
تنها 17روز تا پایان ضرب االجل ایران 
به سایر اعضای برجام فرصت باقی است

دو راهی اروپا 
حفظ  برای  باقیمانده  هفته  چند  این  در  می تواند  اروپا  آیا 
آمریکا  به  اروپا  فروبپاشد،  برجام  اگر  کند؟  کاری  برجام 
کاهش  برای  اروپا  برجام،  فروپاشی  صورت  در  می پیوندد؟ 
تنش های نظامی چه کاری خواهد کرد؟ اینها سواالتی هستند 

که در حال حاضر پاسخ قاطعی برای آنها وجود ندارد....

رییس کل دادگستری اسان خراسان رضوی مطرح کرد:

کاهش میانگین زمان 
دادرسی،اولویت قوه قضاییه 

گفت:  رضوی  خراسان  استان  دادگستری  کل  رییس 
رفع اطاله دادرسی و کاهش موجودی پرونده از مهم ترین 
قضاییه  قوه  جاری  سال  در  اولویت  دارای  برنامه های 

است...

واکنش نمایندگان خراسان به انهدام پهباد آمریکایی

دفاع ایران از حق 
سرزمینی خود 

به بهانه تولد حماسه ساز ملبورن؛

نکاتی جالب از زندگی
 خداداد عزیزی

رضا امیرخانی در مشهد:

شکست خوردم 
و نویسنده شدم

گزارش ویژه 2

گزارش روز 4

2

5

7

در این شماره می خوانیم

یحیی 
ماندنی شد

گفت:  شهرخودرو  پدیده  تیم  سرمربی 
پرسپولیس  فوتبال  تیم  هدایت  برای 

پیشنهاد داشتم اما حمیداوی موافقت 
ماندم.یحیی  پدیده  در  و  نکرد 

تیم  سرمربی  محمدی  گل 
فوتبال پدیده پس از برگزاری 

اظهار  تیمش  تمرین  اولین 
باشگاه  سوی  از  درخواستی  داشت: 

پرسپولیس بود و صحبت هایی انجام 
حمیداوی  آقای  نهایت  در  اما  شد 
موافقت  و  گرفت  تصمیم  باید 

پدیده  خدمت  در  االن  از  و   نکرد 
خواهم بود.

با  کارش  اینکه  درباره  وی 
نه  یا  شده  تمام  پرسپولیس 
شده  تمام  کارم  اگر  افزود: 
نبودم.  اینجا  االن  که  بود 
خودمان  کار  قدرت  با  ما 

و  کنیم  می  شروع  را 
نتایج  می خواهیم 

بهتری نسبت به فصل 
قبل بگیریم.

ی  گل محمد
درباره نقل و انتقاالت 
باشگاهش هم افزود: 

۳ نفر از ما جدا شدند 
تمام  ما  برای  انتقاالت  و  نقل  اما 
حداقل  آینده  روز   ۱۰ تا  و  نشده 
خواهیم  جذب  را  خوب  بازیکن   ۳

کرد.

حضور رحمتی در مشهد

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: پرونده شرکت پدیده در حال رسیدگی است که در مرحله آمادگی برای صدور رأی قرار دارد لذا 
امیدواریم دادگاه پرونده حجیم سه هزار برگی پدیده را به زودی به سرانجام برساند.

آخرین اخبار »پدیده« از زبان رئیس کل دادگستری خراسان رضوی

پدیده 3 هزار برگی آماده صدور رای
در صفحه 3 بخوانید

در صفحه  6  بخوانید

در گفت وگو با مسئوالن مطرح شد: 

مردم مشارکت  گرو  در  شهر  بازآفرینی 

در صفحه 5 بخوانید

شهردار مشهد:

پردیس تاتر مشهد 
باید صرفا هویت تیاتری داشته باشد یکشنبه 2  تیر  1398 /0 19  شوال 1440 / سال سوم  

شماره 482 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 
عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

در صفحه 7 بخوانید
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برای  باقیمانده  هفته  چند  این  در  می تواند  اروپا  آیا 
به  اروپا  فروبپاشد،  برجام  اگر  کند؟  کاری  برجام  حفظ 
آمریکا می پیوندد؟ در صورت فروپاشی برجام، اروپا برای 
اینها  کرد؟  خواهد  کاری  چه  نظامی  تنش های  کاهش 
برای  قاطعی  پاسخ  حاضر  حال  در  که  هستند  سواالتی 
هفته های  در  اروپا  عملکرد  نوع  از  اما  ندارد.  وجود  آنها 
آینده می توان به پاسخ هایی دست یافت. به نظر می رسد 
تصمیم  باید  و  است  گرفته  قرار  راهی  دو  سر  اروپا  که 
بگیرد که آیا می خواهد با تضمین منافع اقتصادی ایران، 
دهد.  ادامه  را  قبلی  روند  اینکه  یا  کند  حفظ  را  برجام 
برجام  فروپاشی  به  الجرم  ادامه،  صورت  در  که  روندی 
اتمی  انرژی  سازمان  اعالمیه  طبق  شد.  خواهد  منتهی 
از  تیر  ششم  کشور،  این  غنی شده  اورانیوم  ذخایر  ایران 
اعالمیه،  این  با  کرد.  خواهد  عبور  کیلوگرم   ۳۰۰ سقف 
مشترک  اقدام  جامع  برنامه  پایان  معکوس  شمارش 
اروپایی  کشور  سه  رو،  این  از  است.  شده  آغاز  )برجام( 
برای نجات برجام تحرکات دیپلماتیک  توافق،  این  عضو 
خود را بیشتر کرده اند، اما با توجه به اینکه این تحرکات 
با ارائه مشوق های اقتصادی به ایران همراه نشده است، 

احتمال موفقیت آن بسیار اندک است. تقریبا ۱7 روز تا 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  ماهه  دو  االجل  ضرب  پایان 
از  پس  سال  یک  است.  مانده  باقی  برجام  اعضای  سایر 
اواسط  ایران  هسته ای،  توافق  از  آمریکا  یکجانبه  خروج 
اردیبهشت ماه برای اعضای باقیمانده در این توافق یک 
این  انتهای  از  پس  چنانچه  کرد.  تعیین  روزه   6۰ مهلت 
مهلت، اعضای برجام، خصوصا اروپایی ها، خسارت های 
ایران را جبران نکنند، این کشور اجرای تعهدات کلیدی 
توافق هسته ای را متوقف می کند. کشور های اروپایی در 
دیپلماتیک  تحرکات  االجل،  ضرب  این  پایانی  روز های 
از اجرای گامهای  ایران  خود را به منظور منصرف کردن 
امور  وزیر  موریسون،  اندرو  کرده اند.  بیشتر  بعدیش، 
روز  می کند.  سفر  ایران  به  بزودی  بریتانیا،  خاورمیانه 
رئیس جمهور  ارشد  مشاور  بن،  امانوئل  چهارشنبه، 
عالوه  کرد.  سفر  ایران  به  دیپلماتیک،  امور  در  فرانسه 
احتمال  از  غربی  رسانه های  در  گزارشها  برخی  این،  بر 
سفر وزرای خارجه سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه به 
ایران در روز های آتی خبر می دهند. مقامات کشور های 
اروپایی عالوه بر دیدار با مقامات ایرانی، با مقامات چینی 
و روسی هم دیدار و گفتگو خواهند کرد. اعضای اروپایی 
کم  برجام  نجات  برای  زمان  می کنند  احساس  برجام 
است. آنان برای نجات این توافق، آخرین تالش های خود 
از توافق هسته ای  از خروج  را  ایران  تا  انجام می دهند  را 

منصرف کنند. اما مشکل این است که اروپا نمی خواهد 
یا نمی تواند منافع اقتصادی ایران را جبران کند. اساسا 
بود  این  ایران  توسط  االجل  ضرب  تعیین  اصلی  دلیل 
ایران  اقتصادی  خسارتهای  زودتر  چه  هر  اروپایی ها  که 
مهلت  پایان  شدن   نزدیک  با  اکنون  اما  کنند.  جبران  را 
مشوق  هیچگونه  اروپایی،  کشور های  ایران،  ماهه  دو 
مقابل،  در  و  نمی کنند  ارائه  ایران  برای  واقعی  اقتصادی 
که  است  حالی  در  این  می کنند.  تاکید  جنگ  خطر  بر 
اروپا درباره جنگ هشدار  اندازه  به  حتی کاخ سفید هم 
نمی دهد. دولت آمریکا مکررا اعالم می کند دنبال جنگ 
با ایران نیست. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در سفر 
نمی تواند  اروپا  بود  گفته  صراحت  به  تهران،  به  اخیرش 
برای ایران معجزه کند، ولی از ایران انتظار دارد که کامال 
امید ها  تمام  اظهارات،  این  بماند.  باقی  پایبند  برجام  به 
یکجانبه  خروج  از  ناشی  خسارت های  جبران  امکان  به 
ماس  اظهارات  از  پس  برد.  بین  از  را  برجام  از  آمریکا 
معلوم شد که سازوکار »ابزار حمایت از تبادالت تجاری« 
)اینستکس( نمی تواند اقالم تحریمی را شامل شود و در 
واقع، این سازوکار مرده متولد شده است. اروپا، در ابتدا 
آمریکا  تحریم های  زدن  دور  برای  را  اینستکس  سازوکار 
علیه ایران طراحی کرده بود، اما تحت فشار های آمریکا، 
اینستکس به اقالم غیرتحریمی محدود شد. اکنون، پس 
لحن  ایران،  منافع  تامین  در  ناتوانیش  به  اروپا  اذعان  از 

است.  کرده  تغییر  نیز  ایران  برابر  در  اروپایی  کشور های 
بود  گفته  آلمان،  اعظم  صدر  مرکل،  آنگال  پیش،  چندی 
ایو  ژان  داشت.  خواهد  تبعاتی  برجام  از  ایران  خروج 
با  خبری  نشست  یک  در  فرانسه،  خارجه  وزیر  لودریان، 
است  گفته  پاریس،  در  ماس،  هایکو  آلمانیش،  همتای 
یکپارچه  را  تالش هایشان  می خواهند  فرانسه  و  آلمان 
کنند.  متوقف  را  توافق هسته ای  از  ایران  تا خروج  کنند 
همه  امیدواریم  ما  و  هست  وقت  »هنوز  گفت:  لودریان 
بازیگران آرامش بیشتری نشان دهند. هنوز وقت هست، 

اما فقط وقت کمی )هست(.«
خلیج  در  جنگ  »ریسک  کرد:  تصریح  نیز  ماس 
کاری  هر  که  داریم  نیاز  ما  است.  نشده  دفع  )فارس(، 
ما  دلیل  همین  به  نرسد.  اینجا  به  اوضاع  تا  دهیم  انجام 
با  ایران بودم و ما  با همه طرفها گفتگو می کنیم. من در 
آمریکایی ها هم گفتگو می کنیم. ما نیاز داریم که از طریق 
گفتگو تنش زدایی کنیم. اکنون، زمان "اول دیپلماسی" 

است و این چیزی است که ما به آن متعهد هستیم.«
می گیرد  صورت  حالی  در  اروپا  دیپلماتیک  تحرکات 
گرفته  شدت  عمان  دریای  و  هرمز  تنگه  در  تنش ها  که 
دریای عمان  در  نفتکش  دو  پیش،  روز  است. حدود ۱۰ 
آلمان،  و  بریتانیا  آمریکا،  شدند.  مواجه  انفجارهایی  با 
کردند.  متهم  انفجار ها  این  در  داشتن  دست  به  را  ایران 
اتهامی که ایران قویا آن را رد کرد. روز پنج شنبه نیز ایران 

کرد.  سرنگون  هرمز  تنگه  فراز  بر  را  آمریکایی  پهپاد  یک 
این تنش ها و احتمال خروج تدریجی ایران از برجام، کار 
اروپایی ها را بیش از پیش دشوار کرده است. آنها به وضوح 
و  می کنند  تالش  آمریکا  و  ایران  میان  تنش زدایی  برای 
اما ظاهرا  به درگیری منتهی شود.  نمی خواهند تنش ها 
در این زمینه، ابزار ها و اهرم های کمی در اختیار دارند. 
تنش آلود  پیش  سال  یک  حدود  از  آمریکا  و  ایران  روابط 
باقی  زیاد در کوتاه مدت هم تنش آلود  احتمال  به  و  بود 
روابط  آینده،  هفته  چند  در  میان،  این  در  ماند.  خواهد 
ایران و اروپا شاهد تحوالت مهمی خواهد بود. اگر ایران 
اروپایی ها  کند،  متوقف  را  برجام  محدودیت های  اجرای 
یا  تحریم ها  بازگرداندن  و  آمریکا  به  پیوستن  دوراهی  سر 
جبران خسارت های اقتصادی ایران قرار خواهند گرفت. 
منافع  تضمین  برای  اروپا  تالش های  اینکه  به  توجه  با 

خورده  شکست  گذشته  سال  یک  در  ایران  اقتصادی 
هفته های  در  اروپا  که  معتقدند  ناظران  برخی  است، 
آینده هم در دادن مشوق اقتصادی به ایران ناکام خواهد 
احتمال  از  ایران  که  می رسد  نظر  به  مقابل،  در  ماند. 
ناکامی اروپا آگاه است و خود را برای مرحله بعدی آماده 
ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر  شمخانی،  علی  می کند. 
است،  کرده  سفر  روسیه  به  ایران،  اسالمی  جمهوری 
آماده  جهت  ایران  که  است  آن  از  حاکی  گزارشها  برخی 
شدن برای سناریوی شکست تالش های اروپایی در زمینه 
حفظ برجام، با چین و روسیه گفتگو هایی انجام می دهد. 
خبرگزاری رویترز از قول خبرگزاری روسی تاس نقل کرده 
گفتگو های  شکست  صورت  در  گفته  شمخانی  که  است 
برجامی با اروپا، ایران درباره یک سازوکار حل اختالف با 

روسیه و چین گفتگو می کند.

تنها 17روز تا پایان ضرب االجل ایران به سایر اعضای برجام فرصت باقی است

دو راهی اروپا 

واکنش نمایندگان خراسان به انهدام پهباد آمریکایی

دفاع ایران از حق سرزمینی خود 
گفت:  مجلس،  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
بر  خود  سرزمینی  حق  از  آمریکایی  پهپاد  با  کردن  سرنگون  با  ایران 
رحیمی  است.جلیل  کرده  دفاع  متحد  ملل  منشور   5۱ ماده  اساس 
جهان آبادی با یادآوری انهدام پهباد آمریکایی و واکنش ترامپ،گفت: 
حاکمیت هر کشوری بر آب های دخلی و سرزمینی و هوای ماورای این 
خشکی و آب ها جزء حقوق مسلم حاکمیتی هر ملت و دولتی است. 
پهپاد جاسوسی آمریکا هم بر فراز آب های ما در حال تردد بوده است.

تایباد و باخرز در مجلس شورای اسالمی،  نماینده مردم تربت جام، 
 ۱2 عرض  به  مبدأ  خط  از  که  است  آبی  سرزمینی  آب  کرد:  تصریح 
مایل دریایی، است و هوای مافوق این آب های سرزمینی جزء قلمرو 

حاکمیت ملی ماست.
y واکنش کشورها به پهپاد آمریکایی مانع مانور بیشتر آنها علیه ایران شد

بر  پهپاد  این  که  کردند  عنوان  ابتدا  در  آمریکایی ها  افزود:  وی 
از واکنش   سران  بعد  اما  بوده  پرواز  المللی در حال  بین  فراز آب های 
کشورهای مختلف اذعان کردند که به قلمرو حاکمیتی ایران وارد شدند 

لذا دیگر نتوانستند روی این موضوع علیه ایران مانور دهند.
رحیمی جهان آبادی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران بر اساس 

ماده 5۱ منشور سازمان ملل متحد از حاکمیت و سرزمین خود دفاع 
کرده است، طبق این ماده چناچه هر دولتی مورد تجاوز قرار بگیرد 
می تواند از خود دفاع کند لذا ایران هم از حریم هوایی خود دفاع کرده 

است.
y  شکایت به جای ایران از آمریکا؛ تجاوز سرزمینی آمریکا باید مشخص

شود
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، معتقد است: شکایت 
ایران از آمریکا به شورای امنیت اقدام کامال درستی است زیرا نقض 
حاکمیت ایران اتفاق افتاده و این موضوع که آمریکایی ها وارد حوزه 

قلمرویی ایران شدند باید مشخص شود.
y درخواست مجدد مذاکره با ایران برای احیاء اجماع از دست رفته جهانی

وی در ادامه درخواست مجدد مذاکره با ایران از طرف آمریکایی ها 
افکار  انزوای  در  برجام  از  خروج  از  بعد  آمریکا  گفت:  و  شد  یادآور  را 
عمومی جهانی قرار گرفت، افکار عمومی جهان بر نقض برجام توسط 
آمریکایی ها و تنش زایی آنها تاکید داشت لذا در این شرایط به صورت 
مکرر درخواست مذاکره با ایران را مطرح می کنند تا اجماع از دسته 
ایران  است:  معتقد  جهان آبادی  کنند.رحیمی  احیاء  را  جهانی  رفته 

میز مذاکره را ترک نکرده است، ایران مذاکره کرد و با امضای قرارداد 
بین المللی بر اساس اصل وفای به عهد و تعهدی که دولت آمریکا داده 
بود، باید به مقررات برجام پایبند می ماند اما به صورت یک طرفه این 
قرارداد را نقض و هم اکنون موضوع مذاکره را برای فریب افکار عمومی 

مطرح می کند.
y  ترامپ می خواهد آمریکا را طرفدار مذاکره و ایران را طرفدار جنگ نشان

دهد
وی یادآور شد: آمریکا به دنبال این است که نقض بین المللی 
خود را از اذهان عمومی پاک کند و خود را طرفدار مذاکره و ایران را 
طرفدار جنگ نشان دهد در صورتی که جمهوری اسالمی از زمانی 
تا زمانی  پایبند ماند، لذا  به آن  که قرارداد هسته ای را امضا کرد 
که آمریکا نسبت به تعهد خود در برجام پاسخگو نباشد، مذاکره 
کمیسیون  رئیسه  هیات  است.عضو  نقض  قابل  طریقی  هر  به 
قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی، گفت: در شرایط فعلی 
وجود  جدید  چالش  بروز  یا  تنش  افزایش  امکان  هرچند  منطقه 
دارد و شرایط شکننده است اما راهی که ایران دارد طی می کند 
غیرقابل  آمریکا،  عهد  نقض  برجام،  بر  زیرا  است  دقیق  و  درست 

تاکید  خود  از  اسالمی  جمهوری  دفاع  حق  و  آمریکا   اعتمادی 
دارد.
y  سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا نشان داد ایران دشمن خود را

پشیمان می کند
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: سرنگونی پهپاد 
جاسوسی آمریکایی ها در خلیج فارس نشان داد ایران زیر بار زورگویی 

نمی رود و از مرزهای خودش دفاع و دشمن خود را پشیمان می کند.
پهپاد  نیز در خصوص سرنگونی  امیر حسین قاضی زاده هاشمی 
پاسداران  سپاه  دست  به  که  فارس  خلیج  در  آمریکایی ها  جاسوسی 
داد  نشان  گذشته  در  ایران  ملت  گفت:  شد،  انجام  اسالمی  انقالب 
منطق و  تعامل  گفتگو،  اهل  شود  برخورد  شرافتمندان  او  با   اگر 

 است.
نماینده مردم مشهد، کالت در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 
این مهم در حالیست که امروز هم نشان داد زیر بار زورگویی نمی رود 
و علی رغم تحمل فشار اقتصادی طی چهل سال گذشته، این  قدرت 
را دارد با قدرتمند و گرانقمیت ترین ها سالح های نظامی از مرزهای 

خودش دفاع کند و دشمن خود را پشیمان کند.

y  سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکایی ها در خلیج فارس نشان داد ایران
اجازه نمی دهد دشمن به مرزهایش تعرض کند

وی ادامه داد: بنابراین سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکایی ها در 
خلیج فارس پیام روشنی دارد و نشان داد که ملت مسلمان ایران ضمن 
اینکه قتل و غارت را نفی می کند و سالح کشتار جمعی را طبق فقه 
که  دهد  نمی  اجازه  اما  داند  می  حرام  انقالب  رهبر  فتوای  و  شیعی 

دشمن به مرزها تعرض کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: اینکه دشمن فریفته 
شود که کلی تجهیزات و سالح دارد محلی از اعراب ندارد زیرا نیروهای 
مسلح کشورمان نشان دادند سالح های دنیا برایشان بی ارزش است.

y آمریکایی ها باید پاسخ دهند چرا در خلیج فارس چه کاری دارند
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی در خصوص تالش های 
بین المللی آمریکا برای محکوم کردن کشورمان در پی سرنگونی پهپاد 
نشان  اقدامشان  این  کرد:  خاطرنشان  فارس،  خلیج  در  جاسوسی 
دهنده هراسشان از جمهوری اسالمی ایران است. آمریکایی ها باید 
کشورشان  مرزهای  از  تر  آنطرف  کیلومتر  هزار   ۱۰ چرا  دهند  پاسخ 

حضور دارند و در خلیج فارس چه کاری دارند؟

511/1 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج 

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

برابر رای شماره ۱۳9۳6۰۳۰6۰۰۳۰۱۳544 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
بشماره  علی  نظر  فرزند  آل  اردالن  اسداله  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
شناسنامه ۱۱ صادره از مشهد درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱52/۳۰ مترمربع قسمتی از پالک 65 اصلی بخش 9 واقع در بلوار طبرسی 
اول طبرسی 46 پالک 26 متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
۱5 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. ۱69۱ تاریخ 

