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اختالفات در هیات 
هاکی استان باال گرفت 

راس  در  سیاسی  و  دولتی  نمایندگان   حضور 
کوتاهی  زمان  مدت  گذشت  از  بعد  ورزشی  های  هیات 
ضعف ها و مشکالت مدیرتی را به نمایش گذاشت و یکی از 

روسای هیات های ورزشی که در هنگام حضور در...

فراخوانرئیسیبرایمشارکتمردمدرروندتحوالت
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امنیت مردم به جان نیست 
بلکه به اعتقاد و فرهنگ است

مهلت شرکت در جشنواره 
کتابخوانی رضوی

 تا ۱۵ تیرتمدید شد

رئیسمجلسخبرگانرهبری
دردیداراستاندارخراسانرضوی

فعاالن اقتصادی باید مجاب 
به سرمایه گذاری در بخش 
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در این شماره می خوانیم

قالیباف در 
خیالبافی مجلس

انتخابات  به  شدن  نزدیک  با  پیش  چندی  از 
حضور  احتمال  بحث  هم  باز  یازدهم  مجلس 

به  انتخابات  این  در  قالیباف  باقر  محمد 
او  به  نزدیک  جوانان  از  جریانی  همراه 
بارها مطرح شده بود تا اینکه با صدور 
این  سوی  از  انتخاباتی  فراخوان  یک 
نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 

خود  به  واقعیت  رنگ  خبرها  این 
ویدئوی  یک  در  او  گرفت. 
آن  کنار  که  دقیقه ای   4.5
نام  با  سبزرنگی  لوگوی 
-و  شده  درج  نو«  »مجلس 
ویدئوی  یادآور  شدت  به 
اصالحات  دولت  رئیس 
در  مردم  از  دعوت  برای 
دهم  مجلس  انتخابات 
انتقاد  به  می باشد- 

ناکارآمدی ها  برخی  از 
برای  جوانان  از  و  پرداخته 
عرصه  این  در  حضور 

محمد  است.  کرده  دعوت 
انتخابات  در  قالیباف  باقر 

سال 1384 برای اولین بار وارد کارزار 
پشتوانه  به  توانست  و  شد  انتخاباتی 

و  انتظامی  نیروی  در  مناسب  عملکرد 
سایر بخش هایی که در آن فعالیت داشته 

است، رأی مناسبی هم از مردم بگیرد. اگر 
نبود چند اشتباه استراتژیک او و اطرافیانش 

و  انتخاباتی  تبلیغات  معرفی،  نحوه  در 

سیاسی،  گروه های  و  جریانات  برخی  با  تعاملش 
لقب  هم  انتخابات  آن  پیروز  می توانست  او  شاید 
جدال  برنده  نتوانست  او  حال  هر  به  بگیرد. 
انتخاباتی سال 84 باشد، اما همچنان یک 
انتخابات  در  حضور  برای  بالقوه  گزینه 
ریاست جمهوری بود. قالیباف پس از آنکه 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  توفیقی 
رأی  با  توانست  نیافت، 
اعضای شورای شهر تهران 
ساختمان  کرسی  بر 
و  بزند  تکیه  بهشت 
تهران  شهردار  عنوان 
او  کند.  خود  آن  از  را 
دولت شهردار  پایان  تا 
یعنی  خود  از  قبل 
»محمود احمدی نژاد« 
کاندیداتوری  به  حاضر 
ریاست  انتخابات  در 
هرچند  نشد؛  جمهوری 
اطرافیانش  و  نژاد  احمدی 
رقبای  از  یکی  را  او  همیشه 
تالش  و  می دیدند  خود  جدی 
می کردند برای خوب پیش نرفتن 
بودجه هایی  شهرداری  در  او  کار 
عمومی،  نقل  و  حمل  بودجه  مثل 
عمومی،  ناوگان  توسعه  و  نوسازی 
مترو و ... را در اختیارش نگذارند؛ 
موضوعی که بارها صدای اعتراض 

قالیباف را در شهرداری بلند کرد...

شروعفعالیتانتخاباتینواصولگرایان
باانتشارویدئوییبهسبکرئیسدولتاصالحات

با تصویب شورای شهر مشهد کارمزد شارژ من کارت در باجه های شهرداری حذف شد.یکی از دستورکارهای شصت ودمین جلسه علنی پنجمین 
دوره شورای شهر مشهد که دیروز در تاالر شهر برگزار شد درخصوص طرح تعرفه شارژ من کارت بود که در نهایت به حذف کارمزد شارژ من کارت 

و اختصاص 3 درصد شارژ مازاد تشویقی در شارژهای غیرحضوری و الکترونیکی منجر شد.

با تصویب شورای شهرمشهد؛

کارمزد شارژ من کارت حذف شد
در صفحه 4 بخوانید

در صفحه  4  بخوانید

ازاولینجراحیمغزواعصابدرتایبادگزارشمیدهد:  

ساله  ۹ پسرک  جمجمه  از  میخ  کردن  خارج 

در صفحه 6 بخوانید

در آغاز جلسه علنی صورت گرفت: 
دفاع  غیر مستقیم رئیس شورای شهر مشهد از 
سرمایه گذار پروژه طرق سه شنبه 28  خرداد  1398 /0 14  شوال 1440 / سال سوم  

شماره 479 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 
عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

در صفحه 2 بخوانید
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کریمی قدوسی با انتقاد از عدم سرمایه گذاری دولت در زمینه 
فرهنگ و حجاب

 امنیت مردم به جان نیست بلکه
 به اعتقاد و فرهنگ است

مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
گفت: متاسفانه دولت ها خود را موظف نمی دانند که در زمینه 
حجاب و فرهنگ سرمایه گذاری کنند و مبانی فرهنگی اصیل 
توجه  با  قدوسی  کریمی  دهند.جواد  گسترش  را  خانواده ها 
افتاد، سد لفور و  اتفاقاتی که در مدارس  از جمله  به مسائلی 
بی حجابی هایی که اخیرًا شاهد آن هستیم، افزود: بنده بارها 
به صراحت مبتنی بر سند گفتم که استحاله فرهنگی یکی از 5 
خواسته تفکر نفوذ در بدنه جمهوری اسالمی است یا به تعبیری 
دیگر تفکر غرب گرا 5 خواسته اساسی از نظام جمهوری اسالمی 
دارد که یکی از خواسته های آن به طور مشخص در بحث حجاب 
متمرکز است.وی ادامه داد: خواسته چهارم تفکر غرب گرا این 
است که باید قوانین، الزامات و پوشش زن را در ایران بردارید و 
این یعنی دموکراسی که زنان هر جور که دلشان می خواهد بیرون 
حذف  دوم  خواسته  فقیه،  والیت  حذف  اول  خواسته  بیایند. 
سپاه از قانون اساسی، خواسته سوم حذف نظارت استصوابی 
شورای نگهبان، خواسته چهارم بحث حجاب و خواسته پنجم 
تمام  بنابراین  است؛  رسمی  طور  به  اسرائیل  شناسایی  نیز 
اقداماتی که در دانشگاه تهران و دیگر جاها صورت می گیرد، 
و هدایت رسانه های  انگلیس  به سفارت خبیث  آن  ریشه  یک 
ضد انقالب برمی گردد.کریمی قدوسی اظهار داشت: آدم هایی 
را پیدا می کنند و با نظر فرهنگی جلو می فرستند، درحالیکه 
ایران از لحاظ مباحث دینی، فرهنگی و مذهبی انقدر اصالت 
قوی دارد که جامعه بانوان ما پی می برند حال اینکه 10 یا 20 
نفر هنجارشکنی می کنند خیلی باعث تشویش و اضطراب ما 
نمی شود؛ گرچه با همین معضالت نیز باید به روش منطقی و 
فرهنگی برخورد شود و در جاهایی اقدامات امنیتی باید صورت 
گیرد تا امنیت ملت حفظ شود چراکه امنیت مردم به جان نیست 
بلکه به اعتقاد و فرهنگ است.عضو کمیسیون امنیت ملی و 
شأن  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی  سیاست 
دولت، نظام، قوه قضاییه و مجلس حفاظت از امنیت، اقتصاد و 
فرهنگ مردم است، تصریح کرد: البته اقدامات مختلفی از سوی 
دستگاه ها صورت گرفته و جای تشکر دارد که به موقع اقدام 
کردند و قطعًا هیچ نتیجه ای از این نوع تخریب های فرهنگی 
نمی گیرند.وی افزود: فرهنگ حجاب در اسالم به حدی قوی 
در  به طوری که  است  کرده  پیدا  جهانی  جاذبه  امروز  که  است 
کشورهای اروپایی به این نتیجه می رسند که برای حفظ قوام 
باید رعایت حدود در این مسائل  خانواده و مسائل اجتماعی 
داشته باشند و آمارهای تکان دهنده ای را از انگلیس، کشورهای 
اروپایی و آمریکایی در فرو ریختن شاکله فرهنگی شان شنیدیم 
و اضطرابی که در غرب و خانواده ها وجود دارد نتیجه متالشی 
شدن شجره طیبه خانواده ها است به طوری که ازدواج های سفید 
در آنجا فاجعه است و غرب را همین فاجعه فرهنگی به زمین 

می زند چراکه در مسائل اقتصادی و فرهنگی مشکلی ندارند.

مجلس بان

از چندی پیش با نزدیک شدن به انتخابات 
حضور  احتمال  بحث  هم  باز  یازدهم  مجلس 
انتخابات به همراه  این  باقر قالیباف در  محمد 
جریانی از جوانان نزدیک به او بارها مطرح شده 
بود تا اینکه با صدور یک فراخوان انتخاباتی از 
سوی این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
در  او  گرفت.  خود  به  واقعیت  رنگ  خبرها  این 
یک ویدئوی 4.5 دقیقه ای که کنار آن لوگوی 
به  -و  شده  درج  نو«  »مجلس  نام  با  سبزرنگی 
اصالحات  دولت  رئیس  ویدئوی  یادآور  شدت 
انتخابات مجلس دهم  در  از مردم  برای دعوت 
ناکارآمدی ها  برخی  از  انتقاد  به  می باشد- 
پرداخته و از جوانان برای حضور در این عرصه 
در  قالیباف  باقر  محمد  است.  کرده  دعوت 
انتخابات سال 1384 برای اولین بار وارد کارزار 
عملکرد  پشتوانه  به  توانست  و  شد  انتخاباتی 
و سایر بخش هایی  انتظامی  نیروی  در  مناسب 
مناسبی  رأی  است،  داشته  فعالیت  آن  در  که 
اشتباه  چند  نبود  اگر  بگیرد.  مردم  از  هم 
معرفی،  نحوه  در  اطرافیانش  و  او  استراتژیک 
تبلیغات انتخاباتی و تعاملش با برخی جریانات 
و گروه های سیاسی، شاید او می توانست پیروز 
او  حال  هر  به  بگیرد.  لقب  هم  انتخابات  آن 
نتوانست برنده جدال انتخاباتی سال 84 باشد، 
در  حضور  برای  بالقوه  گزینه  یک  همچنان  اما 
پس  قالیباف  بود.  جمهوری  ریاست  انتخابات 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  توفیقی  آنکه  از 
شهر  شورای  اعضای  رأی  با  توانست  نیافت، 
بزند  تکیه  بهشت  ساختمان  کرسی  بر  تهران 
کند.  خود  آن  از  را  تهران  شهردار  عنوان  و 
یعنی  خود  از  قبل  شهردار  دولت  پایان  تا  او 
به کاندیداتوری  نژاد« حاضر  »محمود احمدی 
هرچند  نشد؛  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
احمدی نژاد و اطرافیانش همیشه او را یکی از 
رقبای جدی خود می دیدند و تالش می کردند 
شهرداری  در  او  کار  نرفتن  پیش  خوب  برای 
نقل عمومی،  و  بودجه حمل  بودجه هایی مثل 
نوسازی و توسعه ناوگان عمومی، مترو و ... را در 
صدای  بارها  که  موضوعی  نگذارند؛  اختیارش 
به  کرد.  بلند  شهرداری  در  را  قالیباف  اعتراض 
هر شکل کار تا انتخابات ریاست جمهوری سال 
1392 پیش رفت و قالیباف به پشتوانه عملکرد 
جهادی در شهرداری تهران و اقدامات عمرانی 
اتوبان  ساخت  مترو،  مطلوب  توسعه  نظیر  ویژه 
فضای  و  پارک ها  توسعه  حیاتی،  بزرگراه های  و 
سبز و تالش برای کاهش فاصله جنوب و شمال 

رأی  معرض  در  را  خود  دیگر  بار  گرفت  تصمیم 
یازدهم  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  مردم 
 92 انتخابات  در  او  برای  چیز  همه  دهد.  قرار 
مانده  ماه  یک  تا  شاید  و  می رفت  پیش  خوب 
و  تحلیل ها  از  خیلی  انتخابات  برگزاری  به 
نظرسنجی ها حاکی از احتمال باالی پیروزی او 
در انتخابات بود، اما حضور یکباره مرحوم آیت 
الله هاشمی رفسنجانی در صحنه انتخابات، رد 
صالحیت او و اجماع اصالح طلبان، اعتدالیون 
االسالم  حجت  روی  اصولگرایان  از  بخشی  و 
قبل  ماه  یک  هیچکس  که  روحانی«  »حسن 
را  او  شدن  پیروز  فکر  انتخابات  برگزاری  از 
پیروزی  از  مانع  و  برگرداند  را  ورق  نمی کرد، 
به  انتخابات  از  بعد  او  شهردار وقت تهران شد. 
دیگر  سال  چهار  و  برگشت  پایتخت  شهرداری 
هم تحت عنوان شهردار کار خود را ادامه داد. 
»محسن  با  تنگاتنگ  رقابت  یک  در  هرچند 
برنامه  که  کسی  فرزند  رفسنجانی«  هاشمی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  برای  او  ریزی های 
که  کرسی  توانست  بود،  زده  برهم  را  یازدهم 
از  دیگر  بار  را  بوده  اختیارش  در  سال  هشت 
بزند.  تکیه  آن  بر   96 سال  تا  و  کند  خود  آن 
پایان زمامداری دوازده ساله اش در  با  قالیباف 
به عنوان عضو  انقالب  با حکم رهبر  شهرداری 
به کار  مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول 
شد، هرچند گمانه زنی های زیادی در خصوص 
او  باالی  اجرایی  توان  از  گیری  بهره  احتمال 
بنیاد  نظیر  حاکمیتی  مختلف  بخش های  در 
 ... و  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  و  مستضعفان 
طی دو سال اخیر بارها به گوش رسیده است، 
عملی  جنبه  تاکنون  هیچگاه  اخبار  این  اما 
یکشنبه  روز  بالخره  اینکه  تا  است.  نکرده  پیدا 
در پیامی تصویری خطالب به جوانان بار دیگر 
مجلس  انتخابات  در  او  حضور  احتمال  بحث 
داغ شد. در پیام محمد باقر قالیباف به جوانان 

آمده است:
راه  و  کشور در وضعیت سختی بسر می برد 
جوانان  به  اعتماد  وضعیت  این  از  رفت  برون 
شما  به  نامه ای  در  هم  پیش  سال  دو  است. 
ضمن  انقالبی  جریان  ورزی  سیاست  نوشتم 
حفظ مبانی بایستی متحول شود تا چهره های 

نو حرکت در مسیر نواصول گرایی را آغاز کنند
باشیم.  پایین  به  باال  از  منتظر دستور  نباید 
همان گونه که رهبری به مفهوم آتش به اختیار 
اشاره کردند و در بیانیه گام دوم به جوان گرایی 
پرداختند، حجت بر همه ما تمام شد. انتخابات 
و پیشرفت کشور در  رو یک فرصت است  پیش 
جوانان  شما  اگر  نو  مجلس  یک  تشکیل  گرو 
نسبتًا  مجلسی  ظهور  به  می توان  کنید  همت 

جوان و با تجربه امید داشت.قبالً گفته بودم که 
قرار نیست محور شما باشم اما می توانم صدای 
به  اگر شما  اما  پیگیر مطالبات تان  و  شما شوم 
این در،  نکنید،  را عرضه  نیایید، و خود  میدان 
بر همان پاشنه خواهد چرخید و مجلس آینده 
از  داشت.  نخواهد  گذشته  با  معناداری  تفاوت 
درخواست  انقالبی  دلسوز  جوانان  شما  همه 
منتشر  که  شاخص هایی  با  متناسب  می کنم، 
که  را  صالحیتی  با  و  توانمند  افراد  می شود، 
قبول  برای  را  خودتان  اگر  یا  و  می شناسید 
از  می دانید،  مفید  مردم  نمایندگی  مسئولیت 
معرفی   jahad.net اینترنتی  پایگاه  طریق 
کنید تا تالش کنیم شایسته ترین ها، در معرض 
قالیباف  بگیرند.محمدباقر  قرار  مردم  انتخاب 
جوانان  و  داد  انتخاباتی  فراخوان  درحالی 
انقالبی را به ثبت نام در یک سامانه تشویق کرد 
که از مدت ها پیش شورای وحدت اصولگرایان 
مکانیزم  طراحی  مشغول  و  دارد  جلساتی 
انتخاباتی است. این اقدام قالیباف یا هماهنگ 
شده با شورای وحدت است تا براساس ارتباط 
و  حضور  به  را  آنها  جامعه  جوان  بدنه  با  گیری 
یا  کند  تشویق  انتخابات  صحنه  در  مشارکت 
شده  انجام  عملی  در  را  وحدت  شورای  آنکه 
بازنویسی نسخه های تکراری را در  تا  قرار دهد 
را  قالیباف  دعوت  این  نگذارد.  خود  دستورکار 
نواصولگرایی  رویکرد  همان  چارچوب  در  باید 

ورزی  سیاست  پایه های  از  یکی  کرد.  تحلیل 
در  جوانان  به  اعتماد  و  توجه  نواصولگرایی، 
سپرده  فراموشی  به  مدتهاست  که  است  عمل 
در  کشور  مدیران  بسته  دایره  اساسًا  و  شده 
و  استعدادها  ظهور  و  بروز  اجازه  جناح  دو 
قالیباف  نمی دهد.  را  جوانان  توانمندی های 
که  می کند  تصریح  ویدئویی  پیام  این  در 
می خواهند صدای جوانان باشند چون انقالب 
همانطور  و  کرده  اعتماد  جوانی  در  خودش  به 
جنگ  وقتی  می کند،  اشاره  پیام  این  در  که 
امر  این  گواهی  که  داشت  سال   27 شد  تمام 
دفاع  دوران  سال  هشت  طول  در  که  است 
جوان  بسیار  بوده  لشگر  فرمانده  که  مقدس 
سنین  این  در  که  کسی  االن  ولی  است.  بوده 
است، امکان و شرایط را برای حضور مؤثر خود 
در جامعه، دولت و حاکمیت نمی بیند. یکی از 
این عرصه ها و مقاطع سرنوشت ساز، انتخابات 
نسبی  بطور  می رسد  نظر  به  که  است  مجلس 
که  است  روشن  البته  دارد.  جوانگرایی  به  نیاز 
نیست  این  معنای  به  مجلس  در  جوانگرایی 
باید وارد مجلس  که لزومًا افراد کم سن و سال 
شوند، چون به هرحال برای کسی که قرار است 
برای  گذاری  ریل  و  کشور  سیاسی  ساختار  در 
حتمًا  کند،  قانونگذاری  کشور،  صحیح  حرکت 
الزامی  اما  است.  الزم  کافی  تخصص  و  تجربه 
باید  اتفاقًا  باشد،  مسن  فردی  حتمًا  که  ندارد 

هم  سنی  نظر  از  و  باشد  داشته  جوان  روحیه 
نسبتًا جوان باشد. اما موضوع اساسی آن است 
و  با تجربه  که در وضعیت فعلی اساسًا جوانان 
ندارند.  جایگاهی  ساختار  این  در  متخصص 
باصالحیت  افراد  معرفی  برای  قالیباف  دعوت 
از سوی جوانان در واقع فرصت مناسبی است 
نهایی شدن فهرست های  و  انتخاب  تا سازوکار 
تعیین  و مشی  تحول شود  نیز دچار  انتخاباتی 
واقع  در  یابد.  تغییر  بسته  درهای  پشت  افراد 
شیوه  پویایی  جهت  در  عمل  ابتکار  این 
سیاست ورزی جریان انقالبی است تا خودش 
بینی  پیش  قابل  یا  و  پیشین  انتخاب های  به  را 
از  و  دهد  خرج  به  نظر  وسعت  و  نکند  محدود 
با  و  انسانی جوان، نخبه  نیروی  ظرفیت عظیم 
این  اگر  که  است  روشن  کند.  استفاده  انگیزه 
اتفاق نیفتد، در بر همان پاشنه خواهد چرخید. 
نباید با عبور از مسیر گذشته، به مقصد متفاوت 
یعنی مجلس نو اندیشید پس باید مسیر بسته 

گذشته را تغییر داد. 
ویدئوی انتخاباتی قالیباف را می توان اولین 
چهره  یک  سوی  از  انتخاباتی  رسمی  حرکت 
پیش  مجلس  انتخابات  برای  شاخص  سیاسی 
که  می دهد  نشان  موضوع  این  دانست.  روی 
را  جمهوری  ریاست  عطای  قالیباف  احتماالً 
دارد  قصد  و  است  بخشیده  آن  لقای  به  فعالً 
بار  این  را  خود  سیاسی  کار  تازه،  حرکتی  در 

و  ببرد  پیش  اسالمی  شورای  مجلس  قالب  در 
نقش  ایفای  لیدر  یک  عنوان  به  حوزه  این  در 
کند؛ موضوعی که »محسن پیرهادی«، دبیرکل 
به  نزدیک  حزب  عدالت  و  پیشرفت  جمعیت 
قالیباف آن را محتمل دانسته است. پیرهادی 
قالیباف  از  درخواست هایی  اینکه  بیان  با 
گفته  است،  شده  مجلس  کاندیداتوری  برای 
در  قالیباف  آقای  فراخوان  اصلی  »گام  که 
تجربه  با  جوانان  از  دعوت  کردن  عمومی  واقع 
مدیریتی  بسته  درهای  پشت  معموالً  که  است 
است  قرار  قالیباف  آقای  می مانند.  سیاسی  و 
سامانه،  در  افراد  نام  ثبت  و  فراخوان  از  پس 
و  پیشرفت  جمعیت  ظرفیت  از  استفاده  با 
که  متخصصی  و  انقالبی  جوانان  عدالت، 
تهران  در  را  دارند  مجلس  نمایندگی  ظرفیت 
حال  عین  در  کند.«او  حمایت  شهرستان ها  و 
ایشان  از  »درخواست هایی  است:  کرده  تاکید 
برای ورود به انتخابات مجلس شده، ولی بعید 
برای  کاندیداتوری  قصد  شخصًا  ایشان  است 
انتخابات مجلس را داشته باشد.« موضوعی که 
باید منتظر ماند و دید محقق می شود یا خیر؛ 
اینکه قالیباف قصد دارد صرفًا یک جریان برای 
به  تصمیم  یا  کند  راهبری  را  مجلس  انتخابات 
حضور در انتخابات مجلس خواهد گرفت و این 
مقننه  قوه  عالی  کرسی  تصدی  برنامه اش  بار 

خواهد بود؟!

