  صورت  ارزیابی  کرد.براساس 
در  رضوی  خراسان  که  اند  کرده  کسب  را  برتر  رتبه 
نامه  از  دربخشی  دارد.  قرار  برتر  های  استان  صدر 
مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان میراث 
فرهنگی آمده است: روابط عمومی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی 
در  اخبار  انعکاس  و  فعالیت  میزان  های  شاخص  در 
پرتال رسمی سازمان،  آریا، بروزرسانی  سایت میراث 
پاسخگویی به شبهات رسانه ای، تولیدات فرهنگی، 
فضای  در  بهینه  همکاری  و  نمایشگاهی  عملکرد 

مجازی دارای همکار مستمر و مناسب بوده است.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد خبر داد:
 نیاز 3 میلیارد و 800 میلیون تومانی 

برای اتمام پروژه ورزشی نشاط و زندگی
رئیس  و  نایب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد 
کمیته نظارتی شماره 5 این مجموعه از نیاز 3 میلیارد 
فرهنگی  پروژه  اتمام  برای  تومانی  میلیون   800 و 
ورزشی نشاط و زندگی خبر داد و گفت: این رقم در 

بودجه سال 98 این مجموعه دیده شده است.
حمیدرضا موحدی زاده در جریان بازدید اعضای 
تکمیل  حال  در  محور  از   5 شماره  نظارتی  کمیته 
زمینه  این  در  اظهارکرد:  فخرایی  ابراهیم  شهید 
با این حال به گفته مسئوالن اجرای این  اظهارکرد: 
پروژه که در محل امامت 19 در حال ساخت است، 
پیدا  رقم اختصاص  این  از  تومان  میلیون  فقط 500 

کرده است.
و  نشاط  ورزشی  فرهنگی  پروژه  داد:  ادامه  وی 
زندگی یکی از مهم ترین طرح های در دست اجرای 
از 80 درصد  تاکنون بیش  مدیریت شهری است که 

پیشرفت فیزیکی داشته است.

اخبار

در جلسه ای با حضور مدیر کل میراث فرهنگی 
منطقه  شهردار  و  رضوی  خراسان  فرهنگی  میراث 
فرش  بازار  احیای  و  مرمت  طرح   شد  مقرر  ثامن  
مشهد برای بررسی و تصویب نهایی در شورای فنی 

میراث فرهنگی استان مطرح شود.
فر در  ابوالفضل مکرمی  امروز  به گزارش صبح 
این باره گفت: در جلسه ای که به منظور هماهنگی 
برای مرمت و احیای بازار فرش مشهد برگزار شد، 
با  و  شد  ارائه  طرح  مشاور  پیشنهادی  های  گزینه 
توجه به اجماعی که درباره طرح پیشنهادی وجود 
داشت مقرر شد این طرح در جلسه  آینده شورای 
فنی میراث فرهنگی استان مورد بحث و بررسی و 

تصویب نهایی قرار گیرد.
میراث  فنی  شورای  جلسه  داد:  ادامه  وی 
فرهنگی استان با حضور جمعی ا زاعضای شورای 

فنی میراث فرهنگی کشور برگزار خواهد شد.
مکرمی فر افزود: هم چنین مقرر شد شهرداری 

نقشه   ، فشرده  لوح  بر  عالوه  مشهد  ثامن  منطقه 
میراث  کل  اداره  به  را  مشاور  ارسالی  مدارک  و  ها 
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  و  فرهنگی 

تحویل دهد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری خراسان رضوی تصریح کرد: هم چنین 
مقدمات  شهرداری  که  این  به  توجه  با  شد  مقرر 
انتخاب پیمانکاررا انجام می دهد میراث فرهنگی 
پیمانکاران مورد تائید را براساس تجارب پروژه های 
قبلی برای قرار گرفتن در فرآیند انتخاب پیمانکار 
بازار   : است  گفتنی  کند.   معرفی  شهرداری  به 
فرش  در امتداد بازار بزرگ مشهد بوده که در روند 
اجتماعی  نظام  در  از جایگاه مهمی  تاریخی خود 
ارتباط دهنده عناصر  بوده  بر خوردار  اقتصادی  و 

مهم کالبدی – فعالیتی شهر با حرم مطهر است.
به   138۴ سال  در  »بازارفرش«  اثرتاریخی   
ثبت  به  ملی  میراث  فهرست  در   13۴99 شماره 

رسیده است.

 طرح مرمت و احیا  یک بازار  تاریخی مشهد به شورای فنی میراث فرهنگی استان می رود :

بازار فرش رفو می شود

در نشست مردمی عضو شورای شهر با ساکنان منطقه توس مطرح شد؛خبر

بهسازی و آسفالت توس 63 

در پی نشست مردمی محله توس 63 که با حضور 
برگزار  منطقه  مدیران  از  جمعی  و  شهر  شورای  عضو 
وضعیت  بهسازی  برای  ساکنان  درخواست  شد، 
زودی  به   63 توس  آسفالت  و  زیرسازی  فاضالب، 
این  در  امروز  صبح  گزارش  شد.به  خواهد  انجام 
موثر  اقدامات  به  فیضی  رمضانعلی  ابتدا  نشست 
در  شهر،  حاشیه  به  رسیدگی  در   2 منطقه  شهرداری 
گفت:  و  داد  توضیح  را  شهری  مدیریت  جدید  دوره 
پیرامون حاشیه  به مسائل  ویژه ای  نگاه  شورای جدید 
شهر دارد و به کمک شهرداری تالش دارد تا امکانات 
فراهم برخوردار  کم  مناطق  در  را  شهروندان  خور   در 

 کند.
در  گرفته   صورت  اقدامات  برخی  به  اشاره  با  وی 
اقدامات  اخیر  سال  دو  در  اظهارکرد:  شهر  حاشیه 
فراوانی در این مناطق صورت گرفته؛ از افتتاح سالن 
ورزشی تا ساخت پارک محلی، آسفالت معابر و پاکسازی 
زمین های بایر و رفت و روب منظم و ... که همه نشان از 
دغدغه مدیران شهری برای ارتقا سطح کیفی خدمات 
به  رسیدن  تا  روند  این  قطعا  و  دارد  شهر  حاشیه  در 

وضعیت مطلوب از سوی مدیران شهری ادامه خواهد 
یافت.
y اجرای ۴۰ هزار مترمربع آسفالت در سطح منطقه

و  فنی  معاون  قیطاقی،  احسان  جلسه  ادامه  در 
اصلی  دغدغه های  به   2 منطقه  شهرداری  اجرایی 
مدیران شهری برای رسیدن به توسعه مطلوب فضاهای 
گفت:  و  کرد  اشاره  برخوردار  کم  مناطق  در  شهری 
اولویت  با  خدمت  ارائه  مبنای  شهری  جدید  دوره  در 
است. گرفته  شکل  برخوردار  کم  مناطق  به  رسیدگی 

زیرساخت های  برخوردار  مناطق  در  داد:  ادامه  وی 
شهری شکل گرفته اما در حاشیه شهر نیاز است، ابتدا 
خدمات  بتواند  شهرداری  تا  شود  آماده  زیرساخت ها 
مطلوب تری ارائه کند، برهمین اساس اقدامات گسترده 
عمرانی، خدمات شهری، فضای سبز و فرهنگی و ... با 

جدیت در حال پیگیری است.
در  سطحی  آب های  جمع آوری  کانال  ایجاد  وی 
کرد:  خاطرنشان  و  دانست  ضروری  را  توس  منطقه 
نبود زیرساخت های شهری موجب تحمیل هزینه های 
فراوان به شهرداری می شود، در بارندگی  های اخیر هم 
ورود  و  آبگرفتگی منازل، خیابان  ها  از  برای جلوگیری 
آب های جاری به داخل منازل تمام امکانات بسیج شده 

