
شهردار مشهد در مراسم تکریم و معارفه معاون شهردار و 
رئیس سازمان اقتصادی و مشارکتهای شهرداری مطرح کرد:

مبادله اقتصادی
 به نفع مردم

شهردار مشهد با اشاره به اینکه بر افزایش مبادله چه درون 
سازمانی و چه برون سازمانی تاکید داریم، گفت: اساس موفقیت 

مدیریت شهری در حوزه اقتصادی مبنا قراردادن مبادله است.

دبیر شورای هماهنگی مباررزه با مواد مخدر مطرح کرد:

ایجاد اشتغال مکمل 
چرخه ترک اعتیاد

دستگیری حدود ۱۳۰ نفر از 
فعاالن فضای مجازی در حوزه 

مفاسد اقتصادی

برای 4سال دیگر؛

رئیس هیات ورزش  روستایی و 
بازی های بومی استان ابقا شد

بازدید شهردار مشهد از بولوارهای 
شهید طرحچی و کشاورز:

شهردار مشهد
 به حاشیه رفت

گزارش ویژه 6

گفت و گوی ویژه 4

3

3

7

در این شماره می خوانیم

ستاره قربانی 
یا بدشانس؟!

مجری  خانم  حجاب  کشف  ماجرای  از 
چادری با بطری مشروب در دست، تا پوشش 
کانادا، کشف  در  رامبد جوان  خاص همسر 
شناخته  چهره های  پوشش  تغییر  و  حجاب 
شده دیگر چیز عجیبی نیست. اینکه قانون 
داخلی خودمان درباره پوشش توسط اتباع 
شود  رعایت  باید  دیگر  کشورهای  در  ایرانی 
قوانین  براساس  می تواند  هرکس  اینکه  یا 
کند،  رفتار  کرده  سفر  آنجا  به  که  کشوری 
سوالی است که باید از مسئوالن و منتقدان 
اینچنینی درحال  اتفاقات  اما ظاهرا  پرسید 

حال  شامل  تنها  این  البته  است.  تکرار 
مردان  بلکه  نمی شود  زن  ستاره های 
با  تصاویری  نیز  زیادی  شده  شناخته 

آن  از  نازل تر  پوششی  حتی  و  شلوارک 
موجود  نیز  مجازی  فضای  در  که  دارند 

از  مردساالر  جامعه  طبیعتا  که  است 
موارد  تنها  و  می کند  پوشی  چشم   آن 

کمیته  برخورد  مانند  نادری 
انضباطی با بازیکنان فوتبالی 

خارجی  اردوهای  در  که 
بانوی  هواداران  با 

یادگاری  عکس  خود 
رسانه ای  اند،  گرفته 

شده است.
قرعه  اما  این بار 

بازیگر  اسکندری  ستاره  نام  به  حاشیه ها 
تا  است  افتاده  تلویزیون  و  سینما  خراسانی 
فیلمش با پوشش متضاد با قوانین داخلی، 
او  شود.  دست  به  دست  مجازی  فضای  در 
هموطنان  از  یکی  دوربین  توسط  ترکیه  در 
دردسر  به  حسابی  و  شده  شکار  خودش 

افتاده است.

پوشش یکی چهره شناخته شده دیگر در خارج از کشور جنجال آفرید؛

مهمترین پرونده های تعزیرات در سال 97

 از پرونده ارزی 9 میلیارد ریالی
 تا ویزیت 60 میلیونی

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه  6  بخوانید

دیگر هفته   ۲ تا  شهربازی  تکلیف  تعیین 

در صفحه 2 بخوانید

استاندار خبرداد

سفر قریب الوقوع
دوشنبه 3  تیر  1398 /0 20  شوال 1440 / سال سوم   روحانی به مشهد

شماره 483 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 
عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

در صفحه 5 بخوانید
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استاندار خبرداد
سفر قریب الوقوع روحانی به مشهد

استاندار خراسان رضوی گفت: سفر رئیس جمهوری به مشهد بسیار 
آینده  در  تا  شد  انجام  سفر  این  در  نیز  موافقت هایی  و  بود  امیدبخش 
نزدیک شاهد حضور مجدد رئیس جمهوری در استان باشیم.به گزارش 
ایسنا،علیرضا رزم حسینی در جلسه شورای اداری استان در استانداری 
با اشاره به شخصیت شهید چمران اظهار کرد: امروز دشمن درجه یک 
انقالب اسالمی اقتصاد کشور را نشانه گرفته و مقام معظم رهبری در 
اصلی  مساله  اقتصاد  که  کردند  اعالم  صراحتا  امام)ره(  ارتحال  مراسم 
ماست و امروز دشمن به خوبی تشخیص داده و دست بر روی نقطه ضعف 
ما گذاشته است، به همین دلیل برای مقابله با دشمن نیازمند تاب آوری 
راه  این  از  این  تا  برابر فشارهای دشمن هستیم  در  و تحمل  اقتصادی 
تمام  نیمه  پروژه های  کرد:  خاطرنشان  کنیم.رزم حسینی  عبور  سخت 
زیادی در استان وجود دارد که از همه شرایط الزم برای واگذاری برخوردار 
هستند و همه ارکان حکومتی در این استان پشتیبان واگذاری پروژه ها 
هستند، در صورت نگرانی مدیران دستگاه های اجرایی در این زمینه، 
مشکلی  هیچ  که  می دهیم  تضمین  نظارتی  دستگاه های  همراه  به  ما 
ایجاد نشود.وی اضافه کرد: سرمایه گذار براساس مقررات جاری کشور، 
و دستگاه های  اعطا می کند  برای سرمایه گذاری  استان مجوزهایی  به 
متولی مسئول صدور این مجوزها هستند و در مسیر دریافت مجوزها، 
و  گیرد  صورت  تخلفی  چنانچه  و  دارند  حضور  نظارتی،  دستگاه های 
سرمایه گذار از مسیر صحیح خود خارج شود، دستگاه های نظارتی در بدو 
صدور مجوز می توانند  از آن جلوگیری کنند. اگر در مسیر فعالیت درست 
و قانونی سرمایه گذار اخالل ایجاد کنیم، هم به اقتصاد کشور و هم به 
اعتماد عمومی برای سرمایه گذاری لطمه خواهیم زد.استاندار خراسان 
رضوی مطرح کرد: طی یک ماه اخیر 2۶۷ پروژه در طرح ثامن مشهد 
مبنی بر احیای بافت فرسوده که ۵۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و 
۶ هزار نفر اشتغال زایی دارد، آغاز شده است. این فرصت در حال از دست 
رفتن است و امیدوارم در مدت کوتاهی این مشکل حل شود.رزم حسینی 
برای  مناسبی  تسهیالت  کشور،  بودجه  قانون   ۱۶ بند  کرد:  تصریح 
اشتغال زایی به استان ها اختصاص داده که امیدواریم فرمانداران وقت 

گذاشته و سریعا نسبت به جذب حداکثری این تسهیالت تالش کنند.
وی ادامه داد: سفر اخیر ریاست جمهوری به مشهد برای زیارت بسیار 
مورد توجه همه مردم و حتی کشورهای منطقه قرار گرفت، اعالم آمادگی 
رئیس جمهور و حجت االسالم مروی تولیت آستان قدس رضوی برای 
همراهی در مسیر خدمت رسانی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی و 

اجرای برنامه های توسعه ای فرصتی خوب و امیدبخش است.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: سفر رئیس جمهوری به خراسان 
رضوی بسیار امیدبخش بود و موافقت هایی نیز در این سفر انجام شد تا 

در آینده نزدیک شاهد حضور مجدد رئیس جمهوری در استان باشیم.
رزم حسینی خاطرنشان کرد: همچنین در سفر اخیر رئیس مجلس 
شورای اسالمی، توافقاتی صورت گرفت و پس از گذشت دو هفته از سفر 
ایشان به تهران رفته و برنامه های خود را برای ایشان بیان کردیم و این 
عمل سبب تعجب و خوشحالی آنان شد و قول مساعدت و همکاری را 

به ما دادند.

انتخابات

شدن  سرنگون  از  پس  روز  یک  جمعه،  عصر 
انقالب  پاسداران  سپاه  توسط  آمریکایی  پهپاد  یک 
به  حمله  که  شد  مدعی  ترامپ،  دونالد  اسالمی، 
سه سایت ایران را در لحظات آخر لغو کرده است تا 
جلوی مرگ ۱۵۰ ایرانی را بگیرد. ترامپ پس از انتقاد 
از توافق هسته ای، در توئیتی نوشت: »آن ها )ایران( 
روز دوشنبه )پنج شنبه( یک پهپاد بدون سرنشین را 
سرنگون کردند که بر فراز آب های بین المللی در حال 
پرواز بود. ما دیشب برای پاسخ دادن به سه سایت 
متفاوت آماده بودیم که من پرسیدم چه تعداد کشته 
خواهند شد. یک ژنرال پاسخ داد: قربان ۱۵۰ نفر. 
۱۰ دقیقه قبل از حمله، آن را متوقف کردم. )چون( با 
ساقط کردن یک پهپاد بدون سرنشین متناسب نبود. 
من عجله ای ندارم، ارتشمان بازسازی شده و آماده 
است.  جهان  در  )ارتش(  بهترین  فاصله،  با  و  است 
)تحریم های(  دیشب،  و  هستند  گزنده  تحریم ها، 

بیشتری اضافه شد.«
ترامپ از همان ساعات اولیه اطالع از سرنگونی 
پهپاد نشان داد که تمایلی به تشدید تنش ندارد. هر 
دانست.  ایران  بزرگ«  »اشتباه  را  واقعه  این  او  چند 
یک  اشتباه  احتماال  پهپاد،  کردن  ساقط  گفت  اما 
که  نکته  این  بر  ترامپ  مکرر  تاکید  است.  بوده  فرد 
پهپاد سرنگون شده گلوبال هاک »بدون سرنشین« 
می کرد،  فرق  وضع  داشت  سرنشین  اگر  و  بوده 
آمریکا  رئیس جمهور  جدی  تمایل  بر  دیگری  نشانه 
به تنش زدایی با ایران بود. با این حال، ترامپ هم از 
جانب برخی مقامات دولتش و هم از طرف برخی 
تحت  ایران  به  حمله  برای  محافظه کار  رسانه های 
جمهوریخواه  سناتورهای  برخی  گرفت.  قرار  فشار 
از او درخواست کردند که به ایران »حمله انتقامی« 
مشاور  بولتون،  جان  این،  بر  عالوه  کند.  محدود  و 
امنیت ملی، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه، و جینا 
به  حمله  خواستار  سیا،  سازمان  رئیس  هاسپل، 
ایران بودند. با این حال، ترامپ نهایتا مدعی شد که 
در دقایق آخر حمله به ایران را متوقف کرده است. 
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا واقعا 
حمله ای در کار بود؟ و اگر چنین گزینه ای روی میز 

بود، چرا ناگهان لغو شد؟

نوع واکنش ترامپ به سرنگونی پهپاد و همچنین 
ماهیت سیاست کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه 
ایران نشان می دهد که احتماال از اساس حمله ای در 
کار نبود و ترامپ بنا به دالیلی که در ادامه می آید، 
تصمیم گرفته است ادعای توقف حمله را مطرح کند. 
البته در جلسه ای که ترامپ با اعضای بلندپایه دولت 
درباره سرنگونی پهپاد داشته، احتماال گزینه حمله 
محدود به ایران از سوی بولتون یا پومپئو مطرح شده 
است، اما در اینکه ترامپ ابتدا با این گزینه موافقت و 
سپس آن را لغو کرده، تردیدهای وجود دارد. به نظر 
می رسد بنا به دالیل زیر، ادعای وجود طرحی برای 

حمله به ایران صحیح نیست:
۱- دولت ترامپ یک بازی طوالنی را با ایران آغاز 
نتایج  زمان،  مرور  به  بازی  این  است  معتقد  و  کرده 
عنصر  مهمترین  می کند.  محقق  را  آمریکا  دلخواه 
این بازی، »زمان« است. در یک سال گذشته، کاخ 
سفید به طور پیوسته بر تحریم ها علیه ایران افزوده 
است. مهمترین اقدام آمریکا در این زمینه، تحریم 
کل صادرات نفت ایران در ماه مه بود. مقامات آمریکا 
این  ایران،  نفت  صادرات  قطع  با  که  گفته اند  بارها 
کشور دیر یا زود دچار بحران اقتصادی بزرگی خواهد 
شد. بحرانی که دولت آمریکا امیدوار است ایران را به 
یا اینکه  پذیرش درخواست های آمریکا مجبور کند 
شود.  ایران  در  سیاسی  بنیادین  تغییرات  موجب 
مقامات دولت ترامپ بر این باور هستند که کشورشان 
علیه  تاریخ«  تحریم های  »قوی ترین  اعمال  از  پس 
چیدن  انتظار  در  اکنون  ایران،  اسالمی  جمهوری 
میوه این تحریم هاست و لذا اندکی صبر الزم است. 
بنابراین، نباید معادله فعلی در اثر یک رخداد جزئی، 
مانند سرنگونی یک پهپاد به هم بخورد. حمله محدود 
آمریکا به ایران و پاسخ متعاقب ایران به آن، می تواند 

این معادله را به هم بزند.
رسانه ای  و  سیاسی  محافل  برخی   -2
جمهوریخواه در آمریکا به ترامپ فشار می آورند که 
به ایران حمله انتقامی کند. اما آمریکا از نوع واکنش 
ایران به حمله محدود مطمئن نیست. اگر ترامپ به 
ایران حمله می کرد، به احتمال زیاد ایران به آمریکا 
پاسخ می داد. از آنجا که ایران و آمریکا مرز مشترک 
ایران به حمله آمریکا ممکن  ندارند، بنابراین پاسخ 
بود شامل کشورهایی مانند عربستان و امارات شود. 
طبق برخی گزارش های ایرانی، پهپاد گلوبال هاک 

از پایگاه الظفره امارات پرواز کرده بود. حال اگر ایران 
امارات  و  عربستان  نفتی  تاسیسات  بگیرد،  تصمیم 
را موشک باران کند، آیا آمریکا می تواند تحریم نفتی 
ایران را ادامه دهد؟ اگر ایران و آمریکا در خلیج فارس 
درگیر کنش و واکنش های نظامی سلسله وار شوند، 
آیا تضمینی وجود دارد که قیمت نفت از سقف صد 
دالر فراتر نرود؟ آیا آمریکا به لحاظ لجستیکی برای 
اینها  است؟  آماده  ایران  با  عیار  تمام  درگیری  یک 
سواالتی هستند که احتماال کاخ سفید قبل از اتخاذ 

تصمیم حمله به ایران به آنها فکر می کند.
برای  ایران،  به  حمله  لغو  ادعای  وانگهی،   -3
ترامپ فوایدی دارد. به این اظهارات آدام کینزینگر، 
نماینده جمهوریخواه کنگره، دقت کنید: »با تصمیم 
مخالفت  ایران(  به  حمله  لغو  )برای  رئیس جمهور 
می کردند  ادعا  که  کسانی  حال،  این  با  کردم. 
رئیس جمهور ترامپ جنگ طلب است، جنگ جهانی 
نیست  اعتماد  قابل  او  و  کرد  خواهد  شروع  را  سوم 
این حرف ها،  و  بولتون )جنگ طلب است(  و جان 
باید جشن بگیرند که او )ترامپ( آن چیزی نبود که 
جمهوریخواهانی  جمله  از  کینزینگر  می گفتند.« 
است که ترامپ را برای پاسخ نظامی دادن به ایران 

تحت فشار قرار می دهد.
آن،  به  نزدیک  رسانه ای  محافل  و  ترامپ  دولت 
ایران هستند. در یک سال  از  در حال هیوالسازی 
گذشته، ترامپ و خصوصا جان بولتون، مدام متهم 
می شدند که در حال زمینه سازی برای جنگ با ایران 

هستند. تحلیلگران و رسانه های زیادی درباره جنگ 
اکنون،  اما  بودند.  داده  هشدار  سفید  کاخ  طلبی 
به افکار عمومی غربی  نزدیکان ترامپ این نکته را 
تهاجم  علیرغم  ترامپ،  دولت  که  می کنند  منتقل 
است.  متعهد  صلح طلبی  و  تنش زدایی  به  ایران، 
این در حالی است که به گفته محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه ایران، واشنگتن از یک سال پیش، علیه 
تهران جنگ اقتصادی به راه انداخته است. سوال 
اینجاست که اگر ترامپ به فکر حمله به ایران نبود، 
این  پاسخ  کرد؟  مطرح  را  حمله  ادعای  چرا  پس 
و  آمریکا  داخلی  سیاسی  شرایط  در  باید  را  سوال 
مناسبات این کشور با متحدان خود جستجو کرد. 
پیام  ارسال  حمله،  لغو  از  ترامپ  هدف  نخستین 
به  ترامپ  آمریکاست.  در  خود  اجتماعی  پایگاه  به 
تازگی ستاد انتخاباتی خود را فعال کرده و مدام در 
حال اظهارنظر انتخاباتی است. او با لغو حمله اوال 
رئیس جمهور  که  داد  را  پیام  این  خود  هواداران  به 
گزینه  از  است  حاضر  و  قدرتمند  همچنان  آنها 
نظامی استفاده کند و در عین حال به این هواداران 
سیگنال داد که آمریکا تا جای ممکن از جنگ پرهیز 
می کند و دنبال جنگ نیست. افزون بر این، ترامپ 
به متحدان آمریکا، خصوصا در اروپا، نشان داد که 
آمریکا دنبال جنگ نیست. این برای دولت ترامپ، 
بود.  بزرگی  معضل  گذشته،  ماه  چند  در  ویژه  به 
اروپایی ها هنوز هم به سیاست کاخ سفید در برابر 
ایران اعتماد چندانی ندارند و فکر می کنند ترامپ در 

حال فراهم کردن مقدمات حمله به ایران است. پیام 
بعدی حمله ادعایی، به مقامات ایران بود. در واقع 
ترامپ، می خواست با مطرح کردن مسئله حمله، به 
ایران هشدار دهد که ممکن است نوبت بعدی نتواند 
سفید  کاخ  که  است  واضح  بگیرد.  را  حمله  جلوی 
خواهان حفظ وضعیت فعلی )نه جنگ نه مذاکره( 
تا پس از انتخابات ریاست جمهوری است. اما هیچ 
تضمینی وجود ندارد که ایران، »جنگ اقتصادی« 
انتخابات آمریکا هزینه مند نکند.  تا زمان  آمریکا را 
ترامپ هر روز به انتخابات ریاست جمهوری 2۰2۰ 
در  آمریکا  جنگ های  از  بارها  او  می شود.  نزدیکتر 
آغاز  با  نمی خواهد  و  بود  کرده  انتقاد  خاورمیانه 
انتخاباتی  کارزار  وارد  منطقه  در  دیگر  جنگ  یک 
ایران  برابر  در  آمریکا  بازدارندگی  امر،  همین  شود. 
با  می خواهد  او  نتیجه،  در  است.  کرده  تضعیف  را 
پیش کشیدن بحث حمله، بازدارندگی کشورش را 
معتبر کند. مقامات دولت ترامپ، در راستای تقویت 
همین بازدارندگی، تالش می کنند موضع خود را در 
برابر ایران نزد افکار عمومی جهان، اخالقی جلوه 
ترامپ گفته است  به همین دلیل،  دهند. احتماال 
به  ایرانی در حمله کشته شوند.  نمی خواهد ۱۵۰ 
ادعا  آمریکایی  تحلیلگران  برخی  امر،  این  موازات 
می کنند پاسخ ندادن به ایران، به سایر کشورها مانند 
کره شمالی و ونزوئال سیگنال ضعف می فرستد و از 
این طریق تالش می کنند ترامپ و افکار عمومی را 

برای هرگونه تقابل در آینده آماده کنند.

