
نگاهی به آلبوم »دود عود« اثری از مشکاتیان و شجریان، 
به بهانه بازنشر آن پس از سی سال؛

ماندگاری 
در بی نهایت

آلبوم  از نزدیک به سی سال،  به گزارش موسیقی ما، پس 
»دود عود« با آواز »محمدرضا شجریان« و آهنگ سازی »پرویز 
به صورت صفحه ی  بتهوون  مشکاتیان« توسط مرکز موسیقی 
گرامافون منتشر شد.»پرویز مشکاتیان« و »محمدرضا شجریان« 
آثار  برترین  از  آثاِر مشترک شان همگی  بودند که  زوجی هنری 

موسیقی سنتی ایران در دوراِن معاصر است...

حضور خراسانی ها در لیگ برتر و دسته اول کشور؛  

 چراغ هندبال استان 
روشن شد

شیران با انتقاد از توزیع ناعادالنه ثروت مطرح کرد

حاشیه نشینی بهتر از 
زندگی روستایی

چرا گرانی کاالهای اساسی
 ادامه دارد؟

راه حل باستانی برای ساماندهی بازار

ضرورت تشکیل 
وزارت بازرگانی

گزارش ویژه 5

گزارش روز 7
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در این شماره می خوانیم

 گزینه های جانشینی 
وزیر جنتلمن 

استعفای وزیر آموزش و پرورش از جهتی غیر 
بود و به خصوص علتی که به طور رسمی  منتظره 
برای استعفا اعالم شده یعنی کاندیداتوری ایشان 
تا حدودی عجیب به نظر می رسد. استعفایی که 
وزارتخانه  این  روابط  عمومی  سوی  از  ابتدا  در 
تکذیب شد، سپس درباره دلیل آن گمانه زنی هایی 
مسائل  برخی  با  دولت  همراهی  عدم  همچون 
صدور  همچون  بطحایی  سیدمحمد  مورد نظر 
مصوبه طرح رتبه بندی فرهنگیان مطرح شد و در 
نهایت از سوی دفتر سخنگوی دولت، با اشاره به 
دلیل طرح شده در نامه استعفا – یعنی شرکت در 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
– از سوی رئیس جمهوری پذیرفته شده اعالم شد. 
مطرح  از  قبل  ساعتی  که  این  توجه  جالب  نکته 
را  مطلبی  بطحایی  رسانه ها،  در  خبر  این  شدن 

منتشر  توئیترش  و  اینستاگرام  صفحه  در 
اینکه »در آخرین  بر  کرده بود مبنی 

روز قبل از تعطیالت در جلسه ای با 
حضور رئیس و همکاران سازمان 
استخدامی،  و  اداری  امور 
همکاران  حقوق  اصالح  موضوع 

و  فرهنگیان  دانشگاه  در  جوانم 
و  کردیم  بررسی  را  رجایی  شهید 

انصاری  جناب  مثبت  نظر  با 
نتیجه  به زودی  امیدوارم 

دست  به   مورد نظر 
اعالم  نتیجه  در  آید«. 

ناگهانی  استعفای 
نظر  به  عجیب 

می رسید. 
پیروزی  از  پس 
روحانی  حسن 

در  دوازدهم،   دوره  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
و  فانی  علی اصغر  یازدهم،  دولت  در  که  شرایطی 
وزارت  کرسی  دانش آشتیانی  احمدی  فخرالدین 
آموزش و پرورش را در اختیار داشتند، سید محمد 
این  برای  پیشنهادی  وزیر  عنوان  به  بطحایی 
مجلس  به  اعتماد  رای  کسب  جهت  وزارتخانه 
قائم  مقامی  پیش تر  که  بطحایی  شد.  معرفی 
وزیر و معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت 
در نهایت  داشت،  عهده  بر  را  پرورش  و  آموزش 
رای   13 و  مخالف  رای   35 موافق،  رای   238 با 
ممتنع از مجموع 288 رای به  عنوان وزیر آموزش 
شد.وزارت  انتخاب  دوازدهم  دولت  پرورش  و 
وزارتخانه های  از  طور کلی  به   پرورش  و  آموزش 
دارای شرایط دشوار در دولت به حساب می آید. 
این وزارتخانه بیشترین نیروی استخدامی دولتی 
در  و  دارد  اختیار  در  را  کشور 
تصمیم های  حال،  عین 
میلیون ها  زندگی  با  آن 
و  دانش آموزان  از  نفر 
مرتبط  آن ها  خانواده های 
چالش های  است. 
گذشته  از  موجود 
این  در  حال  به  تا 
وزارتخانه، آن را به 
سخت  میدانی 
بطحایی  برای 
بدل کرد. بطحایی 
از زمان حضور بر کرسی 
پرورش،  و  آموزش  وزارت 
چالش های فراوانی را پیش  رو 

داشت و تجربه کرد. ...
در صفحه 2 بخوانید

به دنبال استعفای غیر منتظره بطحایی از وزارت آموزش و پرورش مطرح شد 

در آخرین سخنرانی رئیس قوه قضائیه، صحبت از احتمال حذف مجازات کیفری بدهکاران مهریه که تمکن مالی ندارند، و بازنگری قانون 
به میان آمده است. در سالهای اخیر، همزمان با افزایش آمار طالق به شمار بدهکاران مهریه در زندان هم افزوده شده و...

مهریه تضمینی نه چندان قوی 
برای تداوم زندگی

در صفحه 4 بخوانید

در صفحه  6  بخوانید

صبح امروز از پیگیری وضعیت تصرف خیابان توسط برخی واحدهای صنفی در مشهد گزارش می دهد:

خیابان حاشیه  در  خودمختاری   

در صفحه 6 بخوانید

عضو شورای شهر و شهردار اسبق مشهدمقدس در انتقاداتی تند مطرح کرد:

وزارت کشور بی تخصص
یکشنبه 19  خرداد  1398 /0 5  شوال 1440 / سال سوم   در پشتیبانی از شهرداری

شماره 472 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 
عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 
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منتظره  غیر  جهتی  از  پرورش  و  آموزش  وزیر  استعفای 
بود و به خصوص علتی که به طور رسمی برای استعفا اعالم 
نظر  به  عجیب  حدودی  تا  ایشان  کاندیداتوری  یعنی  شده 
می رسد. استعفایی که در ابتدا از سوی روابط  عمومی این 
وزارتخانه تکذیب شد، سپس درباره دلیل آن گمانه زنی هایی 
مورد نظر  مسائل  برخی  با  دولت  همراهی  عدم  همچون 
سیدمحمد بطحایی همچون صدور مصوبه طرح رتبه بندی 
دفتر سخنگوی  از سوی  نهایت  در  و  فرهنگیان مطرح شد 
– یعنی  نامه استعفا  به دلیل طرح شده در  با اشاره  دولت، 
شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
نکته  شد.  اعالم  شده  پذیرفته  رئیس جمهوری  سوی  از   –
خبر  این  شدن  مطرح  از  قبل  ساعتی  که  این  توجه  جالب 
و  اینستاگرام  صفحه  در  را  مطلبی  بطحایی  رسانه ها،  در 
روز  آخرین  »در  اینکه  بر  مبنی  بود  کرده  منتشر  توئیترش 
همکاران  و  رئیس  حضور  با  جلسه ای  در  تعطیالت  از  قبل 
حقوق  اصالح  موضوع  استخدامی،  و  اداری  امور  سازمان 
رجایی  شهید  و  فرهنگیان  دانشگاه  در  جوانم  همکاران 
امیدوارم  انصاری  جناب  مثبت  نظر  با  و  کردیم  بررسی  را 
اعالم  نتیجه  در  آید«.  دست  به   مورد نظر  نتیجه  به زودی 

استعفای ناگهانی عجیب به نظر می رسید. 
انتخابات  در  روحانی  حسن  پیروزی  از  پس 
دولت  در  که  شرایطی  در  دوازدهم،   دوره  ریاست جمهوری 
یازدهم، علی اصغر فانی و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی 
داشتند،  اختیار  در  را  پرورش  و  آموزش  وزارت  کرسی 
این  برای  پیشنهادی  وزیر  عنوان  به  بطحایی  سید محمد 
شد.  معرفی  مجلس  به  اعتماد  رای  کسب  جهت  وزارتخانه 

توسعه  معاونت  و  وزیر  قائم  مقامی  پیش تر  که  بطحایی 
عهده  بر  را  پرورش  و  آموزش  وزارت  پشتیبانی  و  مدیریت 
داشت، در نهایت با 238 رای موافق، 35 رای مخالف و 13 
و  آموزش  وزیر  به  عنوان  رای   288 مجموع  از  ممتنع  رای 

پرورش دولت دوازدهم انتخاب شد.
وزارتخانه های  از  طور کلی  به   پرورش  و  آموزش  وزارت 
این  می آید.  حساب  به  دولت  در  دشوار  شرایط  دارای 
را  کشور  دولتی  استخدامی  نیروی  بیشترین  وزارتخانه 
زندگی  با  آن  تصمیم های  حال،  عین  در  و  دارد  اختیار  در 
مرتبط  آن ها  خانواده های  و  دانش آموزان  از  نفر  میلیون ها 
این  در  حال  به  تا  گذشته  از  موجود  چالش های  است. 
برای بطحایی بدل کرد.  به میدانی سخت  را  وزارتخانه، آن 
بطحایی از زمان حضور بر کرسی وزارت آموزش و پرورش، 
چالش های فراوانی را پیش  رو داشت و تجربه کرد. در افتادن 
با مافیای کتاب های کمک درسی و کنکور یکی از مهم ترین 
چالش های این وزارتخانه در دوره بطحایی بود که با تصمیم 
درسی  کتب  محتوای  و  تدریس  شکل  تغییر  درباره  جدی 
آغاز شد. ماجرا حتی به حضور برخی از ناشران کتاب های 
انتشار  و  اخذ  و  عظام  مراجع  نزد  کنکوری  و  درسی  کمک 
انجامید،  هم  موسسات  این  مطلوب  روند  درباره  سخنانی 
به اجرای  پرورش مصمم  و  آموزش  به نظر می رسید که  اما 
برای  بروز حادثه  دانش آموزی،  در حوزه  است.  برنامه خود 
چند مدرسه و دانش آموزان آن، وقوع سیل فروردین 98 که 
منجر به تخریب تعدادی از مدارس و ایجاد وقفه و مشکل در 
تحصیل دانش آموزان مناطق سیل زده شد، شهریه مدارس 
در  والدین  همیاری  تکراری  موضوع  لوکس،  غیرانتفاعی 
یا  کارنامه، حذف  ارائه  ازای  در  وجه  اخذ  و  دولتی  مدارس 
ادامه فعالیت مدارس استعدادهای درخشان و ... از جمله 
یک  در  بود.  بطحایی  وزرات  دوران  اصلی ترین حاشیه های 
دانش آموزان  شادی  از  کلیپ هایی  انتشار  نیز  گذشته  ماه 

معلم  روز  مناسبت  به  خارج نشین  خواننده  یک  آهنگ  با 
حواشی قابل توجهی برای این وزارتخانه به وجود آورد.

چالش های  عمده  فرهنگیان،  به  مربوط  امور  حوزه  در 
اعتراض  بوده اند.  گذشته  سال های  میراث  وزارتخانه  این 
که  گذشته  سال  یک  طی  برهه  دو  در  معلمان  اعتصاب  و 
منجر به بازداشت چند تن از فعاالن حقوق فرهنگیان شد 
اصلی ترین محور این چالش ها بود. این اعتراض ها البته به 
مسائل صنفی بر می گشت که مواردی مثل طرح رتبه بندی 
اما  باشد،  پاسخگو  را  آنها  از  بخشی  فرهنگیان می توانست 
این طرح علی رغم گذشت چندین  ماه از اعالم آماده شدن 
از  تا  نکرد  کسب  را  وزیران  هیات  مصوبه  وزیر،  سوی  از  آن 
مطرح  نیز  بطحایی  استعفای  دالیل  از  یکی  برخی،  نگاه 
ماجرای  البته  و  بازنشستگان  و  فرهنگیان  مطالبات  شود. 
ارث  به  گذشته  از  که  فرهنگیان  صندوق  در  فساد  پرونده 
برگزاری  حال  در  آن  دادگاه  حاضر  حال  در  و  بود  رسیده 
است، از دیگر مسائل حوزه فرهنگیان دوران وزارت بطحایی 
حق   معلمان  استخدام  چالش  همچنین  بطحایی  بود. 
پیش رو  را هم  دانشجو - معلمان  تعیین وضعیت  و  التدریس 
داشت که تصمیم گیری های وزارت دوره او در این موارد، تا 

حدی مثبت ارزیابی شد.
است  کشور  وزارتخانه  پرجمعیت ترین  پرورش  و  آموزش 
وزارتخانه  این  سرنوشت  به  آموز  دانش  میلیون ها  آینده  و 
بتوان  که  باشد  کافی  دلیل  دو  همین  شاید  دارد؛  بستگی 
مهمترین موضوع در آموزش و پرورش را انتخاب سرپرست 
اهمیت  جهت  این  از  وزیر  انتخاب  دانست.  وزیر  سپس  و 
دارد که چالش های وزارت آموزش و پروش تمامی ندارد؛در 
است  کرده  تغییر  وزارتخانه  این  وزیر  بار  روحانی سه  دولت 
وزیر،  چهارمین  انتخاب  با  شاید  امیدوارند  فرهنگیان  و 
نمی کرد  نیز تصور  روحانی  ببینند. خود  آرامش  کمی روی 
چالش  با  حد  این  تا  دولت  وزارتخانه  پرجمعیت ترین  در 

مجبور  پرورش  و  آموزش  در  روزی  و  شود  مواجه  مدیریتی 
بهانه  با  بطحایی  که  حاال  کند.  انتخاب  وزیر  چهار  شود 
صرفا  تحلیلگران  گفته  به  ]که  مجلس  انتخابات  در  شرکت 
را ترک کرده،  از کابینه بود[ دولت  او  توجیهی برای خروج 
پرورش  و  آموزش  وزارت  بعدی  گزینه  به  کارشناسان  نگاه 
است. در چند روز گذشته، اسامی چون مهدی نوید ادهم 
زرافشان  علی  پرورش،  و  آموزش  عالی  شورای  دبیرکل 
معاون سابق وزارت آموزش و پرورش، حسین خنیفر رئیس 
و  پرورشی  معاون  کاظمی  علیرضا  فرهنگیان،  دانشگاه 
رئیس  کریمی  غالمرضا  پرورش،  و  آموزش  وزارت  فرهنگی 
مجتبی  و  کشور  از  خارج  مدارس  و  الملل  بین  امور  مرکز 
برای  غیردولتی  مراکز  و  مدارس  سازمان  رئیس  زینی وند 
جانشینی بطحایی مطرح شده اند. به نظر می رسد شانس 
سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون  وند  زینی  مجتبی  انتخاب 
مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و غالمرضا 
کریمی رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور 
بیش از بقیه گزینه هاست. مجتبی زینی وند گزینه جوان تر 
و البته هماهنگ تر با دولت است و این موضوع باعث شده 
تا شانس وزارت او با توجه به شرایط حساس دولت بیش از 
دیگران باشد. زینی وند که در همه سطوح آموزش و پرورش 
وزارتخانه  این  از  جامعی  و  کامل  شناخت  و  داشته  حضور 
مجلس  نمایندگان  با  هم  بهتری  تعامالت  دارد  پرچالش 

داشته است.
y مجتبی زینی وند کیست؟

فرهنگی  مدیریت  دکترای  دارای  وند  زینی  مجتبی 
و  وزیر  مشاور  همچون  سمتهایی  با  کنون  تا  که  است 
مدیرکل  آموزش وپرورش،  وزارت  وزارتی  دفتر  سرپرست 
معاونان  شورای  دبیر  آموزش وپرورش،  غیردولتی  مدارس 
پشتیبانی  کل  اداره  مالی  اداری  معاون  آموزش وپرورش، 
وزارت آموزش پرورش، دبیر شورای نظارت مرکزی سازمان 

مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش وپرورش، عضویت 
عضویت  آموزش وپرورش،  عالی  شورای  اتباع  کمیته  در 
معاون  آموزش وپرورش،  عالی  شورای  خاص  کمیته  در 
اداره  حراست  مسئولیت  آموزش وپرورش،  اداره  آموزشی 
آموزش  اداره  و  ایثارگران  امور  مسئولیت  و  آموزش وپرورش 
وند،  زینی  علمی  سوابق  در  است.  کرده  فعالیت  پرورش 
ده ها  چاپ  پژوهشی،  علمی  مقاله  و  تحقیق  ده ها  از  بیش 
مقاله علمی پژوهشی در روزنامه های کثیراالنتشار به چشم 
می خورد. او پژوهشگر برتر مراکز تربیت معلم تهران در سال 
73، رئیس دفتر نشر آثار استاد مطهری در دانشگاه شهید 
بوده   69 سال  در  کشور  نمونه  دانشجوی  و  اهواز  چمران 
است. زینی وند عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه 
او، سمت دبیر انجمن اسالمی  است و در کارنامه سیاسی 
فرمانده گردان 120  و  دانشجویان دانشگاه شهید چمران 

عاشورا در ایالم ثبت شده است.
y غالمرضا کریمی کیست؟

دانشگاه  الملل  بین  روابط  دانشیار  کریمی  غالمرضا 
خوارزمی است که به عنوان قائم مقام وزیر آموزش و پرورش 

در امور بین الملل فعالیت می کند؛ خاستگاه او از دانشگاه 
خوارزمی است و هم اکنون عضو هیات رئیسه و مشاور امور 
بیشتر  کریمی  سوابق  هست.  نیز  دانشگاه  این  الملل  بین 
علمی  شورای  در  عضویت  است؛  دانشگاهی  حوزه  در 
کارگروه مدیریت کالن دستگاه های فرهنگی شورای عالی 
جذب  تخصصی  کمیته  در  عضویت  و  فرهنگی  انقالب 
تهران  شهرداری  کاربردی   - علمی  عالی  آموزش  موسسه 
از دیگر سمت های او بوده است. کریمی همچنین دبیرکل 
کمیسیون ملی آیسسکو، معاون دفتر همکاری¬ های علمی 
مجله  سیاسی  دبیر  پرورش؛  و  آموزش  وزارت  بین المللی 
سیما  و  صدا  سازمان  سیاسی  معاونت  کارشناس  و  بصائر 
نشان  کریمی  و  وند  زینی  سوابق  مقایسه  است.  بوده  نیز 
سایر  از  بیش  وند  زینی  اجتماعی  و  سیاسی  وزن  می دهد 
گزینه هاست؛ با این حال بایست منتظر بود و دید که رئیس 
مجلس  به  پیشنهادی  وزیر  عنوان  به  را  کسی  چه  جمهور 
وزارت  که  باشیم  آن  شاهد  باالخره  شاید  کند.  می  معرفی 
به  آرامش  روی  دیگری  زمان  هر  از  بیش  پرورش  و  آموزش 

خود بگیرد.

به دنبال استعفای غیر منتظره بطحایی از وزارت آموزش و پرورش مطرح شد 

 گزینه های جانشینی وزیر جنتلمن 

شیران با انتقاد از توزیع ناعادالنه ثروت مطرح کرد

حاشیه نشینی بهتر از زندگی روستایی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، معتقد است گام اول برای کاهش 
عادالنه  توزیع  و  کشور  اداره  مدل  تغییر  باید  غیررسمی  سکونت گاه های 
و  بهداشتی  رفاهی،  امکانات  کشور  جغرافیای  همه  در  تا  باشد  ثروت 
افزایش  با  رابطه  در  خراسانی  شیران  شود.رضا  تقسیم  مساوی  آموزشی 
سکونتگاه های غیر رسمی در اطراف شهر ها گفت:  دلیل اصلی افزایش 
عدم  و  کشور  اداره  نحوه  رسمی  غیر  سکونت گاه های  و  نشینی  حاشیه 
آمارها به صراحت نشان می دهد که جمعیت  توزیع عادالنه ثروت است. 

شهرنشینی رو به گسترش و جمعیت روستایی رو به کاهش است.
y بیش از 30 درصد جمعیت کشور تنها در 10 شهر زندگی می کنند

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
حدود 150 هزار شهر در کشور وجود دارد، اما بیش از 30 درصد جمعیت 

بسیار  موضوعی  که  شده اند  متمرکز  بزرگ  شهر   10 در  تنها  کشور  کل 
خطرناک است. 

y  عدم توزیع عادالنه امکانات در کشور علت اصلی افزایش سکونت گاه های
غیر رسمی

وی علت اصلی افزایش سکونت گاه های غیر رسمی در حاشیه شهرها 
را عدم توزیع عادالنه امکانات در کشور دانست و اظهار کرد:  این موضوع 
مناطقی  به  منزلت  کسب  و  اموراتشان  انجام  برای  مردم  تا  شده  باعث 

مهاجرت کنند که امکانات رفاهی و ثروت بیشتری وجود دارد.
y  اولین گام  برای حذف سکونت گاه های غیررسمی تغییر مدل اداره کشور و

توزیع عادالنه ثروت است
کاهش  برای  اول  گام  است  معتقد  است  معتقد  خراسانی  شیران 

عادالنه  توزیع  و  کشور  اداره  مدل  تغییر  باید  غیررسمی  سکونت گاه های 
ثروت باشد تا در همه جغرافیای کشور امکانات رفاهی، بهداشتی و آموزشی 
مساوی تقسیم شود.این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: بارها 
طرحهای مختلفی چون مسکن اجتماعی، اجاره به شرط تملیک، اجاره 
طوالنی مدت و مسکن های مهر را برای کاهش جمعیت حاشیه نشینی 
طرح ها  این  تمامی  با  اما  کردیم،  امتحان  روستا ها  جمعیت  پایداری  و 
ببریم  بین  از  را  نشینی  و حاشیه  نتوانستیم سکونت گاه های غیر رسمی 
پیدا کرده است که مردم  افزایش  به قدری  چرا که جاذبه کاذب شهرها  
برای رسیدن به آن و کسب زندگی بهتر به هر قیمتی مهاجرت می کنند.