بود تا شهروندان با کمترین مشکل مواجه شوند.
y ساخت پارک در توس 63 به پایان رسید

معاون فنی و اجرایی شهرداری منطقه 2 به برخی 
و  کمی  سطح  ارتقا  برای  شهری  مدیریت  اقدامات 
و  کرد  اشاره  شهر  حاشیه  در  شهری  خدمات  کیفی 
به  مطالبات  جز  که  توس 63  در  پارک  ساخت  افزود: 
پایان  به  و  انجام  نحو  بهترین  به  بود  شهروندان  حق 
منطقه  شهرداری  جدی  عزم  از  نشان  این  که  رسید 
برای ایجاد فضای سبز مطلوب و مناسب جهت افزایش 
نشاط و سرزندگی شهروندان دارد.وی اقدامات صورت 
را چنین عنوان  این منطقه  پذیرفته در حوزه عمرانی 
کرد و گفت: اقدامات در حوزه عمرانی نیز شامل ۴0 
هزار مترمربع روکش معابر، 11 هزار مترمربع آسفالت 
روکش  و  تراش  اجرای  مترمربع   1500  ، مشارکتی 
مترمربع  هزار   15  ، معراج  میدان  آسفالت  مکانیزه 
 .... و  کانال  اجرای  متر   1000 و  آسفالت  گیری  لکه 
می باشد که همگی در راستای رفاه ساکنین مناطق 
کم برخوردار انجام شده است .وی اظهار کرد: بحث 
پاکیزگی مناطق کم برخوردار نیز همیشه سرلوحه کار 
ماست بر همین اساس در دو سال اخیر 158 هزار متر 
طول تخلیه و الیروبی جوی ها و کانال های سرپوشیده، 

161 هزار مترمربع تسطیح و پاکسازی معابر خاکی، 
850 تن میزان جمع آوری لجن و سرجارو از کانال ها، 
25 هزار تن میزان جمع آوری زباله ، بالغ بر 17 هزار 
تن میزان جمع آوری خاک و نخاله، 18 هزار مترمربع 
انجام  عکس(  و  )پوستر  دیوارنوشته  و  پوستر  امحای 
کنار  در  را  فرهنگی  حوزه  در  فعالیت  است.وی  شده 
اقدامات عمرانی، فضای سبز و خدمات شهری بسیار 
ضروری دانست و ادامه داد: در راستای توانمندسازی 
شهروندان برای داشتن شهری پاک و ایمن، اقداماتی 
مانند راه اندازی مجموعه کارآفرینی، برگزاری همایش 
اجتماعی  شورای  مشارکت  با  اعتیاد  از  پیشگیری 
محله، برگزاری مراسم مذهبی در مناسبت ها، برگزاری 
نمایشگاه  برپایی  بومی-محلی،  بازی های  جشنواره 
مشاغل خانگی ویژه بانوان سرپرست خانوار و ... در این 

منطقه صورت پذیرفته است.
گفتنی است؛ در پایان این نشست، جلسه پرسش 
و پاسخ برگزار شد و با توجه درخواست ساکنین مبنی 
بر بهسازی وضعیت فاضالب، زیرسازی و آسفالت توس 
63، شهرداری منطقه 2 مشهد قول داد تا قبل از پایان 
سال جاری مردم شاهد زیرسازی و آسفالت این معبر 

باشند .

سرویس درشهر
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مشهد میزبان مسابقات قهرمانی کشور شطرنج بانوان
رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی گفت: ۴ خراسانی در تیم ملی شطرنج آقایان و 

بانوان حضور دارند که 30 درصد از اعضای تیم ملی را تشکیل می دهند.
رضا پاشانجاتی، در خصوص برنامه های آتی هیئت شطرنج استان اظهار کرد: ۱۶ و 
۱۷ خرداد ماه مسابقات ریتد در رشته برق آسا و سریع، به میزبانی هیئت شطرنج طرقبه 
و شاندیز برگزار می شود. ۱۹ خرداد نیز مسابقات قهرمانی پیشکسوتان خراسان رضوی 
در محل هیئت شطرنج و مسابقات قهرمانی رده های سنی ۸، ۱0 و ۱۲ سال دختران و 
پسران استان در رشته سریع و برق آسا برگزار خواهدشد. ۲0 خرداد ماه نیز مسابقات 
قهرمانی برق آسا و سریع رده های سنی ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال را در بخش دختران و پسران 

داریم. ۷ تیر ماه نیز اولین مسابقه ریتد کشوری را در بجستان برگزار خواهیم کرد.
سایر  و  مشهد  میزبانی  به  بخش  سه  در  نیز  رمضان  جام  مسابقات  کرد:  اضافه  وی 

شهرستان ها برگزار شده است.
با آموزش و پرورش، عنوان کرد:  رئیس هیئت شطرنج استان در خصوص همکاری 
طبق دستورالعملی که صادر شده مقرر شده است که هر نامه نگاری یا فرآیند ارتباطی 

از طریق اداره کل ورزش و جوانان استان باشد و خود این اداره مستقیما با آموزش و 
پرورش در تعامل باشد. براساس همین دستورالعمل از حدود دو ماه پیش نامه ای به اداره 
کل ورزش و جوانان و اداره کل آموزش و پرورش استان ارسال کرده ایم که آماده هرگونه 
همکاری، استعدادیابی و... در رشته شطرنج هستیم، اما تاکنون هیچ جوابی دریافت 

نکرده ایم.
نواحی  پرورش  و  آموزش  با  هیئت  معموالً  گذشته  سنوات  در  داد:  ادامه  پاشانجاتی 
قبل  از  مسابقات  برخی  و  می کرد  همکاری  پرورش  و  آموزش  کارشناسان  و  مختلف 
و  آموزش  با  به صورت مشترک  برنامه ریزی شده بود. در سال گذشته 30 دوره مسابقه 
پرورش برگزار کردیم و امسال نیز سعی می کنیم این تعداد حتی از نظر کمی افزایش پیدا 
کند. یکی از موضوعاتی که در سال جاری با همکاری آموزش و پرورش در برنامه هیئت 

قرار دارد، برگزاری دوره داوری درجه 3 از ۲۸ خرداد ماه در خلیل آباد است.
وی بیان کرد: تقریبًا 30 درصد شطرنج بازان تیم ملی آقایان و بانوان از خراسان رضوی 
هستند. اعضای تیم ملی ۶ نفر هستند که از این ۶ نفر هم در بخش آقایان و هم در بخش 

بانوان، ۲ خراسانی حضور دارند. در بخش مردان تیم ملی بزرگساالن، مسعود مصدق پور 
و مهرداد خداشناس و در بخش بانوان نیز استاد بزرگ میترا حجازی پور و وصال حامدی نیا 

بازیکنان خراسانی تیم ملی هستند.
رئیس هیئت شطرنج استان با اشاره به اینکه فعالیت بانوان در هیئت قابل قبول نیست، 
اظهار کرد: تا پیش از این، برای بانوان هیچ برنامه ریزی خاصی صورت نگرفته، اما امسال 
میزبان مسابقات قهرمانی کشور بانوان در مشهد هستیم. این میزبانی شامل مسابقات 
هر سه بخش و در قسمت بانوان خواهدبود. این مسابقات از مرداد ماه در مشهد مقدس 

برگزار خواهد شد تا ان شاءالله شروعی برای برنامه ریزی جدی در بخش بانوان باشد.
پاشانجاتی افزود: امسال هیچ میزبانی ای برای مسابقات آقایان درخواست نداده ایم. 
این  با  باشیم،  داشته  بانوان  برای  شده  تقطیع  و  مجزا  فضای  یک  بتوانیم  اینکه  برای 
بانوان  را برای  اینکه هر ماه مسابقات مشخصی  میزبانی ها کار را شروع کردیم. ضمن 
داریم که به صورت رایگان در هیئت برگزار می شود و به نفرات برتر آن نیز جوایزی اهدا 

می شود تا شاید این اقدام باعث شود بانوان باانگیزه تر و جدی تر کار کنند.