ادعای انصراف ترامپ از حمله نظامی نشان از سیاست پیچیده آمریکا در قبال ایران دارد

استراتژی واشنگتن در برابر تهران چیست؟

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

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

برابر رای شماره ۱398۶۰3۰۶۰۰۶۰۰۰۶۷۵- ۱398/3/9 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عباس موذن زاده فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 2۷۷ صادره از تربت 
حیدریه درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۵۱/۱3 مترمربع )پنجاه و یک متر و سیزده صدم مترمربع( قسمتی از پالک 3۷4 متصل به 2۰۵ فرعی واقع در 
اراضی حسنی سفلی پالک 233 اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: ۱398/4/3، نوبت 

دوم : ۱398/4/۱9
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه- محمد کاظم باقرزاده

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی 
برابر رای شماره ۱398۶۰3۰۶۰۰۶۰۰۰۵38- ۱398/2/3۰ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای صفر علی صالحی منظری فرزند محمد صادق بشماره شناسنامه 3۱ 
صادره از رشتخوار در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۶۰/32 متر مربع )شصت متر و سی و دو صدم مترمربع( قسمتی از پالک ۱۰28 متصل به ۱۰2۷ 
فرعی واقع در اراضی منظر پالک ۱32 اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری از ورثه محمد حسین محمودی دوغشکی و خانم مریم رنگیان 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول: ۱398/3/۱8، نوبت دوم : ۱398/4/3
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه- سید محمد حسینی

**********************************************************
511/3 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 ۱398۶۰3۰۶2۷۱۰۰۰4۶۷ مورخ ۱398/2/8 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 3۶۵ صادره از 
مشهد در یک باب خانه به مساحت ۶۰/9۰ مترمربع قسمتی از پالک  2 اصلی بخش 9 مشهد واقع در بلوار موسوی قوچانی ۱3 شهید روضه خوان ۱ داخل کوچه 
بن بست درب دوم پالک ۱۱ خریداری از ابوطالب قائم مقامی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 
ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. ۱۶۱3 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/3/۱9، نوبت دوم: 98/4/3 
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

**********************************************************
اصالحیه - مفقودی

برگ سبز خودرو سواری پارس خودرو  مدل ۱39۶ به شماره پالک 2۶۶ ص 42 ایران ۵2  به نام احمدعلی سحرخیز صحیح  می باشد.
512/4 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره ۱398۶۰3۰۶۰۰۶۰۰۰849- ۱398/3/2۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه بنی اسدی آبرودی فرزند محمدرضا بشماره 
شناسنامه ۱4 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱23/98 مترمربع )یکصد و بیست و سه متر و نود و هشت صدم مترمربع( 
قسمتی از پالک  ۱4/۱924 و ۱۵ فرعی واقع دراراضی منصوریه  پالک 242 اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه از محل مالکیت مشاعی 
متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: ۱398/4/3، نوبت دوم: ۱398/4/۱9
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه- محمد کاظم باقرزاده

************************************************************
512/5 مفقودی

کارت هوشمند راننده به شماره 2۵32۷۶9 مربوط به آقای حسین محیط ثانی به کد ملی ۶۵۰9۵8۰3۱4 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
تربت حیدریه

تاسیس، تغییرات شرکت
مجمع  صورتجلسه  استناد  به  ملی ۱4۰۰۵22۷82۶  شناسه  و  ثبت 3۷۱2  شماره  به  تعاونی  شرکت  بیهق  جوانه  دشت  زرین  شرکت  تغییرات  آگهی 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰9/۱۰/۱39۷ و به استناد نامه شماره 8۵۰2 مورخ ۱2/۱۰/۱39۷ مدیریت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی سبزوار 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد عابدی ۰۷8۰۱4۷8۷۱ داودعابدی ۰۷92۶3۵۱۷۵ حسن عابدی ۰۷8۰39۶28۶ به سمت اعضای اصلی و رقیه عابدی 
عباس ۰۷8۰2۱۵9۰۷ قاسم عابدی ۰۷92۶32۷۵3 به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. اصغر عابدی قاسم 
۰۷9۵2۶۱۱۵2 کاظم عابدی ۰۷94۵4۵4۱۶ بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند صورتهای مالی 9۵ الی 9۶ به 

تصویب رسید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )3۷۶۶۵۷(
تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت زرین دشت جوانه بیهق شرکت تعاونی به شماره ثبت 3۷۱2 و شناسه ملی ۱4۰۰۵22۷82۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ ۰9/۱۰/۱39۷ و به استناد نامه شماره 8۵۰2 مورخ ۱2/۱۰/۱39۷ مدیریت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سبزوار تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : آقای محمد عابدی شماره ملی ۰۷8۰۱4۷8۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای داود عابدی شماره ملی ۰۷92۶3۵۱۷۵ به سمت 
نایب رئیس هیأت مدیره آقای حسن عابدی شماره ملی ۰۷8۰39۶28۶ به سمت منشی هیات مدیره انتخاب شدند برای مدت 3 سال انتخاب شدند کلیه 
قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانک از قبیل چک , سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای محمد عابدی )مدیر عامل( و آقای داود عابدی )نایب 
رئیس هیأت مدیره( ودرغیاب ایشان با امضای و آقای حسن عابدی )منشی هیئت مدیره ( ومهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق و اسناد عادی و نامه ها با 
امضای آقای محمد عابدی )مدیر عامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سبزوار )3۷۶۶۵۶(
تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی کاالی آرمان ترابر خواف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۷ و شناسه ملی ۱4۰۰3۶84۵23 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/۱39۷ ونامه شماره ۶۵4۵۰/3۱ مورخ 2۱/۰۵/۱39۷ اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده 
ای استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - خانم مهین ارباب 3۶۷282۷3۰4 جایگزین خانم زهرا علمدار در هیات مدیره برای مدت باقی مانده 
تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۱/۱39۷ به عضویت هیات مدیره انتخاب گردیدند -2 آقای عباس محمدی به شماره ملی ۵۷492۱9۰۷۰ به عنوان بازرس 
اصلی و آقای محمودنظری به شماره ملی ۵2499۶۵3۶9 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف )3۷۶۶۵۵(
تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی ثبت انتقالی موسسه حقوقی عدل مشهور موسسه غیر تجاری به شناسه ملی ۱4۰۰4232۵۵2 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ ۰۶/۱۰/۱39۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل قانونی مؤسسه به استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، /خاتم االنبیا 
، بلوار آزادی ، بلوار شاهدشمالی )خادم الشریعه( ، پالک ۰ ، مجتمع سامان ، طبقه هفتم ، واحد ۷۰۷ به شماره کدپستی 9۱98۱۱۶9۵۱ انتقال یافت و 

مراتب ذیل شماره ثبت ۶348 ثبت گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )3۷۶۶۵4(
تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت پیشخوان شمس بینالود شرکت تعاونی به شماره ثبت 4۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰38۰۶3۷9۶۷ به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ ۰۱/۰8/۱39۷ و نامه شماره 24994۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱39۷ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای 
سید احسان موسویان جندقی ۰9424۶۷8۶8 به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حسین کهندل ۰938۰۷۵۰۷۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره 
آقای محسن صدیق یساقی ۰92۱44۷۷9۵ به سمت منشی هیات مدیره و آقای محمد احسنی مقدم فریمانی شماره ملی ۰8493988۰۰ به عنوان 
)مدیر عامل( برای مدت سه سال انتخاب شد کلیه اسناد رسمی و تعهد آور شرکت و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی پس 
از تصویب هیات مدیره با امضای ثابت آقای محمد احسنی مقدم فریمانی شماره ملی ۰8493988۰۰ )مدیر عامل( همراه با امضای آقای سید احسان 
موسویان جندقی شماره ملی ۰9424۶۷8۶8 رییس هیات مدیره ودر غیاب وی آقای حسین کهندل شماره ملی ۰938۰۷۵۰۷۱ )نایب رییس هیات 
مدیره( همراه با مهر شرکت تعاونی و کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای محمد احسنی مقدم فریمانی مدیر عامل یا امضای آقای سید احسان موسویان 
جندقی ریس هیات مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی صورت پذیرد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مشهد )3۷3۵۷2(
تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی ستاره فروغ سربداران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 33۵9 و شناسه ملی ۱4۰۰3۶3۶۵4۱ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 2۰/۰۶/۱39۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر آرادفر به شماره ملی ۰۷8۰32۵94۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - 
آقای حمید آرادفر به شماره ملی ۰۷8۰۵۱4۰۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای حسین کالته الالئی به شماره ملی ۰۷9۵2۰4۷9۵ به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )3۷3۵۷۱(
تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان حریم حرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 423۱۰ و شناسه ملی ۱۰38۰۵8۱2۶۷ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۱39۷ وبنا به تفویض اختیار ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰9/۱39۷ در خصوص افزایش سرمایه شرکت وبا عنایت 
به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش 
مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 498۰۰۰۰۰۰۰ ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 
۵ اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد : ماده ۵ اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیارد ریال منقسم به ده هزار سهم پانصدهزار ریالی با نام می 

باشد که تمامًا پرداخت گردیده است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )3۷3۱۰8(
تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت قصر سازان شرق زیست شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2۷949 و شناسه ملی ۱۰38۰4333۵2 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱39۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱کامران شاه نعمت الهی کدملی :۰94۱88۶۵3۰ – محمد 
صادقی کدملی : ۰8892۶۷8۶3 - محمدجواد هاشمی کدملی : ۰939۷3۷2۵۶به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند -2 سعید 
حسن زاده کدملی : ۰934۵3۶29۵ و بهرام خواجه تاش کدملی : ۰94۵۱۷۵884 بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )3۷3۱۰9(
تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت پدیده نوین طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2۵9 و شناسه ملی ۱۰8۶۱۶434۱4 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ ۱۵/۰۵/۱39۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای جعفر بهرامیان فر کدملی ۶439929828 به سمت رئیس هیئت مدیره 2-آقای رضا اوکتائی 
کدملی ۰۰۶23۷۷۱۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3-خانم مرجان شفائیان فر کدملی ۰94۰989۷۰۰ به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال 
انتخاب گردیدند. -کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت دارای اعتبار میباشد اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )3۷3۱۱۰(
تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت شبکه ارتباطات پویا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 224۷4 و شناسه ملی ۱۰38۰3۷9۵3۵ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/۱39۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید: فعالیت تجاری و صادرات و واردات انواع کاالهای صنعتی و تجاری و اخذ نمایندگی و فروش کاالهای تجاری پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس استان خراسان رضوی شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ، شهر مشهد ، محله آبکوه ، خیابان عطار غربی 3 ) ابکوه 2۵ ( خیابان عطار غربی پالک 4۰۶ طبقه همکف کد پستی 9۱84۶۱۵84۵ 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 )3۷3۱۱۱(
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رضوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
صنوف  این  از  که  پرونده ای  بزرگترین  گفت: 
اطراف حرم منجر به رای شد، 9 میلیارد ریال بود 

که رای آن نیز اجرا شد.
حمیدرضا کریم روز گذشته در نشست خبری 
قوه  هفته  مناسبت  به  رسانه  اصحاب  با  خود 
استان،  حکومتی  تعزیرات  کل  اداره  در  قضاییه 
اظهار کرد: سازمان تعزیرات به عنوان یک مرجع 
اختصاصی در سه حوزه صالحیتی، قاچاق کاال 
و  اقتصادی  تخلفات  و  درمان  و  بهداشت  ارز،  و 

صنفی ایفای نقش می کند.
حکومتی  تعزیرات  اینکه سازمان  بیان  با  وی 
آخرین حلقه از زنجیره مبارزه با تخلف اقتصادی 
است، ادامه داد: بر همین مبنا نظارت بر فرآیند 
و  اساسی  کاالهای  و  عمومی  مایحتاج  عرضه 
جرایم  و  تخلفات  با  مقابله  و  اقدام  چگونگی 

مربوطه را سر لوحه کار خود قرار داده ایم. 
رضوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
ما  اقدامات  که  است  حالی  در  امر  این  افزود: 
چراکه  است؛  فراسازمانی  نوعی  به  واقع  در 
با  بلکه  نبوده  تعزیرات  با  بازرسی  و  نظارت  این 
خاطرنشان  است.کریم  متولی  دستگاه های 
اجرای  و  حکم  صدور  محکمه  واقع  در  ما  کرد: 
به  قابل  فعلی  شرایط  در  ولی  هستیم  مجازات 
مرزبندی نبوده و  در دفاع از حقوق شهروندی از 
هیچ اموری دریغ نخواهیم کرد.وی تصریح کرد: 
در سال 9۷ حدود 4۰ هزار و ۶۷2 فقره پرونده 
وارده و 43 هزار و 2۶۱ مورد نیز پرونده مختومه 
داشته ایم که درصد عملکرد ما ۱۰۶ درصد بوده 
است، همچنین در بخش اجرای احکام نیز 34 
هزار و 9۵8 فقره وارده و 3۷ هزار و ۱۷۵ فقره هم 

مختومه داشته ایم.
رضوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
نیز   98 سال  ابتدایی  ماهه  سه  در  کرد:  تاکید 
۱۰ هزار و 9۷2 پرونده وارده و ۱۰ هزار و 283 
فقره هم پرونده مختومه داشته ایم که در بخش 
اجرای احکام در سال جاری شاهد عملکرد ۱۱۰ 

درصدی بوده ایم.
پرونده های  مهم ترین  کرد:  اضافه  کریم 
هتل ها،  همراه،  تلفن  شامل  مدت  این  در  ما 

که  بوده  ارزی  و  آژانس ها  مسافرخانه ها، 
کالن ترین  و  مهم ترین  ارزی  پرونده های 
داده  اختصاص  خود  به  را  کشوری  پرونده های 

است.
یک  فقط  گذشته  سال  در  کرد:  بیان  وی 
حدود   ارزی  بخش  در  ما  پرونده های  از  مورد 
4۷۱ میلیارد تومان بوده که این پرونده یکی از 
موارد مهم کشوری است که به آن به نحو احسن 

رسیدگی شده است.
رضوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
ارزی  پرونده های   9۷ سال  در  کرد:  اضافه 
بسیاری داشته ایم، یکی از این پرونده ها مربوط 
به خرید و فروش مغازه های اطراف حرم بوده که 
زوار خارجی با ارز خرید خود را انجام می دادند و 
طبق قانون خرید و فروش ارز به نوعی جرم تلقی 
اطراف  صنوف  از  بسیاری  متاسفانه  و  می شود 
حرم هم نسبت به این موضوع اطالعی نداشتند 
و به خرید و فروش اجناس در قبال ارز دریافتی 
از زائرین اقدام می کردند که در نهایت با ماموران 
بازرسی ما روبه رو می شدند، بزرگترین پرونده ای 
میلیارد   9 شد،  رای  به  منجر  صنوف  این  از  که 

ریال بود که رای آن نیز اجرا شد.
در  ارزی  دالالن  حضور  خصوص  در  کریم 
خرید  و  تجمع  این  گفت:  ارگ،  خیابان  اطراف 

و فروش ارز نیز کامال تخلف بوده و اثبات آن در 
بود،  مشکلی  کار  مجازات  اجرای  صدور  جهت 
به طوری  با دادستان هماهنگی صورت گرفته، 
که در حال حاضر در اطراف بانک ملی دوربین 
نصب شده و این دوربین ها ثابت می کند که هر 
کس در این مکان به خرید و فروش ارز بپردازد، 

دچار تخلف شده است.
وی عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون هم 
 3۵۵ و  میلیون   ۷8 ارزش  به  ارزی  پرونده های 
وارد شده است.  اداره کل  این  به  ارز  انواع  هزار 
بانک  به  از آن جا  و  بانک ملی  ارزها تحویل  این 
نفع  به  نهایت  در  و  داده می شود  انتقال  مرکزی 

دولت ضبط خواهد شد.
رضوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
و  حقوق  از  صیانت  موضوع  اینکه  بر  تاکید  با 
سالمت مردم بسیار برای ما حائز اهمیت است، 
خاطرنشان کرد: ما کمتر شاهد شکایات از سوی 
شهروندان خارجی هستیم؛ اما شکایات از سوی 
زائران داخلی بر خالف خارجی به مراتب بیشتر 

است.
وی ادامه داد: طی بازدیدهای صورت گرفته 
از مراکز درمانی و بهداشتی در هفته های اخیر 
جای  به  که  کردیم  مشاهده  تخلفی  پرونده 
دریافت ۱۵۰ هزار ریال ویزیت از افراد خارجی، 

۶۰ میلیون ریال به عنوان ویزیت گرفته شده که 
این مرکز متخلف مهر و موم و پرونده تخلف نیز 

تشکیل شد.
رضوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
افزود: ما برای رفاه حال زائرین کانکسی را تهیه 
و آن را در اطراف حرم قرار دادیم تا زائرین بتوانند 
شهرداری  اما  کنند  پیگیری  را  خود  مسائل  به 

اجازه استقرار این کانکس را نمی دهد.
گرفته  صورت  نظارت های  خصوص  در  کریم 
در بخش فرودگاه ، راه آهن و ترمینال، بیان کرد: 
برای  کرایه  قرارداد  عقد  موضوع  بخش  این  در 
دریافت غرفه از مبالغ زیادی برخوردار است، اما 
با این وجود ما در بخش نظارت بر این امکان به 

صورت جد ورود پیدا کردیم.
وی در خصوص تخلف در آرایشگاه های زنانه 
به  مربوط  وارده  پرونده های  تعداد  گفت:  نیز، 
تعداد  و  فقره   3۰4 گذشته  سال  در  بخش  این 
پرونده های مختومه نیز 33۵ فقره بود. همچنین 
میزان محکومیت این پرونده ها نیز 4۵۵ میلیون 

و 3۰۰ هزار ریال تعیین شد.
رضوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
"سینا  شرکت   تاکنون  همچنین  کرد:  تاکید 
قاچاق،  نظیر  متعددی  تخلفات  نیز  بهداشت" 
گرانفروشی و... مرتکب شده و تا به االن حدود 
کل  اداره  در  شرکت  این  برای  پرونده  فقره   32

تعزیرات تشکیل شده است.
کریم در خصوص رسیدگی به پرونده احتکار 
تاکید کرد:  نیز،  9 هزار یخچال فریزر در مشهد 
رسیدگی  دادرسی  فرآیند  در  باید  پرونده  این 
بسیار  پرونده  این  فرآینده  کرد:  اضافه  شود.وی 
پرونده  این  است.  قانونی  و  شده  تعریف  و  پاک 
در شعبه ۱2 ما در مرحله تحقیق و دادرسی قرار 
دارد و زمانی که رای آن قطعی شود ما می توانیم 
این  که  حاضر  حال  در  کنیم،  اعالم  را  نتیجه 
پرونده در حالت تحقیق قرار دارد بنده نسبت به 
آن هیچگونه اظهار نظری نمی توانم انجام دهم.

رضوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
در خصوص میزان پرونده های احتکاری در سال 
9۷، تصریح کرد: ۱24 پرونده احتکاری در این 
سال داشته ایم که حدود ۱۰9 مورد آن مختومه و 

۱۶ مورد آن در نوبت رسیدگی قرار دارد.

