
تقدیر از تیمی که
 آسیایی شد

حضور اعضای تیم فوتبال شهرخودرو خراسان 
در جلسه علنی شورای شهر مشهد

روز  مشهد  شهر  شورای  جلسه  سومین  و  شصت 
و  داشت  جلسات  دیگر  با  مهم  تفاوت  یک  گذشته 
از  جمعی  و  سرمربی  مدیرعامل،  مالک،  حضور  آن 
بازیکنان تیم فوتبال شهر خودرو خراسان مانند مهدی 

رحمتی در صحن علنی شورای شهر مشهد بود...

صبح امروز از زبان  مدیر حج و زیارت خراسان رضوی 
گزارش می دهد: 

 ۹ هزار خراسانی
 حاجی می شوند

نگاه بهارستان نشینان اصولگرا 
به نواصولگرایی قالیباف

نه انشقاق  است 
نه صحیح

اجرای 7 طرح سرمایه گذاری 
خارجی در خراسان رضوی

نماینده مشهد تشریح کرد

طرحی برای پیشگیری
 از فساد مسئوالن

گزارش ویژه 7

گفت و گوی ویژه 4

2

3

3

در این شماره می خوانیم

 شهردار عضو شورا  
را قانع کرد

سرویس در شهر/ شهردار مشهد با حضور 
یک  سؤال  به  شهر  شورای  علنی  صحن  در 
و  عضو شورا در خصوص احکام مدیران کل 
رؤسای ادارات حوزه معاونت های حمل ونقل 

و ترافیک و فنی و عمران پاسخ داد.
سوال  طرح  امروز،  صبح  گزارش  به 
از شهردار مشهد، در خصوص  رمارم  شهناز 
حوزه  ادارات  رؤسای  و  کل  مدیران  احکام 

معاونت های حمل ونقل و ترافیک و فنی 
وی  قانع نشدن  از  پس  که  عمران  و 

اکنون  شهردار،  کتبی  پاسخ  از 
شورای  عضو  این  تذکر  پی  در 

موضوع   این  مشهد،  شهر 
کارهای  دستور  از  یکی 
جلسه  شصت وسومین 
علنی پنجمین دوره شورای 
بود که روز گذشته  اسالمی 
شد.  برگزار  شهر  تاالر  در 

محمدرضا 

کالئی با حضور در صحن علنی شورا به این 
سوال پاسخ داد.  

y سوال عضو شورا از شهردار مشهد
است:  زیر  شرح  به  رمارم  شهناز  سوال 
»پیرو تذکر این جانب مبنی بر عدم مطابقت 
احکام صادره مدیران کل و رؤسای ادارات دو 
حوزه معاونت حمل ونقل و عمرانی با چارت 
شهرداری  سازمان  تشکیالت 
مشهد مصوب سال ۱۳۹۷ 
پاسخ  کشور،  وزارت 
مشهد  شهردار 
است  گردید  واصل 
ارائه  توضیحات  که 
پاسخ  در  شده 
به  منجر  مزبور 

توجیه الزم و ...

در پاسخ به سوال در صحن علنی شورا

تقدیم مجلس به اصولگرایان 
با عملکرد ضعیف فراکسیون امید ریاست کمیسیون امنیت ملی هم به جناح رقیب رسید 

پس از حرف و حدیث های بسیار در پی اتفاقات هفته قبل که منجر به تاخیر در انتخابات هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی شد، در نهایت روز یکشنبه این انتخابات برگزار و ذوالنوری با 11 رای بر کرسی ریاست نشست تا جایگزین فالحت پیشه شود.کاندیداهای ریاست این 

کمیسیون فالحت پیشه، ذوالنور، کواکبیان و بروجردی بودند که کواکبیان به نفع فالحت پیشه و بروجردی به نفع ذوالنوری انصراف داده بودند. ..
در صفحه 2 بخوانید

در صفحه  3  بخوانید

اجاره نشین ها برای  دولت  حل  راه 

اجاره داری موسسات 

در صفحه 5 بخوانید

»قصر شیرین« جوایز برتر یکی از معتبرترین 
جشنواره های فیلم را از آن خود کرد

حامد بهداد فاتح شانگهای  سه شنبه 4  تیر  1398 /0 21  شوال 1440 / سال سوم  
شماره 484 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 

عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

در صفحه 6 بخوانید
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پس از حرف و حدیث های بسیار در پی اتفاقات هفته 
قبل که منجر به تاخیر در انتخابات هیات رئیسه کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی شد، 
در نهایت روز یکشنبه این انتخابات برگزار و ذوالنوری با ۱۱ 
رای بر کرسی ریاست نشست تا جایگزین فالحت پیشه شود.
ذوالنور،  فالحت پیشه،  کمیسیون  این  ریاست  کاندیداهای 
کواکبیان و بروجردی بودند که کواکبیان به نفع فالحت پیشه 
و بروجردی به نفع ذوالنوری انصراف داده بودند. تکیه زدن 
ذوالنوری بر کرسی ریاست مهمترین کمیسیون مجلس می 
تواند حکایت از ائتالف پشت پرده والیی ها با مستقلین داشته 
شیرین  تجربیات  که  اعتدالی ها  و  اصول گرایان  حاال  باشد. 
همکاری و ائتالف گذشته را در کارنامه دارند، با همراهی با 
به ریاست  را  بار متوالی، علی الریجانی  برای چهار  یکدیگر 
اصالح طلبان  از  را  رئیسه  هیات  ترکیب  رساندند،  مجلس 
بازستاندند و در کمیسیون های تخصصی، هیات  رئیسه ای 
باب میل خود را روانه کار کردند و در رهگذر این تجربه، ائتالف  
برای حضور پرقدرت و پرتعداد در مجلس بعد را آغاز کرده اند. 
ائتالف تمام و کمال اعتدالی ها و اصول گراها این ذهنیت را 
هفتم،  مجلس  همانند  یازدهم  مجلس  که  می کند  تداعی 
پوست اندازی کامل مجلس برای تغییر هویت خود به عنوان 

مجلسی تمام اصول گراست. 
y  بعد از رکورد بروجردی

عالءالدین بروجردی از ابتدای سال دوم مجلس هفتم تا 

ابتدای سال سوم مجلس کنونی بر کرسی ریاست کمیسیون 
امنیت ملی نشست.۱۳ سال ریاست بر مهمترین کمیسیون 
سایر  که  کرد  فراهم  او  برای  بزرگی  اعتبار  چنان  پارلمان 
اعضای کمیسیون ترجیح می دادند سر سایر کرسی ها به 
رقابت بپردازند و چشم داشتی به صندلی بروجردی نداشته 
حضور  ادامه  در  امید  فراکسیون  اما  گذشته  سال  باشند. 
موفقیت آمیز در انتخابات هیات رئیسه، با البی گری قوی 
و البته چاشنی شانس به ریاست عالءالدین بروجردی پایان 
داد. نمایندگان اصالح طلب و مستقل رای خود را یک کاسه 
کردند تا تغییر در ترکیب هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شامل کرسی ریاست هم بشود، بر 
همین اساس مصطفی کواکبیان به نفع حشمت الله فالحت 

پیشه کنار رفت. ائتالف امیدی ها و مستقل ها جواب داد.
y هزینه هایی که فراکسیون امید داد

امسال حاال نوبت فالحت پیشه بود که برای کواکبیان 
انتظار  که  آنطور  ریاست کواکبیان  اما مسیر  جبران کند 
از  سرمست  امید  فراکسیون  نبود.  راحت  رفت،  می 
پیدا  باالیی  نفس  به  اعتماد  گذشته،  سال  دستاوردهای 
کرده بود، امسال در کنار کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
کرد  تالش  مجلس  ریاست  کسب  برای  مجلس  خارجی 
گذاشت،  عارف  سبد  در  نیز  را  هایش  مرغ  تخم  همه  و 
غافل از آنکه رقیب نیز آمادگی دارد و فنون بدل را خوب 
تمرین کرده است.علی الریجانی با فراکسیون اصولگرایان 
)والیی( برای حفظ کرسی ریاست معامله کرد. این معامله 
هزینه های سنگینی برای امید داشت.نخست آنکه آنها 
یکی از کرسی های نایب رئیسی مجلس را از دست دادند 
و مصری جای علی مطهری نشست.دوم محمدرضا عارف 

از ریاست کمیسیون آموزش کنار رفت و زاهدی همچون 
دو سال نخست مجلس دهم به عنوان رئیس کمیسیون 
انتخاب شد.سومین هزینه که شاید از دست دادن ریاست 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود.
y چرا کرسی ریاست برای فراکسیون امید اهمیت داشت؟

انتخابات مجلس شورای اسالمی در پیش است و جناح 
های سیاسی فعالیت خود را آغاز کردند. از طرفی دولت 
روحانی مذاکرات فشرده ای را با اروپا و هم پیمانان آسیایی 
دنبال می کند. حفظ برجام به مویی بند است، آمریکا از 
فشار حداکثری بر تهران کوتاه نمی آید و حتی موضوع 
جنگ با ایران در دستورکار دولت ترامپ قرار گرفته است. 
در چنین اوضاع و احوالی ریاست بر کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس بسیار اهمیت دارد.در چنین 
سالی کسی که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شود، تریبون های متعددی خواهد داشت 
که اعالم مواضع کند و حتی در مقاطعی صدای مجلس 
می  موضوع  این  حال  شود.  تلقی  موضوع  یک  درباره 
خواهد پاسخ به ادعاهای آمریکا و طرف شدن با اروپایی ها 

باشد یا مسائل هسته ای و نظامی.
y آنالیز آرا در کمیسیون امنیت ملی

البته فقط فراکسیون امید نبود که بر اهمیت و ارزش 
و سیاست  ملی  امنیت  ریاست کمیسیون  کسب کرسی 
خارجی مجلس آگاهی داشت. پایداری ها نیز به همان 
میزان اهمیت این کرسی را می دانند. مجتبی ذوالنوری از 
همان لحظه قطعی شدن ریاست علی الریجانی بر مجلس 
در سال چهارم، البی گری خود را آغاز کرد و به موازات آن با 
رسانه ها به گفتگو پرداخت. در واقع او مهلت نداد که علی 

الریجانی سرگرم مسائل دیگری شود و عهد و پیمانش با 
فراکسیون والیی را از یاد ببرد. مجتبی ذوالنوری به قدری 
به ریاست خود ایمان داشت که تلویحا به فالحت پیشه و 
کواکبیان از طریق رسانه ها پیام می داد که به خود زحمت 
نامزدی در انتخابات هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی 
آقای  گذشته  »سال  گفت  اظهارنظری  در  او  ندهند.  را 
فالحت پیشه ۹ رای داشت و من نیز ۹ رای داشتم  و آقای 
بروجردی 4 رای را به دست آورد. یک نفر هم رای سفید داد؛ 
چون رای من و آقای فالحت پیشه با یکدیگر برابر بود قرعه 
کشی صورت گرفت و تکلیف 6ریاست را در اجالسیه سوم 
قرعه کشی مشخص کرد بنابراین آقای بروجردی اگر کنار 
برود مستقلین غالبا رایشان به بنده اضافه می شود طبیعتا 
به بروجردی  نیایم رای اعضای فراکسیون والیی  اگر من 
ذوالنوری  مجتبی  جمله  این  شود.«معنای  می  اضافه 
این بود که یا او رئیس می شود یا بروجردی. عالءالدین 
بروجردی که اقبال ندارد، پس خودش تنها شانس ریاست 
است. فقط کافی بود که عالءالدین بروجردی را راضی به 
ائتالف با خود کند تا پیروزی اش قطعی شود و همچون 

سال گذشته کار به قرعه کشی نرسد.
y آبستراکسیون هفته پیش جواب داد

حساب کتاب مجتبی ذوالنوری درست بود. به همین 
نفع  به  دوباره  تا  داد  رضایت  کواکبیان  مصطفی  دلیل 
حشمت الله فالحت پیشه کنار برود. چون او مثل فالحت 
پیشه نمی توانست آرای مردد را در کمیسیون جلب کند. 
در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یک 
دوقطبی جدی شکل گرفت، یک قطب بر منطق دیپلماسی 
تاکید می کرد و قطب دیگر بر مقاومت و پایداری.تصمیم 

کنارگیری کواکبیان به نفع فالحت پیشه ورق را برگرداند. 
اصولگرایان نیز اما نمی خواستند به همین سادگی بازی 
را تمام شده بدانند بنابراین به تکاپو افتادند تا در دو ساعت 
باقی مانده، پلتیک رقیب را خنثی کنند. هفته گذشته قبل 
انتخابات  از جلسه کمیسیون امنیت ملی برای برگزاری 
نمایندگان  از  تعدادی  حضور  با  جلسه ای  رئیسه،  هیات 
فراکسیون والیی  از طیف  ملی عمدتا  امنیت  کمیسیون 
برگزار و بین ذوالنوری و بروجردی رای گیری کردند تا کامال 
مسالمت آمیز و محترمانه عالءالدین بروجردی از نامزدی 
که  با وجودی  ریاست کمیسیون منصرف شود.اما  برای 
تکلیف دو نامزد اصلی برای ریاست کمیسیون امنیت ملی 
مشخص شد، انتخابات هیات رئیسه این کمیسیون معلق 
ماند. دو روایت از این اتفاق وجود دارد. برخی می گویند 
»جلسه کمیسیون به خاطر اعتراض امیدی ها برگزار نشد 
چون والیی های کمیسیون امنیت با مستقلین جلسه ای 
داشتند اما این جلسه به درازا کشیده شد و امیدی ها در 
اعتراض به این موضوع جلسه کمیسیون امنیت را ترک 
کردند و انتخابات کمیسیون امنیت به جلسه بعد موکول 
شد«.در مقابل اصالح طلبان می گفتند اصولگرایان می 

دانستند اگر آن روز رای گیری شود رئیس، فالحت پیشه 
خواهد بود به همین دلیل آبستراکسیون کردند تا این اتفاق 
باشند.  داشته  گری  البی  برای  بیشتری  فرصت  و  نیفتد 
علیرضا رحیمی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: 
»مدلی جدید از آبستراکسیون را طیف مقابل فالحت پیشه 
امروز در کمیسیون امنیت ملی به نمایش گذاشتند؛ بی 
آنکه متهم به آبستراکسیون شوند!! برای برگزاری انتخابات 
به  ورود  در  دقیقه ای  تاخیر 25  کمیسیون،  هیات رئیسه 
جلسه، علیرغم حضور سایر اعضا، منجر به نرسیدن نصاب 
را مسئول  واقع هر گروه، رقیب  رسمیت جلسه شد.«در 
آبستراکسیون می دانست و طوری نشان می دهد که چون 
دست باال را داشته، رقیب آبستراکسیون کرده تا مانع این 
تالش  همه  امید  فراکسیون  که  وجودی  شود.با  پیروزی 
خود را به کار گرفت تا رقیب رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی نشود، همه طراحی هایش با شکست 
سوال  محل  عارف  محمدرضا  دوباره  امروز  شد.  مواجه 
به همه  سیاسیون اصالح طلب است که چرا بدون فکر 
جوانب، تنها به خواسته رویایی خود اندیشید و هزینه های 

سنگینی را به اصالح طلبان تحمیل کرد.

تقدیم مجلس به اصولگرایان 
با عملکرد ضعیف فراکسیون امید ریاست کمیسیون امنیت ملی هم به جناح رقیب رسید 

استاندار خراسان رضوی:
نارضایتی مردم ماحصل بروکراسی فرسوده اداری است

مردم  نارضایتی  و  اداری  فساد  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
ماحصل بروکراسی فرسوده اداری در کشور است.

ستاد  جلسه  نهمین  و  هفتاد  و  یکصد  در  رزم حسینی  علی رضا 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان که به منظور امضای تفاهم نامه 
برگزار  کاشمر  شهرستان  در  فرهنگی  اقتصادی  توسعه  معین  های 
شد، اظهار کرد: به دلیل اهمیت موضوع اقتصاد و معیشت مردم، 
رهبر معظم انقالب در طول ۱۱ سال گذشته، هر سال را با عناوین 

اقتصادی نامگذاری کرده اند. 
و  اجتماعی  فرهنگی،  مسائل  به  توجه  کنار  در  ما  افزود:  وی 
طریق  این  از  تا  ایم  شده  متمرکز  اقتصادی  مسائل  روی  امنیتی، 
مردم  توانمندسازی  و  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  تحقق  زمینه 
باید در  اینکه مردم  بیان  با  فراهم کنیم.استاندار خراسان رضوی  را 
آفرینی کنند،  اقتصاد مقاومتی نقش  راستای تحقق سیاست های 

با اجرای الگوی مثلث توسعه اقتصادی به عنوان  خاطرنشان کرد: 
ارکان  بین  همدلی  و  انسجام  ایجاد  دنبال  به  عملیاتی،  طرح  یک 
مسیر  در  مردمی  های  ظرفیت  کارگیری  به  و  حاکمیت  مختلف 
پیشرفت و توسعه هستیم.وی از تمرکزگرایی به عنوان یکی از عیوب 
ساختاری کشور یاد کرد و ادامه داد: متاسفانه در تمامی دولت های 
تمرکزگرا  نظام  و  یافته  افزایش  تمرکزگرایی  اسالمی  انقالب  از  پس 
مانع پویایی بدنه اجرایی شده است.رزم حسینی با بیان اینکه فساد 
اداری و نارضایتی مردم ماحصل بروکراسی پیچیده اداری در کشور 
مردم  بین  فاصله  ایجاد  باعث  سیاسی  های  اختالف  گفت:  است، 
شده است؛ به اسم دموکراسی و احزاب متاسفانه باندهای در کشور 
به وجود آمده که فعالیت آن ها نتیجه ای جز عقب افتادگی کشور 
نداشته است.وی با بیان اینکه دولت دیوان ساالر کشور را گران اداره 
می کند، گفت: اگر امروز آمریکایی ها بر روی اقتصاد و معیشت مردم 

فشار می آورند برای آن است که ما را تسلیم کنند لذا باید با پیشبرد 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، شاخص تاب آوری در برابر مشکالت 

به وجود آمده را ارتقا دهیم.
استاندار خراسان رضوی از عدم انسجام دستگاه های حاکمیتی 
کرد  یاد  کشور  آبادانی  و  توسعه  روی  پیش  چالش  دیگر  عنوان  به 
و گفت: چرا نباید همه ارکان حاکمیت در مسیر پیشرفت و توسعه 
همدل شوند؟ چرا باید شاهد موازی کاری بین بخش های مختلف 
اجرایی باشیم؟وی ادامه داد: با اجرای الگوی مثلث توسعه اقتصادی 
این هستیم که ظرفیت های  به دنبال  فرهنگی در خراسان رضوی 
بخش خصوصی و مردمی را در مسیر توسعه و پیشرفت به کار گرفته و 

زمینه انسجام همه ارکان حاکمیت را فراهم کنیم. 
رزم حسینی با بیان اینکه بی مهری نسبت به سرمایه گذاران باعث 
تضعیف فضای کسب و کار می شود، خاطرنشان کرد: هیچ کس مجاز 

نیست که از مسیر غیرقانونی خلق ثروت کند اما اگر فردی با رعایت 
قوانین و مقررات در مسیر کارآفرینی قرار گرفت، باید او را تکریم کرد 

و سرمایه اش را در مسیر رونق تولید و اشتغال زایی به کار گرفت.
فعاالن  که  کرد  فراهم  ای  گونه  به  را  شرایط  باید  گفت:  وی 
رضوی  خراسان  در  کارآفرینی  و  گذاری  سرمایه  برای  اقتصادی 
به دیگر استان  انتقال سرمایه خود  به جای  و  امنیت کند  احساس 
کند.  استان  همین  در  تولید  رونق  و  زایی  اشتغال  صرف  را  آن  ها، 
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: معین های اقتصاد مقاومتی در 
قالب الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، بروکراسی پیچیده و 
فرسوده اداری را دور زده و در مسیر توسعه متوازن مناطق روستایی 
و توانمندسازی مردم به لحاظ اقتصادی گام برخواهند داشت.وی با 
اشاره به کاهش جمعیت جامعه روستایی به رغم ایجاد زیرساخت ها 
خاطرنشان کرد: متاسفانه به رغم تامین زیرساخت ها در روستاها، 

مردم به حاشیه شهرها مهاجرت کرده اند؛ این اتفاق در نتیجه بی 
توجهی به اقتصاد خانوار روستایی در طول سالیان متمادی و به دلیل 
نبود معین اقتصادی برای به کارگیری ظرفیت های مردمی در مسیر 

توسعه رخ داده است.
رزم حسینی تصریح کرد: در گذشته بانوان در اقتصاد و معیشت 
خانوار روستایی نقش بسزایی داشتند و امروز هم می توانند در این 

حوزه نقش آفرینی کنند. 
مثلث  الگوی  موفقیت  رمز  مسئوالن  وحدت  اینکه  بیان  با  وی 
نظارت  قطعا  شهرستان  جمعه  امام  گفت:  است،  اقتصادی  توسعه 
حق  شود؛  حفظ  جامعه  در  وحدت  فضای  همواره  که  کرد  خواهد 
اقشار  و  حاکمیت  ارکان  بین  در  انتخابات،  دوران  در  حتی  نداریم 

مختلف مردم انشقاق ایجاد کنیم. 

