
نظارت ها را بیشتر کنیم

باشگاه های ورزشی 
بازوانی برای پیشرفت

فعالیت های  توسعه  زمینه  در  ورزشی  باشگاه های   
ایفا  را  مهمی  نقش  بخش  این  حرفه ای  حتی  و  همگانی 
بازوان  عنوان  به  ورزشی  باشگاه های  همواره  می کنند، 

هیات ها در جهت شناسایی و پرورش...

شهردار منطه 5 مشهد با حضور در دفتر »صبح امروز« 
مطرح کرد:

 تغییر بافت گلشهر 
با بهسازی شلوغ بازار

 استعفای ۱۵ مدیر برای حضور 
در انتخابات مجلس

در دیدار رئیس شورای شهر و شهردار مشهدمقدس 
با رئیس مجلس شورای اسالمی مطرح شد:

تقاضای 3900 میلیاردتومان 
اوراق مشارکت برای پیشبرد 

پروژه های شهری

رئیس اتحادیه رستوران داران مطرح کرد:

پیش بینی مشارکت
 80 درصدی اعضا 

در انتخابات هیئت مدیره

گزارش ویژه 7

گفت و گوی ویژه 6

2

3

6

در این شماره می خوانیم

 پیام های نهفته در 
تحریم پتروشیمی

با  آمریکا،  خزانه داری  وزارت  جمعه،  روز 
پتروشیمی  صنایع  شرکت  بیانیه ای،  صدور 
و  آن  به  وابسته  شرکت   39 و  فارس  خلیج 
همچنین عوامل فروش خارجی آنها را به دلیل 
ارتباط با سپاه پاسداران انقالب اسالمی تحریم 
یادشده،  شرکت های  بیانیه،  این  طبق  کرد. 

کل  پتروشیمی  تولید  ظرفیت  درصد   40
مسئول  و  دارند  اختیار  در  را  ایران 

پتروشیمی  50 درصد کل صادرات 
خزانه داری  وزارت  هستند.  ایران 
صنایع  شرکت  می کند  ادعا  آمریکا 

خلیج  پتروشیمی 
و  بزرگترین  فارس 
گروه  سودآورترین 
پتروشیمی  هلدینگ 

ماه  اواخر  از  است.  ایران 
لغو معافیت های  به دلیل  آوریل، 
فروش نفت ایران به هشت کشور 

و  تجهیزات  استقرار  نیز  و 
نیروهای جدید آمریکایی 
در خلیج فارس، تنش ها 
واشنگتن  و  تهران  میان 
یافت  افزایش  شدت  به 

درباره  کشورها  از  بسیاری  و 
نظامی  درگیری  وقوع  احتمال 

همین  دادند.  هشدار  آمریکا  و  ایران  میان 
چند  را  پتروشیمی  تحریم های  اعمال  امر، 
لغو  اعالم  از  پس  انداخت.  تعویق  به  هفته 
محافل  مه،  ماه  اول  از  نفتی  معافیت های 
دولت  به  نزدیک  رسانه ای  و  اندیشکده ای 

دونالد ترامپ بر صنایع پتروشیمی ایران تمرکز 
نفت،  از  پس  که  کردند  ادعا  آن ها  کردند. 
صادرات صنایع پتروشیمی، منبع عمده درآمد 
همین  به  و  است  اسالمی  جمهوری  ارزی 
خود  کار  دستور  در  را  بخش  این  تحریم  دلیل، 
رفتن  باال  و  تنش ها  اوج گیری  اما  دادند.  قرار 
احتمال وقوع درگیری نظامی موجب شد که 
اعمال  دیرتر  را  تحریم ها  این  آمریکا  دولت 
نگرانی ها  کردن  فروکش  با  اکنون  کند. 
به  دیگر  بار  آمریکا  جنگ،  وقوع  از 
روی  تحریم  اعمال  سیاست 
شدن  اعمال  است.  آورده 
پتروشیمی  تحریم های 
شرایطی  و  زمان  در 
پیام  از  خالی  فعلی 
پیام  نخستین  نیست. 
آتی  سفر  با  می تواند 
وزیر  نخست  آبه،  شینزو 
ایران  به  ژاپن، 
باشد.  مرتبط 
رسانه های ژاپنی و 
بین المللی می گویند 
به  آبه  تاریخی  سفر  هدف 
ایران  میان  میانجیگری  تهران، 
این  از  پیش  آمریکاست.  و 
اظهاراتی  آمریکا  مقامات  برخی  سفر، 
مالیمت  نوعی  آنها  از  که  کرده اند  بیان 
ترامپ،  دونالد  می شود.  استنباط 
اخیرش  سفر  در  آمریکا،  رئیس جمهور 

به ژاپن، موضع مالیمی ...
در صفحه 2 بخوانید

گام دیگری در افزایش فشارها در آستانه سفر نخست وزیر ژاپن به تهران

در صفحه  5  بخوانید

نشتیفان جهانی می شوند؛

وزش باد موافق در آسبادهای ایران

در صفحه 2 بخوانید

سید جواد حسینی 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد

دوشنبه 20  خرداد  1398 /0 6  شوال 1440 / سال سوم  
شماره 473 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 

عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 
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خبر
سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش 

و پرورش شد

به  حسینی  جواد  سید  تعیین  از  دولت  سخنگوی 
عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش از سوی رئیس 
با بیان اینکه در روزهای  جمهوری خبر داد.علی ربیعی 
با  پست  این  تصدی  برای  مختلفی  گزینه های  گذشته 
رئیس جمهوری دیدار کرده و برنامه ارائه کرده اند، گفت: 
در پی استعفای آقای سید محمد بطحایی وزیر آموزش و 
پرورش و پذیرش استعفای ایشان توسط رئیس جمهوری، 
گزینه های مختلفی برای تصدی سرپرستی این وزارتخانه 
مطرح شدند که نهایتًا دکتر روحانی از میان این گزینه ها، 
عنوان  به  را  حسینی  جواد  سید  دکتر  حکمی  صدور  با 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد.ربیعی با 
تاکید بر اینکه وزارت آموزش و پرورش از اهمیت و جایگاه 
برخوردار  روحانی  آقای  شخص  و  دولت  برای  ویژه ای 
است، گفت در انتخاب سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
همه دغدغه های مربوط به فرهنگیان و دانش آموزان مد 
نظر قرار گرفته است. سیدجواد حسینی پیشتر مدیرکل 
و معاونت  بوده  استان خراسان رضوی  پرورش  و  آموزش 
استانداری  مقام  قائم  و  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 
حکم  دارد.متن  خود  کارنامه  در  نیز  را  رضوی  خراسان 
این  به  روحانی  حسن  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم 

شرح است:
 بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر سید جواد حسینی
به مراتب  و نظر  بر اساس اصل ۱35 قانون اساسی   
موجب  به  جنابعالی  مدیریتی  و  علمی  سوابق  و  تعهد 
این حکم شما را به سرپرستی "وزارت آموزش و پرورش" 

منصوب می نمایم.
کارکنان  کلیه  همکاری  و  الهی  عنایت  با  است  امید 
آن وزارت در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس 
اعتدال  قانونمداری،  با رعایت اصول  جمهوری اسالمی 

گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.
حسن روحانی

رئیس جمهوری اسالمی ایران
مدیرکل  پیشتر  حسینی  جواد  سید  است  گفتنی   
و معاونت  بوده  استان خراسان رضوی  پرورش  و  آموزش 
استانداری  مقام  قائم  و  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 

خراسان رضوی را نیز در کارنامه خود دارد.

 استعفای ۱۵ مدیر برای حضور 
در انتخابات مجلس

گفت:  رضوی  خراسان  انتخابات  ستاد  رئیس 
مجلس  انتخابات  قانون   29 ماده  مشمول  مدیر   ۱5
شورای اسالمی برای شرکت در انتخابات خانه ملت 
استعفا  خود  سمت  از  استان  انتخابیه  حوزه های  از 

داده اند.
کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  جعفری  حسن 
 29 ماده  مشمول  مدیران  استعفای  مهلت  آخرین 
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی، ۱۶ خرداد 
ماه بود و کسانی که تا این روز از سمت خود استعفا 
برای  می توانند  گرفت،  قرار  پذیرش  مورد  و  داده 

حضور در رقابت های انتخاباتی نامزد شوند.
وی افزود: بر اساس آخرین اطالعات دریافتی از 
تا ساعت ۱۷ شنبه ۱۸ خرداد  اجرایی  دستگاه های 
ماه استعفای ۱5 مدیر در سطوح مختلف نهایی شد.
از  مستعفی  مدیران  آمار  اینکه  بیان  با  جعفری 
اداری  شورای  و  فرمانداری ها  اجرایی،  دستگاه های 
مدیران  مجموع  از  کرد:  اظهار  است،  شده  اخذ 
مستعفی یک نفر فرماندار، یک نفر معاون فرماندار، 
نواحی  و  مناطق  ادارات  معاونین  و  مدیران  از  نفر   4
رئیس  یک  شهر،  شورای  عضو   3 پرورش،  و  آموزش 
درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس  یک  و  دادگستری 
برای  کاربردی  علمی  مرکز  رئیس  یک  و  شهرستان 

حضور در رقابت های انتخاباتی استعفا داده اند.
رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی خاطرنشان 
فعالیت  استان ها  دیگر  در  که  هم  کل  مدیر   2 کرد: 
حوزه های  انتخابات  در  شرکت  برای  می کردند 
انتخابیه خراسان رضوی از سمت خود استعفا داده 

و مورد پذیرش قرار گرفته.
مستعفی  مدیران  مجموع  از  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  است،  بوده  مشهد  به  مربوط  نفر  یک  تنها 
جدیدی  مورد  اجرایی  دستگاه های  که  صورتی  در 
قانون   29 ماده  مشمول  مدیران  استعفای  از 
رسانی  اطالع  دهند،  گزارش  مجلس   انتخابات 

خواهد شد.

انتخابات

صدور  با  آمریکا،  خزانه داری  وزارت  جمعه،  روز 
و  فارس  خلیج  پتروشیمی  صنایع  شرکت  بیانیه ای، 
فروش  عوامل  همچنین  و  آن  به  وابسته  شرکت   39
پاسداران  سپاه  با  ارتباط  دلیل  به  را  آنها  خارجی 
بیانیه،  این  طبق  کرد.  تحریم  اسالمی  انقالب 
تولید  ظرفیت  درصد   40 یادشده،  شرکت های 
مسئول  و  دارند  اختیار  در  را  ایران  کل  پتروشیمی 
هستند.  ایران  پتروشیمی  صادرات  کل  درصد   50
وزارت خزانه داری آمریکا ادعا می کند شرکت صنایع 
سودآورترین  و  بزرگترین  فارس  خلیج  پتروشیمی 
ماه  اواخر  از  است.  ایران  پتروشیمی  هلدینگ  گروه 
ایران  نفت  فروش  معافیت های  لغو  دلیل  به  آوریل، 
نیروهای  و  تجهیزات  استقرار  نیز  و  کشور  هشت  به 
میان  تنش ها  فارس،  خلیج  در  آمریکایی  جدید 
و بسیاری  یافت  افزایش  به شدت  و واشنگتن  تهران 
نظامی  درگیری  وقوع  احتمال  درباره  کشورها  از 
امر،  همین  دادند.  هشدار  آمریکا  و  ایران  میان 
اعمال تحریم های پتروشیمی را چند هفته به تعویق 
انداخت. پس از اعالم لغو معافیت های نفتی از اول 
نزدیک  رسانه ای  و  اندیشکده ای  محافل  مه،  ماه 
ایران  پتروشیمی  صنایع  بر  ترامپ  دونالد  دولت  به 
نفت،  از  پس  که  کردند  ادعا  آن ها  کردند.  تمرکز 
صادرات صنایع پتروشیمی، منبع عمده درآمد ارزی 
تحریم  دلیل،  همین  به  و  است  اسالمی  جمهوری 
اما  دادند.  قرار  خود  کار  دستور  در  را  بخش  این 
اوج گیری تنش ها و باال رفتن احتمال وقوع درگیری 
را  تحریم ها  این  آمریکا  نظامی موجب شد که دولت 
با فروکش کردن نگرانی ها  دیرتر اعمال کند. اکنون 
اعمال  سیاست  به  دیگر  بار  آمریکا  جنگ،  وقوع  از 
تحریم های  شدن  اعمال  است.  آورده  روی  تحریم 
پیام  از  خالی  فعلی  شرایطی  و  زمان  در  پتروشیمی 
نیست. نخستین پیام می تواند با سفر آتی شینزو آبه، 
باشد. رسانه های  ایران مرتبط  به  ژاپن،  وزیر  نخست 
تاریخی  سفر  هدف  می گویند  المللی  بین  و  ژاپنی 
آمریکاست.  و  ایران  میان  میانجیگری  تهران،  به  آبه 
اظهاراتی  آمریکا  مقامات  برخی  سفر،  این  از  پیش 
استنباط  مالیمت  نوعی  آنها  از  که  کرده اند  بیان 
در  آمریکا،  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد  می شود. 
ایران  برابر  به ژاپن، موضع مالیمی در  سفر اخیرش 
گفت:  او  کرد.  تمجید  ایران  سران  از  حتی  و  گرفت 

»)ایران( شانس این را دارد که با همین سران، کشور 
که  بگویم  شفاف  می خواهم  فقط  من  شود.  بزرگی 
مایک  این،  بر  نیستیم.« عالوه  رژیم  تغییر  دنبال  ما 
پیش  هفته  یک  حدود  آمریکا،  خارجه  وزیر  پمپئو، 
طی کنفرانسی در سوئیس از آمادگی کشورش برای 
»گفتگوی بدون پیش شرط« با ایران سخن گفت. اما 
تحریم های پتروشیمی نشان داد که نباید به سفر آبه 
که  گفته اند  تحلیلگران  برخی  بود.  خوشبین  خیلی 
آبه ممکن است در سفر به تهران پیامی آشتی جویانه 
مقامات  به  حداقل  اینکه  یا  بیاورد  آمریکا  جانب  از 
ایران اطالع دهد که آمریکا جهت تسهیل مذاکرات 
با ایران، آماده است در تحریم ها انعطاف نشان دهد. 
آبه  که  داد  نشان  وضوح  به  پتروشیمی  تحریم  ولی 
پیامی در زمینه کاهش یا توقف فرآیند اعمال تحریم 

بر ایران نخواهد آورد.
حداکثری  فشار  »کارزار  ماهیت  با  پیام،  دومین 
تاکید کرده است که  ارتباط دارد. پمپئو  اقتصادی« 
تحریم های پتروشیمی به معنای استمرار این کارزار 
توئیتی  در  جدید،  تحریم های  به  اشاره  با  او  است. 
ادامه  ایران  نظام  بر  حداکثری  فشار  »امروز  نوشت: 
با  می یابد.« در واقع، حتی اگر آمریکا قصد مذاکره 
آمریکایی  مقامات  برخی  که  باشد،  داشته  را  ایران 

ایران  با  توافق  حصول  از  پیش  تا  ندارد،  می گویند 
برخالف  شد.  نخواهد  کاسته  تحریم ها  شدت  از 
هستند  باور  این  بر  آمریکایی ها  ایران،  مقامات 
کمک  مذاکرات  تهسیل  به  تحریم ها  تشدید  که 
برابر  در  را  سیاست  همین  دقیقًا  واشنگتن  می کند. 
سران  دیدار  رغم  به  می کند.  دنبال  پیونگ یانگ 
شمالی  کره  علیه  تحریم ها  شمالی،  کره  و  آمریکا 

کمتر نشد.
تحریم پتروشیمی از حیث مناسبات آمریکا و اروپا 
می تواند  سوم  پیام  بنابراین،  است.  توجه  قابل  هم 
این باشد که آمریکا از حمایت اروپا در تشدید فشارها 
علیه ایران مطمئن شده است. در یک سال گذشته، 
ایران  هسته ای  توافق  درباره  آشکارا  آمریکا  و  اروپا 
اختالف نظر داشته اند. اما در چند هفته اخیر، میان 
دو طرف سوء تفاهم جدیدی به وجود آمد. تا همین 
چند روز پیش، اروپا ارزیابی آمریکا درباره تهدیدات 
ادعایی ایران را قبول نداشت و اعزام نیروهای جدید 
می دانست.  غیرموجه  را  خاورمیانه  به  آمریکایی 
بریتانیایی  جانشین  گیکا،  کریس  ژنرال  اظهارات 
فرمانده ائتالف ضد داعش، بارزترین نمونه اختالف 
ایران  ادعایی  تهدیدات  درباره  اروپا  و  آمریکا  نظر 
افزایش  بر  که  آمریکایی  ژنرال های  خالف  بر  بود. 

تهدیدهای ایران تاکید می کردند، گیکا گفته بود که 
تهدیدات ایران افزایش نیافته است. از این رو، برخی 
اروپایی ها فکر کردند که آمریکا دنبال جنگ با ایران 
اعمال  تأخیر  دالیل  از  یکی  تفاهم  سوء  این  است. 
را  شرایط  آمریکایی ها،  بود.  پتروشیمی  تحریم های 
برای اعمال تحریم های جدید مناسب نمی دانستند. 
از  را  تنش ها  تحریم ها  اعمال  بود  ممکن  که  چرا 
دو  هر  ترامپ  و  پمپئو  رو،  این  از  کند.  کنترل خارج 
ایران،  با  از مذاکره  اروپا، ضمن استقبال  به  در سفر 
تاکید کردند که آمریکا دنبال جنگ با ایران نیست؛ 
لذا بی دلیل نیست که تحریم های پتروشیمی دقیقًا 
اعالم  اروپا  از  پمپئو  و  ترامپ  بازگشت  از  اندکی پس 
شدند. به نظر می رسد که مقامات آمریکایی همتایان 
اروپایی را متقاعد کرده اند که سیاست واقعی آمریکا 
ادامه  بلکه  نیست  نظامی  جنگ  ایران،  برابر  در 
از  ایران  فروپاشی  برای  اقتصادی  بی امان  فشارهای 
دولت  به  نزدیک  محافل  که  سیاستی  است.  درون 
امانوئل  اظهارات  می دانند.  موفق  را  آن  ترامپ، 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، درباره لزوم مذاکرات 
فراتر از توافق هسته ای با ایران نیز شاهد دیگری بر 
است  ایران  درباره  آمریکا  و  اروپا  روزافزون  همگرایی 
که شرایط را برای اعمال تحریم های جدید مهیا کرد.

گام دیگری در افزایش فشارها در آستانه سفر نخست وزیر ژاپن به تهران

 پیام های نهفته در تحریم پتروشیمی

512/1سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی

آگهي فقدان سند مالكيت
نظربه اینکه آقای امیر نادی بهلولی  به استناد دو برگ استشهادیه گواهي شده منظم به تقاضاي کتبي جهت 
دریافت سند مالکیت المثني نوبت اول به این اداره مراجعه ومدعي است سند مالکیت 250 سهم مشاع از ۸0000 
سهم ششدانگ پالک 25۱3 فرعی از 2۷۶-اصلی بخش ۱3 مشهد که متعلق به  وی می باشد بعلت بی احتیاطی  
مفقود گردیده است با برسی دفتر امالک معلوم د که سند مالکیت ذیل دفتر 324 صفحه 2 و ثبت 520۶4 به نام 
وی ثبت و سند بشماره چاپی ۸5320 سری الف سال ۸5 صادروتسلیم شده که برابر سند 2۶0۱۱-۸۷/2/۸ دفتر 
۱5 فریمان به متقاضی انتقال قطعی گردیده است دفتر امالك بیش ازاین حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره ذیل  
به ملك مورد آگهي معامله  نوبت آگهي ومتذکرمي گردد هرکس نسبت  ماده۱20 اصالحی قانون ثبت مراتب یك 
انجام داده یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستي ظرف مدت ده روزاز تاریخ انتشاراین آگهي اعتراض 
کتبي خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تسلیم نماید بدیهي است درصورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرریا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمي نسبت به صدورسند 

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

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

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بجستان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱39۸۶030۶02000002۱هیات  شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بجستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اقای علی بهروزی فرزند فرهاد بشماره شناسنامه ۱2۶صادره از بجستان در ششدانگ یک باب ساختمان مشتمل 
بر محوطه به مساحت 2۸9/۸0 مترمربع قسمتی از باقیمانده پالک ثبتی 3۱ فرعی از 2-اصلی واقع در بخش دو 
از محل مالکیت 2 دانگ مشاع از ششدانگ محمد علی فالحتی خالصه معامله  گناباد حوزه ثبت ملک بجستان 
۱۱۱۶۱ مورخه ۱344/5/9 دفتر ۱0 گناباد محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می  روزآگهی   ۱5
توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:9۸/3/4 ، 

نوبت دوم:9۸/3/20 
رئیس ثبت اسنادوامالک  بجستان-حمیدرضا باقرزاده

********************************************************
512/3اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بجستان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱39۸۶030۶020000022هیات  شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بجستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  
اقای حسن طالبی فرزند محمد  بشماره شناسنامه ۱۶صادره از بجستان در ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل 
بر ساختمان به مساحت 2۷9/۸5  مترمربع قسمتی از پالک ثبتی 9 فرعی از 2-اصلی واقع در بخش دو گناباد 
حوزه ثبت ملک بجستان خریداری مع الواسطه از محل مالکیت شهرداری بجستان )خالصه معامله 3۷2 مورخه 
به منظوراطالع عموم  لذا  ۱320/۶/۱5 دفترخانه 2۷ بجستان تمامت ۱200 مترمربع مشاع( محرزگردیده است 
متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می  روزآگهی   ۱5 فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب 
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 
تاریخ   . شد  صادرخواهد  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است 

انتشارنوبت اول:9۸/3/4 ، نوبت دوم:9۸/3/20 
رئیس ثبت اسنادوامالک  بجستان-حمیدرضا باقرزاده

*****************************************************
مفقودی

سند برگ سبز خودرو  سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی  مدل ۱3۸4 به شماره پالک 5۶3 ن 5۶ ایران 3۶  
نظام دوست سرکاریزی  امیرحسین  به  مربوط   S۱4۱22۸452۶23۶ و شماره شاسی موتور 0۱۱۷3235  شماره 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
*****************************************************