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی، با انتقاد از نبود 
امکانات کافی در روستا ها، اظهار کرد: مردم برای بهره مندی از حداقل 

امکانات پزشکی و درمانی باید به مرکز شهرستان ها مراجعه کنند، بشر ذاتًا 
به دنبال منزلت است، بنابر این هرچقدر مسکن بسازیم دوباره به همان 
رفاهی،  امکانات  تمامی  که  چرا  داشت،  خواهد  وجود  مهاجرت  میزان 
و مجموعه های  بهترین سالن ها  بهترین دانشگاه ها،  آموزشی،  و  درمانی 
جمع  شهرها  در  تفریحی  مراکز  و  شهربازی ها  و  آبی  پارکهای  و  ورزشی 
شده اند،  طبیعی است که برای مردم جذابیت داشته و برای بهره مندی از 

این امکانات به سمت شهرها نقل و مکان کنند.
y  فاه آلونک های کوچک اطراف شهر ها بیشتر از  امکانات زندگی

روستایی است
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه مهاجرت معکوس به 
خوبی اتفاق نیافتاده است، گفت: کمبود امکانات به قدری در شهرهای 

کوچک زیاد است که فرد ترجیح می دهد، در آلونک های اطراف شهرهای 
بزرگ زندگی کند اما در روستا نماند، یعنی رفاه آلونک های کوچک اطراف 
شهر ها بیشتر از امکانات زندگی روستایی است.عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه  اگر امکانات الزم در روستاها فراهم 
آبیاری مزارع و زمین های کشاورزی در نقاط روستایی  و منابع آبی برای 
امروز مهاجرت  رویه گرفته می شد  بی  واردات  و جلوی  تامین  و عشایری 
گسترده از روستاها به شهرها و کالن شهرها را شاهد نبودیم، خاطر نشان 
کرد: بی تردید ایجاد مشاغل مولد و پایدار در روستاها یکی از راهکارهای 
موثری است که جلوی مهاجرت گسترده روستانشیان به شهرها را گرفته و 
از بروز عوارض و پیامدهای سوء اقتصادی و اجتماعی در کشور جلوگیری 

خواهد کرد.

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

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

برابررای شماره 139860306271000467 مورخ 1398/2/8 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی اقای 
محمود نیک روش فرزند حسین بشماره شناسنامه 365 صادره از مشهد در یک باب خانه به مساحت 60/90 مترمربع قسمتی از 
پالک  2 اصلی بخش 9 مشهد واقع در بلوار موسوی قوچانی 13 شهید روضه خوان 1 داخل کوچه بن بست درب دوم پالک 11 
به فاصله 15 روزآگهی می شود  نوبت  به منظوراطالع عموم مراتب دردو  لذا  قائم مقامی محرزگردیده است  ابوطالب  از  خریداری 
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. 

1613 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/3/19، نوبت دوم: 98/4/3 
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

***********************************************
512/2اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1397/3/9-139760306013000548 شماره  برابررای 
رسول  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گناباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
اسماعیل زاده بشماره شناسنامه 1086 و کد ملی 0919899315 صادره از گناباد فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یک باب منزل 
به مساحت 234/48 مترمربع از پالک شماره 595 فرعی از 118-اصلی واقع در اراضی بهاباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد 
خریداری شده مع الواسطه از سید محمد اشرفی شهری و غالمرضا مودت کاخکی  و صاحب شفاعی نوقابی محرزگردیده است لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، 
انقضای  درصورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:1398/3/4 ، نوبت دوم: 

1398/3/19
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمد رضا اجتهادی عرب

*************************************************************
512/3 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
آگهي فقدان سند مالکیت

نظربه اینکه آقای عباس دروکی به استناد دو برگ استشهادیه گواهي شده منظم به تقاضاي کتبي جهت دریافت سند مالکیت 
المثني نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعي است سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالک 11706 فرعی از 
276 اصلی بخش 13 مشهد که متعلق به  وی می باشد بعلت بی احتیاطی  مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد که 
سند مالکیت ذیل دفتر 340 صفحه 88  و ثبت 54205 به نام وی ثبت و سند بشماره چاپی 123589 سری الف سال 87 صادر و 
تسلیم شده است که برابر سند 555-1388/7/2 دفتر 275 مشهد در رهن تعاونی اعتبار میزان می باشد. دفتر امالك بیش ازاین 
حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره ذیل  ماده120 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 ثبت اسنادوامالک فریمان- محمد رضا رجایی مقدم

******************************************************
512/4اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139860306021000163 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اکرم دلیر فرزند غالمرضا  بشماره 
شناسنامه 28 و کد ملی 5729976011 صادره از بردسکن دریک باب ساختمان به مساحت 150مترمربع پالک 4-اصلی واقع 
به  لذا  است  محرزگردیده  طالبی  غالمرضا  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  بردسکن  ملک  ثبت  حوزه   4 بخش  رضوی  خراسان  در 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، 
انقضای  درصورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف 
نوبت   ، اول:1398/3/4  انتشارنوبت  تاریخ   . شد  صادرخواهد  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

دوم:1398/3/19 
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

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

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

برابررای شماره 139860306021000229 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین عابدی فرزند محمد   بشماره شناسنامه 1 و 
کد ملی 5729898231  صادره از بردسکن دریک باب ساختمان به مساحت 250مترمربع پالک 992 فرعی از 4-اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی خانم قمر مومنی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:1398/3/4 ، نوبت دوم:1398/3/19 
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

************************************************************
512/6اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139860306021000227 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین عابدی فرزند محمد بشماره شناسنامه 1 و 
کد ملی 5729898231  صادره از بردسکن دریک باب ساختمان به مساحت 30 مترمربع پالک 992 فرعی از 4-اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی خانم قمر مومنی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:1398/3/4 ، نوبت دوم:1398/3/19 
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

*****************************************************
)512/7(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )1058(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 139860306005001058 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحمان عسگری نیشابوری فرزند علیرضا در ششدانگ یک 
باب مغازه به مساحت 22/88 مترمربع از پالک شماره 846 فرعی از 107 اصلی واقع در اراضی زهد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور 
خریداری از مالک رسمی آقای حسن مبارکی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول 98/03/04 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/03/19   
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

********************************************************
)512/8(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )1081(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به 
دستور مواد 1و3وقانون  تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد  سند رسمی مصوب 1390/09/20 امالک متقاضیانی که در 
هیات موضوع ماده یک قانون مذکور  مستقر در واحد  ثبتی  نیشابور مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض  آنان محرز و رای الزم  صادر 
گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :امالک متقاضیان واقع در حوزه ثبتی نیشابور بخش 12 پالک 63 اصلی 
1( باقیمانده 88 فرعی آقای محمد علی سوسنی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 106/16 متر مربع واقع در اراضی گذر 
چهارباغ خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی برابر رای شماره 139860306005001081 – 2( باقیمانده 88 فرعی مجزی شده 
از 34 فرعی آقای محمد علی سوسنی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 84/53 متر مربع واقع در اراضی گذر چهارباغ 
خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی برابر رای شماره 139860306005001082 لذا بموجب  ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستا از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در  این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده 13 ، آئین نامه مذکور  در مورد قسمتی از امالکی 
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای  هیات پس از  تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
و تحدید حدود بصورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان و فاقد  سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید 

حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید. تاریخ انتشار نوبت اول 98/03/04 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/03/19   
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)3/9(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )0913(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 139860306005000913 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا کردی  فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 
168 صادره نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 119/15 متر مربع از پالک 3746 اصلی واقع در اراضی شهر بخش 
یک حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی کردی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 98/03/04 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/03/19   
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت سیر آب گستر شریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 40522 و شناسه ملی 10380563196 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- اعضای هیئت مدیره عبارتند از : آقای 
جالل کیوانی0942296079 و غالمرضا کیوانی0942384385 و محمد سعیدی شریف آباد 0939840804به سمت اعضای اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -خانم لیال مالزاده دارای کد ملی:0938969277 به سمت بازرس اصلی و خانم نسیم 
صادق پور مروی دارای کد ملی:0920814522 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )487552(
تاسیس، تغییرات شرکت

استناد  به   10380232591 ملی  شناسه  و   7461 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  خراسان  سازان  سنگر  شرکت  تغییرات  آگهی 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1397 ونامه شماره 130946 مورخ 03/07/1397 اداره تعاون کارو رفاه 
اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به پایان سال 1396 به تصویب رسید. آقای اماموردی 
خداوردی زاده به شماره ملی 0779698711 به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا علیزاده به شماره ملی 0828426090 به عنوان 
بازرس علی البدل برای سال مالی 1397 انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری مشهد )487551(
تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزیعی دهیاری های وحدت باخرز شرکت تعاونی به شماره ثبت 527 و شناسه ملی 10840119507 
باخرز  و رفاه اجتماعی  تعاون کار  اداره  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/07/1397 ونامه شماره1586مورخ2/8/97 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای علی آذربویه کد ملی : 0749217073 به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای محمد رزم آرای با 
کد ملی :0749746361 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3- آقای مهدی قاینی کلوتی با کد ملی 0749251905به سمت منشی 
هیئت مدیره و احمد محمدی با کدملی: 0749810696به سمت مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی تا تاریخ 14/10/1398 
انتخاب شدند -2 کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای آقای احمد محمدی 
)مدیرعامل (و علی آذربویه )رئیس هیئت مدیره (و در غیاب ایشان آقای محمد رزم آرای )نایب رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر 

خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد )487550(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات صندوق پس انداز قرض الحسنه وحدت برد سکن موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 25 و شناسه ملی 10380000711 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/12/1397 به استناد نامه شماره 43 مورخ 20/01/1398سازمان اقتصاد 
اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل صندوق در واحد ثبتی بردسکن ، بخش مرکزی ، شهر بردسکن ، خ قائم ، کوچه قائم 
4 ، پالک 0 - طبقه همکف کدپستی 9681944445 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بردسکن )487549(
تاسیس، تغییرات شرکت

به شماره ثبت 37 و شناسه ملی  تعاونی  تعاونی روستایی و کشاورزی سرخس شرکت  اتحادیه شرکتهای  آگهی تغییرات شرکت 
10840097028 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/02/1398 و نامه شماره 202/14/19/506 مورخ 15/2/1398 
اداره تعاون روستایی شهرستان سرخس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای 
جمال عباس زاده به کدملی0819794996 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد بزی به کدملی0810075504 بسمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر عرب محمدی به کدملی 0810050528 به سمت منشی هیأت مدیره آقای محمدرضا نوروزی کدملی 
0934162549 به سمت مدیرعامل تا تاریخ 24/4/1400 انتخاب گردیدند . کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد 
برای اتحادیه نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق اتحادیه را منتفی سازد ، باستثنای مواردی که هیأت مدیره به منظور اداره امور جاری 
اتحادیه ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و مهر اتحادیه معتبرخواهد بود ، در 
غیاب رئیس هیأت مدیره نایب رئیس حق امضاء دارد ولی اوراق عادی اتحادیه با امضاء مدیر عامل صادر خواهد شد مگر مراسالت هیأت 
مدیره که با امضاء رئیس هیأت مدیره صورت خواهدگرفت0 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری سرخس )487548(
تاسیس، تغییرات شرکت

آفرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18670 و شناسه ملی  آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل درون شهری طلوع سیر 
10380342200 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت 
در واحد ثبتی مشهد به آدرس استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، /آبکوه ، خیابان عطار غربی 
3)ابکوه 25( ، خیابان افرین شمالی )عطار غربی 5 ( ، پالک 10 ، طبقه همکف کد پستی 9184615973 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

مشهد )487395(
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معتقد  اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
دیپلماسی  مولفه  دو  در گرو تحقق  تجارت خارجی  در  است موفقیت 
عضو  باستانی  است.سعید  امنیتی  و  دفاعی  پیمان های  و  خارجی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی درباره راهکارهای 
الزم برای ساماندهی بازار، گفت: ساماندهی بازار به اراده خاصی نیاز 

دارد و تحقق این امر در گرو به کارگیری سیستمی ویژه است.
y ادغام وزارت صنعت و بازرگانی در ایران ماحصلی نداشت

شورای  مجلس  در  زاوه  و  والت  مه  حیدریه،  تربت  مردم  نماینده 
بازرگانی  وزارت  تفکیک  ضرورت  به  اشاره  با  اسالمی 
و در شرایط  براساس منطق  اگرچه  افزود:  و صنعت، 
به  و  یکپارچه  باید  بازرگانی  و  صنعت  وزارت  طبیعی 
علیرغم  ایران  در  اما  شود  اداره  وزارتخانه  یک  عنوان 
ادغام این دو وزارتخانه نتایج مورد نظر به دست نیامد.

y  ضرورت اداره حوزه تجارت و بخش بازرگانی وزارت
کشاورزی در قالب معاونت اجرایی رئیس جمهور

خارجی  تجارت  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
و ساماندهی بازار با مشکالت متعددی روبه رو است، 
این مشکالت دو راهکار وجود  اظهار کرد: برای حل 
بازرگانی  بخش  و  تجارت  حوزه  آنکه  نخست  دارد؛ 

شود،  اداره  جمهور  رئیس  اجرایی  معاونت  قالب  در  کشاورزی  وزارت 
مجلس  در  مردم  نماینده  شود.این  احیا  بازرگانی  وزارت  آنکه  دوم 
مانند  کشورهای  در   صنعت  و  بازرگانی  وزارت  کرد:  خاطرنشان  دهم 
می تواند  اجرایی  دستگاه  یک  توسط  نیست،  پهناور  که  گرجستان 
حوزه های صنعت، معدن و بازرگانی را سامان دهد و رسیدگی به تمام 
کمیسیون  رئیسه  هیئت  می گیرد.عضو  صورت  راحتی  به  کار  امور 
کشورهایی  در  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع 
بین الملل  تجارت  بستر  از  استفاده  دلیل  به  نیز  آمریکا  و  ژاپن  مانند 
وزارت صنعت و بازرگانی در یک واحد اداره می شود.
تجارت  دارد؛  ُبعد  دو  تجارت  کرد:  تصریح  باستانی 
خارجی و تجارت داخلی. موفقیت در تجارت خارجی 
و  خارجی  دیپلماسی  است؛  مولفه  دو  تحقق  گرو  در 
پیمان های دفاعی و امنیتی. هر کشوری که به دنبال 
تقویت بازرگانی خارجی است باید روابط دیپلماسی با 

سایر کشورها را توسعه دهد.
y  و شبکه های مالی بین المللی برای   wtoژاپن از ظرفیت

گسترش تجارت بین المللی استفاده می کند
اینکه  بیان  با  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
بین المللی  مالی  شبکه های   ،   wtoظرفیت از  ژاپن 

کند،  می  استفاده  المللی  بین  تجارت  گسترش  برای  سوئیفت  و 
مذکور  کشور  دو  همانند  ایران  بازرگانی  و  صنعت  شرایط  گفت: 
ژاپن  و  آمریکا  مانند  بزرگی  کشورهای  همانند  ایران  واقع  در  نیست؛ 
نمی تواند از بستر تجارت بین المللی استفاده کند از سوی دیگر حوزه 
واحد  یک  صورت  به  اداره  قابلیت  و  بوده  بزرگ  آن  بازرگانی  و   صنعت 

ندارد.

y ساماندهی بازار در گرو تشکیل وزارت بازرگانی است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تغییر ساختار 
یکی از ضروری ترین الزامات است، اظهار کرد: برای ساماندهی بازار 
نظر  تحت  جدیدی  معاونت  یا  شود  تشکیل  بازرگانی  وزارتخانه  باید 

رئیس جمهور به وجود آید.

راه حل باستانی برای ساماندهی بازار

ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی

هواپیمایی آسمان
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AIRLINES

نيمسال اول 1398
مشهد- تهران: روزانه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

برنامه پروازی هواپيمايی آسمان 

چرا گرانی کاالهای اساسی
 ادامه دارد؟

تقویت ارزش پول ملی بازار مسکن را
 از سردرگمی خارج می کند

گوید  می  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
گرانی و نوسان قیمت کاالهای خوراکی در مجلس پیگیری 

می شود.
علی قربانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
اخیر،  روزهای  در  زمینی  به گرانی سیب  اشاره  با  مجلس 
گفت: پیش از این نیز شاهد افزایش قیمت سیب زمینی 
این  صادرات  را  افزایش  این  علت  دولت  که  ایم  بوده 
به محض مدیریت صادرات کاهش  و  محصول عنوان کرد 

قیمت سیب زمینی رقم خورد.
مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
نیست  مشخص  هنوز  کاال  این  مجدد  افزایش  داد:  ادامه 
واگر افزایش صادرات باعث افزایش قیمت آن شده است، 
باید دولت پاسخگو باشد چرا که انتظار می رفت در صورتی 
متوقف  آن  صادرات  کاال،  قیمت  بر  صادرات  منفی  تاثیر 

شود.
گرمه  و  جاجرم  سملقان،  مانه،  بجنورد،  مردم  نماینده 
در مجلس دهم شورای اسالمی با انتقاد از نوسان قیمت 
کاالهای ضروری و مواد غذایی، بیان داشت: اولویت دولت 
باید تامین نیاز داخلی و اساسی مردم باشد و در صورتی که 
بیش از نیاز داخل کاالیی تولید شد آن را به خارج از کشور 

صادر کند، از این رو در افزایش قیمت سیب زمینی وزارت 
مسئول  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزات  و  جهادکشاورزی 

هستند و باید پاسخگو باشند.
y  باید سیاست جلوگیری موقت صادرات در دستور کار دولت

قرار گیرد
وی با بیان اینکه به این دو وزارتخانه تذکر جدی داده 
و  خوراکی  مواد  گرانی  موضوع  کرد:  عنوان  شود،  می 
مورد  همواره  باید  که  است  مسائلی  از  اساسی  کاالهای 
توجه قرار گیرد، با شروع کار مجلس علت افزایش قیمت 

سیب زمینی را پیگیری می کنیم.
در  ملت،  خانه  خبرگزاری  با  گفت وگو  ادامه  در  قربانی 
در  کرد:  تاکید  ملت،  خانه  خبرگزاری  با  گفت وگو  ادامه 
و کاالهای  نوسان قیمت محصوالت خوراکی  که  شرایطی 
اساسی به مردم فشار وارد می کند باید سیاست جلوگیری 

موقت صادرات در دستور کار دولت قرار گیرد.
مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
که  بگیرد  پیش  در  را  ای  رویه  باید  دولت  داشت:  اظهار 
قیمت کاالهای اساسی با تصمیمات مقطعی دست خوش 
تغییر نشود چرا که مردم به اندازه کافی زیر فشار گرانی و 

تورم کمر خم کرده اند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید تا زمانی که 
ارزش پول ملی تثبیت و حفظ نشود، رونق در بازار مسکن ایجاد نمی شود.

با  محاسبات،  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو  مال  یوسفیان  الله  عزت 
اشاره به رکود بازار مسکن در ماه های اخیر، گفت: دولت برای بازار مسکن 

برنامه مدونی ندارد و در واقع این بازار را رها کرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بیان داشت: با وجود اینکه 
بازار مسکن رها شده ساخت و سازهایی صورت گرفته و آماده فروش است 
به  را  خود  ملک  نیست  حاضر  کسی  ملی  پول  ارزش  سقوط  دلیل  به  اما 

قیمتی که هزینه کرده است بفروشد.
اگر  داشت:  اظهار  اسالمی  شورای  دهم  مجلس  در  آمل  مردم  نماینده 
برابر  چندین  باید  کند،  اقدام  مسکن  ساخت  به  نسبت  بخواهد  ساز  انبوه 
که  زمانی  تا  و  است  کرده  ایجاد  بالتکلیفی  حالت  مسئله  این  کند،  هزینه 
ارزش پول ملی تثبیت نشود، نه بازار مسکن و نه سایر بازارهای دیگر رونق 

پیدا نمی کند.
وی عنوان کرد: همه حرفه ها منتظرند شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند 
و همین باعث بالتکلیفی در بازار و رکود در خرید و فروش مسکن شده است، 
برخی ها  تصور می کنند مسئله تحریم به نفع جمهوری اسالمی ایران به 
اتمام می رسد و پول ملی جایگاه خود را پیدا می کند اما از سوی دیگر عده 
ای سردرگم هستند و ترجیح می دهند در این شرایط دارایی خود را به پول 

و اسکناس تبدیل نکنند.

اینکه  بیان  با  ملت،  خانه  خبرگزاری  با  گفت وگو  ادامه  در  مال  یوسفیان 
است،  باال  قیمت  دلیل  به  مسکن  فروش  و  خرید  عدم  که  کرد  فرض  نباید 
گفت: علت اصلی رکود بازار مسکن عدم عرضه ملک است، مالکان راضی 
نیستند کاالی خود را به پول تبدیل کنند که مجدد ارزش پول ملی سقوط 

کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: از این رو هر کس کاالیی دارد می خواهد 
همچنان آن را تحت مالکیت خود داشته باشد و افرادی که اسکناس دارند به 
هر دری می زنند که پول خود را به کاالی باراز تبدیل کنند تا ارزش سرمایه 

شان حفظ شود.
اینکه  بیان  با  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
سردرگمی بازار از آینده اقتصادی کشور باعث رکود شده است، گفت: هزار 
واحد مسکن عرضه شود مطمئن باشد قیمت مسکن کاهش پیدا نمی کند، 
حتی اگر خانه های خالی مردم را به زور اجاره دهند و بفروشند تاثیری بر 
رونق نخواهد داشت چرا که مشکل در سقوط پول ملی و هزینه تمام شده 

است.
وی با بیان اینکه هزینه ساخت مسکن 4 برابر شده است، اظهار داشت: 
دولت برای مدیریت بازار مسکن باید به اصل ماجرا و تثبیت ارزش پول ملی 
ورود کند این تنها راه حل موجود است و نمی توان راه حل دیگری را ارائه 
کرد، 30 درصد خانه ها خالی است چرا که کسی حاضر نیست ملک را به 

اسکناس تبدیل کند.