فرهنگی  کمیسیون  عضو 
مجلس معتقد است گافی که 
صوتی  فایل  انتشار  در  منافقین 
قضیه  در  سعودی ها  با  همدستی  بر  مبنی  خود 
دادند،  عمان  دریای  و  فارس  خلیج  انفجارهای 
با  پژمانفر  کرد.نصرالله  رو  را  پرده  پشت  دست های 
منافقین  گروهک  شده  افشا  صوتی  فایل  به  اشاره 
اقدام  ها  سعودی  همدستی  با  داد  می  نشان  که 
و دریای عمان  انفجارهای اخیر در خلیج فارس  به 
باید  کشور  امنیتی  های  دستگاه  گفت:  اند،  کرده 
نسبت به این قضایا و دخالت منافقین در اقدامات 
و  مشهد  مردم  باشند.نماینده  هوشیار  خرابکارانه 
اساس  همین  بر  اسالمی  شورای  مجلس  در  کالت 

تصریح کرد: هنوز افرادی در داخل و خارج از کشور 
امنیتی  های  دستگاه  که  هستند  شیطنت  حال  در 
باشند.وی در  آنها داشته  با  را  برخورد مقتضی  باید 
آنها  گروهک  و  منافقین  جریان  اینکه  بیان  با  ادامه 
جمهوری  علیه  اقدامی  هیچ  از  که  است  سال   40
اظهار  اند،  نکرده  فروگذار  ایران  ملت  و  اسالمی 
داشت: آنها باالترین ضربه ها را به ایران زده و چند 
در  بسیاری  اقدامات خرابکارانه  به همراه  ترور  هزار 
شد:  یادآور  فر  اند.پژمان  داده  صورت  کشورمان 
نیروی  و  صدام  به  مقدس  دفاع  دوران  در  منافقین 
ایران  به  تر  تا راحت  بعثی ها گرا می دادند  نظامی 
حمله کنند و امروز با سعودی ها هم کاسه شده اند 

تا سیاست خصمانه آنها را در ایران به اجرا درآورند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون 
قضایی و حقوقی مجلس اعتقاد 
محل  به  نباید  کشوری  هیچ  دارد 
آشیانه دشمن و تجیهز نیروهای آمریکایی در منطقه 
تبدیل شود زیرا در صورت تجاوز، قدر مسلم پایگاه های 
ایاالت متحده در هر کشوری مورد هجوم قرار می گیرد.
جلیل رحیمی جهان آبادی با اشاره به برخی خبرها در 
امارات  از خاک  آمریکایی  پهپاد متخاصم  اینکه  مورد 
کشورهای  متاسفانه  گفت:  است،  شده  ایران  وارد 
همسایه مانند بحرین، امارات متحده عربی، عربستان، 
افغانستان و غیره پایگاه های نظامی در اختیار آمریکا 
قرار داده اند.نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه وقتی حریم 

هوایی کشوری از سوی نیروی های نظامی نقض شود 
و مبدا حرکت آنها در منطقه باشد حتما این اقدام بر 
خالف حسن همجواری و موازین بین المللی است، 
باید  امارات متحده عربی  این اساس  بر  تصریح کرد: 
بداند که آمریکایی ها برای همیشه در خاورمیانه حضور 
نخواهند داشت و نمی توانند از آنها حمایت و پشتیبانی 
نباید  همسایه  کشورهای  اینکه  بیان  با  کنند.وی 
علیه امنیت ملی یکدیگر اقدام کنند بلکه باید حسن 
همجواری را در اولویت امور خود قرار دهند، ادامه داد: 
بنابراین پرواز پهپاد متخاصم آمریکایی از خاک امارات 
المللی  بین  قوانین  و نقض هوایی کشورمان، خالف 

است و می تواند به امنیت منطقه آسیب بزند.

در  نیشابور  مردم  نماینده 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
مشخص نیست برای طرح بعضی از 
مطالبات مردم، باید کدام مسئول قانونی را مخاطب قرار 
تعریف  تقسیم قدرت رسمی در کشور،  متاسفانه  و  داد 
عهد  به  اشاره  با  گرمابی  نیست.حمید  شده  تصویب  و 
که  نیست  داشت:تردیدی  اظهار  آمریکا  دولت  شکنی 
عهدشکنی و زیاده خواهی رئیس جمهور فعلی آمریکا و 
نوع روابط سیاسی- اقتصادی این کشور با دنیا، شرایطی 
خاص را بر کشور ما تحمیل کرده است که راه برون رفت 
می گذرد. بینی  واقع  و  عقالنیت  مسیر  از  تنها  آن،  از 

نیز  مسیر  این  در  نهادن  گام  الزام  داد:اولین  ادامه  وی 
تمرکز تصمیم گیری با رویکرد بهره گیری از نظرات همه 

سرنوشت  تصمیم  هر  اصلی  بار  است.  کشور  دلسوزان 
بود.  خواهد  ایران  مردم  دوش  بر  شود  گرفته  که  سازی 
بنابراین مردم حق دارند که متوقع باشند مستقیم یا غیر 
مستقیم در آن مشارکت داده شوند.نماینده نیشابور تاکید 
کرد:روشن است که مردم ایران در برابر تحمیل ذلت و یا 
تجاوز بیگانگان، نظرشان چیست و در مقابله قاطع با آن، 
اجماع نظر دارند و یکدل و مصمم از کشورشان پشتیبانی 
بی دریغ خواهند کرد. ولی چگونگی این مقابله، مستلزم 
خرد جمعی و تصمیم گیری هماهنگ و رعایت نظر مردم 
است. در تنش های پیش آمده فعلی، ایران دست باال را 
در افکار عمومی و نظام حقوقی دنیا و نیز سازمانه ای بین 
برابر  اثبات مظلومیت و حقانیت خوبه در  برای  المللی، 

جنگ طلبان دارد.

راه برون رفت از مشکالت طی مسیر عقالنیت و واقع بینی استکشورهای همسایه به آشیانه نیروهای ایاالت متحده تبدیل نشوندگاف منافقین رشته های آمریکا را پنبه کرد

خطاب  قالیباف  محمدباقر  فراخوان  انتشار 
عرصه  در  فعال  حضور  برای  جهادی  جوانان  به 
مجدد  کردن  مطرح  و  آینده  مجلس  انتخابات 
های  واکنش  با  نواصولگرایی  جبهه  تشکیل 
در  اما  شد،  مواجه  ها  رسانه  میان  در  متفاوتی 
نمایندگان  میان  در  حتی  مجلس  راهروهای 

اصولگرا نیز شور و هیجانی ایجاد نکرده است.
محمدباقر  فراخوان  انتشار  ایرنا،  گزارش  به 
حضور  برای  جهادی  جوانان  به  خطاب  قالیباف 
مطرح  و  آینده  مجلس  انتخابات  عرصه  در  فعال 
با  نواصولگرایی  جبهه  تشکیل  مجدد  کردن 
مواجه  ها  رسانه  میان  در  متفاوتی  های  واکنش 
میان  در  حتی  مجلس  راهروهای  در  اما  شد، 
ایجاد  هیجانی  و  شور  نیز  اصولگرا  نمایندگان 

نکرده است.
اصولگرای مجلس شورای  نمایندگان  میان  از 
سیدحسین  و  قدوسی  کریمی  جواد  اسالمی، 
جریان  مطرح  های  چهره  از  حسینی  نقوی 
اسبق  شهردار  فراخوان  ادرخصوص  پایداری 
اطالعی  فراخوان  ازاین  که  کردند  اعالم  تهران 
نداشته و در مورد محتوایش نظر خاصی ندارند. 
اسالمی  جامعه  عضو  مصری،  عبدالرضا  اما 
مهندسین به عنوان یکی از احزاب باسابقه جریان 
از  جمالی  جواد  محمد  همچنین  و  اصولگرایی 

اصولگرایان برجسته مجلس با نگاه هایی متفاوت 
عرصه  در  حضور  به  جوانان  دعوت  از  دو  هر  اما 
انتخابات آتی مجلس شورای اسالمی در فراخوان 

قالیباف استقبال کردند.
به اعتقاد آنان تالش محمدباقر قالیباف برای 
تکرار شکست  از  برای جلوگیری  راهکاری  یافتن 
اصولگرایان در انتخابات های قبلی است و این به 

معنای خروج او از جبهه اصولگرایی نیست.
فراخوان  این  در  که  قالیباف  فردی  فعالیت 
از  هیچکدام  نگاه  از  است  داده  نشان  را  خود 
این فعالین اصولگرا نشانی از نگرانی ندارد. آنها 
نیز  قالیباف  که  هستند  اعتقاد  این  بر  مشترکا 
در  دارد  حق  دیگر  سیاسی  فعال  صدها  مانند 

عرصه انتخابات ورود کرده و به فعالیت بپردازد.
دلیل  »به  گفت:  باره  این  در  حسینی  نقوی 
ای تشکیل  این لحظه جبهه  تا  اصولگرایان  آنکه 
ندارد،  وجود  هماهنگی  اساسًا  و  اند  نداده 
بدون  توان  نمی  را  قالیباف  آقای  اقدام  بنابراین 
تعریف  اصولگرایی  جبهه  از  خارج  و  هماهنگی 
حدی  تا  نگاهی  اما  مصری  عبدالرضا  کرد.« 
متفاوت دارد و معتقد است اصولگرایان جلسات 
مستمر خود را دارند و آقای قالیباف هم یکی از 
افراد حاضر این جلسات هست، اما این حرکت را 
نیز او به معنای انشقاق از اصولگرایان نمی داند. 

وی می گوید: »آقای قالیباف می تواند تشکیالت 
جدیدی ایجاد کند و این مسئله مشکلی را ایجاد 

نمی کند.«
مصری به نکته مهم دیگری نیز اشاره می کند 
به گفته او؛ »از اعضای جبهه پایداری در جلسات 
عنوان  به  اما  آید  می  عمل  به  نیز  اصولگرایان 
نیست.«  فعالً  اتحاد  از  صحبتی  رسمی  موضع 
که این مسئله شاید دلیل بی اطالعی نمایندگان 
قالیباف  فراخوان  از  پایداری  جریان  به  منتسب 
نیز باشد. این عدم اطالع در حدی است که نقوی 
اصطالح  از  اطالع  بی  را  خود  کامالً  حسینی، 
توسط  که  اصطالحی  داند.  می  »نواصولگرایی« 
دو  در  و  است  شده  وضع  قالیباف  محمدباقر 
سال گذشته مهمترین وجهه همت سیاسی او به 
تبیین این ایده در سپهر سیاسی ایران اختصاص 
به  نیز  یافته است.از سوی دیگر کریمی قدوسی 
با ایده  مانند محمد جواد جمالی خود را همدل 
نواصولگرایی نمی دانند. جمالی می گوید: »من 
به  را  طلب  اصالح  و  اصولگرا  اصطالحات  اساسًا 
این شکل قبول ندارم. این اسامی تنها عناوینی 
می  گذاشته  سیاسی  باندهای  بر  که  هستند 
شوند. همانطور که رهبری گفته اند به جای این 
به  داریم.  غیرانقالبی  و  انقالبی  فقط  ما  عناوین 
شوند.«  جمع  انقالب  چتر  زیر  باید  همه  عبارتی 

کریمی قدوسی نیز مشابه همین اعتقاد را دارد: 
»من اعتقادی به پدیده های اصولگرا، نواصولگرا، 
تندرو و کندرو ندارم. واقعیت جامعه چیز دیگری 
بودن  انقالبی  بودن،  مردمی  کارآمدی،  است؛ 

مسائلی است که اهمیت دارد.«
وضع  در  را  قالیباف  اقدام  نوبندگانی  جمالی 
اصطالح جدید »نواصولگرایی«، تالش وی برای 
پیدا کردن راهکاری جدید در جبهه اصولگرایان 
این  به  ایشان  »شاید  وی؛  اعتقاد  به  داند.  می 
خیلی  پیشین  راهکارهای  که  اند  رسیده  نتیجه 
خوب جواب نداده است و دلیل شکست جریان 
مسئله  همین  اخیر  های  انتخابات  در  اصولگرا 
دنبال  به  دیگران  مانند  هم  ایشان  است.  بوده 
البته این راهکارهای متعدد  یافتن راهکار است. 
رود.«  می  را  خود  راه  کس  هر  و  هستند  متفرق 
که  برمی آید  جمالی  بیان  از  که  اندازه  همان  به 
نیست،  امیدوار  هایی  تالش  چنین  نتایج  به  وی 
در نقطه مقابل عبدالرضا مصری نگاهی دیگر به 
بر  اگر  »نواصولگرایی  دارد:  نواصولگرایی  مفهوم 
روش  با  اما  اصولگرایی  اساسی  مفاهیم  مبنای 
های نو و جدید باشد، من موافق این ایده هستم 

و همراهی هم می کنم.«
کریمی  حسینی،  نقوی  های  صحبت  از 
آید  می  بر  چنین  مصری  عبدالرضا  و  قدوسی 

که فرصت مداقه و نقد ایده ای که طی دو سال 
طرح  قالیباف  محمدباقر  سوی  از  بارها  گذشته 
شده و حتی در مهرماه سال گذشته نیز مانیفست 
ای  مسئله  اند.  نداشته  را  است  شده  منتشر  آن 
است:  معترف  آن  به  صراحتًا  حسینی  نقوی  که 
اما  »فعالین سیاسی خیلی سخنرانی می کنند، 

من نمی توانم همه را پیگیری کنم.«
آنها، محمد جواد جمالی نسبت  برخالف  اما 
او  سیاسی  پروژه  و  قالیباف  اخیر  فراخوان  به 
او در اظهارات خود  نقدهایی را مطرح می کند. 
گفت: »به عنوان فردی که به قالیباف عالقه مند 
پرتالشی  و  موفق  اجرایی  مدیر  را  وی  و  هستم 
وی  به  است،  مقدس  دفاع  یادآور  که  دانم  می 
توصیه می کنم همانگونه که در سال ۹2 و ۹6 در 
مناظرات خود فضای درگیرانه ای ایجاد کردند و 
متضرر شدند، در این انتخابات از ایجاد این فضا 

حذر کنند.«
قالیباف  دعوت  فراخوان  به  همچنین  جمالی 
»من  است:  معتقد  و  دارد  نقد  نیز  جوانان  از 
خوشحال هستم که آقای قالیباف به صحنه آمده 
اند، اما دلیلی هم نمی بینم که شروع فعالیتشان 
اینکه در  اند.  با تخریب این مجلس آغاز کرده  را 
مجلسی 2۹0 نفره به همه حمله کنیم که حتی 
حضور  هم  قالیباف  آقای  دوستان  آنها  میان  در 

موضوع  این  در  گویی  کلی  نبود.  صحیح  دارند، 
صحیح نیست.«

بر اساس آنچه در راهرو های مجلس می گذرد 
به نظر می رسد در جبهه اصولگرایان حساسیت 
محمدباقر  سیاسی  تحرک  این  به  نسبت  زیادی 
قالیباف تا کنون ایجاد نشده است. اما مشخص 
ماه  هشت  در  قالیباف  بعدی  های  گام  نیست 
در  جوانش  همفکران  یا  او  تواند  می  آیا  آینده 
جبهه نواصولگرایان را به همین راهروهای ساکت 

این روزهای مجلس برساند یا خیر؟
 26 یکشنبه  روز  در  قالیباف  محمدباقر 
خردادماه با انتشار فراخوانی تصویری در فضای 
تا  کرد  خواست  در  جهادی  جوانان  از  مجازی 
در  بگذارند.  میدان  در  پا  نو  ایجاد مجلسی  برای 
ایده  راستای  در  را  آن  قالیباف  که  فراخوان  این 
قصد  کرد  تاکید  وی  کرد،  معرفی  نواصولگرایی 
و  صدا  تواند  می  که  کسی  جایگاه  در  تنها  دارد 
ایفای  به  نماید  منعکس  را  جوان  نسل  مطالبات 

نقش بپردازد.
 وی با معرفی یک سامانه اینترنتی از جوانانی 
که خود را حائز شاخص هایی که بعدًا اعالمشان 
برای  کرد  خواست  در  دانند  می  کرد،  خواهد 
نامزدهای نمایندگی در مجلس  به عنوان  حضور 

آینده ثبت نام کنند

گزارش
نگاه بهارستان نشینان اصولگرا به نواصولگرایی قالیباف

نه انشقاق  است نه صحیح
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نماینده مشهد تشریح کرد

طرحی برای پیشگیری از فساد مسئوالن
مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 
بر  مبنی  علنی  صحن  دستورکار  به  اشاره  با 
 : گفت  مسئوالن،  نامشروع  اموال  اعاده  طرح 
صورت  در  مسئوالن  برای  سنگینی  مجازات های 
در  بیت المال  به  نامشروعشان  اموال  اعاده  عدم 
طرح فوق الذکر در نظر گرفته شده و اگر این طرح 
نباشد، آیین نامه رسیدگی به اموال مسئوالن بی اثر 
است.سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی با اشاره 
به دستورکار مجلس برای بررسی طرح اعاده اموال 
نامشروع مسئوالن گفت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  تا پیش از این تنها فقط 
اموال وزرا و رئیس جمهور ثبت و ضبط می شد، اما 
دامنه ثبت اموال گسترش پیدا کرده است. وی با 
اشاره به ابالغ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به 
افزود:  قوه قضائیه،  رئیس  توسط  اموال مسئوالن 
در طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن، طراحان 

طرح رسیدگی به اموال نامشروع مسئوالن نیز هم 
به دنبال اصالح قانون رسیدگی به اموال مسئوالن 
و هم اصالح قانون اجرای اصل 4۹ قانون اساسی 

هستند.
داشت:                                         در  اظهار  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
اصل 4۹ قانون اساسی             آمده کسانی که در زمان 
به صورت ناصحیح کسب  را  اموالی  مسئولیتشان 
باید به بیت المال بازگردد، اما  کرده اند، این اموال 
در قانون اجرای این اصل، این موضوع را به زمان 
طاغوت عطف به ماسبق به دوران طاغوت کرده اند. 
قاضی زاده خاطرنشان کرد: در طرح جدید که طرح 
اعاده رسیدگی به اموال نامشروع مسئوالن است، 
دایره شمول قانون اصل 4۹ بیشتر شده و مقامات 
جمهوری اسالمی نیز مشمول این قانون شده اند 
و چنانچه اموال نامشروع کسب کرده باشد باید به 

بیت المال بازگرداند.وی افزود: یک فوریت این طرح 
با رای باالیی در مجلس به تصویب رسید و امیدواریم 
را در تصویب  نیز روند خوبی  در کلیات و جزئیات 
طرح شاهد باشیم و یک قانون قوی و بازدارنده در 
بحث مقابله با فساد داشته باشیم.عضو هیات رئیسه 
مجلس اظهار داشت: طرح اعاده اموال نامشروع 
می کند؛  پیشگیری  مسئوالن  فساد  از  مسئوالن، 
چراکه احکام قوی دارد در این باره که اگر مسئوالن 
داشته  شیشه ای  و  شفاف  و  پاک  زندگی  نتوانند 
باشند، ناچار هستند که اموالشان را به بیت المال 
بازگردانند.قاضی زاده خاطرنشان کرد: مجازات های 
سنگینی برای مسئوالن در صورت عدم اعاده اموال 
در  فوق الذکر  طرح  در  بیت المال  به  نامشروعشان 
آیین نامه  نباشد،  این طرح  اگر  و  گرفته شده  نظر 
چراکه  است؛   بی اثر  مسئوالن  اموال  به  رسیدگی 

طبق این قانون دارایی ها فقط ثبت می شود و این 
مسئله پیش بینی نشده که اگر این اموال زیاد شد، 
چگونه باید با آن برخورد شود و طرحی که االن در 
دستورکار مجلس است می گوید چگونه باید اموال 
نامشروع مسئوالن بازگردانده شود.به گزارش فارس 
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
فوریت  یک  که  همانطور  گفت:   پایان  در  اسالمی 
نامشروع مسئوالن  اموال  اعاده  به  طرح رسیدگی 
با رای باالیی در مجلس به تصویب رسید پیش بینی 
می شود که کلیات این طرح نیز با یک رای قاطع در 
صحن مجلس به تصویب برسد و البته ممکن است 
در جزئیات بعضی از نمایندگان یکسری حرف هایی 
داشته باشند که معموال در مذاکرات مجلس این امر 
مرسوم است و به طور کل باید ببینیم در محتوا چه 

پیش می آید.