شروعفعالیتانتخاباتینواصولگرایانباانتشارویدئویی
بهسبکرئیسدولتاصالحات

قالیباف 
در خیالبافی مجلس

آموزش  وزارت  سرپرست 
اینکه  بر  تأکید  با  پرورش  و 
دوره  در  مأموریت  مهم ترین 
سرپرستی وزارت آموزش و پرورش اجرای دقیق پروژه 
مهر است، گفت: با بودجه 2 هزار میلیارد تومانی در نظر 
گرفته شده، امکان اجرای کامل نظام رتبه بندی وجود 
سوابق  آخرین  به  اشاره  با  حسینی  جواد  ندارد.سید 
خود در وزارت آموزش و پرورش، عنوان کرد: مدیر کلی 
آموزش و پرورش خراسان رضوی آخرین سمت بنده در 
آموزش و پرورش بود که البته همزمان در همین دوره 
مسئولیت 10 دبیرخانه کشوری را نیز به عهده داشتم.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش درباره امکان اجرای 
با توجه به اختصاص بودجه  نظام رتبه بندی معلمان 
محدود 2 هزار میلیارد تومانی برای این مهم، گفت: با 

این بودجه در نظر گرفته شده امکان اجرای کامل نظام 
رتبه بندی وجود ندارد ولی با توجه به محدودیت منابعی 
که دولت با آن مواجه است با همین بودجه می توان رتبه 
بندی معلمان را کلید زد.وی با بیان اینکه باید تالش 
اعتبارات  از  بندی  رتبه  نظام  کامل  اجرای  برای  کنیم 
بیشتری متناسب با ظرفیت های دولت استفاده کنیم، 
اجرای نظام رتبه بندی را یکی از ضروریات وزارت آموزش 
در  حضورش  به  اشاره  با  برشمرد.حسینی  پرورش  و 
کمیسیون آموزش، گفت: در این نشست به هیچ عنوان 
برنامه ای ارائه نکردم بلکه فقط جهت گیری ها را مطرح 
کردم. برنامه ای که ظرف یک هفته تدوین شود، قطعًا 
برنامه درست و جامعی نیست و در حال حاضر بر روی 

تدوین برنامه ای عملیاتی متمرکز هستیم.

هماهنگی  شورای  رئیس 
خراسان  اصالح طلب  احزاب 
شدن  طوالنی  گفت:  رضوی 
استان  در  ما  ندارد،  توجیهی  هیچ  فرماندار  انتخاب 
وزارت  نیروی  و  سیاسی  نیروی  قدری  به  خراسان 
کشوری باسابقه داریم که ما می توانیم نیاز نقاط دیگر 

کشور و سایر کالن شهرها را نیز تأمین کنیم.
با  خراسانی  عبایی  مهدی  ایسنا،  گزارش  به 
اصالحات  هماهنگی  شورای  سوی  از  اینکه  بیان 
حوزه  در  ویژه  به  و  استان  انتصابات  خصوص  در 
فرمانداران به صورت رسمی پیشنهادی به استاندار و 
وزارت کشور نشده است، اظهار کرد: برخی دوستان 
کشور  وزارت  و  استانداری  با  بیشتری  ارتباطات  که 
کردند  مطرح  پیشنهاداتی  خصوص  این  در  داشتند، 

از شورای  را داشتیم که وقتی گزینه ای  آن  بیم  ما  اما 
با آن  هماهنگی اصالح طلبان مطرح شود، مخالفتی 

صورت گرفته و آن گزینه دیگر مدنظر قرار نگیرد.
اصالح طلبان  گذشته  تجربه های  به  اشاره  با  وی 
رسمی  صورت  به  را  گزینه ای  ما  که  زمانی  افزود: 
می شد،  گذاشته  کنار  گزینه  این  می کردیم،  مطرح 
بنابراین این بار تصمیم گرفتیم تا این کار را به صورت 
توسط  که  گزینه ها  از  یکی  ندهیم.  انجام  رسمی 
دوستان  برخی  توسط  شده،  مطرح  استانداری  خود 
که  کردند  صحبت هایی  شد،  مطرح  نیز  اصالح طلب 
مخالف و موافق داشت. امیدواریم این کار به سرعت 
انجام شود زیرا انتخابات نزدیک است و درست نیست 
فرماندار  انتخاب  تا  مشهد  شهر  انتخابات  ستاد  که 

معطل بماند.

نمایندگان مجلس از توضیحات 
آذری جهرمی درخصوص توسعه و 
ترویج ارتباطات و فناوری اطالعات در 
کشور و تأمین زیرساخت های موردنیاز آن به منظور دسترسی 
نشدند.محمود  قانع  ذی ربط  پایه  خدمات  به  مردم  آحاد 
نگهبان سالمی در نشست علنی روز )دوشنبه، 27 خرداد ماه( 
مجلس شورای اسالمی، در جریان بررسی طرح سؤال از وزیر 
ارتباطات و فناوری درخصوص علت عدم تحقق موارد مندرج 
در بند )ط( ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، پس از استماع توضیحات آذری جهرمی، 
از پاسخ های وی قانع نشد و پس از رأی گیری در صحن علنی 
رأی  و 7  مخالف  رأی  موافق، 83  رأی  با 83  نیز  نمایندگان 
ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن پاسخ های 
ندانستند  کننده  قانع  را  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 

و در نتیجه آذری جهرمی از مجلس کارت زرد دریافت کرد.
بنابراین گزارش سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس به تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درباره 
سؤال ملی محمود نگهبان سالمی نماینده خواف و رشتخوار 
از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات پرداخت و گفت: توسعه 
و ترویج ارتباطات و فناوری اطالعات و تأمین زیرساخت های 
مورد نیاز آن و دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذیربط در 
حوزه مسائل ICT است و سؤال کننده معتقد است که در 
این زمینه کوتاهی صورت گرفته است.شایان ذکر است که 
بند )ط( ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات تاکید می کند که؛ توسعه و ترویج ارتباطات 
و فناوری اطالعات در کشور و تأمین زیرساخت های موردنیاز 
آن به منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذی ربط، جزو 

وظایف و اختیارات این وزارتخانه است.

کارت زرد نمایندگان به آذری جهرمیطوالنی شدن انتخاب فرماندار مشهد هیچ توجیهی نداردامکان اجرای کامل نظام رتبه بندی وجود ندارد

سرویس سیاسی
 روز شنبه رئیس قوه قضائیه در اقدامی نادر با انتشار 
فراخوان برای مشارکت مردم و نخبگان در روند تحوالت 
سامانه  که  زمانی  تا  کرد  خواست  در  قضائی  دستگاه 
اختصاصی دستگاه قضائی برای ارتباط دوسویه با مردم 
و نخبگان در دسترس قرار گیرد، صفحات متعلق به وی 
دریافت  مسیرهای  از  یکی  اجتماعی،  رسانه های  در 
نظرات مردم و نخبگان باشد. در متن این فراخوان که 
در صفحات رئیس قوه قضائیه در رسانه های اجتماعی 
منتشر شده، ابراهیم رئیسی فضای مجازی را "فرصتی 
" کم کردن فاصله های زمانی و مکانی در  برای  بزرگ" 
است.  دانسته  نظرات"  اشتراک گذاری  به  و  ارتباطات 
براساس این فراخوان "آسیب های فضای مجازی که در 
جای خود باید به طور جدی دنبال و رفع شود، نباید ما 
مسئوالن را دچار خطای محاسباتی کند و موجب شود 
که خود را از فرصت کم نظیر ارتباط با مردم در این بستر 

محروم کنیم."
استفاده  کرده  امیدواری  ابراز  رئیسی  ابراهیم 
قوه  ساخت  "در  مجازی  فضای  کاربران  نظرات  از 
او  گر  یاری  فساد"  ضد  و  انقالبی  مردمی،  قضائیه ای 

باشد.
مردم  اینکه  بر  است: »عالوه  آمده  فراخوان  این  در 
مسیر  این  از  را  خود  نظرات  راسا  می توانند  عزیزمان 
نیز حسب مورد، فراخوان هایی  اینجانب  منتقل کنند، 
یا  اصالح  ایجاد،  خصوص  در  نظرات  دریافت  جهت 
دستورالعمل ها  رویکردها،  رویه ها،  برخی  تکمیل 
نظرات  انتظار  در  و  کرد  خواهم  اعالم  آئین نامه ها  و 
خواهم  امر  این  متخصصان  و  صاحب نظران  راهگشای 

بود.«

به  رو  اقدامی  می توان  را  رئیسی  ابراهیم  اقدام  این 
از  خود  نوع  در  فراخوان  این  کرد.  ارزیابی  مهم  و  جلو 

سوی مقامات کشور بی سابقه و قابل توجه است.
تاکنون  حکومتی  و  دولتی  مقامات  از  یک  هیچ 
دیگر  سوی  از  نکرده اند.  منتشر  اینچنینی  فراخوانی 
این فراخوان نشان دهنده اهمیت فضای مجازی برای 
رئیس قوه قضائیه است. اهمیت دیگر فراخوان آیت الله 
رئیسی اعتبار بخشی به فضای مجازی از سوی قاضی 
القضات است. تا پیش از این، نهاد قضایی از منتقدان 
جدی فضای مجازی بود و در بسیاری از موارد قائل به 
قوه  رئیس  تازه  رویکرد  با  بود.  فضا  این  محدودسازی 
نهاد  این  نگاه  امیدواری وجود دارد که در  این  قضائیه 
تحول  اجتماعی  شبکه های  ویژه  به  مجازی  فضای  به 
مهمی به وجود آید. در ادامه فراخوان، روز یکشنبه آیت 
الله رئیسی به صورت سرزده از مرکز ارتباطات مردمی 

قوه قضائیه بازدید کرد.
مدیریت  مرکز  در  حضور  ضمن  بازدید  این  در  او 
خطوط، از نزدیک در جریان روند اتصال خطوط تلفنی 
مردم به کارشناسان حقوقی، میزان تماس های تلفنی، 
کارشناسان  پاسخگویی  کیفیت  و  مردم  معطلی  میزان 
فرآیندهای  بهبود  برای  را  الزم  دستورات  و  گرفت  قرار 
برخی  رئیس قوه قضائیه همچنین  موجود صادر کرد. 
از پیام های ضبط شده مردمی و مشکالت اعالم شده از 
سوی شهروندان را شنید و مورد ارزیابی قرار داد. به نظر 
این  چهره  ترمیم  دنبال  به  قضائیه  قوه  رئیس  می رسد 
نهاد مهم در میان مردم است. ابراهیم رئیسی در حالی 
با مردم و نخبگان است  به دنبال ایجاد رابطه هدفمند 
که پیشتر ارتباط قوه قضائیه با مردم ارتباطی از باال به 
به نظر می رسد رئیسی می خواهد  بوده که حاال  پایین 

پاسخگو  به  اگر  اقدام  این  کند.  تعدیل  را  فضا  این 
شدن قوه قضائیه تبدیل شود امری بسیار مثبت تلقی 
می شود. رئیس قوه قضائیه در ماه های اخیر اقدامات 
نیز انجام داده که از سوی ناظران تالش هایی  دیگری 
این  جمله  از  است.  شده  ارزیابی  امور  اصالح  برای 
ماه  در  که  بود  رسانه ها  نمایندگان  با  دیدار  اقدامات 
الله  آیت  داشت.  گسترده ای  بازتاب  و  داد  رخ  رمضان 
سید ابراهیم رئیسی در اسفند ماه سال گذشته به طور 
رسمی جانشین آیت الله آملی الریجانی در قوه قضائیه 
دستگاه  در  که  هم  جایی هایی  جابه  مدت  این  در  شد 
افکار  در  نسبی  استقبال  مورد  گرفته  صورت  قضایی 

عمومی قرار گرفت. 
مورد  اخیر  فراخوان  در  قضائیه  قوه  رئیس  ابتکار 
اصالح  روزنامه های  است.  گرفته  قرار  ناظران  استقبال 
طلب به طور ویژه ای به این فراخوان پرداخته اند. روزنامه 
اعتماد آن را فراخوانی برای "اصالحات" دانسته است. 
اعتماد  سرمقاله  در  سرشناس  وکیل  نیکبخت  صالح 
نتیجه مطلوب  به  منتج  اقدام  این  اگر  که حتی  نوشته 
نباشد، نوعی احترام گذاشتن به رأی و نظر مردم است.
ترازوی  در  قضائیه  "قوه  تیتر  با  نیز  شرق  روزنامه 
را  آن  و  است  کرده  دفاع  رئیسی  فراخوان  از  قضاوت" 
"بی سابقه" خوانده است. مجید انصاری فعال سیاسی 
این  اصالح طلب در این رابطه در روزنامه شرق نوشته 

اقدامی مؤثر در "اصالح" و "بهبود" قوه قضائیه است.
غالمرضا مصباحی مقدم فعال برجسته اصولگرا نیز 
از اقدام رئیس قوه قضائیه تشکر کرده و معتقد است که 

برای اصالح، قوه قضائیه باید از خود آغاز کند.
صادق زیباکالم فعال سیاسی اصالح طلب گفته که 
کرده  تاکید  او  "فال نیک" گرفت.  به  را  اقدام  این  باید 

اینکه  وجود  شود."با  پاسخگو  باید  قضائیه  "قوه  که 
قضائیه  قوه  رئیس  اقدام  از  طلب  اصالح  رسانه های 
اصولگرا  روزنامه های  اما  کرده اند،  جانانه ای  حمایت 
کمتر درباره آن سخن گفته اند.  روزنامه صبح نو اقدام 

رئیس دستگاه قضا را "جالب" ارزیابی کرده است.
میانه رو  نگار  روزنامه  مهاجری  محمد  همچنین 
اصولگرا در یادداشتی به تحلیل اقدام رئیسی پرداخته 

است.
قضائی  مقام  عالی ترین  »وقتی  نوشت:  مهاجری 

قرار  اختیارش  در  جرائم  اخبار  تازه ترین  که  کشور 
را  آن  و  می گوید  مجازی  فضای  توسعه  لزوم  از  دارد، 
داالنی برای آگاه شدن از وضع جامعه می داند، یعنی 
رسانه های مجازی میزان الحراره اند برای مدیران ارشد 
برای  بالقوه  میدان  فضا،  این  اینکه  با  یعنی  کشور. 

ارتکاب جرم است، اما باید بماند و بپاید.«
و  "به عنوان شاگرد حرفه رسانه  به اعتقاد مهاجری 
به عنوان پدری که ناموس و اخالق و دین خانواده اش 
حرفه ای،  کامالً  رفتار  است،  واجب تر  نان  از  برایش 

قوه  محترم  رئیس  دلیرانه  و  اندیشمندانه  منطقی، 
قضائیه را ارج می نهم و به ایشان تبریک می گویم و از 
همین االن برای تعالی فضای مجازی نقش خودم را به 

عنوان واجب عینی کامالً جدی می گیرم."
قوه  رئیس  به  هم  توصیه ای  نگار  روزنامه  این  البته 
قضائیه کرده و نوشته است: »نیز امیدوارم آقای رئیسی 
بیعتشان را از برخی مدیران قوه قضائیه که با این نگاه 
دغدغه  عزیزان  آن  تا  بردارند  نیستند  همراه  مترقی 

هاشان را در سمت های دیگری پیش ببرند.«

فراخوانرئیسیبرایمشارکتمردمدرروندتحوالتدستگاهقضابااستقبالیگستردهمواجهشد

اعتبار بخشی قاضی القضات به فضای مجازی  تحلیل روزخبر
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رئیس مجلس خبرگان رهبری در دیدار استاندار 
باید مجاب  اقتصادی  خراسان رضوی گفت: فعاالن 

به سرمایه گذاری در بخش تولید شوند.
جنتی  احمد  الله  آیت  با  حسینی  رزم  رضا  علی 
دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس خبرگان رهبری 
و  دیدار  مقدس  مشهد  به  ایشان  سفر  حاشیه  در 
رضوی  خراسان  استانداری  های  برنامه  از  گزارشی 
برای ایجاد تحول اقتصادی و فرهنگی در این استان 
به  اشاره  با  سخنانی  طی  جنتی  الله  آیت  کرد.  ارایه 
گزارش ارایه شده از سوی استاندار خراسان رضوی 
اقتصادی سرفصل های  توسعه  مثلث  الگوی  گفت: 
موفق  آن  اجرای  در  امیدوارم  و  دارد  خوبی  بسیار 
شهر  حاشیه  مشکالت  رفع  برای  افزود:  وی  باشید. 
برنامه  اما  است  گرفته  انجام  خوبی  کارهای  مشهد 

ریزی ها در این زمینه باید تداوم پیدا کند. 
از سخنان  دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری 
مجلس  انتخابات  بودن  پیش  در  به  اشاره  با  خود 
شورای اسالمی افزود: شورای نگهبان برای برگزاری 
مدیران  و  دارد  آمادگی  نظارتی  بعد  در  انتخابات 

دولتی هم باید در جهت اجرای قانون تالش کنند.
دیدار  این  در  هم  رضوی  خراسان  استاندار 
اداری  ساختارهای  فرسودگی  دلیل  به  کرد:  اظهار 
توفیقات  به  اسالمی  انقالب  نخست  گام  در  کشور، 
چشمگیری در حوزه اقتصاد خانوار به ویژه در مناطق 
روستایی دست پیدا نکرده ایم.علی رضا رزم حسینی 
همه  رغم  به  انقالب،  از  پس  سال   40 طی  افزود: 
از  اعم  روستاها  در  شده  ایجاد  زیرساختی  امکانات 
و  شهرها  جمعیت  شاخص  گاز،  و  برق  آب،  جاده، 
اکنون  هم  طوریکه  به  است  شده  معکوس  روستاها 
74 درصد جمعیت استان در مناطق شهری سکونت 

بهبود  اینکه  بیان  با  استاندار خراسان رضوی  دارند. 
سیاست  تحقق  و  روستایی  خانوار  اقتصاد  وضعیت 
خاطرنشان  دارد،  قرار  دستورکار  در  متوازن  توسعه 
مثلث  طرح  هدف،  این  به  یابی  دست  برای  کرد: 
های  معین  مشارکت  با  فرهنگی  اقتصادی  توسعه 
توسعه گرا و ارکان مختلف حاکمیت در استان کلید 
مثلث  طرح  داد:  ادامه  است.وی  خورده  خورده 
توسعه اقتصادی فرهنگی پیش از این در شهرستان 
قلعه گنج اجرایی شد و خوشخبتانه نتایج درخشانی 
هم داشت به طوریکه رهبر معظم انقالب اسالمی در 
الگوی  این  اجرای  از  قوا،  با حضور سران  ای  جلسه 

اقتصاد مقاومتی حمایت کردند. 

فعالیت  انجام  در  موفقیت  برای  کرد:  بیان  وی 
های توسعه گرایی در حوزه های اقتصادی و فرهنگی 
حاکمیت  ارکان  همه  انسجام  و  همگرایی  نیازمند 
اعم از قضایی و اجرایی هستیم که در الگوی مثلث 
قرار  توجه  مورد  موضوع  این  ویژه  صورت  به  توسعه 
اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  است.استاندار  گرفته 
اقتصادی  مجاهدین  گذاران  سرمایه  و  کارآفرینان 
آنکه  جای  به  کرد:  خاطرنشان  روند،  می  شمار  به 
بنامیم،  غارتگر  یا  زالوصفت  را  اقتصادی  مجاهدین 
مسیر  در  شان  های  تالش  واسطه  به  را  ها  آن  باید 

اشتغال زایی برای جوانان، تکریم کرد.
وی مدیریت منابع آب و خاک را یکی از مهمترین 

و  برشمرد  آینده  های  سال  در  استان  های  برنامه 
مشارکت  با  آب  همیاران  طرح  راستا  این  در  افزود: 
دانشگاه فردوسی مشهد تدوین شده است و اجرای 
مصارف  و  منابع  میان  سازی  تعادل  به  تواند  می  آن 
ریزی  برنامه  به  حسینی  کند.رزم  کمک  استان  آبی 
شهر  حاشیه  ساماندهی  برای  گرفته  انجام  های 
مشهد هم اشاره کرد و گفت: به منظور رفع مشکالت 
بین  خوبی  هماهنگی  غیررسمی،  های  سکونتگاه 
بخش های مختلف ایجاد و الگوهایی هم برای اجرا 
تدوین شده است اما باید پذیرفت که مشکالت ایجاد 
شده در سنوات طوالنی را نمی توان در کوتاه مدت 

رفع کرد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در دیدار استاندار خراسان رضوی

فعاالن اقتصادی باید مجاب به سرمایه گذاری در بخش تولید شوند

هواپیمایی آسمان
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مجلس بان
 معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری 

خراسان رضوی
تولید، مهم ترین استراتژی جمهوری 

اسالمی در تقابل با تحریم است
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی   سیاسی  معاون 
مهم ترین  تولید  بحث  گفت:  رضوی  خراسان 
استراتژی جمهوری اسالمی در تقابل با تحریم است 
و چنانچه بتوانیم تولید خود را در حوزه های مختلف 

سامان دهیم در مقابل آمریکا ایستاده ایم.
روزگذشته  جعفری  حسن  ایسنا،  گزارش  به 
حضرت  آرمان های  با  میثاق  تجدید  مراسم  در 
گرانقدر  شهدای  و  رهبری  معظم  مقام  و  امام)ره( 
سازمان  در  انقالب  دوم  گام  در  اسالمی  انقالب 
یکی  کرد:  اظهار  رضوی،  خراسان  کشاورزی  جهاد 
شد،  سازندگی  جهاد  تشکیل  سبب  که  مباحثی  از 
تشکیل  اصلی  اولویت  بود.  محرومیت زدایی  بحث 
این سازمان، حضور در مناطق محروم است و دیدگاه 
پیشران  روستا  عمران  و  توسعه  که  بود  این  امام)ره( 
که  بود  این  ما  انتظار  بنابراین  است،  کشور  توسعه 
توجه ویژه و خاصی را به حوزه روستاها داشته باشیم.

جمعیت  درصد   73 متاسفانه  کرد:  تاکید  وی 
اختصاص  خود  به   شهرنشینان  را  رضوی  خراسان 
در  استان  جمعیت  درصد   26 تنها  و  می دهند 
روستاها ساکن هستند، بنابر آمار، میزان روستاییان 

ما همچنان در حال کاهش و نگران کننده است.
در  تولید  به  امر  باید  امروز  کرد:  بیان  جعفری 
جهادگران  که  می رود  انتظار  و  کرد  توجه  روستاها 
در  داشتند،  حضور  جنگ  زمان  در  که  همان گونه 
جنگ اقتصادی نیز حضور داشته باشند. خودکفایی 
باید در تمام حوزه ها مد نظر قرار گیرد و بدین وسیله 
از  بسیاری  به  داخل  توجه  با  می توانیم  به راحتی  ما 

مشکالت خود را مرتفع کنیم.
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی   سیاسی  معاون 
جان  جنگ،  زمان  در  کرد:  تصریح  رضوی  خراسان 
چرا  حال  کردید،  انقالب  آرمان های  فدای  را  خود 
امروز جان خود را معرض آرمان های جنگ اقتصادی 
استراتژی  مهم ترین  تولید،  بحث  نمی دهیم؟  قرار 
جمهوری اسالمی در تقابل با تحریم است و چنانچه 
سامان  مختلف  حوزه های  در  را  خود  تولید  بتوانیم 
صورتی  در  ایستاده ایم.  آمریکا  مقابل  در  دهیم 
و  دهند  سامان  را  زیرمجموعه  بتوانند  مدیران  که 
به  این  به درستی طراحی کنند، رسیدن  کارشناسان 

امر شدنی است.
حوزه های  در  اینکه  بر  تاکید  ضمن  جعفری 
حمایتی، حمایت کامل و صد درصد می کنیم، عنوان 
کرد: در این مسیر نباید از اعتماد مردم غفلت کنیم، 
همچنین واردات دام از کشور دیگر، زیبنده کشور و 

استان امام رضا)ع( نیست.