انتشارنوبت اول:98/4/2، نوبت دوم : 98/4/۱7 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

********************************************************
5۱۱/2 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره رای اصالحی ۱۳986۰۳۰627۱۰۰۰456 و رای ۱۳976۰۳۰627۱۰۰4۱97 مورخ ۱۳97/۱۱/27 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 رجبعلی حسن زاده استاد فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 4۰88 صادره از درگز در ششدانگ اعیان یک باب نانوایی 
به مساحت ۱۱۳ مترمربع قسمتی از پالک 74 اصلی بخش 9 مشهد واقع در مهر مادر ۱7 پالک ۱6 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه 
موقوفه کفش فروش محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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. ۱69۳تاریخ انتشارنوبت اول:98/4/2، نوبت دوم : 98/4/۱7 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳97/9/26 مورخ   ۱۳976۰۳۰627۱۰۰۳۱59 شماره  رای  برابر 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی حسنی 
به مساحت  باب ساختمان  اعیان یک  در ششدانگ  قرقی(  روستای  از )شهرستان مشهد  بشماره شناسنامه ۱466 صادره  فرزند حسن  قرقی 
۱9/84 مترمربع قسمتی از پالک ۱48 اصلی بخش 9 مشهد که با قسمت دیگر ساختمان به مساحت 592/5 مترمربع که عرصه و اعیان می 
باشد جمعا به مساحت 6۱2/۳4 مترمربع تشکیل یکباب منزل را میدهند واقع در قرقی بلوار حکمت 6۱ قطعه سوم سمت چپ اعیان متعلق 
به خود متقاضی و عرصه متعلق به اداره اوقاف و امور خیریه محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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. ۱67۱ تاریخ انتشارنوبت 

اول:98/4/2، نوبت دوم : 98/4/۱7 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳97/9/26 مورخ   ۱۳976۰۳۰627۱۰۰۳۱65 شماره  رای  برابر 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی حسنی 
قرقی فرزند حسن بشماره شناسنامه ۱466 صادره از مشهد درششدانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت 2۰/52 مترمربع قسمتی از پالک 
۱48 اصلی بخش 9 مشهد که با قسمت دیگر ساختمان به مساحت 278/۰6 مترمربع که عرصه و اعیان می باشد جمعا به مساحت 298/58 
مترمربع تشکیل یکباب منزل را میدهند واقع در قرقی بلوار حکمت 6۱ قطعه سوم سمت چپ اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه متعلق به 
اداره اوقاف و امور خیریه محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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 
 : نوبت دوم  اول:98/4/2،  انتشارنوبت  تاریخ  مالکیت صادرخواهد شد. ۱67۳  اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

 98/4/۱7
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

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

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

برابر رای شماره ۱۳976۰۳۰627۱۰۰۳۱6۳ مورخ ۱۳97/9/26 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 امید حسنی قرقی فرزند علی 
از پالک ۱48  به مساحت 4۰/۱9 مترمربع قسمتی  باب ساختمان  اعیان یک  از مشهد درششدانگ  بشماره شناسنامه ۰92۰۱6496۱ صادره 
اصلی بخش 9 مشهد که با قسمت دیگر ساختمان به مساحت ۱۰4/5۱ مترمربع که عرصه و اعیان می باشد جمعا به مساحت ۱44/7 مترمربع 
تشکیل یکباب منزل را میدهند واقع در قرقی بلوار حکمت 6۱ قطعه سوم سمت چپ اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه متعلق به اداره اوقاف و 
امور خیریه محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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. ۱675 تاریخ انتشارنوبت اول:98/4/2، نوبت دوم : 98/4/۱7 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳97/9/26 مورخ   ۱۳976۰۳۰627۱۰۰۳۱64 شماره  رای  برابر 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای امید حسنی 
 ۱۰4/5۱ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  اعیان  و  عرصه  درششدانگ  مشهد  از  صادره   ۰92۰۱6496۱ شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  قرقی 
مترمربع قسمتی از پالک ۱48 اصلی بخش 9 مشهد که با قسمت دیگر ساختمان به مساحت 4۰/۱9 مترمربع که اعیان می باشد جمعا به 
مساحت ۱44/7 مترمربع تشکیل یکباب منزل را میدهند واقع در قرقی بلوار حکمت 6۱ قطعه سوم سمت چپ خریداری از نرگس حاجی 
خداوردی خان محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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. ۱677 تاریخ انتشارنوبت اول:98/4/2، نوبت دوم : 98/4/۱7 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار
**********************************************************************

511/7 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج 

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳97/9/26 مورخ   ۱۳976۰۳۰627۱۰۰۳۱66 شماره  رای  برابر 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی حسنی 
به مساحت 278/۰6 مترمربع  باب ساختمان  اعیان یک  و  از مشهد درششدانگ عرصه  فرزند حسن بشماره شناسنامه ۱466 صادره  قرقی 
قسمتی از پالک ۱48 اصلی بخش 9 مشهد که با قسمت دیگر ساختمان به مساحت 2۰/52 مترمربع که اعیان می باشد جمعا به مساحت 
298/58 مترمربع تشکیل یکباب ساختمان را میدهند واقع در قرقی بلوار حکمت 6۱ قطعه اول سر نبش خریداری از نرگس حاجی خداوردی 
خان محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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 
ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت  رسید، ظرف مدت یک ماه 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. ۱679 تاریخ انتشارنوبت اول:98/4/2، نوبت دوم : 98/4/۱7 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳97/9/26 مورخ   ۱۳976۰۳۰627۱۰۰۳۱6۰ شماره  رای  برابر 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی حسنی 
به  ساختمان  باب  یک  اعیان  و  عرصه  درششدانگ  قرقی(  روستای  مشهد  )شهرستان  از  صادره   ۱466 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  قرقی 
مساحت 592/5 مترمربع قسمتی از پالک ۱48 اصلی بخش 9 مشهد که با قسمت دیگر ساختمان به مساحت ۱9/84  مترمربع که اعیان 
می باشد جمعا به مساحت 6۱2/۳4  مترمربع تشکیل یکباب منزل را میدهند واقع در قرقی بلوار حکمت 6۱ قطعه سوم سمت چپ خریداری 
از خانم نرگس حاجی خداوردی خان محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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. ۱68۱ تاریخ انتشارنوبت اول:98/4/2، 

نوبت دوم : 98/4/۱7 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

*******************************************************************
511/9 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳98/2/۱8 مورخ   ۱۳986۰۳۰627۱۰۰۰547 شماره  رای  برابر 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حمیدرضا 
اسدی زرقری فرزند منصور علی بشماره شناسنامه ۳ صادره از رشتخوار در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 42۱/6۰ مترمربع قسمتی 
از پالک  6۰ اصلی بخش 9 واقع در طبرسی شمالی بین ۱2 و ۱4 پالک 26۰ خریداری از حسین رجبی اول قصر محرزگردیده است لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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. ۱68۳ تاریخ انتشارنوبت اول: 98/4/2، نوبت دوم : 98/4/۱7
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار 

**************************************************************
512/10 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
آگهي فقدان سند مالکیت

نظربه اینکه خانم زهرا فنایی برابر وکالت نامه شماره ۱55۰۳- ۱۳97/4/۱9 دفتر ۳ فریمان از طرف مالک، آقای حسین رجبی به استناد 
دو برگ استشهادیه گواهي شده منظم به تقاضاي کتبي جهت دریافت سند مالکیت المثني نوبت اول به این اداره مراجعه ومدعي است سند 
مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک ۱42۱7 فرعی از 276 -اصلی بخش ۱۳ مشهد که متعلق به  آقای حسین رجبی می باشد 
بعلت بی احتیاطی  مفقود گردیده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد که سند مالکیت ذیل دفتر ۳5۰ صفحه ۱۳9 و ثبت 55545 به نام 
حسین رجبی ثبت و سند به شماره چاپی 96796۱ سری ب سال 9۰ صادروتسلیم شده است که برابر سند 522۱- ۱۳9۱/۱2/26 دفتر ۳ 
فریمان به متقاضی انتقال قطعی یافته است دفتر امالك بیش ازاین حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره ذیل  ماده۱2۰ اصالحی قانون ثبت 
مراتب یك نوبت آگهي ومتذکرمي گردد هرکس نسبت به ملك مورد آگهي معامله انجام داده یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستي 
ظرف مدت ده روزاز تاریخ انتشاراین آگهي اعتراض کتبي خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تسلیم نماید بدیهي 
است درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرریا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمي نسبت به صدورسند مالکیت 

المثني وتسلیم آن به متقاضي اقدام خواهد شد 
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک فریمان-محمد رضا رجایی مقدم

*******************************************************************
511/11 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳986۰۳۰627۱۰۰۰6۰۳ شماره  رای  برابر 
فرزند  قوی  اصغر  اقای علی  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  پنج  منطقه  ثبت ملک مشهد  ثبتی حوزه  سند رسمی مستقردرواحد 
غالمرضا بشماره شناسنامه ۱ صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱26/75 مترمربع قسمتی از پالک  باقی مانده 
79 اصلی بخش 9 واقع در اسماعیل آباد چهارراه بهداشت کوچه شهید اقبالی ۱7 پالک 46 خریداری از مالک رسمی آقای حسین 
اسدی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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. ۱6۰7 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/۳/۱8، نوبت 

دوم : 98/4/2
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

******************************************************************
511/12 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

برابر رای شماره ۱۳986۰۳۰627۱۰۰۰5۳9 مورخ ۱۳98/2/۱7 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سید 
  ۳44/67 مساحت  به  کارگاه  باب  یک  ششدانگ  در  مشهد  از  صادره    6۱۳ شناسنامه  بشماره  علی  سید  فرزند  حیدری  مهدی  محمد 
از پالک 6۰  اصلی بخش 9 واقع در طبرسی شمالی ۱۰ خریداری از حسن رجب پور و خانم طاهره ماشین چیان  مترمربع قسمتی 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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 
درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  ازاخذ 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. ۱6۰9 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/۳/۱8، نوبت 

دوم : 98/4/2
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

**********************************************************************
512/13 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره ۱۳986۰۳۰6۰2۱۰۰۰25 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا باقرپور فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 
572۰۰۳۱۳۰8 و کد ملی 572۰۰۳۱۳۰8 صادره از بردسکن دریک باب ساختمان به مساحت ۱54 مترمربع پالک ۱۱2۰ فرعی از 
4 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی ورثه محمود رفعتی محرزگردیده است لذا 
مالکیت متقاضی  به صدورسند  روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت  فاصله ۱5  به  نوبت  به منظوراطالع عموم مراتب دردو 
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: ۱۳98/۳/۱8 ، نوبت دوم: ۱۳98/4/2
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن – غالمرضا گنج بخش

******************************************************************
512/14 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳986۰۳۰6۰2۱۰۰۰254 شماره  رای  برابر 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی دولتخواه فرزند محمد بشماره 
شناسنامه ۱۳4 و کد ملی 5729955۰۰6 صادره از بردسکن دریک باب ساختمان به مساحت ۱92 مترمربع پالک 2۰27 فرعی از4 
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 خریداری از مالک رسمی آقای ورثه عباس مشیری محرز گردیده است لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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 
طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست   ، اعتراض 

مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: ۱۳98/۳/۱8 ، نوبت دوم : ۱۳98/4/2
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

*******************************************************************
512/15 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره ۱۳986۰۳۰6۰2۱۰۰۰252 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر امینی فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه 25۰5۰ و کد ملی 2۱2۰25۰2۳5 صادره از گرگان دریک باب ساختمان به مساحت ۱۰۰ مترمربع پالک ۱۱27 فرعی از4 
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین قربانی محرز گردیده است 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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: ۱۳98/۳/۱8 ، نوبت دوم : ۱۳98/4/2
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش
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گفت:  رضوی  خراسان  دادگستری  کل  رئیس 
که  است  رسیدگی  حال  در  پدیده  شرکت  پرونده 
لذا  دارد  قرار  رأی  صدور  برای  آمادگی  مرحله  در 
امیدواریم دادگاه پرونده حجیم سه هزار برگی پدیده 

را به زودی به سرانجام برساند.
حجت االسالم علی مظفری روز شنبه در نشست 
خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه 
در  افرادی  افزود:  رضوی  خراسان  دادگستری  در 
جریان پیگیری پرونده شرکت پدیده دست به شایعه 
هدف  می دهم  اطمینان  مردم  امابه  زدند  پراکنی 
اصلی دادگاه ویژه جرائم اقتصادی حفظ حقوق افراد 
فضایی  در  دادگاه  چارچوب  همین  در  است.  ذینفع 
کوتاهی  زمان  در  را  دادرسی  و  را مطالعه  پرونده  آرام 

انجام خواهد داد.
تدبیر  ستاد  تقاضاهای  همچنین  داد:  ادامه  وی 
پدیده  شرکت  پروژه  خصوص  در  رضوی  خراسان 
شاندیز در اختیار دادگاه است لذا امیدواریم دادگاه 
عامه  حقوق  از  دفاع  در  را  تدبیر  ستاد  های  خواسته 
پنج  حدود  استان  تدبیر  ستاد  باشد.  داشته  مدنظر 
را  بر  را  پدیده  شرکت  تکلیف  تعیین  مسئولیت  سال 
عهده داشت. علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان 
امید  مردم  در  اقتصادی  مثلث  طرح  با  نیز  رضوی 
پای  جدی  بطور  هم  پدیده  پرونده  در  و  کرد  ایجاد 
تدبیر  ستاد  طریق  از  را  خود  خواسته های  و  آمد  کار 

در خصوص سهام این شرکت به دادگاه اعالم نمود.
گفت:  رضوی  خراسان  دادگستری  کل  رئیس 
به  متعلق  پدیده  شرکت  سهام  درصد   8۰ حدود 
متهمان و افراد مرتبط با آنها است. سلب و واگذاری 
شرکت  سرمایه  سبد  در  متهمان  درصدی   8۰ سهم 
میزان  به  طلبکاران  همه  شدن  سهامدار  پدیده، 
از  پدیده  اموال  توقیف  رفع  و  شرکت  از  طلبشان 
پیشنهادات ستاد تدبیر به دادگاه است. قیمت سهام 
این شرکت و معامالت واقعی نبود و دالل بازی صورت 
قیمتها  دادگاه  حکم  اجرای  با  امیدواریم  می گرفت. 
به حد واقعی خود برسد. پس از صدور حکم دادگاه 
غیردولتی  و  دولتی  متخلف  مدیران  با  آن،  اجرای  و 
صورت  قانونی  برخورد  نیز  پدیده  شرکت  با  مرتبط 
شرکت  حواشی  پیرامون  ادامه  در  گیرد.وی  می 
پدیده همچنین اظهارداشت: در یکی از استان های 
و  خود  که  قضات  از  یکی  رضوی  خراسان  همجوار 
اقوامش از سهامداران شرکت پدیده بودند در حکمی 
مبلغی از شرکت به نفع خود و افراد خارج کرده بود که 
رئیس قوه قضاییه اخیرًا نه تنها آن حکم را لغو نمود 

بلکه قاضی مورد اشاره را اخراج کرد.
y راهکارهای دادستان مشهد برای پرونده پدیده

دادستان مرکز استان گفت:طلبکاران پدیده خود 
ریال  یک  نیست  قرار  بدانند،  مجموعه  این  مالک  را 
هکتاری   4۰ از  بیش  شود،  داده  جایی  به  سهام  از 
که متهم اراضی باغی را به اقامتی تبدیل کرده بود، 

مجوز نداشت و باید تخریب می شد.
در  و  نشست  این  ادامه  در  صادقی  غالمعلی 
در  باید  ما  همه  کرد:  اظهار  خبرنگاران،  به  پاسخ 

جهت تقویت امید جامعه در حمایت از 
داشته  حرکت  اقتصادی،  فعالیت های 
باشیم، باید جایگاه استان از نظر جذب 
نیز  قانونی  مقررات  و  یابد  ارتقا  سرمایه 

رعایت شود.
جناب  از  پیش  کرد:  بیان  وی 
داشت.  وجود  مشکالتی  رزم حسینی 
از  یکی  ایشان،  حضور  زمان  از 
و  بود  پدیده  مساله  دغدغه هایشان 
با  مرکز  و  استان  در  مختلفی  جلسات 
هیات  اعضای  و  مرتبط  وزرای  حضور 
دولت پیگیری و اعالم شد، تقاضای ما 
نوبت رسیدگی  در  پرونده  این است که 
ما  و  شود  صادر  حکم  و  گیرد  قرار 
را  خود  سیاست  دادگاه  رای  براساس 
سوی  از  آمادگی  اعالم  با  کنیم.  اعمال 

ستاد تدبیر، پرونده در دستور رسیدگی قرار گرفت. در 
مرحله نخست ۱۱ جلسه برگزار و مسائل مطرح شد 
که هیچ محدودیتی برای طرح مساله وجود نداشت.
دادگاه  از  را  مهلتی  متهمان  داد:  ادامه  صادقی 
احقاق حق شکات  برای  که  اقدامی  تا هر  خواستند 
می خواهند، بتوانند انجام دهند. دادگاه تا 2۰ خرداد 
و  داد. در نخستین جلسه مطالب  ارائه  را  این مهلت 
به  ما  و  شد  مطرح  متهمان  ناحیه  از  پیشنهاداتی 
جلسه  آن  در  بودیم.  رسیدگی  مامور  دادسرا  عنوان 
اعالم شد خروجی آن جلسه اقدام 
دوم  مرحله  نشد.  انجام  خاصی 
رسیدگی نیز آغاز و طی چند جلسه 
و  شد  اخذ  افراد  این  دفاع  آخرین 
برخی  و  متهمان  پایان جلسات،  با 
به  لوایحی  خواستند  مهلت  وکال 
ببینند.  تدارک  دفاع  آخرین  عنوان 
شاید  و  کردند  را  کار  این  تعدادی 
برخی دیگر نیز ظرف همین هفته 
این اقدام را انجام دهند، احتماال تا 
پایان هفته قوه قضاییه مطالب خود 
دادگاه  تا  کرد  خواهند  ارسال  را 
را  حکم  مسائل  این  همه  لحاظ  با 

صادر کند.
و  عمومی  دادسرای  رئیس 
اضافه  مشهد  و  استان  انقالب 

شد.  برگزار  تدبیر  ستاد  جلسات  خالل  این  در  کرد: 
برای  مصوبه  قالب  در  را  پیشنهاد  چند  ستاد  این 
گروه  چند  طلبکاران  مجموع  کرد،  ارسال  دادگاه 
پرداخت  بانک های  سهامداران،  مورد  یک  که  بوده 
گروهی  و  کارخانجات  پیمانکاران،  تسهیالت دهنده، 
مجموع  هستند،  دارند،  مجموعه  این  علیه  حکم  که 
این گروه های طلبکار، شکات این مجموعه هستند. 
در مصوبات ستاد تدبیر آمده بود که متهم ردیف اول 
و سایر متهمانی که سهامدار عمده هستند، آورده ای 
سهام  درصد   8۰ که  بوده  مدعی  تنها  و  نداشته اند 
از  خود  آورده  برابر  چند  و  هستند  مالک  را  مجموعه 
این  تدبیر  ستاد  پیشنهاد  کرده اند،  هزینه  مجموعه 
متهمان  آنان  عمده  که  درصد   8۰ این  سهام  که  بود 
و بخشی دالالن و بخشی هم ویژه خواران هستند، از 
آنان سلب شود و این در سبد سرمایه شرکت بازگردد.

که  است  این  دوم  پیشنهاد  کرد:  خاطرنشان  وی 
اگر دادگاه در رای این را منظور کند که این طلبکاران 
و  بانک ها  شوند،  لحاظ  مجموعه  سهامدار  عنوان  به 
میزان  به  بلکه  نباشند،  طلبکار  دیگر  مجموعه های 
که  بود  این  بعدی  پیشنهاد  باشند.  سهامدار  طلب، 
بانک هاست.  وثیقه  و  رهن  در  شرکت  اموال  عمده 
زمانی که سهامدار شوند، نباید این اموال در توقیف 
همه  که  شود  لحاظ  مساله  این  رای  در  باشد؛  آن ها 
اموال توقیف شده رفع توقیف شود، این پیشنهادات 
برای تعیین تکلیف شرکت بوده تا بتواند ادامه فعالیت 

 9۳ سال  در  اینکه  بیان  با  باشد.صادقی  داشته 
تجمعات این مجموعه که آغاز شد، از متهم خواستیم 
بود  گفته  ایشان  کرد:  عنوان  کند،  قانع  را  مردم  که 
مساله را حل می کند، وی بعد از چند روز به دادسرا 
مراجعه داشت و گفت چون آخرین قیمت سهام ۱2 
هزار تومان است، این سهام بیشتر ارزش دارد و 2۰ 
هزار تومان می ارزد. هر کس سهام را نمی خواهد آن 
را به ما بدهد و ۳۰ درصد سود و خسارت تاخیر تادیه 
هم بگیرد. تعدادی از مردم با اعالم وی این سهام را 
دادند و اوراق تعهدنامه گرفتند و این اوراق نیز تبدیل 
افرادی  بین  میدانی  و  واقعی  جهت  از  نشد.  پول  به 
که اوراق سهام و اوراق تعهد دارند، اتفاق خاصی رخ 

نداده و این سهام و اوراق مشکل داشته است.
رئیس دادسرای عمومی و انقالب استان و مشهد 
پیشنهاد گفت: پیشنهاد ستاد تدبیر این است افرادی 
که تعهدنامه گرفته اند، آن ها هم سهامدار تلقی شوند، 
اگر این افراد مدعی این هستند که ما تعهدنامه داریم 
و سهامدار نیستیم، می توانند جداگانه شکایت کنند 
ابزاری  و  اقدام  آخرین  این  دهد.  پاسخ  باید  متهم  و 
استفاده  مجموعه  این  رونق  برای  می توان  که  است 
کنیم. استاندار سراغ منابع دولتی رفت و به هر دلیلی 
به جایی نرسید. سراغ سرمایه گذاران رفتیم و تاکنون 
حال  در  برخی  با  نداشته ایم.  مشارکت  برای  کسی 
را  باید مسیری  منابع شرکت  این  با  مذاکره هستیم. 