بعید  گفت:  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
مانند  هایی  العمل  دستور  و  اقدامات  دانم  می 
راه اندازی موسسات اجاره داری جنبه عملیاتی 
از  بعد  پیشنهادات  این  معموال  و  باشد  داشته 

مدتی فراموش خواهد شد.
عمران  کمیسیون  عضو  بهادری  سیدهادی 
مجلس با اشاره به طرح جدید دولت برای ایجاد 
در  گفت:  داری،  اجاره  موسسات  اندازی  راه  و 
بازار  حوزه  در  موجود  فرآیندهای  کنونی  شرایط 
با  که  شده  تنیده  درهم  آنقدر  مسکن  اجاره 
فصل  و  حل  را  آن  توان  نمی  دستوری  اقدامات 

کرد.
y  موسسات اجاره داری چه وظایفی را بر عهده

خواهند داشت؟
شورای  مجلس  در  ارومیه  مردم  نماینده 
با  شهرسازی  و  راه  وزارت  داد:  ادامه  اسالمی 
دنبال  به  مسکن،  ساماندهی  قانون  به  استناد 
راه اندازی موسسات اجاره داری است تا مالکان 
معامله  موسسات  این  در  بتوانند  مسـتأجران  و 
کنند، روش کار این موسسات به این گونه است 
مالکان اطالعات ملک خود را در سامانه آن درج 
کرده و مستأجران برای دریافت مسکن مورد نیاز 
بر  نهایت  در  و  کنند  می  مراجعه  بخش  این  به 
و  راه  وزارت  نظارت  و  داری  اجاره  قانون  اساس 

شهرسازی معامله صورت می گیرد.
y  راه های دوگانه وزارت راه برای ساماندهی بازار

اجاره مسکن
در شرایط کنونی دو راه برای بهبود وضعیت 
نقاط  باید  یا  رو  این  از  دارد،  وجود  اجاره  حوزه 
ضعف نظام اجاره داری کنونی را شناسایی و آن 
برای  را  نظام جدیدی  اینکه  یا  و  کنیم  را اصالح 

حوزه اجاره مسکن طراحی کنیم
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی دو راه برای 
این  از  دارد،  وجود  اجاره  حوزه  وضعیت  بهبود 
کنونی  داری  اجاره  نظام  ضعف  نقاط  باید  یا  رو 
را شناسایی و آن را اصالح کنیم و یا اینکه نظام 
طراحی  مسکن  اجاره  حوزه  برای  را  جدیدی 

کنیم.

y  ایجاد نظام جدید برای حوزه اجاره مسکن دور
از انتظار است

برای  جدید  نظام  ایجاد  داد:  ادامه  بهادری 
امکان  و  بوده  انتظار  از  دور  مسکن  اجاره  حوزه 
پذیر نیست و به نظر من وزارت راه و شهرسازی 

باید در جهت اصالح نظام کنونی اقدام کند.
جنبه  داری  اجاره  موسسات  اندازی  راه 
مجلس  در  مردم  نماینده  ندارد.این  عملیاتی 
دستور  و  اقدامات  دانم  می  بعید  گفت:  دهم 
اجاره  موسسات  اندازی  راه  مانند  هایی  العمل 
این  و معموال  باشد  داری جنبه عملیاتی داشته 

پیشنهادات بعد از مدتی فراموش خواهد شد.
y  موسسات اجاره داری؛ اسم رمز وزارت راه برای

محدودسازی مشاوران امالک
داد:  ادامه  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
راه  برای  وزارتخانه  نیت  دقیق  صورت  به  البته 
نیست،  مشخص  داری  اجاره  موسسات  اندازی 
و  راه  وزارت  که  رسد  می  نظر  به  ظاهر  در  اما 
به  مسکن  اجاره  بازار  مدیریت  برای  شهرسازی 
مشاوران  جای  به  موسسات  جایگزینی  دنبال 
در  نیز  موسسات  این  تشکیل  و  است  امالک 
این رابطه تعریف می شود، حال به نظر من این 
زیرساخت های  زیرا  نیست،  قابل تحقق  رویکرد 

آن وجود ندارد.

راهحلدولتبرایاجارهنشینها

موسسات اجاره داری

هواپیمایی آسمان
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مجلس بان
اجرای 7 طرح سرمایه گذاری خارجی در 

خراسان رضوی
سرمایه گذاری  از  حمایت  و  جذب  دفتر  کل  مدیر 
استانداری خراسان رضوی گفت:  از ابتدای سال جاری 
هفت طرح سرمایه گذاری خارجی در استان اجرا خواهد 
شد.به گزارش ایسنا، شکوه میرشاهی در خصوص میزان 
استان  در  جاری  سال  اخیر  ماهه  سه  در   سرمایه گذاری 
اظهار کرد: در سال ۹۸ در حوزه سرمایه گذاری خارجی 
کشور  از  خارج  مقیم  ایرانیان  سرمایه های  از  استفاده  بر 
عالوه بر سرمایه گذاران خارج تمرکز شده است.وی افزود: 
در  فرهنگی  و  اقتصادی  توسعه  مثلث  طرح  به  عنایت  با 
استان و تاکید مدیریت ارشد استان بر ضرورت بهبود فضای 
کسب و کار، فضای مناسبی برای پیگیری موضوع سرمایه 
گذاری در استان ایجاد شده است. همچنین همایش ارائه 
برنامه ریزی  دست  در  استان  سرمایه گذاری  فرصت های 
است و با دعوت از جامعه هدف سرمایه گذاری در استان، 
گسترده ای  سرمایه گذاری های  شاهد  بتوانیم  امیدواریم 
مصوب  طرح های  افزود:  باشیم.وی  استان  سطح  در 
سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۸ شامل پنج طرح صنعتی 
در زمینه تولید کاغذ از آهک، تولید مکمل های دارویی، 
تولید قهوه فوری، تولید و بسته بندی توپ پینتبال، تولید 
سوغات مشهد همچون تسبیح و غیره است. همچنین یک 
طرح احداث واحد اقامتی، یک طرح در حوزه حمل و نقل 
زمینی و دریایی در دست اجرا است و به طور کلی از ابتدای 

سال جاری هفت طرح در استان اجرا خواهد شد.

صادرات 200 هزار تن انواع کاال از پایانه 
مرزی دوغارون

امسال  ابتدای  از  گفت:  دوغارون  مرزی  پایانه  مدیر 
تاکنون ۱۹5 هزار و 60 تن انواع کاال از طریق این پایانه 
کرد:  اظهار  نظامی  نوایی  است.کریم  رسمی صادر شده 
در بخش حمل  رتبه نخست کشور  دوغارون  مرزی  پایانه 
کرده  آن خود  از  را  نقلیه عمومی  وسایل  با  نقل مسافر  و 
دستگاه  وسیله ۷۸04  به  کاال  حجم  این  صادرات  است. 
کامیون ترانزیت به سمت کشور افغانستان صورت گرفته 
است.وی با اشاره به ۱0۹ هزار و 4۷۹ تن کاال در بخش 
ترانزیت خروجی این پایانه افزود: این مقدار کاال با چهار 
هزار و ۹05 دستگاه کامیون ترانزیت از طریق این کشور 
کرد:  بیان  دوغارون  مرزی  پایانه  است.مدیر  شده  خارج 
طی سه ماهه نخست امسال سهم این پایانه در واردات و 
ترانزیت ورودی شامل ۱۱46تن کاال با 45 دستگاه کامیون 
در بخش واردات و ۸2۹۳ تن کاال به وسیله ۳5۷ دستگاه 
کامیون در بخش ترانزیت ورودی است.وی سیمان، بنزین، 
گاز مایع و میل گرد را مهمترین اقالم صادراتی اعالم کرد 
و افزود: پایانه مرزی دوغارون دروازه طالیی برای تجارت و 
ترانزیت کاال و یکی از پرتردد ترین معبرهای زمینی کشور در 

دو بخش کاال و مسافر است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مشهد- شیراز: یکشنبه و پنجشنبه ها ساعت : 
  1830

مشهد- ایالم : یکشنبه و چهارشنبه ها : ساعت 
 0730

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

مشهد  - ساري : چهارشنبه ها  ساعت : 1710

برنامه پروازي هواپیمایي اسمان 
نیمسال اول 1398 
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حوادث
بانوی مرگ مغزی در مشهد به ۴ بیمار زندگی دوباره بخشید

پزشکی  علوم  دانشگاه  پیوندی  اعضای  آوری  فراهم  واحد  مسؤول 
مشهد گفت: اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد موجب نجات و ادامه زندگی ۴ بیمار نیازمند به عضو شد.
عمل   )  ۹۰۰  ( نهصدمین  در  گفت:  خالقی  ابراهیم  دا،  وب  از  نقل  به 
از  که  ساله    ۳۸ احمدی  اعظم  مغزی  مرگ  اهداکننده  از  عضو  اهدای 
پیوند  مرکز  در  پیوندی  اعضای  فراهم آوری  واحد  به  رضوی  بیمارستان 
تأیید  مراحل  انجام  از  پس  بود،  شده  معرفی  مشهد  دانشگاه  اعضای 
عمل  تحت  منتصریه  بیمارستان  در  وی  خانواده  رضایت  و  مغزی  مرگ 
اعضای  آوری  فراهم  واحد  گرفت.مسؤول  قرار  عضو  اهدای  جراحی 
پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: کلیه های زنده 
که  مشهد  ساکن  ساله   ۵۱ خانم   و  ساله   ۴۲ خانم  به  احمدی  اعظم  یاد 
به  بودند  درمان  تحت  دیالیز  با  می بردند،  رنج  کلیه  نارسایی  از  سال ها 
احمدی  اعظم  مرحومه  کبد  گفت:  شد.وی  پیوند  و  اهدا  رایگان  صورت 
در بیمارستان منتصریه به آقای ۳۹  ساله ساکن قوچان پیوند و به بیمار 

زندگی دوباره بخشید.
خالقی اظهار کرد: همچنین قسمتی از پوست زنده یاد  اعظم احمدی 

برای پیوند به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا)ع( ارسال شد.
 

سقوط درخت تنومند بر روی خودروی سواری
صبح امروز در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، بالفاصله تیم امداد 
و نجات ایستگاه ۹ شهدا به سمت محل حادثه در بلوار صبا اعزام شدند.

خیابان  کنار  در  پراید  سواری  خودروی  یک  حادثه،  این  وقوع  هنگام 
متوقف بود که بر اثر سقوط درخت بر روی آن، به خودرو خسارت وارد شد. 
خودرو  داخل  در  نیز  و  پیاده  عابر  هیچ  حادثه  محل  در  خوشبختانه 
آسیب  گونه  هیچ  حادثه  این  خاطر  همین  به  نداشت  حضور  سرنشینی 
ویژه  تجهیزات  وسیله  به  آتش نشانی  نداشت.ماموران  دنبال  به  جانی 

تنه  زیر  از  خودرو  کردن  خارج  از  پس  و  کردند  درخت  تنه  بریدن  به  اقدام 
درخت و ایمن سازی محل، به عملیات خود پایان دادند.

واژگونی خودرویی در سرخس ۶ مجروح برجای گذاشت
پزشکی  های  فوریت  و  حوادث  مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  مدیر 
جاده  در  وانت  خودرو  واژگونی  گفت:  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 

مشهد - سرخس ۶ مجروح به جا گذاشت.
افزود: در  ایرنا  با خبرنگار  و گو  محمد علیشاهی روز دوشنبه در گفت 
۳۵ جاده مشهد - سرخس و  پی این حادثه که صبح امروز در کیلومتر 
نزدیک روستای "اره آبمال" رخ داد، ۲ دستگاه آمبوالنس اورژانس ۱۱۵ و 

یک دستگاه آمبوالنس هالل احمر به محل حادثه اعزام شدند.
وی اظهار داشت: مجروحان این حادثه به بیمارستان شهید هاشمی 

نژاد مشهد انتقال یافتند.
سرخس در ۱۸۵ کیلومتری مشهد واقع است.

توقیف اتوبوس حامل کاالی قاچاق
یک  در  قاچاق  کاالی  کشف  از  سبزوار  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

اتوبوس خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ سید محمد هاشمی در این خصوص 
گفت: در پی کسب اطالعاتی مبنی بر عبور اتوبوس حامل کاالی قاچاق 
از محور تهران–مشهد مراتب در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این 

شهرستان قرار گرفت.
اطالعاتی  ردزنی های  با  افزود:  سبزوار   شهرستان  انتظامی  فرمانده 
تردد  حال  در  سبزوار  استحفاظی  حوزه  در  اتوبوس  این  شد  مشخص 
این  در  آگاهی  پلیس  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  اداره  کارآگاهان  است.  
را  از تکمیل تحقیقات میدانی، خودروی موردنظر  عملیات ضربتی پس 

شناسایی و متوقف کردند.

۲ دستگاه کولر  این خودرو  از  بازرسی  وی خاطرنشان کرد: مأموران در 
لوله های  به  مربوط  دیجیتال  حس گر  دستگاه   ۳۰ اوجنرال،  برند  با  گازی 
فشار قوی گاز و ۴۷ کارتن متعلقات سخت افزاری استخراج ارز دیجیتال  

که به صورت غیرمجاز در حال حمل بودند را کشف کردند.
محموله  ارزش  اینکه  به  اشاره  با  سبزوار  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کشف شده توسط کارشناسان ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده، 
خاطرنشان کرد: در این زمینه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده 

مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.

توقیف خودرو با ۳۰۲ کیلو تریاک در مشهد
فرمانده انتظامي استان خراسان رضوی از توقیف یک دستگاه خودرو 

سواری پژو۴۰۵ حامل ۳۰۲ کیلو تریاک در ورودی شهر مشهد خبر داد.
گزارش مشهد فوری، به نقل از پایگاه خبری پلیس،سردار"محمدکاظم 
تقوی " در تشریح این خبر گفت: در راستاي تشدید اقدامات انتظامي و 
اینکه  بر  مبنی  خبری  کسب  پي  در  و  مرگ  سوداگران  با  قاطع  برخورد 
موادمخدر  جایی  به  جا  قصد  پژو۴۰۵  خودرو  دستگاه  یک  با  قاچاقچیان 
موضوع  بررسی  دارند،  را  مشهد  شهر  داخل  به  باغچه  ورودی  محور  از 
افزود: ماموران عملیات ویژه پلیس  کار پلیس قرار گرفت.وی  در دستور 
شناسایی  به  موفق  پلیسی  اقدامات  انجام  با  استان  موادمخدر  با  مبارزه 
به  قانون  از  استفاده  با  را  آن  و  شده  مشهد  شهر  ورودی  در  خودرو  این 
کرد:  تصریح  انتظامي  ارشد  مقام  کردند.این  متوقف  سالح  کارگیری 
بود،   شده  حریق  دچار  فرار  اثر  بر  که  خودرو  این  از  بازرسي   در  ماموران 
۳۰۲ کیلو تریاک کشف کردند.فرمانده انتظامي استان خراسان رضوی در 
یکي  کرد:  خاطرنشان  رابطه  این  در  متهم   ۲ دستگیری  به  اشاره  با  پایان 
و  خرید  نگهداري،  حمل،  هرگونه  با  مبارزه  پلیس،  مهم  هاي  ماموریت  از 
و  است  جامعه  سوز  خانمان  بالي  عنوان  به  مخدر  مواد  قاچاق  و  فروش 

برخورد نیروي انتظامي در این راستا محکم، قاطع و مستمر خواهد بود.

شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
مشهد گفت: ۸0 کانون سالک در شهر 
پزشکی  علوم  دانشگاه  توسط  مشهد 
اقدامات  و  شده  شناسایی  مشهد 
محور   ۱2 در  آنها  مهار  برای  مربوط 

برنامه ریزی شده 
یعقوبی  هادی  تسنیم  گزارش  به 
شهرداری  و  بهداشت  مراکز  افزود:  
شیوع  از  پیشگیری  برای  مشهد 
اقدامات  شهر  این  در  سالک  بیماری 
داده اند  قرار  کار  دستور  در  را  ویژه ای 
 4.5 از  بیش  شهرداری  طرف  از  که 
میلیارد تومان برای آنها اعتبار در نظر 

گرفته شده است.
این  ساله  هر  اینکه  بیان  با  وی 
انجام  مشهد  شهردای  در  برنامه ها 
سال  کرد:  خاطرنشان  می شود، 
تومان  میلیارد   4 مجموع  در  گذشته 
بیماری  این  شیوع  از  پیشگیری  برای 
شده  هزینه  مشهد  شهرداری  توسط 
این  شیوع  میزان  آنها  اثر  در  که 
 ۹6 به  نسبت   ۹۷ سال  در  بیماری 
برای  و  داشته  کاهش  درصد   6 حدود 
افزایش اثربخشی این و کاهش بیشتر 
در  برنامه هایی  بیماری  این  به  ابتال 
خدمات  دارد.معاون  قرار  کار  دستور 

مشارکت  مشهد  شهرداری  شهری 
مهار  برای  مهم  امور  از  یکی  را  مردم 
کرد:  تصریح  و  دانست  سالک  شیوع 
برخی  رعایت  با  می توانند  شهروندان 
بر  توری  نصب  مانند  آسان  نکات  از 
جمع آوری  پاشی،  سم  پنجره ها،  روی 
سایر  و  خود  ساختمانی  نخاله های 
کاهش  در  دست  این  از  مواردی 
شیوه این بیماری نقش مهمی داشته 
شهرداری  داد:  ادامه  باشند.یعقوبی 
اقداماتی  زمینه  این  در  نیز  مشهد 
کالس های  برگزاری  جمله  از  را 
جوی ها،  و  کانال ها  الیروبی  آموزشی، 
کانال های  و  جایگاه ها  پاشی  آهک 

نخاله های  و  خاک  جمع آوری  و  زباله 
شهر  مختلف  مناطق  از  ساختمانی 
و  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را 
در  اکنون  هم  آنها  با  مرتبط  اقدامات 

حال انجام هستند.
علوم  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
مستعد  کانون   ۸0 مشهد  پزشکی 
مقدس  مشهد  شهر  در  را  سالک  به 
کرد:  اظهار  است  کرده  مشخص 
این  مشکالت  کردن  برطرف  برای 
کانون ها برنامه هایی در ۱2 محور برای 
محیطی  زیست  و  بهداشتی  اقدامات 
این مناطق در نظر گرفته شده که هم 

اکنون در حال اجرا است.

