
بازگشت پسر به خانه پدری؛ 

فرش آرا دوباره در اندیشه 
صعود به مرحله پلی آف 

لیگ برتر فوتسال
تیم فوتسال فرش آرای مشهد، یکی از تیم های با سابقه 
در فوتسال ایران است و چند سالی است که در لیگ برتر 
فوتسال بازی می کند. این تیم در فصل گذشته رقابت های 

لیگ برتر موفق شدکه مقام سوم مسابقات را ...

از اراضی رها شده عوارض اخذ خواهد شد

آیا حباب مسکن 
می ترکد؟

 رئیس گروه امور موزه ها و اموال منقول 
میراث  فرهنگی خراسان رضوی:

کشف 3هزار شی تاریخی 
طی 3سال اخیر در استان

این همه زشتی
 ارزانی خودتان!

استاندار خراسان رضوی در جلسه کارگروه توسعه 
مدیریت استانداری

حذف فرایندهایی که موجب 
نارضایتی ارباب رجوع می شوند

گزارش ویژه 7

گزارش روز 3
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در این شماره می خوانیم

 ظریف و حاشیه های 
یک دیدار 

طی روزهای اخیر، پایگاه خبری »پالیتیکو« 
امور  وزیر  مدعی شد که »محمد جواد ظریف« 
هفته  چند  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه 
»دایان  با  نیویورک،  به  در جریان سفرش  پیش 
فینشتاین« سناتور مطرح دموکرات دیدار کرده 
است. دفتر این سناتور آمریکایی در مورد شام 
دیدار  این  که  گفته  ظریف،  و  فینشتاین  کاری 
صورت  آمریکا  خارجه«  وزارت  با  »مشورت  با 
آمده  سناتور  این  دفتر  بیانیه  در  است.  گرفته 
است: »دفتر پیش از این دیدار با وزارت خارجه 
آنها اطالع دهد که این  به  تا هم  در تماس بود 
اطالعات  آخرین  هم  و  می گیرد  صورت  دیدار 
را از فعالیت های ایاالت متحده و ایران دریافت 

کند.«
یک مقام وزارت خارجه آمریکا به پالیتیکو 

این  درخواست  به  دیدار  این  که  گفته 
کاخ  است.  نشده  انجام  وزارتخانه 
مورد  این  در  نظر  اظهار  از  هم  سفید 

پالیتیکو  است.  کرده  خودداری 
اشاره  با  هم  پیش  هفته 

نام  و  شماره  اینکه  به 
صفحه  روی  ظریف 

همراه  تلفـــــن 
فینشـــــــتاین 
شده،  دیــــده 
داده  گزارش 

بود که احتمال 
سناتور  این  دارد 

آمریکایی با ظریف 
کرده  گفت وگو  تلفنی 

باشد. فینشتاین که رئیس 

منتقدان  از  سناست،  اطالعات  کمیته  سابق 
سیاست خارجی »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 
کاخ  از  بار  اخیرًا چند  و  به شمار می آید  آمریکا 
برای  تنش آفرینی،  جای  به  خواسته  سفید 

گفت وگو با ایران تالش کند.
وزارت امور خارجه: »مذاکره ای« در کار نبود

دیدار  درباره  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
سناتور  یک  با  ظریف«  جواد  »محمد  اخیر 
آمریکایی در ژاپن توضیحاتی داد. »سیدعباس 
که  است  دهه  دو  از  بیش  گفت:  موسوی« 
سیاست های  تبیین  و  روشنگری  جهت  در 
سیاسی  نخبگان  با  اسالمی  جمهوری 
که  ـ  کنگره  اعضای  شامل  آمریکا  غیردولتی 
و  گفت وگو  ـ  نمی شوند  محسوب  دولتی  مقام 
تبادل نظر می شود. این افراد نه مقام دولتی 
نه  و  دارند  مذاکره  اختیار  نه  و  هستند 
یا  و  کرده  مذاکره  آنها  با  ایران  مسئوالن 
دیدارها  گونه  این  هدف  کرد.  خواهند 
از وزیر نیز  نیروی زیادی  و  البته وقت   که 

سفرهای  در  خـــــارجه  امور   
می گیرد،  ایشان  فشــــرده 
تاثیرگذاری  از  جلوگیری 
فشار  گروه هـــــای 
 »B همچون »گروه
بر جامعه سیاسی 
عمومی  افکار  و 
به  و  آمریکاست 
هم  دلیل  همین 
شدید  واکـــــنش  با 
تندروها  عصبانـــیت  و 

مواجه می شود.
در صفحه 3 بخوانید

انتقادها به وزیر خارجه پس از افشای مالقات با سناتور مخالف ترامپ

یکپژوهشگروفعالرسانهایمطرحکرد:فضایمجازیسببباالرفتنجراتوبرداشتننقابدرگفتمانمیشود

 بررسی می کند: 

برداشتن نقاب ها در فضای مجازی 
در صفحه 4 بخوانید

در صفحه  5  بخوانید

رییس کمیسیون ویژه توسعه و عمران توس شورای شهر مشهد: 

توس مصوبات 
 در راه طهران

در صفحه 6 بخوانید

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهرمشهد مطرح کرد:   

افزایش 96 درصدی
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استاندار خراسان رضوی در جلسه کارگروه توسعه 
مدیریت استانداری

حذف فرایندهایی که موجب نارضایتی 
ارباب رجوع می شوند

استاندار خراسان رضوی گفت: هر گونه اقدامی 
در جهت تحول اداری باید موجب رضایمتندی مردم 
شود برای همین دستگاه های اجرایی باید به سمت 
نارضایتی  موجب  که  بروند  اداری  فرایندهای  حذف 

ارباب رجوع می شود.
توسعه  کارگروه  جلسه  در  حسینی  رزم  علیرضا 
استاندار  دفتر  محل  در  که  استانداری  مدیریت 
برگزار شد، گفت: آثار هر گونه اقدامی که در جهت 
تحول اداری انجام می دهیم باید در سالمت اداری، 
را  خودش  هزینه ها  کاهش  در  و  کار  و  کسب  فضای 
نشان بدهد یا به عبارت دیگر موجب روان سازی در 

خدمات شده و رضایتمندی را ایجاد کند.
وی اذعان کرد: برنامه های ارائه شده در خصوص 
این  اما  هستند  خوب  خود  نوبه  به  اداری  سالمت 
آثار  تا  شود  اجرایی  عملیاتی  صورت  به  باید  مسائل 

خودش را در بدنه دولت نشان بدهد.
باید  کرد:  خاطرنشان  رضوی  خراسان  استاندار 
به  نسبت  مردم  برخی  اعتمادی  بی  بزرگ  دیوار 
پیشنهادات  مردم  و  برداریم  را  اجرایی  دستگاه های 
سازنده خود را به راحتی بتوانند مطرح کنند و البته 
این پیشنهادات به دست مدیران برسد تا تصمیمات 

سازنده ای گرفته شود.
رزم حسینی در همین رابطه افزود: باید به سمت 
ارباب  نارضایتی  برویم که موجب  فرایندهایی  حذف 

رجوع می شود.

خبر

»پالیتیکو«  خبری  پایگاه  اخیر،  روزهای  طی 
امور خارجه  وزیر  مدعی شد که »محمد جواد ظریف« 
جریان  در  پیش  هفته  چند  ایران  اسالمی  جمهوری 
سفرش به نیویورک، با »دایان فینشتاین« سناتور مطرح 
دموکرات دیدار کرده است. دفتر این سناتور آمریکایی 
این  که  گفته  ظریف،  و  فینشتاین  کاری  شام  مورد  در 
دیدار با »مشورت با وزارت خارجه« آمریکا صورت گرفته 
»دفتر  است:  آمده  سناتور  این  دفتر  بیانیه  در  است. 
پیش از این دیدار با وزارت خارجه در تماس بود تا هم 
به آنها اطالع دهد که این دیدار صورت می گیرد و هم 
آخرین اطالعات را از فعالیت های ایاالت متحده و ایران 

دریافت کند.«
گفته  پالیتیکو  به  آمریکا  خارجه  وزارت  مقام  یک 
انجام  وزارتخانه  این  درخواست  به  دیدار  این  که 
این مورد  از اظهار نظر در  نشده است. کاخ سفید هم 
خودداری کرده است. پالیتیکو هفته پیش هم با اشاره 
همراه  تلفن  صفحه  روی  ظریف  نام  و  شماره  اینکه  به 
احتمال  که  بود  داده  گزارش  شده،  دیده  فینشتاین 
گفت وگو  تلفنی  ظریف  با  آمریکایی  سناتور  این  دارد 
کرده باشد. فینشتاین که رئیس سابق کمیته اطالعات 
سناست، از منتقدان سیاست خارجی »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا به شمار می آید و اخیرًا چند بار از 
کاخ سفید خواسته به جای تنش آفرینی، برای گفت وگو 

با ایران تالش کند.
وزارت امور خارجه: »مذاکره ای« در کار نبود

اخیر  دیدار  درباره  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
در  آمریکایی  سناتور  یک  با  ظریف«  جواد  »محمد 
گفت:  موسوی«  »سیدعباس  داد.  توضیحاتی  ژاپن 
تبیین  و  از دو دهه است که در جهت روشنگری  بیش 
سیاسی  نخبگان  با  اسالمی  جمهوری  سیاست های 
غیردولتی آمریکا شامل اعضای کنگره ـ که مقام دولتی 
محسوب نمی شوندـ  گفت وگو و تبادل نظر می شود. این 
افراد نه مقام دولتی هستند و نه اختیار مذاکره دارند و 
نه مسئوالن ایران با آنها مذاکره کرده و یا خواهند کرد. 
هدف این گونه دیدارها که البته وقت و نیروی زیادی نیز 
از وزیر امور خارجه در سفرهای فشرده ایشان می گیرد، 
جلوگیری از تاثیرگذاری گروه های فشار همچون »گروه 
به  و  آمریکاست  عمومی  افکار  و  جامعه سیاسی  بر   »B
تندروها  عصبانیت  و  شدید  واکنش  با  هم  دلیل  همین 

مواجه می شود.
y  انتقاد یک نماینده اصولگرا از دیدار ظریف با سناتور

آمریکایی
پس از طرح این مباحث برخی اصولگرایان مخالف 
خارجه  امور  وزیر  ظریف،  جواد  محمد  دیدار  از  دولت 
سناتور  فینشتاین«  »دایان  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
دموکرات مخالف ترامپ انتقاد کردند. »ضیاءالله اعزازی 
ملکی« نماینده بناب در مجلس درباره دیدار ظریف با 
نظر  به  متاسفانه  گفت:  آمریکایی  دموکرات  سناتور 
می رسد، برخی اعضای دولت به فرمایشات مقام معظم 

رهبری بی توجهی کرده و کار دیگری انجام می دهند.
وی افزود:  آقای ظریف وزیر خارجه کشورمان بسیار 
معظم  مقام  صریح  اظهارات  با  دیگر  افراد  از  بیشتر 
رهبری در خصوص مسائل مختلف آشناتر است، چون 
در جلسات خصوصی فرمایشات مقام معظم رهبری را 
بیشتر از برخی مسئولین شنیده و یقینًا با دیدگاه های 
خارجی  سیاست  موضوعات  خصوص  در  انقالب  رهبر 

آشناتر است.
معظم  مقام  کرد:  تصریح  مجلس  در  بناب  نماینده 
در  بیشتری  صراحت  خصوصی  جلسات  در  رهبری 
اینکه وزیر  اما  تا در سخنرانی هایشان؛  کالمشان دارند 

خارجه کشورمان با سناتور دموکرات آمریکایی مذاکره 
رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  نقض  دقیقًا  می کند 
است.اعزازی ملکی گفت:  مذاکره مجدد با دولت آمریکا 
و آمریکایی ها که بارها بی اعتمادیشان به دنیا ثابت شده 
و تعهداتشان را زیر پا می گذارند فایده ای ندارد. این در 
حالی است که مذاکرات رسمی ما با آمریکا در موضوع 
برجام نشان داد که آنها بی اعتماد هستند و لذا مذاکره 

مجدد آقای ظریف با آنها معنایی ندارد.
برخی  دل  ته  که  می رسد  نظر  به  افزود:  وی 
آنها  رأس  در  و  غرب  به  گرایش  همچنان  دولتمردان 
آمریکاست. اما نتیجه بخش نبودن مذاکره و در یک میز 
نشستن با آنها برای همه دنیا مسجل شده است که آنها 

مرد میدان عمل نیستند.
نماینده بناب در مجلس گفت:  گرایش به غرب آقای 
ظریف برخی اوقات گل می کند وگرنه معنا ندارد که با 
اینکه  مگر  گیرد؛  صورت  مجددی  مذاکره  آمریکایی ها 

وزیر خارجه همچنان کدخدا را معتبر بداند!
امور  وزیر  ظریف  آقای  به  قطعًا  کرد:  تصریح  وی 
با سناتور آمریکایی در حالیکه  خارجه به دلیل مذاکره 
مقام معظم رهبری در این خصوص نهی کرده اند، تذکر 
خواهم داد و وی باید پاسخگوی این اقدام خالف خود 

باشد.
y رهبر انقالب در مورد مذاکره با آمریکا چه گفتند؟

حضرت آیت الله خامنه ای 24 اردیبهشت در دیدار 
با مسئوالن و کارگزاران با اشاره به برخی که می گویند 
مذاکره با آمریکا چه عیبی دارد، تاکید کردند: مذاکره 
با آمریکا تا وقتی به تعبیر حضرت امام، آدم نشده، سم 
است؛ ضمن اینکه مذاکره با دولت فعلی این کشور سم 

مضاعف است.
رهبر انقالب در تبیین این واقعیت افزودند: معنای 
حقیقی مذاکره، معامله و بده بستان است و آن ها دقیقًا 

در این معامله، دنبال نقاط قوت ایران هستند.
واقعیات،  این  اساس  بر  کردند:  تاکید  انقالب  رهبر 
حسابی  آدم  که  کسی  با  حتی  آمریکا  با  مذاکره  اصل 
از  چیز  هیچ  به  که  اینها  با  مذاکره  و  است  غلط  باشد 
جمله اخالق و قانون و عرف بین المللی پایبند نیستند، 

مسخره است و مطلقًا معنا ندارد.
y  بدیهی ترین اقدام دیپلماتیک یا مذاکره ای که از آن نهی

شده ایم؟
همان طور که در سخنان رهبر انقالب نیز به صراحت 
تاکید شده مذاکره با دولت فعلی آمریکا »سم مضاعف« 
عنوان شده است. ایشان تاکید کرده اند، »اصل مذاکره 

با آمریکا حتی با کسی که آدم حسابی باشد غلط است 
و  اخالق  جمله  از  چیز  هیچ  به  که  اینها  با  مذاکره  و 
قانون و عرف بین المللی پایبند نیستند، مسخره است 
که  گفت  گونه  این  می توان  پس  ندارد.«  معنا  مطلقًا  و 
ترامپ  با  انجام مذاکره  ایشان، عدم  روی اصلی سخن 
سخنگوی  که  همانطور  طرفی  از  اوست.  دولت  و 
امور خارجه درباره دیدار »محمد جواد ظریف«  وزارت 
»دایان  با  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر 
این  گفت  ترامپ  مخالف  دموکرات  سناتور  فینشتاین« 
دیدار فقط به معنای گفت و گو و تبادل نظر بوده و این 
افراد نه مقام دولتی هستند و نه اختیار مذاکره دارند و 
نه مسئوالن ایران با آنها مذاکره کرده و یا خواهند کرد. 
پس نمی توان لفظ »مذاکره« را برای چنین دیداری به 
استاد  زیباکالم«  »صادق  خصوص  همین  در  برد.  کار 
نوشته  خود  توئیتر  در  تهران  دانشگاه  سیاسی  علوم 
است: »تندروها پیرامون مالقات آقای ظریف با سناتور 
در  ترامپ  سرسخت  منتقدین  از  که  فینشتاین  دایان 
انگار  که  می کنند  برخورد  گونه ای  به  دارند  سناست، 
امنیت  عدسی  کاسه  و  شده  جاسوسی  مرتکب  ظریف 
ملی را شکسته. کار ظریف بدیهی ترین، طبیعی ترین و 

ابتدایی ترین اقدام دیپلماتیک بوده.«
y !ابزاری که تاکنون از آن بهره ای نبرده ایم

با  رایزنی  و  اقدامات  دست  این  می رسد،  نظر  به 
آگاه  جهت  در  که  است  ابزاری  همان  ترامپ  مخالفان 
ممکن  شکل  بهترین  به  باید  دنیا  عمومی  افکار  سازی 
از آن بهره برد. سالهاست که سیاستمداران آمریکایی، 
صهیونیستی و دشمنان، مخالفان و معاندان جمهوری 
از تمامی امکانات موجود از جمله رایزنی ها و  اسالمی 
گفت و گوهای سیاسی و ابزار رسانه ای علیه کشورمان 
جمهوری  از  کریه  و  زشت  چهره ای  تا  گرفته اند  بهره 

اسالمی برخالف آنچه هست، به دنیا نشان بدهند.
بهره  ضمن  هم  ما  تا  آمده  دست  به  فرصتی  حاال 
گیری از زبان عامه دنیا و رسانه ها، با مخالفان دشمنان 
جمهوری اسالمی گفت و گو و رایزنی کنیم. این اقدام 
یا  شاید  که  است  دیپلماسی  اصول  عادی ترین  جزو 
آن  از  نخواسته ایم  یا  و  بوده ایم  بهره  بی  آن  از  تاکنون 
بهره ای ببریم. حاال که فرصت برای ترسیم چهره جنگ 
پمپئو  و  ترامپ  بولتون،  نظیر  آمریکایی ها  برخی  طلب 
گرفته اند  لقب   B تیم  همان  که  آنها  منطقه ای  عمال  و 
نظر  به  ببریم؟  بهره ای  آن  از  نباید  چرا  آمده،  فراهم 
می رسد برخی تندروها در داخل و تندروهای خارجی 
برای  و  ناراحتند  ظرفیت ها  این  از  ایران  بردن  بهره  از 

محکوم کردن آن تالش خواهند کرد.

