
دوازدهمین جلسه رسیدگی به 
اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده

دیگر از دست پهلوان 
کاری برنمی آید

دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده 
شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخاللگران 
در  منصوری  قاضی  ریاست  به  کشور  اقتصادی  نظام  در 

مشهد برگزار شد.

مصدومیت ستاره ها در لیگ ملت ها؛

زنگ خطر برای والیبال 
ایران به صدا درآمد

تیم ملی والیبال ایران درحالی هفته دوم لیگ ملت ها را 
با قرار گرفتن در رده دوم جدول رده بندی به پایان رساند 
که یک نگرانی بزرگ برای دیدارهای آینده این تیم بوجود 

آمده است....

ابطال مدارک دانشجویان
 با پایان نامه تقلبی

تکاپوی پدیده در نقل و 
انتقاالت

دوازدهمین جشنواره موسیقی 
نواحی ایران فراخوان داد

گزارش ویژه 3

گزارش روز 7

4

5

7

در این شماره می خوانیم

ابهامات همچنان 
باقی است

بطحایی  سیدمحمد  پرحاشیه  استعفای  از  پس 
پس  جمهوری  رئیس  پرورش،  و  آموزش  وزارت  از 
سیدجواد  نهایت  در  مختلف،  گزینه های  بررسی  از 
حسینی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه که امر 
تعلیم و تربیت 13 میلیون دانش آموز را برعهده دارد 
و با برخورداری از یک میلیون و 700 هزار شاغل و 
بازنشسته بزرگترین دستگاه اجرایی دولت محسوب 

می شود، انتخاب کرد.
y سید جواد حسینی کیست؟

در   1346 متولد  حسینی  سیدجواد   
تخصصی  دکترای  دارای  و  مشهد 

جامعه شناسی از دانشگاه ملی، 
دولتی و آکادمی علوم روسیه 

است. او مدرک کارشناسی 
از  اجتماعی  پژوهشگری 
مشهد  فردوسی  دانشگاه 
و کارشناسی ارشد جامعه 

شناسی از دانشگاه اصفهان 
و  مدیریتی  سوابق  دارد. 

اجرایی مختلفی از جمله معاونت 
قائم  و  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 

معاونت   ،)97-95( رضوی  خراسان  استاندار  مقام 
در  رضوی  خراسان  استانداری  زیارت  گردشگری 
سال 97، مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان 
-82( مقدس  مشهد  فرماندار   ،)95-92( رضوی 

84(، مدیر کل امور اجتماعی و انتخابات استانداری 
چشم  به  او  کاری  کارنامه  در   )82-80( خراسان 
استانداری  عالی  مشاور  همچنین  وی  می خورد. 
خراسان رضوی، معاون فرمانداری مشهد )80-79(، 
مردم  نماینده   ،)79( سبزوار  فرمانداری  سرپرست 
اسالمی شهرستان سبزوار )77- در شورای  سبزوار 

81(، رئیس شورای مشارکت های مردمی بهزیستی 
است.  بوده   )97-95( رضوی  خراسان  استان 
 96( معلولین  اشتغال  طرح  در  همگانی  مشارکت 
استان  کتابخانه های عمومی  انجمن  رئیس   ،)97  –
هیات  استانی  رئیس   ،)97  –  95( رضوی  خراسان 
امنایی دانشگاه فرهنگیان )92 – 95(، عضو کمیته 
عضو  و   )87  –  76( اسالمی  آزاد  دانشگاه  پژوهش 
هیات علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسالمی )75-
94( از دیگر سوابق مدیریتی حسینی است. او کسی 
بود که برای اولین بار در خراسان رضوی، 
پیشنهاد تشکیل پارلمان بانوان 
را برای سهیم کردن زنان در 
مطرح  تصمیم گیری ها 
درآورد.  اجرا  به  و  کرد 
راه اندازی خانه جوان، 
راه اندازی 400 تشکل 
تشکیل  و  غیردولتی 
مختلف،  کارگروه های 
فعالیت هایش  و  ایده ها  از 
صندلی  بر  تکیه زدن  دوره  در 
امنیتی  و  سیاسی  معاونت 
است.  بوده  خراسان رضوی  استانداری 
کتاب هایی  و  هست  هم  جامعه شناس  حسینی، 
دوران  کارنامه  در  است.  کرده  تألیف  حوزه  این  در 
»پارلمان  تأسیس  آموزش وپرورش هم  در  مدیریتش 
اولیا«  »پارلمان  دانش آموزان«،  »پارلمان  معلمان«، 
بعداز  سالهای  اوست.  ابتکارات  از  مدام«  »طرح  و 
ترک پست فرمانداری مشهد در دولت احمدی نژاد تا 
هشت سال بعد از آن، حسینی به همان نقش معلمی 

و پژوهش پرداخت. ...
در صفحه 2 بخوانید

سرپرست مشخص شد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد از موافقت وزارت کشور با مصوبه افزایش تعداد مناطق شهرداری خبرداد و گفت: گرچه 
فرایند تائید در استانداری و وزارت کشور طوالنی شد اما براساس پیش بینی های انجام شده، در سال 98 اولین گام اجرای این مصوبه ...

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به موافقت وزارت کشور:

مشهد  17 گانه می شود
در صفحه 6 بخوانید

در صفحه  4  بخوانید

گزارش  یک تخلف

در صفحه 5 بخوانید

نایب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد:

تا آخر شورا
 کنسرت برگزار می کنیم

سه شنبه 21  خرداد  1398 /0 7  شوال 1440 / سال سوم  
شماره 474 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 

عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

رییس سازمان نظام پزشکی مشهد در  پاسخ به روزنامه صبح امروز:
افزایش 10 درصدی شکایات پزشکی متناسب با رشد جمعیت و خدمت رسانی است

انتخاب  باوجود  
حسینی  جواد  سید 

به سرپرستی وزارت آموزش و پرورش
 حرف و حدیث ها در خصوص 

بطحایی استعفای  دالیل 
 ادامه دارد 
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با حکم وزیر کشور؛
محمدرضا رجبی مقدم به سمت فرماندار 

شهرستان سرخس منصوب شد

را  مقدم  رجبی  محمدرضا  حکمی  در  کشور  وزیر 
به سمت فرماندار شهرستان سرخس منصوب کرد.

کشور؛  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به   
محمدرضا  به  خطاب  فضلی  رحمانی  دکتر  حکم  در 

رجبی مقدم آمده است:
استاندار  پیشنهاد  به  بنا  و  حکم  این  موجب  به 
محترم خراسان رضوی به سمت فرماندار شهرستان 

سرخس منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب 
وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان های 
سیاستهای  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
معظم  رهبر  منویات  از  پیروی  و  امید  و  تدبیر  دولت 
انقالب اسالمی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای 

"مدظله العالی" موفق باشید.

مسلم ساقی به سمت فرماندار شهرستان 
کاشمر منصوب شد

سمت  به  را  ساقی  مسلم  حکمی  در  کشور  وزیر 
فرماندار شهرستان کاشمر منصوب کرد.

در  وزارت کشور؛  پایگاه اطالع رسانی  به گزارش 
ساقی  مسلم  به  خطاب  فضلی  رحمانی  دکتر  حکم 

آمده است:
استاندار  پیشنهاد  به  بنا  و  حکم  این  موجب  به 
محترم خراسان رضوی به سمت فرماندار شهرستان 

کاشمر منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب 
وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان های 
سیاستهای  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
معظم  رهبر  منویات  از  پیروی  و  امید  و  تدبیر  دولت 
انقالب اسالمی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای 

"مدظله العالی" موفق باشید.

خبر

پس از استعفای پرحاشیه سیدمحمد بطحایی از وزارت 
آموزش و پرورش، رئیس جمهوری پس از بررسی گزینه های 
مختلف، در نهایت سیدجواد حسینی را به عنوان سرپرست 
این وزارتخانه که امر تعلیم و تربیت 13 میلیون دانش آموز را 
برعهده دارد و با برخورداری از یک میلیون و 700 هزار شاغل 
و بازنشسته بزرگترین دستگاه اجرایی دولت محسوب می شود، 

انتخاب کرد.
y سید جواد حسینی کیست؟

دارای  و  مشهد  در   1346 متولد  حسینی  سیدجواد   
دکترای تخصصی جامعه شناسی از دانشگاه ملی، دولتی و 
آکادمی علوم روسیه است. او مدرک کارشناسی پژوهشگری 
ارشد  کارشناسی  و  مشهد  فردوسی  دانشگاه  از  اجتماعی 
جامعه شناسی از دانشگاه اصفهان دارد. سوابق مدیریتی و 
اجرایی مختلفی از جمله معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
معاونت   ،)97-95( رضوی  خراسان  استاندار  مقام  قائم  و 
سال 97،  در  رضوی  خراسان  استانداری  زیارت  گردشگری 
مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی )95-92(، 
فرماندار مشهد مقدس )82-84(، مدیر کل امور اجتماعی 
کاری  کارنامه  در   )82-80( خراسان  استانداری  انتخابات  و 
او به چشم می خورد. وی همچنین مشاور عالی استانداری 
 ،)80-79( مشهد  فرمانداری  معاون  رضوی،  خراسان 
سرپرست فرمانداری سبزوار )79(، نماینده مردم سبزوار در 
شورای اسالمی شهرستان سبزوار )77-81(، رئیس شورای 
مشارکت های مردمی بهزیستی استان خراسان رضوی )95-

97( بوده است. مشارکت همگانی در طرح اشتغال معلولین 
استان  عمومی  کتابخانه های  انجمن  رئیس   ،)97  –  96(
امنایی  هیات  استانی  رئیس   ،)97  –  95( رضوی  خراسان 
دانشگاه فرهنگیان )92 – 95(، عضو کمیته پژوهش دانشگاه 
آزاد اسالمی )76 – 87( و عضو هیات علمی نیمه وقت دانشگاه 
حسینی  مدیریتی  سوابق  دیگر  از   )94-75( اسالمی  آزاد 
خراسان رضوی،  در  اولین بار  برای  که  بود  کسی  او  است. 
زنان  سهیم کردن  برای  را  بانوان  پارلمان  تشکیل  پیشنهاد 
راه اندازی  درآورد.  اجرا  به  و  کرد  مطرح  تصمیم گیری ها  در 
تشکیل  و  غیردولتی  تشکل   400 راه اندازی  جوان،  خانه 
دوره  در  فعالیت هایش  و  ایده ها  از  مختلف،  کارگروه های 
استانداری  امنیتی  و  سیاسی  معاونت  صندلی  بر  تکیه زدن 
خراسان رضوی بوده است. حسینی، جامعه شناس هم هست 
و کتاب هایی در این حوزه تألیف کرده است. در کارنامه دوران 

مدیریتش در آموزش وپرورش هم تأسیس »پارلمان معلمان«، 
از  مدام«  »طرح  و  اولیا«  »پارلمان  دانش آموزان«،  »پارلمان 
ابتکارات اوست. سالهای بعداز ترک پست فرمانداری مشهد در 
دولت احمدی نژاد تا هشت سال بعد از آن، حسینی به همان 
نقش معلمی و پژوهش پرداخت. در این دوران او 13 کتاب و 
30 مقاله پژوهشی نوشت و یک سال نویسنده برتر سال و سالی 

دیگر استاد برتر تدریس شد.
y حاشیه های یک استعفاء

استعفای ناگهانی محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش 
و پذیرش آن از سوی رئیس جمهور، دولت را وارد حاشیه های 
تازه ای کرده است. در چند روز اخیر تاکنون چندین روایت از 
این استعفا مطرح شده است. بطحایی خود تاکنون نسبت به 
این روایت ها سکوت کرده است. قاعدتًا یکی از این روایت ها 

می تواند دلیل اصلی استعفا باشد.
چهارشنبه شب وزیر آموزش و پرورش درحساب کاربری 
توئیترش گزارشی درباره موضوع اصالح حقوق معلمان ارائه 
کرد. او نوشت: »در آخرین روز قبل از تعطیالت در جلسه ای با 
حضور رئیس و همکاران سازمان اداری و استخدامی، موضوع 
اصالح حقوق همکاران جوانم در دانشگاه فرهنگیان و شهید 
رجایی را بررسی کردیم و با نظر مثبت آقای انصاری امیدوارم 

بزودی نتیجه مورد نظر به دست آید.«
این توئیت هیچ نشانی از یک وزیر ناامید و خسته از کار و 
یا وزیری که قصد دارد شغلش را ترک کند، ندارد. این توئیت 
حتی نشان می دهد که او هماهنگی خوبی حداقل با ارکان 
مالی و ادارای دولت دارد. اما ناگهان چند ساعت پس از انتشار 
آموزش  وزیر  استعفای  بر  مبنی  زمزمه هایی  آن در رسانه ها، 
و  آموزش  وزارت  از سوی  آنکه  از  منتشر شد. پس  پرورش  و 
را  این استعفا تکذیب شد، سخنگوی دولت استعفا  پرورش 
تائید و اعالم کرد که محمد بطحایی برای حضور در انتخابات 
مجلس استعفا داده است. دلیلی که به ابهامات ماجرا افزود.
ربیعی گفت: "آقای بطحایی ابتدای هفته استعفای خود را به 
رئیس جمهور تقدیم کرد و در متن استعفا نوشت که به علت 
حضور در انتخابات مجلس استعفا داده است."او افزود: »آقای 
بطحایی روز سه شنبه با آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور 
پایان مدت زمانی که در  از  تا قبل  تماس گرفته و خواستند 
قانون برای پذیرش استعفا تعیین شده است، رئیس جمهور با 
استعفای او موافقت کند که به همین دلیل رئیس جمهور نیز با 
خواسته ایشان موافقت کرد و استعفا را پذیرفت.«بطحایی که 
وزیر بسیار فعال در فضای مجازی است تاکنون هیچ توضیحی 
درباره دلیل استعفایش نداده است. اعالم سخنگوی دولت 
انتخابات مجلس  برای شرکت در  بر تصمیم بطحایی  مبنی 
برای بسیاری باور پذیر نیست. بسیاری معتقدند این عاقالنه 

نیست که وزیری برای پست وکالت مردم در مجلس کرسی 
وزارت را رها کند. با این حال ربیعی در این باره گفته است "با 
شخصیتی که از آقای بطحایی سراغ داریم هرآنچه که در متن 
استعفا آمده است در ذهنشان نیز بوده است البته گمانه زنی ها 
و مسائل مختلف از سوی طیف های مختلف اعالم شده بود، 

اما هرآنچه اتفاق افتاده مواردی بود که مطرح کردم."
y نگاه اصولگرایان

پس از اعالم پذیرش استعفای بطحایی اولین گمانه زنی از 
سوی جریان های اصولگرا مطرح شده است. برخی نمایندگان 
این جریان در گفتگوهایی مدعی شده اند دلیل دیگری برای 
و  آموزش  وزیر  می گویند  آن ها  دارد.  وجود  بطحایی  استعفا 
پرورش با رئیس جمهور و برخی دولتمردان اختالف داشته 
است. مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم در مجلس کسی است 
که بحث پوششی بودن انتخابات مجلس برای این استعفا را 
مطرح کرد. او گفت: "این استعفا در پوشش کاندیداتوری در 
انتخابات صورت گرفته است، ولی دالیل دیگری دارد."محمد 
مهدی زاهدای عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
نیز که زمانی خود وزیر علوم در دولت احمدی نژاد بود معتقد 
است: »هر چند از نظر همترازی جایگاه نماینده مجلس مثل 
وزیر است، ولی کار وزیر اجرایی است و کمتر کسی است که 
وزیر باشد استعفا می دهد تا نماینده شود و اصالً تاکنون سابقه 
نداشته و بنده هم یقین دارم دلیل استعفا این نبوده است، 
ممکن است ظاهرًا به این دلیل به مردم القا شده باشد، اما 

اینگونه نیست.«
ذوالنور »عدم تحقق وعده های دولت در پرداخت معوقات، 
افزایش حقوق و حل مشکالت معیشتی فرهنگیان« و نیز »عدم 
همکاری و مساعدت دولت در این خصوص« را به عنوان دالیل 
استعفای بطحایی ذکر کرد.زاهدی نیز توپ را در زمین نوبخت 
انداخت و دالیل جالبی را برای استعفای او ذکر کرد: »آقای 
بطحایی تالش داشت بحث های ملی را جمع کند و برای این 
موضوع، مطالبات جدی از دولت در زمینه حق التدریس ها، 
سربازمعلمان، پاداش پایان خدمت فرهنگیان، اجرای نظام 
رتبه بندی، توجه به دانشگاه فرهنگیان و پایین بودن بودجه 
فرهنگیان داشت. آقای بطحایی تالش می کرد این مشکالت 
را حل کند، به خصوص که قبالً در سازمان برنامه و بودجه 
بود و حدس بنده این است که به پشتوانه آقای نوبخت، این 
کمک  نوبخت  آقای  می کرد  فکر  و  کرد  قبول  را  مسئولیت 
می کند برخی از این مشکالت آموزش و پرورش جمع شود، 
و  نگرفت  صورت  ایشان  سوی  از  الزم  همراهی  معتقدم  اما 
دلیل اصلی استعفا، عدم توجه به مسائل و مشکالت آموزش 
نژاد عضو  بود.«جبار کوچکی  دولتمردان  از سوی  پرورش  و 
کمیسیون آموزش و پرورش نیز روایت مشابهی دارد و معتقد 

است همکاری دولت با بطحایی مناسب نبوده است. بطحایی 
در شرایطی پس از استعفا به عنوان یک دولتمرد پیگیر حقوق 
معلمان معرفی می شود که مدت هاست نمایندگان اصولگرا به 
دنبال استیضاح او هستند. این نمایندگان ماه هاست طرح 
استیضاح وزیر را در دستور کار قرار داده اند. آن ها معتقدند 
وزیر در عزل و نصب ها، وضعیت نامناسب مدارس، وضعیت 
معلمان حق التدریسی، وضعیت مطالبات بازنشستگان و ... 
کم کاری کرده است. از سوی دیگر اصولگرایان و به ویژه برخی 
رسانه های آنها همچنان مدعی اند که وزارت آموزش و پرورش 
سند 2030 را اجرا می کند. در همین راستا پس از ماجرای 
دانش  شادی  و  رقص  و  "جنتلمن"  آهنگ  پخش  جنجال 
آموزان برخی مدارس با این آهنگ، به شدت به وزیر آموزش 
وپرورش انتقاد کردند.در حالی که اصولگرایان می گویند پشت 
پرده چیز دیگری است و با استعفای بطحایی همدالنه رفتار 
می کنند، اما احمد امیر آبادی فراهانی نماینده قم نسبت به 
ورود دولتمردان به مجلس هشدار داده است. او نوشته است: 
"از قدیم االیام نماینده ها دنبال این بودند وزیر بشوند یکی 
دیگر از عجایب این دولت، برعکس وزیر استعفا میده برای 
نمایندگی؟! آقایان قاضی زاده و آخوندی هم صبر می کردند 
االن استعفا می دادند، آقای زنگنه کجایی؟ فرصت تمام شد. 

همکاران مراقب صندلی های سبز باشید."
y  نگاه اصالح طلبان

این فقط نمایندگان اصولگرا نیستند که درباره دلیل واقعی 
اصالح  نماینده  صادقی  محمود  کرده اند.  تشکیک  استعفا 
طلب تهران نیز در توئیتی با گوشه و کنایه در این باره نوشته 
مجلس  کاندیداتوری  برای  پ.  آ.  وزیر  استعفای  "از  است 
شگفت زده شدم؛ به این جهت که چه مناعت طبعی دارد این 
انسان که عطای وزارت را به لقایش بخشید! دیگر آنکه چگونه 
فرصت خدمت بالفعل در سمت وزارت را به امید کسب کرسی 
مجلس رها کرد و دیگر آنکه چه قدر و منزلتی دارد این کرسی 
و ما غافل بودیم!"با این حال پارسا دیگر عضو فراکسیون امید 
ضمن انتقاد از وزیر آموزش و پرورش روایت رسمی را پذیرفته 
پرورش!  و  آموزش  وزیر  »آقای  نوشت:  توئیتی  در  او  است. 