خبر

80 کانون سالک در مشهد شناسایی شد

سازمان  عالی  مشاور 
پرینت  نحوه  گفت:  سنجش 
کارت و رفع نقص کارت ورود به 
جلسه کنکور ۹۸ از روز دوشنبه سوم تیرماه ۹۸ بر 
روی سایت سازمان سنجش منتشر شد.به گزارش 
خبرگزاری موج، حسین توکلی مشاور عالی سازمان 
سنجش درباره زمان دریافت کارت آزمون سراسری 
سال ۹۸ اظهار کرد: نحوه پرینت کارت و رفع نقص 
کارت ورود به جلسه کنکور ۹۸ از روز دوشنبه سوم 
منتشر  سنجش  سازمان  سایت  روی  بر   ۹۸ تیرماه 
شده و  .همچنین، بر اساس برنامه زمان بندی شده 
های  گروه  داوطلبان  اختصاصی  و  عمومی  آزمون 
صبح  در  انسانی  علوم  و  فنی  و  ریاضی  آزمایشی 

هنر  گروه  داوطلبان  آزمون  تیرماه،   ۱۳ پنجشنبه 
داوطلبان  آزمون  تیر،   ۱۳ پنجشنبه  بعدازظهر  در 
آزمون  و  تیر   ۱4 جمعه  صبح  در  تجربی  علوم  گروه 
در  خارجی  های  زبان  آزمایشی  گروه  داوطلبان 
و  شهرستان   ۳۸۱ در   ۹۸ تیر   ۱4 جمعه  بعدازظهر 
برگزار  امتحانی  حوزه   5۱۸ و  کشور  مختلف  بخش 
تأکید کرد:  می شود.مشاور عالی سازمان سنجش 
آزمایشی  تمامی گروه های  آزمون  در  کارت شرکت 
به همراه برگه راهنمای آزمون سراسری از ۹ تیرماه 
بر  کارت  پرینت  و  مشاهده  برای   ۹۸ تیرماه   ۱2 تا 
روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود. کلیه 
داوطلبان الزم است نسبت به دریافت پرینت کارت 

و برگه راهنمای آزمون در مهلت مقرر اقدام کنند.

راهبری  دفتر  مدیرکل 
تامین  سازمان  های  سیستم 
برداری  بهره  ازامکان  اجتماعی 
اجتماعی»هستا«در  تامین  اپلیکیشن همراه سالمت 
درمراکز  مراجعین  به  خدمات  ارائه  تسهیل  راستای 
درمانی ملکی و طرف قرار دادخبرداد.به گزارش مهر، 
علی معیری اظهار داشت: در حال حاضر این اپلیکیشن 
در دو بخش ارائه خدمات غیرحضوری به مراجعین مراکز 
سازمانی  همکار  پزشکان  به  رسانی  اطالع  و  درمانی 
سوابق  مشاهده  افزود:  است.وی  شده  سازی  پیاده 
پرونده بستری مراجعین به مراکز درمانی ملکی سازمان 
سرپایی،  پرونده  سوابق  مشاهده  اجتماعی،  تأمین 
امکان اخذ نوبت از مراکز درمانی ملکی جهت خدمات 

پاراکلینیک و غیره سازمان تأمین اجتماعی و پیگیری 
نوبت های اخذ شده، از مهمترین امکانات فراهم شده 
همچنین  داد:  ادامه  است.معیری  اپلیکیشن  این  در 
امکاناتی نظیر مشاهده کارنامه عملکرد پزشکان، آمار 
نسخ سرپایی، آمار عملکرد ماه، لیست بیماران ترخیص 
برای  غیره  و  بستری، مشاوره های درخواستی  و  شده 
پزشکان همکار سازمانی در این اپلیکیشن فراهم شده 
است.مدیرکل دفتر راهبری سیستم های سازمان تأمین 
اجتماعی گفت: دانلود و نصب اپلیکیشن هستا "نسخه 
https://cafebazaar.ir/ آدرس  طریق  از   "Android

امکانپذیر   app/sata.Apk.NobatDarman/?l=fa
است و کاربران با وارد نمون کدملی و سال تولد، امکان 

ثبت نام خواهند داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری 
خراسان  دادگستری  جرم  از 
افراد  گمنامی  هرچه  گفت:  رضوی 
اجتماعی  آسیب های  و  وقوع جرم   میزان  یابد،  کاهش 
در جامعه کاهش می یابد، در مقابل نیز هرچه تعداد این 
افراد، بیشتر شود مشکالت اجتماعی بیشتری در پی 
خواهد داشت.به گزارش ایسنا، سید امیر مرتضوی  در 
رابطه با رد این الیحه، توسط شورای نگهبان و احتمال 
شده  گرفته  ایرادهای  رفع  وجود  با  آن  مجدد  ردشدن 
به وسیله مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: باید توجه 
داشت که تنظیم و تدوین الیحه بر عهده قوه  مجریه است 
می شود؛  ارائه  اسالمی  شورای  مجلس  به  آن  از  پس  و 
این  در  که  معضالتی  و  مشکالت  به  توجه  با  بنابراین 

راستا وجود دارد نیاز به برنامه ریزی های دقیقی در این 
جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون  هستیم.    زمینه 
دادگستری خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که 
هویت  فاقد  کودکان  تعداد  بودن  باال  دلیل  به  »مشهد 
تصریح  می شود«،  متحمل  را  اجتماعی  مشکالت  چه 
کرد: اگرچه که من در این حوزه اطالعات کافی ندارم، 
اما می دانم که این مسأله، بحثی کشوری است و نیاز به 
تعیین و تکلیف شدن دارد. مرتضوی تشریح کرد: افرادی 
می شوند؛  محسوب  گمنام  هستند،  هویت  فاقد  که 
وقوع  میزان  یابد  کاهش  افراد  گمنامی  هرچه  بنابراین 
کاهش  جامعه  در  اجتماعی  آسیب های  وقوع  و  جرم  
می یابد، در مقابل نیز هرچه تعداد افراد بی هویت بیشتر 

شود مشکالت اجتماعی در پی خواهد داشت.

دریافت خدمات غیرحضوری درمانی از طریق اپلیکیشن همراه آغاز توزیع کارت ورود به جلسه 
سالمت تامین اجتماعی

افزایش افراد بی هویت افزایش جرایم را به دنبال دارد

خبر
گاز رسانی به ۶ هزار و ۸۵0 مشهدی

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی به جمعیت 
تغییر  و  خاص  مناسبتهای  در  مشهد  شهر  متغیر 
تراکمهای مسکونی و تجاری در این کالنشهر اشاره 
و بیان کرد: بر همین اساس شبکه گازرسانی مشهد 
با هزینه شش هزار و ۸50 میلیارد  طی سه مرحله 

ریال توسعه یافته و تقویت می شود.
طرح  افزود:  فانی  حمید  سید  ایرنا  گزارش  به 
توسعه و تقویت شبکه گازرسانی مشهد در قالب سه 
گام شامل ساخت 40 ایستگاه تقلیل فشار، رینگ 
شرکت  توسط  انتقال  خط  اجرای  و  جنوب  تقویتی 

گاز خراسان رضوی در حال پیگیری است.
این  نخست  گام  درصدی   50 پیشرفت  از  وی 
پروژه خبر و ادامه داد: در این طرح 40 ل ایستگاه 
در  ریال  میلیارد  هزار  دو  هزینه  با  گاز  فشار  تقلیل 

حال ساخت و راه اندازی است.
به  رضوی  خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
طریق  از  مشهد  مصرفی  گاز  عمده  بخش  تامین 
بیان  و  اشاره  کالنشهر  این  شمالی  ایستگاههای 
شبکه  تقویت  و  توسعه  دوم  گام  قالب  در  کرد: 
شهر  جنوبی  رینگ  تغذیه  خط  مشهد  گازرسانی 
هزینه  با  مرحله  سه  طی  کیلومتر   ۹0 طول  به 
طراحی  شود.  می  اجرا  ریال  میلیارد   ۸50 و  هزار 
آماده  و  رسیده  اتمام  به  مرحله  این  نخست  بخش 
پیمانسپاری است.وی گفت: در گام سوم توسعه و 
انتقال ۳6  نیز خط  گازرسانی مشهد  تقویت شبکه 
اینچ به طول 40 کیلومتر با هزینه سه هزار میلیارد 
تأمین  برای  ریال  میلیارد   500 و  هزار  شامل  ریال 
لوله و هزار و 500 میلیارد ریال هزینه اجرا ظرف دو 
سال آتی تکمیل می شود. با اجرای این طرح 500 
هزار مترمکعب گاز از طریق ایستگاههای جنوبی به 

رینگ جنوبی مشهد تزریق خواهد شد.
فانی همچنین وظیفه اصلی شرکتهای خدماتی 
کرد:  بیان  و  توصیف  خدمات  در  توزیع  پایداری  را 
عنوان  به  مشهد  شهر  در  طبیعی  گاز  مصرف 
کالنشهری زیارتی و سیاحتی کشور، به صورتی لجام 
آپارتمانسازی،  سازی،  مجتمع  سایه  در  گسیخته  
همانند  مصرفی  بخشهای  دیگر  و  سازی  بلندمرتبه 
سی. ان. جی و سی. اچ. پی در مسیر رشد فزاینده 
گامهای  اجرای  مراحل  تمام  افزود:  دارد.وی  قرار 
و  و نظارت  و تقویت شبکه گازرسانی مشهد  توسعه 
گاز  شرکت  داخلی  منابع  محل  از  آن  اعتبار  تأمین 
خراسان رضوی پیگیری می شود. با اتمام این پروژه 
آماده  بیشتر  با قدرت  شبکه گازرسانی شهر مشهد 
امام  منور  بارگاه  مجاوران  و  زائران  به  خدمات  ارائه 

رضا )ع( خواهد بود.

چند  تنها،  کودکی  و  زن  و  مرد  پیش  قرن ها 
قطعه سنگ سیاِه ساده را از دل کوهی در کنار مکه 
نهادند؛  هم  بر  تزئینی  و  ترکیب  بی هیچ  و  بریدند 
به  حج  داستان  شد.  کعبه  نامش  که  مکعب  یک 
قلب جهان  کعبه،  همین سادگی شروع می شود. 
در  دایره وار  پیرامونش  همه  که  ثابتی  نقطه  است؛ 
گردشند. درست مثل کهکشان ها که تسبیح گوی 
دایره وار خداوندند. حج، نشانه است؛ تبلور منظومه 
یک  گرفتن  قرار  خداوند،  برابر  در  کیهان  ستایش 
بی نهایت کوچک در برابر یک بی نهایت بزرگ و... 
رازهاست  و  رمزها  همین  از  بلند  داستانی  حج،   .
فروع  مهم ترین  از  یکی  خدا(  خانه  )مالقات  .َحّج 
دیناسالم است؛ که مسلمانان در دهه اول آخرین 
شهر  در  الحرام  مسجد  به  )ذی الحجه(  قمری  ماه 
خاص  مناسک  و  رفته  سعودی  عربستان  در  مکه 
دارا  صورت  در  مسلمان  هر  می آورند.  جا  به  را  آن 
یک  حداقل  است  مکلف  خاص،  شرایطی  بودن 
ایام  دهد.در  انجام  را  آن  خود  عمر  طول  در  بار 
قابل  درصدی  و  شده  شروع  حج  سفر  ذی الحجه 
در  می روند.  سفر  این  به  ایران  جمعیت  از  قبولی 
همین خصوص به سراغ مدیر  حج و زیارت خراسان 
اماری  امسال  حجاج  خصوص  در  تا  رفته  رضوی 
گرفته و از اولین پرواز به سمت عربستان از خراسان 
خراسان  زیارت  و  حج  شویم.مدیر  مطلع  رضوی 
رضوی گفت: امسال ۹هزار و 65 مسافر خراسانی 
در قالب 64 کاروان عازم سرزمین حج می شوند.به 
گزارش روزنامه "صبح امروز" جواد شاد در خصوص 
امار حجاج ۹۸ افزود: بیشتر آمار اعزام زائران پس از 
تهران به استان خراسان اختصاص داشته و در حال 
حاضر برنامه ریزی های الزم برای اعزام زائران صورت 
زائران  الکترونیکی  ویزای  صدور  به زودی  و  گرفته 
حج تمتع آغاز می شود.وی تصریح کرد: دوره های 
آموزشی حج تمتع ویژه زائران این استان از ابتدای 
آغاز  متمرکز  و  کاروانی  به صورت   ۱۳۹۸ فروردین 
شده است که در ماه مبارک رمضان شاهد حضور 
باشکوه زائران در جلسات اسرار و معارف حج بودیم 
و خوشبختانه در این دوره برنامه های معنوی خوبی 
برای زائران تدارک دیده  شده بود.شاد در خصوص 
نظر گرفتن فضا  در  بر  مبنی  اعالم خبر عربستان 
برای هر حاجی ایرانی در حدود۱متر مربع توضیح 

داد: با توجه به مساحت منی و امکانات این مکان 
فضای  متر  یک  آنجا  در  حجاج  روزه  سه  توقف  و 
به  پاسخ  در  میشود.وی  گرفته  نظر  در  استراحت 
فضا  این  بودن  کافی  بر  مبنی  رسانه  این  خبرنگار 
گفت: مدیران کاروان ها با برنامه ریزی باید تعدادی 
خالی  جای  تا  ببرند  طواف  فاصله  با  را  حجاج  از 
بیشتر شود که این چالش هر ساله بوده و حجاج 
محترم باید تحمل کنند.مدیر حج و زیارت خراسان 
وجود  عالجی  خصوص  این  در  کرد:  ابراز  رضوی 
ندارد یا باید از ظرفیت حجاج کم کرد یا حجاج باید 
و  را تحمل  کنند.وی عنوان کرد: حج  این چالش 
زیارت خراسان رضوی با دفتر نمایندگی بعثه مقام 
توانسته  و  دارد  خوبی  بسیار  تعامل  رهبری  معظم 
سطح  در  را  خوبی  آموزشی  جلسات  مدت  این  در 
کرد:  تصریح  کند.شاد  برگزار  شهرستان  و  استان 
به سرزمین وحی  زائران خراسان  پروازهای  تمامی 
از مشهد مقدس انجام می گیرد و تنها یک کاروان 
از  کاروان  این  که  است  جنوبی  خراسان  مختص 
سازمان  می گیرد.مدیر  انجام  بیرجند  ایستگاه 
امسال  کرد:  بیان  رضوی  خراسان  زیارت  و  حج 
از  کاروان   ۳۳ و  شده  اعزام  کاروان   ۳2 مشهد  از 
سطح شهرستان های استان به سرزمین حج اعزام 
به حجاج اهل  این میان ۸ کاروان  از  می شوند که 
سنت اختصاص داده شده است.وی تصریح کرد: 
از ۷0  بیشتر  ۱0 درصد حجاج امسال دارای سن 
بین 50تا ۷0 سالگی قرار  بوده و 6۱ درصد  سال 

گرفته و 2۹درصد نیز زیر سن 50 سال قرار دارند.
جوان ترین  عنوان  به  ساله   ۱2 حاجی  از  شاد 
حجاج  بین  در  افزود:  و  یادکرد  خراسانی  حاجی 
مسن ترین  عنوان  به  ساله  حاجی ۹4  یک  امسال 
حاجی در بین کاروان ها قرار دارد.وی در خصوص 
عوامل  از  نفر   ۳۳0 امسال  گفت:   ۹۸ حج  تدابیر 
پزشکی و کادری و فرهنگی و .... حجاج را در سفر 
حج همراهی می کنند. در ادامه با رییس سازمان 
تا  پرداخته  کوتاه  مصاحبه ای  به  زیارت  و  حج 

توضیحات بیش تری در این خصوص ارائه بدهند.
رییس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه مراسم 
تصریح  است،  معنویت  ارتقای  راستای  در  حج 
کارهای  انجام  و  بهتر  خدمت  راستا  این  در  کرد: 
وباید  است  معنوی  تحول  این  بسترساز  فرهنگی، 
فرهنگی  پیوست  موضوع  به  کاروان ها  مدیران 
کرد:  اظهار  رشیدیان  کنند.علی رضا  جدی  توجه 
با توجه به اقامت ۳0 تا ۳5 روزه برخی حجاج در 
سرزمین وحی باید زمینه بهره گیری هر چه بهتر 
تمرکز  و  هدف  زیرا  شود  فراهم  ایام  این  از  حجاج 
تمامی عملیات حج؛ فرهنگی و در راستای ارتقای 

ارزشهای دینی و معنوی در حجاج است.
وی با اشاره به اینکه زمان زیادی تا آغاز عملیات 
باقی  است،  تیرماه   ۱۷ که  حجاج  اعزام  و  حج 
نمانده، تاکید کرد: با توجه به اوج گرما باید خدمات 
رسانی با بیان زیبا، سعه صدر و ظاهری آراسته و در 

شأن زائران خانه خدا انجام گیرد.

رشیدیان تاکید کرد: با توجه به آسیب شناسی 
های انجام شده از مراسم سنوات قبل و اصالحات 
صورت گرفته مدیران تالش کنند تا درحوزه کاری 
انجام  و کمترین مشکلی  نحو  بهترین  به  کار  شأن 
شود و همانند پدر مجموعه درحین عملیات مسائل 
و شرایط را مدیریت کنند.وی با بیان اینکه مدیران و 
خادمان حج با خدا معامله می کنند، ابراز امیدواری 
بین  کاملی  افزایی  هم  و  پوشانی  هم  باید  کرد: 
تمامی عوامل حاکم بوده و همه با هم در این معامله 
این  برآیند  و  نتیجه  تا  با خدا صادقانه تالش کرده 
سعی و کوشش رضایت خلق و خالق رادر پی داشته 
باشد.رشیدیان اظهار کرد: حتی برادران و خواهران 
اهل سنت درکنار اهل تشیع دراین خدمت رسانی 
خود دلیلی بر این ادعاست و امید است درسایه این 
تالش ها، وحدت و انسجام مسلمانان تداوم یافته و 
بیش از پیش مستحکم شود.رشیدیان تصریح کرد: 
با توجه به اینکه جمهوری اسالمی ایران و عربستان 
در مورد اجرای هر چه بهتر کنگره حج تمتع توافق 
دارند در این راستا تفاهم های خوبی هم انجام شده 
و بر این اساس طرف عربستانی خدمات مناسبی 
را برای زائران ایرانی ارائه خواهد داد.رئیس سازمان 
حج و زیارت همچنین با اشاره به اینکه کار نقل و 
هواپیمایی  توسط  جاری  سال  در  حجاج  انتقال 
امیدواری  ابراز  می شود،  انجام  اسالمی  جمهوری 
کرد: در یک تعامل و هم افزایی مطلوب، خدمات 

در خور شانی به زائران بیت الله الحرام ارائه شود.