مهمترین پرونده های تعزیرات در سال 97

از پرونده ارزی 9 میلیارد ریالی تا ویزیت 6۰ میلیونی

هواپیمایی آسمان
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مجلس بان
دستگیری حدود ۱3۰ نفر از فعاالن 

فضای مجازی در حوزه مفاسد اقتصادی
سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
و اداری مجلس، بیان اینکه چند هزار میلیارد تومان 
حقوق بیت المال از طریق قاچاق و مفاسد در کشور 
افراد  از  نفر   ۱3۰ گفت:حدود  است،  شده  تضییع 
فعال در فضای مجازی در این حوزه دستگیر شده 
اند.حسین مقصودی سخنگوی فراکسیون مبارزه با 
مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسالمی، 
با اشاره به اینکه طی 3 سال گذشته گزارش های 
توسط  اقتصادی  مفاسد  مبارزه  درباره  متعددی 
نخستین  گفت:  است،  شده  ارائه  فراکسیون 
هزار   8 فساد  بحث  فراکسیون  توسط  افشاءگری 
اسناد  و  مدارک  براساس  که  بود  تومانی  میلیارد 
جغتای  و  جوین  سبزوار،  مردم  شد.نماینده  اثبات 
در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه فراکسیون 
برابر  در  قدرت  تمام  با  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه 
مافیا و فساد اداری در سطح کالن و خرد ایستاده 
است، افزود: فراکسیون گزارشی در ۱۰ سرفصل و 
28 بند جداگانه درباره قاچاق به رییس قوه قضاییه 
گزارش  محورهای  تشریح  در  است.وی  شده  ارائه 
رییس  به  که  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  فراکسیون 
از  قاچاق  داد:  ادامه  است،  شده  ارائه  قضاییه  قوه 
جامع  سامانه  طریق  از  واقع  خالف  اظهار  طریق 
به  قاچاق  خصوص،  این  در  اسناد  جعل  و  گمرکی 
صورت صادرات صوری، قاچاق به صورت ترانزیتی، 
مرجوعی  کاالهای  قانون  از  سوءاستفاده  با  قاچاق 
و قاچاق با استفاده از مقررات ته لنجی ها از جمله 
این محورها است.مقصودی با بیان اینکه قاچاق با 
اجناس  طریق  این  از  که  ازمسافرها  سوءاستفاده 
شاید  که  حالی  در  شود  می  کشور  وارد  خاص 
از جمله دیگر  باشد  نداشته  این  از  مسافر اطالعی 
محورهای این گزارش است، تاکید کرد:  قاچاق از 
خارج  کشورهای  به  کاال  ورودی  های  درب  طریق 
 ، گمرکی  دفاتر  و  گمرک  خروجی  های  درب  از  و 
و  خارجی  لوکس  کاالهای  درباره  تبانی  با  قاچاق 
تخلفات گمرکی که  با تبانی موجب تضییع حقوق 
دولت توسط دالالن می شود از جمله مواردی بوده 
ارسال  قوه قضائیه  رئیس  برای  در ۱۰ سرفصل  که 
حاضر  حال  در  اینکه  بر  تاکید  با  است.وی  شده 
امنیت خاطر از متخلفان و قاچاقچیان گرفته شده و 
تعداد خاطیان کم شده است، افزود: تعداد زیادی 
کارمند خاطی دستگیر شده است و حدود ۱3۰ نفر 
از افراد فعال در فضای مجازی در این حوزه دستگیر 

شده اند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مشهد- شيراز: يكشنبه و پنجشنبه ها ساعت : 
  1830

مشهد- ايالم : يكشنبه و چهارشنبه ها : ساعت 
 0730

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

مشهد  - ساري : چهارشنبه ها  ساعت : 1710

برنامه پروازي هواپيمايي اسمان 
نيمسال اول 1398 

سامانه پیامکی 
روزنامه صبح امروز
1 0 0 0 8 0 8 8 8

سرویس اقتصادی
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حوادث
کشف ۱۰۲ کیلو حشیش 

گرم   ۴۰۵ و  کیلو   ۱۰۲ گفت:  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
حشیش از یک باغ ویال در حاشیه شهر مشهد کشف شد.

رضوی،  خراسان  پلیس  خبری  پایگاه  یکشنبه  روز  گزارش  به 
کسب  از  پس  پلیس  مأموران  افزود:  تقوی  کاظم  محمد  سردار 
و  حمل  زمینه  در  سودجو  افراد  یا  فرد  فعالیت  بر  مبنی  خبری 
نگهداری مواد مخدر در یکی از مناطق حاشیه شهر مشهد وارد 

عمل شدند.
مواد  نگهداری  محل  تخصصی  های  تیم  داشت:  اظهار  وی 
مخدر را در یک باغ ویال در حاشیه شهر مشهد شناسایی کرده 

و با هماهنگی قضایی در عملیات ضربتی وارد این محل شدند.
 ۲ مزبور  مواد  کشف  بر  عالوه  عملیات  این  در  گفت:  وی 
پژو  و  پراید  خودرو  دستگاه   ۲ و  دستگیر  مخدر  مواد  قاچاقچی 

پارس نیز توقیف شدند.

دستگیری ۲شرورشهرک گلشهر مشهد 
جانشین رئیس پلیس مشهد از دستگیری ۲جوان سابقه دار 

که در محدوده گلشهر مشهد اوباشی گری می کردند خبر داد. 
سرهنگ محمد طبسی گفت:در پی تماس تلفنی شهروندان 
با فوریت های پلیسی ۱۱۰مبتی بر شرارت و عربده کشی ۲جوان 
هماهنگی  بالفاصله  گلشهر  دوم  فلکه  های  خیابان  از  بکی  در 

الزم به عمل آ مد و تیم های کالنتری ۲6در محل حاضر شدند. 
به  قاطعانه  و  ضربتی  اقدامی  در  انتظامی  افزود:ماموران  وی 
دستگیر  حالی  در  را  نها  آ  و  داده  پایان  ۲جوان  این  های  شرارت 

کردند که در برابر مردان قانون مقاومت نشان می دادند. 
۲شرور  از  تحقیقات  که  مطلب  این  اعالم  با  طبسی  سرهنگ 
در  ،متهمان  قضایی  مقام  دستور  به  و  داشت  ادامه  دار  سابقه 
اند  گرفته  قرار  رضوی  خراسان  عمومی  امنیت  پلیس  اختیار 

شهر  در  را  شهروندان  امنیت  و  نظم  بخواهند  که  افرادی  گفت: 
مقدس مشهد خدشه دار کنند بدانند با اقدام قاطعانه و برخورد 
قانونی پلیس مشهد مواجه خواهند شد و فرصتی برای جوالن 

شرارت های خود نخواهند یافت. 
آگاهانه  همکاری  از  پایان  در  مشهد  پلیس  رئیس  جانشین 

شهروندان قانونمدار با پلیس مشهد تشکر کرد.

سارق حرفه ای باطری خودرو در چنگ قانون 
اصلی  عامالن  از  یکی  دستگیری  از  مشهد  پلیس  رئیس 

سرقت باطری خودرو در محدوده بلوار مصلی مشهد خبر داد. 
تشدید  طرح  از  دیگری  گفت:مرحله  بیگی  آقا  اکبر  سرهنگ 
مقابله با سرقت های بامدادی با محوریت شناسایی و دستگیری 
در  سواری  خودروهای  باطری  سریالی  های  سرقت  عامالن 

دستور کار پلیس قرار گرفت. 
وی افزود:تیم های دایره تجسس کالنتری ۱7مصلی در اجرای 
این ماموریت ضربتی با توجه به سرنخ هایی که در دست داشتند 
را شناسایی و تحت تعقیب قرار  این سرقت ها  از عامالن   یکی 

دادند. 
ساعت  مصلی  کالنتری  گفت،:ماموران  مشهد  پلیس  رئیس 
برای  پوششی  های  مراقبت  پ  کنترل  از  پس  امروز   3بامداد 
عمل  وارد  بود  سرقت  ارتکاب  حال  در  که  کتهم  این  دستگیری 

شدند. 
پراید  سواری  خودروی  با  پرونده   کرد:متهم  نشان  خاطر  وی 

خود متواری و عملیات تعقیب و.گریز آ غاز شد. 
تیراندازی  با  انتظامی  کفت:ماموران  بیگی  قا  آ  سرهنگ 

خودروی پراید را متوقف و متهم ۲3ساله را دستگیر کردند. 
باطری  ۴عدد  پراید  سواری  خودروی  داشت:از  اظهار  وی 
مسروقه کشف شد و تیم دایره تجسس کالنتری مصلی ،مالخر 

اموال مسروقه را نیز شناسایی و دستگیر کردند.
وی گفت:تحقیقات از متهمان پرونده ادامه دارد.

هفته  آغاز  مناسبت  به  خبری  نشست  در  کریم،  حمیدرضا 
کنون  تا  سال  ابتدای  :از  گفت  خبرنگاران  جمع  در  قضاییه  قوه 
خیابان های  حاشیه  دالالن  از  خارجی  ارز  انواع  7۸میلیون 

مشهد کشف شده است که این وجوه به نفع دولت ضبط شد.
دوربین  نصب  و  مشهد  دادستان  حمایت  با  داد:   ادامه  وی 
شده  جدی تر  دالالن  با  برخورد  ملی،  بانک  مقابل  درپیاده روهای 

است.
گذشته  سال  ارزی،  پرونده های  به  رسیدگی  در  افزود:  کریم 
رقم  که  گرفت  قرار  رسیدگی  مورد  کشوری  و  کالن  پرونده  یک 
۵ بانک این پرونده  ۴7۱ میلیارد تومان بود. با شکایت  این پرونده 

تشکیل و به صدور حکم منجر شد.
حراجی  عنوان  با  را  آن  قانون  و  نیست  جرم  فروشی  ارزان 

شناخته است، متصدیان برای تخفیف باید مجوز بگیرند.
در حوزه آرایشگاه های زنانه طرح جامعی انجام شد که مشکل 

خاصی در این خصوص وجود نداشت.
گرفته  صورت  اطالعاتی  اقدامات  با  فوری،  مشهد  گزارش  به 
باند قاچاق  و  امام زمان)عج(، دو البراتوار  توسط سربازان گمنام  

ماده مخدر صنعتی شیشه در مشهد مورد ضربه قرار گرفت.
در مجموع مقادیر زیادی مواد پیش ساز، حدود ۱۰ کیلوگرم ماده 
مخدر شیشه، ۵ لیتر آبکار شیشه 7۰ درصد، 3۵۰ گرم هروئین، 
و  کشف  خودرو  دستگاه   ۵ و  شیشه  تولید  ابزارآالت  و  وسائل 
مراجع  تحویل  و  دستگیر  رابطه  این  در  متهم   ۸ و  شد  ضبط 

قضایی شدند. 
کیلوگرم   ۱۰ توزیع  از  پذیرفته  صورت  اقدام  با  است؛  گفتنی 
جلوگیری  جوانان  بین  در  شیشه  صنعتی  مخدر   ماده 

به عمل آمد.

مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
در  خوب  های  بارندگی  رغم  علی  گفت: 
از ظرفیت سد  سال جاری، هنوز 3۵ درصد 

دوستی خالی است.
حسین  امروز"   روزنامه"صبح  گزارش  به 
نشست  در  یکشنبه  روز  ظهر  اسماعیلیان 
صرفه جویی  هفته  مناسبت  به  که  خبری 
برگزار  ابفا  رفاهی  در مجتمع  آب  در مصرف 
خشکسالی های  به  توجه  با  افزود:   شد 
بهبود  برای  مدت  طوالنی  و  ساله  چندین 
نیاز  زمینی  زیر  آب های  سفره های  وضعیت 
داریم  مداوم  و  خوب  بارش  سال  چندین  به 
چندانی  تأثیر  جاری  سال  بارندگی های  و 
زیر  آب  سفره های  مخازن  کسری  جبران  بر 

زمینی نداشته است.
مشهد  شهر  شرب  آب  کرد:  تصریح  وی 
قنات  رشته  دو  و  چاه  حلقه   4۵۰ طریق  از 
کارده  و  ارداک  طرق،  دوستی،  سدهای  و 
تامین شده و به منظور نظارت بر کیفیت آب 
و  میکروبی  آزمایش   8۰۰ بر  بالغ  ماهانه  نیز 
8۰ آزمایش کامل فیزیکی شیمیایی بر روی 

منابع تأمین آب انجام می شود.
هزار   3۵۰ و  میلیون   ۱ کرد:  بیان  وی 
کنار  در  و  دارد  وجود  مشهد  در  آب  مشترک 
نیز  سالیانه  زائر  میلیون   3۰ مشترکین  این 
مصرف  مدیریت  که  می شوند  وارد  مشهد  به 

زائرین  و  آبی مجاور ین  نیاز  به  و پاسخگویی 
حفر  راستا  این  در  و  بوده  ما  اصلی  اولویت 
چاه های جدید و استفاده از چاه هایی که در 
اختیار سایر ارگان های شهری در دستور کار 

قرار داده شده است.
اسماعیلیان تصریح کرد: بارش های سال 
آبی جاری باعث شده است دغدغه کمتری 
در خصوص تأمین آب شرب مشهد و وضعیت 
دلیل  همین  به  و  داشته  سدها  ذخیره 

تابستان امسال حیرا بندی مصرف نداریم.
در  خانگی  مصرف  وضعیت  افزود:  وی 
شبانه  در  لیتر   ۱2۰ نفر  هر  برای  مشهد 
سایر  به  نسبت  خصوص  این  در  و  است  روز 
در  داریم.  بهتری  وضعیت  کالنشهرها 
اقدامات  نیز  خصوص حذف قبوض کاغذی 
از سال گذشته آغاز شده است و شهروندان 
سامانه  به  خود  اشتراک  شماره  ارسال  با 
پیامکی  دریافت  با  می توانند   2۰۰۰۱22۰
کمک  زیست  محیط  حفظ  به  خود  قبض 

کنند.
مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
بیان کرد: 9۵۰ هزار مشترک فاضالب داریم 
و ۷3 درصد از شبکه فاضالب شهری مشهد 
و  شبکه  تکمیل  برای  و  است  شده  اجرایی 
عالوه بر آن دست یابی به هدف سند توسعه 
میلیارد   8۰۰ 4هزارو  به  میلیارد   42۰ هزارو 

اعتبار  که  حالی  در  داریم  نیاز  اعتبار  تومان 
سال جاری در این خصوص فقط 8 میلیارد 
تومان است و در این راستا در تالش هستیم 
مشارکت  زمینه  نیرو  وزارت  موافقت  اخذ  با 
بخش خصوصی را در تکمیل شبکه فاضالب 

مشهد فراهم کنیم.
اسماعیلیان افزود: هدر رفت فیزیکی آب 
در شبکه های انتقال حدود 8 درصد است و 
برای کاهش این هدر رفت برنامه پهنه بندی 
فشار که شامل 2۱ پهنه است آماده و در حال 
کاهش  رفت  هدر  این  از  بخشی  تا  اجراست 

یابد.
وی خاطر نشان کرد: یکی از گره های ما 
جهت تامین اعتبار عدم فروش پساب ها بوده 
با در اختیار گذاشتن پساب ها به  چرا که ما 
کشاورزان متقابال از جاه آن ها برای آب شرب 

استفاده می کنیم. 

خبر
مدير عامل شرکت آب و فاضالب مشهد اعالم کرد:

تابستان آب جيره بندی نمی شود

خبر
 بسته تشویقی برای کارفرمایان

 کمیته امداد
خراسان  امداد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون 
رضوی گفت: این نهاد به منظور توانمند کردن خانواده های 
جویای  کارفرمایان  به  را  تشویقی  بسته  مدل   2 مددجو 

نیروی کار ارائه می دهد.
حسین  سید  امداد،  کمیته  خبری  سایت  گزارش  به 
و  خاص  شرایط  نهاد  این  افزود:  خبر  این  اعالم  با  کرابی 
ویژه ای را در اختیار کسانی  قرار می دهد که در کارآفرینی 
که  تشویقی  روش  و  راهکار  این  دارند.  باالیی  توانایی 
اجرا  امداد  کمیته  توسط  است  اشتغال  مسیر  راهگشای 

می شود.
در  را  کارفرمایان  به  تشویقی  بسته  اعطای  نحوه  وی 
قالب 2 مدل مطرح کرد و ادامه داد: در مدل اول کارفرما 
با مراجعه به اداره کمیته امداد، تعداد مشخصی نیروی کار 
را درخواست می کند و این نهاد بر مبنای هر تعداد نفری 
که کارفرما نیاز دارد بر اساس تبصره ۱۶ به ازای هر یک 
نفر استخدامی از مددجویان تحت حمایت این نهاد، 2۰ 
میلیون تومان وام پرداخت می شود و کارفرما به  مدت پنج 
سال تعهد کاری می دهد تا این افراد نزد او مشغول به کار 
خراسان  امداد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  باشد.معاون 
شغلی«  »راهبردی  را  کارفرمایان  ویژه  دیگر  مدل  رضوی 
یا حقوقی  این مدل شخص حقیقی  در  افزود:  و  دانست 
درواقع اعالم می کند که توان فراهم آوردن کار برای تعداد 
اشتغال  طرح های  در  را  راهبر  نقش  دارد.وی  را  باالیی 
این نهاد شامل تأمین مواد اولیه، برگزاری دوره آموزشی، 
نظارت بر کار مددجو و عرضه محصوالت به بازار عنوان کرد 
و ادامه داد: در این مدل، راهبر یا همان کارفرما در باالی 
شبکه قرار دارد و در آن شبکه بین ۵۰ الی ۱۰۰ نفر عضو 
است  اولیه  مواد  تأمین  که  شبکه  این  ابتدای  از  هستند. 
خواهد  فروش  و  بازاریابی  بحث  همان  که  آن ،  انتهای  تا 
بود، بر عهده راهبر است.کرابی بابیان اینکه در این مدل 
راهبر یا کارفرما وظیفه دارد هزینه مددجو را کاهش دهد 
و از دستاورد فروش محصوالت سود خوبی برای خودش و 
مددجو داشته باشد، اعالم کرد: اجرای این طرح از نیمه 
دوم سال 9۷ آغازشده که در سال جاری سعی بر توسعه و 
جدیت در این کار است.معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد خراسان رضوی بسته های تشویقی برای کارفرمایان 
را حمایت از مددجویان در بیمه تأمین اجتماعی عنوان کرد 
و ادامه داد: بسته  تشویقی بهره مندی از خدمات بیمه ای، 
پس از انعقاد قرارداد برای جذب مددجو صورت می گیرد. 
کمیته امداد در سال اول ۱۰۰ درصد و در سال دوم ۵۰ 
درصد هزینه بیمه  مددجویان به کارگیری شده در مشاغل 
توسط کارفرمایان را تحت نظر بیمه تأمین اجتماعی تأمین 

می کند.

فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
با اشاره  وزارت آموزش وپرورش 
به اینکه بهبود وضعیت آموزشی در 
استان های کمتر برخوردار به ویژه سیستان و بلوچستان 
گفت:  است  آموزش وپرورش  وزارت  کار  دستور  در 
زیرساخت های  تجهیز  و  توسعه  برای  خاص  اعتبارات 
است. دیده شده  استان  این  در  پرورشی  و  فرهنگی 
و فرهنگی  پرورشی  با حضور معاون  ایسنا،  به گزارش 
و  روحانیون  علما،  استاندار،  آموزش وپرورش،  وزارت 
حمیدرضا  بلوچستان  و  سیستان  استان  فرهنگیان 
رخشانی به عنوان مدیرکل جدید آموزش وپرورش استان 
این مراسم  در  و معرفی شد.علیرضا کاظمی  منصوب 
گفت: عدالت آموزشی بخشی از مهم ترین رویکردهای 

اینکه  به  اشاره  با  است.وی  آموزش وپرورش  وزارت 
بهبود وضعیت آموزشی در استان های کمتر برخوردار 
وزارت  کار  دستور  در  بلوچستان  و  سیستان  به ویژه 
آموزش وپرورش است، خاطرنشان کرد: اعتبارات خاص 
برای توسعه و تجهیز زیرساخت های فرهنگی و پرورشی 
در این استان دیده شده است.کاظمی مهم ترین کارکرد 
آموزش وپرورش استان را ایجاد وحدت بیان کرد و گفت: 
در این راستا باید از ظرفیت همه معلمان استفاده شود.
از  را  بلوچستان  و  و فرهنگی سیستان  پرورشی  معاون 
استان های موفق کشور در امر آموزش وپرورش دانست 
گام های  همگان  تالش  با  است  ضروری  داد:  ادامه  و 
بهبود شاخص های آموزشی این استان هر چه سریع تر 

پیموده شود.