سرمربی تیم پدیده شهر خودرو پس از بازگشت به 
ایران لیست بازیکنان مدنظر خود را به باشگاه اعالم 
خواهد کرد.تیم فوتبال پدیده شهرخودرو در لیگ برتر 
امسال عملکرد مناسبی داشت به طوری که حاال این 
شانس را دارد تا به عنوان یکی از نمایندگان ایران در لیگ 

قهرمانان آسیا در مرحله پلی آف به میدان برود. 
مالک  حمیداوی  فرهاد  که  است  حالی  در  این 
باشگاه پدیده شهر خودرو چندی پیش قرارداد یحیی 
گل محمدی را با این تیم تمدید کرد تا او یک فصل دیگر 

روی نیمکت این تیم مشهدی حضور داشته باشد. 

گل محمدی که این روزها برای استراحت به خارج از 
کشور رفته هفته آینده به ایران باز خواهد گشت و بعد 
مازاد  بازیکنان  لیست  قرار است  به کشور  بازگشت  از 
و مدنظر خود را به مسئوالن باشگاه ارائه دهد تا زمینه 

جذب این بازیکنان فراهم شود. 

سال   20 زیر  فوتسال  ملی  تیم  خراسانی  بازیکن 
ایران درباره شرایط تیم های هم گروه کشورمان گفت: 
از افغانستان شناخت کافی داریم، اما از هنگ کنگ 
شناخت زیادی نداریم.هاشم سجادیان بازیکن تیم ملی 
فوتسال زیر 20 سال ایران درباره شرایط تیم ملی تا قبل 
از آغاز مسابقات قهرمانی آسیا گفت: شرایط تیم خدا 

را شکر خوب است و مربیان تیم در حال برطرف کردن 
نقاط ضعف تیم هستند و همچنین نقاط قوت تیم را هم 
در حال تقویت کردن هستند تا انشاالله بتوانیم دوباره 
قهرمان شویم.بازیکن خراسانی تیم ملی فوتسال امید 
بازیکنان تیم گفت: هنوز لیست  ایران درباره شرایط 
اصلی مشخص نیست و همه بچه ها تالش می کنند در 

لیست اصلی برای مسابقات قرار بگیرند و ما تمام تالش 
تیم های  درباره  ادامه  در  می کنیم.سجادیان  را  خود 
شرکت کننده در این مسابقات افزود: تیم ها پیشرفت 
زیادی کرده اند و نمی شود هیچ تیم را دست کم گرفت 
و همانطور که در مسابقات چهار جانبه چین تایپه دیدید 

که تیم ها با چه توان و قدرتی وارد مسابقات شدند.

مسئوالن باشگاه پدیده شهر خودرو به دنبال جذب 
مدافع تیم پوهانگ استیلرز کره جنوبی هستند.

تیم فوتبال پدیده شهر خودرو که احتماال یکی از 
نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان فصل آینده خواهد 
بود قصد دارد با تقویت خود شرایط بهتری را در فصل 

آینده رقم بزند.
دنبال  به  باشگاه  این  مسئوالن  راستا  همین  در 
و  مونته نگرو هستند  اهل  مدافع  آدزیک والن  جذب 

حتی مذاکراتی هم با این بازیکن انجام شده است.
در  و  می کند  بازی  فوتبال  دفاع  پست  در  والن 

عضویت تیم پوهانگ استیلرز قرار دارد.
مذاکرات در خصوص جذب این بازیکن ادامه دارد 
و باید دید که آیا این بازیکن در نهایت به پدیده خواهد 

پیوست یا نه.

جلسه  برگزاری  از  فوتسال  لیگ  سازمان 
بانوان  فوتسال  لیگ  نمایندگان  برای  هماهنگی 

خبر داد.

جلسه هماهنگی برای نمایندگان لیگ فوتسال 
به  و  روز  یک  مدت  به  تیر   20 پنجشنبه  روز  بانوان 

میزبانی شهر مشهد مقدس برگزار می شود.

آخرین  ارائه  به  منظور  به  هماهنگی  جلسه  این 
بانوان  فوتسال  نمایندگان  برای  قوانین  و  اطالعات 

در فصل 98-99 می باشد.

اخبار
لیست پدیده ای ها در انتظار بازگشت گل محمدی!

شرایط تیم ملی فوتسال زیر 20سال خوب است

پدیده شهر خودرو به دنبال مدافع پوهانگ کره جنوبی

مشهد میزبان جلسه هماهنگی نمایندگان لیگ فوتسال بانوان

سوژه
آخرین خبرها از برگزاری مجمع هیات های 

ورزشی استان
معاون امور ورزشی اداره کل ورزش جوانان خراسان 
انتخاباتی  مجامع  برگزاری  دقیق  زمان  گفت:  رضوی 
تنیس،  تکواندو،  پرورش اندام،  و  بدنسازی   هیات های 
ماه  از  پس  قطعا  والیبال  و  جودو  بیلیارد،  و  بولینگ 

رمضان مشخص خواهد شد.
از  برخی  بالتکلیفی  خصوص  در   ، زارعی  امیر 
به وسیله سرپرست  هیات های ورزشی که مدتی است 
این  نامزدهای  ثبت  نام  کرد:  اظهار  می شوند،  اداره 
دسته از هیات ها انجام شده است و در مرحله استعالم 
تا هفته  انشاالله  از فدراسیون های مربوطه قرار دارند. 
آتی هماهنگی های الزم برای برگزاری مجامع انتخاباتی 
فدراسیون های  با  ورزشی  هیات های  از  دسته  این 

مربوطه انجام خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که مشمول 
اجازه  هستند،  بازنشستگان  کارگیری  به  منع  قانون 
ثبت نام در انتخابات ریاست هیات های ورزشی را دارند 
ثبت نام  حق  بازنشستگان  کرد:  خاطرنشان  خیر،  یا 
را  ورزشی  هیات های  ریاست   انتخاباتی  مجامع  برای 
ندارند، اما آن دسته از روسای هیاتی که مشمول این 
حال  در  رییس  عنوان  به  هم اکنون  و  می شوند  قانون 
فعالیت هستند، می توانند تا پایان دوره چهار ساله شان 

در هیات ورزشی باقی بمانند.
معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
رضوی در ادامه تاکید کرد: پس از ماه مبارک رمضان و 
تا پایان خرداد ماه، هیات هایی که به وسیله سرپرست 
اداره می شوند را تعیین تکلیف و مجامع شان را برگزار 
بیلیارد،  و  بولینگ  تنیس،  تکواندو،  کرد.  خواهیم 
هیات هایی  پروش اندام،  و  بدنسازی  و  والیبال  جودو، 
هستند که مجامع شان قطعا پس از ماه رمضان برگزار 
خواهد شد تا تکلیف تمام هیات های ورزشی خراسان 

رضوی مشخص شود.
از  برخی  بهره بری  عدم  خصوص  در  زارعی 
تا   60 گفت:  ورزشی  سالن  از  استان  هیات های 
ورزشی  سالن  دارای  استان  هیات های  درصد   70
تخصصی  ورزشی  سالن  هیات ها  از  برخی  هستند. 
نیز  هیات ها  از  برخی  و  گرفته  قرار  اختیارشان  در 
نظر  در  برایشان  مکانی  مالی،  کمک  عنوان  تحت 
که  ورزشی  هیات های  از  اندکی  تعداد  به  گرفته ایم. 
از سالن برخوردار نیستند، برای اعزام ها، مسابقات و 
اداره کل ورزش و جوانان  از سوی  سایر هزینه هایشان 
استان کمک مالی می کنیم تا بتوانند به خواسته های 
روی  را  ورزشی  هیات های  اولولیت  اما  برسند،  خود 
حامیان مالی و اسپانسر ها گذاشته ایم تا در سال 98 
حامیان  کمک  با  را  مسابقات شان  و  اعزام ها  هزینه 

مالی تامین کنند.

از شروع  ایران پیش  به آمار والیبال  نگاهی 
لیگ ملت ها

تیم ملی والیبال ایران به عنوان بهترین تیم آسیایی در 
رقابت های لیگ ملت های 2019 حضور دارد.