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

یکشنبه ها : ساعت : 1830 
دوشنبه ها :  ساعت1620 و 2210 
سه شنبه ها :ساعت:0800و  2100 

چهارشنبه ها : ساعت :0 183 و 2145 
پنج شنبه ها : ساعت: 1345 و 2210  

جمعه ها: ساعت: 1350 و 2210  
مشهد- زاهدان : همه روزه ساعت: 1130 

مشهد- یزد :روزانه  
)شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت: 

1715 و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت :  2015  
یکشنبه  ساعت: 1945( 

مشهد- نوشهر: شنبه ها ساعت :1310 یکشنبه 
ها و چهار شنبه ها  ساعت: 1430 ودوشنبه ها 

ساعت :1220 وپنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 
  0945 :

مشهد- اهواز: شنبه ساعت 1225 و دوشنبه و 
پنجشنبه ها: ساعت 1125 

مشهد- شیراز: یکشنبه و پنجشنبه ها ساعت : 
  1830

مشهد- ایالم : یکشنبه و چهارشنبه ها : ساعت 
 0730

مشهد - آبادان : یك شنبه ها ساعت :1930 
چهارشنبه ها  ساعت: 1510 

مشهد  - ساري : چهارشنبه ها  ساعت : 1710

برنامه پروازي هواپیمایي اسمان 
نیمسال اول 1398 

مفقودی
پالک شماره  به   1394 مدل  احسان   سیکلت  موتور  کمپانی  سند  و  سبز   برگ 
 773 - 68793  شماره موتور 0120N2N222182 و شماره تنه  N2N125G9413141به 

نام احمد نی نواز شهر نوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

پالک شماره  به   1396 مدل  لیفان  بک  هاچ  سواری  خودرو  سبز   برگ 
شاسی  شماره  و   LFB4795140900415 موتور  شماره   32 ایران  ص22   629  
درجه  از  و  گردیده  مفقود  پنجه  آتشین  یوسف  نام  به   HAKSG4315HB139830

اعتبار ساقط میباشد.

بسمه تعالی
مجمع عمومی نوبت دوم تشکیل انجمن هنرهای تجسمی خراسان رضوی  با موضوع بررسی 

و تصویب اساسنامه
پنجشنبه : 6/4/98

ساعت 18
مشهد،پارک ملت،مجتمع فرهنگی هنری امام رضا)ع(

بدین وسیله ازهنرمندان هنرهای تجسمی  محترم استان خراسان رضوی 
عضو )تایید ثبت نام شده( یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود،  با همراه 

داشتن کارت شناسایی معتبر در این جلسه شرکت فرمایند.

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

برابر رای شماره 139860306271000800 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 علی اصغر قائن نژاد فرزند محمد بشماره شناسنامه 47534 صادره از 
مشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 110/62 مترمربع قسمتی از پالک 71 اصلی  بخش 9 واقع در خیابان گاز مسلم شمالی 9 پالک 392 
اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوف حکاک محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1651 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/3/28، نوبت دوم: 98/4/12 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

سیاست جدید دولت در بازار اجاره

مستأجران صاحب صندوق حمایت می شوند
مالکان  گفت:  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
اجاره،  قیمت  افزایش  وجود  با  که  معقدند  مساکن 
که  است  این  واقعیت  اما  رود،  می  اجاره  ملکشان 
متری   100 خانه  گذشته،  سال  تا  که  مسـتأجری 
اجاره می کرد، امروز باید خانه ای با متراژ کمتری 

را اجاره کند.
مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  کیانپور  مجید 
مثبت  را  مستأجران  از  حمایت  صندوق  راه اندازی 
اخیر  ماه  سه  در  متأسفانه  گفت:  و  کرد  ارزیابی 
 30 پایتخت  ویژه  به  کالنشهرها  در  بها  اجاره  نرخ 

است  آن  معنای  این  داشته،  افزایش  درصد   40 تا 
اعتبار  باید  جدید  مسکن  تأمین  برای  خانوارها  که 
کنند.نماینده  هزینه  مسکن  ودیعه  برای  را  کالنی 
مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: نکته قابل توجه این است که مالکان مساکن 
معقدند که با وجود افزایش قیمت اجاره، ملکشان 
وجود  عرصه  این  در  مشکلی  پس  رود،  می  اجاره 
تا  که  مسـتأجری  که  است  این  واقعیت  اما  ندارد، 
کرد،  می  اجاره  متری   100 خانه  گذشته،  سال 
با  ای  خانه  باید  ها،  قیمت  افزایش  دلیل  به  امروز 

با روند در  این مسئله  و  را اجاره کند  متراژ کمتری 
ماه ها و سال های آتی تکرار می شود.

y  امروز مستأجران نیازمند حمایت مالی و اعتباری از
سوی دولت هستند

حمایت  نیازمند  مستأجران  امروز  گفت:  وی 
از سوی دولت هستند، در شرایط  مالی و اعتباری 
مسکن  اجاره  توان  خانوارها  از  بسیاری  کنونی 
جدید را ندارند و مجبور هستند برای تأمین مسکن، 

به مناطق پایین تر یا مناطق حاشیه ها بروند.
کیانپور افزود: در ماه های اخیر دولت، سیاست 

های جدیدی را برای حمایت از مستأجران در نظر 
گرفته، که راه اندازی صندوق حمایت از مستأجران 
اصلی  هدف  شود،  می  محسوب  اقدامات  از  یکی 
دولت از این اقدام، توانمندسازی و افزایش قدرت 
عمران  کمیسیون  است.عضو  مستأجران  مالی 
انجام  ریزی  برنامه  اساس  بر  داد:  ادامه  مجلس 
حمایت  اندازی صندوق  راه  با  که  است  قرار  شده، 
از مستأجران، تسهیالتی با سود کم و قابل قبول با 
می  مسئله  این  من  نظر  به  که  شود  داده  خانوارها 

تواند در کاهش مشکالت بازار اجاره کمک کند.
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حوادث
 کشف بيش از 30 هزار ليتر سوخت قاچاق در مرزهای

 خراسان رضوی
فرمانده مرزباني استان خراسان رضوي از کشف بيش از 30 

هزار ليتر سوخت قاچاق توسط مرزبانان اين استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار پايگاه اطالع رساني فرماندهي مرزباني 
مرزباني  فرمانده  نثار   جان  سردار  رضوي،  خراسان  استان 
راستاي   در  داشت:  بيان  رابطه  اين  در  رضوي  خراسان  استان 
قاچاقچيان  با  برخورد  و  سوخت  قاچاق  هرگونه  از  جلوگيري 
سرمايه های ملي کشور، مرزبانان هنگ مرزی و مرزبانی درجه 
يک تايباد موفق به کشف مقادير قابل توجهي سوخت قاچاق 

شدند.
سردار  جان نثار در تکميل اين خبر گفت: مرزبانان خراسان 
نمودن  تنگ  و  مستمر  های  بازرسی  و  ايست  ايجاد  با  رضوي 
عرصه فعاليت قاچاقچيان، موفق شدند بيش از 30 هزار ليتر 
سوخت قاچاق به ارزش 1 ميليارد و 834 ميليون و 275 هزار 

ريال را تنها در 72 ساعت گذشته کشف نمايند.
اجراي  بر  تأکيد  ضمن  استان  مرزبانی  مقام  ترين  عالی 
داشت:  اظهار  العالی(  قوا)مدظله  کل  معظم  فرمانده  منويات 
مرزبانان اين فرماندهي در پست های کنترل و مراقبت مرزي 
با کنترل دقيق خودروهاي ترانزيتي موفق شدند قاچاقچيان 
ليتر   960 و  هزار   30 آنها  از  مجموع  در  و  شناسايي  را  سوخت 
سوخت قاچاق را کشف نمايند و ضمن تشکيل پرونده تحويل 

مراجع مربوطه دهند.
فرمانده مرزباني خراسان رضوي در پايان با قدرداني از همه 
همرزمان خود در نقاط مختلف مرزي که شبانه روز در جهت 
، گفت  از مرزهاي استان تالش مي کنند  حراست و حفاظت 

:به احدي از قاچاقچيان اجازه نخواهيم داد تا سرمايه هاي ملي 
کشورمان را به خارج از مرزها انتقال بدهند.

حادثه آفرينی بر اثر بی احتياطی دو کودک 
فرمانده انتظامی تايباد گفت: بی احتياطی دو کودک 10 ساله 
تايبادی در استفاده نادرست از دستگاه ميخ پرچ کن باعث فرو 

رفتن ميخ در سر يکی از آنها شد.
با  گو  و  گفت  در  دوشنبه  روز  قربانی  اکبر  علی  سرهنگ 
خبرنگار ايرنا افزود: در پی اعالم اين حادثه به مرکز فوريت های 
محل  به  امدادی  و  انتظامی  نيروهای  از  تيمی   110 پليسی 
واليت  ميان  بخش  توابع  از  ريزه  مشهد  شهر  در  واقع  حادثه 

شهرستان تايباد اعزام شدند.
وی ادامه داد: در اين حادثه ميخی به طول دو و نيم سانتی 
از دو پسر  و به سمت يکی  از دستگاه ميخ پرچ کن خارج  متر 

بچه رها شده و به پيشانی وی برخورد کرده بود.
کمک  با  مصدوم  فرد  اين  گفت:  تايباد  انتظامی  فرمانده 
نيروهای امدادی به اتاق عمل بيمارستان خاتم االنبيای شهر 

تايباد منتقل شد.
مدت  به  شده  ياد  کودک  پزشکان،  گفته  به  افزود:  قربانی 
گرفت  قرار  اعصاب  و  مغز  جراحی  عمل  تحت  ساعت  سه 
هم  و  می شد  انجام  شهرستان  اين  در  بار  اولين  برای  که 
بخش رضايت  ديده  حادثه  فرد  اين  عمومی  حال   اکنون 

 است.
شهر مشهد ريزه در فاصله 30 کيلومتری تايباد قرار دارد.

225 کيلومتری  120 هزار نفری تايباد در فاصله  شهرستان 
جنوب شرقی مشهد واقع است.

يک کشته و 6 مجروح نتيجه سانحه رانندگی در مشهد
مسئول روابط عمومی مرکز مديريت حوادث و فوريت های 
يک  برخورد  گفت:  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی 
با پنج دستگاه خودروی سواری در شهر  دستگاه مينی بوس 

مشهد منجر به جراحت شش نفر از شهروندان شد.
محمد عليشاهی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا 
افزود: اين حادثه پيش از ظهر امروز در بلوار نماز مشهد محل 

تقاطع آن با خيابان شهدای ارتش اين شهر رخ داد.
دستگاه  دو  حادثه  اين  به  رسانی  امداد  برای  گفت:  وی 

آمبوالنس اورژانس 115 به محل اعزام شدند.
بيمارستان  به  حادثه  اين  مجروحان  از  نفر  چهار  افزود:  او 
صورت  به  نفر  دو  و  يافتند  انتقال  مشهد  کامياب  شهيد 

سرپايی توسط تکنسينهای اورژانس 115 معالجه شدند.
قرار  مشهد  شهر  جنوبی  ارتفاعات  محدوده  در  نماز  بلوار 
گفت:  نيز  مشهد  نشانی  آتش  سازمان  دارد.افسرنگهبان 
اين  امام علی )ع(  برخورد دو دستگاه خودرو پرايد در بزرگراه 
شهر يک کشته در پی داشت.محمدعلی کاظمی در گفت و گو 
دو  برخورد  از  پس  امروز  حادثه  اين  طی  افزود:  ايرنا  خبرنگار  با 
خودرو يکی از آنها با پنج سرنشين واژگون و سرنشينان داخل 

خودرو محبوس شدند.
وی گفت: اين سرنشينان توسط آتش نشانان به سرعت از 
خودرو خارج شدند اما يکی از آنها به دليل شدت جراحات در 
بيمارستان  به  نيز  ديگر  سرنشين  چهار  و  بود  باخته  جان  دم 

منتقل شدند.
سطح  در  ايستگاه   48 قالب  در  نشان  آتش   300 و  هزار 

کالنشهر سه و نيم ميليون نفری مشهد خدمت می کنند.

رضوی  خراسان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
نوین  رویکرد  گفت:  مراسم  این  در  دوشنبه  روز 
اسناد  اساس  بر  حرفه ای  و  فنی  آموزش های 
فرادستی تربیت هنرجویان مبتنی بر شایستگی 
پرورش  و  آموزش  وزارت  دلیل  همین  به  است. 
رسمی،  آموزش های  ارائه  مسئولیت  لحاظ  به 
آموزش های  کیفی  سطح  ارتقای  راستای  در 
ایجاد  نیز  و  آن  کیفیت  ارزیابی  و  تخصصی 
استعدادها،  هدایت  و  جذب  برای  الزم  انگیزه 
در  هنرجویان  توانمندی های  و  خالقیت ها 
برگزاری  به  اقدام  سازنده  و  سالم  رقابت  یک 
نخستین المپیاد شایستگی محور در سه سطح 

هنرستان، استان و کشور کرده است.
ادامه  خدابنده  قاسم علی  ایرنا  گزارش  به 
داد: این المپیاد همزمان با استقرار کامل نظام 
دوازدهم  پایه  در   )3-3-3-3( آموزشی  نوین 
هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای کشور برای 
برپا  رضوی  خراسان  میزبانی  به  و  بار  نخستین 
شده است.وی در ادامه مواردی از جمله ترویج 
و ایجاد نگرش حرفه ای در سطح ملی، سنجش 
ارائه  تخصصی  آموزش های  کیفیت  میزان 
کشور،  و  استان  هنرستان،  سطح  سه  در  شده 
توسعه و تعالی رشته های مختلف شاخه فنی و 
هنرجویان  مشارکت  و  توانمندسازی  حرفه ای، 
و  یادگیری  شوق  تقویت  مختلف،  سطوح  در 
هنرآموزان،  و  هنرجویان  تعالی  برای  یاددهی 
ظرفیت  خصوص  در  جامعه  شناخت  و  آگاهی 
معرفی رشته های موجود در زمینه آموزش های 

دانش  هنرجویان  جذب  برای  حرفه ای  و  فنی 
از  را  مرتبط  مشاغل  در  هنرستان ها  آموختگان 
مهمترین اهداف برگزاری این المپیاد برشمرد.

با  المپیاد شایستگی محور  افزود:  خدابنده 
شامل  غیرفنی  و  فنی  شایستگی های  رویکرد 
و  نوآوری  الزامات محیط کار،  اخالق حرفه ای، 
کارآفرینی، مدیریت تولید و کاربرد فناوری های 
تأسیسات  حسابداری،  رشته  هشت  در  نوین 
مکانیکی، مکانیک خودرو، امور زراعی، صنایع 
غذایی، صنایع فلزی، تربیت بدنی و ساختمان 

اجرا می شود.
این  هنرستانی  مرحله  در  داد:  ادامه  وی 
سراسر  در  هنرجو   172 و  هزار  هشت  المپیاد 
از  به تفکیک  با یکدیگر رقابت کردند که  کشور 
این تعداد پنج هزار و 254 هنرجوی پسر و دو 
هزار و 918 هنرجوی دختر در این رویداد بزرگ 

شرکت داشته اند.
رضوی  خراسان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
گفت: پس از برگزاری آزمون سنجش عملکردی 
در شهرستان ها دو هزار و 226 هنرجو به مرحله 
منطقه ای راه یافتند. س از برگزاری آزمون برای 
نیز  رشته  هر  در  شایسته  افراد  شدن  مشخص 
کارگاهی  فعالیت  مرحله  به  نفر   60 و  هزار  دو 
نماینده  هشت  نهایت  در  رسیدند.  استانی 
حرفه  و  فنی  رشته های  از  یک  هر  در  استان ها 
مشخص  کشوری  مرحله  در  رقابت  برای  ای 

شده اند.
از  پسر  و  دختر  هنرجوی   219 افزود:  وی 
این مسابقات  در  روز  دو  استان کشور طی   32
با یکدیگر رقابت می کنند و در پایان نفرات برتر 
محور  شایستگی  آزمون  عنوان  هر  در  کشوری 

معرفی خواهند شد.

خبر
شروع المپیاد هنرستان های فنی و حرفه ای در مشهد 

خبر
طبقه بندی بیماری صرع

مدیر مرکز ژنتیک جهاد دانشگاهی خراسان رضوی 
 « نام  به  جدیدی  تکنیک  دانشگاهی  جهاد  در  گفت: 
NGS «  به کار گرفته می شود و در استان تنها مرکزی 
است که نرم افزاری را برای آن طراحی و خریداری کرده  
و می توانیم توسط آن، انواع بیماری  صرع را طبقه بندی 

کنیم.
ایسنا اظهار  با  نبوی در گفت وگو   آریانه صدر  دکتر 
در  قوی  بسیار  مجموعه ای  دانشگاهی  جهاد  کرد: 
زمینه ژنتیک به شمار می رود و متشکل از ژنتیسین ها، 
نورولوژی  مختلف  تخصص های  فوق  و  نورولوژیست ها 
است. اکنون این مجموعه بخشی از بیماری های مغز و 

اعصاب را نیز پوشش می دهد.
وی افزود: ما در جهاد دانشگاهی امکاناتی را فراهم 
کرده و بیماری های مزمن و حرکتی را تشخیص می دهیم 
که بسیاری از این بیماری ها با عمل جراحی و یا درمان 
دارویی بهبود پیدا می کنند. از همه مهم تر اینکه بعضی 
از این بیماری های مزمن، تشخیص قبل از تولد دارند 
که ما می توانیم بر روی جنین آزمایش هایی انجام دهیم 
و از به دنیا آمدن یک فرزند مبتال به بیماری خاص در  
خانواده جلوگیری کنیم تا نیازی به جراحی و یا درمان 
پزشکی  علوم  دانشگاه  باشد.دانشیار  نداشته  دارویی 
مشهد با بیان اینکه در جهاد دانشگاهی تخصص های 
در  و  دارد  وجود  نازایی  و  زایمان  زنان،  مانند  دیگری 
در  کرد:  عنوان  می شود،  انجام  اقداماتی  آن  خصوص 
از  ژنتیک حضور دارند که  جهاد دانشگاهی دو مشاور 
آن ها هم در این زمینه می توانیم کمک بگیریم. جهاد 
جرات  به  که  است  قوی  بسیار  مرکز  یک  دانشگاهی 
شرق  نوروژنتیکی  بیماران  اکثر  تقریبا  گفت  می توان 
کشور به این محل ارجاع داده می شوند و متخصصان 
نورولوژیست ها  با  خوبی  همکاری  دانشگاهی  جهاد 
دارند.وی در  پاسخ به این سوال که بیماری های حرکتی 
شامل چه مواردی می شود، تصریح کرد: بیماری های 
آن حرکات  )بیماري ای است که در  ُکره  مانند  حرکتی 
غیر ارادي مفاصل بزرگ _ تنه و صورت بصورت سریع 
بدو  از  که  بیماری هایی  و   ) افتد  مي  اتفاق  جهشي  و 
تولد می توانیم تشخیص دهیم و یا بیماری هایی که در 
مناطق دیگر دنیا نادر هستند، اما در کشور ما به دلیل 
مشاهده  زیاد  خانواده ها  در  فامیلی  ازدواج های  وجود 
را  اطالعات  این  بانک  دانشگاهی  جهاد  در  می شود. 
در اختیار داریم.صدر نبوی خاطرنشان کرد: در جهاد 
که  است  )جایی  قوی  رجیستری  یک  دانشگاهی 
تنظیمات نرم افزارها و اطالعاتی از سخت افزارها در آن 
ثبت می شود( وجود دارد که تحت نظر نورولوژیست های 
ما انجام می شود و در اصل می توانیم در مورد آن ها نه 
تنها پیشگیری را انجام داده و درمان کنیم بلکه فالوآپ ) 

پیگیری(  بیماران هم جزء امور است.

ایتام  اکرام  اداره  رئیس 
رضوی  خراسان  امداد  کمیته 
فرزندان  و  یتیم  کودکان  گفت: 
محسنین زیر 18 سال از حمایت 147 حامی نیکوکار 
از جامعه کارکنان شاغل در جهادکشاورزی در خراسان 
رضوی بهره مند هستند.به گزارش سایت خبری کمیته 
و  هفته  گرامیداشت  تبریک  با  اسالمی  حسن  امداد، 
این  با  آن ها  همراهی  از  تشکر  و  جهادکشاورزی  روز 
سال   18 زیر  محسنین  و  یتیم  فرزند   294 افزود:  نهاد 
نیکوکاران  این  حمایت  از  ایتام  اکرام  طرح  قالب  در 
واریزی  سرانه  اینکه  به  اشاره  با  هستند.وی  بهره مند 
ادامه  است  تومان  میانگین 50 هزار  فرزند  ازای هر  به 
یتیم  از 184 فرزند  این نیکوکاران حمایت  داد: اکنون 
امداد  کمیته  حمایت  تحت  محسنین  فرزند   110 و 

اینکه  به  اشاره  با  هستند.اسالمی  عهده دار  را  استان 
و  ایتام  اکرام  واحد  با  همکاری سازمان جهادکشاورزی 
حمایت از این فرزندان از سال 88 شروع شده و با توجه 
به شرایط سخت اقتصادی، حمایت نیکوکاران از ایتام 
همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: در تالش هستیم تا با 
به عنوان سرمایه های اجتماعی  نیکوکاران  این  کمک 
فرزندان  از  و حمایت  یتیم نوازی  فرهنگ  مروج  بتوانیم 
نیازمند بوده و این اقدام حسنه را در جامعه نشر دهیم.
شایسته ذکر است: کمیته امداد به منظور تقدیر از مقام 
این نیکوکاران همزمان با سالروز تاسیس سازمان جهاد 
کشاورزی به تمامی افرادی که در طرح اکرام ایتام با این 
دیدارهای  یا  و  پیامک  ارسال  با  دارند،  همکاری  نهاد 
حضوری مراتب تبریک و قدردانی خود را اعالم داشته 

است.

مدیر روابط عمومی شرکت 
گفت:  مشهد  فاضالب  و  آب 
قبوض آب تا چند دوره به صورت 
قرار  مشترکان  اختیار  در  الکترونیکی  و  فیزیکی 
می گیرد تا میزان استقبال از قبوض الکترونیکی را 
به  فیزیکی  قبوض  زمان  مرور  به  اما  کنیم  مشاهده 

طور کامل حذف می شود.
در  اسحاقیان  عباس  ایسنا  گزارش  به   
ما  کرد:  اظهار  آب،  الکترونیکی  قبوض  خصوص 
ارسال  مشتریان  برای  که  آبی  قبض های  پشت 
خود  خصوص  در  که  داریم  تبلیغاتی  می کنیم 
است  سری  چند  اما  می دهد  توضیح  آب  قبض 
توضیحات  درصد  یک  تنها  قبض  پشت  کل  در  که 
در  مهمی  اطالعیه  به  آن  بیشتر  و  بوده  قبض 

داده  اختصاص  الکترونیکی  قبوض   خصوص 
شده است.

 مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب مشهد 
بیان کرد: در مرحله اول قبوض به صورت فیزیکی 
به  می گیرد  قرار  مشترکان  اختیار  در  الکترونیکی  و 
این دلیل که امکان دارد به همه اطالع رسانی نشده 
و همه شماره اشتراک خود را نفرستاده باشند. فعال 
ارسال  به هر دو صورت  یا دوره دیگر قبوض  تا یک 
اما  کنیم  مشاهده  را  استقبال  میزان  تا  می شود 
حذف  کامل  طور  به  فیزیکی  قبوض  زمان  مرور  به 
می شود. ما حدود یک میلیون قبض صادر می کنیم، 
بنابراین باید بررسی کنیم که چه تعداد افراد شماره 
افراد  این  تعداد  هنوز  کردند.  ثبت  را  خود  اشتراک 

زیاد نشده تا از مطمئن شویم.

معاون درمان دانشگاه علوم 
کسب  با  گفت:  سبزوار  پزشکی 
در  خارجی  بیماران  پذیرش  اجازه  الزم  مجوزهای 
این  حشمتیه  تخصصی  فوق  و  تخصصی  بیمارستان 

شهرستان فراهم شد.
جمع  در  دوشنبه  روز  شاهی  نعمت  محمد  دکتر 
با  سبزوار  پزشکی  علوم  دانشگاه  افزود:  خبرنگاران 
دریافت مجوز کد آی. پی. دی در ماه جاری صالحیت 
بیماران  پذیرش  جواز  و  سالمت  توریست  پذیرش 

خارجی را دریافت کرد.
وی اضافه کرد: از این پس در قالب واحد پذیرش 
زمینه  در  خدماتی  گردشگران  به  الملل  بین  بیماران 
درمان بیماری های قلب و عروق، جراحی های چشم، 

ارائه می شود و همچنین سایتی  بینی  و  گوش، حلق 
راه  سبزوار  حشمتیه  بیمارستان  در  انگلیسی  زبان  با 

اندازی شده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: 
بهره مندیاز پزشکان و جراحان فوق تخصص در سبزوار 
 - تهران  مسیر  در  آن  مناسب  جغرافیایی  موقعیت  و 
مشهد و امکانات فرودگاهی و راه آهن این شهر را پس 
از مشهد به قطب گردشگری سالمت در شرق کشور 

تبدیل کرده است.
نعمت شاهی افزود: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 
اسکن  باز،  قلب  جراحی  آنژیوگرافی،  دربخشهای 
و  درمانی  شیمی  نازایی،  رادیوتراپی،  هسته ای، 
از مشهد دومین قطب دانشگاهی  بازتوانی قلب پس 

شرق کشور است.

پذیرش بیماران خارجی در  بیمارستان حشمتیه سبزوارالکترونیکی شدن قبوض آب به مرور زمان قدردانی از 294 حامی اکرام ایتام شاغل در جهادکشاورزی

رشد 2/5 برابری مشارکت نیکوکاران در 
بخش اطعام 

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد خراسان 
در  نیکوکاران  مشارکت  برابری   2/5 رشد  از  رضوی 
بخش اطعام نیازمندان طی سه ماهه نخست امسال 

نسبت به مدت مشابه در سال 97 خبر داد.
گیالسی  حسین  امروز"  روزنامه"صبح  گزارش  به 
تحت  مددجویان  اطعام  افزود:  خبر  این  اعالم  با 
کاال،  سبد  اهدای  قالب  سه  در  نهاد  این  حمایت 
با  اطعام  های  سفره  در  پذیرایی  و  گرم  غذای  توزیع 
اینکه  با اعالم  مشارکت خیران صورت می گیرد.وی 
مذهبی  های  مناسبت  در  بیشتر  نیازمندان  اطعام 
ادامه  شود،  می  متجلی  محرم  و  رمضان  ماه  مانند 
به صورت نقدی  نیازمندان کمک ها  داد: در اطعام 
و یا اهدای کاال از طریق دفاتر کمیته امداد و یا مراکز 
توجه  با  و  زمان  کمترین  در  و  آوری  جمع  نیکوکاری 
به نیت خیران در امور نیازمندان هزینه شد.گیالسی 
مددجویان  همه  تا  است  این  بر  تالش  کرد:  اظهار 
تحت حمایت از سفره های اطعام، توزیع غذای گرم 
های  مشارکت  شوند.معاون  مند  بهره  کاال  سبد  یا  و 
مندی  بهره  رضوی،  خراسان  امداد  کمیته  مردمی 
را  مددجویان  اطعام  از  حمایت  تحت  مددجویان 
افزود:  و  دانست  خانواده  بندی  اولویت  به  باتوجه 
بیمار،  دارای  های  خانواده  خانوار،  سرپرست  زنان 
خانوارهای عائله مند، خانواده های دارای فرزند یتیم 
اولویت  جمله  از  سالمند  های  خانواده  محسنین،  و 
اشاره  با  اطعام است.گیالسی  امداد در  های کمیته 
نیکوکاران  مشارکت  در  اقتصادی  مسائل  اینکه  به 
توقف ایجاد نکرده است، بیان کرد: مراکز نیکوکاری 
به عنوان حلقه اتصال بین نیازمندان و نیکوکاران، در 
بخش جذب مشارکت نیکوکاران فعالیت های خوبی 
را در سه ماهه ابتدای امسال داشته اند به طوری که 
مشارکت  برابری   6 حدود  رشد  شاهد  مدت  این  در 
نیکوکاران بوده ایم.شایسته ذکر است نیکوکاران می 
نیازمندان  اطعام  بخش  رد  خود  های  کمک  توانند 
به دفاتر کمیته امداد و  بر مراجعه حضوری  را عالوه 
مراکز نیکوکاری سطح استان و یا شماره گیری کد # 

051 * 8877 * اقدام کنند.

خبر

گفت:  تایباد  درمان  و  بهداشت  شبکه  رییس 
یک شنبه شب طی حادثه دلخراشی برای یک کودک 
سانتی متری  نیم  2و  طول  به  میخی  تایباد  ساله   9
به پیشانی این کودک  از دستگاه پرچ پرتاب شده و 
اصابت کرده و داخل جمجمه فرو می رود.به گزارش 
روزنامه  "صبح امروز" سید محمد موسوی در مصاحبه 
با خبرنگار این رسانه افزود: والدین بالفاصله اورا به 
بیمارستان خاتم االنبیای تایباد رسانده تا تحت مداوا 
تیم  با  کودک  ویزیت  محض  به  پزشکان  و  قرارگیرد 
جراحی مغز و اعصاب تماس گرفته تا با عمل جراحی 

وسیله خارجی را از مغز خارج کنند .
و  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
ورود جسم خارجی به مغز و امکان عفونت به محض 
صورت  کودک  روی  بر  اولیه  اقدامات  کودک  ویزیت 
گرفته تا بالفاصله در جهت خروج جسم از جمجمه 

او اقدام کنند.
تجهیزات  و  امکانات  خصوص  در  موسوی 
بیمارستان تایباد برای جراحی مغز و اعصاب توضیح 
داد: این بیمارستان از حدود یک سال پیش مجهز به 
امکانات و و تجهیزات مورد نیاز برای پذیرش بیماران 
مغز و اعصاب شد و از حدود هفت ماهه پیش دکتر 
احمدی به عنوان جراح مغز و اعصاب به بیمارستان 

تایباد منتیل شدند.
وی اظهار کرد: باورود دکتر احمدی به بیمارستان 

تجهیزات الزم  و  امکانات  بهداشت شهرستان  شبکه 
برای عمل جراحی مغز و اعصاب را با اعتبارات درونی 
فداهم کردند.موسوی بیان کرد: از زمان ورود کودک 
برد  او 5ساعت زمان  به عمل  اقدام  تا  بیمارستان  به 
که بخاطر حساسیت موضوع اقدامات اولیه در کنار 
جسم  عفونت  از  جلوگیری  برای  درمانی  اقدامات 

خارجی در مغز انجام دادند.
عمل  این  که  متخصصی  و  جراح  با   ادامه  در 
انجام  تایباد  بار در شهرستان  اولین  برای  را  جراحی 

دادند به مصاحبه پرداختیم.
گذر  دوران  در  من  کرد:  ابراز  احمدی  سینا 
تابع  شهرستان های  از  دیگر  یکی  در  و  تخصص 
داده  انجام  را  اعصاب  و  مغز  جراحی  عمل  مشهد 
تایباد که یک شهر مرزی و محروم  اما در شهرستان 

و  مغز  جراحی  عمل  بار  اولین  برای  شده  محسوب 
یکشنبه  شامگاه  در  ساله   9 کودک  روی  بر  اعصاب 
انجام شد.وی تصریح کرد: کودکی که طی یک بازی 
کودکانه میخ داخل جمجمه کودک شده و با سوراخ 
از پرده دور مغز  کردن استخوان جمجمه و گذشتن 

وارد مخاط مغز شده بود.
احمدی گفت: با ویزیت کودک و انجام اقدامات 
به  باتوجه  و  شده  عمل  اتاق  وارد  کودک  اولیه 
اتاق  در  ساعت   3 حدود  پسرک  عمل  حساسیت 
را  میخ  شده  موفق  جراحی  تیم  توسط  و  بوده  عمل 
از استخوان جمجمه خارج کرده و پرده و استخوان 
عمل  اتمام  از  پس  کرد:  عنوان  کردیم.وی  ترمیم  را 
جراحی کودک حال عمومی خوبی داشته و به خاطر 
درمان  و  بوده  ویژه  مراقبت های  تحت  عفونت  عدم 

آنتی بیوتیک او شروع شده است.
بوده  هشیار  کامال  کودک  داد:  ادامه  احمدی 
اسکن  سی تی  انجام  و  عمل  از  بعد  خوشبختانه  و 
روز  صبح  از  و  نداشته  عصبی  مشکل  هیچ  کودک 
دوشنبه رژیم خوراکی او آغاز شده است و در شرایط 
عمل های  خصوص  در  میبرد.وی  سر  به  خوبی 
جراحی مغز و اعصاب توضیح داد: این گونه عمل ها 
برای  و  بوده  برخوردار  ویژه ای  و  از حساسیت خاص 
امکانات  تجهیز  بر  عالوه  عمل هایی  چنین  انجام 
افراد متخصص جراحی مغز  نیازمند حضور  مناسب 
و اعصاب و نیز حضور افراد متخصص اتاق عمل الزم 

و ضروری است.
احمدی افزود: در عمل های مغز و اعصاب خطر 
و مناطقی که  به ساختمان های حساس مغز  آسیب 
در واقع وظیفه کنترل حرکات و قسمت های مختلف 

بدن را برعهده دارند، وجود دارد.
که  مغز  جراحی  عمل های  در  کرد:  تصریح  وی 
حساسیت  و  خطر  و  شده  مغز  وارد  خارجی  جسم 
تصویر  با  عمل  انجام  از  قبل  بوده  باال  آسیب 
برداری های دقیق از جسم خارجی و محل دقیق ان 
در جمجمه امکان آسیب چذیری عمل را به حداقل 
بی  تمام  به  توجه  با  کرد:  بیان  می رسانیم.احمدی 
نیروهای  به  بهداشت  وزارت  توجهی  بی  و  مهری 
جوان که تازه فارغ التحصیل شده و یا در حال گذران 
افراد به خاطر مردم  اما این  دوره خود هستند شده 
دورافتاده  و  مرزی  شهرهای  در  متعهدانه  صورت  به 
لحاظ  از  افراد  این  از  بسیاری  اگرچه  کرده  خدمت 

معیشتی نیز تحت فشار هستند.

صبحامروزازاولینجراحیمغزواعصابدرتایبادگزارشمیدهد:

خارج کردن میخ از جمجمه پسرک ۹ ساله

ارسال بزرگترین محموله کمک های مردمی هالل احمر به گلستان
به  زیستی  لوازم  بزرگ  محموله  ارسال  مراسم   
جمعی  حضور  با  امروز  گلستان  سیل زده  مناطق 
مدیران  و  رضوی  خراسان  استانی  مسؤوالن  از 
هرمزگان  گلستان،  استان های  احمر  هالل  عامل 
شهری  امور  شد.مدیرکل  برگزار  رضوی  خراسان  و 
این  در  رضوی  خراسان  استانداری  روستایی  و 
مراسم که در محل پایگاه پشتیبانی عملیات امداد 
وقتی  گفت:  شد،  برپا  استان  احمر  هالل  نجات  و 
و  نادرست  تصورات  با  انسان ها  را  طبیعت  نظام 
مواردی  می زنیم  هم  بر  خود  نابه جای  دخالت های 
طبیعت  قهر  به  می شود  ایجاد  سیالب  مانند 
طبیعت  طبیعی  پاسخگویی  که  می شویم  گرفتار 
قربانی  است.وحید  انسان ها  ما  نابخردانه  رفتار  به 

اخیر  سیل های  در  احمر  هالل  حضور  کرد:  ابراز 
فوریتی  اقدامات  و  بود  ارزشمند  و  بی بدیل  کشور 
نحو  و  نیکی  به  بعدی  کمک رسانی های  و  امدادی 
احسن انجام شد.وی تصریح کرد: مدیران مختلف 
را  خودشان  ایام  این  در  نیز  امدادرسان  نهادهای 
برای  بازنگری عملکرد  اما جای  مردم کردند،  وقف 
کیفی ترسازی و اصالح فعالیت ها در موارد احتمالی 
برخی  به  اشاره  با  است.قربانی  ضروری  آتی 
آسیب ها در خراسان رضوی و درگیر شدن 14 بخش 
از این استان، متذکر شد: بازسازی یک هزار واحد 
برای  و  داریم  اقدام  را در دست  روستایی  مسکونی 
خوش  انسان های  نیازمند  هم  بازتوانی  و  بازسازی 

طینت هستیم.

y  ارسال ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک های
مردمی به سیل زدگان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی 
میلیارد   7 لحظه   این  تا  گفت:  مراسم  این  در  نیز 
کمک های  زیستی  اقالم  تومان  میلیون   500 و 
سیل  استان های  به  محموله   77 قالب  در  مردمی 
زده ارسال شده است.سید مجتبی احمدی با بیان 
اینکه بیشترین این اقالم با 51 محموله به گلستان، 
خوزستان  به   محموله   5 و  لرستان  به  محموله   21
بوده است، افزود: عالوه بر کمک های مردمی، 19 
محموله امدادی از موجودی انبارهای هالل احمر 
ارسال  زده  سیل  استان های  به  رضوی  خراسان 
شده است.وی درباره ارسال محموله ارسالی امروز 

مجموعه  این  داد:  توضیح  هم  رضوی  خراسان  از 
بخش  همراهی  با  نیک اندیش  خیرین  همت  به 
خصوصی شامل یک هزار و 100 قلم موارد زیستی 
از جمله 345 دستگاه یخچال فریزر به ارزش 700 
و  بندرعباس  نفت  شرکت  اهدایی  تومان  میلیون 
 50 و  گاز  اجاق  شعله   50 و  فرش  تخته   109 نیز 
دستگاه   51 فرش،  تخته   50 تلویزیون،  دستگاه 
پنکه، 410 سرویس قابلمه و ظروف بهداشتی است 
که به گلستان ارسال می شود.احمدی اضافه کرد: 
کمک های نقدی که فقط از صندوق های کمک های 
جمع آوری  رضوی  خراسان  در  احمر  هالل  مردمی 
شده مبلغ  2 میلیارد و 540 میلیون تومان بوده که 

به استان های سیل زده اهدا شده است.
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خبر
پاسخ مدیرعامل مؤسسه هنری آستان 

قدس به حاشیه  اهدای قرآن سلجوقی به 
رئیس جمهور

مدیرعامل موسسه آفرینش های هنری آستان قدس 
سوی  از  جمهور  رئیس  به  اهدایی  قرآن  گفت:  رضوی 
شده  بازآفرینی  نسخه  رضوی،  قدس  آستان  تولیت 
یکی از نفایس موجود و قابل بازدید در موزه قرآن حرم 
مطهر رضوی است.مهدی سیم ریز عنوان کرد: نسخه 
اصلی این قرآن اهدایی با نسخه بازآفرینی شده دارای 
اختالفات ابعادی است و هیچگاه اصل نفایس موجود 
در موزه قابل اهدا به فرد خاص نیست.وی ادامه داد: 
یکی از وظایف موسسه آفرینش های هنری آستان قدس 
نشر نفایس موجود در کتابخانه و موزه های آستان قدس 
رضوی است. هدف این کار در دسترس قرارگرفتن آثار 
به صورت غیرمستقیم برای پژوهشگران عالقه مندان و 
کلکسیون داران است.سیم ریز اظهار کرد: تاکید رهبر 
قدس  آستان  تولیت  مختلف  احکام  در  انقالب  معظم 
آستان  نفایس  مجموعه  که  است  بوده  این  نیز  رضوی 

قدس رضوی باید مورد صیانت و معرفی قرار گیرد.
y بازآفرینی کتاب ها و قرآن ها از ۱۰ سال گذشته

در  موجود  نفایس  و  کتاب ها  بازآفرینی  گفت:  وی 
 10 حدود  از  را  رضوی  قدس  آستان  موزه  و  کتابخانه 
آثار  از  نفیسی  مجموعه  می کنیم،  دنبال  پیش  سال 
نمونه های  که  شده  منتشر  مدت  این  طول  در  موجود 
بوده  سلطان  ابراهیم  قرآن  و  بایسنقری  قرآن  آن  بارز 
که در بخش باز نشر آثار تاریخ اسالم مورد توجه است.

قدس  آستان  هنری  آفرینش های  موسسه  مدیرعامل 
تا  این دو قرآن حدود 700  از  از هر یک  افزود:  رضوی 
1000 جلد به صورت محدود از نسخه بازآفرینی شده 
بهره برداری  مورد  نیز  به صورت خاص  منتشر شده که 
و در دوران  اخیر  و در طول سال های  قرار گرفته است 
به  این نسخه  آستان قدس رضوی  تولیت های مختلف 
جهت اهمیت خود به اشخاص ویژه ای تعلق می گرفته 
است.سیم ریز عنوان کرد: در مرحله اول باز آفرینی روی 
قرآن ها یکسری کار پژوهشی انجام می شود. تمام زوایای 
علمی و پژوهشی اثر مورد توجه قرار می گیرد و بعد نیز 
مرحله تصویربرداری با دوربین های پیشرفته از صفحات 
این قرآن انجام می شود در یک فرایند چاپ خاص و با 
قالب  بازنشر شده در  قرآن  زبدگان عرصه چاپ  حضور 
و  می رسد  چاپ  به  اصلی  اثر  است.  متفاوت  ابعادی  و 
ترویج نسخه های  از  با هدف جلوگیری  نیز  این حرکت 
تقلبی و فروش آن ها در سطح جامعه انجام می شود.وی 
با اشاره به مراحل اهدای قرآن های بازنشر شده عنوان 
کرد: فقط هنگام دریافت این قرآن باز نشده بروشور نیز 
به  نسبت  اختالف ها  و  ابعاد  تمام  که  می کند  دریافت 
نسخه اصلی آن توضیح داده می شود و نسخه اصلی نیز 

به صورت دقیق مورد معرفی قرار می گیرد.

میراث  اداره  رئیس 
و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
سه  گفت:  جغتای  گردشگری 
در  ملی  آثار  فهرست  در  شده  ثبت  تاریخی  بنای 

شهرستان جغتای مرمت شد.

مهدی اکبری راد افزود: این بناها شامل مسجد 
و  غزنوی  سیدحسن  آرامگاه  خسروشیر،  تاریخی 

برج تاریخی روستای ریواده است.
وی اضافه کرد: عملیات مرمتی بناهای تاریخی 
جغتای شامل تعویض آجرهای فرسوده، بندکشی 
و آجرفرش بود که برای آن سه میلیارد ریال هزینه 

شد.

و  جغرافیایی  موقعیت  به  اشاره  با  راد  اکبری 
های  ییالق  و  باغستانها  وجود  و  جغتای  تاریخی 
مرمت  گفت:  شهرستان  این  در  هوا  و  آب  خوش 
بناهای تاریخی این شهرستان سبب حفظ این آثار 

و توجه بیشتر گردشگران می شود.
بقعه  زاده،  معصوم  مزار  قارزی،  مسجدجامع 
سلطان سیدعبدالله بن موسی الکاظم )ع( و بقعه 
سیدحسن  بقعه  علوی،  سیداحمدرضا  سلطان 
دیگر  از  آزادوار  نشین  حاکم  و  کهنه  قلعه  غزنوی، 

اماکن تاریخی جغتای هستند.
این شهرستان 150 اثر تاریخی دارد که تاکنون 

9 مورد آن در فهرست آثار ملی ثبت شده است.
قرار  مشهد  غرب  کیلومتری   350 در  جغتای 

دارد.

تمبر،  گنجینه  مسئول 
آستان  موزه  سکه  و  اسکناس 
و  کارشناس  یک  گفت:  رضوی  قدس 
پژوهشگر تاریخ از تهران با نام "سید فربد مصنف" مجموعه 
کم نظیری از 100 سکه نقره از تاریخ سلسله های مختلف 
را به موزه آستان قدس رضوی هدیه کرد.محمد  ایران  در 
اهدایی  سکه های  ضرب  تاریخ  افزود:  نژاد  یزدی  حسین 
اردشیر  در  که  است  قمری   1181 تا   91 های  سال  بین 
خوره )فیروزآباد در فارس(، سابور )بیشاپور(، اصطخر در 
آذربایجان  سلماس  ری،  اردبیل،  افریقیه،  بصره،  فارس، 
تبریز،  بغداد،  موصل،  )اخالط(،  خالط  ارومیه،  غربی، 
ارش،  الحضره،  خوزستان،  در  دورق  ترکیه،  در  مالزگرد 
جزیره  کرمان،  یزد،  آستارا،  شمال  در  لنگران  لنگرکنان 
خارک و گرجستان ضرب شدند.وی اضافه کرد: همچنین 

از حکمرانان مختلف  تاریخی سکه هایی  این مجموعه  در 
مانند ولیدبن عبدالملک، سلیمان بن عبدالملک، عمربن 
امیه،  بنی  سلسله  از  عبدالملک  بن  هشام  عبدالعزیز، 
منصور از سلسه عباسیان، کیخسرو بن مرزبان از سلسله 
و  عثمان  ارسالن  قزل  ایلدگز،  الدین  شمس  ساالریان، 
ابوبکربن محمد از سلسله اتابکان آذربایجان، غازان محمود 
از ایلخانان وجود دارد که در نوع خود نفیس و منحصر به 
موزه  سکه  و  اسکناس  تمبر،  گنجینه  است.مسئول  فرد 
سکه هایی  از  دیگری  بخش  گفت:  رضوی  قدس  آستان 
اهدایی مربوط به خواجه مرجان شورشی علیه شیخ اویس 
از  جوق  اخی  و  اشرف  ملک  جالیر،  آل  سلسله  دوره  در 
سلسله چوپانیان، شاهرخ تیموری، سلطان محسن، فالح 
بن محسن و ماجدبن فالح از سلسله مشعشعیان، محمد 

خدابنده و شاه عباس اول صفوی است.