انتخاب کنیم که شرکت احیا شود.
منظور  مساله  این  دادگاه  رای  در  اگر  افزود:  وی 
از  یکی  شدند،  سهامدار  طلبکاران  همه  که  شد 
بانک ها سهامدار عمده است. این بانک اگر سهامدار 
نظر  انتخابات  و  مدیرعامل  تعیین  در  شود،  عمده 
مشکل  حل  برای  بزرگی  گام  این  دارد.  تعیین کننده 
است. مشکل ما این است که بانک مرکزی براساس 
اموال  برای  را  خود  اموال  درصد   4۰ خود  مقررات 
مجوز  باید  شود،  سهامدار  اگر  و  می آورد  منقول 
مجوز  این  خوشبختانه  که  شود  صادر  مرکزی  بانک 
این  مساله  این  خروجی  است.  شده  هماهنگ 
می شود که مجموعه های اقتصادی پای کار خواهند 
اعتباری  این خط  آمد.  آن زمان که رای صادر شود، 

ایجاد خواهد شد.
مالک  را  خود  طلبکاران  همه  داد:  ادامه  صادقی 
از سهام  ریال  نیست یک  قرار  و  بدانند  این مجموعه 
متهم  که  هکتاری   4۰ از  بیش  شود.  داده  جایی  به 
مجوز  بود،  کرده  تبدیل  اقامتی  به  را  باغی  اراضی 
نداشت و باید تخریب می شد. با پیگیری ها این مساله 
استمرار خواهد  نیز حمایت ها  این  از  بعد  و  حل شد 

داشت.
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پدیده 3 هزار برگی آماده صدور رای

هواپیمایی آسمان

w w w . I A A . i r
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IRAN
A S E M A N

AIRLINES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مشهد- شيراز: يكشنبه و پنجشنبه ها ساعت : 
  1830

مشهد- ايالم : يكشنبه و چهارشنبه ها : ساعت 
 0730

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

مشهد  - ساري : چهارشنبه ها  ساعت : 1710

برنامه پروازي هواپيمايي اسمان 
نيمسال اول 1398 

در یکی از استان های 

همجوار خراسان رضوی 

یکی از قضات که خود 

و اقوامش از سهامداران 

شرکت پدیده بودند در 

حکمی مبلغی از شرکت به 

نفع خود و افراد خارج کرده 

بود که رئیس قوه قضاییه 

اخیرًا نه تنها آن حکم را 

لغو نمود بلکه قاضی مورد 

اشاره را اخراج کرد

,,

سرویس اقتصادی
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حوادث
پیدا شدن هفت کوه نورد گمشده

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خراسان رضوی گفت: نیروهای هالل 
احمر هفت کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات شهرستان نیشابور را پیدا کردند.

اسماعیل بهمن آبادی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مفقودی این 
کوهنوردان در ارتفاعات روستای سوقند نیشابور حدود ساعت ۱۰ شب گذشته به 

نیروهای هالل احمر اعالم شد.
وی اضافه کرد: تیم امداد کوهستان هالل احمر نیشابور پس از حدود دو ساعت 

جست و جو موفق به پیدا کردن این کوهنوردان در ارتفاعات مذکور شدند.
مشهد  غرب  جنوب  کیلومتری   ۱۲۵ فاصله  در  نیشابور   شهرستان 

واقع است.

مرگ ۳ زن در یک مجتمع مسکونی
معاون عملیات آتش نشانی مشهد از فوت ۳ زن در یکی از مراکز اقامتی مشهد 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم مهدی رضایی با اعالم این خبر اظهارکرد: 
ساعاتی پیش در پی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی آتش نشانی گروه 

نجات ایستگاه شماره ۲ به محل حادثه در خیابان عنصری مشهد اعزام شد.
اتاق  از  یکی  درب  گشودن  و  محل  در  حضور  با  آتش نشانی  نجاتگران  افزود:  وی 
۲۵ تا  ۳ خانم که سن تقریبی آنها بین  های این مجتمع اقامتی با جسم بی جان 
۵۰ سال بود مواجه شدند که با حضور تکنسین های اورژانس ۱۱۵ در محل و بررسی 

بالینی این افراد فوت این سه نفر تایید شد.
رضایی خاطرنشان کرد: تحقیقات در خصوص چگونگی فوت این ۳ نفر با توجه 
به مشاهده عالئم گاز گرفتگی با مونوکسید کربن، از سوی کارشناسان آتش نشانی 

آغاز شده است.
این افراد مسافر بوده و از یکی از شهرهای جنوبی کشور چند روز قبل به مشهد 

آمده بودند.

کشف ۴۵ پرنده وحشی در مشهد
۴۵ قطعه پرنده  فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از کشف 

وحشی در مشهد خبر داد.
 ۱۵ مشهد،  شهر  سطح  فروشی های  پرنده  پایش  در  گفت:  شعبانی  ابوالفضل 
قطعه جوجه هدهد، پنج قطعه کبک، ۶ قطعه جوجه چکاوک وحشی، چهار قطعه 
یک  و  سار  قطعه  دو  وحشی،  مینای  قطعه   ۱۰ قرقاول،  قطعه  دو  سرسرخ،  زردپره 

قطعه زاغی کشف و ضبط شد.

کشف ۱۰۳دستگاه قاچاق ارز در فضای مجازی
۱۰۳ دستگاه قاچاق  فرمانده انتظامي شهرستان نیشابور از شناسایي و کشف 

تبادل ارز در فضاي مجازي در این شهرستان خبر داد .
به  گزارش مشهد فوری، سرهنگ حسین دهقانپور  در تشریح این خبر گفت: در 
پی دریافت خبري مبني بر  این که افرادي سودجو با یک برنامه ریزي هدفمند اقدام 
نیشابور  شهرستان  زبرخان  بخش  به  ارز  تبادل  هاي   دستگاه  غیرقانوني  ورود  به 

کرده اند، پیگیري موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت .
وي خاطرنشان کرد: تحقیقات ماموران انتظامي این شهرستان حاکي از این بود 
که افراد سودجو  این دستگاه ها را از یک استان مرزي وارد و با هدف انتقال به سایر 

نقاط کشور در انبار یک کارخانه متروکه مخفي کرده اند .
امنیت   پلیس  ماموران  بالفاصله  موضوع  حساسیت  جهت  به  گفت:  دهقانپور 
 ۲ در  قضائي  هماهنگي  از  پس  و  اعزام  موردنظر  محل  به  شهرستان  این  عمومي 

مرحله، ۱۰۳ دستگاه تبادل ارز غیرقانوني و قاچاق را کشف کردند.
کارشناسان  توسط  شده  کشف  محموله  ارزش  اینکه  بیان  با  دهقانپور  سرهنگ 
۶ میلیارد و ۱8۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه ۴ متهم 

دستگیر که پس از تشکیل پرونده مقدماتي به مراجع قضائي معرفي شدند.
فرمانده انتظامي شهرستان نیشابور در پایان از همکاري هاي آگاهانه شهروندان 
با پلیس تقدیر و تاکید کرد؛ شماره تلفن ۱۱۰ به صورت شبانه روز آماده پاسخگویي 

به تماس هاي ضروري شهروندان است.

آتش در مزرعه نمونه 
مهار  از  مشهد  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
از زمین کشاورزی در مزرعه نمونه آستان قدس رضوی خبر  آتش سوزی قسمتی 
داد.امیر عزیزی با اعالم این خبر، اظهار کرد: دود غلیظی که عصر روز گذشته، ۳۱ 
خرداد، در آسمان شهر و قسمت شهرک شهید باهنر مشهد مشاهده می شد، به 
دلیل آتش گرفتن قسمتی از زمین کشاورزی مزرعه نمونه آستان قدس رضوی بود 

که با تالش آتش نشانان ایستگاه های ۱۵ و ۴۹ اطفاء شد.
به  آن ها  آتش سوزی  از  پیشگیری  و  مزارع  درباره  تکمیلی  توضیحات  افزود:  وی 
زودی اطالع رسانی خواهد شد.  مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
مراقبت  و  دقت  مزرعه داران  است  الزم  هم چنین  کرد:  اضافه  مشهد  شهرداری 
بیشتری در این فصل داشته باشند تا شاهد از بین رفتن محصوالت کشاورزی و 

آلودگی محیط زیست از دود حاصل آن را نداشته باشیم.

دستگیری عامل شرارت در قطارشهری
فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری جوان شروری خبر داد که در جریان یک 

درگیری با همدستی ۲ شرور دیگر، ۳ نفر را مجروح کرده بود.
به گزارش ایسنا سرهنگ اکبر آقا بیگی در تشریح این خبر گفت: در پی درگیری 
چند جوان در پارک ملت مشهد و تماس شاهدان عینی با فوریت های پلیسی ۱۱۰ 

پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
آقا بیگی گفت: ماموران انتظامی بالفاصله به همراه نیروهای امدادی در محل این 
درگیری حاضر شدند و مصدومان توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی انتقال 

یافتند.
دستگیری  منظور  به  پلیس  تحقیقات  اینکه  بابیان  مشهد  انتظامی  فرمانده 
کرد:  خاطرنشان  دارد،  ادامه  درگیری  علت  کشف  و  متهم  این  همدست  دو 
بیمارستان  از  و  بوده  مساعد  مصدومان  حال  و  جسمی  وضعیت  خوشبختانه 

ترخیص شده اند. 

 معاون پژوهش برنامه ریزی و آموزش نیروی 
انسانی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: 
مدیران  ویژه  آموزشی  دوره   9 آزمون  برنامه 

مدارس استان اعالم شد.
و  جایگاه  به  توجه  با  افزود:  صالح  سعید    
شایستگی  توسعه  و  آموزش  راهبردی  اهمیت 
کارایی  ارتقاء  در  مدارس  مدیران  شغلی  های 
و  راستای مدرسه محوری  در  پرورش  و  آموزش 
در جهت توانمندسازی مدیران مدارس استان، 
ساعت   ۱68 میزان  به  آموزشی  دوره   9 تعداد 
در سامانه ltms برای آن ها در نظر گرفته شده 

است.
های  دوره  این  گذراندن  کرد:   تصریح  وی 
تحصیلی  مقاطع  کلیه  مدیران  توسط  آموزشی 
الزامی می باشد و اولین دوره آموزشی مدیران 

تیرماه  اول  امروز  از  مجازی  صورت  به  مدارس 
98 آغاز شده است.

این  برگزاری  فرآیند  ثبت  کرد:  اظهار  صالح 
دوره ها تا پایان مردادماه ادامه خواهد داشت و 
استمرار فعالیت مدیران در سال آینده منوط به 

گذراندن این دوره ها می باشد.
وی بیان کرد: عناوین دوره های ویژه مدیران 
در  مشارکتی  مدیریت  شامل  استان  مدارس 
مدرسه،  در  ارتباطات  مدیریت  مدرسه،  سطح 
در  نوآوری  و  خالقیت  آموزشی،  رهبری 
مدرسه، اصول شاداب سازی مدرسه، نظارت و 
راهنمایی تعلیماتی، مدیریت پیشگیری از وقوع 
جرم و آسیب اجتماعی، روش ها و راهبردهای 
برنامه  و  مدارس  مدیریت  به  بخشی  کیفیت 

ریزی عملیاتی در مدرسه می باشد.

خبر
   معاون پژوهش، برنامه ريزی و آموزش نيروی انسانی آموزش و پرورش خراسان رضوی اعالم کرد: 

برگزاری آزمون ويژه مديران

دکتر  ایسنا  گزارش  به 
مهدی محسن زاده، جراح مغز 
و اعصاب بیمارستان عالمه بهلول 
جراحی  مورد  که  توموری  نوع  به  اشاره  با  گنابادی 
مجاورت  و  نزدیکی  دلیل  به  کرد:  اظهار  گرفت  قرار 
جمله  از  مغز  مهم  بسیار  عروقی  و  عصبی  عناصر  با 
بینایی و عروق بزرگ مغز، از نظر نحوه جراحی ظرافت 
که  بیمار  افزود:  می طلبد.وی  را  خاصی  حساسیت  و 
و  پلک ها  افتادگی  عالیم  با  است،  ساله ای   46 خانم 
عالئم افزایش فشار داخل جمجمه و یک نوبت کاهش 
مراجعه  بیمارستان  این  اورژانس  بخش  به  هوشیاری 
کرده بود که سریعا اقدامات اولیه، تشخیصی و درمانی 
تی  سی  و   MRI انجام  از  پس  و  شد  انجام  وی  برای 
تشخیص  مغزی،  عروق  آنژیوگرافی  تی  سی  و  اسکن 

تومور مغزی وسیع برای بیمار مشخص شد.
بیماری،  تشخیص  با  کرد:  اظهار  محسن زاده 
اقدامات انجام عمل جراحی فراهم شد و پس از یک 
توده حدود  بسیار حساس،  و   عمل جراحی 6 ساعته 
بیمار  سر  از  موفقیت  با  و  کامل  طور  به  گرمی   2۰۰

خارج شد.
بخش  به  بیمار  جراحی،  عمل  از  بعد  گفت:  وی 
مراقبت های ویژه مغز و اعصاب )ICU ( منتقل گردید 
حرکتی  حسی،   بینایی،  عالئم  همه  خوشبختانه  و 
کامل  عمل  از  پس  معاینه  اولین  در  بیمار  گفتاری  و 
با  بود و در حال حاضر نیز بدون هیچ نقص عصبی و 
هوشیاری کامل به بخش جراحی اعصاب منتقل شده 

است.

از  قوچان  انتظامی  فرمانده 
طال  حرفه ای  سارق  دستگیری 
این شهرستان خبر  در  و جواهرات 
خبرنگار  به  شنبه  روز  مصرخانی  قدیر  داد.سرهنگ 
و  طال  سرقت  فقره  چند  اعالم  از  پس  گفت:  ایرنا 
به  موضوع  پیگیری  قوچان  در  منازل  از  جواهرات 

صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران دایره تجسس کالنتری ۱2 این 
به  اطالعات  و  بررسی شیوه های سرقت  با  شهرستان 
دست آمده سارق سابقه دار را شناسایی و با هماهنگی 

دستگاه قضائی وی را دستگیر کردند.
وی اظهار داشت: متهم در بازجویی های به عمل 
از منازل  آمده به هشت فقره سرقت طال و جواهرات 
اعتراف کرد و مقادیر قابل توجهی طال از مخفیگاه وی 

کشف شد.
سرهنگ مصرخانی گفت: متهم برای سیر مراحل 
همچنین  شد.وی  معرفی  قضائی  مراجع  به  قانونی 
فضای  طریق  از  که  فردی  دستگیری  و  شناسایی  از 
شهروند  یک  از  ریال  میلیون   22 مبلغ  مجازی 
کالهبرداری کرده بود خبر داد و افزود: در پی شکایت 
یکی از شهروندان مبنی بر کالهبرداری از وی توسط 
قرار  فتا  پلیس  کار  دستور  در  موضوع  ناشناس،  فرد 
گرفت.سرهنگ مصرخانی گفت: شاکی با اعتماد بی 
خرید  و  دوم  رمز  سازی  فعال  برای  را  خود  کارت  جا، 
اینترنتی در اختیار این فرد قرار داده و پس از مدتی 
خود  حساب  از  ریال  میلیون   22 برداشت  متوجه 
با  فتا  پلیس  کارشناسان  داد:  ادامه  است.وی  شده 
هماهنگی قضائی متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

فناوری  و  تحقیقات  معاون 
گفت:  بهداشت  وزارت 
سرطان ها 2۰ درصد از علل مرگ 
و میر در ایران را تشکیل می دهند، از طرفی با توجه 
افزایش  به  رو  سرطان  آمار  جمعیت،  شدن  پیر  به 
بوده و به نظر می رسد در آینده ای نزدیک با چالش 

بزرگی در این زمینه روبه رو باشیم.
به گزارش ایران پزشک، رضا ملک زاده در مراسم 
و  نیماد  موسسه  بین  همکاری  نامه  تفاهم  امضای 
از بیماران مبتال  موسسه غیردولتی خیریه حمایت 
سرطان  زمینه  در  تحقیقات  افزود:  نور  سرطان  به 
در سال های اخیر، امیدهای زیادی را برای درمان 
آینده  در  بتوانیم  تا  است  آورده  وجود  به  سرطان 
درصد بیشتری از بیماران مبتال به سرطان را درمان 

کنیم؛ زیرا در حال حاضر 5۰ درصد از سرطان ها با 
درصد  و 5۰  بوده  درمان  قابل  زودهنگام  تشخیص 
که  روندی  و  نیستند  معالجه  قابل  سرطان ها  از 
این  می کند،  طی  دنیا  تمام  در  سرطان  تحقیقات 
امید را ایجاد کرده که طی 2۰ سال آینده 85 درصد 

سرطان ها را درمان کنیم.
سطح  در  فعال  محقق   2۰۰ داشت:  اظهار  وی 
حمایت  مورد  سرطان  تحقیقات  زمینه  در  کشور 
قرار گرفته اند و با حمایت از محققان و پژوهشگران 
می توانیم مطالعات و تحقیقات در زمینه سرطان را 
سرطان  زودرس  تشخیص  حوزه  در  و  داده  توسعه 

گام های موثری برداریم.

سرطان عامل 20 درصد مرگ و مير دستگيری سارق طال در قوچانجراحی موفقيت آميز تومور مغزی در گناباد

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی 
مطرح کرد: 

 نقش انکار ناپذیر والدین در اعتیاد 
فرزندان 

مواد مخدرخراسان رضوی  با  مبارزه  دبیر شورای 
از  جلوگیری  در  را  نقش  مهمترین  والدین  گفت: 
اجتماعی  های  آسیب  به  فرزندان  ابتالی  و  اعتیاد 
در  جهان  محمد  سرهنگ  مهر،  گزارش  دارند.به 
مشهد  جمعه  نماز  خطبه های  از  پیش  سخنرانی 
مخدر  مواد  ورود  کرد:  اظهار  رضوی  مطهر  حرم  در 
انجام  صفویه  دوره  در  انگلیسی ها  توسط  ایران  به 
کاشت  به  گندم  مزارع  که  رسید  جایی  به  کار  و  شد 

خشخاش اختصاص داده شد.
وی افزود: این روند همچنان ادامه یافت و پس از 
پیروزی انقالب اسالمی ایران دشمن برای رسیدن به 
نرم  و جنگ  نفوذ  بر  تکیه  با  کرد  مقاصد خود تالش 
استفاده از مواد مخدر را در جوانان ایرانی ترویج کند.
مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
مخدر  مواد  حوزه  در  کرد:  تصریح  رضوی  خراسان 
بیش از 4 هزار شهید دادیم و باالترین میزان کشف 
مواد مخدر در دنیا متعلق به جمهوری اسالمی ایران 
بوده و باید بدانیم طی 2 ماه گذشته تنها 6 تن انواع 
مخدر در مرزها کشف شده اما همه اینها کافی نیست 

و باید خانواده ها به موضوع ورود یابند.
می کند  تالش  دشمن  کرد:  خاطرنشان  جهان 
خود  اهداف  به  جوانان  در  اعتیاد  و  ابتذال  ترویج  با 
نوع مواد مخدر  امروز 75۰  بدانیم  باید  و  یابد  دست 
و روانگردان در کشور داریم که نیاز به هوشیاری زیاد 

است.
خانواده ها  در  محبت  و  مهر  اگر  کرد:  تاکید  وی 
بیشتر شده و کانون خانواده ها گرم شود مشکالت ما 
بسیار کم خواهد شد. متأسفانه بسیاری از خانواده ها 
در تفریحات خود از قلیان استفاده می کنند که بسیار 
از  استفاده  اعتیاد  به  ورود  دروازه  زیرا  است  غلط 

سیگار و قلیان است.
مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
زنانه  آرایشگاه های  برخی  در  خراسان رضوی گفت: 
از مواد مخدر به عنوان داروی الغری استفاده کرده 
این  مراقب  زنان  باید  که  می کنند  معتاد  را  افراد  و 

فریب ها باشند و گول این سخنان را نخورند.