و  نظارت  اداره  رئیس 
کل  اداره  عملکرد  ارزیابی 
رضوی  خراسان  پرورش  و  آموزش 
های  برنامه  فوق  در  آموزان  دانش  شرکت  گفت: 
والدین  اجبار  و  نیست  اجباری  دولتی  غیر  مدارس 
محسوب  تخلف  هزینه  پرداخت  برای  زمینه  این  در 
گفت  در  یکشنبه  روز  نژاد  قوامی  شود.محمد  می 
دولتی  غیر  مدارس  افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و 
خود  مصوب  شهریه  نام  ثبت  زمان  در  می توانند 
شده  تصویب  و  تعیین  مؤلفه   ۱3 براساس  که  را 
اینکه  بیان  با  کنند.وی  مطالبه  والدین  از  است 
آتی  تحصیلی  سال  برای  غیردولتی  مدارس  شهریه 
مدارس  مؤسسان  داشت:  اظهار  است  شده  اعالم 

میزان  از  اطالع  برای  والدین می توانند  و  غیردولتی 
اینترنتی به  شهریه هر مدرسه غیر دولتی به سامانه 
نمایند. مراجعه   www.mosharekatha.ir آدرس 

سال  برای  دولتی  غیر  مدارس  شهریه  گفت:  وی 
های  شاخص  و  شرایط  به  توجه  با  آینده  تحصیلی 
به  نسبت  و  است  متفاوت  مدرسه  هر  در  آموزشی 
دارد.وی  افزایش  درصدی  گذشته  تحصیلی  سال 
این  آموزان  دانش  درصد   ۱۰ حدود  اینکه  بیان  با 
می کنند  تحصیل  دولتی  غیر  مدارس  در  استان 
رشد،  مجالت  برای  هزینه  پرداخت  داشت:  اظهار 
دولتی  غیر  و  دولتی  مدارس  در  نیز  پیوند  و  تربیت 
از  اضافی  وجه  دریافت  هرگونه  و  نیست  اجباری 

والدین تخلف است.

بیمه  سازمان  مدیرعامل 
این  ما  تقاضای  گفت:   سالمت 
امداد  کمیته  مددجویان  که  است 
 2۰ باالی  جمعیت  با  شهرهای  در  )ره(  خمینی  امام 
هزار نفر که هنوز دفترچه بیمه سالمت خود را دریافت 
را  خود  دفترچه  و  مراجعه  پیشخوان  دفاتر  به  نکردند 
دریافت کنند.به گزارش خبرنگار ایران پزشک، طاهر 
خبرنگاران  حضور  با  که  خبری  نشست  در  موهبتی 
برگزار شد، افزود: در ابتدای سال قرار بود مددجویان 
مراجعه  اردیبهشت  آخر  تا  خمینی  امام  امداد  کمیته 
کنند  دریافت  را  خود  سالمت  بیمه  دفترچه  و  کرده 
که خیلی کم مراجعه کردند. معموال وقتی افراد بیمار 
هم  روز  همان  در  و  می روند  بیمه  دنبال  به  می شوند 

می خواهند به نتیجه برسند. در حال حاضر 39۰ هزار 
امداد  کمیته  مددجویان  برای  سالمت  بیمه  دفترچه 
امام خمینی )ره( صادر شده است. از ابتدای تیر ماه 
دیگر به مددجویان کمیته امداد با دفترچه بیمه سالمت 

خدمات ارائه می شود و این اتفاق افتاده است.
y آخرین پرداختی های سازمان بیمه سالمت

بیمه  سازمان  پرداختی های  آخرین  درباره  وی 
سالمت بیان کرد: مطالبات اردیبهشت 98 داروخانه ها 
از  حاضر  حال  در  البته  می شود،  پرداخت  هفته  این 
سال 9۷ حدود 2.۵ ماه به داروخانه ها بدهکار هستیم، 
هرچند می توانستیم به جای فروردین و اردیبهشت 98 
بدهی های 9۷ را پرداخت کنیم، اما از لحاظ استاندارد 

مالی مجبور بودیم پرداختی 98 را آغاز کنیم.

ارائه خدمات پزشكی بيمه سالمت به مددجويان کميته امدادتخلف بودن دريافت وجه اضافی از والدينپيش بينی 32 هزار پايگاه اوقات فراغت 

رییس منطقه 2 سازمان بازرسی کل کشور اعالم کرد: 
بررسی 2هزارو ۴۰8 شکایت از ادارات 

کشور   کل  بازرسی  سازمان   2 منطقه  رئیس 
گفت: در سال 9۷ 2هزارو 4۰8 شکایت از طریق 
و  به صورت مکتوب  یا  و  یا ستاد خبری  و  سامانه 

حضوری از ادارات به دست ما رسیده است.
حجت االسالم  امروز"  روزنامه"صبح  گزارش  به 
نشست  در  یک شنبه  روز  ظهر  درویشیان  حسن 
برگزار  استان  بازرسی  ساختمان  در  که  خبری 
شده  ارجاع  پرونده    4۰8 و  هزار  از2  افزود:  شد 
در  است.وی  شده  رسیدگی  مورد   8۱ و  2هزار  به 
تصریح  گذشته  یال  در  ادارات  از  بازرسی  خصوص 
صورت  ادارات  از  موردی  بازرسی  مورد   ۱۱۶ کرد: 
مورد   ۵4 نیز  برنامه ای  بازرسی  قالب  در  و  گرفته 
بازرسی برنامه ای و یک بازرسی فوق العاده صورت 
کرد:  اظهار  درویشیان  است.حجت االسالم  گرفته 
سازمان  تخلف  به  تصمیم  از  بازرسی  سازمان  اگر 
به  اصالحی  پیشنهادهای  شود  مطلع  اداره لی  و 
مدیران  برای  توجیهی  نیز جلسات  و  داده  سازمان 
دستگاه ها برگزار می کند.وی ادامه داد: یکی دیگر 
شده  اماده  ان  ساخت  زیر  که  بازرسی  اقدامات  از 
ارسال پیامک با محتوای یاداوری قوانین به مدیران 
کشور  کل  بازرسی  سازمان   2 منطقه  .رئیس  است 
تشکل های  و  مردم  ظرفیت  از  باید  کرد:  عنوان 
و  کنیم  استفاده  خصوص  این  در  نهاد  مردم 
در  افتخاری  بازرس   2۰۰ اکنون  بازرسی  سازمان 
 9۷ سال  در  داد:  توضیح  دارد.وی  استان  سطح 
 ۷۵۱ و  هزار  داشته  که  معامالتی  بر  نظارت  طی 
آن  مورد   ۵۷ در  و  کرده  شرکت  همکاران  را  مزایده 
معامله فسخ شده  نداشته  وجود  اصالح  امکان  که 
معامالت  شکل  و  شده  ابالغ  تذکری  مورد   ۶۶۱ و 
درویشیان  است.حجت االسالم  شده  تصحیح  نیز 
داشته  نظارت  ان  بر  که  معامالتی  ارزش  داد:  آمار 
4 هزار و 9۰9 میلیارد تومان بوده که وجوه برگشتی 
و  میلیارد   2۵ حدود  تخلفات  بر  نطارت  از  حاصل 
مالکیت  تثبیت  از  است.وی  تومان  میلیون   9۰۰
اراضی دولتی به عنوان برنامه های سازمان بازرسی 
بر  بالغ  خراسان  استان  در  کرد:  تشریح  و  برده  نام 
8 میلیون هکتار اراضی ملی و طبیعی و هم چنبین 
۱2 هزار هکتار اراضی در بستر رودخانه های استان 
داریم که تنها 2 یا 3 درصد ان ها سند دارند که این 
پیشگیری  اراضی  تصرفات  از  هم  اقدام  و  برنامه 

کرده و نیز مالکیت دولت تثبیت می شود.

خبر

مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  دبیرشورای 
گفت: ایجاد اشتغال مکمل چرخه ترک اعتیاد و 
بازگرداندن فرد معتاد به آغوش خانواده و جامعه 

است.
به گزارش روزنامه "صبح امروز" محمد حسن 
جهان در نشست خبری با اصحاب رسانه که  در 
صبح روز یک شنبه به مناسبت روز جهانی مبارزه 
با   افزود:  برگزار شد  مواد مخدر در محل ستاد  با 
در  آن  ها  درمان  و  متجاهر  معتادان  جمع آوری 
و  نشده  کامل  درمان  چرخه  اعتیاد  ترک  کمپ 
این  دوام  و  تحکیم  باعث  اشتغال  گمشده  حلقه 
مخدر  مواد  کرد:  تصریح  می شود.وی  زنجیره 
دغدغه ۱۷۰ کشور جهان بوده که متاسفانه حجم 
با کشفیات مجموع ۱۰۰  این حوزه  کشفیات در 

کشور دیگر برابری می کند.
دلیل  به  ایران  کشور  کرد:  اظهار  جهان 
همجواری با کشور افعانستان که بزرگترین تولید 
کننده مواددمخدر است بیشترین آسیب را دیده 

و در معرض خطر است.
 ۵۰ تنها  اخیر  دهه های  در  داد:  ادامه  وی 
این  امسال  اما  داشته  وجود  مخدر  مواد  نوع 
و  سنتی  و  صنعتی  مخدر  مواد  نوع   ۷۵۰ به  آمار 

روان گردان رسیده است .
y ولوله معتادان متجاهر

 ۵۷۰ و  هزار  دو  اینک  هم  کرد:  بیان  جهان 
و  درمان  نگهداری،  مراکز  در  متجاهر  معتاد 
اشتغال خراسان رضوی حضور دارند. چرخه آخر 
درمان این افراد، اشتغال است زیرا در صورتی که 
معتادان  درمان  و  نگهداری  آوری،  جمع  چرخه 
منجر به اشتغال آنها شود موفق خواهیم بود وگرنه 

دوباره به مصرف مواد مخدر روی می آورند.
مواد  رواج  شاهد  متاسفانه  کرد:  ابراز  وی 
این  که  هستیم  جامعه  سطح  در  گل  صنعتی 
مخدر  مواد  از  بدتر  و  زا  توهم  اعتیادآور،  ماده 
و ورزش  به شور نشاط  نیاز  سنتی است. جوانان 
کل  اداره  همکاری  با  منظور  همین  به  دارند، 
ورزش و جوانان خراسان رضوی ۵۰ خانه ورزش 
هم  خیران  مجمع  از  می شود.  ساخته  روستایی 
بیایند و در امور مختلف  انتظار می رود به صحنه 

پیشگیری از اعتیاد همکاری کنند.
جهان تصریح کرد: از پنجم تیر پارسال تاکنون 
33 تن انواع مواد مخدر و روانگردان در این استان 
کشف شده که نسبت به مدت مشابه پیش از آن 
 89 کرد:  عنوان  است.وی  بشتر  درصد  چهار 
صورت  انتظامی  نیروی  سوی  از  کشفیات  درصد 
گرفته، هشت درصد آن را مرزبانی و دو درصد را 
اداره کل اطالعات خراسان رضوی کشف کرده و 
یک درصد کشفیات هم مربوط به گمرکات است. 
از این میزان کشفیات تریاک با ۷4 درصد در صدر 
درصد،   ۱2 با  حشیش  مخدر  ماده  و  دارد  قرار 
مرفین  و  شیشه شش درصد  هروئین ۱۰ درصد، 
بعدی  رتبه های  در  کشفیات  حجم  درصد  یک  با 
تیر پارسال تاکنون همچنین  از پنجم  قرار دارند. 
وروانگردان  مخدر  مواد  ساز  پیش  انواع  تن   ۱2
و  کشف  رضوی  خراسان  گمرک  مأموران  توسط 
ضبط شده است.وی ادامه داد: همچنین هشت 
هزار و ۷۱۰ قاچاقچی و خرده فروش در این مدت 
دستگیر و ۱2 هزار و 8۵۰ نفر معتاد متجاهر جمع 
آوری و ساماندهی شده اند. اجرای هزار و 88۰ 
عملیات و هالکت شش قاچاقچی مسلح از دیگر 
اقدامات در این مدت است. 8۵۶ خودروی سبک 
تلفن  و هزار و ۵۰۰  سنگین، 243 موتورسیکلت 
همراه مورد استفاده قاچاقچیان مواد افیونی نیز 

طی این مدت در خراسان رضوی توقیف شد.
مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
ماه  سه  ظرف  گفت:  همچنین  رضوی  خراسان 
کیلوگرم   ۵۰۰ و  هزار  هفت  هم  امسال  نخست 
انواع مواد مخدر و روانگردان در این استان کشف 
پارسال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  شد  ضبط  و 
شدن  سخت  نشانگر  که  شده  کمتر  درصد   22
است.  کشور  داخل  به  مرزها  از  مخدر  مواد  ورود 
 ۱4 انتظامی،  نیروی  را  کشفیات  این  درصد   84
درصد را مرزبانی و دو درصد را اداره کل اطالعات 

خراسان رضوی انجام داده اند.
مخدر  مواد  کشفیات  حجم  این  از  افزود:  وی 
 ۱۱ و  هزار  تریاک،  کیلوگرم   3۷4 و  هزار  پنج 
 2۷۰ مرفین،  کیلوگرم   ۵۵۰ حشیش،  کیلوگرم 
بوده  شیشه  کیلوگرم   2۰3 و  هروئین  کیلوگرم 
معتاد   3۷9۰ مدت  این  در  همچنین  است. 
 ۱8 و  دستگیر  قاچاقچی  هزار  و  د  و  متجاهر 
معتاد   ۷9۰ و  هزار  سه  شد.  متالشی  آنها  باند 
خرده  و  قاچاقچی   ۶۷۶ و  هزار  دو  و  متجاهر 
مخدر  مواد  توزیع  باند   ۱8 و  دستگیر  هم  فروش 
در این مدت متالشی شده اند.جهان تاکید کرد: 
باید  مخدر  مواد  قاچاق  کردن  ریشه کن  برای  ما 
و  کرده  شناسایی  را  قاچاقچی ها  اول  مرحله  در 
بر  را  عرصه  افراد   این  اقتصاد  به  جدی  ضربه  با 

این جوالن گاهان تنگ کرده که در همین راستا 
است.وی  شده  تشکیل  اموال  شناسایی  کمیته 
ادامه داد: در حوزه مشارکت های مردمی، اولین 
اولین  برای  مردمی  تشکل های  و  مشارکت  خانه 
بار با حضور مسئولین در استان خراسان رضوی 
تشکل  خانه  این  در  فعالیت  نحوه  و  شده  افتتاح 
برای  مکان  این  در  افراد  که  است  صورت  بدین 
سامان دهی و کاهش بزه در حاشیه شهر آموزش 

می بینند.
دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در 
خصوص آمار سه ماهه سال 98 بیان کرد: 8هزار 
کشف  مخدر  مواد  مختلف  انواع  از  کیلو   ۵۰۰ و 
شده که این آمار به نسبت سال گذشته 22 درصد 
عمل  دقت  نتیجه  کاهش  این  که  داشته  کاهش 

مرزبانان ما در خراسان است.
رکن  که  ان جا  از  شد:  خواستار  پایان  در  وی 
اصلی مبارزه پیش گیری بوده و برای اقدام در این 
حوزه باید  سطح آگاهی خانواده ها  را با آموزش 
از  محبت  و  مهر  که  ندهیم  اجازه  و  داد  افزایش 

جمع خانواده ها رخ ببندد. 
کانون  در  اعتیاد  نفوذ  به  اشاره  با  جهان 
افزود:  آسیب  این  در  دشمن  نقش  و  خانواده 
و  جغرافیایی  موقعیت  شناسایی  با  دشمن 
غلط  باور های  اسالمی،  جمهوری  ظرفیت های 
به سمت خانواده ها جاری و ساری می سازد و  را 

باور های دینی را از کانون گرم خانواده می زداید.
انقالب  معظم  رهبر  دغدغه  داد:  ادامه  وی 
نسبت به آسیب های اجتماعی مواد مخدر و تاکید 

ایشان در حوزه درمان بر پیشگیری است.
در  کشفیات  میزان  مجموع  اشاره  با  جهان 
استان افزود: 89 درصد نیروی انتظامی، 8 درصد 
مرزبانی، 2 درصد اداره کل اطالعات و ۱ درصد 

گمرک صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: بیش ترین مواد مخدر کشف 
 ۱2 تریاک،  درصد   ۷4 گذشته،  سال  در  شده 
درصد   ۱ هروئین،  درصد   ۱۰ حشیش،  درصد 

مورفین و ۶ درصد شیشه بوده است.
مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
اصحاب  و  خبرنگاران   : گفت  رضوی  خراسان 
و  مخدر  مواد  با  مبارزه  عرصه  شکن  خط  رسانه 
بهترین  زدند  قلم  زمان  که هر  پیشگیری هستند 

ها رقم خورد.

دبیر شورای هماهنگی مباررزه با مواد مخدر مطرح کرد:

ایجاد اشتغال مکمل چرخه ترک اعتیاد
سرویس  جامعه
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خبر
با حضور مسئوالن فرهنگی دفاتر نمایندگی  آستان قدس 

رضوی در کشور؛
نشست هماهنگی فرهنگی برنامه های دهه 

کرامت برگزار شد
با   98 کرامت  دهه  برنامه های  هماهنگی  نشست 
حضور مسئوالن فرهنگی دفاتر نمایندگی  آستان قدس 
رضوی در استان های کشور، در مجتمع دانشجویی امام 
والمسلمین  االسالم  شد.حجت  برگزار  مشهد  رضا)ع( 
سازمان  فرهنگی  معاون  هاشمی  بذرگری  محسن 
فرهنگی آستان قدس رضوی در این نشست که صبح 
امروز در مجتمع دانشجویی امام رضا)ع( برگزار شد، با 
اشاره به اینکه ستاد مناسبت های ویژه با دستور تولیت 
آستان قدس رضوی دو سال گذشته در سازمان فرهنگی 
این آستان مقدس تشکیل شد، اظهار کرد: ساماندهی، 
تدوین سیاست و توجه بر مشارکت های داخلی و خارجی 
بر عهده این ستاد است.وی با بیان اینکه مناسبت هایی 
نوروز  عید  ایام  و  صفر  آخر  دهه  کرامت،  دهه  همچون 
برای آستان قدس رضوی از اهمیت دوچندانی برخوردار 
کیفیت  بر  رضوی  قدس  آستان  تولیت  گفت:  است، 
برنامه های دهه کرامت تاکید ویژه ای دارند و نگاه تولیت 
است. کیفی  بلکه  نیست  کمی  برنامه ها  ویژه  این  بر 
بذرگری هاشمی به تذکرات تولیت آستان قدس رضوی 
نسبت به محور ویژه برنامه های دهه کرامت اشاره و عنوان 
و  شادی  رویکرد  برنامه ها،  محتوای  به  ویژه  توجه  کرد: 
نشاط با قید مؤمنانه و کاهش حجم برنامه  ها و توجه بر 
کیفیت آن ها از جمله تذکرات تولیت آستان قدس رضوی 
در راستای برگزاری با کیفیت ویژه برنامه های فرهنگی، 
مذهبی، اجتماعی و هنری با محوریت امام رضا)ع( در 
ایام دهه کرامت است.حجت االسالم بذرگری هاشمی 
دهه  طول  در  رضوی  قدس  آستان  کرد:  خاطرنشان 
کرامت، 3 ویژه برنامه محوری نظیر برگزاری جشن شکوه 
ترجمان  کشور،  سراسر  استان های  با  همزمان  رضوان 
آفتاب با محوریت کتاب و کتابخوانی و نورپردازی اماکن 
متبرکه را در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد کرد و این 
این  اجرای  به  نسبت  کیفی  لحاظ  از  مقدس  آستان 
حرم  گلباران  کرد:  اضافه  دارد.وی  ویژه  توجه  برنامه ها 
مطهر رضوی همزمان با روز والدت حضرت معصومه)س( 
ویژه بانوان، تجمع بانوان و دختران همزمان با روز والدت 
حضرت معصومه)س( در ورزشگاه امام رضا)ع( و برپایی 
جشن  های متعدد ویژه زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( 
برنامه های  ویژه  جمله  از  رضوی  بارگاه  مجاورت  در 
فرهنگی، مذهبی و اجتماعی تدارک دیده شده از سوی 
آستان قدس رضوی به مناسبت دهه کرامت در سطح 

شهر مشهد است.