مفقودی
موتور  شماره    ۸4299  -  ۷۶2 پالک  شماره  به   ۱3۸9 مدل  آپاچی  سیکلت  موتور  سبز  برگ  و  سندکمپانی 

OE۶FA203۸۱۷۱ و شماره تنه NE۸۱۸0B9039۸2 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

512/4اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حيدریه 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   ۱39۸/2/30-۱39۸۶030۶00۶000539 شماره  برابررای 
حیدریه  تربت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اصغر میرزاده فرزند نصراله بشماره شناسنامه 2۷۱ صادره از تربت 
حیدریه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۱۸/۷۸ مترمربع )یکصدو هجده متر و هفتاد و هشت 
صدم مترمربع(قسمتی از پالک ۱۱۱ فرعی واقع در اراضی ضیاءالدین سفلی پالک ۱2۶-اصلی دهستان اربعه 
واقع در بخش ۱  تربت حیدریه خریداری از مالک قهری آقای علی اکبر حسن زاده محرزگردیده است لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به 
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع 
مقررات سند  اعتراض طبق  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است درصورت  نمایند.  تقدیم  قضایی 

مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:9۸/3/4 ، نوبت دوم:۱39۸/3/20 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی تربت حیدریه-سید محمد حسینی

********************************************************
512/5اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حيدریه 
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   ۱39۸/2/30-۱39۸۶030۶00۶00053۷ شماره  برابررای 
حیدریه  تربت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت 
اقای احمد سلحشور نشتیفانی فرزند محمد حسین  بشماره شناسنامه  مالکانه بالمعارض متقاضی  تصرفات 
2۷ صادره از خواف در ششدانگ یک باب سالن مرغداری و زمین متصل به آن  به مساحت ۱0000 مترمربع 
آویه سفلی دهستان سنگان و رشتخوار واقع  از پالک ۱0۸ اصلی واقع در اراضی  )ده هزار مترمربع(قسمتی 
در بخش 3 تربت حیدریه  خریداری از ورثه بلقیس قرایی و هرمزقرایی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع 
مالکیت  به صدورسند  نسبت  اشخاص  که  روزآگهی می شود درصورتی  فاصله ۱5  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم 
این  به  خودرا  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 

صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:9۸/3/4 ، نوبت دوم:۱39۸/3/20 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی تربت حیدریه-سید محمد حسینی

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

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره ۱395۶030۶0۱20003۸۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کاشمر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
باب  یک  ششدانگ  در  زابل  از  صادره   ۷4 شناسنامه  بشماره  صفر  فرزند  حیدری  ثانی  موسی  اقای  متقاضی 
ساختمان به مساحت ۱2۸/3۶ مترمربع از پالک ۱03۸ فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس 
خیابان قائم- نیلوفر شمالی 5 پالک ۱۸ خریداری از مالک رسمی آقای سید محمد اسماعیلی احدی از ورثه 
سید علی اسماعیلی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می 
ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدورسند  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود 
ماه  ازاخذ رسید، ظرف مدت یک  تسلیم وپس  اداره  این  به  اعتراض خودرا  به مدت دوماه  آگهی  انتشاراولین 
انقضای  درصورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از 
اول:  نوبت  انتشار  تاریخ  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذکور  مدت 

۱39۸/3/20، نوبت دوم : ۱39۸/4/4
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده

*******************************************************
مفقودی

موتور  شماره    ۷۸5۶5  -  ۷۷3 پالک  شماره  به   ۱394 مدل  تکتاز  سیکلت  موتور  سندکمپانی  برگ  سه 
0۱24NEJ0309۷9 و شماره تنه NEJ۱25G940۶4۱۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی
برگ سبز خودرو  هاچ بک سیستم جک تیپ S5  مدل ۱39۶ به شماره پالک ۶۱5 ص 5۱ ایران ۷4  شماره 
محمدجواد  به  مربوط   NAKSH۷3۱3HB۱3۶5۶۷ شاسی  شماره  و   HFC4GA3۱DH004۷05۶ موتور 

عبداله زاده گنابادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره ۱394۶030۶003004255 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
مالکانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
بالمعارض متقاضی اقای غالمحسین صفری برجی فرزند اسداله بشماره شناسنامه ۱42 صادره از مشهد در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱3۱/5۶ مترمربع قسمتی از پالک  ۱۶۷3 فرعی از ۸2 اصلی بخش 9 
واقع در خواجه ربیع مهر مادر ۱4 پالک 53 خریداری از مالک رسمی آقای محمد صفری برجی محرزگردیده 
است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهد شد. ۱۶۱۷- تاریخ انتشارنوبت اول: 9۸/3/20، نوبت دوم : 9۸/4/4
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

***************************************************************
512/8اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  تربت حيدریه
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱39۸/2/2۸  -۱39۸۶030۶00۶0005۱۱ شماره  برابررای 
حیدریه  تربت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مجید قربانی فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه ۱۸۶۷ صادره از تربت 
نه صدم  و  متر  پنج  و  )یکصد و شصت  به مساحت ۱۶5/09 مترمربع  یکباب ساختمان  حیدریه در ششدانگ 
رسمی  مالکین  از  خریداری  حیدریه  تربت  شهر  یک  بخش  در  واقع  اصلی   23۷3 پالک  از  قسمتی  مترمربع( 
حمید و مجید شهرت هر دو نفر اقبال محرز گردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
۱5 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
ازاخذ رسید، ظرف  تسلیم وپس  اداره  این  به  اعتراض خودرا  به مدت دوماه  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند 
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: 

۱39۸/3/20، نوبت دوم: ۱39۸/4/5
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه- محمد کاظم باقرزاده

*************************************************************
512/9اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بجستان 
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره ۱39۸۶030۶020000029 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بجستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
متقاضی خانم مرضیه رضائیان بجستان فرزند حسین بشماره شناسنامه 3۱ صادره از بجستان در ششدانگ 
یک باب منزل مسکونی به مساحت 3۱۸/30 مترمربع، تمامت پالک ثبتی 2۸۷ فرعی از یک اصلی واقع در 
بخش دو گناباد حوزه ثبت ملک بجستان از محل مالکیت آقای حسین رضائیان و خانم عذرا کریمیان ثبت شده 
ذیل صفحات ۱9۶ و ۱9۸ دفتر ۱۸ محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می  روزآگهی 
ازاخذ رسید، ظرف  تسلیم وپس  اداره  این  به  اعتراض خودرا  به مدت دوماه  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند 
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: 

9۸/3/20، نوبت دوم: 9۸/4/5
رئیس ثبت اسنادوامالک بجستان- حمیدرضا باقرزاده

*************************************************************
مفقودی

ایران 42   به شماره پالک ۶34 م 33  CNG مدل ۱39۶   PARS XU۷ پژو تیپ برگ سبز خودرو  سواری 
بخشی  ابوالفضل  به  مربوط   NAAN2۱VE۸HH۷5۸92۷ شاسی  شماره  و   ۱24K۱093۷30 موتور  شماره 

زائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
*************************************************************

مفقودی
موتور  شماره    3۶ ایران   33 ن   2۸2 پالک  شماره  به   ۱3۸0 مدل  پیکان  سواری  خودرو   سبز  برگ 
۱۱۱2۸0۸۱32۶ و شماره شاسی ۸04۸۷۶3۶ مربوط به حمید بلوچ قرائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد.
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان 
رضوی گفت: ۱2 پروژه مربوط به حوزه سرمایه گذاری 
و اقتصادی را به وزارت کشور پیشنهاد کردیم که این 
پروژه ها مشمول همه شهرستان ها می شود.به گزارش 
توسعه  و  برنامه ریزی  شورای  در  رسولیان  علی  ایسنا، 
استان در محل دفتر استاندار، اظهار کرد: در ۱2 دی 
سال ۸9، دولت مصوبه ای برای طرح توسعه و تسهیل 
اما  کرد  ایجاد  کشور  شرق  مناطق  در  سرمایه گذاری 
عملیاتی نشد. در 5 آذر سال 9۷ این مصوبه اصالح و 

تسهیالت بهتری ارائه شد.
وی افزود: عمده این تسهیالت 9 استان کشور را 
شامل می شود. مناطق استان خراسان رضوی شامل 
پایین جام،  بوژگان،  مرکزی،  بخش های  جام،  تربت 
صالح آباد، تایباد، باخرز و بخش سنگان خواف است.
مالیات،  برای  تشویقی  اقدامات  داد:  ادامه  رسولیان 
بیمه،  تسهیالت  ریالی،  و  ارزی  تسهیالت  سود  نرخ 
برای طرح های  اعتبارات تملک دارایی ها، تسهیالتی 
برای  استان  بانک های  اختیارات  منطقه،  این  بزرگ 
تصویب طرح های مناطق تا سقف 30 میلیارد تومان 
اجرای  محل  وثیقه  قبول  دالر،  میلیون   20 تا  ارز  و 
پروژه و قراردادهای تضمینی خرید آب و برق از جمله 
امور اقتصادی  این تسهیالت است.معاون هماهنگی 
فروزان مهر  آقای  گفت:  رضوی  خراسان  استانداری 
نامه ای برای وزرات کشور ارسال کردند که دو درخواست 
داشتند. یک درخواست این بود که تکمیل اطالعات 
ریالی در خصوص  و  ارزی  تسهیالت  میزان  به  مربوط 
تولیدی،  واحدهای  توسعه ای  و  ایجادی  طرح های 
فرهنگی،  علمی،  کشاورزی،  معدنی،  صنعتی، 

گردشگری و خدماتی پرداخت شده توسط بانک های 
عامل را انجام دهیم و اطالعات را قبل از مصوبه شورای 
کنند.وی  کمک  تا  کنیم  ارسال  تهران  به  برنامه ریزی 
اضافه کرد: درخواست دوم این بود که تکمیل اطالعات 
طرح ها و پروژه های مهم تملک دارایی های سرمایه ای 
حداکثر ۱0 طرح را احصا و برای تهران ارسال کنیم. 
به دستگاه های اجرایی اعالم کردیم و طرح خواستیم 
ارسال  نیز  طرح  اجرای  مشمول  فرمانداران  برای  که 
حوزه  به  مربوط  پروژه  اینکه ۱2  بیان  با  شد.رسولیان 
عنوان  کردیم،  پیشنهاد  را  اقتصادی  و  سرمایه گذاری 

کرد: تالش کردیم پروژه ها مشمول همه شهرستان ها 
شود و شهرهای مهم استان را در برگیرد. از ما ۱0 پروژه 
خواستند که چند پروژه استانی را در داخل آن ها قرار 
دادیم تا از محل این پروژه ها منابعی را دریافت کنیم، 
تومان است. پروژه ها دو هزار و 30۱ میلیارد  مجموع 
خراسان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
راه آهن  احداث  شامل  پروژه ها  این  کرد:  بیان  رضوی 
سنگ بست-  بزرگراه  احداث  ریلی،  شبکه  دوغارون 
فریمان- تربت جام- تایباد- دوغارون، چهار بانده شدن 
سنگان- نشتیفان- خواف- رشتخوار- تربت حیدریه، 

راه آهن خواف- کالت، احیا و مرمت قنوات، انتقال آب، 
احداث استخر ذخیره آب، تأمین آب پروژه های فوالدی 
ایجاد  و  آنها  اطراف  شهرهای  پساب  تصفیه  محل  از 
تاسیسات فاضالب شهر تایباد و تربت جام و نیز تأمین 
و  کشاورزی  بخش  توسعه  از  حمایت  صندوق  سرمایه 
ساماندهی رودخانه های مرزی استان است.وی افزود: 
تسهیالتی که توسط بانک ها پرداخت شده، 422 پروژه 
است که از شهرستان های مشمول دریافت شده، 20۷ 
میلیون یورو تسهیالت ارزی و دو هزار و 49۷ میلیارد 

تومان تسهیالت ریالی بوده است.

پروژه های سرمایه گذاری استان در مسیر وزارت کشور

هواپیمایی آسمان
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مجلس بان
سخت گیری های داخلی جایگاه قالی 

بافان را در جهان متزلزل کرد

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه سخت 
گیری بیش از حد مانعی بزرگ برای بیمه شدن قالی 
صنعت  در  سبقت  گوی  چین  گفت:  است،  بافان 

نساجی را از ایران گرفت.
صنعت  عدیده ای  مشکالت  درباره  حمیدگرمابی 
صنعت  دیرینه  رقبای  گفت:  کشور  در  نساجی 
از  جهانی  بازار  در  را  سبقت  گوی  ایران،  نساجی 
رفع  برای  اساسی  اقدام  متاسفانه  زیرا  ربودند  ایران 
مشکالت صنعت پردرآمد نساجی از سوی مسئوالن 

ذی ربط درنظرگفته نشده است.
y  عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا مانع اساسی توسعه 

صنعت نساجی
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی 
توسعه  اساسی  مانع  وام،  باالی  سود  اینکه  بیان  با 
صنعت نساجی است تصریح کرد: یکی از دالیل نزول 
صنعت نساجی عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا در 

حوزه نساجی است.
رقبای  اختیار  در  نساجی  صنعت  داد:  ادامه  وی 
ترکیه  و  چین  جمله  از  جهانی  بازار  در  ما  دیرینه 
ابداع  حوزه  در  ما  که  است  گرفته  قرار  شرایطی  در 
طرح ها و الگوهای فرش در دنیا سرآمد هستیم و این 
تولیدی  کارگاه های  نشدن  که مجهز  است  در حالی 
که  است  شده  موجب  مدرن،  تکنولوژی  به  فرش 
در  مولد  صنعت  این  در  اکنون  هم  مناسبی  جایگاه 

حوزه بین الملل نداشته باشیم.
y  سخت گیری بیش از حد مانعی بزرگ برای بیمه شدن

قالی بافان
مجلس  ومعادن  صنایع  کمیسیون  عضو   
یادآورشد: کشور چین با سرمایه گذاری گسترده در 
حوزه صنعت نساجی، مشتریان فرش در حوزه بین 
الملل را ترغیب به خرید تولیدات چینی می کند و از 
از  مانع  حد  از  بیش  گیری  سخت  با  نباید  رو  همین 
بیمه شدن قالی بافان شد زیرا بسیاری از قالی بافان 

فاقد بیمه هستند.

رئیس اتحادیه رستوران داران، چلوکبابی، کبابی و حلیم مشهد مطرح کرد:

پیش بینی مشارکت 80 درصدی اعضا در انتخابات هیئت مدیره

چلوکبابی  داران،  رستوران  اتحادیه  رئیس 
 ۸0 مشارکت  گفت:  مشهد  حلیم  و  کبابی   ،
پیش  مدیره  هیئت  انتخابات  در  اعضا  درصدی 

بینی می شود.
با  امروز  با صبح  امیریان در گفت و گو  حسن 
بیان این مطلب افزود: برای این دوره از انتخابات 
از اعضا کاندیدای  نفر  اتحادیه ۱2  هیئت مدیره 

هیئت مدیره و 3 نفر کاندیدای بازرسی شده اند.
وی ادامه داد: در این دوره از انتخابات حدود 
شرکت  گیری  رای  در  توانند  می  عضو  نفر   ۷00
از  نفر   50 که  شود  می  بینی  پیش  البته  کنند 
مشارکت  میزان  و  باشند  نداشته  حضور  اعضای 

در انتخابات بیش از۸0 درصد باشد.
در  کرد:  اظهار  قبل  دوره  درباره  امیریان 
قبل  سال   4 حدود  که  قبل  دوره  انتخابات 
عضو  صنفی  واحد   450 حدود  از  و  شد  برگزار 
اتحادیه 3۸0 نفر در رای گیری حضور داشتند و 
مشارکت بیش از ۸0 درصد بود.وی ادامه داد: در 

برای هیئت  رای  باالترین  انتخابات دوره گذشته 
مدیره 3۸۷ و پائین ترین رای ۱۸0 بوده است.

انتخابات  از  دوره  این  شرایط  درباره  امیریان 
هیئت مدیره اتحادیه رستوران داران، چلوکبابی، 
کبابی و حلیم مشهد گفت: در دوره گذشته ۸ نفر 
برای انتخاب 5 نفردر هیئت مدیره کاندیدا شده 
بودند اما در این دوره ۱2 نفر کاندیدا شده اند و 5 
عضو هیئت مدیره از بین ۱2 نفر کاندیدا انتخاب 
که  استقبالی  به  توجه  با  دوره  این  خواهدشد، 
به  است  شده  مدیره  هیئت  در  عضویت  برای 
بشتری  استقبال  نیز  انتخابات  در  رسد  می  نظر 

شاهد را  تری  پرشور  انتخابات  و  گیرد   صورت 
را  اقداماتی  چنین  هم  کرد:  تصریح  باشیم.وی   
باعث  که  داده  انجام  دوره  این  در  مدیره  هیئت 
شده توجه اعضا به هیئت مدیره جلب شود، در 
این دوره مکانی با 4۸0 متر مربع زیربنا خریداری 
شده و کالس های آموزشی نیز برگزار شده است.

انتخابات  برگزاری  های  برنامه  درباره  وی 
مکاتبه  اتحادیه  اعضای  همه  به  گفت: 
و  مدیره  هیئت  کاندیداهای  و  شد  خواهد 
معرفی  ها  آن  به  ای  نامه  طی  اتحادیه   بازرسی 

خواهد شد.

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

نيمسال اول 1398
مشهد- تهران: روزانه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

برنامه پروازی هواپيمايی آسمان 
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حوادث
مزرعه خشخاش در مشهد لو رفت

پلیس مشهد بوته های خشخاش را در یک مزرعه قطع کرد!
کوچک  میرزا  کالنتری  مخدر  مواد  با  مبارزه  دایره  نیروهای 
اطالعاتی  به  پلیسی،  شگردهای  و  منابع  طریق  از  مشهد  خان 
محصور  زمین  یک  در  فردی  می داد  نشان  که  یافتند  دست 
اقدام به کشت گیاه خشخاش کرده است و این گیاهان در حال 
سرهنگ  دستور  به  و  ماجرا  اهمیت  به  توجه  با  هستند.  رشد 
گروهی  خان(  کوچک  میرزا   24 کالنتری  )جانشین  محتشمی 
از نیروهای انتظامی برای بررسی دقیق ماجرا وارد عمل شدند و 
به تحقیق در این باره پرداختند. تحقیقات غیرمحسوس حاکی 
از آن بود که فردی به نام »ح- ن« در یکی از روستاهای حاشیه 
رسانده  داشت  مرحله  به  را  خشخاش  بوته  زیادی  تعداد  شهر 
کند.  برداشت  آن  از  را  تریاک  حاوی  غوزه های  زودی،  به  تا  است 
و  اطالعات  تکمیل  با  انتظامی  نیروهای  خراسان،  گزارش  بنابر 
قاضی  به  را  مراتب  بالفاصله  کافی،  مدارک  و  اسناد  آوری  جمع 
دادند  اطالع  رضوی(  خراسان  مرکز  دادستان  )معاون  سلطانی 
سرپرست  سوی  از  ویژه ای  دستورات  صدور  با  که  بود  گونه  این  و 
برای  پلیس  عملیات  مشهد،  اسالمی  انقالب  قضایی  مجتمع 

دستگیری مزرعه دار و عامل کشت خشخاش ها آغاز شد.
 ماموران انتظامی در اولین مرحله از این عملیات مزرعه مذکور 
با  و  درآوردند  محاصره  به  داشت  قرار  محصور  زمین  یک  در  که  را 
با  آنان  شدند.  مزرعه  وارد  )متهم(  ساله   44 مرد  دستگیری 
به  سپس  و  بریدند  را  خشخاش  بوته  هزار  از  بیش  قضایی  حکم 
حدود  نیز  بازرسی  این  نتیجه  در  پرداختند.  باغ  خانه  بازرسی 
200 گرم مواد مخدر از نوع تریاک به همراه آالت و ادوات استعمال 
برخی  سلطانی  قاضی  بادستور  شد.  ضبط  و  کشف  مخدر  مواد 
شد  معدوم  محل  در  نیز  مخدر  مواد  آوری  جمع  ادوات  و  آالت  از 
انقالب  دادسرای  به  قانونی  مراحل  سیر  برای  ساله   44 متهم  و 
کشت  ماجرای  درباره  بیشتر  بررسی های  یافت.  انتقال  مشهد 

خشخاش در یک مزرعه مشهد همچنان ادامه دارد.

دستگیری زن و شوهر جوان به اتهام سرقت
دستگیری  از  بینالود  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
ای  حرفه.  سرقت های  به  متهم  که  داد  خبر  جوانی  زوج 
پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  بودندبه  برق  ترانس های  از 
پاسگاه  ماموران  گفت:  پور«  حسین  اکبر  »علی  سرهنگ 
انتظامی ویرانی هنگام گشت زنی و کنترل نقاط حاشیه ای 
یک  اطراف  که  سواری  موتور  مرد  و  زن  به  چاهشک  روستای 
کارگاه مترو که تولید تجهیزات برقی بودند مشکوک شدند و 

برای بررسی علت شک و ظن خود وارد عمل شدند.
با  پلیس  افزود:  بینالود  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
توجه به اظهارات ضد و نقیض این زن و مرد جوان، آنان را به 

کالنتری انتقال دادند.
وی خاطر نشان کرد: بررسی های بعدی نیم دایره تجسس 
در  گذشته  ماه  موتورسیکلت،  این  می داد  نشان  کالنتری 

شهر مشهد توسط دو زورگیر خشن سرقت شده است.
سرهنگ حسین پور اظهار داشت: 2 متهم 20 و ۳0 ساله که 
زن و شوهر هستند و سوابق کیفری متعدد و اعتیاد شدید 
نیز دارند در بازجویی های اولیه ضمن اعتراف به افقره سرقت 
اعتراف کردند در حال انجام سرقت ترانسفورماتورهای برق 
بودند که اقدام به موقع گشت انتظامی مانع از وقوع سرقت 

توسط آن ها شده است.
مبهم  ابعاد  دیگر  شدن  روشن  برای  تحقیقات  گفت:  وی 
ادامه  سارق  زوج  احتمالی  سرقت های  کشف  و  پرونده  این 

دارد.