تغییر ساختار یکی از 
ضروری ترین الزامات 
است، برای ساماندهی 

بازار باید وزارتخانه 
بازرگانی تشکیل شود 

یا معاونت جدیدی 
تحت نظر رئیس 

جمهور به وجود آید

,,
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حوادث
کشف و ضبط ۹۹ دستگاه موبایل 

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از دستگیری تبعه خارجی که یکی 
از عامالن انتقال گوشی های تلفن همراه سرقتی به آن سوی مرزهای کشورمان 

بود خبر داد . 
تقوی،  کاظم  محمد   « پاسدار  دوم  سرتیپ  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
گفت : در پی کسب اطالعاتی مبنی بر خروج محموله گوشی های تلفن همراه 
هوشمند سرقتی از مرز دوغارون ، دستورات الزم برای پیگیری سریع موضوع 

صادر و تیم های پلیس آگاهی شهرستان تایباد وارد  عمل شدند.
آگاهی  پلیس  ماموران  افزود:  رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
داشتند  دست  در  که  هایی  سرنخ  به  توجه  با  ضربتی  عملیات  این  در  تایباد 
از  خروج  قصد  و  بود  سرقتی  های  گوشی  محموله  حامل  که  خارجی  تبعه  یک 
کشور داشت را پس از کنترل و مراقبت های پوششی در پایانه مرزی دوغارون 
وسایل  از  بازرسی  در  پلیس  کرد:  نشان  خاطر  تقوی  کردند.سرتیپ  دستگیر 
کرد.  کشف  سرقتی  همراه  تلفن  گوشی  دستگاه   ۹۹ خارجی  تبعه  این  همراه 
وی گفت: تحقیقات اولیه پلیس حاکی از آن است که این محموله } گوشی های 
تلفن همراه از شهروندان پایتخت و شهرهای اطراف تهران به سرقت رفته که 
انتظامی  فرمانده  است.  بوده  کشور  از  خروج  حال  در  خارجی  تبعه  این  توسط 
استان خراسان رضوی با اشاره به این معلب که تعدادی از مالکان گوشی های 
تلفن همراه سرقتی با پی گیر های به عمل آمده مورد شناسایی قرار گرفته اند 
گفت: تحقیقات پلیسی در رابحله با این پرونده و شناسایی و دستگیری دیگر 
متهمان ادامه دارد. وی در پایان از شهروندان خواست به توصیه های مراقبتی 
و بازدارنده از سرقت در هنگام استفاده از گوشی تلفن همراه در کوچه و خیابان 
و  سارقان  برای  استفاده  سوء  فرصت  تا  باشند  داشته  بیشتری  دقت  و  توجه 

گوشی قاپان خیابانی فراهم نشود.

اعتراف به ۴۵  فقره سرقت خشن
جانشین فرماندهی انتظامی استان از دستگیری عامل سرقت های خشن 

خیابانی در مشهد خبر داد .
پایگاه خبری پلیس، سرهنگ »ابراهیم قربانزاده« در تشریح این  به گزارش 
شهر  از  ای  منطقه  در  خیابانی  خشن  سرقت های  گزارش  پی  در  گفت:  خبر 
مشهد طرح تشدید مقابله با سرقت در دستور کار فرماندهی انتظامی مشهد 

قرار گرفت.
 جانشین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی افزود: تیم های  دایره تجسس 
کالنتری آبکوه در این عملیات ضربتی با تقویت گشت های نامحسوس، جوانی 
را تحت نظر قرار دادند و زمانی که این فرد با تهدید چاقو قصد زورگیری از پسری 

نوجوان داشت برای دستگیری اش وارد عمل شدند.
سرهنگ قربانزاده اظهار داشت: متهم که با تیزی چاقو پسر نوجوان را به طور 

سطحی زخمی
ماموران  و  کند  فرار  خود  مخدوش  پالک  موتورسیکلت  با  نتوانست  بود  کرده 
انتظامی او را دستگیر او به کالنتری انتقال دادند. وی خاطر نشان کرد: ماموران 
یک  و  همراه  تلفن  گوشی  دستگاه   ۲ متهم  از  بدنی  بازرسی  در  آبکوه  کالنتری 
تا  اولیه  تحقیقات  در  است  دار  سابقه  که  ساله   ۳۰ جوان  و  کشف  چاقو  تیغه 
کنون به ۴۵ فقره سرقت های خیابانی در محدوده بلوار سجاد ، فرامرز ، خیام 
و  فردوسی مشهد اعتراف کرده و تحقیقات در خصوص این پرونده ادامه دارد .

مرگ هولناک پیرمرد۷۰ ساله در تصادف 
فرمانده انتظامی شهرستان داورزن از برخورد یکدستگاه خودروی سواری با 

عابر پیاده و جان باختن پیرمرد ۷۰ ساله شد. 
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جمشید بدری "در تشریح این خبر 
گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره تصادف فوتی 
ماموران  بالفاصله  ریوند(  روستای  از  بعد   ( میامی  به  داورزن  اصلی  جاده  در 
پاسگاه انتظامی باشتین و عوامل امدادی و راهنمایی و رانندگی در محل حاضر 

شدند. 
وی افزود: با حضور ماموران در محل مشخص شد یک دستگاه خوردی با عابر 

پیاده برخورد که عابر پیاده به نام حسن ۲۰ ساله به علت شدت حادثه در دم
می کند . 

احتیاطی  بی  کارشناسان  سوی  از  تصادف  تامه  علت  گفت:  بدری  سرهنگ 
جلو  به  توجهی  بی  و  مطمئنه  سرعت  نکردن  رعایت  علت  به  راننده  سوی  از 

تشخیص داده شد.

نجات طبیعت گرد مفقود شده توسط آتش نشانان
ساعت  گفت:  مشهد  آتش نشانی  مدیرعامل  عزیزی،  امیر  دوم  آتشپاد 
شده  مفقود  طبیعت گرد  آتش نشانی  نجاتگران  جستجوی  و  تالش  با   ۲۱:۳۰
از ارتفاعات کارده واقع در روستای آل پیدا شد و بخاطر مصدومیت وارد شده 

تحویل عوامل امدادی حاضر در محل شد.

کشف ۱۴ چکاوک هنگام خروج از مرزها
و  کشف  به  موفق  گمرک  نیروهای  گفت:  تایباد  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

ضبط  ۱۴ قطعه چکاوک شدند.
گزارشی  پی  در  کرد:  اظهار  تایباد  قربانی   اکبر  علی  سرهنگ  ایلنا  گزارش  به 
مبنی بر خروج غیر قانونی تعدادی پرنده زینتی از کشور ماموران این فرماندهی 
همراه با نماینده محیط زیست بالفاصله در محل حاضر و فرد متهم را که تبعه 

افغانستان بود دستگیر کردند.
مطرح  چکاوک  بودن  کمیاب  به  اشاره  با  تایباد  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کرد: هرگونه ورود و خروج پرندگان و گونه های جانوری باید به صورت قانونی و از 
طریق ارگان های متولی انجام گیرد در غیر این صورت با عامالن قاچاق جانوری 

برخورد قانونی خواهد شد. 
و  شکار  قانون   ۱۰ و  هفت  ماده  اساس  بر  کرد:  تصریح  قربانی  سرهنگ 
تا  ریالی  هزار   ۵۰۰ و  میلیون   ۲۲ نقدی  جزای  پرنده  تعداد  این  حمل  صید، 
را  حبس  ماه   6 تا  روز   ۹۱ پرونده  قاضی  تشخیص  به  بنا  و  ریالی  میلیون   ۴۵ 

در پی دارد.

خراسان رضوی  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
در  شهریه ای  درآمدهای  و  دانشجو  کاهش  گفت: 

واقع برای تمامی واحدها یک فرصت است.
به  خود  سفر  حاشیه  در  سروری مجد  علی 
منطقه  ایسنا-  خبرنگار  با  گفت وگو  در  کاشمر 
نه  دانشجویان  آمار  کاهش  کرد:  عنوان  خراسان، 
تنها تهدید نیست بلکه یک فرصت بوده تا بتوانیم 
بر روی موضوعات مهارتی، چابک سازی و استفاده 

بهینه از امکانات مادی و معنوی بیشتر کار کنیم.
دانشگاه  دوره ای  در  چند  هر  داد:  ادامه  وی 
با  اکنون  ولی  می شد  اداره  دانشجو  زیاد  تعداد  با 
این کاهش باید بر روی موضوعات مهارتی و دانش 
در کنار کار و مهارت بیشتر متمرکز شویم و از این 
فرصت حداکثر استفاده را کرده و به سمت تولید 
و رونق صادرات حرکت نماییم.رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمی خراسان رضوی بیان کرد: بدون شک هر 
کشور  نفع  به  شود  کار  صادارت  زمینه  در  اندازه 
با  دانشگاه  ارتباط  برقراری  در  البته  بود  خواهد 
کار  بیشتر  باید  که  هستیم  راه  ابتدای  در  صنعت 
دانشگاهی  واحدهای  برخی  افزود:  شود.وی 
بودن  زیان ده  از  ابتکاری  طرح های  با  زیان ده 
هستند  شدن  خارج  حال  در  یا  و  شدند  خارج 
و  دانش  بر  مبتنی  باید  ابتکاری  تالش های  البته 

خالقیت باشد تا بتوان به سوددهی رسید.
اینکه  به  توجه  با  گفت:  ادامه  در  سروری مجد 
دانشگاه آزاد اسالمی سرمایه های مادی و معنوی 
کشور  سطح  و  خراسان رضوی  استان  در  بسیاری 
مدیریت  برای  راه  بهترین  کنونی  شرایط  در  دارد 
به  است  چابک سازی  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

گونه ای که بتوان از منابع مادی بهترین بهره وری 
را داشت.

واحدهای  از  بسیاری  در  کرد:  اظهار  وی 
آزمایشگاهی،  امکانات  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
دارد  وجود  خوبی  بسیار  محیطی  و  کاری  فضای 
که باید حداکثر بهره وری را از این امکانات داشته 

باشیم.
هیئت  اعضای  و  اساتید  افزود:  سروری مجد 
واحدهای  در  خوبی  بسیار  دانشجویان  و  علمی 
دانشگاه آزاد اسالمی هستند که باید با برنامه ریزی 
معنوی  و  مادی  توان  از  را  استفاده  حداکثر  بهتر 
خصوص  در  پایان  در  نمود.وی  مجموعه ها  این 
بودجه های  گفت:  پژوهشی  بودجه های  وضعیت 
پژوهشی بر اساس مصوبات در اعتبارات به صورت 
مطلوب پیش بینی می شود ولی مهم این است که 
واحدهای دانشگاهی بتوانند اعتبارات را به خوبی 
دانش  محصوالت  سمت  به  را  آن ها  و  کنند  جذب 

بنیان ببرند.  

خبر
چابک سازی، بهترين راه برای مديريت دانشگاه آزاد

خبر

جمع آوری بیش از 3 میلیارد تومان 
زکات فطره

دبیر شورای زکات استان و مدیر کل کمیته امداد 
 642 و  میلیارد  سه  از  گفت:بیش  رضوی  خراسان 
میلیون تومان زکات فطریه و کفارات از دو هزار و 700 

پایگاه مستقر شده جمع آوری شده است.
خراسان  در  اینکه  عنوان  با  آسوده  الله  حبیب   
و  شهری  پایگاه  و  صندوق   700 و  هزار   2 رضوی 
روستایی به صورت ثابت و سیار مستقر بودند، افزود: 
در آمار اولیه اعالم شده از مجموع سه میلیارد و 642 
شده،  جذب  کفارات  و  فطریه  زکات  تومان  میلیون 
بیش از سه میلیارد و 90 میلیون تومان فطریه عام، 
و  میلیون   12 سادات،  فطریه  تومان  میلیون   120
تومان  میلیون   419 و  عمد  کفاره  تومان  هزار   730
و  استقرار  به  شد.وی  آوری  جمع  عمد  غیر  کفاره 
فعالیت 500 صندوق فطریه و کفاره در مشهد اشاره 
داشت و اعالم کرد: 400 میلیون تومان زکات فطره و 
کفاره در مشهد جمع آوری شد که شامل 270 میلیون 
تومان فطریه و 130 میلیون تومان کفاره می شود.وی 
با اشاره به این مطلب که طبق قانون مجلس شورای 
اسالمی کمیته امداد مسئول جمع آوری زکات است، 
دفاتر  نیکوکاری،  مراکز  در  مشهد  پایگاه های  افزود: 
کمیته امداد، مساجد، اصناف، ادارات، معابر عمومی 
ناوگان  و  مسافربری  پایانه های  پرتردد  خیابان های  و 
مطهر  حرم  اطراف  مشهد  در  و  عمومی  حمل ونقل 
کمیته  دفاتر  بر  عالوه  نیز  شهرستان ها  در  و  رضوی 
امداد و مراکز نیکوکاری در مساجد و محل اقامه نماز 
خراسان  امداد  کمیته  بود.مدیرکل  مستقر  فطر  عید 
مجوز  دارای  پایگاه های  اینکه  بر  تأکید  با  رضوی 
پایگاه متخلف  تعدادی  و  فعالیت داشتند  اجازه  فقط 
از  پیش گیری  برای  داد:  ادامه  شدند،  جمع آوری 
تخلفات احتمالی با هماهنگی دبیرخانه شورای زکات 
استان همه موسسه های خیریه و نهادها ضمن داشتن 
مجوز جمع آوری فطریه و کفارات، نشان شورای زکات 
کردند.دبیر  نصب  جمع آوری  پایگاه های  محل  در  را 
اعالم  با  رضوی  خراسان  امداد  کمیته  زکات  شورای 
توزیع  به  روزه دار  مردم  از  نیابت  به  نهاد  این  اینکه 
وجوه فطریه در اسرع وقت اقدام کرد، افزود: لیست 
نیازمندان شامل مددجویان و افراد نیازمند تهیه شده 
بود که بعد از شمارش وجوه، با هماهنگی با صندوق 
امداد والیت، فطریه به حساب سرپرستان خانوار واریز 
زکات  از  جمع آوری شده  وجوه  کرد:  اعالم  شد.وی 
فطریه و کفارات همچون سایر وجوه زکات، از شهری 
نیازمندان  میان  در  و  نمی شود  منتقل  دیگر  به شهر 
همان منطقه توزیع می شود که این امر نیز در استان 

صورت گرفت.

خون  انتقال  عمومی  روابط 
خراسان رضوی ضمن تشکر از 
حضور پر شورو استقبال  زائران و 
مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت رضا ) ع ( در کمک به 
اهدای  پسندیده  معروف  به  اهتمام  و  نیازمند  بیماران 
خون ، اعالم کرد : در مجموع 2 روز از ایام عید سعید 
فطر سال جاری تعداد 268 داوطلب به 3 پایگاه شهر 
نفر  تعداد 213  این میان  از  مشهد مقدس مراجعه که 
سال  با  مقایسه  در  که  گردیدند  خون  اهدای  به  موفق 
گذشته تعداد اهداکنندگان در شهر مشهد  129 درصد 
می  نشان  را  رشد  درصد   131 مراجعین  تعداد  و  رشد 

دهد 
روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی با اشاره 
به کاهش اخیر ذخایر خونی استان و همچنین پوزش 

از کاستی ها و محدودیت منابع مختلف در پایگاه ها که 
موجب انتظار طوالنی داوطلبان و یا احیانا عدم توفیق 
آنان به اهدای خون گردیده است ، تاکید کرد با توجه 
 ، خونی  های  فراورده  نگهداری  محدود  زمان  مدت  به 
نیاز همیشگی به فراورده های خونی و ضرورت اهدای 
مستمر خون ، زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت 
رضا ) ع ( اهدای خون را منوط به مناسبتهای مختلف 
مذهبی ، ملی و شرایط خاص ننمایند و با مراجعه منظم  
المنفعه  ، مجموعه عام  ایام سال  پایگاهها  در همه  به 
انتقال خون را در مدیریت بهینه منابع محدود موجود 
یاری  پیش  از  بیش  خونی  ذخایر  مطلوب  تامین  نیز  و 

رسانند .

پزشک،  ایران  گزارش  به 
جهانی  سازمان  بار  اولین  برای 
نظر  تجدید  آخرین  در  بهداشت 
خود در خصوص طبقه بندی بین المللی بیماری ها، 
فرسایش شغلی را به عنوان یک پدیده شغلی در نظر 
تحت  را  فرسودگی  قبال  سازمان  این  است.  گرفته 
برای  اما  می کرد،  تعریف  مفرط«  »خستگی  عنوان 
مخاطره  عنوان  بیماری ها،  بندی  دسته  در  بار  اولین 
سازمان  کرد.این  مطرح  مستقیم  طور  به  را  شغلی 
وضعیت  یک  به  شغلی  فرسودگی  که  کرده  اعالم 
بندی  طبقه  عامل   3 به  و  نمی شود  اطالق  پزشکی 
می شود. اول احساس کاهش انرژی یا خستگی، دوم 
افزایش فاصله ذهنی از شغل یا احساس منفی گرایی 
یا بدبینی به کار خود و سوم کاهش کارآیی حرفه ای.

شابل گفت: فرسودگی شغلی زمانی اتفاق می افتد که 
زحمت  می کنند  احساس  کار،  انجام  از  پس  کارکنان 

آن ها دیده نشده و جبران نمی شود.
افزایش  در  مهمی  نقش  تکنولوژی  افزود:  وی 
اغلب  کارکنان  زیرا  می کند،  ایفا  شغلی  فرسودگی 
پاسخگوی  کاری،  ساعات  از  خارج  در  مجبورند 
فرسودگی  منفی  باشند.اثرات  تماس ها  یا  ایمیل ها 
نیست. شابل  و کارگران  شغلی فقط مختص کارکنان 
به مطالعات انجام شده در سال 2017 اشاره کرد که 
حاکی از آن بود که 95 درصد از مدیران منابع انسانی 
در  اخالل  ایجاد  باعث  که  هستند  سندروم  این  دچار 
همچنین  جهانی  بهداشت  سازمان  می شود.  کار 
اشاره کرد که فرسودگی شغلی مانع موفقیت حرفه ای 

می شود.

طرح  گفت:  بهداشت  وزیر 
برای  پوسیدگی دندان  از  عاری 
یک میلیون و 200هزار دانش آموز 

پایه ششم ابتدایی اجرا می شود.
 به گزارش فارس سعید نمکی در چهل و سومین 
به  اشاره  با  جراحان  جامعه  ساالنه  علمی  کنگره 
قلبی  های  بیماری  همچون  واگیر  غیر  های  بیماری 
باید سبک  و عروقی ،حوادث و دیابت اظهار داشت: 

زندگی مردم را تغییر دهیم.
ها  میر  و  آمار مرگ  که  داد:در سال 96  ادامه  وی 
را داریم 380 هزار مرگ داشتیم که از این تعداد 25 
هزار مرگ به دلیل بیماری های واگیر بوده و 313هزار 
های  بیماری  به  مربوط  مرگ ها  82درصد  یعنی  مرگ 

غیر واگیر بوده است.

وزیر بهداشت  با بیان اینکه 97 هزار مرگ مربوط به 
فشار خون باال بوده افزود: 161هزار مرگ نیز به دلیل 

عوارض باال بودن فشار خون بوده است.
حوزه  در  انسانی  نیروی  تربیت  از  انتقاد  با  نمکی 
طوالنی  های  آدم  ما  کرد:  سالمت،خاطرنشان 
مدت،گران قیمت و بعضًا کم مصرف تربیت می کنیم.

چه  با  را  کسی  چه  بدانیم  باید  کرد:  اضافه  وی 
سطحی از آگاهی و مهارت در کجا و چه زمانی برای 

چه جایگاهی تربیت کنیم.
متذکر  بهداشت،  حوزه  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
شد:طرح های مانند بسیج ملی کنترل فشار خون و 
بهداشت دهان را آغاز کرده ایم و یک میلیون و 200 
هزار دانش آموز پایه ششم ابتدایی را در طرح عاری از 

پوسیدگی دندان مشارکت داده ایم.

 حضور پرشور اهداکنندگان خون در ايام فطر
 

ط اجرای طرح سالمت دندان برای ۱ميليون و ۲۰۰ دانش آموز فرسودگی شغلی 
 

مدیر بازرسی اتاق اصناف مشهد خبر داد؛
 7500 فقره بازرسی از اصناف 

در ماه رمضان

مدیر نظارت و بازرسی اتاق اصناف مشهد گفت: 
در مجموع 7520 فقره بازرسی در ماه مبارک رمضان 
صورت گرفت که تعداد 922 فقره فرم گزارش تخلف 
ایسنا  گزارش  به  کردیم.  تنظیم  صنفی  واحدهای  از 
گرفته  صورت  نظارت های  خصوص  در  دلداری  امیر 
نظارت های  کرد:  اظهار  رمضان،  مبارک  ماه  ایام  در 
خود را در این ماه بر دو فاز )اول و دوم( برنامه ریزی 
کرده بودیم.وی ادامه داد: طرح نظارتی فاز اول ما از 
6 اردیبهشت ماه آغاز و تا 16 همان ماه ادامه داشت، 

در این مدت 33 گشت مشترک را انجام داده ایم.
افزود:  مشهد  اصناف  اتاق  بازرسی  و  نظارت  مدیر 
در بازرسی ویژه در فاز اول حدود 2670 فقره بازرسی 
صورت گرفته و بیشتر تمرکز نظارتی ما در هر دو فاز بر 
کاالهای اساسی، امنیت و سالمت غذایی بود.دلداری 
بر  نظارت  ما  اولویت  بخش  این  در  کرد:  خاطرنشان 
نانوایی ها، آبمیوه فروشان، رستوران ها، فست فود و... 
بهترین  به  را  غذایی  امنیت  و  سالمت  بتوانیم  تا  بوده 
شکل فراهم کنیم.وی با اشاره به فاز دوم نظارت صورت 
گرفته، تصریح کرد: نظارت مربوط به این بخش از 17 
اردیبشهت ماه آغاز و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه 
اساسی  کاالهای  بر  نظارت  نیز  بخش  این  در  داشت، 
اتاق  بازرسی  و  نظارت  قرار دادیم.مدیر  را مبنای خود 
اقالم  از  برخی  در  خوشبختانه  گفت:  مشهد  اصناف 
به  و  بودیم  با کاهش قیمت همراه  اساسی مانند مرغ 
نظر می آید که ماه رمضان آرامی را پشت سر گذاشتیم.
بازرسی  فقره   7520 مجموع  در  کرد:  تاکید  دلداری 
 922 تعداد  که  گرفت  صورت  رمضان  مبارک  ماه  در 
تنظیم  صنفی  واحدهای  از  تخلف  گزارش  فرم  فقره 
و 500  میلیون  و 613  میلیارد   6 آن  ارزش  که  کردیم 
تعزیرات  سازمان  به  رسیدگی  جهت  و  بوده  ریال  هزار 
ارسال کردیم.  وی در خصوص علت عمده  حکومتی 
اضافه  رمضان،  ماه  ایام  در  گرفته  صورت  تخلفات 
کرد: عمده ترین تخلفات صورت گرفته در بخش گران 
فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور صورت حساب، 

تقلب و کم فروشی بوده است. 

