
مأموریت شینزو آبه با 
شکست مواجه شد

دوجانبه  روابط  در  تاریخی  اتفاق  یک  چهارشنبه  روز 
ایران و ژاپن رخ داد؛ برای نخستین بار در چهار دهه اخیر 
یک نخست وزیر ژاپن به ایران سفر کرد. این سفر، هرچند 
از منظر روابط دوجانبه تهران و توکیو مهم بود، اما تحت 
الشعاع منازعه ایران و آمریکا قرار گرفت. به طوری که اکثر 

ناظران و رسانه ها، هدف اصلی سفر شینزو آبه...

در کارگروه گفتمان توسعه شهر، رویکرد جدید برنامه راهبردی 
بهسازی و هدایت موزون توسعه در بافت اطراح حرم تشریح شد:

تغییر رویکرد از نوسازی 
به حفظ و احیای هویت 

تاریخی مشهد

موافقت وزیر راه با احداث 
شهر فرودگاهی مشهد

رئیس فدراسیون کبدی:

عملکرد هیات کبدی 
خراسان رضوی 

رضایت بخش نیست

سخنگوی دولت مطرح کرد:

روزنامه رسانه ای
 ماندگار است

تحلیل روز 2

گزارش ویژه 6

2

4

7

در این شماره می خوانیم

 خراسان رضوی در صدر 
جذب سرمایه گذاری 

گردشگری کشور
معاون سرمایه گذاری، امور حقوقی و مجلس 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان 
گردشگری کشور، استان خراسان رضوی را در صدر 
جذب سرمایه گذاری های حوزه گردشگری کشور 
اعالم کرد.به گزارش صبح امروز حسین اربابی با 
اعالم این خبر در حاشیه نشست تخصصی بررسی 
حوزه  در  گذاری  سرمایه  تشویقی  سیاست های 
خبرنگاران  به  مشهد   در  هتلداری  و  گردشگری 
شکوهمند  انقالب  از  که  سالی   40 در  گفت: 
جغرافیایی  حوزه   3 در  می گذرد   ایران  اسالمی 
گردشگری  تاسیسات  در  را  خوبی  پیشرفت 
وجود  برکت  به  حوزه ها  این  از  یکی  که  داشته ایم 
امام رضا )ع( مشهد مقدس واستان خراسان رضوی 
است.وی درباره جایگاه خراسان رضوی در جذب 

سرمایه گذاری حوزه گردشگری اظهار 
کرد: اگر بخواهیم تناسب عددی 

مشهد  قطعًا  کنیم،  اعالم  را 
مقدس در صدر جدول سرمایه 
تاسیسات  تعداد  و  گذاری 

اربابی  دارد.  قرار  گردشگری 
اقناع  را  ما  این  کرد:  تصریح 

تاسیسات  نمی کند، 
و  گردشگری 

محرک  پروژه های 
از  هم  گردشگری 
نظر تنوع و هم از 
نشر تعداد باید به 
که  برسند  حدی 
تمام  پاسخگوی 

نیازهای گردشگران ما در حوزه های مختلف باشد 
که خراسان رضوی در مسیری که آغاز کرده اند به 

خوبی پیش می روند.
و  حقوقی  امور  گذاری،  سرمایه  معاون   
مجلس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
که  هماهنگی هایی  اظهارکرد:  کشور  گردشگری 
بین دستگاه های مختلف  استان خراسان رضوی 
وجود دارد باعث شده که اداره کل میراث فرهنگی 
با مدیریت آقای مکرمی فر بسیار خوب بتواند این 
مسیر را هموارتر از گذشته طی کند و ما خوشحالیم 
که مشهد مقدس یکی از قطب های مهم سرمایه 
گذاری در حوزه تاسیسات گردشگری کشور است.

y  مهم ترین سیاست های تشویقی برای سرمایه 
گذاری حوزه گردشگری

تشویقی  سیاست های  مهم ترین  درباره  اربابی   
سازمان میراث فرهنگی برای سرمایه گذاران حوزه 
مهم ترین  کرد:  اظهار  هتلداری  و  گردشگری 
در  مستقیم  دخالت  عدم  ما  تشویقی  سیاست 
سازمان  است؛  حوزه  این  گذاری های  سرمایه 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  هتل  
نمی سازد یا تاسیسات گردشگری 
ادامه  وی  نمی کند.  ایجاد  را 
ایجاد  به  سازمان  این  داد: 
بسترهای   و  زیرساخت 
مناطق  در  گردشگری 
دیگر  که  مختلف 
وارد  سازمان ها 

نمی شوند....

در صفحه 3 بخوانید

معاون سازمان میراث فرهنگی کشوراعالم کرد

طبق تحقیقات حدود 30 درصد از کودکان خیابانی به مدرسه نمی روند و بیسواد هستند. اغلب کودکان خیابانی به دلیل اینکه از سنین پایین 
کودکی زندگی در خیابان را تجربه می کنند دچار مشکالت عدیده ای هستند... کودکان کار و خیابان دیگر از نوشته و گزارش و دلسوزی کارشان 

گذشته است. کافی است سر هر چهارراه پشت چراغ قرمز مانده باشید تا دو چشم به شیشه ماشین دوخته شود و ...

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی مطرح کرد:داشتن خانواده مؤثر حق کودکان است

چراغ قرمز زندگی برای کودکان کار
در صفحه 4 بخوانید

در صفحه  6  بخوانید

نمایشگاه  هجدهمین  کار  به   آغاز 
مشهد گیاه  و  گل  المللی  بین 

در صفحه 2 بخوانید

علم الهدی:

از کجا معلوم بعد از مذاکره 
حرم امام رضا )ع( را ویرانه نکنند؟ شنبه 25  خرداد  1398 /0 11  شوال 1440 / سال سوم  

شماره476 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 
عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

سرکارخانم 
سیده انسیه سادات علویون

از طرف همکاران شما در روزنامه صبح امروز
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دوجانبه  روابط  در  تاریخی  اتفاق  یک  چهارشنبه  روز 
ایران و ژاپن رخ داد؛ برای نخستین بار در چهار دهه اخیر 
یک نخست وزیر ژاپن به ایران سفر کرد. این سفر، هرچند 
از منظر روابط دوجانبه تهران و توکیو مهم بود، اما تحت 
الشعاع منازعه ایران و آمریکا قرار گرفت. به طوری که اکثر 
ناظران و رسانه ها، هدف اصلی سفر شینزو آبه به ایران را 
میانجیگری میان ایران و آمریکا قلمداد کردند. تنش ها 
خروج  با  پیش،  سال  یک  تقریبًا  آمریکا  و  ایران  میان 
برنامه  از  آمریکا،  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد  یکجانبه 
با بازگشت کل  جامع اقدام مشترک )برجام( آغاز شد و 
تحریم های آمریکا علیه ایران شدت گرفت. این تنش ها 
پس از لغو معافیت های فروش نفت ایران در اوایل ماه مه 
به اوج خود رسید. آمریکا در این ماه، با ادعای اینکه ایران 
برای حمله به منافع و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه 
با  جدیدی  نظامی  تجهیزات  و  نیروها  می شود،  آماده 
هدف مقابله با ایران به منطقه اعزام کرد. چندین کشور، 
کاهش  برای  سوئیس،  و  قطر  عراق،  عمان،  جمله  از 
تنش ها میان دو طرف میانجیگری کردند، اما نتوانستند 
سطح تنش ها را کاهش دهند. سفر نخست وزیر ژاپن در 
ادامه این میانجیگری ها صورت گرفته و موجب موجی 
منطقه  در  تنش ها  احتمال کاهش  درباره  از خوشبینی 
بدبینی  به  خوشبینی  این  که  نکشید  طولی  اما  شد. 
تبدیل شد. آبه ابتدا در روز چهارشنبه با حسن روحانی 
چند  حاوی  دیدار  این  کرد.  گفتگو  ایران  جمهور  رئیس 
نکته و پیام ضمنی و صریح بود. این اظهارات نه تنها به 

پرسش های ناظران پاسخ نداد بلکه موجب مطرح شدن 
پرسش های جدیدی شد. در اظهارات آبه چند نکته حائز 

اهمیت است:
روحانی،  با  مشترک  خبری  کنفرانس  در  آبه  1-شینزو 
با بیان  او  ایران به برجام قویًا تاکید کرد.  پایبندی  بر لزوم 
خوش نواز  ایران  گوش های  برای  حرف هایش  شاید  اینکه 
نباشد، گفت: »اینکه ایران همکاری با آژانس انرژی اتمی 
را ادامه داده و می دهد، بسیار مثبت است و قویًا می خواهم 
پایبندی خود به برجام را حفظ کند.« ژاپن یکی از مشتریان 
شد  مجبور  آمریکا  فشار  تحت  اما  بود،  ایران  نفت  عمده 
واردات نفت از ایران را متوقف کند. بنابراین، آبه به خوبی 
می داند که تقریبًا تمام منافع اقتصادی جمهوری اسالمی 
از توافق هسته ای از بین رفته است. به همین دلیل ایران 
برجام، ضرب االجل 60  در  باقیمانده  اعضای  برای سایر 
روزه تعیین کرده است. پس چرا علیرغم همه اینها، آبه از 
ایران می خواهد به برجام پایبند بماند؟ واضح است که سفر 
آبه در هماهنگی با کاخ سفید و با چراغ سبز شخص ترامپ 
پایبندی  استمرار  خواهان  ترامپ  آیا  است؛  شده  انجام 
تهران درباره  آبه در  این،  بر  افزون  برجام است؟!  ایران در 
خطر جنگ تصادفی هشدار داد. این هشدار، با وساطت 
آبه همخوانی ندارد. شاید به همین دلیل است که ژاپنی ها 

تاکید می کنند برای وساطت نیامده اند.
از  نیست.  پیام  از  خالی  جنگ،  خطر  بر  آبه  2-تاکید 
این رو، هشدار او ممکن است از دو احتمال خارج نباشد: 
ترامپ به آبه گفته است که به مقامات ایران درباره جنگ 
هشدار دهد. یا اینکه آبه واقعًا امیدی به کاهش تنش ها از 
به  یکجانبه  ایران می خواهد  از  فقط  و  ندارد  آمریکا  جانب 
آرام شدن وضعیت در منطقه کمک کند. آبه پس از دیدار 
با روحانی گفت: »ضروری است که ایران در ایجاد صلح و 

ثبات محکم در خاورمیانه نقش سازنده ایفا کند.« قرینه این 
کالم این است که ایران نقش سازنده ای ایفا نمی کند وگرنه 

چه ضرورتی داشت که آبه از این ضرورت سخن بگوید.
»نزاع  وقوع  احتمال  از  تهران  در  ژاپن  نخست وزیر   -3
گفت:  خبرنگاران  به  تهران  در  او  گفت.  سخن  تصادفی« 
»در حال حاضر، تنش، در حال افزایش است. ما باید هر 
چه می توانیم را برای جلوگیری از وقوع نزاع تصادفی انجام 
ایفا کند. احتمال  دهیم و ایران باید نقش سازنده خود را 
یک نزاع تصادفی وجود دارد و نزاع نظامی باید به هر قیمتی 
متوقف شود.« این پیام آبه، با پیام سایر واسطه هایی که در 
یک ماه گذشته به تهران آمده بودند، شباهت دارد. با این 
و  ایران  عالی رتبه  رهبران  به  دسترسی  لحاظ  به  آبه  حال، 
آمریکا امتیاز منحصر به فرد داشت و به نظر می رسد آبه از 
همین امتیاز برای تبادل پیام میان ایران و آمریکا استفاده 

کرده است.
به رغم اینکه دولتمردان ژاپنی تاکید کردند که آبه برای 
جانب  از  آبه  اما  است،  نکرده  سفر  تهران  به  میانجیگری 
ترامپ به مقام معظم رهبری انقالب اسالمی ایران پیامی 
اسالمی،  انقالب  رهبری  ولی  بود.  آورده  مذاکره  برای 
رئیس جمهور  شایستگی  در  آبه،  تالش  از  تقدیر  ضمن 
آمریکا، تردید کردند و خطاب به نخست وزیر ژاپن گفتند: 
»ما در حسن نیت و جدی بودن شما تردیدی نداریم، اما 
در خصوص آنچه از رئیس جمهور آمریکا نقل کردید، من 
شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی دانم و هیچ 

پاسخی هم به او ندارم و نخواهم داد.«
از  اصلی  پیام  سه  انقالب،  معظم  رهبر  با  دیدار  در  آبه 
جانب ترامپ منتقل کرد که همگی در رسانه ها مطرح شده 
بودند و به هیچ وجه جنبه محرمانه ندارند: 1- آمریکا آماده 
مذاکره »صادقانه« با ایران درباره مسئله هسته ای است. 2- 

آمریکا به دنبال »تغییر رژیم« ایران نیست. 3- آمریکا مصمم 
است مانع ساخت سالح هسته ای توسط ایران شود.

از  پیامی  هیچ  و  کرد  رد  را  ترامپ  پیام های  رهبری  اما 
طریق آبه به ترامپ ارسال نکرد.

حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: مطالبی را که بیان 
خواهم کرد، در چارچوب گفتگو با نخست وزیر ژاپن است 
زیرا ما ژاپن را کشوری دوست می دانیم، اگرچه گالیه هایی 

نیز وجود دارد.
ایشان با اشاره به صحبت های نخست وزیر ژاپن مبنی بر 
اینکه ترامپ به او گفته »آمریکا قصد تغییر رژیم در ایران را 
ندارد«، تاکید کردند: مشکل ما با آمریکایی ها موضوع تغییر 
رژیم نیست، زیرا آنها اگر چنین قصدی هم داشته باشند، 
جمهور  روسای  که  همانطور  نیستند،  آن  اجرای  به  قادر 
قبلی آمریکا، در چهل سال گذشته، برای نابودی جمهوری 
معظم  مقام  نتوانستند.  اما  کردند  تالش  ایران  اسالمی 
قصد  می گوید  ترامپ  اینکه  کردند:  خاطرنشان  رهبری 
تغییر رژیم را ندارد یک دروغ است زیرا اگر می توانست این 
کار را انجام دهد، انجام می داد اما نمی تواند. رهبر معظم 
انقالب با اشاره به صحبت های نخست وزیر ژاپن مبنی بر 
هسته ای،  موضوع  درباره  مذاکره  برای  آمریکا  درخواست 
گفتند: جمهوری اسالمی ایران به مدت پنج، شش سال 
در موضوع هسته ای با آمریکا و اروپایی ها در قالب 1 + 5 
این  زیر  آمریکا  اما  نتیجه هم رسید،  به یک  و  مذاکره کرد 
توافق و قرارداد قطعی زد، بنابراین کدام فرد عاقلی است 
که دوباره با کشوری که زیر تمام توافق ها زده، مذاکره کند؟

رهبر انقالب اسالمی به بخش دیگری از صحبت های 
از  جلوگیری  برای  آمریکا  عزم  بر  مبنی  ژاپن  وزیر  نخست 
و  کردند  اشاره  ایران  وسیله  به  هسته ای  سالح  ساخت 
افزودند: ما با سالح هسته ای مخالفیم و فتوای شرعی من 

حرام بودن ساخت سالح هسته ای است اما این را بدانید 
که اگر ما قصد ساخت سالح هسته ای داشتیم، آمریکا هیچ 
کاری نمی توانست بکند و اجازه ندادن آمریکا، هیچ مانعی 

ایجاد نمی کرد.
انباشت  اینکه  بر  تاکید  با  خامنه ای  الله  آیت  حضرت 
سالح هسته ای نیز اقدامی خالف عقل است، خاطرنشان 
درباره  زدن  حرف  صالحیت  وجه  هیچ  به  آمریکا  کردند: 
نداشته  یا  باشد  داشته  اینکه کدام کشور سالح هسته ای 
در  هسته ای  کالهک  هزار  چند  آمریکا،  زیرا  ندارد  باشد، 

انبارهای خود دارد.
بر  مبنی  ژاپن  وزیر  نخست  سخنان  به  اشاره  با  ایشان 
اینکه آمریکا آماده مذاکرات صادقانه با ایران است، خطاب 
زیرا  نمی کنیم  باور  اصالً  را  حرف  این  ما  گفتند:  آبه  به 
مذاکرات صادقانه از جانب شخصی همچون ترامپ، صادر 

نمی شود.
میان  در  صداقت  کردند:  تاکید  اسالمی  انقالب  رهبر 

مقامات آمریکایی بسیار کمیاب است.
حضرت آیت الله خامنه ای خطاب به نخست وزیر ژاپن 

با جنابعالی  افزودند: رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش 
از  بعد  اما  کرد،  ایران هم صحبت  درباره  و  و گفتگو  دیدار 
بازگشت از ژاپن، بالفاصله تحریم صنایع پتروشیمی ایران را 
اعالم کرد، آیا این پیام صداقت است؟ آیا این نشان می دهد 

که او قصد مذاکره صادقانه دارد؟
ایشان تأکید کردند: ما به هیچ وجه تجربه تلخ مذاکره 

چند سال اخیر با آمریکا را تکرار نخواهیم کرد.
میان  تنش زدایی  برای  آبه  مأموریت  می توان  بنابراین، 
ایران و آمریکا را شکست خورده تلقی کرد. زیرا اوالً او همان 
پیام هایی را به ایران منتقل کرد که مقامات آمریکایی مکررًا 
آبه به علت اصلی  ثانیًا،  و علنًا در رسانه ها بیان می کنند. 
بلندپایه  مقامات  نکرد.  اشاره  ایران،  دیدگاه  از  تنش ها 
آمریکا  تاکید می کنند که »جنگ اقتصادی«  ایران، مکررًا 
علیه ایران عامل اصلی تنش ها در منطقه است و تا وقتی 
این جنگ متوقف نشود، تنش ها هم فروکش نخواهد  که 
کرد. ثالثًا، آبه از جانب آمریکا، پیامی برای کاهش تحریم ها 
نیاورد. آمریکایی ها همزمان با سفر آبه تحریم های جدیدی 

در ارتباط با ایران اعالم کردند.

مأموریت شینزو آبه با شکست مواجه شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح کرد

اختیارات مورد نیاز به استان تفویض خواهد شد
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: 
هر بخش از مسئولیت سازمان برنامه و بودجه که نیاز باشد، به استان 
واگذار خواهد شد و این مسئله در مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی و 
توسعه خراسان رضوی لحاظ شود.محمدباقر نوبخت در جلسه شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان که در محل دفتر استاندار برگزار شد، اظهار 
کرد: در قالب برنامه جامع اشتغال زایی کشور، برای هر یک از استان ها، 
برنامه  مطابق  تا  است  شده  بینی  پیش  خوبی  یارانه های  و  تسهیالت 
مشخص، زمینه ایجاد فرصت های شغلی جدید فراهم شود. وی افزود: 
تفاهم نامه های مربوط به ایجاد 983 هزار و 930 فرصت شغلی در کشور 
به صورت جداگانه با هر یک از وزیران دولت به امضا رسیده و به عنوان 
نامه ها،  تفاهم  در  بینی شده  پیش  مبالغ  از  پرداخت 20 درصد  پیش 
سهم  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  معاون  است.  کرده  پیدا  تخصیص 

خراسان رضوی از تسهیالت و یارانه پیش بینی شده برای اشتغال زایی 
در سال 98، حدود 2839 میلیارد تومان است، اظهار کرد: از این مبلغ، 
101 میلیارد تومان یارانه و 110 میلیارد تومان اعتبار بالعوض است و 
انتظار می رود با هزینه کرد تسهیالت پیش بینی شده، 46 هزار و 531 
فرصت شغلی در این استان ایجاد شود. وی یکی از برنامه های اصلی 
دولت در سال 98 را ایجاد اشتغال و رونق بخشیدن به تولید برشمرد و 
گفت: با موافقت رهبر معظم انقالب اسالمی، مبلغ یک میلیون دالر از 
صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال و رونق تولید برداشت شده است 
و آمادگی برای تخصیص تسهیالت پیش بینی شده مطابق برنامه جامع 
اشتغال  اینکه شورای  بر  تاکید  با  وی  دارد.  وجود  زایی کشور  اشتغال 
استان ها باید سهم خود از محل تسهیالت اشتغال زایی را از وزارتخانه ها 
مطالبه کنند، خاطرنشان کرد: بنده به صورت هدفمند به استان ها سفر 

می کنم تا مدیران استانی و محلی را با سهمشان از تسهیالت پیش بینی 
از وزارتخانه ها فراهم شود.رئیس  و زمینه مطالبه گری  شده آشنا کنم 
سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در نتیجه تحریم ها مشکالتی در 
بخش های مختلف به وجود آمده است اما بسیاری از مسائل به تحریم ها 
ارتباط ندارد و با برنامه ریزی دقیق می توان در جهت توسعه و پیشرفت 
عنوان  به  حسینی  رزم  آقای  انتخاب  اینکه  بیان  با  وی  برداشت.  گام 
طرح های  اجرای  برای  را  مناسبی  شرایط  رضوی  خراسان  استاندار 
که  قوی  مدیریت  به  توجه  با  گفت:  است،  کرده  فراهم  پایدار  توسعه 
در استان ایجاد شده است، به آینده خوش بین هستیم؛ تردید ندارم 
خراسان رضوی در حوزه های مختلف می تواند یک سر و گردن از دیگر 
استان ها باالتر باشد.نوبخت با اشاره به محدود شدن منابع مالی دولت 
مدیران  از  گفت:  کشورمان  علیه  ظالمانه  تحریم های  اعمال  دلیل  به 

کنند  بندی  اولویت  را  جاری  هزینه های  که  دارم  درخواست  استانی 
تا بتوان موارد غیرضروری را کنار گذاشت و در دیگر موارد هم در حد 
امکان صرفه جویی کرد.وی با بیان اینکه برای تکمیل پروژه های نیمه 
تمام عمرانی با کمک بخش خصوصی برنامه ریزی های الزم انجام گرفته 
به  که  می رود  انتظار  استان ها  ریزی  برنامه  شوراهای  از  افزود:  است، 
جای تعریف پروژه های عمرانی جدید، برای تکمیل طرح های نیمه تمام 
با پیشرفت فیزیکی باال تالش کنند.معاون رئیس جمهور تصریح کرد: 
از ابتدای سال جاری تاکنون 27 هزار میلیارد تومان اعتبار به منظور 
اوراق اسناد و پول نقد تخصیص  تکمیل طرح های عمرانی به صورت 
سال  مشابه  مدت  در  تخصیص ها  میزان  که  درحالی  است  کرده  پیدا 
قبل حدود 4 هزار میلیارد تومان بود.وی ادامه داد: سعی کرده ایم که 
اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان ها به صورت تدریجی در نیمه 

با فعال شدن طرح های عمرانی، زمینه  تا  نخست سال پرداخت شود 
اشتغال زایی برای جامعه هدف فراهم شود.نوبخت با بیان اینکه اصالح 
ساختار بودجه مطابق دستور رهبر معظم انقالب در 4 محور انجام گرفته 
افزایش  نفتی،  درآمدهای  کاهش  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  است، 
بهره وری در هزینه کردهای دستگاه های اجرایی مدنظر قرار گرفته و 
برنامه ریزی های خوبی هم در این زمینه انجام شده است.وی گفت: با 
توجه به شرایط تحریمی، ادامه روند موجود در حوزه درآمدها و مصارف 
لزومًا نمی تواند به افزایش کارآیی بیانجامد و ضرورت دارد که در راستای 
و  برنامه  سازمان  شود.رئیس  برداشته  گام  بودجه ای  ساختار  اصالح 
بودجه کشور ابراز کرد: هر بخش از مسئولیت سازمان برنامه و بودجه که 
نیاز باشد، به استان واگذار خواهد شد و این مسئله در مصوبات جلسه 

شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی لحاظ شود.

مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  رئیس  نایب 
در  عمان  دریای  در  نفتکش ها  انفجار  است  معتقد 
سود  به  تنها  ایران  در  ژاپن  وزیر  نخست  حضور  زمان 

صهیونیست ها است.
آب های  نزدیکی  در  نفتکش  دو  به  حمله  به  اشاره  با  دهقانی  محمد 
جمهوری  گفت:  کشورمان،  در  ژاپن  وزیر  نخست  حضور  زمان  در  ایران 
که  باشد  وقایع  این  برای  یاب  حقیقت  تیم  تشکیل  دنبال  به  باید  اسالمی 
منطقه  در  سازی  بحران  این  پرده  پشت  صهیونیستی  رژیم  قطعًا   البته 

است.
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  شاندیز  و  طرقبه  چناران،  مردم  نماینده 
داشت:  بیان  امروز  و  گذشته  هفته های  در  ها  نفتکش  انفجار  درباره  ادامه 
پشت صحنه این اتفاقات که در زمان های خاصی نیز صورت می گیرد، رژیم 
صهیونیستی حضور دارد که جریان را صحنه گردانی می کند و تنها سود این 

آتش افروزی ها به نفع آنها است.

انفجار  کرد:  بیان  و  اشاره  انفجارها  این  بندی  زمان  به  ادامه  در  وی 
وزیر  نخست  که  پذیرفت  صورت  زمانی  درست  عمان  دریای  در  ها  نفتکش 
ایران  فرهنگی  و  سیاسی  تجاری،  روابط  سال  نودمین  و  آمده  ایران  به  ژاپن 
اتفاق  این  که  است  عیان  و  مشهود  کامالً  لذا  می گذاریم  سر  پشت  را  ژاپن  و 
مناسبات  توسعه  از  خوشی  دل  که  است  کسانی  سوی  از  انگیزی  فتنه  یک 
وجدان  که  آنهایی  و  مستقل  کشورهای  داد:  ادامه  ندارند.دهقانی  کشور  دو 
آزادی دارند، این درک را دارند که ایران هیچ سودی از این انفجارها نمی برد 
از  باشد  داشته  ضرر  او  برای  که  نشود  عملی  مرتکب  که  دارد  درایت  آنقدر  و 
کشورها سایر  و  ژاپنی ها  برای  را  صهیونیست ها  دست  انفجارها  این  رو   این 

 رو کرد.
پایان  در  نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی  فراکسیون  رئیس  نایب 
و نفتکش هایی  ایران است  خاطرنشان کرد: زمانی که نخست وزیر ژاپن در 
در نزدیکی آب های ایران مورد هدف قرار می گیرد، سوءنیت آنهایی که قصد 

تخریب ایران را دارند رو می شود.

و  راه  وزیر  موافقت  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
شهرسازی برای احداث شهر فرودگاهی مشهد و جا به جایی 

فرودگاه شهید هاشمی نژاد جلب شده است.
علی رضا رزم حسینی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، اظهار کرد: با 
آگاهی از مشکالت موجود در حوزه اقتصادی در نتیجه اعمال تحریم های ظالمانه، 
به سمت استفاده از ظرفیت های داخل استان برای دستیابی به توسعه اقتصادی 

و فرهنگی پیش رفته ایم.
ارکان  بین  همدلی  ایجاد  و  خصوصی  بخش  ظرفیت  از  استفاده  افزود:  وی 
حاکمیت از مهمترین رویکردهای ما در مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی بوده 

که خوشخبتانه تاکنون به نتایج خوبی هم رسیده است.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه ارتقای فضای کسب و کار در دستورکار 
بانکی استان حدود 90  دستگاه های اجرایی قرار دارد، تصریح کرد: سپرده های 
هزار میلیارد تومان است و به دنبال بهره برداری از این منابع با استفاده از ظرفیت 

معین های اقتصاد مقاومتی در جهت توسعه اقتصادی فرهنگی و پیشرفت متوازن 
مناطق روستایی هستیم.

وی با بیان اینکه طرح همیاران آب به منظور مقابله با بحران کم آبی کلید خورده 
است، بیان کرد: عالوه بر این، به منظور عملیاتی شدن طرح انتقال آب از چابهار به 
شرق کشور، یک شرکت سرمایه گذاری تشکیل و سهم مشارکت هر یک از سرمایه 

گذاران در پروژه مشخص شده است.
رزم حسینی به مشکالت سکونتگاه های غیررسمی مشهد هم اشاره کرد و گفت: 
شهرداری  مشارکت  با  واحد   500 و  هزار   10 شهر،  حاشیه  ساماندهی  منظور  به 

مشهد، آستان قدس رضوی و بخش خصوصی در این مناطق احداث خواهد شد.
وی در بخش پایانی سخنان خود از برنامه ریزی برای جابجایی فرودگاه شهید 
شهر  قالب  در  مشهد  جدید  فرودگاه  کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  نژاد  هاشمی 
راستا  این  در  و  شد  خواهد  احداث  خصوصی  بخش  آورده  محل  از  فرودگاهی 
موافقت وزیر راه و شهرسازی جلب و بسترهای الزم برای آغاز عملیاتی اجرایی آن 

فراهم شده است.

موافقت وزیر راه با احداث شهر فرودگاهی مشهدصهیونیست ها پشت پرده حمله به نفتکش ها در دریای عمان

این  معلوم  کجا  از  گفت:  مشهد  جمعه  امام 
مذاکره ها و معامله ها که االن ساز می کنند، زمانی که 
به جایی برسد، حرم امام رضا )ع( بقیع نشود و این جا 

را ویرانه نکنند.
علم الهدی  سیداحمد  آیت الله  ایسنا،  گزارش  به 
امروز در خطبه های عبادی-سیاسی نماز جمعه مشهد 
چهارشنبه  روز  کرد:  اظهار  رضوی،  مطهر  حرم  در 
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع )ع( بود. در سال 1344 
و  کردند  تخریب  را  بقیع  ائمه  قبور  مدینه  در  قمری 
از  سال   97 دقیقًا  و  است  قمری   1440 سال  اکنون 

خرابی و ویرانی بقیع می گذرد.
وی افزود: ظاهرًا این بود که وهابی ها و لشکر ملک 
عبدالعزیز به عنوان جریان وهابیت شهر مدینه را فتح 
کردن  خراب  اما  کردند  تخریب  را  بقیع  ائمه  قبور  و 
نبود،  تهاجم نظامی دشمن  نتیجه  بقیع در  ائمه  قبور 
مکه  وهابی ها  وقتی  بود.  معامله  و  مذاکره  یک  نتیجه 
را گرفتند، شریف مکه که حاکم مکه و مدینه و حاکم 
حرمین بود، از مکه به مدینه فرار کرد. لشکر وهابی او 
را تعقیب کردند، مردم مدینه، شیعیان و سادات نخاوله 
لشکر عظیمی تشکیل دادند، با مردانگی و مقاومت در 
مقابل لشکر آل سعود، ملک عبدالعزیز و لشکر وهابی 
عده  دادند،  وهابی ها  به  سختی  شکست  و  ایستادند 
زیادی از آن ها کشته شدند و شکست خورده برگشتند.

علم الهدی ادامه داد: دولت انگلیس و بریتانیا که آن 
روز سیاستش سلطه وهابیت بر حرمین شریفین بود، با 
شریف مکه وارد مذاکره شدند و بیان کردند مدینه شهر 
خشک با چند درخت خرما را بده، در مقابل دو کشور 
این  در  بچه هایت  و  تو  اردن،  و  عراق  می دهیم،  تو  به 
این  حسب  بر  هم  مکه  شریف  شوید.  حاکم  کشور  دو 

معامله مدینه را تسلیم عبدالعزیز کرد و نتیجه این شد 
که وقتی بر مدینه مسلط شدند، حرم اهل بیت و قبور 
ائمه بقیع را ویران و سادات نخاوله را قتل عام کردند، 
عده ای را کشتند، زن ها و دختران آن ها را اسیر کرده و 
تا بیش 50 سال آن ها را از تمام حقوق زندگی و حیات 
بیماری  درمان  برای  حتی  کردند،  محروم  مدینه  در 

آن ها به پزشکان اجازه معالجه نمی دادند.

و  معامله  نتیجه  این  کرد:  بیان  مشهد  جمعه  امام 
مذاکره بود. مذاکره بر سر ما این را در آورد. ائمه بقیع 
را  بقیع  ائمه  حرم  ما  نسل  از  قبل  افراد  داشتند.  حرم 
زیارت کرده بودند، آن ها بقیع را با خاک یکسان کردند، 
به خاطر یک معامله و مذاکره. این جریان غرب، اروپا 
پیروزی میانبر در همه  به  و معامله  با مذاکره  آمریکا  و 
جا رسیدند، در این پیروزی فکر نکنید، مذاکره پیروزی 

بدون خونریزی است، بدون خونریزی برای آن ها بوده 
را  خونریزی ها  شدیدترین  شدند،  مسلط  وقتی  اما 

انجام دادند و قتل نسل راه انداختند.
اضافه  رضوی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
بدون  پیروزی  مذاکره  کنید  فکر  که  نیست  این  کرد: 
است.  معامله  و  مذاکره  نتیجه  این  بوده،  خونریزی 
با  و  ویرانه  امام  چهار  حرم  و  بقیع  قبرستان  سال   97
معامله.  و  مذاکره  یک  خاطر  به  است،  یکسان  خاک 
ساز  االن  که  معامله ها  و  مذاکره ها  این  معلوم  کجا  از 
می کنند، زمانی که به جایی برسد، حرم امام رضا )ع( 
بقیع نشود و این جا را ویرانه نکنند. تازه آن روز دشمن 
از  آمریکا  و  اروپا  بود، االن که  از اسالم سیلی نخورده 
ما مسلط شود،  بر  با مذاکره  اگر  اسالم سیلی خورده 
چه خواهد کرد؟ آن روز که سیلی نخورده بود، شیعه را 
قتل عام کردند، امروز که اروپا و آمریکا از اسالم سیلی 

خورده است.
دشمنان،  مسموم  زمزمه های  به  اینکه  بیان  با  وی 
در  دشمن  نفوذی  عوامل  و  دشمنان  دست نشانده 
نکنید، عنوان کرد: مذاکره مساله  توجه  داخل کشور 
حل مشکالت اقتصادی ما نیست، راه میانبر آمریکا و 
اروپا برای سلطه بر ما، انقالب و نسل ما است، نه اینکه 
ما از تحریم اقتصادی خالص کنند، می خواهند خود 
دادند  مانور  دنیا  به  برجام  در جریان  کنند.  را خالص 
مذاکره  با  را  ایران  هسته ای  فعالیت های  جلوی  که 
ایرانی  با حرف زدن چندین هزار سانتریفیوژ  گرفتند. 
به حلب پاره مبدل شد، در چاله آب سنگین اراک بتون 

ریختند، فقط با حرف و پیروز شدند.
عمل  برجام  به  است  بنا  اگر  افزود:  علم الهدی 
از نظر  ایران  شود و تحریم ها را بردارند، طبیعی است 

یعنی  ایران  اقتصادی  رشد  می کند،  رشد  اقتصادی 
قدرت حلقه مقاومت در منطقه مقابل اسرائیل و غلبه 
رشد  باید  طرف  یک  از  بنابراین  سعود،  آل  بر  یمن 
اقتصادی ایران را بگیرند و از یک طرف هم باید ایران 
را بر برجام محکم نگه دارند. روزی که آمریکا از برجام 
خارج شد و ترامپ خروج از برجام را اعالم کرد، زمانی 
بود که اروپایی ها به آمریکا ضمانت دادند و تعهد کردند 
ایران را در برجام نگه دارند و نگذارند ایران به فناوری 

هسته ای خود برگردد.
امام جمعه مشهد ادامه داد: وقتی ترامپ و آمریکا 
به  شد  خارج  برجام  از  آمریکا  شد،  جمع  خاطرشان 
این دلیل که تحریم ها ها را ادامه داده و تشدید کند و 
ایران را مستأصل کند تا مقاومت در منطقه از بین برود، 
مسلط  منطقه  بر  آن ها  و  شده  خاک نشین  یمنی ها 
است،  آمریکا  انتخابات  مساله  دیگر  ماه   17 شوند. 
عملکرد  و  ریاست جمهوری  دوران  در  ترامپ  عملکرد 
آمریکا و سیاستش از بین بردن فناوری هسته ای ایران 
بود که در دولت اوباما فناوری هسته ای ایران را تعطیل 
و  قرارداد  آن  زدن  هم  به  با  هم  ترامپ  دولت  کردند، 
اقتصادی  نظر  از  و  مستأصل  را  ایران  تحریم ها  ادامه 
بر  ایران حل شد و  خاک نشین کرد، در نتیجه مشکل 

حسب این مساله بیایند و رأی بیاورند.
گفت:  رضوی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
اقتدار  با کمال  برنامه ای که شورای عالی امنیت ملی 
تثبیت کرد و مهلت دو ماهه داد که در این دوماهه باید 
ما  نکردند  اگر حل  و  را حل کنند  اقتصادی  مشکالت 
هم  و  اروپا  هم  این  برمی گردیم،  هسته ای  فناوری  به 
اروپا که قول داده بودند  را بیچاره کرده است.  آمریکا 
وزیر  نمی توانند.  دیگر  دارند،  نگه  برجام  در  را  ایران 

همین  برای  آمد  ایران  به  سراسیمه  که  آلمان  خارجه 
آمد که به وعده خود به آمریکا عمل کنند.

وی بیان کرد: آمریکا بیچاره است به این دلیل که 
دنیا خواهد گفت آمریکا در مقابل ایران شکست خورد، 
ایران به فناوری هسته ای برگشت چون آمریکا از برجام 
خارج شد و این نقطه ضعف در دوران ریاست جمهوری 
بیچاره  دو  هر  می دهد.  شکست  را  او  که  است  ترامپ 
این مساله هستند، اینکه میانجی می فرستند به خاطر 

این است که ما در برجام باقی بمانیم.
رهبری  چنین  ما  اگر  کرد:  خاطرنشان  علم الهدی 
روز  آن  رهبری  چنین  اگر  می شد؟  چه  نداشتیم 
نبود.  خرابه  بقیع  قبرستان  امروز  می شد،  پیدا  مدینه 
مقام معظم رهبری با صالبت ایستادند و جواب رد به 
افراد  برخی  که  است  این  ما  وحشت  می دهند.  همه 
بخوردند  گول  کشور  مدیریت های  در  سست عنصر 
و  کرد  امنیت  عالی  شورای  که  اعالمی  برگردند.  و 
پیگیری  را  کرد  اعالم  اروپا  به  رسمًا  هم  رئیس جمهور 
کنید. اگر کسی در مقابل این جریان بایستد و بخواهد 
برجام را بعد از این دو ماه ادامه دهد، این وثوق الدوله 
یک  عنوان  به  تاریخ  در  اسمش  و  است  زمان  این 

جاسوس انگلیسی مثل وثوق الدوله ثبت خواهد شد.
و زن 40  امام جمعه مشهد تصریح کرد: شما مرد 
رضا  امام  حرم  تا  بایستید  نیز  اکنون  ایستادید،  سال 
)ع( بقیع ویرانه نشود و اسالم در این کشور به سقوط 
است،  مسلم  آنچه  بایستید.  مردانه  و  مرد  نینجامد. 
ما وعده داده کفاری  به  وعده خدا راست است، خدا 
که می خواهند با شما کید و توطئه کنند، خود آن ها به 
کید خود گرفتار می شوند و به مکر خود مبتال خواهند 

شد، این وعده خدا در قرآن است.