از ماجرای کشف حجاب خانم مجری چادری 
خاص  پوشش  تا  دست،  در  مشروب  بطری  با 
و  حجاب  کشف  کانادا،  در  جوان  رامبد  همسر 
تغییر پوشش چهره های شناخته شده دیگر چیز 
خودمان  داخلی  قانون  اینکه  نیست.  عجیبی 
کشورهای  در  ایرانی  اتباع  توسط  پوشش  درباره 
می تواند  هرکس  اینکه  یا  شود  رعایت  باید  دیگر 
براساس قوانین کشوری که به آنجا سفر کرده رفتار 
کند، سوالی است که باید از مسئوالن و منتقدان 
اینچنینی درحال تکرار  اتفاقات  پرسید اما ظاهرا 
زن  ستاره های  حال  شامل  تنها  این  البته  است. 
نیز  زیادی  شده  شناخته  مردان  بلکه  نمی شود 
تصاویری با شلوارک و حتی پوششی نازل تر از آن 
که  است  موجود  نیز  مجازی  فضای  در  که  دارند 
طبیعتا جامعه مردساالر از آن چشم  پوشی می کند 
و تنها موارد نادری مانند برخورد کمیته انضباطی 
با  خارجی  اردوهای  در  که  فوتبالی  بازیکنان  با 
اند،  گرفته  یادگاری  عکس  خود  بانوی  هواداران 

رسانه ای شده است.
y نوبت به یک ستاره رسید

ستاره  نام  به  حاشیه ها  قرعه  اما  این بار 
تلویزیون  و  سینما  خراسانی  بازیگر  اسکندری 
افتاده است تا فیلمش با پوشش متضاد با قوانین 
داخلی، در فضای مجازی دست به دست شود. او 
در ترکیه توسط دوربین یکی از هموطنان خودش 

شکار شده و حسابی به دردسر افتاده است.
فیلم  با  همراه  فیلم  این  اینکه  جالب  نکته 
شده است  ضبط   93 سال  در  که  او  از  دیگری 
درحال انتشار است که در آن طی مصاحبه ای در 
خودم  جامعه  در  »من  بود:  گفته  حجاب  از  دفاع 
مانع  حتی  و  دارم  دوست  را  آن  که  دارم  پوششی 
کارم هم نمی شود اما به لحاظ حقوق اجتماعی 
کارشناسی  کار  یک  و  است  مفصلی  بسیار  بحث 

می طلبد.
اینجا  از  غیر  ای  جامعه  در  اگر  شاید  من 
عرصه  این  در  هرگز  می کردم  زندگی  و  می بودم 
که  کسی  برای  شرایط  االن  اما  گذاشتم  نمی  پا 
مانند من فکر می کند مهیاست تا بتواند در عرصه 

بازیگری قدم بگذارد.«
جدا از اینکه عقاید و نظرات هرکسی در طول 
زمان ممکن است تغییر کند، سوال اینجاست که 
شده  فراموش  و  قدیمی  مصاحبه  یک  از  تکه ای 
یا چه کسانی  مربوط به ۵سال پیش را چه کسی 
از دل تاریخ بیرون کشیده  و رو کرده اند؟ آیا هدف 
اتفاق  تنها یک  یا  است  این جریان  خاصی پشت 
سیاسی  جریان  یک  جدید  قربانی  او  آیا  است؟ 

است؟ 
y ردپای کیهان در ماجرای اسکندری

این  درباره  سکوت  طاقت  هم  کیهان  روزنامه 
باز هم   « نوشت:  تندی  قلم  با  و  نداشت  را  اتفاق 
تصاویری از یک بازیگر زن مشهور شده به وسیله 
که  است  شده  منتشر  صداوسیما  سریال های 
کشور  از  خارج  در  وی  حجاب  کشف  از  حاکی 

است.
قبال چهره های هنری و بازیگران، حتی خارج 
از کشور نیز حد و حدودی را رعایت می کردند اما 
مدتی است که برخی از این افراد موقع خروج از 

کشور، با وقاحت تمام کشف حجاب می کنند.
بودجه  از  که  بازیگرانی  درباره  مسئله  این 

از  می کنند  ارتزاق  دولتی  و  عمومی  امکانات  و 
اهمیت بیشتری برخوردار است چون آنها نماینده 
کشف  اما  می شوند.  محسوب  ایرانی  فرهنگ 
نوعی  آنها  هنجارشکنانه  رفتارهای  یا  حجاب 

دهن کجی به این فرهنگ است.
همکار  که  بازیگری  شرم آورست  واقعًا 
صداوسیما محسوب می شود و با بودجه بیت المال 
و  فرهنگ  به  چنین  این  رسیده،  شهرت  به 

ارزش های وطنی خودش توهین می کند.«
این روزنامه نام چند هنرمند دیگر را نیز آورده 
و ادامه داده است:» قبل از ستاره اسکندری که 
خارج  در  او  حجاب  کشف  به  مربوط  تصاویری 
جواهریان،  نگار  چون  دیگری  افراد  شد،  برمال 
آزاده نامداری و... موقع خوشگذرانی با پول های 
کشور،  از  خارج  در  بیت المال  از  آمده  به دست 
پنجه  اسالمی  و  ایرانی  ارزش های  و  فرهنگ  به 

کشیده بودند.
وقیحانه  رفتار  از  پس  افراد  این  متأسفانه 
موقع  کشور،  از  خارج  در  خود  ضدفرهنگی  و 
فعال  به عنوان  سادگی  به  نیز  کشور  به  بازگشت 
فرهنگی به کار خود ادامه می دهند، این درحالی 

جواب  خود  حرکت  درباره  باید  آنها  که  است 
حداقل  و  بپردازند  را  خود  رفتار  هزینه  و  بدهند 
اینکه ممنوع از کار شوند. به نظر می رسد که باید 
ضوابط ویژه ای برای رفتار بازیگران مشهور در سفر 

به خارج از کشور طراحی و اجرا شود.«
y مامور تجسس نباشیم

علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
برای ستاره اسکندری  آمده  پیش  به حواشی  نیز 
گفت:»درباره  یادداشتی  در  و  داد  نشان  واکنش 
مانند  بازیگرانی  و  اسکندری  ستاره  خانم  قضیه 
ایشان که به خارج از کشور سفر می کنند باید یک 
اصل را مالک قضاوت قرار داد و آن این است: اگر 
بین المللی  رسمی  برنامه  یک  در  زن  بازیگر  یک 
جمهوری  نماینده  عنوان  به  کشور  از  خارج  در 
اسالمی ایران شرکت می کند باید پوشش اسالمی 
را به نحو درست رعایت کند اما اگر برای یک سفر 
شخصی یا خانوادگی به خارج از کشور رفته است 
مامور نیستیم تجسس کنیم که آیا پوشش اسالمی 
را رعایت می کند یا نمی کند و اگر رعایت نکرد او 
را به ریاکاری و نفاق متهم کنیم زیرا منطق او این 
می کنم  رعایت  را  قانون  ایران  داخل  در  که  است 
یا  جمله سهل انگاری  از  دلیلی  هر  به  در خارج  و 
گرچه  نمی کنم،  رعایت  شدن  جماعت  همرنگ 
شرع  و  عقل  حکم  و  صالح  و  درست  که  می دانم 
یگانه  و رفتار  آن است که در همه جا رعایت کنم 

داشته باشم.
شخصی  سفر  یک  در  مرد  یا  زن  بازیگر  اگر 
به  نباید  نکرد  رعایت  را  اسالمی  شعائر  خارجی 
اما  است  الزم  تذکر  هرچند  بپردازیم  آن  اشاعه 
برنامه رسمی  ایران در یک  نماینده  به عنوان  اگر 
باید مورد  پا گذاشت  را زیر  این شعائر  بین المللی 

مواخذه قرار گیرد.«
دقیقا مشخص نیست خانمی که این فیلم را از 
خانم بازیگر گرفته چرا او را خائن خطاب می کند 
اما در داخل هم انتقادهایی در مخالفت با کشف 
شده  مطرح  مردم  از  برخی  سوی  از  وی  حجاب 
جمهوری  صداوسیمای  با  او  چرا  اینکه  است. 
زیرپا  را  آن  قوانین  اما  می کند  کار  ایران  اسالمی 
نیز  اسکندری  ستاره  دید  باید  حاال  می گذارد. 
ممنوع الفعالیت می شود یا همچنان می تواند در 

عرصه سینما و تلویزیون به کار خود ادامه دهد. 

پوشش یکی چهره شناخته شده دیگر در خارج از کشور جنجال آفرید؛

ستاره اسکندری؛ قربانی یا بدشانس؟! همزمان با دهه کرامت رضوی
هشت استان کشور میزبان »عصرانه 

داستان نویسان رضوی« می شوند
همزمان با دهه کرامت رضوی، نشست های »عصرانه 
برگزار  کشور  استان  هشت  در  رضوی«  نویسان  داستان 
کتاب  خادمیاری  کانون های  دبیرخانه  می شود.مسئول 
هماهنگی  با  گفت:  رضوی  فرهنگی  محصوالت  و 
پر  دهه  طول  در  رضوی،  قدس  آستان  نمایندگی  دفاتر 
فرهنگی  نشست های  رضوی،  کرامت  برکت  و  خیر  از 
نویسندگان  با حضور  نویسان رضوی«  »عصرانه داستان 
استان های  مراکز  در  نویسی  داستان  عالقه مندان  و 
آذربایجان غربی، خوزستان، کرمان،  آذربایجان شرقی، 
بوشهر، گیالن، خراسان جنوبی و خراسان رضوی برگزار 
خواهد شد.امین فوالدی تصریح کرد: این نشست های 
ادبی در مراکز استان ها با حضور نویسندگان شاخص هر 
استان در حوزه معارف اهل بیت)ع( و سیره رضوی برگزار 
خواهد شد که دبیران علمی این جلسات و نویسندگان به 
آموزش، انتقال فنون و رئوس داستان نویسی و نویسندگی 

به عالقه مندان خواهند پرداخت.
نویسان  داستان  »نشست های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
با  داستان هایی  نقد  و  بررسی  خوانش،  به  رضوی« 
موضوع امام رضا)ع(، زائر و زیارت اختصاص دارد، افزود: 
و  آزاد  عالقمندان  عموم  برای  جلسات  این  در  شرکت 
خادمیاری  کانون های  دبیرخانه  است.مسئول  رایگان 
تجربه  به  اشاره  با  رضوی  فرهنگی  محصوالت  و  کتاب 
داستان  ادبی»عصرانه  نشست های  برگزاری  موفق 
نویسان رضوی« در دهه کرامت سال گذشته با همکاری 
در  فرهنگی  محصوالت  و  کتاب  خادمیاری  کانون های 
با  استان های کشور گفت: سال گذشته همزمان  مراکز 
نویسان  داستان  »عصرانه  جلسات  رضوی،  کرامت  دهه 
یزد،  البرز،  قم،  تهران،  استان های  مراکز  در  رضوی« 
حضور  با  رضوی  خراسان  و  شمالی  خراسان  سمنان، 
اهل  معارف  حوزه  در  استان  هر  شاخص  نویسندگان 
خسرو  کرمیار،  صادق  جمله  از  رضوی  سیره  و  بیت)ع( 
عباسی، مظفر ساالری، مهدی زارع، ثریا صدقی و علیرضا 
مهرداد برگزار شد که استقبال گسترده نویسندگان نوقلم 
و عالقه مندان به حوزه داستان نویسی را به همراه داشت.
سلسله نشست های عصرانه  داستان نویسان رضوی عنوان 
سه شنبه  روزهای  در  که  است  نشست هایی  مجموعه 
آموزش  و  آثار  نقد  بررسی،  می شود.  برگزار  هفته  هر 
داستان نویسان رضوی از محورهای این سلسله نشست ها 
است که جمعی از داستان نویسان و عالقه مندان نیز در 
آن حضور دارند.  »سعید تشکری«، نویسنده، کارگردان، 
رمان نویس و منتقد ادبی اهل خراسان نیز به عنوان دبیر 

علمی در این نشست ها حضور خواهد داشت.

خبر

شرایط ویژه اشتراک انبوه روزنامه صبح امروز  برای پیک 
موتوری ها،باربری ها و شرکت های خدماتی
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سرویس درشهر

خبر
تعیین تکلیف شهربازی تا 2 هفته دیگر

قرارداد  گفت:  مشهد  شهر  شورای  عضو 
سرمایه گذاری شهربازی پارک ملت باید در ابعاد گوناگون 
بررسی  گذاری  سرمایه  و  حقوقی  مباحث  جمله  از 
دقیق شود. به همین منظور کارگروهی متشکل از امور 
قراردادهای شهرداری، کمیسیون حقوقی و نمایندگان 
دو طرف قرارداد تشکیل شد تا قرارداد را به طور کامل 
بررسی کنند و تا دو هفته آینده نتیجه را به کمیسیون 
با  اصولی  احسان  امروز  صبح  گزارش  دهند.به  ارجاع 
اعالم این خبر افزود: اگر سرمایه گذار بیش از تعهدات 
موجود در قرارداد هزینه ای انجام دهد، نباید از جیب 
به  ایشان  داد:  ادامه  شود.وی  تامین  هزینه  این  مردم 
نظر ما دچار اشتباه در مدل درآمدی خود شده و اگرچه 
فکر می کرده با قرار دادن هزینه ورودی و رایگان کردن 
اما  کند  ایجاد  جذابیت  می تواند  مردم  برای  ها  بازی 
برعکس آن اتفاق افتاده است.اصولی اظهارکرد: به نظر 
می رسد با اصالح مدل کار و ورودی پایین و دریافت وجه 
معمول بازی ها مثل همه جای کشور، می توان موضوع 
این موضوع  با  و بعید است ایشان  را حل و فصل کرد 
مخالفتی داشته باشد.وی تصریح کرد: این امکان نیز در 
اختیار شورا و شهرداری وجود دارد که اگر سرمایه گذار 
نخواست همکاری الزم را با مدیریت شهری داشته باشد، 
بتوان با استفاده از ابزارهای موجود در قرارداد، تغییراتی 

ایجاد کرد.

اختصاص ۴00 میلیون تومان برای دو طرح 
روستای ملی بسک 

صنایع  طرح  دو  برای  اعتبار  تومان  میلیون   4۰۰
دستی و میراث فرهنگی در روستای ملی بسک بخش 
یافت. اختصاص  حیدریه  تربت  شهرستان  بایگ 
فرهنگی  میراث  اداره  رئیس  امروز،  صبح  گزارش  به 
وگردشگری شهرستان تربت حیدریه گفت: این اعتبار 
برای ایجادکارگاه متمرکزابریشم کشی و ابریشم بافی، 
دستی،  صنایع  خانه  به  روستا  قدیمی  حمام  تبدیل 
کدگذاری کارگاههای ابریشم کشی وآموزش دوره های 
افزود:  محمدی  شود.علی  می  هزینه  بافی  ابریشم 
حیدریه،  تربت  بایگ  بخش  توابع  از  بسک  روستای 
درخراسان  روستا  نخستین  عنوان  به  پارسال  تابستان 
ملی  روستای  عنوان  به  رضوی درحوزه صنایع دستی 
ابریشم به ثبت رسید.وی گفت:وجود 99کارگاه ابریشم 
از  شغل  این  به  روستا  ازمردم  نیمی  اشتغال  و  کشی 
مهمترین عوامل ثبت ملی روستای بسک است و  تالش 
می کنیم با آماده سازی زیرساخت های الزم دراین روستا 

زمینه ثبت جهانی روستای بسک را فراهم کنیم.

شهردار مشهد با اشاره به اینکه بر افزایش مبادله 
چه درون سازمانی و چه برون سازمانی تاکید داریم، 
حوزه  در  شهری  مدیریت  موفقیت  اساس  گفت: 
اقتصادی مبنا قراردادن مبادله است.به گزارش صبح 
معارفه  و  تکریم  مراسم  در  کالئی  محمدرضا  امروز، 
معاون شهردار و رئیس سازمان اقتصادی و مشارکت 
رئیس و جمعی  با حضور  های شهرداری مشهد که 
از اعضای شورای شهر و مدیران شهری برگزار شد، 
افزود: اگر مبادله در فضایی شفاف انجام شود برای 

طرفین مبادله و مردم منفعت دارد.
وی با بیان اینکه حجم مبادالت به نوعی شاخص 
لذا  کرد:  اظهار  دارد،  قرار  اقتصادی  حوزه  در  ما 
و رفاه  بهتر  اقتصاد  باشد  باال  هر چه حجم مبادالت 
شهروندان نیز بیشتر است. وی اضافه کرد: بر همین 
اساس مدیریت شهری به دنبال این است که حجم 
مبادالت را افزایش داده و منفعت بیشتری برای شهر 
اقتصادی  حوزه  اولویت  لذا  کند  ایجاد  شهرداری  و 
افزایش  برای  زمینه  و  فضا  ایجاد  مشهد  شهرداری 
مبادالت است.کالئی با اشاره به اینکه رویکرد شورای 
شهر و کمیسیون اقتصادی شورا نیز تاکنون تسهیل 
در مبادالت بوده است، ادامه داد: معتقدیم هر چه 
بیشتر شود  بادید کارشناسی  انجام مبادالت  فضای 
شهر و شهرداری مشهد منفعت خواهند برد.شهردار 
مشهد گفت: حوزه اقتصادی شهرداری باید اولویت 
و تالش خود را در افزایش زمینه و فضا برای تحقق 
مبادالت درون و برون سازمانی قراردهد و هزینه های 
مبادالت را نیز کاهش دهد.وی با تقدیر از تالش های 
رضا خواجه نائینی، معاون سابق اقتصادی و مشارکت 
افزود: توفیقات وی در حوزه  های شهرداری مشهد 
اقتصادی از جمله تهاتر بدهی ها و کسب درآمد برای 
شهرداری مشهد بسیار چشمگیر است که امیدواریم 
این روند در مدیریت جدید نیز ادامه داشته باشد، هر 
آقای  مدیریت  دوره  در  که  رکوردهایی  زدن  که  چند 

خواجه نائینی شاهد آن بودیم، سخت است.
y  تهاتر 4400 میلیارد تومان بدهی شهرداری به بانک ها

با بدهی های دولت
این  مشهددر  شهر  شورای  رئیس  چنین  هم 
اقتصادی  رکوردهای حوزه  و  اقدامات  مراسم گفت: 
شهرداری مشهد در این دوره تاکنون بی نظیر بوده 
است.محمدرضا حیدری با تقدیر از تالش های رضا 

خواجه نائینی افزود: یکی از ویژگی های معاون سابق 
که هم در درون سازمان و هم بیرون سازمان تاثیرگذار 
بوده است، منش و شخصیت وی است که این برای 
در  توازن  و  تعادل  ایجاد  در  مهمی  نقش  که  فردی 
سازمان دارد از اهمیت باالیی برخوردار است. وی با 
بیان اینکه معاون جدید حوزه اقتصادی کار سختی 
را از این جهت که پیش از این اقدامات چشمگیری 
شده  انجام  نائینی  خواجه  سوی  از  حوزه  این  در 
رکوردهای معنی  اظهار کرد:  دارند،  پیش  در  است، 
دار و بی نظیری از جمله تهاتر 44۰۰ میلیارد تومان 
دولت  های  بدهی  با  ها  بانک  به  شهرداری  بدهی 
 2۶۰۰ انتشار  مجوز  دریافت  و  مشهد  شهرداری  به 
میلیارد تومان اوراق مشارکت ثبت شده که تکرار آن 

کار سختی است.
y جلب اعتماد سرمایه گذاران در این دوره

رییس  نوروزی،  احمد  مراسم  این  ادامه  در 
از  تقدیر  با  نیز  شهر  شورای  اقتصادی  کمیسیون 
مجموعه  کرد:  اظهار  نائینی  خواجه  رضا  اقدامات 
موفق خواهد  زمانی  و  شهرداری یک سیستم است 
بود که کل مجموعه با هم خوب و هماهنگ کار کنند.