 « استرالیایی  انیمیشن 
به کارگردانی   » رستم و سهراب 
بهترین  جایزه  برنده  ویتمور«  »لی 
بین المللی  جشنواره  ششمین  و  شصت  از  انیمیشن 

فیلم سیدنی استرالیا شد.
 2019 سیدنی  فیلم  جشنواره  ششمین  و  شصت 
کشور  در  خرداد(   26 تا   15( ژوئن   16 تا   5 تاریخ  از 
به  »پارازیت«  فیلم  نهایت  در  و  شد  برگزار  استرالیا 
جنوبی  کره  کشور  از  هو«  جون  »بونگ  کارگردانی 
جایزه بهترین فیلم بلند این رویداد سینمایی را از آن 
خود کرد و بیش از 41 هزار دالر جایزه نقدی دریافت 

کرد.
فیلم »پارازیت« که چندی پیش جایزه معتبر نخل 
طالی بهترین فیلم جشنواره کن 2019 را نیز کسب 

همراه  به  که  است  بیکار  مردی  درباره  است،  کرده 
خانواده اش به شکل عجیبی با یک خانواده ثروتمند و 
متفاوت از لحاظ طبقه اقتصادی رابطه برقرار می کند. 
این فیلم تاکنون به فروشی بالغ بر 60 میلیون دالر در 

گیشه جهانی دست یافته است.
اما جایزه 5 هزار دالری »یورام گراس« جشنواره که 
ویژه بهترین اثر انیمیشن این رویداد سینمایی است به 
»سهراب و رستم« به کارگردانی »لی ویتمور« از کشور 
دقیقه ای   14 انیمیشن  این  داستان  رسید.  استرالی 
را  شعری  درس  کالس  در  که  است  معلمی  درباره 
شعر  این  طریق  از  و  می خواند  دانش آموزان  برای 
بچه ها به ایران باستان می روند و نبرد افسانه ای میان 
تماشا  را  فارسی  ادبیات  قهرمان  دو  سهراب،  و   رستم 

می کنند.

»رستم و سهراب« بهترین انیمیشن جشنواره فیلم سیدنی شد100 سکه نصیب موزه آستان قدس شدسه بنای تاریخی جغتای مرمت شد

معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور، گفت: 
متولیان  مکرر  های  درخواست  دلیل  به 
کتابخوانی  جشنواره  برگزاری  نهمین 
رویداد  این  در  شرکت  مهلت  رضوی 

فرهنگی تا 15 تیرماه تمدید شد.
برگزاری  روند  درباره  رمضانی  مهدی 
رضوی  کتابخوانی  جشنواره  نهمین 
اصلی  مبنای  و  رسالت  کرد:  عنوان 
کتاب  ترویج  رضوی  کتابخوانی  جشنواره 
و کتابخوانی مبتنی بر سیره ائمه بزرگوار 
برای  و  است  )ع(  رضا  امام  حضرت  و 
گسترش  و  شود  ایجاد  فضا  این  اینکه 
کتابخانه های  نهاد  اصلی  بدنه  کند،  پیدا 
و  همراهی  حال  در  کشور  عمومی 
الحمدالله  که  است  حرکت  این  حمایت 
فعالیت های صورت گرفته در این زمینه با 
دستاوردهای بسیار خوب و بعضًا منحصر 

به فردی نیز همراه بوده است.
معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی 
نهمین  در  مهلت شرکت  به  اشاره  با  نهاد 
گفت:  رضوی  کتابخوانی  جشنواره 
جشنواره  نهمین  فراخوان  اساس  بر 
به  ماه  خرداد   28 رضوی،  کتابخوانی 
آثار  ارسال  و  شرکت  مهلت  پایان  عنوان 
بر  اما  بود؛  شده  اعالم  جشنواره  این  به 
از  مکرر  مستند  درخواست های  اساس 
کتابخانه ها،  اعضای  کتابداران،  سوی 
و  استانی  مسئوالن  نهاد،  کل  مدیران 
در  کننده  شرکت  دستگاه های  برخی 
جشنواره، دبیرخانه جشنواره کتابخوانی 
جشنواره  این  در  شرکت  مهلت  رضوی 

بخش  دلیل  همین  به  کرد.  تمدید  را 
رضوی  کتابخوانی  جشنواره  الکترونیک 
این  از  پس  و  شده  تمدید  تیرماه   15 تا 
تاریخ سامانه جشنواره به صورت خودکار 

غیرفعال خواهد شد.
نیز  مکتوب  بخش  در  افزود:  وی 
تا  هستند  موظف  استانی  دبیرخانه های 
شده  جمع آوری  مکتوب  آثار  تیرماه   10
بر  را  نقاشی ها(  و  پاسخنامه ها  )شامل 
به  استان ها،  به  ابالغ شده  فرایند  اساس 
دبیرخانه مرکزی جشنواره تحویل دهند. 
10 تیرماه آخرین روزی است که این آثار 
خواهد  گرفته  تحویل  دبیرخانه  توسط 
تخصصی  فرآیند  یک  چون  طبیعتًا  و  شد 
آثار  بررسی  و  خوانش  و  قرنطینه  برای 
مقرر  تاریخ  از  بعد  که  آثاری  دارد،  وجود 
به دبیرخانه برسد، عمالً از دور این فرآیند 
خروج  این  تبعات  که  شد  خواهند  خارج 

هم بر عهده استان ها خواهد بود.
مشارکت  به  اشاره  با  رمضانی 
چشمگیر هموطنان در بخش الکترونیک 
با  جشنواره  این  کرد:  تصریح  جشنواره 
الکترونیک  بخش  در  چشمگیری  رشد 
در  بتوانیم  امیدواریم  و  بوده  همراه  خود 
پایه  بر  را  جشنواره  کل  آینده  سال های 
مکتوب  بخش  و  کنیم  برگزار  الکترونیک 

را محدود به نقاشی و حوزه کودک کنیم.
معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی 
با تأکید بر میزان رشد مشارکت  در ادامه 
در بخش پویش مجازی نهمین جشنواره 
کتابخوانی رضوی نسبت به دوره گذشته 
بخش  در  مشارکت  میزان  رشد  گفت: 

پویش مجازی این دوره در مجموع نشان 
دهنده این است که مجموعه کتابداران، 
اندرکاران  دست  و  استانی  مدیران 
و  مقدس  کار  یک  را  کار  این  جشنواره 
ائمه  و  )ع(  رضا  امام  حضرت  به  منسوب 
می دانند و فراتر از یک کار اداری و حتی 
فرهنگی به آن نگاه می کنند. بدون شک 
ظرفیت های بسیاری در این مسیر وجود 

دارد و حتمًا این پایان راه نیست.
رمضانی تأکید کرد: هدف ما در چنین 
اعداد  به  رسیدن  رویدادی،  و  حرکت 
کنندگان  شرکت  میزان  در  باال  ارقام  و 
اعداد  با  که  نیست  این  ما  هدف  نیست؛ 

این  بودن  پربار  مشارکت،  میزان  ارقام  و 
اعداد  واقع  در  دهیم.  نشان  را  جشنواره 
تنها  و  ندارند  اصالت  تنهایی  به  ارقام  و 
سنجش  برای  بهانه ای  و  معیار  عنوان  به 
این  نفوذ  ضریب  و  گرفته  صورت  تالش 
قرار  استفاده  مورد  جامعه  در  جشنواره 

می گیرند.
y  روند گسترش موضوع و حفظ سطح

کیفی منابع جشنواره
معرفی  آثار  کیفی  سطح  رمضانی 
را مطلوب  از جشنواره  این دوره  در  شده 
موضوع  که  آنجا  از  گفت:  و  کرد  ارزیابی 
این جشنواره یک موضوع ثابت است که 

در هر دوره، کتاب هایی متفاوت و جدید 
می شود،  معرفی  آن  منابع  عنوان  به 
طبیعتًا و منطقًا با افزایش سن جشنواره، 
باید  نیز  آن  در  شده  معرفی  آثار  کیفیت 
و  دوستان  تالش  با  اما  یابد؛  کاهش 
پویایی نشر در حوزه آثار مرتبط با موضوع 
عظیم  ظرفیت  همچنین  و  جشنواره 
آثار  تولید  برای  )ع(  معصومین  حضرات 
این  در  شده  معرفی  آثار  جدید،  مکتوب 
از  بسیاری  اذعان  به  جشنواره  از  دوره 
لحاظ  به  مطلوبی  سطح  در  کارشناسان، 
کیفی قرار دارد.معاون توسعه کتابخانه ها 
به  اشاره  با  ادامه  در  نهاد  وکتابخوانی 
حضرت  سیره  با  مرتبط  آثار  شدن  اضافه 
معصومه )س( و حضرت شاه چراغ )ع( در 
دوره گذشته این جشنواره گفت: از آنجا 
حرکت  این  در  ما  رسالت های  از  یکی  که 
اهل  معارف  فرهنگی، گسترش  رویداد  و 
ادامه  در  )ع( است، تصمیم گرفتیم  بیت 
این روند، عالوه بر موضوعات اضافه شده 
جشنواره  دوره  نهمین  گذشته،  دوره  در 
امام  نهمین  نام  به  را  رضوی  کتابخوانی 
در  اساس  این  بر  که  کنیم  مزین  معصوم 
سیره  و  زندگی  با  مرتبط  آثار  دوره  این 
به موضوعات  نیز  امام جواد )ع(  حضرت 
دوره های  در  و  شد  اضافه  جشنواره  این 

بعد نیز این روند ادامه پیدا خواهد کرد.
جشنواره کتابخوانی رضوی هر ساله با 
هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی با موضوع 
ارزش های  پاسداشت  و  رضوی  سیرة 
)ع(  طهارت  و  عصمت  اهل بیت  کریمة 

برگزار می شود.

مهلت شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی تا ۱۵ تیرتمدید شد  تحریم، به سود 
اسباب بازی های ایرانی

رئیس اتحادیه صنف خرازی و لوازم ورزشی 
اخیر  سال  یک  طی  ها  تحریم  گفت:  مشهد 
و  داخل  تولید  های  اسباب  افزایش  به  منجر 
فروش آن نسبت به اقالم مشابه چینی در بازار 

مشهد شده است.
بی  تحقیقی  مرتضی  سید  ایرنا،  گزارش  به 
دل افزود: پیشتر، بخش قابل توجهی از اسباب 
بازی ها در سطح بازار مشهد خارجی و وارداتی 
از کشور چین بود اما هم اینک با محدود شدن 
بازی های  اسباب  تعداد  اقالم،  این  واردات 
آن  با میزان خارجی  برابر  بازار  تولید داخل در 

است.
به  تاکنون  گذشته  سال  از  کرد:  اضافه  وی 
دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت اسباب بازی های 
دولتی  ارز  هیچ  و  است  شده  برابر  دو  خارجی 
لذا  است  نیافته  اختصاص  آن  واردات  به  نیز 
تولیدات  سمت  به  مردم  هم  و  فروشندگان  هم 

داخلی گرایش یافتند.
رئیس اتحادیه صنف خرازی و لوازم ورزشی 
مشهد گفت: محدودیت در عرضه اسباب بازی 
باعث ایجاد نوآوری در عرصه تولید اسباب بازی 
تولیدکنندگان داخلی حتی  به نحوی که  شده 
یافته  دست  توفیقاتی  به  الکترونیکی  اقالم  در 

اند و محصوالت آنان در بازار خریدار نیز دارد.
تحقیقی اضافه کرد: در صورتی که تحریم ها 
آینده  از یک سال  در کمتر  باشد  داشته  تداوم 
ایرانی  کاالهای  از  مملو  بازی  اسباب  بازار 
از  اثری  دیگر  و  شد  خواهد  داخل  تولید  و 
بود. نخواهد  چینی  ویژه  به  خارجی  کاالهای 

وی افزود: صنعت اسباب بازی بسیار اشتغال زا 
و درآمدزاست و سرمایه گذاری در این خصوص 
و بها دادن به تولیدات داخل می تواند کشور را 

به خودکفایی در عرصه اسباب بازی برساند.
رئیس اتحادیه صنف خرازی و لوازم ورزشی 
صنفی  کارگاه های  اینک  هم  گفت:  مشهد 
شهر  سطح  در  بازی  اسباب  حوزه  در  تولیدی 
کیفی  محصول  تولید  بر  عالوه  که  دارد  وجود 
در  نیز  را  ای  خالقانه  ابتکارات  و  نوآوری ها 

ساخت اسباب بازی به کار برده اند.
داری  صنفی  واحدهای  تعداد  تحقیقی 
اتحادیه صنف خرازی  زیر پوشش  مجوز کسب 
مورد   913 و  هزار  دو  را  مشهد  ورزشی  لوازم  و 
ذکر و بیان کرد: از این تعداد حدود 300 واحد 
بازی  اسباب  فروش  و  تولید  عرصه  در  صنفی 

فعالیت دارند.

خبر

مشاور وزیر امورخارجه:

ورود گردشگران خارجی به مشهد ساالنه 15 درصد افزایش دارد
شمال  در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  رئیس 
به  خارجی  گردشگران  ورود  گفت:  کشور  شرق  و 
مشهد بر اساس روادید فرودگاهی صادر شده توسط 
این نمایندگی ساالنه 15 تا 20 درصد افزایش دارد.

خبر  این  اعالم  با  خالص  ارباب  غالمعباس 
افزود: بیشترین روادید صادر شده برای گردشگران 
سال  در  است،  مشهد  به  متعلق  کشور  در  خارجی 
95 برای حدود 75 هزار گردشگر خارجی از سوی 

شرق  و  شمال  در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی 
کشور روادید صادر شد که این تعداد در سال 96 به 
بیش از 83 هزار نفر و در سال گذشته به حدود 98 
هزار نفر افزایش یافت.وی گفت: در دو ماه ابتدای 
خارجی  گردشگر  هزار   19 حدود  برای  نیز  امسال 
تعداد  این  روند  این  ادامه  با  که  شده  صادر  روادید 
ارباب  در سال 98 به 115 هزار نفر خواهد رسید. 
گردشگران  ورود  افزایش  علل  به  اشاره  با  خالص 

وزارت  تسهیالت  ارتقای  افزود:  مشهد  به  خارجی 
صدور  روادید،  به  دسترسی  و  صدور  برای  خارجه 
برای  کشور  شرایط  بودن  مهیا  الکترونیکی،  روادید 
وجود  کاال،  فراوانی  امنیت،  نظیر  گردشگر  ورود 
اقامتی،  مراکز  هتل ها،  زیارتی،  و  تفریحی  مراکز 
ورود  افزایش  در  درمانی،  مراکز  و  ها  بیمارستان 

گردشگران به مشهد نقش موثری داشته است.
 15 تا   10 از  بسیاری  گردشگران  گفت:  وی 

از  ها  آن  بیشتر  که  شوند  می  مشهد  وارد  کشور 
استرالیا،  عراق،  بحرین،  عمان،  کویت،  کشورهای 
هند، لبنان، آذربایجان، نخجوان، ترکیه، پاکستان، 
امارات و کشورهای آمریکای التین، آسیای جنوب 

شرقی و آسیای دور هستند.
هدف  با  خارجی  گردشگران  بیشتر  افزود:  او 
خدمات  دریافت  و  سیاحت  آن  کنار  در  و  زیارت 

درمانی به مشهد مقدس سفر می کنند.
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نطق پیش از دستور
عضوشورای شهر مشهد مطرح کرد: 

 بازآفرینی بافت فرسوده نیازمند
 150 هزار میلیارد اعتبار

رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای 
اسالمی شهر مشهد گفت: 150 هزار میلیارد ریال اعتبار 
سطح  در  ناکارآمد  و  فرسوده  بافت  نوسازی  و  احیا  برای 
احمد  امروز  صبح  گزارش  است.به  نیاز  کالنشهر  این 
نوروزی روز گذشته در نطق پیش از دستورجلسه علنی 
شورای اسالمی شهر مشهد مساحت بافت فرسوده این 
کالنشهر را چهار هزار و 290 هکتار بافت ذکر و بیان کرد: 
بر این اساس 66 محله در مشهد هدف اجرای طرحهای 
های  پروژه  اجرای  داد:  ادامه  هستند.وی  بازآفرینی 
نوسازی بافت ناکارآمد شهری بدون مشارکت شهروندان 
با  نیست.  ممکن  خصوصی  بخش  از  سرمایه  جذب  و 
سعی  سازی  شفاف  حوزه  در  گرفته  صورت  تالشهای 
داریم از مشارکت حداکثر مردم برای بهسازی و بازسازی 
محالت استفاده کنیم.عضو شورای شهر مشهد همچنین 
به  مردم  اعتماد  را  کشور  اجتماعی  سرمایه  بزرگترین 
حاکمیت توصیف و بیان کرد: مدیران قضایی، سیاسی، 
امنیتی و اجرایی خراسان رضوی باید توجه داشته باشند 
راه اندازی و اجرای هر پروژه بزرگ شهری می تواند صدها 
شغل ایجاد نموده و مانع فقر و ناهنجاریهای اجتماعی 
نخست  ضرورت  عمومی  اعتمادسازی  گفت:  شود.وی 
برای همبستگی در جامعه و رشد اقتصادی شهر است. 
شورای پنجم شهر مشهد تمام تالش خود را برای بهبود 
با  و  داده  انجام  گذاران  سرمایه  جذب  و  گذاری  سرمایه 
هدف تزریق امید به شهر با همه دستگاه های تاثیرگذار 
تعامل دارد.نوروزی افزود: در این دوره شورای شهر هیچ 
گذار  سرمایه  به  قانونی  مجوزهای  اخذ  بدون  ای  پروژه 
واگذار نشده و در حوزه اعتمادسازی نیز طی این دوره 
بافت  در  پروژه   26 و  مشهد  سطح  در  کالن  پروژه   31
و  خارج  بالتکلیفی  حالت  از  رضوی  مطهر  حرم  اطراف 
تعیین تکلیف شده اند.وی ادامه داد: شهروندان سرمایه و 
چشم شهرداری در مناطق مختلف هستند لذا برای بهره 
"سامانه  مشکالت  رفع  در  شهروندان  ظرفیت  از  مندی 
چشم شهر" به زودی راه اندازی خواهد شد تا شهروندان 
مشهدی از طریق این سامانه بتوانند مشکالت را اطالع 
اقتصادی  کمیسیون  شوند.رئیس  رفع  تا  کنند  رسانی 
و سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر مشهد همچنین 
گفت: در بودجه امسال شهرداری برای این سامانه 800 

میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

نایب رئیس شورای اسالمی 
کمیته  رئیس  و  مشهد  شهر 
نقشه  از  پنج  شماره  نظارتی 
برداری بافت های خالی منطقه 3 ظرف 20 روز آینده 

به همت شهرداری این منطقه خبر داد.
به گزارش صبح امروز حمیدرضا موحدی زاده در 
هدف  با  که   5 شماره  نظارتی  کمیته  جلسه  جریان 
بررسی مشکالت و مسائل منطقه 3 شهرداری برگزار 
ترین معضالت مناطقی  از مهم  شد، اظهارکرد: یکی 
همچون منطقه 3 شهری، وجود بافت های خالی در 
برای  را  زیادی  مشکالت  که  است  پر  های  بافت  کنار 

شهر و شهروندان به وجود آورده است.
وی ادامه داد: این موضوع باعث شده تا شهرداری 
ها نتوانند در خصوص بسیاری از این اراضی پاسخگو 

و نظارتی داشته باشند.
رئیس  و  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نایب 
همچنین  مجموعه  این  پنج  شماره  نظارتی  کمیته 
ضوابط  رعایت  برای  شهروندان  از  درخواست  با 
در  تا  شود  می  باعث  مهم  این  کرد:  بیان  شهرسازی 
شاهد  زلزله  و  سیل  همچون  رخدادهایی  صورت 
طبیعی  بالهای  این  از  ناشی  های  آسیب  کاهش 

باشیم.
وی همچنین با اشاره به کارکرد کمیتهای نظارتی 
برای رفع مشکالت مختلف شهروندان در مناطق 13 
گانه شهری متذکرشد: در جلسه کمیته نظارتی منطقه 
3 این هفته نیز 13 درخواست از سوی شهروندان در 
تقسیط  و  شهرسازی  همچون  موضوعاتی  خصوص 

مطالبات شهرداری از مردم بررسی و رسیدگی شد. 

حمل  کمیسیون  رئیس 
شهر  شورای  ترافیک  و  نقل  و 
تردد  نحوه  گفت:  مشهدمقدس 
نظرات  و  بوده  بررسی  درحال  پنجتن  خیابان  در 
شهروندان نیز دریافت شده است که به زودی تصمیم 
اعالم  آن  بودن  دوطرفه  یا  یکطرفه  بر  مبنی  نهایی 

خواهد شد.
افزود:  بهاروند  مجتبی  امروز  صبح  گزارش  به 
هرطرحی موافقان و مخالفانی دارد ولی در عین حال 

سعی میکنیم نظرات اکثریت را اخذ نماییم.
تخصصی  مطالعات  براساس  داد:  ادامه  وی 
اولویت بندی  ترافیک شهرداری،  کارشناسان سازمان 
به منظور اصالح هندسی نقاط پرترافیک شهر انجام 
اصالح   40 تاکنون  اینکه  بیان  با  است.بهاروند  شده 

هندسی در نقاط مختلف شهر صورت گرفته که اولین 
گفت:  بود،  جانباز-آزادی  بلوار  تقاطع  به  مربوط  آن 
خوشبختانه پس از اصالح هندسی، ترافیک این نقطه 

روان شده و رضایت مردمی را به همراه داشته است.
و  شهروندان  های  بازتاب  براساس  افزود:  وی 
از اصالح های  تاکنون 90 درصد  نظرات کارشناسان 
هم  امسال  نگاه  و  رویکرد  این  و  بوده  موفق  هندسی 
ادامه خواهد داشت چراکه عالوه بر هزینه اندک، در 
کوتاه ترین زمان موجب تسهیل عبور و مرور شهروندان 

می شود.
رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای شهر 
اصالحات  این  در  کرد:  خاطرنشان  مشهدمقدس 
نظرسنجی  تخصصی،  مطالعات  بر  عالوه  هندسی 

های مختلف از شهروندان انجام شده است.

مشهد   7 منطقه  شهردار 
بزرگراه  میانی  آیلند  گفت: 
بهبود  هدف  با  الذهب  سلسله 
اجرای  و  ترافیک  روان سازی  و  شهری  منظر  و  سیما 

فضای سبز مناسب در حال احداث است.
به گزارش صبح امروز، کوروش باوندی با بیان این 
سه  از  زودتر  را  پروژه  این  می  کنیم  سعی  که  مطلب 
ماه به پایان برسانیم گفت: برای ایجاد سیما و منظر 
مناسب  و روان سازی ترافیک، احداث آیلند میانی در 

بزرگراه سلسله الذهب در حال انجام است .
حل  برای  میانی  آیلند  احداث  اینکه  اعالم  با  وی 
مشکالت ترافیکی نیز بسیار موثر خواهد بود، افزود: 
شهر  ورودی  اینکه  دلیل  به  الذهب  سلسله  بزرگراه 
این  در  مالحظه ای  قابل  ترافیک  شاهد  غالبًا  است، 

و  ساماندهی  ضرورت  امر  همین  و  هستیم  بزرگراه 
بازسازی این بزرگراه را دو چندان کرده است .