لیگ ملت های والیبال 2019 از تاریخ 10 خرداد ماه 
1398 با حضور شانزده تیم آرژانتین، استرالیا، برزیل، 
ایران،  آلمان،  فرانسه،  چین،  کانادا،  بلغارستان، 
و  صربستان  روسیه،  پرتغال،  لهستان،  ژاپن،  ایتالیا، 
آمریکا از روز جمعه 10 خرداد ماه آغاز می شود و پس 
از برگزاری پنج هفته با معرفی تیم قهرمان در یکشنبه 

23 تیر ماه 1398 به پایان می رسد. 
خود  مسابقه  نخستین  در  کوالکوویچ  ایگور  شاگردان 
روز جمعه از ساعت 12 به مصاف ایتالیا خواهند رفت 

که این مسابقه به میزبانی چین برگزار می شود.
 ایران با قرار گرفتن در جایگاه هشتم جدول رده بندی 
تیم های  بین  را  رتبه  باالترین  جهانی  فدراسیون 
 2019 والیبال  ملت های  لیگ  به  که  دارد  آسیایی 
وارد شده است. تیم ملی والیبال ژاپن هم در جایگاه 
دوزادهم جدول رده بندی فدراسیون جهانی قرار دارد.
در لیگ ملت های والیبال 2018 ایران در جایگاه دهم 
قرار گرفت و نتوانست به مرحله نهایی برود. 7 پیروزی 
و 8 شکست حاصل تالش شاگردان ایگور کوالکوویچ 

در دوره گذشته بود.
ملت های  لیگ  در  را  خود  آخر  مسابقه  سه  در  ایران 
والیبال 2018 )مقابل کره جنوبی، بلغارستان و آلمان( 
ایران  که  بود  هفته ای  تنها  این  و  رسید  پیروزی  به 
به  حریفانش  مقابل  خود  مسابقه  سه  هر  در  توانست 

پیروزی برسد.
ایران دوره گذشته لیگ ملت ها را با شکست 3 بر یک 
که  کرد  آغاز  قهرمانی  عنوان  مدافع  فرانسه،  مقابل 
همین تیم در نهایت عنوان نایب قهرمانی را به دست 

آورد.
قاره ها  قهرمان  مسابقات  به  ایران  جهانی  مدال  تنها 
2017 مربوط می شود که شاگردان کوالکوویچ در آن 
مسابقات عنوان سومی و مدال برنز را به دست آوردند. 
بازی های  قهرمانی  عنوان  ایران   2018 سپتامبر  در 
آسیایی را به دست آورد. نکته جالب اینکه ایران در 5 
مسابقه خود در جریان این رقابت ها تنها یک ست را 

به حریفان واگذار کرد.
میالد عبادی پور عنوان امتیازآورترین بازیکن ایران در 
لیگ ملت های والیبال 2018 را با کسب 193 امتیاز 

به خود اختصاص داد.
به  ایران در هفته اول لیگ ملت ها  برنامه بازی های   *

شرح زیر است: 
ایران - ایتالیا )جمعه 10 خرداد، ساعت 12:30 (

ایران - چین )شنبه 11 خرداد، ساعت 16:30(
ایران - آلمان )یکشنبه 12 خرداد، ساعت 12:30(

توپ و تور

برتر فوتبال  از رقابت های لیگ  در 18 فصلی که 
گذشته است، تیم های متفاوتی به لیگ برتر آمده اند 
و هر کدام نتایج و سرنوشت مختلفی را برای خود رقم 

زده اند.
جام  فوتبال   برتر  لیگ  مسابقات  از  فصل   18
هر  که  تیم هایی  کنار  در  می گذرد.  فارس  خلیج 
آنهایی که همیشه  و  برای قهرمانی می جنگند  سال 
هم  تیم هایی  می مانند،  ثابت  جدول  میانه های  در 
بین  برتر است. در  بقا در لیگ  هستند که هدفشان 
این تیم ها، آن ها که تازه به لیگ برتر صعود کرده اند، 

جایگاه خاصی دارند.
زیر  همیشه  برتر  لیگ  فصل  هر  تازه واردهای 
ذره بین منتقدان، رسانه ها و هوادارانشان هستند که 
معلوم شود چند مرده حالج اند و چقدر خود را برای 
رقابت در باالترین سطح فوتبال ایران آماده کرده اند. 
تیم ها در همان سال نخست حضورشان  این  گاهی 
می کنند،  سقوط  پایین تر  دسته  به  برتر،  لیگ  در 
برای  گاهی  و  می آورند  دوام  سال  چند  گاهی 
همیشه ماندگار می شوند. در این گزارش به عملکرد 
تیم هایی پرداخته ایم که در 18 فصل سپری شده از 
لیگ برتر، به این لیگ صعود کرده اند و سرنوشت آنها 

را پی گرفته ایم.
تیم   32 برتر،  لیگ  مسابقات  از  فصل   18 در 
لیگ  به  شده اند  موفق  حال  به  تا  فرد  به  منحصر 
استقالل  آبادان،  نفت  صنعت  کنند.  صعود  برتر 
صباباتری،  گیالن،  پگاه  نوشهر،  شموشک  اهواز، 
مس  راه آهن،  یزد،  قندی  شهید  بندرانزلی،  ملوان 
مشهد،  پیام  کرمانشاه،  فراز  شیرین  پیکان،  کرمان، 
تبریز،  تراکتورسازی  آذین،  استیل  خوزستان،  فوالد 
مس  تهران،  نفت  تبریز،  شهرداری  بوشهر،  شاهین 
سرچشمه، فجر سپاسی شیراز، آلومینیوم هرمزگان، 
استقالل  تبریز،  فوالد  گسترش  زاگرس،  دورود  گهر 
خوزستان، پدیده مشهد، نفت مسجد سلیمان، سیاه 
جنوبی  پارس  تبریز،  ماشین سازی  مشهد،  جامگان 
گل گهر  و  مازندران  نساجی  رشت،  سپیدرود  جم، 
لیگ  به  شدند  موفق  که  بوده اند  تیم هایی  سیرجان 

برتر صعود کنند.
در بین تیم های صعود کننده، پیکان تیمی بوده 
برتر  لیگ  به  را  صعود  تعداد  بیشترین  بار،   ۴ با  که 
در   85-86 فصل  که  خوزستان  فوالد  است.  داشته 
لیگ برتر با قرارگیری در رده پانزدهم به لیگ دسته 
اول سقوط کرده بود، در فصل 88-87 به لیگ برتر 
بازگشت و بیشترین روند حضور خود در لیگ برتر به 
حضور  فصل   12 با  را  کننده  صعود  تیم  یک  عنوان 
فصل   11 با  نیز  تبریز  تراکتورسازی  است.  داشته 

حضور در مرتبه دوم این روند قرار دارد.
     آسانسورهای لیگ

 ،88-87 و   81-82 فصل  در  نفت آبادان  صنعت 
شموشک نوشهر در فصل 83-82، شهید قندی یزد 
در فصل 85-8۴، پیام مشهد در فصل 88-87، مس 
فصل های  در  پیکان   ،90-91 فصل  در  سرچشمه 
92-91 و 9۴-93، آلومینیوم هرمزگان و گهر دورود 
در فصل 92-91، نفت مسجد سلیمان در فصل 9۴-

93، استقالل اهواز در فصل 95-9۴ و ماشین سازی 
تبریز در فصل 96-95 تیم های بوده اند که در اولین 
دسته  لیگ  به  برتر  لیگ  در  حضورشان  از  فصل 

پایین تر سقوط کردند.
لیگ  به  که  تیم هایی  بین  در  زاگرس  دورود  گهر 
برتر صعود کردند بدترین نتیجه را داشت و در لیگ 
و  قرار گرفت  رتبه هجدهم  در  امتیاز  با 19  دوازدهم 
در اولین حضور خود در لیگ برتر به لیگ دسته یک 