کشت ۳0 هزار قرص غیرمجاز در تربت حیدریه
 ۳۵ کشف  از  حیدریه  تربت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

هزار عدد قرص غیرمجاز و دستگیری یک متهم خبر داد
اکبر  علی  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
کیانی"در تشریح این خبر گفت: ماموران انتظامی ایستگاه 

خودروهای  کنترل  حین  کامه  شیردل  شهید  بازرسی 
عبوری به یک دستگاه اتوبوس که به سمت مشهد در حرکت 

بود، مشکوک و آن را متوقف کردند.
 ۳0 اتوبوس،  از این   وی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی 
در  کارتن  چند  داخل  که  غیرمجاز  خارجی  قرص  عدد  هزار 

جعبه بغل اتوبوس جاسازی شده بود، کشف کردند.
به  اشاره  با  حیدریه  تربت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کرد:  توصیه  شهروندان  به  قضائی،  مراجع  به  متهم  معرفی 
نظر  بدون  و  دار  و  قرص  اصولی  غیر  و  خودسرانه  مصرف  از 

پزشک متخصص خودداری و قربانی افراد سودجو نشوند.

کشف یک میلیاردو ۷۵0 میلیون ریال شکر احتکار شده 
در مشهد

محموله  کشف  از  رضوی  خراسان  آگاهی  پلیس  رئیس 
داد  خبر  مشهد  ازمناطق  یکی  در  واقع  انباری  در  شکر 
بیات  »حسین  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
احتکار  بر  مبنی  اطالعاتی  کسب  پی  در  گفت:  مختاری« 
بررسی  برای  پلیس  کارآگاهان  انبار،  یک  در  شکر  مقادیری 

موضوع وارد عمل شدند.
افزود:  رضوی  خراسان  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
این  در  آگاهی  پلیس  اقتصادی  جرائم  با  مبارزه  کارآگاهان 
با  پوششی  مراقبت های  و  کنترل  از  پس  ضربتی  عملیات 
هماهنگی مقام قضایی یک دستگاه خودروی تریلی و محل 
انبار را مورد بازرسی قرار دادند که در نتیجه کیسه های حاوی 
شکر به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۷00 میلیون ریال کشف 

شد.
عملیات  این  در  گفت:  مختاری  بیات  کارآگاه  سرهنگ 
تحقیقات  در  افراد  این   » شدند  دستگیر  متهم  دو  ضربتی، 
انجام شده به احتکار و عرضه خارج از شبکه شکر اعتراف و 

پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

بیماری های  ملی  کمیته  رییس  نایب 
افزایش  با  گفت:  بهداشت  وزارت  غیرواگیر 
باال  خون  فشار  کاهش  خانوار،  ثروت  شاخص 
برآوردها  طبق  که  طوری  به  می شود.  مشاهده 
افراد  درصد   30.۱ و  غنی  افراد  درصد   2۱.9

فقیر به فشار خون مبتال هستند.
به گزارش ایران پزشک، باقر الریجانی درباره 
نیز  تحصیالت  افزود:  باال  خون  فشار  بیماری 
است  خون  فشار  کنترل  برای  دیگری  شاخص 
فشار  شیوع  فرد  تحصیالت  میزان  افزایش  با  و 
بیماری  این  شیوع  می یابد.  کاهش  باال  خون 
53.2 درصد در بین افراد بی سواد و ۱۸ درصد 

در بین افراد با تحصیالت دانشگاهی است.
اظهار  بهداشت  وزارت  آموزشی  معاون 
افزایش  ثروت،  شاخص  افزایش  با  داشت: 
درصد دریافت خدمات درمانی مؤثر در بیماران 
در  می شود.  مشاهده  باال  خون  فشار  به  مبتال 
افراد با فشار خون باال، 39.5 درصد از ساکنان 
در  ساکنان  از  درصد   33 و  شهری  مناطق  در 
مناطق روستایی خدمات درمانی مؤثر دریافت 

می کنند.
y مردان بیشتر از زنان فشار خون دارند

وی بیان کرد: بر اساس نتایج پیمایش ملی 
سال  در  غیرواگیر  بیماری های  خطر  عوامل 
 ۱۸ باالی  افراد  از  درصد   3۶.4 میزان   ،۱395
باال  خون  فشار  زمینه های  دارای  کشور  سال 
و  مرد  درصد   42.2 افراد  این  از  که  هستند 
خون  فشار  شیوع  هستند.  زن  درصد   3۱.۱
بین ساکنان شهرها بیشتر است و 34.۱ درصد 

از  درصد   3۷.4 و  روستایی  مناطق  ساکنان  از 
فشار  زمینه های  دارای  مناطق شهری  ساکنان 

خون باال هستند.
کنترل  ملی  پویش  هدف  داد:  ادامه  وی 
بیماری  از  افراد  آگاهی  افزایش  خون،  فشار 
فشار خون است. همچنین در این برنامه هدف 
از  دارند  باال  خون  فشار  که  افرادی  است  این 
از  باالیی  بیماری خود مطلع شوند. زیرا درصد 
بیماری  از  کشور  در  خون  فشار  به  مبتال  افراد 
خود اطالع ندارند. در کل 5۶.9 درصد از افراد 
و  مرد  درصد   4۷.4 شامل  باال  خون  فشار  با 

۶4.۸ درصد زن از بیماری خود اطالع ندارند.
از  درصد   55.۷ تنها  کرد:  بیان  الریجانی 
باال  با فشار خون  ساکنین در مناطق روستایی 
و 5۷.4 درصد از ساکنین در مناطق شهری با 

هستند.  مطلع  خود  بیماری  از  باال  خون  فشار 
بیماری  ثانویه  عوارض  می تواند  اطالعی  بی 
از  درصد   4۶.2 کند.  تشدید  را  خون  فشار 
زنان و 32.۱ درصد از مردان دارای فشار خون 
را  خود  بیماری  با  مرتبط  درمانی  خدمات  باال 

دریافت می کنند.
y شیوع فشار خون در کشور

فشار  شیوع  گفت:  بهداشت  وزیر  معاون 
اساس  بر  و  است  افزایش  به  رو  کشور  در  خون 
شیوع  روند  بررسی  به  که  مطالعه ای  نتایج 
 ۱395 تا   ۱3۶9 سال های  در  باال  خون  فشار 
پرداخته، شیوع فشار خون باال در سال ۱3۶9 
در زنان و مردان به ترتیب از ۱0.3 درصد و ۸.۸ 
درصد بوده و این میزان در سال ۱395 به 29.9 

درصد و 25.3 درصد افزایش یافته است.

خبر
ثروتمندان کمتر به فشارخون مبتال می شوند

خبر
سرپرست سازمان غذا و دارو مطرح کرد:
باید نیاز به دارو را کاهش دهیم

سرپرست سازمان غذا و دارو در پیامی به مناسبت 
سالم  انسان  گفت:  غذایی  مواد  ایمنی  جهانی  روز 
سالمتی  توسعه  با  باید  و  است  میسر  ایمن  غذای  با 
کنیم.به  کمتر  و  کم  را  دارو  مصرف  به  نیاز  انسانها، 
پیامی  تسنیم دکتر محمدرضا شانه ساز طب  گزارش 
ایمنی مواد غذایی اظهار کرد:  تبریک روز جهانی  با 
 Food safety,( ایمنی مواد غذایی، دغدغه همگانی
everyone’s business( دسترسی به غذای ایمن حق 
همه مردم می باشد، انسان سالم با غذای ایمن میسر 
است و باید با توسعه سالمتی انسانها، نیاز به مصرف 
دارو را کم و کمتر کنیم ما باید بتوانیم نظارتهای الزم 
را در تمام زنجیره تأمین غذا که امروزه به شکل کامالً 
ایمن  از  تا  باشیم  از قبل داشته  پیچیده است موثرتر 

بودن زنجیره اطمینان حاصل کنیم.
ژوئن  امسال هفتم  آمده است:  پیام  این  ادامه  در 
نخستین سالروز جهانی ایمنی مواد غذایی است؛ این 
تصمیم که توسط WHO و FAO به صورت مشترک 
اعالم شده است به منظور توجه و تمرکز در تشخیص، 
با  مرتبط  بیماری های  خطرات  مدیریت  و  پیشگیری 
تنها  عنوان  به  بهداشت  است.وزارت  غذایی  امنیت 
مرجع متولی سالمتی از طریق سازمان غذا و دارو باید 
بتواند به دقت زنجیره تأمین را کنترل و از ایمن بودن 
نیاز  شاید  امر  این  برای  نماید؛  حاصل  اطمینان  آن 
بیشتری  هماهنگی  و  بازنگری  مصوب  قوانین  باشد 
باشیم،  داشته  دیگر  دولتی  سازمان های  و  ارگانها  با 
مواد غذایی مسئول  زنجیره  افراد درگیر  چرا که همه 
ایمنی مواد غذایی هستند؛ تمام مصرف کننده ها حق 
دارند به غذای سالم و دارای ارزش تغذیه ای مناسب 
دسترسی داشته باشند.بدون ایمنی مواد غذایی قطعًا 
امنیت غذایی معنی ندارد مخصوصًا در شرایط تحریم 
غذائی  مواد  ایمنی  در  منفی  اتفاق  هرگونه  کنونی 
هزینه های  عمومی  سالمت  بر  منفی  اثرات  بر  عالوه 
زیادی را بردوش دولت جهت درمان بیماران و تأمین 
دارو خواهد داشت.همه ما در زنجیره تولید، حمل و 
فروشی،  عمده  صادرات،  واردات،  نگهداری،  نقل، 
خرده فروشی و ... حتی مصرف کننده مسئول حفظ 
ایمنی مواد غذایی هستیم تا غذای ایمن در زنجیره 
به  مربوط  گزارش های  به  بنا  شود؛  جا  به  جا  تأمین 
ایمنی مواد غذایی تقریبًا ۶00 میلیون نفر در جهان 
با خوردن غذای آلوده بیمار می شوند و 420 هزار نفر 
از آنها هر سال جان خود را از دست می دهند؛ بیش از 
200 نوع بیماری از اسهال گرفته تا سرطان را موجب 
بیماران  از  زیر 5 سال، 40 درصد  بچه های  می شود، 
شامل  دنیا  در  را  آلوده  غذایی  مواد  مصرف  از  ناشی 
 می شوند و ۱25 هزار آنها هر سال جان خود را از دست 

می دهند.

روابط عمومی  مدیر 
خراسان  پرورش  و  آموزش 
حاشیه ساز  موضوع  رضوی 

شدن مدرسه بین المللی مشهد را تشریح کرد.
ایلنا،  با خبرنگار  مهدی مجیدی فر در گفت وگو 
تحصیل  برای  مشهد  المللی  بین  مدرسه  گفت: 
نظارت  فرآیندهای  و  مجوز  دارای  خارجی  اتباع 
کشور  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  ارزشیابی  و 
پرورش خراسان رضوی اختیارات  و  آموزش  و  بوده 
نظارتی کامل را نداشته و تنها به عنوان یک ناظر در 
این شهرستان مسئولیت دارد.مجیدی فر در ادامه 
افزود: این مدرسه بین المللی به دلیل تعداد اندک 
دانش آموزان )۱00 نفر(، مجبور به برگزاری کالس 
به صورت مختلط است و تمامی دانش آموزان این 

نظیر  کشورهایی  خارجی  اتباع  فرزندان  مدرسه 
ایرانی در  آموز  سوریه و عراق هستند و هیچ دانش 
این مدارس ثبت نام نمی شود.وی با اشاره به اینکه 
مدارس بین المللی هم ملزم به رعایت تمامی قوانین 
هستند،  کشور  پرورش  و  آموزش  در  شده  تعریف 
به  مدرسه  این  تخلفات  از  متعددی  موارد  گفت: 
که  شده  گزارش  رضوی  خراسان  پرورش  و  آموزش 
به مدیران  بازخوردها  و کتبی  تذکر شفاهی  ارائه  با 
مشکل  خوشبختانه  و  شده  گوشزد  مدرسه  این 
افزود:  فر  شد.مجیدی  برطرف  مدرسه  در  حجاب 
آموزش و پرورش خراسان رضوی تا مشخص شدن 
از طریق شورای  این مدرسه  تخلفات  تمامی  رفع  و 
اتفاق این  پیگیر  کشور  پرورش  و  آموزش   عالی 

 خواهد بود.

کتابخانه های  مدیرکل 
از  رضوی  خراسان  عمومی 
کتابخانه  شبانه روزی  فعالیت 

مرکزی مشهد خبر داد.
علی  االسالم  حجت  آنالین،  قدس  گزارش  به 
اکبر سبزیان اظهار داشت: با پیگیری های صورت 
کشور  عمومی  کتابخانه های  نهاد  دبیرکل  گرفته، 
تا  مشهد  مرکزی  کتابخانه  کاری  ساعت  افزایش  با 

ساعت ۱۱ شب موافقت کرد.
خراسان  عمومی  کتابخانه های  نهاد  مدیرکل   
دانش آموزان  حال  رفاه  برای  کرد:  بیان  رضوی 
ساعت کاری کتابخانه مرکزی در روزهای پنجشنبه 
نیز که در یک شیفت کاری و تا ساعت ۱3: 30 ظهر 

بود تا 23 شب افزایش یافت.

نیز  جمعه ها  آن  بر  عالوه  کرد:  تصریح  سبزیان 
آستانه  در  بود،  مرکزی  کتابخانه  تعطیل  که شیفت 
کنکور به نوبت های کاری این کتابخانه افزوده شد.

کتابخانه  فردوسی،  کتابخانه  داد:  ادامه  وی 
مدافع  شهدای  کتابخانه  و  آباد  قاسم  در  طبرسی 
کنکوری  دانش آموزان  پذیرای  شب   9 تا  نیز  حرم 

است.

استان  مرزبانی  فرمانده 
خراسان رضوی از کشف بیش 
از ۱۱2 کیلو مواد مخدر سنتی و 

صنعتی در مرزهای خراسان رضوی خبر داد.
فرماندهی  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به   
مرزبانی خراسان رضوی، سردار "ماشاالله جان نثار" 
تشریح  در  رضوی  خراسان  استان  مرزبانی  فرمانده 
طی  مخدر  مواد  از  حجم  این  داشت:  بیان  این 
هنگ  استحفاظی  حوزه  در  جداگانه  عملیات های 
مرزی تایباد در ۷2 ساعت گذشته کشف شده است.
مرزبانان  اطالعاتی  اشرافیت  پی  در  افزود:  وی 
مرزی  هنگ  استحفاظی  حوزه  در  فرماندهی  این 
از نوع  تایباد مقدار 5۷ کیلو و 2۷0 گرم موادمخدر 
تریاک و ۷ کیلو و 400 گرم از نوع حشیش را کشف 

و قاچاقچیان را در این رابطه دستگیر و روانه مراجع 
ذی صالح کردند.

بیان  همچنین  استان  مرزبانی  مقام  عالی ترین 
سرزمین  مرزبانان  دیگر  عملیات  یک  طی  داشت: 
افیونی  مواد  کیلوگرم   4۷ کشف  به  موفق  خورشید 
و هروئین شدند که  تریاک  انواع شیشه،  از  متشکل 
دستگیر  موادمخدر  قاچاقچی  دو  نیز  رابطه  این  در 
داده  مربوطه داللت  مراجع  به  پیگیری جرم  برای  و 

شدند.
در  رضوی  خراسان  استان  مرزبانی  فرمانده 
از  نیز پس  تایباد  ادامه گفت: مرزبانان هنگ مرزی 
دستگیری یک تبعه افغان از وی ۶۷5 گرم هروئین 
فشرده که قصد عبور آن را از مرز به صورت بلعی را 

داشت کشف کردند.

 ماجرای حاشيه سازی مدرسه مختلط بين المللی مشهد
 

  کشف بيش از 112 کيلو موادمخدر حاصل عمليات های جداگانه کتابخانه مرکزی مشهد شبانه روزی می شود
 مرزبانان سرزمين خورشيد

بیمه کردن کارگر از روز اول شروع به کار 
الزامی است

کارگری  هر  کرد:  اعالم  اجتماعی  تأمین  سازمان 
)که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد( حق دارد از 
اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد 
الزامی  کار  به  آغاز  اول  روز  از  کارگر  کردن  بیمه  پس 

است.
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی سازمان تأمین 
با توجه به اینکه کارگران از همان روز اول  اجتماعی، 
هستند،  اجتماعی  تأمین  قانون  مشمول  اشتغال 
کارفرما هم از همان ماه اول باید نسبت به پرداخت حق 

بیمه کارگران اقدام کند.
اجتماعی  تأمین  قانون   39 ماده  طبق  کارفرمایان 
قانون  این  در  می کنند.  اقدام  کارگران  بیمه  به  نسبت 
روز  آخرین  پایان  تا  است  مکلف  کارفرما  که  شده  مقرر 
ماه بعد، فهرست و حق بیمه کارکنان را به سازمان تأمین 
پردازی  بیمه  آغاز  از  پس  فرد  کند.هر  ارائه  اجتماعی 
می تواند از سازمان تأمین اجتماعی خدمات بیمه ای و 
درمانی را در چارچوب قوانین این سازمان مطالبه کند.
در صورتی که کارفرما در زمینه حق بیمه کارگران قصور 
کند، بیمه شده می تواند با اطالع دادن به نزدیک ترین 
سازمان،  این   )۱420( مردمی  ارتباطات  مرکز  یا  شعبه 
تقاضای خود را در خصوص مراجعه بازرس به محل کار 
اعالم کند.در حال حاضر 9 میلیون نفر از بیمه شدگان 
خدمات  از  کارگری  شریف  شغل  در  اجتماعی  تأمین 
پوشش  تحت  کارگران  هستند.  مند  بهره  سازمان  این 
خدمات  از  خود  خانواده  اعضای  با  همراه  سازمان  این 
با پرداخت حق بیمه برای  و  گسترده بهره مند هستند 
ایام سالمندی، بیماری یا بیکاری نیز پشتوانه ای مطمئن 
سال  در  شده  ثبت  حوادث  میان  داشت.از  خواهند 
گذشته )۱39۶( حدود ۱2 هزار و 500 مورد آن معادل 
گرفته  صورت  کارگر  احتیاطی  بی  دلیل  به  درصد   ۶4
پرداخت  به  موظف  کارفرمایان  دلیل  همین  به  است. 
حق بیمه کارگران از همان روزهایاول شروع به کار در هر 
کارگاهی هستند.سازمان تأمین اجتماعی با حدود 42 
میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر، خدمت بیمه ای و 

درمانی به تمام افراد زیرپوشش ارائه می دهد.

خبر

در  و  والدین  کنار  در  تولد  بدو  از  از کودکان  برخی 
و پدربزرگ  صورت شاغل بودن مادر در کنا مادربزرگ 
رشد می کنند و پرورش می یابند و در این ارتباط یک 
پیدا  خود  مراقبان  و  والدین  به  ویژه ای  وابستگی  نوع 
کرده و احساس دور شدن، آن ها را آزار می دهد. اعمال 
جدا  قصد  دلیلی  هر  به  که  مواقعی  در  درست  رفتار 
اهمیت  حائز  بسیار  داریم،  را  مراقبان  از  فرزند  کردن 
است تا کودک دچار آسیب های روحی و روانی جدی 

نشود.
دچار  که  است  ساله ای  سه  دخترک  »سرمه« 
اضطراب شدید جدایی است که برای درمان این نوع 
روانپزشک  یک  مطب  به  مادرش  همراه  به  اضطراب 
آمده بود. مادرش که کارمند است و شاغل، می گوید: 
سه ماهی بود که هر روز صبح به جز روزهایی که خودم 
تعطیل بودم و سر کار نمی رفتم دخترم سرمه را به مهد 
و  زمان جاخالی خود  ترتیب  این  به  و  کودک می بردم 
از دیگر  به مانند خیلی  را نزد فرزند خردسالم  شوهرم 
پر  خیالی  به  دارند،  مهدکودکی  فرزند  که  زوجهای 

می کردم.
روز  هر  که  بود  ماهی  سه  می دهد:  ادامه  وی 
و  بودم  تعطیل  خودم  که  روزهایی  جز  به  صبح 
کودک  مهد  به  را  سرمه  دخترم  نمی رفتم  کار  سر 
و  خود  جاخالی  زمان  ترتیب  این  به  و  می بردم 
از دیگر  به مانند خیلی  را نزد فرزند خردسالم  شوهرم 
خیالی به  دارند،  مهدکودکی  فرزند  که   زوج هایی 

 پر می کردم.
تصمیم  با  که  بود  نشده  سالش  سه  هنوز  سرمه 
که  است  جایی  کودک  مهد  اینکه  جهت  به  و  شوهرم 
فرزندمان می تواند با محیط های اجتماعی، هم سن و 
ساالن خود و در عین حال آموزش های جدید زبان و 
بازی های شاد بیشتر آشنا شود، او را از مادرم که طی 
این مدت و از دوران شیرخوارگی کمک حال ما بود و 
سرمه را نگهداری می کرد، جدا کردیم و به مهد کودک 

نزدیک محل خدمتم آوردیم.
و  می کرد  تابی  بی  خیلی  سرمه  نخست  روزهای 
جدا شدن از ما و بخصوص از مادربزگش سخت بود و 
متاسفانه کسی به ما نگفته بود که در این گونه مواقع 
باید چگونه رفتاری با فرزند داشته باشیم و از این رو ما 
فکر می کردیم شاید سرمه لجبازی می کند یا خجالت 
که  گذشت  موضوع  این  از  ماه  سه  حدود  می کشد. 
یکروز مربی مهد گفت سرمه خیلی نگران مادربزرگش 
است و با اینکه سنی ندارد ولی در بیشتر مواقع گریه 
سر می دهد و او را می خواهد، فکر می کنیم جدایی از 
شخصی که تا مدتها درکنارش بوده و سخنان و رفتار 
او را دیده و لمس کرده، از خاطرش پاک نشده و لذا 

احساس ناامنی و در عین حال ترس و اضطراب کودک 
به نظر می رسد و  از دوری مادر بزرگش  در مهدکودک 