باوندی اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه را 
بیش از 30 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این پروژه 
امیدواریم طبق  و  انجام خواهد شد  ماه  در مدت سه 
برنامه زمان بندی کار احداث و بهره برداری این بزرگراه 

در تاریخ تعیین شده به انجام برسد.
وی طول اجرای این پروژه را 3000 متر عنوان کرد 
و ابراز امیدواری کرد: با اتمام این آیلند شرایط تردد و 

وضعیت ترافیکی سر و سامان یابد.
این بزرگراه به طول 4 کیلومتر تقاطع غیرهمسطح 
این  می کند.  متصل  مشهد-باغچه  آزادراه  به  را  غدیر 
جنوب  سمت  از  مشهد  شهر  خروجی  محور  بزرگراه 

شرقی آن است.

نایبرئیسشورایاسالمیشهرمشهدخبرداد:

نقشه برداری از بافت های خالی منطقه 3  طی 20 روز آینده
رئیسکمیسیونحملونقلوترافیکشورایشهرمشهدمطرحکرد:

 تعیین تکلیف نحوه تردد در خیابان پنجتن تا 2 هفته آینده
شهردارمنطقه7مشهد:

عملیات احداث آیلند میانی بزرگراه سلسله الذهب آغاز شد

باجه های  در  کارمزد شارژ من کارت  با تصویب شورای شهر مشهد 
دستورکارهای  از  یکی  ایسنا،  گزارش  به  شد.  حذف  شهرداری 
شصت ودمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای شهر مشهد که دیروز 
در تاالر شهر برگزار شد درخصوص طرح تعرفه شارژ من کارت بود که در 
نهایت به حذف کارمزد شارژ من کارت و اختصاص 3 درصد شارژ مازاد 

تشویقی در شارژهای غیرحضوری و الکترونیکی منجر شد.
من کارت  شارژ  کارمزد  بود  قرار  ابتدا  الیحه  این  بررسی  جریان  در 
تومان  به 100  است  در حال حاضر 200  که  باجه های شهرداری  در 
و  اعضا  از  نفر   11 مخالفت  با  الیحه  از  بند  این  اما  کند ،  پیدا  کاهش 
موافقت یک نفر به تصویب نرسید. مجتبی بهاروند، رییس کمیسیون 
حمل ونقل شورای شهر مشهد در این خصوص اظهار کرد: با توجه به 
فروشگاه ها  و  سوپرمارکت ها  اینکه  مبنی بر  داشته ایم  گزارشاتی  اینکه 
کارمزد شارژ من کارت دریافت می کردند، تخلف داشته اند،   نباید  که 
ادامه  تومان هم حذف شود.وی  این 100  این است که  پیشنهاد من 
 5000 تا   1000 را  خود  کارت  من  که  افرادی  اغلب  همچنین   داد: 
کارمزد  است  بهتر  و  هستند  آسیب پذیر  اقشار  می کنند،  شارژ  تومان 

حذف شود.
y کشف اتفاقی تخلف توسط دبیر یک کمیسیون شورا

بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد 
در خصوص این الیحه اظهار کرد:  متاسفانه بخش عمده ای از عوامل 
دریافت  را  کارت  من  شارژ  فروشگاه ها   و  سوپرمارکت ها  شامل  فروش 
در  ما  کمیسیون های  دبیران  از  یکی  اتفاقی  صبح  امروز  می کنند. 
سوپرمارکتی شارژ من کارت انجام داده بود و کارمزد هم دریافت شده 
را  کارمزد  دریافت  حق  فروشگاه ها  و  سوپرمارکت ها  درحالی که  بود؛ 

ندارند.
y گزارش های دریافتی خالف واقعیت

وی ادامه داد: وقتی این اتفاق رخ داد گفتیم چند مورد دیگر را هم 
در میدان شهدا بررسی کنند. مشخص شد همه آن ها کارمزد دریافت 
می کردند. متاسفانه برخالف گزارش هایی که به ما می دهند، در سطح 
شهر بخش عمده ای از عوامل فروش کارمزد را دریافت می کنند. به نظر 
می رسد نظارت ها در این زمینه کافی نیست و این موضوع نارضایتی 

مردم را به دنبال خواهد داشت. 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد یادآور شد: این 
موضوع و اتفاق  امروز مطرح شد و در زمانی که  الیحه را در کمیسیون 

تصویب می کردیم از آن مطلع نبودیم.
 گندمی تصریح کرد: ما با این موضوع موافق هستیم که در راستای 
کارت  من  شارژ  برای  شهرداری  باجه های  هوشمند  شهر  سیاست 

کارمزد دریافت کنند.
y موافقت معاون شهردار با حذف کارمزد به دلیل تخلفات

نیروی  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون  شیخ،  آل  شهریار  چنین  هم 

انسانی شهردار مشهد نیز در مورد این الیحه بیان کرد: طبق گزارشی 
فروشگاه ها  در  من کارت  شارژ  دریافت  زمینه  در  گرفته ایم   137 از  که 
در  اطالع رسانی  بروشور  داشته ایم.  تخلف  مورد   14 سوپرمارکت ها   و 
مورد رایگان بودن شارژ من کارت در عوامل فروش یعنی به جز باجه ها 

نصب خواهد شد.
وی ادامه داد: ما هم موافقیم که کارمزد شارژ من کارت حذف شود.
حمیدرضا موحدی زاده، نایب رئیس شورای شهر مشهد در پرسشی 
قبال دریافت شارژ چه  و فروشگاه ها در  مطرح کرد که سوپرمارکت  ها 
شهر  شورای  رئیس  حیدری،  محمدرضا  می آورند؟  دست  به  سودی 
مشهد در پاسخ به این پرسش گفت: شرکت مورد نظر یک درصد سود 

به آن ها می دهد.
موحدی زاده همچنین گفت: اینکه ما کارمزد دریافت نکنیم و این 
موضوع راهی شود برای اینکه باجه ها حذف شوند، درست نیست. من 

با حذف باجه ها موافق نیستم.
y  بکار گیری نیرو مازاد در توسعه فضای سبز

گندمی در پاسخ به موحدی زاده عنوان کرد: دلیلی وجود ندارد که 
بگوییم این باجه ها حتما باید باشند. این نگرانی هم نباید ایجاد شود 
که اگر این باجه های حذف شوند، نیروهای آن بیکار خواهند شد. مگر 
که  رفتند  مکان هایی  به  آن  نیروهای  ؟  نداشتیم  نیرو  الیت کاهش  در 
نیاز به توسعه داشتیم. مثال همیشه توسعه فضای سبز داریم و توسعه 

فضای سبز نیرو می خواهد.
مطرح  پرسشی  در  مشهد  شهر  شورای  رئیس  حیدری،  محمدرضا 
کرد که شهرداری که با گرفتن کارمزد موافق بوده و در حال حاضر به 

چه نتیجه ای رسیده که با حذف آن موافقت می کند؟
y  دریافت کارمزد شارژ من کارت برای گرایش مردم به شارژ الکترونیکی

است
و  فناوری اطالعات  هم چنین محمد رجائیان، مدیرعامل سازمان 
ارتباطات شهرداری مشهد در پاسخ به این پرسش و همچنین در مورد 
این الیحه بیان کرد: در یک و ماه و نیم گذشته که طرح دریافت کارمزد 
برای شارژ من کارت اجرا شده  استفاده از دستگاه های خودکار شارژ 

من کارت دوبرابر شد و تعداد مراجعه به باجه ها 30 درصد کاهش یافته 
است.

وی ادامه داد: در 63 باجه  شارژ من کارت 170 نیرو کار می کنند. 
شارژ  باجه  هم  دنیا  در  دارد.  زیادی  هزینه  باجه ها  این  نگهداری 
من کارت وجود ندارد. اخذ کارمزد شارژ من کارت برای گرایش مردم به 

استفاده از شارژ الکترونیکی  بود.
شارژ  عوامل  در  گفت:  مشهد  شهرداری  فاوای  سازمان  مدیرعامل 
من کارت تخلف صورت گرفته و بر اساس گزارش 137تعداد 14 مورد 

تخلف داشته ایم.
وی تصریح کرد: آنقدر در مورد این کارمزد 200 تومان حاشیه سازی 
شد که ما را به این جا رساند که عطای آن را به لقایش ببخشیم. اگرچه 

این کار ممکن است در سیاستی که داشته ایم خدشه وارد کند.
گفتنی است؛ دو مورد از بندهای این الیحه در مورد 5 درصد شارژ 
تشویقی در شارژ 30 هزار تومان تا 40 هزار تومان و همچنین 10 درصد 
شارژهای  در  باالتر  و  تومان  هزار   40 مبلغ  با  شارژ  در  تشویقی  شارژ 

غیرحضوری و الکترونیکی بود که در نهایت به تصویب نرسید.
y  تشکیل اداره صدور مجوزهای ساختمانی پروژه های بزرگ مقیاس

تصویب شد
اداره صدور  این جلسه شورای شهر مشهد، تشکیل  هم چنین در 
را  مشهد  شهرداری  در  بزرگ مقیاس  پروژه های  ساختمانی  مجوزهای 
تصویب کرد.  می شود. محمدهادی مهدی نیا رئیس کمیسیون عمران 
و شهرسازی شورای شهر مشهد، در مورد مورد این الیحه  اظهار کرد: 
بخش  سرمایه گذاران  و  فعاالن  با  جلساتی  پنجم  شورای  ابتدای  در 
ساختمان برگزار شد که یکی از مطالبات اصلی این افراد خواسته یک 
واحد مجزا برای پروژه های بزرگ مقیاس که معموال مشکالت خاص تری 
هم دارند ایجاد شود و این پروژه ها در کنار مابقی پروژه های معمول در 
سطح شهر مطرح نشود. یعنی هم به لحاظ  سطح  تصمیم گیری و هم 

به لحاظ نحوه مواجهه با این پروژه ها جایگاه بهتری داشته باشند.
y تکریم سرمایه گذار و کاهش زمان برای اخذ مجوز

بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد 

درمورد این مصوبه بیان کرد: این مصوبه در راستای نگاِه تکریم بحث  
سرمایه گذاری است. این اداره شامل 11 پست است.

وی ادامه داد: تشکیل این اداره به کاهش زمانی برای اخذ مجوزها 
منجر خواهد شد، پیش بینی می کنیم  که  دغدغه های بخشی از حوزه 

سرمایه گذاری برطرف می شود. 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد گفت: نیروهای 
این اداره از بیرون جذب نخواهند شد و از ساختار شهرداری به اینجا 

منتقل می شوند.
 متن این الیحه که با 12 رای مثبت به تصویب رسید، به شرح زیر 
راستای  در  می شود،  داده  اجازه  مقدس  مشهد  شهرداری  »به  است: 
 1396/08/09 مورخ  5/96/13410/ش  شماره  مصوبه  اجرای 
درخصوص ایجاد فرآیند و واحدی مستقل برای صدور پروانه و پایانکار 
پروژه های ساختمانی و سرمایه گذاری بزرگ و به منظور حمایت و جذب 
پروژه ها،  این گونه  پایانکار  و  پروانه  صدور  در  تسریع  و  سرمایه گذاران 
پروژه های  ساختمانی  مجوز های  صدور  اداره  تشکیل  به  نسبت 
ممهور  پیوست  فرآیند های  و  تشکیالتی  ساختار  مطابق  بزرگ مقیاس، 

به مهر شورای اسالمی شهر و با رعایت تبصره های زیر اقدام نماید.
تشکیل  شهرسازی  امور  کل  اداره  ذیل  در  مزبور،  اداره  تبصره1- 
سرمایه گذاری  اقتصادی،  سازمان  در  آن  استقرار  محل  و  شود  می 
با  پروژه های  امور  پیگیری  مسوولیت  و  بوده  مردمی  مشارکت های  و 
پروژه های واقع در  )به استثنای  از 20.000 متر مربع  زیربنای بیش 

منطقه ثامن( را برعهده دارد.
ف  ظر  حداکثر  است،  مکلف  مقدس  مشهد  شهرداری  چنین  هم 
ارایه گزارش  به  این مصوبه، نسبت  ابالغ قانونی  تاریخ  از  مدت 9 ماه 
مقیاس  بزرگ  پروژه های  ساختمانی  مجوز های  صدور  اداره  عملکرد 
اقدام و درصورت نیاز، پیشنهادهای خود را، درخصوص افزایش حوزه 
اختیارات و شرح وظایف این اداره به شورای اسالمی شهر ارایه نماید. 

y قطارشهری در برخی ایام خاص رایگان شد
با مصوبه شورای شهر مشهد قطار شهری در روز شهادت امام رضا 
)ع( به صورت کامل  و در روزهای 22 بهمن و روز قدس از زمان شروع 
فعالیت قطار شهری تا دو ساعت پس از اتمام مراسم این روزها، رایگان 

شد.
وحید مبین مقدم، مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد 
برآورد هزینه  آن عنوان کرد: میزان  مالی  بار  و  این الیحه  در خصوص 
براساس آمار مسافرین است. روز شهادت امام رضا )ع( از شلوغ ترین 
روزهای قطار شهری است. بر اساس آخرین آمار  تعداد مسافرین در 
این روز 200 هزار نفر  بوده و  بار مالی این جابجایی ها 160 میلیون 

است.
 22 روزهای  در  مسافر  جابجایی  هزینه  همچنین  داد.  ادامه  وی 
بهمن و روز قدس هر کدام  حدود 40 میلیون تومان است. در هر کدام 

از این روزها حدود 50 هزار مسافر جابجا می شوند. 
مبین مقدم تصریح کرد: در مجموع این الیحه بدون احتساب یارانه 
دولت 240 میلیون تومان هزینه دارد اما در حقیقت هزینه تمام شده  

720 میلیون تومان شده است. 

باتصویبشورایشهرمشهد؛

کارمزد شارژ من کارت حذف شد

رئیس شورای شهر مشهد در حالی طی سخنانی به 
موضوع سرمایه گذاری و تسهیل سرمایه گذاری در شهر 
پرداخت که از پروژه طرق که به تازگی با حکم دادستانی 
پلمب شده بود نامی نبرد و غیر مستقیم حمایت شورای 

شهر از این پروژه سرمایه گذاری را اعالم کرد.
جلسه  شصت ودومین  در  مشهد  شهر  شورای  رئیس 
تاالر  در  که  مشهد  شهر  شورای  دوره  پنجمین  علنی 
فشارها،  از  برون رفت  راه  تنها  گفت:   شد  برگزار  شهر 
سرمایه گذاری و بازگرداندن سرمایه گذاران به شهر است. 
محمدرضا حیدری، با اشاره به اینکه »بحث سرمایه گذاری، 
آنان  بازگرداندن سرمایه گذاران به شهر، تسهیل مسائل 
و کمک به سرمایه گذاری از شعارهای جدی لیست امید 
بود «، اظهار کرد: جدا از شرایط کشور و محدودیت هایی 
که ایجاد می کنند، تنها راه برون رفت از فشارها، موضوع 
سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار است. بیشتر از گذشته 
نیاز داریم سرمایه گذاران را  ارج نهیم. مسائل و مشکالت 

آنان را به ویژه در حوزه هایی که سرمایه  از خارج وارد کشور 
می شود، حل کنیم.

y  دستگاه های اجرایی با نگاه همدالنه با مسائل
سرمایه گذاران برخورد کنند 

رئیس شورای شهر مشهد ادامه داد: در شرایط بی ثباتی 
اگر  داریم.  سرمایه  فرار  معموال  اقتصادی  حوزه  و  بازار 
سرمایه گذاری، سرمایه از خارج وارد کشور می کند، این 
است.  شهرش  و  کشور  به  او  تعلق  نشان دهنده  موضوع 
نگاه  این  با  اجرایی  دارد  دستگاه های  درنتیجه ضرورت 
همدالنه با مسائل سرمایه گذاران برخورد کنند و اگر ایراد 
پیگیری های  و  گفت وگو  تساهل،  با  دارد  وجود  نقصی  و 
قانونی حل شود و آخرین مرحله باید استفاده از اقدامات 

قهری باشد .
وی بیان کرد: تالش های که در حال حاضر استاندار 
برای جذب سرمایه گذاران، ایجاد امید در آنها و..  انجام 
تالش  از  دارد.  همراهی  به  نیاز  شرایط  این  در  می دهد، 
همراهی  و  استاندار  نائینی،  خواجه  اقای  شهردار، 

رخ  گذشته  هفته  که  اتفاقی  با  ارتباط  در  دادستانی 
داد،تشکر می کنم. امیدواریم دیگر شاهد چنین اتفاقاتی 
نباشیم و سرمایه گذاران شهر با فراغ خاطر کار را دنبال 

کنند و به اقتصاد شهر تحرک بدهند.
حیدری با اشاره به اینمه »رویکرد مدیریت شهری در 
حوزه تغییر چهره مناطق کم برخوردار در حال نمود عینی 
پیدا کردن است«، گفت: به طور مثال در یکی از پهنه ها 
که محدوده شهرک شهید رجایی و باهنر است در چند 
ماه گذشته حدود شش میلیارد تومان پروژه، عملیاتی و 
افتتاح شده است. پارک خطی حدفاصل شهرک شهید 
باهنر و رجایی، روکش آسفالت مسیر انتهای اتصال شهید 
بسکابادی به طرق که خواسته چندین ساله  مردم بوده 

است، از جمله این پروژه هاست.
y  انتقاد حیدری از سکوت برخی رسانه ها در موفقیت های

مدیریت شهری در حاشیه شهر 
برخی  که  است  این  از  من  تعجب  کرد:  تصریح  وی 
رسانه ها و برخی تریبون ها که دغدغه حاشیه شهر دارند 

انتشار   برای  اتفاقات سکوت کردند و حتی  این  در قبال 
تزریق  جامعه  در  را  امید  می تواند   که  موفقیت ها  این 
کند، هیچ تالشی نکردند. این رسانه ها و تریبون ها شاید 
اول  تیتر  می بینند  که  نقصی  یا  سهوی  اشتباه  قبال  در 
رسانه های آن ها تبدیل می شود، اما از کنار این موفقیت ها 
و تالش هایی که در این شرایط اقتصادی انجام می شود به 

راحتی می گذرند.
رئیس شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: ما اگر این 
نقد را داریم از باب نیاز به تشویق نیست که از باب وظیفه 
تزریق امید به مردم است. در این تنگناها  هر موفقیتی را 
باید بیان کرد  و به اطالع مردم رساند که با همه مشکالت و 
امکانات مدیریت شهری بر آرمان های خود با قوت ایستاده 
و منابع الزم را به سختی فراهم می کند تا این مناطق تغییر 

کند.
وی ادامه داد: این روند با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد 
و امیدواریم تناسب، توازن و توسعه متوازن عدالت محور که 

شعار ما بوده  را در همه عرصه ها داشته باشیم.

درآغازجلسهعلنیصورتگرفت:

دفاع  غیر مستقیم رئیس شورای شهر مشهد از سرمایه گذار پروژه طرق  خبرخبر

سامانه پیامکی 
روزنامه صبح امروز

1 0 0 0 8 0 8 8 8

سرویس درشهر
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میدان
سوپرجام که هیچ، سوپرمارکت را هم 

تعطیل می کنید !
بازی  نکردن  برگزار  برای  لیگ  سازمان  تصمیم 
حال  عین  در  و  ساده ترین  ایران،  فوتبال  سوپرجام 
بدترین تصمیم ممکن در شروع فصل جدید مسابقات 

باشگاهی بود.
حذفی،  جام  و  برتر  لیگ  در  پرسپولیس  قهرمانی 
و  جلسه  برگزاری  به  وادار  را  لیگ  سازمان  مسئوالن 
اتخاذ تدبیر مناسب برای پر کردن خأل قانونی برگزاری 
مسابقات  متولیان  کرد.  ایران  فوتبال  سوپرجام  بازی 
باشگاهی هم کنار هم نشستند و تدبیر کردند تا نهایتًا 
این بازی با استداللی عجیب برگزار نشود و پرسپولیس 
ایران،  باشگاهی  مسابقه  دو  در  قهرمانی  دلیل  به 
قهرمانی سوپرجام را بدون برگزاری بازی به دست آورد.
کشورهای  در  که  شد  گرفته  حالی  در  تصمیم  این 
از  پیش  سوپرجام  برگزاری  فرصت  از  سبک  صاحب 
شروع مسابقات باشگاهی بهره می برند چون این دیدار 
میان تیم های قهرمان لیگ و جام حذفی برگزار می شود 
و طبیعتًا دو تیمی در این بازی حضور دارند که توانستند 
به سایر  را نسبت  باالتری  فصل گذشته کیفیت بسیار 
به قهرمانی برسند.برگزاری چنین  و  ارائه دهند  تیم ها 
دیداری در شروع مسابقات - که هنوز از هیجان کمی 
برخوردار است- می تواند شور و نشاط و حس رقابت را 
میان تیم ها ایجاد کند وگرنه اهدای یک جام برای یک 
از جمله  از کشورها  ندارد.برخی  بازی، توجیه دیگری 
اسپانیا قبالً بازی سوپرجام را به صورت رفت و برگشت 
دنبال  به  هم  خوبی  بسیار  نتایج  که  می کردند  برگزار 
داشت و در فصل پیش رو سوپرجام اسپانیا به صورت 
چهارجانبه برگزار می شود تا سود بیشتری از آن حاصل 
شود.حال مسئوالن فوتبال ایران که از چهار سال قبل 
نهایتًا  فصل،  سه  از  بعد  زدند،  را  بازی  این  استارت 
تصمیم گرفتند به خاطر وجود قهرمان مشابه در لیگ 
و جام حذفی، بازی را برگزار نکنند. آن ها با این توجیه و 
تدبیر، به نوعی ناتوانی خود در برگزاری بازی سوپرجام 
را  داماش  و  پرسپولیس  یا  و سپاهان  پرسپولیس  میان 
با  در فصل گذشته  بازی  دو  که هر  دادند چرا  پوشش 
حواشی متعددی همراه بود و پای نهادهای امنیتی و 
دولتی را هم وارد فوتبال کرد و حتی کار به عذرخواهی 
مهدی تاج و ورود کمیته اخالق و محروم کردن چندین 
نفر کشید.اکنون به جای اینکه نقاط ضعف موجود در 
برگزاری بازی های مذکور رفع شود، راهکار پوششی و 
دور زدن صورت مساله اتخاذ شده است. این اتفاق به 
کرات در گذشته رخ داده و همه از نیت موجود در پشت 
این تصمیم خبردار هستند. حتی پرسپولیسی ها هم 
که بدون انجام بازی جامی را به ویترین افتخارات خود 
اضافه می کنند، از این موضوع خوشحال نیستند و در 

انتظار تجدید نظر درباره این تصمیم به سر می برند.

حضور نمایندگان دولتی و سیاسی در راس هیات 
های ورزشی بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی ضعف 
ها و مشکالت مدیرتی را به نمایش گذاشت و یکی از 
در  حضور  هنگام  در  که  ورزشی  های  هیات  روسای 
فراوانی  های  وعده  انتخاباتی  نامزدهای  میان  جمع 
برآید  وعده ها  عهده  از  نتوانست  تنها  نه  بود  داده 
و  مجمع  اعضای  با  هم  را  ای  عدیده  مشکالت  بلکه 
اعضای  که  طوری  به  است  آورده  بوجود  ورزشکاران 
تازگی مدیر کل  به  مجمع خواهان عزل وی هستند. 
ورزش و جوانان استان پذیرای نمایندگان هیات هاکی 
استان برای حل و فصل مشکالتی که اعضای مجمع 
با رییس هیات هاکی استان دارند بوده است. در این 
دیدارعالوه بر نجار، پهلوان مربی تیم هاکی بانوان به 
همراه تعدادی از بازیکنان ملی پوش حضور داشتند.