حتی اگر قصد شرکت در انتخابات مجلس داشتید، بهتر بود 
در واکنش به فجایعی همچون مدرسه غرب تهران و زاهدان و 
تاکستان، یا برای عذرخواهی از فرهنگیانی که پاسخی برای 
مطالباتشان نداشتید، استعفا می کردید، تا الاقل به عنوان 

فردیمسئولیت شناس، شانس رأی آوردن داشته باشید.«
y واکنش ها در فضای مجازی

این  پیرامون  فراوانی  بحث های  نیز  مجازی  فضای  در 
موضوع مطرح است. هنوز این بحث داغ است که پشت پرده 
چه می تواند باشد و هنوز افکار عمومی باور نکرده وزیری برای 
بسیاری می گویند بطحایی  استعفا کند.  حضور در مجلس 
نشان داده که هیچ تعهدی به وظایف خود ندارد حاال چگونه 

مردم به او اعتماد کنند و او را وکیل خود نمایند. 
بودند  خواسته  جمهوری  ریاست  دفتر  از  کاربران  برخی 
تا برای شفاف سازی متن استعفانامه بطحایی منتشر شود. 
افرادی می گویند ممکن است او به دلیل اختالف با نوبخت، 
این  باشد.  بودجه کناره گیری کرده  و  برنامه  رئیس سازمان 
عده به انتصاب احتمالی مجتبی زینی وند به عنوان جانشین 
بطحایی اشاره می کنند و می گویند او عضو حزب اعتدال و 
توسعه است. حزبی که نوبخت دبیرکل آن است. پیش تر قاضی 
زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان به دلیل اختالف با نوبخت 
استعفا کرده بود.برخی هم می گویند شاید بطحایی به دنبال 
راه فراری از مسئولیت بوده، این مطلب را عبدالله گنجی مدیر 
مسئول روزنامه جوان مطرح کرده است. او در توئیتی نوشت: 
»یا بطحایی راه موجهی برای فرار یافته است که طبیعی جلوه 

کند یا واقعیت به جامعه گفته نمی شود.«
در این بین پای مافیای کنکور و ماجرای ساسی مانکن 
فعاالن  از  قاسمی  سیامک  است.  شده  باز  موضوع  به  هم 
فضای مجازی در این باره نوشته است: »یعنی میشه کسی 
به صندلی  بخواد  اینکه  برای  کنه  رها  را  وزارت  نقد  صندلی 
نسیه نمایندگی مجلس برسه؟ ما که سرمون توی کار خودمون 
مافیای  االن  مارا چه فرض کرده؟  اما دولت فخیمه  هست، 
گاج و قلمچی کار خود را کرده اند یا مافیای سیاسی مانکن و 

جنتلمنه؟«

سرپرست مشخص شد

ابهامات همچنان باقی است
با وجود انتخاب سید جواد حسینی به سرپرستی وزارت آموزش و پرورش حرف و حدیث ها در خصوص 

دالیل استعفای بطحایی ادامه دارد 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 و   1 مواد  دستور  به  نظر 
شماره  رای  برابر  و   1390/9/20 مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
139760306013001992 مورخ 1397/10/17 هیات اول موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای محمود رمضانی به شناسنامه شماره 32 کد ملی 
منزل  یکباب  ششدانگ  در  اصغر  علی  فرزند  گناباد  صادره   0919540430
به مساحت 350/14 مترمربع از پالک شماره 276 فرعی از یک اصلی واقع 
در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای 
قانون  ماده 3  به موجب  لذا  مالک رسمی محرز گردیده است،  باقر خراسانی 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
این  طریق  از  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  آگهی  این  مربوطه  نامه  آئین   13
روزنامه و محلی/ کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق 
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
اعتراض  ماه  دو  تا  الصاق  تاریخ  از  روستاها  در  و  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 
تقدیم  گواهی  معترض،  یا  نگردد  واصل  قانونی  مهلت  در  اعتراض  که  صورتی 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور  دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع ار مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست. تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/5 
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

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

سندرسمی
مورخ   139860306271000953 شماره  برابررای 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1398/3/11
رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت 
پنج  منطقه  مشهد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
جونی  حسین  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
فرزند میرزا محمد بشماره شناسنامه 1179 صادره از مشهد 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
کارخانه به مساحت 12329 مترمربع قسمتی از پالک 124 
شهرک  از  بعد  کالت  جاده  در  واقع  مشهد   9 بخش  اصلی 
راست  سمت  مشهد  شمالی  گذر  کنار  به  نرسیده  صنعتی 
غالمرضا  و  ساکت  رسول  و  صنعتی  اکبر  علی  از  خریداری 
صنعتی فاز و محمد صنعتی فاز و نادر جمیلی محرزگردیده 
است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 
روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.

وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت  است  بدیهی 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1621 

تاریخ انتشارنوبت اول:  98/3/21، نوبت دوم: 98/4/5
حمیدرضا  مشهد-  پنج  منطقه  اسنادوامالک  ثبت  رئیس 

افشار

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

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

سندرسمی
هیات   139860306271000951 شماره  برابررای 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملک  ثبت 
متقاضی اقای مهدی جونی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
1063 صادره از مشهد در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر کارخانه به مساحت 12329 مترمربع 
واقع در جاده کالت  از پالک 124 اصلی بخش 9  قسمتی 
مشهد  شمالی  گذر  کنار  به  نرسیده  صنعتی  شهرک  از  بعد 
صنعتی  اکبر  علی  رسمی  مالک  از  خریداری  راست  سمت 
فاز  و محمد صنعتی  فاز  و غالمرضا صنعتی  و رسول ساکت 
عموم  منظوراطالع  به  لذا  است  محرزگردیده  جمیلی  نادر  و 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
به مدت  انتشاراولین آگهی  ازتاریخ  توانند  باشند می  داشته 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، 
دادخواست  اعتراض،  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
اول:   انتشارنوبت  تاریخ   1623 شد.  صادرخواهد  مالکیت 

98/3/21، نوبت دوم: 98/4/5
حمیدرضا  مشهد-  پنج  منطقه  اسنادوامالک  ثبت  رئیس 

افشار

)512/4(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  )1350-1349

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ائین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
تکلیف  تعیین  قانون  و  1و3  مواد  دستور  به  نظر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 امالک متقاضیانی 
رسیدگی  مورد  نیشابور  ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده  موضوع  هیات  در  که 
به  اطالع عموم  است جهت  گردیده  رای صادر  و  انان مخرز  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  و 
شرح ذیل اگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع در حوزه ثبتی نیشابور بخش 12 پالک 
9 اصلی 1( 4 فرعی اقای علی اصغر محبعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان یه مساحت 144 مترمربع واقع در اراضی ده کالغ خریداری از مالک رسمی اقای 
خانم شهربانو  فرعی   4  )2 رای شماره 139860306005001349   برابر  رجبی  صفرعلی 
مترمربع  یکباب ساختمان ب مساحت 144  از ششدانگ  دانگ مشاع  به سه  نسبت  کرابی 
شماره  رای  برابر  رجبی  صفرعلی  اقای  رسمی  مالک  از  خریداری  کالغ  ده  اراضی  در  واقع 
139860306005001350 لذا بموجب  ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات 
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  تا  محل  در  الصاق  تاریخ  از  روستا  در  و  آگهی  اولین  انتشار 
تاریخ  از  باید ظرف مدت یک ماه  ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در  این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است 
برابر ماده 13 ، آئین نامه مذکور  در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته 
نشده واحد ثبتی با رای  هیات پس از  تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در 
جریان و فاقد  سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی 

منتشر می نماید. تاریخ انتشار نوبت اول 98/03/21 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/04/05   
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور



اقتصاد 3W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mVol.3.No.474  June.11.2019474 سه شنبه 21 خرداد ماه 1398- سال سوم -  شماره

اتهامات متهمان  به  دوازدهمین جلسه رسیدگی 
به  رسیدگی  ویژه  دادگاه  در  پدیده  شرکت  پرونده 
جرائم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست 

قاضی منصوری در مشهد برگزار شد.
دوازدهمین  قضاییه،  قوه  رسانه  مرکز  گزارش  به 
شرکت  پرونده  متهمان  اتهامات  به  رسیدگی  جلسه 
پدیده صبح روز گذشته در دادگاه ویژه رسیدگی به 
جرائم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست 

قاضی سیدهادی منصوری در مشهد برگزار شد.
عالی  هیات  حضور  با  که  جلسه  این  ابتدای  در 
جمعی  آنان،  مدافع  وکالی  و  متهمین  قضایی، 
و  رسانه  اصحاب  و  پزشکی  تیم  وکال،  و  شکات  از 
مطبوعات برگزار شد، قاضی منصوری به تشریح روند 

رسیدگی به این پرونده پرداخت.
قاضی منصوری با بیان دالیل اعطای فرصت به 
متهمین این پرونده گفت: این فرصت با هدف جبران 

مافات به متهمین داده شد.
انقالب مرکز خراسان  و  از دادستان عمومی  وی 
رضوی خواست تا نتیجه اقدامات متهمین را تشریح 
به  اشاره  با  صادقی  غالمعلی  بخش  کند.دراین 
گفت:  مشهد  انقالب  و  عمومی  دادسرای  اقدامات 
توسط  این مدت  اقدام در طول  به طور مشخص 3 
انجام  درخواست  ابتدا  است.  شده  انجام  متهمین 
مالی  و  پولی  از مؤسسات  یکی  با مسئوالن  مالقات 
برای انجام هماهنگی های الزم از سوی متهمین داده 
شد.وی افزود: ما هماهنگی های الزم را انجام دادیم 
و بنا شد گزارش ارائه کنند که نتایج آن نیز اعالم شد 

و نتایج حاصل از آن مطلوب نبود.
از سوی  اقدام دوم  بیان داشت:  قاضی صادقی 
متهمین معرفی یک شرکت برای همکاری های الزم 
بود، اما نتایج این اقدام نیز مثبت و شفاف نبود و به 

سرانجام مشخصی نیز نرسید.
نیز  اقدام سوم  در  دادستان مشهد تصریح کرد: 
امور  برخی  انجام  برای  متهمین  سوی  از  مکاتباتی 
انجام شد و متاسفانه شاهد بودیم که قبل از این که 
نامه ها در  این  نامه ها به دست ما برسد. تصویر  این 
فضای مجازی منتشر شد که این کار نیز کار خوبی 

نبود و موجب گالیه شد.
سال  از  ما  کرد:  نشان  خاطر  مشهد  دادستان 
مشکل  حل  دنبال  به  پیشگیری  حوزه  در   1391
مهلت  تدبیر  ستاد  در  دوستان  اصرار  به  بودیم. 
قابل  اقدام  اما  شد؛  اعطا  متهمین  به  نیز  مجددی 
مدت  این  در  ما  نشد.  انجام  آن ها  سوی  از  قبولی 

تمامی تالش خود را برای حفظ منافع عمومی انجام 
دادیم و تعامل خوبی نیز با متهمین برای بازگرداندن 
باید  همکاری  متاسفانه  اما  داشتیم؛  مردم  اموال 
نشد.غالمعلی  مشاهده  متهمین  سوی  از  شاید  و 
سوی  از  ارزشمندی  همکاری های  افزود:  صادقی 
دستگاه قضایی با متهمین با هدف بازگرداندن اموال 
ما  از  متهمین  سوی  از  آنچه  پذیرفت.  صورت  مردم 
خواسته شد به انجام رسید، اما تا این لحظه همکاری 
شایسته ای از سوی این افراد انجام نشد بنابراین از 
را  ادامه رسیدگی و اجرای قانون  دادگاه درخواست 
همچنین  مشهد  انقالب  و  عمومی  داریم.دادستان 
خصوص  در  منصوری  قاضی  توضیحات  ادامه  در 
قصور  محوریت  با  پرونده  این  در  رسیدگی ها  ادامه 
مسئوالن و دست اندرکاران دستگاه های اجرایی که 
زمینه ساز تخلفات متهمین این پرونده شده است؛ 
افزود: تحقیقات در این زمینه انجام شده و ادامه دارد 
و انشاءالله نتایج آن به محض تکمیل، تقدیم و اعالم 

خواهد شد.
پس از توضیحات دادستان عمومی و انقالب مرکز 
خراسان رضوی، قاضی منصوری از نماینده سازمان 
بازرسی و نماینده دادستان مشهد خواست تا مطالب 

خود را ارائه نمایند.
نماینده دادستان گفت: بررسی سوابق اقدامات 
دادستانی مشهد نشان دهنده این است که تمامی 
این اقدامات با هدف پیشگیری از گسترش تخلفات، 
حفظ اموال و دارایی های سهامداران و ادامه مسیر 
و  قانون  اجرای  و  پدیده  شرکت  فعالیت  طبیعی 

نظامات دولتی بوده؛ اما علی رغم تالش های صورت 
آن شد  نتیجه  و  نداشتند  گرفته، متهمین همکاری 
افزود:  العموم  مدعی  آنیم.نماینده  شاهد  امروز  که 
اصرار مسئوالن وقت این شرکت یعنی متهمین فعلی 
قانونی  چارچوب  از  خارج  فعالیت  ادامه  بر  پرونده 
جای تأمل دارد و نتیجه این حرکت، تشکیل پرونده 

کیفری برای تعقیب متهمین بود.
پس از توضیحات رییس فعلی هیات مدیره شرکت 
اول محسن  از متهم ردیف  پدیده، قاضی منصوری 
به  توجه  با  تا  خواست  اسداله  فرزند  مقدم  پهلوان 

کیفرخواست صادره آخرین دفاع خود را بیان کند.
به  جایگاه  در  قرارگرفتن  با  مقدم  پهلوان  متهم 

تشریح اقدامات و دفاع از خود پرداخت.
نماینده دادستان در واکنش به توضیحات متهم 
محسن پهلوان گفت: متاسفانه در شرایط کنونی نیز 
متهم ردیف اول برای همکاری قائل به گذاشتن شرط 

و شروطی است که جای تأمل دارد.
فرصت  شد  متذکر  مجددًا  نیز  منصوری  قاضی 
اموال  بازگرداندن  برای  فقط  متهمین  به  اعطایی 
مجازات  مخففه  موجبات  از  و  بوده  سهامداران 

محسوب می شود.
متهم ردیف اول گفت: اقدامات اولیه با مذاکرات 
دیگر  برخی  و  شاندیز  وقت  شهردار  با  شده  انجام 
نیز وجود  آن  و مدارک  و اسناد  انجام شد  از مدیران 
دارد، برخی اداره ها در همین مسیر تخلف کرده اند 
پیگیری  صالح  ذی  مراجع  طریق  از  حتمًا  که 
گفت:  منصوری  قاضی  هنگام  این  شد.در  خواهد 

به تمامی تخلفات احتمالی مسئوالن در این پروسه 
نیز رسیدگی خواهد شد و اقدامات اولیه هم انجام و 
دادستانی مشهد و سازمان بازرسی و سایر نهادهای 

ذیربط درحال پیگیری موضوع هستند.
متهم ردیف اول گفت: من چند سال است که در 
زندان هستم و به عنوان محسن پهلوان در همینجا 
اعالم می کنم که دیگر توان ادامه کار را ندارم و کاری 

از من برنمی آید.
قاضی منصوری افزود: فرصت زیادی برای دفاع 
برگزاری  ابتدای  از  و  شده  داده  اول  ردیف  متهم  به 
جلسات دادگاه 20 جلد پرونده نیز شامل محتویات 

11 جلسه پیشین تشکیل شده است.
در این هنگام و پس از اتمام دفاعیات متهم ردیف 
سازمان های  نمایندگان  از  منصوری  قاضی  اول، 
حاضر در جلسه خواست تا مطالب خود را نسبت به 

دفاعیات متهم پهلوان مقدم بیان نمایند.
نمایندگان سازمان های حاضر در جلسه با تشریح 
اقدامات خالف قانون متهمین بر اصرار متهمین بر 

ادامه تخلفات پس از تذکرات قانونی تاکید کردند.
اصلی  متهم  سه  دارای  پدیده  به  موسوم  پرونده 
طی  از  پس  که  است  دیگر  متهم  زیادی  تعداد  و 
برای  مقدماتی  تحقیقات  انجام  و  قانونی  تشریفات 
اخالل  جرائم  به  رسیدگی  ویژه  دادگاه  به  رسیدگی 

گران در نظام اقتصادی ارسال شده است.
دادسرای  سوی  از  صادره  کیفرخواست  طبق 
پرونده  این  متهمان  مشهد  انقالب  و  عمومی 
در  مشارکت  و  اقتصادی  نظام  در  اخالل  به  متهم 
به سهام  اوراق موسوم  از طریق فروش  کالهبرداری 
پدیده و همچنین تعدادی از متهمان به مشارکت در 
کالهبرداری از طریق خرید و فروش اوراق موسوم به 
متهم  نامشروع  مال  تحصیل  و  شاندیز  پدیده  سهام 
هستند.پس از اقامه نماز ظهر و عصر و اعالم رسمیت 
نماینده  وکیل  از  منصوری  قاضی  جلسه،  مجدد 
جمعی از سهامداران خواست تا مطالب خود رابیان 

کند.
گفت:  سهامداران  از  جمعی  نماینده  وکیل 
درمجموع؛ اقدامات خالف قانون متهمین عالوه بر 
تبلیغاتی  خوراک  تولید  موجب  داخلی،  سوء  اثرات 
از کشور  نظام در خارج  برای دشمنان قسم خورده 
شد که جای تأسف دارد و امیدواریم که عدالت جاری 
شود.پس از اتمام دفاعیات وکیل مدافع متهم محسن 
پهلوان مقدم، قاضی منصوری ادامه رسیدگی به این 

پرونده را به صبح فردا موکول کرد.

دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده

دیگر از دست پهلوان کاری برنمی آید
دادستان مشهد: همکاری شایسته ای از سوی متهمان انجام نشد

هواپیمایی آسمان
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مجلس بان
صندوق های سرمایه گذاری پروژه معاف 

از مالیات بر ارزش افزوده شدند

تشریح  در  مجلس،  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
انتقال  نشست کمیسیون متبوع خود، گفت: نقل و 
دارایی به صندوق های سرمایه گذاری پروژه در بورس 
که برای تأمین مالی پروژه هستند، معاف از مالیات بر 

ارزش افزوده می شوند.
عضو  بحرینی  زاده  حسین  محمدحسین 
در  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
خردادماه(   19 )یکشنبه  امروز  نشست  تشریح 
کمیسیون متبوع خود، گفت: ادامه بررسی شور دوم 
الیحه مالیات بر ارزش افزوده در دستورکار کمیسیون 
اقتصادی قرار داشت که براین اساس نمایندگانی از 
شهرداری تهران، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مرکز 

پژوهش ها در جلسه حضور داشتند.
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
امروز  مصوبات  از  یکی  براساس  افزود:  اسالمی، 
کمیسیون اقتصادی مقرر شد وزیر کشور حق نداشته 
که  درآمدهایی  و  خدمات  کاالها،  خصوص  در  باشد 
تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده یا قانون 
مالیات های مستقیم روشن شده است به شهرداری و 
دهیاری ها اجازه وضع عوارض دهد، چراکه براساس 
توسط  عوارض  وضع  هرگونه  کمیسیون  مصوبه 
ابالغیه  چارچوب  در  باید  دهیاری ها  و  شهرداری ها 

وزیر کشور باشد.
را  درآمدی  یا  خدمت  کاال،  تکلیف  قوانین  اگر 
مشخص کرده باشد دیگر نمی توان روی آن عوارض 
وضع کردوی ادمه داد: امروز مصوب شد که ابالغیه 
بر  باشد مبنی  ثغوری داشته  و  نیز حدود  وزیر کشور 
درآمدی  یا  خدمت  کاال،  خصوص  در  اگر  که  اینکه 
دیگر  باشد،  گرفته  صورت  تکلیف  تعیین  قوانین  در 
شهرداری  و  دهیاری  عوارض  آن  روی  نمی توان 
وضع کرد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
کمیسیون  دیگر  مصوبه  دیگر  به  اشاره  با  اسالمی، 
و  نقل  شد  مقرر  همچنین  کرد:  تصریح  متبوعش 
پروژه  گذاری  سرمایه  صندوق های  به  دارایی  انتقال 
در بورس که برای تأمین مالی پروژه هستند معاف از 

مالیات بر ارزش افزوده شوند.

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 

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

۲۵ فقره سرقت در مشهد، تربت حیدریه تربت جام، 
چناران، سرخس، مه والت و کاشمر

دستگیری  از  حیدریه  تربت  شهرستان  انتظامی  فرماندهی   
سارق حرفه ای که شهر به شهر زورگیری می کرد خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی اکبر کیانی گفت: در 
به عنف در شهر تربت حیدریه دستگیری سارق  پی وقوع سرقت 

به صورت ویژه در دستور کار تیم ماموران کالنتری ۱۱ قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی با جمع آوری اطالعات اولیه از شیوه و 
صحنه  در  مانده  باقی  ادله  و  آثار  و  گرفته  صورت  سرقت های  شگرد 
و  زنی  چهره  به  منجر  که  یافتند  دست  سرنخ هایی  به  سرقت 

شناسایی متهم شد.
سرهنگ کیانی تصریح کرد: متهم ۲۸ ساله که اهل زاهدان بود و در 
یکی از مراکز اقامتی اقامت کرده بود در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه 

دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به کالنتری انتقال یافت.
 این مقام انتظامی بیان داشت: متهم ابتدا منکر هرگونه سرقتی 
بود ولی در مواجه با ادله و مستندات پلیس، به ناچار لب به اعتراف 
بهانه  به  و  کرایه  مشهد  از  را  پراید  خودرو  داشت،  اظهار  و  گشود 
با  سپس  و  بردم  سرخس  بیابان های  به  را  او  گوسفند  گله  داشتن 
همراهش  تلفن  گوشی  و  پول  کیف  همراه  به  خودرو  چاقو  تهدید 
در  متهم  افزود:  وی  کردم.  رها  جا  همان  را  راننده  و  گرفتم  وی  از  را 
در  زورگیری  و  سرقت  فقره   ۲۵ به  پلیسی  و  فنی  تحقیقات  ادامه 
شهرستانهای مشهد، سرخس، تربت جام، محوالت، کاشمر، تربت 

حیدریه، چناران و گلبهار با همدستی فردی دیگر اعتراف کرد.
پرونده  این  گفت:  حیدریه  تربت  شهرستان  انتظامی  فرمانده   
اختیار  در  تخصصی  مراحل  سیر  برای  قضایی  مقام  دستور  با 

کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات از متهم ادامه دارد.

کشف ۸۰ کیلو تریاک از خودروی پراید در مشهد
 ۸۰ از کشف  با مواد مخدر خراسان رضوی  رئیس پلیس مبارزه 

کیلو تریاک در مشهد خبر داد.
حسین  »محمد  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
صفدری« در تشریح این خبر گفت: تیم های مرکز عملیات ویژه 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در اقدامی اطالعاتی، خودروی 
حامل محموله مواد مخدر از استان خراسان شمالی به مشهد را 

ردزنی کردند.
وی افزود: پلیس پس از تکمیل تحقیقات خود، خودروی سواری 
خیابان های  از  یکی  در  قضایی  مقام  هماهنگی  با  را  مذکور  پراید 
اصلی شهر مشهد در اقدامی غافلگیرانه متوقف و در بازرسی از 

این خودرو ۸۰ کیلوگرم تریاک کشف کرد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی اظهار داشت: 
در این عملیات 3 متهم دستگیر و تحقیقات پلیسی ادامه دارد.