تحمل ماندن در مهدکودک را ندارد.
y اختالل اضطراب جدایی چیست؟     

 مهشید رابطیان، عضو انجمن علمی روانپزشکان 
شدید  اضطراب  گفت:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
یک  این  واقع  در  نزدیک  اطرافیان  از  شدن  جدا  در 
آن ها  به  که  کسانی  از  جدایی  که  است  طبیعی  امر 
سال  و  سن  هر  در  داریم  شدیدی  وابستگی  احساس 
و  دردناک  و  سخت  تجربه ای  جدایی  نیست.  آسان 
نمونه  برای  است  کننده  متحول  حال  عین  در  البته 
و  با اشک  اول مدرسه که همراه  روز  در  فرزند  جدایی 
لبخند کودکان است.وی افزود: کودک به دلیل اینکه 
هوش  از  مملو  دارد  نخورده ای  دست  و  خام  افکار 
کنار  در  زندگی  ادامه  در  و  تولد  از  بعد  و  سرشار است 
لحظه ای  در  و  می برد  لذت  اطرافیان  یا  و  مادر  و  پدر 
دچار  شود  جدا  بستگی ها  دل  این  از  می خواهد  که 
ترس و دلهره، وصف ناشدنی می شود، به پدر و مادر، 
مربی و یا مسئولی که از او نگهداری می کرده تاکنون 
حاضر  می کند،  گریه  بودن  دور  این  برای  می چسبد، 
نیست از آنها جدا شود و اگر هم جدا شود تا مدت ها 

اثرات آن در ذهن بچه ها باقی خواهد ماند.
ماهگی   9 تا   ۸ حدود  در  بچه ها  همه  گفت:  وی 
با دیدن  به اصطالح »غریبی می کنند« یعنی  بعد،  به 
می کنند  گریه  نیستند،  آشنا  آنها  برای  که  افرادی 

مواقعه ای به قدری این اضطراب و نگرانی شدید است 
که والدین را عصبی می کند اما در حقیقت یکی از این 
عالمت در کودکان نشانه مرحله ای طبیعی و بهنجار از 
رشد کودک و دیگر اینکه آنها توانسته اند میان مراقبان 

خود و سایرین تمایز قائل شوند.
این روانپزشک افزود: همراهی والدین با کودک در 
این مرحله به او کمک می کند با اطمینان قابل توجهی 
حالت  در  کند.  عبور  رشد،  حساس  مرحله  این  از 
 ۱۸ حدود  در  کودک  طبیعی  اضطراب  این  معمولی 
خفیف تری  واکنش های  و  می شود  کم  بسیار  ماهگی 
در برابر روبرو شدن با غریبه ها نشان می دهد. والدینی 
که از لحاظ کمی و کیفی حضور کافی دارند و احساس 
سن  این  در  را  کودکان  جدایی  اضطراب  و  ترس 
می پذیرند و با در آغوش گرفتن و موجه و طبیعی جلوه 
دادن احساس او حمایت می کنند به گذر از این مرحله 
کمک خواهند کرد و بالعکس والدینی که در برابر این 
بی تابی و بی قراری دستپاچه و عصبی می شوند و با 
خشونت رفتار می کنند یا بالعکس به حمایت بیش از 
حد از کودک اقدام می کنند و اجازه رویارویی تدریجی 
از  کودک  گذر  نمی دهند،  او  به  را  اطرافیان  با  کودک 
این مرحله را سخت می کنند. در این صورت به نوعی 
که  حالتی  می ماند،  باقی  اضطراب  و  ترس  کودک  در 
شکل شدت یافته آن اختالل اضطراب جدایی نامیده 

می شود.
زمان  در  و  باالتر  سنین  در  اینکه  بیان  با  رابطیان 

را  جدایی  اضطراب  دارای  کودکان  حالت  این  مدرسه 
می توان مشاهده کرد، اظهارداشت: گرفته و غمگین 
دارند.  را  ترک مدرسه  یا قصد  و  در کالس می نشینند 
پیش  مدارس  وجود  با  اخیر  سال های  در  اگرچه 
این موارد  دبستانی و حضور مربیان کارشناس شیوع 
یکی  عنوان  به  اما همچنان  یافته،  تا حدودی کاهش 

از مشکالت و شکایت های رایج والدین مطرح است.
وی افزود: تا پیش از آغاز فصل مدارس خانواده ها 
باید این موضوع را بطور جد پیگیری کنند چراکه دیگر 
نمی توان امتناع کودکان و نوجوانان را از مدرسه تنها 
دلیل تنبلی و بهانه گیری آنان برشمرد بلکه شاید پای 

اضطراب و دلهره ای جدی در میان است.
y راه درمان اضطراب جدایی 

درمان  راهکار  در  مختلفی  رویکردهای  گفت:  وی 
قرار  استفاده  مورد  کودکان  جدایی  اضطراب  اختالل 
می گیرد که برخی از آن ها بر خود کودک یا نوجوان، 
با  دارد.  تمرکز  حالت  دو  هر  یا  و  خانواده  بر  برخی 
اینحال باید در نظر داشت از آنجایی که این اختالل تا 
قبل از ۱۸ سالگی و در واقع درباره کودکان و نوجوانان 
مطرح است، همواره یک اصل کلی را در مورد چنین 
کردن  دخیل  آن  و  داشت  نظر  در  باید  اختالالتی 
و  آمد  مسئولیت  چون  است  درمان  فرایند  در  والدین 
رفت کودکان و هزینه های درمانی آنان برعهده والدین 
است و لذا الزم است که در جریان فرایند درمان فرزند 

قرار گیرند.

یکی از اعضای انجمن پزشکی روان پزشکان مطرح کرد:

اضطراب جدایی پیامد افراط و تفریط تربیت
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سرویس فرهنگ
سازه های  مهم ترین  از  نشتیفان  آس بادهای 
معماری شهرستان خواف در خراسان رضوی است. 
مناطق  شاخصه  بادی  های  آسیاب  یا  آس بادها 
ظاهری  با  سازه  این  است.  ایران  کویری  و  بادخیز 
ساده از خشت و چوب برای تامین خوراک و معاش 
از  تلفیقی  و  داشته  زیادی  اهمیت  کویرنشین  مردم 
هنر و دانش معمارِی صنعتی گذشته گان را به نمایش 
شهرستان  در  آس بادها  از  مجموعه ای  می گذارد. 
که  شده اند  احداث  آن  اطراف  مناطق  و  خواف 
هنوز  نشتیفان  آس بادهای  یعنی  آن ها  مشهورترین 

پابرجا هستند.
اهمیت آس بادها به دلیل بهره برداری درست از 
به  این سازه ها  شرایط طبیعِی محل است. معماران 
بهترین شکل خود را با اقلیم کویری منطقه تطبیق 
معاش  تامین  برای  منطقه  سخت  طبیعت  از  و  داده 
و موادغذایی بهره برده اند. این مناطق از گذشته در 
معرض بادهای سیستان قرار داشته اند و این ویژگی 
مردم محلی را به سمت برپا کردن آسیاب های بادی 

سوق داده است.
از  بیشتر  را  هلند  بادی  آسیاهای  دنیا  مردم 
ایرانیان  ایران می شناسند. در حالی که  آس بادهای 
نخستین کسانی بوده اند که از دانش ساخت آسیاب 
چرخاندن  برای  را  باد  نیروی  و  کرده  استفاده  بادی 

آسیاها به کار برده اند.
y معماری آس بادهای نشتیقان

آسیاست  ردیف  سه  شامل  نشتیفان  آس بادهای 
باغات  و  مزارع  و  مسکونی  خانه های  بلندای  بر  که 
احداث شده است. این آسیاها در ضلع شمال شرقی 
شهر بر فراز یک تپه سربرآورده است. به همین دلیل 
با  هماهنگ  و  می آیند  چشم  به  شهر  نقاط  همه  از 
شیب تپه انحنایی چشم نواز در مقابل پهنای آسمان 
ساخته  مجزا  صورت  به  معموال  آس بادها  دارند. 
این  از  زیادی  تعداد  دیگر  عبارت  به  نمی شوند. 
سازه ها با یک طول و عرض و ارتفاع و با یک سیستم 
در یک محل در کنار یکدیگر ساخته می شوند. دلیل 
آن این است که بادهای قوی نتوانند بناها را تخریب 

کنند.
y تاسیس پایگاه میراث فرهنگی آسبادهای ایران

فرهنگی  میراث  پایگاه  سرپرست  رکنی  محمد 
این  تاریخی  قدمت  پیرامون  ایران  آسبادهای 
دارد  وجود  گوناگونی  شواهد  می گوید:  آسبادها 

در  بادی  آسیاهای  قدیمی ترین  می دهد  نشان  که 
پیشینه  شده اند.  ساخته  ایران  شرق  جنوب  و  شرق 
برخی  مکتوب  منابع  براساس  آن  شکل گیری 
مورخین مانند اصطخری ) قرن 4 ه.ق ( به  2000 
وجود  سیستان  در   ) اسالم  از  )قبل  پیش  سال 

داشته اند.
روزه   ۱20 بادهای  ایران،  محلی  بادهای  بین  در 
سیستان در بخش شرقی سرزمین ایران برای مدتی 
از سال حاکمیت می یابند. محدوده وزش این بادها 
قاره  شبه  در  موسمی  منطقه  و  ایران  شمال  ناحیه 
هند است و از طریق افغانستان و به ویژه در بیابان تار 
این کشور قدرت یافته و با عبور از نواحی کم ارتفاع 
افغانستان وارد ایران می شود. جهت وزش آن ها در 
غرب  جنوب  و  شرق  شمال  زابل،  و  خراسان  جنوب 
بادها  این  تاثیر  تحت  ایران  آسبادهای  و  باشد  می 
و  جنوبی  خراسان  رضوی،  خراسان  استان  سه  در 

سیستان و بلوچستان گسترس یافته است.
حفظ  جهت  در  پایگاهی  ایجاد  به   اشاره  با  وی 
میراث  پایگاه  می دهد:  ادامه  آسبادها  این  ثبت  و 
اهداف  با  ایران در سال ۱39۶  آسبادهای  فرهنگی 
چون  بومی  میراث  از  صیانت  و  حفاظت  عالیه 
شهر  رضوی  خراسان  استان  در  ایران  آسبادهای 
در  گرفته  صورت  اقدامات  از  شد  تاسیس  نشتیفان 
و  بررسی  ایران  آسبادهای  فرهنگی  میراث  پایگاه 
شناسایی آسبادهای واقع در مراکز شهری و روستایی 
استان های مذکور بوده که تعداد آسبادهای ایران در 

آسباد  دستگاه   4۱۶ اسناد،  و  مدارک  طبق  گذشته 
شناسایی  آسباد  دستگاه   3۱۱ حاضر  حال  در  و 
 ،۱30 تعداد  به  رضوی  خراسان  استان  در  که  شده 
در استان سیستان و بلوچستان به تعداد ۶، استان 
خراسان جنوبی ۱۷5 دستگاه شناسایی شده است.

سرپرست پایگاه میراث فرهنگی آسبادهای ایران 
با اشاره به مراحل پایانی انجام عملیات مستندنگاری 
برای  خواف  نشتیفان  آسبادهای  نقشه برداری  و 
پروژه های  انجام  می دارد:  اظهار  جهانی  ثبت 
فضاهای  و  آسبادها  از  برداشت  و  مستندسازی 
و حریم  تعیین عرصه  انجام مطالعات  آن،  به  وابسته 
آسبادها، ساماندهی مسیرهای دسترسی و گذرهای 
مشاغل  و  افراد  شناسایی  آسبادها،  به  گردشگری 
وابسته به آسبادها در قالب پرونده میراث ناملموس، 
برگزاری همایش های داخلی و بین المللی به منظور 
شناخت و معرفی و حفاظت از این آثار در برنامه های 
ادواری پایگاه میراث فرهنگی آسبادهای ایران است.
اهمیت  به  اشاره  با  ادامه  در  خراسان  موزه  مدیر 
جهانی  فهرست  در  تاریخی  آثار  این  قطعی  ثبت 
در   ۶۱92 شماره  به  ایران  آسبادهای  می افزاید:  
ثبت  جهانی  میراث  موقت  فهرست  در   20۱۷ فوریه 
شده است؛ بر این اساس به منظور فراهم سازی ثبت 
زنجیره ای آسبادها در فهرست میراث جهانی  تعیین 
اهداف و برنامه های پژوهشی، مطالعاتی، حفاظت، 
برنامه های  مشارکتی،  اقدامات  ساماندهی،  مرمت، 
معرفی و آموزش و تمام اقدامات فنی و اجرایی وفق 

اولویت های  پرونده ثبت جهانی در  ساختار و اصول 
اقدام پایگاه است.

y اکثر آسبادها مرمت شده اند
فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس  باعقیده  محمود 
صنایع دستی و گردشگری شهرستان خواف با اشاره 
به اهمیت این آسبادها برای منطقه اظهار می دارد: 
در یکی دو سال اخیر اکثر آسبادها مرمت شده اند و 
تبلیغ  تاریخی  عنوان یک جاذبه  به  نیز  مردم محلی 
نیز  جشن ها  و  برنامه ها  هستند.  بناها  این  کننده 
اخیرا در کنار این بناها برگزار و عمال به نمادی برای 

شهر تبدیل شده است.
گردشگر  ورود  اخیر  سال  در  می دهد:  ادامه  وی 
خارجی به این  شهرستان سه برابر شده که صرفا برای 
گردشگران  این  آمده اند.  تاریخی  بناهای  از  بازدید 
مختص خواف و بازدید از آسبادها آمده بودند و اکثر 
اکثر  داشته اند.  اقامت  حداقل  شب  دو  نیز  تورها 
که  هستند  استان  از  خارج  نیز  بازدیدکنندگان  این 
غافل  نباید  چند  هر  داشته اند  اقامت  شهرستان  در 
اسکان  در  مهمی  نقش  نیز  بوم گردی  مراکز  که  شد 
ویژه  شرایط  و  بناها  این  داشته اند.  گردشگران  این 
گردشگری خواف منجر به ماندگاری حداقل یک تا 
دو شب گردشگر شده که آسبادها  مهمترین جاذبه 

گردشگری هستند.
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
اثرات  به  اشاره  با  خواف  شهرستان  گردشگری  و 
ملی  غرور  می دارد:  خاطرنشان  آثار  این  اجتماعی 
این  از  نگهداری  و  حفظ  و  رفته  باال  منطقه  مردم 
آسبادها برای مردم نشتیفان موضوعی جدی شده؛ 
آسبادها  مسیر  در  خانه  صاحبان  مثال   عنوان  به 
می کنند  مشورت  ما  با  خود  منزل  نمای  برای  حتی 
نبود.  گونه  این  گذشته  سال های  در  که  حالی  در 
درک  مردم  برای  بناها  و  گردشگر  حضور  اهمیت 
از شهروندان  برای بسیاری  شده؛ آسبادها در قدیم 
شهروندان  خود  حاال  اما  داشت  را  زباله دان  حکم 
محلی اقدام به جمع آوری  زباله ها می کنند؛ این در 
حالی است که هنوز ثبت جهانی هنوز نشده و تنها 

ثبت ملی اتفاق افتاده است.
باعقیده همچنین با اشاره به افزایش آمار بازدید 
دو  در  بازدیدکننده  آمار  می افزاید:  شهرستان  در 
تعداد گردشگر  و  بازدید  اول سال حدود ۶ هزار  ماه 
حدود  مدت  همین  در  شبانه  اسکان  با  همراه 
مانند  شهری  برای  که  بوده  نفر   ۱500 تا   ۱200
نشتیفان بسیاری باال است. به ویژه وقتی بدانیم این 

گردشگران مختص آسبادها می آیند.

نشتیفان جهانی می شوند؛

وزش باد موافق در آسبادهای ایران مدیر گردشگری و امور زائران شهرداری مشهد:
تورهای گردشگری حرم با استقبال مردم 

روبه رو شد
مشهد  شهرداری  زائران  امور  و  گردشگری  مدیر 
به عنوان فصلی  گفت: در حال حاضر حیات شبانه 
دنیا  تمام  است،  شده  مطرح  شهری  مدیریت  در  نو 
دراین مسئله به نتیجه رسیده اند و در مشهد نیز این 
اتفاق رخ داده است؛ در مشهد نیز به طور غیر رسمی 
بحث حیات شبانه در اطراف حرم مانند فروشگاه ها و 

خیابان ها اتفاق می افتد.
ایسنا-  خبرنگار  با  گفت وگو  در  شالچیان  نرگس 
حرم  گردشگری  تور  خصوص  در  خراسان،  منطقه 
کرد:  اظهار  شد؛  برگزار  رمضان  مبارک  ماه  در  که 
برای این که بتوانیم بهترین بهره وری را با استفاده از 
حیات  قسمت  در  گردشگری  و  فرهنگی  موضوعات 
شبانه داشته باشیم ماه مبارک رمضان بهترین زمان 
برای برگزاری این طرح به نظر آمد؛ طی صحبتی که 
داشتیم  قدس  آستان  کتاب خانه های  مرکز  رئیس  با 
درخواست  آن ها  از  و  شد  موضوع  طرح  مسئله  این 
کردیم که چنین ظرفیت درون شهری را در اختیار ما 

بگذارند تا بتوانیم آن را فعال کنیم.
وی افزود: خوشبختانه با وسعت نگاه و نظری که 
استقبال  آن  از  خوبی  به  داشت  مسئله  به  اداره  این 
قرار  این اساس  بر  و  را صورت دادیم  کرد، مکاتباتی 
شد که هفته ای سه روز در روزهای زوج از ساعت 20 
الی 24 بعد از افطار بازدید از موزه ها اتفاق بیافتد که 
این مسئله با کارشناسان آستان قدس طرح موضوع 

شد و به این منظور تورهایی برگزار شد.
مشهد  شهرداری  زائران  امور  و  گردشگری  مدیر 
مبارک  ماه  در  مشهد  هم چنین  امسال  داد:  ادامه 
رمضان طرحی تحت عنوان »بهار جان ها« برگزار کرد 
با مشارکت مردم در مناطق ۱3  که سفره های افطار 
گانه مشهد پهن می شد که با استقبال خوبی هم از 
سمت مردم روبه رو شد و ما از این فرصت برای معرفی 

تورهای حرم گردی به مردم استفاده کردیم.
معاونین  سمت  از  کرد:  خاطرنشان  شالچیان 
کارشناسان  و  مشهد  گانه   ۱3 مناطق  فرهنگی 
و  شد  معرفی  مردم  به  ظرفیتی  چنین  گردشگری 
هم زمان با افطار به آن ها اعالم می شد که در صورت 
تمایل می توانند بر اساس سهمیه بندی در این تورها 
از  خوبی  بسیار  استقبال  خوشبختانه  کنند.  ثبت نام 
این تورها به عمل آمد و در هر نوبت حدود ۱50 نفر 
هر  در  و  کرده  آمادگی  اعالم  تورها  در  شرکت  برای 
هفته حدود 450 نفر به طور رایگان از موزه های حرم 

بازدید می کردند.

خبرخبر
مدیرکل نهاد کتاب خانه های عمومی خراسان رضوی:
سالن های مطالعه غیرمجاز امنیت دانش 

آموزان را به مخاطره می اندازد
استان  عمومی  کتاب خانه های  نهاد  مدیرکل 
سالن های  فعالیت  احتمال  گفت:  رضوی  خراسان 
مطالعه غیر مجاز و زیر زمینی زیادی در استان وجود 
دارد که با همکاری مردم نسبت به پلمب آن ها اقدام 
در  سبزیان  اکبر  علی  االسالم  کرد.حجت  خواهیم 
گفتگو با قدس آنالین اظهار داشت: بر اساس قانون 
صدور مجوز و نظارت بر سالن های مطالعه و خانه های 
کنکور بر عهده نهاد عمومی کتابخانه ها می باشد.وی 
بر  مبنی  آنالین  قدس  خبری  پایگاه  از  تشکر  ضمن 
تصریح  گذشته،  ماه  چند  طی  موضوع  این  پیگیری 
کرد: اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان 
در  را  مطالعه  سالن   ۸0 از  بیش  تاکنون  نیز  رضوی 
شهر مشهد و شهرستان های استان شناسایی کرده 
است و بر اساس قانون برای دریافت مجوزهای الزم 
به آنها تذکرات الزم داده شده است که تعداد زیادی 
مراجعه  کل  اداره  این  به  مجوز  دریافت  برای  آنها  از 
کرده اند اما برخی از آنها علی رغم تذکرات داده شده 
نسبت به این موضوع بی توجهی کرده که با همکاری 
اقدام  آن ها  پلمب  به  نسبت  استان  قضایی  دستگاه 
الزم صورت گرفت.وی با بیان اینکه احتمال فعالیت 
نیز  زیر زمینی زیادی  و  سالن های مطالعه غیر مجاز 
استان  مردم  همه  از  افزود:  دارد،  وجود  استان  در 
موارد  گونه  این  مشاهده  صورت  در  که  داریم  تقاضا 
که در حقیقت امنیت دانش آموزان و جامعه را تهدید 
 3۸4۷0۱0۷ تلفن  شماره  طریق  از  کرد  خواهند 
موارد را گزارش کنند تا برخورد قانونی با آنها صورت 
اقدام  آن ها  پلمب  به  نسبت  نیاز  صورت  در  و  بگیرد 
خانواده های  به  افزود:  سبزیان  االسالم  شود.حجت 
محترم و بویژه آن هایی که دانش آموز کنکوری دارند 
و به اصطالح سعی دارند فرزندان انها از فرصت باقی 
اکید  ببرند توصیه  را  بهترین استفاده  تاکنکور  مانده 
مراکز  در  آموزانشان  دانش  نام  ثبت  از  که  می کنیم 
فاقد مجوز قانونی جدا پرهیز کنند زیرا عواقب بسیار 
آموزان  دانش  انتظار  در  مراکز  این  در  خطرناکی 
در  شبانه  اقامت  هرگونه  اینکه  بیان  با  می باشد.وی 
سالن های مطالعه غیر قانونی است و در صورت رخ 
دادن هرگونه مشکلی هیچ سازمان و نهادی پاسخگو 
درباره  داریم  انتظار  نیز  مردم  از  افزود:  نمی باشد، 
سالن های مطالعه که فرزندان آنها در این مراکز جهت 
و  پیدا کرده  و کنکور حضور  امتحانات  برای  آمادگی 
داشته  ویژه ای  حساسیت  می کنند،  صرف  هزینه 
باشند و مراکز غیر مجاز و حتی زیرزمینی در این باره 
نهاد کتابخانه های عمومی استان معرفی کنند  به  را 
و  با همکاری دستگاه قضایی نسبت به شناسایی  تا 

برخورد با انها اقدام الزم صورت بگیرد.