خبر

اطاله  رفع  گفت:  رضوی  خراسان  استان  دادگستری  کل  رییس 
دارای  برنامه های  مهم ترین  از  پرونده  موجودی  کاهش  و  دادرسی 

اولویت در سال جاری قوه قضاییه است .
در  مظفری  علی  حجت االسالم  امروز"  روزنامه"صبح  گزارش  به 
نشست خبری که صبح روز شنبه به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه 
که در ستاد دادگستری برگزار شد افزود: یکی از دغدغه های رئیس 
در  جدی  طور  به  که  بوده  دادرسی  اطاله  کاهش  قضاییه  قوه  جدید 

سطح کشور و به تبع آن در خراسان دنبال می شود.
وی تصریح کرد: میانگین زمان دادرسی پرونده ها در دادسراها 29 
خانواده  و  کیفری  و  حقوقی  دادگاه  در  زمان  مدت  این  که  بوده  روز 

به 89 روز می رسد و میاگین دادرسی در سطح اسان 56 روز است.
موجودی  اخیر  سال های  در  کرد:  اظهار  مظفری  حجت االسالم 
تر  پایین  عددی  به   97 سال  در  که  بوده  پرونده   8۰۰ حدود  شعب 
سال  ورودی  پرونده های  که  است  صورتی  در  این  و  رسیده   2۰۰ از 
سال  در  که  شده  وارد  پرونده   572 و  هزار   264 و  ۱میلیون  گذشته 
جاری نسبت به سال گذشته شمار پرونده های ورودی در بخش های 
دلیل  به  ولی  یافته،  کاهش  درصد  چهار  میانگین  به طور  مختلف 

گرانی ها پرونده های حقوقی ۳4 درصد افزایش داشته است.
y افزایش پروژه های عمرانی

مانند   97 سال  در  استان  این  قضایی  دستگاه  کرد:  عنوان  وی 
سال های قبل تالش کرد در موضوعات مختلف عملکرد مثبتی داشته 

باشد و از جمله در بحث عمرانی به علت اینکه فضای اداری مناسبی 
در گذشته برای پاسخگویی نداشتیم، اقداماتی انجام شد.

حجت االسالم مظفری خبر داد: تا پایان سال گذشته، 4۳ هزار و 
66۰ متر مربع پروژه برای ساختمان های دادگستری با 7۱5 میلیارد 
ریال اعتبار اجرا شده است.وی با بیان اینکه  مجتمع قضایی بزرگی 
نیز در منطقه قاسم آباد مشهد به مساحت ۱4 هزار مترمربع در دست 
رسد،  بهره برداری  به  سال  پایان  تا  می شود  تالش  که  است  ساخت 
دادگستری  چالش های  دیگر  از  انسانی  نیروی  کمبود  کرد:  اظهار 
این استان است، طی 5 سال اخیر ۱9۰ قاضی در این استان جذب 
دستگاه قضا شده اند و این در حالی است که طبق قانون باید ۳ هزار 

نفر در کل قوه قضائیه جذب شوند، ولی تاکنون دولت مجوز جذب 
منطقه  در  نیز  بزرگی  قضایی  مجتمع  اینکه   بیان  با  است.وی  نداده 
قاسم آباد مشهد به مساحت ۱4 هزار مترمربع در دست ساخت است 
که تالش می شود تا پایان سال به بهره برداری رسد، اظهار کرد: کمبود 
نیروی انسانی از دیگر چالش های دادگستری این استان است، طی 
5 سال اخیر ۱9۰ قاضی در این استان جذب دستگاه قضا شده اند و 
این در حالی است که طبق قانون باید ۳ هزار نفر در کل قوه قضائیه 

جذب شوند، ولی تاکنون دولت مجوز جذب نداده است.
y کمبود نیروی انسانی

به  کارمند  نفر   6۰۰ به  حداقل  رضوی  خراسان  افزود:  مظفری 

صورت ضروری نیاز دارد که مقدمات آزمون و گزینش آنها شده، اما 
برای به کارگیری آنها منتظر مجوز دولت هستیم.

وی گفت: به ازای هر قاضی 4 نفر کادر اداری باید جذب شود، 
همه کارها را انجام دادیم آزمون برگزار کردیم، افراد گزینش شده اند و 
فقط منتظر مجوز دولت هستیم، سهم استان ما حدود 6۰۰ نفر بوده، 

اما دولت همکاری خوبی نداشته است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: از سوی دادسرا 
شورا  در  عضو  این  حکم،  صدور  تا  شده  اعالم  شهر  شورای  به  نیز 
فعالیت نداشته باشد و در رای دادگاه دخالتی نداریم، اما اگر برخی 
زودتر  پرونده  این  نمی گرفت،  صورت  مجازی  فضای  در  اقدامات 

رسیدگی می شد.
y وضعیت رییس سابق سازمان جهادکشاورزی

رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی خراسان  پرونده  به  مظفری 
رضوی اشاره و بیان کرد: موضوع این پرونده اقتصادی و مالی است، 
قرار تامین آن صادر شده، اما میزان وثیقه با توجه به اتهامات وارده باال 
بوده و به لحاظ گستردگی موضوع به صورت ویژه در دست رسیدگی 

است.
وی در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر عدم مرخصی به مزروعی جهت 
درمان بیماری اعالم کرد: در زندان پزشکان متخصصی حضور داشته 
و در صورت الزم بیمار برای ادامه درمان به مراکز منتقل شده و لدر 

هزینه های درمان او نیز کمک رسانی انجام می شود.
زندان  انتقال  در خصوص  دادگستری خراسان رضوی  رئیس کل 
مشهد از محل فعلی در داخل شهر هم گفت: انتقال زندان ضروری 
به  نیاز  که  دارد  وجود  اعتباری  مشکالت  خصوص  این  در  اما  است، 

همکاری استانداری است.

رییس کل دادگستری اسان خراسان رضوی مطرح کرد:

کاهش میانگین زمان دادرسی،اولویت قوه قضاییه 

مدیر کل بیمه سالمت خراسان رضوی اعالم کرد: 

 جایگاه سوم نظام ارجاع الکترونیکی از آن خراسان
خراسان  گفت:  رضوی  خراسان  استان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
رضوی در حوزه نسخه نویسی الکترونیک بعد از کرمان و لرستان در 

جایگاه سوم کشوری قرار دارد.
امروز"  سید مرتضی وجدان در نشست  روزنامه"صبح  به گزارش 
بیمه  مرکزی  دفتر  در  شنبه  روز  صبح  که  رسانه   اصحاب  با  خبری 
سالمت استان خراسان رضوی  برگزارشد افزود: طرح نسخه نویسی 
شهر  در  حاضر  حال  در  رضوی  خراسان  سالمت  بیمه  الکترونیکی 
تادر  شده  پیش بینی  و  اجرا  حال  در  آزمایشی  صورت  به  نیشابور 
حیدریه،  تربت  سرخس،  جام،  تربت  چناران،  درگز،  شهرستان های 

فریمان و بردسکن نیز همین امسال اجرا شود.
موسسات  شامل  که  فعال  کاری  شریک   55 کرد:  تصریح  وی 
و  بوده  همکاری  حال  در  سازمان  این  با  هستند  عمومی  پزشکان  و 
ایجاد شده  الکترونیکی  تا کنون هزار و 828 نسخه  ابتدای طرح  از 
است.وجدان اظهار کرد: در قالب این طرح که اجرای آن از پارسال 
پزشک صادر  از سوی  الکترونیکی  به صورت  بیمار  نسخه  آغاز شده 

شده و خدمات پاراکلینیکی بیمه سالمت مانند داروخانه و آزمایشگاه 
طبق هماهنگی الزم انجام شده و دفترچه کاغذی حذف می شود.

وی ابراز کرد: درحال حاضر  55 موسسه و مرکز درمانی در سطح 
شهرستان نیشابور نسخه نویسی الکترونیکی را اجرا می کنند.

مطالبات  کرد:  عنوان  رضوی  خراسان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
پیاده  و  بیمه  کاغذی  دفترچه های  حذف  راستای  در  که  پزشکانی 
از سوی بیمه سالمت  الکترونیکی گام برداشته   سازی نسخه نویسی 

خارج از نوبت و بطور ۱۰۰ درصد پرداخت می شود.
وی بیان کرد: هم اکنون سه میلیون و ۳7۰ هزار نفر در خراسان 
رضوی در قالب پنج صندوق بیمه ای زیر پوشش بیمه سالمت استان 
بوده که  بیشترین تعداد بیمه شدگان سالمت این استان تحت عنوان 
"صندوق بیمه روستایی" با جمعیت یک میلیون و 6۰۰ هزار نفر زیر 

پوشش این بیمه هستند.
وجدان آمار داد:  تعداد بیماران خاص زیر پوشش بیمه سالمت را 
در خراسان رضوی هفت هزار نفر بوده که  شمار بیمه شدگان اتباع 

خارجی  شش هزار و ۱5۰ نفر و بیمه شدگان کمیته امداد را حدود 
از  اعم  موسسه   58۰ و  هزار  چهار  برآن   عالوه  و  است  نفر  هزار   8۰
پاراکلینیکی  مراکز  و  بیمارستان  داروخانه،  دندانپزشکی،  پزشک، 

طرف قرار داد بیمه سالمت در خراسان رضوی هستند.
قرارداد  طرف  درمانی  مراکز  مطالبات  پرداخت  کرد:  تاکید  وی 
منظم شده بطوری که با احتساب 45 روز برای تبادل اسناد پرداختی 
و در نظر گرفتن قوانین مربوطه می توان گفت که پرداخت مطالبات 
موسسات بیمه سالمت در خراسان رضوی تقریبًا به روز شده است و 

این سازمان دیگر به موسات طرف قرار داد خود بدهی ندارد.
اساس  همین  بر  افزود:  رضوی  خراسان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
امسال  ماه  فروردین  مطالبات  درصد   7۰ پرداخت  به  توان  می 
 29۳ مبلغ  به  رضوی  خراسان  پزشکی  پزشکی  علوم  دانشگاه های 

میلیارد ریال اشاره کرد.
ماه  فروردین  مطالبات  درصد   9۰ پرداخت  داد:  توضیح  وجدان 
 ۱2۳ مبلغ  به  غیردانشگاهی  و  خیریه ها  خصوصی،  داروخانه های 

ماه  اردیبهشت  مطالبات  درصد   6۰ که  شده  پرداخت  ریال  میلیارد 
در  نیز  غیردانشگاهی  و  خیریه  خصوصی،  داروخانه های  امسال 

خراسان رضوی پرداخت شده است.
مدیر کل بیمه سالمت یادآو شد: 6۰ درصد جمعیت بیمه شدگان 
پوشش  زیر  نفری خراسان رضوی  هزار  و 4۰۰  میلیون  استان شش 

بیمه سالمت قرار دارند.
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نقد کتاب
»خواندن در توالت«

-۱89۱( میلر  هنری  از  کتابی  توالت«  در  »خواندن 
در  که سال ها  امریکایی  معاصر  نویسنده  م( است؛   ۱98۰
فرانسه می زیست؛ نویسنده مدار رأس السرطان )۱9۳4( و 
کابوس با تهویه مطبوع )۱945( و دیگر آثاری که در بخش 
»درباره نویسنده« کتاب می توانید آنها را ببینید. انتشارات 
ققنوس به اقتفای انتشارات گالیمار، کتاب هایی را در قالب 
منتشر می کند که  »پانوراما«  َفرَوست  با   »€2  Folio« طرح
همین کتاب هم یکی از آن میان است. کتاب دو نوشته یا 
یادداشت از ِهنری میلر در بردارد: یکی »آنها زنده بودند و با 
من حرف می زدند« و دو دیگر، »خواندن در توالت«. هر دو 
بخش به خواندن کتاب مرتبَطند و ریزه کاری ها و کنج کاوی ها 
و شوخ طبعی ها و بازی گوشی های نویسنده را در این زمینه 
میلر  نوستالژی  نخست،  بخش  موضوع  می کنند.  عرضه 
است درباره ُکرورُکرور خوانده های او. اگر می خواهید با نام 
و نشان بیش از صد اثر کالسیک و مدرن بزرگ سال و کودک 
آشنا شوید، شما را به خواندن این بخش سفارش می کنم. 
این  در  میلر  البته جذاب  و  توصیف های ِکش دار  ُلباب  ُلب 
بخش، زیستن خواننده با نویسنده در درازنای ُعمر خاطرات 
است؛ افزون بر ارزش داوری هاِی او درباره شماری از این آثار.
موضوع بخش دوم هم که روشن است؛ یعنی کتاب خوانی در 
جایی ِدنج و بیگانه به نام »ُمستراح«. نویسنده بر این کلمه 
به آب« و »توالت« مقایسه می کند  با »دست  را  و آن  تأکید 
تا برساند به »راحت« بودن یا ُمرِوح بودن آن مکان کوچک 
ملتفت است. آدم می فهمد که خواندن کتاب در درمانگاه 
و ایستگاه و بانک دو کارکرد دارد: یکی آسان کردن پدیده 
ُعمر عزیز.باری،  از لحظه های  پاس داری  و دیگری،  انتظار 
در  صرفه جویی  جز  دارد  کارکردی  چه  توالت  در  خواندن 
وقت؟ نویسنده ما سخت با این توجیه مخالف است و به صد 
زبان می گوید: اگر خوانندگان در توالت صادق باشند، یخ 
عمرشان را در تموز انواع سرگرمی های پوچ، آب نمی کنند. 
ریاکاران  این  می رسد،  که  دستشویی  به  نوبت  او،  دید  از 
می شوند.  دغدغه مند  ُعمر  ثانیه های  کردن  ذخیره  درباره 
این البته روِی عیب ناک سکه است. از دید ِهنری، داستان 
تبدیل توالت به کتاب خانه، روی ُهنری هم دارد که از میان 
دستشویی،  در  مطالعه  سود  به  کتاب  در  مطرح  دلیِل  پنج 
تعبیر  به  »خوش گذرانی«.  یعنی  است؛  مؤَکد  آخرینش 
از  زیرا خوش می گذرد. میلر پس  دیگر، آن جا می خوانند؛ 
َسرک کشیدن به زوایای روان شناختی و جامعه شناختی این 
عادت یا سنت جدید الوقوع و تحلیل دالیل مقطوع و محتَمل 
موافق و مخالف، با تأکید بر اینکه خواندن در توالت دست کم 
در امریکای صنعتی عادتی زنانه است، با این عادت هم سو 
و هم دل نیست، بلکه همچون فرزانگان توصیه می کند: در 
حال زندگی کنید! در فرآیند هر کاری، تنها و تنها همان کار 
را به سرانجام برسانید! یعنی الزم نیست دو نشان را با یک 
تیر بزنید، بلکه در آن جای نامطبوع، با ذهنی باز فقط یک 

کار بکنید. خالص!

شبی  سینمایی  فیلم 
عنوان  به  شد  کامل  ماه  که 
سینمایی  فیلم  پرفروش ترین 

سینماهای مشهد لقب گرفت.
رونق  تابستان  فصل  آغاز  با  مشهد  تئاتر  و  سینما 
هنر  از  هنردوستان  استقبال  و  گرفته  دوباره ای 
منتشر  آمار  است.براساس  شده  بیشتر  تئاتر  و  هفتم 
که  شبی  سینمایی  فیلم  مشهد،  سینماهای  از  شده 
مجموع  با  آبیار  نرگس  کارگردانی  به  شد  کامل  ماه 
در  ریالی  ۱میلیاردو47۰میلیون  از  بیش  فروش 
مشهدمقدس  در  سینمایی  پرفروش ترین های  صدر 
فیلم های  شد،  کامل  ماه  که  شبی  از  دارد.پس  قرار 
سینمایی ما همه با هم هستیم، سرخپوست، تگزاس 
نیز در رده های بعدی فروش  برلین  2 و سامورایی در 

میان  از  دارند.همچنین  قرار  مشهد  سینماهای  در 
تئاترهای روی صحنه مشهدمقدس نیز کمدی افسانه 
وبای، عشق جالد در رده نخست استقبال مخاطبان 

مشهدی قرار دارند.
شبی که ماه کامل شد فیلمی به کارگردانی نرگس 
و  اصفهانی  مرتضی  و  آبیار  نرگس  نویسندگی  آبیار، 
سال  محصول  قاسمی  محمدحسین  تهیه کنندگی 
و  سی  در  بار  نخستین  برای  فیلم  این  است.   ۱۳97
با  و  درآمد  نمایش  به  فجر  جشنواره  دوره  هفتمین 
نامزدی در ۱۳ رشته این جشنواره، توانست 6 سیمرغ 
بهترین  کارگردانی،  بهترین  فیلم،  بهترین  بلورین 
زن،  اول  نقش  بازیگر  بهترین  مرد،  اول  نقش  بازیگر 
بهترین بازیگر نقش مکمل زن و بهترین چهره پردازی 

را به خود اختصاص دهد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری  و  دستی  صنایع 
 56 در  گفت:  مشهد  شهرستان 
روستای واجد شرایط شهرستان مشهد، انجمن میراث 
فرهنگی تا 2 ماه آینده تشکیل و راه اندازی می شود.
حسن زمانی در نشست بررسی آخرین وضعیت انجمن 
های میراث فرهنگی شهرستان مشهد با علیپور مدیر 
انجمن های میراث فرهنگی استان  با اعالم این خبر 
در  فرهنگی  میراث  انجمن  جلسات  تاکنون  افزود: 
احمدآباد  و  رضویه  مرکزی،  های  بخش  و  شهرستان 
برگزار و انجمن میراث فرهنگی در 4 روستای دهسرخ 
، رباط سفید، شریف آباد و میامی  تشکیل  و راه اندازی 
شده است .وی ادامه داد: برنامه ریزی الزم برای تشکیل 
انجمن میراث فرهنگی در 52 روستای دیگرانجام شده 

است.زمانی همچنین بر استفاده از ظرفیت های مردمی 
و تعامل و همکاری با انجمن های میراث فرهنگی تاکید 
کرد و افزود: توجه به انجمن های میراث فرهنگی می 
تواند نتایج مطلوب و مناسبی در راستای تحقق اهداف 
اعضای  آموزش  همچنین  وی   . باشد  داشته  سازمان 
موثرترین  و   مهمترین  را  فرهنگی  میراث  های  انجمن 
حوزه  با  انجمن   اعضا  آشنایی  و  شناخت  برای  عامل 
های تخصصی اعالم کرد و خواهان برگزاری دوره های 
شد  آن  تشکیل  از  پس  انجمن  اعضای  برای  آموزشی 
.مهدی علیپور مدیرانجمن های میراث فرهنگی خراسان 
های  آنجمن  وضعیت  آخرین  از  گزارشی  نیز  رضوی 
استان ارائه کرد و افزود: استان خراسان رضوی تاکنون 
انجمن میراث فرهنگی روستایی جزو  با تشکیل 4۰۰ 

استان های پیشگام در این حوزه در سطح کشوراست.

اعضای  از  نویسی  نام 
سراسر  در  هنر  اعتباری  صندوق 
تکمیلی  درمان  بیمه  از خدمات  استفاده  برای  کشور 

در سایت این صندق آغاز شد.
اعضای صندوق اعتباری هنر در سراسر کشور برای 
می توانند  تکمیلی  درمان  بیمه  خدمات  از  استفاده 
از  بیمه سرمد  با شرکت  قرارداد منعقد شده  براساس 
یکم تا ۱2 تیر ماه با مراجعه به وب سایت صندوق به 
خدمات  از  و  نام  ثبت   www.honarcredit.ir نشانی 

بیمه درمان تکمیلی بهره مند شوند.
بخشی  پرداخت  با  هنر  اعتباری  صندوق  اعضای 
از حق بیمه کل، مشمول بهره مندی از خدمات بیمه 
عهده  بر  هزینه  مابقی  و  می شوند  تکمیلی  درمان 

صندوق است.
در  گذشته  سال  همانند  تکمیلی  بیمه  خدمات 
قالب سه طرح )امید، آرامش و رفاه( با پوشش ها و حق 
متقاضیان  این اساس  بر  ارائه می شود.  متفاوت  بیمه 
می توانند با انتخاب یکی از طرح ها، افراد تحت تکفل 

خود را نیز در همان طرح ثبت نام کنند.
طریق  از  و  الکترونیکی  صورت  به  خدمات  تمامی 

سامانه بیمانو به اعضاء ارائه می شود.
ارائه  مقررات،  اساس  بر  است؛  یادآوری  به  الزم 
هرگونه خدمات منوط به عضویت متقاضی در صندوق 

اعتباری هنر است.