خبر

رئیس قوه قضائیه، صحبت  آخرین سخنرانی  در 
مهریه  بدهکاران  کیفری  مجازات  حذف  احتمال  از 
میان  به  قانون  بازنگری  و  ندارند،  مالی  تمکن  که 
آمده است. در سالهای اخیر، همزمان با افزایش آمار 
طالق به شمار بدهکاران مهریه در زندان هم افزوده 
شده و این موضوع را به یکی از معضالت اجتماعی 

تبدیل کرده است.
مهر یا صداق مالی است از طرف زوج )مرد( که 
زوجه  به  ازدواج  عقد  صیغه  شدن  جاری  با  همزمان 
اولیه مهر، هدیه  )زن( تعلق میگیرد. ریشه و فلسفه 
در  صداقت  ابراز  منزله  به  که  عوض  بدون  بوده  ای 

عشق، شوهر به همسر خود می بخشیده است.
سنتی  نگاه  معتقدند  کارشناسان  از  برخی 
هیچ  به  سنگین  های  مهریه  وجود  بر  مبنی 
مشترک  زندگی  برای  تضمینی  تواند  نمی  وجه 
ساز  بستر  نگاهی  چنین  تاکنون  چنانکه  باشد 
شده  مهریه  زندانیان  و  بدهکاران  تعداد   افزایش 

است.
های  پژوهش  و  تفسیر  تحلیل،  گروه  گزارش  به 
از  شده  منتشر  آمار  آخرین  براساس  ایرنا  خبری 
هزار   549  ،97 سال  در  کشور  احوال  ثبت  سازمان 
ازدواج و 174 هزار و 698 طالق ثبت شده  و 861 

است.
در  مردان  سن  میانگین  آمار  این  براساس 
در  زنان  سن  میانگین  سال،   27.5 ازدواج  اولین 
در  مردان  سن  میانگین  و  سال   23.4 ازدواج  اولین 
زنان 32.1 سال  و سن  ثبت شده 36.9  طالق های 

است.
تهران،  رضوی،  خراسان  استان   5 همچنین 
دارای  ترتیب  به  اردبیل  و  گیالن  قم،  کردستان، 
باالترین میزان عمومی طالق و 5 استان سیستان و 
خراسان  ایالم،  بختیاری،  و  چهارمحال  بلوچستان، 
میزان  پایین ترین  دارای  بوشهر  و  هرمزگان  جنوبی، 

عمومی طالق هستند.
در  حربه  آخرین  عنوان  به  باید  اگرچه  طالق 
زندگی زناشویی برای رهایی از بار مسائل و مشکالت 
هستیم  شاهد  امروزه  شوربختانه  اما  شود،  شناخته 
که این اتفاق به اولین حربه و به عنوان آسان ترین راه 
خانوادگی  زندگی  مشکالت  و  تعهدات  از  گریز  برای 
شناخته می شود و همین امر آسیب ها و پیامدهایی 
نگاه  تا  گرفته  مردان  بدهکاری  و  مهریه  پرداخت  از 

های سنگین جامعه به زنان را به همراه می آورد.
برای پرداختن بیشتر به این بحث پژوهشگر ایرنا 
با حسن فدایی، دکترای تخصصی حقوق خصوصی 

و مدیر آموزش کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی 
یونسکو به گفت و گو نشست.

y مهر صداق مالی است
فدایی در خصوص مهریه و ماهیت آن گفت: مهر 
صداق مالی است از طرف زوج )مرد( که همزمان با 
تعلق  )زن(  زوجه  به  ازدواج  عقد  صیغه  شدن  جاری 
بوده  ای  هدیه  مهر،  اولیه  فلسفه  و  ریشه  میگیرد. 
عشق،  در  صداقت  ابراز  منزله  به  که  عوض  بدون 

شوهر به همسر خود می بخشیده است.
وی افزود: اگر چه در طول زمان، این حق مالی 
عرف  در  است.  کرده  پیدا  هم  دیگری  های  جنبه 
ایران هنگام عقد نکاح، این حق مالی معموالً بیش از 
توان مالی مرد تعیین می شود و به صورت یک دین 
)کسره( بر عهده شوهر باقی می ماند. از طرف دیگر 
حق  اسالم،  شرع  از  داری  وام  با  ایران  مدنی  قانون 
طالق را به صورت یک طرفه فقط برای شوهر مجاز 
دادگاه  دادرسی  روند  در  دلیل  همین  به  و  داند  می 
های خانواده معموالً این دو موضوع، طالق و مهریه، 

در تقابل با هم قرار می گیرند.
می  سنگین  مهریه  آیا  اینکه  خصوص  در  فدایی 
تعبیر  به  گفت:  خیر  یا  بگیرد  را  طالق  جلوی  تواند 
عده ای از بزرگان مهریه های سنگین جلوی طالق را 
می گیرد. اما امروز ما بر این باور هستیم که مهرهای 
سنگین اهرم فشار هستند که جلوی طالق را باز می 
کنند و مسیر طالق را باز می کنند. متاسفانه فکر می 
به یک چماق تبدیل  این مهریه و صداق قرانی  کنم 

شده است.
وی افزود: اینکه عده ای معتقدند مهریه سنگین 
زمانیکه  تا  است.  اشتباه  گیرد  می  را  طالق  جلوی 
دهد،  شکل  را  خانواده  آن  پود  و  تار  مودت  و  عشق 
خانواده  آن  برای  اتفاقی  هیچ  که  اعتقادیم  این  بر 
عالقه  و  عشق  که  زمانیکه  تا  و  گیرد  نمی  صورت 
نباشد هزاران سکه هم نمی تواند مانعی برای طالق 
باشد. پس بهتر است عاقالنه انتخاب کنیم و سال ها 

عاشقانه زندگی کنیم.
آمار طالق در جامعه  افزایش  فدایی در خصوص 
اصلی  جاده  و  اصلی  مسیر  از  طالق  امروزه  گفت: 
است  گذار  قانون  مدنظر  آنچه  از  همچنین  و  خود 
جدا شده و به جای اینکه به عنوان آخرین حربه برای 
رهایی از مسائل و مشکالت زندگی زناشویی شناخته 
شود به نخستین حربه برای راحت شدن از بسیاری 
زوجین  از  بسیاری  است.  شده  تبدیل  مسائل  از 
مخصوصًا  طالق  سراغ  به  مسائل  ترین  کوچک  سر 
انجام  هم  سرعت  به  که  روند  می  توافقی   طالق 

می شود.
این کارشناس در خصوص طالق توافقی و جنبه 
و  خوب  وجه  طالق  چه  اگر  گفت:  آن  مختلف  های 
موجهی ندارد اما طالق توافقی بسیار بهتر از طالق 
تهدید،  به  توسل  بدون  آن  زیرا  است.  طرفه  یک 
تطمیع، بازداشتی اموال، کدر شدن روابط فامیلی، 
برای  فرزند  از  استفاده  و  مقابل  طرف  کردن  اذیت 
تحت فشار گذاشتن طرف مقابل استفاده می شود. 

بنابراین اگرچه طالق راه حل مناسبی نیست اما اگر 
در صورتی به عنوان آخرین حربه استفاده شد بهتر 
است با توافقات بین طرفین برای جلوگیری از میزان 

آسیب ها و پیامدهای وارد بر طرفین باشد.
y آسیب ها و پیامدهای ناشی از طالق

ناشی  پیامدهای  و  ها  آسیب  خصوص  در  فدایی 
مشکالتی  و  ها  آسیب  دارای  طالق  گفت:  طالق  از 
برای هر دو نفر است که کامالً هم طبیعی است. این 
اجتماع  سنگین  های  نگاه  از  مشکالت  و  ها  آسیب 
گرفته تا بار مسئولیتی که بصورت دو چندان بر روی 
زوجه است را شامل می شود. لذا بهتر است در بحث 
طالق، همانطور که رهبری در سیاست های کلی در 
پیگری  اند،  کرده  بیان  مساله  این  کراهت  خصوص 
بکاهیم  جامعه  در  آن  بسیار  وقوع  از  تنها  نه  و  کنیم 
بلکه از بسیاری از مسائل و مشکالتی که به موازات 

آن در جامعه به وجود می آید هم جلوگیری نماییم.
طالق  جشن  شاهد  مواقع  برخی  در  افزود:  وی 
زندگی  سبک  یک  از  نشان  که  هستیم  جامعه  در 
مجزا و متفاوت از فرهنگ ایرانی است. این در حالی 
کنیم  می  زندگی  ای  جامعه  در  همواره  ما  که  است 
طالق  نام  به  امری  با  آن  های  ارزش  و  هنجارها  که 
موافق نیست و آن را قبح و زشت می داند. بنابراین 
به  طالق  به  است  ممکن  که  آنجایی  تا  است  بهتر 
عنوان آخرین راه حل نگریسته شود و در مرتبه دوم 
به مهریه به عنوان یک ابزار که تضمین کننده زندگی 

نگریسته نشود.

مهریه تضمینی نه چندان قوی برای تداوم زندگی
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سرویس فرهنگ
گفت:  اتریش  سفارت  فرهنگی  انجمن  رئیس 
تبریز،  تهران،  بابل،  شهرهای  همراه  به  مشهد 
سومین  میزبان  شیراز  و  کیش  کرمان،  اصفهان، 

هفته فرهنگی فیلم های اروپایی خواهد بود.
انتخاب  فیلم های  به  اشاره  با  ریگر  الکساندر 
شده،  انتخاب  فیلم های  افزود:  رویداد  این  شده 
این  از  پیش  که  هستند  ای  برجسته  فیلم های 
)بعضًا( در اسکار نامزد جایزه شده اند یا جوایزی از 

جشنواره های مختلف کسب کرده اند.
شکل  به  اروپایی  فیلم  هفته  داد:  ادامه  وی 

کنونی از سال 2017 برگزار می شود؛ هر چند قبل 
زمینه  در  طرح هایی  اخیر  سال های  در  نیز  آن  از 
فیلم وجود داشته است. این هفته در سال جاری 
شرکت کننده  کشورهای  درصدی   20 افزایش  با 
در هشت شهر ایران و با مشارکت سینمای هنر و 

تجربه برگزار می شود.
ریگر تصریح کرد: در اولین دوره در سال 2017 
فیلم هایی از 12 کشور عضو اتحادیه اروپا انتخاب 
و طی یک هفته در تهران و تبریز به نمایش گذاشته 
شد. سال قبل فیلم هایی از 15 کشور در 6 شهر 
کشور   20 از  فیلم هایی  نیز  امسال  شد.  اکران 

دانمارک،  قبرس،  بلژیک،  بلغارستان،  )اتریش، 
نروژ،  ایتالیا،  مجارستان،  یونان،  آلمان،  فنالند، 
هلند، لهستان، پرتغال، سوئد، اسلونی، اسلواکی، 
به  شهر  هشت  در  انگلستان(  و  سوئیس  اسپانیا، 
نمایش درخواهند آمد، به این ترتیب افزایش 25 
درصدی را هم در تعداد کشورهای مشارکت کننده 
نمایش  به  آنها  در  فیلم ها  که  شهرهایی  در  هم  و 
در  اتریش  سفارت  دوم  داشته ایم.نفر  می آید،  در 
با هفته  رویدادهای همزمان  دیگر  مورد  در  تهران 
نمایش  کنار  در  همچنین  گفت:  اروپایی  فیلم 
فیلم سعی می کنیم تعدادی از کارگردانان و تهیه 

کنندگان فیلم ها را برای برگزاری جلسات و دیدار 
با عالقمندان به هنر سینما به ایران دعوت کنیم. 
چهار کارگردان از کشورهای قبرس، هلند، سوئد 
برای  است  قرار  که  آیند  می  ایران  به  سوئیس  و 
با  دیدار  و  آشنایی  آموزشی،  کارگاه های  برگزاری 
با  آنها  با  آتی  همکاری های  و  ایرانی  سینماگران 

همتایان ایرانی خود رایزنی کنند.
وی در مورد زمان هفته فیلم اروپایی نیز توضیح 
 18  / )شنبه  ژوئن   8 اروپایی  فیلم  هفته  داد: 
خرداد( در خانه هنرمندان با حضور مقامات ایرانی 

و سفرای کشورهای اروپایی آغاز شده است.

مشهد، میزبان سومین هفته فرهنگی فیلم های اروپایی سازنده تندیس رستم و رخش:
زمان بسیار کمی برای اجرا در اختیار 

داشتیم

که  زمانی  گفت:  رخش  و  رستم  تندیس  سازنده 
بسیار  زمان  داشتیم  اختیار  در  کار  این  اجرای  برای 
نتیجه  قطعا  داشتیم  بیشتری  زمان  اگر  و  بود  کمی 
فشار  و  بگیریم  آن  از  می توانستیم  بهتری  و  بیشتر 
حداقل  به  یا  و  می شد  کمتر  بود  رویمان  که  کاری 
آغاز  را  اثر  این  ما اجرای  این  از  روزی که  می رسید. 
استراحت  شد  آماده  نصب  برای  که  زمانی  تا  کردیم 

کافی نداشتیم و تا زمان رونمایی به 
این  ساخت  از  من  قصد  افزود:  اسفندیاری  کاوه 
مجسمه این بود که تداعی کننده هفت خوان رستم 
این  که  و رخشی  نقش رستم  که  این شکل  به  باشد 

هفت خوان را پشت سر گذاشته اند به تصویر کشد.
بود  قرار  که  اثری  داد:  ادامه  مجسمه ساز  این 
ساخته شود جزئیاتی داشت که عمال باید مطالعات 
وسیعی روی آن به انجام می رسید که ما به دلیل ذیق 
انجام دهیم به همین  را  این کار  وقت نمی توانستیم 
شاهنامه پژوه  اساتید  وتجربیات  اطالعات  از  خاطر 
دکتر  یاحقی،  دکتر  مانند  هستند  پیشگام  که 
راشدمحصل و چند نفر دیگر استفاده کردیم و با آن ها 
را شبیه  اثر  بهتر  بتوانیم هر چه  تا  همکاری داشتیم 
به چیزی که در شاهنامه ثبت شده  است دربیاوریم.  

طرح  این  انتخاب  خصوص  در  اسفندیاری 
توانست  بود  شده  کار  که  طرحی  کرد:  خاطرنشان 
بین 800 طرحی که به دبیرخانه جشنواره خانه بهار 
شود.  انتخاب  اجرا  برای  و  بیاورد  مقام  بود  رسیده 
کارهای ابتدایی این طرح از بهمن آغاز شد و از 15 
اسفند کار اجرای آن آغاز و تا 23 اردیبهشت به طول 
انجامید. دو روز مانده به روز بزرگداشت فردوسی اثر 
در ورودی مسیر آرامگاه فردوسی نصب شد و در روز 
عمل  به  رونمایی  آن  از  بزرگ  شاعر  این  بزرگداشت 

آمد.
وی در مورد ابعاد و متریال استفاده شده در این 
سازه مطرح کرد: کار در ابعاد 5.5 متر ساخته شد و 
بر روی یک پایه 5 متری قرار گرفته و تقریبا دو برابر 
اندازه واقعی طرح اولیه آن است. در ساخت این اثر 
استفاده  آهنی  هسته های  همراه  به  فایبرگالس  از 

شده که در برابر آفتاب، باد و باران مقاوم است.

یادداشتخبر
ضحاک هم می تواند قهرمان باشد!

فیلم ها و سریال های زیادی می بینم از آن وری 
ها، از بالد غرب، که موضوع خیلی های شان تکراری 
ست، مثال ده ها ورژن از سیندرال، از آرتور، از سفید 

برفی و... ساخته اند و می سازند.
و  ملخ  و  مور  از  جدید  شخصیت  یک  روز  هر  و 
عنکبوت گرفته تا انسان هایی با قدرت های عجیب 
می  اضافه  شان  های  ابرقهرمان  لیست  به  غریب  و 
شود. تازه برای بعضی از قسمت های فیلم های شان 
یا یکی دو تا از آنها را مقابل هم قرار می دهند یا دور 
هم جمع شان می کنند تا با هم، در مقابل شیطان 

رجیم و هم دست هایش بایستند.
و چه  نگذریم چه خوب هم می سازند!  از حق  و 
خوب تر هم می فروشند، چه در کشور خودشان چه 
که  نیست  خیالشان  عین  که  ور  این  کشورهای  در 
موبور  و  تیپ  خوش  های  ابرقهرمان  همان  همیشه 
و  دنیا  کل  توانند  می  خاص،  کمپانی  و  کشور  یک 
کشور  در  و  بدهند  نجات  را  ها  کهکشان  کل  اخیرا 
خودشان هیچ قهرمان به درد بخوری ندارند که حتی 
رو  و  دارند  یا  ندارند  واقعا  بدهد.  نجات  را  آبادی  یک 

نمی کنند؟!
آن  های  نویسنده  به  مریزاد  دست  که  خالصه 
می  خلق  ماجراهایی  و  ها  شخصیت  چنان  که  بالد 
کنند که زوایای آشکار و پنهان شان جوابگوی صدها 
کک  یک  از  حتی  آنها  است.  هم  دیگر  جدید  ورژن 
هم که این وری ها را نمی گزد، قهرمان می سازند. 
بعد اسباب بازی اش را می سازند یا شکل و شمایل 
بچه  کتاب  و  دفتر  و  ها  لباس  شان،  غریب  و  عجیب 
های این وری ها را پر می کند. طوریکه این بچه ها 
زامبی  حتی  یا  و  آشام  خون  کک،  که  کنند  می  آرزو 
باشند!  نویسنده های این ور هم معموال اگر قهرمانی 
را می نویسند تکرار همان هاست و اگر نباشد کدام 
که  بسازد  را  فیلم شان  طوری  تواند  می  سازی  فیلم 
بچه های آنها دوست داشته باشند، زال باشند، رستم 

باشند، سیاوش و یا حتی ضحاک باشند!
باور کنید اگر ضحاک مال آنها بود در یکی از ورژن 
اغفال  ی  مادرمرده  مظلوم  شخصیت  چنان  هایش 
بشری  بنی  هر  دل  که  ساختند  می  او  از  ای  شده 
اصال  آنها  دراکوالهای  مثل  و  شد  می  کباب  برایش 

جنایت هایش به چشم نمی آمد!
نمی دانم شاید هم بد ننوشته ایم و نمی نویسم، 
شاید بد می سازیم یا اصال نمی سازیم با تاریخ مان، 

با اصالت مان!

با  »آی راک«  تئاتر 
»مسعود  تهیه کنندگی 
»محمد  کارگردانی  و  حکم آبادی« 
»ایران«  از  مشهد«  تئاتر  موزیکال  »گروه  تولید  نیازی« 
بین المللی  جشنواره  آثار  انتخاب  هیات  پذیرش  مورد 

»تریست اکت« ایتالیا قرار گرفت.
26خردادماه  تا   19 از  جشنواره  این  دوره  ششمین 
کشور  شمالی  شهرهای  از  یکی  »تریسته«  شهر  در   98
مورد  نیز  »آی راک«  تئاتر  که  شد  خواهد  برگزار  ایتالیا، 
بین المللی  جشنواره  این  آثار  انتخاب  هیات  پذیرش 
در ایتالیا قرار گرفت.در این جشنواره هشت نمایش در 
فرانسه،  روسیه،  ایتالیا،  کشورهای  از  بین الملل  بخش 
صربستان و ایران به صورت رقابتی روی صحنه خواهد 
رفت و اساتیدی از کشورهای مختلف جهان در حاشیه 

برگزار  بازیگری  تخصصی  ورک شاپ های  جشنواره  این 
خواهند کرد.این نخستین حضور بین المللی »آی راک« 
تیم اجرایی  به  بازیگران نسبت  با تغییر برخی  است که 
ایران، در تریسته روی صحنه خواهد رفت؛ به این ترتیب 
»مارال فرجاد«، »پویا غازی« و »عرفان زعفرانیه« به گروه 
به همراه »مجتبی  و  نمایش اضافه شدند  این  بازیگران 
شفیعی« در این نمایش روی صحنه خواهند رفت.طبق 
جدول اعالمی از سوی دبیرخانه؛ »آی راک« در سومین 
روز این فستیوال، سه شنبه 11ژوئن برابر با 21خردادماه 
اسلِون«  به وقت محلی، در سالن »استبیل  ساعت 18 
آخرین  »آی راک«  شد.تئاتر  خواهد  اجرا  تریسته  شهر 
از  پیش  که  است  مشهد«  موزیکال  تئاتر  »گروه  تولید 
این طی دو دوره در مشهد و تهران روی صحنه رفت و با 

استقبال مخاطبین ایرانی همراه شده بود.

فرهنگی،  مدیرمیراث 
گردشگری  و  دستی  صنایع 
چهار  تعطیالت  طی  گفت:  کالت 
روز اخیر حدود 200 هزار گردشگر از مناظر طبیعی و 

اماکن تاریخی این شهرستان دیدن کردند.
ارتکند  ییالقی  مناطق  افزود:  فرهمند  شعبانعلی 
بابا  روستای  و  مشهد-کالت  جاده  مسیر  در  سررود  و 
این  مرکزی  بخش  مسجد  هزار  دهستان  در  رمضان 
این  طبیعی  گردشگران  بیشترین  پذیرای  شهرستان 
خورشید،  کاخ  داد:  ادامه  اند.وی  بوده  شهرستان 
نادر  کالت  شهر  تاریخی  ابنیه  و  گنبد  کبود  مسجد 
نیز از جمله اماکن تاریخی این شهرستان است که با 
روزها  این  طی  و  است  بوده  مواجه  گردشگران  اقبال 

حدود پنج هزار نفر از کاخ خورشید دیدن کرده اند.

تعداد  این  اقامت  اینکه  وجود  با  کرد:  تصریح  وی 
بوده  شهرستان  طبیعی  مناطق  در  بیشتر  گردشگر 
است و طی این روزها نیز فضاهای متعددی برای بوم 
باز  اما  بود  آماده شده  از گردشگران  و پذیرایی  گردی 
هم با کمبود اماکن اقامتی در شهرستان مواجه شده 
ایم که با توجه به حجم چند برابری گردشگران نسبت 
موضوع  این  شهرستان  نفری  هزار   37 جمعیت  به 

غیرقابل اجتناب بود.
فاصله  در  کالت  نفری  هزار   37 شهرستان  مرکز 
155 کیلومتری شمال شرق مشهد واقع است و مرکب 
 27 که  روستاست   68 با  زاوین  و  مرکزی  بخش  دو  از 
جای  خود  در  را  شهرستان  این  جمعیت  از  نفر  هزار 
با  مرز  هم  شرق،  و  شمال  سمت  از  کالت  اند.  داده 

جمهوری ترکمنستان است.