انتقادها به وزیر خارجه پس از افشای مالقات با سناتور مخالف ترامپ

 ظریف و حاشیه های یک دیدار 

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

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

فاقد سند رسمی  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  برابررای شماره 139860306021000221هیات موضوع 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهین سلیمانی سنگانی فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 84 و کد ملی 5729436696 صادره از بردسکن دریک باب ساختمان به مساحت 332/7 مترمربع پالک 1481 فرعی از 83 فرعی از 
4 -اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا طالبی محرزگردیده است لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول:1398/2/28 ، نوبت دوم:1398/3/12 
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

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

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

برابررای شماره 139760306271004343 مورخ 1397/12/2 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد- منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمود اسمعیل تبار 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 707 صادره از بابلسر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 123/20 مترمربع قسمتی از پالک 65 اصلی 
بخش 9 واقع در طبرسی جنوبی- چهارراه گاز نبوت 4- پالک 591 خریداری از مرضیه حسین زاده و فاطمه فریفته 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. 1547 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/28، نوبت دوم : 98/3/12
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

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

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

برابررای شماره 139760306271002445 و رای اصالحی 139860306271000137 مورخ 1398/1/24 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 محمد ابراهیم مودی فرزند علی بشماره شناسنامه 75 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
142/66 مترمربع قسمتی از پالک 1 فرعی از 239 اصلی بخش 9 واقع در شهید چراغچی 27 رشید 28 سمت چپ قطعه پنجم پالک 60 
خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسن معقول 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. 1545 تاریخ 

انتشارنوبت اول: 98/2/28، نوبت دوم : 98/3/12
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

511/5اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  بردسکن

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

برابررای شماره 139860306021000206 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسن نظری طاهری فرزند علی بشماره شناسنامه 
2792 و کد ملی 0901266043 صادره از بردسکن در سه دانگ یک باب ساختمان به مساحت 58 مترمربع پالک 3331 فرعی از 4 اصلی واقع 
در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای حمید محمد نژاد  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 . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/2/28، نوبت دوم : 98/3/12
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

511/3اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  بردسکن

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

برابررای شماره 139860306021000205 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسن ساالری فرزند محمد حسین بشماره 
شناسنامه 62 و کد ملی 5729965745 صادره از بردسکن دریک باب ساختمان به مساحت 184/77 مترمربع پالک 1242 فرعی از 4 
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا طالبی 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 . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/2/28، نوبت دوم : 98/3/12
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

511/6اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  بردسکن

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

برابررای شماره 139860306021000207 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین نظری طاهری فرزند علی بشماره شناسنامه 
667 و کد ملی 5729204361 صادره از بردسکن در سه دانگ یک باب ساختمان به مساحت 58 مترمربع پالک 3331 فرعی از 4 اصلی واقع 
در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای حمید محمد نژاد  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 . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/2/28، نوبت دوم : 98/3/12
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش
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اراضی  بر مسئله واگذاری  ابالغیه اخیر  راه و شهرسازی در  وزارت 
رویکردی  کرده،  تأکید  مسکن  انبوه  تولید  در  تسریع  برای  دولتی 
موجب  تواند  می  مسکن،  نهایی  قیمت  از  زمین  قیمت  حذف  با  که 

ساماندهی بازار شود.
از 112 درصد  بیش  اخیر حدودا  در یک سال  بازار مسکن  قیمت 
افزایش داشته و این مسئله عمال بازار ساخت و ساز مسکن را قفل کرده 
بانک مرکزی، میزان معامالت  آمارهای  بر اساس  به طوری که  است، 
مسکن نسبت به سال گذشته حدود 36 درصد کاهش یافته و به عدد 

12 هزار و 100 مورد معامله در سال رسیده است.
y  توقف 6 ساله پروژه های ساخت و ساز و بی توجهی دولت به تولید انبوه

مسکن
توان  می  را  مسکن  بازار  کنونی  وضعیت  ملت،  خانه  گزارش  به 
نتیجه توقف 6 ساله پروژه های ساخت و ساز و بی توجهی وزارت راه و 
شهرسازی و دولت در عرصه تولید انبوه مسکن دانست، وزارتخانه ای 
که در مدت مذکور تنها هدف خود در حوزه مسکن را ساخت و تکمیل 
واحدهای باقی مانده مسکن مهر اعالم می کرد، عمال در سال گذشته 

با بحران کمبود مسکن مواجه شد.
تولید مسکن؛ عدم پشتیبانی دولت در  راه در  وزارت  دست خالی 

حوزه ساخت و ساز
دست خالی وزارتخانه در عرصه تولید مسکن شرایط بحرانی را در 
بازار ایجاد کرد، به طوری که از یک طرف قیمت ملک در کل کشور به 
ویژه کالنشهرهایی مانند تهران بیش از 100 درصد افزایش یافته و از 
طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی عمال به علت عدم پشتوانه در حوزه 

ساخت و ساز قادر به مدیریت بازار مسکن و کاهش قیمت ها نبود.
y ساالنه حدود 400 هزار زوج جدید به مسکن نیاز دارند

پس از تالطمات بازار مسکن، وزارت راه و شهرسازی در اولین اقدام 
که  طرحی  داد،  واحد مسکونی خبر  هزار  ملی ساخت 400  از طرح 
قرار است تا پایان دولت دوازدهم اجرایی و به اتمام برسد، اما طبق نظر 
کارشناسان، ساالنه حدود 400 هزار زوج جدید به مسکن نیاز خواهند 
با توجه به عملکرد وزارت راه و  داشت، حال با حساب سر انگشتی و 
و  تولید  میابیم که فاصله میان میزان  اخیر، در  شهرسازی در 6 سال 

عرضه مسکن بسیار طوالنی شده است.
y رضایی کوچی: کمبود 4 میلیون واحد مسکن در کشور

عمران  کمیسیون  رئیس  کوچی  رضایی  محمدرضا  گفته  طبق 
مجلس، کشور در شرایط کنونی با کمبود حدود 4 میلیون واحد مسکن 
مواجه است، کمبودی که با رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی برای 

تولید ساخت و ساز انبوه نیز ده ها سال تولید می کشد.
در هفته های اخیر با تداوم افزایش تدریجی قیمت مسکن، وزارت 
راه و شهرسازی از بسته جدید خود برای رونق گرفتن بازار مسکن هم 
در عرصه تولید و هم در عرصه خرید و فروش مسکن خبر داد، بسته ای 

که چندین محور دارد به طوری که  تکمیل مسکن مهر، تقویت طرح 
تأمین مالی جدید، اجرای ماده  ایجاد ظرفیت های  مسکن روستایی، 
)2( قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اجاره داری 
حرفه ای، ابالغ سیاست های عرضه وسیع زمین، ارائه بسته پیشنهادی 
برنامه های  جمله  از  مسکن  معامالت  آپ  استارت  بنگاه های  ایجاد  و 

پیش بینی شده در حوزه مسکن محسوب می شود.
y مدیریت قیمت زمین عامل کاهش و ساماندهی قیمت بازار مسکن

اما بر اساس نظر کارشناسان مهم ترین عامل کاهش و ساماندهی 
زیرا در تمام کشورها  بازار مسکن، مدیریت قیمت زمین بوده،  قیمت 
سه عامل قیمت زمین، نوع و قیمت مصالح ساختمانی و نوع کاربری 
در قیمت نهایی مسکن تأثیرگذار است، البته  نوع و تأثیرگذاری هر یک 

از این عوامل در کشورهای مختلف متفاوت است.
y  رئیس مجلس: ضرورت افزایش محدوده روستاها برای گسترش

ساخت و ساز زوج های جوان
شهرسازی  و  راه  وزیر  با  اخیر  نشست  در  نیز  الریجانی  علی  دکتر 
تأکید  مسکونی  های  زمین  ساماندهی  و  مدیریت  اهمیت  به  نسبت 
نشست  این  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  که  طوری  به  کرد، 
را  روستاها  و  ها  شهرستان  در  مسکن  و  زمین  قیمت  کاهش  کار  راه 
افزایش محدوده این مناطق اعالم و تصریح کرد که باید فرمولی برای 
روستاهایی که امکان گسترش محدوده دارند، طراحی شود البته اگر 
محدوده شهرهای کوچک افزایش یابد ثلمه ای به عالم وارد نمی شود 
دولت زمین دارد و می توان مقداری محدوده را گسترش داد و زمین 
در اختیار زوجین و جوانان قرار داد تا خودشان نسبت به ساخت اقدام 

کنند.
y تأکید رئیس مجلس بر خارج شدن بازار زمین از حالت بورس بازی

حالت  از  باید  زمین  اینکه  بر  تاکید  با  کشورمان  مقننه  قوه  رئیس 
بورس بازی خارج شود، گفت: البته در مورد گسترش محدوده کالن 
راه حل های  باید  اما  نکند  پیدا  و گسترش  باید سخت گرفت  شهرها 

مناسب را ارائه کرد.
y سهم 60 تا 70 درصدی زمین در قیمت نهایی مسکن

در ایران نیز مسئله تملک زمین از اهمیت بسیاری برخوردار است 
نهایی  قیمت  در  زمین  شاخص  سهم  آمارها  اساس  بر  که   طوری  به 
مسکن در سال 91 حدود 54 درصد بوده و در شرایط کنونی این میزان 
ترین  مهم  از  یکی  رو  این  از  است،  تا 70 درصد رسیده  به حدود 60 

اقدامات آتی وزارت راه و شهرسازی باید مدیریت قیمت زمین باشد.
y  رئیس کمیسیون عمران: بسیاری از مسئوالن به زمین های دولتی

چسبندگی دارند و آنها را تحویل نمی دهند
رضایی کوچی نیز با اشاره به ضرورت واگذاری اراضی دولتی برای 
تولید انبوه مسکن در کشور می گوید که با وجود تأکید رئیس جمهور 
بر واگذاری زمین های دولتی برای تولید مسکن، اما متأسفانه بسیاری 

از دستگاه ها به این زمین ها چسبندگی دارند و زمین ها را برای تولید 
مسکن تحویل نمی دهند در حالی که قانون وجود دارد و در این رابطه 

نیاز است مکلف به اجرا شوند.
y  معاون وزیر راه: راه حل مشکل کمبود زمین برای ساخت انبوه مسکن

استفاده از شهرک های اقماری است
در این رابطه نیز مازیار حسینی، معاون امور مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی، راه کار حل مشکل کمبود زمین برای ساخت 
انبوه مسکن را استفاده از شهرک های اقماری می داند؛ وی معتقد 
است که مشکل زمین در کالنشهرها باید با استفاده از شهرک های 
البته در سایر  بین 20 کیلومتر دارند حل شود،  اقماری که فاصله 
 73 سال  در  کرد؛  اضافه  محدوده  به  راحتی  به  توان  می  شهرها 
 700 بازنگری  در  که  شده  دیده  شهرها  برخی  برای  جامعی  طرح 
هزار هکتار را کاهش دادیم بنابراین باید دغدغه زمین را برای مردم 

برطرف کنیم.
ضرورت  و  اهمیت  دهنده  نشان  مسئوالن  نظر  اظهار  و  رویکرد 
افزایش  سایه  در  بازار  وضعیت  بهبود  جهت  زمین  بازار  ساماندهی 
ساخت و ساز و کاهش قیمت ها است، حال این سوال مطرح می شود 

که راه کار اصلی برای مدیریت بازار اراضی چیست؟
y  رضایی کوچی: اخذ مالیات و عوارض از اراضی رها شده در محدوده

شهرها
بر  رابطه  این  در  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس  کوچی  رضایی 
رها  و  بالاستفاده  اراضی  بر  مالیاتی  و  نظارتی  قوانین  اعمال  ضرورت 
شده تأکید می کند، وی معتقد است که با افزایش قیمت مسکن در 
دارای  ای،  سرمایه  کاالی  به  شدن  تبدیل  با  اراضی  عمال  کشور،  کل 
با  شهرسازی  و  راه  وزارت  رو  این  از  اند،  شده  باالیی  افزوده  ارزش 
همکاری سازمان امور مالیاتی باید نسبت به ساماندهی اراضی اقدام 

کند.

y  وزیر راه: واگذاری اراضی دولتی به سازندگان نخستین گام برای رونق
تولید مسکن

با  گو  و  گفت  در  نیز  شهرسازی  و  راه  وزیر  اسالمی  محمد  البته 
و  راه  وزارت  های  برنامه  اجرای  در  زمین  بخش  اهمیت  به  ملت  خانه 
شهرسازی و تولید انبوه مسکن اشاره کرده است، وی می گوید که ما 
از طریق چند اقدام اساسی و جدی موضوع اجرایی شدن رونق تولید 
را دنبال می کنیم، در نخستین گام ما باید واگذاری زمین و به  مشارکت 
گذاشتن برای اینکه سازندگان بتوانند از زمین استفاده کنند و از این 
طریق دغدغه تأمین زمین یا تأمین منابع برای خرید زمین را مستثنی 

کنیم را داشته باشیم.
مشارکت  با  مسکن  تولید  جهت  اراضی  واگذاری  برای  دولت  عزم 
بسیار  موارد  از  یکی  اما  است،  قبول  قابل  و  مثبت  خصوصی  بخش 
مهمی که وزارت راه و شهرسازی باید از پروژه های پیشین تولید مسکن 
به  پروژه ها است،  اجرای  اراضی در  به کارگیری  نحوه  بگیرد،  درست 
ها  تعاونی  قالب  در  مسکن  ساخت  های  پروژه  گذشته  در  که  طوری 
عملیاتی می شد که این مسئله مشکالت بسیاری را دامن گیر دولت 
و خریداران کرد، نمونه بارز آن، بخشی از پروژه های مسکن مهر بود 
حقوقی  مشکالت  دلیل  به  هنوز  و  شد  عملیاتی  ها  تعاونی  توسط  که 

تکمیل نشده است.
y  ریزش قیمت مسکن در سال  های آتی؛ ثبات بازار مسکن با حذف زمین

از قیمت تمام شده ساخت
و  راه  وزیر  ابالغیه  و  دولت  و  مجلس  سبز  چراغ  به  توجه  با  حال 
واگذاری  منتظر  باید  ها،  وزارتخانه  و  ها  دستگاه  تمام  به  شهرسازی 
اراضی دولتی جهت اجرای پروژه های کالن ساختمان سازی در کشور 
باشیم، اقدامی که در صورت تحقق و ساخت مساکن در این اراضی، 
عمال موجب کاهش چشمگیر قیمت مسکن و ریزش قیمت ها در بازار 

خواهد شد.

از اراضی رها شده عوارض اخذ خواهد شد

آیا حباب مسکن می ترکد؟
بر اساس نظر کارشناسان مهم ترین عامل کاهش و ساماندهی قیمت بازار مسکن  مدیریت قیمت زمین بوده

 زیرا در تمام کشورها سه عامل قیمت زمین، نوع و قیمت مصالح ساختمانی و نوع کاربری در 
قیمت نهایی مسکن تأثیرگذار است

هواپیمایی آسمان
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نيمسال اول 1398
مشهد- تهران: روزانه

شنبه ها : ساعت: 17:00 و 22:10
يكشنبه ها : ساعت : 18:30

دوشنبه ها :  ساعت16:20 و 22:10
سه شنبه ها :ساعت:12:40و  21:25

چهارشنبه ها : ساعت :0 18:3 و 21:45
پنج شنبه ها : ساعت: 13:45 و 22:10 

جمعه ها: ساعت: 13:50 و 22:10 
مشهد- زاهدان : همه روزه ساعت: 11:30

مشهد- يزد :روزانه بجز يكشنبه ها 
)شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت: 

17:15 و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت : 
)20:15

مشهد- نوشهر: شنبه ها13:10 يكشنبه ها 
ودوشنبه ها و چهار شنبه ها  ساعت: 14:30 و  

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

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

1830 و جمعه ها ساعت : 1320
مشهد- ايالم : يكشنبه و چهارشنبه ها : ساعت 

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

چهارشنبه ها  ساعت: 15:10
مشهد  - ساري : چهارشنبه ها  ساعت : 17:10

برنامه پروازي هواپيمايي اسمان 

 مفقودی
تیپ  احسان  سیستم  سیکلت  موتور  سبز  برگ 
  47477  -  775 پالک  شماره  به   1395 مدل    125RD
تنه  شماره  و   0120N2N916288 موتور  شماره 
مفقود  زاده  زکی  علی  بنام   125G9515733***N2N

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی
متالیک  نوک مدادی   ROA پژو برگ سبز خودرو  سواری 
شماره    32 ایران   24 ق   764 پالک  شماره  به   1386 مدل 
بنام   61200760 شاسی  شماره  و   11686027751 موتور 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  بعقوبی  ا...  حبیب 

میباشد.
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حوادث
 اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید

پیوندی  اعضای  آوری  فراهم  واحد  مسؤول 
اهدای  گفت:  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
موجب  دانشگاه  این  در  مغزی  مرگ  بیمار  اعضای 

4 بیمار نیازمند به عضو شد. نجات و ادامه زندگی 
و  هشتصد  در  گفت:  خالقی  ابراهیم  دا،   وب  از 
عضو  اهدای  عمل   )  ۸۸۸  ( هشتمین  هشتادو 
ساله   ۳7 کارگر  حسین  مغزی،  مرگ  اهداکننده  از 
واحد  به  حیدریه   تربت  دی  نهم  بیمارستان  از   که 
اعضای  پیوند  مرکز  در  پیوندی  اعضای  فراهم آوری 
انجام  از  پس  بود،  شده  معرفی  مشهد  دانشگاه 
در  وی  خانواده  رضایت  و  مغزی  مرگ  تأیید  مراحل 
اهدای  جراحی  عمل  تحت  منتصریه  بیمارستان 

عضو قرار گرفت.
پیوندی  اعضای  آوری  فراهم  واحد  مسؤول 
کرد:  خاطرنشان  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ساله   4۱ آقای  به  کارگر  حسین  یاد  زنده  کلیه های 
مشهد  ساکن  ساله   44 آقای  و  جام  تربت  ساکن 
با دیالیز  از نارسایی کلیه رنج می بردند و  که سال ها 
پیوند  و  اهدا  رایگان  صورت  به  بودند   درمان  تحت 

شد.
در  کارگر  حسین  مرحوم  کبد   داد:  ادامه  وی 
ساکن  ساله    4۱ آقای  به  منتصریه  بیمارستان 
مشهد  به صورت رایگان اهدا و پیوند شد و به  بیمار 

زندگی دوباره بخشید.
پیوندی  اعضای  فراهم آوری  واحد  مسؤول 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: همچنین 
قلب زنده یاد حسین کارگر در بیمارستان امام رضا 

)ع( به آقای ۳۳ ساله ساکن مشهد پیوند شد.

۱۷ نفر در جاده های خراسان  جراحت 

و  حوادث  مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  مدیر 
فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
حادثه  سه  اثر  بر  تاکنون  گذشته  روز  عصر  از  گفت: 
 ۱7 ترافیکی جداگانه در محورهای خراسان رضوی 

نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.
با  وگو  گفت  در  شنبه  روز  علیشاهی  محمد 
مینی  دستگاه  یک  تصادف  افزود:  ایرنا  خبرنگار 
شهرستان  در  پراید  خودروی  دستگاه  یک  با  بوس 
به  منجر  مشهد  کیلومتری   4۵ در  واقع  چناران 

مصدومیت شش نفر شد.
توسط  حادثه  این  مصدومان  کرد:  اضافه  وی 
چناران  ثامن  بیمارستان  به   ۱۱۵ اورژانس  پرسنل 

یافتند. انتقال 
حوادث  مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  مدیر 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  های  فوریت  و 
خودروی  دستگاه  دو  تصادف  اثر  بر  گفت:  مشهد 
نفر  پنج  نیز  مشهد  میثاق  بلوار  در  پیکان  و  رانا 
حادثه  این  به  رسانی  امداد  برای  که  شدند  مجروح 
اعزام  محل  به   ۱۱۵ اورژانس  آمبوالنس  دستگاه  دو 
مشهد  طالقانی  بیمارستان  به  مجروحان  و  شدند 

یافتند. انتقال 
دستگاه  یک  واژگونی  به  اشاره  با  علیشاهی 
افزود:  مشهد  کالت-  جاده  در  نیسان  خودروی 
که  حادثه  این  مصدومان  به  رسانی  امداد  برای 
حوالی  در  کارده  سد  نزدیکی  در  و  کالت  جاده  در 
آمبوالنس  دستگاه  دو  داد  رخ  مارشک  روستای 
این  مصدوم  شش  و  شدند  اعزام   ۱۱۵ اورژانس 
منتقل  مشهد  طالقانی  بیمارستان  به  حادثه 

شدند.

سوخت  لیتر  هزار   ۱3 از  بیش  خروج  از  جلوگیری 
قاچاق توسط مرزبانان خراسان رضوی 

از  رضوي  خراسان  استان  مرزباني  فرمانده 
توسط  قاچاق  سوخت  توجهي  قابل  مقادیر  کشف 

مرزبانان این استان خبر داد.
فرماندهي  رساني  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
"جان  سردار  رضوي،  خراسان  استان  مرزباني 

در  رضوي  خراسان  استان  مرزباني  فرمانده  نثار" 
تشریح این خبر بیان داشت: در راستاي جلوگیری 
و  استان  مرزهای  از  سوخت  قانونی  غیر  خروج  از 
ملی،  های  سرمایه  قاچاقچیان  فعالیت  با  برخورد 
مرزبانان این فرماندهي در هنگ مرزي تایباد موفق 

به کشف مقادیري سوخت قاچاق شدند.
گفت:  خبر  این  تکمیل  در  "جان نثار"  سردار 
و  کامل  هوشیاری  با  رضوي  خراسان  مرزبانان 
شدند  موفق  کشور،  مرزی  نوار  بر  مستمر  نظارت 
ارزش  به  قاچاق  سوخت  لیتر  هزار   ۱۳ از  بیش 
کشف  روز   4 طی  را  ریال  هزار   ۵۳0 و  میلیون   76۱

. یند نما
داشت:  اظهار  ادامه  در  "جان نثار"  سردار 
مراقبت  و  کنترل  پست  در  فرماندهی  این  مرزبانان 
خودروهای  دقیق  کنترل  با  تایباد  هنگ  مرزی 
را  سوخت  قاچاقچیان  شدند  موفق  ترانزیتی 
سوخت  لیتر   ۸46 و  هزار   ۱۳ آنها  از  و  شناسایی 
پرونده  تشکیل  ضمن  و  نمایند  کشف  را  قاچاق 

تحویل مراجع مربوطه شدند.
با  پایان  در  رضوي  خراسان  مرزباني  فرمانده 
ی  حوزه  در  کشفیات  چشمگیر  افزایش  به  اشاره 
کشفیات  افزایش  این   : گفت  قاچاق  های  سوخت 
با  برخورد  در  استان  مرزبانان  دقت  از  نشان 
وسایل  دقیق  تجسس  و  ترانزیتی  خوردروهای 
نقلیه ی عبوری از نوار مرز است. بحمداهلل مرزبانان 
تا  اند  تالش  در  همواره  رضوی  خراسان  استان 
و  سوخت  قاچاق  هرگونه  از  عاری  استان  مرزهای 

خارج کردن سرمایه های ملی باشد.

مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی، از آغاز 
اجرای همزمان طرح آمایش مرحله 14 و صدور، 
 15 در  خارجی  اتباع  کار  پروانه  تجدید  و  تمدید 
اتباع  دفاتر خدمات  در  به صورت همزمان  استان 

خارجی خبر داد.
اظهار  خزاعی،  رضا  احمد  مهر  از  نقل  به   
اتباع  ساماندهی  کمیسیون  موافقت  با  داشت: 
طرح  اجرای  با  همزمان  و  کشور  وزارت  خارجی 
آمایش مرحله چهاردهم، از 18 خرداد ماه 1398 
و  تمدید  صدور،  طرح  مشمول،  استان   15 در 
دفاتر  طریق  از  خارجی  اتباع  کار  پروانه  تجدید 

خدمات اتباع خارجی انجام می پذیرد.
تاکید  اجتماعی  تأمین  سازمان  اتباع  مدیرکل 
ناموفق  طرح  سال  دو  از  بعد  خوشبختانه  کرد: 
از  جداگانه  بصورت  آمایش  و  کار  پروانه  صدور 
سالهای  در  متفاوت  زمانهای  در  و  مکانی  نظر 
در  شده  اتخاذ  تدابیر  با  امسال   ،1397 و   1396
وزارتخانه های کشور و تعاون کار و رفاه اجتماعی، 
صدور  و  چهاردهم  مرحله  آمایِش  همزماِن  طرِح 
تهران،  استان های  در  خارجی  اتباع  کار  پروانه 
اصفهان،  جنوبی،  خراسان  رضوی،  خراسان 
البرز،  قم،  مرکزی،  سمنان،  یزد،  کرمان،  فارس، 
خواهد  اجرا  هرمزگان  و  بوشهر  گلستان،  قزوین، 

شد.
وی گفت: در دو سال قبل میزان صدور پروانه 
کار به دلیل عدم همزمانی و یک جا نبودن مراکز 
چشمگیری  افت  کار  پروانه های  صدور  و  آمایش 
تأمین  سازمان  هدف  جامعه  بالطبع  که  کرد  پیدا 

اجتماعی نیز کاهش شدیدی داشت.
دستورالعمل  استناد  به  خزاعی،  گفته  به 
وزارت    1396 /10 /10 مورخ   196149 شماره 
تجدید  و  تمدید  اجتماعی؛  رفاه  و  کار  تعاون، 
وضعیت  تعیین  به  منوط  اتباع  کار  پروانه های 
اجتماعی  تأمین  سازمان  در  آنان  پردازی  بیمه 
اداره  با  شده  انجام  هماهنگی های  با  که  است 
و  اتباع  امور  اداره کل  اتباع خارجی،  اشتغال  کل 
خدمات  دفاتر  و  کشور  وزارت  خارجی  مهاجرین 
ثبت  خارجی  اتباع  اسامی  لیست  خارجی،  اتباع 
به  کار  پروانه  تجدید  و  تمدید  منظور  به  شده  نام 
سازمان تأمین اجتماعی ارسال و بازرسان سازمان 
از صحت و سقمآدرس کارفرمایان اطمینان حاصل 

می کنند.
تأمین  قانون   5 ماده  استناد  به  افزود:  وی 
خارجِی  اتباع  کار،  قانون   148 ماده  و  اجتماعی 
هستند  اجباری  بیمه  مشمول  کار  پروانه  دارای 
بیمه  قالب  در  می توانند  نیز  کارفرما  فاقد  اتباع  و 
ورزشکاران،  بیمه  آزاد،  و مشاغل  اختیاری، حرف 
اقدام  و.....  دار  خانه  زنان  خبرنگاران،  طالب، 
کامل  بیمه  مزایای  از  و  کنند  پردازی  بیمه  به 
بلند  تعهدات  و سایر  تأمیناجتماعی شامل درمان 

مدت و کوتاه مدت آن بهره مندشود.
 1397 سال  پایان  تا  داشت؛  اظهار  خزاعی 
بیش از 90 هزار نفر از اتباع خارجی که در داخل 
کشور اقامت و اشتغال قانونی دارند تحت پوشش 
تأمین اجتماعی هستند که 90 درصد آنان را اتباع 

کشور افغانستان تشکیل می دهند.

خبر
آغاز صدور و تمديد پروانه کار برای اتباع در 15 استان کشور

امروز،  جامعه  در  مدرنیته  ابزارهای  بارزترین  از 
امکانات ارتباطی جدید و خصوصًا فضای مجازی است، 
پدیده ای که آن چنان بر زندگی انسان ها سایه افکنده 

که دوران فعلی را »عصر فضای مجازی« نامیده اند.
دسته  های  مهمانی  ما،  امروز  جامعه  در  متأسفانه 
جمعی و شب نشینی های فامیلی جای خود را به دید 
و بازدیدهای مجازی داده و عکس های تکی و سلفی 
را گرفته است.  آلبوم عکس های دسته جمعی  جای 
انسان ها عمده تفریحات، خرید، گردش و حتی غذا 
با هم  لذت  و  گیرد  تنهایی صورت می  در  خوردنشان 
بودن و پر کردن خال دیگران را با اشتراک عکس هایشان 
در صفحات مجازی ُپر می کنند، همه ی اینها بیانگر 
تنهایی بی انتهای انسان هاست. تناقض آشکاری وجود 
دارد: تا به حال به این اندازه در عین تنهایی با هم در 
ارتباط نبودیم. شاید نخست، پذیرش این امر در عصر 
ارتباطات سخت به نظر برسد، اما قطعًا درخور بررسی 
است که چطور انسان با حضور در میان »تن«ها، »تنها« 
است!تحقیقات اخیر نشان داده که »اندوه اجتماعی« و 
»درد جسمی« هر دو توسط یک نوع مدار عصبی در بدن 
پردازش می شوند. داشتن ارتباط جمعی در انسان ها و 
را  فیزیکی  درد  می تواند  اجتماعی  پستانداران  دیگر 
وقتی کودکی  رو است که  از همین  نیز کاهش  دهد. 
طرفی،  از  می کشیم.  آغوش  در  را  او  می بیند  آسیب 
را  جدایی  عذاب  و  جسمانی  رنج  مخدر  مواد  مصرف 
فرو می کاهد. بنابراین، انزوای اجتماعی با افزایش آمار 
اعتیاد در یک جامعه ربط مستقیمی دارد. تحقیقاتی 
 Phisiology & Behavior مجله  در  پیش  چندی  که 
به چاپ رسید ثابت کرد که در آزمایش های انجام شده، 
پستانداران اجتماعی درد جسمی را به تحمل تنهایی 
ترجیح می دهند. در آزمایشی، میمون ها را 22 ساعت 
بدون غذا در قفسی نگه داشتند، وقتی آزاد شدند قبل 
خود  همنوعان  جمع  به  اول  بخورند  چیزی  اینکه  از 
برگشتند.سیستم زندان ها این موضوع را خوب به تصویر 
می کشد، سلول انفرادی یکی از مؤثرترین روش های 
شکنجه است. »هیثر سائول« خبرنگار ایندیپندنت، در 
گزارشی به نقل از مطالعات اخیر نوشت: »افراد بزرگسال 
که از تنهایی مزمن رنج می برند بیشتر در معرض ابتال 
به زوال عقل هستند. این در حالی است که نداشتن 
روز  اندازه کشیدن 15 سیگار در  به  اجتماعی  ارتباط 
برای سالمتی افراد مضر است.« به عبارت دیگر، افراد 

منزوی 26 درصد بیشتر با خطر مرگ روبه رو هستند. 
چالش بشر امروزه انحرافی است که برای روبه رو شدن با 
آن نیاز به تصمیمی جدی داریم؛ یعنی »ارزیابی مجدد 
جهان بینی خود«. در میان تمام فانتزی هایی که انسان 
مدرن را سرگرم کرده، ایده »تنها به جلو رفتن« از همه 

پوچ تر و خطرناک تر است.
اما همین فضای مجازی که افراد را به سمت پرتگاه 
برای  را  صمیمیت  افزایش  مواردی  در  می کشاند  انزوا 
افراد به همراه دارد.با توجه به اهمیت موضوع به سراغ 
یک پژوهشگر حوزه اجتماعی رفته و با او در خصوص 
تنهایی و فضای مجازی به گفت وگویی نشسته که به ان 

می پردازیم.
یک پژوهشگر و مدرس حوزه اجتماعی می گوید: 
زمانی که ساختار زندگی اجتماعی به سمت توسعه و 
پیشرفت حرکت می کند پس توسعه برای تسهیل روابط 
خود ابزارهایی را به وجود آورده که فضای مجازی یکی از 
این ابزارها است.به گزارش روزنامه"صبح امروز" محمد 
عنوان سازو  به  ایمانی می افزاید: فضای مجازی  رضا 
که  ایجاد شده  پیشرفت جامعه  ابزاری جهت  و  کاری 
این نرم افزار امکان ثبت و ضبط و نگهداری و هم چنین 

رهگیری هرانچه به ان سپرده شده را دارد.
و  اجتماعی  شبکه های  می کند:  تصریح  وی 
و  گسترش  منظور  به  ابتدا  در  ارتباطات  تکنولوژی 
وسعت بخشیدن فرصت های شغلی و تجارت از طریق 
اشتراک گذاری عکس هایی که در این فضا به اشتراک 

گذاشته می شود، ایجاد شده است.

میتوانند  مسئولین  امروزه  می کند:  ابراز  ایمانی 
پو  اطالعات  تمام  به  وب  و  سایت ها  در  جست وجو  با 
پیدا  دست  مدنظر  خاص  جغرافیای  منطقه  نیازهای 
کرده و با توجه به تحلیل های مختلف روان شناختی و 
مردم شناختی در این منطقه یا به کسب تجارت پرداخته 

و یا در جهت رفع چالش های ان گام بردارد.
وی ابراز می کند: شبکه های اجتماعی نیز به منظور 
ارتباطات پدیدار شده و به عنوان یک فضای  تسهیل 

گفتمان و تبادل اطالعات شکل گرفته است.
ایمانی ادامه می دهد: در فضای واقعی مردم از به 
زبان اوردن بسیاری از نقطه نظرات و گفته های خود با 
ایراد روبه رو بوده اما فضای مجازی به افراد این اجازه را 
داده تا بدون هیچ مشکلی حرف خود را به طرف مقابل 
گفته و به نوعی فضای مجازی سبب برداشتن نقاب از 

روی صورت آدم ها و رشد جرات در آن ها شده است.
گفتمان  هنگام  دنیا  کل  در  می کند:  عنوان  وی 
به طور صریح و واضح سخن نگفته و بیشتر در لفافه و 
پنهانی به انتقال مقصود خود پرداخته که شبکه های 
اجتماعی این فرصت را ایجاد کردند تاموضوعات را به 

صورت مستقیم به ا فراد منتقل کنیم .
این روان شناس اجتماعی و فعال رسانه می گوید : 
شبکه های اجتماعی بستر برای گفتمان در حد وسیع تر 
و گسترده تر ایجاد کرده اما در همین فضا گاها برخی از 

رفتارهای غیر عرفی ما نیز پدیدار می شود.
عصر  تکنولوژی  به  توجه  با  می کند:  مطرح  وی 
جدید دیگ تنهایی معنای سابق خود را از دست داده 

و برای بیان این مطلب باید گفت که ما در میان جمع 
کثیری از مردم تنها هستیم.ایمانی  به سوال خبرنگار 
این رسانه پیرامون مبنی بر تغییر معنای تنهایی این گونه 
پاسخ می دهد: شاید بهتر است که به جای تغییر معنای 
تنهایی گفته شود که سبک دورهمی و گروه بودن ما در 
این عصر دست خوش تغییرات شده است چرا که امروزه 
ما بدون ان که در جمع و مکان خاصی حضور پیدا کنیم 

به تبادل اطالعات و گفتمان در این جمع می پردازیم.
وی توضیح می دهد: اگر چه فضای مجازی سبب 
ایجاد گفتمان راحت تر و دسترسی سریع تر شده اما 
یکدیگر  مقابل  که  دارند  نیاز  افراد  اجتماعی  قالب  در 
و  پرداخته  بازگویی دردها مشکالت خود  به  و  نشسته 
به طور کامل احساسات خود  بتوانند  گفتمان کنندو 
را بیان کنند.این فعال رسانه تاکید می کند: متاسفانه 
وجود فضای مجازی مانع  گفتمان  چهره به جهره شده 
و این در دراز مدت می تواند به عنوان یک آسیب شناخته 
شود.ایمانی بیان می کند: چرا که از لحاظ روان شناسی 
زمانی که دونفر با هم گفت وگی چهره به جهره دارند 
نیز  و  پرداخته  به بحث  تری  مودبانه ودرست  قالب  در 
اوردن  زبان  به  با  همراه  را  خود  احساسات  می توانند 

کلمات ابراز کنند.
کارکردهای  اجتماعی  فضای  می کتد:  تاکید  وی 
ان  از  با استفاده درست  و  را دارد  و منفی خود  مثبت 
می توان در جهت پیشبرد اهداف خود عمل کرد اما در 
صورتی که غرق این فضا شده و از واقعیت زندگی فاصله 

بگیریم در تنهایی خود غرق می شویم. 

صبح امروز بررسی می کند: 

برداشتن نقاب ها در فضای مجازی 
یک پژوهشگر و فعال رسانه ای مطرح کرد: فضای مجازی سبب باالرفتن جرات و برداشتن نقاب در گفتمان می شود

قربانی شدن آموزش برای درمان

 رییس جامعه جراحان ایران گفت: در بیمارستان های 
و  می دهند  خصوصی  بخش  به  را  بخش ها  دولتی 
آن چه این میان قربانی می شود آموزش است. آموزش 
از  موضوعات  این  باید  و  شده  درمان  قربانی  پزشکی 

هم جدا شوند.
در  فاضل  ایرج  پزشک،  ایران  خبرنگار  گزارش  به 
نشست خبری چهل و سومین کنگره جامعه جراحان 
شد،  برگزار  ایران  جراحان  جامعه  محل  در  که  ایران 
افزود: نمی توان مشکالت را در حد بنگالدش داشت، 
به  خودگردانی  داشت.  را  آمریکا  خدمات  انتظار  اما 
این معنی نبود که بخش ها اجاره داده شوند. آموزش 
دانشجویان پزشکی هزینه دارد و نباید قربانی درمان 
پیش  بیمارستان ها  خودگردانی  موضوع  وقتی  شود. 

آمد، باعث مفلس شدن بیمارستان های دولتی شد.
فاضل بیان کرد: در بیمارستان های آموزشی مالک در 
حال حاضر آموزش دانشجو نیست و میزان جراحی ها 
بیمارستان های  اگر  است.  استاد  درآمدزایی  و 
دانشگاهی ساماندهی شوند، هزینه بسیار کمتری از 

طرح تحول سالمت دارد.
طرح  با  گفت:  پزشکی  نظام  سازمان  سابق  رییس 
ضروری  غیر  جراحی های  افزایش  سالمت،  تحول 
در  داشت.  الزم  باالیی  بسیار  هزینه  و  افتاد  اتفاق 
بیمارستان  در  استاد  و  شود  کنترل  اگر  که  صورتی 
آموزشی به کار خود که تدریس است برسد همه چیز 

بهتر خواهد شد.
بدتر  هم  جنگ  زمان  از  فعلی  شرایط  داد:  ادامه  وی 
محدویت ها  همه  با  که  کرد  تربیت  را  ما  جنگ  است. 
بدتر  بسیار  اوضاع  حاضر  حال  در  اما  بسازیم، 
نوسازی  و  شدند  فرسوده  بسیار  فعلی  وسایل  است. 
پذیر امکان  کشور  شرایط  و  تحریم ها  دلیل   به 

 نیست.
تعرفه های پزشکی عادالنه نیست

دچار  قبل  دوره  در  کالیفرنیا  کتاب  گفت:  فاضل 
موانعی شد که امیدواریم با عنایت وزیر فعلی بهداشت 
احرایی شود تا نسبت بین خدمات ارائه شده به شکل 
معقول و حساب شده رعایت شود. مهم تر از این کتاب 
همچنان  تعرفه ها  موضوع  تعرفه هاست.  خود  تعرفه، 
عادالنه  وقت  هیچ  و  دارد  را  گذشته  تعاریف  همان 

نبوده است

خبرخبر
جذب 18 هزار معلم و 3 هزار و 500 سرباز 

معلم در يال جديد 
  معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش  
برای  انجام شده  بررسی های  با  گفت:  پرورش  و 
ماده  و  معلم  دانشجو  ورودی  هزار   18  ،98 مهرماه 

28 و 3500 سرباز معلم خواهیم داشت.
به  اشاره  با  ترکمن،  الهیار  علی  مهر  گزارش  به 
گفت:  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   103 ماده 
قبل  سنوات  مطابق  فرهنگیان  بازنشستگی  روال 
با  نیاز دستگاه  و  تمایل اشخاص  و در صورت  است 
رعایت شرایط سنی، همکاران می توانند تا 35 سال 

ادامه خدمت دهند.
انسانی  نیروی  ساماندهی  اینکه  بیان  با  وی 
شمار  گفت:  است،  شروع شده   98 مهر  برای 
می پیوندند،  ما  به  که  فارغ التحصیالنی 
پیمانی ها، سرباز معلم ها  و  حق التدریس ها، رسمی 
اساس  بر  و  است  مشخص  نیز  خدماتی ها  خرید  و 
و  برگزار  جلساتی  استان  هر  تفکیک  به  سازوکارها 
موارد را مطرح می کنیم که با بررسی های انجام شده 
و  معلم  دانشجو  ورودی  هزار   18  ،98 مهرماه  برای 

ماده 28 و 3500 سرباز معلم خواهیم داشت.
بر  کرد:  بیان  منابع  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
با  مهرماه  در  گرفته شده  نظر  در  تمهیدات  اساس 
کمبود نیرو مواجه نخواهیم شد و با ظرفیت موجود 

سال تحصیلی جدید را آغاز خواهیم کرد.
مجوز  هزار   55 درخواست  افزود:  ترکمن  الهیار 
ارائه  استخدامی  امور  سازمان  به  استخدامی 
نیازهای  استخدامی،  مجوزهای  در  کرده ایم. 
میان مدت و بلندمدت را هدف قرار می دهند و ما در 
استخدامی  درخواست  میان مدت  اهداف  راستای 

ارسال می کنیم.
کرد:  اضافه  منابع  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
در  انسانی  نیروی  کمبود  دلیل  به  گذشته  سال 
ملزم  را  مدارس  مدیران  و  معاونان  مناطق،  برخی 
مدارس  مدیران  امسال  که  بودیم  کرده  تدریس  به 
برای  فقط  و  شدند  خارج  تدریس  به  الزام  از 
در  امیدواریم  که  گذاشته شده  الزامی  معاونان 
خارج  طرح  این  از  نیز  را  آن ها  بتوانیم  کار  ادامه 
آن ساماندهی  و  مدرسه  اداری  کارهای  به  تا   کنیم 

 بپردازند.
در   12 تبصره  اجرای  تأثیر  درباره  ترکمن  الهیار 
به تعویق نیفتادن حقوق معلم ها گفت: پیشنهاد ما 
در زمان تنظیم الیحه بودجه سال 1398 به دولت و 
مجلس شورای اسالمی این بود که اعتبارات وزارت 
یافته  تخصیص  صد  در  صد  را  پرورش  و  آموزش 
تلقی شود و به مأخذ یک دوازدهم ماهانه به وزارت 

آموزش و پرورش پرداخت کنند.

فعالیت سازمان انتقال  خون در ایام فطر 
گفت:  رضوی  خراسان  خون  انتقال  سازمان  مدیرکل 
در مجموع سه شب قدر از ایام ماه مبارک رمضان سال 
پایگاههای  به  داوطلب   ۵۲۷ و  ۲هــزار  تعداد   جاری 
نفر   ۹۸۱ و  هزار  تعداد  میان  این  از  که  مراجعه  استان 

موفق به اهدای خون گردیدند .
اسالمی  حمیدرضا  امروز"  "صبح  روزنامه  گزارش  به   
آمار  افزود:  قدر  شب های  در  خون گیری  آمار  پیرامون 
استان  در  گذشته  سال  قدر  شب  سه  نسبت  به  امسال 
و تعداد اهداکنندگان خون  تعداد داوطلبان ۱3 درصد 

۸ درصد افزایش داشته است .
مشهد  در  امسال  قدر  شبهای  در  کرد:  تصریح  وی 
مقدس در مجموع تعداد هزار ۶۲۶ داوطلب به پایگاهها 
به  موفق  نفر   ۲3۷ هزار  تعداد  میان  این  از  که  مراجعه 
اهدای خون شده اند، که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته تعداد داوطلبان ۲۲ درصد و تعداد اهداکنندگان 

خون ۱0 درصد رشد داشته است . 
 ، احیا  شب  سه  مجموع  در  کــرد:  اظهار  اسالمی 
با  مقدس  مشهد  در  )ع(  رضا  امام  خون  اهدای  پایگاه 
پایگاه  و  مشهد  خون  اهدای  کل  از  اهداکننده   40۹
خون  اهداکننده   ۲3۵ با  مشهد  از  پس  حیدریه  تربت 
پایگاههای  میان  در  را  خون  اهدای  تعداد  بیشترین   ،

استان داشته اند . 
ضمن  استان  خون  انتقال  عمومی  روابط  ادامه  در   
تشکر از مشارکت ارزنده زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی 
حضرت رضا ) ع ( در کمک به بیماران نیازمند و اهتمام 
به معروف پسندیده اهدای خون ، و پوزش از داوطلبانی 
که به دلیل محدودیتهای موجود ممکن است با مراجعه 
به  پایگاهها در انتظار طوالنی بوده و یا تا کنون موفق به 
اهدای خون نشده اند، دعوت نمود تا در شبهای آتی با 
مراجعه به پایگاهها، با اهدای خون خود این اداره کل 

و  خون  به  نیازمندان  و  بیماران  به  رسانی  خدمت  در  را 
فرآورده های خونی یاری رسانند . 

روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی اعالم کرد 
تا پایان ماه مبارک رمضان کلیه پایگاههای اهدای خون 
مشهد و استان از ساعت ۲۱:۱۵ تا ۱:۱۵ دقیقه بامداد 

آماده پذیرش از داوطلبان اهدای خون میباشند .
  " پایگاههای فعال اهدای خون در ایام عید فطر"

به گزارش روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی 
بمناسبت عید سعید فطر ، پایگاه اهدای خون امام رضا 
) ع ( واقع در میدان شریعتی ) تقی آباد ( ابتدای خیابان 
دانشگاه ، پایگاه امید واقع در طبقه منهای یک مجتمع 
پایگاه میالد  تجاری امید در نبش خیابان شیرازی 3 و 
واقع در ازادشهر بین استقالل ۲ و 4 در صبح عید فطر 

فعال است. 
بنا بر این گزارش پایگاههای فعال اهدای خون در ایام 

عید فطر در نوبت صبح از ساعت ۹ الی ۱3آماده پذیرش 
انتقال  عمومی  روابط  نیز   و  بوده  نوعدوست  نیکوکاران 
خون استان ضمن تبریک پیشاپیش عید سعید فطر به 
کلیه زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت رضا ) ع ( 
و با  اشاره به کاهش اخیر ذخایر خونی استان ، از همه 
تا با حضور در پایگاه ها و  مومنان نیکوکار خواستار شد 
اهتمام  نیازمند  بیماران  یاری  به   ، خون  اهدای  مراکز 

ورزند . 
در این اطالعیه نیاز به همه گروههای خونی اعالم و 
تاکید گردیده در صورتیکه مراجعه داوطلبان در چند روز 
آینده به پایگاهها افزایش نیابد ، پاسخگویی به بیماران 

با چالش مواجه خواهد گردید . 
روابط عمومی انتقال خون استان با بیان اینکه نیاز به 
سالم  افراد  خون  اهدای  با  فقط  و  هست  همیشه  خون 
 ، بود  خواهد  دسترسی  قابل  سال  ایام  همه  در  جامعه 

از همه اقشار جامعه درخواست نمود تا اهدای خون را 
منوط به مناسبتها و ایام خاص ننمایند . 

این روابط عمومی تصریح کرد: با اشاره به اینکه شش 
و همچنین  در مشهد مقدس  اهدای خون  ثابت  پایگاه 
 ، نیشابور   ، سبزوار  شهرستانهای  خون  اهدای  پایگاه 
 ، تربت جام   ، ، خواف  ، قوچان  ، گناباد  تربت حیدریه 
کاشمر و درگز پس از ماه مبارک رمضان برابر برنامه قبل 
از این ماه کماکان فعال میباشند ابراز امیدواری کرد تا 
با توجه به اینکه میزان مصرف فراورده های خونی پس 
از ماه مبارک رمضان با احتمال افزایش همراه است ، با 
اهدای خون  در  نیکوکار  و  افراد سالم  فزاینده  مشارکت 
ارائه  حیاتی  نیاز  این  به  مناسب  رسانی  خدمت  بتوان 
مراکز  مسئوالن  از  اطالعیه  این  در  همچنین   . نمود 
و  جمعیتها   ، مردمی  نهادهای   ، خصوصی   ، اداری 
تا در  گروههای مختلف اجتماعی دعوت گردیده است 

صورتیکه امادگی و امکان استقرار پایگاه سیار را جهت 
با  دارند  خویش  فعالیت  محل  در  گروهی  خون  اهدای 
الزم  هماهنگیهای   3۸۵۱۸۵۵۱ تلفن  شماره  با  تماس 
را برای اعزام پایگاه سیار اهدای خون به محل مورد نظر 

صورت دهند "
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رئیس گروه امور موزه ها و اموال منقول میراث  فرهنگی 
خراسان رضوی:

کشف 3هزار شی تاریخی طی 3سال اخیر در 
استان

سازمان  منقول  اموال  و  موزه ها  امور  گروه  رئیس 
گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  
در  تاریخی  شی  هزار  سه  کشف  از  رضوی  خراسان 

گمرکات استان خبر داد.
امروز  تا  گفت:  خصوص  این  در  پهلوان  محمدرضا 
کشفیاتی که از گمرک به ما تحویل داده شده است 
اثر در موزه  اثر است؛ تحویل و ثبت  حدود سه هزار 
مهم  شرایط  اگر  تا  است  کارشناس   تائید  نیازمند 
تاریخی و باستان شناسی مهیا باشد، اثر وارد مخزن 

موزه و آماده نمایش شود.
خراسان  در  ما  در  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
موزه ها  این  بیشتر  که  داریم  فعال  موزه   81 رضوی 
توسط  الباقی  و  فرهنگی  میراث  سازمان  نظر  زیر 
محیط  قدس،  آستان  مانند  مجموعه ها  دیگر 
و  اوقاف  معلم؛  تربیت  فردوسی،  دانشگاه  زیست، 
شهرستان هایی  در  همچنین  می شود.  اداره  غیره 
تربت  خواف،  جام،  تربت  فریمان،  مانند 
فعال  موزه های  درگز  و  کالت  گناباد،   حیدریه، 

داریم.
داری  موزه  در  استان  دوم  رتبه  به  اشاره  با  پهلوان 
کشور، بیان کرد: در ایران حدود 700 موزه فعال در 
حال کار هستند که از این تعداد 81 موزه متعلق به 

هستند. رضوی  خراسان 
کرد:  اعالم  نیز  تخصصی  موزه های  درباره  وی 
زیرساخت  مردم شناسی  و  باستان شناسی  موزه های 
همه موزه ها هستند اما یکی از اهداف اصلی ما نیز 
شهرستان  در  است.  تخصصی  موزه های  راه اندازی 
در  هستیم.  ابریشم  موزه  ایجاد  دنبال  به  بایگ 
موسیقی  موزه  ساخت  دنبال  به  جام  تربت  منطقه 
بهره  به  به  همزمان  دوتار  جهانی  ثبت  با  که  هستیم 

برسد. برداری 
میراث   منقول  اموال  و  موزه ها  امور  گروه  رئیس 
فرهنگی خراسان رضوی درخصوص برنامه های این 
شهرستان ها  موزه های  برای  داشت:  اظهار  اداره، 
این هستیم  به دنبال  افتتاحیه داریم. امسال  برنامه 
یا  باشند  داشته  موزه  یک  حداقل  شهرستان  هر  که 
ظرفیت  که  سبزوار  یا  نیشابور  مانند  شهرستان هایی 
بازپیرایی  همچنین  کنیم.  تقویت  را  دارند  بیشتری 
برنامه  در  را  استان  موجود  موزه های  به روزرسانی  و 

کار داریم.
شش  ما  رضوی  خراسان  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
مجموعه دار ثبت شده داریم که مالک مجموعه هایی 
فرش  مردم شناسی،  کالسیک،  ماشین های  مانند 

غیره هستند. و  دستباف 

خبرخبر
عضو مجلس خبرگان رهبری:

نباید تنها به برگزاری نماز جماعت اکتفا 
شود

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مساجد هسته 
مقاومت نظامی و فرهنگی بوده و نباید تنها به برگزاری 

نماز جماعت اکتفا شود.
ائمه  جمع  در  فرحانی  عبدالکریم  االسالم  حجت 
تبلیغات  کل  اداره  محل  در  رضوی  خراسان  جماعات 
)ره(  امام  شاگرد  جوانان  کرد:  اظهار  استان  اسالمی 
با استفاده از اسالم انقالبی و ناب، گام اول انقالب را 
را  انقالب  تراز  و مبلغ  انقالب  تراز  برداشتند و مساجد 

شاگردان ایشان ارائه دادند.
و  )ره(  امام  شاگردان  اقدامات  اگر  افزود:  وی 
تالش های آنان نبود انقالب شکل نمی گرفت و اگر مبلغ 
تراز انقالبی در آن زمان نبود انقالب دوامی نداشت. در 
زمان انقالب مساجد محور انقالب بودند و امام )ره( از 
ظرفیت مساجد و روحانیون برای تثبیت انقالب استفاده 
کرد و در جنگ هم روحانیون و خود مقام معظم رهبری 

در صف اول جهاد بودند.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: امروز اگر 
می خواهیم گام دوم انقالب نتیجه بخش شود باید مبلغ 
تراز انقالب داشته باشیم تا مانند دوران اول انقالب به 
تبیین منظومه فکری رهبر انقالب بپردازند و آن را برای 
را برای همگان  بیان و مبانی معرفتی رهبری  همگان 
مقاومت  هسته  مساجد  کرد:  تاکید  کند.وی  تشریح 
نظامی و فرهنگی است و امام جماعت نباید فقط پیش 
نماز باشد بلکه باید در کنار اقامه نماز به اقامه عدل و 
تبیین خطوط اسالم بپردازد و جوان انقالبی تربیت کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: تمدن سازی 
و جامعه سازی با توجه به فرموده رهبر معظم انقالب باید 
با محوریت مساجد و رهبری ائمه جماعات انجام و باید 
در کنار انجام امور دینی روشنگری سیاسی در مساجد 
از  بارها  نیز انجام شود.وی افزود: رهبر معظم انقالب 
در  روشنفکری  ارتجاع  و  بیمارگونه  روشنفکری  نفوذ 
جامعه هشدار دادند که اگر این با این روشنفکری مبارزه 
نشود دچار ولنگاری فرهنگی خواهیم شد و انقالب از 

دست خواهد رفت.
فرحانی گفت: با فعال شدن مساجد و بوسیله مبلغ 
تراز انقالب باید با این روشنفکری بیمارگونه مبارزه شود، 
روشنفکری  حالت  به  بازگشت  روشنفکران  این  تالش 
قبل از انقالب است و مبلغ تزار انقالبی همچون شهید 
افراد  اینگونه  با  مبارزه  به  انقالب  ابتدای  از  مطهری 
پرداخته است و امروز هم مبلغ ما باید مطهری وار عمل 

کند.
وی خاطر نشان کرد: مساجد ما باید مبلغ اسالم ناب 
در مقابل اسالم آمریکایی باشند و مبلغین نیز با شناخت 
با اسالم  به مبارزه  انقالب  منظومه فکری رهبر معظم 

آمریکایی بپردازند.

آستان  انتشارات  مدیرعامل 
نشست  گــفــت:  رضـــوی  ــدس  ق
»عصرانه داستان نویسان رضوی« به 

سال سوم برگزاری خود رسیده است.
حسین سعیدی اظهار داشت: نشست »عصرانه داستان 
نشست های  سلسله  ثابت  عنوان  ذیل  در  رضوی«  نویسان 
به   ۹۶ سال  دیماه  از  کلمات«  پناه  »در  ترویجی  تبلیغی 
از  تشکری  سعید  دبیری  با  سه شنبه  هر  مستمر  صورت 
و  داستانی  ادبیات  و مدرس  آشنای کشور  نام  نویسندگان 
دراماتیک کار خود را در فروشگاه مرکزی کتاب و محصوالت 
و پیشکسوتان  با حضور جوانان  به نشر در مشهد  فرهنگی 

عرصه داستان نویسی آغاز کرد.
سعیدی افزود: شصت و یکمین نشست »عصرانه داستان 
نویسان رضوی« در سومین سال متوالی نیز با حضور سعید 

 ۲۱ مشهدی،  برجسته  نویسندگان  از  جمعی  و  تشکری 
خرداد، ساعت ۱۷ در فروشگاه مرکزی کتاب و محصوالت 
مقابل  خمینی)ره(،  امام  خیابان  در  واقع  به نشر  فرهنگی 

باغ ملی برگزار می شود.
با  داستان هایی  ادبی  نشست  این  در  داد:  ادامــه  وی 
موضوع امام رضا)ع(، زائر و زیارت خوانش، نقد و بررسی 
می شود و از چهره های ملی داستان نویسی کشور نیز تقدیر 

می شود.
سه شنبه،  هر  جاری  سال  در  نشست ها  این  گفت:  وی 
ساعت ۱۷ در فروشگاه مرکزی کتاب و محصوالت فرهنگی 
و  می شود  برگزار  رضوی(  قدس  آستان  )انتشارات  به نشر 
آزاد  ورود عالقه مندان به داستان نویسی در این نشست ها 

است.

انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
چهارباغ  گردشگری  توسعه 
خراسان از درگذشت آخرین میراث دار 
آواهای مقامی روستای »مسک درمیان« خراسان جنوبی 

در سکوت خبری خبر داد.
اسدزاده«  »زبیده  این که  بیان  با  نوری  سلیمان  رضا 
آیین »زرده به در«  با  آواهای مقامی و کهن مرتبط  حافظ 
در  خرداد  چهارم  سالگی،  سن 75  در  کهنسالی  علت  به 
روستای محل زندگی خود درگذشت، افزود: جایگاه و نقش  
این بانوی هنرمند، به این دلیل اهمیت داشت که  آیین 
»زرده به در« سنتی کهن است که در همه ی  کشور  فقط در 
روستای  مسک شهرستان درمیان  برگزار می شد و مرحومه 
آواهای مقامی  بود که همه ی  تنها فردی  زبیده اسدزاده، 

و رسوم مرتبط با این آیین را به صورت کهن اجرا می کرد.

در«   به  »زرده  آیین  ملی  ثبت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
در فهرست آثار ملی ایران به شماره شماره 1628 در سال 
استفاده  با  ملی  اثر  این  پرونده  خوشبختانه  گفت:   97
با وجود  و  بانو زبیده  اسدزاده تکمیل شده  از محفوظات 
درگذشت او می توان شاهد ادامه راه این بانوی هنرمند در 
اجرای این سنت کهن در خراسان جنوبی بود، اما متاسفانه 
با تکمیل پرونده ی ثبت ملی این آئین ملی، وی نیز فراموش 

شد.
مسئوالن  از  گالیه  با  ایران شناسی  دانش اموخته  این 
از  کوتاه  خبری  انتشار  به  که  جنوبی  خراسان  فرهنگی 
اظهار  کردند،  بسنده  مجازی  فضای  در  او  درگذشت 
می کند: متاسفانه هر روز شاهد درگذشت تعداد بیشتری 
از هنرمندان بومی ایران و وارثان سنت های نیاکان مان در 

سکوت خبری و بی توجه الزم مسئوالن هستیم. 

در جلسه سفیر اوکراین در ایران 
با مدیر کل میراث فرهنگی خراسان 
پروازهای  برقراری  امکان  رضوی 
مستقیم بین کیف با مشهد، برپایی هفته های فرهنگی ایران 
برگزاری هفته های فرهنگی  اکراین،  و خراسان رضوی در 
اوکراین در مشهد، همچنین تبادل اشیای موزه ای و تندیس 
مفاخر دو کشور در موزه بزرگ خراسان و موزه های اکراین 

بحث و تبادل نظرشد.
ابوالفضل مکرمی فر درباره این جلسه که در موزه بزرگ 
خراسان برگزار شد، اظهار کرد: مقرر شد در مورد سفر اتباع 
کشور  این  مسلمانان  ویژه  به  رضوی  خراسان  به  اوکراینی 

اقدامات و تمهیدات الزم اندیشیده شود.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
خراسان رضوی ادامه داد: همچنین مقررشد ارتباط الزم با 

جامعه دو میلیونی مسلمان منطقه کریمه اوکراین با مراکز 
اسالمی در استان هماهنگی الزم صورت پذیرد.

وی اظهارکرد: درمورد ویزای اتباع خراسانی برای سفر به 
اوکراین نیز تسهیالت الزم از سوی سفارت اوکراین در ایران 

فراهم خواهد شد.
به  گرفته،  صورت  توافق  براساس  گفت:  مکرمی فر 
زودی هیاتی متشکل از نمایندگان دفاتر خدمات مسافرتی 
میراث  جاذبه های  معرفی  جهت  اوکراینی  خبرنگاران  و 
آن  رسانه های  در  رضوی  خراسان  گردشگری  و  فرهنگی 

کشور رهسپار مشهد خواهند شد.
جذب  سیاست  گذشته  سال  طی  رضوی  خراسان 
گردشگر از کشورهای هدف مسلمان را در پیش گرفته و با 
کشورهایی از جمله ترکیه، پاکستان و تاتارستان به تفاهمات 

خوبی رسیده است.

اجرای برنامه های فرهنگی خراسان رضوی در اوکرايندرگذشت ميراث دار آواهای مقامی خراسان در سكوت خبری»عصرانه داستان نويسان رضوی« 3 ساله شد

شورای  توس  عمران  و  توسعه  کمیسیون  رئیس 
شهر مشهد گفت: مشکل توسعه و عمران توس مالی 
است  مصوب  راهبردی  های  طرح  نبود  بلکه  نیست 
بر همین اساس طرح راهبردی توسعه و عمران توس 
نیز  اکنون  و  تصویب   5 ماده  کمیسون  در  و  تدوین 

برای تایید به تهران ارسال شده است.
سالن  در  خبری  نشست  در  ریاضی  مسعود 
هویت  اینکه  بیان  با  مشهد  شهر  شورای   2 جلسات 
مغفول مانده مشهد باید احیا و به مردم بازشناسانده 
شود، به عبارت نقش بسته بر روی پیراهن خود اشاره 
ثبت  »تا  عبارت  با  لباس  این  انتخاب  گفت:  و  کرد 
ما  نگاه  تاکنون  و  بوده  تعمدی   »... توس  جهانی 
به سوی این ظرفیت و گنج گرانبها جلب نشده است.
شورای  توس  عمران  و  توسعه  کمیسیون  رئیس 
دیدنی  مکان های  شد:  متذکر  مشهد  شهر  اسالمی 
صورتی که  در  شدند،  جهانی  ثبت  ایران  در  بسیاری 
این  که  حالی  در  نیفتاده  توس  برای  اتفاق  این 
نگاه  و  بوده  ایران و مشهد  موضوع حق مسلم مردم 
و  مجلس  نمایندگان  جمله  از  استانی  مسؤوالن 

استاندار را می طلبد.
بیان  خصوص،  این  در  امیدواری  اظهار  با  وی 
کرد: استاندار به این موضوع عالقه مند بوده و جای 
خوشحالی است که میراث فرهنگی نیز به  این عرصه 

ورود پیدا کرده تا مقدمات کار فراهم شود.
ریاضی با بیان اینکه توس برای احیا شدن نیاز به 
و فرهنگی  دو حیطه کار عمده در دو حوزه عمرانی 
عمرانی  حوزه  در  مشکالت  از  یکی  افزود:  دارد، 
این است که توس فاقد طرح های جامع و تفصیلی 
شهری بوده و از سال 92 که به مشهد تعلق گرفته در 

هر اقدام با چالش و مشکل مواجه شده است.
شورای  توس  عمران  و  توسعه  کمیسیون  رئیس 
با  منظور  به همین  کرد:  تأکید  مشهد  شهر  اسالمی 
وجود دستور خاص رهبری در 23 سال قبل، تاکنون 
کار جدی صورت نگرفته که با تشکیل این کمیسیون 
کل  اداره  در  توس  راهبردی  طرح  پنجم  شورای  در 
راه و شهرسازی به دست مشاور سپرده شد، جلسات 

متعددی بدین منظور برگزار شد.
ریاضی با اشاره به اینکه وجود طرح تفصیلی نیز 
نباید نادیده گرفته شود که شهرداری برای تهیه آن 
پیش گام شده، متذکر شد: یکی از قفل های اساسی 
طرح راهبردی بود که باید گشوده شود و اگرچه که 

به ُکندی، اما پیش رفته است.
شورای  توس  عمران  و  توسعه  کمیسیون  رئیس 
با اشاره به بازسازی و بهسازی  اسالمی شهر مشهد 
بهره برداری  به منظور  برج  چهار  اربابی  عمارت 

در  پروژه ها  دست  این  از  گفت:  عموم،  بازدید  و 
خراسان  فرهنگی  میراث  گرفته،  قرار  دستورکار 
رضوی به عنوان یکی از متولیان نیز همکاری خوبی 
به انجام  را  خوبی  تحرکات  و  داشته  راستا  این  در 

رسانیده است.
تابران  بازسازی  و  مرمت  عملیات  به آغاز  وی 
خراسان  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  توسط  توس 
رضوی اشاره کرد و افزود: اقدامات فرهنگی در توس 
امروز  که  خدماتی  از  برخی  است،  بخش  دو  شامل 
از  برخی  و  به همین  امروز  مربوط  باید صورت گیرد، 
نصب  مانند  است،  ماندگار  و  بوده  آینده  برای  آن ها 

الما ن ها.
مناسبت ها  برای  اقداماتی  اینکه  بیان  با  ریاضی 
و رویدادها تعریف شده، یادآور شد: احساس ما این 
است که اگر این موارد انجام شود، توس جانی دوباره 

می یابد.
    بزرگ ترین پروژه مطالعاتی شهرداری با نام پردیس 

توس نیز در حال انجام است
شورای  توس  عمران  و  توسعه  کمیسیون  رئیس 
از  یکی  جلوخان  کرد:  اضافه  مشهد  شهر  اسالمی 
مدیریت  بین  سخت  دیوار  که  بود  اقداماتی  اولین 
اقدامی  و  ریخت  فرو  را  فرهنگی  میراث  و  شهری 
موفق بود، یک باغ هفت هکتاری که در 26 آبان 97 
کلنگ زنی شد و بخشی از آن در 25 اردیبهشت 98 

افتتاح شد.