اهالی فرهنگ صاحب بيمه تكيملی می شوندانجمن های ميراث فرهنگی در 56 روستای مشهد تشكيل می شود»شبی که ماه کامل شد« پرفروش ترين فيلم سينماهای مشهد شد

رضا امیرخانی، نویسنده و منتقد ادبی در جمع 
اعضای شبکه دانش آموزی کتاب به نشر »کتاباران« 
من  و  است  پیروزی  مقدمه  شکستی  هر  گفت: 
موفقیت هایم را در حوزه نویسندگی مدیون شکست 

خودم در ساخت هواپیمای یک نفره می دانم.
اولین جلسه تابستانی شبکه دانش آموزی کتاب 
به نشر »کتاباران« با حضور رضا امیرخانی، نویسنده 
و منتقد ادبی و جمعی از دانش آموزان و نویسندگان 
محصوالت  و  کتاب  مرکزی  فروشگاه  در  نوقلم 
نشست  این  کرد.در  کار  به  آغاز  به نشر  فرهنگی 
خود  تجربیات  بیان  به  امیرخانی  رضا  صمیمی 
دانش آموزی  زمان  در  هواپیما  ساخت  پروژه ی  در 
خود  دوستان  از  تن  دو  همراه  به  گفت:  و  پرداخت 
هنگامی مشغول تحصیل در کالس سوم دبیرستان 
بودم پروژه ساخت یک هواپیما را شروع کردم. این 
پرواز  اولین  در  ولی  نفره درست شد  هوایپمای یک 
دانشگاه  در  دوستانم  و  من  بعدها  خورد.  شکست 
به ساخت یک هواپیما یک نفره  نیز تصمیم  شریف 
این  ساخت  و  طراحی  ماه  دو  و  سال   2 گرفتیم. 
این  خود  پرواز  اولین  در  که  کشید  طول  هواپیما  

پروژه نیز به شکست انجامید.
موفقیت های  سرآغاز  را  پروژه  این  شکست  وی 
ادامه  و  دانست  نویسندگی  زمینه  در  خود  بعدی 
نفره  یک  هواپیمای  ساخت  پروژه  شکست  داد: 
این  اینکه  و  است  شده  آینده  در  پیروزی ها  مقدمه 
در  بعدها  که  آموخت  را  مهارت هایی   شکست، 

زندگی بسیار کاربرد داشته است. امیرخانی خطاب 
به نشر  »کتاباران«  طرح  در  حاضر  دانش آموزان  به 
به درستی  گفت:  اگر تجارب آدمی در شکست ها  
منجر  قطعا  شود،  تعمق  و  تدبر  آن  در  و  شود  ثبت 
به کسب موفقیت در زندگی  خواهد شد. تجربیاتی 
 » کتاباران  به نشر»  کتاب  دانش آموزی  در شبکه  که 

نشدید  هم  نویسنده  آینده  در  اگر   می کنید  کسب 
خواهد  کاربرد  شما  زندگی  از  مقاطعی  در  قطعا 
داشت.این نویسنده و منتقد ادبی ادامه داد:  من در 
رشته فنی تحصیل خودم را ادامه دادم و سال ۱۳7۰ 
وارد دانشگاه صنعتی شریف و موفق به اخذ مدرک 
مهندسی مکانیک  و مدرِک خلبانی شدم و در سال 

7۱ جوان ترین خلبان شخصی کشور بودم اما شغل 
در  را  موفقیت هایم  که  است  نویسندگی  من  اصلی 
ساخت  پروژه  در  خودم  شکست  مدیون  نویسندگی 
»ازبه«   کتاب  حتی  که  می دانم  نفره  یک  هواپیمای 
را براساس شکست خود در پروژه ساخت هواپیمای 
اینکه کسی که  به  اشاره  با  . وی  نوشته ام  نفره  یک 
می خواهد کار نویسندگی را شروع کند در ابتدا کار 
باید بسیار صبور باشد، چراکه اولین آثار هر نویسنده 
با  آثارش  بعد  سال های  ولی  نمی شود  خوانده  زیاد 
ادامه  می شود،  مواجه  عالقه مندان  خوب  استقبال 
 ۱۳74 سال  در  ِارمیا«  عنوان»  با  رمانم  اولین  داد: 
نوشته است  که در سال اول در تیراژ ۳ هزار نسخه 
هزار   6 به  سال۱۳8۰  در  اثر  این  .چاپ  شد  چاپ 
خوب  استقبال  با  بعد   سال های  در  و  رسید  نسخه 
در  کتاب  این  که  گونه ای  به  شد  مواجه  مخاطبان 
شد  برگزیده  مقدس  دفاع  سال   2۰ آثار  جشنواره 
خود  به  را  ایران  داستانی  ادبیات  سال   2۰ جایزه  و 
اختصاص داد. همچنین در نخستین دوره جشنواره 
مهر و دومین جشنواره دفاع مقدس نیز مورد تقدیر 
نوشتن  روند  از  نمودارهایی  گرفت.امیرخانی  قرار 
هر  گفت:  و  داد  نشان  آن ها  فروش  و  کتاب هایش 
نویسنده باید یک نمودار از کارش داشته باشد و آن 
را ارزیابی کند. کتاب هایی را که می خواند به خوبی 
تحلیل کند،  این یعنی با برنامه کار کردن و آگاهی 
نظر خیلی ها  به  که شاید  مورد موضوعی هنری  در 

یک کار ذوقی و هر از گاهی باشد.

رضا امیرخانی در مشهد:

شکست خوردم و نویسنده شدم آغاز جام باشگاه های کتابخوانی کودک و 
نوجوان

چهارمین دوره جام باشگاه های کتابخوانی کودک و 
نوجوان در سراسر کشور کلید خورد.

ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  امور  معاونت 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  ادارات  همکاری  با  اسالمی  و 
اسالمی سراسر کشور و نهادهای همکار از جمله نهاد 
فکری  پرورش  کانون  و  کشور  عمومی  کتابخانه های 
کودکان و نوجوانان جام باشگاه های کتابخوانی کودک 
باشگاه های  جام  رقابت  می کند.  برگزار  را  نوجوان  و 
روستاهای  و  شهرها  در  نوجوان  و  کودک  کتابخوانی 
شد:فعالیت  خواهد  برگزار  زیر  شرح   به  ایران  سراسر 
باشگاه های کتابخوانی دائمی بوده و هر زمان از سال 
با شرایطی که در این شیوه نامه آمده است، عالقه مندان 
واجد شرایط می توانند با مراجعه به سایت، باشگاه خود 
ثبت  قبل  سال های  در  که  کنند.باشگاه هایی  ثبت  را 
شدند، در سال ۱۳98 هم رسمیت دارند و می توانند در 
جام باشگاه ها شرکت کنند و از تخیف کتاب برخوردار 
شوند.تسهیلگرانی می توانند باشگاه تشکیل دهند که 
در کارگاه های آموزشی شرکت کرده باشند. تسهیلگرانی 
گذرانده  را  آموزشی  دوره های  گذشته  سال های  در  که 
هم  جدید  باشگاه   ۱۳98 سال  در  می توانند  باشند، 
برای  آموزشی  کارگاه های  جدید  بدهند.دوره  تشکیل 
نیز   ۱۳98 سال  برای  شیوه نامه ها  مطابق  تسهیلگران 
شد.کارگاه های  خواهد  برگزار  مختلف  شهرهای  در 
تسهیلگران را مربیانی برگزار خواهند کرد که در کارگاه 
های آموزشی مراکز استان شرکت کرده اند و مطابق این 

شیوه نامه واجد شرایط هستند.
برای  روستایی  و  شهری  کتابخوانی  باشگاه های 
در  باید  ابتدا  کتابخوانی  باشگاه های  جام  در  شرکت 
مرحله جام باشگاه های کتابخوانی در شهرستان شرکت 
کنند.این دوره از جام باشگاه های کتابخوانی کودک و 
برگزیده،  نامه  برگزیده،  باشگاه  رشته های  در  نوجوان 
و  برگزیده  تسهیلگر  برگزیده،  کتاب  برگزیده،  فیلم 

کتابفروش برگزیده برگزار می شود.
و  کودک  کتابخوانی  باشگاه های  جام  برگزیدگان 
به دبیرخانه مرکزی در  زیر  به شرح  نوجوان شهرستان 

تهران معرفی می شوند:
الف: سه باشگاه برگزیده/ ب: سه نامه برگزیده

ج: سه فیلم برگزیده /د: سه کتاب برگزیده به انتخاب 
اعضای باشگاه های شهرستان/ه:یک کتابفروش فعال 

در شهرستان
جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان کشور 
پنچ گانه  رشته های  در  شهرستانی  برگزیدگان  حضور  با 
برگزار خواهد شد. دستورالعمل های اجرایی و شیوه نامه 
www. جام باشگاه ها و برگه های ثبت نام از طریق سایت

bookpromotion.ir قابل قابل دریافت است.

خبر

شهردار مشهد:

پردیس تاتر مشهد باید صرفا هویت تیاتری داشته باشد
گفت:  و  کرد  تاکید  تاتر  پردیس  موضوعیت  بر  مشهد  شهردار 
مجموعه طراحی شده باید صرفا هویت تاتری داشته باشد و تنها برای 

این موضوع استفاده شود.
های  ایده  داوری  مراسم  در  مطلب  این  بیان  با  کالیی  محمدرضا 
طراحی پردیس تاتر شهر مشهد که در سالن ترمه چی واقع در بوستان 
جدید  دور  فعالیت  ابتدای  از  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  کوهسنگی 
نیازهای  به  توجه  و  اهمیت  موضوع  پنجم،  شورای  و  شهری  مدیریت 
و  تاتر  نیازها  این  از  یکی  که  گرفت  قرار  کار  دستور  در  مردم  مختلف 

اختصاص مکانهایی به این منظور بود.
وی بیان کرد: از گروه های مختلف تاتر اعم از اساتید این حوزه و 
مخاطبان آنها درخواست شد به این موضوع ورود کنند. در نهایت نیز 
تصمیم بر آن شد تا مسابقه ای به همین منظور در سطح ملی تدارک 

دیده و بهترین آثار را انتخاب کنیم.

شهردار مشهد با اشاره به اینکه برای این منظور از بهترین گروه های 
معماری و شهرسازی دعوت شد، اظهار کرد: در نهایت بهترین طرح 
انتخاب گردید و با توجه به اینکه مکان یابی صورت گرفته، پردیس تاتر 
انتخاب شده است و در مدت زمان کوتاهی وارد فاز عمرانی می شویم 

که امید است ظرف 2 سال آینده کار را به سرانجام برسانیم.
وی تاکید کرد: موضوعیت پردیس باید مورد توجه باشد و مجموعه 
این  برای  تنها  و  باشد  داشته  تاتری  هویت  صرفا  باید  شده  طراحی 
ارایه شده از طراحان  موضوع استفاده شود.گفتنی است طراح های 
فرهاد  تغابنی،  علیرضا  شامل  داوری  مسابقه  این  در  ملی  مطرح 
احمدی و کامران افشار نادری به داوری گذاشته شد و در نهایت طرح 
فرهاد احمدی با 8 امتیاز به عنوان طرح برتر انتخاب گردید. همچنین 
ایده های طراحی  داوران  نیز  نبییان  نشید  و  ایرج کالنتری  بهشتی، 

پردیس تاتر شهر مشهد بودند که به داوری آثار پرداختند.

مهدی فردوسی مشهدی

mahdi.ferdowsi@gmail.com
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خبر
سرپرست معاونت گردشگری خراسان رضوی : 

دخالت اتحادیه هتل داران وجاهت قانونی 
ندارد

میراث  کل  اداره  گردشگری  معاونت  سرپرست   
رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
با بیان این که جامعه حرفه ای تنها مرجع قانونی هتل 
جایگزین  ای  حرفه  جامعه  گفت:  است،  استان  داران 
اتحادیه هتل  اتحادیه هتل داران استان شده و دخالت 
داران استان  وجاهت قانونی ندارد. یوسف بیدخوری در 
گفت و گو با صبح امروز با اعالم این خبر افزود: فعالیت 
میراث  سازمان  نظر  زیر  گردشگری  موسسات  و  هتل ها 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و با توجه به 
قوانین و ضوابط موجود، دیگر بخش ها از جمله اتحادیه 
هتل داران حق هیچگونه دخالتی در فعالیت تاسیسات 
گردشگری را ندارند.وی یادآورشد: تاسیسات و موسسات 
هیچ  از  کسب  پروانه  و  مجوز  اخذ  به  نیازی  گردشگری 
اتحادیه ای ندارند و صرفا پروانه بهره برداری این مراکز را 
تاکید  فرهنگی صادر می کند.بیدخوری  میراث  سازمان 
و  درجه بندی  نرخ گذاری،  مجوز  صدور  چنین  هم  کرد: 
نظارت بر تاسیسات گردشگری بر عهده سازمان میراث 
فرهنگی است.بیدخوری درباره تشکیل جامعه حرفه ای 
هتل داران در خراسان رضوی اظهار کرد: تنها نماینده 
قانونی هتل های استان خراسان رضوی از نظرسازمان 
خراسان  داران  هتل  ای  حرفه  جامعه  فرهنگی  میراث 
انتخابات آن ها برگزار شد  رضوی است که چندی قبل 
اداره کل میراث فرهنگی  از  برداری  بهره  پروانه  و دارای 
است.وی با اشاره به ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه 
کشور اظهار کرد: در حال حاضر تمام فرآیندهای مربوط 
به نظارت برهتل ها صدور پروانه بهره برداری ، صدور نرخ 
نامه و ... از سوی اداره کل انجام می شود که به زودی 
پس از هماهنگی های الزم با معاونت گردشگری کشور به 
جامعه حرفه ای هتل داران واگذار خواهد شد.سرپرست 
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  گردشگری  معاونت 
دستی و گردشگری خراسان رضوی  تاکید کرد: در حال 
شده  ذکر  موارد  در  استان  داران  هتل  اتحادیه  حاضر 
از  پروانه کسب جداگانه  اخذ  به  نیازی  و  ندارد  دخالیت 
برابر  کرد:  تاکید  نیست.بیدخوری  داران  هتل  اتحادیه 
قانون برنامه ششم توسعه کشور سازمان میراث فرهنگی، 
هتلداران  ای  حرفه  جامعه  گردشگری  و  دستی  صنایع 
وظایف  از  بخشی  و  داده  تشکیل  را  رضوی  خراسان 
واگذار  داران  هتل  ای  حرفه  جامعه  به  سازمان  نظارتی 
خواهد شد و دیگر برابر قانون دیگر اتحادیه هتل داران 

خراسان رضوی کارکردی ندارد.

صاحب  و  نخبگان  را  شهری  توسعه  های  طرح 
شهری  ریزی  برنامه  و  معماری  شهرسازی،  نظران 
طرح  این  موفقیت  و  اجرا  اما  کنند  می  طراحی 
وابسته به میزان مشارکت شهروندان است و به دلیل 
شرایطی که بافت های شهری دارند، همه اقداماتی 
است  قرار  شهری  بازآفرینی  های  طرح  قالب  در  که 

انجام شود ، در گرو مشارکت مردم است.
از  رضوی  خراسان  درصدی   ۱۰ سهم   *

سکونتگاه های غیررسمی کشور
در  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
سکونتگاه های  مصوب  محدوده  گفت:  باره  این 
و  هکتار   6۳6 و  هزار  پنج  استان  این  در  غیررسمی 
شهرهای دارای محدوده مصوب، هفت شهر با ۱۱4 
کل سکونتگاه های  از  رضوی  خراسان  و سهم  محله 

غیررسمی در کشور ۱۰ درصد است.
محدوده  افزود:  عبداللهیان  اخوان  محمدرضا 
مصوب بافت های فرسوده و ناکارآمد خراسان رضوی 
 ۳۱ در  هکتار   89۱ و  هزار  چهار  با  محله   ۱۱7 نیز 
کل  از  رضوی  خراسان  سهم  که  است  استان  شهر 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری را در کشور 7.8 

درصد نشان می دهد.
بازآفرینی  طرح  از  را  رضوی  خراسان  سهم  وی 
 ۳۱ کرد:  بیان  و  ذکر  درصد   6.5 کشور  در  شهری 
شهر با ۱۱7 محله در مساحت 52 هزار و 845 هکتار 
رضوی  خراسان  در  شهری  بازآفرینی  طرح  هدف 
در  بازآفرینی  طرح  تعداد،  این  از  که  گرفته اند  قرار 
58 محله با 9 هزار و 2۰2 هکتار تا سال ۱4۰۰ باید 

انجام شود.
ادامه  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
ناکارآمد  و  فرسوده  بافت های  مصوب  محدوده  داد: 
در مشهد نیز 2 هزار و 292 هکتار و این شهر سومین 
شهر از نظر مساحت بافت های فرسوده و ناکارآمد در 
کشور است. هم اینک در اجرای طرح ملی بازآفرینی 
شهرهای  در  فرسوده  محله   ۳4 بازسازی  شهری 
و  سبزوار  نیشابور،  کاشمر،  حیدریه،  تربت  مشهد، 

گناباد در حال اجرا است.
وی گفت: پروژه های تعریف شده در این محالت 
پروژه   ۳7 مسکونی،  واحد  هزار   ۱۰ ساخت  شامل 
روبنایی، 2۳ پروژه زیربنایی، سه پروژه تملک، چهار 
سازی  توانمند  پروژه  هفت  و  بازآفرینی  طرح  پروژه 
از ابتدای  و میانگین پیشرفت آنها 86 درصد است. 
 ۳۳۰ و  هزار  یک  مبلغ   ۱۳96 و  سالهای۱۳95 
میلیارد ریال برای طرح بازآفرینی شهری در خراسان 

رضوی جذب شد.
بازسازی  و  شهری  بازآفرینی  افزود:  اخوان 
توسط  مشترک  اقدام  قالب  در  ناکارآمد  بافت های 
فعالیت های  از  ترکیبی  با  و  اجرایی  چندین دستگاه 
کالبدی و غیر کالبدی با رویکرد فرهنگی، اجتماعی 
محالت  در  مشترک  اقدام  می شود.  انجام  اجرایی  و 
مورد هدف بازآفرینی شهری شامل هزار و 855 پروژه 
با اعتبار ۱۱ هزار و ۳۰ میلیارد  در ۱7 محله مشهد 
ریال، 89 پروژه در 2 محله تربت حیدریه با اعتبار 47 
میلیارد ریال، 67 پروژه در سه محله سبزوار با اعتبار 
۱99 میلیارد ریال و 77 پروژه در 2 محله نیشابور با 

اعتبار 75 میلیارد ریال است.
اعتبار  با  کاشمر  محله  چهار  در  پروژه   ۱۰9 وی 
محله  سه  در  پروژه   55 ریال،  میلیارد   459 و  هزار 
 9 در  پروژه   ۱82 ریال،  میلیارد   8۳ اعتبار  با  گناباد 
محله خلیل آباد با اعتبار 599 میلیارد ریال و ۱67 
میلیارد   52۰ اعتبار  با  بردسکن  محله   ۱۰ در  پروژه 
ریال را از دیگر پروژه های در حال اجرا در قالب برنامه 
اقدام مشترک برشمرد. زمین مورد نظر برای اجرای 
دستگاه  معرفی  با  محالت  در  بازآفرینی  پروژه های 
با  مناسب  کاربری  داشتن  صورت  در  و  بردار  بهره 

تصویب در کمیسیون ماده 5 تأمین می شود.
ادامه  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
شهرداری،  شامل  بردار  بهره  دستگاه  هشت  داد: 
تجهیز مدارس، شرکت  و  توسعه  نوسازی،  اداره کل 

برق  نیروی  توزیع  شرکت  شهری،  فاضالب  و  آب 
کتابخانه  نهاد  منطقه ای،  آب  شرکت  شهرستان، 
پزشکی  علوم  دانشگاه  و  بهزیستی  عمومی،  های 
تهیه  زمین،  تأمین  و  بازآفرینی  پروژه های  اجرای  در 
اداره کل  این  با  ناظر مقیم  و  و اسناد مناقصه  طرح 

همکاری دارند.
y نیاز ۱۵۰ هزار میلیاردی 

گذاری  سرمایه  و  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
خصوص  در  نیز  مشهد  شهر  اسالمی  شورای 
 ۱5۰ گفت:  فرسوده  بافتهای  نوسازی  طرح های 
بافت  نوسازی  و  احیا  برای  اعتبار  ریال  میلیارد  هزار 
فرسوده و ناکارآمد در سطح این کالنشهر نیاز است.

احمد نوروزی افزود: مساحت بافت فرسوده این 
این  بر  و  است  هکتار   29۰ و  هزار  چهار  کالنشهر 
طرح های  اجرای  هدف  مشهد  در  محله   66 اساس 

بازآفرینی هستند.
نوسازی  پروژه های  اجرای  داد:  ادامه  وی 
و  شهروندان  مشارکت  بدون  شهری  ناکارآمد  بافت 
نیست.  ممکن  خصوصی  بخش  از  سرمایه  جذب 
سازی  شفاف  حوزه  در  گرفته  صورت  تالش های  با 
سعی داریم از مشارکت حداکثر مردم برای بهسازی و 

بازسازی محالت استفاده کنیم.
بزرگترین  داد:  ادامه  مشهد  شهر  شورای  عضو 
حاکمیت  به  مردم  اعتماد  کشور  اجتماعی  سرمایه 
برای  نخست  ضرورت  عمومی  اعتمادسازی  است، 

همبستگی در جامعه و رشد اقتصادی شهر است.
تمام  مشهد  شهر  پنجم  شورای  افزود:  نوروزی 
جذب  و  گذاری  سرمایه  بهبود  برای  را  خود  تالش 
سرمایه گذاران انجام داده و با هدف تزریق امید به 

شهر با همه دستگاه های تأثیرگذار تعامل دارد. 
y کار در دست مردم باشد 

شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر مشهد نیزدر این باره گفت: تا مشارکت 
بافت  بازسازی  طرح های  نشود  محقق  مردم  واقعی 
فرسوده و بازآفرینی شهری به نتیجه نخواهند رسید.

محمدهادی مهدی نیا افزود: باید مدیران شهری 
و دست اندرکاران این حوزه بپذیرند که مشارکت مردم 
ضرورتی  نوسازی  و  بازسازی  طرح های  اجرای  در 
انکارناپذیر است و می بایست با اعتمادسازی، مردم 
نوسازی  به مشارکت در  را تشویق  و ساکنان مناطق 

این بافت ها کنند.
در  افزایش مشارکت مردمی  به  توجه  لزوم  بر  وی 
فرآیند بازآفرینی تاکید و بیان کرد: تجربه های مشابه 
داده شرط  نشان  پیشرفته  از کشورهای  بسیاری  در 
موفقیت چنین طرح هایی همراهی و مشارکت مردم 
است. اگر از تعامل با مردم غافل شویم پروژه های ما 

با شکست روبرو خواهند شد.
و  نیرو  داد:  ادامه  مشهد  شهر  شورای  عضو 
ظرفیت های مردمی به مراتب بیشتر از تمامی منابع 
و امکانات بخش دولتی، اعم از دولت محلی و دولت 
به  باید  نهفته  ظرفیت  عنوان  به  را  مردم  است.  ملی 
حضور  شاهد  که  عرصه ای  هر  در  بیاوریم،  میدان 
شده  فصل  و  حل  مشکالت  از  بسیاری  بودیم  مردم 

است.
وی گفت: مدیریت شهری و دولت محلی در این 
زمینه باید نقش تسهیلگر را ایفا کنند تا کار در دست 
همکاری  نیازمند  بازآفرینی  همچنین  باشد.  مردم 
نهاد  و  دستگاه  یک  وظیفه  و  است  بخشی  میان 
مردم  باید مشارکت  تهیه طرح ها  فرایند  در  و  نیست 
دوگانه ای  گفتمان  اکنون  هم  باشد.  قرار  اولویت  در 
بازسازی  در  نوعی  به  و  دارد  وجود  خصوص  این  در 
بافتهای فرسوده تک روی می شود و مشارکت واقعی 
شهری  بازآفرینی  و  بافت ها  این  بازسازی  در  مردم 

وجود ندارد.
مورد  موضوعات  از  بازآفرینی  افزود:  نیا  مهدی 
و  است  مشهد  شهر  پنجم  شورای  تاکید  و  توجه 
امیدواریم گفت و گوهای کارشناسی و تخصصی در 
این حوزه منجر به توفیق طرح های بازآفرینی شهری 

و کاهش ضریب خطا شود.