علم الهدی

از کجا معلوم بعد از مذاکره حرم امام رضا )ع( را ویرانه نکنند؟ خبرخبر
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معاون سرمایه گذاری، امور حقوقی و مجلس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، استان 
خراسان رضوی را در صدر جذب سرمایه گذاری های حوزه 

گردشگری کشور اعالم کرد.
به گزارش صبح امروز حسین اربابی با اعالم این خبر 
در حاشیه نشست تخصصی بررسی سیاست های تشویقی 
سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و هتلداری در مشهد  
به خبرنگاران گفت: در 40 سالی که از انقالب شکوهمند 
پیشرفت  جغرافیایی  حوزه  در 3  می گذرد   ایران  اسالمی 
خوبی را در تاسیسات گردشگری داشته ایم که یکی از این 
حوزه ها به برکت وجود امام رضا )ع( مشهد مقدس واستان 

خراسان رضوی است.
سرمایه  جذب  در  رضوی  خراسان  جایگاه  درباره  وی 
گذاری حوزه گردشگری اظهار کرد: اگر بخواهیم تناسب 
عددی را اعالم کنیم، قطعًا مشهد مقدس در صدر جدول 

سرمایه گذاری و تعداد تاسیسات گردشگری قرار دارد.
 اربابی تصریح کرد: این ما را اقناع نمی کند، تاسیسات 
گردشگری و پروژه های محرک گردشگری هم از نظر تنوع 
و هم از نشر تعداد باید به حدی برسند که پاسخگوی تمام 
که  باشد  مختلف  حوزه های  در  ما  گردشگران  نیازهای 
خراسان رضوی در مسیری که آغاز کرده اند به خوبی پیش 

می روند.
 معاون سرمایه گذاری، امور حقوقی و مجلس سازمان 
کشور  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
مختلف   دستگاه های  بین  که  هماهنگی هایی  اظهارکرد: 
اداره  که  شده  باعث  دارد  وجود  رضوی  خراسان  استان 
بسیار  فر  مکرمی  آقای  مدیریت  با  فرهنگی  میراث  کل 
خوب بتواند این مسیر را هموارتر از گذشته طی کند و ما 
خوشحالیم که مشهد مقدس یکی از قطب های مهم سرمایه 

گذاری در حوزه تاسیسات گردشگری کشور است.
y  مهم ترین سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاری حوزه 

گردشگری
 اربابی درباره مهم ترین سیاست های تشویقی سازمان 
و  گردشگری  حوزه  گذاران  سرمایه  برای  فرهنگی  میراث 
هتلداری اظهار کرد: مهم ترین سیاست تشویقی ما عدم 
دخالت مستقیم در سرمایه گذاری های این حوزه است؛ 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  هتل  

نمی سازد یا تاسیسات گردشگری را ایجاد نمی کند.
و  زیرساخت  ایجاد  به  سازمان  این  داد:  ادامه  وی   

بسترهای  گردشگری در مناطق مختلف که دیگر سازمان ها 
وارد نمی شوند کمک می کند اما خوشحالیم که اعالم کنیم 
از 2200 پروژه ای که هم اکنون در سراسر کشور در حوزه 
تاسیسات گردشگری سرمایه گذاری شده است و با سرمایه 
انجام  حال  در  تومان  میلیارد  هزار   180 از  بیش  گذاری 
است، هیچکدام از این پروژه ها متعلق به سازمان میراث  

فرهنگی نیست.
 وی تاکید کرد: البته تمام این سرمایه گذاری ها طی 
سیاست گذاری ها، حمایت ها و نظاتر های سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام می شود.
حوزه  گذاران  سرمایه  از  حمایت ها  درباره  اربابی   
و  وام  جمله  از  حمایت هایی  به  گفت:   گردشگری  
تسهیالتی هایی که از طریق صندوق توسعه ملی  پشتیبانی 
می شود، وام ها و تسهیالتی که در حوزه اشتغال روستایی و 
عشایری پشتیبانی می شود و یارانه پرداختی به سود بانکی 

از محل منابع داخلی بانک ها می توان اشاره کرد.
رئیس  معاون  مونسان  تدبیردکتر  با  داد:  ادامه  وی   
جمهورو رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
سرمایه  ریسک  کاهش  برای   اقداماتی  کشور  گردشگری 
گذاری با تأمین زمین سرمایه گذاران به صورت رایگان یا 
اقساز بلند مدت 20 ساله برای پروژه های محرک گردشگری 

و هتل ها در نظر گرفته شده است.
واردات  گمرکی  معافیت  چنین  هم  گفت:  اربابی   
تجهیزات تاسیسات گردشگری از دیگرتدابیر برای تسهیل و 

توسعه سرمایه گذاری در حوزه گردشگری است.
y  مذاکره معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی

کشور با رئیس جامعه سرمایه گذاران و هتلداران 
افغانستانی مقیم مشهد 

معاون سرمایه گذاری، امور حقوقی و مجلس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با رئیس 
جامعه سرمایه گذاران و هتلداران افغانستانی مقیم مشهد 
سرمایه  جذب  برای  ویژه ای  مسیر  گفت:  و  کرد  مذاکره 

گذاری افغانستانی ها در خراسان رضوی ایجاد می شود.
اربابی در حاشیه نشست تخصصی بررسی سیاست های 
هتلداری  و  گردشگری  حوزه  در  گذاری  سرمایه  تشویقی 
در مشهد با اشاره به مذاکره اش با عباسیان رئیس جامعه 
سرمایه گذاران و هتلداران افغانستانی مقیم مشهد با بیان 
این مطلب به خبرنگاران اظهارکرد: در حوزه جذب سرمایه 
گذاری خراسان رضوی اتفاق ویژه ای افتاده است و دوستان 
به  استانداری خراسان رضوی  و  وزارت کشور  در حوزه  ما 
خصوص حوزه اتباع خارجی ظرفیت پذیرش سرمایه گذاران 

کشور دوست و همسایه ما افغانستان را فراهم کرده اند.
هتلداران  و  گذاران  که جامعه سرمایه  این  بیان  با  وی 

افزود:  است،  شده  ایجاد  رضوی  خراسان  در  افغانستانی 
خوشحالیم که این بستر سرمایه گذاری حوزه گردشگری در 

مشهد مقدس ایجاد شده است.
y  مسیر ویژه برای جذب سرمایه گذاران افغانستانی حوزه

گردشگری
اربابی ادامه داد: تالش ما براین است که بتوانیم برای 
حوزه های  در  را  ویژه  مسیر  دوستان  این  سرمایه  جذب 
میراث  کل  مدیر  تدابیر  با  که  کنیم  ایجاد  گردشگری 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، این 

مسیر ویژه ایجاد خواهد شد.
بیشتر  می کنیم  تالش  چنین  هم  یادآورشد:  وی 
سرمایه های آن ها را به سمت گردشگری جذب کنیم چون 
و  است  وجهی  چند  گردشگری  حوزه  در  گذاری  سرمایه 
باعث می شود برای حفظ و صیانت از سرمایه گردشگران 
بیشتری را جذب کنند و این توسعه چندجانبه گردشگری 

را به دنبال دارد.
افغانستانی ها  گذشته  سال های  طی  است:  گفتنی 
بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی را در خراسان رضوی 
داشته اند و به همکاری و هدایت اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی جامعه سرمایه 
گذاران و هتلداران افغانستانی در مشهد تشکیل شده است.

y  شناسایی 200 فرصت سرمایه گذاری  در سراسر استان 
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان رضوی گفت: حدود 4 ماه پیش جهت استقبال 
از سرمایه گذاران، مشاور اقتصادی به کار گرفته ایم و حدود 
صورت  به  استان  سراسر  در  سرمایه گذاری  فرصت   200

پیمایشی و میدانی شناسایی شده است.
بررسی  تخصصی  نشست   در  مکرمی فر  ابوالفضل   
سیاست های تشویقی سرمایه گذاری در حوزه گردشگری 
بیان  با  و هتل داری که در هتل توریست توس برگزار شد 
از  صیانت  برای  که  ریسک هایی  افزود::  مطلب  این 
سرمایه گذاران الزم است، در این پروژه ها پیش بینی شده 
و در واقع سرمایه گذار با 100 درصد اطمینان در هریک از 
این فرصت ها می تواند ورود پیدا کند و سرمایه گذاری الزم 

را انجام دهد. 
صاحب  و  سرمایه گذاری ها  این  کرد:  تصریح  وی 
میلیارد  از 1000  بیش  پیش بینی شده،  که  فرصت هایی 
یعنی  است؛  متفاوت  مبلغ ها  میزان  در  و  است  تومان 
باالتر  مبلغ های  و  تومان  میلیون   500 تا  میلیون   50 از 
از  یکی  کنند.  پیدا  حضور  می توانند  سرمایه گذاران 
مزیت های این فرصت ها این است که در قالب آلبوم ارائه 
خواهد شد؛ همچنین به زودی همایش این سرمایه گذاری 

را در ماه آینده در استان خواهیم داشت.

در  گفت:  رضوی  خراسان  فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
قالب  تسهیالتی تا سقف یک میلیارد به متقاضیان در حوزه 
سرمایه گذاری  در استان پرداخت می شود و بیشتر از آن تا 

سقف 4 میلیارد با تصویب سازمان انجام می شود.
تاسیسات  هزار   2 از  بیش  کرد:  عنوان  مکرمی فر 
گردشگری فعال در استان داریم، به طور مستقیم 35 هزار 
نفر و غیر مسقیم 90 هزار نفر در این عرصه مشغول به کار 

هستن دارد.
تاسیسات   291 حاضر  حال  در  شد:  یادآور  وی 
حجم  با  اقامت  و  هتل  حوزه  در  عمدتًا  گردشگری 
سرمایه گذاری 12 هزار میلیارد تومان در حال انجام است 
و با میانگین 50 درصد پیشرفت فیزیکی تاسیسات که در 
استان  در  را  مستقیم  شغل  هزار   11 بهره برداری  صورت 
ایجاد خواهد کرد. سقفی که در قانون پیش بینی شده در 
استان چهار هزار نفر است؛ اما در واقع سه برابر آن چیزی 

که باید باشد، خواهد بود. 
مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: در این 
291 تاسیسات گردشگری، 13 هتل  پنج ستاره در حال 
پنج ستاره ای که  تمامی هتل های  با  برابر  ساخت داریم؛ 

درحاضر در استان وجود دارد. 
مکرمی فر در خصوص سامانه الکترونیکی صدور مجوز 
کرد:  نشان  خاطر  گردشگری  تسهیالت  اصولی  معافیت 
این سامانه در جذب سرمایه گذاری و ورود سرمایه گذاران 
در عرصه گردشگری و توسعه گردشگری تاثیرگذار است و 
در واقع ظرف 48 ساعت سرمایه گذاران با مراجعه به سامانه 

می توانند معافیت اصولی خود را دریافت کنند.
اشاره کرد:  مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی 
استثنای  به  پایان سال  تا  رویداد گردشگری شاخص   65
نمایشگاه بین المللی داخلی و خارجی داریم و هر هفته به 
طور متوسط دو تا سه رویداد فرهنگی شامل نمایشگاه ها، 

جشنواره ها و مراسم آیینی در حال برگزاری است. 
ویژه  به  رضوی  خراسان  استان  کرد:  بیان  مکرمی فر 
مشهد از مزایای ویژه ای نسبت به سایر استان ها به دلیل 
وجود مرقد امام رضا )ع(، فرودگاه بین المللی، راه آهن و 
سیستم حمل و نقل جاده ای،  اتوبان ها و مسیرهایی که به 
مشهد مقدس از سایر نقاط کشور منتهی می شود، برخوردار 

است. 
وی ادامه داد: 33 منطقه نمونه گردشگری در استان 
داریم و 16 روستای هدف گردشگری مصوب و ظرفیت های 
قابل توجه در حوزه های مختلف تاریخی، طبیعی، صنایع 
دستی و هنرهای سنتی وجود دارد؛ همچنین مشهد در 
سال 2016 به عنوان شهر جهانی گوهرسنگ ها مصوب 
شد. با توجه به این ظرفیت هایی که استان داراست، کمتر 
نیاز به تبلیغ دارد؛ به گونه ای که آمار گردشگران خراسان 
در سال 30 میلیون گردشگر داخلی و سه میلیون گردشگر 
خارجی بوده که این گردشگر خارجی هر سال با 20 الی 

30 درصد رو به افزایش است.
داد:  ادامه  رضوی  خراسان  فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
پیش بینی می کنیم امسال پنج میلیون گردشگر خارجی را 
در مشهد داشته باشیم. مکرمی فر در ارتباط با بوم گردی ها 
در  که  داده ایم  را مجوز  بوم گردی  خاطرنشان کرد: 146 
حال حاضر 36 بوم گردی فعال هستند، 48 بوم گردی در 
مرحله تکمیل بوده و 8 بوم گردی در مرحله افتتاح هستند 
و این بوم گردی ها تسهیالتی با بهره 4 الی 6 درصد دریافت 
کرده اند و در واقع انگیزه ای است با توجه به استقبالی که 
گردشگران داخلی و خارجی از بوم گردی ها داشته اند که  
بتوانیم حمایت الزم را داشته باشیم و این ظرفیت را رو به 
افزایش پیدا کنیم.وی عنوان کرد: هدف بوم گردی ها این 
است که توزیع گردشگر و در واقع توازنی بین گردشگران 
در مشهد، در 28 شهرستان استان را که دارای جاذبه های 
تاریخی، طبیعی و فرهنگی و سایر موارد هستند را در پی 
بررسی  تخصصی  نشست  است  گفتنی  باشند.  داشته 
سیاست های تشویقی سرمایه گذاری در حوزه گردشگری 
تخصصی  نشست  این  در  و  برگزار  مشهد  در  هتلداری   و 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
خراسان رضوی و معاون سرمایه گذاری خراسان رضوی، 
رئیس جامعه حرفه ای هتلداران این استان، مدیرکل دفتر 
حمایت و جذب سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی 
و معاون اعتباری بانک ملی استان و رئیس جامعه سرمایه 
گذاران و هتلداران افغانستانی در مشهد نیز حضور داشتند.

 هم چنین هم زمان با این نشست نمایشگاه تخصصی 
تجهیزات آشپزخانه های صنعتی و هتلی افتتاح شد.

معاون سازمان میراث فرهنگی کشوراعالم کرد

 خراسان رضوی در صدر جذب سرمایه گذاری گردشگری کشور
مذاکره معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی کشور با رئیس جامعه سرمایه گذاران و هتلداران افغانستانی مقیم مشهد

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

یکشنبه ها : ساعت : 1830
دوشنبه ها :  ساعت1620 و 2210
سه شنبه ها :ساعت:1240و  2125

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 بجز یکشنبه ها 
)شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت: 

1715 و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت : 
)2015

مشهد- نوشهر: شنبه ها1310 یکشنبه ها 
ودوشنبه ها و چهار شنبه ها  ساعت: 1430 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 و جمعه ها ساعت : 1320
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
پیدا شدن دو فرد مفقود شده پس از سه روز در نیشابور 

مدیر جمعیت هالل احمر شهرستان نیشابور گفت: پس از سه 
هالل احمر  جمعیت  نجات  و  امداد  نیروهای  بی وقفه  تالش  روز 

این شهرستان سرانجام افراد مفقود شده پیدا شدند.
منطقه  ایسنا-  خبرنگار  با  گفت وگو  در  شاه بیکی  اسماعیل 
مفقود  بر  مبنی  خبری  خرداد  بیستم  کرد:  بیان  خراسان، 
بوده  آلزایمر  دچار  که  نیشابور  فرخک  در  ساله   65 فردی  شدن 
اعالم می شود که به دلیل حساسیت موضوع عالوه بر تیم های 
فراخوان  استان  از  زنده یاب(  )سگ های  آنست  تیم  شهرستان 

شدند.
وی عنوان کرد: در این مدت تمامی مناطق باغرود و دربهشت 
حضور  آنجا  در  فرد  می شد  داده  احتمال  که  مناطقی  سایر  و 
داشته باشد مورد تجسس قرار گرفت ولی به نتیجه ای نرسیدیم 

و هیچ اثری از فرد مفقود شده پیدا نشد.
به رغم  افزود:  نیشابور  شهرستان  هالل احمر  جمعیت  مدیر 
طی  داشت  ادامه  همچنان  جستجو  گذشته  روز  عصر  اینکه 
این  محروق  امامزاده  در  پیرمردی  می شود  اعالم  تلفنی  تماس 
آسایشگاه  مسئول  همراه  به  بالفاصله  که  پیداشده  شهرستان 

سالمندان به محل رفته و فرد مورد شناسایی قرار گرفت.
وی گفت: این مرد 65 ساله که اگزمای خفیف داشته و در خانه 
بوده  نیشابور  محروق  امامزاده  در  روز  سه  مدت  بوده  سالمندان 

است.
شاه بیکی بیان کرد: در این عملیات که به مدت سه روز به طول 
تیم  یک  و  شهرستان  کوهستان  نجات گران  از  تیم  دو  انجامید 
آنست )سگ های زنده یاب( از استان از ساعت 6 صبح تا تاریکی 

شب تالش بی وقفه داشتند.
از  همچنین  نیشابور  شهرستان  هالل احمر  جمعیت  مدیر 
پیدا شدن پیرمرد 75 ساله دیگری که در ارتفاعات بوژان مفقود 
شده بود خبر داد و گفت: به دنبال اعالم خبر مفقودی و گرفتار 
EOC جمعیت  شدن یک چوپان در ارتفاعات بوژان توسط مرکز 

هالل احمر استان 4  تیم امداد کوهستان هالل احمر نیشابور، به 
منطقه حادثه اعزام شدند.

تاریکی  و  بودن  صعب العبور  دلیل  به  هرچند  کرد:  عنوان  وی 
هوا دسترسی به فرد مصدوم در روز اول مقدور نبود اما بعد از 72 
نیشابور  هالل احمر  کوهستان  تیم  جستجو  و  پیمایش  ساعت 
گذشته  شب  ساعات  واپسین  در  صعب العبور،  کوه های  در 
بوژان،  آبشارهای  منطقه  در  که  مصدوم  فرد  شب(  )چهارشنبه 
دچار آسیب زانو شده بود، پیدا و بعد از اقدامات درمانی اولیه به 

پایین کوه منتقل شد و تحویل عوامل اورژانس داده شد.  
وی خاطرنشان کرد: عالوه بر عملیات تجسس عملیات امداد 

و نجات 8 ساعت به طول انجامید.

کشف محموله قاچاق کود شیمیایی در جوین
ماموران  تالش  با  گفت:  جوین  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
این  در  قاچاق  شیمیایی  کود  تنی   2۰ محموله  یک  انتظامی 

شهرستان کشف شد.
جمع  در  پنجشنبه  شامگاه  زاده  غالم  مهدی  سرهنگ 
فردی  اینکه  بر  مبنی  خبری  کسب  درپی  افزود:  خبرنگاران 
روستاهای  از  یکی  انبار  در  را  شیمیایی  کود  مقادیری  سودجو 
این  کار  دستور  در  موضوع  پیگیری  کرده  احتکار  شهرستان 

فرماندهی قرار گرفت.
با انجام اقدامات نامحسوس و اشراف  وی اضافه کرد: ماموران 
اطالعاتی انبار انباشت کود شیمیایی را شناسایی و با هماهنگی 
قضایی به مکان مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از این انبار 2۰ 
تن کود شیمیایی به ارزش 2۰۰ میلیون ریال را کشف کردند و در 
این رابطه یک نفر با تشکیل پرونده قضایی به دادسرا معرفی شد.

فعالیت  هرگونه  مشاهده  درصورت  شهروندان  داد:  ادامه  او 
در  را  موضوع  سودجو  افراد  سوی  از  قاچاق  و  احتکار  و  مشکوک 

اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع رسانی کنند.
شهرستان جوین در ۳۱۰ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.

معدوم کردن هزارو 2۰۰ کیلوگرم شیرخام آلوده
گرم  کیلو   2۰۰ و  هزار  گفت:  سبزوار  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
کشف  شهرستان  این  در  کننده  خنثی  مواد  به  آلوده  شیرخام 
شامگاه  جغتایی  اهلل  شد.ولی  معدوم  قضایی  مقام  دستور  با  و 
پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پیرو گزارش مسئول فنی 
و بهداشتی یکی از مراکز جمع آوری شیرخام شهرستان سبزوار 
بهداشتی  نظارت  کارشناسان  آلوده،  شیرخام  وجود  بر  مبنی 
کرد:  اضافه  کردند.وی  مراجعه  نظر  مورد  محل  به  شبکه  این 
موقت  توقیف  و  بررسی  از  پس  دامپزشکی  شبکه  کارشناسان 
حاکی  آزمایشگاهی  نتایج  که  کردند  برداری  نمونه  آن  از  محموله 
بودن  مصرف  قابل  غیر  و  کننده  خنثی  مواد  به  آلودگی  وجود  از 
این  قضایی  مقام  دستور  به  که  داشت  شیرخام  محموله  این 
گفت:  سبزوار  دامپزشکی  شبکه  شد.رئیس  معدوم  محموله 
پرونده تخلف بهداشتی این واحد تشکیل و جهت سیر مراحل 
قانونی به دادگستری ارسال شد.جغتایی افزود: همه مراکز جمع 
تمامی  از  شیرخام  دریافت  از  قبل  دارند  وظیفه  شیرخام  آوری 
نمونه  دامپزشکی  دستورالعمل های  و  ضوابط  طبق  محموله ها 
برداری کرده و آنها را آزمایش کنند و همکاری الزم را با مسئوالن 
پلیس  باشند.رئیس  داشته  مراکز  در  مستقر  بهداشتی  و  فنی 
تا  شنبه   5 روز  از  گفت:  رضوی  خراسان  انتظامی  فرماندهی  راه 
این  جاده های  در  جرحی  و  فوتی  تصادف  فقره   ۱۳ جمعه  ظهر 
استان رخ داده است.سرهنگ هادی امیدوار روز جمعه در گفت 
از این تصادف ها جرحی بوده  ۱۱ فقره  و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
کرد:  اضافه  شدند.وی  مجروح  نفر   2۰ آنها  وقوع  پی  در  که  است 
همچنین طی این مدت دو فقره تصادف فوتی نیز در جاده های 
استان رخ داد که در پی این سوانح دو تن جان باختند.سرهنگ 
در  رضوی  خراسان  جرحی  تصادفات  بیشتر  گفت:  امیدوار 
مسیرهای روستایی و توسط موتورسیکلت سواران رخ می دهد 
لذا رانندگان و راکبان موتور سیکلت ها باید توجه داشته باشند 

که در مسیرهای فرعی هم قوانین را رعایت کنند.