و  توسعه  کمیسیون  رئیس 
عمران توس شورای شهر مشهد 
در مورد قبرستان تاریخی سفالقان 
در  ریاضی  کرد.سیدمسعود  ارائه  توضیحاتی  مشهد  در 
مورد وضعیت ثبت جهانی توس اظهار داشت: ادعاهایی 
 ... و  ماسه  و  شن  معادن  برق،  تیرهای  وجود  همچون 
مطرح شده اما تاکنون بسته جامعی در این زمینه ارائه 
شود.ریاضی  قید  جهانی  ثبت  راهکار  آن  در  که  نشده 
بیان کرد: در منطقه تاریخی توس ضوابط محدودکننده 
بسیاری داریم و بعید است یک شخص حقیقی بتواند از 
کمند این بوروکراسی ها موفق بیرون آید؛ آنچه تاکنون از 
سوی شهرداری برای توس انجام شده، انتفاع مالی برای 
شهرداری ندارد و لذا سرمایه گذار به آن جلب نمی شود.

وی افزود: فرصت های سرمایه گذاری بیشتر برای بیرون از 

بازه فراهم است و سرمایه گذاران می توانند نسبت به ایجاد 
فضاهای مختلف همچون فرهنگسرا، اقامتگاه، رستوران 
و ... اقدام کنند البته مشروط بر اینکه طرح راهبردی و 
و  توسعه  کمیسیون  باشد.رئیس  داشته  وجود  تفصیلی 
بودجه های  تشریح  در  مشهد  شهر  شورای  توس  عمران 
پروژه های  برای  امسال  گفت:  نیز  توس  برای  مصوب 
احداث  تومان،  میلیون   200 و  میلیارد   3 مطالعاتی 
عمرانی  پروژه های  دیگر  و  تومان  میلیارد   ۱۶ جلوخان 
پیش  میلیاردتومان  نیز ۱۸  توس  سطح منطقه منفصل 
سفالقان  تاریخی  قبرستان  به  است.ریاضی  شده  بینی 
گفت:  و  شده  واقع  مردم  غفلت  سایه  در  که  کرد  اشاره 
براساس مطالعات و بررسی های انجام شده، ۶00 تن از 
مفاخر ما برخاسته از توس هستند که بسیاری از آنها در 

همین قبرستان مدفون اند.

3 گردشگر فرانسوی از شهر 
شهرستان  تاریخی  آثار  و  ریواده 
چند  استقبال  با  و  بازدید  جغتای 

تن از جوانان شهر ریواده مواجه و مهمان آنها شدند.
با  راد مدیر میراث فرهنگی جغتای  اکبری  مهدی 
فرانسوی شهرهای  افزود: گردشگران  این خبر  اعالم 
در  روز  شبانه  یک  و  کرده  طی  دوچرخه  با  را  استان 

شهرستان جغتای حضور داشتند.
وی افزود: این گردشگران طی مدت حضور در این 
ریواده،  شهر  مقبره  برج  تاریخی  بنای  از  شهرستان 
ابن  علی  تاریخی  بنای  خسروشیر،  تاریخی  مسجد 
احمد خداشاهی، بقعه سید حسن غزنوی آزادوار و ... 

بازدید کردند.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  مدیرمیراث 

دارای  جغتای  شهرستان  گفت:  جغتای  شهرستان 
آن  اثر   9 که  فرهنگی است  تاریخی  اثر  از ۱00  بیش 
ارزشمند  اثر   2 و  رسیده  ثبت  به  ملی  آثار  فهرست  در 
شامل مسجد قارزی جغتای و سازه زیرزمینی آزادوار 
برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور پرونده ثبتی آنها 

به تهران ارسال شده است.
دهکده  بکر،  ارتفاعات  چنین  هم  افزود:  وی 
بوم  اقامتگاه   ۸ و  هتل  گردشگری،  قطار  عشایری، 
گردی از جاذبه های گردشگری و ظرفیت های اقامتی 

این شهرستان است.

نمایشگاه نقاشی »5 روایت« 
»عبداله  نیشابوری  هنرمند  آثار 
کمال  نگارخانه  در  محمودی« 
برپا  نیشابور  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  الملک 

شد.
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  هنری  امور  مسئول 
نیشابوری  هنرمندان  کرد:  اظهار  نیشابور  اسالمی 
توانسته اند  نقاشی  بخصوص  هنری  رشته های  در 
آثار مانایی را تا کنون از خود بر جا گذارند و در این 
است  صدد  در  روایت«   5« نقاشی  نمایشگاه  رهگذر 
نیشابوری »عبداله  از هنرمند  را  آثار هنری جدیدی 

محمودی« به مخاطب ارائه کند.
 5« نقاشی  نمایشگاه  افزود:  آتشی  حمیدرضا 
محمودی«  »عبداله  نیشابوری  هنرمند  آثار  روایت« 

 ۸0*۱۸0 ابعاد  در  نقاشی  اثر   5 آن  در  که  است 
سانتیمتر برپا شده است.

محمودی«  »عبداله  کرد:  نشان  خاطر  آتشی 
هنر  دانشکده  مدرس  نقاشی،  ارشد  کارشناس 
انفرادی و ۱0  تاکنون ۷ نمایشگاه  نیشابور است که 
نمایشگاه گروهی داشته و در پی ارائه آثار به مخاطب 

و نقد و بررسی آن می باشد.
مسئول امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
روایت«   5« نقاشی  نمایشگاه  کرد:  تصریح  نیشابور 
الی  از ساعت ۱۷  روز  الی 23 خرداد 9۸ هر  از ۱۸ 
20 بعد از ظهر در محل نگارخانه کمال الملک اداره 
خیابان  در  واقع  نیشابور  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
شهید جعفری )راه آهن( ویژه عموم عالقمندان دایر 

می باشد.

برپایی نمایشگاه نقاشی »5 روایت« در نیشابورگردشگران فرانسوی از آثار تاریخی جغتای بازدید کردندقبرستان تاریخی سفالقان مشهد مورد غفلت واقع شده است  
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 3900 تقاضای  از  مشهدمقدس  شهر  شورای  رئیس 
اوراق  عرضه  و  فروش  برای  مشهد  شهری  مدیریت  میلیاردتومانی 
مشارکت در دیدار با رئیس مجلس شورای اسالمی خبرداد و افزود: 
نوسازی  پیشرفت طرح  تأثیر بسزایی در  اوراق می تواند  این  تحقق 
داشته  اتوبوس  خرید  و  قطارشهری  مطهر،  حرم  پیرامونی  بافت 

باشد.
به گزارش صبح امروز محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر و 
با علی الریجانی، رئیس مجلس  محمدرضا کالیی، شهردار مشهد 

شورای اسالمی دیدار و گفتگو کردند.
کالیی،  محمدرضا  بر  عالوه  جلسه  این  در  که  این  بیان  با  وی 
استان  نمایندگان  مجمع  رئیس  بنایی،  حمید  مشهد،  شهردار 
و  مشهد  مردم  نماینده  بحرینی،  االسالم  حجت  رضوی،  خراسان 
کالت در مجلس شورای اسالمی، حسین مقصودی، نماینده مردم 
سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن، جلیل رحیمی، نماینده 
نائینی،  خواجه  رضا  صالح آباد،  و  باخرز  تایباد،  جام،  تربت  مردم 
نعمتی،  مصطفی  و  مشهد  شهرداری  پشتیبانی  و  مالی  معاون 
گفت::  ما  خبرنگار  به  داشتند،  حضور  نیز  ثامن  منطقه  شهردار 
مسائل مربوط به شهر مشهد و ضرورت تحقق حاکم شدن نگاهی 

ملی به این شهر از جمله مباحث مطرح شده در این دیدار بود.
شورای  مجلس  که  خوبی  مصوبه  به  توجه  با  افزود:  حیدری 

اسالمی در زمینه فروش اوراق مشارکت داشته است، در این جلسه 
موضوعاتی  در  محترم  مجلس  بیشتر  کمک  و  همراهی  خواستار 
همچون تسریع در پیشبرد طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی 
مصوبه  از  بهره گیری  با  شهری،  قطار  احداث  و  رضوی  مطهر  حرم 

مذکور شدیم.
وی با بیان اینکه در این دیدار به جایگاه بین المللی مشهدمقدس 
تشیع،  ویژه  به  و  اسالم  کانون محوری جهان  بعنوان  آن  فعالیت  و 
تاکید ویژه ای شد، گفت: همین ویژگی ها سبب تمییز مشهد نسبت 

به سایر شهرهای کشور می شود و لذا توجه خاصی را می طلبد.
رئیس شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: هر 3 سال، مشهد 
دارد  ضرورت  رو  همین  از  و  است  کشور  کل  جمعیت  میزبان 
ممکن  شکل  بهترین  به  شهر  این  در  حمل ونقلی  زیرساخت های 
فراهم باشد؛ طرح نوسازی و بهسازی بافت حرم مطهر دیگر معضل 
شهری است که اجرای آن 20 سال به طول انجامیده و شرایطی را 
باید سرعت بیشتری دنبال  و  حاکم کرده که زیبنده مشهد نیست 

شود.
حیدری همچنین گفت: هم افزایی و تعامل موجود بین مجموعه 
دولت، شورای شهر و شهرداری، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
و تمامی دستگاه های دخیل دیگر موضوع مطرح شده در این دیدار 
بود که امیدواریم این مهم سبب شود اتفاقات خوبی را شاهد برای 

شهر امام مهربانی ها شاهد باشیم.
مشهد  شهری  مدیریت  میلیاردتومانی   3900 تقاضای  از  وی 
برای فروش و عرضه اوراق مشارکت در دیدار با رئیس مجلس شورای 
اسالمی خبرداد و افزود: تحقق این اوراق می تواند تأثیر بسزایی در 
و  قطارشهری  مطهر،  حرم  پیرامونی  بافت  نوسازی  طرح  پیشرفت 

خرید اتوبوس داشته باشد.
رئیس شورای شهر مشهدمقدس در پایان گفت: مالقات بسیار 
خوبی داشتیم و امیدواریم با نظر و مساعدت رئیس محترم مجلس 
شورای اسالمی و همراهی دولت بتوانیم پروژه هایی که با قوت در 
شهر مشهد در حال اجرا هستند را تداوم ببخشیم و با مشکل منابع 

مالی روبرو نشوند.

شهرستان  تاریخی  آثار  و  ریواده  شهر  از  فرانسوی  گردشگر   3  
مواجه  ریواده  از جوانان شهر  تن  استقبال چند  با  و  بازدید  جغتای 

و مهمان آنها شدند.
فرهنگی  میراث  مدیر  راد  اکبری  مهدی  امروز  صبح  گزارش  به   
شهرهای  فرانسوی  گردشگران  افزود:  خبر  این  اعالم  با  جغتای 
استان را با دوچرخه طی کرده و یک شبانه روز در شهرستان جغتای 

حضور داشتند. وی افزود: این گردشگران طی مدت حضور در این 
تاریخی  تاریخی برج مقبره شهر ریواده، مسجد  بنای  از  شهرستان 
سید  بقعه  خداشاهی،  احمد  ابن  علی  تاریخی  بنای  خسروشیر، 
فرهنگی،  مدیرمیراث  کردند.  بازدید   ... و  آزادوار  غزنوی  حسن 
شهرستان  گفت:  جغتای  شهرستان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
جغتای دارای بیش از ۱00 اثر تاریخی فرهنگی است که 9 اثر آن 

ارزشمند شامل مسجد  اثر  به ثبت رسیده و 2  آثار ملی  در فهرست 
قارزی جغتای و سازه زیرزمینی آزادوار برای ثبت در فهرست آثار ملی 
افزود: هم  ارسال شده است. وی  به تهران  آنها  ثبتی  پرونده  کشور 
چنین ارتفاعات بکر، دهکده عشایری، قطار گردشگری، هتل و ۸ 
اقامتگاه بوم گردی از جاذبه های گردشگری و ظرفیت های اقامتی 

این شهرستان است.

خبر
رئیس دادگستری خراسان رضوی اعالم کرد:

هنوز پرونده قضایی برای کمربند جنوبی 
مشهد تشکیل نداده ایم

فعالً  گفت:  خراسان رضوی  دادگستری  رئیس 
قضایی  پرونده ای  جنوبی،  کمربند  موضوع  مورد  در 
تشکیل نداده ایم، باید توجه داشت اگر نتیجه مطلوب 

به دست نیاید دادگستری وارد عمل خواهد شد.
به گزارش صبح امروز حجت االسالم علی مظفری 
در گفت وگو با ایسنا در رابطه با پرونده کمربند جنوبی 
جنوبی  کمربند  پرونده  فعالً  کرد:  اظهار  مشهد، 
قضایی نشده است. مردم شهر مشهد، نیازمند فضای 
از  تعدادی  راستا  همین  در  هستند.  تنفس گاهی 
سمن هایی که در حوزه محیط زیست تخصص دارند به 
دادگستری مراجعه و بیان کردند که اگر جاده ای در آن 
منطقه کشیده شود و ادامه یابد موجب قطع تنفس گاه 
ایجاد  دشواری هایی  مردم  برای  و  شد  خواهد  مشهد 

می کند.
پیشگیری های  راستای  در  ما  بنابراین  افزود:  وی 
کردیم  اعالم  و  شده  مسأله  این  وارد  پرونده  این  الزم 
شهرداری و دیگر مسئوالن بایستی مبتنی بر دیدگاه 
را  منطقه  این  و  کرده  اقدام  این حوزه  در  کارشناسی 
که  درحالی ست  این  کنند.  گردشگاه  یک  به  تبدیل 
برخی افراد، دیدگاهی متفاوت با ما دارند. دادگستری 
مربوط،  مسئوالن  به  را  جنوبی  کمربند  موضوع 
محول و اعالم کرده به وسیله گفتمان و جلب دیدگاه 
همه  مدنظر  که  مطلوبی  نتیجه  یک  به  کارشناسی 
برسند. باشد،  اصول  تمام  رعایت  با  مبتنی  و  مردم 

کمربند  موضوع  مورد  در  فعالً  داد:  ادامه  مظفری 
جنوبی، پرونده ای قضایی تشکیل نداده ایم. باید توجه 
دادگستری  نیاید  به دست  مطلوب  نتیجه  اگر  داشت 
زمینه  این  در  کوتاهی  اگر  و  شد  خواهد  عمل  وارد 
سبب زیان رساندن به مردم شود، رسیدگی های الزم را 
انجام می دهیم، هرچند امیدواریم که این موضوع با 

گفت وگو حل وفصل شود.
محذوریت های  به  اشاره  با  دادگستری  رئیس 
برخی  کردن  رسانه ای  زمینه  در  دادگستری  قانونی 
مسائل تشریح کرد: ما در زمینه رسانه ای کردن برخی 
مسائل یک سری محدودیت های قانونی داریم و مانند 
دیگر مدیران نیستیم که هر اقدامی که در حوزه کاری 
رخ دهد، رسانه ای کنیم. گاهی رسانه ها نیز توجهی 
عالقه مندند  و  ندارند  ما  قانونی  محدودیت های  به 
کنند.وی  رسانه ای  را  قضایا  از  برخی  مرحله ای  در 
لحاظ  به  رسانه ها  برخی  گاهی  کرد:  خاطرنشان 
و  واقعیت  یا  نمی کنند  حوصله  کار،  بودن  تخصصی 
ماهیت کار را به خوبی درک نکرده و خبری که در بیرون 
منعکس می کنند با آنچه که واقعیت دارد هماهنگی 
مشکالتی  و  دردسر  موجب  بنابراین  ندارد؛  تطابق  و 

می شود. 

در دیدار رئیس شورای شهر و شهردار مشهدمقدس با رئیس مجلس شورای اسالمی مطرح شد:
تقاضای 3900 میلیاردتومان اوراق مشارکت برای پیشبرد پروژه های شهری

بازدید 3 گردشگر فرانسوی از آثار تاریخی جغتای
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امور  هماهنگی  معاون 
خراسان  استاندار  اقتصادی 
با  نشستی  طی  گفت:  رضوی 
حوزه  در  اجرایی  دستگاه های  مرتبط  مسئوالن  حضور 
توسعه  محوریت  مشهد  شهرداری  شد  مقرر  سوغات، 

زنجیره های سوغات در استان را برعهده گیرد.
به گزارش صبح امروز علی رسولیان افزود: با توجه 
پر  بازار  و  مشهد  در  زائر  میلیون   30 ساالنه  حضور  به 
مزیت سوغات در استان، نشستی به منظور ساماندهی 
تولیدات  و  کاالها  توانمندسازی  و  سوغات  وضعیت 
شد.وی  برگزار  رضوی  خراسان  استانداری  در  ایرانی 
اضافه کرد: عمده سوغاتی که هم اینک در بازار مشهد 
توسط زائران خریداری می شود کاالی خارجی است لذا 
باید سهم خراسان رضوی در سوغات زائر افزایش یابد.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: به منظور افزایش 
این سهم در نشست مزبور متولیان جهاد دانشگاهی، 
و سازمان  فرهنگی  میراث  اداره کل  شهرداری مشهد، 
جهاد کشاورزی حضور داشتند تا در خصوص تشکیل 
واحدی  تصمیم  به  استان  در  سوغات  زنجیره های 
که  شد  مقرر  نشست  این  در  افزود:  برسند.رسولیان 
سوغات  زنجیره های  توسعه  محوریت  مشهد  شهرداری 
در استان را بر عهده گیرد و در گام نخست ۱0 میلیارد 
اداره کل  با همکاری  امسال  تا  کرد  اعتبار  تأمین  ریال 
میراث فرهنگی بتواند صنایع دستی خراسان رضوی را 
گسترش دهد.وی اضافه کرد: در این راستا با محوریت 
شهرداری مشهد فضاهای الزم در داخل شهر در اختیار 
تولیدکنندگان سوغات قرار می گیرد و آنان حمایت مالی 

می شوند و صدور مجوزهای الزم نیز تسهیل می شود.

مشهد   ۱0 منطقه  شهردار 
کنارگذر  آسفالت  بهسازی  از 
حدفاصل  مشهد  آزادی  بزرگراه 
خادم  بولوار  ابتدای  )از   ۱۱۱ آزادی  تا   9۷ آزادی 

الشریعه تا خیابان جراح( خبر داد.
به گزارش صبح امروز، حسنعلی رجب زاده با اعالم 
اصلی  شریان های  از  آزادی  بزرگراه  افزود:  خبر  این 
جابه جایی خودروها در مشهد است که با مجوز پلیس 
راهور اجرای آسفالت در این مسیر با محدودیت های 
ترافیکی همراه است.وی ادامه داد: زیرسازی، تراش 
هفدهم  از  محدوده  این  آسفالت  روکش  عملیات  و 
از ساعت  به مدت ۱0 شب  که  آغاز  خردادماه جاری 
اجرایی می شود.شهردار منطقه ۱0  الی ۶ صبح   23
مشهد یادآور شد: انتظار می رود شهروندان به منظور 

جایگزین  مسیرهای  از  ترافیک  ایجاد  از  جلوگیری 
زاده  کنند.رجب  استفاده  مقصد  به  دسترسی  برای 
خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند برای دستیابی 
بولوار  ورودی  از  الشریعه  خادم  بولوار  شریان های  به 
کنند  مسیر  تعیین  احمدی  شهید  خیابان  یا  و  توس 
است.  شده  نصب  مذکور  محل  در  راهنما  تابلو  که 
به  رسیدگی  از  مشهد   ۱0 منطقه  شهردار  چنین  هم 
اداره  گشت  اکیپ های  توسط  ساز  و  ساخت  تخلفات 
مهندسی و نظارت بر ساخت سازهای منطقه خبرداد.
رجب زاده با بیان این که در این راستا 3۷۶ پرونده 
شده  ارسال  صد،  ماده  کمیسیون  به  تخلف  دارای 
صد  ماده  کمیسیون  آرا  از  مورد   2۸0 افزود:  است، 
به مالکان ابالغ و 3۱۸ متر مربع از احکام قلع بنا در 

سطح منطقه پیگیری و به مرحله اجرا درآمد.

مشهد   ۱2 منطقه  شهردار 
مشارکت  جلب  برای  گفت:: 
حضور  ضریب  افزایش  و  شهروندان 
بازتعریف  به  نیاز  کالنشهرها،  اداره  در  مردم  فعاالنه 
جامعه  فعلی  اقتضائات  به  عنایت  با  گذشته  الگوهای 
ضمن  بخش  زینت  علی  امروز  صبح  گزارش  داریم.به 
شهر  اداره  در  اجتماعی  سرمایه های  اهمیت  بر  تاکید 
اظهارکرد: مدیریت فعلی شهر مشهد در شورا و شهرداری 
سرمایه های  تقویت  و  حفظ  ضرورت  بر  درستی  به 
با  ارتباط  از قبیل:  راهبردهایی  و  واقف است  اجتماعی 
الیه های مختلف جامعه، شفاف سازی "گسترده و جامع" 
را در دستور کار قرار  نیازهای شهروندان  پایش مداوم  و 
شهری  پروژه های  موفقیت  داد:  ادامه  است.وی  داده 
در گروی حضور فعاالنه شهروندان است و هنر مدیریت 

شهری در این زمینه ایجاد سازکارهای الزم برای تسهیل 
از  گیری  بهره  گفت:  بخش  می باشد.زینت  امر  این  در 
ظرفیت فناوری های نوین در کالنشهرها اجتناب ناپذیر 
است و خوشبختانه در ایجاد زیرساختهای الزم شهرداری 
مشهد ظرف دو سال اخیر توفیقات چشمگیری بدست 
شهر  تجلی  در  شهروندان  کرد:  اظهار  است.وی  آورده 
بر  می توانند  و  می کنند  ایفا  محوری  نقشی  هوشمند 
حسن ارائه خدمات در عرصه های مختلف نظارت داشته 
باشند.شهردار منطقه ۱2 ضمن اشاره به مزایای استفاده 
از هوشمند سازی مکانیزم خدمت رسانی به شهروندان 
پاسخگویی،  در  دقت  و  سرعت  عدالت،  تحقق  افزود: 
افزایش اعتماد عمومی و شفاف سازی و وحدت رویه در 
رسیدگی به درخواستهای مردمی از جمله دستاوردهای 

بهره گیری از فن آوری های نوین است.