در گفت وگو با مسئوالن مطرح شد: 

بازآفرینی شهر در گرو مشارکت مردم دادستان مرکز خراسان رضوی:
کمربند جنوبی مشهد باید با کاربری 

تفریحی و تفرجگاهی اجرا شود
انقالب مرکز خراسان رضوی  و  دادستان عمومی 
پروژه کمربند  نظر مسئوالن ذیربط  بر اساس  گفت: 
جنوبی مشهد باید با سرعت و آماده کردن زیرساختها 
به  رسیدن  برای  تفرجگاهی  و  تفریحی  کاربری  با 
ییالقات طرقبه و شاندیز اجرا شود.غالمعلی صادقی 
مطلب  این  بیان  با  خبری  نشست  در  گذشته  روز 
و  دولتی  مشهد،  جنوبی  کمربند  اراضی  افزود: 
انفال است و امیدواریم شهرداری زودتر به قول خود 
کاربری  با  محدوده  این  و  کند  عمل  زمینه  این  در 
قرار  استفاده  مورد  زودی  به  تفرجگاهی  و  تفریحی 
و  بار ساخت  زیر  این عرصه  گیرد.وی اظهار داشت: 
توسعه  برای  نیز  شهرداری  رود،  نمی  ترافیک  و  ساز 
نظر  در  خوبی  اقدامات  محدوده  این  سبز  فضای 
دارد و مشکل تامین آب برای توسعه فضای سبز نیز 
خواهد  تامین  رود  کشف  فاضالب  تصفیه  محل  از 
گفت:  نیز  طرق  گردشگری  پروژه  باره  در  شد.وی 
براساس گزارش اولیه از این پروژه تخلفاتی در حال 
مجموعه  مدیر  به  زمینه  این  در  که  بود  گیری  شکل 
تذکر داده شد و در نشستی با حضور استاندار مطرح 
پروژه  مدیر  تعهد  و  استاندار  درخواست  به  و  گردید 
برای رفع مشکالت، در این زمینه مهلت داده شد و 

حرکت پروژه متوقف نگردید.

 تامین مالی ۱2۰ هزار میلیارد ریال برای 
شهرداری مشهد

 معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد از ۱2 هزار 
ماه   2۱ در  شهرداری  در  مالی  تأمین  تومان  میلیارد 
خواجه  رضا  امروز  صبح  گزارش  داد.به  خبر  گذشته 
شهرداری  مالی  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  نائینی، 
این دوره مدیریت شهری 4  : در  مشهد، اظهار کرد 
سرمایه گذاری  فرصت  تومان  میلیارد   ۱۰۰ و  هزار 
میلیارد   ۱۰۰ و  هزار   2 رقم  این  از  که  شد  تعریف 
تومان  میلیارد  هزار   2 و  شد  قرارداد  به  منجر  تومان 
داد:  ادامه  است.وی  داد  قرار  انعقاد  حال  در  دیگر 
سرمایه گذاری ها،  این  به  اشاره  با  نائینی  خواجه 
خورشید  پارک  در  سرمایه گذاری  نمونه  برای  گفت: 
با ارزش 225 میلیارد تومان هفته گذشته به تصویب 
کرد:  تأکید  رسید.وی  مشهد  شهر  اسالمی  شورای 
اوراق  تومان  میلیارد   ۳5۰ فروش  آینده،  روز   ۱۰ در 
اوراق  تومان  میلیارد   7۰۰ و  ثامن  منطقه  مشارکت 
مالی  می شود.معاون  انجام  شهری  قطار  مشارکت 
درآمدهای  کرد:  تصریح  مشهد  شهردار  پشتیبانی  و 
تاریخ،  این  در  گذشته  سال  مشهد  شهرداری  نقدی 
۳7۰ میلیارد تومان بوده است که در حال حاضر به 

6۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

خبر

سرویس درشهر

511/16 آگهی راجع به تصفیه ترکه تابعه خارجی
با توجه به اینکه آقای سید محمد عبدالرضا علوی هاشمی تبعه کشور بحرین در مورخ ۱۳95/۱/25 فوت نموده است و در ایران دارای اموالی می باشد، اداره تصفیه امور ورشکستگی مشهد در پرونده کالسه 
98۰۰67 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مشهد طی نامه شماره ۱۳98۰25۰۰2۰4۳۱7- 98/۱/26 بعنوان مدیر تصفیه تعیین گردیده است. لذا به اطالع عموم می رساند وراث منحصر به فرد عبارتند از: ۱- خانم 
رباب محمد علی احمد العویناتی )همسر متوفی( 2- آقای السید جالل محمد عبدالرضا علوی ۳- آقای السید مجید محمد عبدالرضا علوی 4- آقای السید رضا محمد عبدالرضا علوی 5- خانم عفیفه السید محمد 
عبدالرضا علوی )فرزندان متوفی(. بنابراین از کلیه اشخاصی که به هر عنوان برای خود حقی بر ذمه متوفی یا اموال و امالک و بطور کلی ترکه متوفی قائل هستند دعوت می نماید در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار 
اولین آگهی خودرا معرفی و موضوع حق را معین نمایند. بعالوه رونوشت و یا فتوکپی گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را به اداره تصفیه امور ورشکستگی مشهد واقع در خیابان بهار، بهار 25 )کوچه استانداری( 
مقابل چاپخانه گوتنبرگ تسلیم نمایند.اضافه می نماید که مدعیون می توانند برای کسب اطالعات بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری با تلفن های ۳85442۳۳ و ۳85458۱۳ تماس حاصل نمایند. 

524- تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/2 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/۳/۱ - تاریخ انتشار نوبت سوم: 98/4/2 
رییس اداره تصفیه امور ورشکستگی مشهد و مستشار دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی – احمد علی طاهرزاده

مفقودی
وانت  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
پالک  شماره  به   ۱۳88 مدل  نیسان 
شماره    ۳2 ایران   7۳ ص   9۳9
شاسی  شماره  و   5۰47۳۳ موتور 
نام  به    NASPL۱4۰TBM2۱4۳76
از درجه  و  کمال کمالی مفقود گردیده 

اعتبار ساقط میباشد.

گردشگری غذا از چندی پیش در مشهد، درشرایطی رو به  رشد 
قرار گرفته و شاهد اتفاقات خوبی در زمینه گردشگری غذا هستیم، 
براساس گزارش  بلکه  ایم  نبوده  تنها در مشهد شاهد  را  روند  این 
از زمانی که گردشگری جهانی روند  سازمان جهانی گردشگری، 
رو به رشدی را آغاز کرده و رقابت بین مقاصد رو به فرونی گذاشته، 
میراث فرهنگی ناملموس منطقه ای و محلی بی نظیر آنها تبدیل به 
عاملی مهم برای جذب گردشگران و سرگرم کردن آنان شده است. 
اهمیت  رویدادها  این  پس  در  ویژه ای  به طور  غذا  گردشگری 
از  نوشیدنی  و  غذا  که  نیست  دلیل  این  به  تنها  امر  این  و  یافته 
بلکه  است،  برخوردار  توریستی  تجربه  هر  برای  محوری  اهمیت 
فرهنگی  اعمال  با  غذا  گردشگری  مفهوم  که  است  خاطر  این  به 
ارزش های  با  آشنایی  و شامل  متحول شده  و  تکمیل  آن  پیرامون 

دیگر قلمروهای مختلف، چشم انداز آنها، تاریخ محلی، ارزش ها و 
میراث فرهنگی آنان نیز می شود.

به شمار می رود  ارزش های سنتی  از  گردشگری غذا تجسمی 
مورد  و  شده  متبلور  امروزی  و  مدرن  گردشگری  توسعه  در  که 
توریسم  که  دانست  باید  این  عالوه  بر  است،  گرفته  قرار  استفاده 
غذایی پدیده ای نیست که تنها به سنت های گذشته تعلق داشته 
باشد، بلکه از آینده نیز تاثیرپذیر است به طوری که گردشگری غذا 
به   و  را احیا کرده  انواع گردشگری  نشان دهنده فرصتی است که 

متنوع سازی آن کمک می کند. 
گردشگری غذایی موجب توسعه اقتصاد محلی و بومی شده و 
به اشتغال زایی سریع نیز منجر می شود، به همین دلیل می تواند 
در برندسازی و افزایش تقاضا برای مقاصد گردشگری نقش مهمی 

ایفا نماید و در کنار آن سنت های محلی و تنوع جوامع را نیز حفظ 
است  سفر  برنامه  از  جدانشدنی  بخش  غذا  دیگر  طرفی  از  کند. 
پس باید تاکید کرد که تنوع غذایی به نوعی نشان دهنده فرهنگ 
غنی و شناسنامه منطقه است به خصوص در کشورهای اسالمی 
بدیلی  بی  نقش  حالل  غذاهای  آن  دنبال  به  و  حالل  گردشگری 

را دارند.
می  غذایی  محصوالت  عرضه  مراکز  و  رستورانهای  راه  این  در 
توانند با معرفی غذاهای محلی به نحوی شایسته با کمک رسانه 
ها و یا حضور در نمایشگاه ها و پخش برنامه های آشپزی در صدا 
وسیما و شبکه های اجتماعی با محوریت دادن به آموزش و شیوه 
از نقاط مختلف  پخت غذاهای محلی عالوه بر جذب گردشگران 
جهان، به حفظ و ماندگاری این نوع غذاها، رقابت بین رستوران ها 

و مراکز پذیرایی، افزایش کیفیت غذاها، و در نهایت رونق اقتصادی 
و اشتغال جوانان کمک کنند.

متاسفانه در طی سالهای اخیرا بیشتر در زمینه عرضه و فروش 
محصوالت و انواع غذا تاکید شده و کمتر دیده می شود که به طرز 
و  پذیرایی  مراکز  در  غذا  سرو  نوع  و  تزئین  خوردن،  شیوه  پخت، 
به خاصیت درمانی غذاهای محلی توجه  رستورانها  و هم چنین  

شود. 
پیشکسوتان ،  نظرات  از  گیری  بهره  و  کمک  با  رود  می  انتظار 
اهل فن و با کمک سازمان های ذیربط برنامه هایی برای آموزش و 
برندسازی غذاهای محلی در نظر گرفته شود، هم چنین طرح رتبه 
بار در مشهد اجرا  اولین  برای  را  بندی مراکز پذیرایی و رستورانها 
درجه بندی  المللی  بین  استاندارهای  اساس  بر  پذیرایی  مراکز  و 

شوند به نحویی که زائران و گردشگران بتوانند با توجه به انتظارات 
انتخاب  را  نظرشان  مورد  غذای  و  رستوران  خود،  سفر  بودجه  و 

کنند. 
مراکز  و  رستورانهای  بازار  توسعه  شاهد  روند  این  با  همچنین 
و  تنوع سازی  امکان  از  استفاده  با  نیز  و شهروندان  بوده  پذیرایی 
بهره مندی از خدمات متنوع رستوراها از این مکان ها نه فقط به 
عنوان یک محل برای صرف غذا بلکه با رویکرد جهانی رستورانها 
را به مکانی برای تمدد اعصاب، دورهمی های خانوادگی و مکان 
- رویدادهای تفریحی و سرگرمی تبدیل کنیم که بخش اعظمی از 

اوقات فراغت خانوارها را در خود هضم می نماید.
y نازنین یاوند
y  کارشناس ارشد مدیریت گردشگری

گردشگری غذایی فرصت پیشرفت در مشهد یادداشتخبر
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گزارش
معرفی رئیس جدید اداره ورزش و جوانان 

مشهد 
جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  معارفه  و  تودیع  مراسم 
مشهد برگزار شد.محسن پورتقی با حکم مدیرکل ورزش و 
جوانان استان جایگزین احمد صالح نژاد در اداره ورزش و 
جوانان مشهد شد.فرزاد فتاحی، مدیرکل ورزش و جوانان 
که  مدت  این  در  گفت:  جلسه  این  در  رضوی  خراسان 
افتخار خدمت کردن در خراسان رضوی را داشتم رئیس 
اداره مشهد یکی از نیروهای خوب ما بودند و در راستای 
خدمت رسانی گام برداشتند.وی با اشاره به اهمیت اداره 
و  اداره ورزش  در  کار  ادامه داد:  و جوانان مشهد  ورزش 
جوانان مشهد به خاطر گستردگی این شهر دشوار است، 
جابه جا شدن نیروها در یک اداره کامال طبیعی است و 
برای فراهم شدن بستر نیاز به تغییر داریم.مدیرکل ورزش 
و جوانان خراسان رضوی با بیان اینکه رییس جدید اداره 
کل  اداره  خالق  های  نیروی  از  مشهد  جوانان  و  ورزش 
ریزی  بابرنامه  امیدوارم  افزود:  هستند  جوانان  و  ورزش 
ورزش  بتوانیم  اینک  برای  باشیم  اداره  این  رشد  شاهد 
خراسان رضوی را به جایگاه اصلی خود برسانیم رسالت 

عظیمی داریم.
و  المپیک  مهم  رویداد  دو  کرد:  تصریح  فتاحی 
پارالمپیک 2۰2۰ را پیش رو داریم  و بیشترین ورزشکاران 
ک شانس حضور دارند از مشهد هستند امیدوارم شاهد 

اتفاقی تاریخی در این شهر باشیم.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی توسعه ورزش 
همگانی و قهرمانی را از اهم فعالیت این اداره دانست و 
و  ندایم  مشکلی  مالی  نظر  از  امسال  کرد:  خاطرنشان 
اعتبار خوبی به اداره ورزش وجوانان مشهد تزریق شده که 
انتظار داریم  برای ریال به ریال اعتبار برنامه ریزی کنند و 
تکریم و احترام به پیشکسوتان و قهرمانان را نیز سرلوحه 

کار خود قرار دهند.
y توجه به حوزه جوانان از دیگر نکات مهم است

وی باتاکید بر این که ارتباط با رسانه اهمیت باالیی در 
ارتقا ورزش دارد عنوان کرد: بسیاری از هیئت های ورزشی 
ما رسالت خود را فراموش کردند و عمده فعالیت خود را 
به مشهد منعطف کردند و از شهرستان ها غافل شدند از 
هیات هایی ک از شهرستان ها حمایت کنند حمایت ویژه 
ای خواهیم داشت.فتاحی تصریح کرد: توقعات از شهر 
مشهد  باالست و نیاز به نظارت بیشتر است، باید بابرنامه 
ریزی و با کمک دستگاه های اجرایی نظارت بر باشگاه 
ها تشدید شود تا محیط امن فراهم شود.مدیرکل ورزش 
وجوانان خراسان ضوی گفت: امسال سال بسیار مهمی 
در بحث توسعه زیر ساخت داریم، اعتبارات خوبی به ما 
تعلق گرفته که 9۱پروژه به بهره برداری خواهد رسید بخش 
عمده در مشهد و حاشیه شهر است، همچنین با همیاری 
شهر  حاشیه  ورزش  برای  موثری  قدم های  قدس  استان 

برداشته می شود جمعیت قابل توجه قرار بگیرد.

در پی چالش های به وجود 
آمده در فصل گذشته لیگ برتر 
قصد  بار  این  فوتبال  فدارسیون 
برخورد جدی با رفتارهایی دارد که موجب این چالش 
که  نکاتی  از  هستند.یکی  ها  آن  کننده  تشدید  یا  ها 
مورد  برتر  لیگ  سازمان  رییسه  هیات  اخیر  جلسه  در 
به  که  بوده  ها  باشگاه  نویسی  بیانیه  گرفته  قرار  بحث 
زعم اعضای هیات رییسه در شکل گیری چالش ها و 
هم چنین تحریک تماشاگران نقش عمده ای دارد.بر 
اساس ابالغی که در اختیار باشگاه ها قرار خواهد گرفت 
بیانیه نویسی از سوی باشگاه ها و هم چنین مربیان و 
بازیکنان ممنوع خواهد بود و حتی ممکن است برای 
باشگاه، مربی و بازیکن جدا از جریمه نقدی در صورت 
از  تکرار، محرومیت به همراه داشته باشد. یکی دیگر 

برنامه هایی که فدراسیون فوتبال برای برگزاری هر چه 
بهتر بازی ها در فصل جاری در نظر گرفته است برخورد 
بازیکنانی است که علیه داور صحبت می  و  با مربیان 
کنند. در این باره آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال 
پیش بینی هایی داشته است اما تا به امروز برخوردها 
با مماشات همراه بوده است که مهدی تاج در این باره 
به کمیته انضباطی دستور داده است هیچ مصاحبه ای 
علیه داور از سوی مربی و بازیکن بی پاسخ نماند.مهدی 
تاج در مصاحبه تازه ای که در این باره داشته گفته:» 
کل قراردادهای امسال پیوست انضباطی دارد. از هفته 
اول برخورد خواهیم کرد.هر مربی یا بازیکنی علیه داور 
فیفا  مثل  امسال  می شود.  محروم  مطمئنا  بزند  حرف 
و یوفا عمل می کنیم و همانطور که بارها توضیح دادم 

بیانیه نویسی جریمه خواهد داشت.«

فرهاد حمیداوی از ماجرای 
پدیده  باشگاه  قرارداد  عجیب 

شهر خودرو با رحمتی خبر داد.
فرهاد حمیداوی مالک باشگاه پدیده شهر خودرو 
اظهار کرد: قبل از رفتنم از ایران، مهدی رحمتی به 
را  فرصت  روز   5 از من درخواست 4،  و  آمد  من  دفتر 
کرد تا به پیشنهاد باشگاه پدیده فکر کند و قرار شد تا 
به صورت تلفنی جواب قطعی را به من بگوید. پس از 
را امضا کردیم،  جواب دادِن رحمتی، ما قرارداد مان 

اما آن را رسانه ای نکردیم.
مالک پدیده ادامه داد: رحمتی می خواست ببیند 
که می تواند به ما اعتماد کند یا نه؟ وقتی می خواستم 
از ایران بروم یک خبرگزاری، ماجرا را فاش کرد و من در 
فرودگاه این خبر را تکذیب کردم. من از دست رسانه ها 

بعضی اوقات مجبور به تکذیب کردن می شوم.
و  رحمتی  مهدی  داد  قرار  که  است  ذکر  به  الزم 
و  است  شده  امضا  نوزدهم  لیگ  برای  پدیده  باشگاه 
این دروازه بان کهنه کار امسال با این تیم می تواند در 

لیگ قهرمانان آسیا نیز حضور داشته باشد.

دور جدید اردوی تیم ملی 
 7 از  کشورمان  جودو  جوانان 
جودوکار   ۱8 حضور  با  ماه  تیر 

آغاز خواهد شد.
برای  جوانان  ملی  تیم  تمرینات  جدید  دور 
آمادگی حضور در رقابت های قهرمانی آسیا چین 
تایپه از 7 تا 2۰ تیر ماه در مجموعه ورزشی آزادی 

)خوابگاه شماره یک( برگزار خواهد شد.
محمدرضا حاج یوسف زاده به عنوان سرمربی 
عنوان  به  خورنگ  مختار  و  ذاکری  محمدمهدی  و 
مربی در کنار جوانان جودوی ایران حضور دارند. 
طبق تصمیم کادر فنی، ۱8 جودوکار به این مرحله 
به  ها  آن  اسامی  که  اند  شده  دعوت  تمرینات  از 

شرح ذیل است:

علی امینی از آذربایجان شرقی، سپهر علینژاد 
محمدی  علی  بریمانلو،  وحید  مجید  تهران،  از 
از  باغچقی  قاسسم  و  پارساپور  رضا  بریمانلو، 
کامیابی،  امین  جدی،  وحید  شمالی،  خراسان 
از  یوسفی  علی  و  شاهباز  فرزین  پرهیزگار،  علی 
ابوالفضل  فر،  ریاحی  مصطفی  رضوی،  خراسان 
امیر  خوزستان،  از  مقدم  مولوی  علی  و  طریفی 
محمدحسین  لرستان،  از  آبادی  نیک  محمد 
 ، مازندران  از  بابائیان  محمدحسین  و  الیکائی 

امیرمحمد بهمنی از همدان
آسیا  قهرمانی  های  رقابت  است،  ذکر  به  الزم 
تایپه  چین  در  ماه  مرداد  هشتم  و  هفتم  جوانان، 

برگزار می شود.

آغاز اردوی تيم ملی جودو با حضور ورزشكاران خراسانیماجرای قرارداد رحمتی با پديده شهر خودرواتمام حجت تاج با تيم های ليگ برتری

برنامه ای  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  اسبق  مهاجم 
تلویزیونی نکات جالبی از زندگی اش را فاش کرد.