صبح امروز از زبان  مدیر حج و زیارت خراسان رضوی گزارش می دهد: 

اینجا آخر خط نیست  ۹ هزار خراسانی حاجی می شوند

رضوی  خراسان  بهزیستی  اجتماعی  معاون 
خطرناک  اورژانسی  خود  از  حیات  سلب  گفت: 
سمبل  و  است  روانپزشکی  و  اجتماعی  حوزه  در 

گویایی از سلب امید از همه راه ها و افراد است.
غالمحسین  امروز"  "صبح  روزنامه  گزارش  به 
رسیده  خط  آخر  به  افراد  گویی  افزود:  حقدادی 
بحث  خودکشی  ریسک  و  عوامل  و  علل  .در  اند 
قصد  من  و  است  زیاد  روانشناختی  و  اجتماعی 
نقش  تبیین  در  من  .قصد  بپردازم  ان  به  ندارم 
این  در  مداخله  در  بهزیستی  اجتماعی  اورژانس 
می  که  حالی  در  کرد:  تصریح  .وی  است  بحران 
و  است  متعدد  اجتماعی  اورژانس  وظایف  دانیم 
و همسر  ازاری  زیادی  کودک  تعداد  به  رسیدگی 
یکی  که  است  حیف  اما  است  جمله  ان  از  آزاری 
از افتخارآمیزترین اقدامات حیات بخش اورژانس 
اجتماعی را که مداخله در بحران خودکشی است 

را نادیده بگیریم .
مداخله  اقدامات  در  کرد:  اظهار  حقدادی 
خودکشی ارگانهای متعدد کمک می کنند و مثل 
انتظامی  نیروی  و  نشانی  اتش  و   ۱۱5 اورژانس 
اورژانس  .اما  دارند  اهمیتی  پر  نقش  کدام  هر 
منشا  است  دهه  دو  کمتر  ان  عمر  که  اجتماعی 

خدمات گسترده ای شده است .
 ۷00 حدود   ۹۷ سال  در  رضوی  خراسان  در 
ماموریت برای مداخله نصیب اورژانس اجتماعی 
موارد  در دو سوم  ان فردی که  در  شده است که 
سی  تا  شانزده  بین  جوانی  موارد  غالب  در  و  زن 
این  بین  در   . است  یافته  نجات  است  بوده  سال 
مرگ  به  منتهی  اقدام  مورد  سه  تنها  اقدام  تعداد 
از  که کمتر  است  ثبت شده  از خود کشی  ناشی 
اجتماعی  اورژانس  .سهم  است  موارد  درصد  نیم 
در این حیات بخشی برجسته و بی بدیل است . 
مساله قابل ذکر این است که دو سوم موارد اقدام 
به خودکشی به علت مشکالت زناشویی یا داخل 
خانوادگی بوده است . که در یک سوم موارد اقدام 
قبلی نیز وجود داشته است . ضمن این که باید 
از زمینه  برای پیشگیری  و وجوه  در همه سطوح 
همکاران  این  به  باید  کرد  کار  خودکشی  های 
صبور و ایثارگر نیز دست مریزاد و خدا قوت گفت . 

خبر
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رئیسکمیسیونفرهنگیواجتماعیشورایشهرمشهد

مطرحکرد؛
پیشنهاد روز ورود امام رضا)ع( به توس به 

عنوان روز ملی مشهد
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
مشهد گفت: ما با تعیین تاریخ شمسی روز ورود امام رضا 
به مشهد به عنوان روز ملی مشهد موافق هستیم.احسان 
کرد:  اظهار  مشهد  ملی  روز  انتخاب  مورد  در  اصولی 
فرهنگ  توسط شورای  ملی مشهد  روز  انتخاب  فرآیند 
کار  این  و  شد  واگذار  شهر  شورای  به  استان  عمومی 
توسط مرکز پژوهش های شورای شهر پیگیری شد. وی 
ادامه داد: در حال بررسی هستیم که روز ملی مشهد را 
در تقویم ملی به ثبت برسانیم و برای این روز  گزینه هایی  
در دست بررسی است. نهایتا پیشنهاد ما  در شورای شهر 
به تصویب می رسد و به  شورای فرهنگ عمومی استان 
ارسال می شود و آنها هم پیشنهادات را به شورای فرهنگ 
عمومی کشور می فرستند.رئیس کمیسیون فرهنگی و 
اجتماعی شورای شهر مشهد تصریح کرد: ما در مرکز 
پژوهش های شورای شهر تقریبا به جمع بندی رسیدیم 
و به نظر ما تعیین روز ورود امام رضا به مشهد به عنوان 
روز ملی مشهد مناسب است. ما آمادگی داریم این روز 
را در قالب پیشنهاد معرفی کنیم.اصولی افزود: کارهای 
نهایی در حال شکل گیری است و می توانیم حداکثر 
ظرف یک ماه آینده جمع بندی نهایی را داشته باشیم  که 
در قالب مصوبه  شورا  روز ملی مشهد را انتخاب کنیم. از 
ناحیه ما جمع بندی نهایی تا یک ماه آینده انجام خواهد 
شد. رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
مشهد بیان کرد: برای تعیین روز ملی مشهد گزینه های 
ارائه  پیشنهاد  نهایت سه  در  و  دارند  دیگری هم وجود 
خواهد شد اما پیشنهاد ما روز ورود امام رضا به مشهد 
است. وی درخصوص دالیل انتخاب این روز به عنوان 
روز ملی مشهد بیان کرد: هویت شهر مشهد از وجود 
امام رضا نشات گرفته  است. البته منظور ما از معادل 
شمسی این تاریخ است که حدودا دی ماه می شود. روز  
مشهد باید روزی باشد که در آن اتفاق و مناسبت دیگری  
برجسته نباشد و این روز خاِص مشهد شکل بگیرد که 
روزباشد.رئیس  آن  تواند  می  مشهد  به  رضا  امام  ورود 
مشهد  شهر  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون 
عنوان کرد: برخی موافق هستند که میالد امام رضا را به 
عنوان روز ملی مشهد انتخاب کنیم اما  در روز میالد امام 
رضا، اقدامات گسترده ای در کشور و مشهد درحال انجام 
است و اگر این روزرا به عنوان روز ملی مشهد انخاب کنیم 
تحت الشعاع این مناسبت قرار خواهد گرفت.وی افزود: 
همچنین یا برخی افراد روزهایی را پیشنهاد می دهند که 
فاقد روح و ماهیت درونی  و محتوایی است و از جهات 
مختلف نمی شود برای آن  ارتباط معناداری تعریف کرد.

و  عمران  کمیسیون  رئیس 
گفت:  مشهد  شهر  شورای  شهرسازی 
از دوستان ما اشاره نکردند  هیچ کدام 
که بنا و موقعیت تئاتر شهر در راستای 
موقعیت بازآفرینی شهر مشهد نیست.

نشست  در  مهدی نیا  محمدهادی 
عنوان  با  شهر  گفتمان  تخصصی 
آگاهانه تر  مواجهه  »بازآفرینی؛ 
ثامن  پژوهشکده  در  که  شهر«  با 
از  یکی  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
مشهد،  شهر  سطح  در  که  پهنه هایی 
است  محدوده هایی  مانده  مغفول 
دارای  که  حرم  پیرامون  بافت  نه  که 
می شود،  محسوب  است،  حساسیت 
نه سکونت گاه های  و  بافت فرسوده  نه 
غیررسمی. در چنین بافت  هایی مانند 
 ... احمدآباد  سناباد،  ارگ،  خیابان 
فرهنگی  و  شهری  بازآفرینی  امکان 

وجود دارد. 
و  شرایط  درواقع  افزود:  وی 
کافی شاپ ها،  پاتوق ها،  ایجاد  امکان 
بافت ها  این  در  رفتاری  قراردادهای 

این  برای همین است که  وجود دارد. 
هستند.  حساسیت  دارای  بافت ها 
برای  را  الزم  قابلیت  بافت هایی  چنین 
بازآفرینی شهری دارند و موتور محرکه  
این  شهری  زوال  از  جلوگیری  برای 
و  شهر  تئاتر  مجموعه  ایجاد  مناطق 
بایستی  است.  فرهنگی  کاربری های 
این  شدن  خالی  از  جلوگیری  برای 
مناطق از سکونت، ترافیک را کاهش و 
افزایش داد، همچنین  را  پیاده مداری 
تالش کرد تا تجارت های سنتی خطی 
نگه  زنده  پاساژها  هجمه  مقابل  در 

داشته شود.
جانمایی  با  رابطه  در  مهدی نیا 
تئاتر شهر مشهد ادامه داد: متأسفانه 
این  انتخاب  برای  من  دوستان 
مدنظر  را  معیار  یک  تنها  جانمایی 
است.  ترافیک  بحث  هم  آن  و  داشته 
از دوستان ما اشاره نکردند  هیچ کدام 
که بنا و موقعیت تئاتر شهر در راستای 
مشهد  شهر  بازآفرینی  موقعیت 
همواره  ما  که  اینجاست  نکته  نیست. 

به دنبال ساختن هستیم و مکان هایی 
دارند  فرهنگی  احیای  قابلیت  که  را 
این  کرده ایم.  رها  صبا  سالن  چون 
راسته  مکانی  چنین  که  درحالیست 
درحال  و  بوده  مشهد  شهر  نمایش 

حاضر محل فروش دالر است. 
و  عمران  کمیسیون  رئیس 
خاطرنشان  شهر  شورای  شهرسازی 
دو  بازآفرینی  نمونه  برای  کرد: 
کارخانه قدیمی نخ ریسی و قند آبکوه 
در  فرهنگی  فضای  تا  می کند  کمک 
همواره  باید  چرا  کنیم.  ایجاد  شهر 

آنکه  حال  بسازیم،  جدید  ساختمان 
می توانیم این ساختمان ها را تبدیل به 

فضای فرهنگی کنیم.
ساسان  که  درحالیست  این 
مطالعات  دفتر  مدیرکل  مقدم  نورین 
شهرداری  شهری  و  فنی  طرح های 
پردیس  مکان گزینی   : گفت  مشهد 
طرح  در  این  از  پیش  مشهد  تئاتر 
مقیاس  براساس  و  شده  انجام  جامع 
فرهنگی شهری این مهم توسط مشاور 
جانمایی شده بود و بیش از ۳0 نقطه 
مختلف  الیحه های  با  جامع  طرح  در 

پیش بینی و پیشنهاد شد.
بررسی  موارد  مجموع  افزود:  وی 
رسیدیم  نقطه   ۸ به  نهایت  در  و  شد 
موضوعاتی،  به  توجه  موارد  این  در 
عمومی  فضا های  به  دسترسی  چون 
و  حمل  وسایل  به  دسترسی  شهری، 
نقل عمومی، فضا های جنبی معین و 
نیز یک  تاکید بود. در نهایت  ... مورد 
مکان انتخاب و به تایید شورای شهر و 
مدیریت شهری رسید و به عنوان نقطه 

آغازین انتخاب شد.
فرآیند  به  اشاره  با  مقدم  نورین 
کرد:  تصریح  طرح  مشاوران  انتخاب 
در  که  مهندسانی  مجموعه  سراغ  به 
این حوزه کار کردند، رفتیم و در ابتدا 
و  شد  ارائه  طراح   50 بر  بالغ  لیستی 
سپس اتاق فکر تشکیل و به لیست ۱6 
از طراحان مقیاس ملی و سپس  نفره 
به لیست 5 نفره و در نهایت به لیست 
انتخاب  پروسه  یافتیم.  دست  ۳نفره 
نیز به صورت فشرده و در 45 روز انجام 

شد.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد:

موقعیت تئاتر شهر در راستای موقعیت بازآفرینی مشهد نیست زمینه  تبدیل مشهد به پایتخت فارسی 
زبانان جهان فراهم می شود

معاون شهردار مشهدمقدس با اشاره به برگزاری 
رویدادهای گفت وگوهای انتقال تجربه در شهرداری 
مشهد گفت: زمینه  تبدیل مشهد به پایتخت فارسی 
زبانان جهان فراهم می شود.شهریار آل شیخ اظهار 
موفقیت،  به  دستیابی  راه های  از  یکی  داشت: 
در  می تواند  که  است  تجربه  عنصر  از  بهره مندی 
یا  و  گذشته  شخصی  تجربیات  از  بهره گیری  قالب 
نباید  گیرد.  شکل  موفق  افراد  تجربه  از  استفاده 
فراموش کرد که این موضوع می تواند در الگوسازی 
فردی بسیار موثر باشد. منظور از الگوسازی تقلید 
مستمر  تالش  کنار  در  آنچه  بلکه  نیست  صرف 
تجربیات  از  مثبت  پیام  دریافت  دارد،  اهمیت 
رویدادهای  برگزاری  به  اشاره  با  است.وی  بزرگان 
مشهد  شهرداری  در  تجربه  انتقال  گفت وگوهای 
افزود: در نظر داریم فرصت دریافت تجربیات افراد 
عالقه مندان  برای  را  مختلف  حوزه های  در  موفق 
را  رویداد  نخستین  منظور  همین  به  کنیم  فراهم 
درقالب رویداد انتقال تجربه، مهرماه سال گذشته 
با محوریت رسانه برگزار کردیم و در سال جدید نیز 
 )EST( تجربه  انتقال  گفت وگوهای  رویداد  دومین 
را این بار در حوزه ادبیات، در 6 و ۷ تیرماه ۱۳۹۸ 
کرد.معاون  خواهیم  برگزار  مشهد  شهر  تاالر  در 
شهرداری  انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی 
مشهد افزود: در این رویداد چهره های شاخص در 
کرمانی،  مرادی  هوشنگ  همچون  ادبیات  حوزه 
محمدعلی بهمنی، مهدی فروزان، شکوه قاسم نیا، 
محمد شمس لنگرودی، پیمان خاکسار و رستاک 
عالقه مندان  که  داشت  خواهند  حضور  حالج 
از تجربیات این  این رویداد  با شرکت در  می توانند 
افراد بهره مند شوند.وی در ادامه با اشاره به اضافه 
شدن بخش جدیدی به رویداد گفت وگوهای انتقال 
تجربه )Talking Books( گفت: در این رویداد برای 
نخستین بار فرصتی فراهم می شود تا عالقه مندان 
و  گیرند  قرار  برنامه  میهمانان  برابر  در  مدتی  برای 
به  اشاره  با  بپرسند.آل شیخ  آنها  از  را  سواالت خود 
اینکه مشهد شهری با تاریخچه ادبی و ظرفیت های 
فراوان در این حوزه است، گفت: بزرگان زیادی در 
حوزه شعر و ادب پارسی هستند که اهل مشهد یا 
خراسانی هستند و این امتیاز برای مشهد همیشگی 
و ماندگار است؛ باید تالش کنیم شهروندان و زائران، 
بیشتر با این پیشینه ادبی و تاریخی آشنا شوند و در 
این  در  نیز  مردم  که  هستیم  تالش  در  ما  آن  کنار 
حوزه فعال تر شده و زمینه های تبدیل شدن مشهد 

به پایتخت فارسی زبانان جهان فراهم شود.

خبر

ایران  بازیگر خراسانی سینمای  بهداد  حامد 
رضا  ساخته  شیرین«  »قصر  سینمایی  فیلم  با 
میرکریمی برنده جایزه بهترین بازیگر جشنواره 
فیلم شانگهای شد. حامد بهداد درحالی برنده 
سریال  در  بازی  مشغول  که  شد  جایزه  این 
تلویزیونی جدید »منوچهر هادی« به نام » دل« 
بود و از طریق یک پیام ویدئویی جایزه خود را به 
»عباس کیارستمی« کارگردان برجسته سینمای 

ایران تقدیم کرد.
بهترین  جایزه   2 توانست  نیز  میرکریمی 
کارگردانی و جام طالیی بهترین فیلم جشنواره 

شانگهای را دریافت کند.
هیات داوران این دوره از جشنواره شانگهای 
به ریاست نوری بیلگه جیالن فیلمساز سرشناس 
ترک تشکیل شد و نهایتًا »قصر شیرین« از ایران 
ایتالیا،  آلمان،  کشورهای  از  فیلم   ۱5 میان  در 
هند، چین، ژاپن، قزاقستان، گرجستان، برزیل، 
روسیه و مکزیک جام طالیی جشنواره را کسب 

کرد.
جشنواره بین المللی فیلم شانگهای در گروه 
جشنواره های رده A بین المللی است که در این 
کشور   ۸0 از  بیش  از  فیلم   500 از  بیش  دوره 

جهان در آن به نمایش درآمد.
این اولین حضور بین المللی »قصر شیرین« 
بود که قرار است تا یک ماه آینده در ایران روی 

پرده سینماها برود.
حامد بهداد پیش از این با همین فیلم نامزد 

از  مرد  اول  نقش  بازیگر  بهترین  جایزه  دریافت 
سیمرغ  از  دستش  اما  بود  فجر  فیلم  جشنواره 
فیلم  در  بازی  برای  شکیبا  هوتن  و  ماند  کوتاه 
را دریافت  این جایزه  ماه کامل شد«  »شبی که 

کرد.
به  معروف  بهداد«  تفنگچی  صابری  »حامد 
پرفرازونشیب زندگی خود  بهداد« دوران  »حامد 
را در مشهد، نیشابور و تهران سپری کرده است 
و یکی از بازیگران سال های دور تئاتر مشهد نیز 

و  جوان  رامبد  واسطه  به  او  می شود.  محسوب 
پیشنهاد او به همایون اسعدیان وارد سینما شد. 
خود  بازی  بازی«  آخر  »فیلم  برای  جوان  رامبد 
برای  نیز  فیلم  با همین  و  داد  بهداد  به حامد  را 
دریافت  نامزد  فجر  فیلم  جشنواره  در  بار  اولین 
تبلیغاتی  از آن بهداد در دفتر  جایزه شد. پیش 
رامبد کار می کرد و همزمان با تحصیل در رشته 

تئاتر، همه کاره این دفتر تبلیغاتی بود. 
او با بازی در فیلم »کسی از گربه های ایرانی 
روی  قبادی،  بهمن  کارگردانی  به  نداره«  خبر 
قدم  نیز  کن  فیلم  معتبر  جشنواره  قرمز  فرش 
جنجالی  و  محبوب  چهره های  از  و  گذاشته 
در  می آید.بهداد  حساب  به  ایرانی  سینمای 
با  همکاری  امکان  خود،  هنری  کنش  دوران 
از  ایران  سینمای  بنام  کارگردانان  از  بسیاری 
داریوش  تقوایی، مسعود کیمیایی،  ناصر  جمله 
مهرجویی و… را داشته است که فیلمش با ناصر 

تقوایی به سرانجام نرسید. 

»قصر شیرین« جوایز برتر یکی از معتبرترین 
جشنواره های فیلم را از آن خود کرد

حامد بهداد
 فاتح شانگهای 
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حمل  کمیسیون  رئیس 
شورای  ترافیک  و  نقل  و 
پیگیری  از  اسالمی شهر مشهد 
شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاونت  مجدانه 
مشهد برای حل مشکل ترافیک پل شهید پرتویی 

خبر داد.
مجتبی بهاروند در جریان جلسه کمیته نظارتی 
مسائل  و  مشکالت  بررسی  هدف  با  که   ۳ شماره 
پیرامونی منطقه ۱2 مشهد برگزار شد، اظهارکرد: 
یکی از موضوعات مبتال به این محدوده، موضوع 
زمینه  این  در  که  است  اختالفاتی  و  پرتویی  پل 
مطرح است و با این حال حل این مشکل یکی از 
مهم ترین دستورکارهای کمیسیون حمل و نقل و 

ترافیک شورای شهر به حساب می آید.
نهایی  گیری  تصمیم  هنوز  که  این  بیان  با  وی 
و  طرقبه  و  مشهد  بین  اختالفی  موضوعات  سر  بر 
این  حل  متذکرشد:  است،  نشده  انجام  شاندیز 
گونه مشکالت باعث افزایش آسایش و آرامش مردم 
خواهد شد و شورای شهر نیز در این زمینه از هیچ 

کوششی مضایغه نخواهد کرد.
و  ترافیک  و  نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس 
اسالمی  شورای   ۳ شماره  نظارتی  کمیته  عضو 
مشکالت  بررسی  کرد:  خاطرنشان  مشهد  شهر 
و  پارکینگ  تراکم،  حوزه  در   ۱2 منطقه  شهروندان 
مسائل شهرسازی در زمره مهم ترین دستورکارهای 

این هفته جلسه کمیته نظارتی شماره ۳ بود.