نتایج  باره  در  استان  هاکی  تیم  سرمربی  نجار  پژمان 
ها،  حرف  شنیدن  از  بعد  فتاحی  گفت:  جلسه  این 
تقاضای  و  مدارک و مستندات قول داد که مشکالت 
ما را مبنی بر برگزاری مجمع فوق العاده به فدراسیون 
به صورت جدی پی گیری نماید.  *فدراسیون هاکی 

تمایلی به برگزاری مجمع ندارد
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  کرد:  تصریح  وی 
مستندات و مدارک ما مورد توجه قرار داده است اما 
گویا فدراسیون تمایلی به برگزاری مجمع فوق العاده 
فدراسیون  رییس  قدیمی  گزارش  این  ندارد.براساس 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  مدیرکل  از  ای  نامه  طی 
استان درخواست حضور 2نماینده از اعضای مجمع 
حل  به  نسبت  تا  شد  فدراسیون  به  هیات  رییس  و 
اختالفات و صلح و اشتی میان آنان اقدام کند و این 
در حالی است که اعضای مجمع خواهان عزل رییس 
مربی  نجار  پژمان  رابطه  درهمین  باشند.  می  هیات 
تعطیل  ما  تمرینات  تمامی  گفت:  استان  هاکی  تیم 
و  هستند  حیران  و  سرگردان  بازیکنان  و  است  شده 
هیچ اعزامی به مسابقات مطرح نیست و رییس هیات 
مشغول  خود  دوستان  با  کاری  رابطه  ایجاد  به  بیشتر 

است و هیچ توجه ای به اصل ورزش هاکی ندارد. 
y   مرگ استعدادیابی در هیات

بانوان  هاکی  تیم  مربی  و  بازیکن  پهلوانی  مرضیه 
رییس هیات می  بودن  آمد  نارکار  و  درباره کم لطفی 
تیم ملی هاکی کشور  تا 85 عضو  از سال 83  گوید: 
از سال 85 در سمت مربی هاکی در خدمت  و  بودم 
برا  ها  سال  و  هستم  رشته  این  به  مند  عالقه  جوانان 

که  االن  تا  اما  کردم  تالش  هاکی  ورزش  اعتالی  ی 
از  در خدمت این رشته ورزشی هستم چنین رفتاری 
این  متاسفانه   و  نبودم  شاهد  ا  ر  هیات  رییس  سوی 
برخوردها سبب شده که در بحث استعدادیابی خیلی 
کند و ناموفق عمل کنیم.وی ادامه داد: سال گذشته 
مقام سوم هاکی کشور را کسب کردیم و این درحالی 
بود که انسجام تیمی، بومی بودن بازیکنان و همدلی 
سبب این موفقیت شد در حالی که از زمانی که رییس 
از  یکی  در  مشهدی  بازیکنان  حضور  متوجه  هیات 
تیم های لیگ برتری شد خواستار به خدمت گرفتن 
بومی شد که  بازیکنان  کنار گذاشتن  و  بازیکنان  این 
سال ها در مشهد و با سختی موفق شدند عنوان دار 
لیگ کشور را کسب کنند.وی با اشاره به این که جو 
رییس  نسب  عدالت  مهدی  توسط  هیات  صمیمی 
بازیکنانی که  ریخته است تصریح کرد:  به هم  هیات 
حتی  و  اند  نگرفته  دست  در  را  هاکی  چوب  ها  سال 
در مسابقات سال گذشته عنوان موفقی آمیز به دست 
نیاوردند بار دیگر می خواهند جو صمیمی و موفقیت 
تیمی ما را زیر سوال ببرند و با حاشیه سازی موفقیت 
ورزش  زیبنده  این  و  دهند  جلوه  رنگ  کم  را  ما  های 

هاکی نیست.
y رئیس هیات هاکی تخصص ندارد

وی ادامه داد: برای اعزام تیم به مسابقات کشوری 
اعالم  هیات  رییس  که  کردم  اعالم  را  13نفر  لیست 
را  6نفر  فقط  شما  و  دارد  بازیکن  6نفر  هاکی  کردند 
ببرید و سپس با هزار خواهش و توضیح برا این آقا که 

اگر بازیکن مصدوم شود باید تیم ذخیره داشته باشد 
برای مسابقات  با خودمان  را  راضی شدند فقط 8نفر 
نشان  این  و  نداشت  ذخیره  بان  دروازه  ما  تیم  و  ببرم 
تصریح  پهلوانی  است.   او  هاکی  ورزش  تخصص  از 
دور  در  12تیم  میان  جمع  در  گذشته  سال  در  کرد: 
این  به کسب مقام چهارم تیمی شدیم که  اول موفق 
اما در دور برگشت که  برگزار شد  مسابقات در زنجان 
در اراک برگزار شد مقام قهرمانی را نیز کسب کردیم 
هیات  رییس  با  تلفنی  تماس  تیم  سرپرست  البته  که 
گرفت و آنجا بود که رییس هیات با اکراه پیام تبریک 
قهرمانی را به من ابالغ کرد اگر چه احساس کردم از 
که  این  تا  است  شده  ناراحت  قلبا  عنوان  این  کسب 
خوشحال باشد.وی افزود: رییس هیات هیچ تمایلی 
به کارکردن با بازیکنان و کادر فعلی را ندارد و بیشتر 
قصد به کار گیری دوستان و آشنایان خود را دارد به 
طوری که در ابتدا وقتی وارد هیات شد 17 نفر و هم 
هیات  به  را  خود  دوستان  از  نفر   30 از  بیش  اکنون 
واگذار  آنان  به  را  متفاوتی  های  پست  و  است  آورده 
با اشاره به این که رییس هیات  کرده است. پهلوانی 
تمایلی به کار کردن با بازیکنان و کادر قبلی را ندارد و 
می خواهد همه کسانی که از دسته مخالفان حجازی 
به  دوباره  را  بودند  استان  در  موفقی  رییس هیات  که 
هیات برگرداند و حتی مذاکراتی را در این خصوص با 
بازیکنان بومی که در تیم های خارج استان بازی می 
کنند انجام داده است، نیز خاطرنشان کرد: گویا یکی 
از نمایندگان شهرستان بر اساس غرابت و آشنایی از 

مدرک  هنوز  باره  این  در  البته  کند  می  حمایت  وی 
کرد:  نشان  خاطر  نداریم.وی  اختیار  در  مستندی 
دفتر امیر زارعی معاون توسعه اداره ورزش و جوانان 
در واقع اتاق و دفتر کار هیات هاکی شده است و بارها 
به وی مراجعه داشتیم و خواستار کمک بودیم که به 
حق و انصاف ایشان کمک خوبی به ما کردند و حتی 
با سالن بهشتی هماهنگ کردند و وقت تمرین برای 

ما گرفتند. 
y رئیس هیات الفبای هاکی را بلد نیست

با اشاره به این که رییس هیات  پهلوانی در ادامه 
به  را  اما همه جا خودش  نیست  بلد  را  الفبای هاکی 
عنوان مشاور مقامات معرفی می کند و حتی وقتی از 
که  کردند  عنوان  گرفتیم  استعالم  شهردرای  حراست 
وی فقط یک کارمند قراردادی است. وی گفت: بعد 
از بازگشت از مسابقات هاکی کشور برای استقبال به 
ایستگاه راه آهن آمدند و کدخدایی نایب رئیس هیات 
برای اعضای تیم گل تهیه  از جیب شخصی خودش 
کرده بود در حالی که رییس هیات عنوان کردند من 
خودم گل ها را تهیه کردم و سپس چوب ها و توپ های 
هاکی را با خودشان بردند و بایگانی کردند و حتی ما 
برای تمرین مجبور شدیم  چوب هاکی از آقایان امانت 
نماند که رییس هیات  ناگفته  ادامه داد:  بگیریم.وی 
همان بالیی که بر سر تیم بانوان آورده است سر تیم 
آقایان هم آورده و تیم هاکی آقایان تعطیل شده است 
و بازیکنان با این روند و شکل برخورد حاضر نیستند 

تمرین کنند و به مسابقات هم اعزام نشدند.

درخواستبرایبرگزاریمجمعفوقالعاده؛

اختالفات در هیات هاکی استان باال گرفت 

این  با  شهرخودرو  پدیده  تیم  بازیکن  دو  قرارداد 
فعالیت  ادامه  در  باشگاه  این  شد.مدیریت  تمدید  باشگاه 
پس  شد  موفق   ،98 تابستانی  انتقاالت  و  نقل  در  خود 
عنصر  صادقی،  سعید  قرارداد  طوالنی،  مذاکراتی  از 
هجومی و علی نعمتی، مدافع جوان خود را به مدت سه 
و چهار سال دیگر تمدید کند. بدین ترتیب این دو بازیکن 
لیگ  تیم های  سایر  از  که  فراوانی  پیشنهادات  علی رغم 
فرهاد  شخص  های  پیگیری  به  توجه  با  داشتند،  برتری 
حمیداوی مالک باشگاه ،در نهایت در فصل های بعد هم 
با لباس شهرخودرو به میدان می روند.سعید صادقی که از 
نیم فصل دوم لیگ برتر هفدهم به شهرخودرو آمده است، 
شمار  به  تیم  اصلی  بازیکنان  از  یکی  گذشته  فصل 
کادرفنی  و  گل محمدی  یحیی  مساعد  نظر  با  که  می رفت 
علی  همچنین  شد.  ماندنی  تیم  این  در  شهرخودرو، 
نعمتی نیز از محصوالت آکادمی شهرخودروست، در لیگ 
موثر  بازیکنان  جمله  از  خود،  خوب  عملکرد  با  هجدهم 
برای یحیی گل محمدی بود. نعمتی با دفاع مستحکمش، 
ارزنده  بازیکن  دیگر  مرادمند،  حسین  برای  ایده آلی  زوج 
تیم شهرخودرو در خط دفاع بود.به جز صادقی و نعمتی 
دیگر  سال  چهار  و  سه  برای  تیم  این  با  را  قراردادشان  که 

این  تا  شده  موفق  شهرخودرو  باشگاه  کردند،  تمدید 
خود  آن  از  را  نوزدهم  لیگ  انتقاالت  و  نقل  بمب  لحظه 
ایران،  فوتبال  ارزنده  گلر  رحمتی،  سیدمهدی  با  و  کند 
بازیکنان  هم  این  از  کند.پیش  منعقد  ساله   2 قراردادی 
تاثیرگذاری همچون اکبر صادقی، محمدحسین مرادمند 
تمدید  شهرخودرو  با  را  خود  قرارداد  قاسمی نژاد  امین  و 
چهار  از  یکی  گل محمدی  یحیی  کرده بودند.شاگردان 

نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا 2020 هستند.

خبر
بازیکن مدنظر پرسپولیس با پدیده شهرخودرو تمدید کرد

5 سال پیش وقتی میلوراد مازیچ جالد صربستانی 
سوت پایان بازی ایران و آرژانتین را در جام جهانی برزیل 
خشمگین  تردید  بی  درآورد،  صدا  به  بلوهوریزونته  در 
سرمربی  بود.  روش  کی  کارلوس  میدان  مرد  ترین 
پرتغالی ایران که در یک بازی برابر و حتی برتر به ویژه 
با لیونل مسی  را  آرژانتین مدعی و بزرگ  در نیمه دوم، 
ابرستاره ای جادویی اش به بند کشیده بود و فاصله ای 
با کسب یک نتیجه تاریخی نداشت اما نامهربانی داور 
بازی و البته زیرکی و بزرگی مسی سبب شد تا این بازی 
واگذار  شده  تلف  های  ثانیه  در   10 شماره  ضربه  با  را 
آن  پرتغالی  سرمربی  که  ناعادالنه  شکست  یک  کند. 
ثانیه  از همان  و  دانست  بی عدالتی محض می  را یک 
نقشه  عدالتی  بی  این  جبران  برای  بازی  پایان  سوت 
داور  به  اعتراض  با  بازی  آن  پایان  در  کشید. کی روش 
فوتبال  که عدالت  دیدند  دنیا  اعالم کرد: »همه  بازی، 
رعایت نشد و ما قربانی شدیم« و بالفاصله برنامه هایش 
را برای انتقام در سلول های خاکستری اش مرور کرد، 
البته هرگز میسر نشد. کی روش به شدت  انتقامی که 
عالقه داشت که در جام جهانی روسیه یک بار دیگر با 
آرژانتین روبرو شود و حساب چهار سال پیش را با آنها 
تسویه کند اما دست سرنوشت برای او بازی دیگری را 

تدارک دیده بود. یک سال بعد از جام جهانی و در رقابت 
های کوپا آمریکا و با تیمی متفاوت از ایران.

ایران  نیمکت  روی  تا  نکرد  فرصت  هرگز  روش  کی 
فرصتی برای جبران مقابل آلبی سلسته داشته باشد اما 
نیمکت کلمبیا خیلی زود او را به آرزویش رساند. دقیقا 
در نخستین بازی رسمی در یک تورنمنت بزرگ. آنجا که 
آرژانتین همگروه  با  آمریکا  کوپا  رقابت های  در  کلمبیا 
شد تا مرد پرتغالی بهترین فرصت را برای انتقام داشته 

باشد. انتقام با تری کلور برابر آلبی سلسته.
توالی اتفاقات و دست روزگار اما بازی های دیگری 
را هم برای استاد در نظر داشت. 5 سال پیش تیم جان 
سخت کی روش با شکست تلخ برابر بوسنی در آخرین 
جهانی  جام  با  دردناک  وداعی  گروهی  مرحله  بازی 
سال   5 و  سالوادور  انگیز  غم  باران  زیر  وداعی  داشت. 
بعد قربانگاه سالوادور با آن اتفاقات تلخش، نقطه آغاز 
کی روش و تیمش در کوپا بود. فرصتی دوگانه برای کی 
روش تا خاطره آن شب تلخ را با یک برد هیجان انگیز 

بشوید و پاک کند.
کی روش اما مثل همیشه فرصت طلب بود. سرمربی 
روی  نشستن  از  ماه  سه  به  قریب  فاصله  در  پرتغالی 
برای  برنامه های خودش  تمامی  تیم جدیدش  نیمکت 

شکست آرژانتین مدعی چید و البته همان نتیجه ای را 
گرفت که می خواست. یک برد قاطعانه و بدون حرف و 

حدیث با دو گل زیبا؛ یک انتقام تمیز و تمام عیار.
اگر 5 سال قبل در بلوهوریزنته برنامه کی روش برای 
مهار مسی 90 دقیقه کاربرد داشت و یک غفلت کوچک 
در ثانیه های پایانی سبب شد تا ابرستاره آرژانتین زهر 
خود را بریزد، این بار تفکرات کی روش تمام و کمال در 
سالوادور اجرا شد تا مسی یک هیچکاره در زمین باشد. 

بیکاره ای که شاهد انتقام پیر پرتغالی بود.
این انتقام همان نکته پررنگی بود که از نگاه رسانه 
را دستمایه یک  آن  با ظرافت  ایندیپنته  و  نماند  ها دور 
گزارش جالب و هیجان انگیز ساخت که با تیتر جذاب 
نوشت:  که  آنجا  پرداخت.  آن  به  آرژانتین"  "جالد 
اکنون 66 سال  و  آمد  دنیا  به  موزامبیک  در  »کی روش 
بامداد  آرژانتین است. کی روش  قدیمی  او جالد  دارد. 
یکشنبه نخستین بازی رسمی اش را به عنوان سرمربی 
او  پایان رساند.  به  پیروزی  با  را  آن  و  کلمبیا تجربه کرد 
در سال 1991 مربی زیر 20 سال پرتغال بود و آرژانتین 
را با سه گل شکست داد تا آلبی سلسته از جام جهانی 
شد.  جام  این  فاتح  پرتغال  نهایت  در  شود.  حذف 
جام  در  را  ایران  ملی  تیم  هدایت  که  زمانی  کی روش 

آرژانتین بدشانس  برابر  جهانی 2014 بر عهده داشت 
بود. ایرانی ها تا دقیقه 91 برابر آلبی سلسته ایستادگی 
کردند تا اینکه لیونل مسی گل پیروزی را برای شاگردان 
بلوهوریزونته،  عصر  آن  از  پس  رساند.  ثمر  به  سابیا 

کی روش توانست آن شکست را به نحوی جبران کند.«
حتی  پیش  سال   5 برخالف  بار  این  اما  روش  کی 
را  تمسخر  او  بود.  متفاوت  بازی  از  بعد  کنفرانس  در 
سرمربی  انتقاد  به  واکنش  در  و  کرد  خشم  جایگزین 
گفت:  برزیل  ناهموار  های  زمین  از  انتقاد  در  آرژانتین 
کنیم؟  گریه  دهیم؟  انجام  می توانیم  کاری  چه  »حاال 
سبک  به  رویایی  شب  یک  کنند!«  رسیدگی  مسئوالن 

آقای کی روش!

دبیر فدراسیون تکواندو گفت: در ارزیابی هیئت های تکواندو کشور، تهران، البرز و 
خراسان رضوی سه استان برتر بودند.

اظهار  ملی  تیم  آماده سازی  اردوهای  وضعیت  از  رضایت  ابراز  با  امینی،  مسعود 
کرد: فدراسیون تکواندو از ابتدای سال فعالیت زیادی داشته است. در حوزه  دختران 
تیم های  ترکیب  پرداختند.  رقابت  به  یکدیگر  با  ورزشکار  هزار   2 از  بیش  پسران  و 
جوانان،  نوجوانان،  نونهاالن،  گروه های  در  تیم   11 حدود  و  شده  مشخص  ملی 
هیچ  هستند.  تمرین  حال  در  مستمر  صورت  به  آقایان  و  بانوان  برای  بزرگساالن 
اولین  ندارد.  وجود  اردوها  و  کادرفنی  نظارت،  تغذیه،  اسکان،  زمینه   در  کمبودی 
نیز  اکنون  داشتیم.  بانوان  برای  صربستان  در  ماه  فروردین  را  جاری  سال  اردوی 
به دختران و پسران   برای دختران اردوی مشترکی در صربستان داریم. میزان توجه 

برابر است.
y انتظار از دختران تکواندوکار باال رفته است

عنوان  آسیا  قهرمانی  رقابت های  برای  بانوان  از  فدراسیون  توقع  درخصوص  وی 
کرد: رقابت ها بسیار نزدیک و سخت شده است، در تالشیم بتوانیم با آرامش در این 
تورنمنت به نتایجی مطلوبی دست یابیم. دختران تکواندوکار ایران توانمند هستند. 
آن ها در مسابقات کانادا در میان بیش از صد کشور موفق به کسب عنوان قهرمانی 
شدند. انتظار از دختران تکواندوکار باال رفته اما نمی خواهیم آن ها را در فشار روحی 
قرار دهیم. هم در جامعه و هم ما از بازیکنان توقع داریم تا نتایج خوبی رقم بخورد، 
اما در تالشیم دختران تکواندوکار در یک فضای آرام در اردو خوب پیش بروند. طی 
گفت وگوهایی که با کادرفنی تیم ملی، خانم ها عمرانی، اوالدی و صفرپور داشتیم و با 

توجه به ارتباط مستمر سازمان تیم های ملی، وضعیت را خوب می بینیم.

y تکواندو در خراسان رضوی خوب پیش می رود
است،  مطلوب  خراسان  تکواندوی  شرایط  اینکه  بیان  با  تکواندو  فدراسیون  دبیر 
ارزیابی هیئت های تکواندو  درخصوص عملکرد هیئت تکواندو استان بیان کرد: در 
ارزیابی معیارهای  این  بودند.  برتر  استان  و خراسان رضوی سه  البرز  تهران،  کشور، 
خراسان  در  تکواندو  که  داده  نشان  ارزیابی  این  است.  کیفی  و  کمی  و  دارد  فراونی 
نیز،  کشور  در  تکواندو  هیئت های  روسای  انتخابات  در  می رود.  پیش  خوب  رضوی 
رئیس هیئت تکواندو خراسان رضوی به عنوان دبیر هیئت های سراسر کشور منتخب 
شد. ایشان مطالب و مسائل را می گیرد و آن ها را به فدراسیون، هیئت رئیسه، ارکان 

و کمیته ها منتقل می کند.
امینی ادامه داد: برنامه ریزی فدراسیون این است که یک برنامه ملی یا بین المللی 
را در شهرستان گناباد داشته باشیم. مدیر فرودگاه گناباد قول داده  تا بهمن ماه این 
تا بتوانیم برای  فرودگاه افتتاح شود. ورزشکاران از سراسر دنیا حضور پیدا می کنند 
نخستین بار یک اتفاق خیلی بزرگ را به میزبانی خراسان رضوی در شهرستان گناباد 
داشته باشیم. از این شهرستان بازدید کرده ایم، زیرساخت ها و خوابگاه ها آماده است، 
مسئولین شهری هماهنگی و هارمونی بسیار خوبی دارند و در آن تاریخ می تواند یک 

اتفاق بسیار خوب در کشور بیافتد.
وی در خصوص سرپرست نشدن حسین زاده پس از اتمام دوران ریاستش در هیئت 
اداره کل ورزش و جوانان خراسان  تکواندو استان اظهار کرد: عرفی وجود دارد که 
رضوی تالش می کند اگر مهلت قانونی ریاست فردی تمام شد، برای هیئت سرپرست 
استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  با  دیدگاهی  اختالف  فدراسیون  در  شود.  انتخاب 
همین  استان  تکواندو  هیئت  برای  سرپرست  انتخاب  شدن  طوالنی  علت  و  داشتیم 

بود. معموالً اداره کل ورزش و جوانان از همکاران خود برای تضمین برقراری عدالت 
استفاده می کند. حرف ما این بود که فدراسیون آدم بزرگ و افراد پیشکسوت مانند 
جواد محسنیان، امیدفر، بیابانی و... در استان ها زیاد دارد که با دان های باال بیش از 

40 سال سابقه حضور دارند، چرا از این افراد استفاده نکنیم؟
دبیر فدراسیون تکواندو اضافه کرد: دان 9 و 10 باالترین دان های دنیاست. ما در 
کشور یک دان 9 بین المللی داریم اما در استان خراسان رضوی دو تکواندوکار دان 8 
داریم. از بین این دو فرد، استاد صنم یار و جواد محسنیان، که هر دو گزینه سرپرستی 
هیئت تکواندو استان بودند تفاهم اداره کل ورزش و جوانان استان و فدراسیون این 
بود که محسنیان سرپرست شود و انتخابات را به خوبی برگزار کنیم. تنها دلیلی که 
برای  ایشان  کاندیداتوری  نشد  استان  تکواندو  هیئت  سرپرست  حسین زاده  حسین 
دیگر  استان های  در  نداشت.  وجود  دیگری  مشکل  هیچ  وگرنه  بود  آینده  انتخابات 
مانند فارس، شادگان برای دور بعدی کاندیدا نشد و به عنوان سرپرست منصوب شد. 
حسین زاده 4 سال تالش کرد، مردم نیز خدمات ایشان را می بینند لذا اگر قرار باشد 

به ایشان یا فرد دیگری رای بدهند باید فضای سالم و بی شائبه ای فراهم باشد.
امینی ادامه داد: برخی کاندیداها درخواست داشتند که در جلسه تودیع و معارفه 
انصراف می دهد  به مزاح گفتم هر کس  و من  باشند  سرپرست جدید حضور داشته 
رئیس  با عنوان  نیز  باشد. حسین حسین زاده  این جلسه حضور داشته  در  می تواند 
سابق هیئت تکواندو در این مراسم حضور داشت. نمی شد 16 کاندید در این مراسم 

حضور داشته باشند.
y خراسان رضوی یکی از قطب های تکواندو کشور

وی گفت: تکواندو خراسان رضوی اکنون به جایی رسیده که اگر همه کمک کنیم 

می تواند یکی از مدعیان جدی در فضای جاری کشور باشد، زیرا اکنون فضا برای همه 
وجود دارد. فدراسیون تکواندو، لیگ و مسابقات آزاد برای نونهاالن، نوجوانان و حتی 
خردساالن برگزار می کند که این امر تقریبًا در دنیا بی نظیر است. تیم نونهاالن ایران 
لیگی  تکواندو چنین  کار می کند، خود سازمان جهانی  که  به 24 سال است  قریب 
آینده  برنامه ریزی شده است. در  آینده کشور  برای  این نشان می دهد که  و  ندارد  را 
نیز می تواند  تقدیم خواهیم کرد. خراسان رضوی  و دنیا  ایران  به  را  قهرمانان خوبی 
در این رده با همدلی، همراهی، همگامی و همین فضایی که وجود دارد برای خود 

یک سهم جدی تعریف کند. خراسان رضوی یکی از قطب های تکواندو کشور است.