سقوط کرد.
    جای خالی سیاه جامگان و پیام

تیم های فوتبال پیام خراسان و سیاه جامگان هم 
به عنوان نمایندگان خراسان رضوی راهی لیگ برتر 
شدند و اولی مجبور شد خیلی زود سطح اول فوتبال 
کشور را ترک کند و دومی هم با وجود مشکالت مالی 
بسیار زیاد کشان کشان جلو رفت تا اینکه در نهایت 
به دسته پایین تر سقوط کرد و امروز از هیچکدام از 
این  تیم در رقابت های کشوری خبری نیست؛  این 
از  پس  توانست  خراسان  پدیده  که  است  درحالی 
یابد  ثبات خوبی دست  به  برتر کشور  به لیگ  صعود 
نتایج  بهترین  کسب  با  برتر  لیگ  در فصل گذشته  و 
تاریخ فوتبال استان چشم انتظار فینال جام حذفی 

برای آسیایی شدن باشد.
     بهترین عملکرد

اولین  در  کننده  صعود  تیم  یک  نتیجه  بهترین 
تیم های  به  مربوط  برتر  لیگ  در  خود  حضور  فصل 
استیل آذین و پارس جنوبی جم است. استیل آذین 
ایستاد  پنجم  رده  در  امتیاز  با 52  در فصل 88-89 
امتیاز  با ۴7  پارس جنوبی جم در فصل 96-97،  و 

موفق شد در رتبه پنجم جدول لیگ برتر قرار بگیرد.
* با هم آمدند، با هم رفتند

اتفاق ممکن،  در جالب ترین  و  در فصل 91-92 
پیکان،  تیم های  یعنی  کننده  صعود  تیم  سه  هر 
فصل  اولین  در  دورود  گهر  و  هرمزگان  آلومینیوم 
حضور خود در لیگ برتر، به لیگ دسته یک سقوط 

کردند.
     سقوط، پولدار و فقیر نمی شناسد!

برتر،  لیگ  به  کننده  صعود  تیم های  میان  در 
برتر  لیگ  وارد  کم  بضاعت  با  که  بوده اند  تیم هایی 
شدند. تیم هایی مثل گهر دورود، شموشک نوشهر، 
آلومینیوم  یزد،  قندی  شهید  کرمانشاه،  فراز  شیرین 
هرمزگان و سپیدرود رشت تیم هایی بوده اند که توان 
گردونه  از  هم  سرعت  به  و  نداشتند  آن چنانی  مالی 
تیم های  رفتند. در مقابل  برتر کنار  لیگ  رقابت های 
که  بوده اند  استیل آذین  همچون  پولداری  و  متمول 
با سرمایه خوب، پا به لیگ برتر گذاشتند و بازیکنان 
به علت حاشیه هایی  اما  اختیار گرفتند  را در  خوبی 
که سر راهشان قرار گرفته بود، موفق نشدند در لیگ 

برتر ماندگار شوند.
از تیم های پولدار و ثروتمندی  استیل آذین یکی 
بود که در فصل 89-88 به لیگ برتر آمدند و بازیکنان 

را  مهدوی کیا  مهدی  و  کریمی  علی  همچون  بزرگی 
با  برتر  لیگ  در  تیم  این  مسیر  اما  گرفت  خدمت  به 
حاشیه های مختلفی همراه شد که در نهایت موجب 

این تیم در لیگ برتر ماندگار نشود.
    آنها که هوادارانشان را ناامید کردند

از طرفی دیگر تیم های پرطرفداری مثل سپیدرود 
و  آبادان  نفت  صنعت  مازندران،  نساجی  رشت، 
زیاد  طرفداران  وجود  با  که  بودند  بوشهر  شاهین 
نتوانستند خواسته های هواداران خود را محقق کنند 
و در لیگ برتر نتوانستند خوش بدرخشند. در مقابل 
تیم کم طرفداری مثل پیکان بوده که در برخی ادوار 

لیگ برتر نتایج نسبتًا خوبی را کسب کرد.
    قدیمی ها موفق ترند یا تازه واردها؟

پارس  استیل آذین،  مثل  نوساخته ای  تیم های 
جنوبی جم و استقالل خوزستان در دوره های مختلف 
لیگ برتر حضور داشتند و پارس جنوبی جم یکی از 
اینجای کار موفق  تا  این تیم هایی است که توانسته 
عمل کند و در فصل اول حضور خود در رتبه پنجم 
قرار بگیرد و در لیگ هجدهم در جایگاه دوازدهم قرار 
بگیرد اما تیمی مثل استقالل خوزستان شرایط کامالً 
متفاوتی را در طی حضور خود در لیگ برتر داشت و 
فصل  در  و  شد  برتر  لیگ  قهرمان   9۴-95 فصل  در 

98-97 به لیگ دسته یک سقوط کرد.
مثل  سابقه ای  با  و  قدیمی  تیم های  مقابل  در 
شاهین بوشهر، ملوان بندر انزلی، شهرداری تبریز، 
فجرسپاسی شیراز، ماشین سازی تبریز، نفت تهران، 
صباباتری، تراکتورسازی تبریز و راه آهن نیز بوده اند 
که با وجود طرفدارانی که داشتند یا به مراتب باالی 
سطح فوتبال ایران رسیده اند یا به سبب نتایج بدی 
فوتبال  پایین  سطح  در  یا  شدند  منحل  گرفتند،  که 

ایران قرار گرفته اند.
در  خود  حضور  فصل   11 طی  در  تراکتورسازی 
لیگ برتر همواره عملکرد قابل قبولی داشته است و 
در سال های اخیر یکی از مدعیان قهرمانی بوده اما 
تیم هایی مثل نفت تهران و صباباتری هم بوده اند که 
نتوانستند  داشتند  که  خوبی  پتانسیل های  وجود  با 
علت  به  تهران  نفت  و  شوند  ماندگار  برتر  لیگ  در 
بدهی های زیاد مالی و مشکالت مدیریتی و مالکیتی 
منحل شد و صباباتری در وهله اول به شهر قم منتقل 
و در ادامه به علت نتایج ضعیفی که داشت به لیگ 

استانی قم تبعید شد.
شهرداری  شاهین  تیم های  رو،  پیش  فصل  در 
به  کننده  صعود  تیم های  سیرجان  گل گهر  و  بوشهر 
لیگ برتر هستند و باید دید این تیم ها چه سرنوشتی 

را برای خود رقم می زنند.

سرنوشت صعودکنندگان به لیگ برتر در ادوار مختلف 

از پیام و سیاه جامگاِن ناکام تا پدیده موفق!

مارک ویلموتس بلژیکی روز گذشته وارد تهران شد 
تا کار خودش را با تیم ملی فوتبال کشورمان شروع 
ملی  تیم  هدایت  مقطعی  در  که  ویلموتس  کند. 
کارشناسان  سوی  از  داشت  عهده  بر  را  کشورش 
از خوش شانس ترین  یکی  عنوان  به  اروپا  فوتبالی 
چراکه  می شود.  شناخته  بلژیک  تاریخ  مربیان 
اختیار  در  را  اروپا  سرخ  شیاطین  طالیی  نسل  او 
داشت و به واسطه بازیکنان فوق العاده اش تیم ملی 

بلژیک را دوم دنیا تحویل داد و رفت.
نشیب  و  فراز  پر  عملکردی  با  اما  سرمربی  این 
و هم ستایش  قرار گرفته  انتقاد  مورد  همیشه هم 
به سال های  مربوط  فنی  بحث های  از  شده. جدا 
درباره  دانستن  شاید  بلژیک  در  ویلموتس  حضور 
برخی از عادات و رفتارهای او خارج از عملکرد فنی 

برای خیلی ها جالب باشد.
سال  ایران  ملی  تیم  جدید  سرمربی  اینکه  مثالً 
۲003 حتی ورود به دنیای سیاست را هم تجربه 
کرد. او سال ۲003 زمانی که دوران بازیکنی اش در 
باشگاه شالکه به پایان رسیده بود تصمیم به حضور 
که  البته  گرفت.  سیاست  راز  و  رمز  پر  دنیای  در 
هیچوقت در این مسیر موفق نبود! او در انتخابات 
محافظه کار  حزب  نماینده  به عنوان  فدرال ۲003 
سنا  مجلس  وارد  فرانسوی زبان،  اصالح طلب  و 
شد. ویلموتس معتقد بود فوتبال یکی از عواملی 
فرانسوی زبانان  اتحاد  موجب  می تواند  که  است 
عرصه  به  او  ورود  شود.  بلژیکی  هلندی زبانان  و 
سیاست اما با موفقیت همراه نشد و دو سال بعد 