معاون استاندار خراسان رضوی:

شهرداری مشهد محور توسعه زنجیره های سوغات در خراسان رضوی شد
عملیات بهسازی آسفالت بزرگراه آزادی اجرا می شود:

بهسازی در آزادی
شهردار منطقه 12 مشهد اعالم کرد:

سرمایه های اجتماعی، باثبات ترین منبع مدیریت شهری است

منطقه 5 شهرداری مشهد واقع در شمال شرق شهر 
آوینی است  از جمله گلشهر و شهید  و شامل محالتی 
که از لحاظ بافت شهری فرسوده محسوب می شود. اما 
چندی است که این منطقه ظاهر دیگری به خود گرفته 
و بافت جدیدی در آن در حال شکل گیری است. برای 
شناخت بیشتر منطقه و طرح های اجرایی آن ساعتی 
میزبان شهردار منطقه 5 مشهد بودیم. در ادامه حاصل 

گفت و گوی ما با حسین عبدا...زاده را می خوانید.
شهردار منطقه 5 مشهد با اشاره به اجرای پروژه ای 
منطقه  بازار  شلوغ  طرح  گفت:  منطقه  این  در  ویژه 
را  منطقه  بافت  آن  اجرای  و  دارد  بخصوصی  اهمیت 

تغییر خواهد داد.
که  فاز است  دارای 3  این طرح  افزود:  عبدا...زاده 
و کانال سازی است  پیاده رو سازی  بدنه،  و  نما  شامل 
که به اتمام رسیده است، اجرای هر 3 فاز فضای بسیار 
صورت  به  بازار  کل  است  قرار  می کند.  ایجاد  را  خوبی 
داالن مانند ساخته شود. ما مقداری روی مسئله بدنه 
اجرای  و  شد  نهایی  تازگی  به  که  داشتیم  بحث  سازی 

طرح نما و بدنه از همین هفته آغاز می شود.
مسیر  قبالً  بازار  این  محل  کرد:  بیان  عبدا...زاده 
رفت و برگشت خودروها و عبور عابران بود اما اکنون این 
مکان تبدیل به پیاده رو شده است. طرح اولیه تخریب 
محور  تثبیت  با  بعدها  که  بود  بازار  شلوغ  محور  کامل 
خیلی  مناطق  این  گرفتیم.  بازار  این  ایجاد  به  تصمیم 
داشته  رونق  همیشه  اما  ندارد  درآمد  شهرداری  برای 
پذیر  امکان  اصالً  مردم  مشارکت  بدون  آن  مدیریت  و 
نشست هایی  بازار  شلوغ  طرح  اجرای  برای  ما  نیست. 
با کسبه منطقه داشتیم و تا جایی که می شد حرف های 

آنان را شنیدیم.
y تالش برای جذب گردشگران به منطقه

بر  بازار  شلوغ  تأثیر  مشهددرباره   5 منطقه  شهردار 
آینده این منطقه گفت: پروژه شلوغ بازار به گردشگری 
منطقه کمک زیادی خواهد کرد. انشاا... با اتمام بدنه 
سازی این محله یکی از محالتی خواهد شد که جنبه 

گردشگری بین المللی پیدا می کند.
کوره های  )میله  میل های  خصوص  در  وی 
میل  یک  گفت:  مشهد   5 منطقه  تاریخی  آجرپزی( 
رسیده  فرهنگی  میراث  سازمان  ثبت  به  منطقه  در 
ریزش  خطر  با  که  دارد  وجود  نیز  دیگری  میل  است؛ 
منتقل  شهرداری  به  هنوز  آن  مالکیت  اما  است  روبرو 
هزینه  شهرداری  برای  میل ها  این  ثبت  است.  نشده 
پاسخگو  مرمت  واحدهای  متاسفانه  اما  ندارد   چندانی 

نیستند.

y وسعت کم و تراکم باالی جمعیت در منطقه 
وی با اشاره به وسعت کم و تراکم باالی جمعیت در 
بافت  هکتار   ۱۱0 حدود  داد:  ادامه  مشهد   5 منطقه 
فرسوده در منطقه وجود دارد که در آن ساخت و سازی 
در حال اجرا نیست و سعی کرده ایم جلوی آن را بگیریم. 
از  اصلی  مشکل   ۱۷ یا   ۱۶ منطقه  این  انداز  چشم  در 
روان  بهداشتی،  مسائل  قولنامه ای،  زمین های  جمله 
کم  معابر  بناها،  استحکام  گودال ها،  آبگرفتگی  آب ها، 
عرض با تراکم جمعیتی باال، عدم دسترسی های متصل 
سازها  و  ساخت  بودن  اصولی  غیر  و  معابر  در  هم  به 

مطرح شده است.
منطقه  قدیمی  برندهای  به  اشاره  با  زاده  عبدا... 
که  شده  ایجاد  برندهایی  پیرامونی  مناطق  در  گفت: 
جلسه  در  نمی کند،  جذب  خود  به  را  گذاران  سرمایه 
شورای اجتماعی محالت از مردم خواستم تا امالکشان 
را به ضایعاتی ها، گاوداری ها و دامداری ها اجاره ندهند 
البته این برندها از قدیم وجود داشته چراکه این مناطق 

روستایی بوده و بعدًا به شهر ملحق شده است.
تغییر بافت فرسوده با ساخت و سازهای استاندارد

ما  در سال گذشته  افزود:  منطقه 5 مشهد  شهردار 
از  یکی  که  بودیم  درآمد  وصول  لحاظ  از  منطقه  اولین 
و  و سازهایی است که صورت گرفت  آن ساخت  دالیل 
بافت های شهری خوبی ساخته شد. خدا را شکر االن 
و سرمایه  و سازها شده  این ساخت  از  استقبال خوبی 

گذاران را به خود جذب کرده است.
گفت:  مشارکتی  پروژه های  اجرای  به  اشاره  با  وی 
پروژه 4۸0 واحدی کوثر در انتهای گلشهر از طرح های 
تحویل  را  آن  واحدهای  که  است  شهرداری  مشارکتی 
کنار  در  است.  گرفته  قرار  مردم  اختیار  در  و  داده ایم 
ایجاد سالن ورزشی مدافعان حرم کردیم؛  به  اقدام  آن 
همچنین مشغول ایجاد یک سالن چندمنظوره هستیم 
ندارد.  وجود  مشهد  در  آن  نظیر  و  است  زیبا  بسیار  که 
است،  شده  وارد  سالن  این  ساخت  در  شهرداری  خود 
با همکاری سرمایه گذاران  نیز  ملل  پروژه  براین  عالوه 

در این منطقه اجرا شده است.
y محالت شفیعی، آوینی و امیرالمؤمنین

صبوری  و  مشارکت  از  تشکر  ضمن  عبدا...زاده 
مردم در اجرای طرح های بهسازی ادامه داد: محالت 
شفیعی، آوینی و امیرالمؤمنین در برنامه های بهسازی 
نهایی  هم  پیمانکاران  و  است  گرفته  جای  بازسازی  و 
شده اند؛ اما این اتفافات طوالنی مدت و زمان بر است.
زورخانه  آوینی  محله  در  گذشته  سال  افزود:  وی 
در  مردم  و  رساندیم  برداری  بهره  به  را  دستان  رستم 
سازی  رو  پیاده  اول  فاز  هستند.  آن  از  استفاده  حال 

این خیابان نیز به اتمام رسید و فاز دوم تا یک ماه آینده 
بهره  منطقه  در  بوستان   3 همچنین  می یابد.  اتمام 
برداری شد. هم اکنون نیز در حال آماده سازی پروژه 

ساخت بوستانی 4 یا 5 هکتاری هستیم.
y سرانه فضای سبز در منطقه حدود 4/1 درصد است

سرانه  افزایش  برای  تالش  به  اشاره  با  عبدا...زاده 
فضای سبز منطقه گفت: حدود 450 هکتار فضای باز 
فضای  به  تبدیل  اگر  که  دارد  وجود  منطقه  اطراف  در 
سبز شوند سرانه فضای سبز بسیار باال خواهد رفت؛ اما 
اکنون فضای سبز در تملک شهرداری تنها 4/۱ درصد 
افزایش  را  سبز  فضای  سرانه  تا  تالشیم  در  ما  است. 

دهیم.
بزرگ  زمینه های  منطقه  این  ُحسن  یادآورشد:  وی 
روی  کار  حال  در  ما  خوشبختانه  است.  آن  مقیاس 
این  داریم  که  سرانه ای  مقدار  با  تا  هستیم  کمبودها 

کمبودها جبران شوند.
عبدا...زاده ادامه داد: جبران این کمبودها نیازمند 
بودجه  نقدی  تحقق  درصد  اعتباراست،  تأمین  و  زمان 
که  بوده  درصد   3۱5 و  هزار  نقد  غیر  و  درصد   ۱32 ما 
بسیار  امالک  فعالیت  و  گذاران  سرمایه  و  پیمانکاران 
پروژه  هزینه ای،  پروژه  بر  عالوه  بوده اند.  مؤثر  آن  در 
کنون  تا  که  شده  تعریف  منطقه  این  در  نیز  درآمدی 

توانسته ایم به اهدافمان برسیم.
y برنامه ریزی برای حریم

برنامه  حال  در  ما  گفت:  مشهد   5 منطقه  شهردار 
و  منطقه  حریم  در  اجرا  برای  جامعی  طرح  ریزی 
تبدیل  برای  اعتبار  درخواست  و  هستیم  آن  محدوده 
برای  را داده ایم. همچنین پیشنهاداتی  بازار  به  اراضی 

ارائه به مالکان این اراضی مطرح شده اند.
شهردار منطقه 5 مشهد ضمن اشاره به افزایش 50 
ادامه داد: در سال گذشته  بودجه  درصدی اصالحات 
باالترین  که  بودیم  مناطقی  جزو  عمرانی  مبحث  در  ما 
و  بازار  را دریافت کردند. همچنین شلوغ  اعتبار  میزان 
برنامه های دیگر به اصالحات بودجه اضافه شد. امسال 
نیز 20 محله در طرح بازآفرینی محسوب شدند که یکی 
سریعًا  ما  و  است  شهرداری   5 منطقه  محالت  این  از 

شروع به اجرای طرح کردیم.
از  هکتار   ۱50 برای  جلساتی  افزود  عبدا...زاده 
اراضی منطقه برگزار شده و توافقاتی با مالکان صورت 
یک  خود  اراضی  این  مالکان  شناسایی  است.  گرفته 
بسیار  کار  آسان  شناسایی  صورت  در  که  است  معضل 

پیشرفت خواهد داشت.
y سوء استفاده از ناآگاهی مردم همچنان ادامه دارد

عبدا...زاده با اشاره به دغدغه های مناطق پیرامونی 
منطقه  این  در  که  بحث هایی  مهمترین  از  یکی  گفت: 
بومی  مردم  از  سری  یک  اطالعات  کمبود  دارد  وجود 
شهرداری ها،  شهرسازی،  مباحث  به  نسبت  منطقه 
امالک، قولنامه، سند و بحث های حقوقی است که به 
می گیرند.  قرار  برخی  سوءاستفاده  مورد  دلیل  همین 
برخی افراد امالک را به صورت قولنامه ای به این مردم 
به این افراد در  می فروشند و شهرداری در پاسخگویی 
بیشترین مراجعین عمومی منطقه 5  مضیغه می ماند. 
را همین افراد تشکیل می دهند و متاسفانه کمتر کاری 

می توان برای آنان انجام داد.
وی ضمن تاکید بر لزوم افتتاح دفاتری مانند دفاتر 
به  و شهرسازی  اطالعات عمومی  ارائه  برای  پیشخوان 

مردم افزود: در روستایی که اکنون جزو حریم شهر شده 
واگذار  انقالب  از  قبل  زمان  در  که  بوده  زمینی  است 
و  شده  فروخته  زیادی  مردم  به  زمین  این  است؛  شده 
اکنون نمی دانیم که چطور به افراد مدعی پاسخ دهیم. 
باعث  و  یافته  انتقال  دیگر  فرد  به  فردی  از  زمین  این 
و هم شهرداری شده  افراد  این  برای  ایجاد دردسر هم 
است. اطالع رسانی و جاافتادن فرهنگ روزنامه خوانی 

در این زمینه خیلی به مردم کمک می کند
y دخالت نظر مردم در ارائه خدمات الزامی است

بیشتر  کرد:  بیان  مشهد   5 منطقه  شهردار 
است،  ماهانه  و  روزانه  مشکالت  مردم  خواسته های 
در  مردم  خواسته های  درصد   ۸0 یا   ۷0 حدود 
رو  پیاده  و  آسفالت  بحث  شده،  توزیع  پرسشنامه های 
موضوعات  به  شهری  مدیران  که  درحالی  بود  سازی 
انتزاعی می پرداختند، در حالی که دخالت دادن مردم 

رضایت بیشتری را ایجاد می کند.
 ۱3۷ سامانه  فعالیت  بر  عالوه  گفت:  عبدا...زاده 
ثبت  برای  شهر"  "چشم  عنوان  تحت  افزاری  نرم 
است.  سازی  آماده  حال  در  مردمی  درخواست های 
شهرداری در تماس های مردمی با سامانه ۱3۷ خیلی 
مشکل  این  اکنون  می شود.  اعتباری  بحث های  درگیر 
با توجه به پیگیری های انجام شده در حال رفع شدن 
تخصیص  آن  به  اعتبار  مشکل  سنجش  از  بعد  تا  است 

یابد و بتوانیم به صورت اجرایی وارد عمل شویم.
y  طرح های تشویقی در حال آماده سازی برای مناطق

پیرامونی
پیرامونی  مناطق  به  شهرداری  نگاه  به  اشاره  با  وی 
افزود: طرح های تشویقی در حال آماده سازی هستند 
این  برسند.  اجرا  مرحله  به  شورا  در  تصویب  از  پس  تا 
طرح ها مشوق مردم برای همکاری با شهرداری هستند. 
پیشنهادات خوبی ارائه شده که به رفع مشکالت منطقه 
و جلب نظر مردم کمک می کند؛ ازجمله این که مردم 
اختیار  در  را  خیابان ها  مسیر  در  امالک  می توانند 
هزینه  یا  ملک  آنان  به  شهرداری  و  بگذارند  شهرداری 
مناطق  از  یکی  منطقه  این  امیدواریم  کند،  پرداخت 
بر  باشد.عبدا...زاده  اجرایی  طرح های  در  پیشرو 
ضرورت توسعه و توازن شهری تاکید کرد و گفت: باید 
تحت  مناطقی  دیگر  تا  کند  رشد  سطوح  همه  در  شهر 
پیرامونی نداشته باشیم،  عنوان حاشیه شهر و مناطق 

امیدوارم امسال سال خوبی برای این اتفاقات باشد.
از  بازدید  برای  مسئوالن  از  دعوت  با  پایان  در  وی 
این  اما  می آیند  منطقه  به  مسئوالن  کرد:  بیان  منطقه 
حضور باید بیشتر شود؛ حتی به صورت نامحسوس باید 

از منطقه بازدید کرد و پای درد دل مردم بنشینند.

شهردار منطه 5 مشهد با حضور در دفتر »صبح امروز« مطرح کرد:

 تغییر بافت گلشهر با بهسازی شلوغ بازار

معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معاونت فنی و عمران 
شهرداری مشهد گفت: تا پایان تابستان امسال بیش از ۱0 پروژه 
یا به  با اعتباری حدود 400 میلیارد تومان آغاز و  عمرانی بزرگ 
بهره برداری می رسد.به گزارش صبح امروز، خلیل ا... کاظمی 
بازپیرایی  فاز دوم  پروژه عمرانی  از  افزود: یکی  این خصوص  در 
جلوخان آرامگاه فردوسی است که عملیات اجرایی آن پس از بهره 
برداری از فاز اول آغاز شد.وی با بیان اینکه برای اجرای فاز دوم 
باز پیرایی جلوخان 5 میلیارد تومانی اعتبار در نظر گرفته شده 
است اضافه کرد: این پروژه که با تابلو روز شمار ۱00 روزه آغاز 
شد ۷9 روز دیگر تا پایان مرداد ماه به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: همچنین پس از اتمام فاز دوم عملیات اجرایی 
فاز سوم بازپیرایی جلوخان آرامگاه فردوسی در 2.5 هکتار باقی 
مانده و با اعتباری حدود ۱0 میلیارد تومان آغاز می شود.وی به 
و  اشاره  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت  غیرهمسطح  برگردان  دور 
اظهار کرد: براساس تابلو روز شمار ۱۸0 روز دیگر برای اتمام و بهره 
برداری از این دوربرگردان زمان داریم اما با سرعتی که در اجرای 
کار وجود دارد اکنون از زمانبندی جلوتر هستیم و می توانیم مهر 
برای  را که  الله هاشمی رفسنجانی  آیت  امسال دوربرگردان  ماه 
آن اعتباری بالغ بر ۱5 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است به 
بهره برداری برسانیم.کاظمی ادامه داد: یکی دیگر از پروژه های 
از سوی سازمان عمران شهرداری مشهد  اجرا  عمرانی در حال 
از  بیش  با هزینه  که  است  ملت  بوستان  در  آسایشگاه جانبازان 
۱2 میلیارد تومان مراحل پایانی احداث را طی می کند و براساس 
خواهد  برداری  بهره  آماده  تیرماه   ۱5 تا  شده  انجام  زمانبندی 
و  فنی  معاونت  سرپرست  و  ترافیک  و  نقل  و  حمل  شد.معاونت 
عمران شهرداری مشهد به اجرای پروژه رمپ ورودی به خین عرب 
اشاره کرد و گفت: یکی از مناطقی که دچار مشکالت ترافیکی 

به دلیل عبور  آن  از  بود میدان شهید فهمیده است که بخشی 
خودروهایی است که قصد ورود به خین عرب را دارند لذا برای 
کاهش بار ترافیکی این محل تصمیم به ایجاد رمپ ورودی به خین 
عرب از بزرگراه شهید چراغچی گرفته شد که این پروژه با اعتبار 
5 میلیارد تومان اجرا و تا دو هفته دیگر به بهره برداری خواهد 
رسید.وی افزود: پروژه چپگرد شهید ناصری به بولوار نماز یکی 
دیگر از پروژه های عمرانی است که با هدف کاهش بار ترافیکی 
بزرگراه شهید کالنتری عملیات اجرایی آن در هفته جاری آغاز و 

با اعتباری حدود 3۶ میلیارد تومان طی ۸ ماه اجرا خواهد شد.
و  اشاره  نیز  آزادی  غیرهمسطح  پارکینگ  پروژه  به  کاظمی 
با  ابتدا  در  است  اجرا  در حال  اکنون  که  پروژه  این  کرد:  اضافه 
معارضاتی روبرو و از زمانبندی در نظر گرفته شده عقب افتاد اما 
خوشبختانه اکنون این معارضات برطرف شده و این پاراکینگ که 
قرار بود تیرماه 99 به بهره برداری برسد با اعتباری ۶0 میلیارد 
تومانی مهرماه 99 آماده بهره برداری خواهد بود.معاون حمل و 
نقل و ترافیک و سرپرست معاونت فنی و عمران شهرداری مشهد 
به پروژه بزرگ تقاطع سه سطحی میدان نمایشگاه اشاره و اظهار 
کرد: فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار این تقاطع با اعتباری بالغ 
بر 200 میلیارد تومان اعالم و طی دو سال اجرا می شود که اجرای 
آن تأثیر بسیار زیادی در کاهش ترافیک این منطقه خواهد داشت.

پروژه دوربرگردان  وی گفت: همچنین فراخوان مناقصه اجرای 
غیر همسطح چراغچی 33 که اکنون شاهد بار ترافیکی سنگینی 
است نیز زده شده که با اعتباری ۱0 میلیارد تومان تا پایان سال 

جاری به بهره برداری خواهد رسید.
کاظمی افزود: در کنار این پروژه ها تعداد دیگری پروژه عمرانی 
نیز از جمله تقاطع میثاق مجیدیه نیز مطالعات آن انجام و عملیات 

اجرایی آن سال جاری آغاز می شود.

خبر
معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معاونت فنی و عمران شهرداری مشهد خبر داد:

بهره برداری و آغاز بیش از 10 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 400 میلیارد تومان

سرویس درشهر
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دیروز  حالی  در  وان  کاراته  جهانی  لیگ  مرحله  چهارمین 
)یک شنبه( به پایان رسید که کاراته ایران با کسب یک طال و 3 نقره و 

4 برنز به کار خود پایان دهد.
چهارمین مرحله لیگ برتر جهانی کاراته وان 20۱9  در حالی به 
مدت 3 روز در شهر شانگهای چین و با حضور 543 کاراته کا از ۷۶ 
کشور برگزار شد که کاراته ایران  با کسب یک طال و 3 نقره و 4 برنز 

به کار خود پایان دهد.
فینال وزن ۸4 + کیلوگرم مردان در حالی روز گذشته برگزار شد 
که سجاد گنج زاده و صالح آباذری دو کاراته کای ایران به مصاف هم 
نتیجه  با  این دیدار  نهایت  این دیدار حساس در  پایان  رفتند که در 
صفر بر صفر به پایان رسید و سجاد گنج زاده برنده در هانتی معرفی 

شد و آباذری هم به مدال نقره این رقابت ها دست یافت.
در وزن ۸4 + کیلوگرم، سجاد گنج زاده در اولین مبارزه 2 بر صفر 
اسلوبودان بتویچ از صربستان را شکست داد. سپس 3 بر صفر دارنل 
بر صفر  را پشت سر گذاشت. در سومین دیدار یک  از هلند  الردی 
لوکا کاستا از بلژیک را برد و در نیمه نهایی سجاد گنج زاده 2 بر یک 

گوگیتا آرکانیا از گرجستان را مغلوب کرد و فینالیست شد.
صالح اباذری ابتدا یک بر صفر فرانکلین مینا از اکوادور را از پیش 
رو برداشت. سپس 2 بر صفر الکساندر شنتسین از روسیه را برد. در 
بازی سوم موفق شد یک بر صفر مهدی فیاللی از فرانسه را مغلوب 
کند و به نیمه نهایی راه یابد. او در این مرحله یک بر صفر جاناتان 
هورنه از آلمان دارنده عنوان قهرمانی جهان و اروپا را شکست داد و 

فینالیست شد.
مصاف  به  عسگری  بهمن  مردان،  کیلوگرم   -  ۷5 وزن  در 
در  دیدار  این  در  و  رفت  ازبکستان  از  اوتوباالیف"  "داستونبک 
شد.  هانسوکو  که  بود  عقب  حریف  از  صفر  بر  یک  عسگری  حالی 
"داستونبک اوتوباالیف" 2 نقره کاراته وان ها را در کارنامه خود دارد.