بهداشت  معاونت  بیماری های  اداره  رئیس 
میان  از  گفت:  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مراکز  به  غربالگری  برای  که  نفری  هزار   321
بیمار  نفر   659 هزار   81 تعداد  کردند  مراجعه 
شناخته شده قبلی ما بودند و اما تعداد 6 هزار 

972 بیمار جدید شناسایی شده است.
در  صادقی  محمدجعفر  ایسنا  گزارش  به 
در  که  فشارخون«  ملی  »بسیج  خبری  نشست 
در  شد،  برگزار  دو  شماره  امام رضا  بیمارستان 
طرح  این  در  آمده  به دست  آمارهای  با  رابطه 
اظهار کرد: براساس آمارهای موجود، تعداد 16 
در کشور  باال  فشارخون  به  مبتال  بیمار  میلیون 
یعنی  درصد؛   19 بیماری  تنها  و  دارند  وجود 
نفر آن ها کنترل می شود و  یک میلیون و 600 
از بیماری  این بیماران حتی کسانی که  مابقی 

خود اطالع دارند آن را کنترل نمی کنند.
بیماری های  داشت  توجه  باید  افزود:  وی 
و  دنیا  در  مرگ  علت  بیشترین  عروقی  و  قلبی 
ایفا  زمینه  این  در  عمده ای  نقش  فشارخون، 
می کند. درواقع افراد نسبت به پیگیری بیماری 
خود و درمان آن بی توجه هستند؛ بنابراین نیاز 
است آگاهی الزم را در مورد بیماری خود و توجه 

به سالمتی شان را داشته باشند.
صادقی ادامه داد: در طول طرح بسیج ملی 
 250 و  میلیون  یک  تعداد  بایستی  فشارخون 
از میان جمعیت 2  را غربالگری کنیم  نفر  هزار 
سال   30 باالی  افراد  نفر  هزار   500 و  میلیون 
می دهند  تشکیل  را  مشهد  جامعه  اکثریت  که 
همچنین افزون بر افراد باالی 30 سال بایستی 

غربالگری  نیز  باردار  مادران  و  کلیوی  بیماران 
شوند. 
y  غربالگری 350 هزارنفر در مشهد در طول طرح

ملی کنترل فشارخون
بهداشت  معاونت  بیماری های  اداره  رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی خاطرنشان کرد: در طول 
و  هزار  امروز 321  به  تا  این طرح  اجرای  زمان 
41 نفر در مراجعه به مراکز ما غربالگری شدند. 
salamat. در پایگاه های سیار و سامانه کشوری

اطالع  ثبت  نفر   243 و  هزار   30 تعداد  نیز    ir
نفر  هزار   350 فشارخون  مجموع  در  و  کردند 
است.  شده  سنجیده  زمان  مدت  این  طول  در 
وی توضیح داد: تعداد 18 هزار و 803 نفر مادر 
غربالگری  طرح،  شروع  زمان  مدت  در  باردار 
شدند که از این میان 53 نفر دارای فشارخون 

شدند.  درمان  و  شناسایی  که  بودند   14 باالی 
شده  غربالگری  جمعیت  میان  از  همچنین 
تعداد 1930 نفر دارای نارسایی کلیوی بودند، 
و 3  داشته  که سکته مغزی  افرادی  نفر   1933
که  بودند  عروقی  و  قلبی  بیمار  نفر   771 هزار 
طرح،  این  در  و  کرده  مراجعه  ما  پایگاه های  به 

غربالگری شدند. 
بهداشت  معاونت  بیماری های  اداره  رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی بیان کرد: در این زمینه 
توسعه،  درمان،  معاونت  مانند  دستگاه ها  همه 
شهرداری، آستان قدس و... برای عملی شدن 
نمونه  برای  داشتند  زیادی  همکاری  طرح  این 
ورودی  نقطه   4 در  پایگاه  چهار  قدس،  آستان 
مستقر  زائران  فشارخون  غربالگری  برای  حرم 

کرده است.
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6 هزارو ۹۷۲ نفر مشهدی مبتال به فشار خون باال
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کالهبرداران سایبری در کمین آگهی 

دهندگان دیوار و شیپور
رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی با هشدار 
به  نسبت  تا  خواست  آنها  از  شهروندان  به  جدی 
پیشنهادات دریافتی از سوی افراد ناشناس در فضای 
افراد  فریب  تا  باشند  داشته   را  الزم  دقت  سایبری 

سودجو و مجرمان سایبری را نخورند.
فتا  پلیس  رئیس  جهانشیری  جواد  سرهنگ 
پایگاه  خبرنگار  با  گفتگو  در  رضوی  خراسان  استان 
خبر  این  تشریح  ضمن  فتا،  پلیس  اطالع رسانی 
گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان با در دست 
استان  فتا  پلیس  پنجم  پایگاه  به  شکوائیه  داشتن 
مبنی بر کالهبرداری از طریق سایت دیوار، رسیدگی 
فتا قرار  پلیس  به موضوع در دستور کار کارشناسان 
ادامه داد: در تحقیقات  گرفت.سرهنگ جهانشیری 
دستگاه   فروش  قصد  شاکی  که  شد  مشخص  اولیه 
XBOX خود را از طریق سایت دیوار داشته که فردی 
و  مراجعه  شاکی  منزل  درب  به  آگهی  رویت  از  پس 
هشتصد  و  میلیون  دو  دستگاه  که  می دارد  عنوان 
هزارتومانی را به مبلغ 250 دینارخریداری می نماید 
زده  هیجان  دینارها  دیدن  با  شاکی  که  آنجایی  از  و 
شده دینارها را گرفته و دستگاه را به مشتری تحویل 
می دهد اما پس از مراجعه به بازار متوجه می شود این 
دینارها،  دینار عراقی بوده و ارزش 35 هزار تومانی 
گرفته  صورت  کالبرداری  متوجه  تازه  و  دارد  بازار  در 
کارشناسان  افزود:  انتظامی  مقام  شده می شود.این 
و  شاکی  اظهارات  بدنبال  فتا  پلیس  پنجم  پایگاه 
این  از متهم اصلی  ارائه شده سرنخ هایی  مستندات 
مجازی  فضای  در  جعلی  هویتی  ایجاد  با  که  پرونده 
قصد پنهان کردن ردپای خود را داشت را شناسایی 
به همراه دو  و  با هماهنگی قضایی متهم دستگیر  و 
عدد گوشی به پلیس فتا منتقل شد.این مقام مسئول 
به  مسلط  و  ساله   36 مردی  که  متهم  کرد:  تصریح 
ادله فنی صراحتًا جرم خود  با دیدن  زبان عربی بود 
را پذیرفت و عنوان داشت با علم براینکه ارزش واقعی 
دینارها را می دانسته و به انگیزه کسب منفعت مالی 
اقدام به فریب شاکی نموده است. لذا متهم بهمراه 
به دادسرا معرفی  نهایی  تکلیف  پرونده جهت کسب 
در  رضوی  خراسان  استان  فتا  پلیس  شد.رئیس 
پایان به کاربران سایت های واسطه گر اینترنتی نظیر 
حال  در  که  آنجایی  از  کرد:  توصیه  شیپور  و  دیوار 
حاضر سایت های واسطه گر هیچ گونه مسئولیتی در 
خصوص اصالت کاال و هویت کاربران را نپذیرفته اند 
لذا به منظور امنیت بیشتر، شهروندان محترم نسبت 
به خرید و فروش کاال یا خدمات در این گونه سایت ها 
سایبری  کالهبرداران  و  طلب  فرصت  افراد  مراقب 

باشند.

پرورش  و  آموزش  وزیر 
خود  ناگهانی  استعفای  با 
اذهان  در  را  بسیاری  ابهامات 
علت  وی  که  این  وجود  با  و  آورد  وجود  به  عمومی 
استعفای خود را نامزدی در انتخابات مجلس اعالم 
و  ابهامات  او  اقدام  این  پیرامون  بازهم  اما  کرده 

جنجال هایی پابرجاست.
شورای  مجلس  در  بردسکن  مردم  نماینده 
اسالمی گفت: علت اصلی استعفای وزیر آموزش و 
پرورش مطالبات فرهنگیان و مسایلی که در مدارس 

رخ داد بود.
ایلنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  بنیادی  بهروز   
بطحایی  شدن  کاندیدا  بحث  گفت:  بردسکن  در 
استعفا  این  اصلی  علت  گرنه  و  بود  بهانه  یک  فقط 

مطالبات معلمان و مباحثی چون رتبه بندی معلمان 
و فضاهایی که در مدارس بوجود آمد بود.

وی اظهار داشت: بطحایی نیز زمانی که متوجه 
داده اند  تذکر  او  به  مجلس  نمایندگان  اکثر  شده 
انتخاباتی  رقابت  وارد  که  گرفته  تصمیم  شاید 
دهد  استعفا  وزیری  پست  از  و  شود   مجلس 

بهتر است.

حساسیت و اهمیت مراقبت 
نیست  دلیل  بی  نوزاد  چشم  از 
نوری  تابیدن  با  گاهی  که  چرا 
شوخته  چشم  ماکوالی  همان  یا  زرد  لکه  خطرناک 
از  نوزاد  سالمت  حفظ  می شود.  نابینایی  به  منجر  و 
این  در  می شود.  محسوب  والدین  اصلی  دغدغه های 
زیادی  اهمیت  از  نیز  نوزاد  چشم  از  مراقبت  زمینه 

برخوردار است.
فالش  نور  چشم،  تخصص  فوق  یک  گفته  به   
آمده  دنیا  به  تازه  کودکان  برای  عکاسی  دوربین های 
ناپذیری را برای  آزاردهنده است و آسیب های جبران 
سوختن  به  علمی  نظر  از  دارد.  همراه  به  آنها  بینایی 
ودر  شده  گفته   "solar burn" خورشید  توسط  چشم 
صورتی که افراد و به خصوص نوزادان به طور مستقیم 

زرد(  )لکه  ماکوال  بگیرند  قرار  خورشید  نور  معرض  در 
به  منجر  نهایت  در  امر  این  که  می سوزد  آن ها  چشم 

نابینایی می شود. 
y نابینا شدن چشم نوزاد با نور فالش دوربین

از  کرد:  عنوان  پزشکی  چشم  تخصص  فوق  این 
نیز  همراه  تلفن  یا  عکاسی  دوربین  فلش  که  آنجایی 
بنابراین  می کند  برخورد  چشم  ماکوال  به  مستقیم 
نوزادان  چشم  شبکیه  به  آسیب  سبب  نیز  اشعه  این 
نیست.   نور خورشید خطرناک  اندازه  به  می شود ولی 
والدین باید تا قبل از چهار ماهگی نوزاد بدون فلش از 
فرزندشان عکس بگیرند و تا سه سالگی به دلیل اینکه 
مغز کودکان در حال رشد است باید احتیاط شود ولی 
از سه سالگی به بعد با افزایش سن احتمال آسیب به 

شبکیه چشم کاهش می یابد.  

شبکه  مدیره  هیات  رییس   
گفت:  ایران  توانبخشی  ملی 
مغزی،  سکته  بیماران  صد  در  صد 

صرع و غیره نیاز به خدمات توانبخشی دارند.
داریوش نسبی تهرانی روز جمعه در حاشیه برگزاری 
همایش بین المللی فیزیوتراپی در سالن برج میالد در 
جمع خبرنگاران افزود: توانبخشی یک مساله مهم در 
مسیر درمان است و بیمارانی که آسیب های فیزیکی 
و مغزی می بینند باید از خدمات توانبخشی بهره مند 
شوند.وی تصریح کرد: در گذشته در حوزه توانبخشی 
از روش های سنتی برای فعالیت های فیزیکی بیماران 
استفاده می شد اما امروزه با استفاده از دستگاه های 
بیماری ها  درمان  مسیر  می توان  توانبخشی  پیشرفته 
را آسان تر کرد.تهرانی نسبی ادامه داد: دستگاه های 

رباتیک در حوزه توانبخشی امروزه در کشور تهیه شده 
دچار  که  بیمارانی  ذهنی  و  مغزی  سیستم های  که 
سکته مغزی، صرع و غیره می شوند را درمان می کند.

سکته  مانند  بیماری هایی  در  داشت:  اظهار  وی 
آغاز  اولیه  روزهای  همان  از  را  توانبخشی  باید  مغزی 

کرد تا فرد به بهبودی برسد.
توانبخشی  خدمات  استاندارد  اینکه  بیان  با  وی 
غیر  افراد  برخی  توسط  که  منازل  در  خصوص  به 
نیازمند  افزود:  ندارد،  وجود  می شود،  انجام  حرفه ای 
باید  و  هستیم  کشور  در  توانبخشی  استانداردسازی 
بیمه ای  مشکالت  یابد.وی  گسترش  خدمات  این 
و  از ضعف های موجود دانست  را  توانبخشی  خدمات 
ادامه داد: پوشش بیمه ای خدمات توانبخشی ناچیز 

است.

 تمام بیماران سکته مغزی و صرع نیازمند خدمات نور فالش دوربین مضر برای نوزاداننامزدی مجلس بهانه اسنعفای وزیر آموزش و پرورش
توانبخشی هستند

سخنگوی دولت مطرح کرد:
روزنامه رسانه ای ماندگار است

سخنگوی دولت گفت: ما نیازمند این هستیم که 
بیش از گذشته صدای گروه های خاموش را بشنویم.

ربیعی  علی  مشهد،  از  ایلنا  خبرنگار  گزارش  به 
در مراسم دهمین سالگرد روزنامه شهرآرا که در تاالر 
جامعه  در  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  مشهد  شهر 
موضوع  و  دارد  بدیلی  بی  نقش  رسانه  امروز،  ایران 
و سابقه  نیست  امروز  رسانه موضوع  و  افکار عمومی 
ایران  جامعه  حیات  اینکه  بیان  با  وی  دارد.  دیرینی 
کنش های  با  مرتبط  اغراق  بدون  را  ایران  فردای  و 
رسانه ای می بینم، افزود: سرشته شدن تمام عرصه ها 
با روانشناسی اجتماعی و افکارعمومی در ایران امروز 
امروز بیش  ادامه داد:  از همه دوره هاست.وی  بیش 
از هر دوره دیگری تکنولوژی های ارتباطی در زندگی 
افکار عمومی متصل شده  با  و  تاثیرگذار است  مردم 
است؛ امروز هر ایرانی با یک کپشن یک رسانه است.
با بیان اینکه کشور ما در منطقه در خصوص  ربیعی 
ارتباط مردم با تکنولوژی های ارتباطی بی نظیر است، 
گفت: شاید هیچ کشوری در دنیا به اندازه ما فعالیت 
رسانه ای برون مرزی در ارتباط با مسئله داخلی ندارد 
و این اتفاقات شرایطی را پیش روی ما می گذارد که ما 
بیش از هر زمان دیگری به جایگاه رسانه توجه کنیم. 
روانشناسی  بحث  سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: 
اجتماعی و حرکت براساس ذهنیت افکار عمومی در 
عرصه اقتصاد و سیاست یا اتفاقاتی که با آن روبه رو 
مطالعات  طبق  و  است  اهمیت  حائز  بسیار  هستیم 
من بیشترین علل طالق و اعتیاد ناامنی روانی بوده 
از  بیش  راستا  همین  در  کرد:  تصریح  است.ربیعی 
آینده  و  ایران  پویای  حیات  به  اگر  دیگر  دوره های 
شرایطی  در  رسانه  نقش  به  باید  می اندیشیم  ایران 
سخنگویی،  افزود:  ربیعی  ببریم.  پی  دارد  امروز 
سخنگویی  نیست،  مردم  با  حاکمان  گفتن  سخن 
انتقال داستان و روایت جامعه برای سیاست گذاران 
است. وی اظهار داشت: کاری که با کمک رسانه هاو 
شهرآراها دنبال خواهد شد این است که ما سخن ها و 
روایت های مشترک را دامن بزنیم تا جامعه خوشبخت 
را ترسیم کنیم. همه هدف ما جامعه شاد و خوشبخت 
است. ربیعی با اشاره به اینکه بیش از گذشته نیاز به 
پایه اعتماد و اعتماد  ارتباط  ارتباطات داریم، گفت: 
پایه انسجام ملی است؛ ارتباطات فقط بین دولت و 
مردم  بین  بلکه  نیست  دولت  خود  میان  در  و  جامعه 
اینکه  بیان  با  دارد.وی  جریان  اجتماعی  نهادهای  و 
صدای  گذشته  از  بیش  که  هستیم  این  نیازمند  ما 
گروه های خاموش را بشنویم، ادامه داد: باید بیش از 
گذشته با گروه های خاموش ارتباط بگیریم و صدای 
فقرا و کارگران و گروه های مختلف اجتماعی را بیشتر 

بشنویم و ارتباطات اجتماعی را سامان بدهیم.

خبر

کودکان  از  درصد   30 حدود  تحقیقات  طبق 
هستند.  بیسواد  و  نمی روند  مدرسه  به  خیابانی 
اغلب کودکان خیابانی به دلیل اینکه از سنین پایین 
دچار  می کنند  تجربه  را  خیابان  در  زندگی  کودکی 

مشکالت عدیده ای هستند...
و گزارش و  نوشته  از  و خیابان دیگر  کودکان کار 
هر  سر  است  کافی  است.  گذشته  کارشان  دلسوزی 
چهارراه پشت چراغ قرمز مانده باشید تا دو چشم به 
بگوید: »دستمال  و هی  شیشه ماشین دوخته شود 
بخر!«، »فال حافظ بگیر«، »گل زرد برای یار بخر«! 
مترو، پشت  در  اتوبوس،  در خیابان ها،  که  کودکانی 
»آقا،  و  ایستاده اند  رستوران ها  در  کنار  قرمز،  چراغ 

خانم، بخر« را دم گرفته اند.
این بچه ها ساعت کاری ندارند از صبح تا شب در 
خیابان هستند و واحدهای درسی شان را در خیابان 
پاس می کنند. انگار مدرسه ندارند، نه شیفت صبح 
شیفت های  تمام  ظهر.  بعداز  شیفت  نه  و  می روند 
شب  می خواهند  و  مانده اند  خیابان  در  را  مدرسه 
برایشان  شتم  و  ضرب  آخر  بروند،  خانه  به  پر  دست 
کتک  حوصله  نحیفشان  بدن های  و  است  سنگین 
حل  فکر  به  اینکه  به  برسد  چه  ندارد  هم  را  خوردن 
مسئله ریاضی باشند! وقتی شکم گرسنه است دیگر 
انگار درس خواندن زورش کم می شود. کودکان کار 
و خیابان جزو قشری هستند که همیشه در معرض 
تهدید قرار دارند. نرخ ابتالی کودکان کار و خیابان 
به ایدز 45 برابر جامعه است. از سویی دیگر، طبق 
به  خیابانی  کودکان  از  درصد   30 حدود  تحقیقات 
می گوید  آمارها  هستند.  بیسواد  و  نمی روند  مدرسه 

اوضاع کودکان کار و خیابان مناسب نیست.
خراسان  استان  بهزیستی  اجتماعی  معاون 
رضوی گفت: با حضور در دادگاه های خانواده، دوایر 
نگهداری  مراکز  و  شهرها  دادسراهای  سرپرستی 
کار  کودکان  و  سرپرست  بی  سرپرست،  بد  کودکان 
از  محروم  کودک  توجهی  قابل  تعداد  با  خیابان  و 

خانواده مؤثر روبرو می شویم.
غالم حسین  امروز"  "صبح  روزنامه  گزارش  به 
افزود:  کودکان  کار  با  مبارزه  روز  بهانه  به  حقدادی 
خانواده،  طرف  از  آزاری  کودک  بدلیل  که  کودکانی 
والدین  حضور  عدم  یا  و  خانواده  پاشیدگی  هم  از  یا 
بیمارستان  در  شدن  بستری  شدن،  زندانی  بدلیل 
روانی، کمپ درمان اعتیاد و امثال ان خانواده خود 

بهزیستی  نگهداری  مراکز  در  و  داده اند  دست  از  را 
حال  در  کرد:  تصریح  می شوند  .وی  دهی  سامان 
حاضر قریب 1700 کودک که بیش از 80 درصد انان 
بسر  استان  بهزیستی  مراکز  در  هستند  بدسرپرست 
از این  نیز  می برند و این در حالی است که تعدادی 
کودکان خانواده هایی دارند که با تشخیص مددکاران 
داده  تشخیص  صالحیت  فاقد  قضایی  دستگاه  و 

شده و به خانواده های جایگزین منتقل شده اند.
خطر  که  مهمی  مساله  کرد:  اظهار  حقدادی 
بد  نسبت  افزایش  است  کودکان  متوجه  روزافزونان 

سرپرستان به کودکان بی سرپرست است.
آسیب  یک  گویای  افرایش  این  کرد:  تاکید  وی 
گسیختگی  هم  از  است  خانواده  در  زمینه ای 
مادر،  یا  اعتیادپدر  طالق.  و  ناسازگاری  خانواده، 
مکرر  تنش های  اخالقی.  انحطاط  مجدد،  ازدواج 
و  روان  و  جسم  بر  اثراتی  چنان  والدینان  شدید  و 
سرنوشت کودک می گذارد که مقام قضایی راعلیرغم 
خانواده  حفظ  برای  تالش  و  دقت  و  گیری  سخت 
مجاب به حکم عدم صالحیت والدین برای نگهداری 
کودک می نماید، پدیده ای که بسیارن دردناک و در 

عین حال شایع است.
حقدادی ابراز کرد: نگاهی عمیق تر به این پدیده 
ریشه ای تری  مسائل  که  می دهد  نشان  دردناک 
همچون نابرابری اجتماعی و فقر و شیوع اختالالت 

روانی و افسردگی نیز نقش اساسی بازی می کند.
تأثیر مخربی  از همه  نظر  وی عنوان کرد: صرف 