وی تشریح کرد: در همین راستا بزرگ ترین پروژه 
مطالعاتی شهرداری با نام پردیس توس نیز در حال 
تا  کشف رود  رودخانه  فاصل  حد  که  است  انجام 

جلوخان را در بر گرفته و 30 هکتار مساحت دارد.
کرد  اشاره  کشف رود  در  رودباره  پروژه  به  ریاضی 
نازیبایی فضای پل  به منظور رفع  پروژه  این  و گفت: 
پارک خطی  به همین منظور یک  کشف رود است که 
با رعایت حریم های سازمان آب ایجاد می شود تا این 

وضعیت نابسامان بهبود یابد.
شورای  توس  عمران  و  توسعه  کمیسیون  رئیس 
گام  نخستین  کرد:  اظهار  مشهد  شهر  اسالمی 
بلوار شاهنامه است،  از  برای زنده کردن توس، عبور 
نصب  مکان  و  شده  نصب  مجسمه  دو  مسیر  این  در 
المان های دیگر به صورت فیگوراتیو دارای مضامین و 
داستان های شاهنامه به منظور آشنایی بیشتر مردم، 

در جلوخان جانمایی شده است.
وی تأکید کرد: سه راه شاهنامه باید به یک ورودی 
پالزهای شهری  ایجاد  برای  که  تبدیل شود  آبرومند 
در این منطقه با شهرداری رایزنی شده، اعتبار مورد 
نیاز برای اجرای پروژه ره باغ نیز در نظر گرفته شده 

است.
فرهنگی  اقدامات  درخصوص  ریاضی 
در  توس  جهانی  ثبت  برای  کرد:  بیان  صورت  گرفته 
حال پیگیری هستیم، شهرداری هم در حال پیگیری 
است،  مدارس  در  شاهنامه  ساعت  اختصاص  برای 

شهر خالق ادبیات برای برندسازی مشهد نیز صورت 
می گیرد و مذاکرات آن با یونسکو انجام می شود.

   برای توس مدیر پروژه انتخاب شده است
شورای  توس  عمران  و  توسعه  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر مشهد با اشاره به اینکه طراح دو المان 
هفت خوان  میدان  و  شاهنامه  سه راه  در  شده  نصب  
شرکت  تشکیل  برای  کرد:  اظهار  هستند،  ایرانی 
و  شده  شهرداری  با  زیادی  مکاتبات  توس  توسعه 
بررسی  دست  در  کشور  وزارت  در  موضوع  اکنون 
پروژه  مدیر  توس  برای  شرکت  این  خأل  در  بوده، 

انتخاب شده است.
توس  مطالعاتی  پروژه های  برای  شد:  یادآور  وی 
پیش بینی  اعتبار  تومان  میلیارد   3 از  بیش  تاکنون 
تومانی  میلیارد   16 اعتبار  نیز  جلوخان  برای  شده، 
در  فرهنگی  و  عمرانی  پروژه های  و  شده  پیش بینی 
بودجه امسال 18 میلیارد تومان را به خود اختصاص 
به  نیاز  گیرد،  شتاب  قطار  این  حرکت  اگر  که  داده 

اعتبار بیشتری است.
بسیاری  آرامگاه  قرارداشتن  به  اشاره  با  ریاضی 
یکی  کرد:  بیان  سفالقان،  قبرستان  در  مفاخر  از 
قبرستان  این  در  مفاخر  موزه  ساخت  اقدامات  از 
است که المان هایی در رابطه با این مفاخر در موزه 
هارونیه  در  باقیمانده  آثار  شود،  گذاشته  به نمایش 
تا از آن ها نگهداری  نیز به این موزه منتقل می شود 

شود.

رییس کمیسیون ویژه توسعه و عمران توس شورای شهر مشهد: 

مصوبات توس در راه طهران

   انتشار 4 کتاب جدید از سری کتاب های »هری پاتر« 
این  اولین جلد  انتشار  از  از گذشت 20 سال  پاتر« پس  از سری داستان های » هری  چهار کتاب جدید 

مجموعه، ماه آینده منتشر می شوند.

    سریال شبکه سه هفته دیگر تغییر می کند
سریال »گیله وا« به کارگردانی اردالن عاشوری از شنبه )18 خرداد ماه( روی آنتن شبکه سه سیما می رود.

    نمایش »مغزهای کوچک زنگ زده« در جشنواره ی رومانی

هجدهمین  محدویت"  "بدون  بخش  در  سیدی  هومن  کارگردانی  به  زنگ زده«  کوچک  »مغزهای  فیلم 
جشنواره فیلم ترانسیلوانیا در کشور رومانی به روی پرده می رود.

    صدابرداری آلبوم »محمد رسوا اهلل )ص(« به چهار زبان آغاز شد
صدابرداری آلبوم موسیقی »محمد رسول الله« )ص( با خوانندگی و آهنگسازی »پیام عزیزی« و تنظیم 

»فردین الهورپور« به چهار زبان فارسی، ُکردی، عربی و ترکی آغاز شد.

    واکنش مهناز افشار به شایعاتی درباره فرارش از ایران
فرار کرده است؟  ایران  از  افشار  مهناز  آیا  که  این مضحک تر  از  نوشت: سوال  توییترش  در  افشار  مهناز 

خیر، مهناز افشار به خانه ی خود بازخواهد گشت.

    پاسخ پخش کنندۀ سریال رقص روی شیشه به شکایت بهرام رادان
این شرکت  رادان اعالم نمود،  بهرام  روابط عمومی شرکت تصویر دنیای هنر در خصوص طرح شکایت 
است،  نموده  ارائه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  محترم  وزارت  به  گذشته  سال  که  شفاف  قراردادی  اساس  بر 
صرفًا پخش کنندۀ سریال رقص روی شیشه بوده و هیچ گونه قراردادی با جناب آقای بهرام رادان نداشته و 
اختالفات مالی فی ما بین عوامل و دست اندرکاران تولید این سریال با سرمایه گذاران و تهیه کنندگان محترم 

پروژه نیز ارتباطی به این شرکت ندارد.

    تأخیر دو ساله در اهدای جایزه »موسیقی فجر«
یکی از ناشران فعال حوزه موسیقی که در سی و سومین جشنواره موسیقی فجر موفق به دریافت جایزه 
باربد در بخش ناشر برتر شده بود، از عدم همکاری انجمن موسیقی ایران در تحویل جایزه نقدی اش خبر داد.

اخبارکوتاه نمای نزدیک
برگزاری مراسم افطار در خیابان سید رضا

نگارخانه
عکس :علیرضا معصومی
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رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی 
درآمدهای  با  متناسب  شهرداری   گفت:  مشهد  شهر 
بر  و  پروژه های عمرانی هزینه می کند  در  محقق شده 
این اساس در سال 98 بودجه عمرانی 96 درصد رشد 

داشت.
در   ، مهدی نیا  محمدهادی  امروز  صبح  گزارش  به 
خصوص توجه مدیریت شهری به انسان محور شدن شهر 
و نشانه های تغییر رویکرد شهرداری در این خصوص با 
تغییر شهردار، اظهار کرد: قبول دارم که ادبیات گفتاری 
تا  است  توسعه ای  آوانگارد  ادبیات  بیش تر  کالئی  آقای 
ادبیات شهرسازی انسان گرا، اما به صرف تفاوت ادبیات 
آقای تقی زاده خامسی و آقای کالئی نمی توانیم عملکرد 

شهرداری را قضاوت کنیم.
  اقدامات پر رنگ کالئی برای شهرسازی انسان گرا 

ادامه داد: معتقدم حتی در همین مدت کوتاه  وی 
شهرداری آقای کالئی نیز اقدامات مناسبی برای پررنگ 

کردن شهرسازی انسان گرا برداشته شده است.
مهدی نیا با اشاره به تغییر وضعیت مالی شهرداری در 
دو سال گذشته و تأثیر آن بر اجرای پروژه های شهری، 
تصریح کرد: باید توجه داشت که در سال اول که آقای 
انتخاب  مشهد  شهردار  عنوان  به  خامسی  تقی زاده 
شدند، شهرداری 7هزار میلیارد تومان بدهی و تنها 25 
میلیارد تومان موجودی نقد در حساب داشت. در واقع 
آقای تقی زاده در شرایط قبض، شهرداری را پیش بردند.
وی با بیان این که در سال 97 امکان تهاتر بدهی ها با 
دستگاه های دولتی و رونق بازار مسکن درآمد شهرداری 
را باال برد و مشکالت مالی را کم کرد، خاطرنشان کرد: با 
این وجود طبیعی است شهرداری  متناسب با درآمدهای 
محقق شده در پروژه های عمرانی هزینه کنند و بر این 
اساس در سال 98 بودجه عمرانی 96 درصد رشد داشت 
که  برداشتیم  عمرانی  پروژه های  اجرای  برای  خیزی  و 
تعدادی از آن ها باید در سال های گذشته اجرا می شد. 
به  بدین منظور طبیعی است که شهردار بیش تر راجع 

پروژه های عمرانی صحبت کند.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی 
آقای کالیی شخصیتًا مدیری  البته  افزود:  شهر مشهد 
با وجود این که سابق  اما آقای تقی زاده  توسعه  گراست، 
موضع  آن  از  داد  نشان  عمل  در  داشته  توسعه گرایی 
تا  باشد  فرهنگ گرا  مدیر  می دهد  ترجیح  و  گذشته 

توسعه گرا.
  توسعه پیاده مداری با الگوی خیابان کامل 

وی با اشاره به تجربه خود از انسان محوری شهرها در 
کشورهای اروپایی و عملکرد مدیریت شهری مشهد در 
این خصوص، گفت: یکی از دغدغه هایی که من همیشه 
داشتم که به تجربه زندگی در اروپا بر می گردد، موضوع 
عنوان  تحت  مفهومی  است.  بوده  پیاده مداری  توسعه 
»خیابان کامل« وجود دارد که در آن برای انسان و انواع 

وسایل نقلیه مسیر ویژه ای وجود داشته باشد.
مهدی نیا ادامه داد: به منظور افزایش انسان محوری 
در معابر و رسیدن به مفهوم خیابان کامل در معابر شهری 
مشهد، بنا شده است که در پروژه های پیاده رو سازی و 
احداث مسیر دوچرخه به صورت مشترک انجام شود و 
هرجایی که پیاده رو سازی می کنیم مسیر ویژه دوچرخه 
خیابان،  آن  همیشه  برای  یک بار  که  کنیم  ایجاد  هم 
در  دیگر  مسئله  کرد:  بیان  وی  شود.  کامل  خیابان 
موضوع دوچرخه این است که اگر مسیر دوچرخه بریده 
بریده باشد، دیگر کاربرد ندارد و همان مقدار هم به درد 
پیاده رو  پروژه های  تعریف  در  همین  برای  نمی خورد. 
سازی و ایجاد مسیر ویژه دوچرخه، اولویت تکمیل بریده 
کمک  نوعی  به  این  و  شده  ایجاد  که  است  بریده هایی 
مسیر  ایجاد  مبنای  بر  سازی های  پیاده رو  که  می کند 
ویژه دوچرخه باشد.رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی 
شورای اسالمی شهر مشهد در خصوص پیاده مداری و 
ایجاد خیابان هایی که اولویت حرکت با افراد پیاده باشد، 
میالدی  و70   60 دهه  در  المان  کشور  در  کرد:  بیان 
اولویت بندی در شهرسازی ها به موضوع پیاده مداری و 
شهرسازی انسان گرا تغییر پیدا کرد. بر این اساس اولین 
کاری که کردند در مرکزی شهرهایشان که تقریبًا مشابه 

مرکز شهرماست پیاده مدار کردند. برای نمونه در برخی 
مسیرها از 8 شب تا 10 صبح خودرو می تواند ورود پیدا 
وارد  نمی تواند  خودرو  شب   8 تا  صبح   10 از  اما  کند، 
شود، در برخی مکان ها کالً ورود خودرو ممنوع است و 
در برخی مسیرها فقط بعدازظهرها ورود خودرو محدود 

است.
  پیاده راه شدن ۱0 خیابان در دستور کار

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی 
پیاده راه  ایجاد  دنبال  »به  که  این  بیان  با  مشهد  شهر 
هستیم«، تصریح کرد: بر این اساس 10 خیابان شامل 
خیابان های ایثار طالب، خیابان راهنمایی، حد فاصل 
نظر  در  کار  این  برای  را  احمد  آل  جالل  اول  تا  امامت 
کار یک مسئله  این  توجه داشت که  باید  اما  گرفته ایم. 

اجتماعی فرهنگی است.
و  امالک  دارای  مردم  مخالفت  به  اشاره  با  وی 
معابر،  این  شدن  پیاده راه  با  محالت  این  در  مستغالت 
خاطرنشان کرد: به نظر من مخالف آن ها دو دلیل دارد، 
اول اینکه شهرداری برای ترغیب  آن ها چیزی پیشنهاد 
نمی دهد و دوم این که ما تجربه شکست  خورده پیاده راه 
کرد:  بیان  داریم.مهدی نیا  نیز  را  جنت  خیابان  شدن 
شویم  موضوع  این  وارد  احتیاط  با  باید  اساس  این  بر 
گفته های  به  که  هستند  کسانی  معموالً  کسبه  چراکه 
گروه های مرجع خود اعتماد دارند و سرمایه اجتماعی 
نیز در این زمینه بسیار پایین است. سرمایه اجتماعی در 
شهرداری وجود ندارد و مجموعه این عوامل کار را سخت 
مانند  رویدادهایی  وجود  این  با  افزود:  است.وی  کرده 
خیابان غذا باعث باب شدن فضای اجتماعی می شود 
که رفته رفته بتوانیم بخشی از مکان رویداد ها را  در شهر 
تعریف کنیم. در تعریف این رویدادها باید به فضای شهر 

نیز توجه شود چراکه بافت مذهبی مشهد اجازه ایجاد 
برخی رویدادها را نمی دهد. با این وجود اگر رویداد هایی 
در عرصه های پیاده راه تعریف نشود نباید انتظار داشته 
باشیم که این مسیرها پاخور پیدا کند. و این اقدامات در 

در این فضای فرهنگی باید انجام شود.
  دلیل پیاده راه کردن فقط ترافیکی نیست 

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی 
مسیرها  کردن  »پیاده راه  اینکه  بر  تأکید  با  مشهد  شهر 
موضوع  در  گفت:  نیست«،  ترافیکی  مسئله  صرفًا 
بر  است.  پررنگ  بسیار  اجتماعی  حوزه  پیاده مداری 
و  عمران  کمیسیون  سه  میان  کمیته ای  اساس  این 
شهرسازی، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون 
حمل ونقل و ترافیک تشکیل داده ایم. در این قرار شد در 
آیینی در خیابان هایی که  ابتدای سال 98 رویدادهای 
برای  فضا  تا  کنیم  برگزار  است  پیاده مداری  هدف  بعدًا 
پیاده مداری محیا شود.وی با اشاره به اقدامات مالیمی 
از  معابر  پیاده راه سازی  قبول  برای  را  فضا  که می تواند 
سوی شهروندان آماده کند، اظهار کرد: این گونه است 
کرد  فراهم  معابر  پیاده سازی  برای  را  فضا  می شود  که 
این  با  و  کرد  فیزیکی  برخورد  مردم  با  نمی توان  وگرنه 
باید  و  نیست  امکان پذیر  سلبی  برخورد  کنونی  اوضاع 

اقناعی به جلو رفت.
وی همچنین با اشاره به اینکه »کلیت حرف سمن ها 
اگر  اما  کرد:  تصریح  است«،  قبول  مورد  زمینه  این  در 
این  به  کار  که  می بینند  بیایند  اجرا  حوزه  به  هم  آن ها 
راحتی ها نیست، اما آن ها هم نباید از کار دست بکشند و 

باید مطالبه های خود را انجام دهند.
   پرهیز از پوپولیسم شیک

دانشگاه  شهرسازی  و  معماری  دانشکده  رئیس 
واقعیت  انتظار  این وجود  با  افزود:  آزاد اسالمی مشهد 
این است که این که من به عنوان رئیس کمیسیون کار 
روشن فکری انجام دهم و حرف هایی که در دانشگاه هم 
می زنم در این جا هم بیان کنم، نوعی پوپولیسیم است 
و  رئالیسم  کمیسیون  رئیس  مقام  در  کردم  سعی  من  و 
واقع گرا باشم. وی اضافه کرد: از این که وارد پوپولیسم 
شیک شوم ابای بسیاری دارم، مانند این که شما بیاید 
تعدادی سمن را به دور خودتان بیاندازید و در پایان هم 
هیچ اقدام عملی انجام ندهید. من به دنبال این نیستم، 
که  شود  انجام  عملی  کار  که  هستم  آن  دنبال  به  بلکه 
امروز  دیدید.  خیابان ها  به  اصناف  ورود  در  را  آن  نمونه 
دیگر کسی نمی تواند این فضا را برگرداند و این موضوع 
جا افتاد و جز مطالعات مردم هم شده که  این برای من 

کافی است.

خبر
 مدیرکل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده صد 

شهرداری خبر داد:
اجرای سامانه پايش تخلفات ساختمانی در 

مشهد

مدیرکل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده 
صد شهرداری مشهد گفت: به منظور برخورد قاطع و 
تخلفات  پایش  سامانه  ساختمانی،  تخلفات  با  سریع 
ساختمانی در کل مناطق شهر مشهد اجرایی شده و در 
گردش کار جدید با دادسرای ناحیه 7 عمومی و انقالب 

مشهد همکاری آغاز شده است.
اینکه  بیان  با  ایاز  مسعود  امروز  صبح  گزارش  به 
حوزه  در  مرتبط  قضایی  احکام  ارائه  به  دادسرا  این 
تخلفات شهرسازی می پردازد، افزود: این احکام شامل 
دستورهای قضایی الزم برای صدور حکم ورود به منزل، 
دستورپلمب، دستور رفع پلمب، ارجاع فک پلمب و سایر 

موارد مشابه در خصوص تخلفات ساختمانی است.
وی با بیان اینکه از بهمن ماه 97 این سامانه درکل 
در  دقت  و  سرعت  گفت:  شود،  می  اجرا  مشهد  شهر 
اجرای روند کار، بررسی آنالین و صدور حکم پلمب و 
ثبت وضعیت ملک از جمله نقاط قوت استفاده از این 

سامانه است.
کرد:  اظهار  سامانه  این  در  کار  فرآیند  درباره  وی 
دستگاه  به  آنالین  صورت  به  حکم  صدور  درخواست 
خط  بر  صورت  به  قاضی  و  شود  می  ارسال  قضایی 

پاسخگویی می کند. 
وی با اشاره به اینکه ویژگی دیگر این سامانه آن است 
که صدور حکم منوط به ساعات اداری نمی شود، افزود: 
با الکترونیکی شدن فرآیند کار، صدور رای در ساعات 

غیراداری و ایام تعطیل نیز میسر است.
کمیسیون  و  سازها  و  ساخت  بر  نظارت  مدیرکل 
با اشاره به ثبت و ارسال و  ماده صد شهرداری مشهد 
اعتبارسنجی حکم، گفت: برای این منظور مراحل کار 
به صورت متوالی و گام به گام در سامانه تعریف شده 
است. ضمن اینکه با الکترونیکی شدن فرآیند کار، زمینه 

برای حذف مکاتبات اداری فراهم می شود.
ایاز با بیان اینکه مستندسازی دقیق از دیگر مزایای 
در  کرد:  خاطرنشان  است،  سامانه  این  بکارگیری 
صورت صدور درخواست از سوی کارکنان مهندسی و 
نظارت بر ساخت و سازها، عکس های گرفته شده به 
به دقت  وقایع  و  بایگانی می شود  الکترونیکی  صورت 
و  مجدد  دسترسی  امکان  کار  این  با  می شود.  ثبت 

برداشت های چندباره از این اطالعات وجود دارد.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهرمشهد مطرح کرد:   

افزایش 96 درصدی بودجه عمرانی 98 
مهدی نیا: سال 96 شهرداری 7هزار میلیارد تومان بدهی و تنها 2۵ میلیارد تومان موجودی نقد در حساب داشت

 رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی شورای شهر مشهد 
مطرح کرد:

انحراف تخصیص 50 هکتار زمین برای 
ساماندهی حاشیه شهر

رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای 
اسالمی شهر مشهد گفت: تخصیص 50 هکتار از اراضی 
ذکریا برای حاشیه شهر مشهد از مسیر خود منحرف شده 
است.به گزارش صبح امروز رمضانعلی فیضی با اشاره به 
برگزاری نشست مشترک مدیرعامل سازمان بازآفرینی با 
جمعی از اعضای شورای شهر مشهد و مدیران شهری و 
استانی اظهارکرد: یکی از موضوعاتی که در این نشست 
مطرح شد تعیین تکلیف همین اراضی بود که در دولت 
نهم به عنوان پشتیبان برای کمک به بهبود وضعیت حاشیه 
شهر تخصیص یافت و با این حال هم اینک از مسیر خود 
منحرف شده است.وی با بیان این که بازآفرینی در محالت 
هدف 3 ضلع دارد که باید به آن توجه شود، متذکرشد: 
دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و 
همچنین مردم در زمره این 3 ضلع به شمار می آیند که می 
توانند نقش آفرینی بسیار خوبی برای این امر داشته باشند.