وی افزود: اگر در مجموعه هماهنگی و ارتباط مورد 
توجه قرار نگیرد سیستم دچار مشکل می شود.وی 
حوزه  به  اخیر  سال  چند  در  چه  اگر  که  این  بیان  با 
اقتصادی توجه شده است اما به اندازه کافی نبوده 
است، تصریح کرد: خوشبختانه با حضور رضا خواجه 
نائینی در حوزه اقتصادی به عنوان معاون این حوزه 
ارتقا یافت که این موضوع قابل تقدیر است.نوروزی 
ادامه داد: اقدامات قابل توجهی را طی این مدت در 

حوزه اقتصادی شاهد بوده ایم اما معتقدیم که هنوز 
پتانسیل های زیادی در حوزه اقتصادی برای شکوفا 

شدن وجود دارد.
مشهد  شهر  شورای  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
افزود: یکی از موضوعات مهمی که در ارتباط با جذب 
سرمایه گذار باید مدنظر قرار گیرد، اعتماد است که 
خوشبختانه در این دوره حرکتهای خوبی در راستای 

جلب اعتماد سرمایه گذاران انجام شده است.
y  گفتمان خوبی برای جذب سرمایه گذار ایجاد شده

است
در ادامه بتول گندمی رئیس کمیسیون اقتصادی 
شورای شهر مشهد نیز گفت: خیلی از مسائلی که در 
پروژه های  در  ویژه  به  اقتصادی وجود داشت  حوزه 
اقتصادی مسائل این دوره شورای شهر نبود آن هم 
در وضعیت سخت اقتصادی اما این مشکالت مساله 
شهر بود و از دغدغه های مدیریت شهری و شورای 
شهر بود که مدیری بتواند بخشی از این مسائل شهر 
برای جذب سرمایه گذار فراهم  را  را حل و شرایطی 
کند.وی افزود: در این بخش به مردم وعده دادیم و 
خوشحالیم که تا حدی توانسته ایم اعتماد از دست 
رفته سرمایه گذاران را برگردانیم و روی آن برنامه ریزی 
کنیم.وی با بیان اینکه شورای شهر در این دوره عالوه 
خصوص  در  روشنی  و  شفاف  وعده  یک  که  آن  بر 
حمایت از سرمایه گذاران و این موضوع که باید فرش 
قرمزی برای سرمایه گذاران پهن شود داه است، اظهار 
کرد: بر این اساس سعی کردیم بخشی از خالهایی 
که از لحاظ قانونی در پشتیبانی ها وجود دارد را در 
قالب مصوبات برطرف کنیم اما شاید هنوز مسائلی و 

مشکالتی وجود داشته باشد لذا این آمادگی راداریم 
که این خالهای قانونی را برطرف وپشتیبانی خود را 
از حوزه اقتصادی ادامه دهیم.گندی تصریح کرد: اما 
با این حال می بینیم در مجموعه شهرداری مشهد 
فضای حوزه اقتصادی این گونه نیست زیرا یک تیم 
با سرتیمی قوی و محکم وارد میدان شده و توانسته 
گفتمان خوبی را برای جذب سرمایه گذار ایجاد کند و 
پیکان سرمایه گذاری را با ظرافت به سمت گردشگری 
تغییر بدهد موضوعی که یکی از خواسته های شورای 
دو  اقتصادی  اقدامات  افزود:  است.وی  بوده  پنجم 
سال گذشته شهرداری مشهد باید مستندسازی شود 
تا بتوان آن را با دوره های قبل با توجه به ظرفیت های 

عملکردی مقایسه کرد.
y  آماده سازی 60 پروژه اقتصادی با 7600 میلیارد تومان

سرمایه گذاری 
در ادامه معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد 
گفت: در این دوره تاکنون ۶۰ پروژه اقتصادی به مبلغ 
۷۶۰۰ میلیارد تومان آماده و بخشی از آن عملیاتی 
تعداد  این  از  افزود:  نائینی  شده است. رضا خواجه 
۱۰ قرارداد به مبلغ 2۱۰۰ میلیارد تومان منعقد، 2۰ 
فرمانداری  در  تومان  ۱4۰۰میلیارد  مبلغ  به  قرارداد 
تومان  میلیارد   28۰۰ و  تائید  برای  شهر  شورای  و 
قرارداد نیز در حال تدوین است.وی اضافه کرد: طی 
 3۷۰۰ ارزش  به  مشکل  دارای  پروژه   3۵ مدت  این 
میلیارد تومان تعیین تکلیف و برای اولین بار در حوزه 
اقتصادی ۷ پروژه تائید کمیسیون ماده ۵ را دریافت 
کرده است. خواجه نائینی با بیان اینکه 8۰ قرارداد نیز 
در راستای شعار شورای شهر در خصوص شفافیت به 
صورت فراخوان انجام شده است، اظهار کرد: در کنار 
این قراردادهای اقتصادی، ۱۰ قرارداد فروش به مبلغ 
۱۶۰۰ میلیارد تومان و یک قرارداد اجاره نیز اجرا شده 
مشکالت  رفع  برای  همچنین  داد:  ادامه  است.وی 
آباد و  بزرگی همچون پالک ۱۷۶، وکیل  پروژه های 

اراضی شالچی مدیر پروژه خاص گذاشته ایم. 
نائینی  خواجه  رضا  مراسم  این  در  است  گفتنی 
اژدر  و  تکریم  اقتصادی شهردار مشهد  معاون سابق 
سازمان  رییس  و  شهردار  معاون  عنوان  به  اژدری 
اقتصادی و مشارکت های شهرداری مشهد منصوب 
شد؛ رضا خواجه نائینی هم اکنون به عنوان معاون 
فعالیت  حال  در  مشهد  شهردار  پشتیبانی  و  مالی 

است.

شهردار مشهد در مراسم تکریم و معارفه معاون شهردار و رئیس سازمان اقتصادی و مشارکتهای شهرداری مطرح کرد:

مبادله اقتصادی به نفع مردم  بازدید شهردار مشهد از بولوارهای شهید طرحچی و کشاورز:
شهردار مشهد به حاشیه رفت

اسالمی  شورای  رییس  همراه  به  مشهد  شهردار 
 2 منطقه  نظارتی  کمیته  اعضای  و  مشهد  شهر 
ترافیک  معضل  بررسی  منظور  به  مشهد  شهرداری 
محله  و  نوید  و  طرحچی  شهید  کشاورز،  بولوارهای 
حاشیه  و  پیرامونی  مناطق  جزو  که  آباد  اسماعیل 
شهر محسوب می شود ازدید کردند. به گزارش صبح 
این  حاشیه  در  گذشته  روز  محمدرضاکالئی  امروز 
بازدید گفت: مردم به کمیته نظارتی شورای اسالمی 
شهر در مناطق مراجعه می کنند و مشکالت را مطرح 
است.  مشکالت  این  بررسی  ما  وظیفه  که  می کنند 
وی افزود: بخشی از مشکالت مطرح شده در کمیته 
شهید  بولوار  ترافیک  به  مربوط   2 منطقه  نظارتی 
طرحچی و کشاورز است که رفع آن در حال بررسی 
نقل  و  حمل  سازمان  همچنین  داد:  اداه  است.وی 
آماده  مشکل  این  رفع  برای  را  کاملی  طرح  ترافیک 
اعضای  اتفاق  به  اینکه  بیان  با  کالئی  کرد.  خواهد 
منطقه  این  پروژه  چند  از   2 منطقه  نظارتی  کمیته 
بازدید داشتیم، خاطرنشان کرد: منطقه سپاد یکی 
زیرساخت هایی  به  نیاز  که  است  مهمی  مناطق  از 
گذشته  هفته  است:  دارد.گفتنی  توسعه  برای 
استاندار خراسان رضوی در بازدید از مناطق حاشیه 
های  سکونتگاه  مشکالت  با  نزدیک  از  مشهد،  شهر 
غیررسمی مشهد آشنا شد و تکالیفی را برای دستگاه 
شهر  حاشیه  ساماندهی  شورای  عضو  اجرایی  های 
وزارت  که  سرشماری  کرد.براساس  مشخص  مشهد 
بهداشت در مناطق حاشیه مشهد انجام داده است 
در  مشهد  در  نفر  هزار   2۰۰ و  میلیون  یک  از  بیش 
سال  چند  از  هستند،  ساکن  نشین  حاشیه  مناطق 
قبل نگاه خدمات رسانی به ساکنان حاشیه شهر در 
دستور کار دولت، شورای اسالمی شهر و شهرداری 
مشهد قرار گرفته است و بنا بر اعالم برخی مسئوالن 
میلیارد  هزار  از  بیش  امید  و  تدبیر  های  دولت  طی 
تومان در حاشیه شهر مشهد هزینه شده است با این 
همم  مشهد  شهر  حاشیه  مناطق  به  رسیدگی  حال 

چننان یک ضرورت انکار ناشندنی است.

خبر

در شهر
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گود
30درصد از تیم نوجوانان قابلیت حضور 

در المپیک 2۰2۴ را دارند
سرمربی خراسانی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان 
گفت: 3۰ درصد از نفراتی که اکنون عضو تیم نوجوانان 
دارند. را  المپیک 2۰24  در  قابلیت حضور  هستند، 
برای  نوجوان  آزادکاران  شرایط  درباره  توکلیان،  امیر 
حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، گفت: خوشبختانه 
برای  بیشتری  زمان  گذشته  سال  به  نسبت  امسال 
برگزاری اردوها داشتیم، البته در مقابل، به غیر از یک 
نفر، تمام نفرات تیم تغییر کردند و عمالً تیم نونهاالن 
را تحویل گرفتیم.وی ادامه داد: با توجه به شناختی 
از  درصد  نظرم 3۰  به  آوردم،  دست  به  ها  بچه  از  که 
این نفرات این قابلیت را دارند که در المپیک 2۰24 
عضو تیم ملی باشند، البته این اتفاق نیازمند توجه به 
حمایت ویژه از رده های سنی پایه است و نباید آن ها را 
به حال خود رها کنیم. وی تصریح کرد: همه می دانند 
که تیم های ملی بزرگساالن ویترین فدراسیون هستند، 
نونهاالن  سنی  رده های  فدراسیون،  فونداسیون  اما 
درستی  سرمایه گذاری  اگر  که  هستند  نوجوانان  و 
این  از  تا سال های سال می توانیم  آن ها شود،  روی 
پشتوانه ها بهره برداری کنیم. امسال قرار بود مسابقات 
رقابت های  برگزاری  بدلیل  اما  شود،  برگزار  چین  در 
ارزیابی  منظور  به  قزاقستان  در  جهان  بزرگساالن 
به  نیز  میزان آمادگی این کشور، مسابقات نوجوانان 
کرد.  خواهد  سخت  را  کار  که  شد  سپرده  قزاقستان 
توکلیان عنوان کرد:  با توجه به مشکالت اقتصادی، 
امسال تنها در یک تورنمنت آن هم به صورت ناقص 
شرکت کردیم و برای اولین بار است که تنها با حضور 
در یک تورنمنت، گام به مسابقاتی آسیایی می گذاریم. 
با توجه به کم تجربه بودن بچه ها در این رده سنی، 
اگر می توانستیم حداقل یک تورنمنت خارجی دیگر 
هم اعزام کنیم، کمک زیادی به ما می کرد، چرا که در 
جام یادگار امام هم تیم های خارجی استقبال خوبی 
نداشتند و نتوانستیم بچه ها را محک بهتری بزنیم. وی 
خاطرنشان کرد: 4 کشتی گیر ما در سال قبل، امسال 
در اولین حضورشان موفق به پوشیدن دوبنده تیم ملی 
جوانان شدند که نشان از کیفیت آن ها داشت. با توجه 
به تجربیاتی که سال قبل به دست آوردیم، به آینده این 
تیم بسیار امیدواریم. البته با توجه به برگزاری مسابقات 
به میزبانی قزاقستان می دانیم که کار سختی خواهیم 
داشت، چرا که سال قبل نیز قزاق ها تا روز پایانی پا به 
پای ما آمدند و با اختالف اندکی دوم شدند. امسال نیز 
قطعا کار را برای ما سخت خواهند کرد و باید مراقب 

باشیم. 

فوتبال  تیم  بازیکن 
خراسان  شهرخودرو 
تیم  در  خوبی  شرایط  گفت: 
از  بهتر  نتایجی  به  امیدواریم  و  حکم فرماست 
که  قاسمی نژاد  یابیم.امین  دست  قبل  فصل 
شاکری،  یونس  کنار  در  هجدهم  برتر  لیگ  در 
هفته  چند  بود،  خراسان  نماینده  گلزن  بهترین 
قبل قراردادش را با این تیم به مدت 3 فصل دیگر 
قراردادش  تمدید  خصوص  در  وی  کرد.  تمدید 
خوشبختانه  کرد:  اظهار  خراسان  شهرخودرو  با 
شرایط به شکلی رقم خورد که باز هم  با لباس تیم 
شهرخودرو به میدان بروم. شرایط خوبی در تیم ما 
بهتر  مراتب  به  نتایجی  امیدواریم  و  حکم فرماست 

همیشه  افزود:  کنیم.وی  کسب  گذشته  فصل  از 
مطرح  زیادی  شایعات  انتقاالت،  و  نقل  فصل  در 
و  شهرخودرو  تیم  همواره  من  اولویت  اما  می شود 
حضورم  سال  سومین  امسال،  است.  مشهد  شهر 
در کنار هواداران خوب خراسانی است و امیدوارم 
و  سرما  در  که  را  عزیزان  این  دل  بتوانیم  هم  باز 
با  کنیم.قاسمی نژاد  شاد  بوده اند،  کنارمان  گرما 
اشاره به شرایط خاص شهرخودرو در لیگ نوزدهم 
گفت: عالوه بر جام حذفی و لیگ برتر، امسال در 
لیگ قهرمانان آسیا نیز حضور داریم و این شرایط 
از  باید  می کند.  قبل  از  متفاوت تر  را  شهرخودرو 
تا  باشیم  امتیازات  اندوختن  فکر  به  نخست  هفته 

رتبه ای استثنایی در نهایت کسب شود.

گلزن  و  خارجی  مهاجم   3
تکلیف  هنوز  هجدهم  لیگ 
مشخص  آینده  فصل  برای  شان 
نشده است.لوسیانو پریرا، کی روش استنلی و آنتونی 
برتر  لیگ  در  که  بودند  خارجی  مهاجم   3 استوکس 
در  را  خود  نام  و  داشتند  خوبی  عملکرد  هجدهم 
صدرجدول گلزنان قرار دادند. طی فصل گذشته پریرا 
و کی روش استنلی مشترکا با ۱۶ گل زده عنوان آقای 
گلی لیگ برتر را از آن خود کردند و استوکس نیز با ۱۱ 
گل زده در رده سوم گلزنان قرار گرفت. این 3 مهاجم اما 
حاال برای لیگ نوزدهم وضعیت شان مشخص نیست.

پریرا فصل گذشته در فوالد خوزستان توپ می زد اما 
با مسئوالن این باشگاه به توافق نرسیده است؛ درباره 

مشهد  پدیده  با  اش  اولیه  توافقات  شود  می  گفته  او 
او در این تیم مشخص  صورت گرفته اما هنوز حضور 
نیست.کی روش استنلی که توسط امیر قلعه نویی به 
فوتبال ایران آورده شد نیز هنوز قراردادش را با سپاهان 
تمدید نکرده است. او پیشنهادهایی از چند تیم ایرانی 
دریافت کرده و رقم های پیشنهادی به این مهاجم باعث 
طالیی  اما  است  شده  نیز  سپاهان  مدیران  دلخوری 
پوشان اصفهانی اصرار زیادی بر حفظ او دارند و باید 
برزیلی تمدید خواهد شد  این مهاجم  آیا قرارداد  دید 
یا خیر.همچنین آنتونی استوکس نیز با وجود اینکه با 
تراکتورسازی قرارداد دارد اما هنوز با شروع تمرینات به 
ایران نیامده و زمزمه هایی درباره جدایی اش به گوش 

می رسد.

ملی  تیم  خراسانی  سرمربی 
ایران  سال  بیست  زیر  فوتسال 
می گوید تیمش به دلیل مصدومیت ها 
این  در  قهرمانی  به  نتوانسته  تدارکاتی  کم  بازی های  و 
رقابت ها دست پیدا کند.حمید شاندیزی بعد از پیروزی 
برابر اندونزی گفت: خدا را شکر روزی که فشار قهرمانی 
روی تیم ما نبود بازی خوب و راحتی نمایش گذاشتیم، 
به  استرس  قهرمانی  فشار  بود،  زیاد  ما  تیم  از  توقع 
بازیکنان آورده بود که باعث شده بود نتوانیم راحت بازی 
کنیم، اندونزی هم تیم خوبی بود که نبود استرس و فشار 
باعث شد عملکرد خوبی در این بازی داشته باشیم.وی 
گفت:  ایران،  بازیکنان  پرتعداد  مصدومیت  خصوص  در 
چون  و  هستند  قدرتمند  و  خوب  خیلی  ما  بازیکنان 

تمرینات آمادگی پیش از جام خوب نداشتیم و وزنه کار 
نکرده و از طرفی بازی تدارکاتی کمی داشتیم، با شش 
که  هستم  ها  بچه  ممنون  و  آمدیم  مسابقات  به  مصدوم 
با مصدومیت کار را ادامه دادند و به مدال برنز رسیدیم.
شاندیزی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر بازی دادن 
به تمام بازیکنان در این دیدار، گفت: باتوجه به آنالیز تیم 
اندونزی ابتدای بازی حریف را خوب پرس کردیم و شکر 
خدا توپ هایمان خوب داخل دروازه رفت، من کنفرانس 
قبلی هم نگفته بودم که ژاپن شانسی برد و یک خبرنگار در 
نوشتن اشتباه کرده بود، ما شانس آوردیم و توپ هایمان 
به گل رفت و چون مسابقات فرسایشی بود، بدن بچه ها 
تحلیل رفته بود، برای حفظ فشار روی اندونزی ترجیح 

دادیم از تمام بازیکنان استفاده کنیم.

استرس قهرمانی داشتيمبالتكليفی آقای گل های خارجی ليگ برتر!شرايط خوبی در شهرخودرو حكم فرماست

محمدرضا خوش باطن با کسب اکثریت آرا به مدت 
4 سال دیگر در سمت ریاست هیات ورزش  روستایی و 

بازی های بومی محلی خراسان رضوی ابقا شد.
و  روستایی  ورزش   هیات  رئیس  انتخاب  مجمع 
بازی های بومی محلی خراسان رضوی ابقای رضوی 
روستایی  ورزش   فدراسیون  رئیس  جعفری  حضور  با 
و  ورزش  مدیرکل  فتاحی  محلی،  بومی  بازی های  و 
جوانان خراسان رضوی، نماینده ورزشکاران، باشگاه 
ها، مربیان، داوران، شهرستان ها و دیگر اعضا در اداره 
شد.در  برگزار  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل 
انتخابات محمدرضا خوش باطن و سیدمحسن  این 
این  پایان  کاندیدا مطرح شدند.در  به عنوان  پورتقی 
جلسه پس از رای گیری از اعضای مجمع انتخابی، 
۱۷رای  کسب  با  شد  موفق  باطن  خوش  محمدرضا 
سال  چهار  مدت  به  شده،  اخذ  رای   ۱۷ مجموع  از 
ریاست هیات ورزش  روستایی و بازی های بومی محلی 
خوش  بگیرد.محمدرضا  عهده  بر  را  رضوی  خراسان 
باطن اسفند سال ۱393 هم با اخذ ۱۶ رای از ۱۶ نفر 
اعضای مجمع، برای چهار سال به عنوان رئیس این 

هیات انتخاب شده بود.
y وند رو به رشد فدراسیون بازی های بومی و محلی

فرزاد فتاحی، مدیر کل ورزش و جوانان خراسان 
رضوی در مجمع انتخاب رئیس هیئت ورزش روستایی 
از  تشکر  ضمن  استان  محلی  و  بومی  های  بازی  و 
زحمات جعفری، رئیس این فدارسیون اظهار کرد: با 

توجه به ارتباط سازنده ای که بین فدراسیون  ورزش 
و  ورزش  وزارت  محلی،  بومی  بازی های  و  روستایی 
جوانان و ادارات کل ورزش و جوانان به وجود آمده، 
روند رو به رشدی را در این فدارسیون شاهد بوده ایم.