عسگری در دیدار اول خود مقابل یاسین سکوری از مراکش قرار 
از  با استفاده  بر 3 در وقت قانونی مبارزه  از تساوی 3  گرفت و بعد 
قانون سنشو برنده دیدار شد. او درمبارزه دوم 5 بر صفر غالم عباس 

سعادی از پاکستان را برد. سپس مقابل کن نیشیمورای ژاپنی بعد 
از تساوی 2 بر 2 با قانون سنشو برنده شد و به دیدار نیمه نهایی راه 
یافت. او در این دیدار 3 بر یک "ارمان التیمور" ترکیه را مغلوب کرده 

بود و به فینال مسابقات راه یافته بود.
نماینده  کریمی  علی  سید  فینال،  مسابقات  چارچوب  در  دیروز 
۶۷- کیلوگرم مردان، به مصاف "آندرس مادیرا" از ونزوئال رفت و این 
دیدار با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید و در نهایت علی کریمی 
در این دیدار هانسوکو شد و به مدال نقره رسید. "آندرس مادیرا" برنز 

قهرمانی جهان 20۱۶ را در کارنامه خود دارد.
الکساندر  سد  از  صفر  بر   2 بازی  نخستین  در  کریمی  سیدعلی 
گوتنیک از روسیه گذشت. در دومین دیدار ۶ بر 4 مارسل تادیسی از 
مجارستان دارنده عنوان سومی اروپا در سال 20۱9 و نقره قهرمانی 
جهان در سال 20۱۶ را شکست داد. سپس موفق شد یک بر صفر 
ماروین  صفر  بر   2 ادامه  در  بگذرد.  ایتالیا  از  دویوو  جیانلوکا  سد  از 
پس  نهایی  نیمه  در  کریمی  بود.  داده  شکست  را  فرانسوی  گارین 
از تساوی 2 بر 2 در وقت قانونی مبارزه با استفاده از قانون سنشو 

"سوپا گامفونگیت" از تایلند را مغلوب کرد و فینالیست شد.
کاراته  برتر  لیگ  مرحله  چهارمین  رقابت های  از  روز  آخرین  در 
تیم  شد  انجام  بندی  رده  دیدارهای  انجام  با  دیروز  صبح  که  وان 
ایران موفق شد به 4 مدال برنز توسط طراوت خاکسار در وزن 55- 
کیلوگرم، حمیده عباسعلی در وزن ۶۸+ کیلوگرم، مجید حسن نیا در 
وزن ۶0- کیلوگرم و مهدی خدابخشی در وزن ۸4- کیلوگرم دست 

یابد.
نیا  حسن  مجید  که  شد  برگزار  کیلوگرم   -۶0 وزن  مبارزه  ابتدا 
پس  جهان  برنز  و  نقره  طال،  دارنده  برزیلی  داگالس  بروس  مقابل 
از تساوی صفر صفر در وقت قانونی مبارزه با رأی داوران در هانتی 
نیا  آورد. حسن  ارمغان  به  را  ایران  تیم  برنز  اولین مدال  و  پیروز شد 
حریفانی از هنگ کنگ، عربستان و ژاپن را شکست داده بود اما در 
چهارمین مبارزه نتیجه را به قیصر آلپیسبار از قزاقستان واگذار کرد 
و به جدول شانس مجدد رفت. او در این گروه نماینده ترکیه را را از 

پیش رو برداشت و راهی مبارزه رده بندی شد.
بوسا  لورنا  با  دیدار  در  خاکسار  طراوت  کیلوگرم،   -55 وزن  در 
ایتالیایی به برتری 3 بر صفر رسید و صاحب مدال برنز این وزن شد. 
او حریفانی از چین تایپه و سوئیس را برد اما با شکست مقابل حریف 
چینی به جدول شانس مجدد رفت و با غلبه بر کاراته کا تایلندی به 

دیدار رده بندی راه یافت
خدابخشی  مهدی  و  پورشیب  ذبیح الله  کیلوگرم،   -۸4 وزن  در 
خدابخشی  صفر  بر   5 برتری  آن  حاصل  که  شتافتند  هم  دیدار  به 
مقابل کاپیتان و کسب مقام سومی بود. خدابخشی با برتری مقابل 
جدول  به  کرواسی  مقابل  شکست  و  ژاپن  نگرو  مونته  از  حریفانی 
شانس مجدد رفت و در این گروه نماینده چین تایپه را مغلوب کرد 
و حریف پورشیب شد. پورشیب هم کاراته کاهای مقدونیه، فرانسه و 
روسیه را برد و در نیمه نهایی مغلوب ایوان وسیچ کروات شد تا راهی 

دیدار رده بندی شود.
که  او  داشت  حضور  زاده  قراری  مهدی  هم  جدول  سوی  آن  در 
حریفانی از بالروس، قزاقستان و فرانسه را مغلوب کرده بود در نیمه 
رده  دیدار  به  و  خورد  شکست  ترکیه  از  آکتاش  اوگور  مقابل  نهایی 
بندی رفت. در مبارزه رده بندی ۷ بر یک نتیجه را به پناه عبدالیف 

از آذربایجان واگذار کرد و دستش از رسیدن به مدال خالی ماند.
در وزن ۶۸+ کیلوگرم، حمیده عباسعلی با برتری 3 بر 2 مقابل 
سلیو فراکوتی از ایتالیا به مدال برنز رسید. او ابتدا حریفی از چین 
تایپه را برد اما در دومین دیدار مقابل نماینده کشور میزبان نتیجه 
جدول  در  عباسعلی  رفت.  مجدد  شانس  جدول  به  و  کرد  واگذار  را 
شانس مجدد نمایند گان سوئیس و اسپانیا )دارنده عنوان قهرمانی 
اروپا و عنوان سومی جهان( را شکست داد و به دیدار رده بندی راه 
مجمع  پور،  تقی  الناز  از  متشکل  ایران  بانوان  تیمی  یافت.کاتای 
تیم  عنوان  به  بود  شد  موفق  که  زاده  جعفری  شادی  و  زاده  قاضی 
دوم گروه خود راهی دور بعد شود برای کسب مدال برنز به مصاف 
تیم ویتنام رفت و با امتیاز 24.54 نتوانست به مدال برنز دست یابد. 

ویتنام با امتیاز 25.42 به مقام سومی رسید.

گفت و گو
نیاز به حمایت فدراسیون دارم

در  می گوید  ایران  میدانی  و  دو  وزنه  پرتابگر 
عمل  بهتر  می توانستم  آسیا  بزرگ  جایزه  مسابقات 
ادامه  برای  الزم  تمرکز  و  شنیدم  بدی  خبر  ولی  کنم 
درخصوص   مهردالن  نداشتم.شاهین  مسابقه 
کرد:  اظهار  آسیا  بزرگ  جایزه  مسابقات  در  حضور 
مسابقات خوبی بود و در ماده پرتاب وزنه مدال آوران 
بازی های آسیایی جاکارتا و مسابقات قهرمانی آسیا 
حضور داشتند و رقابت خوبی باهم داشتیم. شرایط 
این  جز  که  است  گونه ای  به  آسیا  وزنه  پرتابگران 
محک  را  خود  که  ندارند  دیگری  فرصت  مسابقات، 

بزنند و به همین دلیل پرتابگران خوبی آمده بودند.
جایزه  مسابقات  در  عملکردش  خصوص  در  وی 
را  طوالنی  راه  که  اول  مرحله  در  گفت:  چین  بزرگ 
دلیل  به  البته  و  بودم  خسته  کمی  بودم  کرده  سفر 
یک سری ناهماهنگی با مسئولین برگزاری مسابقات 
برگزاری  داوران  و  مسابقه  شروع  از  قبل  پذیرش  در 
پرتاب وزنه، در پرتاب های پنجم و ششم اجازه پرتاب 
به من ندادند. پس از رفع اشکاالت هماهنگی برگزار 
کنندگان 2 پرتاب دیگر به من دادند که با وجود به هم 
ریختگی تمرکزم و زمان توقف در پرتاب ها نتوانستم 
به  و  کنم  ثبت  را  متر   ۱9.09 رکورد  از  بهتر  نتیجه 
رکورد  اختالف  خصوص  در  رسیدم.وی  برنز  مدال 
مرحله نخست و مرحله پایانی گفت: در مرحله دوم 
از مرحله نخست هم آماده تر بودم و حتی برای مدال 
طال آماده شده بودم ولی متأسفانه از ایران خبر دادند 
که پدربزرگم مرحوم شده و به دلیل وابستگی عاطفی 
که بین ما بود به کلی به هم ریختم و اصالً به زور وارد 
دایره پرتاب می شدم و پرتاب می کردم. تالشم را کردم 
و نتوانستم رکورد بهتر از ۱۸.34 متر ثبت کنم. البته 
ولی  بود  متر   20 باالی  که  داشتم  خوب  پرتاب  یک 
شدم. چهارم  نهایت  در  و  شد  خطا  و  نداشتم  تمرکز 

مهردالن در خصوص شرایط حال آمادگی خود گفت: 
من به تازگی از آسب دیدگی رها شده ام و خوشبختانه 
روز به روز رکوردها و پرتاب هایم روبه تغییر است. االن 
برایم  دارم  دوست  و  دارم  فدراسیون  حمایت  به  نیاز 
جهانی  ورودی  رکورد  به  رسیدن  کنند.  ریزی  برنامه 
به تنهایی نمی توانم تمرین  از دسترس نیست.   دور 
گذشته  سال  من  برسم.  جهانی  ورودی  به  و  کنم 
پرتاب کردم و حتی در تمریناتم  بارها باالی ۱9 متر 
رکوردهای ورودی را ثبت می کردم ولی از سال گذشته 
مسئولین  امیدوارم  و  شده  عوض  شریط  امسال  تا 
فدراسیون به من اعتماد کنند و شرایط خوبی را برای 
کسب ورودی مهیا کنند. قدردان زحمات مسئولین 
را  فرصت  و  شانس  این  اینکه  از  و  هستم  فدراسیون 
 برای اثبات به من دادند تا در جایزه بزرگ شرکت کنم 

سپاسگزارم.

کاراته ایران با کسب 8 مدال طال، نقره و برنز به ایستگاه پایانی رسید خبرخبر

سایت فوتبال مدیای کره 
دوستانه  دیدار  از  جنوبی 
عنوان  به  ایران  و  جنوبی  کره 
دیداری برای محک جدی مارک ویلموتس یاد کرد.
در دیداری دوستانه  باید  ایران  فوتبال  تیم ملی 
که  گیرد  قرار  جنوبی  کره  برابر  حالی  در  سه شنبه 
مهاجم  است.  آزمون  دیدار سردار  این  بزرگ  غایب 
دیدار می توانست  این  در  در صورت حضور  ایرانی 
تقابل جالبی با سون هیونگ مین داشته باشد ولی 
بازیکن ایرانی این دیدار را از دست داده است. او 
دروازه  توانست  تهران  در  جهانی  جام  انتخابی  در 

کره جنوبی را باز کند.
ایران  برابر  جنوبی  کره  ملی  تیم  دیدارهای 
این  و  است  داشته  باالیی  حساسیت  همیشه 

و  داشت  خواهد  باالیی  حساسیت  قطعًا  نیز  دیدار 
تماشاگران استقبال زیادی از این مسابقه خواهند 
ورزشگاه  به  زیادی  تماشاگران  احتماالً  و  کرد 
با حضور مهدی طارمی  نیز  ایران  تیم ملی  بیایند. 
می توانند  حمله  خط  در  جهانبخش  علیرضا  و 
تشکیل  جنوبی  کره  برابر  را  خطرناکی  حمله   خط 

دهند.
حضور  تجربه  اولین  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
مارک ویلموتس توانست با 5 گل تیم ملی سوریه را 
تیمی قرار می گیرد  برابر  ایران  شکست دهد. حاال 
که قدرت هجومی آن بسیار بیشتر از سوریه است. 
این دیدار می تواند عیار مارک ویلموتس را مشخص 
کند و نشان دهد او چه میزان کار در تیم ملی ایران 

نیاز است.

خراسان  خودرو  شهر  مدافع 
را  تهران  استقالل  پیشنهاد  گفت: 
به خاطر ماندن در شهر خودرویی که 
تیم خودم می دانم، رد کردم.محمد حسین مرادمند پس 
داشت:  اظهار  خراسان  خودرو  شهر  باشگاه  با  تمدید  از 
خوشحالم که یک فصل دیگر در شهر امام رضا و در تیمی 
که تیم خود می دانم خواهم بود و انشاالله بتوانیم کاری را 
که شروع کردیم و به خواسته ای که می خواهیم برسیم.وی 
افزود: خواسته ما این است که امسال برای قهرمانی بیاییم 
و تیمی باقدرت و باثبات باشیم و انشاالله در آسیا هم خوش 
بدرخشیم که این حق مردم مشهد است و انشاالله باعث 
سربلندی آنها باشیم.مدافع پدیده که امسال از بازیکنان 
پرمشتری تیمش بود نیز تصریح کرد: پیشنهاد خوب زیاد 
داشتم اما اگر ماندم به این خاطر بود که تیم، تیم خودم 

است، دلیل بعدش بخاطر آقا یحیی بود که به لحاظ فنی 
کمک زیادی به من در این فصل کرد و وقتی دیدم در شرایط 
فنی من چقدر تأثیر گذار بودند گفتم می توانم همین جا، 
کامل تر شوم.مرادمند ادامه داد: دلیل دیگر ماندنم به ثبات 
آمد  حمیداوی  آقای  وقتی  از  که  بود  مشهد  تیم  رسیدن 
دیگر تیم ما فراز و نشیب نداشت و باور کنید اگر آقا یحیی 
و آقای حمیداوی نبودند من امسال مشهد نمی ماندم.وی 
با تمجید از ابراز عالقه هواداران مشهد برای ماندنش در 
شهر خودرو یادآور شد: قراردادم را بسته ام و احتیاجی به 
بازارگرمی نداشته و ندارم اما همین قدر بگویم که استقالل 
تهران به عنوان مشتری ای پر و پا قرص، مستقیمًا با خودم 
و  بزرگ  باشگاه  این  به  احترام  ضمن  که  کردند  صحبت 
خواسته  خاطر  به  را  خودرو  شهر  من  عزیزش،  هواداران 

تماشاگران و آرامشی که در این شهر داشتم انتخاب کردم.

بهمن  سقوط  حادثه  پی  در 
)اشترانکوه(  کول جنو  منطقه 
پروانه فعالیت 2 باشگاه کوهنوردی 

مشهد باطل شد.
)اشترانکوه(  کلجنو  بهمن  سقوط  حادثه  پی  در 
کوهنوردان  از  نفر   9 باختن  جان  به  که   9۶ آذر  در 
ابالغ محمدرضا داورزنی، معاون  با  کشور منجر شد، 
و  ورزش  وزارت  حرفه ای  و  قهرمانی  ورزش  توسعه 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  فتاحی،  فرزاد  به  جوانان 
خراسان رضوی، به استناد مصوبه ۷ خرداد کمسیون 
پروانه فعالیت  این حادثه،  اصلی ماده 5 در خصوص 
ثانوی  اطالع  تا  برفی  پلنگ  و  آزادگان  باشگاه های 

باطل شد.
نکته جالب توجه اینکه باوجود انتشار این حکم از 

و جوانان ریس هیات کوهنوردی  وزارت ورزش  سوی 
استاد از ابالغ این حکم اظهار بی اطالعی کرد.

احمد زحمتکش، در واکنش به لغو مجوز 2 باشگاه 
کوهنوردی آزادگان و پلنگ برفی، عنوان کرد: تاکنون 

چنین حکمی به ما ابالغ نشده است.
و  بوده  وزارت  سوی  از  حکم  این  داد:  ادامه  وی 
و  ورزش  کل  اداره  و  کوهنوردی  فدراسیون  از  تاکنون 

جوانان استان ابالغی به ما صورت نگرفته است.

 ايران - کره؛ عيارسنجی ويلموتس
 

 مجوز 2 باشگاه کوهنوردی مشهد لغو شدپیشنهاد بزرگ را به خاطر شهرخودرو رد کردم

توسعه  زمینه  در  ورزشی  باشگاه های    / پویا  مانی 
فعالیت های همگانی و حتی حرفه ای این بخش نقش 
به  ورزشی  باشگاه های  ایفا می کنند، همواره  را  مهمی 
پرورش  و  شناسایی  جهت  در  هیات ها  بازوان  عنوان 

استعدادهای رشته های متفاوت محسوب می شوند.
وزارت ورزش و جوانان برای نظارت بهتر و دقیق تر 
بر عملکرد باشگاه های ورزشی قوانین جامع و دقیقی 
دارد که در بخشی از مواد این قانون آمده است: ماده 
اساس  بر  می توانند  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  کلیه 
و ورزشگاه توسط  باشگاه ورزشی  تأسیس  اجازه  قانون 
و  نامه باشگاه ورزشی  این آیین  و  با نظارت دولت  مردم 
ورزشی  باشگاه  همچنین  و  نمایند   تأسیس  ورزشگاه 
قوای  تقویت  و  تعلیم  هدف  با  که  است  مؤسسه ای 
جسمانی و روحانی افراد و سالم سازی جامعه و تعمیم 
واصول  فنی  ضوابط  ورزشی مطابق  رشته  چند  یا  یک 
بر  بدنی،  تربیت  توسط سازمان  تعیین شده  مقررات  و 
کنار  در  و  می شود   اداره  آیین نامه  این  مقررات  اساس 
گونه  هیچ  باید  ورزشی  باشگاه  تأسیس  متقاضیان  آن 
و  اخالقی  اعتقادی،  سیاسی،  امور  در  سوء  سابقه 
محکومیت ها مؤثر  نداشته و با داشتن توان تأمین فضا 
و امکانات الزم متناسب با رشته ورزشی مربوط اقدام به 

تأسیس باشگاه نمایند.
y نقش پررنگ باشگاه های خصوصی

در  ورزشی  فعالیت های  توسعه  اخیر  چندسال  طی 

نسل  بیشتر  گرایش  با  ویژه  به  هستیم  شاهد  را  جامعه 
جوان به سمت ورزش و باتوجه به کمبود سرانه ورزشی 
از  بیش  خصوصی  باشگاه های  نقش  میان  این  در 

گذشته مورد توجه قرار می گیرد.
با  جامعه  عموم  اینکه  به  باتوجه  میان  این  در 
ادارات  درشت  و  ریز  قوانین  به  نسبت  که  شناختی 

دارند  خصوصی  بخش  به  امور  واگذاری  برای  دولتی 
قطعًا در خصوص انتخاب باشگاهی که در آن به ورزش 
و راحت تر  به خرج داده  می پردازند حساسیت کمتری 
انتخاب  را  ورزش شخصی خود  از سایر مسائل محیط 
نهادهای  نقش  می شود  سبب  موضوع  این  و  می کنند 

نظارتی در این بعد بیشتر از قبل به چشم بیاید.

اداره کل  در کنار حضور نهادهای نظارتی همچون 
باید  غیرمجاز  باشگاه های  مدیران  جوانان،  و  ورزش 
متوجه باشند هرگونه حادثه احتمالی در آینده در این 
باشگاه ها با مسئولیت و پاسخگو بودن آنان خواهد بود 
و در صورت بروز حادثه برابر قانون با آنها برخورد خواهد 

شد.

y باشگاه هایی که 10 برابر شهریه می گیرند
و  ورودی  حق  دریافت  درخصوص  این که  ضمن 
ذیربط  مسئوالن  نیز  ورزشی  باشگاه های  در  فعالیت 
چرا  باشند  داشته  زمینه  این  در  را  بیشتری  نظارت  باید 
استان  و  مشهد  شهر  همین  در  شنیده ها  براساس  که 
مبلغ  برابر   ۱0 که  باشگاه هایی  هستند  خراسان رضوی 
مصوب از ورزشکاران شهریه دریافت می کنند.اما نکته ای 
وبدون  نظارت دقیق  قرار گیرد  تاکید جدی  مورد  باید  که 
بانوان در آن فعالیت  بر باشگاه هایی ست که  کم و کاست 
زنان  به ورزش  توجه داشت مسائل مربوط  باید  می کنند، 
به دو نقش  با توجه  از حساسیت ویژه ای برخوردار است  
کار  یا  و  کاری  کم  هرگونه  بانوان،  مادری  و  همسری  مهم 
روی  بر  منفی  تأثیر  از  غیر  به  مسئوالن  کارشناسی  غیر 
به دنبال  را  اثرات مخرب اجتماعی زیادی  زنان، می تواند 
ورزش  مسئوالن  دامن  تنها  نه  درآینده  که  باشد  داشته 
استان را می گیرد بلکه ممکن است برای تمامی مسئوالن 
چه  هر  امیدواریم  هرحال  کند.به  ایجاد  را  دردسرهایی 
استان  و  شهر  سطح  در  مجاز  غیر  باشگاه های  با  سریعتر 
برخورد شود و مانع فعالیت آن ها بدون مجوز شوند تا شاید 
کمی به پیشرفت ورزش استان در باشگاه های خصوصی 
آمدن  بیرون  شاهد  آینده  در  شک  بدون  و  شود  کمک 
قهرمانان و پهلوانانی از دل همین باشگاه های خصوصی 
باشیم و از طرفی میل خانواده ها را به حضور فرزندانشان 

در چنین باشگاه های معتبری باال ببریم.