وی با بیان این که مالکیت خصوصی در مناطق حاشیه ای 
مشهد بسیار کم است، خاطرنشان کرد: بیشتر زمین های 
این منطقه مربوط با اراضی آستان قدس رضوی و اداره 
کل اوقاف و امور خیریه است و در همین راستا برای انجان 

اقدام مشترک این جلسه برگزار شد.

ورود سومین تور قطار گردشگری به نیشابور

سومین تور قطار گردشگری به ظرفیت 110 نفر گردشگر از 
مبدا مشهد مقدس وارد نیشابور شد.  به گزارش صبح امروز 
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
نیشابور با اعالم این مطلب افزود: این تور ویژه گردشگری 
که به همت آژانس فردوسی سیر ، از مبدا مشهد مقدس 
ساماندهی شده بود، در مدت حضور در نیشابور از جاذبه 
های تاریخی سایت موزه شادیاخ، آرامگاه عطار ، کمال 
الملک، خیام، مسجدچوبی بازدید کرد. محمداسماعیل 
اعتمادی افزود: از ابتدای سال جاری، این سومین تور 
گردشگری است که با قطار ویژه وارد نیشابور می شوند.

وی با اشاره به زیرساخت های گردشگری این شهرستان 
اظهار کرد: نیشابور دارای 5 واحد اقامتی شامل یک هتل 
چهارستاره، یک هتل آپارتمان، یک هتل یک ستاره و دو 
میهمانپذیر است، همچنین در حال حاضر 4 اقامتگاه 
بومگردی در این شهر  احداث  شده و تعداد 7 اقامتگاه 

بومگردی دیگر نیز در دست احداث است.

اخبار

گردشگری  معاونت  سرپرست 
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی 
پذیرایی  برای  اقامتی استان  آمادگی ۱۶۲۲ واحد  به  با اشاره 
از مسافران گفت: این استان همزمان با تعطیالت عید سعید 
فطر و با آغاز موج اول سفرهای تابستانی برای میزبانی زائران 
وگردشگران آمادگی کامل دارد.به گزارش روابط عمومی اداره 
کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی 
یوسف بیدخوری به فرصت فراهم شده برای واحدهای اقامتی 
درماه مبارک رمضان جهت بهسازی، تعمیر و تجهیز واحدها اشاره 
کرد و افزود: نظارت و کنترل گشت های مشترک حداقل یکبار 
بازدید در ماه از همه تاسیسات گردشگری انجام  می دهند که 
براین اساس خدمات ارائه شده از سوی واحدهای اقامتی استان 
در سطح مطلوب ارزیابی می شود.بیدخوری گفت: با عنایت به 

فراهم شدن  امکانات وتدارکات مناسب در زمینه اقامت  زائران و 
مسافران هیچ کمبودی وجود ندارد.  وی با اشاره به حضورتعداد 
زیادی اززائــران و گردشگران به استان در تعطیالت عید فطر  
اظهارکرد: برابر بررسی های میدانی رزرو واحدهای اقامتی استان 
آغاز شده و پیش بینی می شود درصد اشغال واحدهای اقامتی 
در این ایام  به باالی ۹0درصد برسد.بیدخوری تعداد واحدهای 
اقامتی استان را بیش از ۱۶۲۲ واحد اعالم کرد وگفت: با برنامه 
ریزی و هماهنگی های انجام شده در واحدهای اقامتی ۲3۲ 
هتل باظرفیت حدود  3۷  هزار و4۵۵ تخت ، 3۱0هتل آپارتمان 
ها باظرفیت حدود ۲4 هزارو ۷۲۵ تخت و 3۷۷ مهمانپدیرها 
ظرفیت  مسافربا  تخت، ۶۵0خانه  حدود  ۲۱هــزار  باظرفیت 
حدود۱۷ هزار و404 تخت همچنین ۵4 اقامتگاه بوم گردی با 
ظرفیت حدود ۲هزار و۶۷4 تخت، شرایط مناسبی برای میزبانی 

مسافران  وگردشگران فراهم شده است.

چناران  فرهنگی  میراث  مدیر 
گفت: هشتمین موافقت نامه اولیه 
 ) گردی  )بوم  گردشگری  تاسیسات 
در شهر گلمکان چناران توسط اداره کل میراث فرهنگی 

خراسان رضوی صادر شد .
افزود:  مقدم  طاهریان  محمد  امروز  صبح  گزارش  به 
بنای این اقامتگاه  بیش از 100سال قدمت دارد و برای 

تبدیل به اقامتگاه بوم گردی بازسازی و مرمت شده است.
وی گفت: اولین اقامتگاه شهر گلمکان با زیر بنای 160 

متر مربع، دارای 8 اتاق با ظرفیت پذیرش 20 نفر است.  
دارای  چناران  شهرستان  کرد:  اظهار  مقدم  طاهریان 
اقامتگاه  هشت  و  ملی  آثار  در  شده  ثبت  تاریخی  اثر   21
ای  منطقه  گلمکان  شهر  افزود:  وی  ؛  است  گردی  بوم 
کوهستانی و سردسیر واقع در رشته کوههای بینالود و در 

فاصله 28 کیلومتری شهرستان چناران واقع شده است .
تاریخی،فرهنگی  های  جاذبه  وجود  داد:  ادامه  وی   
و  مسافرین  تا  شده  باعت  گلمکان  شهر  در  گردشگری  و 
گردشگران زیادی از این شهر دیدن نمایند . مدیر میراث 
فرهنگی چناران گفت: از جاذبه های گردشگری گلمکان 
مقبره  خان،  اسمی  ،حسینیه  سبز  چشمه  به  توان  می 
عبدالرحمن گهواره گر ، پیست اسکی شیر باد و ...نام برد .
گذشته  سال  از  ثروت  توزیع   ، سفر  توزیع  سیاست 
جمله  از  اقامتی  مراکز  ایجاد  و  گرفته  قرار  کار  دستور  در 
اقامتگاه های بوم گردی درشهرستان ها یکی از اقدامات 
شهرستان  در  مسافران  ماندگار  افزایش  برای  ای  زنجیره 

های استان است.
شهرستان چناران دارای 21 اثر تاریخی ثبت شده در 

آثار ملی و هشت اقامتگاه بوم گردی است .

فناوری  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات 
مشهد از ایجاد و راه اندازی داشبورد 
بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  ویژه  تصمیمیار  مدیریتی 

تاکسیرانی خبر داد. 
با اعالم  به گزارش صبح امروز محمدجواد رجاییان 
نظارت  و  آسیب شناسی  منظور  به  گفت:  مطلب  این 
تخلفات  از  برخی  و حذف  اقدامات  بر عملکردها،  بهتر 
داشبورد  تاکسیرانی،  سازمان  حوزه  در  انجام  شده 
تهیه  فاوا  سازمان  توسط  تاکسیرانی  تخلفات  مدیریتی 
قرار  تاکسیرانی  سازمان  ارشد  مدیریت  دسترس  در  و 

گرفت. 
وی با بیان اینکه سامانه  تصمیم یار با فاصله گرفتن از 
سیستم های سنتی ارزیابی مدیران، یکی از شاخص های 

خصوص  در  می رود،  شمار  به  هوشمند  شهر  ایجاد 
اهداف پیاده سازی این داشبورد مدیریتی برای سازمان 
و  شهروندان  رضایت  بهبود  داشت:  اظهار  تاکسیرانی 
افزایش کیفیت حمل ونقل عمومی جزء مهم ترین اهداف 
سازمان  برای   )BI(تصمیم یار مدیریتی  داشبورد  ایجاد 

مدیریت و نظارت تاکسیرانی است. 
مزبور  داشبورد  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  رجاییان 
در  تاکسیرانی  سازمان  بخش های  تمامی  برای  می تواند 
نظر گرفته شود، به برخی از مزایای داشبورد ایجادشده 
با  تاکسیرانی  سازمان  ارشد  مدیران  گفت:  و  کرد  اشاره 
استفاده از داشبورد مدیریتی تصمیم یار قادر خواهند بود 
تا گزارش های مختلف مدیریتی را به صورت یکجا و بدون 
از  فارغ  و  ورود در سیستم های عملیاتی مختلف  به  نیاز 

پیچیدگی های گزارش گیری مشاهده نمایند.

سرپرست معاونت گردشگری خراسان رضوی با اشاره به تعطیالت عید فطر اعالم کرد:

آمادگی بيش از 1600 واحد های اقامتی برای پذيرش مسافران 
مدیرمیراث فرهنگی شهرستان اعالم کرد:

صدور هشتمين موافقت اوليه تاسيسات گردشگری)بوم گردی( در چناران 
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد:

داشبورد مديريتی تخلفات در حوزه تاکسيرانی راه اندازی شد

انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
شهرداری  اولین  از  رونمایی  از  مشهد  شهرداری 
از  بعد  از مناطق شهر مشهد  الکترونیک در یکی 

ماه مبارک رمضان خبر داد.
در  شیخ  آل  شهریار  ــروز  ام صبح  ــزارش  گ به 
جمعی  حضور  با  که  کارآفرینی  افطاری  رویــداد 
دولتی  مدیران  کارآفرینان،  سرمایه گذاران،  از 
عالقه  و  دانشگاهیان  خصوصی،  شرکت های  و 
مهندسی  دانشکده  تاتر  آمفی  سالن  در  مندان 
ابراز  ضمن  شد،  برگزار  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
عرصه  فرهیختگان  پرشور  حضور  از  خرسندی 
کارآفرینی گفت: مردم به دو گروه اصلی براساس 
نحوه تفکرشان تقسیم می شوند، تفکر روباه و تفکر 
خارپشتی؛ به این ترتیب که کسانی که دارای تفکر 
روباه هستند، بسیاری از روش ها را به طور همزمان 
دنبال می کنند و جهان را با تمام پیچیدگی که دارد 

می نگرند.
وی افزود: در این تفکر شخص هرگز تفکر خود 
را روی یک مفهوم کلی یا دیدگاه یکپارچه متمرکز 
جهان  یک  خارپشت ها  دیگر  طرف  از  نمی کند، 
ساده  یافته  سازمان  ایده  یک  حد  تا  را  پیچیده 
تفکر  گونه  این  در  که  افــرادی  نظر  از  می کنند. 
هستند هر چیزی که تا اندازه ای به ایده خارپشتی 

مربوط نباشد، موضوعی بی ربط است.
انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
شهرداری مشهد تصریح کرد: برخی بر این عقیده 
به  که  افــرادی  بر  می توانند  کسانی  تنها  هستند 
اندازه خودشان باهوش اند تاثیر بگذارند که مانند 
بزرگترین  افرادی که  خارپشت ها عمل می کنند. 
بر  که  بودند  افرادی  گذاشتند  جای  به  را  پاها  رد 

ایده نگاهی بسیار عمیق داشته اند. در  روی یک 
و  می بینند  را  چیز  هر  اصل  افراد  تفکرخارپشتی 

بقیه را نادیده می گیرند.
آل شیخ در ادامه به موضوع سرمایه گذاری دولت 
خیلی  گفت:  و  کرد  اشــاره  کارآفرینی  عرصه  در 
نیست.  خوب  دولتی  بخش  به  نگاهمان  وقت ها 
واقعیت این است در بخش هایی که حمایت های 
یا  و  نشر  مانند  مختلفی  چرخه های  در  دولتی 
مباحث هنری وجود داشته آن بخش ها رشد خوبی 
سوی  از  بخش هایی  هرگاه  بالعکس  و  نداشتند 

دولت حمایت نشدند، رشد کردند.
موضوعات  مهم ترین  از  برخی  به  همچنین  وی 
داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  نیز  شهری  مدیریت 
موضوع  شهروندان  با  شهری  مدیریت  تعامل 
مهمی است که در این خصوص بعد از ماه مبارک 

از  یکی  در  الکترونیک  شهرداری  اولین  رمضان، 
مناطق افتتاح خواهد شد که با الکترونیکی شدن 
مردمی  مراجعات  از  زیادی  بخش  خدمت،   ۱4۲
روند  اقدام  این  با  می باید؛  کاهش  شهرداری  به 

خدمات شفاف تر، بهتر و دقیق تر انجام می شود.
انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
شهرداری مشهد تصریح کرد: از سویی دیگر برای 
تصمیم گیری ها،  در  شهروندان  مشارکت  جلب 
که  دارد  زیرساخت هایی  به  نیاز  شهری  مدیریت 
در همین راستا ایجاد اپ و پلتفرم شهروندی مورد 
تاکید ماست؛ زمانی استفاده مکرر از پلتفرم اتفاق 
می افتد که سرویس های مورد استفاده شهروندان 
با  تعامل  خصوص  این  در  که  شود  تعریف  آن  در 

بخش خصوصی در حال انجام است.
آل شیخ به اقدامات صورت گرفته در حوزه نوآوری 

مدیریت  ــوآوری،  ن حوزه  در  کرد:  اظهار  و  اشاره 
شهری به دنبال این است تا از ظرفیت های بخش 
خصوصی و استارت آپ ها در راستای حل مسایل 
شهری استفاده نماید.وی ادامه داد: در این راستا 
در مرکز نوآوری شهری سه شتاب دهنده شهری 

برای کمک و همیاری فعال شده است.
انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
فضاهای  برخی  در  گفت:  مشهد  شــهــرداری 
هم اکنون  که  کوکا  کارخانه  فضای  مانند  شهری 
مربوط  فضاهایی  به  است،  سازی  اماده  حال  در 
به شرکت های دانش بنیان و مجموعه فعالیت های 
علمی اختصاص می یابد به نحوی که فعالیت های 
شکل  آنجا  در  نوین  کارهای  و  کسب  به  مربوط 
بگیرد و در نظر داریم نقطه اتصالی را بین دانشگاه 
برقرار  نوآورانه  فعالیت های  برای  خالق  جامعه  و 
این  دنبال  به  کــرد:  عنوان  پایان  در  کنیم.وی 
هستیم تا ضمن دریافت ایده های شهری، جهت 
پیاده سازی و محقق کردن ایده ها با مجموعه های 
مختلف همکاری داشته باشیم؛ در حقیقت هدف 
ما این است که شتاب دهنده ها و بخش خصوصی 
در حل مسائل شهری با در اختیار داشتن داده ها 
همراه  می دهد،  ارائه  شهرداری  که  اطالعاتی  و 

مجموعه مدیریت شهری باشند.
با  افــطــاری  مهمانی  رویـــداد  ــت  اس گفتنی 
رشد  سرمایه گذاری،  همچون  مهمی  موضوعات 
و  کسب  آینده  کارآفرینی،  اکوسیستم  توسعه  و 
و  تجربیات  انتقال  تکنولوژی،  بر  مبتنی  کارهای 
توسعه اکوسیستم کسب و کارهای نوپا در مشهد 
به همت مرکز نوآوری فینووا و شتاب دهنده هاوش 

برگزار شد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد خبر داد:
رونمایی از اولین شهرداری الکترونیک در یکی از مناطق شهر مشهد خبرخبر
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مانی پویا

گفت وگو
در فصل جدید لیگ برتر کبدی با قدرت 

حضور خواهیم داشت
در  گفت:  رضوی  خراسان  کبدی  هیئت  سرپرست 
تمام رده های سنی بخش بانوان آمادگی کامل داریم و اگر 
اعالم شود قرار است به زودی مسابقه ای برگزار شود، با 

تمام قوا در آن شرکت خواهیم کرد.
هیئت  برنامه های  خصوص  در  احمدیان،  حسن 
کبدی استان برای آینده اظهار کرد: حدودا یک ماه قبل 
به شهرستان ها  استان  رمضان  بخشنامه مسابقات جام 
فرستاده شد تا افراد متقاضی از شهرستان ها هم در این 
رقابت ها شرکت کنند. این مسابقات به صورت یک روزه از 
افطار تا سحر و برای اولین بار همراه با جوایز نقدی برای 

تیم های اول، دوم و سوم برگزار شد.
وی ادامه داد: مسابقات دسته یک لیگ کبدی کشور 
شهرستان  میزبانی  به  تیرماه  اوایل  یا  خرداد  اواخر  در 
واقع  در  می شود،  برگزار  تیم   60 با  سبزوار  ششتمد 
مسابقات جام رمضان با هدف آمادگی بیشتر برای این 
رقابت ها تدارک دیده شد. مسابقات جام رمضان در بخش 
آقایان در تاریخ نهم خردادماه و بانوان در تاریخ پنجشنبه 
روز  یک  به مدت  به  تا سحر  افطار  از  اردیبهشت ماه   26
در  رضوی  خراسان  کبدی  هیئت  شد.سرپرست  برگزار 
رشته  این  در  استعدادیابی  برای  هیئت  برنامه  خصوص 
ورزشی توضیح داد: طبق برنامه و صحبت های انجام شده 
قرار است با همکاری آموزش وپرورش و همراهی معلمان 
برای  مستعد  دانش آموزان  و  شویم  مدارس  وارد  ورزش 
رشته کبدی کشف شوند. به همین منظور خانه کبدی 
برای  فرد  روزهای  و  زوج  روزهای  در  بانوان  برای  استان 
آقایان جهت تمرین و آموزش اختصاص داده شده است. 
با توجه به اینکه در اواخر مردادماه مسابقات استعدادهای 
تا در  برنامه ریزی کرده ایم  را در پیش داریم،  برتر کشور 
رده سنی نوجوانان 12 تا 15 سال باز هم با قدرت شرکت 
نشده  اعالم  هنوز  مسابقات  این  برگزاری  مکان  کنیم. 
است.احمدیان در خصوص وضعیت کبدی بانوان استان 
خاطرنشان کرد: در بخش بانوان موقعیت خوبی در کشور 
داریم. در تمام رده های سنی آنقدر آماده هستیم که اگر 
همین االن اعالم شود مسابقاتی قرار است برگزار شود، 
جوانان،  سنی  رده  در  می شویم.  حاضر  آن  در  قدرت  با 
قهرمان کشور شدیم و در رده سنی نوجوانان مقام سوم 
را به دست آوردیم.وی اضافه کرد: در مسابقات لیگ برتر 
کبدی بانوان جزو 10 تیم شرکت کننده بودیم. ورزشکاران 
و مربی تیم استان تماما بومی بودند، اما تیم های دیگر از 
بازیکنان و مربیان تیم ملی در ترکیب استفاده می کردند. 
با این وجود رتبه پنجم را به دست آوردیم اما قصد داریم 
هم در بخش آقایان و هم در بخش بانوان با قدرت وارد 
از  کبدی  ورزشی  رشته  است  قرار  شویم.  آتی  مسابقات 
در  بنابراین  شود،  المپیک  رقابت های  وارد  سال 2024 

توکیو 2020 حضور نخواهیم داشت.

چمنیان در یک قدمی نیمکت تیم ملی امید

تیم  انتخاب مربی  برای  تالش های فدراسیون فوتبال 
ملی امید ادامه دارد و شاید این اتفاق تا پیش از شروع 
دور جدید تمرینات این تیم در کمپ تیم های ملی رخ 

دهد.
تیم  هدایت  برای  فوتبال  فدراسیون  های  گزینه 
علیرضا  نویی،  قلعه  امیر  محمدی،  گل  یحیی  امید 
منصوریان، مهدی مهدوی کیا و افشین قطبی بودند که 
حضور همه این مربیان در تیم امید هر یک به دلیلی 
منتفی شد تا جایی که شاید اگر زمان به عقب بازمی 
گشت شاید تیم امید دست به تغییر در کادر فنی نمی 

زد و با کرانچار به کار ادامه می داد.
یحیی گل محمدی قرارداد خود را با تیم پدیده تمدید 
مذاکره  او  با  یحیی  از  بعد  چون  نویی  قلعه  امیر  کرد. 
کردند حاضر به بحث در مورد تیم امید نشد. علیرضا 
منصوریان اعالم کرد می خواهد در ذوب آهن بماند. 
مهدی مهدوی کیا اذعان داشت با تیم های پایه باشگاه 
مهیا  او  برای  جدایی  امکان  و  دارد  قرارداد  هامبورگ 
نیست و از سویی دستمزد باالی افشین قطبی منجر به 
این شد که هم اکنون تیم امید بدون مربی باشد. اما 
آنچه که مسلم است در روزهای آتی یک مربی داخلی 
هدایت تیم امید را برعهده خواهد گرفت و گویی کمیته 
فنی در حال مطالعه به روی گزینه هایی است که قبال 
با تیم های پایه کار کرده اند و موفق بوده اند که یکی از 

این ها عباس چمنیان است.
سال  در  سال  زیر 17  جهانی  جام  در  چمنیان  عباس 
2017 به همراه تیم ملی نوجوانان تا مرحله یک چهارم 
برابر  در  شکست  با  مرحله  این  در  و  رفت  پیش  نهایی 
اسپانیا از حضور در جمع چهار تیم برتر جهان بازماند. 
عباس چمنیان به تازگی از سوی فدراسیون فوتبال به 
عنوان رییس کارگروه نظارت بر عملکرد تیم های ملی 
پایه برگزیده شده. او در زمان مربیگری حمید استیلی 
در پرسپولیس از سوی محمد مایلی کهن برای حضور 
مربی  حضور  اما  شد  سفارش  تیم  این  فنی  کادر  در 
در  حضور  قید  چمنیان  عباس  تا  شد  موجب  خارجی 
از  یکی  چمنیان  عباس  البته  بزند.  را  پرسپولیس  تیم 
دو  یکی  و  است  استیلی  حمید  میز  روی  های  گزینه 
مربی داخلی دیگر هم این شانس را دارند که در روزهای 
آینده به عنوان سرمربی تیم امید معرفی شوند. صحبت 
هایی از سوی یکی از مدیران فدراسیون فوتبال با عباس 

چمنیان انجام شده است.