کشف و انهدام کارگاه در بندی روغن صنعتی تقلبی
جانشین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی از کشف و انهدام 
متهم  دو  دستگیری  و  تقلبی  صنعتی  روغن  بندی  بسته  کارگاه 

در این شهرستان خبر داد.
قربانزاده«  »ابراهیم  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
مخفیانه  نگهداری  بر  مبنی  اطالعاتی  کسب  پی  در  گفت: 
از  یکی  در  زیاد  تعداد  به  آن  بندی  بسته  و  صنعتی  روغن 
گیری  پی  برای  الزم  دستورات  چناران،  حوالی  روستاهای 
صادر  چناران  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  به  موضوع   سریع 

شد.
از  پس  افزود:  رضوی  خراسان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 

از فعالیت  ۱۱ چناران واطمینان  تحقیقات اولیه ماموران کالنتری 
مجرمانه، با هماهنگی مقام قضایی، محل مورد نظر مورد بازرسی 
قرار گرفت که در نتیجه ۲۰ بشکه ۲۲۰ لیتری در مجموع محتوی 
یخچال  کمپرسور  روغن  عنوان  تحت  روغنی  ماده  لیتر   ۶۰۰
تقلبی در حال بسته بندی در قوطی های یک لیتری با برند یکی 
یک  و  کشف  بازار  به  عرضه  برای  خارجی  معتبر  شرکت های  از 
اشاره  با  قربانزاده  سرهنگ  شد.  دستگیر  خصوص  این  در  متهم 
 ۸۰۰ و  خارجی  مارک  با  برچسب  هزار   ۱۰ قوطی،  هزار   ۱۰ کشف  به 
عدد کارتن بسته بندی از این کارگاه غیر قانونی، خاطر نشان کرد: 
یکی از همدستان متهم نیز که در امر انتقال و جابجایی این مواد 
دستگیری  و  شناسایی  برای  تالش  و  دستگیر  داشته  فعالیت 

دیگر متهمان این پرونده ادامه دارد.

مرگ در استخر کشاورزی باخرز
استخر  در  شنا  گفت:  باخرز  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر   
این  در  را  ساله   3۲ و   ۲۱ جوان  دو  جان  کشاورزی  آب  ذخیره 

شهرستان گرفت.
فوریت های  مرکز  به  حادثه  این  اعالم  با  افزود:  نادری  پیمان 
پزشکی، نیروهای امدادی به محل اعزام شدند اما عملیات احیا 
حیاتی  عالئم  فاقد  که  حادثه  وقوع  محل  در  جوان  دو  این  قلبی 

بودند موفقت آمیز نبود.
امدادی  نیروهای  کمک  با  جوان  دو  این  جسد  داد:  ادامه  وی 
پزشکی  به  بیشتر  تحقیقات  برای  و  شد  منتقل  آب  از  بیرون  به 

قانونی باخرز تحویل داده شد.
کیلومتری   ۲۲۰ فاصله  در  باخرز  نفری  هزار   ۵۸ شهرستان 

جنوب شرقی مشهد قرار دارد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: پلیس این استان باید الگو و نمونه خدمت صادقانه در 
برقراری نظم و امنیت باشد.

سردار محمد کاظم تقوی روز دوشنبه در مراسم صبحگاه مشترک پلیس خراسان رضوی افزود: با 
اجرای طرح های ویژه انتظامی و ترافیکی در ماه مبارک رمضان، نظم و امنیت مطلوب و شایسته در 

استان برقرار شد و هیچ گونه مورد ناامنی نداشتیم.
وی با تاکید بر حرکت نیروی انتظامی در تراز جمهوری اسالمی اظهار داشت: باید در این زمینه 

دقت، مراقبت و هوشیاری الزم را داشته باشیم و اهتمام بیشتری به خرج دهیم.
وی گفت: همراهی، همگامی و رضایت مردم و خرسندی و رضایت رهبر معظم انقالب اسالمی 
بزرگترین افتخار برای پلیس است که در این استان با عنایت حضرت امام رضا )ع( محقق شده است.
و  انتظامی  ویژه  طرح های  اجرای  در  رضوی  خراسان  پلیس  کرد  امیدواری  اظهار  تقوی  سردار 

ترافیکی تابستانی نیز توفیق روزافزون داشته باشد.
در این مراسم یگانهای نمونه پلیس خراسان رضوی رژه رفتند.

خبر
فرمانده انتظامی خراسان رضوی:

پليس بايد الگوی خدمت صادقانه باشد

خبر
ابطال مدارک دانشجویان

 با پایان نامه تقلبی
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با اشاره 
پایان نامه خود را به  به ابطال مدارک دانشجویانی که 
صورت غیرقانونی تهیه کرده اند، گفت: اگر مشخص 
شود که کار به صورت سفارشی بوده و شخص دیگری 
پایان نامه را تهیه کرده حتمًا مدرک دانشجوی ابطال 
می شود.به گزارش ایلنا حسین سیمایی صراف گفت: 
اگر شرایط تقلب در هر پایان نامه ای دیده شود، حتمًا 
آن مدرک ابطال خواهد شد؛ به تعبیر دیگر اگر مشخص 
شود که کار به صورت سفارشی بوده و شخص دیگری 
ابطال  دانشجو  مدرک  حتمًا  کرده،  تهیه  را  پایان نامه 
می شود.وی ادامه داد: در حال حاضر ما کارمان را آغاز 
کرده ایم و بررسی ها در این زمینه در حال انجام است، 
البته هنوز مدرکی ابطال نشده است. سیمایی صراف 
تحصیالت  دانشجویان  از  برخی  بعضًا  کرد:  تصریح 
تکمیلی برای پایان نامه های خود استاد راهنما ندارند، 
باید به بیش  یا اگر استادی داشته باشند آن شخص 
از  15 پایان نامه دیگر رسیدگی کند. طبیعتًا این استاد 
نیز ممکن  از طرفی  را کنترل کند،  نمی تواند شرایط 
است آن دانشجو اقتضا و استعداد آمدن به تحصیالت 
تکمیلی را نداشته است. بطور کلی در دنیا یک قشر 
خاصی داوطلب رفتن به دانشگاه هستند، اما در کشور 
ما این اقدام تبدیل به یک پل و یا یک مد شده و همه 

می خواهند به هر شکلی مدرک داشته باشند.
که  رویه هایی  و  مقررات  قوانین،  باید  افزود:  وی 
است  بهتر  و  شوند  اصالح  هستند،  تقلب  زمینه ساز 
بگذاریم وزارت علوم برای خودش تصمیم بگیرد، زیرا 
وزارت علوم اساسًا با افزایش و توسعه کمی آن هم به 
این شکل مخالف است.معاون حقوقی و امور مجلس 
وزارت علوم در پاسخ به این سؤال که تهیه غیرقانونی 
وارد  کشور  آموزشی  بعد  به  آسیبی  چه  نامه ها  پایان 
روند  است،  این  مهم  آسیب  یک  گفت:  کرد،  خواهد 
کاهش  تحصیلی  مدارک  ارزش  شده  موجب  کنونی 
مدرک  داشتن  حاضر  حال  در  دیگر  تعبیر  به  بیابد، 
لیسانس، فوق لیسانس و دکترا نشانه یک رشد علمی 
بلکه فقط نشانه  از یک مهارت نیست.  و برخورداری 
این است که شخص مدرک دارد، اما آیا با داشتن این 
مدرک می توانند مهارت نیز داشته باشد؟ این مسئله 
همچنین موجب می شود، مردم به دانشگاه ها و مدرک 
با  برخورد  درباره  شوند.وی  بی اعتماد  دانشگاهی 
متخلفان گفت: 25 موسسه غیرقانونی پلمپ شدند 
که قرار وثیقه برای تعدادی از صاحبان این مؤسسات 
که اقدام به تهیه پایان نامه کرده اند، صادر شده است. 
با بررسی روند پرونده آن ها قطعًا مجازات خواهند شد. 
عالوه بر این اخیرًا در مشهد نیز یک موسسه داشته ایم 

که با او نیز برخورد شده است.

مدیر گروه بهداشت محیط 
حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی 
 150 خون  فشار  گفت:  مشهد 
پوشش  زیر  مناطق  کارخانه های  در  شاغل  کارگر  هزار 
و  کنترل  رضوی  خراسان  استان  در  دانشگاه  این 

غربالگری می شود.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  دوشنبه  روز  حسنی  علی 
ایرنا افزود: در اجرای طرح کنترل فشار خون که از 27 
اردیبهشت تا 15 تیر ماه در سراسر کشور اجرا می شود 
باالی 30 سال در مناطق  فرد  و 500 هزار  میلیون  دو 

زیرپوشش این دانشگاه غربالگری می شوند.
خون  فشار  غربالگری  برای  داشت:  اظهار  وی 
خراسان  استان  کارخانه های  در  شاغل  کارگران 
حرفه ای،  محیط  بهداشت  کارشناس   200 نیز  رضوی 

بهداشتیار کار و بهگر در مراکز بهداشت کار کارخانه ها 
و شهرک های صنعتی استان آموزش دیده اند.

خون  فشار  شده  یاد  طرح  اجرای  در  گفت:  وی 
ثبت  کشوری  سامانه  در  و  شده  اندازهگیری  افراد 
می شود و افرادی که حداکثر و حداقل فشار خون آنان 
به پرفشاری  از 140 و 90 بیشتر باشد مبتال  به ترتیب 
خون تشخیص داده شده و تحت کنترل و مراقبت قرار 

می گیرند.
 6 جمعیت  از  نفر  میلیون  پنج  از  بیش  اکنون  هم 
رضوی  خراسان  استان  نفری  هزار   400 و  میلیون 
قرار  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  خدمات  زیرپوشش 
دارند و مابقی توسط دانشکده ها و دانشگاه های علوم 
تربت  و  سبزوار  جام،  تربت  نیشابور،  گناباد،  پزشکی 

حیدریه خدمات رسانی می شوند.

استان  مرزبانی  فرمانده 
هزار   18 از  بیش  کشف  از 
حوزٔه  در  قاچاق  سوخت  لیتر 

استحفاظی هنگ مرزی تایباد خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرماندهی مرزبانی 
نثار"  جان  "ماشاالله  سردار  رضوی،  خراسان  استان 
فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی در تکمیل این 
قاچاقچیان  با  قاطع  برخورد  راستای  در  افزود:  خبر 
از کشور، مرزبانان  از خروج سرمایه ملی  و جلوگیری 
این فرماندهی در ایست و بازرسی هنگ مرزی تایباد 
موفق شدند 18 هزار و 345 لیتر سوخت قاچاق را به 
چندین  و  کشف  ترانزیتی  خودروهای  بازرسی  هنگام 
پرونده  تشکیل  با  و  دستگیر  رابطه  این  در  نیز  را  نفر 

راهی مراجع قضایی کنند.

مرزبانان  کرد:  اظهار  نثار"  جان  "ماشاالله  سردار 
خراسان رضوی این مقدار سوخت قاچاق را در 4 روز 
گذشته کشف و کارشناسان ارزش ریالی این کشفیات 
برآورد  ریال  هزار   50 و  میلیون   86 و  میلیارد   1 را 

کرده اند.
شد:  یادآور  استان  مرزبانی  مقام  عالی ترین 
کشور  مرزهای  از  خارج  به  سوخت  لیتر  هر  قاچاق 
و  می شود  ملی  سرمایه های  و  پشتوانه  تزلزل  موجب 
مرزبانان سرزمین خورشید همواره برخوردی قاطع با 
و هیچگونه چشم داشتی  قاچاقچیان سوخت داشته 

نسبت به اینگونه جرائم ندارند.

مختلف  اشکال  بین  در 
از  آزاری  کودک  آزاری،  کودک 
دارای  توجهی  بی  و  غفلت  نوع 
فراوانی بیشتر و سپس کودک آزاری جسمانی، روانی، 

عاطفی و در نهایت خشونت جنسی قرار دارد.
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
گروه  در  موجود،  داده های  و  آمار  براساس  گفت: 
خشونت های خانگی، کودک آزاری در رتبه نخست و 
آزاری  آزاری، سالمندآزاری و معلول  از آن همسر  بعد 

قرار دارد.
افزود: کودکان  ایرنا  با  و گو  رضا جعفری در گفت 
وابستگی  و  جسمانی  قوای  ضعف  دلیل  به  زنان  و 
گروه های  مهم ترین  جمله  از  به سرپرستان  اقتصادی 
محسوب  رفتار  سوء  و  خشونت  خطر  معرض  در 

می شوند.
کودک  مختلف  اشکال  بین  در  کرد:  اضافه  وی 
آزاری، کودک آزاری از نوع غفلت و بی توجهی دارای 
فراوانی بیشتر و سپس کودک آزاری جسمانی، روانی، 

عاطفی و در نهایت خشونت جنسی قرار دارد.
*خشونت خانگی، پدیده ای پنهان است

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
که  می باشد  پنهان  پدیده ای  خانگی  خشونت  گفت: 
در فضای خصوصی خانه صورت می گیرد و بنابراین تا 
گزارش نشود امکان مداخله نیز وجود نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: از این رو، موضوع مسئولیت پذیری 
بین  در  مشکوک  موارد  گزارش  جهت  شهروندان 
مضاعف  اهمیت  آموزشی  محیط  و  خانواده  اعضای 

می یابد.

جلوگيری از خروج بيش از 18 هزار ليتر سوخت قاچاق توسط غربال گری فشارخون ۱۵۰ هزار کارگری
مرزبانان خراسان رضوی

بهزيستی: کودک آزاری در رتبه اول خشونت های خانگی

شرکت بیش از 44 هزار داوطلب در 
حوزه های آزمون کارشناسی ارشد 

خراسان رضوی

 رئیس اداره کل آموزش دانشگاه فردوسی مشهد 
و  هزار   23 میزبان  مشهد  فردوسی  دانشگاه  گفت: 
889 داوطلب خواهد بود که در روزهای پنج شنبه و 
جمعه 23 و 24 خردادماه سال جاری به طور همزمان 

در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
کرد:  اظهار  ساده  جواد  دکتر  ایسنا  گزارش  به   
با  همزمان   1398 سال  ارشد  کارشناسی  آزمون 
هفت  در  و  رضوی  خراسان  استان  در  کشور  سراسر 
شهرستان و 10 حوزه امتحانی در روزهای مشخص 
داوطلبان  تعداد  مجموع  شد.  خواهد  برگزار  شده 
حوزه های استان خراسان رضوی 44 هزار و 367 نفر 
است که از این تعداد بیش از 32 هزار و 500 نفر در 

شهر مشهد آزمون می دهند.
عنوان  به  مشهد  فردوسی  دانشگاه  افزود:  وی 
دانشگاه های  از  یکی  و  شرق  علمی  قطب  بزرگترین 
برتر کشور هر ساله محل برگزاری آزمون های متعددی 
برگزار می شود. در  است که توسط سازمان سنجش 
این آزمون، 11 دانشکده از دانشگاه فردوسی مشهد 

میزبان 23 هزار و 889 نفر از داوطلبان خواهد بود.
 رئیس اداره کل آموزش دانشگاه فردوسی مشهد 
تصریح کرد: در حوزه دانشگاه فردوسی حدود 48.5 
آقایان  را   51.5 و  خانم ها  را  داوطلبان  از  درصد 
عصر  و  صبح  نوبت  سه  در  آزمون  می دهند.  تشکیل 
شروع  شد.  خواهد  برگزار  جمعه  صبح  و  پنجشنبه 
آزمون در نوبت صبح ساعت 8 و در نوبت عصر ساعت 
رفع  باجه  کرد:  نشان  خاطر  ساده  بود.  خواهد   15
نقص کارت، روزهای سه شنبه و چهارشنبه 21 و 22 
خردادماه در نوبت صبح از ساعت 8:30 الی 12 و در 
نوبت عصر از ساعت 14 الی 18 در محل اداره کل 

آموزش دانشگاه فردوسی دایر خواهد بود.
اساس  بر  است  الزم  داوطلبان  کرد:  بیان  وی   
نامی  ثبت  مشخصات  و  شناسنامه ای  مشخصات 
)شماره پرونده و کد رهگیری( نسبت به پرینت کارت 
است  بدیهی  نمایند.  اقدام  خود  آزمون  در  شرکت 
کارت  داشتن  همراه  آزمون  جلسه  در  شرکت  برای 
اصل  یا  و  ملی  کارت  همچنین  و  آزمون  در  شرکت 

شناسنامه عکس دار الزامی است.

خبر

بر  مبنی  گزارشی  مردمی  گزارش  اساس  بر 
شکایت و نارضایتی بیمار از یک بیمارستان دولتی 
مشهد  شهر  نشین  حاشیه  مردم  رفاه  موجب  به  که 

افتتاح شده به دست رسانه ما رسید. 
شد  مشخص  فرد  این  با  خبرنگار  مصاحبه  طی 
که بیمار پس از عمل جراحی که در این بیمارستان 
مراجعه  جراح  پزشک  به  درمان  ادامه  برای  داشته 
کرده و پزشک برای کشیدن بخیه ها اورا به علت نبود 
امکانات کافی در بیمارستان به مطب شخصی خود 

ارجاع داده است.
مطب  به  مراجعه  هنگام  می گوید:  بیمار  فرد   
و  نداده  انجام  خاصی  اقدام  وی  پزشک،  شخصی 
تنها بخیه های من را کشیده و برای این کار مبلغی 

هنگفت را دریافت کرده است.
وی ادامه می دهد: با توجه به هزینه های سرسام 
آور درمان در کشور یک کارگر روزمزد که پس از عمل 
دیگر توانایی کار نداشته برای ادامه درمان خود باید 
به مطب شخصی دکتر برود و مبالغ زیادی بر درمان 

او اضافه می شود.
پیرو این شکایت به روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد تماس گرفته و خواستار توضیحاتی 

در این باره شدیم.
 این مدیر روابط عمومی توضیح می دهد: با توجه 
به سیاست های دانشگاه علوم پزشکی هیچ پزشکی 
حق ارجاع بیمار به مطب های شخصی خود را ندارد 
و اگربه این اصل عمل کند مرتکب خالف شده و با 

او برخورد می شود.
وی ابراز می کند: البته در پاره ای از موارد خاص 
دستگاه های  خود  شخصی  مطب های  در  پزشکان 
پیشرفته و تخصصی تری را دارند که بیمارستان فاقد 
ان ها بوده و پرشک برای درمان بیمار و استفاده از 

دستگاه ها اورا به مطب شخصی ارجاع می دهد.
چندی پیش رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد 
از افزایش 10 درصدی شکایت از پزشکان مشهدی 

خبر داد.
خبرنگاران  جمع  در  نژاد  بیرجندی  علی  "دکتر 
نظام  به  پزشکی  شکایت  گذشته 400  سال  افزود: 
پزشکی مشهد ارسال شده است که نسبت به سال 

قبل آن 10 درصد افزایش داشته است. 
این شکایتها منجر  از  وی اضافه کرد: یک مورد 
پروانه پزشک در سراسر کشور شده است  ابطال  به 

و چندین مورد هم منجر به ابطال پروانه های کوتاه 
مدت پزشکان مربوطه از سه تا پنج سال شده است. "

آمار  گفت:  مشهد  پزشکی  نظام  سازمان  رئیس 
تنوع  و  ارائه  افزایش  نسبت  به  پزشکان  از  شکایات 
در  که  چرا  است  منطقی  تقریبًا  پزشکی  خدمات 
درصدی  تا 15  افزایش 10  شاهد  گذشته  سالهای 

خدمات پزشکی بوده ایم.
به گزارش روزنامه " صبح امروز" علی بیرجندی 
ما  افزود:  رسانه  این  خبرنگار  با  مصاحبه  در  نژاد 
درسال گذشته حدود 930 میلیون بار تعداد مراجعه 
اعم از بخش خصوصی و دولتی و نیز سرپایی و در 

بخش بستری را داشته ایم.
افزایش  به  توجه  با  کرد:  اشاره  بیرجندی نژاد 
خدمت رسانی  تنوع  افزایش  نیز  کشور  جمعیت 
ارائه  مردم  و  پزشکی  جامعه  به  پزشکی  سازمان 
می شود و با درنظرگرفتن این موارد افزایش شکایات 
پزشکی تا حدی قابل پیش بینی بوده و این افزایش 
ارائه  خدمات  رشد  با  متناسب  تقریبًا  درصدی   10

شده است.
وی تصریح کرد: در مقابل ده ها میلیون خدمت 
حدود  خدمات  کشورو  سطح  در  روزانه  که  پزشکی 
بیست هزاری که در ماهیانه در شهر مشهد به مردم 
ارائه می شود نسبت شکایات ارجاع شده به سازمان 
محدود بوده که این نشان گر اعتماد و رضایت مردم 

به حامعه پزشکی است.
به  رسیدگی  فرآیند  خصوص  در  نژاد  بیرجندی 
پزشکی  شکایات  داد:  توضیح  پزشکی  شکایات 
ریاست  که  انتظامی  هیئت های  و  دادسراها  در 
هیئت های انتظامی بر عهده ریاست پزشکی قانونی 
و معاونین این ارگان به همراه دو نفر از قضات مقامات 

قضایی که به عنوان رییس شعبه بدوی و تجدید نظر 
سازمان پزشکی بوده رسیدگی می شود.