مدیرعامل سازمان همیاری 
رضوی  خراسان  شهرداریهای 
نمایشگاه  دومین  و  بیست  آغاز  از 
و  المللی صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی  بین 
گرمایشی مشهد با حضور 250 نمایندگی از شرکت 
های داخلی و خارجی در این شهر خبر داد.به گزارش 
صبح امروز، احمدیزدان پناه با اعالم این خبر افزود: 
صنعت  المللی  بین  نمایشگاه  دوره  دومین  و  بیست 
صنایع  و  عمران  و  معماری  بخش  در  ساختمان 
سرمایشی و گرمایشی مشهد از  4تا ۷ تیرماه به مدت 
المللی  بین  های  نمایشگاه  دائمی  محل  در  روز   4
کنندگان  بازدید  پذیرای  تا 2۳  ساعت  ۱۷  از  مشهد 
است.وی افزود: این نمایشگاه امسال در وسعتی به 

مساحت 25 هزار متر مربع با حضور۱00 نمایندگی از 
شرکتهای خارجی و ۱50 شرکت داخلی در قالب 250 
غرفه توانمندیهای خود را در حوزه صنعت ساختمان 
همیاری  سازمان  گذارند.مدیرعامل  می  نمایش  به 
های  هیات  حضور  به  رضوی  خراسان  شهرداریهای 
خارجی دعوت شده توسط تعدادی از غرفه داران از 
از  بازدید  برای  افغانستان  و  عراق  سوریه،  کشورهای 
این نمایشگاه، ادامه داد: این شرکت ها از کشورهای 
آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، چین، ژاپن و ترکیه و 
همچنین استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، 
هرمزگان،  فارس،  اصفهان،  کرمانشاه،  البرز،  تهران، 
کرمان، خوزستان، همدان و آذربایجان شرقی و غربی 
در نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد حضور یافته اند.

شهردار منطقه ۱2 مشهد 
و500  میلیارد   ۳ گفت: 
این  برای  اعتبار  ریال  میلیون 
پروژه با مساحت حدود 4 هزار و 500 متر ممربع  
پیش بینی شده است. به گزارش صبح امروزعلی 
زینت بخش با اشاره به اهمیت شهر توس تصریح 
کرد: ۱6 هسته جمعیتی در این محدوده منفصل 

شهری نیازمند توجه ویژه مدیریت شهری است .
: شورای اسالمی  افزود  شهردار منطقه دوازده 
شهر و شهرداری مشهد نگاه ویژه ای به شهر توس 
دارد و ظرفیت های گردشگری و تاریخی و میراثی 
با  ناگسستنی  پیوند  را در  این محدود  و اجتماعی 
داند. هم چنین شهردار  الرضا می  مصالح مشهد 

منطقه دوازده خبر از احداث دومین کلکتور بزرگ 
 40 بر  بالغ  اعتباری  با  سطحی  آبهای  آوری  جمع 
میلیارد ریال حد فاصل مجیدیه 2۷ تا بولوار امیریه 
خبر داد. زینت بخش افزود: این کلکتور در راستای 
سطحی  آبهای  آوری  جمع  شبکه  ارتقاء  و  تکمیل 
احتمالی  های  آبگرفتگی  رفع  جهت  به  و  منطقه 
اداه  .وی  کند  می  کار  به  شروع  امسال  تیرماه  در 
آوری  جمع  سراسری  کلکتور  دومین  این  داد: 
حد  متر   ۳500 طول  به  که  است  سطحی  آبهای 
فاصل خیابان مجیدیه 2۷ تا بلوار امیریه با اعتبار 
احداث می شود.شهردار منطقه  ریال  میلیارد   40
سجادیه  امیریه  کلکتور   : کرد  نشان  خاطر  دوازده 

نیز در آستانه بهره برداری نهایی است. 

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر مشهد:

رفع مشکل ترافیک پل شهید پرتویی در حال پیگیری است
توسط سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی انجام شد:

  آغاز بیست و دومین نمایشگاه   ساختمان از امروز در مشهد
شهردار منطقه12 مشهد خبر داد:

عملیات زیرسازی و بهسازی خیابان های شاهنامه 41 و 51 آغاز شد

خبر
مدیرعاملآبوفاضالبمشهداعالمکرد:

اجرای 71 درصد شبکه جمع آوری 
فاضالب شهر در دوره پنچم شورا 

مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل   
فاضالب  جمع آوری  شبکه  از  درصد   ۷۱ گفت: 
اقدامات  این  عمده  که  شده  انجام  مشهد  شهر 
بوده  شهر  شورای  از  دوره  این  فعالیت  ابتدای  از 

چراکه اعتبارات تبصره ۳ را پایدار کردند.
اسماعیلیان  حسین  امروز  صبح  گزارش  به 
روز گذشته در جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
مشهد با بیان اینکه آب شرب مورد نیاز مشهد از 
450 حلقه چاه، 2 رشته قنات، یک دهنه چشمه 
تامین  دوستی  و  ارداک  کارده،  طرق،  سدهای  و 
و  اخیر سدها  اظهارکرد: طی ۱0 سال  می شود، 
منابع آب زیرزمینی محل تامین بیش از نیمی از 
آب این شهر بوده اند ولی خشکسالی های اخیر 
سبب شده تا ذخیره آب سدها به حداقل برسند.

میزان  کمترین  گذشته  سال  در  افزود:  وی 
به  را داشتیم  منابع آب های سطحی  از  برداشت 
نحوی که تنها ۱۹ درصد از آب مورد نیاز برای شهر 
این  می شد؛  تامین  دوستی  سد  طریق  از  مشهد 
آمار در شرایطی است که پیش از این، این سد 60 

درصد آب شهر را تامین می کرده است.
با  گفت:  مشهد  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
منابع  برای  خوبی  شرایط  امسال  بارندگی های 
سد  ظرفیت  و  شده  فراهم  سطحی  آب های 
دوستی به 65 درصد، مخزن سد طرق ۷6 درصد، 
سد ارداک ۹۹ درصد و 4۳ درصد از ظرفیت سد 

کارده آبگیری شده است.
در  حداقلی  شرایط  داریم  نظر  در  افزود:  وی 
راستا  این  در  که  کنیم  ایجاد  مشهد  آب  پایداری 
دنبال  جدیت  با  آب  تأمین  اضطراری  پروژه های 

می شود.
اسماعیلیان افزود: سرانه مصرف آب در مشهد 
سایر  به  نسبت  که  بوده  روز  شبانه  در  لیتر   ۱20
شرایط  به  توجه  با  ولی  است  کمتر  کالنشهرها 
اقلیمی باید این میزان نیز کاهش یابد؛ هدررفت 

فیزیکی آب در مشهد حدود هشت درصد است.
و  هزار  سه  اکنون  هم  گفت:  اسماعیلیان 
450 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب در این 
کالنشهر اجرا شده است و در شرایط فعلی شبکه 
 ۳00 هزار   4 باید  مشهد  فاضالب  آوری  جمع 
فاضالب  شبکه  تکمیل  برای  لذا  باشد  کیلومتر 
این کالنشهر باید ۸50 کیلومتر شبکه دیگر ایجاد 
شود و در افق ۱420 باید 4 هزار و ۸00 کیلومتر 

شبکه جمع آوری فاضالب اجرا شود.

علنی  صحن  در  حضور  با  مشهد  شهردار  شهر/  در  سرویس 
شورای شهر به سؤال یک عضو شورا در خصوص احکام مدیران کل 
و فنی و  ترافیک  و  ادارات حوزه معاونت های حمل ونقل  و رؤسای 

عمران پاسخ داد.
شهردار  از  رمارم  شهناز  سوال  طرح  امروز،  صبح  گزارش  به 
حوزه  ادارات  رؤسای  و  کل  مدیران  احکام  خصوص  در  مشهد، 
از  پس  که  عمران  و  فنی  و  ترافیک  و  حمل ونقل  معاونت های 
این  تذکر  پی  در  اکنون  شهردار،  کتبی  پاسخ  از  وی  قانع نشدن 
کارهای  دستور  از  یکی  موضوع   این  مشهد،  شهر  شورای  عضو 
شصت وسومین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسالمی بود که 
روز گذشته در تاالر شهر برگزار شد. محمدرضا کالئی با حضور در 

صحن علنی شورا به این سوال پاسخ داد.  
y سوال عضو شورا از شهردار مشهد

این جانب  تذکر  »پیرو  است:  زیر  شرح  به  رمارم  شهناز  سوال 
مبنی بر عدم مطابقت احکام صادره مدیران کل و رؤسای ادارات 
دو حوزه معاونت حمل ونقل و عمرانی با چارت تشکیالت سازمان 
شهرداری مشهد مصوب سال ۱۳۹۷ وزارت کشور، پاسخ شهردار 
مشهد واصل گردید است که توضیحات ارائه شده در پاسخ مزبور 
منجر به توجیه الزم و رفع ایرادات موجود نگردید لذا مطابق ماده 
به  سوال  درخواست  شهر  اسالمی  شورای  داخلی  آیین نامه   ۷4
شرح زیر را دارم«:»با عنایت به این که نامه ارسالی شهردار محترم 
دو  ادغام  تشکیالت  چارت  نهایی  تأیید  و  بررسی  عدم  بر  شورا  به 
و  شهرداری ها  توسط سازمان  عمران  و  فنی  و  حمل ونقل  معاونت 
و  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون  دارد،  صراحت  کشور  دهیاری های 
چه  اساس  بر  مشهد  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاونت  سرپرست 
در  ادارات  رؤسای  و  کل  مدیران  احکام  صدور  به  نسبت  مجوزی 

سربرگ های منغوش به آرم ادغامی دو حوزه اقدام نموده است؟«
y پاسخ شهردار

 6 حدود  گفت:  سؤال،  این  به  پاسخ  در  کالئی  محمدرضا 
و  داشتیم  شهری  مدیریت  در  که  تجربیاتی  اساس  بر  پیش  ماه 
گرفتیم.  شجاعانه  تصمیم  چند  دادیم،  انجام  که  آسیب شناسی 
و  دادیم  انجام  خامسی  تقی زاده  آقای  دوره  در  را  تغییرات  برخی 

برخی تغییرات نیز در این دوره اجرایی شد.
استمزاج از شورا و ارسال اجرای این تصیم به وزارت کشور

وی ادامه داد: یکی از این اقدامات ادغام دو حوزه فنی و عمران 
و حمل ونقل و ترافیک بود. در این خصوص در  اسمتزاجی که با 
اعضای شورا کردم مشخص شد این امکان فراهم هست که این دو 
را ادغام کرده و چابک سازی کنیم و یک ساختار چابک  مجموعه 

ایجاد کنیم که امیدواریم بتواند بهتر به مردم خدمت کند.
شهردار مشهد خاطرنشان کرد: البته اجرای این تصمیم را هم 

به وزارت کشور ارسال کردیم.
یا پنج اداره کل در معاونت  وی تصریح  کرد: بین ایجاد چهار 

ادغامی بحث داشتیم که سر جمعش به چهار اداره کل رسیدیم.
در  رمارم  خانم  که  نکاتی  از  بعد  وجود  این  با  گفت:  کالئی 

تفسیر  گرچه  کردند،  اشاره  آن  به  مصوب  غیر  سربرگ  خصوص 
معاونت برنامه ریزی این بود که اصالح را شهردار می تواند با اطالع 
نوسازی  مدیرکل  آن  از  بعد  هفته  یک  دهد،  انجام  می تواند  شورا 
که  کرد  ارسال  عمران  و  فنی  معاونت  به  خطاب  نامه ای  سازمانی 
در  که  احکامی  حتی  شودو  انجام  قبلی  سربرگ  همان  با  کارها 

سربرگ جدید داده شده بود با سربرگ قدیمی اصالح شد.
y براساس ابالغ معاون وزیرکشور عمل شد

ادغام  خصوص  در  شده  انجام  اقدامات  ارائه  به  اشاره  با  وی 
که  چیزی  آن  اساس  بر  گفت:  شهر،  شورای  رئیس  به  معاونت ها 

ابالغی معاون وزیر کشور بوده عمل شد.
شهردار مشهد تصریح کرد: معاون وزیر کشور به صورت شفاهی 
این را گفته است که این ادغام مورد تأیید است با این وجود برای 
خصوص  این  در  کشور  وزارت  معاون  از  کشور  وزارت  نظر  تعیین 

استعالم خواهیم گرفت.
رعایت  رمارم در خصوص  به درخواست  اشاره  با  وی همچنین 
سقف زمان سرپرستی معاونت، بیان کرد: این که حداالمکان دوره 
سرپرستی را کوتاه کنیم بحث درستی است و خیلی مناسب نیست 
به  که شهرداری  توجه داشت  باید  اما  سرپرستی ها طوالنی شود، 
قانون  نه  است،  کشوری  استخدام  قانون  تابع  ساختاری  لحاظ 
تعیین  موضوع  این  برای  قانون سقفی  این  در  و  کشوری  خدمات 
دنده  چرخ  چند  شهرداری  در  ما  کرد:  اضافه  است.کالئی  نشده 
اصلی داریم که بدون آن این ساعت مدیریت شهری کار نمی کند 
تشکر  آن ها  ار  باید  که  هستند  معاونت ها  و  معاونین  افراد  این  که 
کنم. همچنین من از کسانی که این ادغام را به راحتی پذیرفتند 
از  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  عضو  این  پایان  می کنم.در  تشکر 

پاسخ های شهردار قانع شد.
مدیریت شهری به دنبال پاسخگویی به نیاز های عقب افتاده

شورا  علنی  جلسه  آغاز  در  مشهدمقدس  شهر  شورای  رئیس 
حیدری با بیان اینکه شورای پنجم شهر مشهد و مدیریت شهری 
به دنبال پاسخگویی به نیازهای تاریخی و عقب افتاده شهروندان 
جز  هدفی  شده  آغاز  های  پروژه  تمامی  افزود:  است،  شهر  این 
پاسخگویی به نیاز مردم به منظور رفاه و آسایش مردمی، حتی در 

عرصه فرهنگی و اجتماعی، دنبال نمی کند.
 محمدرضا حیدری در ادامه به برخی از پروژه هایی اشاره کرد 
و خواست عمومی عملیات عمرانی  براساس مطالبات مردمی  که 
محمدآباد  جاده  یادآورشد:  و  است  شده  ازسرگرفته  یا  و  آغاز  آنها 
بود،  شده  آغاز  آن  عملیات  قبل  سال   ۳ از  که  پروژه ای  طرق  به 
در شرف اتمام است، اتصال جاده  بسکابادی به طرق هم افتتاح 
شد، بلوار کشاورز که شهروندان مدت طوالنی است که با شرایط 
نامناسبی تردد می کنند و معبر از شرایط نامناسبی برخوردار نبود، 
پروژه  از  دیگر  بسیاری  و  است  شده  اجرایی  فاز  وارد  دوره  این  در 
هایی همچون بلوار نماز، جلوخان آرامگاه فردوسی و ... که پس از 

سالها محقق شده است.
ما در 44 محله شهری  آینده طرح  حیدری گفت: در روزهای 
مطرح  را  خود  نیازهای  مردم  طرح  این  در  که  شد  خواهد  آغاز 
خواهند کرد و با کمک خود آنها پروژه ها آغاز می شوند؛ نگاه انسان 
محور و در عین حال نگاه عمرانی و توسعه ای به شهر، همسو و به 
موازات هم در حال پیش رفتن است و صرف نگاه کالبدی محور و 

سخت افزاری به شهر حاکم نیست.
y  قطارشهری مشهد مجوز تسهیالت پنج هزار میلیارد ریالی

دریافت کرد
اعضای شورای اسالمی شهر مشهد در جلسه علنی روز گذشته 
با درخواست شرکت قطارشهری برای اخذ تسهیالت یا ایجاد خط 
تایید  مورد  های  بانک  طریق  از  ریالی  میلیارد  هزار  پنج  اعتباری 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی، موافقت کردند.
مدیر عامل شرکت قطارشهری مشهد در این باره گفت: تاکنون 
برای خط دوم قطارشهری به طول ۱4.5 کیلومتر، 2۷ هزار میلیارد 

ریال هزینه شده است.
میلیارد  هزار   ۸ خط  این  تکمیل  برای  افزود:  کیامرز  کیانوش 
ریال دیگر نیاز است که وزارت کشور با انتشار سه هزار میلیارد ریال 
اوراق مشارکت برای این خط موافقت کرده و پنج هزار میلیارد ریال 
تأمین  شهرداری  اعتبارات  و  تسهیالت  اخذ  با  باید  نیز  باقیمانده 
شود.بتول گندمی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی 
شهر مشهد نیز گفت: بازپرداخت اصل و سود تسهیالت پنج هزار 

میلیارد ریالی بر عهده شهرداری است.
y افزایش 1۹ درصدی نرخ سرویس مدارس

تعیین تعرفه خدمات سرویس مدارس در سال تحصیلی آتی از 
امروز شورای اسالمی شهر مشهد  دیگر دستور کار نشست علنی 
بود.رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر مشهد در این باره 
گفت: حداکثر سن مجاز برای خودورهای سرویس مدارس بسته 

به نوع خودرو بین ۱2 تا 20 سال است.
مجتبی بهاروند افزود: حداکثر سرویس مجاز هر خودرو در هر 
نوبت آموزشی، 2 سرویس است و تعرفه آن نسبت به سال گذشته 

حدود ۱۹ درصد افزایش می یابد.
گفت:  باره  این  در  نیز  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
ارائه کرده و چون  تأخیر به شورای شهر  با  را  این الیحه  شهرداری 
نام نویسی دانش آموزان در مدارس آغاز شده است اگر شهرداری 

دوباره با تأخیر الیحه ارائه دهد از دستور خارج خواهیم کرد.
سرویس  بر  نظارت  زمینه  در  افزود:  حیدری  رضا  محمد 
رو  این  از  باشد  نظارتی مشخص وجود داشته  باید مرجع  مدارس 
باشیم،  داشته  پروش  و  آموزش  و  کشور  وزارت  با  مکاتباتی  باید 
باید  کند  گذاری  قیمت  شهرداری  و  شهر  شورای  است  قرار  اگر 
مرجع نظارتی نیز باشد.مدیر عامل سازمان تاکسیرانی مشهد نیز 
گفت: چند بخشی بودن سرویس مدارس در زمینه نظارت بر آنها 
و  با شهرداری  ناوگان  این  بر  نظارت  ایجاد کرده است،  مشکالتی 
نظارت بر نرخ بر عهده مردم است.مهدی علوی مقدم افزود:  اگر 
تخلفی در این زمینه انجام شود با خاطی برخورد می کنیم ولی اگر 
مدارس تخلف کنند، موضوع باید توسط آموزش و پروش رسیدگی 
سیستمی  برای  گذشته  سال  نیز  سپند  سامانه  گفت:  شود.وی 
این  ولی  شد  اندازی  راه  مدارس  سرویس  نویسی  نام  روند  شدن 
مشکالتی  خاطر  به  رضوی  خراسان  پرورش  و  آموزش  در  سامانه 
هنوز فعال نشده است.تصویب الیحه مجوز انعقاد قرارداد سرمایه 
گذاری احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری از پروژه قطار و 
تله سیژ بوستان کوهسنگی با سرمایه گذاری 44۱ میلیارد و 26۹ 
میلیون ریالی بخش خصوصی و معرفی اژدر اژدری رئیس سازمان 
به  مشهد  شهرداری  های  مشارکت  و  گذاری  سرمایه  اقتصادی، 
دیگر  از  شهرداری  اقتصادی  معاونت  اول  ذیحساب  عامل  عنوان 

مصوبات این جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد بود.