ویژه  های  برنامه  بر  عالوه  جاری  سال  در  افزود:  وی 
ای که در بعد قهرمانی و همگانی داریم، در بحث زیر 
ساخت ها نیز با برنامه ریزی های مناسب و حمایت 
وزیر ورزش و جوانان و استاندار خراسان رضوی، سال 
زد.مدیر  خواهیم  رقم  استان  ورزش  برای  را  تاریخی 
کل ورزش و جوانان خراسان رضوی تصریح کرد: در 
سال جاری بالغ بر 9۱ پروژه را افتتاح خواهیم کرد که 
حدود ۵۰ درصد از این پروژه ها در روستا ها به بهره 

برداری می رسد.فتاحی ادامه داد: این موضوع نشان 
دهنده توجه دولت و وزارت ورزش و جوانان به مناطق 
روستایی است چرا که یکی از مهم ترین کارهایی که 
ایجاد  را  جسمی  و  روحی  سالمتی  و  نشاط  می توان 

کرد، همین مکان های ورزشی است.
استان  دهیاران  و  فرمانداران  از  تشکر  ضمن  وی 
بیان کرد: عالوه بر این 9۰ پروژه که وزارت و اداره کل 
روستا  در  دهیاران  دارند،  دست  در  وجوانان   ورزش 
ها بیش از 3۰ پروژه را افتتاح خواهندکرد که این کار 

بسیار بزرگی بوده و شایسته تقدیر است.
y  30 خانه ورزش روستایی را تجهیز و راه اندازی کردیم

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی عنوان 

کرد: در سال گذشته با تامین اعتبار الزم، ۱44 خانه 
ورزش روستایی را افتتاح کردیم، همچنین از ابتدای 
را  دیگر  روستایی  ورزش  خانه   3۰ نیز  جاری  سال 
تجهیز و راه اندازی کردیم و بزودی 3۰ خانه و تا پایان 
تجهیز خواهیم کرد. را  دیگر  سال جاری ۱۰۰ خانه 

فتاحی بیان کرد: ۱۰ خانه ورزش محله را در حاشیه 
شهر مشهد افتتاح کردیم که نظارت بر فعالیت آن ها 
در محله بسیار مهم است و این فعالیت دولت باید به 
درستی ادامه پیدا کند.وی ادامه داد: مسابقات بین 
خانه های ورزش روستایی یکی از فعالیت های بسیار 
ورزش  های  خانه  پویایی  بر  عالوه  که  است  خوب 
روستایی برای حفظ و ادامه کار آن ها در روستا ها موثر 
رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  می باشد.مدیر 
با بیان اینکه در سال جاری 2 رویداد بین المللی در 
بین  جام  دوره  اولین  گفت:  داشت،  خواهیم  استان 
المللی کشتی چوخه به میزبانی خراسان رضوی در 
شهریور ماه برگزار می شود که باید به سمت برگزاری 
بحث  خصوص  در  برویم.فتاحی  ها  رویداد  گونه  این 
استعدادیابی عنوان کرد: آموزش و پرورش می تواند 
نقش موثری در بازی های بومی محلی ایفا کند و با 
توجه به ظرفیت مناسبی که مدارس روستا ها وجود 

دارد ، می توانیم استعداد های بزرگی را کشف کنیم.
وی در پایان گفت: تا پایان تیر ماه مجامعی که به 
صورت سرپرستی اداره می شوند، برگزار و رئیس آن ها 

انتخاب خواهد شد.

برای 4سال دیگر؛

رئیس هیات ورزش  روستایی و بازی های بومی استان ابقا شد

مدافع مشهدی فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان، به جمع آبی پوشان 
پایتخت ملحق شد.سیاوش یزدانی با عقد قراردادی دو ساله به استقالل 

پیوست.

این مدافع بیست و هفت ساله سابقه بازی در سیاه جامگان، پیکان 
و سپاهان را دارد.یزدانی بعد از بلبی، باقری و دشتی چهارمین خریدی 

است که استقاللی ها از آن رونمایی کردند.

اخبار
مدافع مشهدی به استقالل پيوست

صورت  به  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
ورزشگاه ها  در  امنیت  موضوع  جدی 
دنبال  را  الکترونیکی  فروشی  بلیت  و 
در  که  هست  امیدی  آیا  اما  می کند، 
پا  زیر  باعث  فشار  یک  هم  امسال  لیگ 

گذاشتن قانون نشود؟
فوتبال  لیگ  سازمان  که  جلسه ای 
برگزار  آینده  فصل  مسابقات  برای  ایران 
جدی  بحثی  به  اکنون  آن،  نتایج  و  کرد 
ورزشگاه های  اینکه  است.  شده  تبدیل 
لحاظ  به  باید  لیگ  مسابقات  میزبان 
کرده  پیدا  مناسب  شرایطی  امنیتی 
باشند  داشته  را  الزم  استانداردهای  و 
صورت  به  فروشی  بلیت  همچنین  و 
با کد ملی مشخص  و همراه  الکترونیک 

به تماشاگران انجام شود.
مهدی  جلسه،  این  مصوبات  از  پس 
فوتبال  فدراسیون  رئیس  عنوان  به  تاج 
نامه ای به استانداران استان هایی که در 
لیگ برتر تیم دارند، ارسال کرد تا شرایط 
این  را فراهم کنند.  آینده  میزبانی فصل 
صورت  در  که  آمده  میان  به  نیز  موضوع 
از  میزبانی  حق  شرایط،  نشدن  فراهم 
نداشته  میزبانی  شرایط  که  تیم هایی 
گفته  حتی  شد.  خواهد  گرفته  باشند، 
مسجدسلیمان،  نفت  تیم های  می شود 
جم  جنوبی  پارس  و  مازندران  نساجی 

دیگری  استان  یا  مجاور  استان  در  باید 
و  کنند  برگزار  را  خود  خانگی  بازی های 
گل  و  بوشهر  شاهین  تیم های  وضعیت 
گهر سیرجان هم که به تازگی راهی لیگ 

برتر شده اند، مشخص نیست.
سازمان  و  فوتبال  فدراسیون  آنچه 
لیگ در نظر دارند، جلوگیری از میزبانی 
ورزشگاه خانگی شان  که  تیم هایی است 
آن  شهر  یا  ندارد  را  الزم  استانداردهای 
برای  مناسبی  امکانات  نمی تواند  ها 
ورزش  وزیر  حتی  کند.  فراهم  میزبانی 
این موضوع فدراسیون  در  و جوانان هم 
نامه  گویا  و  می کند  همراهی  را  فوتبال 
و  ورزش  متولیان  امنیت  شورای  دبیر 
فوتبال کشور را بر آن داشته تا این بار با 
جدیت بیشتری به دنبال برقراری نظم و 

امنیت در ورزشگاه ها باشند.
روز  چند  در  تاج  مهدی  صحبت های 
رئیسه  هیئت  جلسه  مصوبات  و  اخیر 
گرفتن  از  فراتر  حتی  لیگ،  سازمان 
میزبانی از برخی تیم ها رفته و تهدیدات 
آینده  فصل  لیگ  تعطیلی  متوجه  جدی 
در  دارد  تأکید  فوتبال  فدراسیون  است. 
و  نشوند  مجهز  ورزشگاه ها  که  صورتی 
الکترونیکی  صورت  به  فروشی  بلیت 
آماده  دیگر  شرایط  برخی  و  نشود  انجام 
نباشد، امکان تعطیلی لیگ وجود دارد. 

با این حال آنچه اینجا جای سؤال است، 
هیئت  مصوبات  اجرایی  ضمانت  بحث 
رئیس  صحبت های  همچنین  و  رئیسه 

فدراسیون فوتبال است.
هر  گذشته،  سال های  تمام  در 
فوتبال  فدراسیون  و  لیگ  سازمان  ساله 
شروع  از  پیش  را  اینچنینی  تهدیدات 
می کنند.  مطرح  لیگ  مسابقات 
تیم ها  اگر  اینکه  جمله  از  تهدیدهایی 
حق  نکنند  دریافت  حرفه ای  مجوز 
داشت،  نخواهند  را  مسابقات  در  حضور 
انضباطی  پرونده های  به  که  صورتی  در 
و مطالبات رسیدگی نشود، جواز حضور 
از  و مواردی  را کسب نمی کنند  در لیگ 
این دست هرسال از سوی سازمان لیگ 
شاهد  اما  می شود،  مطرح  فدراسیون  و 
بودیم که در آستانه لیگ هیچ کدام از این 

تهدیدها عملی نمی شود.
سال ها،  این  تمام  در  قانون  از  عبور 
چندان خرج زیادی نداشته است. ریش 
وزیر،  مجلس،  نماینده  تماس  سفیدی، 
فرماندار، چک های ضمانتی  و  استاندار 
توخالی  وعده های  بیشتر  معموالً  که 
است تا ضمانت اجرایی و مواردی از این 
قوانین  بر  توانسته اند  همیشه  دست، 
غلبه کنند. به طور مثال حتی تیم هایی 
شرایط  قانون  طبق  که  بوده اند  لیگ  در 

دو  اما  نداشته اند،  را  لیگ  در  حضور 
مجوز  مسابقه  شروع  به  مانده  ساعت 
موقت برای آن ها صادر شده و این مجوز 
موقت هر هفته تمدید شده تا همه چیز 
که  بود  گذشته  سال  همین  برود.  یاد  از 
در  پرسپولیس  و  پدیده  دیدار  برگزاری 
از  پیش  ساعتی  تا  برتر  لیگ  اول  هفته 
تا  داشت  قرار  ابهام  از  هاله ای  در  شروع 
اینکه برخی پادرمیانی ها باعث برگزاری 
با  هم  مسجدسلیمان  نفت  شد.  مسابقه 
بازی  مجوز  خوزستان  استاندار  وساطت 
پیدا کرد، موضوعی که بعدها مشکل ساز 

هم شد.
است،  شده  ایران  فوتبال  داستان 
روز از نو و روزی از نو؛ هر سال تیم ها با 
نشدن  صادر  به  تهدید  مختلف  عناوین 
لیگ  از  گذاشتن  کنار  و  بازی  مجوز 
می شوند، اما شاید یک تماس و یک فشار 
کافی باشد برای عبور از قانون و اجرایی 
نشدن آنچه الزم است. نمی دانیم آیا این 
لیگ  سازمان  و  تاج  مهدی  به  باید  بار 
امیدوار باشیم یا اینکه بازهم یک تماس 
و یک فشار، همه چیز را عوض می کند. 
سؤال مهم در حال حاضر این است که آیا 
مهدی تاج بر سر حرفی که زده می ماند؟ 
تهدید  می تواند  فوتبال  فدراسیون  آیا 

خود را در عمل هم اجرایی کند؟

فدراسیون فوتبال روی حرفش می ایستد؟ سوژهخبر

تالش می کنیم تیمی آبرومند ببندیم
قائم مقام باشگاه شهرخودرو خراسان با اشاره 
بازیکنان دیگری را جذب می کنیم  اینکه قطعا  به 
و  نقل  در  خراسان  شهرخودرو  فعالیت  گفت: 
انتقاالت به پایان نرسیده است.مجتبی سرآسیایی 
اظهار داشت: با رویکرد حفظ یحیی گل محمدی 
برای  را  خود  فعالیت  شهرخودرو،  باشگاه  در 
یحیی  با  کار  ابتدای  در  آغاز کردیم.  نوزدهم  لیگ 
تمدید 2 ساله  از  تمدید کردیم. پس  گل محمدی 
با وی به سراغ لیست مورد نظر او رفتیم و در حال 
تالش برای بستن تیمی آبرومند و خوب برای لیگ 
نوزدهم هستیم.وی درباره فعالیت های شهرخودرو 
در بازار نقل و انتقاالت افزود: خوشبختانه تاکنون 
رحمتی،  سیدمهدی  کرده ایم.  جذب  بازیکن  سه 
علی علیزاده و فرشاد فرجی بازیکنانی هستند که 
به تیم ما اضافه شده اند. قطعا بازیکنان دیگری نیز 
جذب خواهیم کرد و کار شهرخودرو در فصل نقل 
و انتقاالت به پایان نرسیده  است.قائم  مقام باشگاه 
شیمبا  جذب  با  رابطه  در  خراسان  شهرخودرو 
گفت: این بازیکن از فوالد طلبکار است و فعال به 
برای  کار سختی  دنبال دریافت مطالباتش است. 
بازیکن  این  با  ارتباطمان  هنوز  اما  داریم  جذبش 
رابطه  در  نیستیم.سرآسیایی  ناامید  و  نشده  قطع 
و  گل محمدی  جدایی  بر  مبنی  که  شایعاتی  با 
پیوستن به پرسپولیس شنیده می شد اظهار کرد: 
درخواست هایی از سوی باشگاه پرسپولیس درباره 
گرفت،  صورت  این  در  گل محمدی  یحیی  حضور 
اما بارها پیش از این اعالم کرده  بودیم که نگاه ما 
به شکل مثبت  با یحیی گل محمدی  به همکاری 
راحتی،  این  به  نمی خواهیم  و  است  بلندمدت  و 
از  با دانشی که در کنارش موفق بوده ایم را  مربی 
دست بدهیم. در نهایت هم در جلسه ای که میان 
ایرج عرب، سرپرست  و  باشگاه شهرخودرو  مالک 
باشگاه پرسپولیس تهران برگزار شد، این مهم رسما 
هواداران  خیال  شد.  اعالم  تهران  در  دوستان  به 
باشد.سرآسیایی  راحت  بابت  این  از  شهرخودرو 
این شرایط سخت و حساس  خاطرنشان کرد: در 
برای  که  کنم  تشکر  حمیداوی  از  باید  اقتصادی، 
حفظ نشاط فوتبال خراسان و بستن تیمی قوی، 
به  نسبت  باشگاه  بودجه  برابری   3 افزایش  با 
گذشته موافقت کرد و دست مان را در این زمینه باز 
گذاشت. امیدوارم بتوانیم با اضافه شدن بازیکنان 
جدید، امسال تیمی قدرتمند در لیگ برتر نوزدهم 
داشته باشیم و زمینه ساز رقم خوردن افتخاری دیگر 

در فوتبال خراسان باشیم.

میدان

جنجال های حضور دبیر خراسانی در فدراسیون دوومیدانی!
بحران جدید دوومیدانی و اعتراض های پرتعداد مربیان به نحوه و 
مقصد پرداخت پاداش وزارت ورزش به این آسانی حل شدنی نیست.

موضوع اعزام در سفرهای ورزشی فدراسیون ها اگر چه در ظاهر امر 
تنها یک سفر محسوب می شود اما در صورت مدال آوری بحث پاداش 
ها به خصوص پاداش تخصیص یافته از سوی وزارت ورزش و جوانان 
بر اهمیت آن خواهد افزود.موضوعی که اگر به درستی مدیریت نشود 
می تواند حتی به بحرانی بزرگ تبدیل شود، اتفاقی که در فدراسیون 
جزیره  این  دوومیدانی،  است.فدراسیون  پیوسته  وقوع  به  دوومیدانی 
چندگانه ماده های ورزشی که به علت تعدد شاخه های موجود مربیان 
پرشماری هم دارد، مسئوالن فدراسیون در بازی های آسیایی نام هاشم 
صیامی دبیر خراسانی فدراسیون و تیمور غیاثی سخنگوی سازمان تیم 
های ملی را به عنوان مربی به وزارت ورزش و جوانان ارائه کردند. شاید 
در آن زمان کسی حساسیت خاصی روی این موضوع نداشت اما حاال و 
با روشن شدن مبلغ پاداش به کادر همراه و معرفی شده به وزارتخانه موج 

اعتراض ها باال گرفته است.بسیاری از مربیان که شاگردانشان مدال آور 
مسابقات بوده اند می گویند چرا باید پاداش مدال آوری ورزشکاران به 
افرادی اختصاص یابد که نقش مستقیمی در این موفقیت نداشته اند 
و تنها به دلیل سمت خود در فدراسیون موقعیت حضور در سفرهای 
فدراسیون  میان  این  اند.در  داشته  را  مدال  کسب  باالی  احتمال  با 
دوومیدانی توجیه نسبتًا منطقی دارد. فدراسیون از جلسه ای بین مجید 
کیهانی رئیس، هاشمی صیامی دبیر خراسانی فدراسیون و تیمور غیاثی 
مدیر تیم های ملی خبر می دهد که پیش از بازی های آسیایی برگزار 
شده و قرار بر این بوده که در صورت اختصاص پاداش به این سفر تنها 
بخش اندکی از آن توسط این افراد دریافت شود و مابقی بین مربیان 
را  آن  غیاثی  البته  که  ای  جلسه  شود.  تقسیم  ساز  قهرمان  و  استانی 
تکذیب می کند.صرف نظر از درست یا اشتباه بودن چنین تصمیمی 
برقراری عدالت در  برای  استانداردهای الزم  فاقد  نظر می رسد  به  که 
دوومیدانی بوده باشد، عملی نشدن آن تا این لحظه مشکل و معضل 

اصلی رئیس فدراسیون است.صدای اعتراض بسیاری از مربیان قهرمان 
ساز که خود را محق دریافت پاداش می دانند و حاال همین پاداش را در 
دستان مسئوالن کمتر تالش کرده فدراسیون می بینند به خصوص در 
آستانه پایان ریاست چهارساله کیهانی و انتخابات بعدی می تواند برای 
کیهانی دردسر ساز شود.اگرچه هاشم صیامی دبیر فدراسیون در نقل 
قول های غیررسمی کل این پاداش را به فدراسیون بخشیده است اما 
غیاثی حتی از یک ریال این پاداش هم نمی گذرد و آن را حق سالها 
این حساب کالف سردرگم بحث  فعالیتش در دوومیدانی می داند.با 
پاداش ها در دوومیدانی به دست رئیس باز نمی شود و شاید تنها یک راه 

برای حل این معضل باقی مانده باشد؛ مجمع فدراسیون!
ای  آینده  در  دوومیدانی  فدراسیون  عمومی  مجمع  که  آنجایی  از 
نزدیک برگزار خواهد شد و در صورت مجوز قانونی از سوی وزارت ورزش 
و جوانان موضوع چگونگی تخصیص این پاداش می تواند در این جلسه 

مطرح شده و در مورد آن تصمیم گیری شود.

عقد  با  مشهد  آرا  فرش  فوتسال  تیم  سابق  بازیکن  عظیمی  حسین 
قراردادی یک ساله به تیم گیتی پسند اصفهان پیوست.

خود  قراردادهای  تمدید  ادامه  در  اصفهان  پسند  گیتی  فوتسال  تیم 
بازیکنان  از  دیگر  یکی  با  دیروز  بعد، صبح  برای فصل  بازیکنان جدید  با 
های  تیم  سابق  بازیکن  عظیمی  حسین  رسید.  توافق  به  خود  نظر  مورد 
فوتسال علم و ادب مشهد و همچنین بازیکن سابق تیم فرش آرا مشهد 

با باشگاه گیتی پسند به توافق رسید و قرار است که فصل بعد را در این 
تیم اصفهانی بازی کند.حسین عظیمی در سال 2۰۰9 همراه تیم ملی 
تیم  آن جا  در  که  کرد  در جام جهانی کوچک شرکت  فوتسال کشورمان 
ملی فوتسال ایران توانست به مقام نایب قهرمانی آن مسابقات دست پیدا 
را  دانشجویان  ملی  تیم  در  حضور  حسین عظیمی سابقه  کند.همچنین 

نیز دارد.

در  منصوریان  شاگرد  پدیده  فوتبال  تیم  گذشته  فصل  دروازه بان 
ذوب آهن شد.یوسف بهزادی دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال پدیده با 

عقد قراردادی به تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پیوست.
با حضور سید مهدی  پدیده  گلر فصل گذشته  دو  فراهانی  و  بهزادی 

راه ذوب  و  از جمع سرخپوشان مشهدی جدا شده  تیم  این  در  رحمتی 
آهن و گل گهر را در پیش گرفتند.

باشگاه ذوب آهن دیروز قرارداد محمد باقر صادقی را نیز تمدید کرده 
بود.

این  به  مشهد  فرش آرای  فوتسال  تیم  پیشین  بازیکن  بهادری  قدرت 
تیم  باشگاه که در  این  فوتسال  تیم  پیشین  بازیکن  بازگشت.بهادری  تیم 

شنزن چین توپ می زد، به فرش آرا بازگشت.پیش تر زمزمه هایی مبنی بر 
پیوستن بهادری به تیم گیتی پسند به گوش می رسید.