مربی بلژیکی مجبور به عذرخواهی شد.
از  ویلموتس  خروج  دالیل  از  یکی  زمان  آن  در 
چراکه  بود  شده  عنوان  خانواده اش  سنا  مجلس 

عالقه  بلژیکی  سرمربی  نظر  به  شنیده ها  طبق 
و  دارد  خودش  فرزندان  و  همسر  به  زیادی  بسیار 
کار کردن در کشورهای دیگر را سخت می پذیرد. 
او پیش از اینکه وارد عرصه مربیگری شود با دختر 
ازدواج  بلژیک  تروئیدن  سن  باشگاه  سابق  رئیس 
تروئیدن  سن  ترکیب  در  سال   ۵ ویلموتس  کرد. 
حضور داشت و در نهایت حاصل ازدواج او با همسر 
بلژیکی اش سه فرزند به نام های النا، مارتین و رنو 

بود.
از دیگر ویژگی های جالب ویلموتس باید به این 
بلژیکی برخالف سرمربی  اشاره کرد که سرمربی 
کار  نظرش  زیر  که  بازیکنانی  با  ملی  تیم  قبلی 
می کنند سازگاری بیشتری دارد. یعنی اگر در زمان 
در  و  بازیکنان  قهر  بارها  کارلوس کی روش  حضور 
نهایت خط کشیدن روی اسم آنها را دیدیم، بعید 
به نظر می رسد در دوران حضور ویلموتس چنین 
اتفاقی بیفتد. چراکه او بیشتر با شاگردانش از راه 
تعامل وارد می شود. برای مثال در جریان رقابت های 
یورو ۲0۱۶ درست زمانی که نسل طالیی بلژیک 
زیر دست ویلموتس فعالیت می کردند او با موضوع 
سیگار کشیدن راج ناینگوالن کامالً کنار آمد و حتی 
برای او اتاقی بالکن دار در هتل محل اقامت در نظر 
از  انتقادات  بود  شده  باعث  اتفاق  همین  گرفت! 
کشور  در  خیلی ها  و  شود  زیاد  بلژیک  وقت  مربی 
بلژیک اعتقاد داشتند همین تصمیمات ویلموتس 
از  ملی کشور  تیم  باعث خارج شدن نسل طالیی 

مسیر شده بود.
همچنین بارها تعریف و تمجید از مروان فلینی 
یا  می گرفتند  سخره  به  را  او  عملکرد  خیلی ها  که 
داشتن رابطه صمیمانه با فوق ستاره ای به نام ادن 

می خورد.  چشم  به  ویلموتس  سوابق  در  هــازارد 
ویلموتس در دوران حضورش در تیم ملی با روملو 
از  بیشتر  منچستریونایتد  کنونی  مهاجم  لوکاکو، 
از  بیشتر  او  خورد.  مشکل  به  دیگری  بازیکن  هر 
بنتکه در نوک خط حمله استفاده می کرد و همین 
در  بارها  روملو  بود.  شده  لوکاکو  ناراحتی  باعث 
مصاحبه هایش ادعا کرده بود که می داند ویلموتس 
با نظر خودش او را به تیم ملی دعوت نمی کند یا 
اگر هم دعوت می کند، این دعوت بیهوده است و 

از او بازی نخواهد گرفت.
ویژگی های  از دیگر  بودن هم  روراست  به شدت 
بلژیک  نیمکت  روی  حضور  دوران  در  ویلموتس 
بود. در طول ۸ سال حضور کارلوس کی روش روی 
نیمکت تیم ملی ایران هیچکس به یاد ندارد که او 
از بازی دوستانه هم از عملکرد  بار بعد  حتی یک 
شاگردانش انتقاد کند و همیشه سیستم حمایتی 
ویلموتس  در حالیکه  پیش می گرفت.  را  ها  آن  از 
بارها در کنفرانس های خبری از عملکرد بازیکنان 
بزرگی همچون هازارد یا بنتکه و لوکاکو انتقاد کرده 

است.

ملی تیم  جدید  سرمربی  درباره  جالب  نکته  چند  ذره بینخبر
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نجفی به قتل همسرش اعتراف کرد
سابق  شهردار  همسر  قتل  از  جنایی  امور  دادسرای  سرپرست 

تهران به دست خود نجفی خبر داد.
محمد شهریاری در گفت وگو با ایسنا گفت: آقای نجفی به قتل 
به قتل  را  به دلیل اختالفات خانوادگی آن  همسرش اعتراف کرد و 

رسانده است.
اطالعات  اساس  بر  کرد:  اظهار  شهریاری  قاضی  این  از  پیش 
در  خود  مسکونی  خانه  در  بود  جوانی  زن  که  نجفی  همسر  موجود 

منطقه سعادت آباد به قتل رسیده است.
شهریاری گفت: این زن جوان بر اثر اصابت گلوله در خانه اش به 
نجفی  دوم  همسر  قتل  جزئیات  درباره  است.شهریاری  رسیده  قتل 
اکیپ  و  و من  به قتل رسیده  این خانم  تهران گفت:  اسبق  شهردار 
تشخیص هویت به همراه بازپرس ویژه قتل در محل حادثه حاضریم.
وی ادامه داد: بررسی های الزم انجام شده و کامالً مشخص است 

که همسر دوم آقای نجفی به قتل رسیده است.

 میترا استاد درباره ازدواج با محمدعلی نجفی چه گفته 
بود؟

میترا استاد که دیروز به قتل رسید، پاییز سال گذشته و بعد از ازدواج با 
محمدعلی نجفی و حواشی پیرامون آن گفت: وگویی با سایت امید مردم 

داشت.مهم ترین بخش سخنان وی چنین بود:
* هر انسانی یک زندگی خصوص دارد؛ چه آقای دکتر نجفی و چه هر 
شخصیت دیگری؛ درست نیست با کسی که واقعا اینقدر برای کشور و 
نظام زحمت کشیده است، اینطوری رفتار کنند؛ با تمسخر صحبت کنند 

که ایشان چرا ازدواج کرده است.
این  دارند،  سنی  اختالف  و  می گیرند  طالق  می گویند  عده  یه   *
حرف ها چیست؟ این حرف ها را می زنند تا به زعم خود برای تخریب دکتر 
نجفی نظر ها را به خود جلب کنند، متاسفانه به من تهمت زدند که من 
زن صیغه ای دکتر نجفی هستم در حالیکه من عقد نامه دارم و حتی اگر 

صیغه هم باشد هیچ مشکلی نداشت.
* به ما تهمت زدند که ایشان روابط نامشروع داشته است، من قول 
می دهم به همه مردم تا االن من هیچ چیز بدی از دکتر نجفی ندیدم؛ اگر 
رسانه ای که ادعای شفاف سازی دارد و به همسر من تهمت زده اند که 
رابطه نامشروع داشته، من می گویم؛ اوال ایشان شاکی خصوصی ندارد و 
در ضمن من خودم قول می دهم اگر هر مشکلی بود؛ شفاف سازی کنم؛ 

ولی حق دیگران نیست در حریم زندگی خصوصی ما وارد شوند.
* تقریبا چند ماه پیش یک کلیپ در خارج از کشور ساخته شد که 
صدا های من را تقطیع کرده اند و بریده بریده به هم وصل کرده اند تا مرا 

تخریب کنند در حالیکه واقعیت چیز دیگری بود.
* تمام حساب های بانکی من و آقای دکتر نجفی قابل بررسی است و 
اینقدر شفاف هستیم بیایند بررسی کنند. ما هیچ چیز سیاهی در زندگی 

نداریم.
* آقای دکتر نجفی از من خیلی محترمانه خواستگاری کردند و من 
هم بعد از مشورت با خانواده به ایشان جواب مثبت دادم، این زندگی سر 

گرفته است، دلیلی ندارد که عده ای دنبال حواشی باشند؛ هر موضوعی 
و مسئله ای پیش بیاید با مدرک و سند از آقای دکتر نجفی در رسانه ها 
اعالم می کنم؛ ما اردیبهشت 97 با هم ازدواج کردیم و متاسفانه بر اساس 
عکس زناشویی ما گفته اند، چون رابطه نامشروع داشته با او ازدواج کرده 
است. تهمت زننده ها را به خدا واگذار می کنیم. واقعا اگر مردم منتظر 
اتفاقی هستند؛ هر مسئله ای از طرف آقای نجفی بعنوان خالف باشد، 

من در رسانه ها اعالم می کنم.