روزه  سه  تخصصی  کارگاه 
»طراحی آرایه« ویژه جشنواره ملی 
برگزار می شود. هنر رضوان در مشهد 
آرایه در راستای  رویدادی سه روزه در قالب کارگاه طراحی 
کیفیت بخشی به فرآیند برگزاری جشنواره ملی هنر رضوان 
از  جمعی  حضور  با  و  نفر   30 حداکثر  محدود  ظرفیت  با 
تا 14 تیر 1398 در مشهد  از 12  استادان برجسته کشور 
تا  نقاط کشور  برگزار خواهد شد.هنرمندان اقصی  مقدس 
را  خود  سوابق  دارند  فرصت  خرداد   30 اداری  وقت  پایان 
برای نام نویسی در این کارگاه به دبیرخانه جشنواره ارسال 
درباره  کامل  اطالعات  کسب  برای  عالقه مندان  کنند. 
تارنمای  به  می توانند  کارگاه  این  در  نام نویسی  چگونگی 
www.rezvanfestival. نشانی  به  رضوان  هنر  جشنواره 

به  اینستاگرام  اجتماعی  شبکه  در  جشنواره  صفحه  یا   ir

رضوان  هنر  کنند.جشنواره  مراجعه   rezvanfestival نام 
تالشی برای آشنایی بیشتر هنرمندان با نقوش، نگاره ها و 
نمادهای موجود در تزیینات حرم مطهر رضوی و کاربردی  
کردن آن ها در هویت بخشی به اسباب و محصوالت کاربردی 
زندگی است.برگزاری این جشنواره هنری به همت مؤسسه 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی و با حمایت کارگروه 
قالب  در  رضوی  قدس  نان  شرکت  و  زائر  فرهنگی  سوغات 
»در  و  تحصیل«  »زینت  زندگی«،  برای  »نقشی  بخش  سه 
هشت  می گیرد.همچنین  صورت  هویت«  جست وجوی 
نشست تخصصی با حضور مهدی یک پسر دبیر جشنواره هنر 
رضوان و جمعی از مدیران هنری، استادان، دانش جویان و 
هنرمندان کشور با هدف تبیین ضرورت برگزاری جشنواره و 
ابعاد مختلف آن در این دوره از جشنواره در شهرهای مشهد، 

تهران، شیراز، اصفهان و تبریز برپا شده است.

کارگاه »طراحی آرایه« جشنواره ملی هنر رضوان در مشهد۲۰۰ هزار گردشگر از شهرستان کالت دیدن کردندنمایش »آی راک« در ایتالیا

سرپرست معاونت هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی:

ویژه برنامه های دهه کرامت باید با محوریت 
مردم برگزار شوند

سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت: در اجرای ویژه 
برنامه های دهه کرامت باید مردم نقش پررنگی داشته باشند و نهادهای متولی در جهت پشتیبانی از 
ظرفیت های مردمی تالش کنند.محمد صادق براتی در جلسه شورای راهبردی دهه کرامت استان که 
با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: در ایام تعطیالت عید سعید فطر همه 
امکانات برای خدمت رسانی به زائران مهیا شد و اقدامات خوبی به همت دستگاه های اجرایی انجام 
گرفت. وی افزود: با توجه به ارزیابی های انجام گرفته از نتیجه برنامه های سال گذشته دهه کرامت، 
دستگاه های عضو 8 کمیته ذیل شورای راهبردی باید در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت 

گام بردارند.
ویژه  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  استانداری  زائران  امور  مدیریت  و  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
برنامه های دهه کرامت امسال باید در راستای شعار سال باشد، خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی 
باید از اجرای برنامه های تکراری پرهیز کرده و در تدوین ویژه برنامه های دهه کرامت، خالقیت و نوآوری 
را مدنظر قرار دهند.وی ادامه داد: در اجرای ویژه برنامه های دهه کرامت باید مردم نقش پررنگی داشته 

باشند و نهادهای متولی در جهت پشتیبانی از ظرفیت های مردمی تالش کنند.
براتی همچنین بر لزوم تقویت نظارت ها برای جلوگیری از افزایش قیمت کاالها تاکید کرد و گفت: 
نباید اجازه داد که در نتیجه سوء استفاده های شخصی در حوزه اصناف و بازار، برای زائران بارگاه منور 

حضرت رضا)ع( در دهه کرامت، نارضایتی ایجاد شود.
به فرمانداران شهرستان های در مسیر ابالغ شده است که ستادهای شهرستانی  وی اظهار کرد: 
بارگاه منور رضوی در دهه  از زائران  را برای استقبال شایسته  برنامه ریزی های الزم  را تشکیل داده و 

کرامت انجام دهند.
معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد هم در این جلسه گفت: برنامه 
های مدیریت شهری با رویکرد شادی، نشاط و تعامل اجتماعی در سه فاز بین المللی، ملی و شهری 

اجرا خواهد شد.
مهدی زارعی افزود: به منظور برگزاری همایش »مشهد، شهر گفت وگو« در دهه کرامت، شهرداران 

شهرهای شیعی و اعتاب مقدس به همراه روسای شوراهای شهر به مشهد دعوت خواهند شد.
وی از اکران نقاشی های دیواری از حرم مطهر رضوی در 8 شهر اسالمی جهان خبر داد و گفت: تور 
دوچرخه سواری، اکران بیلبوردهای شهری،  آذین بندی محالت و گردهمایی باستانی کاران از دیگر 

برنامه های مدیریت شهری برای دهه کرامت امسال است.

y یک گردشگر فرانسوی:ایران اشتباه های ۵0 سال پیش فرانسه را تکرار می کند 
یک گردشگر فرانسوی با اشاره به وضعیت نابه سامان سواحل ایران و زباله های رها شده در طبیعت، 
مخاطره  به  را  طبیعت  و  داشتیم  بزرگی  اشتباه های  فرانسه  در  هم  ما  پیش  سال   50 حدود  گفت: 

انداختیم، به نظر می آید ایران درحال تکرار همان اشتباه ها است.
y هوشنگ عباس زاده درگذشت

هوشنگ عباس زاده، پیشکسوت حوزه روابط عمومی و عضو بازنشسنه هیات علمی دانشگاه عالمه 
طباطبائی روز جمعه )17 خرداد ماه( درگذشت.

y کیف انگلیسی« بازپخش می شود« 
سریال »کیف انگلیسی« به کارگردانی سیدضیاءالدین دّری هر شب ساعت 12 از شبکه چهار سیما 

پخش می شود.
y اجرای بانوان هنرمند ایرانی در نمایشگاه جهانی موسیقی ُوِمکس 

ارکستر بانوان خنیاگران مهر به رهبری و آهنگسازی بهزاد عبدی در نمایشگاه جهانی موسیقی یا به 
اختصار ُوِمکس 2019 فنالند، اجرا خواهند داشت.

y هفته فرهنگی ترکمنستان در ایران برگزار می شود 
هفته  گشایش  از  تهران  در  ترکمنستان  سفیر  دیدار  در  اسالمی  وارتباطات  فرهنگ  سازمان  معاون 

فرهنگی این کشور در ایران به میزبانی این سازمان با همکاری وزارت فرهنگ عشق آباد خبر داد.
y گل نبات عطایی« خواننده و نوازنده  دوتار بجنورد درگذشت« 

»گل نبات عطایی«  دوتارنواز و خواننده ی بومی پیشکسوت شمال خراسان، در 58 سالگی درگذشت 
و در بجنورد به خاک سپرده شد.

y جشن انتشار آلبوم شعرخوانی »احمد شاملو« برگزار می شود 
آلبوم »ما بیرون زمان ایستاده ایم« شامل شعرخوانی »احمد شاملو« منتشر می شود.

این آلبوم که به شعرخوانی شاملو در آبان ١٣5١ در موسسه گوته اختصاص دارد، توسط موسسه ی 
فرهنگی-هنری »آواخورشید« با همکاری خانه-موزه بامداد و حمایت بخش فرهنگی سفارت آلمان، در 

اختیار مخاطبین قرار خواهد گرفت.
y معرفی »فرهاد مهراد« در مقام یک انسان 

کتاب »چون بوی تلخ خوش کندر« اثر »وحید کهندل« که به زندگی نامه »فرهاد مهراد« خواننده و 
موزیسین ایرانی اختصاص دارد به تازگی منتشر شده است. 

این  کارهای  سبک  و  موسیقی  از  گفتن  پی  در  اثر  این  در  گفته  کتاب  این  نویسنده ی  که  آن طور 
زندگی اش  و  از سرگذشت  و  روایت می کند  انسان  قامت یک  در  را  مهراد  فرهاد  بلکه  نیست؛   خواننده 
می گوید. پیش از این آثاری درباره زندگی این هنرمند منتشر شده بود اما شکی در صحت آن ها بود و 

همین دلیلی شد تا کهندل دست به نگارش این کتاب بزند.

خبر روزاخبارکوتاه نمای نزدیک

نگاهی به آلبوم »دود عود« اثری از مشکاتیان و شجریان، به بهانه بازنشر آن پس از سی سال؛

ماندگاری در بی نهایت
سی  به  نزدیک  از  پس  ما،  موسیقی  گزارش  به 
و  شجریان«  »محمدرضا  آواز  با  عود«  »دود  آلبوم  سال، 
موسیقی  مرکز  توسط  مشکاتیان«  »پرویز  آهنگ سازی 
بتهوون به صورت صفحه ی گرامافون منتشر شد.»پرویز 
مشکاتیان« و »محمدرضا شجریان« زوجی هنری بودند 
که آثاِر مشترک شان همگی از برترین آثار موسیقی سنتی 
ایران در دوراِن معاصر است؛ این همکاری البته تا پایاِن 
حیاِت مشکاتیان ادامه پیدا نکرد؛ اما کم وبیش در آثار 
اثری  می توان  کمتر  بزرگ،  هنرمندِ   دو  این  جداگانه ی 
به قدرت مندی آثاری را مشاهده کرد که در همکاری با 
یکدیگر خلق کردند. در مجموع همکاری های شجریان 
آلبوم  ده ها  البته  و  شد  رسمی  آلبوم  مشکاتیان، 15  با 
مجلسی و محفلی که امید است روزی به انتشار درآید. 
می توانست  که  بود  هنرمندانی  معدود  »مشکاتیان«  از 
عالوه  مساله  این  که  بدهد  را  شجریان  آوازهای  جواِب 
هم ذات  و  نزدیکی  خاطر  به  او،  تکنیکی  قدرِت  بر 

پنداری شان بود
y نوا« در بستر موسیقی اراکسترال«    

»دود عود« در دستگاه نوا است. اثر با سروده هایی 
از »موالنا« و عطار« با همراهی ارکستر سمفونیک تهران 
در سال 1366 اجرا و اولین بار در سال 1368 مشتمل 
سودای  شیؤه  برد  پی  کجا  عقل  آوازِ   چون  قطعاتی  بر 
عشق، آتش عشق تو در جان خوش تر است،  در عشق 
خوش ناِم  یوسف  تصنیف  و  گشت  سرنگون  عقل  تو 
منتشر شد؛ ضمن آنکه قطعه ی بی کالم این آلبوم که 
جزو  می توان  را  است  ارکستر  و  سنتور  برای  قطعه ای 
برترین آثار موسیقی های سنتی ایرانی دانست. »کامبیز 
مشکاتیان  ملودی های  بار  نخستین  برای  روشن روان« 
سنتی  موسیقی  سازهای  از  ارکسترال  بستری  در  را 
در   1391 تیر   23 او  گذاشت.  نمایش  به  کالسیک  و 

مطرح  را  مساله  این  آموزش(  )شبکه  دستان  برنامه ی 
کرد که یکی از قطعات این اثر ساخته اوست که به نام 
این  از  صرِف نظر  اما  است؛  شده  منتشر  مشکاتیان 
ماجرا برخی دیگر از آثار مشکاتیان نیز در قالب تلفیقی 
آنها  از جمله  که  منتشر شد  ایرانی  و  از سازهای غربی 
با  مینا«  »گنبد  و  عشاق«  »جان  آلبوم  دو  به  می توان 

تنظیم محمدرضا درویشی اشاره کرد.
y کاری تمام وقت 

اما آنچه باعِث  ماندگاری این اثر بعد از این گذشت 

از  حرفی  به  می توان  چیست؟  است،  شده  دهه  چند 
نیچه استناد کرد که گفته است »برای پدید آوردن اثری 
»مشکاتیان«  و  است«  الزم  وقت  تمام  کاری  ماندگار 
همان طور که خود به این نکته صحه می گذاشت در تماِم 
سال هایی که دست به خلِق هنری می زد، به این مساله 
کامالً مومن و معتقد بود، او معموالً یا در کار ساختن بود 
پیدا می کرد موسیقی گوش  و اگر مجالی   یا پرداختن 
موسیقی  چیز  هر  از  بیش  می گفت  خودش  می داد.  
کرد.  می  انتخاب  شنیدن  برای  را  غرب  کالسیک 

ارکستراسیون  نظر  از  را  کارهایش  و  بود  »مالر«  عاشِق 
می پسندید و آثار »بال بارتوک«، »گریگ« و البته »باخ« 
را دوست داشت و از همه بیشتر »طلوع« ساخته »ادوارد 
گریگ« را گوش می داد. »دود عود« ماننِد هر اثِر دیگری 
در  او  است.  ذهنی  و  فضا  چنین  پرداخته ی  و  ساخته 
دهه ی 60 ساکِن خانه ی مصفایی در شماِل تهران بود 
و  بود  موسیقی  اهالی  از  بسیاری  رفت وآمِد  محِل  که 
نطفه ی »دود عود« به همین طریق بسته شد؛ خودش 
تعریف می  کرد: »عصر یکی از روزهای سال 63 »کامبیز 
روشن روان«، به خانه ی ما آمد و وقتی گل ها را دید گفت: 
»من همیشه فکر می کردم این ملودی های زیبا را از کجا 
از  دانستم.«.  گل ها  و  فضا  این  دیدن  با  که  می آوری 
آمد و گفت: عازم  طرف دیگر همسایه روزی پیش من 
کانادا هستم و می خواهم خانه را اجاره بدهم و شما اگر 
آشنایی دارید معرفی کنید، من هم به آقای روشن روان 
که  کنم  کاری  می خواهم  »کامبیز!  وگفتم:  زدم  زنگ 
زیباترین ملودی ها رو بسازی!«. عصر همان روز قرارداد 
بسته شد و دو هفته بعد از آن روشن روان همسایه ی ما 
شد و »دود عود« حاصل دو سال همسایگی ما بود. بعد 
این کوچه  در  را  اول خانه ای  آمدیم.  فعلی  به محل  که 
اجاره کردیم و این خانه را ساختم. »حسین علیزاده«، 
»محمدرضا درویشی« و »بیژن کامکار« آمدند و از این جا 
خوششان آمد و کم کم ساکن این کوچه شدند. کارهایی 
مانند »جان عشاق« و »گنبد مینا« حاصل همسایگی 
مشترکی  کار  علیزاده  با  می بینید  اگر  بود.  درویشی  با 
ایشان  همان سال ها  که  بود  علت  این  به  نداشتیم، 
آمریکا.  برکلی  دانشگاه  در  تدریس  برای  شدند  دعوت 
ایشان وقتی هم رفتند خانه را به »کیهان کلهر« دادند. 
فکر می کنم مقبولیت کار، سوای دانش و احساس آنها 

حاصل ارتباط مداوم ما بوده است.« 

به احترام به درخت

عکس: ساناز صفایی
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عضو شورای شهرمشهد و شهردار اسبق مشهد ضمن انتقاد از رویکرد و نگاه 
را جایگاه تخصصی برای  دولت نسبت به شهرداری ها، اظهارکرد: وزارت کشور 
مسئولیت های  مجموعه  این  چراکه  نمی دانیم  شهرداری ها  مسائل  از  حمایت 
عدیده ای در زمینه های مختلف همچون سیاسی، امنیتی، اجتماعی، برگزاری 
انتخابات و ... دارد.به گزارش صبح امروز، احمد نوروزی با انتقاد از بی توجهی 
تعدد  گفت:  شهرداری،  مدیریت های  و  شهرداری ها  به  نسبت  کشور  وزارت 
حیطه مسئولیتی وزارت کشور سبب شده تا این مجموعه جایگاه مناسبی برای 
این  در  باید  نظام  و  نباشد  شهرداری ها  پرمشغله  و  بزرگ  مجموعه  از  پشتیبانی 

خصوص تدبیری بیاندیشد.
y وزارت کشور قادر به رسیدگی و رفع مشکالت شهرداری ها نیست

وی با بیان اینکه تنها بخشی از وقت یک معاون وزیر به مسائل شهرداری ها 
اختصاص می یابد، گفت: همین امر سبب شده تا وزارت کشور قادر به برطرف 
پایدار  درآمد  نظام  الیحه  نباشد؛  شهرداری ها  مسائل  به  رسیدگی  و  کردن 
از 35 سال علی رغم مصوبه  بارز همین مدعاست که پس  شهرداری ها مصداق 

مجلس شورای اسالمی، هنوز به این نهاد ارائه نشده است.
y نبود ضمانت اجرایی برای دریافت عوارض

نوروزی که پیش تر شهردار مشهدمقدس نیز بوده است، افزود: جلوه دیگری از 

اجحاف و نادیده گرفتن حقوق شهرداری ها، نبود ضمانت اجرایی برای پرداخت 
همچون  سازمان هایی  در  است؛  عوارض  همچون  مجموعه  این  حقوق  و  حق 
تأمین اجتماعی و یا دارایی که با حمایت وزراء تخصصی همراه است، درصورت 
عدم پرداخت دیون، جریمه و دیرکرد پیش بینی شده ولی برای پرداخت عوارضی 
همچون عوارض نوسازی و خودرو و ...، که مبالغ بسیار ناچیزی هستند، عامل 

بازدارنده ای برای جلوگیری از تأخیر در تسویه از سوی شهروندان وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: همین موضوع سبب شده تا شهروندان فقط در مقاطع 
زمانی که ملزم می شوند، نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام می کنند؛ حال 
مقایسه کنید عوارضی که مربوط به 10 سال پیش است، امروز چقد ارزش ریالی 

دارد؟
y شهرداری ها نیازمند جایگاه تخصصی

رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای شهر مشهدمقدس گفت: 
شهرداری ها نیازمند جایگاهی ملی هستند و باید نسبت به این حوزه بازنگری 
شهرداری  مدیریت های  مسائل  به  تخصصی  صورت  به  که  آنگونه  باشیم  داشته 
با توجه به تسلطی که به این حوزه دارد، بتواند در جلسه  ورود شود و وزیر آن، 
تصمیم گیری کند.قوانین از جمله قانون توزیع عادالنه آب محدوده کننده و به 

ضرر شهرداری است
همگی  شهرداری ها  برای  مصوب  قوانین  امروزه  اینکه  از  انتقاد  با  نوروزی 

جمله  از  آب،  عادالنه  توزیع  قانون  اظهارکرد:  آنهاست،  ضرر  به  و  محدودکننده 
همین قوانین است چراکه بر این اساس، مالکیت تمامی کانال های آب درون شهر، 
متعلق به دولت است در حالیکه این شهرداری ها هستند که هرساله میلیاردتومان 

اعتبار را صرف نگهداری، ایمن سازی، الیروبی و مرمت آنها می کنند.
این  در حاشیه  پارکینگ  برای  قانون، شهرداری ها  این  به موجب  افزود:  وی 

کانال ها و یا ایجاد فضای سبز، باید به دولت اجاره بپردازند.
y وزارت کشور از حقوق کارکنان شهرداری ها نتوانسته دفاع کند

عضو شورای شهر مشهدمقدس گفت: حقوق نیروهای شهرداری ها براساس 
نظام هماهنگ پرداخت است ولی کارکنان دولت براساس قانون مدیریت خدمات 
نیروهای  تا  شده  سبب  موضوع  همین  که  می کنند  دریافت  حقوق  کشوری 
شهرداری دریافتی کمتری داشته باشند و وزارت کشور نتوانسته از حقوق آنان 
نیز به همین دلیل در شرایط  بازنشستگان شهرداری  بالتبع حقوق  و  دفاع کند 

مشابه کمتر از کارکنان دولت است و این ظلم بزرگی در حق آنان است.
y وزیران کشور توانمند بوده ان اما حیطه مسئولیتی آن ها گسترده است

نوروزی با بیان اینکه وزیران کشور تاکنون انسان هایی توانمند بوده و هستند، 
خاطرنشان کرد: گستردگی حیطه مسئولیتی سبب شده تا آنها حتی نتوانند در 
سال دو جلسه مشترک با شهرداران کشور یا حتی شهرداران مراکز استان ها داشته 

باشد.

چهار  گفت:  جوین  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
گردشگر دوچرخه سوار اروپایی از کشورهای فرانسه، لهستان و دانمارک طی 

سفر یک روزه از آثار تاریخی این شهرستان بازدید کردند.
افزود:  مطلب  این  بیان  با  سالطینی  محسن  امروز  صبج  گزارش  به 
قلعه جوینو روستاهای  آق  تاریخی  از شهر  این سفر  یاد شده در  گردشگران 

اطراف آن دیدن کردند.

از  ابریشم  جاده  پیمودن  مسیر  در  گردشگران  این  داشت:  اظهار  وی 
خراسان شمالی وارد جوین شدند که مورد استقبال مسئوالن گردشگری این 

شهرستان قرار گرفتند.
و  تاریخی  جاذبه های  با  مشاهیر  دیار  جوین  شهرستان  گفت:  وی   
امامزاده  تاریخی  بقعه  قلعه،  آق  تاریخی  شهر  شامل  شاخص  گردشگری 
خواجه  آرامگاه  و  جوینی  حمویه  سعدالدین  آرامگاه  کروژده،  معصوم  هفت 

نجم الدین کبری، آبشار بید، سد یام و مجموعه گردشگری روستای بیدخور 
ظرفیت مناسبی برای بازدید گردشگران دارد.

جوین دارای 69 اثر تاریخی شناسایی شده است که تاکنون 12 اثر از این 
تعداد در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

مقدس  مشهد  کیلومتری   300 در  نقاب  شهر  مرکزیت  به  شهرستان  این 
قرار دارد.

اخبار
مرکز نوآوری شهرداری مشهد برگزار می کند؛

 دومین رویداد »کافه دیتا« 
در دانشگاه فردوسی

خرداد   20 دوشنبه  دیتا«  »کافه  رویداد  دومین 
مشارکت  و  مشهد  شهرداری  نوآوری  مرکز  توسط   98
پارک علم وفناوری استان خراسان رضوی در دانشگاه 

فردوسی مشهد برگزار می شود.
به گزارش صبح امروز، دومین رویداد »کافه دیتا« با 
موضوع " علم داده و فرصت های کسب و کار" با حضور 
فعال  شرکت های  و  اساتید  و  دانشجویان  از  جمعی 
متخصصین و نخبگان، عالقه مندان و مشتریان بالقوه 
شد.هدف  خواهد  برگزار  داده  علم  موضوع  با  مرتبط 
شبکه سازی  نشست های  این  راه اندازی  و  طراحی  از 
و  توسعه شبکه مخاطبین  مهارت ها،  توسعه  تخصصی 
علم  بودن  نوظهور  به  توجه  با  که  می باشد  بازار  توسعه 
داده و مشتقات آن و نبود دید روشن نسبت به کارکردها 
و زمینه های شغلی آن و ایجاد میلیون ها داده، در طی 
سال بصورت ماهانه برگزار می شود.دومین نشست این 
رویداد دوشنبه 20 خرداد ماه جاری از ساعت 17 الی 

19.30 در دانشگاه فردوسی برگزار می شود.