 عضو شورا از پاسخ شهردار قانع شد

پاسخ شهردار مشهد به سؤال عضو شورا در جلسه علنی

در شهر
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اخبار
حضور کشتی گیر خراسانی در آخرین 

مرحله اردوی آمادگی تیم ملی
فرنگی  کشتی  ملی  تیم  اردوی  آخر  مرحله 
قهرمانی  های  رقابت  در  حضور  برای  جوانان 
می شود.مرحله  برگزار  تهران  در  تایلند  در  آسیا 
برای  جوانان  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  اردوی  آخر 
تایلند،  در  آسیا  قهرمانی  های  رقابت  در  حضور 
عبداله  کشتی  خانه  محل  در  تیرماه   4 روز  از 
می  برگزار  تهران  آزادی  ورزشی  مجموعه  موحد 
وزن  در  رضوی  خراسان  از  دادخواه  شود.وحید 
ادامه  تیرماه   ۱5 تا  که  اردو  این  به  کیلوگرم   ۹۷
اردوی  این  است.در  شده  دعوت  داشت،  خواهد 
عنوان  به  رضوی  خراسان  از  باوفا  حمید  آمادگی 
آورد.گفتنی  به عمل خواهد  تیم حضور  سرمربی 
است؛ رقابت های کشتی قهرمانی آسیا روزهای 
برگزار  تایلند  تیرماه در شهر چونبوری  تا 2۳   ۱۸

می شود.

برنز خراسان رضوی در مسابقات 
دوومیدانی نابینایان کشور

درپایان رقابت های دوومیدانی قهرمانی کشور 
بخش  در  جوانان  و  نوجوانان  سنی  های  رده  در 
را  سوم  رتبه  شد  موفق  رضوی  خراسان  بانوان، 
دو  قهرمانی  های  رقابت  کرد.درپایان  خود  آن  از 
ومیدانی کشور رده های سنی نوجوانان و جوانان 
در  شد،زنجان  اول  اصفهان  بانوان  بخش  در 
جایگاه دوم قرار گرفت و خراسان رضوی به عنوان 
سوم دست یافت.در این دوره از مسابقات زهرا پور 
اسماعیل در ۸00 متر و 400 متر و زهرا گزمه در 
و  متر   400 در  گزمه  زهرا  و  شدند  قهرمان   200
حانیه گلمکانی در ۱00 متر و 200 متر موفق به 
کسب رتبه دوم شدند.همچنین در این مسابقات 
به  متر موفق  و 400  متر  محدثه دهقان در ۸00 
کسب مدال برنز شد.گفتنی است؛ این رقابت ها 
به میزبانی کردستان با حضور ۸0 ورزشکار برگزار 

شد.

بوکسور خراسانی راهی روسیه می شود
ملی  تیم  انتخابی  مسابقات  فینال  برتر  نفرات 
جهانی  های  رقابت  به  اعزام  جهت  بزرگساالن 
روز  سه  برگزاری  از  شدند.پس  انتخاب  روسیه 
سرانجام  بوکسور،   40 حضور  با  انتخابی  مسابقه 
تیم  آتی  اردوهای  در  حضور  جهت  برتر  نفرات 
شدند.بر  برگزیده  کشور  بوکس  بزرگساالن  ملی 
در  رضوی  خراسان  از  شوریان  محمد  اساس  این 
وزن ۹۱ کیلوگرم برای حضور در اردوی تیم ملی 

انتخاب شد.

روز  مشهد  شهر  شورای  جلسه  سومین  و  شصت 
و  داشت  جلسات  دیگر  با  مهم  تفاوت  یک  گذشته 
از  جمعی  و  سرمربی  مدیرعامل،  مالک،  حضور  آن 
مانند  خراسان  خودرو  شهر  فوتبال  تیم  بازیکنان 
مهدی رحمتی در صحن علنی شورای شهر مشهد 

بود که نشاط ویژه ای به این نشست داد.
برگزاری  با  مشهد  شهر  شورای  دیروز  صبح 
ارایه  دلیل  به  خودرو  شهر  تیم  اعضای  از  مراسمی 
بازی های خوب در فصل گذشته لیگ برتر و کسب 

سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا تقدیر کرد.
هم  رحمتی  مهدی  مراسم  این  در  اینکه  جالب 
استقالل  گذشته  فصل  بان  دروازه  داشت.  حضور 
تیم  یک  شماره  مرد  و  کاپیتان  فصل  این  که  تهران 
گذشته  فصل  شهر  بود.شورای  خواهد  خودرو  شهر 
حمایت خوبی از تیم شهر خودرو داشت. به خصوص 
در روزهایی که نام تیم پدیده بود و این شرکت از تیم 
کرده  اعالم  شهر  شورای  کرد.  نمی  مالی  حمایت 
تا شهر  بود  تیم خواهد  کنار  در  در فصل جدید هم 
قهرمانان  لیگ  های  بازی  در  خوبی  نتایج  خودرو 
را  تمرینات خود  پدیده در شرایطی  بگیرد.تیم  آسیا 
آغاز کرده که پیش از شروع تمرینات احتمال جدایی 
یحیی گل محمدی و حضور در تیم پرسپولیس وجود 
داشت اما مالک باشگاه شهر خودرو مانع از جدایی 
دنبال  به  هم  پرسپولیس  و  شد  محمدی  گل  یحیی 
گزینه های جدید برای جانشینی برانکو است و امروز 

و فرداست که سرمربی جدید تیم معرفی شود.
*به خاطر مردم از شهرخودرو حمایت می کنیم

این  در  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
این  در  شهری  مدیریت  اقدامات  تمام  گفت:  دیدار 
و  شهروندان  به  پاسخگویی  راستای  در  کالنشهر 

افزایش نشاط و امید در جامعه است.
سطح  ارتقا  منظور  به  افزود:  حیدری  محمدرضا 
برای  می بایست  جامعه  در  اعتماد  افزایش  و  امید 
حل مشکالت مردم تالش کرد لذا بر همین اساس 
شورای پنجم شهر و مدیریت شهری مشهد به دنبال 
پاسخگویی به نیاز مردم است و تمام پروژه ها در این 

راستا عملیاتی می شود.
تیم  از  حمایت  بر  مشهد  شهر  شورای  رئیس 
ورزش  از  حمایت  لزوم  و  خودرو  شهر  پدیده  فوتبال 
این  تأثیر  و  نقش  داد:  ادامه  و  کرد  تاکید  قهرمانی 
دالیل  مهمترین  از  شهر  در  آفرینی  نشاط  در  حوزه 
پدیده  مشهدی  فوتبال  تیم  است.  حمایتی  چنین 
آسیایی شدن می باشد  تیمی در مسیر  شهر خودرو 
و افتخاری برای استان و مشهد است. ورود مدیریت 
شهری برای حمایت از تیم پدیده شهر خودرو نیز در 
راستای پاسخ به نیاز شهروندان بوده و دیگر اقدامات 
مرتبط با این حوزه نیز در راستای امیدآفرینی صورت 
شهری  مدیریت  و  شهر  شورای  می گیرند.مدیون 

مشهد هستیم
فراهم  گفت:  خودرو  شهر  پدیده  باشگاه  مالک 

را  مشهدی  شهروندان  خوشحالی  موجبات  آوردن 
بزرگترین افتخار برای خود می دانم.

فرهاد حمیداوی در شصت و سومین جلسه علنی 
شورای شهر مشهد اظهار کرد: خدمت به مردم شهر 
و  خوشحالی  موجبات  آوردن  فراهم  و  )ع(  امام رضا 
خرسندی شهروندان و کسب مجوز حضور در مرحله 
برای  افتخار  بزرگترین  را  آسیا  باشگاه  جام  پلی آف 

خود می دانیم.
مدیون  را  خود  خودرو  شهر  مجموعه  افزود:  وی 
و  می داند  مشهد  شهری  مدیریت  و  شهر  شورای 

شهر  این  در  مشهد  شهر  پنجم  شورای  که  حسی 
ایجاد کرده، در کل کشور بی نظیر است؛ تیم شاهین 
امروز  برتر اضافه شده  به لیگ  شهرداری بوشهر که 
به  لذا  نیست  برخوردار  بوشهر  از حمایت شهرداری 
عنوان مدیر این مجموعه قدردان تمام زحمات شما 
هستیم.مالک باشگاه پدیده شهرخودرو ادامه داد: 
حمایت  اگر  که  می کنم  تاکید  بازهم  و  گفته  بارها 
پدیده  تیم  نبود،  مشهد  شهر  پنجم  شورای  های 
شهرخودرو جایگاه کنونی را نداشت و این موفقیت 

ثمره لطف و همکاری مدیریت شهری است.

شهر  پدیده  فوتبال  تیم  سرمربی  همچنین 
خودرو نیز در ادامه جلسه اظهارکرد: موفقیت های 
اراده قوی  و  ثمره همت عالی  تیم در فصل گذشته 
حالی  در  و  گرفت  شکل  تیم  از  حمایت  در  که  بود 
رسیده  بن بست  به  پدیده  فوتبال  تیم  قبل  سال  که 
شهری  مدیریت  و  شهر  شورای  های  حمایت  بود، 
مشهد در آن زمان، مشکالت تیم را حل کرد و نقطه 
عطفی برای باشگاه ایجاد کرد تا راه را ادامه دهیم.

تاکنون در شهرهای  تاکید کرد:  یحیی گل محمدی 
برای  اراده ای  ولی چنین  فعالیت داشته ام  مختلفی 
مشاهده  شهر  آن  مسئوالن  سوی  از  تیمی  موفقیت 
آتی  روزهای  طی  کرد:  خاطرنشان  نکرده ام.وی 
بازیکنان جدیدی به تیم اضافه خواهند شد و اخیرًا 

هم شاهد ملحق شدن سیدمهدی رحمتی بودیم.
y در هیچ شهری چنین مسئوالنی ندیدم*

جلسه  این  ادامه  در  هم   شهرخودرو  سرمربی 
و  شهر  شورای  ما  موفقیت های  دلیل  اینکه  بیان  با 
جایگاه  امروز  گفت:  است،  بوده  شهری  مدیریت 
مرهون  که  است  ورزش  فضای  در  عطفی  نقطه  ما 
شهرهای  در  من  بوده،  شهرداری  و  شورا  زحمات 
مسؤوالن  چنین  این  شهری  هیچ  در  بودم  زیادی 
پای کار نبودند.یحیی گل محمدی افزود: مسئوالن 
بدون  دارند،  دغدغه  تیمشان  احیای  برای  مشهد 
حمایت شورا و مدیران شهری، شهر خودرو آسیایی 

نمی شد.

تقدیر از تیمی که آسیایی شد؛

حضور اعضای تیم فوتبال شهرخودرو خراسان در جلسه علنی شورای شهر مشهد

صدر از دست رفت؛ 
صعود هم قطعی نیست!  

شنبه شب بود که بعد از شکست دادن استرالیا با نتیجه ۳ بر 
صفر سایت فدراسیون جهانی والیبال در خبری از قطعی شدن 
صعود ایران خبر داد. این اتفاق برخالف انتظار همگان بود، اما 
این رشته هم تصور کردند فدراسیون جهانی  حتی کارشناسان 
بازی  به  توجه  با  و محاسباتی  دارد  این خبر  اعالم  برای  دالیلی 
به  ایران  از صعود قطعی  انجام داده که نشان  باقی مانده  های 

مرحله نهایی دارد.
حتی بازیکنان تیم ملی هم این پست فدراسیون جهانی را در 
صفحه اینستاگرام خود قرار دادند و با تفکر قطعی بودن صعود 
ایرانی  پوشان  ملی  تا  شد  باعث  همین  شاید  زمین شدند.  وارد 
نسبت به بازی های گذشته با انگیزه کمتری مقابل فرانسه ظاهر 
روز   FIVB سایت  اما  بخورند.  شکست  هم  صفر  بر   ۳ و  شوند 
دوشنبه خبر خود را اصالح کرد و از نزدیک بودن ایران به صعود 
خبر داد. در واقع خبر قبلی که موضوع قطعی شدن صعود ایران 

را مطرح کرده بود، توسط فدراسیون جهانی اصالح شد!
ایگور کوالکوویچ در نشست خبری بعد از بازی مقابل فرانسه 
به این موضوع اشاره و از اشتباه بزرگ سایت فدراسیون جهانی 
انتقاد کرد؛ این در حالی بود که کاپیتان تیم ملی ایران از صعود 

قطعی به مرحله نهایی صحبت می کرد!
سرمربی تیم ملی والیبال ایران در این باره می گوید: » ما به 
یک پیروزی بیشتر و یا نتایج دیگر تیم ها نیاز داریم تا صعود خود 
را قطعی کنیم. این یک اشتباه بزرگ از سوی سایت فدراسیون 
جهانی بود. همه آن ها مدرسه رفتند و ریاضی خواندند و با یک 
ها  آن  اشتباه  این  شود.  می  مشخص  چیز  همه  ساده  محاسبه 
بوده است. نمی خواهم درباره صحبت های معروف دخالت کنم 

و دلیل این اشتباه سایت فدراسیون جهانی بوده است.«
همانطور که کوالکوویچ اشاره کرده، ایران یک پیروزی دیگر 
در  حضور  و  نهایی  مرحله  به  خود  صعود  کردن  قطعی  برای 

که شاگردان کوالکوویچ  در حالی است  این  دارد.  نیاز  شیکاگو 
با ۳ تیم صربستان، بلغارستان و  باید هفته پنجم در بلغارستان 
احتمال دیگر هم وجود داشت  البته یک  رو شوند.  روبه  آمریکا 
که اگر لهستان دیشب برابر ایتالیا شکست می خورد، به عنوان 
تیم ششم دیگر شانسی برای رسیدن به ایران نداشت و به همین 
دلیل صعود ایران روی کاغذ هم قطعی می شد، اما از بدشانسی 

ایران این اتفاق نیفتاد و لهستان ۳ بر 2 برنده این بازی شد.
کم  دست  را  پایانی  هفته  نباید  تیمش  و  کوالکوویچ  حاال 
بگیرند چون امکان هر اتفاقی وجود دارد. ایران حداقل به یک 
پیروزی دیگر نیاز دارد و این باعث می شود تا شاید کوالکوویچ 

همه بازیکنان اصلی خود را به بلغارستان ببرد.
اتفاق دیگری که بامداد دوشنبه رخ داد، پیروزی ۳ بر صفر 
هفته  چند  از  بعد  تیم  این  شد  باعث  که  بود  روسیه  برابر  برزیل 
با  بگیرد. فعال شاگردان کوالکوویچ  ایران پس  از  را  صدرنشینی 

داشتن ۱0 برد و ۳0 امتیاز با وجود اینکه از نظر امتیازی با برزیل 
برابر هستند،  به خاطر یک برد کمتر در رده دوم قرار دارند.

5۱2/۱ 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 ۳ قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹0/۹/20 و برابر رای شماره 
۱۳۹۸60۳060۱۳00050۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسین خسروی به شناسنامه شماره 5 کد ملی 0۹۱۹۸5۹65۸ صادره گناباد فرزند علی در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۳26/۷2 مترمربع از پالک شماره ۱205 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد 
خریداری شده مع الواسطه از آقای محمد میالد طحان بیلندی مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این 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 از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق تا دو ماه اعتراض 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 صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع ار 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/4/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/4/۱۹ 
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

*************************************************
5۱2/2 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 ۳ قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹0/۹/20 و برابر رای شماره 
۱۳۹۸60۳060۱۳0005۱0 مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسن دهقانی نوقابی به شناسنامه شماره ۸5۱ کد ملی 0۹۱۹۸۹6۹60 صادره گناباد فرزند حسین در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 2۸0/5۹ مترمربع از پالک شماره ۹۹6 فرعی از 4 اصلی واقع در اراضی نوقاب- بخش یک حوزه ثبت ملک 
گناباد خریداری شده از آقای سید علی صدر مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این 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 از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق تا دو ماه اعتراض 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 صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع ار مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/4/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/4/۱۹ 
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

***********************************************
5۱2/۳ 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 ۳ قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹0/۹/20 و برابر رای شماره 
۱۳۹۸60۳060۱۳0004۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/5 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مجتبی شرکتی به شناسنامه شماره 2۳۸ کد ملی 0۹۱۹۳۸4۷۳0 صادره گناباد فرزند محمد در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت کل ۷۸/55 مترمربع پالک شماره 504 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک 
حوزه ثبت ملک گناباد خریدار شده مع الواسطه از آقای قاسم شرکتی مالک رسمی 2- نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹0/۹/20 و برابر رای شماره ۱۳۹۸60۳060۱۳0004۹2 مورخ ۱۳۹۸/۳/5  هیات اول 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه استادی جویمند 
به شناسنامه شماره ۳4۸6 کد ملی 0۹۱۸6۷4565  صادره گناباد فرزند علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت کل 
۷۸/55 مترمربع پالک شماره 504 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریدار شده مع الواسطه از آقای 
قاسم شرکتی مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این 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 از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق تا 
دو ماه اعتراض 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 صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع ار مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت اول: 

۹۸/4/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/4/۱۹ 
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

5۱2/4اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر

وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره ۱۳۹560۳060۱2000۳۸۸  رای  برابر 
ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای موسی ثانی حیدری 
فرزند صفر بشماره شناسنامه ۷4 صادره از زابل در ششدانگ یک باب ساختمان به 
در بخش سه  واقع  اصلی  از 5۸  فرعی  پالک ۱0۳۸  از  مترمربع  مساحت ۱2۸/۳6 
کاشمر به آدرس خیابان قائم- نیلوفر شمالی 5 پالک ۱۸ خریداری از مالک رسمی 
از ورثه سید علی اسماعیلی محرزگردیده است  آقای سید محمد اسماعیلی احدی 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۳/20، نوبت 

دوم : ۱۳۹۸/4/4
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده

***********************************************************
5۱۱/5اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

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

فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹460۳0600۳004255 شماره  برابررای 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای غالمحسین 
صفری برجی فرزند اسداله بشماره شناسنامه ۱42 صادره از مشهد در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۱۳۱/56 مترمربع قسمتی از پالک  ۱6۷۳ فرعی از ۸2 اصلی 
بخش ۹ واقع در خواجه ربیع مهر مادر ۱4 پالک 5۳ خریداری از مالک رسمی آقای 
نوبت  به منظوراطالع عموم مراتب دردو  لذا  محمد صفری برجی محرزگردیده است 
به فاصله ۱5 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

۱6۱۷- تاریخ انتشارنوبت اول: ۹۸/۳/20، نوبت دوم : ۹۸/4/4
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

)4/۷(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی )۱۷5۷(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد ۱ و ۳ و قانون تعیین 
تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹0/0۹/20 و 
برابر رای شماره ۱۳۹۸60۳0600500۱۷5۷ مورخ ۹۸/0۳/۳۱ هیات اول موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای 
محمد جواد عشقی  فرزند محمد حسن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 600۹۳/60 متر مربع از پالک شماره ۱06 اصلی واقع در  اراضی عزیزاباد  
بخش ۱۳ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای محمدحسن عشقی 
فرزند جمال محرز گردیده است.لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ ائین نامه مربوطه این اگهی در 
دونوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
ارای اعالم شده  به  تا در صورتیکه اشخاص ذینفع  الصاق  و در روستاها رای هیات 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 
صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول 