 اولین دختر خیابان انقالب آزاد شد
ویدا موحد معروف به اولین دختر خیابان انقالب که هشتم آبان 97 
بازداشت و به یک سال حبس محکوم شده بود از زندان آزاد شد. پیام 
درفشان وکیل مدافع ویدا موحد در گفتگو با ایرنا با اعالم این خبر گفت: 
طبق آنچه مسئوالن قضایی اعالم کردند، با تقلیل مجازات موکل موافقت 
شده و با اعطای مرخصی، الباقی مدت حبس وی نیز مورد بخشش قرار 
گرفته است. وی اضافه کرد: بر این اساس، موکل دقایقی پیش به صورت 
به »دختر  ویدا موحد معروف  ایرنا،  به گزارش  آزاد شد.  زندان  از  کامل 
اتهام  به  ارشاد  از سوی شعبه 1091 مجتمع قضایی  انقالب«  خیابان 
تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب به یک سال حبس 

تعزیری محکوم شده بود.
 

 سلیمی: روحانی اختیار نداشت چرا وعده ۱۰۰ روزه 
داد؟

باید توضیح  نماینده مردم محالت در مجلس گفت: رئیس جمهور 
دهد اگر اختیار الزم را نداشته چرا وعده حل مشکالت کشور را در 100 
روز داده است. حجت االسالم علیرضا سلیمی نماینده مردم محالت در 
مجلس شورای اسالمی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اظهارات اخیر 
روحانی مبنی بر درخواست افزایش اختیارات رئیس جمهور در شرایط 
کشور  در  اختیاراتش  بودن  کم  درباره  اظهارات  گفت:  کشور،  کنونی 
به منظور فرار از پاسخگویی از عملکردش بیان شده است. وی افزود: 
وعده  چرا  نداشته  را  الزم  اختیار  اگر  دهد  توضیح  باید  جمهور  رئیس 
حل مشکالت کشور را در 100 روز داده است؟ نماینده مردم محالت 
روحانی  اندازه  به  جمهوری  رئیس  هیچ  اینکه  بر  تاکید  با  مجلس  در 
است  نخ نما  این یک موضوع  داد:  ادامه  است،  نداشته  ویژه  اختیارات 
که وقتی شعار ها محقق نمی شود شاهد مطرح شدن چنین موضوعاتی 
هستیم. حجت االسالم سلیمی تأکید کرد: آقای روحانی درخواست دارد 
اعتقاد ما  به  و رئیس جمهور داده شود که  به دولت  بیشتر  تا اختیارات 
 رئیس جمهور و دولت به اندازه کافی اختیار دارند و می توانند تصمیم گیری

 کنند.
 

 آیت ا... مکارم: آمریکا از اعراب جاهلی هم بدتر 
است

آیت ا... ناصر مکارم شیرازی گفت: در زمان جاهلیت، عرب جاهلی 
را به هم نمی زد.  پایبند بود و یک طرفه قرارداد  به قراردادهایش  هم 
این ها حتی از عرب جاهلی هم بدترند که یک طرفه قرارداد را به هم 

می زنند.آیت ا... ناصر مکارم شیرازی در دیدار با سفیر جدید ترکیه در 
ایران، اظهار کرد: ما با ترکیه جنبه های مشترک زیادی داریم. هر دو 
پیرو اسالم هستیم، هر دو فرهنگ مشترک داریم، هر دو همسایه ایم، 
این ها گذشته دشمن  از همه  و  داریم  اقتصادی مهمی  روابط  هر دو 
مشترک داریم. یعنی آمریکا به همان اندازه که با ما دشمن است با شما 
هم دشمن است.وی در ادامه گفت: این جهات مشترک سبب می شود 
دست به دست هم و در برابر زورگویی های دشمن بایستیم. ما دو کشور 
نیرومند در منطقه می باشیم که در صورت اتحاد با یکدیگر می توانیم 

منطقه را از شر این دشمنان محفوظ داریم.
به  ظریف  محرمانه  پیام  درخصوص  ادعایی    

واشنگتن
یک منبع آگاه دیپلماتیک به بی بی سی عربی گفته است که ظریف 
در سفر اخیرش به بغداد، از طریق عراق پیام قاطعی از جانب تهران 
به واشنگتن ارسال کرد؛ مبنی بر اینکه ایران به آمریکا اجازه نمی دهد 
آن را اصطالحا »قورباغه آب پز« کند. طبق ادعای این منبع، مفاد پیام 
ظریف هشدارآمیز بود. همین منبع در توصیف پیام ظریف گفت: ایران 
»بین جنگ اقتصادی و جنگ نظامی تفاوتی قائل نمی شود و به آمریکا 

اجازه نمی دهد که روی حرارت کم آن را بپزد و بمیراند.«
در حالی که بسیاری از محافل سیاسی و منطقه ای درباره امکان 
وساطت میان ایران و آمریکا سخن می گویند، محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، در جریان سفر اخیرش به عراق، 

پیام قاطعی به آمریکا ارسال کرده است.
 
 

 بابک زنجانی وزیر نفت را تهدید کرد
اصغر هندی در پاسخ به اینکه آیا شایعه تهدید وزیر نفت از سوی 
وزیر نفت صحت  اخیر علیه  از جریان سازی های  زنجانی پیش  بابک 
نمایندگان  حضور  با  که  جلساتی  ادامه  در  داشت:  اظهار  دارد، 
دستگاه های ذی ربط برای تبادل نظر درباره مسائل مرتبط با پرونده در 
زندان و با حضور بابک زنجانی برگزار می شود، چهارشنبه اول خرداد 
ادعاکرد که  آقای زنجانی  نیز جلسه ای تشکیل شد که در آن جا   98
حقوقی  نماینده  آورد.  خواهد  رأی  مجلس  در  زنگنه  آقای  استیضاح 
وزارت نفت در گفتگو با ایرنا گفت: زنجانی در این جلسه مدعی شد 
که به زودی جای ما با هم عوض خواهد شد و من آزاد و شما زندانی 
می شوید! هندی اضافه کرد که البته زنجانی تاکنون چندین شکایت 
علیه مسئوالن مختلف کشور از جمله وزیر نفت به دلیل اخالل در نظام 
و تهدید ها عادی شده  این شکایت ها  و دیگر  اقتصادی مطرح کرده 
است. نماینده حقوقی وزارت نفت همچنین، تاکید کرد که وزارت نفت 
با کمک و حمایت دستگاه قضائی همچنان پیگیر دریافت مطالبات از 

بابک زنجانی است.

 اعالم مجازات »بی حجابی« در معابر
جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا گفت: در تبصره ماده 
638، قانون گذار به طور واضح عنوان کرده زنانی که بدون حجاب در 

معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10روز تا 2 ماه و یا از 50 
هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم می شوند. سردار سلیمان 
ملک زاده درخصوص انتشار خبری در رسانه ها با عنوان "قانون حجاب 
را کامل اجرا کنید، اگر می توانید" اظهار کرد: در خبر منتشر شده به 
تبصره ماده 638 قانون مجازات اسالمی اشاره و نوشته شده که "این 
تبصره مربوط به حجاب شرعی است که ربطی به داشتن و نداشتن 
روسری ندارد بر اساس آن بیرون بودن مو نیز اشکال دارد برای دختران 
اگر  و  کنید  اجرا  می توانید  اگر  شود  اجرا  باید  هم  بیشتر  و  سال   9
نمی توان اجرا کرد پس اصالح کنید. " این در حالی است که در تبصره 
ماده 638، قانون گذار به طور واضح جرم انگاری و عنوان کرده زنانی 
که بدون حجاب در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10روز 

تا 2 ماه و یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم شوند.