کادر  این  فنی  توان  به  توجه  با  کرد:  اضافه  وی 
و هیئت انتظامی به تمامی موارد با دقت رسیدگی 
شده و متناسب با نوع محکومیت و برابر با قوانین با 

خطاها و شکایات پزشکی برخورد می شود.
نظامات  به  اظهار کرد: رسیدگی  نژاد  بیرجندی 
اداری درمانی بر عهده دانشگاه علوم پزشکی بوده 
اداره  دانشگاه  ریاست  و  درمان  معاونت  توسط  که 
می شود و اگر خطایی در دوره درمان بیمار رخ دهد 
مرجع تشخیص و رسیدگی به آن نیز بر عهده دادسرا 

و هیئت انتظامی است.
وی در خصوص بازدید و رسیدگی به موارد بیان 
استاندارد  برنامه های  طبق  بازدیدها  این  کرد: 
این  بر  عالوه  و  شده  انجام  درمان  معاونت  نظارتی 
بازدیدهای سرزده نیز به طور مکرر و مداوم صورت 
گرفته و در خصوص تشخیص خطا یا قصور پزشکی 
هم در حوزه اداری معاونت درمان و هم در سازمان 

نظام پزشکی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
به  راجع  مشهد  پزشکی  نظام  سازمان  رییس 
انتخاب مرکز درمان مطرح کرد: انتخاب مرکز درمان 
و ادامه درمان برعهده بیمار و همراه قانونی او بوده 
انتقال  و  نقل  و کادر درمان وظیفه توضیح عوارض 
بیمار است اما در نهایت خود بیمار د همراه قانونی 
او می توانند انتخاب کنند در کدام مرکز درمانی اعم 
از بخش خصوصی و دولتی و توسط چه تیمی درمان 

ادامه پیدا کند.
درمانی  اقدامات  که  مواردی  در  داد:  ادامه  وی 
به  شود  بیمار  به  جدی  آسیب  به  منجر  پزشک 
کمیتههای مربوطه ارجاع داده شده و مورد رسیدگی 

پزشکی  قصور  اگر  حتی  می گیرند  قرار  ارزیابی  و 
صورت نگرفته باشد.

خدمات  ذات  می کند:  اظهار  نژاد  بیرجندی 
درمانی عمومًا با عارضه همراه است و این عوارض 
تفکیک  و  می شود  شامل  را  شدید  تا  ساده  عارضه 
درمان  دوره  در  یا  بوده  بیماری  پیامد  که  عارضه ای 
دقیق  و  دشوار  بسیار  کاری  گرفته  صورت  قصوری 

بوده کا بر عهده کادر انتظامی پزشکی است.
در ادامه به سراغ یکی از مدیران بیمارستان های 
خصوصی رفته تا از نحوه برخورد این بیمارستان با 

قصورات پزشکی اطالعاتی را کسب کنیم.
افزود:  زمان  امام  خیریه  بیمارستان  عامل  مدیر 
ریاست بیمارستان امام زمان برای کادر پزشکی این 
بیمارستان محدودیتی مبنی بر عدم ارحاع بیمار به 

مطب های شخصی ایجاد کردیم.
چنین  کنون  تا  افزود:  الخمسه  خادم  محمود 
شکایتی صورت نگرفته اما پزشکان واقف هستند در 
صورت رروز چنین خطایی بیمارستان همکاری خود 

با پزشک را قطع کرده و دیگر ادامه نمی دهند.
وی تصریح کرد: سیاست اداره این بیمارستان از 
از نحوه درمان بوده  بیمار  بر رضایت  گذشته مبنی 
چون بیش ترین بیماران ما از قشر ضعیف و محروم 
به  را  بیماران  ندارند  حق  پزشکان  هستند  جامعه 
مطب های شخصی خود کشانده تا پول بیشتری از 

آن ها دریافت کنند.
پزشکان  اگر  حتی  کرد:  اظهار  خادم الخمسه 
را  قصدی  چنین  امکانات  تجهیز  نبود  بهانه  به 
مهیا  پزشک  برای  را  الزم  امکانات  ما  باشند  داشته 
درمان  ادامه  به  بیمارستان  همین  در  تا   کرده 

بپردازند.

رییس سازمان نظام پزشکی مشهد در مصاحبه  باروزنامه صبح امروز مطرح کرد:

گزارش یک تخلف
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y حریق به معماری سنتی حرم حضرت معصومه )س( آسیب نزد
و  بازدید به عمل آمده، علیرغم دود فراوان ایجاد شده به دلیل سوختن مواد پالستیکی  بر اساس 
کاغذی، اعالم شد که هیچ گونه خسارتی به معماری سنتی و کاشی کاری های این صحن وارد نشده و 
صرفًا مقداری دوده بر روی آنها نشسته است که به همت خادمان حرم حضرت فاطمه معصومه سالم 

الله علیها در حال زدودن است.
y پاویون ایران همچنان در مرکز توجه نشریه های هنری جهان

بینال ونیز از سوی مجله  از دوساالنه  ایران در پنجاه و هشتمین دوره  از آن که غرفه نمایشی  پس 
هنری »آرت نیوزپیپر« به عنوان یکی از شش غرفه برتر این دوساالنه هنری معرفی شد، دیگر مجله های 
هنری کشورهای اروپایی نیز در گزارش های گوناگون به تمجید از پاویون ایران پرداختند و برخی آن را 

به عنوان برترین پاویون حاضر در این دوره از دوساالنه ونیز معرفی کردند.
y اکران فیلم جواد رضویان از 29 خرداد در سینماها

فیلم »زهرمار« از هفته آینده در سینماها اکران می شود.
y آلبوم جدید ساالر عقیلی منتشر شد

آلبوم موسیقی »در وادی عشق« به آهنگسازی کیوان کیانیان و صدای ساالر عقیلی منتشر شد.
y واکنش پسر احمد پورمخبر به ویدئوی جنجالی: پدرم آلزایمر دارد

پسر احمد پورمخبر می گوید که بسیاری می دانند پدرش عادت دارد آواز بخواند و او گدایی نکرده 
است و آلزایمر دارد.

y بلیت سینما در ژاپن بعد از 2۶ سال گران شد
سینما در ژاپن برای اولین بار بعد از 26 سال افزایش یافته و دو کمپانی صاحب بزرگ ترین سینماهای 

چند منظوره )مالتی پلکس( هزینه ورود را از دو روز پیش باال برده اند.
y همه می دانند« فرهادی در فهرست برترین اکران های سال بریتانیا«

نشریه گاردین فیلم »همه می دانند« را در فهرست منتشر شده خود از برترین فیلم های اکران شده 
در بریتانیا از ابتدای سال 2019 تاکنون قرار داد.

y !ما همه با هم هستیم« رکورد فروش افتتاحیه سینمای ایران را هم شکست«
روز،  تومان در 2.5  میلیون  و 834  میلیارد  از یک  بیش  با مجموع فروش  با هم هستیم«  »ما همه 
نه تنها رکورد فروش افتتاحیه سینمای ایران را از »هزارپا« ربود، بلکه با وجود افزایش بهای بلیت، تعداد 

مخاطبان بیشتری را هم نسبت به رکورددار قبلی به سینما آورد.
y رونمایی از فرهنگ واژگان تازی به فارسی در کتابخانه ملی

فارسی،  به  تازی  واژگان  فرهنگ  کتاب،  از  رونمایی  مراسم  فرهنگی  مفاخر  و  آثار  انجمن  همت  به 
چهارشنبه 5 تیرماه در اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.

اخبارکوتاه نگارخانهنمای نزدیک عکس: مهیار متولی زاده

خبر
امام جمعه مشهد:

برنامه های دهه کرامت باید با محوریت امام 
رضا )ع( صورت بگیرد

تمامی  در  باید  گفت:  مشهدمقدس  جمعه  امام 
برنامه های دهه کرامت محوریت امام رضا )ع( در دستور 

کار قرار گیرد.
با  دیدار  در  ظهر  علم الهدی  احمد  سید  آیت الله 
اعضای شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت کشور 
برگزار  فقیه در خراسان رضوی  ولی  نماینده  دفتر  در  که 
شد اظهار داشت: در دهه کرامت باید محوریت امام رضا 
)ع( حفظ شود و از روز نخستی که این شورا تشکیل شد 
عنوان کردم باید در دهه کرامت محوریت حضرت حفظ 
شود.نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی گفت: باید مبانی 
فکری و مناسبات اجتماعی خود را با سیره اهل بیت )ع( 
زندگی  در  هماهنگی  این  آثار  قطعًا  و  کنیم  هماهنگ 
شخصی و اجتماعی ما متبلور می شود.علم الهدی گفت: 
خوشبختانه در سال های اخیر ارتباط مناسبی میان آستان 
قدس رضوی و نهادهایی مانند بنیاد بین المللی امام رضا 
)ع( در زمینه جشن های دهه کرامت ایجاد شده که باید 
باید  این  بر  عالوه  افزود:  کند.وی  پیدا  ادامه  رویه  این 
سایر دستگاه ها مانند شهرداری و استانداری ها نیز پای 
کار بیایند تا در این موضوع فشار از روی دولت برداشته 
شود؛ در دوره تولیت قبلی آستان قدس رضوی یک دفتر 
در هر استان در زمینه جشن های دهه کرامت تشکیل شد 
تا نوعی مرکزیت و هماهنگی در این زمینه ایجاد شود.امام 
جمعه مشهد با اشاره به ضرورت هم افزایی میان تمامی 
از روی دولت در دهه  بار مالی  با هدف برداشتن  نهادها 
کرامت گفت: بخش عمده ای از بودجه ها اینک در حوزه 
معیشت صرف می شود و قاعدتًا بودجه های فرهنگی در 
اولویت بعدی است؛ در این شرایط آستان قدس رضوی 
باید با قدرت بیشتری وارد میدان شود.علم الهدی تاکید 
هم افزایی  باید  کرامت  دهه  جشن های  زمینه  در  کرد: 
پرهیز  باید  زمینه  این  در  موازی کاری  از  و  بگیرد  صورت 
بگیرد  صورت  مدیریت  باید  نیز  هزینه ها  زمینه  در  شود؛ 
گیرد؛  قرار  مدنظر  نتیجه  بیشترین  هزینه  کمترین  با  و 
عالوه بر این به دلیل اینکه امسال نخستین سالی است 
که جشن های دهه کرامت با بیانیه گام دوم همزمان شده 
قدس  آستان  فرهنگی  معاونت  در  ویژه  کمیسیونی  باید 
در این زمینه تشکیل شود.وی با اشاره به معاونت علمی 
کانال  این  از طریق  ورود  و ضرورت  آستان قدس رضوی 
به بیانیه گام دوم انقالب اظهار داشت: باید رهنمودهای 
مقام معظم رهبری برای همه نصب العین قرار گیرد زیرا 
رهنمودهای ایشان جامع و کامل است و نقصانی ندارد؛ 
بیانیه گام دوم نیز عمالً نیازی به تفسیر ندارد و باید راهکار 
عملیاتی برای آن ارائه شود. باید دید در حوزه های علمیه 
و آموزش و پرورش پس از 5 ماه از صدور این بیانیه چه 

تحوالتی رخ داده است.

ارشاد  اداره  رئیس 
برخی  به  نسبت  مشهدمقدس 
در  همکاری  عدم  مورد  در  ادعاها 
مجیدی  مجید  با  بازیگری  تست  زمینه 
واکنش نشان داد.در روزهای گذشته در فضای مجازی 
مجید  دستیار  اینکه  بر  مبنی  شد  نقل  خبری  مشهد 
مجیدی کارگردان سینمای کشورمان برای تست بازیگری 
از سوی شهروندان  اندکی  استقبال  با  و  آمده  به مشهد 
دستیار  آذرنگ«  است.»مجید  شده  روبه رو  مشهدی 
مجیدی در این رابطه اعالم کرده بود که اداره ارشاد به 
مسئوالن  خود  ظاهرًا  و  نداده  اطالع رسانی  اجازه  آن ها 
اداره هنرهای نمایشی ارشاد، پست و پوستر آگهی را در 
کانال ها و گروه های مجازی منتشر کرده اند که نتیجه اش 
شده حضور سه نفر از نوجوانان عالقه مند به بازیگری. 

این در حالی است که شهرهای کوچک تر و کم ادعاتر از 
مشهد بسیار بسیار پر تعدادتر حاضر شده اند.محمدجواد 
استادی رئیس اداره ارشاد مشهدمقدس اما در این زمینه 
شده  شناخته  کارگردانی  مجیدی  مجید  داشت:  اظهار 
نگیرد. صورت  همکاری  ایشان  با  ندارد  دلیلی  و  است 
هیچ  مشهد  در  کرد:  بیان  مشهد  ارشاد  اداره  رئیس 
سوی  از  نوجوانان  از  بازیگری  تست  برای  درخواستی 
قطب  مشهد  نکردیم؛  دریافت  ایشان  تیم  یا  و  ایشان 
استعدادها است و اگر درخواستی بود کمک می کردیم و 
از ظرفیت مؤسسات سینمایی خود نیز بهره می گرفتیم.

استادی خاطرنشان کرد: آماده بودیم از امکانات خودمان 
و ظرفیت مؤسسات سینمایی خود استفاده کنیم اما تا 
نداشته  وجود  رسمی  صورت  به  درخواستی  که  زمانی 

باشد نمی توان اقدامی صورت داد.

رئیس اداره میراث فرهنگی 
گردشگری  و  دستی  صنایع 
از شناسایی  زاوه  و  تربت حیدریه 
اعضای  توسط  زاوه  منطقه  در  تاریخی  آسباد 
روابط  داد.به گزارش  انجمن میراث فرهنگی خبر 
دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  کل  اداره  عمومی 
امروز  و گردشگری خراسان رضوی علی محمدی 
20 خردادماه ضمن بیان مطلب فوق افزود : این 
آسباد در منطقه زاوه شناسایی شده که نشان از هنر 
مردم سختکوش این منطقه درخصوص مهار بادها 
در راستای رفع نیاز روزمره و جهت آرد کردن غالت 
بوده است. دکتر مهدی فالح استاد گروه باستان 
شناسی دانشگاه تربت حیدریه و کاشف این آسباد 
تاریخی خاطرنشان کرد : این اثر تاریخی که مربوط 

فراوانی  تشابه  باشد  می  اسالمی  متاخر  قرون  به 
.وی  دارد  سیستان  و  خواف  منطقه  آسبادهای  با 
تربت  شهرستان  فرهنگی  میراث  انجمن  عضو  که 
آسباد  این  کرد:  تصریح  باشد  می  زاوه  و  حیدریه 
بصورت تک بنا و دارای دو طبقه که طبقه باال جهت 
چرخ و پره های آسباد و طبقه پایین محل سنگها 
بوده است و مصالح بکار رفته در معماری بنا خشت 
و چینه و حدود ۷ متر ارتفاع دارد.فالح افزود:  در 
جنب این آسباد نیز آسیابی نیز وجود دارد که مردم 
منطقه از هر دو نیروی باد و آب جهت رفع نیازهای 
های  شاخصه  از  افزود  میکردندوی  استفاده  خود 
باشد  می  باد  عبور  کانال  و  درگاه  بنا  این  معماری 
که طوری ساخته شده که از انواع بادهایی که در 

منطقه می وزیده قابلیت استفاده داشته است.

در آستانه 22 خرداد سومین 
سالگرد استاد حمید سبزواری، 
در  مرحوم  آن  بزرگداشت  مراسم 
یاد  بزرگداشت  مناسبت  می شود.به  برگزار  سبزوار 
حمید  استاد  مرحوم  انقالب،  شعر  پدر  خاطره  و 
درگذشت  سالگرد  سومین  بزرگداشت  سبزواری، 
آرامگاه مرحوم استاد  انقالب، در محل  اسطوره شعر 
از ساعت 20  درپارک جانبازان  واقع  حمید سبزواری 
مورخه 21 خرداد ماه طی مراسمی با حضور مدیرکل 
اساتید،  مسئولین،  استان،  اسالمی  وارشاد  فرهنگ 
شعرا و فرهیختگان برگزارخواهد شد.شایان ذکر است 
و  سبزوار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  پیشنهاد  به 
استان،  و  شهرستان  عمومی  فرهنگ  شورای  مصوبه 
مرحوم  درگذشت  سالگرد  با  همزمان  که  خرداد   22

توجیهی  طرح  می باشد،  سبزواری  حمید  استاد 
در  درج  جهت  انقالب  شعر  روز  بعنوان  روز  این  ثبت 
ارسال  کشور  عمومی  فرهنگ  شورای  به  ملی،  تقویم 
وارشاد  فرهنگ  اداره  عمومی  است.روابط  گردیده 
عالقمندان  و  همشهریان  عموم  از  سبزوار  اسالمی 
جهت  فرهیخته  فرهنگی  و  انقالبی  شخصیت  این  به 
می آورد.حسین  بعمل  دعوت  مراسم  دراین  شرکت 
)زادٔه 1304  به حمید سبزواری  آقا ممتحنی مشهور 
تهران(  در   1395 خرداد   22 درگذشت   – سبزوار  در 
شاعر ایرانی بود که با عنوان »شاعر انقالب« شناخته 
سپیده،  سرود  درد،  سرود  کتاب های  او  می شد.از 
به  بانگ جرس،  تو عاشقانه سفر کن،  سرودی دیگر، 
ننگ آمده دشمن و او قهرمان این مرز و بوم است، به 

جا مانده است.

هيچ درخواستی از طرف »مجيد مجيدی«
 برای تست بازيگری نداشتيم

 برگزاری مراسم بزرگداشت سومين سالگرد کشف و شناسايی آسباد در منطقه زاوه تربت حيدريه 
استاد حميد سبزواری در سبزوار

گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نایب 
مردم  می تواند  که  است  عواملی  از  یکی  موسیقی، 
ایجاد  پیوند  بینشان  و  داده  قرار  یکدیگر  کنار  در  را 
ادبیات،  خانه  گفت وگو،  پارک،  سینما،  تئاتر،  کند. 
فردوسی و از همه مهمتر وجود حرم امام رضا )ع( ... 
و  است  یکدیگر  با  مردم  پیونددهنده  عوامل  دیگر  از 
در  فرهنگی  عوامل  این  بودن  نتیجه بخش  برای  باید 
کنار یکدیگر باشند. گمان می کنم که در پایان شورای 

پنجم در مشهد بتوانیم کنسرت برگزار کنیم.
در  موحدی زاده  حمیدرضا  ایسنا،  گزارش  به 
هستید  امیدوار  حد  چه  تا  که  پرسش  این  به  پاسخ 
در  کنسرت  برگزاری  شاهد  آینده  یا  جاری  سال  در 
شهر  شورای  اعضای  و  من  گفت:  باشیم؟  مشهد 
که  زمانی  زیرا  است؛  نشده  قطع  هیچ گاه  امیدمان 
و  زیر می گیرد  را  یأس همه  برسد خط  پایان  به  امید 
دارای  ما  جامعه  می کشاند.  اضمحالل  به  را  جامعه 
کرمانجی،  محلی،  سنتی،  ایرانی،  موسیقی  انواع 
فرهنگ  از  جزوی  همگی  که  است   ... و  تربت جامی 
ما هستند. نمی توانیم این فرهنگ را از مردم بگیریم 
درواقع چنین حقی نداریم که اجزای فرهنگی جامعه 

را از هم گسسته کنیم.
پارک ها  در  محلی  موسیقی  اگر  داد:  توضیح  وی 
برای  مردم  از  نفر  هزار   5 تعداد  و  می شود  برگزار 
این  نشانگر  می روند  پارک  به  موسیقی  این  شنیدن 
است که آن ها نیاز به فضای نشاط انگیز دارند و این 
که  زمانی  بنابراین  است.  شده  دریغ  مردم  از  فضا 
به  مردم  بگیریم  را  مراسمی  چنین  برگزاری  جلوی 
درون خانه های خود می روند و آنجا نیاز خود را رفع 
می کنند؛ برای همین است که موسیقی زیرزمینی در 

مشهد بیشترین رشد را دارد.
موحدی زاده در پاسخ به این پرسش که تا چه حد 
امیدوار هستید در سال جاری یا آینده شاهد برگزاری 
اعضای  و  من  گفت:  باشیم؟  مشهد  در  کنسرت 
شورای شهر امیدمان هیچ گاه قطع نشده است؛ زیرا 
زیر  را  همه  یأس  خط  برسد  پایان  به  امید  که  زمانی 
به اضمحالل می کشاند. جامعه  را  می گیرد و جامعه 
محلی،  سنتی،  ایرانی،  موسیقی  انواع  دارای  ما 
که همگی جزوی  است   ... و  تربت جامی  کرمانجی، 
از  را  فرهنگ  این  نمی توانیم  هستند.  ما  فرهنگ  از 
اجزای  که  نداریم  حقی  چنین  درواقع  بگیریم  مردم 

فرهنگی جامعه را از هم گسسته کنیم.
گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نایب 
نزدیک  و  ملی  همبستگی  عامل  می تواند  موسیقی 
شدن دل های مردم به یکدیگر باشد در شرایطی که 

تحریم و احتمال جنگ وجود دارد.
خبرگزاری  در  حضور  با  موحدی زاده  حمیدرضا 
ایسنا- منطقه خراسان، و گفت وگو با خبرنگاران این 
تحریریه اظهار کرد: در جامعه تقاضایی شکل گرفته 
نام استاد  به  از خیابان های شهر  براینکه یکی  مبنی 
از  تعدادی  راستا  این  در  شود.  نام گذاری  شجریان 
قانونی  حق  این  از  شهر  شورای  در  مردم  نمایندگان 
دادند.  ارائه  شورا  به  را  طرحی  و  کرده  استفاده 
استاد  نام  به  را  خیابانی  پیش  چندی  که  همانطور 
ما  درواقع تالش  نام گذاری کردیم.  و...  ثالث  اخوان 
این است که برای نام گذاری معابر و خیابان ها سراغ 
که  هنری  و  فرهنگی  ادبی،  دانشگاهی،  چهره های 