پس ازاختالل در عملکرد برخی من کارت ها صورت گرفت؛
تعیین 4 باجه برای به روزآوری 

من کارت های قدیمی
 پس از بروز اختالل در عملکردبرخی من کارت ها، 4 
باجه برای به روزآوری من کارت های قدیمی شهروندان 
توجه  با  امروز،  صبح  گزارش  به  شد.  تعیین  مشهدی 
شهروندان  مراجعه  و  من کارت ها  قیمت  افزایش  به 
مشهدی به من کارت های قدیمی خود، در برخی موارد 
اختالالتی در کارایی من کارت ها دیده می شود که علت 
آن، عدم تغییر ورژن این دسته از من کارت ها در زمان 
مقرر است.شهروندانی که در استفاده از من کارت های 
دچار   )95 از  قبل  سال های  به  )مربوط  خود  قدیمی 
مشکل شده اند، بایستی برای تغییر ورژن من کارت های 
خیابان  )انتهای  انقالب  باجه های  از  یکی  به  خود 
بیت المقدس(،  )میدان  بیت المقدس  خمینی(،  امام 
الهیه(  )پایانه  الهیه  یا  شهدا(  )میدان  هاشمی نژاد 
خود  من کارت  هزینه ای،  هیچ  بدون  و  کرده  مراجعه 
را به روز کنند؛ ضمن آنکه مبلغ مانده من کارت ها نیز 
چنانچه  شد.همچنین  خواهد  حفظ  آن  به روزآوری  در 
میدان  در  گرفتن  قرار  دلیل  به  شهروندی  کارت  من 
مغناطیسی شدید و یا آسیب فیزیکی، اصطالحًا سوخته 
 16 سریال  خوانش  امکان  صورت  در  ندارد،  کارایی  و 
رقمی حک شده بر روی کارت، تمامی 63 باجه مستقر 
اتوبوسرانی  پایانه های  و  قطارشهری  ایستگاه های  در 
آماده بازگرداندن مانده وجه من کارت و یا شارژ مبلغ بر 

روی من کارت جدید شهروند می باشند.

عضو شورای شهر و شهردار اسبق مشهدمقدس در انتقاداتی تند مطرح کرد:
وزارت کشور بی تخصص در پشتیبانی از شهرداری

بازدید گردشگران اروپایی از آثار تاریخی جوین 
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خبر

خبر

خبر

پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
و فضای سبز شهرداری مشهد 
گیاه  و  گل  نمایشگاه  برپایی  از 
مشهد  در  خارجی  و  داخلی  شرکت   350 حضور  با 
سالمی  احمدرضا  امروز  صبح  گزارش  داد.به  خبر 
گفت:  و  پرداخت  جزئیات  ارائه  به  خبر  این  اعالم  با 
فضای  دو  در  گیاه  و  گل  بین المللی  نمایشگاه  امسال 
فضای  و  مساحت  مترمربع  هزار   14 با  سرپوشیده 
حال  رفاه  جهت  مساحت،  مترمربع  هزار   12 با  روباز 
از  اینکه  بیان  با  است.وی  شده  مهیا  بازدیدکنندگان 
میان 350 شرکت کننده، 295 شرکت داخلی و سایر 
شرکت کنندگان، نمایندگانی از کشورهای چین، ترکیه، 
ایتالیا، آلمان و هلند هستند، تصریح کرد: 750 غرفه 
در  همچنین  است.  شده  واگذار  شرکت کنندگان  به 

حاشیه نمایشگاه، کارگاه یک روزه با موضوع »مدیریت 
پساب در فضای سبز با رویکرد احداث تصفیه خانه های 

محلی« نیز برگزار خواهد شد.
نهاده های  گیاه،  و  گل  فروش  داد:  ادامه  سالمی 
سالن های  بریده،  شاخه  گل های  سالن  کشاورزی، 
نمایشی شامل طراحی های فضای سبز و فضاسازی نیز 

انجام شده است. 
و فضای سبز شهرداری  پارک ها  مدیرعامل سازمان 
اجتماعی  فرهنگی-  برنامه های  سایر  به  مشهد 
و  کرد  اشاره  هم  گیاه  و  گل  المللی  بین  نمایشگاه 
آموزش  برنامه های  مفرح،  فرهنگی  برنامه های  گفت: 
شهروندان، آتش بازی و ... نیز اجرا خواهد شد. عالوه 
مخصوص  بازی  محیط  رفاه خانواده ها،  جهت  این،  بر 

کودکان هم تعبیه شده است.

از  مشهد   8 منطقه  شهردار 
شناسایی 22 واحد غیر مجاز دپو 
شهرداری  این  محدوده  در  پسماند 
خبرداد. به گزارش صبح امروز قربانعلی شیرازی با تاکید 
بر مشکالت زیست محیطی دپوی غیراصولی ضایعات و 
پسماند خشک اظهار کرد: فعالیت واحدهای غیرمجاز 
جمع آوری و تفکیک پسماند خشک از زباله های شهری 
بر  عالوه  می کنند  فعالیت  رابطه  این  در  که  افرادی  و 
اینکه سبب آلودگی های زیست محیطی در سطح شهر 
زشتی  موجب  شهروندان  سالمت  افتادن  خطر  به  و 
چهره شهر نیز می شود. شیرازی افزود: به منظور حفظ 
به  تا  دارند  مأموریت  نواحی  تمامی  ساکنین،  سالمت 
بند  کمیسیون  به  را  مراتب  موارد  این  شناسایی  محض 
نسبت  کمیسیون  رأی  اخذ  از  پس  تا  دهند  اطالع   20

به پلمب این اماکن اقدام شود. شهردار منطقه هشت با 
اعالم اینکه تاکنون 22 واحد متخلف شناسایی شده اند، 
 7 پاکسازی  دادگاه،  به  پرونده   9 معرفی  کرد:  عنوان 
کیلو ضایعات  و 3500  بر  کوله  آوری 410  مورد، جمع 
وتوقف 11 خودرو پیمانکار سازمان مپ وتحویل به گشت 
داشت:  داشتیم.اظهار  جاری  سال  ابتدای  از  سازمان 
سالمت  و  بهداشت  حوزه  در  که  مهمی  مسائل  از  یکی 
مردم نقشی مهم و اساسی ایفا می کند، توجه به مدیریت 
می تواند  حوزه  این  در  کوتاهی  که  چرا  است  پسماند 
اثرات زیان باری بر سالمت مردم و محیط زیست داشته 
باشد و بی توجهی به اصول بهداشتی در حوزه مدیریت 
قانونی حریم  را در محدوده  پسماند، حقوق شهروندان 
شهر ضایع کرده و سالمت عمومی جامعه را به مخاطره 

می اندازد.

شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
در  گفت:  رضوی  خراسان 
اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری 
تربت  مشهد،  شهر   6 در  فرسوده  محله   34 بازسازی 
حال  در  گناباد  و  سبزوار  نیشابور،  کاشمر،  حیدریه، 

اجراست.
به گزارش صبح امروز محمد رضا اخوان عبداللهیان 
افزود: طرح های تعریف شده در این محالت با رویکرد 
فرهنگی، اجتماعی و اجرایی شامل ساخت 10 هزار 
واحد مسکونی، 37 طرح روبنایی، 23 طرح زیربنایی، 
طرح  هفت  و  بازآفرینی  طرح  چهار  تملک،  طرح  سه 
با  میانگین پیشرفت 86 درصد است. توانمند سازی 
برای طرح  ریال  میلیارد  و 330  مبلغ هزار  وی گفت: 
سال  ابتدای  از  رضوی  خراسان  در  شهری  بازآفرینی 

و  است  مالی 96 جذب شده  پایان سال  تا  مالی 95  
مبلغ جذب شده در سال 97 نیز بعد از پایان سال مالی 
قابل ارائه خواهد بود.مدیر کل راه و شهرسازی خراسان 
رضوی افزود: در طرح بازآفرینی شهری در این استان 
هزار و 855 طرح در 17  محله مشهد، 89 طرح  در 
دو محله تربت حیدریه، 67 طرح  در سه محله سبزوار، 
77 طرح  در دو محله نیشابور،109 طرح در چهار محله 
کاشمر، 55 طرح در سه محله گناباد،182 طرح در 9 
محله خلیل آباد و 167 طرح  در 10 محله بردسکن اجرا 
مصوب  محدوده  گفت:  عبداللهیان  می شود.اخوان 
شامل  رضوی  خراسان  ناکارآمد  و  فرسوده  بافت های 
117  محله با چهار هزار و 891 هکتار مساحت در 31 
شهر و معادل 7 و 8 دهم درصد کل بافت های فرسوده و 

ناکارآمد شهری کشور است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد خبر داد؛

برگزاری نمایشگاه گل و گیاه مشهد با حضور 350 شرکت داخلی و خارجی
شهردار منطقه اعالم کرد:

شناسایی 22 واحد غیر مجاز دپو پسماند در محدوده منطقه 8
مدیر کل راه و شهرسازی استان خبرداد:

اجرای طرح بازآفرینی در بیش از 30 محله خراسان رضوی

با حضور رئیس ستاد اقامه نماز کشور:
جلسه شورای فرهنگی شرکت های تابع 

وزارت نیرو برگزارشد

وزارت  تابع  شرکت های  فرهنگی  شورای  جلسه 
نیرو با حضور رئیس ستاد اقامه نماز کشور و مدیران 
عامل و اعضای شورای فرهنگی شرکت های آب و برق 

خراسان رضوی برگزار شد.
فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
روستایی خراسان رضوی، در این جلسه که با حضور 
رئیس ستاد اقامه نماز کشور، مدیران عامل و اعضای 
شورای فرهنگی شرکت های آب و برق استان در محل 
از همه  بر استفاده  برگزار شد  نیایش مشهد  مجتمع 
برای  روحانیت  و  رسانه ای  آموزشی،  ظرفیت های 
تحقق فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب تأکید شد.
سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان 
کشور  در  بارندگی  شرایط  به  اشاره  ضمن  رضوی 
سازی  فرهنگ  بحث  در  روحانیت  توجه  خواستار 
مدیریت مصرف آب با تبیین آموزه های دینی در بین 

مردم شد.
از  قدردانی  با  نیز  کشور  نماز  اقامه  ستاد  رئیس 
ائمه  و  فرهنگی  شورای  اعضای  مدیران،  زحمات 
جماعت شرکت های آب و برق استان خراسان رضوی 
با اشاره به اهمیت اقدامات فرهنگی در سازمان ها، 
کنار  در  فرهنگی  مسائل  به  ورود  کرد:  بیان 
تالش  ما  و  است  ضرورت  یک  سازمانی  رسالت های 
دینی  آموزه های  با  مرتبط  سازمانی  فرهنگ  نمودیم 
"محسن  والمسلمین  االسالم  باشیم.حجت  داشته 
قرائتی" افزود: همانگونه که بر موضوعات فنی تمرکز 
داریم، همه مسئوالن موظف ایم بر اساس برنامه ای 
کنیم  مدیریت  نیز  را  فرهنگی  اقدامات  هوشمندانه 
تعیین  و  اساسی  نقش  فرهنگی  مسائل  که  چرا 

کننده ای در تحوالت اقتصادی دارد.
و  فرهنگی  امور  مسئوالن  از  جلسه  این  پایان  در 
و برق استان و همچنین سید  دینی شرکت های آب 
شرکت  دینی  و  فرهنگی  امور  مسئول  موسوی،  رضا 
اهدای  با  رضوی  خراسان  روستایی  فاضالب  و  آب 

لوح تقدیر، قدردانی شد.

خبر

یک  درگیری  سروصدای  خیابان  از  عبور  هنگام 
مغازه دار با صاحب خودرویی که روبروی مغازه پارک 
کرده است توجهم را جلب می کند. گویا مغازه دار از 
پارک خودرو جلوی مغازه اش ناراضی است و با اصرار 
می خواهد خودروی پارک شده جابجا شود. صاحب 
از  بخشی  فضا  "این  می گوید:  ناراحتی  با  خودرو 
خیابان است و نمی توان مانع پارک خودروها شد." از 
طرفی مغازه دار که سعی در قانع کردن طرف مقابل 
شهرداری  از  را  آن  مجوز  که  می شود  مدعی  دارد 

گرفته و پارک در این مکان غیرقانونی است.
که  دیده اید  را  مغازه هایی  تابحال  هم  شما  حتمًا 
از  مغازه  روبروی  فضای  در  مانع  و  سبد  گذاشتن  با 
باعث  حتی  یا  و  می کنند  جلوگیری  خودروها  پارک 
تا  می شود  بهانه ای  مسئله  این  می شوند.  درگیری 
با تعدادی از مردم و مغازه داران در این باره گفت و 
و  از شهرداری  را  کدام  ادعای هر  و درستی  کنم  گو 
اداره راهنمایی و رانندگی مشهد جویا شوم. گزارش 
ما را از پیگیری وضعیت تصرف خیابان توسط برخی 

واحدهای صنفی می خوانید.
y پارک خودروها دید مغازه ام را کم می کند

به  داران  مغازه  و  مردم  با  گو  و  گفت  برای 
صاحب  می زنم.  سری  مشهد  پرترافیک  خیابان های 
یک میوه فروشی در خیابان کالهدوز مانع از توقف 
گوید:  اومی  است،  شده  مغازه اش  مقابل  خودروها 
مغازه ام  جلوی  خودروها  پارک  از  جلوگیری  "برای 
کم  را  مغازه ام  دید  خودروها  پارک  می گذارم؛  سبد 
می کند و عالوه بر آن برای تخلیه بار با مشکل مواجه 

می شوم."
که  این  به  توجه  با  می کند  ادعا  شهروند  این 
حاشیه  از  مغازه اش  باید  می دهد  مالیات  و  عوارض 

خیابان دید کافی داشته باشد.
y ادعای دریافت مجوز از شهرداری

نیز  امامت  خیابان  در  سوپرمارکت  یک  صاحب 
فضای  در  پارک  ممنوعیت  مجوز  می شود  مدعی 
جلوی مغازه اش را از شهرداری گرفته است، او دلیل 

آن را سهولت بیشتر در تخلیه بار عنوان می کند.
خودرویی  صاحب  با  و  می روم  مردم  سراغ  به 
گو  و  گفت  است  مغازه  همین  کنار  پارک  درحال  که 
این  در  پارک  برای  "هرروز  می گوید:  او  می کنم. 
داران  مغازه  برخی  ام.  مواجه  مشکل  با  خیابان 
را  مغازه شان  جلوی  پارک  اجازه  بار  تخلیه  بهانه  به 

بار صورت  دو  روزی  نهایت  در  بار  تخلیه  نمی دهند. 
می گیرد اما این سبدها همیشه جلوی مغازه ها وجود 

دارد."
 شهروند دیگری می گوید: "برخی از مغازه دارها 
می گیرد  را  مغازه  دید  جلوی  خودرو  پارک  معتقدند 
مجوز  شهرداری  از  مسئله  این  از  جلوگیری  برای  و 
ایجاد  بر  عالوه  سبدها  این  قراردادن  گرفته اند. 
مردم  است.  کرده  زشت  نیز  را  شهر  فضای  درگیری 
هم دیگر کمتر به این مسئله واکنش نشان می دهد."

y قانون چه می گوید؟
سد  است:  آمده  شهرداری ها  قانون   55 درماده 
غیر  استفاده  و  روها  پیاده  اشغال  و  عمومی  معابر 
عمومی  باغ های  و  پارک ها  و  میدان ها  و  آنها  مجاز 
برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع 
و  جلوگیری  آن  از  است  مکلف  شهرداری  و  است 
اماکن  و  معابر  نمودن  آزاد  و  موجود  موانع  رفع  در 
کند.  اقدام  رأسًا  خود  مأمورین  بوسیله  فوق  مذکور 
در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون، 
شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام 

وچنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی 
 77 ماده  در  مقرر  کمیسیون  نظر  با  باشند  داشته 
نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی 
در  دکه هائی  بعدازتصویب این قانون اقدام به نصب  که 
و  رأسًا  است  موظف  شهرداری  کنند  عمومی  معابر 
بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و 
رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای 

هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
y محدوده واحدهای صنفی فقط تا درب مغازه است

با  شهرداری  که  شد  مشخص  بررسی ها  در 
کسبه ای که معبر را اشغال می کنند برخورد می کند، 
مدیرکل  با  شهرداری  اقدامات  از  اطالع  برای 
شهرداری  شهری  خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگی 
با  صحراگرد  علیرضا  می کنم.  گو  و  گفت  مشهد 
می گوید:  معابر  تصرف  بودن  غیرقانونی  بر  تاکید 
"محدوده واحدهای صنفی فقط تا درب مغازه است 
را  رو  یا سواره  رو  پیاده  واحدی حق سدمعبر  و هیچ 
باز  رو  پیاده  به  رو  نباید  مغازه ها  درب  حتی   ندارد؛ 

شود."

y  مجوز شهرداری برای پیاده روها و مشروط به استفاده
در ساعات پایانی شب است

صحراگرد در رابطه با ادعای برخی واحدهای صنفی 
مجوز  "این  می گوید:  نیز  سدمعبر  مجوز  داشتن  برای 
طبق مصوبه شورای اسالمی شهر مشهد توسط سازمان 
میادین فقط برای معابر پیاده رو ارائه می شود و مشروط 
به ساعات پایانی شب است؛ به طوری که مشکلی برای 
عابران پیش نیاید ما سعی کرده ایم به این وسیله شهر را 
زنده نگه داریم تا امنیت بیشتری در ساعات پایانی شب 
برقرار شود."صحراگرد با با دعوت از مردم برای همکاری 
ادامه می دهد: "واحدهای گشت سدمعبر  با شهرداری 
صورت  در  اما  هستند  مأموریت  انجام  درحال  پیوسته 
اطالع   137 سامانه  به  می توانند  مردم  تخلف  مشاهده 

دهند تا موضوع پیگیری شود."
y !پلیس پاسخ نداد 

برخی  توسط  خیابان  تصرف  از  بخشی  چه  اگر 
اما  رانندگی مرتبط است  و  به پلس راهنمایی  کسبه 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  پاسخ  دریافت  امکان 

مشهد فراهم نشد.

صبح امروز از پیگیری وضعیت تصرف خیابان توسط برخی واحدهای صنفی در مشهد گزارش می دهد:

 خودمختاری در حاشیه خیابان

استانداری  زائران  امور  هماهنگی  معاون 
خراسان رضوی گفت: از 13 خرداد تا ظهر جمعه 
عید  تعطیالت  با  مصادف  جاری  ماه  خرداد   17
مسافر  و  زائر   521 و  هزار   566 و  میلیون  دو  فطر 

وارد مشهد شده اند.
افزود:  مطلب  این  بیان  با  براتی  صادق  محمد 
طی تعطیالت عید فطر حدود  یک میلیون و 701 
هزار مسافر به وسیله خودروهای شخصی و بقیه به 
وسیله ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای، ریلی 

و هوایی به مشهد وارد شده اند.

نفر  هزار   614 اساس  این  بر  داد:  ادامه  وی 
جاده ای،  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  طریق  از 
هزار   70 و  ریلی  خطوط  طریق  از  نفر  هزار   181
کرده اند  سفر  مشهد  به  هواپیما  بوسیله  نیز  نفر 
که در مجموع آمار موجود نشان دهنده رشد 1.2 
به  فطر  عید  تعطیالت  مسافران  شمار  درصدی 

مشهد در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.
کالنشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد ساالنه 
و  داخلی  گردشگر  و  زائر  میلیون   27 پذیرای 

خارجی است.

شهرداری  شهری  خدمات  معاونت  سرپرست 
مشهد از استقبال چشمگیر بیش از بیست و دو هزار 
از  فطر،  سعید  عید  اخیر  تعطیالت  در  مسافر  و  زائر 

بوستان زائرپذیر غدیر خبر داد.
بیان  با  یعقوبی  مهدی  امروز،  صبح  گزارش  به 
خصوص  در  دقیق تری  اطالعات  ارائه  به  باال  خبر 
زائرپذیر  بوستان  موقت  اسکان  از  استفاده کنندگان 
غدیر پرداخت و خاطرنشان کرد: با توجه به تعطیالت 
گذشته و استقبال خوب زائران حرم مطهر رضوی، از 
زائر در  تعداد 22700  الی 17 خردادماه،  تاریخ 13 
بوستان زائرپذیر غدیر اسکان و از امکانات موجود در 
اینکه بیش  با بیان  این بوستان استفاده کردند. وی 
از 5678 خودرو طی این مدت در این محل پذیرش 

شده است، تصریح کرد: سعی شده با ایجاد مکانی 
امن و امکانات رفاهی مناسب پذیرایی شایسته ای از 
پذیرد.سرپرست معاونت خدمات  زائران عزیز صورت 
شهری به امکانات ارائه شده در این کمپ اشاره کرد و 
افزود: در این مدت با استقرار 6 نیرو و دو خودروی آتش 
اورژانس،  ساعته(،   24( شیفت   3 صورت  به  نشانی 
نیروی انتظامی و تعزیرات جهت تأمین شرایط ایمنی، 
قایق رانی  راه اندازی  با  همچنین  است.  شده  اقدام 
استخر بوستان، خودروهای سافاری، سینما 7 بعدی، 
که  شد  تالش  دریاچه  از  ماهی گیری  و  پینت بال 
زائران در این مدت ضمن بهره برداری معنوی از این 
سفر زیارتی در شهر مشهد، اوقات مطلوبی را در این 

بوستان در کنار خانواده سپری کنند.