خداداد عزیزی مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال ایران 
سه  شبکه  برنامه های  از  یکی  با  متفاوت  گفتگویی  در 
اظهار داشت: اولین خانه ام را سال 74 که به تیم بهمن 
این خانه در منطقه جنوب شهر  رفتم خریدم. هر چند 
پایین  و  باالشهر  مشهد  دیگر  اکنون  اما  است،  مشهد 
شهر ندارد. تقریبا همان محلی که با خانواده ام زندگی 
می کردم یک خانه خریدم. سال 75 از روستا های اطراف 
فریمان به مشهد آمدیم. پدرم کشاورز بود و بیشتر زمین 
به همین  نیستند.  آبی  زمین ها  این  و  بایر است  هایش 
دلیل پدرم کشاورزی دیمی انجام می دهد. او گوسفند و 
دام هایش را در فریمان فروخت و 2 خانه در جنوب شهر 
اینکه  دلیل  به  را هم  این خانه ها  از  یکی  مشهد خرید. 
عمویم فوت کرده بود و پدرم سرپرستی خانواده اش را 
برعهده داشت، به پسرعموهایم داد. یکی از خانه ها هم 

برای خودمان بود.
y هر کاری می کنیم پدرم از جایش تکان نمی خورد

او درباره اینکه آیا پدرش با وجود وضعیت نه چندان 
مناسب مالی، هزینه خانواده عمویش را هم پرداخت 
می کرده است، گفت: پس از اینکه پسرعموهایم بزرگ 
اما  دادند،  را  خودشان  خانواده  خرج  آرام  آرام  شدند 
پدرم با عموی مرحوم من حساب و کتاب داشت و یک 
خانه برای خانواده اش خرید. مادرم سال 69 فوت کرد 
پدرم  اما  فروختیم،  را  خانه ها  از  یکی  بعد  سال  یک  و 
کاری  هر  و  است  همچنان ساکن جنوب شهر مشهد 

می کنیم از جایش تکان نمی خورد.
y  با ۴ میلیون تومان خانه خریدم، اما اکنون با این مبلغ

حتی یک در هم نمی توان خرید
رفتم،  بهمن  به  که   74 سال  کرد:  تصریح  عزیزی 
هزار   5۰۰ و  میلیون  سه  تقریبی  ارزش  به  قراردادی 
هزار   8۰۰ خانه  خرید  برای  بستم.  تیم  این  با  تومان 
تومان از یک خانواده رهن گرفتم و با 4 میلیون تومان 
نمی توان  چیز  هیچ  مبلغ  این  با  اکنون  خریدم.  خانه 

خرید یا در نهایت شاید بشود یک در خانه را خرید.
y  از مستاجرانم قیمت اجاره سال پیش را می گیرم و آن

را زیاد نمی کنم
افزود:  ایران  فوتبال  ملی  تیم  اسبق  مهاجم 
تجاری-  من  ساختمان  دارم.  مستاجر  خودم  اکنون 
اجاره  پیگیر دریافت  ترم  بزرگ  برادر  و  مسکونی است 
موضوع  این  درگیر  زیاد  خودم  است.  مستاجران  از 
مستاجران  با  و  است  مهربان  البته  برادرم  نمی شوم. 
بزرگ تر  )برادر  اسدالله  حتی  دارد.  خوبی  برخورد 
مغازه  از  کمی  درآمد  که  مستاجرانی  برای  خداداد( 

شان دارند با همان قیمت سابق مغازه را اجاره می دهد 
و اجاره بها را زیاد نمی کند.

y  هفت برادر هستیم و برای تشکیل یک تیم فوتبال به
چهار برادر دیگر نیاز داریم

بیان  برادرانش  و  خواهران  تعداد  درباره  عزیزی 
هستیم.  خواهر  یک  همراه  برادر،  تا  چهار  ما  کرد: 
از فوت مادرم برای پدرم سال 7۰ یک زن جدید  پس 
در  دارد.  پسر  سه  هم  جدیدش  همسر  از  که  گرفتیم 
کل هفت برادر و یک خواهر هستیم. البته االن هم به 
پدرم می گوییم زن بگیرد، اما به دلیل اینکه 86 سالش 
تشکیل  برای  دیگر  برادر  چهار  نمی کند.  قبول  است 
یک تیم فوتبال نیاز داریم. البته دوست داریم ذخیره 

هم داشته باشیم.
y پس از فوت مادرم، خودمان برای پدرم زن گرفتیم

او افزود: سال 69 که مادرم فوت کرد، پدرم خیلی 
سالگی   2۰ اگر  و  است   ۱۳۱2 متولد  او  شد.  اذیت 
یعنی  باشد  کرده  ازدواج  هم   ۱۳۳2 سال  یعنی  اش 
حدود ۳7 سال با مادرم زندگی کرده است. به همین 
دلیل اینکه ناگهان تنها شد برای او سخت بود. البته 
زمانی که مادرم فوت کرد، من که بچه کوچک خانواده 
به  توجه  با  دلیل  همین  به  بود.  سالم   ۱9 هستم،  ام 
بود،  گرفته  قرار  فشار  تحت  تنهایی  از  پدرم  اینکه 
خواهر و برادرهایم تصمیم گرفتند برای او زن جدیدی 
بگیرند. از همان روستای پدرم برای او زن گرفتیم، اما 
همسرش فامیلمان نیست. اکنون هم 28 سال است 

با این همسرش زندگی می کند.
اظهار  خودش  فرزندان  تعداد  درباره  عزیزی 

دختر  فاطمه  دارم.  دختر   2 و  پسر  یک  من  داشت: 
و  ایران  بازی  شب   77 سال  و  است  سالش   22 بزرگم 
قطر به دنیا آمد. پسرم ۱4 سالش و دختر کوچک هم 

9 سالش است. خودم هم متولد ۱۳5۰ هستم.
خداداد که در سالروز تولدش در این برنامه شرکت 
کرده بود، درباره آرزو های خود گفت: برای همه مردم 
ایران آرزوی سربلندی می کنم و انشاالله همیشه موفق 

باشند.
y  برخی بازیکنان ایران پوست خود را بلوتوث یا بوتاکس

می کنند
بازیکنان  برخی  عجیب  رفتار های  درباره  عزیزی 
فعلی فوتبال ایران گفت: اکنون برخی فوتبالیست ها 
پوستشان را صاف، بلوتوث یا همان بوتاکس می کنند، 
اما من زیاد موافق این کار ها نیستم چرا که هر چیزی 
میناوند  مهرداد  برای  البته  است.  بهتر  اش  طبیعی 
ساخته بودند که او بوتاکس می کند، اما مهرداد اهل 

این کار ها نیست.
او درباره اینکه آیا بازی های تیم ملی والیبال ایران 
در لیگ ملت ها را پیگیری می کند یا خیر، گفت: فکر 
می کنم تیم ملی والیبال ایران بهترین شرایط را دارد و 

امیدوارم همین روند ادامه یابد.
سینمایی  فیلم  در  اش  بازیگری  درباره  عزیزی 
درخواست  با  را  خودم  نقش  گفت:  می آید«  »خوابم 
او  میهمان  ثانیه ای  چند  و  کردم  بازی  عطاران  رضا 

بودم.
y در ماجرای من و فیروز کریمی مقصر بودم

پیشکسوت فوتبال ایران درباره حضورش در برنامه 

و  نمی دهد  سناریو  ما  به  کسی  گفت:  ساز«  »ستاره 
خودمان هستیم. چون هنرپیشه نیستیم و نمی توانیم 

هم باشیم. بلکه خودمانیم.
عزیزی درباره حاشیه ای که بین او و فیروز کریمی 
در این برنامه به وجود آمد، بیان کرد: موضوع اختالف 
سلیقه بین من و فیروز کریمی بود. متاسفانه مقداری 
صدایم را باال بردم و بگومگویی ایجاد شد که ناشی از 

اختالف سلیقه بود. اشتباه از من بود.
y پاسخ کوتاه

نظر  کوتاه  با جواب های  پایانی  در بخش  خداداد 
فوتبالی  شاخص  های  چهره  برخی  به  نسبت  را  خود 
ارائه داد که در زیر می خوانید، جایی که او از جدایی 
تاسف  ابراز  پرسپولیس  از  ملی  تیم  در  سابقش  مربی 

کرد.
هادی نوروزی: حرف زدن درباره افرادی که جمعی 
را ترک می کنند سخت است. خدا هادی را بیامرزد، اما 

نمی دانم درباره اش چه بگویم.
جواد خیابانی: آقای غزال تیزپای آسیا را او مد کرد 
و کارش درست است. البته برای اینکه این لقب را به 

من بدهد با او نبسته بودم.
هنرپیشه  دی،  دی  شبیه  پوویچ:  پوکله  استانکو 
به  پرسپولیس  با  من  که  سالی  بود.  آمریکایی  معروف 
رفتم  آسیا  باشگاه های  جام  به  کمکی  بازیکن  عنوان 
بازی  عابدینی  امیر  زور  به  و  نبود  کردنم  بازی  موافق 

کردم. البته من استقاللی هستم و نه پرسپولیسی.
دوست  و  بزرگ  آقای  حاج  کهن:  مایلی  محمد 

داشتنی. مایلی کهن را خیلی دوست دارم.
و  کردم  کار  برانکو  با  پروفسور.  ایوانکوویچ:  برانکو 
واقعا تاسف می خورم از فوتبال ایران و پرسپولیس جدا 

شد.
با  من  نظر  به  که  بزرگی  مربی  روش:  کی  کارلوس 
خیلی  مربی  او  البته  نکرد.  مدارا  ایران  فوتبال  جامعه 

خوبی بود.
مصطفی دنیزلی: او استاد من بوده است.

رضا عطاران: همشهری عزیزی که در فیلم خوابم 
می آید، میهمانش بودم.

فدراسیون های  رئیس  معدود  جز  دادکان:  محمد 
می زند.  را  حرفش  کنده  پوست  و  راحت  که  فوتبالی 

کاش در فوتبال بود، اما متاسفانه نیست.
خیلی  دوستان  جز  که  جادوگری  کریمی:  علی 

خوب من است.
حسین  درباره  نظری  متاسفانه  کعبی:  حسین 
عکس  بود  قرار  گفت  لحظه  این  در  )خداداد  ندارم 

بزرگان را نشان بدهید تا درباره آن ها نظر بدهم(

به بهانه تولد حماسه ساز ملبورن؛

نکاتی جالب از زندگی خداداد عزیزی

اخبار

روز گذشته مجمع انتخاب رئیس هیئت ورزش های 
ناشنوایان خراسان رضوی با حضور ۱4عضو از ۱7عضو 
رئیس  تیشه گران  جمله  از  هیئت  این  انتخابی  مجمع 
کل  مدیر  فتاحی  ناشنوایان،  ورزش های  فدراسیون 
ورزشکاران،  نماینده  رضوی،  خراسان  جوانان  و  ورزش 
باشگاه ها، مربیان، داوران، شهرستان ها و دیگر اعضا 
در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد.
محمدرضا  شکیب،  تهمینه  نیت،  حیدرخوش 
سید  و  میرزایی  مهدی  شیری،  نسترن  شیخ زاده، 
بودند  انتخابی  مجمع  این  کاندیدای  وزیری  محمد 
میرزایی  مهدی  شیری،  نسترن  نیت،  خوش  حیدر  که 
کنار  شیخ زاده  محمدرضا  نفع  به  وزیری  سیدمحمد  و 

گیری کردند.
اعضای  از  گیری  رای  از  پس  جلسه  این  پایان  در 
مجمع انتخابی محمد رضا شیخ زاده توانست با کسب 
سال   4 مدت  به  ماخوذه  ۱4رای  مجموع  از  رای   8
ریاست هیئت ورزش های ناشنوایان خراسان رضوی را 

بر عهده بگیرد.
y هیئت ناشنوایان استان به جایگاه واقعی خود بازگردد

رئیس فدارسیون ناشنوایان گفت: مدارس استثنایی 
الزم  و  هستند  ها  استعداد  کشف  برای  محل  بهترین 

است که در این حوزه با دقت بیشتری فعالیت کرد.
ناشنوایان  ورزش  کرد:  اظهار  گران،  تیشه  مهران 
همه  که  چرا  کند  عمل  بهتری  صورت  به  باید  استان 
خراسان  و  هستند  فعالیت  حال  در  کشور  های  استان 

رضوی دارای ظرفیت باالیی در این حوزه است.
وی افزود: امیدوارم با حمایت های مدیر کل ورزش 
جایگاه  به  رضوی  خراسان  ناشنوایان  هیئت  استان، 

واقعی خود در کشور بازگردد.

عنوان  به  کرد:  بیان  ناشنوایان  فدارسیون  رئیس 
افرادی که شنوا هستیم وظایفی خاصی بر عهده ماست 
و باید ناشنوایان را درک کنیم چراکه آن ها قشری بسیار 

حساس در جامعه هستند.
های  حمایت  با  امیدوارم  کرد:  عنوان  گران  تیشه 
اختیار  در  ورزشی  سالن  استان  کل  مدیر  فتاحی، 
ورزشکاران این هیئت با توجه به وجود ۱7 رشته ورزشی 

قرار گیرد که نیاز های آنان را بر طرف نماید.
وی با اشاره به اینکه خراسان رضوی جایگاه خوبی 
در ورزش ناشنوایان کشور دارد، تصریح کرد: خراسان 
رضوی باید مانند گذشته در رشته های مختلف ورزشی 

در تیم های ملی ورزشکار داشته باشد.
بحث  خصوص  در  ناشنوایان  فدارسیون  رئیس 
محل  بهترین  استثنایی  مدارس  گفت:  یابی  استعداد 
برای کشف استعداد ها هستند و الزم است که در این 

حوزه با دقت بیشتری فعالیت کرد.
ورزش  توسعه  راستای  در  کرد:  اضافه  گران  تیشه 
ها  شهرداری  و  پرورش  و  آموزش  با  باید  ناشنوایان 
تعامالت بیشتری داشته باشیم، همچنین از این هیئت 

میخواهم که جوابگو این ورزشکاران در استان باشد.
وی در پایان تهمینه شکیب را که یکی از کاندایدا ها 
فدارسیون معرفی  به عنوان مشاور  بود،  این مجمع  در 

کرد.
y پیگیر توسعه ورزش ناشنوایان هستیم

گفت:  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
ورزش  از  پشتیبانی  و  مالی  لحاظ  از  جاری  سال  در 
هر  توسعه  پیگیر  و  می کنیم  حمایت  استان  ناشنوایان 

چه بیشتر این ورزش در استان خواهیم بود.
هیئت  رئیس  انتخاب  مجمع  در  فتاحی  فرزاد 

این  رئیس  گران،  تیشه  حضور  با  که  استان  ناشنوایان 
فدارسیون در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار 
شد، اظهار کرد: هیئت ناشنوایان استان از هیئت های 
این رشته در  و ورزشکاران  خوب خراسان رضوی است 

استان از گذشته در تیم های ملی حضور داشتند.
وی افزود: حضور مهران تیشه گران به عنوان رئیس 
فدارسیون ناشنوایان فرصت طالیی برای رشد و توسعه 
این ورزش است که باید در این راستا برنامه ریزی ویژه 

ای داشته باشیم.
بیان  با  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
کارهای  می توانیم  دوستی  و  همدلی  سایه  در  اینکه 
بزرگی انجام دهیم، عنوان کرد: ما می خواهیم بخشی 
هدفمان  و  کشیم  دوش  بر  را  فدارسیون  رسالت  از 
صرفا  مربیان  و  ورزش  فقط  ورزشکاران  که  است  این 

مربیگری کنند و همه افراد در جای خود قرار گیرند.
ابتدا  در  را  وضعیت  این  باید  داد:  ادامه  فتاحی 
ورزش  به  راحتی  به  ورزشکاران  تا  کنیم  ساماندهی 
بپردازند و مسئوالن انجمن ها با فراغ بال تصمیم گیری 

کنند.
بازیهای  بودن  نزدیک  به  توجه  با  کرد:  بیان  وی 
آسیایی و پارا المپیک آمادگی هرگونه حمایت را از این 
ورزش در استان خواهیم داشت چرا که جامعه ورزش 

خواستار پیشرفت ورزش ناشنوایان است.
تصریح  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
از  پشتیبانی  و  مالی  لحاظ  از  جاری  سال  در  کرد: 
پیگیر  و  می کنیم  حمایت  استان  ناشنوایان  ورزش 
خواهیم استان  در  ورزش  این  بیشتر  چه  هر   توسعه 

 بود.

شیخ زاده، رئیس هیئت ورزش های ناشنوایان خراسان رضوی شد خبرخبر

حضور رحمتی در مشهد؛
یحیی ماندنی شد

سرمربی تیم پدیده شهرخودرو گفت: برای هدایت 
حمیداوی  اما  داشتم  پیشنهاد  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
محمدی  گل  ماندم.یحیی  پدیده  در  و  نکرد  موافقت 
سرمربی تیم فوتبال پدیده پس از برگزاری اولین تمرین 
باشگاه  سوی  از  درخواستی  داشت:  اظهار  تیمش 
پرسپولیس بود و صحبت هایی انجام شد اما در نهایت 
آقای حمیداوی باید تصمیم گرفت و موافقت نکرد و از 

االن در خدمت پدیده خواهم بود.
وی درباره اینکه کارش با پرسپولیس تمام شده یا نه 
افزود: اگر کارم تمام شده بود که االن اینجا نبودم. ما با 
قدرت کار خودمان را شروع می کنیم و می خواهیم نتایج 

بهتری نسبت به فصل قبل بگیریم.
هم  باشگاهش  انتقاالت  و  نقل  درباره  گل محمدی 
افزود: ۳ نفر از ما جدا شدند اما نقل و انتقاالت برای ما 
تمام نشده و تا ۱۰ روز آینده حداقل ۳ بازیکن خوب را 
جذب خواهیم کرد.سرمربی تیم پدیده شهرخودرو در 
مورد حضور این تیم در ۳ جام و بازیکنانی که از این تیم 
جدا شدند، اظهار داشت: در هر صورت این بازیکنانی 
که جدا شدند هم برای ما زحمت کشیدند. با این همه 
ما باز هم بازیکنانی مثل ریگی و قاسمی نژاد را خواهیم 
ساخت. فضای خوبی در تیم وجود دارد تا با بازیکنان 

جوان کار کنیم.

رحمتی در مشهد؛ اولین روز تابستان بعد از 
بهار سخت

هیاهوی  از  دور  به  پدیده  وارد  تازه  بان  دروازه 
همیشگی فصل جدید را آغاز می کند.دوران جدید برای 
مهدی رحمتی با پیراهن پدیده از عصر روز شنبه و در 
سه  که  ها  آبی  سابق  کاپیتان  شد.  شروع  مشهد  شهر 
فصل متوالی در این تیم حضور داشت، تصمیم گرفت تا 
با پایان قرارداد خود استقالل را ترک کند و حاال در شهر 
کند. می  سپری  را  خود  فوتبال  آخر  های  سال  مشهد 
مهدی رحمتی که بهار فوق العاده سختی را در استقالل 
سپری کرده بود، دیروز با لباسی یک دست مشکی وارد 
محل تمرین تیم پدیده شد تا به این ترتیب با رنگ مورد 
عالقه، کار را آغاز کند. کاپیتان آبی ها که امیدوار است 
روزگار او در پدیده با روزهای سخت بهار 98 در استقالل 
فاصله داشته باشد، کار سختی در تیم مشهدی پیش رو 
دارد و با توجه به نتایج این تیم در فصل گذشته امیدوار 
است امسال بتواند باز هم با پدیده در لیگ و آسیا نتایج 
قابل قبولی کسب کند تا ثابت کند که هنوز با خط پایان 
زیادی دارد. رحمتی در مشهد  دوران حرفه ای فاصله 
از سوی هواداران مورد استقبال قرار گرفت و قبل  هم 
از شروع تمرین سوژه اصلی برای تصاویر سلفی بود تا 
اولین تمرین او حال و هوایی مشابه روزهای حضور در 

استقالل داشته باشد.

میدان

بازیکن تیم پدیده شهرخودرو با اتمام قراردادش از 
این تیم جدا شد.بهنام برزای بازیکن تیم فوتبال پدیده 
شهر خودرو که در نیم فصل دوم فصل گذشته به این 
تیم اضافه شده بود از این تیم جدا شد.برزای در نیم 

از  اما  به میدان رفت  پدیده شهر خودرو  فصل دوم در 
آنجایی که در لیست یحیی گل محمدی سرمربی این 
این  آینده قرار نداشت به همین دلیل  تیم برای فصل 

بازیکن از جمع مشهدی ها جدا شد.

سرپرست هیئت بدن سازی و پرورش اندام خراسان 
مسابقات  در  استان  این  ورزشکاران  گفت:  رضوی 
بادی کالسیک  اندام،  پرورش  ملی  تیم های  انتخابی 
و فیزیک برای اعزام به مسابقات آسیایی چین 2۰۱9 

پنج مقام کشوری بدست آوردند.
سروش پور آزاد در این خصوص گفت: رقابت های 
انتخابی تیم های ملی پرورش اندام، بادی کالسیک و 
فیزیک در مجموعه ورزشی کارگران تهران برگزار شد. 
جواد  سرپرستی  با  ورزشکار   6 با  رضوی  خراسان  تیم 
مسابقات  این  در  هادی  صادق  گری  مربی  و  ساقی 

شرکت کرد.