مهجور مانده یا به گونه ای دیده نشدند، برویم.
y استاد شجریان، سرمایه اجتماعی و ملی کشور است

سرمایه های  و...  ادیبان  هنرمندان،  افزود:  وی 
را  خود  نبایستی  بنابراین  هستند؛  ما  اجتماعی 
که  داشت  توجه  باید  کنیم.  محروم  آن ها  وجود  از 
شورای شهر در چارچوب ارزش های نظام جمهوری 
است.  پیشروی  درحال  شهر  و  انقالب  اسالمی، 
و  اجتماعی  سرمایه های  از  یکی  نیز  شجریان  استاد 
ملی کشور هستند. چه بخواهیم و چه نخواهیم این 
از شهر مشهد برخاسته است پس  چهره بین المللی 
چه  کار  این  بپوشانند؟  را  او  می خواهند  برخی  چرا 

مشکلی را حل می کند
از  بخشی  نبایستی  داد:  ادامه  موحدی زاده 
جامعه چهره های فرهنگی و هنری کشور را در مقابل 
ارزش هایی که همه آن را قبول داریم و به آن پایبند 

نام گذاری  مخالفان  نمونه  برای  دهند.  قرار  هستیم، 
خیابانی به نام استاد شجریان این موضوع را مطرح 
این کار هستند.  می کنند که خانواده شهدا مخالف 
به خانواده شهدا  اقداماتی، خدمت  معتقدیم چنین 
نیست. با این اقدامات، دنیا راجع به ما چه فکری و 

قضاوتی می کند.
y در سلیقه و دیدگاه افراد نباید دخالتی کرد

استاد  کرد:  خاطرنشان  شهر  شورای  رئیس  نایب 
ارزشمند  دنیا  برای  که  است  فرهیخته ای  شجریان 
از  برخی  در  اینکه  بر  فرض  است.  احترام  قابل  و 
دیدگاه ها با آقای شجریان همراه نباشیم این بخشی 
از امور طبیعی و شخصی افراد است ما نمی توانیم در 
که  زمانی  اما  باشیم،  داشته  دخالتی  دیگران  سلیقه 
از  کنند  درست  مساله  فردی  برای  بخواهند  عده ای 
هر موضوعی ایرادی می گیرند. حال آنکه کار درستی 
نیست و باید به مردم اجازه داده شود تا طعم انتخاب 
دلگرم  بعدی  انتخابات  برای  و  بچشند  را  خویش 

باشند.
y  در تمام دنیا نمایندگان، خواسته های مردم را

به صورت قانون درآورده و اجرایی می کنند
مساله  این  دغدغه  نباید  »ما  اینکه  بیان  با  وی   
شرکت  مردم  بعدی  انتخابات  در  تا  باشیم  داشته  را 
خواهند کرد یا خیر؟« گفت: بایستی جوان ها روحیه 
داشته باشند تا دوباره پای صندوق های رأی بیایند. 
می شود  انتخاب  نماینده ای  که  زمانی  دنیا  تمام  در 
نمایندگان در قالب طرح یا الیحه خواسته های مردم 
را به صورت قانون درآورده و اجرایی می کنند تا مردم 

انگیزه ای  دوباره  و  بچشند  را  پروژه  یا  طرح  آن  طعم 
باشند.  داشته  رأی  صندوق های  پای  آمدن  برای 
رأی  کارکرد  نشود  داده  اجازه ای  چنین  که  زمانی 
باید  می کند.  ایجاد  ناامیدی  و  می شود  خنثی  مردم 
توجه داشت که بزرگترین دشمن هر جامعه ای یأس و 

ناامیدی در آن است.
y شورای شهر تالش کرده فضای جامعه را باز کند

شعار  پنجم،  شورای  کرد:  تصریح  موحدی زاده 
همه  وجود  با  و  برگزیده  خود  برای  را  زندگی  و  امید 
مردم،  کمک  با  را  فضا  موجود  موانع  و  گرفتاری ها 
از این  باز کرده است که  هنرمندان، ورزشکاران و... 
امکان وجود  این  اما گاهی  باشد،  بهتر هم می تواند 
نگرانی های  به  است  حاضر  پنجم  شورای  ندارد. 
برخی افراد گوش دهد این که چه نگرانی در رابطه با 
نام گذاری خیابانی به نام استاد شجریان دارند و این 

اقدام چه مشکلی ایجاد خواهد کرد؟
از  نایب رئیس شورای شهر اظهار کرد: ترس من 
این است که بحث های این چنینی ما به گوش استاد 
به  را  خیابانی  که  نخواهد  او  خود  و  برسد  شجریان 
نامش نام گذاری کنیم. درواقع استاد شجریان نیازی 
شناخته  دنیا  تمام  در  چراکه  ندارد؛  اقدامات  این  به 
نیاز  یکدیگر  به  ما  آنکه  حال  است،  مطرح  و  شده 
و  درد  به گونه ای  بتواند  ما  جامعه  اینکه  برای  داریم. 
رنج های خود را تحمل کرده، از این شرایط عبور کند 
جامعه  در  اختالف  دیگر  سویی  از  و  نشود  مأیوس  و 
با  فرهنگی  مسائل  این  طریق  از  بایستی  نکند  رشد 

یکدیگر پیوند برقرار کنیم.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد:

تا آخر شورا کنسرت برگزار می کنیم دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی 
ایران فراخوان داد

نواحی  موسیقی  جشنواره  دوازدهمین  فراخوان 
بر منظومه های  با کالم مبتنی  آثار  بر اجرای  با تکیه 
تغزلی از شاعران کهن ایران زمین، همچنین شاعران 

بومی )با گویش ها و زبان های محلی( منتشر شد.
از  ایران  نواحی  موسیقی  جشنواره  دوازدهمین 
تاریخ 16 تا 19 آبان ماه 1398 در شهر کرمان و در 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  توسط  ملی  گستره 
فراخوان  خواهدشد.  برگزار  غیررقابتی  صورت  به  و 
مشخص  مأموریت های  و  اهداف  بر  بنا  حاضر 
شناسایی،  و  جشنواره  برگزاری  آئین نامه  در  شده 
خالقانه  فعالیت های  از  حمایت  و  ظرفیت سازی 
اولویت  با  کشور  سراسر  بومی  موسیقی  هنرمندان 
معیارهای هنری و اصالت های فرهنگی - موسیقایی 

هر منطقه تهیه و تنظیم شده است.
براساس این گزارش ستاد جشنواره با انتشار این 
موسیقی  حوزه  این  هنرمندان  تمامی  از  فراخوان 
درعرصه اجرای صحنه ای دعوت می کند تا در صورت 
و  آثار  ارسال  و  فراخوان  این  دقیق  مطالعه  با  تمایل 
رویداد  این  پربارتر  هرچه  برگزاری  در  الزم  مدارک 
از  پس  ارسالی  درخواست های  کنند.  مشارکت 
برررسی و تأیید کارشناسان هیئت انتخاب این امکان 
را خواهند یافت تا در بخش اصلی جشنواره به اجرای 

برنامه بپردازند.
جشنواره  دوازدهمین  اصلی  بخش  موضوع 
مبتنی  کالم  با  آثار  اجرای  بر  تکیه  نواحی  موسیقی 
زمین،  ایران  کهن  شاعران  از  تغزلی  منظومه های  بر 
زبان های  و  گویش ها  )با  بومی  شاعران  همچنین 
اساس  همین  بر  است.  شده  گرفته  نظر  در  محلی( 
می بایست  نیز  فراخوان  این  با  مرتبط  ارسالی  آثار 
تغزلی  مضامین  با  آوازی  مقام های  اجرای  اساس  بر 
هر  اصیل  موسیقایی  فرهنگ  بر  مبتنی  )عاشقانه(، 
منطقه باشد.سایر اطالعات این فراخوان هم اکنون 
نشانی به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  سایت   در 
مشاهده  قابل   https://www.farhang.gov.ir  

است.

خبر
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اخبار
شهردار منطقه 5 مشهد مقدس خبرداد:

 اجرای بهسازی و روکش آسفالت معابر
 3 خیابان منطقه

شهردار منطقه 5 مشهد مقدس گفت: معابر 3 خیابان 
آسفالت  روکش  و  بهسازی  جاری  ماه  ابتدای  از  منطقه 

شده است.
به گزارش صبح امروز حسین عبدا... زاده با بیان این 
تا کنون  معابر میرزا  ابتدای ماه جاری  از  افزود:  مطلب 
کوچک خان 13، خیابان شهیدآوینی 17 و معابر خیابان 
شهید دادگر بهسازی و روکش آسفالت شده و معابر دیگر 

منطقه در حال اجراست. 
نیازمند  شهری  آسفالت  معضل  رفع  داد:  ادامه  وی 
و  خرابی  میزان  تردد،  حجم  اساس  بر  بندی  اولویت 
درخواست شهروندان است و معابری که با ترافیک تردد 
تائید  و  الزم  بررسی های  و  بازدید  از  پس  است  مواجه 

معاونت فنی و عمران در اولویت قرار می گیرد.
عبدا... زاده تاکید کرد: جلب رضایتمندی شهروندان 
شهری  مدیریت  برنامه های  اجرای  اهداف  مهمترین  از 
است و تحقق این مهم در همه عرصه های ارائه خدماتی و 

عمرانی شهری لحاظ می شود

همزمان با هفته صنایع دستی انجام شد:
امضای تفاهم نامه بین میراث فرهنگی و 

کمیته امداد خواف  
تفاهمنامه همکاری بین کمیته امداد و اداره میراث 
فرهنگی این شهرستان به منظور همکاری دو جانبه در 
تحت  مددجویان  اشتغالزایی  و  توانمندسازی  راستای 

حمایت امضا شد.
اداره  مدیر  باعقیده  امروزمحمود  صبح  گزارش  به 
میراث فرهنگی شهرستان خواف ضمن تبریک فرارسیدن 
روز صنایع دستی  گفت:  این تفاهم نامه به منظور تحقق 
در  و  تولید   رونق  سال  در  رهبری  معظم  مقام  منویات 
راستای استفاده از ظرفیت های هنری صنایع دستی برای 
رشد و توسعه قابلیت های فنی و خوداشتغالی و اشتغال 
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره(، 

منعقد شد.
خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیر  جعفری  چنین  هم 
حوزه  در  گفت:  خصوص  این  نیزدر  خواف   شهرستان 
میراث فرهنگی و صنایع دستی همکاری های خوبی در 
زمینه اشتغال مددجویان با اداره میراث داشته ایم و این 
ظرفیت های  از  استفاده  منظور  به  همکاری  تفاهمنامٔه 
پایدار  ایجاد اشتغال  هنری و صنایع دستی شهرستان، 
حوزه  در  نیاز  مورد  آموزش های  اجرای  با  درآمدزا،  و 

صنایع دستی منعقد شده است.
همکاری  برای  الزم  بستر  آوردن  وجود  به  افزود:  وی 
امداد،  کمیته  زیرپوشش  مددجویان  آموزش  زمینه  در 
برگزاری جشنواره ها، نمایشگاه ها و کارگاههای آموزشی 

از جمله این موضوعات است.

فرماندار  و  استاندار  معاون 
اندازی  راه  از  حیدریه  تربت 
مشهد  گردشگری  قطار  نخستین 
تربت حیدریه همزمان با جشنواره ملی سرخ و سفید 
خراسان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  هماهنگی  با 
امروز  صبح  گزارش  داد.به  خبر  رجا  شرکت  و  رضوی 
علی رستمی با بیان مطلب فوق افزود: این جشنواره 
شهرستان  این  مهم  محصول  دو  معرفی  هدف  با 
با  و  حیدریه  تربت  بایگ  شهر  عقیق  و  ابریشم  یعنی 
حضور گردشگران، اهالی فرهنگ و نیز فعاالن حوزه 
اقتصادی ابریشم و معدن به مدت 2 روز در تاریخ 23 
برگزار  بایگ  بخش  و  تربت  شهر  در  خردادماه   24 و 
می شود.وی افزود: از جمله برنامه های این جشنواره 
آثار باستانی و تاریخی و  تربت گردی شامل بازدید از 

طبیعی از جمله مجموعه تاریخی قطب الدین حیدر، 
حمام تاریخی حاجی رئیس و باغ پرندگان از مهمترین 
برنامه های روز نخست جشنواره خواهد بود.بازدید از 
ابریشم  ملی  روستای  در  حضور  بایگ،  عقیق  معدن 
کشی بسک، بازدید از کارگاه های فعال ابریشم کشی، 
بازدید از معدن گرانیت )به دلیل وجود سنگفرش های 
و  عقیق  تراشی  سنگ  چرخه  با  آشنایی  طبیعی(، 
این جشنواره در روز دوم  برنامه های  از  ابریشم کشی 
روستایی  توانمندیهای  نمایشگاه  از  می باشد.بازدید 
بخش بایگ، رالی موتور و ماشینهای قدیمی، اجرای 
سپید  مستند  از  رونمایی  مراسم  سنتی،  موسیقی 
پایتخت ایران به همراه سخنرانی فعاالن حوزه معدن 
و ابریشم در کشور از جمله برنامه های اختتامییه این 

جشنواره خواهد بود.

رئیس مرکز پیش بینی اداره 
کل هواشناسی خراسان رضوی 
از  هوا  دمای  افزایشی  روند  گفت: 
روز چهارشنبه این هفته در مناطق مختلف این استان 
آغاز می شود و تا روز جمعه هوای به نسبت گرمی در 
خراسان رضوی مستقر خواهد شد.به گزرارش صبح 
امروز یحیی قاینی پور افزود: امروز دمای هوا در اغلب 
کاهش  نسبی  طور  به  رضوی  خراسان  استان  نقاط 
سطح  در  دمایی  تغییرات  نیز  شنبه  سه  فردا  و  یافته 
جنوبی  جریانات  تقویت  با  و  اندک  نامنظم،  استان 
همراه است.وی اضافه کرد: بیشینه دمای هوای امروز 
مشهد 29 درجه سلسیوس پیش بینی شده است که 
به 35 درجه  روز جمعه  و  یافته  افزایشی  روند  فردا  از 
خواهد رسید.او ادامه داد: نقشه ها و مدل های پیش 

نواحی  و  شمالی  نیمه  در  امروز  می دهد  نشان  یابی 
غربی استان به ویژه در شمال غرببارشهای پراکنده ای 
به شکل رگبار و رعد و برق رخ خواهد داد و این بارشها 
فردا سه شنبه بسیار خفیف، اندک و محدود در مناطق 
کوهستانی و کوهپایه ای واقع در نیمه شمالی استان 
صورت خواهد گرفت.رئیس مرکز پیش بینی اداره کل 
کمینه  با  فریمان  گفت:  رضوی  خراسان  هواشناسی 
دمای هوای 14 درجه سلسیوس و مه والت با بیشینه 
دمای هوای 39 درجه به ترتیب سردترین و گرم ترین 
ساعت   24 طی  رضوی  خراسان  استان  شهرهای 

گذشته بوده اند.
طی  باد  وزش  سرعت  بیشترین  افزود:  پور  قاینی 
این مدت در شهرستانهای تایباد و بجستان با سرعت 

58 کیلومتر در ساعت گزارش شده است.

انسانی  منابع  کل  مدیر 
مشهد  گفت:  مشهد  شهرداری 
کشور  در  که  موقعیتی  لحاظ  به 
دارد، باید در اجرای منشور حقوق شهروندی پیشگام 
جلسه  در  جراح  زری  امروز،  صبح  گزارش  باشد.به 
مشهد  شهرداری  شهروندی  حقوق  از  صیانت  ستاد 
به  مشهد  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  شهدا  سالن  در  که 
اجرای  و  تدوین  حوزه  در  باید  دیگر  شهرهای  نسبت 
راستا  این  در  اما  باشد.  پیشگام  شهروندی  حقوق 
ضروری است ابتدا مردم شهر را نسبت به این حقوق 
آگاه کرد و آموزش های الزم را ارائه داد تا هر کدام از 
در  اجرا  برای  خوبی  مبلغان  بتوانند  خود  شهروندان 

سطح شهر باشند.
زنان  حوزه  دیدگاه  از  سند  این  گرچه  افزود:  وی 

نیازمند کار بیشتری است. همانطور که در ماده 101 
برنامه ششم توسعه بیان شده هر قانونی باید براساس 
بها  سند  این  در  اما  شود  تدوین  جنسیتی  عدالت 
دادن به مدیریت شهری در حوزه مردان چیزی است 
به چشم می خورد.جراح خاطر نشان کرد:  بیشتر  که 
دیدگاه های  به  شهروندی  حقوق  منشور  در  می طلبد 
زنانه بیشتر پرداخته و به امنیت زنان در شهر پرداخته 
زنان  وضعیت  بهزیستی  حوزه  در  همچنین  شود. 

سرپرست خانوار نیز لحاظ شود.
رئیس  پویا  حسینی  محسن  سید  چنین  هم 
در  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  حقوقی  کمیسیون 
به  شهروندی  حقوق  منشور  سند  گفت:  باره  این 
عنوان الگویی برای سایر شهرهای کشور و حتی برای 

شهرهای جهان قابل استفاده شود.

همزمان با جشنواره ملی گردشگری سرخ و سفید در تربت حیدریه:

 نخستين قطار گردشگری مشهد تربت حيدريه راه اندازی می شود
رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد:

هوای خراسان رضوی گرم می شود
مدیر کل منابع انسانی شهرداری مشهد:

مشهد بايد پيشگام اجرای منشور حقوق شهروندی در کشور باشد

شهر  شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
مشهد از موافقت وزارت کشور با مصوبه افزایش تعداد 
مناطق شهرداری خبرداد و گفت: گرچه فرایند تائید 
در استانداری و وزارت کشور طوالنی شد اما براساس 
گام  اولین   98 سال  در  شده،  انجام  پیش بینی های 
 9 منطقه  و  شد  خواهد  برداشته  مصوبه  این  اجرای 

شهرداری، به دو منطقه 9 و 17 تقسیم خواهد شد.
 به گزارش صبح امروز بتول گندمی در گفتگویی 
با اشاره به مصوبه شورای شهر مشهد مبنی بر افزایش 
اظهارکرد:  منطقه،   17 به  شهرداری  مناطق  تعداد 
اجرایی شدن این مصوبه نیازمند اخذ تائیدیه از سوی 
بررسی های  از  پس  نهایت  در  که  بود  کشور  وزارت 
و  شهر  شورای  سوی  از  توجیحی  دالیل  ارائه  و  الزم 
شهرداری به استانداری، نامه به وزارت کشور ارسال 

شده است.
مصوبه  این  با  کشور  وزارت  موافقت  از  گندمی 
براساس  گفت:  و  خبرداد  مشهد  شهر  شورای 
 9 منطقه   98 سال  در  شده،  انجام  پیش بینی های 
شهرداری، به دو منطقه 9 و 17 تقسیم خواهد شد؛ 
ادامٔه  منظور  به  خود  برنامه  شهرداری،  همچنین 
در  مناطق  سایر  تقسیم بندی  و  مصوبه  این  اجرای 
برنامه  سنواتی  بودجه  ارائه  با  همزمان  آتی  سالهای 

خود را به شورا اعالم می نماید
فناوری  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
افزود:  همچنین  مشهد  شهر  شورای  اطالعات 
معاونت برنامه ریزی و سازمان فاوای شهرداری نیز در 

حال انجام اقدامات زیرساختی الزم هستند.
شورا  مصوبه  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  گندمی 
شهرداری  به  مالی  بار  و  هزینه  نباید  مناطق  تقسیم 
راستا  همین  در  کند؛  تحمیل  شهری  مدیریت  و 

تجهیزات  امکانات،  ساختمان ها،  از  باید  شهرداری 
خود، متناسب با وضع موجود، بهره ببرد و در حوزه 
نیروی انسانی نیز از ظرفیت های شهرداری استفاده 

خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به موافقت وزارت کشور خبرداد:

 افزایش مناطق شهرداری مشهد به 17

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالی 
درون شهری شهرداری مشهد گفت: تانکرهای تخلیه 
رصد   AVL خودکار  یاب  موقعیت  با  فاضالب  وحمل 

می شوند.
این  در  مختاری  حسین  امروز،  صبح  گزارش  به 
افزود: هر چند که در سال های اخیر برخی  خصوص 
از مناطق شهر به سیستم فاضالب اگو متصل شده اما 
زیادی  قسمت های  در  فاضالب  جمع آوری  همچنان 
حمل  تانکرهای  وسیله  به  و  سنتی  شیوه  به  شهر  از 
فاضالب انجام می شود که تخلیه فاضالب در محل های 

غیرمجاز سالمت شهر را به مخاطره می اندازد.
سالمت  اهمیت  به  توجه  با  که  این  بیان  با  وی 
تانکرهای  بر  کامل  نظارت  و  ساماندهی  شهروندان 
اظهار  داده ایم،  قرار  کار  دستور  در  را  فاضالب  حمل 
بر  یاب  موقعیت  نصب  به  اقدام  اساس  برهمین  کرد: 
روی تانکرهای حامل فاضالب )سپتاژ( شده که گامی 
تانکرهای  یابی  موقعیت  و  شناسایی  راستای  در  مؤثر 

حمل فاضالب است.
دستگاه   200 تعداد  تاکنون  داد:  ادامه  مختاری 
 93 روی  بر  و  شناسایی  فاضالب  حمل  و  تخلیه  تانکر 

تانکرموقعیت یاب نصب شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالی 
درون شهری شهرداری مشهد گفت: امیدواریم در سال 
جدید با تأمین اعتبار الزم، تانکرهای باقی مانده تخلیه 
و حمل فاضالب حمل سپتاژ که شناسایی شده اند نیز 

مجهز به موقعیت یاب AVL شوند.
مختاری همچنین به پارک وسایل نقلیه حامل سپتاژ 
در فضاهای مسکونی و ایجاد مشکالت بهداشتی برای 

شهروندان اشاره کرد و افزود: در راستای جلوگیری از 
 12 مساحت  با  میامی  بولوار  در  توقفگاهی  مهم،  این 
تا خودروهای مذکور در  اندازی شد  هزار مترمربع راه 

انتهای کار روزانه خود در این مکان توقف نمایند.
و  ماه گذشته 11 هزار  ده  این که طی  بیان  با  وی 
ناوگان  توقفگاه  در  سپتاژ  حمل  خودروی  توقف   148
باری میامی صورت گرفته است، گفت: این خودروها 
پس از اتمام کار در محل توقفگاه پارک و صبح روز بعد 

مجددًا خودروی خود را از توقفگاه خارج می نمایند.
سازمان  این  بازرسی  نیروهای  یادآورشد:  مختاری 
حاشیه ای  پارک  صورت  در  راهور  پلیس  همراه  به 
اقدام  وسایل  این  قانون  اعمال  به  نسبت  ناوگان  این 

خواهند کرد.