۹۸/04/04 تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۸/04/۱۹   
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)4/۸(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی )۱۷۸۷(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد ۱ و ۳ و قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹0/0۹/20 و برابر رای شماره 
۱۳۹۸60۳0600500۱۷۸۷ و ۱۳۹۸60۳0600500۱۷۹۳  مورخ ۹۸/04/0۱ هیات 
و  مالکانه  تصرفات  نیشابور  ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده  موضوع  اول 
بالمعارض اقایان سعید آتشگاهی و رضا آتشگاهی  فرزندان محمدابراهیم هر کدام سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۷۳0 متر مربع از پالک باقیمانده 
نیشابور  ثبت ملک  کناررود  بخش ۱2 حوزه  اراضی  در  واقع  اصلی  از 45  فرعی   ۱45
قانون  ماده ۳  بموجب  لوک  محرز گردیده است.لذا  مالک رسمی شرکت  از  خریداری 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ ائین نامه 
مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول ۹۸/04/04 تاریخ 

انتشار نوبت دوم ۹۸/04/۱۹   
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)4/6(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی )۱۷55(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد ۱ و ۳ و قانون تعیین 
تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹0/0۹/20 و 
برابر رای شماره ۱۳۹۸60۳0600500۱۷55 مورخ ۹۸/0۳/۳۱ هیات اول موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض 
اقای سجاد حصاری فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
۱20/0۹ مترمربع از پالک شماره ۹۹ فرعی از ۹ اصلی واقع در اراضی ده کالغ بخش 
اقای محمدحسن صفاری  مالک رسمی  از  نیشابور خریداری  ثبت ملک  ۱2 حوزه 
مقدم ابادی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ ائین نامه مربوطه این اگهی در 
دونوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
ارای اعالم شده  به  تا در صورتیکه اشخاص ذینفع  الصاق  و در روستاها رای هیات 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 
صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول 

۹۸/04/04 تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۸/04/۱۹   
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور



 علی مطهری: نظامیان به تذکرات درباره عدم 
دخالت در انتخابات عمل کنند

علی مطهری: »برای تشکیالت نظامی، سم است که از جریان 
سیاسی خط بگیرد یا گروه های سیاسی طمع کنند و بگویند ما تیپ 
داریم، نه این ها سرباز والیت فقیه هستند. نیرو های مسلح آبروی خود 
را نباید خرج فالن نماینده برای رأی گیری کنند. نیرو های مسلح باید 
از دسته بندی های سیاسی جدا باشند.« این جمالتی بود که اخیرًا 
سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت تهران خطاب به نیرو های نظامی 
مطرح کرد و به نوعی آن ها را از ورود به هرگونه تحرکات سیاسی و 
انتخاباتی برحذر داشت. در همین راستا علی مطهری نماینده مردم 
تهران در واکنش به توصیه های اخیر سیداحمد خاتمی، امام جمعه 
موقت تهران به نیرو های نظامی گفت: این تذکر خیلی خوبی است 
که آقای خاتمی مطرح کردند و این همان تذکری است که امام )ره( 
بار ها گفتند و در وصیت نامه شان هم به آن اشاره کردند. او با بیان 
اینکه امیدواریم نیرو های نظامی به این تذکرات عمل کنند، گفت: 
در گذشته دخالت های  که  تذکرات عمل شود چرا  این  به  انشاالله 
زیادی چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهوری از 
سوی نظامی ها صورت گرفته است درحالی که اساسا ورود این نیرو ها 
اقتصاد خطرناک است. برای خودشان هم خطرناک  و  به سیاست 

است و کم کم باید پایشان را از این حوزه ها بیرون بکشند.

 واکنش آشنا به حواشی سریال »گاندو«
حسام الدین آشنا با انتشار دو توئیت در حساب کاربری خود به 
حواشی اخیر سریال »گاندو« که از شبکه سوم سیما پخش می شود، 
واکنش نشان داد. در توئیت نخست آمده است: »جالبه که هم میگن 
سانسور شده، هم پخش می کنن. هم میگن صداگذاری شده، هم 
روی  میگن فشار  منتشر می کنن. هم  در فضای مجازی  را  اصلش 
ماست، هم خیلی راحت این جمله را میگن و ادامه هم میدن. هم 
فیلم بطور کامل فیلمبرداری شده، هم میگن بگذارین کار کنیم. هم 
از توبره، هم از آخور«. در توئیت دوم هم نوشته شده است: »راستی 
نگفتن باالخره کی تلفن کرده؟ کی فشار آورده و میاره؟ کی اصالً 
خبر داره چی ساختن و چی پخش می کنن؟ و آخر اینکه فرض کنیم 
تماس و فشار هم درست باشه، از کی تا حاال، فشار و تماس دولت 

مؤثر بوده؟«

 دادستان کل کشور: معلوم نیست »عالءالدین« 
چطور از زندان آزاد و فراری شده

در  کشور  کل  دادستان  منتظری،  والمسلمین  االسالم  حجت 
با  رابطه  در  سوالی  تهران،   ١٢ ناحیه  دادسرای  از  بازدید  حاشیه 
قدیمی ترین پرونده این دادسرا از یکی از مسئوالن دادسرای ناحیه 
١٢ تهران مطرح کرد که وی پاسخ داد: قدیمی ترین پرونده مربوط 
به سال ۸۳ است و متعلق به پاساژ عالءالدین و آقای عالالدین است 
که وی نیز متواری بوده و اتهامش کالهبرداری است، چرا که همکف 
این پاساژ را که پارکینگ بوده کاربری دیگری گرفته و تجاری تحویل 

آزاد  از زندان  به چه شکل هم  مردم نداده است و معلوم نیست که 
شده است. دادستان کل کشور در ادامه پس از اطالع از این موضوع 

دستور پیگیری در خصوص این پرونده را داد.

 پهپاد آمریکایی در تور صیادان قشم افتاد
خردادماه  بامداد ۳0  که  آمریکا  جاسوسی  پهپاد  انهدام  پی  در 
امسال و پس از نقض حریم هوایی کشورمان، توسط پدافند هوافضای 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ساقط شد، خبری درباره پیدا شدن 
قطعات دیگری از این پهپاد منتشر شده است. پیش از ظهر امروز 
قطعاتی از الشه این پهپاد صید تور صیادی »یوسف سفاری« یکی 
هیچ  هنوز  اما  است،  شده  هرمزگان  استان  در  قشمی  صیادان  از 
منبع رسمی این خبر را تایید نکرده است. محمد پرورش رئیس اداره 
شیالت شهرستان قشم در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: این 
قطعات توسط صیاد به ساحل آورده شده و هماهنگی های الزم جهت 

تحویل آن به نیرو های امنیتی انجام شده است.

 واکنش وزیر دفاع به اعدام جاسوس سیا
وزیر دفاع با اشاره به اعدام یکی از نیرو های قراردادی این وزارتخانه 
به اتهام جاسوسی برای دولت آمریکا گفت: بابت این اقدام ممنون 
سازمان قضایی نیرو های مسلح هستیم. امیر سرتیپ »امیر حاتمی« 
اتهام  به  خانه  وزارت  این  قراردادی  نیرو های  از  یکی  اعدام  درباره 
جاسوسی گفت: این فرد از سال ۸۹ از وزارت دفاع جدا شده بود؛ 
در دوره بازنشستگی به سراغ وی آمده و متاسفانه این فرد را وادار به 
خیانت کرده بودند. وی افزود: بار ها تاکید کرده ایم سزای افرادی که 
خیانت کنند همین رفتاری است که سازمان قضایی با این جاسوس 
انجام داد و بابت این اقدام ممنون سازمان قضایی نیرو های مسلح 
هستیم. امیر حاتمی تصریح کرد: این اتفاق در داخل وزارت دفاع رخ 
نداده است و با اینکه بیرون از دستگاه در حال انجام بود، پس از دو 
سال روشن شد و این اقدام نشان می دهد که یک سپر امنیتی بسیار 

خوبی وجود دارد و حتی الیه های بیرون را مراقبت می کند.
 

 دو واکنش رسمی به حمله های سایبری آمریکا به 
ایران

و  امنیت ملی  کمیسیون  سخن گوی  نقوی حسینی،  حسین   -۱
+حمله  درباره  آمریکایی ها  »ادعای  گفته  مجلس  سیاست خارجی 
می خواهند  آن ها  است.  بی اساس  نظامی  تأسیسات  به  سایبری 
موفقیت ما در سرنگونی پهپاد جاسوسی را خنثا کنند. او البته افزوده 
آن ها بار ها تالش می کنند که در شبکه ارتباطی ما مشکل پدیدی 
بی  حمله ها  این  در  موفقیت  درباره  آمریکایی ها  اماادعای  آوردند 
اساس است، چون توانمندی جمهوری اسالمی برای مقابله با این 

حمالت بسیار باالست. / ایسنا
2- وزیر ارتباطات، آذری جهرمی، هم صبح امروز در توییترش 
در واکنش به سوال هایی درباره حمله سایبری به تاسیسات نظامی 
ولی  داشته،  ایران  به  سایبری  حمله  هزاران  تاکنون  گفت:  ایران، 

جهرمی  آذری  بزنند.  کنار  آن ها  توانسته اند  ایران  دفاعی  ابزار های 
روشن نکرده این بار واقعا آمریکا به ایران حمله سایبری کرده یا نه و 
در کالم نقوی حسینی هم روشن نیست که آمریکا حمله ای کرده که 
شکست خورده یا اصال حمله ای در کار نبوده. دیروز برخی رسانه های 
آمریکایی مدعی شدند پس از نابودی پهباد آمریکایی، ترامپ دستور 
داده برنامه حمله سایبری به سامانه کنترل شلیک موشک های سپاه 
که از پیش برای تالفی حمله به نفت کش ها ریخته شده بود، به اجرا 
گذاشته شود و برای مدت معینی سامانه های تسلیحاتی سپاه را از کار 

انداخته.

 یک معاون در وزارت ورزش در یک روز ۹ حکم 
گرفته

خبرگزاری فارس نوشته مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان 
هفت روز پیش، 2۷خرداد امسال برای ژاله فرامرزیان معاون مدیرت 
و توسعه منابع این وزارت خانه، ۹حکم صادر کرده؛ و حاال بنابر این 
حکم ها فرامرزیان، رئیس کمیته نظارت ارزیابی و مدیریت عملکرد، 
رئیس کمیته فرهنگ و توسعه فرهنگ سازمانی، رییس کمیته آمار 
بخشی، رئیس کمیته برنامه ریزی عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات، 
رئیس کمیته مدیریت سرمایه انسانی، رئیس کمیته مهندسی نقش 
و  مدیریتی  فناوری های  و  نظام ها  بهبود  کمیته  رئیس  ساختار،  و 
رئیس کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری. ناگفته نماند 
فرامرزیان افزون بر ریاست این کمیته ها، عضو هیات رئیسان شرکت 
توسعه و نگهداری مکان های ورزشی و صندوق حمایت از قهرمانان و 

پیش کسوتان است.

 هزینه ناکارآمدی شرکت های دولتی از جیب ملت 
پرداخت می شود

بودجه شرکت های دولتی بخش بزرگی از منابع مالی دولت را به 
خود اختصاص می دهد؛ اما نحوه هزینه کرد این اعتبارات مشخص 
گام هایی  جاری،  سال  بودجه  الیحه  در  مجلس  و  دولت  نیست. 
برداشتند تا کمی به ساختار و عملکرد شرکت های دولتی نور بتابانند؛ 
برای نمونه، بند ج. تبصره 2 تأکید می کند »دولت )خزانه داری کل 
کشور( مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت 
گزارش های عملکرد  در  تفکیک هر شرکت،  به  را  این شرکت ها  در 
مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند«؛ اما حسین راغفر، کارشناس 
اقتصادی، می گوید با وجود گذشت چند ماه از تصویب الیحه بودجه، 
هنوز هیچ اقدام مؤثری برای شفاف شدن وضعیت بودجه شرکت های 
دولتی انجام نشده است. او بر این باور است که شرکت های دولتی 
تالش می کنند خود را زیان ده نشان دهند تا عالوه بر اینکه توجیهی 
برای افزایش قیمت پیدا کنند، بتوانند در چانه زنی ها برای دریافت 
اعتبارات موفق شوند و سهم بیشتری از کیک منابع نفتی را به خود 
اختصاص دهند. همچنین این شرکت ها با اعالم غیرواقعی سود و 
زیانشان، هزینه ناکارآمدی خود را به جیب ملت تحمیل می کنند. / 

شرق

 بذل و بخشش سکه ای دانشگاه آزاد از جیب 
دانشجویان!

دانشگاه  این  واحد های  روسای  اجالس  در  آزاد  دانشگاه  رئیس 
۳۳0 سکه اعطا کرد و این بذل و بخشش 2 میلیارد تومانی در حالی 
است که حقوق بسیاری از کارکنان و اساتید دانشگاه با تاخیر ماهانه 
پرداخت می شود. »حجت االسالم رستمی«، رئیس نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها به مسئولین نهاد ها دستور برگشت 
آزاد  باید به دانشگاه  سکه ها را داده است و تاکید کرده که سکه ها 

بازگردد.

 اتمام حجت فیفا با ایران: یا زنان را به ورزشگاه راه 
دهید یا قید میزبانی را بزنید

در فاصله ۳ ماه تا شروع مسابقه های انتخابی جام جهانی 2022 
قطر جانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال اخطار نهایی را 
به صورت کتبی به ایرانی ها داد. در این نامه رئیس سوئیسی فیفا که 
خود چهار دختر دارد، از فدراسیون فوتبال ایران خواسته تا زمانبندی 
تغییرات برای حضور زنان در ورزشگاه را اعالم کند، در غیر این صورت 
محرومیت در انتظار کل فوتبال ایران خواهد بود. اگر این محرومیت با 
شروع بازی های انتخابی جام جهانی اجرا شود در بهترین حالت کسر 
امتیاز از تیم ملی مردان ایران و در بدترین حالت حذف از جام جهانی 
2022 را همراه خواهد داشت. چنین نتایجی هم باعث خوشحالی 
رقبای فوتبالی ایران در آسیا و هم رقبای سیاسی این کشور در منطقه 
خواهد شد؛ و چه کسی است که نداند این دو گروه از رقبا تا چه اندازه 

همپوشانی دارند. /بی بی سی

 زاکانی باید درباره کرسنت به پیشگاه ملت پاسخگو 
باشد

»کسری نوری« سخنگوی وزارت نفت گفت: متأسفانه ایشان به 
گونه ای سخن گفتند که انگار قرارداد های بزرگ در کشور با شرکت ها 
و کشور های دیگر وجود داشته یا قرار بود منعقد شود تا تحول بزرگی 
اما آقای زنگنه همه این قرارداد ها را  آورد،  در صنعت نفت بوجود 
برانکو  قرارداد  لغو  می توانست  اگر  زاکانی  آقای  است،  زده  برهم 
تناقض  با  می انداخت.  زنگنه  آقای  گردن  به  هم  رو  پرسپولیس  با 
برخی  طرف  یک  از  روبروییم.  دوستان  این  گفتار  در  نیز  دیگری 
انگیزه ندارد و از طرف  افراد می گویند آقای زنگنه خسته است و 
دیگر اینگونه مطرح می کنند که آقای زنگنه فرد قدرتمندی است 
که می تواند جلوی قرارداد ها را بگیرد و هر تصمیم که دوست دارد 
اجرا کند. آقای زاکانی معتقد بود که وزیر نفت به نامه سال گذشته 
۷2 نفر از نمایندگان مجلس درباره عملکرد وزیر نفت به سران ۳ قوه 
حتی یک کلمه پاسخ نداده، در پاسخ باید به این نکته اشاره شود که 
مخاطب این نامه وزیر نفت نبوده با این حال آقای زنگنه در نشستی 
خبری در ۱6 هزار کلمه عالوه بر موضوعات مطرح شده در آن نامه، 
به سوالت دیگر نیز جواب داد. برخی از افراد می گویند که زنگنه به 
خام فروشی معتقد است، اما خام فروشی به چه معناست. اکنون ۱2 

میلیارد دالر ارزش صاردات پتروشیمی است و ۱۸ طرح دیگر در 
دست اقدام داریم که تا سال ۹۹ تکمیل شده و ظرفیت صادراتی 
را دو برابر می کند. بر اساس اصل 44، وزارت نفت نمی تواند برای 

ساخت پاالیشگاه اقدام کند.

 خاطره فائزه هاشمی از روز های زندان
فائزه هاشمی در همایش شناخت زیست پنهان، ورای دیوار های 
دارم.  زیادی  تجارب  زندانی  یک  عنوان  به  من  گفت:  زنان  زندان 
اطالعاتی که از زندان های عادی دارم بر اساس آمار است، اما زنی 
زندانی به نام راحله بود که ۱۳ سال تجربه زندانی بودن در زندان عادی 
را داشت. زمانی که بخشی از زندانیان سیاسی را به زندان زنان عادی 
برده بودند، او تحت تأثیر آن ها قرار گرفته بود و بعد ها به عنوان زندانی 
سیاسی به اوین آمد. من در بند سیاسی زندان اوین بودم که زندانیان 
سیاسی، عقیدتی و امنیتی آنجا بودند. راحله برای ما گفت که در 
دالل ها  و  است  گران تر  چیز  همه  فروشگاه ها  در  عادی  زنان  زندان 
اجازه ورود خوراکی به زندان نمی دهند، این در حالی است که این 

زندانیان عموما از قشر کم درآمد هستند. /شرق

 داماد روحانی وعادل فردوسی پور، کاندیدا های 
مجلس بعدی؟

کامبیز مهدی زاده که در ماه های اخیر به دلیل نسبت دامادی با 
رئیس جمهور چند بار به صدر اخبار آمده بود، یکی از کسانی است 
که نامش در رسانه ها و شبکه های اجتماعی شنیده می شود. تکرار 
ادعای حضور درباره فردوسی پور عادل فردوسی پور از چهره هایی 
است که طی روز های اخیر برخی از رسانه ها مدعی شده بودند که 
پور 45  نامزد شود. فردوسی  آینده مجلس  انتخابات  در  دارد  قصد 
ساله که چند ماهی است برنامه نودش تعطیل شده، تاکنون شایعه 
حضورش در انتخابات را تکذیب نکرده، همان طور که شب یلدای 
چهار سال قبل نیز پس از پخش نشدن مصاحبه اش با وزیر خارجه، 

شایعات در پی حضورش در انتخابات را تکذیب نکرد. /خراسان
 

فالحت پیشه به ترامپ: در تهران تنها نظامیان با تو 
سخن می گویند

ترامپ،  هشتگ  با  را  توییتی  ترامپ  به  خطاب  سیاسی  چهره  دو 
برجام و آمریکا منتشر کردند. حشمت الله فالحت پیشه، رئیس سابق 
کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به سرنگونی پهپاد آمریکایی توسطسپاه 
در حساب توییتری خود نوشت: به عنوان یک کارشناس مثل همیشه 
واقعیت را می گویم: جناب ترامپ! تا وقتی تحریم ها را تعلیق نکنی، در 
تهران فقط نظامیان با تو سخن می گویند. مصباحی مقدم هم در همین 
راستا توییتی ر. با هشتگ برجام آمریکا و ترامپ منتشر کرد و نوشت: 
سرانجام  برجام و حرف های دولت  آمریکا پیامی که برای غرب زده های 
داخل کشور داشت این بود که آن ها باید در مواضع خود تجدید نظر 
کنند. طی چهل سال گذشته دیدگاه های خود را مطرح کردند و نظام را 
منبع: تابناک مکرر بابت مواضع خود تحت فشار قرار دادند.   

میز خبر
داماد روحانی وعادل فردوسی پور، کاندیدا های مجلس بعدی؟ /بذل و بخشش سکه ای دانشگاه آزاد از جیب دانشجویان!/یک معاون در وزارت ورزش در یک 

روز ۹ حکم گرفت
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