بازيكن سابق تيم فرش آرا مشهد به گيتی پسند پيوست

دروازه بان پديده به ذوب آهن پيوست

بازگشت قدرت بهادری به فرش آرا

ورزش



 نجفی همزمان با چند خانم دیگر در ارتباط بوده
و  ریز  تهمت های  و  افترا  گفت:  استاد  میترا  برادر  استاد،  مسعود 
درشتی نثار خواهرم و خانواده من شد که هیچ کدامش درست نبود. 
هر چیزی که گفته ام با سند و مدرک بوده است، حتی چند نفری هم 
به دادسرا احضار شدند. ایشان )نجفی( همزمان با چند خانم دیگر در 
ارتباط بودند و خواهر من هم از این موضوع مطلع شده بود. اصل و 
دلیل اختالف آن ها هم همین بود. میترا خیلی زود متوجه این موضوع 
شده بود. چند باری هم با آقای نجفی صحبت کرده بود، اما فایده ای 
نداشت. میترا موضوع را با من در میان گذاشت. من هم با آقای نجفی 
صحبت کردم، اما او انکار می کرد. می گفت که ارتباط خاصی نیست و 
هر چه بوده مربوط به گذشته است، اما خب واقعیت چیز دیگری بود. 
به اندازه کافی شواهد هست. از شماره تلفن و مکالمات انجام شده تا 
خود افرادی که با این آقا در ارتباط بودند. چند خانم به عنوان شاهد 
به دادسرا احضار شدند. مدارک بی شمار دیگری هم وجود دارد، اما 
من فعال درباره آن ها صحبتی نمی کنم، چون دوست ندارم خللی در 

رسیدگی به این پرونده ایجاد شود./ شهروند

 مشاجره دو عضو شورای شهر در جلسه
در جلسه علنی امروز شورای شهر، مشاجره ای بین محسن هاشمی 
و حسن رسولی رخ داد. رسولی معتقد بود که هاشمی به او توهین کرده 
است. در این جلسه محسن هاشمی گفت: االن دیگر فرصت اظهارنظر 
مخالف و موافق به پایان رسیده است و آقای رسولی آن زمانی که فرصت 
نسبت  رسولی  شد.  تلف  وقت  اما  می زدند،  را  حرفشان  باید  داشتند 
به سخنان هاشمی واکنش نشان داد و قصد ترک جلسه را داشت که 
محسن هاشمی به او گفت: از شما بعید است بخواهید این گونه رفتار 

کنید. /فارس

 انتقادات تند پزشکیان از حمالت و جوسازی ها علیه 
زنگنه

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: جوسازی شدید علیه 
وزارت نفت در جریان است. علیه همه کسانی که در جایگاه های کلیدی 
قرار گرفته اند و تالش می کنند که ثبات در مملکت ایجاد بشود جوسازی 
می کنند و هر چه جایگاه حساس تر باشد، جوسازی بیشتر می شود. 
متأسفانه خیلی راحت اطالعات غیرموثقی را که از طریق شنیده هایی 
که ممکن است دشمن عامل پخش آن ها باشد، تکرار می کنند. وقتی با 
شخصی که این حرف و شنیده ها را زده صحبت کرده و از او می پرسیم 
که چرا چنین چیزی را گفتی، می گوید که خود من هم شنیده ام! /ایلنا

 برخی مدیران خیلی پر رو تشریف دارند؛ هم 
کارچاق کن هستند هم ریش و تسبیح دارند

حسن کامران، نماینده اصفهان گفت: ما باید کاری کنیم که چفت 
و بند در این قوانین به گونه ای باشد که کاسبی و کار چاق کنی کمتر 

نمی خورد  آب  چشمم  من  گرچه  دهیم؛  رشد  را  پاک دستان  و  شود 
مانع  مختلف  توجیهات  با  و  بدهند  پاک دستان  به  را  میدان  این ها 
می شوند؛ بعضی هاشان هم ریش و انگشتر و تسبیح دارند. جالب 
آن سوراخ  از  و  در می روند  این سوراخ  از  است عین النه های موش 
درمی آیند. از این هیأت مدیره که بیرون می کنند، سر از جای دیگری 
درمی آورند. جالب است هیچ  یک از ان ها نخبه کوچه و بازار نیستند. 
بعد هم خروجی این دارو دسته بازی ها و گاهی چپ و گاهی راست 
چیست؟ آخر هم سر درنیاوردیم. در شهر ما در هتل عباسی نوش جان 
می کنند که خورشت ماستش قاتق است که گوشت گردن و زعفران 
دارد و فقرا اصال نمی فهمد این چیست؛ یعنی بصیرت دارد که ما را 
حفظ کردند، ولی واقعیت این است که اگر ما این جابجایی را داشتیم 

ما نه بیکاری داشتیم و نه گرانی.

 قصور رئیس دانشگاه آزاد در حادثه مرگبار اتوبوس 
محرز است

حسام نواب صفوی وکیل پرونده حادثه اتوبوس دانشجویان: با وجود 
اینکه رئیس دانشگاه از نقص فنی اتوبوس ها و نبود حفاظ مطلع بوده 
و نسبت به احتمال وقوع حادثه آگاهی داشته هیچ گونه اقدامی برای 
این امر انجام نداده و به همین منظور طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات 
اسالمی بی احتیاطی و بی مباالتی وی در این پرونده محرز است. در 
حال حاضر متهمین پرونده هر کدام با قرار ۵ میلیارد تومانی آزاد هستند 
و جلسه بعدی دادگاه 8 مرداد برگزار خواهد شد که به احتمال زیاد به 
دلیل مشهود بودن جرایم، مجازات  سنگینی برای متهمین در نظر گرفته 
خواهد شد. به احتمال قوی نیز جلسه بعدی دادگاه، آخرین جلسه 

دادرسی خواهد بود. /مهر

 سازمان تبلیغات اسالمی: 9۰ درصد مردم مخالف 
کشف حجاب هستند

تبلیغی  و  فرهنگی  معاون  میرمحمدیان،  ناصر  االسالم  حجت 
سازمان تبلیغات اسالمی در نشست بررسی آینده نگرانه تبلیغ دین 
برگزار  قم  استان  اسالمی  تبلیغات  اداره کل  در  که  اسالمی  ایران  در 
شد، گفت: کسی مثل مسیح علی نژاد سعی می کند که القا کند اکثر 
بانوان ایران در رابطه با حجاب ناراضی هستند و می گویند نباید این 
به  این نتیجه  انجام شده،  حجاب اجباری باشد. در بررسی هایی که 
دست آمده که بیش از 9۰ درصد از مردم معتقدند نباید کشف حجاب 
صورت گیرد. معاون فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسالمی یادآور 
شد: بیش از 8۰ درصد خانم های بدحجاب نسبت به اصل حجاب نظر 
مثبتی دارند و برای بانوان محجبه احترام قائل هستند. او تصریح کرد: 
سازمان تبلیغات اسالمی یک سامانه ای برای پاسخگویی به پرسش های 
شرعی داشت که این سامانه در دفتر تبلیغات نیز وجود داشت، ما برای 
جلوگیری از موازی کاری در سازمان تبلیغات کارکرد این سامانه را به 

مشاوره مدیریت فرهنگی تغییر دادیم.

 دادستان گرگان: یک هتل به خاطر سرو مشروب 
پلمپ شد

حجت االسالم  گلستان،  دادگستری  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
سیدرضا سیدحسینی گفت: تعداد زیادی از کارگاه های تولید و توزیع 
مشروبات الکلی در استان شناسایی و برخورد شد. همچنین یک هتل 
معروف در استان نیز که مشروب سرو می کرد به مدت 4۰ روز پلمب شد. 
سیدحسینی به موضوع سگ گردانی هم اشاره کرد و افزود: نخستین 
استانی بودیم که نسبت به جلوگیری از سگ گردانی به علت تهدید علیه 
بهداشت عمومی اقدام کردیم. وی بر حمایت دادستانی از آمران معروف 
هم تأکید کرد و گفت: افرادی که تذکر لسانی می دهند باید در جامعه 
افزایش یابد و در مسیر هایی مثل ناهارخوران و الگندره حضور این گونه 

افراد نیاز است.

 دادستان کرج: سگ گردانی با قالده جرم نیست
دادستان کرج گفت: سگ گردانی تنها در مواردی که سگ ها در 
مکان های عمومی موجب مزاحمت شوند، جرم است و در سایر موارد 
و  عمومی  مکان های  در  صاحبان  کنار  در  قالده  با  سگ های  حضور 
ماشین جرم نیست. حاجی رضا شاکرمی در نشست مطبوعاتی امروز 
تیرماه اظهار کرد: هر چند سگ گردانی در مکان های  یکشنبه دوم 
عمومی ممنوع اعالم شده، قانونی در خصوص اینکه سگ گردانی در 
فضا های عمومی جرم باشد، وجود ندارد. وی ادامه داد: واقعیت این 
است حضور سگ ها در مکان های عمومی باعث سلب آسایش و ایجاد 
مزاحمت برای مردم می شود و همین باعث ممنوعیت سگ گردانی 
شده است. وی افزود: با این اوصاف سگ گردانی تنها در مواردی که 
سگ ها در مکان های عمومی موجب مزاحمت شوند جرم است و در 
سایر موارد حضور سگ های با قالده در کنار صاحبان در مکان های 

عمومی و ماشین جرم نیست.

 روایت فالحت پیشه از شکستش در انتخابات ریاست 
کمیسیون امنیت: تبانی شد!

فالحت پیشه پس از شکست در انتخابات ریاست کمیسیون امنیت 
و  داد  امنیت ملی رخ  امروز در کمیسیون  آنچه  بیان  به  ملی مجلس 
کرسی ریاست از او گرفته شد، پرداخت و گفت: فالحت پیشه با تأکید بر 
اینکه در هیچ یک از دسته بندی های فراکسیونی مجلس قرار نمی گیرد، 
خاطرنشان کرد: سال گذشته هم که رأی آوردم لطف همکاران عزیز در 
فراکسیون امید بود. تنها جریانی که برنامه من را دید و دو سال از من 
حمایت کردند، این فراکسیون بود و قدردان زحماتشان هستم. البته دو 
سه نفر دیگر از دوستان هم به من رأی داده بودند که رأی شان براساس 
عملکرد بود. این عضو کمیسیون امینت گفت: یکی از مشکالت مجلس 
این است که براساس عملکرد افراد رأی گیری نمی شود. کسی از من 
کمیسیون  که  بود  مهم  من  برای  است،  بوده  چه  عملکردت  نپرسید 
امنیت در همه عرصه ها حضور داشته باشد، ولی فراکسیون ها بیشتر 

انتخابات  این  در  فراکسیونی  تبانی  نوعی  و  دارند  زورآزمایی سیاسی 
صورت گرفت و این اتفاق افتاد. رئیس پیشین فراکسیون امید گفت: 
البته بازهم می گویم این اتفاق طبیعی است و نباید معترض هم باشیم. 
من تنها گالیه  و دغدغه ای که که دارم برای آینده است. من هیچ وقت 
دیگر به مجلس نخواهم آمد، ولی نگران آینده هستم. مثال پیش از من 
هر سه ماه یک بار یک وزیر به کمیسیون می آمد، ولی در دوره ریاست 
من هر هفته ای دو وزیر در کمیسیون حضور داشت یا هیچ وقت در 
کمیسیون مشکل عدد نداشتیم. در دوره من هجده سفر استانی رفتیم.

 دادستان گیالن: زن هنجارشکن در گلسار رشت 
بازداشت شد

دادستان استان گیالن هنجارشکنی زن غیر گیالنی در گلسار رشت 
را سازمان یافته و باندی دانست و افزود: تحقیقات در این زمینه ادامه 
دارد. حجت االسالم علی مصطفوی نیا در نشست خبری با اصحاب 
از آمران به معروف در سال 94 به  با بیان اینکه قانون حمایت  رسانه 
تصویب رسید، تصریح کرد: در این قانون حمایت دستگاه قضا از آمران 
به معروف در ستاد امر به معروف و بسیج تکلیف شده است. دادستان 
مرکز استان گیالن با اشاره ماجرای ضرب و شتم بانوی آمر به معروف 
خمامی، افزود: پرونده قضائی تشکیل و رسیدگی به آن ادامه دارد. وی 
در ادامه با اشاره به موضوع هنجارشکنی زنی در گلسار رشت یادآور شد: 

این شخص که گیالنی نیست، هم اکنون در بازداشت است.

 طعنه داماد روحانی به واعظی و آشنا
کامبیز مهدی زاده داماد حسن روحانی، رئیس جمهور یادداشتی 
در روزنامه شرق نوشته که در عنوان آن به محمود واعظی و حسام الدین 
طعنه زده است. واعظی، رئیس دفتر رییس جمهوری و آشنا مشاور 
نه  »دولت  است:  این  شرق  در  مهدی زاده  یادداشت  عنوان  اوست. 

واعظی توانمند دارد نه مشاوری آشنا به سیاست.«

 واکنش مطهری به انتشار تصاویر بدون حجاب ستاره 
اسکندری

زن  بازیگر  یک  اگر  گفت،  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو  یک 
در یک برنامه رسمی در خارج از کشور به عنوان نماینده ایران شرکت 
کند، باید پوشش اسالمی را رعایت کند، اما اگر برای سفر شخصی یا 
خانوادگی به خارج از کشور رفته مأمور نیستیم تجسس کنیم که پوشش 
اسالمی را رعایت می کند یا نمی کند. علی مطهری در یادداشتی که در 
اختیار ایسنا قرار داد با اشاره به انتشار فیلمی از یک بازیگر ایرانی در 
خارج از کشور گفت: »درباره قضیه خانم ستاره اسکندری و بازیگرانی 
مانند ایشان که به خارج از کشور سفر می کنند، باید یک اصل را مالک 
قضاوت قرار داد و آن این است: اگر یک بازیگر زن در یک برنامه رسمی 
بین المللی در خارج از کشور به عنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران 
شرکت می کند، باید پوشش اسالمی را به نحو درست رعایت کند، اما 

اگر برای یک سفر شخصی یا خانوادگی به خارج از کشور رفته است، 
مامور نیستیم تجسس کنیم که آیا پوشش اسالمی را رعایت می کند یا 
نمی کند و اگر رعایت نکرد او را به ریاکاری و نفاق متهم کنیم، زیرا منطق 
او این است که در داخل ایران قانون را رعایت می کنم و در خارج به هر 
دلیلی از جمله سهل انگاری یا همرنگ جماعت شدن رعایت نمی کنم، 
گرچه می دانم که درست و صالح و حکم عقل و شرع آن است که در 
همه جا رعایت کنم و رفتار یگانه داشته باشم. اگر بازیگر زن یا مرد در یک 
سفر شخصی خارجی شعائر اسالمی را رعایت نکرد، نباید به اشاعه آن 
بپردازیم هرچند تذکر الزم است، اما اگر به عنوان نماینده ایران در یک 
برنامه رسمی بین المللی این شعائر را زیر پا گذاشت باید مورد مواخذه 

قرار گیرد. «

 علت بازگشت پرونده عراقچی به دادسرا
رئیس دادگاه انقالب اسالمی در خصوص چرایی بازگشت پرونده احمد 
پرونده ای  به دادسرا گفت: هر  بانک مرکزی  ارزی سابق  عراقچی معاون 
که دادگاه احساس کند تحقیقاتش ناقص است یا خود اقدام به تکمیل 

تحقیقات می کند و یا آن را به دادسرا بازمی گرداند که پرونده کامل شود.

جمله ای از رهبر انقالب که موجب آرامش رئیسی شد
فالنی  فرمودند:  من  به  آقا  حضرت  گفت،  قضائیه  قوه  رئیس 
می دانم که شما به این که در آستان مقدس رضوی علیه السالم هستید 
عالقه مندی دارید و از آمدن به دستگاه قضایی کراهت دارید و تمایل 
به شما محول  این کاری که  و  این وظیفه  در  بدانید که  ولی  ندارید، 
می شود، یقینًا خداوند متعال خیر دنیا و آخرت را برای شما قرار خواهد 
داد. از آن لحظه ای که ایشان این جمله را به من فرمودند، دلم آرام شد.

 
ادعای جر و بحث تند روحانی با جهانگیری و قهر 

معاون اول
جهانگیری  اسحاق  کرد؛  اطالع  کسب  »انتخاب«  خبری  پایگاه   
خطاب  روحانی  تیز  و  تند  اظهارات  از  پس  جمهور  رئیس  اول  معاون 
به او در جلسه ای در روز شنبه، از دولت قهر کرده و از دیرور در محل 
کار خود حاضر نشده است. در پی بروز مباحثه ای در جلسه ای در روز 
شنبه، روحانی خطاب به جهانگیری می گوید که شما و اصالح طلبان به 
دنبال سرنگونی دولت هستید. جهانگیری، اما در واکنش به این سخنان 
روحانی، اظهارات تندی بر زبان نمی آورد، اما تصمیم به ترک جلسه را 
می گیرد، ولی الریجانی از او می خواهد جلسه را ترک نکند. بر اساس 
گزارش »انتخاب«، جهانگیری پس از پایان جلسه، راهی منزل شده و 
در محل کار خود حاضر نمی شود. طبق اطالعات رسیده به "انتخاب"، 
چندین تن از وزرا، طی دیروز و امروز با جهانگیری در منزلش دیدار کرده 
اند و خواستار بازگشت او به سر کارش شده اند؛ امری که هنوز محقق 
نشده است. محمدجواد ظریف از جمله وزرایی است که برای وساطت، 
منبع: تابناک به منزل جهانگیری رفته است.  

میز خبر
ماجرای ادعای جر و بحث تند روحانی با جهانگیری//واکنش مطهری به انتشار تصاویر بدون حجاب یک بازیگر/ دادستان گیالن: زن هنجارشکن در گلسار رشت 

بازداشت شد/ ادعای جر و بحث تند روحانی با جهانگیری و قهر معاون اول
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تاسیس، تغییرات شرکت
ملی  شناسه  و   4۵۱8۰ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  سیمرغ  تجارت  آتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
۱۰38۰۶۱۰883 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱4/۰8/۱39۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: ۱ - موضوع شرکت به شرح ذیل الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: حمل و نقل درون شهری 
مسافر وکاال و حمل و نقل ریلی پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

مشهد )3۷3۱۱2(
تاسیس، تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   ۵3۰2 ثبت  شماره  به  تجاری  غیر  موسسه  پارس  بهروش  رایان  شرکت  تغییرات  آگهی 
۱۰32۰3۶2243 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰2/۰9/۱39۷ و نامه شماره 2۱۵۵۱8/9۷ 
مورخ 23/۱۰/۱39۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای کامبیز عسگری با شماره 
ملی ۱۰۶2۶9۵۶4۱ با دریافت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج و دیگر 
هیچگونه حق و سمتی در موسسه ندارد سرمایه موسسه از مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و 
در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید . لیست جدید شرکا به شرح ذیل می باشد : محمد 
رضا شورورزی به کدملی ۶۷۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمد شهرابادی به کدملی 33۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - تعداد 
اعضا هیات مدیره به 2 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )3۷3۵۶8(

تاسیس، تغییرات شرکت
تاسیس موسسه غیر تجاری آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی شاندیز درتاریخ ۱2/۰9/۱392 به 
شماره ثبت 4۰۷۶ به شناسه ملی ۱۰38۰۶۶۵۱۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. آگهی تغییرات موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی 
شاندیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰38۰۶۶۵۱۵۶ به استناد صورتجلسه 
هیئت موسس مورخ ۱۱/۰8/۱39۷ و نامه شماره ۵۶4۵4 مورخ ۱9/۱۰/9۷ دانشگاه فردوسی مشهد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱ آقایان سید حسن علم الهدایی ۰9393۵8۷3۵ و محمدرضا اشرف مدرس 
۱8۶۰2۰88۱9 و عبداالحد برادران خلخالی ۰9393۶۷۷۷۷ به سمت اعضای هیئت امنا انتخاب گردید 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

)3۷3۵۶9(
تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی شاندیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4۰۷۶ و 
شناسه ملی ۱۰38۰۶۶۵۱۵۶ به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۱۵/۰2/۱39۷ و نامه شماره ۵۶4۵4 
مورخ ۱9/۱۰/9۷ دانشگاه فردوسی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقایان سید حسن علم الهدایی 
رییس  عنوان  به   ۱۷۰929۰۶۶8 اسکوئی  خلیجی  ومحسن  امنا  هیئت  رییس  سمت  به   ۰9393۵8۷3۵
موسسه به مدت 4 سال انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری مشهد )3۷3۵۷۰(