خبر
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالی درون شهری شهرداری مشهد:

تانكرهای تخليه و حمل فاضالب با سامانه موقعيت ياب رصد می شوند
با پیشنهاد استاندار خراسان رضوی، شهرداری 
کاهش  فرماندهی  آزمایشی  صورت  به  مشهد 

تصادفات این شهر را بر عهده می گیرد.
به گزارش صبح امروز به نقل از اداره کل روابط 
علی رضا  رضوی،  خراسان  استانداری  عمومی 
هماهنگی  شورای  مشترک  جلسه  در  حسینی  رزم 
با  استان  نقل  و  حمل  ایمنی  کمیسیون  و  ترافیک 
بیان این که »باید با مقدورات موجود رتبه تصادفات 
استان خراسان  اظهار کرد:  تنظیم کنیم«،  را  خود 
رضوی از میزان تردد باالیی نسبت به دیگر استان ها 
این  در  هم  تصادفات  طبیعتًا  پس  است  برخوردار 
استان قابل توجه خواهند بود، این در حالی است 
که نمی توانیم بپذیریم حتی یک زائر تصادف کرده و 
مجروح شود پس تا جایی که می توانیم تصادفات را 

باید کاهش بدهیم و این امکان پذیر است.
درصد   70 حدود  که  جایی  از  داد:  ادامه  وی 
تصادفات در حوزه شهری است، به صورت آزمایشی 
فرماندهی کاهش تصادفات و تلفات شهر مشهد به 

شهرداری مشهد سپرده شود و بقیه دستگاه ها هم 
با شهرداری همکاری کنند.

ما  کرد:  خاطرنشان  رضوی  خراسان  استاندار 
و  رفت  فرهنگ  استان ها  دیگر  که  کنیم  کاری  باید 

آمد شهری را از مشهد مقدس یاد بگیرند. 
خراسان  انتظامی  فرمانده  تقوی،  محمدکاظم 
بیان  جلسه  این  از  دیگری  بخش  در  رضوی 
برای  فراوانی  تالش های  گذشته  سال  در  کرد: 
حالی  در  این  و  گرفت  صورت  تصادفات  کاهش 
روبرو هم  منابع  محدودیت  مشکل  با  که   بود 

 بودیم.
تصویری  نظارت های  پیشرفت  به  اشاره  با  وی 
حرکت های  و  فرهنگ سازی  به  نیاز  هم  باز  افزود: 
برنامه های پیش بینی  از  امسال  تا  جهادگونه داریم 

شده فراتر برویم.
این  بیان  با  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
که »در حوزه درون شهری تالش های بسیار خوبی 
برای تردد بهتر و کاهش تصادفات خودروها صورت 

اعمال  مثل  موضوعاتی  در  گفت:  است«،  گرفته 
قانون کارهای بسیار خوبی صورت گرفت اما نیاز به 
همکاری سازمان های دیگر نیز در مواردی ازجمله 

کنترل و نظارت احساس می شود. 
تکمیلی  اقدامات  با  امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
رضایت  و  باشیم  داشته  را  خوبی  دستاوردهای 
که  چند  هر  بیاوریم.  بدست  را  مجاورین  و  زائرین 
را  بیشتری  زائر  حجم  امسال  می کنیم  بینی  پیش 

نسبت به سال قبل شاهد باشیم.
محمدباقر  جلسه  این  از  دیگری  بخش  در 
سلیمی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان 
و  ترافیک  خصوص  در  گزارشی  ارائه  ضمن  رضوی 
در  راهور  پلیس  عملکرد  و  شهری  درون  تصادفات 
سطح معابر شهری اظهار کرد: در حوزه معابر درون 
روبرو هستیم که سهم  با چهار چالش مهم  شهری 
عابرین پیاده قابل توجه است. بر این اساس حدود 
 30 و  پیاده  عابرین  را  ما  جانباختگان  درصد   60

درصد را موتور سیکلت سواران تشکیل می دهند.

و  سنگین  نقلیه  وسایل  را  سوم  تهدید  وی 
عدم  دلیل  به  مشهد  گفت:  و  دانست  کامیون ها 
زیرساخت ها و کنارگذرهای الزم و تداخل و ترکیب 
ترافیک سنگین و سبک زمینه بروز تصادف را دارد.

خراسان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
افزود:  و  برشمرد  چهارم  تهدید  را  سرعت  رضوی 
از  استفاده  نحوه  با  رابطه  در  خوبی  تالش های 
پلیس  برای  مانیتورینگ  اندازی  راه  و  سرورها 
سریع تر  چه  هر  امیدواریم  که  گرفته  صورت 
بهتری استفاده  بروز  زیرساخت  این  از   بتوانیم 

 بکنیم.
این که »سال گذشته 68 نقطه  بیان  با  سلیمی 
شدند«،  شناسایی  شهری  درون  معابر  خیز  حادثه 
انواع  هزار   115 حدود   97 سال  طول  در  گفت: 

گواهینامه صادر شده است.
وی ادامه داد: استان قریب 8 درصد از راه های 
راه های  از  تراکم  این  که  دارد  اختیار  در  را  کشور 

فشرده حساسیت زیادی را ایجاد کرده است.

بین الملل  مشاور  عنوان  به  کشیری  حسین 
ایسنا،  گزارش  به  شد.  منصوب  مشهد  شهرداری 
محمدرضا کالئی، شهردار مشهد، با صدور حکمی، 
بین الملل  مشاور  عنوان  به  را  کشیری  حسین 
کالئی  حکم  در  کرد.  منصوب  مشهد  شهرداری 
خطاب به کشیری آمده است: »با عنایت به دانش، 

این  به موجب  و  و شایستگی های جنابعالی  تجارب 
مشهد  شهرداری  بین الملل  مشاور  عنوان  به  ابالغ 
برخورداری  ضمن  است  امید  می شوید.  منصوب 
با  و  از خرد جمعی و جلب مشارکت همه ذی نفعان 
برنامه ریزی مناسب و نظارت دقیق بر امورمحوله در 
همه  توسعه  جهت  در  پیش  از  بیش  مربوطه،  حوزه 

جانبه با شهرداری مشهد مقدس و دستیابی به شهر 
خداوند  از  بردارید.  گام  شهروندمدار  و  هوشمند 
این  انجام  در  را  شما  موفقیت  و  سربلندی  متعال 

مسئولیت مهم آرزومندم«.
روابط  دکتری  مدرک  دارای  که  کشیری  حسین 
روابط  سرپرستی  این  از  پیش  است،  بین الملل 

معاون  مشهد،  شهرداری  بین الملل  و  عمومی 
بین الملل و مدیریت روابط خارجی و امور بین الملل 
اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد 
هیأت  عضو  همچنین  وی  است.  داشته  برعهده  را 
مدیره و نایب رئیس مجمع جوانان سازمان کنفرانس 

اسالمی است.

با پیشنهاد استاندارخراسان رضوی و به صورت آزمایشی:

شهرداری مشهد فرمانده کاهش تصادفات شهر می شود

مشاور بین الملل شهرداری مشهد منصوب شد

خبر

خبر

خبر

خبر

شهردار منطقه 11 انجام داد:
دیدار با کسبه شریف

به  رسیدگی  هدف  با  یازده  منطقه  شهردار 
با  سبحان  مسجد  در  شریف  محله  کسبه  مشکالت 
امروز  صبح  گزارش  دیدارکرد.به  محله  این  کسبه 
نشست  دراین   ،11 منطقه  عمومی  روابط  از  نقل  به 
این  شنبه  عصریک  و  ظهر  نماز  از  بعد  که  صمیمی 
هفته در مسجد سبحان برگزار شد، اصناف و کسبه 
محله، مشکالت و نیازهای خود را با سعید ریخته گر 
تبادل  و  وبه گفتگو  شهردار منطقه در میان گذاشته 
مسئوالن  دیدار  این  پرداختند.در  مورد  این  در  نظر 
ادارات شهرداری منطقه یازده نیز، شهردار منطقه را 

در پاسخگویی به شهروندان همراهی کردند.

بهبود وضعیت پیاده روی انتهای بلوار 

سید رضی
عابران،  تردد  مسیرهای  ساماندهی  راستای  در 

پیاده روی انتهای بلوار سید رضی رفع مشکل شد.
اداره  رئیس  آریافر  امروزمهران  صبح  گزارش  به   
در  گفت:  خبر  این  اعالم  با  منطقه  عمران  و  فنی 
درخواست های  پیرو  و  تردد  مشکالت  رفع  راستای 
وضعیت  بودن  نامناسب  بر  مبنی  شهروندان  مکرر 
سید  فاصل  )حد  رضی  سید  بلوار  انتهای  رو  پیاده 
عمران  و  فنی  اداره  علی(،  امام  بزرگراه  تا   58 رضی 
منطقه اقدام به زیرسازی پیاده روی خاکی و روکش 

آسفالت با مساحت تقریبی هزار متر مربع نمود.
وی با اعالم این که عملیات بهسازی پیاده رو بلوار 
سال های  در  آباد،  وکیل  بلوار  ابتدای  از  رضی  سید 
گذشته آغاز شده است افزود: با توجه به زمان مورد 
سید  بلوار  انتهای  تا  پروژه  پیشرفت  منظور  به  نیاز، 
تردد  مشکالت  سریعتر  چه  هر  رفع   جهت  در  رضی 
روکش  رو،  پیاده  بودن  خاکی  لحاظ  به  شهروندان 

آسفالت پیاده رو در دستور کار این اداره قرار گرفت.

اخبار

سرویس درشهر

سرویس درشهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد اعالم کرد:

پاسخگویی غیرحضوری گامی در مسیر شهر هوشمند

در  مشهد  شهرداری  انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
در  شهروندان  به  غیرحضوری  پاسخگویی  طرح  بررسی  و  نقد  جلسه 
تحلیل  و  تجزیه  به  منطقه  شهردار  اتفاق  به  و  شد  حاضر   12 منطقه 

فرآیندها پرداخت.
به گزارش صبح امروز شهریار آل شیخ در ابتدای این جلسه تاکید 
کرد: همواره تغییر با مقاومت روبه رو می شود اما توسعه مسیر خود را 
و  مزایا  دارای  ابتدا  در  طرحی  هر  کرد:  خاطرنشان  می کند.وی  طی 
قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  علمی  پایش  یک  در  باید  که  است  معایبی 
بینی  پیش  احتمالی  آسیب های  کاهش  برای  الزم  بسترهای  و  گیرد 

گردد.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی گفت: هوشمندسازی 
است،  کالنشهرها  از  بسیاری  آرزوی  نوین  فناوری های  از  استفاده  و 
این  فاقد  شهرها  از  بسیاری  که  دارد  نیاز  الزاماتی  و  اقتضاعات  اما 

زیرساخت های الزم و الزامات است.
این  انجام  برای  اراده الزم  افزود: خوشبختانه مدیریت شهری  وی 
مهم را دارد و از حیث زیرساخت ها نیز شهر مشهد در این زمینه پیشرو 

است.آل شیخ در بخش دیگری، بر نتیجه محور بودن این طرح تأکید 
کرد و اظهار داشت: هدف نهایی در اجرای این طرح افزایش سرعت، 
و محتوایی  به لحاظ شکلی  به شهروندان  پاسخگویی  و کیفیت  دقت 
است. این در حالی است که اگر این دستاوردها برای شهروندان قابل 
لمس و ارزیابی باشد نشانٔه موفقیت این طرح است، در غیر این صورت 
باید فرآیندها مجددًا بازنگری و اصالح شود.معاون برنامه ریزی و توسعه 
سخن  افزاری  نرم  تهیه  به  اشاره  با  مشهد  شهرداری  انسانی  سرمایه 
به صورت  نیازهای یک شهروند  تهیه شده  افزار  نرم  مدد  به  که  گفت 

یک بستٔه کامل فراهم آمده است. در این نرم افزار نحوه عضویت در 
باشگاه شهروندی، کیف پول الکترونیکی، خدمات تاکسی و حمل و 

نقل عمومی، نقشه شهر و ... پیش بینی گردیده است.
در  جدی  گامی  طرح  این  اجرای  با  کرد:  امیدواری  ابراز  شیخ  آل 
و  شود  برداشته  هوشمند  شهر  و  الکترونیک  شهروند  تحقق  راستای 
شهرداری منطقه 12 با اعالم آمادگی برای اجرای آزمایشی این پروژه 
پایدار و افزایش رضایت مندی  ارادٔه جدی برای توسعه  نشان داد که 

مردم دارد.
این  اجرای  راستای  در  است  ممکن  شک  بی  گفت:  پایان  در  وی 
طرح برخی اختالالت جزئی به وجود آید که البته هدف ما از اجرای 

آزمایشی شناسایی این قبیل آسیب هاست.
طرح  اجرای  با  امیدواریم  داشت:  اظهار  نیز   12 منطقه  شهردار 
رضایتمندی  افزایش  موجبات  شهروندان  به  غیرحضوری  پاسخگویی 

مردمی فراهم آید و الگویی موفق شود.
علی زینت بخش تصریح کرد: در این طرح کاهش سفرهای درون 
به  منجر  رویه  وحدت  ایجاد  و  پاسخگویی  در  دقت  و  سرعت  شهری، 

افزایش ضریب سالمت اداری خواهد شد.
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میدان

دالل های فوتبال ایران این روزها به دنبال درآمدزایی 
بیشتر هستند.

دالل، ایجنت، کارگزار و یا هر اسم دیگری، این روزها 
نقش تعیین کننده ای که در نقل و انتقاالت فوتبال ایران 
در  نیست.  بد  خود  خودی  به  البته  اتفاق  این  که  دارند 
تمام نقاط دنیا این مدیربرنامه ها هستند که با احتساب 
منافع بازیکن با باشگاه وارد مذاکره می شوند و در نهایت 
از  مبلغی  و خود هم  توافق می رسند  به  با طرف مذاکره 
این روند هم در فوتبال  را دریافت می کنند.  این قرارداد 
ایران تا حدودی وجود دارد اما بر سر اصولی بودن و سالم 
بودن روابط حاکم بر این فعالیت تردیدهای جدی وجود 

دارد.
واقعیت این است که داللیسم صرفًا مقوله ای منحصر 
برنامه های  مدیر  قالب  در  که  نیست  افراد  از  شماری  به 
بازیکنان فعال هستند؛ بلکه دامنه آن فراتر از اینها رفته 
اکثر  در  آن  پای  رد  و  برگرفته  در  را  فوتبال  تمام  عمالً  و 
ارکان  به  جریان  این  می شود.  دیده  ایران  فوتبال  نقاط 
کرده  رسوخ  نیز  فدراسیون  مانند  فوتبال  تصمیم ساز 
اکنون،  است.  کرده  خود  درگیر  را  ورزش  این  تمام  و 
از تصمیم سازان،  تنیده متشکل  داللیسم جریانی درهم 
اتالف  موجب  که  است  و...  بازیکنان  مربیان،  مدیران، 
و  ضعف  دچار  درون  از  را  آن  و  شده  رشته  این  در  منابع 
فساد کرده و باعث شده تا مسیر اصالح و تغییر و تحول 
آخرین  از  باشد. یکی  با موانعی جدی مواجه  فوتبال  در 
مواردی که در بحث نقش دالالن و واسطه گران در فوتبال 
صفحه  در  تقوی  محمد  که  بود  پستی  شد،  مطرح  ایران 
اینستاگرام خود درباره حواشی اطراف تیم تراکتورسازی 
معروف  چهره  دو  از  بردن  اسم  با  آن  در  و  کرد  منتشر 
مدیریتی و رسانه ای حاضر در فوتبال ایران، این مقوله را 
وارد فضایی جدید کرد که البته نتیجه خاصی هم در پی 

نداشت و صحبت های تقوی مورد پیگیری قرار نگرفت.

y دالر به جای فوتبال
انتقال فوتبالی،  منطق حکم می کند که در یک نقل و 
اول مسائل فنی و مربوط به فوتبال لحاظ شود و مورد توافق 
طرفین قرار بگیرد و بعد آن ها به سراغ توافقات مالی و سود 
در  روزها  این  اما  بروند  قرارداد  این  از  حاصل  اقتصادی 
فوتبال ایران به برکت وجود دالالن یا مدیرانی که پیشرفت 
فنی بازیکن برایشان کمترین اهمیت را دارد، این مناسبات 
اقتصادی است که تعیین می کند یک بازیکن فصل بعد را 
در کدام تیم یا کدام کشور بازی کند و شاید خود بازیکن 
هم نتواند کوچک ترین تاثیری روی سرنوشت خود بگذارد. 
تیم استقالل که درنهایت  پدیده جوان  اللهیار صیادمنش 
به شکلی ابهام آمیز و پس از اظهارات ضد و نقیض مدیران 
قطعی  از  پس  شد،  ترکیه  فنرباغچه  راهی  باشگاه  این 
دوست  »خودم  بود:  گفته  مصاحبه ای  در  انتقالش  شدن 
لژیونر  که  گرفتند  تصمیم  اما  بمانم،  استقالل  در  داشتم 
بمانم  داشتم  دوست  هستم.  باشگاه  تابع  هم  من  و  شوم 
این  قسمت  اما  کنم،  بازی  استقالل  محبوبم  تیم  برای  و 
بود که به تیم فنرباغچه بروم.«این روزها مدیربرنامه های 
بازیکنان ترجیح می دهند تا با توجه به قیمت باالی یورو 
و دالر بازیکنان زیر نظر خود را برای ادامه فوتبالشان به 
لیگ های اروپایی بفرستند. آن هم نه لیگ های درجه یک 
این قاره که بازیکنان ایرانی شانس زیادی برای حضور در 
مثل  اروپا  سه  و  دو  درجه  لیگ های  به  آن ها  ندارند.  آن 
ترکیه و بلژیک و لهستان هم راضی هستند تا مثالً با یک 
کند.  امضا  در حد چند صد هزار دالر  قراردادی  بازیکن 
قراردادی که با توجه نرخ ارز در ایران قطعًا سود هنگفتی 
برای دالالن خواهد داشت و این سود با نقل و انتقال در 
فوتبال ایران به این آسانی عاید کسی نخواهد شد چون 
بحث  در  فراگیر  بحرانی  با  ایرانی  باشگاه های  روزها  این 
بودجه مواجهند به این راحتی ها حاضر نیستند برای یک 

بازیکن در حد چند میلیارد تومان هزینه کنند.

پدیده  فوتبال  تیم  هافبک 
که  است  مدعی  خودرو  شهر 
مدعیان  با  نابرابری  رقابت  آن ها 

قهرمانی در لیگ برتر دارند.
تیم  در  حضورش  ادامه  مورد  در  صادقی  اکبر 
داشتم  دوست  من  گفت:  خودرو  شهر  پدیده 
اتفاق  این  هم  نهایت  در  و  بمانم  تیم  این  در 
را  مذاکرات  باشگاه،  پیشنهاد  از  بعد  داد.  رخ 
رسیدیم.  توافق  به  هم  نهایت  در  و  دادیم  انجام 
پشت  پدیده  تیم  در  را  خوبی  فصل  که  امیدوارم 
داشته  را  عملکرد  بهترین  هم  تیم  و  بگذارم   سر 

باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که هدف پدیده در 
در  ما  کرد:  نشان  خاطر  چیست،  رو  پیش  فصل 

و  نتیجه گرفتیم  انتظار  از حد  فراتر  فصل گذشته 
لیاقت این را داشتیم که یک جام به دست بیاوریم. 
البته رقابت تیم ما با دیگر مدعیان قهرمانی نابرابر 
 ... و  امکانات  مالی،  لحاظ  از  نمی توانیم  و  است 
با آن ها رقابت کنیم. با این حال در فصل گذشته 
امسال  و  هستیم  شایسته ای  تیم  که  دادیم  نشان 
نتیجه  گذشته  فصل  از  بهتر  می خواهیم  هم 

بگیریم.
اظهار  پایان  در  پدیده  فوتبال  تیم  هافبک 
باید  و  هستیم  درگیر  جام  سه  در  امسال  داشت: 
تیمی قوی تر نسبت به سال گذشته داشته باشیم. 
قطعًا با حضور یحیی گل محمدی می توانیم در هر 
نتایج خوبی بگیریم و هواداران پدیده را  سه جام 

خوشحال کنیم.