خبر

خبر

در تعطيالت پايان ماه رمضان:
2.5 ميليون مسافر به مشهد سفر کردند

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد خبر داد؛
اقامت بیش از 22 هزار زائر در بوستان غدیر

سرویس درشهر

خبرنگار خبرنگارزهرا حسن پوران

z_hasanpuran@yahoo.com
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نوجوانان  آزاد  کشتی  تیم  خراسانی  سرمربی 
تیم  این  البته  داریم،  تجربه ای  کم  تیم  گفت: 
نخست  تیم  چهار  بین  در  گرفتن  قرار  پتانسیل 

جهان را دارد.
امیر توکلیان، در خصوص آخرین وضعیت تیم 
اردوی  آخرین  داشت:  اظهار  نوجوانان،  کشتی 
ماه  خرداد  شانزدهم  روز  را  نوجوانان  تیم  پرفشار 
تا  هم  دیگر  اردوی  مرحله  دو  و  رساندیم  پایان  به 
مدت   داشت.  خواهیم  آسیایی  رقابت های  آغاز 
زمان اردو های آینده ده و هشت روز خواهد بود و 
درصدد هستیم تا در رقابت های آسیایی نوجوانان 
که در روز های 12 تا 16 تیرماه در شهر نورسلطان 
قدرتمندی  حضور  شد،  خواهد  برگزار  قزاقستان 

داشته باشیم.
 65 اوزان  در  بعدی  اردوی  در  داد:  ادامه  وی 
و 92 کیلوگرم رقابت انتخابی برگزار خواهیم کرد 
در  حضور  برای  تیم  ترکیب  هم  اردو  پایان  در  و 
معیار  کرد.  خواهیم  اعالم  را  آسیایی  رقابت های 
رقابت های  در  حضور  برای  ملی پوشان  انتخاب 
مسابقات  در  کشتی گیران  عملکرد  آسیایی 
قهرمانی کشور در گروه الف، رقابت های انتخابی 
تیم ملی در رشت و تورنمنت ترکیه و عملکرد آنها 
در اردو های تیم ملی است. ترکیب تیم ملی برای 
خواهد  تغییر  قطعا  جهانی  رقابت های  در  حضور 

کرد.
ادامه  در  نوجوانان  آزاد  کشتی  تیم  سرمربی 
تصریح کرد: در مسابقات آسیایی تیم های بسیار 
تیم  با  قهرمانی  مقام  به  رسیدن  برای  قدرتمندی 
کشورمان رقابت خواهند کرد که در صدر همه آنها 

تیم میزبان خواهد بود. پس از قزاقستان هم باید 
اشاره  ژاپن  و  ازبکستان  هندوستان،  تیم های  به 
پایه حرف های  کنم که همواره در رده های سنی 
سال های  در  و  داشته اند  گفتن  برای  زیادی 
سرمایه گذاری های  پایه  رده های  در  هم  اخیر 

چشمگیری کرده اند.
را  تیمی  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  توکلیان 
سنی  رده  در  گذشته  سال  که  گرفته ام  تحویل 
نونهاالن کشتی می گرفت و در رقابت های آسیایی 
هم  کشتی گیرانی  از  رسید.  قهرمانی  مقام  به 
فقط  بودند  نوجوانان  تیم   عضو  گذشته  سال  که 
وزن  یک  به  هم  او  که  داریم  را  عموزاد  رحمان 
وضعیت  به  توجه  با  طرفی  از  است.  آمده  باالتر 
اقتصادی و بالتکلیفی فدراسیون کشتی فقط در 
یک تورنمنت برون مرزی با یک تیم ناقص حضور 
پیدا کردیم و در مجموع تیم کم تجربه ای داریم. 
البته معتقدم این تیم پتانسیل قرارگرفتن در بین 

چهار تیم نخست جهان را دارد.
وی در مورد وضعیت فدراسیون کشتی تصریح 
کرد: زمان زیادی تا المپیک 2020 توکیو نداریم و 
این بالتکلیفی روی عملکرد کادرفنی تاثیر زیادی 
انتخابات  پروسه  شدن  طوالنی  گذاشت.  خواهد 
کار اشتباهی است و اینکه برخی از کاندیدا های 
از  می کنند  تخریب  را  یکدیگر  شکسته  گوش 
هرکاری بدتر است. البته تالش آنها برای رسیدن 
خوبی  بسیار  کار  کشتی  فدراسیون  ریاست  به 
است، اما یک توصیه به همه آنها دارم که یادشان 
با یک نفر به هیچ جایی نمی رسد و  باشد کشتی 
جامعه کشتی باید در کنار هم باشند. حتی آنهایی 

که رای نمی آورند باید یک گوشه از کار را بگیرند و 
این کار  با  تا  بردارند  کشتی  دوش  روی  از  را  باری 
و  پهلوانی  اصول  با  کشتی  رشته  که  کنند  اثبات 

جوانمردی آمیخته شده است.
در  کار  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  توکلی 
این  در  و  می شناسم  خوبی  به  را  پایه  رده سنی 
که  می کنم  افتخار  و  دارم  کافی  تجربه  زمینه 
درست  این  می کنم.  کار  کشتی  آینده سازان  با 
ویترین  کشورمان  بزرگساالن  ملی  تیم  که  است 
همه  و  می شود  محسوب  کشتی  فدراسیون 
بزرگساالن  ملی  تیم  که  است  نتایجی  به  چشم ها 

به  المپیک  و  جهانی  رقابت های  در  کشورمان 
را  بزرگساالن  تیم ملی  زیربنای  اما  دست می آورد، 
همین نوجوانان تشکیل می دهند و به همین دلیل 
المپیک و  از وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی 
رئیس آینده فدراسیون کشتی می خواهم تا به این 
نوجوانان که آینده سازان کشتی کشورمان هستند 
توجه ویژه ای داشته باشند و به هزینه هایی که در 
سرمایه گذاری  عنوان  به  می شود  سنی  رده  این 
نگاه کنند چرا که بسیاری از همین نوجوانان در 
بزرگساالن  ملی  تیم  عضو  پاریس   2024 المپیک 

کشورمان خواهند بود.

اخبار
حضور 4 آزادکار خراسانی در اردوی تیم ملی 

کشتی
اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران 22 خردادماه 
با حضور 4 خراسانی در خانه کشتی محمد بنای مجموعه 

ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.
نوجوانان  آزاد  و  فرنگی  کشتی  ملی  های  تیم  اردوی 
ایران به ترتیب از 20 و 22 خردادماه در خانه کشتی محمد 
شود.احمد  می  برگزار  تهران  آزادی  ورزشی  مجموعه  بنای 
محمدنژاد در وزن 45 کیلوگرم، امیرحسین متقی در وزن 65 
کیلوگرم، سهیل یوسفی در 92 کیلوگرم و مصطفی طغانی 
در 110 کیلوگرم از خراسان رضوی به تیم ملی کشتی آزاد 

دعوت شده اند.

اعزام ورزشکار خراسانی تیم ملی ساواته به 
مسابقات جهانی

از  خراسان رضوی  ورزشی  انجمن های  هیئت  رئیس 
حضور کاپیتان خراسانی تیم ملی ساواته ایران در مسابقات 
این  در  قهرمانی  خبرداد.محسن  تونس   2019 جهانی 
سبزواری  بازیکن  عسکری،  مسعود  کرد:  اظهار  خصوص 
مسابقات  راهی  ماه  خرداد   21 شنبه  ملی،  تیم  کاپیتان  و 
دوره  این  افزود:  شد.وی  خواهد  تونس  کشور  در  جهانی 
برگزار  ماه  خرداد   25  ،24  ،23 روزهای  در  مسابقات  از 
خراسان رضوی  ورزشی  انجمن های  هیئت  می شود.رئیس 
تصریح کرد: دهم شهریور سال جاری نیز تیم ملی ساواته 
خود  خراسانی  کاپیتان  همراه  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
راهی مسابقات مستر شیپ کره جنوبی می شود، همچنین 
در حال پیگیری و رایزنی برای افزایش سهمیه خراسان در 

اردو ها و اعزام های تیم ملی هستیم.

چهار بازیکن فرش آرا در لیست نهایی تیم ملی 
فوتسال

ایران،  فوتسال  امیدهای  ملی  تیم  نهایی  لیست  در 
دارند.مسابقات  حضور  آرا  فرش  جوان  بازیکن  چهار 
قهرمانی فوتسال زیر 20 سال آسیا با حضور 12 تیم از 24 
برگزار  تبریز  شهر  میزبانی  به   1398 تیرماه  یکم  تا  خرداد 
می شود.برهمین اساس، پس از پیگیری 18 مرحله اردوی 
آماده سازی شامل یک اعزام به تورنمنت دوستانه در کشور 
اردویی  و درون  بازی دوستانه  و همچنین چند  تایپه  چین 
دیگر، در نهایت اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم فوتسال 
زیر 20 سال ایران از سوی حمید شاندیزی اعالم شد.در بین 
ایران،  فوتسال  امیدهای  ملی  تیم  به  دعوت شده  بازیکنان 
علی نیکنام، علی اکرمی، سجاد سرباز و محمد دهقان نژاد 
از تیم فرش آرا حضور دارند.فرهاد ابراهیمی، متین محمدی، 
احسان سلیمانی، عرفان حسین زاده، سیدهاشم سجادیان، 
و  آقاپور، رضا قنبری، مسعود یوسف  سهند رضاپور، ساالر 
بالل اسماعیلی دیگر بازیکنان دعوت شده به تیم ملی توسط 

حمید شاندیزی، سرمربی مشهدی تیم ملی امید هستند.

جامعه کشتی باید در کنار هم باشند گودخبر

پدیده  باشگاه  مدیران 
قرارداد  به عقد  مربوط  مدارک 
به  را  ای  نیکاراگوئه  بامهاجم 

فدراسیون فوتبال ارسال کردند.
پایانی  های  هفته  در  تراکتورسازی  آنکه  از  بعد 
برای  مشهد  پدیده  با  نزدیک  رقابت  در  برتر  لیگ 
اخذ  را  سهمیه  این  نتوانست  آسیایی  سهمیه  کسب 
کند، باشگاه محبوب آذربایجان با انتشار اطالعیه ای 
نسبت به غیرقانونی بودن قرارداد بازیکن خارجی تیم 
ارسال شکایت  با  تراکتورسازان  ایراد گرفت.  مشهدی 
نامه ای به فدراسیون فوتبال خواهان جریمه مالی و 
تغییر در نتایج بازی های پدیده شدند تا شاید از این 
به  را  قهرمانان  لیگ  در  حضور  جواز  بتوانند  طریق 

دست آورند.

اما واکنش  از پدیده  شکایت باشگاه تراکتورسازی 
این  در  داشت.  همراه  به  را  مشهدی  مسئوالن 
تنظیم  ضمن  پدیده  باشگاه  مالک  حمیداوی  باره 
بازیکن  چوچو  قرارداد  به  مربوط  مدارک  ای،  نامه 
فوتبال  فدراسیون  به  نیز  را  خود  ای  نیکاراگوئه 
از  شیوه  این  با  ها  ای  پدیده  است.  کرده  ارسال 
اعالم  و  دفاع  چوچو  جذب  در  خود  باشگاه  عملکرد 
قانونی  ارزش  پدیده  باشگاه  شکایت  که   کردند 

ندارد.
انضباطی  و  وضعیت  تعیین  کمیته  نظر  دید  باید 
پدیده  و  تراکتورسازی  ماجرای  در  فوتبال  فدراسیون 
چیست و در نهایت چه حکمی در این خصوص صادر 

خواهد شد.

مربوط  جدید  مقررات 
نهایی  مرحله  گروه بندی  به 
سوی  از  والیبال  ملت های  لیگ 

فدراسیون جهانی اعالم شد.
است  قرار  والیبال  ملت های  لیگ  نهایی  مرحله 
میزبانی  به  آمریکا  همراه  به  برتر  تیم   5 حضور  با 

شیکاگو برگزار شود.
در  والیبال  جهانی  فدراسیون  اعالم  براساس 
شرایطی که تیم میزبان مرحله نهایی )آمریکا( یکی 
باشد،  مقدماتی  مرحله  جدول  باالی  تیم  شش  از 
تیم های  با  سرگروه  عنوان  به   A گروه  در  تیم  این 
و  می شود  همگروه  مقدماتی  جدول  چهارم  و  سوم 

سه تیم دیگر در گروه B قرار می گیرند.
شش  جمع  در  میزبان  تیم  صورتی که  در 

عنوان  به  نباشد،  مقدماتی  مرحله  برتر  تیم 
جدول  سوم  و  دوم  تیم های  با   B گروه  سوم  تیم 
دیگر  تیم  سه  و  می شود  همگروه  مقدماتی 
رقابت به   A گروه  در  پنجم(  چهارم،   )اول، 

 می پردازند.
اگر آمریکا در جمع 6 تیم برتر باشد گروه بندی به 

شرح زیر خواهد بود:
گروه A: آمریکا، تیم سوم، تیم چهارم
گروه B: تیم اول، تیم دوم، تیم پنجم

اگر آمریکا در جمع 6 تیم برتر نباشد گروه بندی 
به شرح زیر خواهد بود:

گروه A: تیم اول، تیم چهارم، تیم پنجم
گروه B: تیم دوم، تیم سوم، آمریکا

دوچرخه سواری  هیئت  رئیس 
امسال  گفت:  رضوی  خراسان 
مجموعه  سواری  دوچرخه  پیست 
اظهار  روزبهان  می شود.مهدی  تکمیل  مشهد  ثامن االئمه 
طول  در  رضوی  خراسان  دوچرخه سواری  هیئت  داشت: 
استقامت  سرعت،  رشته های  در  مختلفی  مسابقات  سال 
نوجوانان،  از  اعم  مختلف  سنی  رده های  در  کوهستان  و 
تصریح  برگزار می کند.وی  آن  نظایر  و  بزرگساالن  جوانان، 
خراسان  دوچرخه سواری  هیئت  گذشته  سال  در  کرد: 
رضوی میزبان سه رقابت کشوری بود، امسال نیز به دلیل 
تکمیل شدن پیست ثامن االئمه و برطرف شدن مشکالت 
محل اسکان میزبان پنج مسابقه کشوری هستیم، همچنین 
تصمیم بر برگزاری مسابقات کوهستان در پارک خورشید 
در  اهمیت  حائز  امور  از  یکی  داد:  ادامه  داریم.روزبهان 

پیش روی هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی، حضور 
دوچرخه سواری  بین المللی  مسابقات  در  ورزشکاران 
کوهستان در ماده کراس کانتری المپیک است، به طور کلی 
32 رکاب زن از 12 کشور مختلف در این رقابت ها شرکت 
رضوی  خراسان  دوچرخه سواری  هیئت  می کنند.رئیس 
گفت: مسابقات مذکور در 20 و 21 خردادماه در بروجن 
دوچرخه سواران  می شود،  برگزار  بختیاری  چهارمحال 
خراسانی برای حضور در این رقابت ها تمرین کردند و در حال 
حاضر آمادگی کامل برای حضور در مسابقات بین المللی 
دوچرخه سواری را دارند.وی ادامه داد: مسابقات بین المللی 
دوچرخه سواری در سطح دو تشکیل می شود، 20 رکاب زن 
از تعداد ذکر شده داخلی هستند که در قالب چهار تیم در 
رقابت های مذکور شرکت می کنند، 12 دوچرخه سوار نیز از 

سایر کشورها در این مسابقات حضور دارند.

 آخرين وضعيت پيست دوچرخه سواری مجموعه ثامن االئمه گروه  بندی مرحله نهايی ليگ ملت ها چگونه خواهد بود؟ مكاتبه پديده با فدراسيون درباره شكايت تراکتورسازی

 

قرارداد سه بازیکن پدیده شهر خودرو 
تمدید شد

حسین  داد  قرار  خراسان  خودرو  شهر  باشگاه 
مرادمند، اکبر صادقی و امین قاسمی نژاد را تمدید 
کرد.تیم فوتبال شهر خودرو خراسان فعایت خود در 
نقل و انتقاالت لیگ برتر را با تمدید قرار داد 3 بازیکن 
برتر هجدهم  پایان رقابت های لیگ  از  آغاز کرد.پس 
بر  به دنبال در خواست یحیی گل محمدی مبنی  و 
حفظ بازیکنان اصلی فصل گذشته و با نظر و تصمیم 
فرهاد حمیداوی مالک باشگاه، جلسات مختلفی با 

نفرات مورد نظر برگزار گردید.
توجه  با  و  فشرده  جلسات  از  پس  راستا  این  در 
بازیکنان داشتند، در  این  پیشنهادات دیگری که  به 
نهایت با موافقت دکتر حمیداوی مالک باشگاه شهر 
خودرو قرارداد حسین مرادمند، اکبر صادقی و امین 

قاسمی نژاد تمدید گردید.
صادقی  اکبر  و  مرادمند  حسین  اساس  این  بر 
با  نیز  نژاد  قاسمی  امین  و  2ساله  دادی  قرار  با 
قراردادی3 ساله در تیم شهر خودرو خراسان ماندنی 
شدند تا تنها نماینده فوتبال خراسان را در رقابت های 

لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا همراهی کنند.
طی روزهای آینده اخبار تمدید قرار داد بازیکنان 
بازیکنان جدید مدنظر کادر  دیگر و همچنین جذب 
خودرو  شهر  باشگاه  رسمی  سایت  طریق  از  فنی 

خراسان منتشر خواهد شد.

واکنش رضا قوچان نژاد به پیشنهاد 
تیم های ایرانی

و  می برد  سر  به  تهران  در  تیم ملی  سابق  مهاجم 
طبیعتا حضور او شایعات را درباره بازگشتش به ایران 

بیشتر می کند.
لیگ  از  زیادی  پیشنهاد  با  نژاد  قوچان  رضا 
و  پرسپولیس  پدیده،  باشگاه  سه  روبروست.  برتر 
تراکتورسازی هم خواهان جذب این بازیکن هستند. 
در  حضورش  درباره  شایعات  به  گویی  و  گفت  در  او 
لیگ برتر پایان داد. این بازیکن گفت فعال عالقه ای 
برای حضور در ایران ندارد و ترجیح می دهد در اروپا 

به کارش ادامه دهد.

میدان

با مشارکت معاونت تربیت بدنی شهرداری مشهد 
امسال در لیگ دسته اول هندبال کشور نماینده ای از 
مشهد در این مسابقات حضور خواهد داشت. رییس 
هیات هندبال استان با بیان این مطلب گفت: امسال 
ورزش  از  حمایت  در  شهرداری  گذاری  سرمایه  با 
قهرمانی و توجه به شور و نشاط اجتماعی در جامعه 
طی جلسه ای که با زارعی معاونت فرهنگی و حسن 
نوری معاونت تربیت بدنی و سالمت شهرداری مشهد 
برگزار شد موافقت گردید که مشهد در لیگ دسته اول 
کشور نماینده داشته باشد و همچنین تیمی از سبزوار 
در مسابقات لیگ برتر کشور حضور خواهد داشت و 

چراغ هندبال استان روشن می شود.
y حمایت شهرداری از تیم مشهد در لیگ دسته اول

شهرداری  فرهنگی  معاونت  افزود:  زارعی  جواد 
ای  رشته  هندبال  که  کرد  تمایل  ابزار  جلسه  این  در 
مفرح و شاد است که انسجام و وحدت تیمی در آن 
به وضوح دیده می شود و خیل عظیمی از جوانان چه 
در سطح بانوان و آقایان عالقه مند به این رشته مهیج 
و هیجانی هستند به همین خاطربا حمایتی که کالیی 
شهردار مشهد از رشد، توسعه و ترویج  ورزش قهرمانی 
و همگانی در جامعه دارد تالش خواهیم کرد از جوانان 

هندبال مشهد در لیگ دسته اول حمایت کنیم.
های  حمایت  راستای  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
شهردرای مشهد یک دوره مسابقات هندبال ویژه جام 
به  وآقایان  بانوان  رمضان خراسان رضوی در 2بخش 
9مشهددر  منطقه  شهرداری  بدنی  تربیت  میزبانی 
سالن صیاد شیرازی برگزار که در نهایت در آخرین روز 

ماه مبارک رمضان با معرفی تیم های برتر پایان یافت.
استان  رمضان  جام  مسابقات  شد:  یادآور  زارعی 
بزرگداشت استاد محمد جاهدی، با مشارکت معاونت 
شورای  و  مشهد  شهرداری  سالمت  و  بدنی  تربیت 
اسالمی شهر مشهد، در دو بخش آقایان و بانوان در 
سه رده سنی بزرگساالن، نوجوانان و نونهاالن در سالن 
شهید صیاد شیرازی شهرداری منطقه 9 مشهد برگزار 
آقایان ٨ تیم در رده  شد. در این مسابقات در بخش 
بزرگساالن، ٣ تیم در رده نوجوانان و در بخش بانوان 
رقابت  به  نونهاالن  رده  در  تیم   ٥ و  بزرگساالن  تیم   ٨
پرداختند که در نهایت در بخش آقایان تیم ستارگان 
رتبه نخست را کسب کرد و به ترتیب تیم های دانشگاه 
های  رتبه  بدنی  تربیت  هنرستان  و  مشهد  فردوسی 

دوم و سوم ر ا نیز کسب کردند. در بخش بانوان تیم 
آکادمی فردوسی به مقام قهرمانی دست یافت و تیم 
های دانشگاه فردوسی مشهد و برزین به ترتیب رتبه 

های دوم و سوم را نیز کسب کردند.
y  هیات هندبال متحمل فشار مالی سنگینی شده

است
نیز  استان  هندبال  هیات  مشکالت  باره  در  وی 
گفت: هیچ حمایتی از طرف سازمان های دولتی و 
اما  است  نشده  ما  از  این چند سال  دولتی طی  غیر 
سطح  در  جوان  های  چهره  وآموزش  استعدادیابی 
انجام شده است  به نحو مطلوب  و جوانان  نوجوانان 
اگرچه با توجه به اقدامات بسیار مطلوب و برنامه های 
بسیار در ماه های آتی، این هیات متحمل فشار مالی 
اعضای  دارد.  عهده  بر  را  گزافی  هزینه های  و  شده 
هیات درآمد آنچنانی نداشته و به عبارتی اغلب فعالیت 
ما  جمع  در  که  است  هندبال  به  عالقه  دلیل  به  آنها 
کالس های  برگزاری  با  هیات ها  سایر  دارند.  حضور 
آموزشی و مانند آن درآمد خود را تأمین می کنند اما 
آموزشی  برگزاری کالس های  برای  این هیات سالنی 

ندارد.
در  استان  هندبال  هیات  جایگاه  درباره  زارعی 
سطح کشور نیز گفت: در نمای ظاهری هیات هندبال 
استان  هندبال  چراغ  که  است  این  از  نشان  استان 
خاموش است اگر چه حضور در مسابقات لیگ کشور 
می تواند زمینه ای برای رشد و انگیزه ورزشکاران برای 
ادامه این رشته ورزشی باشد اما ما طی این چند سال 

توجه بیشتر خود را معطوف به زیر ساخت ها کردیم و 
دست به پرورش استعداد های جوان مشهد و استان 
این که حامی  با وجود  به همین خاطر است  و  زدیم 
حضوری  کشوری  لیگ  مسابات  در  نداشتیم  مالی 

پررنگ را تجربه نکردیم.
y می توانیم به روزهای اوج بازگردیم

به  استان  هندبال  5بازیکن  از  دعوت  افزود:  وی 
اردوی تیم ملی بزرگساالن گواه همین حقیقت است 
زمستان  گذاشتن  سر  پشت  و  کمبودها  وجود  با  که 
سرد و بی روح هیات تالش مضاعفی را در بحث زیر 
ساخت ها دنبال کرد. اگر حامی مالی و سرمایه گذار 
و همچنین خانه اختصاصی برای تمرین داشته باشیم 
برگردیم  استان  هنبال  در  اوج  روزهای  به  توانیم  می 
کشور  لیگی  مدعی  های  تیم  از  کمتر  چیزی  هیچ  و 
نداریم با کمی توجه و حمایت باور کنید همچنان امید 
اول قهرمانی در سطح کشور هستیم و می توانیم تمام 
افتخارات و عناوین قهرمانی را مجددا باز پس بگیریم.