میدان

تیم فوتسال فرش آرای مشهد، یکی از تیم های با 
و چند سالی است که  ایران است  فوتسال  سابقه در 
در لیگ برتر فوتسال بازی می کند. این تیم در فصل 
برتر موفق شدکه مقام سوم  لیگ  رقابت های  گذشته 
مسابقات را بدست آورد و پس از مس سونگون و گیتی 

پسند اصفهان در جایگاه سوم قرار گرفت.
این تیم در تالش است که بازیکنان فصل گذشته 
خود را حفظ کند که تا اینجای کار موفق بوده است. 
فرش آرا ابتدا قرارداد دروازه بان خود مسعود محمدی 
محمد  خزایی،  مجید  وی  دنبال  به  و  کرد  تمدید  را 
پیکان، محمد عیدی، حامد سنایی، کمال کهندل، 
رحمان سارانی و سروش احمد نیا قرارداد های خود را 

با این تیم مشهدی تمدید کردند. 
با  قرارداد  تمدید  از  پس  آرا  فرش  فوتسال  تیم   
خود  فنی  کادر  در  تغییراتی  به  دست  بازیکنان  این 
زد و مجید مرتضایی را به عنوان سرمربی جدید تیم 
را جانشین محسن حسن زاده  او  و  خود معرفی کرد 

سرمربی فصل گذشته خود کرد.
توانسته  گذشته  فصل  در  که  زاده  حسن  محسن 
بود نتایج قابل قبولی را با این تیم کسب کند و حتی 
توانست در پایان مسابقات لیگ برتر این تیم را در رده 
باید در فصل  برساند. حال  برتر  لیگ  سوم مسابقات 
مجید  به  را  خودش  جای  برتر  لیگ  مسابقات  جدید 

مرتضایی فرزند مدیرعامل فعلی این باشگاه دهد.
مرتضایی  انتخاب  دالیل  مهمترین  از  یکی  شاید 
به جزء مسائل فوق، سابقه مربی گری وی در فرش 
از حسن زاده  این و قبل  از  آرا باشد. مرتضایی پیش 
و خیبری )سرمربی اسبق فرش آرا(، سابقه سرمربی 
گری در این تیم را داشته است و حتی نکته جالبی که 
می تواند در این انتخاب وجود داشته باشد این است 
که محسن حسن زاده سرمربی فصل گذشته فرش آرا 

روزی به عنوان دستیار مرتضایی در کنار این مربی بر 
روی نیمکت تیم فرش آرا مشهد نشسته است.

   از 4مربی برنامه خواستیم
باره  در  مشهد  آرای  فرش  باشگاه  عامل  مدیر 
اهداف این فصل این تیم گفت: برای فصل جدید از 
چهار سرمربی برنامه خواستیم که سه نفر برنامه خود 
را به هیات مدیره ارائه داده اند و با توجه به مالک های 
باشگاه و شرایط مالی در نهایت با مجید مرتضایی به 

توافق رسیدیم.
غالمعلی مرتضایی با بیان اینکه سرمربی این فصل 
آرا مدرک مربیگری A آسیا در فوتبال و مدرک  فرش 
مدرس  و  دارد  را  آسیا  فوتسال  دو  سطح  مربیگری 
فوتسال  رشته  در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  رسمی 
می باشد افزود: این مربی دوره های مختلف مربیگری 

فوتسال را نیز برگزار کرده است.
   هدف ما صعود به پلی آف است

اصلی  شاکله  جدید  فصل  در  داشت:  اظهار  وی 

تیم پارسال را حفظ کرده ایم و اگر بازیکنی از تیم جدا 
بومی  بازیکنان  از  استفاده  بر  ما  نخست  تاکید  شده 
بوده است و هدف نخست ما راه یابی به مرحله پلی 

آف است.
وی گفت: با توجه به بازیکن سازی که در رده های 
خود  بزرگساالن  تیم  برای  داده ایم  انجام  پایین 
بروز  و  استفاده  ما  سعی  و  داریم  خوبی  پشتوانه های 

این استعدادهای بومی در لیگ برتر است.
مدیر عامل باشگاه فرش آرای مشهد افزود: دو سه 
جای خالی هم برای تقویت تیم در نیم فصل و حضور 
که  گذاشته ایم  آف  پلی  و  لیگ  دوم  مرحله  در  بهتر 
بازیکنان درجه یک را به خدمت بگیریم و تیم را قوی تر 

از پارسال وارد مرحله پلی آف کنیم.
و  فوتبال  هیات  جدید  کادر  داشت:  اظهار  وی 
کمیته فوتسال استان هم جوان و با انرژی هستند و 
جلسات خوبی با فرش آرا داشته اند و قول همکاری 

داده اند.

  با فضای فرش آرا آشنا هستم
سرمربی جدید تیم فوتسال فرش آرا گفت: پیش از 
این هم سابقه حضور در تیم فرش آرا را در کارنامه خود 
دارم و تا دو سال پیش با این تیم بوده ام و با فضای این 
تیم و باشگاه آشنا هستم. مجید مرتضایی افزود: در 
سال 1395 با تیم امید فرش آرا و سال 1396 با تیم 
موعود مشهد به مقام قهرمانی لیگ امید دست یافتیم 
و در سال 94 مقام سوم و در سال 93 نایب قهرمانی 
با  وی  آوردیم.  دست  به  آرا  فرش  تیم  با  را  امید  لیگ 
بیان اینکه اولویت نخست باشگاه و تیم در فصل پیش 
رو استفاده از بازیکنان بومی و توان آن هاست اظهار 
خرداد  یازدهم  شنبه  روز  از  را  تیم  تمرینات  داشت: 
ماه آغاز می کنیم و دوره بدن سازی و کار با توپ را به 
صورت هم زمان انجام خواهیم داد تا تاخیر در شروع 
تمرینات را جبران کنیم.وی ادامه داد: در فصل جدید 
به توانایی بازیکنان خود ایمان داشته و شناخت کافی 

از بازیکنان و توانایی های تیم فرش آرا دارم.

بازگشت پسر به خانه پدری؛ 

فرش آرا دوباره در اندیشه صعود به مرحله پلی آف لیگ برتر فوتسال

خراسانی ها در اردوی تیم ملی هندبال و والیبال نشسته
ملی  تیم های  اردوی  به  دعوت شدگان  اسامی 
شرایطی  در  کشورمان  نشسته  والیبال  و  هندبال 
ملی،  تیم  دو  در هر  ورزش خراسان  که  اعالم شده 

نمایندگانی دارد.
ساالن  بــزرگ  هندبال  ملی  تیم  اردوی  دومین 
دراین  که  شود  می  برگزار  بازیکن   4۲ از  دعوت  با 
اردو  در  نیز  ــوی  رض خــراســان  از  بازیکن   ۵ بین 
مهرداد  اورعی،  محمدرضا  خواهندداشت.  حضور 

امید  و  آثاری  یونس  حیدرپور،  مجتبی  صمصامی، 
رضوی  خراسان  از  شده  دعوت  افــراد  سرپوشی، 
در  ماه  ۱۸خرداد  از  اردو  این  است  هستند.گفتنی 
تهران برگزار می شود و تیم ملی خود را برای حضور 
در مسابقات انتخابی المپیک۲0۲0 در کشور قطر 
ملی  تیم  اردوی  آخرین  کند.همچنین  می  آماده 
مسابقات  در  شرکت  برای  مردان  نشسته  والیبال 
قهرمانی آسیا از دهم خرداد با حضور ۱۲ ورزشکار 

برگزار  معلوالن  و  جانبازان  فدراسیون  محل  در 
می شود و تا ۲0 خرداد ادامه خواهد داشت.

بابادی  مهدی  بیگدلی،  صادق  علیپوریان،  داود 
از خراسان رضوی، مرتضی مهرزاد، مجید لشگری، 
رمضان صالحی، امیر کفشدار، میثم علیپور، محمد 
نعمتی، حسین گلستانی، مرتضی رمضانی و میثم 
حاجی بابایی ملی پوشان دعوت شده به اردوی تیم 
این  والیبال نشسته مردان هستند که هدایت  ملی 

تیم را هادی رضایی )سرمربی( و بهمن تاروردی زاده 
به عنوان مربی بر عهده دارد.

مسابقات قهرمانی آسیا تایلند برای کسب سهمیه 
بازی های پارالمپیک ۲0۲0 توکیو در دو بخش زنان 
و مردان برگزار می شود که تیم مردان ایران پیش از 
این موفق به کسب سهمیه پارالمپیک ۲0۲0 توکیو 
شرکت  تورنمنت  این  در  نیز  زنان  تیم  و  است  شده 

نخواهند کرد.

سرپرست هیئت والیبال خراسان 
تمایلی  اسپانسرها  گفت:  رضوی 
والیبال خراسان رضوی  از  به حمایت 

ندارند.
حمید نیکویی خاطرنشان کرد: هنوز اسپانسری برای حمایت 
از هیئت والیبال خراسان رضوی یافت نشده، این امر پس از 
برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست هیئت والیبال استان پیگیری 
می شود، باید اسپانسری جهت بهبود و ارتقاء سطح مسابقات 
یافت شود تا آن ها نیز به تبع بتوانند پیشرفت کنند.نیکویی 
افزود: ارگان هایی نظیر فدراسیون والیبال و همچنین اداره کل 
ورزش و جوانان خراسان رضوی از هیئت حمایت می کنند، 
در سال گذشته این سازمان ها از هیئت والیبال استان حمایت 
کردند اما تنها حمایت آن ها کفایت نمی کند و پیشرفت والیبال 
در استان مستلزم وجود اسپانسر قدرتمند است.وی افزود: در 

سال گذشته اسپانسرهای مطلوبی در هیئت فعالیت می کردند 
یافت اسپانسرهایی مانند سال گذشته  بر  امید  نیز  و امسال 
هستیم، منبع درآمد هیئت والیبال خراسان رضوی، کالس های 
آموزشی و برنامه های مانند آن بوده و منبع درآمد دیگری ندارد، 
باید سایر ارگان ها نیز پای کار بیایند.نیکویی گفت: میزبانی 
امری بسیار مفید و مؤثر برای ارتقاء ورزشکاران بوده که در تالش 
هستیم با حضور اسپانسر این امر را اجرایی کنیم، در بحث اعزام 
نیز هیئت والیبال خراسان رضوی تمامی هزینه های ورزشکاران 
اعم از مربی، اقامت، لباس، کفش و نظایر این موارد را پرداخت 
ورزرش  در  رضوی  خراسان  فعال  شهرستان های  می  کند.از 
والیبال می توان به نیشابور، تربت حیدریه، قوچان، چناران و 
نظایر این شهرستان ها اشاره کرد، سایر شهرستان ها امکانات 
ندارند، در صورت کمک به آنها می توان شاهد فعالیت بیشتر این 

شهرستان ها در بخش والیبال بود.

کنفدراسیون  داوران  کمیته 
تیم  دو  قضاوت  آسیا  فوتبال 
و  جنوبی  کره  موتورز  چونبوک 
لیگ  نهایی  هشتم  یک  مرحله  در  چین  شانگهای 

قهرمانان آسیا 2019 را به »علیرضا فغانی« سپرد.
این رقابت روز چهارشنبه پنجم تیرماه در کره جنوبی 
»محمدرضا  و  منصوری«  »محمدرضا  و  شود  می  برگزار 
ابوالفضلی« به عنوان کمک های فغانی او را همراهمی 

می کنند.
چهارم  داور  عنوان  به  فر«  بنیادی  »موعود  همچنین 
و  هند  از  داوری  ناظر  دارد.  حضور  مسابقه  این  در 

نماینده مسابقه از کشور تاجیکستان است.
نهایی  چهارم  یک  مرحله  در  داوری  سابقه  فغانی 
فینال   ،2013 جهان  های  باشگاه  جام  بندی  رده  و 

های  باشگاه  جام  فینال   ،2015 آسیا  های  ملت  جام 
جام  نهایی  نیمه   ،2016 المپیک  فینال   ،2016 جهان 
کنفدراسیون ها 2017، رده بندی جام جهانی 2018 و 
مرحله گروهی و حذفی جام ملت ها 2019 را در کارنامه 

دارد.
تنها  نیز  اصفهان  آهن  ذوب  فوتبال  تیم  همچنین 
نماینده باقیمانده از ایران است که پیش از این به عنوان 
هشتم  یک  مرحله  به  را  خود  صعود   A گروه  صدرنشین 

نهایی لیگ قهرمانان آسیا قطعی کرده است.
رفت  دیدار  در  مردادماه   14 دوشنبه  روز  ها  ذوبی 
مرحله یک هشتم نهایی به مصاف تیم االتحاد عربستان 
می روند و مصاف برگشت این دو تیم 21 مردادماه برگزار 

می شود.

قایقرانی  هیئت  سرپرست 
خراسان رضوی گفت: احتماال در 
هفته نخست تیرماه انتخابات هیات 

قایقرانی خراسان رضوی برگزار شود.
هیئت  وضعیت  خصوص  در  وثوقیان،  حمیدرضا 
مهال  کرد:  اظهار  رو  پیش  مسابقات  و  استان  قایقرانی 
عاطفه دار و مهتاب زهتاب در رده سنی بزرگساالن جهت 
آمادگی برای مسابقات آسیایی تهران، در اردوی تیم ملی 
ایران که در بابلسر برپاست، حضور دارند. دو قایقران به 
همراه یک مربی در رده سنی جوانان در اردوی تیم ملی 
قایقرانی ایران هستند. همچنین نفیسه خرمی به عنوان 

داور در مسابقات ملی حاضر است.
وی ادامه داد: در مسابقات کشوری کانوپولوی بانوان 
برگزار  گذشته  سال  بهمن ماه  در  که  جوانان  بخش  در  و 

شد، تیم کانوپولوی بانوان استان توانست به مقام پنجم 
تمرینات  استخر  در  بانوان  کانوپولوی  تیم  یابد.  دست 
خود را به طور مرتب انجام می دهند. کانوپولوی بانوان در 
بخش جوانان نسبت به سایر حوزه ها فعال تر است و در 
تالش هستیم تا استخر غدیر را هم محل تمرین قایقرانان 
ثبت نام  عالقه مندان  از  رمضان  مبارک  ماه  از  بعد  کنیم. 

کرده و دوره آموزشی جدیدی داشته باشیم.
بیان  رضوی  خراسان  قایقرانی  هیئت  سرپرست 
کرد: مردان قایقران بخش کایاک استان در سد طرق و 
این دو  این وجود مسئوالن  با  تمرین می کنند.  چالیدره 
محل به ما قول داده اند تا بعد از ماه مبارک رمضان مکان 
برنامه های  آن جا  در  بتوانیم  تا  ارائه کنند  ما  به  را  تمرین 
این دو استخر  را در  پیاده و کالس های آموزشی  را  خود 

برگزار کنیم.

انتخابات هيات قايقرانی تيرماه برگزار می شودقضاوت فغانی در مرحله يک هشتم نهايی ليگ قهرمانان آسيااسپانسرها تمايلی به حمايت از واليبال ندارند

ارزانی خودتان، این فوتبال ارزانی خودتان؛ این 
فوتبال پر از خشم، کینه و نفرت ارزانی خودتان، 
این فوتبال سراسر درگیری و جنجال که سایه اش 
و روح  زیبایی ها  و  مانند بختک روی مسائل فنی 
واقعی مستطیل سبز افتاده و خروار  خروار زشتی 

منتشر می کند ارزانی خودتان.
   یک بازی تا پایان فصل؟ چه بهتر!

دامــاش  و  پرسپولیس  تیم  دو  ــازی  ب انجام  با 
می رسد  اتمام  به  ایران  فوتبالی  فصل  گیالنیان، 
و  فنی  بازی های  تعداد  که  در فصلی  بهتر!  و چه 
نرسید؛  هم  دست  یک  انگشتان  به  بی دردسرش 
و  خون  و  درگیری  و  حاشیه  که  مسابقاتی  تعداد 
بهتر  چه  رفت،  در  شمارش  از  داشت  خونریزی 
که به پایان آن رسیدیم تا از تماشایش چندوقتی 
معاف شویم و خیال مان راحت باشد. قرار نیست 
خودروی  بدهد؛  دست  از  را  بینایی اش  چشمی 
خبرنگاری به آتش کشیده شود و بازیکنی گردن 
بازیکن دیگر را تا مرز خفه شدن فشار دهد، البته 
که  کرده  پیدا  تنوع  فوتبالی  خشونت های  اینقدر 
با تعطیلی مسابقات، بازهم به سبک های مختلف 

شاهدش باشیم.
   از نقش جهان تا فوتبال بانوان و جام رمضان!

بازی دو تیم سپاهان و پرسپولیس بعد از حواشی 
شد؛  تمام  باورنکردنی اش  جنجال های  و  عجیب 
فوتبالی  اتفاقات  از  پر  می توانست  که  دیــداری 
رکیک  فحش های  مانور  شد  اما  باشد،  تماشایی 
دعواهای  یکدیگر،  خانواده های  به  بازیکنان 
و  ورزشگاه  داخل  و  بیرون  در  تماشاگران  خونین 
مدیران،  رنج آور  و  اساس  و  بی پایه  مصاحبه های 
مربیان و بازیکنان. قطعا سپاهان و پرسپولیس در 

جریان زشت این فصل تنها نبودند. دومین بازی 
حاشیه دار  مسابقه  تنها  هم  نیمه نهایی  مرحله 
که  داشت  درازی  سر  رشته  این  نبود.  فصل  این 
بانوان  فوتبال  به  خورد،  استارت  فصل  ابتدای  از 
کشیده شد و در مسابقات جام رمضان هم ادامه 

پیدا کرد.
   بوی خون و نفرت می آید همی

ورزش،  جدانشدنی  عضو  حاشیه؛  و  درگیری 
خاصه فوتبال به حساب می آید و در همه جای دنیا 
تا حدی شاهد آن هستیم و در کشور خودمان هم 
از این دست ماجراها کم نداشتیم ولی میزان این 
دوچندان  فصل  این  در  ناهنجاری ها  و  مشکالت 
رقابت های  اکثر  پس زمینه  نفرت،  و  خون  شد. 
لیگ هجدهم بود. بازیکنان در داخل زمین بارها 
با هم درگیری پیدا کردند و مصاحبه های تندی را 
انجام دادند. در بازی برگشت لیگ بود که سیاوش 
اصفهان  به  پرسپولیسی ها  کرد  تهدید  یزدانی 
هــواداران  کانون  مدیر  آن  قبل  روز  چند  نیایند. 
طرفداران  خود  مجازی  صفحه  در  پرسپولیس 
سپاهان را تلویحا تهدید کرد تا به استادیوم  آزادی 
شعارهای  شاهد  ورزشگاه  یک  در  پیش تر  نیایند. 
کتک خوردن  از  ویدیو  چند  بودیم.  جدایی طلبانه 
تیم  ــواداران  ه توسط  محاصره شده  هــوادار  یک 
این  حتی  شد.  منتشر  مجازی  فضای  در  رقیب 
هم  بانوان  فوتبال  به  بداخالقی ها  و  درگیری ها 
همدیگر  می شد  تا  تیم  دو  بازیکنان  کرد؛  سرایت 
سرمربیان  و  مدیران  اثنا  همین  در  زدند.  کتک  را 
جنجالی  مصاحبه های  دادن  انجام  از  هم  تیم ها 
شد.  زده  تهمت  نکردند.  مضایقه  یکدیگر  علیه 
تمرین  زمین  یک  در  معاون  یک  با  دروازه بان  یک 

راه  به  باران سنگ  دست به یقه شد. در یک شهر، 
انسان  چند  بینایی  و  شکست  سر  چندین  افتاد؛ 
از بین رفت. کارشناسان و به اصطالح عاقله مردها 
و پیشکسوتان هم در این بی اخالقی ها نسبت به 
آن ها در جام  از خود کم نیاوردند.  بعد  نسل های 
رمضان به هم رحم نکردند. در مسابقاتی که جنبه 
خورد  و  زد  شاهد  داشــت،  دوستانه  و  تشریفاتی 
با صدای  ناپسندی که  و  بودیم. حرف های زشت 

بلند در تمام کشور شنیده شد.
   چه شد به اینجا رسیدیم؟

واقعا چه اتفاقی افتاد که به اینجا رسیدیم؟ چرا 
هر روز بیشتر در باتالق فرو می رویم؟ اینها اثرات 
که  است  ــواداری  ه کانال های  و  مجازی  فضای 
نفرت را در میان همه پراکنده یا خشمی فروخورده 
زالو  مانند  و  افتاده  فوتبالی ها  جان  به  که  است 
خون می مکد و تا آخرین قطره قصد مکیدن دارد؟ 
چطور می شود هوادار به سمت داور یورش می برد 
و بازیکن از خجالت نیروی انتظامی درمی آید؟ پس 
این پیشوند فرهنگی باشگاه ها برای چیست؟ این 
همه حرکت فرهنگی و بودجه های کالنی که سر 
همین موضوع خرج می شود، چرا هیچ خروجی ای 
ورزشگاه ها  در  فحاشی ها  علت  چه  به  ــدارد؟  ن
چندبرابر شده و هنوز صندلی ها به جای نشستن، 
وسیله ای پرتابی می شود؟ مگر آسفالت برای بهبود 
نبود؟  و مرور  و آسان تر شدن عبور  راه ها  وضعیت 

پس چرا حاال به یک آلت قتاله تبدیل شده است؟
   سرطان را جدی بگیرید

باقی  فرصت  ماه  دو  حدود  جدید  فصل  آغاز  تا 
بدون  ــازی  ب انجام  با  داده  نشان  تاریخ  اســت. 
تومان  میلیون   ۱0 و  تومان  میلیون   3 و  تماشاگر 

درنهایت  که  جلسه ای  دو  یکی  محرومیت های  و 
نمی شود  دوا  دردی  شد،  خواهند  هم  تعلیقی 
جدی تر  باید  شد.  خواهد  بدتر  اوضاع  چه بسا  و 
را  باید جلوی مصاحبه های تنش زا  وارد گود شد. 
حرفی  هر  نباید  جایگاهی  هر  در  هرکس  گرفت. 
دارد.  عواقب  چراکه  بزند،  مدرک  و  سند  بدون  را 
لیدرها سال هاست به اصلی ترین دلیل بی نظمی 
همه  و  شده اند  تبدیل  ورزشی  استادیوم های  در 
با  برخوردی  نه تنها هیچ  اما  واقفند  این مساله  به 
قدرتمندتر  روزبه روز  بلکه  نمی گیرد  آن ها صورت 
می شوند و پای خود را از گلیم شان درازتر می کنند. 
این لیدرها  از  گاها شاهد آن هستیم که تعدادی 
بر  می گذارند  پوششی  ریاکارانه  حرکات  انجام  با 
در  می شوند  دیده  البته  و  خود  ناپسند  رفتارهای 
جاهایی که نباید ولی آب از آب تکان نمی خورد. 
اعتراضات به داوری ها به اوج خود رسیده است. 
در این فضا داوران ۵ ستاره هم قالب تهی می کنند 
نسل  این  به  برسد  چه  می زنند؛  اشتباه  سوت  و 
چندان  اوضاع شان  کیفی  لحاظ  از  که  ما  داوران 
روبه راه نیست. فدراسیون فوتبال، کمیته اخالق، 
کمیته انضباطی و سازمان لیگ باید پای کار بیایند 
و به جای رسیدگی به مسائل غیرضروری، شروع 
که  بکنند  بردن سلول های سرطانی ای  بین  از  به 
درحال فتح کردن تمام بدنه فوتبال هستند. فوتبال 
در ایران به یک بیمار سرطانی تبدیل شده است؛ 
از همین حاال شیمی درمانی اش  باید  بیماری که 
را آغاز کنیم تا امیدی به بازگشتش داشته باشیم 
وگرنه به زودی شاهد یک فاجعه بزرگ خواهیم بود 
که نتیجه اش می شود خواندن فاتحه بر سر عزیز از 

دست  رفته؛ فوتبال!