آزاد  فکر  امین  مسابقات  این  در  داد:  ادامه  وی 
به مقام دوم  اندام  پرورش  در وزن 55 کیلو گرم رشته 
 ۱8۰ قدی  دسته  در  صالحی  فرهاد  و  یافت  دست 
بادی کالسیک سوم شد.سرپرست هیئت بدن سازی 
محمد  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  اندام  پرورش  و 
به  فیزیک  رشته  در  نیز  یاوری  حسین  امیر  و  کبودی 
ترتیب مقام چهارم و پنجم را کسب کردند افزود: وحید 
روحی نیز در رشته فیزیک به مقام چهارم دست یافت.

پرورش  تیم ملی رشته های  اعضای  آزاد گفت:  پور 
اندام، بادی کالسیک و فیزیک با نظر کادر فنی از بین 

6 نفر برتر هر رشته انتخاب می شوند.

راند  نخستین  در  رضوی  خراسان  موتورسواران  تیم 
مسابقات قهرمانی سرعت کشور بر سکوی سوم ایستاد.

در مسابقات موتورسواری قهرمانی کشور تیم خراسان 
سرعت  قهرمانی  مسابقات  راند  نخستین  در  رضوی 
کشور بر سکوی سوم ایستاد، همچنین در این دوره از 
مسابقات تیم تهران به مقام قهرمانی دست یافت و تیم 
فارس دوم شد.این دوره از مسابقات جمعه ۳۱ خرداد 
ماه در پیست اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی تهران 
سوار  موتور  هشت  با  رضوی  خراسان  تیم  و  شد  برگزار 
پایان  کرد.در  شرکت  مسابقات  این  در  کالس  چهار  در 

اعزامی  تیم  از  کشور  قهرمانی  موتورسواری  مسابقات 
خراسان رضوی در کالس مینی جی پی، سید حسین 
برومند، در کالس 6٠٠ سی سی، مهدی نعیمی و در 
کالس ١٠٠٠ سی سی B، سجاد سلطانی مقام نخست 
سی،  سی   6٠٠ کالس  در  همچنین  کردند.  کسب  را 
این  بر  یافت.عالوه  دست  سوم  مقام  به  تن  پیل  میالد 
مقام آوران، تیم خراسان رضوی با حسین شیخ بهایی، 
سید ابراهیم مدرسی، سجاد سلطانی، اصغر سمیعی، 
با مربیگری و سرپرستی سید  و  امیرحسین علیشاهی 

سعید برومند در این مسابقات حضور یافت.

برزای از پديده شهرخودرو جدا شد

کسب 5 مقام کشوری توسط ورزشكاران پرورش اندام خراسانی

 برنز موتورسواران خراسانی در مسابقات قهرمانی کشور
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 انهدام پهپاد_آمریکا در مکان جنایت آمریکا علیه 
یرباس ایران

آمریکا  آبروی  که  است  الهی  مشیت  هم  این  المیادین:  گزارشگر 
را  ایران  پرواز 655  پیش هواپیمای مسافری  بریزد که سه دهه  جایی 
سرنگون کرد. اتفاق قابل تامل در سرنگونی پهپاد پیشرفته آمریکایی این 
است که این پهپاد جایی سرنگون شد که آمریکا سال ۱988 هواپیمای 
مسافربری ایران را سرنگون کرد. این هواپیمای مسافربری حامل 29۰ 

مسافر بود.
 

 تماس تلفنی عربستان، با دفتر مریم رجوی درباره 
حمله به نفتکش ها

نشان  منافقین  تروریستی  گروهک  اعضای  بین  تلفنی  مکالمه 
می دهد که این گروهک و عربستان سعودی در زمینه موضوع انفجار 
نفتکش ها در فجیره همکاری می کند. به گزارش ایران فرانت پیج، در 
این مکالمه تلفنی شهرام فاخته، عضو رسمی و مسئول یگان سایبری 
گروهک تروریستی با حسین داعی االسالم، عضو دیگر این گروهک 
که ساکن آمریکاست گفتگو می کند. در این مکالمه فاخته در سوالی 
که می پرسد به تماس عربستان سعودی با دفتر مریم رجوی، سرکرده 
این گروهک اشاره می کند و در خصوص نحوه هماهنگی بین منافقین 
در  نفتکش ها  به  حمله  پی  در  ایران  علیه  فضاسازی  در  عربستان  و 
منطقه نظر داعی االسالم را جویا می شود. فاخته سوال خود را اینگونه 
می پرسد: تمام تالش هفته گذشته ما انتصاب انفجار ها به رژیم )ایران( 
بوده، سعودی ها در تماس با دفتر خواهر مریم پیگیر نتایج هستند و در 
جمع بندی اقدامات و عواقب احتمالی به چه محور هایی اشاره کنیم؟ 
داعی االسالم در پاسخ به سوال می گوید: فکر می کنم عواقب مختلفی 
دخالت  تا  امنیت  شورای  به  پرونده  این  رفتن  باشد.  داشته  می تواند 
نظامی و هر عاقبتی می تواند داشته باشد. این گفتگو مدرکی مستند در 
زمینه همکاری عربستان با گروه های معاند و تروریستی در زمینه اتهام 
افکنی و عملیات فریب در خصوص ایران است. این عملیات فریب پس 
از اتفاقات مشکوک و تحریک آمیز در منطقه در زمینه حمله به نفتکش ها 
سواالت جدی را در خصوص اینکه چه کسی پشت این حمالت قرار 

دارد، مطرح می کند.
 

 تفاوت پاسخ رهبری به اوباما و ترامپ از نگاه شمخانی
تفاوت  به  یادداشتی  در  کشورمان  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
آمریکا  جمهور  رئیس  دو  به  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  امام  پاسخ 
در  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر  شمخانی  علی  است.  پرداخته 
یادداشتی نوشت: »رهبرمعظم انقالب در دیدار ماه مبارک رمضان با 
کارگزاران نظام از ارسال نامه اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا به ایشان 
و "ارایه پاسخ" به وی خبر دادند، اما درمالقات نخست وزیر ژاپن تاکید 
کردند:"ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی دانم". بدون شک هیچ 
تفاوتی میان ماهیت، اهداف و رفتار فریبکارانه حاکمان ادوار مختلف در 
کاخ سفید از جمله اوباما و ترامپ در قبال جمهوری اسالمی ایران وجود 

نداشته و مشی آشتی ناپذیر رهبری در قبال خوی متکبرانه و زورگویانه 
پاسخگویی  امادلیل  است.  یکسان  نیز  امریکا  سابق  و  فعلی  حاکمان 

متفاوت رهبری به درخواست مشابه دو رییس جمهور آمریکا چیست؟
ترامپ با زیر پا گذاردن مجموعه هنجار ها و قوانین بین المللی تالش 
می کند که خود را در جایگاه یک باجگیر بین المللی که رفتارش غیر 
قابل پیش بینی است، قرار دهد و تصورش این است که با این روش 
می تواند حقوق ملت ایران را نیز پایمال کند. رئیس جمهور فعلی آمریکا 
با این شیوه رفتاری موجب شکل گیری چالش های بسیاری در عرصه 
بین المللی شده والبته در پاره ای موارد بویژه در مواجهه با قارون های 
سفله در منطقه خلیج فارس نیز تاحدودی به اهداف مادی وارضاء حس 
خود بزرگ بینی اش دست پیدا کرده است. برداشت من این است که 
وجود تفاوت در پاسخ رهبرمعظم انقالب به دو رئیس جمهور سابق و 
الحق آمریکا را باید از دو زاویه ارزیابی کرد:اول:تاکید بر منطق "ادب در 

برابر ادب" و "تحقیر در برابر قلدری"
عنوان  به  فعال"  "مقاومت  تداوم  و  رائ"  استقالل  بر"  تاکید  دوم: 

راهبرد غیر قابل تغییر جمهوری اسالمی ایران«
 

 واکنش وکیل بابک زنجانی به خبر دیدار نمایندگان با 
میلیاردر نفتی  

یک  توئیت  به  واکنش  در  زنجانی  بابک  وکیل  کوهپایه زاده،  رسول 
نماینده درباره دیدار برخی نمایندگان با »بابک زنجانی« در زندان گفت: 
چند نماینده و چند بار نبوده است، یک بار با حضور و اطالع نمایندگان 
دولت، وزارت اطالعات، شرکت نفت و با حضور معاون دادستان تهران 
انجام شده و در راستای پیگیری مطالبات شرکت نفت، تسویه بدهی 
رسول  است.  بوده  الزم  همکاری  به  طرفین  الزام  و  موانع  برداشتن  و 
کوهپایه زاده، وکیل بابک زنجانی، در واکنش به پیام توییتری که علیرضا 
صوتی ای  فایل  در  کرد،  منتشر  مجلس،  هیات رئیسه  عضو  رحیمی، 
تاکید کرد: درباره مطلبی که  که در اختیار »اعتمادآنالین« قرار داد، 
آقای رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس مطرح کردند مبنی بر اینکه 
اخیرًا چند تن از نمایندگان مجلس در چند نوبت با بابک زنجانی دیدار 
داشته اند و این مطلب را به نقل از یکی از وزرا عنوان کرده اند، عرض 

کنم که این مطلب دقیق نیست و شک و شبهه ایجاد کرده است.
وکیل بابک زنجانی در ادامه گفت: قضیه از این قرار است که در روند 
بازپرداخت موکل، زمانی که مشکالت و تاخیر و تعللی به وجود می آمد، 
اسالمی  و قضایی مجلس شورای  به کمیسیون حقوقی  را  ما مطالب 
انتقال می دادیم تا با توجه به شأن و جایگاه نظارتی و قانونی خود اقدام 
الزم را انجام دهد. کوهپایه زاده ضمن شرح یکی از جلسات و دیدار هایی 
پیدا کرده  نماینده مجلسی در آن حضور  و  برگزار شده  با موکلش  که 
است، عنوان کرد: اصل مطلب هم این است که در دی ماه سال گذشته 
جلسه ای با حضور یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
نفت،  وزارت  نمایندگان  اطالعات،  وزارت  نماینده  اسالمی،  شورای 
برگزار  و موکلم  بنده  با حضور  اوین  زندان  در  تهران  نماینده دادستان 
شد. موضوع دستور کار جلسه هم نحوه بازپرداخت بدهی موکلم بود. 

ایرادات و ابهاماتی وجود داشت؛ ما مدعی بودیم که طرف مقابل اسناد 
و مدارک الزم و همکاری الزم را انجام نمی دهد. از این حیث با توجه به 
شأن نظارتی مجلس نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی هم در جلسه 
حضور داشت. وکیل زنجانی تاکید کرد: صورت جلسه ای تهیه و امضا 
شد که در آن مقرر شد تا اسناد و مدارک الزم در اختیار ما گذاشته شود 
و همکاری الزم صورت گیرد. متعاقب آن چند ماه بعد در یکم خردادماه 
هم باز جلسه ای در زندان اوین با حضور نماینده وزارت اطالعات، نفت، 
بانک مرکزی، موکل و بنده بدون حضور نماینده ای از مجلس که پیگیر 

دستور کار جلسه دی ماه بود، برگزار شد.
 

 معاون وزیر خارجه انگلیس با یک پیام مهم در راه 
تهران

سفر  مهم  مأموریت های  از  یکی  تهران،  در  انگلیس  اسبق  سفیر 
معاون وزیر امور خارجه انگلیس به ایران را ابالغ پیام مهم لندن درباره 
اجرای ساز وکار ویژه مالی اروپا و ایران )اینستکس( عنوان کرد. »ریچارد 
از  افزود،  ال. بی. سی  رادیویی  با شبکه  دالتون« روز شنبه در گفتگو 
ندارد،  دقیق  اطالع  تهران  به  موریسون  اندرو  سفر  دستورکار  جزئیات 
اما " شاید این باشد که خونسردی خود را حفظ کنید، چون یک تحول 
جدی در ساز وکار ویژه مالی در شرف اتفاق است تا به تجارت با ایران 
در زمینه مسائل بشردوستانه کمک کند. "وی این ساز وکار را در آستانه 
اجرایی شدن توصیف کرد و افزود: این پیام مهمی است و یعنی ایران 
قرار نیست از حمایت اروپا بی بهره باشد. سفیر اسبق انگلیس سپس 
عنوان کرد: شاید بهتر بود انگلیس، آلمان و فرانسه باهم پیام جامعی 
را به ایران ابالغ می کردند. وزارت امور خارجه انگلیس روز شنبه اعالم 
کرد اندرو موریسون معاون وزیر امور خارجه انگلیس در امور خاورمیانه 
برای آنچه انجام گفتگو های شفاف و سازنده با ایران خوانده شده است، 

راهی تهران شد.
 

 اعدام کارمند جاسوس وزارت دفاع
حکم    : کرد  اعالم  مسلح  نیرو های  قضایی  سازمان  عمومی  روابط 
اعدام جالل حاجی زوار کارمند قراردادی سازمان هوا- فضای وزارت 
دفاع که برای سازمان سیا و دولت آمریکا جاسوسی می کرد، اجرا شد. 
به گزارش سازمان قضایی نیرو های مسلح،  این پرونده با رعایت کامل 
موازین قانونی و حقوق دفاعی در مرحله تحقیق، صدور و اجرای حکم 
رسیدگی شده و وکیل مدافع متهم در همه مراحل دادرسی در دادسرا و 
دادگاه حضور داشته است. این فرد را سازمان حفاظت اطالعات وزارت 
دفاع شناسایی کرد و تحت تعقیب دادسرای نظامی تهران قرار گرفت. 
یقات،  تحق جریان  در  شده،  منفک  خدمت  از   ۱۳89 سال  که  متهم 
پول  دریافت  قبال  در  را  سیا  سازمان  برای  جاسوسی  اتهام  صریحًا 
پذیرفته و اسناد و مدارک و تجهیزات جاسوسی نیز از منزل وی کشف و 
ضبط شده است. پرونده نامبرده پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای 
نظامی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و دادگاه نظامی یک 
تهران پس از برگزاری جلسات متعدد، بر اساس اسناد، مدارک و شواهد 

و همچنین اعترافات متهم، وی را مجرم شناخت و به مجازات اعدام 
محکوم کرد.حکم اعدام صادره به تایید دیوان عالی کشور رسید و پس 
از تشریفات قانونی، این حکم چند روز پیش در زندان رجایی شهر اجرا 
شد.همسر سابق نامبرده نیز به جرم مشارکت در جاسوسی به تحمل 
۱5 سال حبس محکوم شده و رأی صادره به تأیید دیوان عالی کشور 

رسیده و در حال تحمل کیفر است.
 

 موگرینی برای نجات برجام وعده داد
 مسئول سیاست خارجه اروپا در یادداشتی اختصاصی برای ایلنا، 
ایران را به ماندن در برجام دعوت کرد و گفت: تمام تالش خود را برای 
در  بقا  برای  ایران  کردن  راضی  برای  و  می گیریم  کار  به  برجام  نجات 
با ایران را  برجام، مکانیزم مالی ایران و اروپا که اجازه تجارت مشروع 
می دهد، به زودی با تالش های دیپلماتیک فرانسه، انگلستان، آلمان 
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی  می شود.فدریکا  اجرایی 
اروپا در یادداشتی اختصاصی برای ایلنا نظرات خود را در مورد کاهش 
تعهدات برجامی از سوی ایران و افزایش تنش در خلیج فارس و دریای 
عمان مطرح کرد.همان طور که گفته ام اگر ما می گوییم که برجام جواب 
بر اساس  تنها  و  پایه حدس و گمان خودمان نیست  بر  می دهد اصال 
آژانس  گزارش های  اساس  بر  ما  نمی دهیم  نظریه  بی اساس  اظهارات 
بین المللی انرژی اتمی حرف می زنیم.ما به شدت امیدوار هستیم که 
ایران بار دیگر به برجام متعهد بماند و از برجام خارج نشود و بتوانیم 
ایران می خواهیم که تمام تعهدات  از  ایران را در برجام نگه داریم. ما 
برجامی خود را به صورت کامل اجرا کند.من معتقدم که منفعت جمعی 
نگرفته است.  به آسانی شکل  برجام  بماند.  زنده  برجام  این است که 
ما در یکسال گذشته روند سخت و فرسایشی را برای اجرای تعهدات 
برجامی خود و زنده نگه داشتن برجام طی کرده ایم. اکنون هم با توجه 
به شرایط، حفظ برجام دشوارتر شده است.من به عنوان مقام مسئول 
این اعتقاد را دارم که باید برای نجات برجام اکنون تالش کنیم و هر 
تا این توافق تداوم پیدا کند. به جای  آنچه که می توانیم انجام دهیم 
این که بعد ها از نابودی این توافق افسوس بخوریم و به دنبال عوامل 
نابودی این توافق باشیم.ما معتقدیم برجام ایران را از دستیابی به سالح 
هسته ای باز می دارد در واقع هدف ما هم عدم دستیابی ایران به سالح 
هسته ای است بنابراین برای حفظ برجام تالش می کنیم چراکه برجام 
ما را به این هدف می رساند؛ بنابراین ما به این توافق نیاز داریم.تمرکز ما 
این است که تمام تالش خود را برای نجات برجام به کار بگیریم و برای 
راضی کردن ایران برای بقا در برجام، مکانیزم مالی ایران و اروپا که اجازه 
تجارت مشروع با ایران را می دهد، به زودی با تالش های دیپلماتیک 
به  می تواند  مکانیزم  می شود.این  اجرایی  آلمان  انگلستان،  فرانسه، 
ایرانی ها کمک کند و اجازه تجارت اقتصادی مشروع را به آن ها بدهد 
را حل خواهیم کرد.اینستکس  ایران  اقتصادی  از مشکالت  و بخشی 
این  سران  می دانم  من  است.  برجام  نجات  برای  ما  تالش  از  بخشی 
شدن  اجرایی  برای  زیادی  تالش های  برجام  عضو  اروپایی  کشور  سه 
اینستکس در روز های آتی و نجات برجام انجام خواهند داد.من می دانم 

که ایران اکنون عصبانی است، اما باز هم آن ها را به خویشتن داری و 
نشوند. خارج  برجام  از  که  می خواهم  آن ها  از  و  می کنم  دعوت  صبر 
من تصور می کنم هرگونه محاسبه نادرست می تواند باعث وقوع اتفاق 
وحشتناکی در منطقه شود و این اتفاق نگران کننده است و ما خواهان 

خویشتن داری بیشتر از همه طرف ها هستیم.

 سردار حاجی زاده: شاید تجاوز پهپاد جاسوسی به 
خاک ایران اشتباه یک ژنرال آمریکایی باشد

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: ما 
در نیروهای مسلح و ملت ایران اسالمی از جنگ استقبال نمی کنیم اما 
آماده دفاع تمام قد از کشور هستیم. سردار سرتیپ پاسدار »امیرعلی 
حاجی زاده« با اشاره به سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا در سواحل 
بین  و عرف  مقررات  بر خالف  آمریکایی ها  اقدام  اظهارداشت:  ایران، 
با  نیز بر اساس وظیفه قانونی خود عمل کردیم. وی  المللی بود و ما 
تاکید بر اینکه نیروهای مسلح و ملت ایران از جنگ استقبال نمی کنند 
اما آماده دفاع تمام قد از کشور هستند، افزود: امکان دارد که این تخلف 
آمریکایی ها توسط یک ژنرال و یا چند اپراتور انجام شده باشد؛ ما از این 
موضوع با خبر نیستیم اما این اقدام زیر پا گذاشتن مقررات بین المللی 
هوانوردی توسط یک هواپیمای جاسوسی است که با پاسخ طبیعی ما 
رو به رو شد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
تصریح کرد: پاسخ ما به تجاوز به فضای ایران چنین است و در صورت 

تکرار تجاوز، پاسخ ما نیز تکرار می شود.

 دادستان کل کشور: اینجا هر کسی نمی تواند بگوید 
هر جور دلم می خواهد می پوشم

منتظری عنوان کرد: همه مردم باید بدانند امروز بحث بی حجابی 
که کشف حجاب رخ می دهد که یک مسأله عادی نیست که مثالً یک 
خانم بگوید نمی خواهم حجاب داشته باشم چرا وقتی چنین اتفاقی 
نوع زندگی دارد،  انسانی دو  به آن ها می گوئیم که هر  ما  رخ می دهد 
یکی زندگی شخصی و دیگری زندگی اجتماعی است. طبیعتًا در زندگی 
شخصی افراد، هیچ کسی حق ورود به حریم اشخاص را ندارد اما زندگی 
اجتماعی فرق دارد و افراد نمی توانند در رابطه با زندگی اجتماعی خود 
بگویند هر چه دلم بخواهم می پوشم، می گویم و می نوشم. وی ادامه 
داد: اینجا یک جامعه اسالمی است و هزاران شهید داده شده است تا 
این نظام برپا و باقی بماند پس هر کسی نمی تواند بگوید که من هر جور 
دلم می خواهد می پوشم بلکه باید در جامعه ضوابط آن رعایت شود. بله 
هر کسی در زندگی شخصی آزاد است اما در زندگی اجتماعی باید به 
قوانین و مقررات پایبند بماند. این گونه نیست که پشت فرمان ماشین 
است که بگوید که حریم خصوصی خودم است، خیر پشت فرمان حریم 
خصوصی نیست. ما پشت فرمان و داخل اتومبیل را حریم خصوصی 
در  جرم  با  برخورد  در  است  موظف  هم  انتظامی  نیروی  و  نمی دانیم 
فضای عمومی برخورد کند بنابراین رعایت ضوابط اجتماعی برای همه 
منبع : تابناک حتی در ماشین هم الزم است.  
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