چین  ژن  شن  فوتسال  تیم 
پوش  ملی  بهادری  قدرت  از  که 
بهره  خود  ترکیب  در  خراسانی 
شود.ایرانی ها  چین  لیگ  قهرمان  شد  موفق  می برد 
خبرنگار  گزارش  کردندبه  فتح  را  چین  فوتسال  لیگ 
خبرنگاران  باشگاه  ورزشی  گروه  فوتسال  و  فوتبال 
لیگ  مسابقات  در  چین  ژن  شن  فوتسال  تیم  جوان، 
مقام قهرمانی دست  به  که  این کشور موفق شد  برتر 
فوتسال  ملی  تیم  بازیکنان  تیم  این  در  کند.  پیدا 
کشورمان نیز حضور دارند که هر کدام موفق شدند به 
عناوین مهمی دست پیدا کنند.علی اصغر حسن زاده 
و قدرت بهادری و احمد اسماعیل پور سه بازیکن ملی 
پوش تیم ملی فوتسال کشورمان هستند که امسال در 
لیگ چین بازی می کنند. حسن زاده و قدرت بهادری 

ژن  شن  تیم  در  که  کشورمان  پوش  ملی  بازیکن   2
تیم  این  با  و موفق شدند  بازی می کنند  امسال  چین 
پایان مسابقات  پیدا کنند.در  به مقام قهرمانی دست 
لیگ چین علی اصغرحسن زاده و احمد اسماعیل پور 
هر کدام موفق شدند که به عناوین مهمی دست پیدا 
کنند. علی اصغر حسن زاده بازیکن تیم ملی فوتسال 
چین  ژن  شن  تیم  بازیکن  چنین  هم  و  کشورمان 
توانست عنوان ارزشمندترین بازیکن فوتسال در لیگ 
احمد  چنین  برساند.هم  ثبت  به  خود  نام  به  را  چین 
اسماعیل پور دیگر بازیکن تیم ملی فوتسال کشورمان 
که او هم امسال به مانند قدرت بهادری و علی اصغر 
حسن زاده در لیگ چین و در تیم دائو این کشور بازی 
لیگ  خارجی  گلزن  بهترین  عنوان  توانست  می کرد 

چین را به دست آورد.

ملی پوش خراسانی والیبال 
در  من  هدف  گفت:  ایران 
المپیک  در  که  است  این  والیبال 
المپیک  تا  را  خود  پیشرفت  روند  و  کنم  بازی   2020

2024 ادامه دهم.
پوریا یلی، بازیکن جوان تیم ملی والیبال ایران در 
پایان هفته دوم لیگ ملت های 2019 اظهار داشت: 
و تجربه خوبی  بودم  آمده  ژاپن  به  بار  اولین  برای  من 
میزبانی  برای  محیط  و  سالن  این  شد.  من  برای 
المپیک ساخته شده است. خوشحالم که در این هفته 

برای تیم ایران بازی کردم و عملکرد خوبی داشتم.
وی ادامه داد: هدف من در والیبال این است که 
در المپیک 2020 بازی کنم و روند پیشرفت خود را تا 

المپیک 2024 ادامه دهم.

حاضر  حال  در  ما  هدف  گفت:  پایان  در  یلی 
ولی  است  والیبال  ملت های  لیگ  در  گیری  نتیجه 
بازی  تیم جوانان  برای  بداند  تیم صالح  اگر سرمربی 
خواهم کرد و تمام تالش خود را برای این تیم به کار 

خواهم گرفت.
گفتنی است؛ این والیبالیست در دیدار مقابل ژاپن 
نمایش موفقی از خود برجای گذاشت و توانست پاسخ 

اعتماد کوالکوویچ را به خوبی بدهد.

هدفم حضور در المپيک 2020 استقدرت فوتسال ايران در صدر ليگ چينمی توانيم در هر سه جام نتايج خوبی بگيريم

لیگ  دوم  هفته  درحالی  ایران  والیبال  ملی  تیم 
ملت ها را با قرار گرفتن در رده دوم جدول رده بندی به 
پایان رساند که یک نگرانی بزرگ برای دیدارهای آینده 

این تیم بوجود آمده است.
مرحله مقدماتی رقابت های لیگ ملت های والیبال 
تا نهم تیرماه ادامه  از روز جمعه 10 خرداد ماه آغاز و 
برزیل،  استرالیا،  آرژانتین،  تیم های  داشت.  خواهد 
بلغارستان، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، ایران، ایتالیا، 
گذشته  دوره  )قهرمان  روسیه  پرتغال،  لهستان،  ژاپن، 
مسابقات(، صربستان و آمریکا 16 تیم حاضر در مرحله 
مقدماتی مسابقات هستند که پس از پنج هفته رقابت، 
مرحله  شد.  خواهند  نهایی  مرحله  راهی  برتر  تیم   6
نهایی مسابقات به میزبانی آمریکا از 19 تا 23 تیرماه 

برگزار و تکلیف قهرمان مشخص خواهد شد.
y  تک شکست مقابل پرافتخارترین تیم رقابت ها رقم 

خورد
و کسب جایگاه  پیروزی  با 3  را  ایران هفته نخست 
با  نیز  را  رقابت ها  دوم  هفته  و  پشت سر گذاشت  اولی 
یک شکست، دو پیروزی و کسب جایگاه دومی به پایان 
ایران  حریفان  ژاپن  و  آرژانتین  برزیل،  تیم های  رساند. 
در هفته دوم بودند. دو تیم برزیل و آرژانتین نیز همانند 
مسابقات  این  در  خود  اصلی  ترکیب  با  تقریبًا  ایران 
ایران طعم تک شکست  پوشان  ملی  و  حاضر شده اند 
برزیل،  تیم  مقابل  امروز،  تا  را  مسابقات  این  در  خود 
با  که  تیمی  چشیده اند.  رقابت ها  تیم  پرافتخارترین 
میانگین سنی 29 سال و در اختیار داشتن دو بازیکن 

40 ساله پیرترین تیم لیگ است.
y نگرانی ها شکل گرفت 

بازی هفته  ایگور کوالکوویچ در نخستین  شاگردان 
دوم رقابت نزدیکی با تیم برزیل داشتند و در نهایت با 
تنها  برزیلی ها  تا  تیم شدند  این  مغلوب   2 بر   3 نتیجه 
تیم بدون شکست باقی بمانند و ایران با یک شکست 
تیم  این  تعقیب  در  بندی  رده  جدول  دوم  جایگاه  در 
باشد. ملی پوشان در بازی دوم خود با نتیجه 3 بر یک 
آرژانتین را از پیش رو برداشتند و در بازی آخر خود نیز 
مقابل  را  میزبان  ژاپن  سخت  چندان  نه  بازی  یک  در 
چشم هوادارانش شکست دادند. نتایج در این دو هفته 
زیادی  بسیار  امید  و  است  قبول  قابل  ایران  تیم  برای 
برای قرارگیری تیم ملی در جمع شش تیم پایانی وجود 
دارد اما پس از بازی با آرژانتین نگرانی هایی برای آینده 
ملی پوشان و مسابقات مهم تر و حساس تر شکل گرفت.

* مصدومیت ستاره ها پس از بازی برابر آرژانتین
پزشک  افروزی،  سیامک  ژاپن  برابر  بازی  از  پیش 
در  کرد:  بیان  و  اعالم  کننده ای  نگران  خبر  ملی  تیم 

معنوی نژاد  پای  داشتیم.  مصدوم   4-3 آرژانتین  بازی 
که  آمد  پیش  پیچ خوردگی  و  رفت  موسوی  پای  روی 
آزمایشات  اما  بودیم  خوردگی  ترک  به  مشکوک  ابتدا 
انجام شد و مشخص گردید که شکستگی نداریم اما او 
دچار کشیدگی تاندون شده و بازی با ژاپن را از دست 
ارومیه  دیدارهای  به  تا  می کنیم  تالش  اما  می دهد 
یک  در  موسوی  پای  مچ  قدیمی  مصدومیت  برسد. 
دارد.  قرار  درمان  تحت  او  و  شد  تشدید  دوباره  حرکت 
تا این لحظه نمی توانیم دربارٔه او قطعی صحبت کنیم 
او مشخص می شود.  گرم کردن، وضعیت  در هنگام  و 
پوریا فیاضی نیز مشکل جزئی داشت که برطرف شده و 
می تواند با تصمیم کادرفنی تیم را همراه کند. غفور نیز 
در جریان ست چهارم دیدار با آرژانتین دچار اسپاسم 
کمر شدند و تحت درمان قرار دارند اما شانس زیادی 

برای حضور در دیدار با ژاپن ندارند.
بازی  به  فیاضی  ژاپن  برابر  بازی  در  نهایت  در  که 
رسید اما موسوی و غفور خیر. حال این مصدومیت ها 
می تواند پس از پایان رقابت های لیگ ملت ها گریبانگیر 
تیم ملی شود و در رقابت های حساس انتخابی المپیک 

که نیاز به بازیکنان اصلی است تیم ملی متضرر شود.
y درخشش پوریا یلی 

پیش از شروع لیگ ملت ها انتظار می رفت با توجه 

تیم  سرمربی  المپیک،  انتخابی  رقابت های  اهمیت  به 
ملی به بازیکنان اصلی خیلی فشار وارد نکند و بیشتر 
بازیکنان جوان تر را به کار گیرد اما این اتفاق کم رخ داد 
ترکیب  از  تقریبًا  ابتدایی خود  بازی  پنج  تیم ملی در  و 
اصلی استفاده کرد تا اینکه پس از مصدومیت موسوی 
فراهم  بیش تر  مجرد  و  یلی  برای  بازی  فرصت  غفور  و 
شد و در بازی مقابل ژاپن بازی بیش تری انجام دادند. 
یلی و مجرد به ویژه یلی نمایش خوبی مقابل ژاپن ارائه 
دادند و امتیازهای حساسی دریافت کردند. پوریا یلی 
در این بازی 13 امتیاز برای ایران کسب کرد که بعد از 
عبادی پور دومین بازیکن امتیاز آور ایران در این دیدار 
بود. در نهایت ایران این بازی را نیز با پیروزی پشت سر 

گذاشت.
y استفاده از حمایت تماشاگران و فرصت به جوانان 

حال در آستانه دیدارهای هفته سوم و چهارم لیگ 
است  هفته  دو  این  میزبان  ایران  که  والیبال  ملت های 
جوان تر  بازیکنان  به  بیش تری  فرصت  می رود  امید 
نتایج  خود  تماشاگران  حمایت  با  ایران  و  شود  داده 
ریکاوری  اصلی  بازیکنان  تا  کنند  کسب  قبولی  قابل 
تا برای حضور در  و به مداوای آسیب های خود برسند 

رقابت های انتخابی المپیک دچار مشکل نشویم.
چین،  آرژانتین،  ایتالیا،  ایران،  فرانسه،  تیم های 

و  آلمان  آمریکا،  صربستان،  لهستان،  روسیه،  برزیل، 
والیبال  ملت های  لیگ  در  وثابت  اصلی  تیم   12 ژاپن 
لیگ  مردان  گروه  در  برای هفت سال  که  بود  خواهند 
ملی  تیم  داشت.  خواهند  حضور  والیبال  ملت های 
ایران در سال 2019 هفتمین حضور خود در  والیبال 
لیگ جهانی والیبال را که با نام لیگ ملت های والیبال 
برگزار می شود، در حالی تجربه می کند که هدایت تیم 
ایران را ایگور کوالکوویچ برای سومین سال متوالی در 
این رقابت ها بر عهده دارد. ملی پوشان ایران در شش 
 ،)2013( با خولیو والسکو  رقابت ها  این  گذشته  دوره 
لوزانو  رائول   ،)2015 و   2014( کواچ  اسلوبودان 
میدان  به   )2017 و   2018( کوالکوویچ  و   )2016(

رفتند.
بهترین عنوان ایران در این مسابقات با حضور کواچ 
مقام  شدند  موفق  پوشان  ملی  که  بود   2014 سال  در 
تیم  نیز  گذشته  سال  کنند.  کسب  را  مسابقات  چهارم 

ملی با هدایت ایگور در جایگاه دهمی قرار گرفت.
 7 طال،  مدال   9 )با  برزیل  والیبال  تیم های 
نقره،   3 طال،  مدال   8 )با  ایتالیا  برنز(،   4 نقره، 
 7 نقره،   5 طال،  مدال   3 )با  روسیه  تیم  و  برنز(   4
جهانی لیگ  تیم های  پرافتخارترین  ترتیب  به   برنز( 

 هستند.

مصدومیت ستاره ها در لیگ ملت ها؛

زنگ خطر برای والیبال ایران به صدا درآمد

نسبتًا  حضوری  انتقاالت  و  نقل  فصل  اینجای  تا  خودرو  شهر  پدیده 
موفق داشته و البته می دانند که آن ها فصل آینده نماینده ایران در لیگ 

قهرمانان آسیا هستند.
لیگ برتر هجدهم با تمام فراز و فرودهایش برای پدیده شهر خودرو به 
پایان رسید و آن ها در نهایت توانستند برای نخستین بار در تاریخ حضور 
خود در لیگ برتر، مجوز حضور در رقابت های فصل آینده لیگ قهرمانان 

آسیا را البته در مرحله پلی آف کسب کنند.
آخرین  برگزاری  حین  در  البته  و  برتر  لیگ  پایان  از  پس  بالفاصله 
دیدارهای لیگ، بحث حضور یحیی گل محمدی در تیم ملی امید مطرح 
شد و موجی از نگرانی در میان هواداران پدیده برانگیخته شد که مبادا 
نهالی که یحیی در این تیم کاشته و انصافًا خوب هم جواب داده با رفتن 
نشین  میانه  تیم  یک  به  مدعی  تیم  یک  قامت  از  پدیده  و  شود  نابود  او 

تبدیل شود.
به  پی  یحیی  افتاد،  راه  به  پدیده  هواداران  میان  در  که  کمپینی  با 
محبوبیت خود در میان هواداران برد و البته فدراسیون نیز عقب نشینی 
کرد و در نهایت یحیی با پدیده تمدید کرد تا فصل آینده نیز در این تیم 

باشد.
باور  این  بر  القول  متفق  کارشناسان  تمامی  میان  این  در  قطعًا  اما 
جاده  از  برتر  لیگ  در  موفقیت  مسیر  از  عظیمی  بخش  که  هستند 
انتقاالت حضور  انتقاالت می گذرد و تیم هایی که در نقل و  فصل نقل و 
برخوردار  لیگ  در  باالتری  موفقیت  ضریب  از  دارند  هوشمندانه ای 

هستند.
و  کرد  پیدا  حضور  انتقاالت  و  نقل  در  بالفاصله  رویکرد  این  با  پدیده 
پایان رقابت های  از  را تمدید کرد. پس  بازیکن کلیدی خود  قرارداد سه 
بر  مبنی  گل محمدی  یحیی  درخواست  دنبال  به  و  هجدهم  برتر  لیگ 
حفظ بازیکنان اصلی فصل گذشته و با نظر و تصمیم فرهاد حمیداوی 

مالک باشگاه، جلسات مختلفی با نفرات مورد نظر برگزار شد.
در این راستا پس از جلسات فشرده و با توجه به پیشنهادات دیگری 

که این بازیکنان داشتند، در نهایت با موافقت حمیداوی مالک باشگاه 
شهر خودرو قرارداد حسین مرادمند، اکبر صادقی و امین قاسمی نژاد 

تمدید شد.
و  با قراردادی 2 ساله  اکبر صادقی  و  این اساس حسین مرادمند  بر 
خراسان  خودرو  شهر  تیم  در  ساله   3 قراردادی  با  نیز  قاسمی نژاد  امین 
ماندنی شدند تا تنها نماینده فوتبال خراسان را در رقابت های لیگ برتر و 

لیگ قهرمانان آسیا همراهی کنند.
آن ها البته در این میان مرتضی منصوری مدافع خود را از دست دادند 
شد  ملحق  ساله  سه  قراردادی  با  اصفهان  سپاهان  فوتبال  تیم  به  وی  و 
به ویژه در زمینه تمدید قراردادها نمره  به پدیده  اینجای کار  تا  باید  اما 

مثبت داد.
همچنین از گوشه و کنار خبر می رسد که قرار است چند بازیکن لیگ 
حضور  برای  زمزمه هایی  که  همچنان  شوند  ملحق  پدیده  به  نیز  برتری 
بازیکنی مانند بهنام برزای در تیم استقالل به گوش می رسد و البته تمام 

اینها شایعات بازار نقل و انتقاالت لیگ برتر نوزدهم است.
همچنین شنیده شده قرار است یحیی گل محمدی شخصًا با حضور 
در برزیل عملکرد چند بازیکن خارجی را از نزدیک زیر نظر داشته باشد 
تا زمینه جذب و حضور آن ها در تیم فوتبال پدیده شهر خودرو مهیا شود.

گزارش
تكاپوی پديده در نقل و انتقاالت در پایان هفته دوم لیگ ملت ها آمار عملکرد ملی پوشان ایران را 

در صدر بهترین ها قرار داد.تیم ملی والیبال ایران از 6 مسابقه در 
رقابت های لیگ ملت های 2019 موفق به کسب 5 پیروزی شده 
است. در پایان هفته دوم با نگاهی به آمار عملکرد ملی پوشان بهتر 

می توان درخصوص شرایط آن ها اظهارنظر کرد.
y حضرت پور؛ بهترین توپ گیر ایران 

در بخش توپ گیری که به گفته کارشناسان، ایران در سال های 
تغییر  امسال شرایط کمی  نداشت  آن  در  گذشته عملکرد خوبی 
کرده است. در توپ گیری محمدرضا حضرت پور با میانگین 2.18 
چهارمین توپگیر مسابقات است و پس از وی هم میالد عبادی پور 

قرار حضور دارد.
y موسوی؛ بهترین سرویس زن ایران 

پیشرفت  سرویس  زدن  در  امسال  موسوی  محمد  سید 
زدن  در  تداوم  موسوی  از  که  بود  سال ها  داشت.  چشم گیری 
سرویس پرشی را ندیده بودیم، اما امسال غیر از تداوم، موفقیت 
در  پوئن  کسب   0.32 با  سید  است.  شده  اضافه  آن  به  هم 

مسابقات  سرویس  زنندگان  برترین  هفتم  رده  در  ست،   هر 
قرار دارد.

y عبادی پور؛ بهترین دریافت کننده ایران 
داشتند  کشورمان  ملی پوشان  در  ایران  حریفان  که  آنالیزی 
موجب شد تا سرویس های کمتری به سمت حضرت پور، لیبروی 
ایران زده شود. به همین دلیل میالد عبادی پور گزینه اول سرویس 
به  لهستان  لیگ  در  که  باالیی  تجربه  با  میالد  اما  شد،  حریفان 
دست آورده به خوبی از پس دریافت های اول برآمد. عبادی پور با 
33.78 درصد تأثیر مثبت بر دریافت اول چهارمین نفر در جدول 

برترین های این بخش است.
y موسوی؛ بهترین مدافع ایران 

ایران  آخر  بازی  در  مصدومیت  دلیل  به  موسوی  محمد  سید 
مقابل ژاپن غایب بود، اما با این وجود و با عملکرد خوبی که داشت 
به  ملت ها  لیگ  مدافعان  تمام  بین  در  را  دومی  جایگاه  توانست 
خود اختصاص دهد. او با میانگین 0.68 کسب پوئن در هر ست 
در جایگاه دوم برترین مدافعان قرار گرفت. ژجیا ژانگ از چین با 

میانگین 0.95 باالتر از موسوی قرار دارد.
y غفور؛ بهترین اسپکر و امتیازآورترین بازیکن ایران 

ندارد.  چشم گیری  عملکرد  چندان  حمالت  در  ایران  امسال 
امیر غفور از جمله بازیکنانی است که تالش زیادی در بخش حمله 
می کند. او با کسب 91 امتیاز در جدول امتیازآورترین ها در جایگاه 
پنجم قرار دارد. همچنین وی با 51.90 درصد موفقیت در حمله، 
رده هفتم بهترین اسپکر مسابقات را به خود اختصاص داده است.

y معروف؛ بهترین پاسور رقابت ها 
همه  از  معروف،  ملت ها  لیگ  در  حاضر  پاسورهای  بین  در 
برترین  صدر  در  رقابت ها  دوم  هفته  پایان  تا  او  است.  معروف تر 
پاسورها قرار دارد. پس از معروف هم سیمونه جیانلی ایتالیایی قرار 

گرفته است.
برنامه مسابقات ایران در هفته سوم به شرح زیر است:

بازی اول: ایران – کانادا، جمعه 24 خرداد ساعت 18: 30
بازی دوم: ایران – لهستان، شنبه 25 خرداد ساعت 18: 30

بازی سوم: ایران – روسیه، یکشنبه 26 خرداد ساعت 18: 30

برتر  لیگ  پلی آف  مرحله  برتری،  لیگ  باشگاه های  تصمیم  با 
فوتسال از فصل آینده با سازوکار جدیدی برگزار خواهد شد.