بر  خانواده ای  چنین  در  کودک  حضور  دوران  که 
تربیت و شخصیت کودک می گذارد حضور کودک در 
مراکز نگه داری نیز پیاندهای ناگواری برای کودکان 
استان  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  معاون  دارد. 
افراد  که  است  روشن  کرد:  بیان  رضوی  خراسان 
کنار  در  و  آمده  کودکان  این  کمک  به  دلسوز  و  خیر 
سازمان بهزیستی همه امکانات فیزیکی و تجهیزات 
در  را  روانی  ترمیم  و  بهداشتی  و  تحصیلی  و  زندگی 
چقدر  هر  مراکز  این  اما  می گذارند  کودکان  اختیار 
را  خانواده  جای  باشند  مرتب  و  تخصصی  و  مجهز 
زندگی دور  پیامدهای  نمی کنند.وی مطرح کرد:  پر 
امری  این کودکان  پذیری  و خأل جامعه  از خانواده، 
قابل جایگزینی و حل شدنی نیست.حقدادی اشاره 
کرد: نقش خانواده در تربیت کودک نقشی بی بدیل 
و محوری است و ارتباطات داخل خانواده و اشنایی 
خانواده  در  پذیری  اجتماع  و  هنجارها  و  ارزشها  بل 
الزم  اخالقیات  و  کودک  شخصیت  می گیرد  سامان 
در  بهتر  زندگی  برای  محیط  با  شدن  سازگار  توان  و 
خانواده رشد می کند.وی عنوان کرد: این کودکان از 
یک طرف تجربه تلخ فقدان سرپرست مؤثر و تنبیهات 
بدنی و روحی را دارند و در خانواده ای رشد کرده اند 
رفتارهای ضد  و  ریخته  بهم  بنیان های اخالقیان  که 

اجتماعی شیوع داشته است.
حقدادی گفت: سپردن به مراکز نگهداری دسته 
نیاز  و  برطرف  را  ناامنی  احساس  نمی تواند  جمعی 
روانی کودک را تأمین کند بی ثباتی زندگی در مراکز 

نگهداری، تغییر مکرر کارکنان باعث کاهش اعتماد 
به نفس و خودباوری شده و خشونت را در فرد رشد 
می دهد. به نحوی که مطالعات نشان می دهد میزان 
است  .  بیشتر  سایرین  از  کودکان  این  افسردگی 
آسیب  وابستگی های  کودکان،  ایمن  نا  دلبستگی 
کرد:  بیان  است.وی  بارز  نیز  تحصیلی  افت  و  زا 
کودکانی دیگر نیز که در مراکز سامان دهی کودکان 
ندارند. بهتری  وضع  نیز  می شوند  نگهداری  کار 

حقدادی ابراز کرد: قوانین جدید حمایت از کودکان 
بی سرپرست و بد سرپرست زمینه های بهتری را برای 
تسهیل و تقویت فرزند خوانگی و نگهداری به شکل 
امین موقت فراهم کرده است.وی آمار داد: در سال 
 500 به  قریب  رضوی  خراسان  استان  در  تنها   97
خانواده  در  نگهداری  و  خواندگی  فرزند  به  کودک 
و  است  شده  داده  موقت  امین  شکل  به  جایگزین 
نظارت و حساسیت بیشتری نیز بر این روش اعمال 
و  است  پیشگیری  سوم  سطح  در  اینها  اما  می گردد 
امن  محیط  فرزندان  بکنیم  کاری  که  است  مهمان 
کرد:  تصریح  ندهند.حقدادی  دست  از  را  خانواده 
متاسفانه باید گفت با افزایش روند طالق در جامعه 
بد  کننده  تقویت  متغیرهای  سایر  و  اعتیاد  شیوع  و 
سرپرستی چشم انداز روشنی بر این موضوع متصور 

نیست.
خانواده های  و  خیرین  کرد:  نشان  خاطر  وی 
کاری  باید  کودکان  داران  دوست  و  فرزند  داوطلب 

کنند که هرکودک یک خانواده مؤثر داشته باشد.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی مطرح کرد:داشتن خانواده مؤثر حق کودکان است

چراغ قرمز زندگی برای کودکان کار
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y نیوکاسل« بزودی روی پرده می رود« 
فیلم سینمایی »نیوکاسل« به کارگردانی محسن قصابیان و تهیه کنندگی علی آشتیانی پور بزودی به 
اکران عمومی درمی آید.این فیلم شاد با پایان اکران فیلم سینمایی »سامورایی در برلین« به سرگروهی 
پردیس باغ کتاب اکران خود را آغاز خواهد کرد.حمید گودرزی، نسرین مقانلو، بهرام افشاری، سحر قریشی، 
با حضور رضا ناجی و داریوش اسدزاده،  بابک نوری، مجید شهریاری،  نیما شاهرخ شاهی، رز رضوی، 

هنرمندی پژمان بازغی و معرفی امین مینایی ترکیب بازیگران این فیلم را تشکیل می دهند.
y ابالغ چهارمین شیوه نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 

»رفع اختالف در چگونگی ارائه اطالعات«، چهارمین شیوه نامه از مجموعه شیوه نامه های مرتبط با 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات که به تأیید رئیس جمهوری رسیده، توسط وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی بعنوان رئیس کمیسیون به دستگاههای مشمول قانون ابالغ شد.
y اولین شماره مجله »وزن دنیا« در حوزه شعر فارسی منتشر شد 

جلسه رونمایی از شماره اول مجله وزن دنیا با حضور سید علی صالحی، جواد مجابی، حافظ موسوی و 
تعدادی از دوست داران شعر فارسی در خانه وارطان تهران برگزار شد.

y فراخوان برای دریافت کارت عضویت انجمن روزنامه نگاران مسلمان 
رئیس انجمن روزنامه نگاران مسلمان گفت: هر کدام از اعضای انجمن روزنامه نگاران مسلمان که پرونده 
تشکیالتی کامل دارند و هنوز موفق به دریافت کارت عضویت نشده اند می توانند طی تماس با دفتر مرکزی 

و یا با مراجعه حضوری کارت عضویت خود را دریافت کنند.
y فراخوان سفر عکاسی و رسانه ای به مناطق محروم کشور 

به  تجربه  و  دانش  ارتقا  حمایت،  هدف  با  کشور  محروم  مناطق  به  رسانه ای  و  عکاسی  سفر  فراخوان 
جامعه عکاسی و رسانه ای کشور منتتشر شد. این تور عکاسی و خبری از تاریخ 22 الی 31 تیرماه ماه 
1398 بصورت کارگاه عکاسی و با حضور اساتید راهنما آرش خاموشی، مجتبی حیدری و عرفان دادخواه 
برگزار خواهد شد. عالقه مندان برای حضور در این رویداد عکاسانه می توانند با تلفن 09122969303 

هماهنگی های الزم را انجام دهند.
y به مقدسات عربستان احترام بگذارید 

آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جریان دیدار سرپرست حجاج ایرانی در آستانه فرا رسیدن حج تمتع، 
توصیه کرد: حجاج ایرانی به مقدسات کشور میزبان )عربستان( احترام بگذارند.

y تکذیب صدور بخشنامه ممنوعیت پخش موسیقی در مدارس 
در حالی که یکی از روزنامه های کشور، چند روز قبل خبر داد که »سید محمد بطحایی« وزیر مستعفِی آموزش 
و پرورش، در آخرین روزهای حضور در این وزارت خانه، با صدور بخشنامٔه محرمانه ای، پخش موسیقی در مدارس 
را ممنوع کرده و این ماجرا در شبکه های مجازی با واکنش های بسیار همراه شد، وزارت آموزش و پرورش، در 

بیانیه ای صدور هرگونه بخشنامه درباره ممنوعیت پخش هرگونه موسیقی در مدارس را تکذیب کرد.

اخبارکوتاه نمای نزدیک

ماشین های قشنگ

 عکاس: محدثه زارع

خبر
 مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های وزارت فرهنگ

 خبر داد:
وجود 30 خبرگزاری فعال در کشور

وزارت  داخلی  خبرگزاری های  و  مطبوعات  مدیرکل 
اینکه »30 خبرگزاری  بیان  با  ارشاد اسالمی  و  فرهنگ 
کشورهای  کل  در  گفت:  دارد«،  وجود  کشور  در  فعال 
یعنی  ندارد؛  وجود  خبرگزاری   30 جمعًا  اروپا  اتحادیه 

مردم ما عالقه مند شدید به تأسیس رسانه هستند.
انقالب  ابتدای  از  کرد:  اظهار  دربندی  محمدرضا 
تاکنون 11 هزار رسانه از وزارت ارشاد مجوز گرفتند از این 
تعداد در حال حاضر 5700 رسانه فعال هستند و بقیه 
به دالیل مختلف فعالیتی انجام نمی دهد.وی افزود: از 
5700 رسانه فعال، 4100 نشریه مکتوب و 1600 رسانه 
خبرگزاری ها  و  خبری  پایگاه هایی  شامل  مکتوب  غیر 
هستند. در بین 1600 رسانه غیر مکتوب، 30 خبرگزاری 
اتحادیه  کشورهای  کل  در  دارد.  وجود  کشور  در  فعال 
ما  مردم  یعنی  ندارد؛  وجود  خبرگزاری   30 جمعًا  اروپا 
هستند.مدیرکل  رسانه  تأسیس  به  شدید  عالقه مند 
و  فرهنگ  وزارت  داخلی  خبرگزاری های  و  مطبوعات 
ارشاد اسالمی عنوان کرد: از 4100 نشریه مکتوب 300 
مورد روزنامه هستند. در آلمان 120 روزنامه و در کانادا 
100 روزنامه داریم. وجود 1800 هفته نامه و دو هفته 
نامه و 2000 ماهنامه آمار کمی نشریات در ایران است.

ادامه داد: 350 نشریه  وی در مورد نشریات تخصصی 
با موضوع ورزش، 280 نشریه با موضوع دین و معارف 
ادبیات،  و  هنر  سینما،  حوزه  در  نشریه   100 اسالم، 
در  نشریه  و 90  نوجوان  و  با موضوع کودک  نشریه   75
یادآور  حوزه خانواده، سرگرمی و جدول داریم.دربندی 
خانم  نشریات  این  مسئول  مدیران  از  نفر   1400 شد: 
اینکه  به  اشاره  با  هستند.وی  رسانه  اهل  نفر   150 و 
»روزنامه ها را به سه گروه تقسیم بندی کرده ایم«، گفت: 
گروه اول دسته الف هستند و روزنامه شهرآرا جزو گروه 
الف و برترین هاست. این نشریه با 16 صفحه و با شعار 
روزنامه شهر امید و زندگی شروع کرده و به شعار جنبه 
با  هماوردی  آمادگی  شهرآرا  روزنامه  است.  داده  عملی 
روزنامه های سراسری را دارد و می تواند خود را به عنوان 
به  را  شهرآرا  همیشه  کند.  عرضه  سراسری  روزنامه  یک 
می کنیم.مدیرکل  معرفی  مناسب  الگوی  یک  عنوان 
و  فرهنگ  وزارت  داخلی  خبرگزاری های  و  مطبوعات 
ارشاد اسالمی بیان کرد: روزنامه شهرآرا طیف متنوعی 
از مخاطبان را مدنظر دارد و مطالب تولیدی آن نسبت 
آن  ویژه نامه ها  است.  زیاد  بسیار  کپی پیست  مطالب  به 
قابل توجه است و خالقیت در کارشان فوق العاده است. 
حتی در نوشتن تاریخ روز که همه روزنامه ها آن را افقی 
می نویسند شهرآرا به صورت عمودی می نویسد و زیبایی 
خاصی به لگوی نشریه می دهد. امروز متوجه شدم این 

روزنامه کار چند رسانه ای هم انجام می دهد.

ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   
اسالمی خراسان رضوی گفت: 
سامانه جامع صدور مجوز کتاب در 
از تهران فعالیت خود را آغاز کرد  استان خراسان پس 
می شود. الکترونیکی  استان  در  کتاب  مجوز  صدور  و 

با  رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
شدن  کمتر  و  دستی  فرآیندهای  کاهش  اینکه  بیان 
از  مجوز  اخذ  در  سهولت  نیز  و  دستی  استعالمات 
دستاوردهای این سامانه است افزود: یکی از مشکالت 
گاها  که  کتب  مجوزهای  بر  نظارت  زمینه  در  اساسی 
روند ارزیابی را طوالنی می کرد نبود سیستم جامع بود 
به پویایی فکری که در استان  با توجه  که به حمدالله 
وجود دارد این سامانه در این استان آغاز به کار می کند.

زیادی  محاسن  سامانه  این  داد:  ادامه  مروارید  جعفر 

افزایش  خدمات،  در  کیفیت  ارتقاء  که  دارد  دنبال  را 
انتظار  از آن جمله است.  کمیت و همچنین شفافیت 
می رود ناشران و مولفان استفاده از این سامانه را به فال 
نیک بگیرند و شاهد رشد آثار آنان باشیم.مروارید بیان 
داشت: با توجه به پیشتازی استان خراسان رضوی در 
حوزه نشر و تولید کتاب و ظرفیت سخت افزاری و نرم 
افزاری دراین حوزه، امیدوارم ما به هدف خود که ارتقاء 
و گسترش سنت مطالعه در استان و مشهد است برسیم 
و در فضاهای عمومی شاهد مطالعه جوانان و نوجوانان 
باشیم.وی با اشاره به جایگاه خانواده در افزایش سرانه 
مطالعه افزود: امیدوارم شاهد آن باشیم که خانواده ها 
در کنار رفع نیازهای مادی، نیاز معنوی که همان خرید 
است  خانوادگی  کتابگردی  و  مطالعه  سنت  کتاب، 

برآورده سازند.

کتابخانه ها،  سازمان  رئیس 
آستان قدس  اسناد  و مرکز  موزه ها 
به  رضوی  اندیشگاه  گفت:  رضوی 
منظور فراهم کردن فضایی بایسته برای حضور، گفت و گو 
و تضارب آرا اندیشمندان در حوزه های مختلف علوم به ویژه 
علوم انسانی در کتابخانه حرم مطهر امام رضا )ع( راه اندازی 
شد.حجت االسالم سید جالل حسینی افزود: راه اندازی 
این اندیشگاه، حرکتی برای تحقق مرجعیت علمی آستان 
قدس رضوی و بهره گیری از حضور و اندیشه پژوهشگران 
و متفکران جامعه در سایه مضجع شریف ثامن الحجج علی 

ابن موسی الرضا )ع( است.
وی اضافه کرد: تداوم شیوه گفت و گو و بحث عالمانه 
برای دستیابی به حقیقت با توجه به سیره امام رضا )ع(، 
تحقق عملی کرسی های آزاد اندیشی، شناسایی روشمند 

مکتوب  آثار  در  موجود  فرضیه های  و  پرسش ها  مهم ترین 
و  شرایط  ساختن  فراهم  و  انسانی  علوم  حوزه  متفکران 
امکانات الزم برای گفت و گوی نقادانه درباره آنها از دیگر 
سازمان  است.رئیس  اندیشگاه  این  اندازی  راه  اهداف 
رضوی  قدس  آستان  اسناد  مرکز  و  موزه ها  کتابخانه ها، 
مناسب  فضای  و  بستر  می توان  اندیشگاه  ایجاد  با  گفت: 
تجارب  و  نوپدید  یافته های  ارائه  و  افکار  تعاطی  برای 
ناشران،  مصححان،  مترجمان،  مؤلفان،  پدیدآورندگان، 
کتابداران، سندپژوهان، نسخه پژوهان، انجمن های علمی 
و همچنین زمینه ارتباط دوسویه میان سازمان کتابخانه ها و 
انجمن های علمی و جامعه را فراهم کرد.حسینی همچنین 
از راه اندازی کتابخانه دیجیتال فهرست های کتابهای خطی 
دنیا توسط سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 

قدس رضوی خبر داد.

نمایش  کارگردان  دستیار 
بخش  گفت:  جالد«  »عشق 
بر  نمایش  این  داستان  از  زیادی 
مبنای موسیقی جلو رفته و داستان عشق سنتی است. 
زبان  است.  خراسان  شمال  فولکلور  فضایی  کار  اتمسفر 
کار، عشق و موسیقی خواهد بود.آریا کسرایی در نشست 
نمایش  انجمن  دفتر  در  جالد«  »عشق  نمایش  خبری 
جالد«  »عشق  نمایش  تولید  پروژه  کرد:  اظهار  استان 
ماجرا  ابتدای  و  است  شده  آغاز  پیش  نیم  و  سال  یک  از 
تمریناتی را آغاز کرده است. در این نمایش تعداد زیادی 
بازیگر بدن محور و فیزیکال حضور دارند که کار خود را با 
ما آغاز کرده اند. چندین ماه نوشتن متن به طول انجامیده 
است و بازیگران اصلی نمایش انتخاب شدند.وی افزود: 
بعد از مدتی سیدمرتضی بطحایی به عنوان تهیه کننده و 

سرمایه گذار به جمع ما پیوست. این نمایش از 27 خرداد 
ماه به مدت 21 شب در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه 
خواهد رفت.دستیار کارگردان نمایش »عشق جالد« بیان 
کرد: نویسنده و کارگردان این نمایش فرشید تمری است. 
ساعت  چند  که  حادثه ای  دلیل  به  تمری  آقای  متاسفانه 
پیش برای پسرشان رخ داده است در این نشست حضور 
بر مبنای  از داستان »عشق جالد«  زیادی  ندارند. بخش 
موسیقی جلو رفته و داستان عشق سنتی است. اتمسفر 
کار فضایی فولکلور شمال خراسان است. زبان کار، عشق 
و موسیقی خواهد بود.کسرایی خاطرنشان کرد: همچنین 
طراح لباس جواد شادکام و طراح چهره پردازی امیر حسین 
به  می توان  نمایش  این  بازیگران  جمله  از  است.  غفاری 
امید  فرخی،  ساغر  بختیاری،  فاطمه  دهقان،  محمدرضا 

سعیدی، علی رضا ضیاچمنی اشاره کرد.

»عشق جالد«؛ تئاتر عشق و موسیقی استاندیشگاه رضوی در حرم مطهر امام رضا )ع( راه اندازی شدصدور مجوز کتاب در استان الکترونیکی می شود

یک ترانه سرا گفت: بعد از حضور استاد شجریان 
بازدید  برای   95 سال  در  فرهادی  اصغر  همراهی  با 
نیاوران که  نقاشی در فرهنگسرای  نمایشگاه  از یک 
ارتباطی هم با صداوسیما ندارد، من را به صداوسیما 
نامه ای  باید  کردند  اعالم  رسمًا  و  کردند  احضار 
را  شجریان  آقای  مواضع  من  کنی  اعالم  و  بنویسی 

قبول ندارم.
و  ترانه سرا  شاعر،  سجادی،  سیدعباس 
صداوسیما  در  سال ها  که  است  موسیقی پژوهی 
کرده  اجرا  به یادماندنی  و  مختلف  هنری  برنامه های 
داشت  نام  »دستان«  سجادی  برنامه  آخرین  است. 
رویکردی  با  آن  در  و  می شد  پخش  تلویزیون  از  که 
هنرمندان  با  گفت وگو  و  موسیقی  به  تخصصی 

موسیقی می پرداخت.
آن،  از  بعد  و  »دستان«  برنامه  یک باره  قطع 
که  کرد  مشخص  تلویزیون  در  سجادی  حضور  عدم 
از روند  داستانی پشت این ماجرا نهفته است و غیر 
موسیقی،  حوزه  در  تلویزیون  سردرگم  و  نامشخص 

انگار مشکل این بار، شخص اوست.
بنیاد  مدیرعامل  اکنون  که  سجادی  عباس 
این ماجرا  نیاوران است، درباره  آفرینش های هنری 
استاد  حضور  از  بعد  گفت:  ایرناپالس  خبرنگار  به 
 95 سال  در  فرهادی  اصغر  همراهی  با  شجریان 
برای بازدید از یک نمایشگاه نقاشی در فرهنگسرای 
من  ندارد،  صداوسیما  با  هم  ارتباطی  که  نیاوران 

کردند  اعالم  رسمًا  و  کردند  احضار  صداوسیما  به  را 
آقای  و اعالم کنی من مواضع  بنویسی  نامه ای  باید 
ربطی  چه  اصالً  گفتم  من  ندارم.  قبول  را  شجریان 

دارد؟
ایشان  و  هستم  فرهنگی  مجموعه  یک  مدیر  من 
آمده اند آنجا برای بازدید از یک نمایشگاه و من هم 
آقای  و  ایشان  از  اخالقی ام  و  اداری  وظیفه  طبق 
اگر  کردند  اعالم  مصرانه  کرده ام.  استقبال  فرهادی 
ننویسی،  ایشان  از  برائت  اعالم  در  نامه ای  چنین 
اعالم  هم  بنده  می کنیم.  قطع  را  »دستان«  برنامه 
کردم برنامه »دستان« که هیچ، اگر دستان خود من 

را هم قطع کنید در حوزه ای که به من ارتباط ندارد، 
چیزی نمی نویسم و این طور شد که برنامه را علی رغم 

استقبال وسیع مردم قطع کردند.
در  سیاسی کاری  از  گالیه  با  فرهنگی  مدیر  این 
و  به خاطر یک کج سلیقگی  ببینید  تلویزیون گفت: 
سیاسی کاری تنها برنامه تخصصی و موسیقی محور 
»دستان« را قطع کردند که چرا مجری کارشناس این 
برنامه در مجموعه دیگری از استاد شجریان استقبال 

کرده و به ایشان احترام گذاشته است. 
غیر از احترام شخصی بنده به آقای شجریان، من 
ایشان  به  باید  فرهنگی  مجموعه  یک  مدیر  به عنوان 

احترام می گذاشتم و در نمایشگاه از ایشان استقبال 
می کردم که این وظیفه را در برابر همه شخصیت ها و 

اهالی فرهنگ و هنر انجام داده و می دهم.
در  دم  تا  نیستم  ممیز  که  من  گفتم  آقایان  به 
که  ندارم  هم  دستگاهی  یا  بایستم  فرهنگسرا 
بگیرم  را  افراد  جلوی  و  بسنجم  را  افراد  صالحیت 
یک  فرهنگسرا  کنم.  کنترل  را  افراد  خروج  و  ورود  و 
شهروندان  شد  و  آمد  محل  و  است  عمومی  فضای 

به ویژه اهالی فرهنگ و هنر!
تلویزیون  مدیران  گفت:  پایان  در  ترانه سرا  این 
این  فرهنگ  در  چقدر  رسانه  این  نمی دانند  هنوز 
برایشان  مخاطب  بدین جهت  و  است  مؤثر  مملکت 
اهمیتی ندارد و فقط برای رضایت باالدستی هایشان 
از  کشور  عالی  مقامات  که  حالی  در  می کنند  کار 
به خدمت  توصیه  به حال همه  تا  )ره(  امام  حضرت 
در  انقالب  رهبر  اخیر  تذکرات  کرده اند.  مردم  به 
دیدار با شاعران و دیگر اقشار فرهنگی و دانشگاهی 
دلخوری ها  ایشان  کنید،  مرور  را  مبارک  ماه  ایام  در 
کو  ولی  فرمودند  بیان  از صداوسیما  را  توقعاتشان  و 
به  مدیران  برخی  تلویزیون  در  االن  شنوا؟اما  گوش 
خود  باالدستی  مدیران  داشتن  نگه  راضی  دنبال 
وضعیت  و  است  تأسف  و  تعجب  باعث  که  هستند 
معروف:  جمله  به جای  باید  تلویزیون  و  رادیو  اخیر 
از پارسال، باید گفت: هر روز بدتر از  هر سال دریغ 
منبع: آخرین خبر دیروز!  