نظارت ها را بیشتر کنیم

باشگاه های ورزشی؛ بازوانی برای پیشرفت

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد روند انتخاب سرمربی 
تیم امید توضیحاتی ارائه کرد.

مهدی تاج در مورد انتخاب سرمربی تیم فوتبال امید 
گفت: برای این تیم با دو مربی صحبت داشتیم. هر مربی 
در  ما  نیست.  فیفادی  در  چون  دارد  نگرانی  امید  تیم  در 

سید چهارم هستیم و سخت ترین دوره امیدهاست.
وی ادامه داد: خوشبختانه امسال بر خالف دوره های 
سرمربی  شاءالله  ان  کردیم.  صعود  نهایی  مرحله  به  قبل 

محمدی  گل  یحیی  با  می کنیم.  انتخاب  را  جدیدی 
صحبت کرده بودیم که استاندار و هیات فوتبال خراسان و 
باشگاه پدیده تماس گرفتند و گفتند ما آسیایی هستیم و 
یحیی را می خواهیم. با یک نفر دیگر صحبت داشتیم که 

به جمعبندی نرسیدیم.
نزدیک  نهایی  انتخاب  به  اینکه  بر  تاکید  با  تاج  مهدی 
مجیدی  فرهاد  با  صحبتی  مورد  این  در  گفت:  شده ایم 

داشتیم. باید صبر کنیم ببینیم امروز و فردا چه می شود.

به  موفق  خراسان رضوی  ورزشی  انجمن های  هیئت 
کسب رتبه یکم ارزیابی عملکرد سالیانه این فدراسیون شد.

جمهوری  ورزشی  انجمن های  فدراسیون  اعالم  بر  بنا 

خراسان رضوی  ورزشی  انجمن های  هیئت  ایران،  اسالمی 
توانست برای دومین سال پیاپی رتبه یکم ارزیابی عملکرد 

سالیانه این فدراسیون را به دست آورد.

میدان

خبر

خراسانی ها نگذاشتند گل محمدی سرمربی تيم ملی شود

رتبه اول هيئت انجمن های ورزشی استان در کشور

تابلوی ورود ممنوع جلوی یک نماینده ایران در آسیا
از  از احتمال حذف یکی  رییس فدراسیون فوتبال 
گفته؛  سخن  آسیا  قهرمانان  لیگ  از  ایران  نمایندگان 
آسیا  به  را  تبریز  تراکتورسازی  می تواند  که  ای  مساله 

برساند.
به  و  ایرانی  باشگاه های  بدهی های  ماجرای 
مربیان  و  بازیکنان  به  پرطرفدار  تیم های  خصوص 
خارجی در فوتبال ایران مساله جدیدی نیست. دیگر 
عادت کرده ایم که هر چند وقت یکبار یکی از بازیکنان 
یا مربیان خارجی سابق تیم های لیگ برتری از آنها به 
فیفا شکایت کند و با صدور حکم نهایی این تیم ها در 
آستانه محرومیت قرار بگیرند و یا اینکه محکوم شوند. 
طی دو سه سال گذشته اما کنفدراسیون فوتبال آسیا 
بدهی های  میزان  از  بتواند  تا  اندیشیده  تمهیداتی 

تیم ها به نفرات خارجی شان کم کند.
بر این اساس AFC برای باشگاه ها پروانه حرفه ای 
بدهی های  نتوانند  که  باشگاه هایی  و  می کند  صادر 

خود را پرداخت کنند از حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
منع می شوند و مشمول جریمه های سنگینی خواهند 
ایرانی پرطرفدار طی یکی  باشگاه های  رو  این  از  شد. 
دو سال گذشته به تکاپو افتادند تا بتوانند پرونده های 
فیفایی خود را مختومه کنند اما حجم باالی بدهی ها 
تسویه  از  مانع  معموالً  باشگاه ها  پایین  آمدهای  در  و 

حساب کامل با طلبکارانشان می شود.
تیم های  حضور  منع  قانون  شرایطی  چنین  در 
نیز  آینده  فصل  برای  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  بدهکار 
اجرا می شود و حاال مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال 
رییس  است.  داده  فوتبالی ها  به  جدی  هشدار  یک 
فدراسیون در نشست خبری دیروز خودش اعالم کرده 
که یکی از باشگاه های ایرانی که مجوز حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا 2020 را هم به دست آورده، به دلیلی 
در  نتواند  دارد  احتمال  دارد  فیفا  در  که  بازی  پرونده 
این رقابت ها شرکت کند. تاج گفته است: »متاسفانه 

شکایت ها از باشگاه های ایرانی خیلی زیاد است. یکی 
از باشگاه ها پرونده بازی دارند که احتمال دارد نتواند 
نتوانند  اگر آن ها  در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کند. 
بعدی  تیم  از  ما  کنند  پیدا  حضور  قهرمانان  لیگ  در 

تیم  بگیرد  مجوز  نتواند  تیمی  هر  می کنیم.  استفاده 
بعدی جایگزین آن خواهد شد.«

در فصلی که گذشت پرسپولیس قهرمان لیگ برتر و 
جام حذفی به همراه تیم دوم لیگ که سپاهان اصفهان 
و  آسیایی کسب کردند  به طور مستقیم سهمیه  است 
استقالل تهران و پدیده مشهد دو تیمی هستند که باید 
با حضور در پلی آف شانس خود را برای حضور در دور 

گروهی لیگ قهرمانان امتحان کنند.
از 4 تیم مذکور ممکن است  اینکه کدام یک  حال 
از لیگ قهرمانان کنار بروند، جای سؤال دارد. با گمانه 
زنی در این خصوص می توان متوجه شد که سپاهان به 
ایرانی  باشگاه های  حساب ترین  خوش  از  یکی  عنوان 
احتماالً  و  باشد  تاج  مهدی  نظر  مورد  تیم  است  بعید 
حذفش  احتمال  از  فدراسیون  رییس  که  باشگاهی 
استقالل،  بین  از  گفته  سخن  آسیا  قهرمانان  لیگ  از 
و  استقالل  بود.  خواهد  مشهد  پدیده  یا  پرسپولیس 

پرسپولیس که مشخص است بدهی های نسبتًا زیادی 
به بازیکنان و مربیان سابق خود دارند و از طرفی پدیده 
نیز دو فصل پیش بود که با جریمه کسر ۶ امتیاز مواجه 

شد.
مساله بعدی اما احتمال جایگزینی یک تیم دیگر در 
لیگ قهرمانان است. اگر تیم مورد نظر مهدی تاج که 
ظاهرًا AFC به پرونده های بازش در فیفا ایراد گرفته، 
را  قهرمانان  لیگ  در  برتر جواز حضور  لیگ  پنجم  تیم 
از  قبل  چندی  که  تبریز  تراکتورسازی  می کند.  کسب 
شکایت  غیرمجاز  بازیکن  از  استفاده  اتهام  به  پدیده 
کرده، به عنوان تیم پنجم لیگ برتر حاال این شانس را 
پیدا خواهد کرد تا درصورت حذف یکی از نمایندگان 
کند.  کسب  را  قهرمانان  لیگ  در  حضور  جواز  ایران 
دید  باید  و  نیست  مشخص  هنوز  تحققش  که  اتفاقی 
رخ  خصوص  این  در  اتفاقاتی  چه  آینده  روزهای  طی 

می دهد.
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 سقوط آزاد قیمت خودرو در بازار
داران  نمایشگاه  اتحادیه  رییس  موتمنی،  سعید 
خودرو خبر داد: پژو 20۶ نیز به شدت با کاهش قیمت 
میلیون   ۱۱0 قیمت  به  پیش تر  خودرو  این  روبروست. 
میلیون   90 از  باالتر  را  ان  کسی  امروز  اما  رسید،  تومان 
 ۸2 خودرو  این  قیمت  اینده  روز های  در  و  نخرید  تومان 
 20۶ قیمتی  کف  وی  گفته  به  می شود.  تومان  میلیون 
سال  ماه  بهمن  در  که  است  تومانی  میلیون   5۸ همان 

گذشته در بازار بود.

 وزیر نیرو: چینی ها با یک وعده غذا هم سیرند، 
ما زیاد می خوریم

نقطه  فهمیده اند  کنندگان  تحریم  گفت:  نیرو  وزیر 
هستیم؛  مصرفی  جامعه ای  ما  است.  مصرف  ما؛  ضعف 
وعده  یک  با  چون  نمی شود؟  تحریم  اینگونه  چین  چرا 
اردکانیان«،  »رضا  می کنند.«  گرسنگی  رفع  هم  غذا 
بودن  زیاد  از  انتقاد  با  ایلنا  با  مصاحبه  در  نیرو،  وزیر 
اینکه  »علت  است:  گفته  ایران  در  انرژی  مصرف 
تحریم  است،  در مصرف  عادتی  بد  تحریم شدیم همین 
ما  است.  مصرف  ما؛  ضعف  نقطه  فهمیده اند  کنندگان 
تحریم  اینگونه  چین  چرا  هستیم؛  مصرفی  جامعه ای 
گرسنگی رفع  هم  غذا  وعده  یک  با  چون   نمی شود؟ 

 می کنند.

 شکایت از »شهریه های دانشگاه آزاد« به 
کمیسیون اصل نود کشید

امیر حسنخانی عضو کمیته فرهنگی کمیسیون اصل 
دانشجویان  پذیرش  برای  گفت:پرونده ای  مجلس  نود 
نود  اصل  کمیسیون  فرهنگی  کمیته  در  آزاد  دانشگاه 
آزاد  دانشگاه  پرونده،  این  طبق  است.  شده  تشکیل 
آن ها  حتی  و  نام  ثبت  ذخیره  عنوان  به  را  دانشجویانی 
را به سر کالس ها فرستاده و کارت دانشجویی هم برای 
حذف  دانشجویان  این  همه  اما  بود،  کرده  صادر  آن ها 
فرهنگی کمیسیون اصل  در کمیته  این موضوع  شدند. 
شهریه هایی  از  قسمتی  است.  رسیدگی  حال  در  نود 
با  می شود  اخذ  دانشجویان  از  آزاد  دانشگاه  توسط  که 
از آئین نامه ها تطابق ندارد همچنین ما پیرو این  برخی 
موضوع نامه نگاری را با آقای طهرانچی داشته ایم که این 
مسئله را حداقل منطبق با قوانین کنند چرا که اگر این 

دانشگاه شهریه اضافه از دانشجویان گرفته، باید به آن ها 
بازگرداند. /میزان

 تشکیل پارلمان اصالحات به بعد انتخابات 
موکول شد

به  اسالمی«  ایران  طلبان  اصالح  »جبهه  از  رونمایی 
در جریان اصالحات  انتخاباتی  عنوان یک جبهه جدید 
تشکیالتی  بدنه  به  جدیدی  شوک  و  سورپرایز  گویی 
که  روز هایی  در  دقیقا  آنهم  کرد.  وارد  طلبان  اصالح 
به  آغاز  از  اصالحات  پارلمان  تا  بودند  منتظر  اکثریت 
زده  کنار  یکباره  ایده  این  اما  کند،  رونمایی  خود  کار 
حسین  می شود.  رونمایی  جدید  جبهه  یک  و  شده 
به  کارگزاران  حزب  مرکزی  شورای  اعضای  از  مرعشی 
بر  اصالحات  پارلمان  »تشکیل  می گوید:  خبرآنالین 
انتخابات  از  بعد  به  هماهنگی  شورای  تصمیم  اساس 
سوال  این  به  پاسخ  در  مرعشی  شد.«  موکول  مجلس 
جبهه  سرنوشت  بگیرد  شکل  اصالحات  پارلمان  اگر  که 
جبهه  »این  می گوید:  می شود  چه  طلب  اصالح  جدید 
و موقت است  انتخابات پیش رو است  برای  و کار  و ساز 
پیگیری  اصالحات  پارلمان  موضوع  انتخابات  از  بعد  تا 
می شود.« سعید نورمحمدی عضو شورای مرکزی حزب 
به  نام شورای عالی سیاست گذرای  تغییر  ندا هم درباره 
تغییر  این  ایران اسالمی می گوید:  جبهه اصالح طلبان 
دیده  احزاب  قانون  در  که  است  محدودیتی  بابت  از  نام 
باشند؛  داشته  جبهه  عنوان  باید  احزاب  ائتالف  و  شده 
نام  به  کشور  وزارت  ایراد  از  پیشگیری  دلیل  به  بنابراین 
 "شورای عالی سیاست گذاری" نام "جبهه" بر این ائتالف 

گذاشته شد.

 باالترین دستمزد ساعتی متعلق به چه شغلی 
است؟

در  شاغل  انسانی  نیروی  دستمزد  از  آمارگیری  نتایج 
طرح های عمرانی استان تهران در نیمه دوم سال ۱39۷ 
نشان داد که شغل "استاد کار کابل کش فشار قوی" با 
ساعتی 2۷ هزار و ۶23 تومان بیشترین میزان دستمزد 
و کارگر ساده با ۱0 هزار و 5۶۶ تومان کمترین متوسط 
دستمزد ساعتی را به خود اختصاص داده اند. با تصویب 
افزایش 3۶.5 درصدی حداقل دستمزد سال 9۸ کارگران 
در شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه به میزان 50 
هزار و 5۶0 تومان تعیین شده و حداقل دستمزد ساعتی 

تومان   ۶،۸9۸ کار  ساعت  یک  هر  ازای  به  کار  اداره 
محاسبه می شود/ ایسنا

 ناراحتی وزیر احمدی نژاد از افشاگری زنگنه
به  واکنش  در  ارشاد  سابق  وزیر  حسینی  محمد  سید 
اظهارات اخیر بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت درباره افشای 
تا  نکنید  صبر  بسم الله  نوشت:  پیامی  در  کرسنت  اسرار 
ناچار شوید، این گوی و این میدان بفرمایید تا اگر در باره 
سیاسی،  همپالکی های  و  دولتی  همفکران  خود،  نقش 
کنند.  کامل  را  روشنگری  دیگران  نکرد  یاری  حافظه تان 
پرونده های  دیگر  نکنید  مالحظه  وجه  هیچ  به  البته 
که  توتال  شرکت  پرونده  مثل  کنید  افشا  هم  را  مهم 
زده  ذوق  برجام  دستاورد  عنوان  به  هشدار ها  علیرغم 
و ذخایر  نفتی  منابع  ارزشمند  و اطالعات  بستید  قراداد 
مشترک را در اختیارشان قرار دادید! همچنین اسامی و 
تعداد نمایندگان ادوار و فعلی  مجلس و وابستگان آن ها 
دارد(  ادامه  جذب  این  )وهمچنان  گرفته اید  بکار  که  را 
مردم  تا  کنید  اعالم  شفاف  باشد،  مستدام  وزارتتان  تا 

خادمان ملت را از تشنگان منفعت تشخیص دهند!

 در انتخابات 9۸ نه ائتالف می کنیم، نه کاندیدای 
حداقلی داریم

می گوید:  اصالحات  دولت  تعاون  وزیر  صوفی  علی 
امید  فراکسیون  با  دیدار  در  خاتمی  آقای  که  همانطور 
و  پای صندوق ها  از حضورشان در  تأکید داشتند، مردم 
آقای خاتمی  این سخن  نگرفتند.  نتیجه  رأیی که دادند 
بسیار دقیق و حکیمانه است. باید با توجه به این واقعیت 
تصمیم گرفت. آقای خاتمی هم گفتند که اگر تا تابستان 
هم  من  خواستن  با  مردم  نیفتد،  اتفاق  تحولی  امسال 
ناکارآمدی  از  برداشتی  آمد.  نخواهند  رأی  صندوق  پای 
چهره های  از  اصالح طلبان  همه  و  دارد  وجود  مجلس 
اصلی مانند آقای خاتمی و چهره های دیگر اصالح طلب 
به این قضیه اذعان دارند و دفاعی در برابر این ناکارآمدی 
ندارند که بگویند ما قوی هستیم، اما علت قضیه کامال 
کرد. علت  ایجاد  تغییر  یکباره  نمی شد  و  است  مشخص 
این بود که ما در شرایطی وارد انتخابات 92 و 9۶ شدیم 
که دستمان بسته بود و شورای نگهبان تمام کاندیدا های 
شاخص اصالح طلب از آقای هاشمی رفسنجانی گرفته تا 
باقی کاندیدا های اصالح طلب را قلع و قمع کرد. اگر ما 
بخواهیم در تهران 30 نفر را به به عنوان کاندیدا معرفی 

کنیم و اگر 20 کاندیدای حداکثری شناخته شده داشته 
می توان  کنیم،  معرفی  را  نفر   30 که  نیست  نیاز  باشیم، 
به  کشور  کل  در  شاید  کرد.  قناعت  نفر   20 همین  به 
جای 290 نفر کاندیدا، ناچار به معرفی ۱00 کاندیدای 
برجسته شویم. ما باز هم در انتخابات شرکت می کنیم، 
نخواهیم  ائتالفی  لیست  یا  حداقلی  لیست  به  تن  اما 
ائتالف  اصولگرایان  یا  اعتدالیون  با  عنوان  هیچ  به  داد. 
نخواهیم کرد، اما تصمیم با شورای عالی سیاستگذاری 
است. من به عنوان یک فرد و حزب این نظر را دارم. ما 
همه  اما  کرد،  خواهیم  عمل  جبهه ای  حرکت  براساس 
گذشته  به  ما  که  است  واقعیت  این  دهنده  نشان  چیز 

برنخواهیم گشت و دوران جدیدی را رقم خواهیم زد.

 سرقت دیوار صوتی در یک بزرگراه تهران
شهرک   ۱4۱ کالنتری  رییس  مرادی  اکبر  سرهنگ 
ساعت  حوالی  کالنتری  گشت  عوامل  گفت:  گلستان 
آزادگان  بزرگراه  در  زنی  گشت  درحال  دیروز  صبح  چهار 
بودند که در کنار دیوار صوتی شهرک صدرا سه مرد را که 
این  اما  کردند،  مشاهده  بود  کنارشان  بزرگ  گونی هایی 
افراد به محض مشاهده مأموران اقدام به فرار کردند. پس 
فرد  سه  این  همراه  گونی های  بررسی  در  آنان  توقف  از 
تکه های دیوار صوتی حاشیه بزرگراه را که از آن به عنوان 
و مشخص شد که  استفاده می شود کشف  عایق صوتی 
رفته  سرقت  به  افراد  این  سوی  از  صوتی  دیوار های  این 
است. این افراد که حدود 2۸ تا 30 سال سن داشتند پس 
از انتقال به کالنتری به سرقت ۱2 تیکه از دیوار صوتی 
که  و مدعی شدند  اعتراف کرده  آزادگان  بزرگراه  حاشیه 

برای تأمین هزینه اعتیاد دست به این کار زده اند.

 واکنش کرباسچی به شایعه حضور »پرستو« در 
پرونده نجفی

ارتباط میترا  دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی درباره 
استاد با نهادهای امنیتی و شایعه »پرستو« بود او گفت: 
خود آقای نجفی هم نگفتند که قطعا ارتباط داشته اند، 
گفتند من احتمال می دهم با کسانی در ارتباط بوده اند 
اظهارنظرهایی هم که  و  باید مشخص کند  را دادگاه  آن 
این  در  و کسی  بیشتر گمانه زنی سیاسی است  می شود 
در  کرباسچی  ندارد.غالمحسین  دقیقی  اطالع  زمینه 
کردن  جناحی  و  عجیب  روند  درباره  ایلنا،  با  گفت وگو 
ماجرای پرونده قتل میترا استاد و نحوه برخورد با محمد 

رفتارهای  درباره  آقایان  خود  ظاهرا  گفت:  نجفی،  علی 
هیجانی که داشتند، متوجه خطایشان شده اند.

 
 توئیت معنادار حسام الدین آشنا خطاب به مسعود 

فراستی
مشاور رئیس جمهوری در پیامی توئیتری پاسخ مسعود 
فراستی را داد. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری 
چندی پیش در کانال تلگرامی خود، از سیاست مداران 
برای دیدن مینی سریال »چرنوبیل« دعوت کرده بود این 
فراستی  مسعود  تند  واکنش  با  امروز  اما  آشنا،  پیشنهاد 
منتقد سینما و تلویزیون مواجه شد که در پاسخ به حسام 
الدین آشنا گفته بود لطفا در حیطه سینما دخالت نکنید. 
آشنا هم در توئیتی متقابال در پاسخ به این منتقد نوشت: 
توصیه به دیدن سریال چرنوبیل نه از باب کیفیت هنری 
یا حتی سیاسی آن بلکه توجه دادن به پیام سیاستی آن 
صراحت  و  صداقت  تخصصی،  مشورت  لزوم  یعنی  بود 

برای پیش گیری و مدیریت بحران.
با برنامه سینما ماوراء نقد سینمایی  * از سال ۱3۶۸ 
و تلویزیونی را آغاز کردم، ولی نمیدانستم آن حیطه هم 

انحصاری است.

 پیش بینی کنعانی مقدم از رئیس جمهور آینده
کنعانی مقدم درباره میزان احتمال ریاست جمهوری 
علی الریجانی گفت: »آقای الریجانی توانست حدود یک 
سیاسی  معادالت  در  و  کند  خود  همراه  را  مجلس  سوم 
به  مجلس  در  حاضر  های  گروه  دیگر  با  شد  موفق  خود 
یک توافق و اتحاد برسد و رئیس مجلس باقی بماند اما 
همه اینها دلیل نمی شود که او رئیس جمهور آینده ایران 
و  ایم  گرفته  قرار  تاریخی  پیچ  و  تحول  یک  در  ما  باشد. 
حتی ممکن است نظام ریاستی به پارلمانی تغییر شکل 

بدهد.
 

 واکنش معاون رئیس جمهور به وعده های انتخاباتی 
روحانی

لعیا جنیدی در پاسخ به این پرسش که چرا در صورت 
انتخابات  زمان  در  روحانی  آقای  الزم،  اختیارات  نبود 
وعده های بسیاری داده اند اظهار داشت: شما انتخابات 
انتخابات  دیگر  وقت  آن  دارید؟  دنیا  در  وعده  بدون 
شرکت  انتخابات  در  من  بگویی  می شود  مگر  نمی شود! 

می کنم، اما کار خاصی نمی توانم انجام دهم!
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