جوانان  و  ورزرش  کل  مدیر  توجه  خواستار  زارعی 
استان و اعضای شورای شهر به این رشته ورزشی شد 
امیدشان  تمام  هندبال  به  عالقمند  جوانان  گفت:  و 
به دستان پر محبت شما دوخته شده است. برگزاری 
مسابقات جام رمضان امسال نشان داد که چهره های 
روانه  مشهد  تیم  درقالب  توانیم  می  را  خوبی  خیلی 
مسابقات لیگ کشور کنیم و نتایج در خور و شایسته 

ای  کسب کنیم.
ملی  تیم  اردوی  دومین  برگزاری  از  همچنین  وی 

هندبال بزرگساالن با دعوت از 42 بازیکن خبر داد و 
گفت: از جمع میان این دعوت شدگان 5 بازیکن از 
داشت.  خواهند  حضور  اردو  در  نیز  رضوی  خراسان 
مجتبی  صمصامی،  مهرداد  اورعی،  محمدرضا 
حیدرپور، یونس آثاری و امید سرپوشی، افراد دعوت 

شده از خراسان رضوی هستند.
استان  هندبال  هیات  بودن  فروغ  کم  باره  در  وی 
در جمع میان هیات های دیگر استان نیز اظهار کرد: 
هندبال استان این روزها در بخش پایه و استعدادیابی 
در  اگر  اما  است  را پشت سر گذاشته  روزهای خوبی 
لیگ های کشوری کم فروغ ظاهر شدیم به خاطرنبود 
حامیان مالی تالش کردیم سرمایه های اندک هیات 
را در بخش پایه هندبال استان هزینه کنیم اما امسال 
برخود می بالیم که به اهداف خود دست یافتیم و با 
سرمایه گذاری در زیرساخت ها امسال خوشبختانه با 
ورود شورای شهر و شهر داری در حمایت از مسابقات 
قهرمانی با مذاکراتی که انجام دادیم در مسابقات لیگ 
دسته اول کشور نماینده ای از مشهد را با قدرت راهی 

مسابقات خواهیم کرد.
y اسپانسری نداریم

زارعی تصریح کرد: هیات هندبال خراسان رضوی 
یک  تنها  نیست،  اسپانسری  هیچ  حمایت  مورد 
و طرقبه  پوشان  اسپانسر در لیگ دسته یک مشکی 
شاندیز حضور داشت و یکی از تیم ها را حمایت کرد. 
غیر از آن، هیچ اسپانسری به صورت سالیانه و مطلوب 

از هیئت حمایت نمی  کنند.

حضور خراسانی ها در لیگ برتر و دسته اول کشور؛

 چراغ هندبال استان روشن شد

فدراسیون  گفت:  خودرو  شهر  پدیده  باشگاه  مالک 
فوتبال اعالم کرده که اردوی خارجی نگذارید اما استقالل 
و پرسپولیس به دنبال جذب و حفظ مربی خارجی هستند 

و انگار این قانون فقط برای شهرستانی هاست.
فرهاد حمیداوی، در خصوص سفر احتمالی او و یحیی 
 B و A گل محمدی به برزیل گفت: ما 6 بازیکن را در لیگ
هفته  دو  تا  که  صورتی  در  و  داریم  مدنظر  برزیل  کشور  در 
آینده بازیکنان مورد نظر یحیی گل محمدی جذب نشوند، 
دو  بازیکن   6 این  از  تا  داشت  خواهیم  برزیل  به  سفری 

بازیکن را جذب کرده و به مشهد بیاوریم.
اتفاق بزرگی که در  و  این تیم  وی درباره آسیایی شدن 
فوتبال مشهد رخ داد، تصریح کرد: قبل از این مسئله باید 
باشگاه  در  بزرگی  اتفاقات  که  کنم  اشاره  موضوع  این  به 
ما رخ داد که یکی از آنها آسیایی شدن بود. قرارداد همه 
بازیکنان  برخی  اینکه  مگر  شده  ساله  سه  ما  بازیکنان 
فصل  برای  خیال مان  االن  ما  و  داشتند  ساله  دو  قرارداد 
آینده هم راحت است و فکر می کنم این مسئله از آسیایی 
آسیا  به  صعود  بود.  مهم تر  هم  خودرو  شهر  پدیده  شدن 
باشگاه،  مدیریت  گل محمدی،  یحیی  زحمات  حاصل  هم 
ما  بین  این  در  و  بود  بازیکنان  تالش  و  هواداران  حمایت 
ما  حضور  از  قبل  که  چند  هر  داشتیم  کوچکی  نقش  هم 
در پدیده این باشگاه در حال پاشیده شدن بود و می دانید 
بازیکنان به دلیل مشکالت مالی وضعیت خوبی نداشتند 
خوشبختانه  اما  بود  کرده  قهر  گل محمدی  یحیی  حتی  و 
رایگان  را  بازی   8 ما  کنیم.  برطرف  را  مشکالت  توانستیم 
در  حضور  به  هواداران  تا  شد  باعث  مسئله  این  و  کردیم 
شهر  پدیده  بازی  در  که  طوری  به  کنند  عادت  ورزشگاه 
خودرو و سپیدرود با وجود اینکه استادیوم رایگان نبود اما 

25 هزار تماشاگر به استادیوم آمدند و این نشان می دهد 
که فوتبال در خون مشهدی ها جاری است و به نظرم این 

اتفاقات از صعود به آسیا مهم تر بود.
چه  اینکه  درباره  خودرو  شهر  پدیده  باشگاه  مالک 
برنامه هایی برای حضور پرقدرت در آسیا دارند، گفت: همه 
این قضیه  به  را دیدند  ما  فوتبال فصل گذشته  کسانی که 
باالی جدول  تیم  پدیده شهر خودرو سه  واقف هستند که 
را اذیت کرد و ما فوتبال خیلی خوبی مقابل سه تیم باالی 
جدول که افتخار ایران در آسیا هستند، بازی کردیم و این 
مسئله این انتظار را برای من به وجود می آورد که با همین 
از مرحله گروهی لیگ قهرمانان  انتظار صعود  بازی  نحوه 
را داریم اما برای سال های بعد می خواهیم جزو 4 تیم برتر 

آسیا شویم.
حمیداوی درباره برنامه هایش برای آماده سازی پدیده 
شهر خودرو برای فصل آینده افزود: ما حتما اردوی خارج 
فوتبال  فدراسیون  که  چند  هر  می کنیم  برگزار  را  کشور  از 
اعالم کرده که خارج از کشور اردو نگذارید اما می بینیم که 
استقالل به دنبال جذب مربی خارجی است و پرسپولیس 
ببندد  با مربی خارجی اش  قرارداد 5 ساله  هم می خواهد 

اما انگار این قانون برای شهرستانی هاست.
وی در پاسخ به این سؤال که شما که باشگاه خصوصی 
هستید و آیا دستور فدراسیون به شما منطقی است یا نه، 
از  خروج  ارز  جلوگیری  برای  درخواست  این  کرد:  تصریح 
کشور بود اما هنوز هیچ نامه رسمی در این باره به باشگاه ما 
نیامده و وقتی نامه رسمی در این خصوص به ما داده شود 
خواهیم  ورود  موضوع  این  به  جدی تر  صورت  به  زمان  آن 

کرد.

گفت و گو

می خواهيم جزو 4 تيم برتر آسيا شويم
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 اولیای دم تقاضای قصاص برای نجفی کردند

عمد  قتل  به  که  تهران  اسبق  شهردار  نجفی  محمدعلی  پرونده 
یک  کیفری  دادگاه  به  رسیدگی  برای  شده،  متهم  دومش  همسر 
استان تهران ارسال شد. بر اساس آنچه دادستانی تهران پیشتر اعالم 
دادسرای  سوی  از  صادره  کیفرخواست  در  نجفی  اتهامات  شده، 
و  غیرمجاز  سالح  نگهداری  و  حمل  استاد،  میترا  قتل عمد  جنایی، 
تقاضای  با  فوتی(  )غیر  جرح  به  منتهی  عمدی  بدنی  صدمه  ایراد 

اولیای دم مبنی بر قصاص است/تسنیم

 اعالم شماره تلفن قوه قضائیه برای گزارش 
بدحجابی و پارتی

محمد مهدی حاج محمدی، سرپرست دادسرای ارشاد تهران از 
شهروندان اخالق مدار تهرانی خواسته است که به محض مشاهده 
هرگونه »کشف حجاب در خودرو«، »کشف حجاب یا سرو مشروبات 
یا برگزاری مراسم مختلط رقص در اماکنی همچون سفره خانه، کافه، 
رستوران، مراکز خرید، باغ تاالر و...«، »اطالع از برگزاری پارتی های 
یا خانه های فساد و فحشا«، »انتشار مطالب خالف عفت در  شبانه 
اینستاگرام و ...« موضوع را پس از جمع آوری مستندات الزم با ذکر 
کامل مشخصات محل و زمان وقوع جرم به شماره 09054309484 
این  که  او  نمایند.  ارسال  و...  ایتا  سروش،  رسان های  پیام  در 
مستندات را شخصا بررسی و رسیدگی می کند، به شهروندان تهرانی 
زمان  در سریع ترین  واصله  گزارشات  که  داده است  اطمینان خاطر 

ممکن رسیدگی و با اعمال مجرمانه برخورد می شود. / میزان

 سال سیاه برای ۶ میلیون اجاره نشین
در  که  گفت:شکافی  مسکن  بازار  کارشناس  پورحاجت،  فرشید 
بحث قیمت های مسکن از سال 96 به وجود آمده و انفجار قیمتی که 
اکنون نیز با آن مواجه هستیم باعث شده است که قیمت اجاره بهای 
دشوار  و  سخت  بسیار  اجاره نشین ها  برای  را  شرایط  و  رشد  مسکن 
کند. شرایطی که در حوزه مسکن های استیجاری وجود دارد، برای 
بیش از 6 میلیون خانوار اجاره نشین کشور بسیار دشوار است و قطعا 
در چنین وضعیت اقتصادی به این خانوار ها فشار بسیار زیادی وارد 
از وضعیت  پنج ساله  دوره های  در  آماری  شاخص های  خواهد شد. 

مسکن، بیانگر آن است که تعداد خانوار های اجاره نشین در هر دوره 
افزایش پیدا کرده است و این مساله دالیل متفاوتی دارد که باید به 

آن ها رسیدگی شود. /ایسنا

 تحریم ها مربیان خارجی را از ایران فراری داد
امید  تیم  با  خود  همکاری  به  کروات  سرمربی  کرانچار،  زالتکو 
ایران پایان داد و اکنون در کشور خودش به سر می برد. این مربی که 
سابقه هدایت تیم هایی، چون پرسپولیس و سپاهان را نیز در فوتبال 
ایران برعهده دارد در صحبت هایی درباره رفتنش از تیم امید ایران به 
خبرگزاری یوتارنی گفت: من به خاطر تحریم ها نتوانستم به کارم در 
فوتبال ایران ادامه دهم. همه چیز را پول تعیین می کند و به همین 
با  فوتبال  ویژه  به  ایران  ورزش  تا  است  شده  باعث  تحریم ها  خاطر 

شرایط سختی روبه رو شود. /ایسنا

 احمدی نژاد خودش را برای افطاری باهنر دعوت 
کرد

باهنر در پاسخ به این سوال که )در جریان مراسم افطاری جامعه 
در  خودتان  که  بود  حاضر  هم  نژاد  احمدی  محمود  مهندسین، 
انجام  قالب دعوت عام  این حضور، در  اشاره کردید  نشست خبری 
شده است، اما بخشی از افکار عمومی به این سمت حرکت کرد که 
نباشد، نظر خودتان  آینده  انتخابات  با  این حضور بی ارتباط  ممکن 
چیست؟( گفت: مسئله خیلی کوچکی از نظر اجتماعی بود. شوهر 
همشیره بنده که پدر آقای ثمره هاشمی می شود، حدود 25 روز قبل 
فوت کرده بود و آقای احمدی نژاد هم از آنجا که با آقای ثمره هاشمی 
برو و بیایی دارند و ارتباطشان خوب است، از تهران برای مراسم ختم 
به کرمان آمدند. همچنین در مراسم ختمی که در مسجد نور تهران 
برگزار شد هم حاضر شدند و همانجا از من پرسیدند دعوتتان برای 
افطاری جامعه اسالمی مهندسین جدی است یا نه؟ من هم گفتم 
بر  ایشان هم  بیاید خوب است که  و هرکس  ما دعوت کرده ایم  بله؛ 
همین اساس تشریف آوردند؛ بنابراین فکر نمی کنم علتی جز برای 
ضمن  باشد.  داشته  وجود  گفتم،  که  مرسومی  رفت وآمد های  همان 
با  رفت وآمد  برای  میلی  هم  احمدی نژاد  خود  نمی کنم  فکر  اینکه 

اصولگرایان داشته باشد. /ایسنا
 

 ترامپ باز هم گاف داد، این بار نجومی!
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا جمعه شب پیام عجیبی در 
توئیتر منتشر کرد که عده ای آن را به عنوان یک گاف در زمینه علم 
نجوم تفسیر کردند. او در توئیتر نوشت: »با این همه پولی که هزینه 
را  کار  این  ما  کند،  صحبت  ماه  به  رفتن  درباره  نباید  ناسا  می کنیم 
را روی کار های  باید تمرکزشان  انجام داده ایم. آن ها  50 سال پیش 
ماه  )که  مریخ  جمله  از  می دهیم،  انجام  ما  که  دهند  قرار  بزرگتری 
از کاربران  و علوم.« عده ای  از آن است( مسائل دفاعی  هم بخشی 
پای این پست ترامپ او را به باد سخره گرفته و نوشته اند که او ماه را 

بخشی از مریخ می داند. /فارس
 

 می خواستیم فردین مالک اشتر باشد و فائقه آتشین 
قطام!

محمد بیک زاده تهیه کننده »سریال امام علی« از راز مگوی این 
امام  نقش قطام سریال  برای  ما  انتخاب  به یادماندنی گفت:  سریال 
باالتر  شبکه  مدیر  دفتر  از  پیشنهادمان  اما  بود،  آتشین  فائقه  علی 
نرفت و همانجا با آن مخالفت شد. فردین را برای نقش مالک اشتر 
مردم  برای  فردین  و  نمی خواهیم  زنده  قهرمان  ما  چون  نپذیرفتند، 
استفاده  ابن هشام  سیره  از  بازیگران  انتخاب  برای  بود.  قهرمان 
ماهی  دادیم.  ارجمند  داریوش  به  را  دستمزد  گرانترین  کردیم. 
بازیگران به  صدتومان که 5 تومان آن را برای مالیات برمی داشتیم. 
خاطر ارادت به علی و لطفی که به من داشتند سفید امضا می کردند.

 
 شایعه بیماری احمدی نژاد تکذیب شد

کانال  در  احمدی نژاد  محمود  مشاوران  از  جوانفکر  اکبر  علی 
و  شایعات  انتشار  با  که  مزد ها  به  قلم  برخی  نوشت:  خود  تلگرامی 
دروغپردازی و جعل خبر، نام خود را برسر زبان ها می اندازند، مدعی 
تا  هستند  تالش  در  و  شده  ایشان  جراحی  سنگین  عمل  و  بیماری 
سالمت  در  نژاد  احمدی  دکتر  اوال  کنند.  نگران  و  مضطرب  را  مردم 
کامل هستند و هیچ عمل جراحی سنگینی هم بر روی ایشان انجام 
که  نژاد  احمدی  دکتر  العالج  صعب  مشکل  تنها  است.ثانیا  نشده 
همواره موجب سرخوردگی بدخواهان و امید و شادمانی ملت ایران 
آزادیخواهی،  خواهی،  عدالت  زیستی،  ساده  بودن،  مردمی  بوده، 
و  اراده  حاکمیت  جهت  در  ایشان  تالش  و  روشنگری  آرمانگرایی، 

خواست مردم است.
 

 واکنش توئیتری "گنجی" به حضور سید احمد 
خمینی در صف اول نماز عیدفطر

عید  نماز  حواشی  به  واکنش  در  جوان  روزنامه  مسوول  مدیر 
را  توئیتی  نماز،  اول  پسر سیدحسن خمینی در صف  و حضور  فطر 
خوانی  شعر  فطر  عید  نماز  جریان  در  پیش  سال  یک  کرد.  منتشر 
میثم مطیعی و کنایه های او به حسن روحانی حواشی را ایجاد کرد 
و امسال حضور سید احمد خمینی پسر سید حسن خمینی در صف 
در  داشت.  دنبال  به  راست  جناح  سوی  از  را  واکنش هایی  نماز  اول 

این میان توئیت مدیر مسوول روزنامه جوان که یک روزنامه اصولگرا 
شناخته می شود به این حواشی قابل توجه است. بدا... گنجی در 
شکلی گرایی  خمینی،  احمد  سید  هشتگ های  با  توئیترش  صفحه 
مطیعی  اشعار  به  پرداختن  با  پارسال  است؛  نوشته  حاشیه گرایی  و 
در نماز عید فطر، باعث شدیم خطبه رهبری به حاشیه رود، امسال 
با برجسته کردن ایستادن سید احمد خمینی در صف اول. کال ما 

اصحاب حاشیه ایم.
 

 دالیل استعفای بطحایی از دیِد یک نماینده مجلس

اینکه  به  اشاره  با  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
اختالفات درون دولت علت استعفای بطحایی است، گفت: او نباید 
آموزش و پرورش را با دریایی از مشکالت رها می کرد. حجت االسالم 
محمد  استعفای  به  اشاره  با  مهر،  با  گفتگو  در  سلیمی  علیرضا 
استعفای  علت  داشت:  اظهار  پرورش،  و  آموزش  وزارت  از  بطحائی 
شده  مطرح  مجلس  انتخابات  در  شرکت  پرورش  و  آموزش  وزیر 
است در حالی که مقام وزارت یک موقعیت ویژه برای خدمت است 
انتخابات  در  حضور  برای  وزیری  که  است  نداشته  سابقه  تاکنون  و 
مجلس استعفا دهد! وی ادامه داد: مجلس متشکل از 290 نماینده 
است و یک نماینده به تنهایی تصمیم گیرنده نیست در حالی که وزیر 
به تنهایی می تواند تصمیمات مهمی را اتخاذ کند. عضو کمیسیون 
گاهی  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
اوقات پیش آمده که نماینده ای برای وزارت و فعالیت در سمت های 
بوده است که وزیری  اما بی سابقه  نمایندگی استعفا داده،  از  باالتر 

برای نماینده شدن استعفا دهد.
وزارت  بطحائی،  گفت:  بطحائی  اقدام  این  از  انتقاد  با  سلیمی 
چرا  کرد  رها  چالش ها  و  مشکالت  از  دریایی  با  را  پرورش  و  آموزش 
که تا دو سال آینده معلمان بسیار زیادی بازنشسته می شوند و 300 
هزار معلم کم داریم و باید در این شرایط بطحائی شرایط الزم را برای 
وی  دهد.  استعفا  آنکه  نه  می کرد،  فراهم  جدید  نیرو های  استخدام 
بطحائی  زمان  در  فرهنگیان  مطالبات  متأسفانه  اینکه  به  اشاره  با 
بنیادین  تحول  سند  نتوانست  او  افزود:  نشد،  پیگیری  خوبی  به 
مرحله  به  مهم،  بسیار  سند  این  درصد   10 صرفًا  و  کند  اجرایی  را 
و پرورش در شأن نظام  امروز آموزش  اجرا درآمد و متأسفانه شرایط 

جمهوری اسالمی نیست.

 
 نظر آیت ا... جوادی آملی درباره آتش زدن 

سفارت عربستان

آیت ا... العظمی »عبدا... جوادی آملی« گفت: یکی از موضوعات 
مهم در حوزه حج این است که باید موضوع حج را از مسائل سیاسی 
بین دو کشور جدا کنید، چون ما باید هرسال به مکه برویم، بنابراین 
اگر کسی رفت و سفارت عربستان را آتش زد ما آن را تقبیح می کنیم، 

زیرا هر چیزی راهی دارد.
 

 ادعای عضو شورای شهر تهران درباره نجفی

 مرتضی الویری در توییتی تاکید کرد هنگام انتخاب محمدعلی 
نجفی به عنوان شهردار تهران هیچ نکته منفی از زندگی وی از طرف 
فرد یا نهادی به شورای شهر تهران اعالم نشده بود.مرتضی الویری، 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر تهران که پیش 
به کار رسمی شورای شهر پنجم و هنگام بررسی گزینه های  آغاز  از 
مسئولیت  نجفی،  محمدعلی  جمله  از  تهران  شهرداری  پیشنهادی 
ریاست موقت این شورا را برعهده داشت، در توئیتر خود نوشت: »بر 
خالف ادعای یکی از فعاالن سیاسی مبنی بر اینکه قبل از انتخاب 
نجفی به عنوان شهردار، در این زمینه به شورای شهر تذکراتی داده 
شده، به عنوان رئیس موقت شورا در آن مقطع گواهی می دهم آن 
زمان هیچ نکته منفی از زندگی شخصی نجفی نه از طرف این فرد و 
منبع تابناک نه از طرف نهاد های مسئول به شورا اعالم نشد.«  

میز خبر
 نظر آیت ا... جوادی آملی درباره آتش زدن سفارت عربستان/می خواستیم فردین مالک اشتر باشد و فائقه آتشین قطام!
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