یک ترانه سرا:

گفتند از شجریان اعالم برائت کن! »پری دخت«؛ قصه دلتنگی و بی تابی های 
یک زوج ایرانی را روایت می کند

کارشناس مسئول منابع اداره کل کتابخانه های 
عمومی خراسان رضوی گفت: کتاب »پری دخت« 
که  است  مکاتبه ای  داستان های  از  موفقی  نمونه 
قاجار،  عصر  خاص  نثر  و  نویسنده  زیبای  قلم  با 

جذابیتی دو چندان یافته است.
بیان  ضمن  سیفی  احسان  ایسنا،  گزارش  به 
را  »پری دخت«  کتاب  کرد:  اظهار  مطلب،  این 
تحریر  رشته  به  صفحه   140 در  عسگری  حامد 
انتشارات قبسات در نهاد  درآورده است که توسط 
عرضه  رضوی  خراسان  عمومی   کتابخانه های 

می شود.
وی افزود: داستان فراق، دلتنگی و غم هجران 
حدیث  نیست.  امروز  و  دیروز  تازه  قصه  که  یار 
مکرری است که هر بار از زبان عاشقان و دوستان 
که  کجا  هر  اما  انسان  می شود.  شنیده  هم  از  دور 
فراق  اندوه  بر  مرهمی  تا  یافت  راهی خواهد  باشد 

عزیزانش باشد.
کارشناس مسئول منابع اداره کل کتابخانه های 
روزهای  در  کرد:  عنوان  رضوی  خراسان  عمومی 
انقالب  و  اینترنت  تلفن،  از  خبری  که  قدیم 
الکترونیکی امروز نبود، مردم برای اطالع از احوال 
یک دیگر راهی جز نامه نگاری نداشتند. نامه بود و 
پس از آن تلگراف. انتظار بود و شوق رسیدن نامه و 

خط نوشته ای از عزیزان و دوستان دور از هم.
و  دلتنگی  قصه  »پری دخت«  کرد:  عنوان  وی 
مدتی  برای  که  است  ایرانی  زوج  یک  بی تابی های 
از هم دور شده اند؛ سیدمحمود که در فرانسه درس 
برای  تهران  در  که  پریدخت  و  می خواند  طبابت 

بازگشت همسرش لحظه شماری می کند.
مجموعه  کتاب  این  کرد:  نشان  خاطر  سیفی 
پری دخت  و  سیدمحمود  بین  که  است  نامه هایی 
رد و بدل می شود. برگ هایی از شاخه های درخت 
باد  اینک  و  عشق که ریشه در سرزمین شرق دارد 
و مغرب )تهران و  بین مشرق  را  آن  خزان جدایی، 

پاریس( به گردش درآورده است.
وی بیان کرد: پری دخت گفت و گوهای دو قلب 
بی قرار و عاشق است که به هر بهانه ای دلتنگ هم 
می شوند و شرح این دلتنگی ها را با جادوی حروف 

و کلمات به سوی هم روانه می سازند.
کارشناس مسئول منابع اداره کل کتابخانه های 
عمومی خراسان رضوی اذعان کرد: این مجموعه 
شامل  طهران«  پاریس  »مراسالت  زیرعنوان  با 
دوره  نثر  و  زبان  به  که  است  عاشقانه  نامه   40
منتشر  ویژه  رسم الخطی  و  طراحی  با  و   قاجار 

شده است.

خبر

سرکارخانم 
سیده انسیه سادات علویون

مریم کاللی 

رحلت جانکاه پدر عزیزتان، واقعه ای تلخ 

و باورنکردنی است. از پیشگاه حضرت باری 

تعالی برای شما و خانواده بزرگوارتان صبر 

و بردباری و برای پدر مرحومتان آرامش 

خواهانم.

رمان سعید تشکری درباره واقعه کشتار مسجد گوهرشاد منتشر شد
رمان »اوسنٔه گوهرشاد« نوشته سعید تشکری توسط انتشارات به نشر 
منتشر و راهی بازار نشر شد.رمان »اوسنٔه گوهرشاد« نوشته سعید تشکری، 
توسط انتشارات به نشر )آستان قدس رضوی( منتشر و راهی بازار نشر شده 
انقالب اسالمی« است  از عناوین مجموعه »رمان  این کتاب یکی  است. 
که این ناشر چاپ می کند که در صفحه اول، عنوان »رمانک فانتزی« را 
آغاز  تهران  کتاب  نمایشگاه  سی ودومین  از  کتاب  این  دارد.عرضه  همراه 
شد و تعدادی داستان کوتاه به هم پیوسته را در بر می گیرد که در کنار هم 
تشکیل یک رمان یا رمانک فانتزی با موضوع انقالب اسالمی می دهند.
در  بانی ساخت مسجد گوهرشاد  بیگم  این کتاب، گوهرشاد  در داستان 
مشهد، پس از هزار سال به این مسجد می آید و با ملکه ای روبرو می شود 
که می خواهد مسجد گوهرشاد را خراب کند...در کتاب »اوسنٔه گوهرشاد« 
روایت هایی درباره مسجد گوهرشاد، دوران تجدد رضاخانی، واقعه کشتار 
مردم در این مسجد، شهر پاریس و … ارائه می شود و داستان هایی موازی 
در قرون گذشته و معاصر مقابل خواننده گذاشته می شود.عناوین بخش ها 
یا داستان های این کتاب به ترتیب عبارت است از:»پاریس، قرن نوزده!«، 
خیلی  قدیما…  »اون  »آنتراکت…«،  روژ«،  »مولن  حال«،  به  »بازگشت 

قدیمی…«،  یادداشت  »یک  »شک…«،  تاریخی!«،  »مالقات  قدیم«، 
»کمی  »تناقض«،  پاریس![«،  ]خداحافظ  پغی!  »ُاوُقواق  دل!«،  »اهالی 
خالصه«، »گنده الت ها…«، »در راه مشهدالرضا!«، »پاریس کوچولو...«، 
اروپا  »مسافران  کجا؟!«،  پاریس  اون  کجا،  پاریس  »این  شما...«،  و  »من 
شوکوالت«،  ما  واسه  الت  همه  »واسه  بزرگ!«،  »آرزوهای  مشهد«،  راه  در 
»جوانمرد«، »کوچه های داغدار«، »زمان حال... من و شما«، »پاکروان ها 
و پرسه در مشهد«، »خرید عروسی«، »یه گشت و گذار معمولی«، »کمی 
»مولن  خواند[«،  خواهید  ]آنچه  بعد!  »کمی  خواندید[«،  ]آنچه  قبل! 
بالماسکه«، »ماه من ماه  روژ در مشهد«، »محرم نزدیک است«، »جشن 
گردون«، »گوهرشاد، شاهد بی رحمی«، »مالقات دونفره در کوهسنگی، 
پاکروان و اسدی«، »واقعه گوهرشاد«، »خاطرات یک راوی... ]یا خاطرات 
از قهرمانان قصه...«، »ادامه  با یکی  شیخ بهلول[«، »گفتگوی صمیمی 
فصل 36 ]خاطرات یک راوی[«، »گوهرشاد در مسجد گوهرشاد«، »منزل 
دوباره«،  »سوءظِن  کاتب«،  دفتر  در  تاریخ  »میهمانان  میرزامحمود«، 
»عروس!«، »عروس اصلی!«، »گوهرشاد و آمینه چشم در چشم ]همون 
فیس تو فیس خودمون![«، »نویسنده و قهرمان های داستانش«، »چند 

گزیده از چند کتاب گزارش، خبر، نامه اداری و...«، »آمینه پاکروان تمام 
شد«، »پاکروان در مشهد«، »رخت دامادی« و »قهرمان دوست داشتنی«.

y :در قسمتی از این رمان می خوانیم
جنگی را گویا تدارک دیده بودند علیه مردم. اما هنوز سربازان بیرون حرم 
بیشتر بودند و آن هم به این خاطر بود مبادا اوضاع شهر به هم بریزد که 
داخل مسجد و آن جمعیت را می شد کنترل کرد اما هیاهو و آشوب مردم را 
نه.دعای ندبه را آغاز کردیم که کسی داخل مسجد گوهرشاد آمد و گفت من 
از جانب استاندار آمده ام. پیغام این بود که متفرق شوید و اگر درخواستی 
با  مذاکره  برای  ما  گفتم  شماست.  منتظر  باال  بست  در  استاندار  دارید 
استاندار اینجا جمع نشده ایم. چاپار استاندار رفت اما گویا بیرون از مسجد 
جنگی آغاز شده بود. سربازها با سرنیزه و قنداق تفنگ و مردم با هرچه در 
دستشان بود به جان هم افتاده بودند. عده ای بر درشکه هایشان سنگ بار 
زده بودند و برای مردم آورده بودند تا از خود به سنگ دفاع کنند. سربازها 

هم که سر و بدنشان زخمی از سنگ ها شده بود، فرمان شلیک گرفتند.
این کتاب با 192 صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت 23 هزار تومان 

منتشر شده است.
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خبر
 آغاز به کار هجدهمین نمایشگاه 

بین المللی گل و گیاه مشهد
برنامه  سازمان  رییس  و  جمهور  رییس  معاون   
مشهد  شهردار  یافته  تکامل  نگاه  گفت:  بودجه  و 

نسبت به توسعه انسانی قابل ستایش است.
در  نوبخت  محمدباقر  امروز  صبح  گزارش  به 
المللی  بین  نمایشگاه  هجدهمین  افتتاحیه  مراسم 
باغبانی مشهد ضمن قدردانی  ادوات  و  گیاه  و  گل 
از فعالیت مدیریت شهری مشهد، خاطرنشان کرد: 
برگزاری  به مفهوم  نگاه مدیریت شهری مشهد  نوع 
و  انسانی  توسعه  الگوی  با  منطبق  نمایشگاه  این 
نگاه تکامل یافته و مناسبی است. وی با بیان اینکه 
و توسعه استان که ساعاتی  برنامه ریزی  در شورای 
قبل برگزار شد، نیز به این مساله اشاره شده است، 
تصریح کرد: همه تالش و پیگیری ما این است که با 
نگاهی هرچه دقیق تر شاخص های توسعه را ارزیابی 
ماموریتمان  توسعه شهرها  متولی  به عنوان  و  کنیم 
جمهور  رییس  دهیم.معاون  انجام  کامل  طور  به  را 
توسعه  توسعه،  محوریت  امروز  اینکه  عنوان  با 
می شد  تصور  گذشته  در  داد:  ادامه  است،  انسانی 
درصدی   7 تا   5 رشد  و  ثروت  ایجاد  یعنی  توسعه 
از  بسیاری  دلیل  همین  به  ثروت،  ایجاد  و  اقتصاد 
کشورها ثروتمند شدند اما مردمان ثروتمند و شادی 
و  جهانی  جنگهای  به  اشاره  ضمن  وی  نداشتند. 
افزود:  جهان،  در  نفر  میلیون   80 از  بیش  کشتار 
از همین جنگ ها مطرح شد چرا  بعد  توسعه  بحث 
که بعد از رفع مسائل جنگ، سعی شد برای ایجاد 
شرایطی  مردم  ناامیدی  و  یاس  رفع  و  بهتر  روحیه 
با اینکه ثروت  ایجاد شود که بهبودبخش باشد، اما 
تولید شد، مردم از آن شرایط خارج نشدند.نوبخت 
اظهار  هم  توسعه  نظریات  جدیدترین  خصوص  در 
رهبری  تائید  به  که  نیز  کشور  توسعه  و  رشد  کرد: 
هم رسیده است، توسعه از منظر انسانی است.وی 
ضمن قدردانی از تالش های مدیریت شهری در این 
تبریک می  به شهردار مشهد  دوره اضافه کرد: من 
گویم به خاطر نوع نگاهش به مقوله توسعه و سبک 
چون  است،  تقدیر  قابل  که  شهروندی اش  مدیریت 
و جدیدترین  توسعه ای کشور  نگاه  با  کامالً منطبق 
نگاه  گفت:  است.وی  انسانی  توسعه  نظریات 
و  گل  نمایشگاه  برپایی  به  نسبت  شهری  مدیریت 
گیاه، می توانست اقتصادی باشد مثل صادرات گل 
تاکید  آنچه  اما  گیاهی  محصوالت  فروش  یا  گیاه  و 
شده صرفًا توجه به حال خوب و فرهنگ شهروندی 

می باشد.
 23 تاریخ  از  گیاه  و  گل  نمایشگاه  است  گفتنی 
 24 ساعت  تا  روز  هر  ماه  خرداد   27 تا  ماه  خرداد 

پذیرای بازدیدکنندگان است.

هدایت  و  بهسازی  راهبردی  برنامه  جدید  رویکرد 
کارگروه  درجلسه  حرم  اطراح  بافت  در  توسعه  موزون 
هویت  احیای  و  حفظ  و  شهرتشریح  توسعه  گفتمان 
تاریخی مشهد در این بافت مهم ترین راهبرد اعالم شد.

همت  به  که  جلسه  این  امروز  صبح  گزارش  به 
شهر  اسالمی  شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون 
مشهد برگزار شد، نماینده مشاور طرح طاش و نماینده 
نمایندگان  ارائه  از  و پس  مشاورمهرآزان حضور داشتند 
مشاوران طرح ها، متخصصان و کارشناسان و ذینفعان 
در بافت اطراف حرم مطهر رضوی به اظهار نظر و پرسش 
مهندسین  مدیرعامل  پاکدامن  پراختند.بهروز  پاسخ  و 
حاضر  حال  در  گفت:  نشست  این  در  مهرآزان  مشاور 
حرم  اطراف  بافت  در  اقدام  نحوه  به  نسبت  سیاست ها 
مطهر رضوی تغییر کرده و حفظ و احیای هویت تاریخی 
برنامه  اجتماعی،  راهبردهای  کنار  در  راهبرد  مهم ترین 

ریزی و طراحی، پدافند غیر عامل و مدیریتی است.
هدایت  و  بهسازی  راهبردی  برنامه  تشریح  در  وی 
موزون توسعه اظهار کرد: در این طرح دخالت مستقیم 

کاهش دادیم و تراز صفر را از طرح برداشتیم.
تا  داده  کاهش  را  تراکم  چنین  هم  داد:  ادامه  وی 
طرح  این  در  بتواند  نیز  متوسط  و  خرد  گذار  سرمایه 

سرمایه گذاری کند و مداخه به مرور زمان انجام شود.
نرخ  زمینه  در  شده  انجام  مطالعات  به  پاکدامن 
اقتصادی واقعی هتل های 4 و 3 ستاره اشاره  بازدهی 
کرد و تاکید کرد: نرخ بازدهی اقتصادی هتل های 4 و 
3 ستاره حدود 2 تا 3 درصد است و هتل های 2 ستاره 
18 درصد است و این نشان می دهد که باید بر این مبنا 

برنامه ریزی صورت می گرفت.
وی هم چنین یادآورشد: محدوده اثر طرح بازآفرینی 
توسعه  موزون  هدایت  و  بهسازی  راهبردی  برنامه  در  را 
اطراف حرم فراتر از این بافت در نظر گرفته ایم و برخی 
در  و  کیلومتری  چند  فاصله  در  را  اقامتی  کاربری های 

پهنه های دارای این ظرفیت در نظر گرفته ایم.
برای  را  خود  عملیاتی  برنامه  پایان  در  پاکدامن 

بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی ارائه کرد.
y  نگاه حل مساله باید بر بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی

حاکم شود
شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس  چنین  هم 
شورای  نگاه  گفت:  جلسه  این  در  مشهد  شهر  شورای 
پنجم و کمیسیون عمران و شهرسازی نسبت به مسائل 
مختلف از جمله بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی، نگاه 

ذی مدخل  دستگاه های  مشارکت  جلب  و  مساله  حل 
مهدی نیا  است.محمدهادی  امور  پیشرفت  برای 
اظهارکرد: هدف از برگزاری این جلسات، بررسی و نگاه 
شهری  مدیریت  حوزه  جاری  موضوعات  به  گفتمانی 

است.
وی با بیان اینکه نحوه و رویکرد مواجه با بافت های 
در  اساسی  چالش های  از  یکی  تاریخی  و  فرسوده 
باید  این چنینی  شهر مشهد است، گفت: در جلسات 
اجرای طرح های  نظر در  به اختالف  عواملی که منجر 
نوسازی و بهسازی شده را بررسی کنیم و موضوعات را با 

نگاه وسیع تر و گسترده ای به نظاره بنشینیم.
مهدی نیا، مواجه با بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی 
را دو رویکرد دانست و خاطرنشان کرد: رویکرد نخست، 
توسط  خودش  زمان  در  که  گراست  توسعه  و  عملگر 

اکثریت مورد تأیید قرار گرفته است.
شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
فرهنگ گرای  دوم،  رویکرد  افزود:  مشهدمقدس  شهر 
حفاظتی است که مبتنی بر یکسری تئوری ها و مبانی 
امروز  و  می نماید  وارد  قبلی  طرح  به  انتقادی  نظری، 

شاهد تضارب آراء در این دو حوزه هستیم.
دو  هر  متولیان  شک  بدون  کرد:  تصریح  مهدی نیا 
خواهند  درونی  نقد  خود  روایت  و  عملکرد  به  موضوع 
و  پنجم  شورای  نگاه  اینکه  بر  تاکید  با  داشت.وی 
کمیسیون عمران و شهرسازی، نگاه حل مساله است، 
هدف  و  است  آینده  به  نگاه  ما  نگاه  کرد:  خاطرنشان 

مرتبط  و  مختلف  مسائل  باشناسی  جلسات،  این  از 
مشارکت  حداکثری  جلب  و  شهری  مدیریت  عرصه  به 

دستگاه های ذی مدخل است.
y  مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور طاش: 36 درصد

بناهای واقع در پیرامون حرم مطهر رضوی، کمتر از 20 سال 
قدمت داشت

هم چنین مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور طاش 
در این جلسه گفت: درحالی همه از بافت پیرامون حرم 
مطهر رضوی بعنوان یک بافت تاریخی یاد می کنند که 
براساس بررسی های سال 72، 54 درصد پالک ها عمر 
بیش از 20 سال و 46 درصد کمتر از 20 سال دارا بودند 
و عمالً جریان نوسازی در منطقه جریان داشت که علت 

آن پتانسیل های اقتصادی محدوده حرم مطهر بود.
مشاور  مهندسین  شرکت  مدیرعامل  هیئت،  لطیفه 
پژوهشی  تخصصی  کارگروه  جلسه  این  در  طاش 
شهرسازی و معماری که با محوریت نقد و بررسی طرح 
رضوی  مطهر  حرم  پیرامونی  بافت  بهسازی  و  نوسازی 
پیشتر  که  طاش  طرح  از  گزارشی  ارائه  به  شد،  برگزار 
اظهارکرد:  و  پرداخت  است  شده  اجرایی  بافت  این  در 
این طرح از سال 1372 در بافت 360 هکتاری پیرامون 

حرم مطهر آغاز شد.
وی با بیان اینکه این محدوده با معضالت و مشکالت 
نیز  وقت  مسئوالن  که  هست  و  بوده  روبرو  عدیده ای 
بافت  محدوده  گفت:  داشتند،  اشراف  آنها  به  نسبت 
پیرامونی حرم مطهر در سطح ملی و محلی مورد توجه 

همگان قرار گرفت تا بتوان در جهت رفع نابسامانی های 
موجود گام مناسبی برداشت.