 آموزش و پرورش در حال بررسی پرونده رقص 
مختلط دانش اموزان و معلم هادر مهاباد

پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  اداره  رئیس 
آذربایجان غربی گفت: موضوع رقص مختلط دانش آموزان و معلم ها 
در  بررسی است. مهدی محمدپور  در دست  مهاباد  در  در مدرسه ای 
گفتگو با تسنیم، با تأیید خبر موضوع رقص مختلط کردی دانش آموزان 
پرورش  و  آموزش  اداره کل  اظهار داشت:  از مدارس مهاباد  در یکی 
آذربایجان غربی در جریان این اتفاق که اخیرًا در فضای مجازی فیلمی 
از آن منتشر شده قرار گرفته و این موضوع در دست بررسی است. وی 
افزود: اداره بازرسی آموزش و پرورش آذربایجان غربی در حال حاضر 
مشغول بررسی ابعاد این اتفاق است و در چند ساعت آینده در این 

مورد اطالع رسانی های الزم انجام می شود.

 انتقاد داریوش ارجمند از شلوار مجری های 
تلویزیون

تلویزیون،  آنتن  روی  بازیگران  حضور  رویه  از  انتقاد  با  ارجمند 
گفت: شما لباس های مجریان تلویزیون را ببینید؛ شلوار های تنگی 
می پوشید.  رخت خواب  به  رفتن  هنگام  من  پدربزرِگ  که  می پوشند 
این ها مانکن هستند نه مجری! از َسر و زلف و لباس تا دیالوگ گفتن؛ 
آدم فکر می کند از روی ترجمه صحبت می کنند. تلویزیون برای برون 
رفت از این مشکالت و پاسداشت زبان فارسی باید بر روی این عبارت 

تأمل کند "عالم دیگری را باید ساخت و از نو آدمی! ".
 

 حذف قیمت ها ضد رقابت و فسادزاست
عدالت«  و  شفافیت  »دیده بان  مدیره  هیات  رئیس  توکلی  احمد 
به  استخدام  جهت  را  خویشاوندانشان  مجلس  نمایندگان  گفت: 
بنگاه های خودروسازی معرفی می کنند و خارج از نوبت خودرو دریافت 
بر  نظارتی  تا  می شود  سبب  مسئله  این  می گیرند،  امتیاز  و  می کنند 
و  سایت ها  در  قیمت  درج  عدم  نگیرد.  صورت  بنگاه ها  این  عملکرد 
اپلیکیشن های فروش کاال به نفع دالالن و واسطه گران است. چاره 
کار عدم درج قیمت ها نیست، این ضدرقابت و فسادزاست. مسئوالن 

تنها می توانند با کسانی که اطالعات غلط و اشتباه در حوزه قیمت ها 
نباید اصل  اما  را رسوا سازند،  آنان  و  به مردم می دهند، برخورد کند 
کار را متوقف ساخت، چرا که دریغ کردن قیمت های واقعی از مردم 

مساویست با فریب آنان.
 خرید خانه 700 هزار دالری در آمریکا از سوی 

نماینده ایران در بانک جهانی
آقای  از سال 139۴  بانک جهانی  ایران در  نماینده  کیهان نوشت: 
سابق  اقتصادی  دستیار  نیلی  مسعود  دکتر  برادر  نیلی  فرهاد  دکتر 
رئیس جمهور است و آقای مجرد نیز نماینده ایران در صندوق بین المللی 
پول است که دوره ماموریت ایشان بیش از 10 سال شده است و ایشان 
هنوز نمایندگی ایران را به عهده دارد. در بررسی عملکرد نیلی در طول 
چهار سال گذشته، اطالعاتی به دست آمده است که آقای دکتر فرهاد 
خریداری  مونت ُگمری  شهر  آمریکا،  مریلند  ایالت  در  را  منزلی  نیلی 
آمریکا  کشور  ثروتمندنشین  مکان های  زمره  در  که  شهری  کرده اند. 
محسوب می شود. طبق اسناد منتشر شده، آقای فرهاد نیلی در سال 

2016 این خانه را به مبلغ 705 هزار دالر خریداری کرده است.

 وزیر نفت باید فوری شکایت کند
خارج  از  پول  گرفتن  به  متهم  را  کسی  گاه  نوشت:  عبدی  عباس 
می کنند، آن دیگری را متهم به اختالس و دزدی می کنند، ولی دریغ از 
رسیدگی قطعی و علنی و مجازات کردن مجرم یا افترازنندگان. هرکسی 
نمی گیرد.  را  گریبانش  کسی  کند  طرح  اتهامی  و  توهین  هر  می داند 
نتیجه این رفتار چیست؟ هر کسی متوجه می شود که در این وضعیت 
می تواند هر توهین و اتهامی را طرح کند؛ ولو آن اتهام درست نباشد و 
هیچ مرجعی نیز گریبان او را نمی گیرد بنابراین ترسی از زدن اتهامات 
نادرست نخواهد داشت. متاسفانه بخش مهمی از این ماجرا نیز پیرامون 
نفت است، چون نفت لقمه چرب و شیرینی است که خیلی ها خود را 
تا از طریق آن فساد مالی انجام دهند و به نام دور زدن  آماده کرده اند 
تحریم ها، بابک زنجانی ها را تکثیر کنند. اکنون معلوم شد که چرا عده ای 
تحریم ها  بازگشت  و  کشور  معمول  روابط  زدن  هم  به  دنبال  همه  این 

هستند. / اعتماد

 یک زن ایرانی نماینده پارلمان بلژیک شد
به  ایرانی  بلژیکی  زنان  حقوق  فعال  و  دندانپزشک  صفایی،  دریا 
نمایندگی حزب دست راستی و ملی گرای ان و آ. )N-VA( در بخش 
هلندی زبان بلژیک به پارلمان فدرال بلژیک راه یافت. صفایی از فعاالن 
آزادی حضور زنان در ورزشگاه هاست و در این باره به فیفا نامه ای نوشته 
است. او سال 1378 در جریان اعتراضات دانشجویی در ایران بازداشت 

و پس از آن به بلژیک پناهنده شد. /بی بی سی

 یک عضو شورای شهر اصفهان 6 ماه تعلیق شد!
یک کانال خبری در اصفهان به نام شفافیت نوشت: مهدی مقدری 
توسط هیات حل اختالف شورا های استان اصفهان به مدت 6 ماه تعلیق 

شد و رای آن توسط فرمانداری روز یکشنبه ابالغ گردید!

میز خبر
خرید خانه 7۰۰ هزار دالری در آمریکا از سوی نماینده ایران در بانک جهانی/انتقاد داریوش ارجمند از شلوار مجری های تلویزیون/

اعالم مجازات »بی حجابی« در معابر/میترا استاد درباره ازدواج با محمدعلی نجفی چه گفته بود؟ 
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512/7 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271004871 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی فاطمه نجفی محمد رضائی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 7671 صادره از مشهد در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 95/70 مترمربع قسمتی از پالک 251 فرعی از 
3 اصلی بخش 9 واقع در شهید کامیاب 9 پالک 32 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه حاج اسداله 
تاجر همدانی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1537 تاریخ انتشارنوبت 

اول: 98/2/24، نوبت دوم: 98/3/8
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

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

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

فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271004873 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی وحید کاوید فرزند علی بشماره شناسنامه 662 صادره از سنندج در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 95/70 مترمربع قسمتی از پالک 251 فرعی از 3 اصلی بخش 9 
واقع در شهید کامیاب 9 پالک 32 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه حاج اسداله تاجر همدانی 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1535 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/24، 

نوبت دوم: 98/3/8
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار
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