انتقام آقای جالد؛ 5 سال بعد

تکواندو خراسان رضوی می تواند مدعی باشد

خبر

خبر

سوژه

خبر

این همه هیجان را تاکنون ندیده بودیم
گفت:  والیبال  فدراسیون  خراسانی  سرپرست 
زده  هیجان  تماشاگران  استقبال  از   FIVB ناظران 
بود  زده  حلقه  چشمانشان  در  شوق  اشک  و  بودند 
تاکنون  والیبال  در  را  هیجان  همه  این  می گفتند  و 

ندیده بودیم.
افشین داوری درباره میزبانی ارومیه در هفته سوم 
وجود  با  خوشبختانه  گفت:  والیبال  ملت های  لیگ 
تمام محدودیت هایی که وجود داشت میزبانی خوبی 
و حدود 2  نفر  بودیم.ظرفیت سالن 4 هزار  را شاهد 

میلیون متقاضی بلیت داشتیم.
وی ادامه داد: مردم و مسئوالن دست به دست هم 
کردیم.  برگزار  شکل  بهترین  به  را  مسابقات  و  دادند 
ظرفیت سالن محدود بود اما با همکاری شهرداری و 
شورای تامین در تمام پارک های تعیین شده مردم در 
تلویزیون های شهری  طریق  از  کنار خانواده هایشان 
همینطور.  هم  سینماها  در  بودند.  مسابقات  شاهد 
ناظران FIVB اشک شوق در چشمانشان حلقه زده 
ندیده  والیبال  در  را  هیجانی  چنین  می گفتند  و  بود 

بودند.
سرپرست فدراسیون والیبال تصریح کرد: قطعا در 
اردبیل هم با پشتوانه ای که این شهر دارد، میزبانی 
زیادی  زحمت  بچه ها  داشت.  خواهیم  شایسته ای 
کشیدند و امیدواریم قدر این بچه ها را بدانیم و اجازه 
جدولی  صدر  در  برود.  دست  از  انگیزه شان  ندهیم 
مانند  دنیا  والیبال  صاحب  کشورهای  که  هستیم 
برزیل، روسیه و فرانسه پایین تر از ما هستند. از تمام 
مردم و مسئوالن استان و نیروهای نظامی و انتظامی 
تشکر  داشتند،  همکاری  رویداد  این  برگزاری  در  که 

می کنم.
تهران  رادیو  ورزشی  تهران  برنامه  با  که  داوری 
گفت وگو می کرد درباره مشکالت میزبانی در ارومیه 
ساختاری  و  فنی  میزبانی  مشکالت  کرد:  عنوان 
در  تماشاگران  باالی  حجم  مثال  عنوان  به  نبود. 
پاسخگو  سالن  تهویه  سیستم  بود  شده  باعث  سالن 
باشد.یا  باالتر   FIVB استاندارد  دمای  از  و  نباشد 
اینکه اتوبوس حامل تیم های شرکت کننده با وجود 
همراهی اسکورت مجبور بود از میان تماشاگرانی که 
در میان شادمانی بودند،عبور کند که باعث طوالنی 
با  اما  بود  شده  هتل  به  رسیدن  در  آنها  مسیر  شدن 
این حال ناظران مسابقات از این استقبال تماشاگران 

خوشحال بودند.
وی  خاطرنشان کرد: مشکلی که در مورد سالن 
کنفرانس خبری وجود داشت، تالش می شود مرتفع 
اما در مجموع  را داشتیم   FIVB تائیدیه  البته  شود. 
مسیر  ادامه  در  امیدواریم  بود.  فوق العاده  میزبانی 

لیگ ملت ها هم بتوانیم نتایج بهتری کسب کنیم.

توپ و تور
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 به فرزندان زنان ایرانی، تابعیت می دهند، اما 
زیرنظر وزارت اطالعات

حسن نوروزی، نماینده رباط کریم و سخن گوی کمیسیون قضایی 
مجلس گفته:، چون شورای نگهبان دادن تابعیت به »همه« فرزندان 
زنان ایرانی را که پدران غیرایرانی دارند، با شرع و نیز بند پنج از اصل 
این  به  تابعیت  دادن  چون  و،  دانسته  ناسازگار  قانون اساسی  سوم 
کمیسیون  این  اعضای  آورد،  دنبال  به  امنیتی  مسائل  شاید  دسته، 
»زیرنظر  عبارت  موارد،  همه  در  تابعیت  دادن  برای  گرفتند  تصمیم 
وزارت اطالعات« را بیفزایند و ایراد شورای نگهبان را برطرف کنند.« 
بنابر بنده پنج اصل سوم قانون اساسی »دولت جمهوری اسالمی باید 
نفوذ  از  و جلوگیری  استعمار  کامل  برای »طرد  امکانات اش«  از همه 

اجانب« بهره گیرد./ ایسنا 

 تمایل ترامپ برای حضور در کاخ سفید فراتر از
 2 دوره 4 ساله!

ترامپ در یک توییت بار دیگر نسبت به حضور در کاخ سفید فراتر 
از 2 دوره 4 ساله ابراز تمایل کرد. به گزارش عصرایران به نقل از وب 
نوشت:  توییت  در یک  یکشنبه  روز  ترامپ  تودی"،  "یو اس ای  سایت 
)شعار  کردیم  عالی  را  آمریکا  اینکه  از  پس  و  دیگر  سال   6 از  "بعد 
را ترک کردم )فکر نمی کنید  زیبا  ترامپ( و من کاخ سفید  انتخاباتی 
و عظمت  بمانم  تقاضا کنند که من در قدرت  هواداران ممکن است 
رسمی  اعالم  آستانه  در  را  توییت  این  ترامپ  کنم.(  حفظ  را  آمریکا 
حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا نوشته است. 
نامزدی خود را  به طور رسمی  ترامپ قرار است روز سه شنبه )فردا( 

برای انتخابات اعالم کند.

 کاهش 2 تا 9 میلیون تومانی قیمت برخی خودرو ها 
در بازار

براین اساس پژو پارس دوگانه سوز با یک میلیون کاهش به مبلغ 
106 میلیون تومان؛ پژو 207 دنده ای )تیپ 1( با 3 میلیون کاهش 
به مبلغ 131 میلیون تومان؛ هایما اس 5 توربو با 2 میلیون کاهش به 
مبلغ 278 میلیون تومان؛ دنا پالس )تیپ 2( با 9 میلیون کاهش به 
مبلغ 159 میلیون تومان؛ پژو 206 تیپ 5 با 4 میلیون کاهش به مبلغ 
105 میلیون تومان؛ پژو 206 صندوقدار با 3 میلیون کاهش به مبلغ 
میلیون کاهش  با 5   )7  S( توربو  و هایما اس 7  تومان  میلیون   105

به مبلغ 301 میلیون تومان در بازار معامله شد/ باشگاه خبرنگاران

 زمان جنگ اگر کسی ماده اولیه نمی فروخت با 
تهدید به کشتن از او می خریدیم

به  نفت  فروش  و  تحریم ها  زدن  دور  درباره  رفیقدوست  محسن 
نشان  را  خودش  اینجا  آنچنان  دولت  باید  گفت:  خصوصی  بخش 
می گویند  مثال  االن  بروند.  تخلف  سمت  نکند  جرات  کسی  که  دهد 
صادرکنندگان بخش خصوصی ارزشان را در نیما نمی آورند و در بازار 

ما  دهد.  هشدار  و  کند  صدا  را  این ها  سران  دولت  می فروشند.  آزاد 
نمی گوییم که چند میلیارد دالر در اختیار افراد قرار بدهند و مثل آن 
با افراد برخورد کنند؛ حرف  زمان که به بابک زنجانی اعتماد کردند 
تضمینی  یک  خارجی هابا  به  را  نفت  چطور  االن  که  است  این  من 
بخش  به  بفروشند.  مردم  به  را  نفت  تضمین  همان  با  می فروشند 
پیدا  زنجانی  بابک  که  نکنند  هم  ریسکی  هیچ  بفروشند.  خصوصی 
شود. زمان جنگ از کسی که ماده اولیه داشت، چیزی می خواستیم 
حد  از  گران تر  البته  خریدم.  او  از  کشتن  تهدید  با  نمی فروخت  که 
االن هم همان  بفروشد.  نمی خواست  او  ولی  دادم،  پول  معمول هم 

زمان است. مملکت در جنگ اقتصادی است.

 شورای نگهبان کمی کوتاه بیاید یک »شومن« 
رئیس جمهور می شود

نگهبان  شورای  اگر  گفت:  بتوان  گفت:شاید  باهنر  محمدرضا 
شود.  جمهور  رئیس  می تواند  قوی  »شومن«  یک  بیاید،  کوتاه  کمی 
یعنی هرکس بیاید و بتواند به رقیب خود رکب و پشت پا بزند و متلک 
درشتی بیندازد، با یک خنده و اخم سه میلیون رأی در کشور جابه جا 
می شود و این اصال منطقی نیست. در مناظره ها تنها بحثی که مطرح 
کاندیدا ها  دیدگاه  در  کشور  آینده  انداز  چشم  و  برنامه ها  نمی شود 
است؛ بنابراین با این اوصاف اصال نمی توان تصور و پیش بینی کرد 
که در سال 1400 چه کسی می تواند برگ برنده ای در آینده سیاسی 
کشور داشته باشد. به نظر من شخص آقای الریجانی به درد ریاست 
جمهوری می خورد. اگر قرار باشد سه یا چهار نفر در کشور پیدا کنیم 
که در حد ریاست جمهوری باشند قطعا یکی از آن ها آقای الریجانی 
است، اما اینکه آیا حواشی می گذارد ایشان رئیس جمهور شود یا خیر 
با  وارد مذاکره  اصولگرایی دیگر  بینی کرد. جریان  پیش  نمی توان  را 

آقای احمدی نژاد نخواهد شد.

 کنایه های معنادار به وزیر جوان در صحن مجلس
وزیر  از  کننده  سئوال  نمایندگان  از  یکی  سالمی  نگهبان  محمود 
ارتباطات گفت: به جای دل مشغولی به ارائه پیام در توئیتر و فضای 
مجازی باید در مناطق محروم حضور پیدا کنید. این قبیل کار ها این 
مشکل مردم را حل نمیکند حتی اگر برای آینده هم برنامه ای داشته 
جهرمی  سوی  از  انتقاد  این  است.  مهم  روستا ها  در  حضور  باشید 
بی جواب نماند: این شبکه های اجتماعی فاصله مسئولین ومردم را 
کم می کند. در همین شبکه های اجتماعی مردم کردستان گفتند که 
امکانات نیست و نبود امکانات ارتباطی را به اهل سنت نسبت دادند. 
بنده در برابر این واکنش ها فورا به کردستان رفتم و توضیح دادم که 
شاید در سیستان و بلوچستان یک دکل بتواند چند روستا را پوشش 
دهد، اما در کردستان به ازای هر روستا باید یک دکل زد. / خبرآنالین

 اعترافات همسر نازنین زاغری از زبان بعیدی نژاد
سفیر ایران در لندن نشان دادن همسر نازنین زاغری در اعتصاب 

حمید  خواند.  ساختگی  را  فارسی  سی  بی  بی  شبکه  سوی  از  غذا 
بعیدی نژاد در صفحه توئیتر خود نوشت: »امشب بی بی سی فارسی 
مصاحبه ای با ریچارد راتکلیف پخش کرد که در گوشه ای تنها و بی آزار 
در اعتصاب غذا بود. این یک صحنه ساختگی بود که فقط در زمان 
بود،  بلوکه  مرتب  سفارت  جلوی  روز  دو  این  شد.  طراحی  مصاحبه 
هم  خودش  و  است  آزاد  دخترش  گذرنامه  کرد  اعتراف  حداقل  ولی 

درخواست ویزای ایران نکرده است.«
 

 تعجب صادقی از احضارش به دادگاه کارکنان دولت
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی درخصوص احضارش به 
شده  مطرح  اتهامات  از  برخی  گفت:  دولت  کارکنان  کیفری  دادگاه 
به دستم رسیده جای سوال دارد و مشخص  در اخطاریه اخیری که 
نیست برچه اساسی است. محمود صادقی در گفتگو با ایلنا، درباره 
اخطاریه جدیدی که از سوی مجتمع قضایی کارکنان دولت دریافت 
کیفری  دادگاه   105 شعبه  سوی  از  اخطاریه ای  گفت:  است،  کرده 
کارکنان دولت به دست من رسیده که برایم بسیار عجیب است، واقعا 
این  و  شده  گرفته  تصمیمی  چنین  که  افتاده  اتفاقی  چه  نمی دانم 
خاطرنشان  تهران  مردم  است.نماینده  شده  فرستاده  برایم  اخطاریه 
من  برای  دادسرا  در  که  است  این  اخطاریه  این  آمدن  معنای  کرد: 
پرونده ای مطرح بوده و علی الظاهر به دادگاه فرستاده شده است. وی 
برای 5 مرداد ماه وقت رسیدگی  این اخطاریه،  بر اساس  ادامه داد: 

دادگاه برایم منظور شده است.
 

روزنامه های  سایت  پولی شدن  از  ابطحی  انتقاد    
اصالح طلب

رئیس دفتر رئیس دولت اصالحات به پولی شدن ورود به سایت های 
روزنامه های شرق و اعتماد واکنش نشان داد. محمد علی ابطحی در 
اینستاگرام نوشت: روزنامه های شرق و اعتماد و نمیدانم شاید چند 
این  اند. در حقیقت  را پولی کرده  به سایت شان  روزنامه دیگر، ورود 
سایت  شدن  پولی  بعد  کردم  جو  و  پرس  است.  تبعیدی  خود  یک 
پر تالشی که  تفاوتی نکرده است. نویسندگان  هاشان خرید کاغذی 
بیشتر  همه  از  می نویسند،  اختصاصی  مطلب  روزنامه ها  این  برای 
مظلوم قرار می گیرند. میفهمم برای راه بردن روزنامه در شرایط فعلی 
اما رسانه برای  باید طی شود.  این همه سختی، چه دشواری ها  با  و 
طلبی  اصالح  جریان  و  روزنامه  نویسندگان  برای  است.  شدن  دیده 
اگر امکان دسترسی آزاد به روزنامه باشد کلی لینک داده می شود و 
روزنامه بیشتر دیده می شود واحتماال همین خود باعث جذب اگهی 
بیشتر شود. عزیران شرق و اعتماد، نویسندگان خوب روزنامه هاتان و 

خود روزنامه تان را از تبعید در آورید.
 

 سه فقره شکایت زنگنه از نماینده مجلس
از خود  زنگنه  فقره شکایت  از سه  انرژی مجلس  عضو کمیسیون 
هیأت  در  شکایات  این  به  رسیدگی  منظور  به  فردا  گفت:  و  داد  خبر 

خواهم  ارائه  را  الزم  اسناد  و  شده  حاضر  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت 
بیژن  داشت:  اظهار  فارس،  با  گفتگو  در  خادمی  هدایت الله  کرد. 
کرده  شکایت  بنده  از  موضوع  سه  خاطر  به  نفت  وزیر  زنگنه،  نامدار 
است.وی افزود: زنگنه درباره سه موضوع دستگاه های کارتخوان در 
دفتر وزیر نفت، اظهار نظرم درباره فاز 11 پارس جنوبی و همچنین 
مردم  است.نماینده  کرده  شکایت  سه  بنده  از  پتروشیمی ها  موضوع 
از سوی  این سه شکایت  ایذه در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: 
وزیر نفت در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح و مقرر شده است 
صبح فردا هیأت نظارت در این رابطه تشکیل جلسه داده و بنده در 
این جلسه حضور پیدا کنم.وی در همین اساس اضافه کرد: بنده فردا 
در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان حضور خواهم یافت و احتماال وزیر 
بر قاعده حضور خواهد داشت. دادگاه  بنا  از وی  یا نماینده ای  نفت 
هم خواسته است تا این جلسه برگزار شود تا ببیند ما این مباحث را 

مطرح کرده ایم یا خیر.
 

 ادعایی درباره تذکر یک نهاد امنیتی به جهانگیری 
پیرامون نجفی

نجفی  درباره شهردار شدن محمدعلی  نوبت  امنیتی 5  نهاد  یک 
به معاون اول رئیس جمهور تذکر داده است. پس از گذشت 20 روز 
از قتل میترا استاد جزییات جدیدی از ماجرای نجفی و انتخاب وی 
به عنوان شهردار تهران مطرح شده است. پیگیری خبرنگار قضایی 
خبرگزاری فارس حکایت از این دارد، به محض مطرح شدن نام محمد 
کارگروهی  در  موضوع  تهران،  شهرداری  نامزد  عنوان  به  نجفی  علی 
مسئولیت  تصدی  صالحیت  نجفی  که  شد  مشخص  و  بررسی  ویژه 
شهرداری تهران را ندارد. در همین راستا به افراد متنفذی که در این 
موضوع نقش آفرینی می کردند، تذکراتی داده شده است. معاون اول 
رئیس جمهور یکی از افرادی بود که در 5 نوبت در جریان روند بررسی 
پرونده نجفی قرار گرفته و به خوبی از علل عدم صالحیت وی مطلع 
شده بود. این در حالی است که در این جلسات و در خالل تشریح 
کامل پرونده نجفی به جهانگیری گفته شده بود که انتخاب این فرد 
به صالح کشور نیست و بهتر است نجفی از میان گزینه های تصدی 

پست شهرداری تهران کنار گذاشته شود.
 

  سرلشگر باقری اگر انفجار نفتکش ها کار ما بود، با 
شجاعت قبول می کردیم

سرلشگر باقری: مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال امام )ره( و 
نیز در گفتگو با نخست وزیر ژاپن راهبرد فعال و موفقی را تدبیر کردند 
و آن اینکه ما راهبرد مقاومت را در برابر آن ها در پیش خواهیم گرفت 
واقع  در  کنیم؛  تسلیم  به  مجبور  نهایت  در  را  دشمن  شیوه  این  با  تا 
جبهه  پیروزی  به  حتم  طور  به  است  گرفته  پیش  در  ایران  که  سیری 
حق خواهد انجامید. وی در ادامه گفت: در این میان دشمن به هر 
اقدامات  دهد؛  تغییر  را  مسیر  این  تا  می زند  دست  ارزشی  بی  اقدام 
مضحک و بی ارزش علیه نفت کش ها در دریای عمان و اقیانوس هند 

و مانند آن از این نمونه است که می خواهند مردم منطقه و جهان را 
به این برسانند که ایران در حال عملی کردن تهدید های خود است. 
رئیس ستاد کل نیرو های مسلح تاکید کرد: غافل از اینکه جمهوری 
اسالمی ایران آن قدر بزرگ است که اگر اراده ای در بستن تنگه هرمز 
بکند، این گونه نیست که شناور یا نفت کشی بتواند از این تنگه عبور 
کند. ما آن قدر شجاعت داریم که مسئولیت اقدامات خود را بر عهده 
با قامتی افراشته و صدایی بلند آن را فریاد بزنیم و عواقب  بگیریم و 

آن را هم بپذیریم.

  پزشکیان: صد ها »هادی رضوی« در کشور وجود 
دارند

نایب رییس مجلس معتقد است که صد ها نفر امثال هادی رضوی 
در کشور وجود دارند و دلیل مخالفت برخی با FATF شناخته شدن 
گردن کلفت هایی است که به راحتی در کشور پول جا به جا می کنند. 
وگو  رییس مجلس شورای اسالمی در گفت:  نایب  پزشکیان  مسعود 
چارچوب،  و  سیستم  یک  قالب  در  اگر  اینکه  بیان  با  ملت،  خانه  با 
کنونی  مشکالت  از  بسیاری  می شد  اجرایی  کشور  موجود  قوانین 
کس  هیچ  شود  اجرا  درستی  به  قوانین  اگر  گفت:  نمی افتاد،  اتفاق 
نمی تواند دزدی کند و یا اینکه منابع کشور جابه جا شود. وی با بیان 
اینکه حتی اگر هادی رضوی محاکمه شود صد ها نفر دیگر امثال این 
فرد در کشور وجود خواهند داشت، ادامه داد: یکی از موضوعات مهم 
این بوده که باید جلوی وقوع چنین فساد هایی را گرفت و نظارت ها را 
سامان و افزایش داد، مگر می توان چند نفر را دستگیر کرده و محاکمه 

کرد؟

  روزنامه جوان: رامبد مقصر نیست؛ مقصر اصلی 
تلویزیون است

کسی  نیستند.  مقصر  امثالهم  و  جوان  رامبد  نوشت:  جوان  روزنامه 
مقصر است که او را گزینش کرده و مهر تایید او را برای ورود به صدا و 
سیما زده است. او که مدل زندگیش را دارد. مثل میلیون ها نفر دیگر که 
در این مملکت دارند زندگی می کنند. سبک زندگیش همین است. در 
بخشی از یادداشت روزنامه جوان آمده است:، اما رامبد جوان و امثالهم 
مقصر نیستند. کسی مقصر است که او را گزینش کرده و مهر تایید او را 
را دارد. مثل  او که مدل زندگیش  و سیما زده است.  به صدا  ورود  برای 
سبک  می کنند.  زندگی  دارند  مملکت  این  در  که  دیگر  نفر  میلیون ها 
تاسف  جای  اما  داشت.  توقع  نباید  این  از  بیش  است.  همین  زندگیش 
رسانه  وارد  زندگی  سبک  چنین  با  فردی  همچین  چگونه  که  اینجاست 
عمومی می شود. در معرض دید قرار می گیرد و تریبون برای دروغ هایش 
در اختیار دارد. جای حیرت است. مقصر نه اوست و نه امثال او. مقصر 
نه  مگر  باشد.  اهلش  دست  در  رسانه  نمی خواهند  که  هستند  همان ها 
این است که رسانه ها خصوصا رسانه های عمومی در هر کشوری باید در 

دست ایدئولوژی حاکم باشند؟ 
  منبع : تابناک
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