برتر  لیگ  مسابقات  قرعه کشی  و  مدیران  هم اندیشی  نشست 
فوتسال روز یکشنبه با حضور مسئوالن سازمان لیگ فوتسال در 
باشگاه های لیگ  این جلسه مدیران  و در  برگزار شد  شهر ساری 
صحبت  لیگ  سازمان  مسئوالن  با  مختلف  مسائل  درباره  برتری 
آن  درباره  که  مهمی  بحث های  از  یکی  زمینه  همین  کردند.در 
تصمیم گیری شد، نحوه برگزاری مرحله پلی آف لیگ برتر بود که 
برتر  لیگ  پلی آف  برگزاری مرحله  با  باشگاه ها  اکثریت  نهایت  در 
به  برتر  اما مقرر شد دیدار فینال مسابقات لیگ  موافقت کردند، 
فینال  دیدار  در  که  ترتیب  این  به  شود.  برگزار  سه  از  دو  صورت 

تیم ها ابتدا به صورت رفت و برگشت به مصاف هم خواهند رفت و 
در صورتی که هر یک از تیم ها به یک برد دست یابند، بازی سوم 

در زمین بی طرف برگزار خواهد شد.
y فرش آرا حریفان خود را در لیگ برتر فوتسال شناخت 

برتری  لیگ  تیم های  مدیرعامل های  میزبان  ساری  شهر 
به  یک روزه  جلسه ای  در  برتری  لیگ  بود.مدیران  کشور  فوتسال 
لیگ  قرعه کشی  پرداختند. سپس  و مسائل خود  بیان مشکالت 
حریفان  مسابقات  در  حاضر  تیم های  آن،  طی  و  گرفت  انجام 
بازی  با  را  لیگ  فرش آرا  تیم  اساس،  این  شناختند.بر  را  خود 
اهورا  برابر  با مصاف در  و  آغاز  این شهر  نماینده قرچک در  برابر 
بهبهان، نیم فصل اول را در مشهد تمام می کند.با این قرعه کشی 

طول  در  تقریبًا  فرش آرا  آسان  و  سخت  بازی های  گفت  می توان 
لیگ تقسیم شده و فشار مسابقات در یک مقطع خاص متمرکز 
نشده است.شاید سخت ترین مقطع فرش آرا در نیم فصل نخست 
بازی  از  بعد  باید  تیم  این  که  باشد  پنجم  تا  دوم  هفته های  لیگ 
و  برابر شهروند ساری  بازی سخت  با سن ایچ ساوه در مشهد، 2 
مس سونگون در خانه حریف انجام دهد. بعد از بازی با تیم تازه 
به لیگ برتر آمده پیر شاهین شهر، فرش آرا در 5 هفته پس از آن 
با 5 تیم قدیمی لیگ بازی می کند که همیشه رقابت نزدیکی با 
پایانی هم شاگردان  داشته اند.در 2 هفته  لیگ  در  تیم مشهدی 
با  سخت  مسابقه  یک  و  دارند  مشهد  در  آسان  بازی   2 مرتضایی 

گیتی پسند در اصفهان خواهند داشت.

همه آمارها به نفع ایران؛

ملی پوشان والیبال در صدر

سازوکار جدید فوتسالی ها برای پلی آف لیگ برتر

خبر

خبر

توپ و تور

سالن بازی

دالل هایی که با نرخ ارز سرنوشت فوتبال را تعیین می کنند
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 علی مطهری خطاب به برادر میترا استاد: مراقب 
پرستوسازان باشید

اتفاقات پیش آمده  در پی اظهار نظر علی مطهری در خصوص 
یادداشتی  استاد طی  میترا  برادر  حول خانواده محمدعلی نجفی، 
مطهری  علی  عذرخواهی  خواستار  مجلس  رئیس  نایب  به  خطاب 
مطهری،  سوی  از  خود  خواهر  نامیدن  پرستو  وی  که  آنچه  برای 
مسعود  به  پاسخ  در  خود  تلگرامی  کانال  در  مطهری  شد.  خوانده، 

استاد نوشت:
جناب آقای مسعود استاد

به  تسلیت  عرض  ضمن  خواندم.  را  شما  مطلب  سالم،  اهداء  با 
جناب عالی و خانواده محترم به خاطر قتل فجیع خواهر گرامی تان، 
فعال سیاسی  یک  عنوان  به  مرحومه  آن  درباره  به عرض می رساند 
دورادور مطالبی شنیده بودم و هیچ گاه تصور منفی از قبیل: پرستو 
بودن در خصوص ایشان نداشتم. آنچه من گفتم یک موضوع کلی 
یکی  کردم،  استناد  چیز  دو  به  ایشان.  شخص  درباره  صرفًا  نه  بود 
در  ایام  آن  در  که  اسالمی  جمهوری  در  پرستو ها  از  تاریخچه ای 
مصاحبه  در  که  نجفی  آقای  دوم سخن خود  و  منتشر شد  رسانه ها 
برای  و  می شد  شنود  من  تلفنی  مکالمات  گفتند  خبرنگاران  با 
را  کلی  مطلب  یک  مطلب  دو  این  از  می گردید.  ارسال  مرحومه  آن 
دارد  وجود  پدیده ای  چنین  ما  کشور  در  متأسفانه  که  گرفتم  نتیجه 
از وسیله نامقدس را حتی برای هدف  با اسالم که استفاده  البته  و 
این  من  حرف  مضمون  نیست.  سازگار  می شمارد  ممنوع  مقدس 
یک  عنوان  به  مرحومه  آن  از  می خواسته اند  عده ای  قاعدتا  که  بود 
ابزار برای اهداف سیاسی خود استفاده کنند، نه اینکه وی از ابتدا 
از قبیل:  اینجانب هیچ نگاه منفی  بنابراین  یک پرستو بوده است؛ 
پرستو بودن نسبت به خواهر گرامی مرحومه شما نداشته و ندارم و 
در آن یادداشت صرفا تالش برخی افراد برای استفاده از این پیوند 
مشروع در جهت هدف های سیاسی خود را گوشزد کردم. در پایان 
به جناب عالی توصیه می کنم مراقب باشید ابزار دست پرستوسازان 

واقع نشوید.

 الریجانی خواستار پیگیری موضوع مهمانی سفارت 
انگلیس شد

خواست  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  از  مجلس  رئیس 
موضوع برگزاری مهمانی ها در برخی سفارتخانه ها را پیگیری کند. 
)دوشنبه(  امروز  صبح  علنی  جلسه  در  تذکری  در  سلیمی  علیرضا 
خارجی  سفارت خانه های  از  برخی  ما  کشور  در  متأسفانه  گفت: 
مبارک رمضان مشروب  ماه  در  و  برگزار کردند  مهمانی های مختلط 
سرو کردند. همچنین برخی از هنرمند نما ها در این مراسم شرکت 
شرایط  در  انگلیسی ها  افزود:  وی  دارد.  تعجب  جای  که  می کنند 
می کنند؛  استفاده  خود  اهداف  پیشبرد  برای  ابزاری  هر  از  کنونی 
مختلط  مهمانی  روز  یک  و  کرده  برگزار  افطاری  مراسم  روز  یک  لذا 
می گیرند. ما از وزارت خانه های خارجی و ارشاد می خواهیم جلوی 

این هنجارشکنی ها را بگیرند. علی الریجانی رئیس مجلس در پاسخ 
به این تذکر از کمیسیون امنیت ملی خواست تا موضوع را پیگیری 

کند.

 عذرخواهی شرکت KBS کره جنوبی از ایران به 
خاطر کلیپ توهین آمیز

و  ایران  دیدار  درباره  کلیپی  کننده  منتشر  تلویزیونی  شبکه 
آن  هواداران  و  ملی  تیم  اعضای  فوتبال،  فدراسیون  از  جنوبی  کره 
عذرخواهی کرد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در پی 
 KBS اعتراض مدیریت تیم ملی فوتبال به تهیه کلیپ توسط شرکت
و اعتراضات صورت گرفته در این باره، این شرکت ضمن حذف این 
کلیپ در سایت خود، از فدراسیون فوتبال، کادر فنی و بازیکنان این 

تیم و همچنین هوادران تیم کشورمان عذرخواهی کرد.

 ذوالنوری: آقای روحانی! اگر می توانید یک ماه 
مانند سایر مردم زندگی کنید

مجلس  در  قم  مردم  نماینده  ذوالنور  مجتبی  االسالم  حجت 
شما  جمهور  رئیس  آقای  گفت:  شفاهی  تذکر  در  اسالمی  شورای 
وعده داده بودید که با مردم صادقانه رفتار کنید و بدانید که تعداد 
 16 حدود  پرورش  و  آموزش  وزارت  شاگردان  و  کارمندان  اساتید، 
میلیون نفر و جمعیتی بیشتر از جمعیت برخی از کشور های اروپایی 
است. وی افزود: بر این اساس و به نظر شما آیا مردم این استدالل 
نسیه  احتمال  به  گسترده ای  وزارتخانه  چنین  وزیر  که  می پذیرند  را 
نماینده شدن، نقِد چنین وزارتخانه ای را رها کند و کاندیدا شود؟! 
آیا  جمهور  رئیس  آقای  کرد:  تصریح  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
پرورش مشابه وزرای دیگر  و  آموزش  وزیر  با استعفای  موافقت شما 
است؟ وی گفت: زندگی ابعاد مختلفی دارد که یک مورد آن خورد و 
خوراک آن است و خوب است که رئیس جمهور به مردم اعالم کند 
که یک ماه می خواهد مثل آنان زندگی و خورد و خوراک داشته باشد 

تا ببینیم که می تواند یک ماه دوام بیاورد.

 خیز احمدی نژاد برای کسب کرسی ریاست مجلس
بینی  پیش  غیرقابل  شخصیتی  نژاد  »احمدی  نوشت:  مثلث 
است«، این تحلیل را خیلی از صاحب نظران عرصه سیاسی درباره او 
بیان می کنند. روزگاری که در ریاست جمهوری بود، همه تالش خود 
یا تضعیف  تا مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف  را به کار گرفت 
در  عضویت  همگان  تصور  برخالف  پاستور،  ترک  از  بعد  اما  شود، 
مجمع تشخص مصلحت نظام را پذیرفت و حضوری فعال از خود در 
جلسات نشان داد. در روز هایی که اصولگرایان و اصالح طلبان برای 
انتخاب سرلیست تردید دارند و با وجود نام های متنوع، نتوانستند به 
اجماع برسند؛ احمدی نژاد می خواهد با نامزدی در رقابت سیاسی 
پیش رو بازی هر دو جریان را با چالش جدی مواجه کند. تصور او 
این است که با نامزدی و سرلیست قرار گرفتن از حوزه انتخابیه تهران 

به  را  نتواند اکثریت کرسی های مجلس  انتخابات مجلس، شاید  در 
دست گیرد، اما این امکان را پیدا می کند که مانع ورود چهره های 
او  روز های  این  سکوت  شود.  مجلس  به  طلب  اصالح  و  اصولگرا 
شاید آرامش پیش از طوفان است، طوفانی که دی ماه با آغاز ثبت 
نام نامزد های انتخابات مجلس شروع می شود و در دوم اسفند آرام 

می گیرد.
 

 رفع پاره ای از محدودیت های ارتباطی میرحسین 
موسوی و زهرا رهنورد

ارتباطی  محدودیت های  از  پاره ای  رفع  از  خبری  منابع  برخی 
این  اساس  بر  داده اند.  خبر  رهنورد  زهرا  و  موسوی  میرحسین 
گزارش، زهرا رهنورد از این پس می تواند در صورت تمایل از تلفن 
محصورین  تا  شده  آمادگی  اعالم  همچنین  و  کرده  استفاده  همراه 
محدود  کانال های  برخی  به  ماهواره  دستگاه  نصب  با  بتوانند 
تلویزیونی دسترسی داشته باشند. در همین راستا، خبرنگار جماران 
دوران  نخست وزیر  دختر  موسوی،  نرگس  از  خبر  این  پیگیری  با 
توییتر   / است.  کرده  حاصل  اطمینان  آن  درستی  از  دفاع مقدس 

جماران

 موافقت پلیس با اجرای طرح حیات شبانه در 
تهران

نژاد بهرام، عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران گفت: در حال 
میدان  جمله  از  پایتخت  محور   5 در  تهران  در  شبانه  حیات  حاضر 
و  نازی آباد  صادقیه،  تجریش،  ـ.  قدس  میدان  فاطمی،  ولیعصرـ 
تهرانپارس اجرا می شود. اکنون اجرای این طرح به صورت آزمایشی 
انجام گرفته که نقاط ضعف و قوت آن معلوم شود؛ ساعت اجرای این 
طرح از ساعت 11 شب تا 3 بامداد در نظر گرفته است. پلیس با این 
موضوع موافق است و سردار رحیمی 3 پیشنهاد پیوست انتظامی، 

ترافیکی و امنیتی کامل در این زمینه داده است.

 ذوالنوری: برخی مستقلین به ریاست من بر 
کمیسیون امنیت رای خواهند داد

مجتبی ذوالنور؛ کاندیدای ریاست کمیسیون امنیت ملی درباره 
رقابت در کمیسیون متبوعیش بر سر صندلی ریاست به خبرآنالین 
ریاست  برای  که  است  جزم  عزمم  می گفت:  گفت:کواکبیان 
کمیسیون کاندیدا شوم. اگر قرار باشد من و آقای بروجردی هر دو 
کاندیدا شویم عقل سلیم اقتضا می کند یکی از ما در انتخابات ثبت 
اما  است،  شده  پراکنده  حدیث های  و  حرف  رابطه  این  در  کند  نام 
مستقلین  میان  در  هستنند  کسانی  نگرفتیم.  قطعی  تصمیم  هنوز 
آقای  امنیت رای می دهند.  به ریاست کمیسیون  به ریاست من  که 
اضافه  بنده  به  رایشان  غالبا  مستقلین  برود  کنار  اگر  بروجردی 
به  والیی  فراکسیون  اعضای  رای  نیایم  من  اگر  طبیعتا  می شود 

بروجردی اضافه می شود.

 دردسر یک توافق جنجالی بر سر صندلی ریاست 
کمیسیون امنیت

رقابت بر سر صندلی ریاست کمیسیون امنیت ملی داغ شده است. 
از ائتالف جنجالی فراکسیون امید و مستقلین  کواکبیان با سندی که 
او  به  باید ریاست کمیسیون در سال آخر  تاکید می کند  در دست دارد 
برسد، اما این تردید وجود دارد که آیا بهتر نیست فالحت پیشه که هم 
در این یک سال خوش درخشیده در این جایگاه ماندگار شود. با وجود 
کاندیداتوری  از  پیشه  فالحت  انصراف  از  حکایت  خبر ها  برخی  اینکه 
گفتگو  در  نوبندگانی  جمال  اما  دارد،  کمیسیون  این  ریاست  برای 
باخبرآنالین گفت: منشا این حرف و حدیث ها بحث هایی است که در 
فراکسیون امید میان فالحت پیشه و کواکبیان وجود دارد. تا دیروز که 
من با فالحت چیشه صحبت کردم چیزی درباره انصراف نگفت. جمالی 
من  می گفت:  دیروز  تا  که  ذالنور  می گوید:  نیز  ذالنوری  حضور  درباره 
به  و  بود  نگرفته  تصمیم قطعی  بروجردی هنوز  آقای  اما  حتما می آیم، 
نظر می رسید منتظر این است که ببیند چه کسی در انتخابات شرکت 

می کند.

 کار بابک تختی از مدال های پدرش باارزش تر بود
عباس عبدی نوشت: این روز ها فیلم کوتاهی را دیدم از بابک تختی 
درباره قتل یا خودکشی پدرش مرحوم غالمرضا تختی که در این فیلم 
اعالم می کند بسیاری از افراد یک عذرخواهی به آقای ساعد، مدیر هتل 
آتالنتیک بدهکارند؛ هتلی که تختی در آنجا خودکشی کرد. اگر از بنده 
بپرسند بزرگ ترین افتخار و میراث تختی چیست باید گفت، بزرگ ترین 
میراث او چنین فرزندی است که حقیقت را قربانی منافع و دروغ نکرده 
است. فرهنگ زشت و مبتذل میراث خواری خانوادگی در ایران را کنار 
گذاشت و مثل خیلی های دیگر از پدرش امامزاده دروغین درست نکرد 

تا از این طریق نان بخورد. / اعتماد

  نظر وزیر دولت اصالحات درباره مذاکره با دولت 
ترامپ

یک فعال سیاسی گفت: وقتی آمریکا قلدری می کند و از موضع باال 
فرمان مذاکره می دهد یعنی می خواهد ایران تسلیم شود. علی صوفی 
با بیان اینکه »در دیپلماسی مسیر خوبی را پیش گرفته ایم« اظهار کرد: 
پیش تر روال منطقی را حول محور مشترک منافع ملی در مذاکرات 5+1 
طی کردیم که منجر به برجام و موفقیت های چشمگیری، چون لغو 6 
قطعنامه ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل بود. آن قطعنامه ها تهدید 
جدی و مجوزی برای حمله نظامی به ایران بود که از بین رفت. وی ادامه 
برجام  در  کردیم  اعالم  همچنان  برجام  از  آمریکا  خروج  علی رغم  داد: 
هستیم و خواهان پایبندی سایر کشور های عضو برجام به تعهدات شان 
با ما داشت عالوه بر خروج  هستیم. آمریکا به خاطر دشمنی هایی که 
بار  این  اما  گرفت؛  پیش  بیش تری  شدت  با  را  تحریم هایش  برجام،  از 
نداشته  را  بین المللی  اجماع  پشتوانه  گیری هایش  موضع  و  تهدید ها 
ما  کشورها،  دیگر  تعهدات  اجرای  پیگیری  اساس  بر  گفت:  است. وی 

باب مذاکره را هیچ وقت نبستیم؛ اما منطقًا نمی شد با کشوری که در 
زیر پا گذاشتن تعهدات بین المللی و خروج از برجام خیلی بی پروا است 
دوباره مذاکره کرد. تعبیر رهبری این است که آن ها روی نقاط قوت ما 
و  دفاعی  صنایع  ما  قوت های  نقطه  از  یکی  کنند،  مذاکره  می خواهند 
موشکی است. دیگری هم این است که آمریکا می گوید حوزه نفوذتان را 
در منطقه کم کنید. فراموش نکنیم این موضوعات به شدت ما را آسیب 

پذیر خواهد کرد.
 

 اگر روزی عکس های مراسم سفارت انگلیس پخش 
شود، فاجعه خواهد بود!

به  بنده  امنیت ملی مجلس گفت:  کریمی قدوسی عضو کمیسیون 
سفارت  در  مسئولین  برخی  حضور  از  که  ملت  خانه  از  عضوی  عنوان 
انگلیس به مناسبت تولد ملکه مطلع هستم به ویژه به همکارانم که یک 
بار فریب نظر کارشناسان وزارت خارجه را خوردند و در محفلی که محفل 
مراسمی  چنین  در  می دهم  هشدار  کردند  شرکت  بود  معصیت  و  گناه 
شرکت نکنند. محفلی که گوشت خوک سرو می شود محفل حرام است. 
عکس هایی که بنده از آن مراسم دیدم اگر روزی پخش و چهره این افراد 

در فضای مجازی معرفی شود فاجعه خواهد بود/دانشجو

 افشاگری بعیدی نژاد درباره تالش های مجازی 
منافقین

کاربری  به مسدود شدن یک حساب  اشاره  با  لندن  در  ایران  سفیر 
نوشت:  می کرد  فعالیت  ایران  علیه  همواره  که  توییتر  سوی  از  فعال 
بررسی ها نشان داده است که چنین فردی وجود خارجی ندارد و این 
حمید   است.  می شده  اداره  آلبانی  از  منافقین  سازمان  توسط  حساب 
منتقدین  تالش  از  نوشت:    بعد  خود   تلگرامی   کانال   در   نژاد   بعیدی  
که  علوی  حشمت  بنام  شخصی  ساختگی  هویت  افشای  در  رسانه ای 
مرتب در رسانه های متعدد آمریکایی بویژه فوربز مقاله می نوشت، توئیتر 
آورده است. بررسی ها نشان داده است که  تعلیق در  به  را  این حساب 
چنین فردی وجود خارجی ندارد و این حساب توسط سازمان منافقین 
اداره می شد. سفیر کشورمان تصریح کرد: سازمان منافقین  آلبانی  از 
کرده  تعریف  رسانه ای  جنگ  مسیر  در  را  خود  نظامی  عملیات  امروزه 
که  رسانه ای  امکانات  قوی ترین  با  سازمان  این  نیروی  هزاران  و  است 
توسط آمریکا و اسرائیل در اختیار این سازمان در آلبانی قرار داده شده 
است روزانه به نشر هزاران توئیت و دیگر مطالب در شبکه های اجتماعی 
ناامید  پروژه  چارچوب  همین  در  و  براندازی  آنان  هدف  که  می پردازند 
ساختن جامعه ایران است. این مطالب همه به نام اشخاص ساختگی 
صورت می گیرند که وجود خارجی ندارند. وی ادامه داد: یکی از وظایف 
شبکه های  شخصی  حساب های  به  حمله  ساختگی،  افراد  این  ثابت 
و  تهمت ها  شدیدترین  آوردن  وارد  با  که  است  مسئولین  اجتماعی 
متعلق  صفحات  این  به  که  مردمی  به  که  می کنند  سعی  زشت،  الفاظ 
به  اعتمادی  هیچ  مردم  که  کنند  القا  کنند  مراجعه  نظام  مسئولین  به 

مسئولین و آینده کشور ندارند.

میز خبر
خیز احمدی نژاد برای کسب کرسی ریاست مجلس!/رفع پاره ای از محدودیت های ارتباطی محصورین/دردسر یک توافق جنجالی بر 

سر صندلی ریاست کمیسیون امنیت/نظر وزیر دولت اصالحات درباره مذاکره با دولت ترامپ

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

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

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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مفقودی
سند و برگ سبز خودرو  سواری پراید تیپ صبا GTX  مدل 1380 به شماره پالک 728 ق 34 
ایران 12  شماره موتور 00246900 و شماره شاسی S1412280715478 مربوط به زهرانعمتی 

عبدل آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

کارت هوشمند ماشین کامیون یخچالدار سیستم بنز مدل 1370 به شماره پالک 934 ع 78 
نیا  ابراهیم  مهسا  به  مربوط   16413488 شاسی  شماره  و   10124938 موتور  شماره   42 ایران 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.