هیئت خاطرنشان کرد: با بررسی آمار، شاهد افزایش 
سالیانه جمعیت زائران بودیم به نحوی که جمعیت زائر 

در سال 1425 از مرز 48 میلیون نفر گذر خواهد کرد.
شکل  گزاره های  به  خود  صحبت های  ادامه  در  وی 
دهنده انگاره های طرح طاش پرداخت و گفت: یکی از 
این گزاره ها، این بوده که مشهد شهری آیینی و متفاوت 
از سایر شهرهاست.هیئت با بیان اینکه پهنه اصلی مرکز 
شهر مشهد، مقدس و یگانه است، افزود: جریان جاری 
در این پهنه زیارت بوده و تالش کردیم این محدوده را 
در شهر مشهد و مقیاس ملی بشناسیم و شناخت کاملی 
تا طرح مان پاسخ  باشیم  به مشکالت آن داشته  نسبت 
عمده  افزود:  بدهد.هیئت  را  مشکالت  و  مسائل  این 
نابسامانی های اجتماعی،  به  مشکالت ساکنان مربوط 
ازدحام جمعیت، نبود امکانات تفریحی و گذران اوقات 

فراغت و ... است.
وی همچنین اظهارکرد: نکته حائز اهمیت این بود 
ماندگاری  ضریب  ساکن  جمعیت  درصد   68 حدود  که 

کمتر از 30 سال داشتند.
هیئت افزود: از نظر بعد کالبدی، طرح خازنی مالک 
عمل منطقه قرار گرفته بود که براساس آن تمامی معابر 

بافت پیرامونی حرم مطهر باید تعریض می شدند.
شبکه  در  جدی  نارسایی های  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  داشتیم،   ... و  شهری  خدمات  و  فاضالب  و  آب 

فزاینده  تقاضای  با  و  بود  محدود  منطقه  ظرفیت های 
زائرات تناسب نداشت؛ از سوی دیگر، فضای فرهنگی 
یک  نیز  سبز  فضای  و  درصد  نیم  تنها  ثامن  منطقه  در 

درصد مساحت منطقه را در سال 72 شامل می شد.
مدیرعامل شرکت مشاورین طاش درخصوص قدمت 
ابنیه در این بافت نیز اظهارکرد: درحالی همه از بافت 
پیرامون حرم مطهر رضوی بعنوان یک بافت تاریخی یاد 
بررسی های سال 72، 54 درصد  براساس  که  می کنند 
پالک ها عمر بیش از 20 سال و 46 درصد کمتر از 20 
سال دارا بودند و عمالً جریان نوسازی در منطقه جریان 
محدوده  اقتصادی  پتانسیل های  آن  علت  که  داشت 
حرم مطهر بود.هیئت با بیان اینکه به عقیده ما جریان 
نوسازی در آن زمان به شیوه اشتباهی در حال جریان 
بود، تصریح کرد: میانگین طبقات بافت پیرامونی حرم 
مطهر در سال 72، 1.5 طبقه بود و 70 درصد امالک 
دیگر،  سوی  از  داشتند؛  مساحت  مترمربع   200 زیر 
تقسیم  کمتری  متراژ  با  اراضی  به  نیز  بزرگ  اراضی 

می شدند که موجب ریزدانگی بافت شده بود.
وی همچنین گفت: گسترش محدوده مجموعه حرم 
مطهر رضوی منجر به تخریب بازارچه ها و نوسازی بافت 
پیرامونی حرم می شد.هیئت، ایجاد فضایی معاصر برای 
برگزاری مراسم های مختلف آیینی و مذهبی و مجموعه 
ممتاز شهری را جزو اهداف و راهبردهای طرح نوسازی 
و بهسازی حرم مطهر )طاش( برشمرد و افزود: بدنبال 
سازماندهی و ساماندهی جدید حوزه شهری به منظور 
همچنین  و  مجاوران  و  زائران  خدماتی  نیازهای  تأمین 
برجسته کردن نقش فرهنگی مذهبی حرم مطهر بودیم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به مکاتبه 
اشاره  طرح  آغاز  از  پیش  فرهنگی  میراث  سازمان  با 
کرد و گفت: در سال 72، 7 اثر تاریخی توسط سازمان 
اثر در محدوده طرح  بوده که 3  ثبت رسیده  به  میراث 
نامه  این  به  بازهم  حال  عین  در  ولی  است  داشته  قرار 
اکتفا نکردیم و شناسایی بناهای تاریخی را در دستورکار 
خود قراردادیم.هیئت در ادامه گفت: این محدوده باید 
بافت  بر  حاکم  شرایط  معتقدیم  همچنان  و  کند  تغییر 
پیرامونی، درشان و منزلت مجموعه حرم مطهر نیست 
ولی میزان و مقیاس این تغییر می تواند موضوع گفتگو 

قرار گیرد.
عصر  و  صبح  نوبت  دو  در  که  نشست  این  ادامه  در 
و  نظر  اظهار  به  نظران  صاحب  و  منتقدان  شد،  برگزار 
پرسش و پاسخ پرداختند، مهم تقاضاهای مطرح شده 
در بخش مالحظه میراث فرهنگی، آثار تاریخی و حفظ 
تاریخی در اطراف حرم، رعایت حقوق  هویت فرهنگی 

مکتسبه سرمایه گذاران بود.

در کارگروه گفتمان توسعه شهر، رویکرد جدید برنامه راهبردی بهسازی و هدایت موزون توسعه در بافت اطراح حرم تشریح شد:

تغییر رویکرد از نوسازی به حفظ و احیای هویت تاریخی مشهد

سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز آماده دریافت 
100080888پیشنهادات و انتقادات شهروندان عزیز می باشد  

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو  سواری پراید مدل 1381 به شماره پالک 469 و 49 ایران 
36  شماره موتور 00292654 و شماره شاسی S1412280755262 به نام ریحانه عرفانی عابدی 

نوغان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

برگ سبز خودرو سواری پارس خودرو  مدل 1396 به شماره پالک 269 ص 42 ایران 
نام  به   NAPH330ABH1028970 BM15LG0424239 و شماره شاسی  52  شماره موتور 

احمدعلی سحرخیز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

سند کمپانی موتور سیکلت نامی مدل 1395 به شماره پالک 588 -66899  شماره موتور 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود   NBE150S9502468 بدنه  شماره  و   0149NBE059813

ساقط میباشد.

مفقودی
سند و برگ سبز خودرو  سواری پراید تیپ صبا GTX  مدل 1380 به شماره پالک 728 
ق 34 ایران 12  شماره موتور 00246900 و شماره شاسی S1412280715478 مربوط به زهرا 

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

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

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

پروانه تأسیس واحد مرغ گوشتی به شماره 102/12/3259 ظرفیت 15000 رأس به نام محمد 
علی خواجه بشماره شناسنامه60 و شماره ملی 0731404602 با کد شناسایی 1140403097714 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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میدان
ستاره پدیده شاگرد نکونام شد

محمد قاسمی نژاد با عقد قراردادی به تیم فوتبال 
فوتبال  تیم  ساله   30 پیوست.هافبک  خوزستان  فوالد 
خونه  تیم های  در  بازی  سابقه  که  خودرو  شهر  پدیده 
به خونه بابل، نساجی مازندران و ... دارد و در ابتدای 
لیگ هجدهم به این تیم پیوست، پس از یک سال راهی 
به مدت 2 سال شاگرد  قراردادی  با  و  فوالد خوزستان 
جواد نکونام شد.او در لیگ هجدهم 6 پاس گل داد و 
جز بازیکنان مؤثر بود، اما قراردادش را تمدید نکرد و به 

فوالد خوزستان رفت.

توافق نهایی بازیکن مشهدی با استقالل
عقد  با  سپاهان  گذشته  فصل  مشهدی  مدافع 
دو  در  پیوست.یزدانی  استقالل  به  رسمی  قراردادی 
البته  داشت  سپاهان  در  خوبی  نمایش  اخیر  فصل 
به خاطر دو بازی برابر پرسپولیس در لیگ برتر و جام 
شد.یزدانی  تبدیل  رسانه ها  سوژه  به  خبرسازو  حذفی 
پیشنهاد  به  سپاهان  باشگاه  مدیران  با  جلسه  در  اما 
آن ها برای تمدید قرارداد پاسخ مثبت نداد و از مدیران 
باشگاه زمان خواست تا بتواند به پیشنهادهای اروپایی 
خود فکر کند که این موضوع با مخالفت طالیی پوشان 
همراه شد تا این بازیکن با انتشار پست اینستاگرامی از 
این  مهم  نکته  کند.اما  خداحافظی  تیم  این  هواداران 
است که با توجه به اینکه روزبه چشمی اعالم کرده که 
باشگاه  را در استقالل نخواهد ماند مدیران  بعد  فصل 
در پست دفاع وسط با سیاوش یزدانی مذاکراتی انجام 
دادند و موفق شدند رضایت این بازیکن را برای حضور 

در جمع آبی پوشان جذب کند.

آخرین خبرها از پدیده شهرخودرو
تمرینات تیم فوتبال پدیده شهر خودرو برای حضور 
لیگ  همچنین  و  برتر  لیگ  آینده  فصل  مسابقات  در 
خواهد  آغاز  مشهد  در  تیرماه  اول  از  آسیا  قهرمانان 
شد.گل محمدی همچنین برای آمادگی بیشتر تیمش 
از مسئوالن باشگاه پدیده شهرخودرو خواسته تا زمینه 
یک اردو فراهم شود و چند کمپ ایرانی و خارجی مد نظر 
گل محمدی قرار گرفته و به احتمال فراوان اردوی این 
تیم در یکی از این کمپ ها برگزار خواهد شد.سرمربی 
سیدمهدی  از  غیر  به  خودرو  شهر  پدیده  فوتبال  تیم 
رحمتی، سنگربان استقالل نام سه دروازه بان دیگر را در 
لیست خرید خود ثبت کرده است.باشگاه پدیده شهر 
خودرو در حالی با سیدمهدی رحمتی مذاکرات خوبی 
داشته است که به غیر از او نام سه دروازه بان دیگر هم در 
رادوشویچ،  بوژیدار  دیده می شود.  لیست گل محمدی 
حامد فالح زاده و فرناندو دخسوس نفراتی هستند که 
اگر انتقال رحمتی به پدیده منتفی شود این باشگاه با 

آن ها وارد مذاکره خواهد شد.

پنج  رضوی  خراسان  کبدی  هیات  سالیانه  مجمع 
و  اداره کل ورزش  شنبه گذشته در سالن اجتماعات 
صبح  گزارش  شد.به  برگزار  رضوی  خراسان  جوانان 
سالیانه  مجمع  در  کبدی  فدراسیون  رئیس  امروز، 
به  رو  روند  به  اشاره  با  رضوی،  خراسان  کبدی  هیات 
اخیر در سطح کشور  رشد هیات کبدی طی یکسال 
سال های  طی  رضوی  خراسان  کبدی  هیات  گفت: 
گذشته خوب عمل نکرده است و با توجه به ظرفیت و 
پتانسیل و جایگاهی که هیات در سطح کشور داراست 
بانوان  از جمله حضور قهرمانان ملی پوش در بخش 
سایر  به  نسبت  بهتری  جایگاه  داریم  انتظار  آقایان  و 
استان ها داشته باشد و به هیچ وجه عملکرد هیات را 
با وجود این  افزود:  رضایت بخش نمی دانم.اورسجی 
رئیس  که  گیری هایی  پی  و  گزارش ها  به  توجه  با  که 
هیات خراسان رضوی طی یک سال اخیر در هیات به 
نمایش گذاشتند این اقدامات را ضروری می دانم اما 
کافی نیست!وی با اشاره به اهمیت و استراتژی مهم 
فدراسیون به بحث استعداد یابی و آموزش گفت: یکی 
از مهمترین استراتژی ما در فدراسیون بحث تجهیز و 
توسعه فعالیت های آموزشی و همچنین تربیت مربیان 
و داوران در سطح ملی است.رئیس فدراسیون کبدی 
خاطر نشان کرد: در بحث داوری دوره های آموزشی در 
سطوح مختلف را با حضور مربیان داخلی و خارجی 
برنامه ریزی و برگزار کردیم که خراسان رضوی میزبان 

یکی از این دوره ها در سطح جوانان بود.
y کشور را به 8 منطقه تقسیم بندی کردیم

اورسجی با اشاره به هدف تقسیم بندی کشور به 8 
منطقه آموزشی گفت: به منظور یکپارچگی و انسجام 
در  افراد  توانایی  شناسایی  و  آموزشی  برنامه های 
تدریس، کشور را به 8 منطقه تقسیم بندی کردیم که 
رئیس هیات خراسان رضوی به عنوان مسئول آموزش 

منطقه 4 کشور معرفی شده است.
وی مهمترین دست آوردهای فدراسیون را عدالت 
تاکید کرد: عدالت  و  و شایسته ساالری ذکر  محوری 
فدارسیون  اصلی  رکن  ساالری  شایسته  و  محوری 
برگزاری  و  آوردهاست  دست  در  موفقیت  کسب  برای 
آموزان  دانش  میان  جمع  در  رقابت   400 از  بیش 
میان  صمیت  و  رفاقت  از  نشان  کشور  سطح  در 
ساالری شایسته  همین  حسب  بر  فدراسیون   اهالی 

 هاست.

y حضور 15 لژیونر در باشگاه های خارجی
رئیس فدراسیون کبدی با اشاره به آمار ورزشکاران 
لژیونر  نفر   15 از  بیش  اکنون  هم  گفت:  لژیونر 
مجموع  که  دارند  حضور  خارجی  باشگاه های  در 
قراردادهای این بازیکنان 12 میلیارد تومان است که 
البته 10 درصد این قراردادها متعلق به فدراسیون برای 

توسعه زیرساخت ها هزینه خواهد شد.
y استراتژی های فدراسیون کبدی

فدراسیون  مهم  استراتژی   6 به  اشاره  با  اورسجی 
 6 اقلیمی  و  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  گفت: 
دراستان  ساخت ها  زیر  توسعه  برای  مهم  استراتژی 
کشورهای  با  مشترک  اردوهای  برگزاری  جمله:  از  ها 
همسایه، دوره های آموزشی و استعدادیابی، توجه به 
خارجی،  و  داخلی  مسابقات  برگزاری  ساخت ها،  زیر 
حضور در اردوهای برون مرزی، دوره های مربی گری 
و داوری برنامه ریزی و ترسیم کرده ایم که چراغ راه ما 

برای توسعه و پیشرفت کبدی در کشور خواهد شد.
*حضور داوران خراسانی در مسابقات کشوری

وی در این جلسه از حضور 11 داور کبدی خراسان 
و  داد  در کشور خبر  آقایان  و  بانوان  در بخش  رضوی 
ادامه داد: در بحث داوری خراسان رضوی بسیار غنی 
آرامش  احساس  می بینیم  را  افراد  این  وقتی  و  است 
فدراسیون  دارم.رئیس  مسابقات  سالم  برگزاری  در 
کبدی در ادامه از ساخت و احداث مجموعه آکادمی 
آمد  در  بحث  در  گفت:  و  داد  خبر  فدراسیون  این 
زایی و استقالل اقتصادی بنا داریم مجموعه آکادمی 
فدراسیون را راه اندازی کنیم و زمینی را هم در سطح 
اول  قدرت  به  توجه  با  و  داریم  نظر  مد  شهرتهران 
کبدی در جهان می خواهیم میزبانی قوی در برگزاری 
حضور  با  امسال  طی  بناست  که  مشترک  اردوهای 
هندوستان،  جمله  از  جهان  کبدی  ابرقدرت های 

پاکستان، کره و سریالنکا برگزار کنیم.
y میزبانی مسابقات جهانی

میزبانی مسابقات جهانی کبدی  از  وی همچنین 
ایران  فدراسیون کبدی  افزود:  و  داد  نیز خبر  جوانان 
میزبان نخستین دوره مسابقات کبدی جوانان جهان 
ادامه  در  کبدی  فدراسیون  است.رئیس  ماه  آبان  در 
حذف  درباره  خبرنگاران  از  یکی  سؤال  به  پاسخ  در 
افخم از تیم ملی توضیحاتی ارائه کرد و بیان داشت: 
حذف بازیکنان برعهده سرمربی است و غالبًا سرمربی 
برحسب تاکتیک های تیمی بازیکنان را در آرنج تیمی 
خود قرار می دهد و در این خصوص هیچ پیشنهاد و 
توصیه به مربیان نمی کنم و مربیان با اختیار تام تیم ها 
را هدایت می کنند و بارها شاهد بودم که کاپیتان تیم 
نتایج  به  تیم  و  است  نشسته  ذخیره  نیمکت  روی  در 

خوبی هم دست پیدا کرده است.
y حضور فعال در لیگ برتر

از  مجمع  جلسه  در  استان  کبدی  هیات  رئیس 
و  بانوان  بخش  در  استان  کبدی  نمایندگان  حضور 
آقایان در رقابت های لیگ برتر خبر داد و گفت: امسال 
با حمایت های خوب مدیران شورای شهر و شهرداری 
نماینده  بانوان  و  آقایان  در بخش  برتر کشور  لیگ  در 
حضور  رقابت ها  این  در  قدرت  با  و  داشت  خواهیم 
پیدا خواهیم کرد.در ادامه این جلسه حسن احمدیان 
هیات  یکساله  فعالیت های  از  کاملی  گزارش  ارائه  با 
کبدی استان نیز عنوان کرد: در سال 97 با حضور در 
لیگ های کشوری به نتایج قابل قبولی دست یافتیم و 
تیم بانوان در رقابت های لیگ برتر توانست به مرحله 
ملی  تیم  اردوهای  میزبانی  افزود:  یابد.وی  راه  نهایی 
کشور،  کبدی  برتر  تیم   10 جمع  در  حضور  جوانان، 
حضور در مسابقات لیگ ساحلی، حضور در مسابقات 
جوانان، نوجوانان و بزرگساالن کشور و همچنین کسب 

عنوان پنجمی مسابقات لیگ استان از جمله افتخارات 
هیات کبدی است.رئیس هیات کبدی استان در ادامه 
از فعال بودن 10 شهرستان درکبدی خبر داد و تصریح 
کرد: برخی شهرستان ها هنوز ریاست هیات ندارند که 
بزودی طی جلساتی که برگزار خواهیم کرد نقش آنان 
را در هیات پررنگ خواهیم کرد.وی درباره پررنگ شدن 
نقش شهرستان های استان دراین رشته مهیج ورزشی 
همچنین از برگزاری مسابقات کبدی استان به میزبانی 
شهرستان های فعال خبر داد و گفت: شهرستان های 
سبزوار، مشهد، تربت از جمله شهرستان های فعال در 

کبدی هستند.
y رقابت های کبدی محالت

وجوانگرایی  یابی  استعداد  بخش  در  احمدیان 
بدنی  تربیت  معاون  نوری  با  نامه  تفاهم  از  هیات  در 
کبدی  رقابت های  اجرای  در  شهرداری  سالمت  و 
محالت، تفاهم نامه با مدیران آموزش و پرورش جهت 
آموزان  دانش  میان  در  کبدی  رقابت های  اندازی  راه 
وهمچنین فعال کردن رقابت های کبدی دانشجویان 
با  همچنین  استان  کبدی  هیات  داد.رئیس  خبر  نیز 
اشاره به بودجه هیات طی یکسال گفت: 218 میلیون 
تومان آورده هیات است که از این مبلغ 212 میلیون 
فاکتورها هزینه شده است که همین  براساس  تومان 
و جوانان  اداره کل ورزش  توسعه  معاون  زارعی  از  جا 
مرمت  و  سازی  باز  جهت  که  هستم  این  خواستار 
سالن هایی که به شکل اجاره در اختیار ما قرار می گیرد 

ما را نیز مورد حمایت خود قرار دهند.
y آمار ورزشکاران

وی همچنین از 650 نفر ورزشکار بیمه شده رسمی 
که لیست آنان در هیات نیز ثبت شده است خبر داد و 
گفت: برحسب آمارهای غیر رسمی آمار ورزشکاران در 

این رشته بالغ بر 1200 نفر هستند.
y خانه اختصاصی

رئیس هیات کبدی استان در ادامه خواستارحمایت 
وبرگزاری  تمرین  برای  اختصاصی  خانه  واگذاری  و 
و  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  از  کبدی  مسابقات 
فدراسیون شد و گفت: در صورتی که خانه اختصاصی 
داشته باشیم هم از اوارگی نجات پیدا می کنیم و همین 
که باپشت سر گذاشتن تمرینات منظم تیمی قوی و 

منسجم را راهی مسابقات کشور خواهیم ساخت
بر  عالوه  استان  کبدی  هیات  سالیانه  مجمع  در 
رئیس  احمدیان  کبدی،  فدراسیون  رئیس  اورسجی 
ورزش  کل  اداره  توسعه  معاون  زارعی  امیر  هیات، 
و  مربیان  داوران،  شهرستان،  نمایندگان  جوانان،  و 

بازیکنان کبدی حضور داشتند.