این همه زشتی ارزانی خودتان! سوژهخبر

در  آینده  هفته  ایران  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
پاریس تصمیم سرنوشت سازی را پیش رو دارد.

کنگره های  از  یکی  میزبان  پاریس  آینده  هفته 
این  است.  فوتبال)فیفا(  جهانی  فدراسیون  مهم 
با  دوبــاره  تازگی  به  که  آسیا  فوتبال  برای  کنگره 
زیادی  اهمیت  کرده  بیعت  بحرینی  سلمان  شیخ 
جدید  اسپانسر  معرفی  و  بودجه  تقسیم  دارد. 
برای  کلیدی  نقشی  می تواند  آسیا  کنفدراسیون 
فدراسیون فوتبال ایران داشته باشد تا در 4 سال 
یا ۸ سال آینده بتواند برای خود جایگاه بهتری در 

فوتبال قاره کهن پیدا کند.
آینده  یکشنبه هفته  از  که  فیفا  این اجالس  در 
آغاز می شود و به مدت 4 روز طول می کشد در  
اجرایی  هئیت  انتخاب  به  آغازش  از  روز  نخسین 
شیخ  جلسه  این  در  شــود.  می  پرداخته   AFC
سلمان، ریاست AFC گزارشی را به فیفا ارائه می 
جدید  اسپانسر  است  قرار  گزارش  این  در  و  دهد 

AFC نیز معرفی شود.
میلیون   ۷00 و  میلیارد  از2  ایران  خواهی  سهم    

دالر با تعامل زیرکانه
 ۸ مــدت  به   AFC جدید  اسپانسر  چینی ها 
فوتبال  وارد  کالنی  درآمــد  و  بود  خواهند  سال 
فدراسیون  رئیس  تاج،  مهدی  شد.  خواهد  آسیا 
به  ساز  سرنوشت  جلسه  این  در  نیز  کشورمان 
خواهد  حضور  سلمان  شیخ  نواب  از  یکی  عنوان 
این  در  تاج  های  زنی  چانه  و  ها  رایزنی  داشت. 
جلسه اهمیت به سزایی دارد چون پای ۲ میلیارد 
و ۷00 میلیون دالر پول در میان است. چینی ها 
سال   ۸ مدت  برای   AFC به  را  نجومی  مبلغ  این 

برابر   ۸ نجومی  مبلغ  این  و  کنند  می  پرداخت 
نوع  در  که  است   AFC قبلی  ــرارداد  ق از  بیشتر 

خودش جالب است.
تعامل رئیس فدراسیون ایران در این جلسه می 
برابر نسبت  به ۸  نیز  را  پول  این  از  ما  آورده  تواند 
به قبل افزایش دهد اما اگر تعامل درستی صورت 

نگیرد این آورده می تواند پایین باشد.
AFC انتخاب نائب رئیس ارشد  

 ۵ دارد  وجـــود   AFC در  کــه  چــارتــی  طبق 
هر  که  دارد  وجود  آسیا  در  یابخش(  زون)منطقه 
کدام برای خود رئیسی دارد. باید از میان این ۵ 
نائب  عنوان  تا  شود  انتخاب  نفر  یک   AFC نواب 
نوعی  به  و  بگیرد  دست  به  را   AFC ارشد  رئیس 
دومین شخص اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا 
ارزشمند  منصب  این  گرفتن  کاندیدای   ۲ شود. 
سعود المهندی قطری و فیصل مختوم پاکستانی 
سابقه  نواب  بقیه  به  نسبت  دو  این  چون  است. 
عنوان  به  خاطر  همین  به  دارند  زیادی  اجرایی 
از  یکی  عنوان  به  تاج  شدند.  انتخاب  کاندیدا 
دهد  انجام  درست  انتخاب  یک  باید   AFC نواب 
رای  اگر  کند.  فوتبال کشور کمک  به  آینده  در  تا 
باشد  قطری  المهندی  به  انتخابات  این  در  ایران 
با  ــران  ای میان  مشکلی  آینده  در  صورتیکه  در 
این  شک  بدون  بیاید  وجود  به  عربی  کشورهای 
مسئول قطری طرف کشورهای عربی خواهد بود 
ایران نیست. در  انتخاب مناسبی برای  در نتیجه 
می  مختوم  فیصل  یعنی  کاندیدا  دومین  نتیجه 
فوتبال  پیشرفت  به  تا  باشد  خوبی  انتخاب  تواند 

ایران کمک کند.

خارج از گود
فرمول پيچيده فدراسيون برای آينده فوتبال ايران
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 کنایه سنگین مایلی کهن به قلعه نویی: شما که دکترا 
دارید!

حتی  و  داد  رخ  مسابقه  این  در  که  اتفاقاتی  درباره  کهن  مایلی 
منجر به نابینا شدن دو هوادار شد گفت: »اینجا هیاهو پررنگ تر از 
برخورد  اتفاقات  این  با  است  قرار  که  هم  هربار  چون  است.  فوتبال 
شود کانال های مختلف قدرت وارد شده و نمی گذارند.« او بااشاره به 
پرسپولیس  بود قهرمانی های  حرف های سرمربی سپاهان که گفته 
مهندسی شده است گفت: »یادم هست وقتی بچه بودیم یک مثالی 
است  خدا  دشمن  دروغگو   می گفتند  که  داشت  وجود  بچه ها  بین 
از  کسانی  است  جالب  می شد.  استناد  موضوع  این  به  هم  خیلی  و 
را  کار  این  دکترای  خودشان  که  می زنند  حرف  مسابقات  مهندسی 

دارند.«
y قلعه نویی: درباره مهندسی بعدا حرف می زنم

مهندسی  موضوع  در  ادعایش  درباره  نویی   قلعه  امیر  همچنین 
نشد  حاضر  و  کرد  سکوت   ، پرسپولیس  های  قهرمانی  شدن 
سپاهان  سرمربی   ، ورزشی  تابناک  گزارش  بدهد.به  توضحیاتی 
نوع  همه   ، آزادی  در  پرسپولیس  مقابل  لیگ  مصاف  از  قبل  گفت: 
همکاری کردیم تا بازی به نحو احسن انجام شود و اتفاقی رخ ندهد. 
بپرسید. وقتی قبل  آزادی  استادیوم  از مسئوالن حراست  می توانید 
از بازی برگشت در لیگ آن حرکت ها را شروع کردند، آقایان گفتند 
دو  کنم.  کمک  خواستند  من  از  می ریزد.  هم  به  دارد  استادیوم  جو 
کاپیتان سپاهان که باید نیم ساعت بعد وارد زمین شوند را بردم در 
دل هواداران تا خواهش کنیم انرژی را برای تشویق سپاهان بگذارند. 

وقتی وارد زمین شدیم 100 هزار نفر فحش ناموسی دادند.
آمد  اصفهان  به  وقتی  حسینی  سیدجالل  کرد:  تاکید  قلعه نویی 
از او تجلیل کردیم. از علی دایی و علی کریمی تقدیر کردیم. بازی 
فوتبال  در  باید  بودند.  زده  تقدیر  بنر  برای من  با ذوب آهن هم  رفت 
دنبال این مسائل باشیم. مگر ما دقیقه97 به استقالل نباختیم؟ مگر 
مربی و بازیکنان شان آن رفتار ها را نکردند؟ آیا نیمکت ما کوچکترین 
حرکتی انجام داد؟ استقاللی ها بردند و مبارک شان باشد. آن ها حتی 
به ما مشت نشان دادند. اشکالی ندارد. وقتی در تهران استقالل را 
مگر  گفتم.  تبریک  آن ها  به  هم  باختم  وقتی  و  نباشید  خسته  بردم 
این  تبریک گفتیم.  و  رفتیم  نباختیم؟  داوری  اشتباهات  با  تبریز  در 

رفتار ها درست نیست.

قلعه نویی یادآور شد: بازی با پرسپولیس دیدار متعادلی بود. 
زدیم  هم  گل  یک  حتی  داشتیم.  موقعیت  پرسپولیس  هم  ما  هم 
که آفساید بود. از تیم داوری با همه اشتباهاتی که داشت تشکر 
می کنم! همه داوران نسل جدید ما خوب هستند، ولی مطمئنم 
نسل جوان داوری باید به زاهدی فر افتخار کند. باید از ایشان هم 
نتایج فوتبال مهندسی شده  اینکه گفته بود  تشکر کنم.او درباره 
است، گفت: اجازه بدهید بعدًا صحبت می کنم. در جریان بازی 
وسط زمین ما خالی شد که پرسپولیسی ها سه چهار شوت زدند. 
دوباره تیم را تغییر دادیم که جواب داد و نبض بازی را در اختیار 
گرفتیم. رسول نویدکیا را آوردیم تا بازی هجومی تر شود، ولی آن 
می پرسند  من  از  کرد:  اظهار  سپاهان  داد.سرمربی  رخ  اتفاقات 
چرا تغییرات انجام شد. وقتی تیم حرکت تاکتیکی را ندارد، باید 
تغییرات ایجاد کرد. بازی را از پرسپولیس گرفتیم که آن اتفاقات 
رخ داد. محمد ایرانپوریان 5سال شاگرد من بوده و خدا را شاهد 
می گیرم جزو مودب ترین بازیکنانی است که در دوران مربیگری 
کار کرده ام. او از یک خانواده مذهبی و شهید است. جالب است 
آن صحنه اوت شد و داور اشتباه کرنر گرفت. ایرانپوریان اعتراض 
که  می زدم  تشر  پوریان  ایران  به  همانجا  شده.  اوت  توپ  که  کرد 
قسم جالله خورد به داور گفته ام اوت شده و حرف دیگری نزده 

است.

سپاه: تکذیب اقدام تروریستی علیه راهپیمایی روز 
قدس سنندج

علیه  تروریستی  اقدام  هرگونه  وجود  رجبی،  محمدحسین  سردار 
راهپیمایی روز جهانی قدس را شایعه دانست و اخبار منتشر شده در 
این خصوص را رد کرد. فرمانده قرارگاه استانی شهید شهرامفر استان 
کردستان هرگونه اخبار پخش شده در خصوص دستگیری افرادی که 
داشتند،  را  سنندج  قدس  جهانی  روز  راهپیمایی  به  تعرض  قصد 
کرده  عنوان  کردستان  انتظامی  نیروی  فرمانده  پیشتر  کرد.  تکذیب 
بود، در چند روز گذشته با اشراف نیرو های اطالعاتی نیروی انتظامی 
3 نفر از اعضای یک گروهک تروریستی که قصد داشتند در روز قدس 
و 13  اسلحه  قبضه  با 3  انجام دهند  تروریستی  در سنندج عملیات 
خشاب و حدود 300 گلوله دستگیر شدند که این خبر از سوی سردار 

رجبی فرمانده قرارگاه استانی شهید شهرامفر کردستان رد شد.

بازداشت دیپلمات های انگلیسی و هلندی در پارتی 
مختلط شبانه در تهران

اروپایی که بامداد روز گذشته  خبرگزاری تسنیم نوشت: دو دیپلمات 
بودند،  کرده  شرکت  تهران  در  شبانه  مختلط  پارتی  یک  در  )جمعه( 
و  انگلیسی  آزاد شدند. یک دیپلمات  احراز هویت  از  و پس  بازداشت 
یک دیپلمات هلندی بامداد جمعه در یک پارتی مختلط و فساد آلود 
پلیس  به  تحویل  از  پس  دیپلمات  دو  این  شدند.  بازداشت  تهران  در 
تعدادی  حضور  با  پارتی  این  شدند.  آزاد  و  شده  هویت  احراز  امنیت 
برگزار شده  تهران  ولنجک  منطقه  در  به صورت مختلط  و  زیاد  نسبتا 

بود.

تاجزاده: اگر امروز انتخابات برگزار شود به لیست 
امید رای نمی دهم

مصطفی تاجزاده گفت: من سال 94 در زندان بودم و رای دادم. 
ذره ای هم تردید نداشتم. می دانید چطور متوجه شدم که پیروز شدیم؟ 
در  که  افرادی  فهرست  داشت  اخبار  گوینده  وقتی  انتخابات  فردای 
تهران رای آوردند را می خواند، من اکثر آن ها را نمی شناختم، فهمیدم 
را می شناختم.  نامزد های اصولگرا  آورده است، چراکه  رای  ما  لیست 
من آن روز به لیست امید رای دادم، اما امروز رای نمی دهم. چرا؟ چون 
آن زمان فقط می خواستیم مجلس را از دست تندرو ها خارج کنیم و 

اداره کشور را بر مدار عقالنی قرار دهیم.

 کدخدایی: قوانین انتخاباتی ما راه فریب مردم را 
باز گذاشته است!

 

محاکمه  به  اشاره  با  نگهبان  شورای  سخنگوی  کدخدایی  عباسعلی 

به دلیل وعده های دروغ  انگلستان  بوریس جانسون وزیر امورخارجه 
کرده  گالیه  کشورمان  در  انتخابات  قوانین  از  انتخاباتی،  تبلیغات  در 
است.در خبر ها آمده است، در انگلستان بوریس جانسون وزیر خارجه 
دروغین  وعده های  دادن  آنچه  دلیل  می به  ترزا  شده  ساقط  دولت 
عباس  تا  شده  سبب  خبر  همین  و  می شود  محاکمه  بوده  انتخاباتی 
علی کدخدایی در توئیتی از قوانین انتخاباتی کشورمان گالیه کند.او 
در این توئیت نوشته است: »محاکمه به دلیل دروغگویی در تبلیغات 
انتخاباتی!بوریس جانسون به دلیل دروغگویی در تبلیغات انتخاباتی 
انتخاباتی  قوانین  در  که  موضوعی  است.  شده  فراخوانده  دادگاه  به 
ایران در نظر گرفته نشده است و راه فریب مردم را باز گذاشته است.«

 
 اظهارنظر یک کارشناس امنیتی درباره پرونده نجفی

عجیب  سناریوسازی های  گفت:  امنیتی  مسائل  کارشناس 
اصالح طلبان در ماجرای نجفی به رسوایی بیش تر این جریان خواهد 
موجود  شواهد  به  اشاره  با  امنیتی  مسائل  کارشناس  یک  انجامید. 
پرونده محمد علی نجفی به فارس گفت: ادعا های عجیب برخی افراد 
به  زودی  به  دارند،  را  نجفی  از  حمایت  قصد  ظاهر  در  که  جریانات  و 
دام  مانند  منجر خواهد شد. طرح مسائلی  افراد  این  بیشتر  رسوایی 
گذاشتن برای سیاسیون توسط یک زن با معیار های شرعی، حرفه ای 
و  است  مغایر  اسالمی  جمهوری  اطالعاتی  دستگاه های  اخالقی  و 
چنین سناریو هایی توسط ذهن بیمار ضدانقالب مطرح می شود. وی 
با اشاره با شیوه های غیرانسانی سرویس های جاسوسی و اطالعاتی 
صهیونیست ها و برخی کشور های غربی گفت: متاسفانه در مواردی 
سوء  در  سعی  زنان،  کردن  اجیر  با  سرویس ها  این  که  شده  مشاهده 
استفاده و تخلیه اطالعاتی یا باج گیری از سیاسیون کرده اند. اما این 
روش های ناصواب با مبانی فکری جمهوری اسالمی در تضاد است و 
این  از  اسالمی  جمهوری  اطالعاتی  دستگاه های  عنوان  هیچ  به 
روش ها حتی برای دشمنان خود نیز استفاده نمی کند. این کارشناس 
استعالم های  پاسخ  به  ذیربط  مسئولین  اگر  افزود:  امنیتی  حوزه 
دستگاه های اطالعاتی توجه می کردند شاید امروز شاهد این اتفاقات 
تلخ نبودیم. وی اخذ استعالم دستگاه های اجرایی از نهاد های قانونی 
برای واگذاری و بکارگیری مسئولیت های مهم را الزم و با هدف صیانت 
امیدواری  ابراز  و  و مسئولین دانست  نهاد های دولتی  و  از دستگاه ها 
کرد من بعد کمتر شاهد مقاومت های دولتمردان در این زمینه باشیم.

برادر میترا استاد: انتقام خواهم گرفت  
اینستاگرام  در  که  مطلبی  در  استاد  میترا  برادر  استاد،  مسعود 
او  را خواهد گرفت.  انتقام خون خواهرش  نوشته  خود منتشر کرده، 
همچنین با انتشار تصاویری از خواهرش قول داده در روز های آینده، 
استاد در  به گوش همگان خواهد رساند.مسعود  را  میترا  ناگفته های 
مطلبی دیگر که سه روز پیش منتشر کرده بود نوشته بود از افراد رذل و 

پستی گفت که برای قتل میترا دسیسه چیده بودند.
 

 انتقادات علم الهدی از توهین به همسر پیغمبر

نماینده، ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: اگر کسی حرمت همسر 
رعایت  را  پیغمبر  حرمت  یعنی  کند،  اهانت  و  نکند  رعایت  را  پیامبر 
نکرده، نمی شود به همسر رسول الله توهین کرد، این توهین به خود 

پیغمبر است.

 رفیقدوست: نجفی گرفتار توطئه شده است

محسن رفیقدوست در پاسخ به این سوال که شما زمانی عضو هیات 
دولت دوران جنگ بودید و در آن کابینه وزیر دیگری هم حضور داشت 
به نام محمدعلی نجفی. اتفاقات اخیر چقدر برای شما تکان دهنده 
بود و چه حسی داشتید، او گفت: من با ایشان دوست بودم و ایشان را 
دوست داشتم.وزیر سپاه دولت دوران جنگ اظهار داشت: ایشان فرد 
داده  ترتیب  او  علیه  توطئه ای  قبل  از  نظرم  به  بودند،  اخالقی  بسیار 
شده بود و ایشان گرفتار آن توطئه شد.رفیقدوست تاکید کرد: آقای 
به همه روی  بود که  نجفی فردی سلیم النفس، خونسرد و شوخ طبع 
خوش نشان می دادند، لذا این حرکت حداقل از نظر من غیر قابل باور 
منبع: تابناک است.  

میز خبر
انتقاد علم الهدی از توهین به همسر پیغمبر/برادر میترا استاد: انتقام خواهم گرفت/اظهارنظر یک کارشناس امنیتی درباره پرونده نجفی/

کدخدایی: قوانین انتخاباتی ما راه فریب مردم را باز گذاشته است!

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

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

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