رئیس فدراسیون کبدی:

عملکرد هیات کبدی خراسان رضوی رضایت بخش نیست پوریا یلی، فرزند ایران، پسر قوچان
قوچان در ورزش قهرمانی ایران، اسمی دارد 
"ِلنگ  بلند است! کشتی گیران قوچان همه  که 
کار" بودند و سرآمدشان هم قاسم شاهی بود که 
محمد  قربان  به  را،  ِلنگ  فن  اجرای  در  مهارت 
کردی هایش  "ِلنگ"  با  را  همه  که  سپرد  بهادری 
از باالی باال، با فرق سر به پایین می آورد و با سر 
روی  نمی کرد،  فنی  ضربه  اگر  می زد!  زمین  به 
پل زدن حریف، اظهر من الشمس بود! منوچهر 
کشتی  که  بود  کار  ِلنگ  قوچانی  یک  هم  لطیف 
فرهاد  داد!  ترجیح  گیری  کشتی  بر  را  نویسی 
در  خبره  نخبه های  از  دیگر  یکی  هم  شعبانی 
را  همگی شان  خدا  می آمد،  بشمار  بستن  ِلنگ 
آوازه ای  قوچان  نام  دوباره  روزها،  بیامرزد!این 
والیبال،  ملی  تیم  در  یلی"  "پوریا  است!  یافته 
زدن  در  و  تور  روی  دفاع  در  می درخشد.  وار  یل 
ایران  والیبال  بازگشت!  بدون  محکم  آبشارهای 
اینکه ورزشی  کاری می کند کارستان و یکی هم 
آنجا که  تا  به معنای واقعی اش،  شده است ملی 
بچه های قوچان در لیگ جهانی والیبال، هم سر 
روزی که سنگ  یزدانی خرم،  و هم سرور!  دارند 
می کرد،  گذاری  پایه  را  ایران  نوین  والیبال  بنای 
خوب  کار  اما  نبود،  قوچان  به  فکرش  هیچ 
خودش را می نمایاند! کار صحیح، ثمره اش را ببار 
بلند  "بال"  که  دارد  "یلی"  حاال  قوچان  می آورد! 
پروازی والیبال ایران در جهان است! پوریا، پسر 

ایران، فرزند قوچان!

بسکتبالیست های خراسانی در تیم ملی
ملی  تیم های  به  خراسانی  بسکتبالیست  دو 
شاهین  شدند.مهران  دعوت  کشورمان  بسکتبال 
را  بازیکن   19 بسکتبال،  ملی  تیم  سرمربی  طبع 
کرد.  اعالم  چین  جهانی  مسابقات  به  اعزام  جهت 
تیم  به  از خراسان رضوی  ارغوان  روزبه  اساس  براین 
ملی  تیم  است.تمرینات  شده  دعوت  بسکتبال  ملی 
از امروز شنبه 25 خرداد درسالن آزادی آغاز می شود.

همچنین اولین مرحله اردوی تیم ملی بسکتبال 
با ویلچر با حضور یک ورزشکار از خراسان رضوی در 
تهران برگزار می گردد. این اردو از 25 خرداد لغایت 3 
تیر ماه به منظور حضور در مسابقات آسیا – اقیانوسیه 
عبدی،  می گیرد.حسن  صورت   2019 تایلند 
و  جانبازان  ورزش های  هیئت  المپیکی  ورزشکار 
معلولین خراسان رضوی به این اردوی آمادگی دعوت 

شده است.

توپ و تور

خبر

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

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

برابررای شماره 139860306271000832 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت پخش مواد غذایی کاالرسان ترنم 
کیش بشماره ثبت 10814 و شناسه ملی 14003671015  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 133 مترمربع قسمتی از پالک 3963 
فرعی از 3 اصلی بخش 9 واقع در عبدالمطلب 22 نکاح 11 پالک 16/1 خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی محرزگردیده 
است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1625 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/3/25، نوبت دوم: 

98/4/9
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

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

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139860306006000541-1398/2/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محسن فهیمی کنگ سفلی فرزند مصیب بشماره شناسنامه 
191 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 133/40 مترمربع )یکصد و 
سی و سه متر و چهل صدم متر مربع( قسمتی از پالک 1038 تفکیکی از یک فرعی واقع در اراضی 
کوچه قاضیان پالک 237- اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری از مالک 
رسمی آقای علی اصغر بصیری محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/3/25، نوبت دوم : 1398/4/10
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه- محمدکاظم باقرزاده

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

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139860306020000037 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بجستان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی شرکت مخابرات ایران به شماره شناسه ملی 10103647290 در ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 615/85 مترمربع، تمامت پالک ثبتی 598 فرعی از یک 
اصلی واقع در بخش دو گناباد حوزه ثبت ملک بجستان خریداری از محل مالکیت آقای سید محمد 
علوی ثقه السالم بجستانی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 
ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 98/3/25، نوبت دوم : 98/4/10
رئیس ثبت اسنادوامالک بجستان- حمیدرضا باقرزاده

512/6اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  بردسکن

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139860306021000236 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم اعظم صدری فرزند عبدارضا بشماره شناسنامه 257 و کد ملی 5729906536 صادره 
از بردسکن دریک باب ساختمان به مساحت 285/21 مترمربع پالک 1519 فرعی از 4 اصلی واقع در 
خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای محمد شبانی احدی 
از ورثه عباسعلی شبانی محرز گردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 
روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد 

شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 98/3/25، نوبت دوم : 98/4/9
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

)512/7(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
)1621(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 139860306005001621 هیات اول موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای علی شمس ابادی فرزند علی اکبر 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 149/35 مترمربع از پالک شماره 3058 فرعی از 15 اصلی 
واقع در اراضی فاروب رمان بخش 5 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای علی شمس 
ابادی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 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 98/03/25 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/04/09   
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1398/3/1 مورخ   139860306271000831 شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسن 
شاد فرزند محمد بشیر بشماره شناسنامه 0923767851 صادره از مشهد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
713/05 مترمربع قسمتی از پالک 57 اصلی بخش 9 مشهد واقع در گلشهر آوینی 45  یعقوبی 28 پالک 281 خریداری از حسین 
رفسنجانی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1627 تاریخ انتشارنوبت اول: 

98/3/25، نوبت دوم: 98/4/9
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

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

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

برابررای شماره 1398/60306271000830 مورخ 1398/3/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای جواد شاد فرزند محمد بشیر 
بشماره شناسنامه 0922646491 صادره از مشهد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 713/05 مترمربع قسمتی از 
پالک 57 اصلی بخش 9 مشهد واقع در گلشهر آوینی 45  یعقوبی 28 پالک 281 خریداری از حسین رفسنجانی محرزگردیده است لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1629 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/3/25، نوبت دوم: 98/4/9
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار
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 زمان حمله به نفتکش ها »آبه« کجا بود؟
کشورمان،  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
به  شده  گزارش  »حمالت  نوشت:  توییترش  صفحه  در 
نخست وزیر  که  افتاد  اتفاق  زمانی  ژاپن  با  مرتبط  تانکر های 
حال  در  دوستانه  و  گسترده  گفت وگو هایی  برای  شینزو  آبه 
توصیف  برای  بودن  مشکوک  بود.  خامنه ای  آیت الله  با  دیدار 
نمی کند.  کفایت  افتاده،  اتفاق  صبح  امروز  احتماال  آنچه 
ضروری ایران،  پیشنهادی  منطقه ای  گفت وگوی   مجمع 

 است.«

 مشروبات الکلی دست ساز 8 تن را در شیراز 
راهی بیمارستان کرد

گفت:  شیراز  )ع(  اصغر  علی  حضرت  بیمارستان  رئیس 
دست  الکلی  مشروبات  مصرف  پی  در  و  شیراز  در  نفر  هشت 
ساز، دچار مسمومیت شدند. رامین افشاری شامگاه چهارشنبه 
مرکز  این  به  درمان  برای  افراد  این  افزود:  ایرنا  با  گفت وگو  در 
علی  حضرت  بیمارستان  رئیس  کردند.  مراجعه  درمانی 
شنبه  سه  روز  افراد  این  از  نفر  یک  داد:  ادامه  شیراز  )ع(  اصغر 
بیمارستان  این  به  چهارشنبه  امروز  عصر  دیگر  نفر  هفت  و 
الکلی  مشروبات  مصرف  اثر  بر  آن ها  همه  که  کردند  مراجعه 
شده سردرد  و  بینی  دو  شدید،  تهوع  مانند  عوارضی   دچار 

 اند.

تصویری از راننده اسنپ معروف در نماز عید فطر
راننده اسنپ  ادامه دار »سعید عابد«،  روز ها که ماجرای  این 
بسیار داغ شده، تصویری از نماز عید فطر امسال در شبکه های 
نشان  که  می شود  دست  به  دست  کاربران  بین  و  اجتماعی 
سدار  پشت سر  فطر  عید  نماز  مراسم  در  عابد  سعید  می دهد، 

قاسم سلیمانی و سردار غیب پرور نشسته است.
 

هشدار دادستان کل کشور به »نزار زاکا«
دادستان کل کشور در واکنش به اظهارات نزار زاکا علیه ایران 
می کنیم.  منتشر  را  فرد  این  محکومیت  مدارک  و  اسناد  گفت: 
در  امروز  ظهر  از  پیش  منتظری  محمد جعفر  حجت االسالم 
حاشیه معارفه دادستان سمنان در جمع خبرنگاران در و اکنش 
محکومیت  مدارک  و  اسناد  داشت:  اظهار  زاکا  نزار  اظهارات  به 
فیلم ها  مصاحبه،  باشد،  الزم  اگر  و  داریم  دست  در  را  فرد  این 
با  فرد  این  اینکه  بیان  با  وی  می کنیم.  منتشر  را  مستندات  و 
به  آزادی مشروط  با  و  آزاد شد  لبنان و حزب الله  وساطت دولت 
کشورش بازگشت، افزود: نزار زاکا بخشی از دوران محکومیتش 
جمهوری  از  تشکر  و  تقدیر  جای  به  و  گذرانده  کشورمان  در  را 
را  ناجوانمردانه ای  بسیار  رویکرد  ایران،  نظام قضایی  و  اسالمی 

در پیش گرفته است.

الویری: اگر مسائل نجفی را می دانستیم به آن 
رأی نمی دادیم

مسائل  درخصوص  اگر  گفت:  استان ها  عالی  شورای  رئیس 
مطرح از نجفی اطالعی داشتیم، قطعا اعضای شورا به آن رأی 
شورای  اجالس  برگزاری  حاشیه  در  الویری  مرتضی  نمی دادند. 
به  نجفی  انتخاب  درباره  خبرنگاران،  جمع  در  استان ها  عالی 
عنوان شهردار تهران گفت: خیلی سریع و روشن اعالم می کنم 
هیچ یک از اعضا درخصوص مسائل مطرح درباره نجفی اطالعی 
نداشنتد و موضوعی را با ما مطرح نکرده بودند. ما به آقای نجفی 
و  آموزش  وزیر  بهترین  را  آن  عمومی  افکار  چون  دادیم،  رأی 
پرورش می دانستند. الویری ادامه داد: ما به فردی )نجفی( رأی 
دادیم که عصبانیت آن را کسی ندیده بود و وقتی که در سازمان 
برنامه و بودجه بود بهترین کارنامه را داشت. رئیس شورای عالی 
نجفی  موضوعات  از  کسی  کارگزاران  حزب  در  گفت:  استان ها 

اطالع نداشت و اگر می دانستیم قطعا رأی نمی داد.

حادثه ای شبیه زندان کهریزک اتفاق افتاده است
به  پاسخ  در  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  مطهری،  علی 
سؤالی درباره کشته شدن زندانی سیاسی در فشافویه و امکان 
ورود مجلس به این موضوع، گفت: مجلس وظیفه ورود به این 
موضوع را دارد، کمیسیون امنیت ملی حتما باید هیأتی را برای 
تحقیق و ارایه گزارش تعیین کند. سازمان زندان ها در این قضیه 
باید پاسخگو باشد، زندان  کوتاهی کرده و وزیر دادگستری هم 
سیاسی را نباید در بند تبهکاران، دزدان و قاتالن و قاچاقچیان 
متهمان  تنبیه  برای  گاهی  بیفتد.  اتفاقی  چنین  تا  دهند  قرار 
را می کنند که کار بسیار بدی است و در واقع  این کار  سیاسی 
شبیه اقدامی است که در کهریزک انجام شده و بچه های جوان 
قاچاقچیان  و  زندان کهریزک که جای الت ها  به  را در سال 88 
بود منتقل کردند که آسیب های جدی دیدند. به دلیل قتل فعال 
باید  دو  هر  دادگستری  وزیر  و  زندان ها  سازمان  رئیس  سیاسی 

جوابگو باشند./خبرآنالین

افتتاح »دیسکو حالل« در غرب عربستان سعودی
حالل  دیسکو  نخستین  جده  شهر  در  چهارشنبه  شامگاه 
شبکه های  کاربران  از  بسیاری  خشم  که  اقدامی  شد؛  افتتاح 
اجتماعی را به همراه داشت و از مسئوالن سعودی نیز به خاطر 
گونه  هر  کاربران،  گفته  به  کردند.  انتقاد  شدت  به  اقدام،  این 
تصویربرداری در این باشگاه شبانه سعودی ممنوع خواهد بود 
اساس  بر  بیاورد.  خود  با  همراه  تلفن  ندارد  اجازه  کس  هیچ  و 
قوانین این باشگاه، ساحل به صورت مختلط است و افراد حاضر 
در آن، موظف هستند لباسی را در داخل ساحل بپوشند که از 
قبل معین شده و بر اساس ضوابط آن باشگاه است. شمار زیادی 
از کاربران اجتماعی، از چنین تحوالتی ابراز خشم و تأکید کردند 

که این تحوالت غیر قابل پذیرش است. آنان هشتگ های مانند 
»دیسکو در جده« را ایجاد کردند که به سرعت ترند شد./ فارس

چرا همه دانش آموزان می خواهند دکتر شوند؟!
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: متأسفانه در سال های 
و  ریاضی  رشته های  در  داوطلبان  و  دانش آموزان  تعداد  اخیر، 
فنی و مهندسی کم شده است. گرایش به علوم تجربی نقصی در 
سیستم آموزش و پرورش و هدایت تحصیلی ما بوده و جاذبه های 
شغلی و مادی همه را به سمتی می برد که احتماال در آن موفق 
نخواهند شد. بحث های مالی در چند سال گذشته در کل کشور 
مسئله ساز بوده و با توجه به شرایط تحریم و محدود شدن فروش 
است./  شده  سخت  دولتی  منابع  در  مالی  منابع  توزیع  نفت، 

ایسنا

از جریمه 97 میلیاردی یک شرکت گران فروش 
تا قاچاق شیرخشک

جاری  سال  ابتدای  از  گفت:  تعزیرات  سازمان  سخنگوی 
تشکیل  تن   121 میزان  به  شیرخشک  پرونده  فقره   5 تاکنون 
با مقدار 107 تن در  پرونده  شده که 3 فقره مختومه شده و 2 
حال رسیدگی است؛ همچنین محموله 25 تن شیر خشک نیز 
انسانی  مصرف  استعالم  از  پس  و  کشف  آگاهی  پلیس  توسط 
متهم  و  به ضبط محموله صادر  پزشکی حکم  علوم  دانشگاه  از 
به پرداخت 5 میلیارد و 600 میلیون ریال جزای نقدی در حق 
بین  شرکت  یک  تهران  استان  در  شد.  محکوم  دولت  صندوق 
گوشی  دستگاه  هزار   90 از  بیش  گرانفروشی  دلیل  به  المللی 
حق  در  نقدی  جزای  ریال  میلیارد   97 پرداخت  به  همراه  تلفن 
صندوق دولت محکوم شده که رای صادره در شعبه تجدیدنظر 

قطعی شده است.

اگر واکنش رهبری نبود، حتما خاک سفارت 
ژاپن به توبره کشیده می شد

می شد  زده  حدس  که  همان گونه  گفت:  مهاجری  محمد 
اهداف  متاسفانه  که  اصیل  چندان  نه  سیاسی  جریان  یک 
قرار  غفلت  مورد  کشور  امنیتی  مقامات  توسط  عملکردش  و 
تجمعی  ژاپن  نخست وزیر  سفر  جریان  در  هم  باز  است،  گرفته 
نبود،  انقالب  رهبرمعظم  واکنش  اگر  اجرا کرد.  و  برنامه ریزی  را 
امروز حتما خاک سفارت ژاپن به توبره کشیده می شد! مذاکره 
بی پرده  بازگویی  برای  راه  آسان ترین  و  مستقیم ترین  موثرترین، 

حرف ها به طرف مقابل است. /اعتماد

مشکل گرانی مسکن دامن برخی نمایندگان 
شهرستانی مجلس را هم گرفت

مسکن  گرانی  مشکل  گفت:  مجلس  رییس  نایب  پزشکیان، 

است.  گرفته  هم  را  مجلس  شهرستانی  نمایندگان  دامن 
نمایندگانی که از شهرستان آمده و در تهران منزل اجاره کرده اند 
برای اینکه دوباره بتوانند در همان واحد مسکونی سال ابتدایی 
مستقر شوند باید مبالغ هنگفتی پرداخت کنند و پولی ندارند. 
مشکالت حوزه مسکن ناشی از تصمیماتی بوده که از 20 تا 30 
سال پیش اخذ شده است. ایرانی ها برای حفظ ارزش پول خود 

یک تا چند خانه خریداری کرده و حتی برج می سازند/ فارس

توقف پخش برنامه های رامبد جوان از 
تلویزیون

بازپخش  سیما،  و  صدا  سازمان  مدیران  تصمیم  طبق 
برنامه های رامبد جوان از رسانه ملی متوقف شد. بر اساس این 
خبر، تکرار فصل های قبلی خندوانه یا بریده هایی از آن به عنوان 
میان برنامه در شبکه نسیم تا اطالع بعدی پخش نخواهد شد. 
در روز های گذشته، سفر رامبد جوان و همسرش نگار جواهریان 
به کانادا برای به دنیا آوردن فرزندشان در رسانه ها و شبکه های 
قرار  رسانه ها  انتقاد  مورد  و  داشت  بسیاری  بازتاب  اجتماعی 

گرفت. /مشرق
 

شایعه برکناری مدیر شبکه سه و تکذیب فوری 
آن

ساعتی پیش، برخی رسانه ها به نقل از خبرگزاری صداوسیما 
اسفندیاری  شهاب  جایگزینی  درباره  کردند  منتشر  خبری 
این  که  خبری  در  سه.  شبکه  مدیریت  در  فروغی  علی  جای  به 
رسانه ها به نقل از خبرگزاری صداوسیما نقل کردند، ضمن اعالم 
خبر برکناری علی فروغی، متن پیام مرتضی میرباقری معاونت 

سیما هم به شرح زیر منتشر شده بود:
»برادر گرامی جناب آقای دکتر شهاب اسفندیاری

این  موجب  به  جنابعالی،  ارزشمند  تجربیات  و  تعهد  به  نظر 
می شوید.  منصوب  سیما«  سه  شبکه  »رئیس  سمت  به  حکم 
اثربخش مهندسی  و  کارآمد  الگوی  از  بهره گیری  با  دارد  انتظار 
به ویژه در حوزه  تولیدات  ارتقای سطح کیفی  و  پیام  و مدیریت 
و  کشور  اجتماعی  سرمایه  افزایش  موجبات  سرگرمی،  و  ورزش 
ایجاد امید، نشاط و شادابی، در جامعه با استفاده از هنرمندان 
نخبه و متعهد و بهره گیری از نظرات اهالی فرهنگ و کارشناسان 
خبره را فراهم سازید. از خداوندمنان توفیقات روز افزون شما را 
ارتقای سبک  و  ترویج  به جامعه،  نشاط  و  امید  روحیه  ایجاد  در 
مسئلت  جوان  مخاطبان  برای  ویژه  به  ایرانی  اسالمی  زندگی 
دارم. وظیفه خود می دانم از زحمات جناب آقای علی فروغی در 

طول مدیریت این شبکه صمیمانه سپاسگزاری نمایم.«
ساعتی پس از انتشار این خبر، مازیار ناظمی روابط عمومی 
به  انتصاب  توییتر  در  خود  شخصی  صفحه  در  ورزش  وزارت 
مدیریت شبکه سه را به شهاب اسفندیاری تبریک گفت. توییتی 

که بالفاصله شهاب اسفندیاری به آن واکنش نشان داد و اینگونه 
یا  بوده  رسانه ای  اشتباه  یک  این  اینکه  حال  کرد:  تکذیبش 
خبری که خبرگزاری صداوسیما مجبور به حذف آن شده است، 
رخ  اتفاقی  چه  آینده  روز های  در  دید  باید  و  نیست  مشخص 

می دهد.
 

بیانیه سه کشور اروپایی در مورد اینستکس
 E3 سفرای  سوی  از  بیانیه ای  انتشار  با  انگلیس  سفارت 
)انگلیس، فرانسه و آلمان( به همکاری متخصصان و نمایندگان 
شدن  اجرایی  تسهیل  سر  بر  آن ها  ایرانی  همتایان  با  اروپایی 
این  در  مسئول  اروپایی  طرف های  تعهد  بر  و  اشاره  اینستکس 
بیانیه ای  انتشار  با  تهران  در  انگلیس  تأکید کرد. سفارت  زمینه 
انگلیس،  اعالم کرد: سفرای  اینستکس  بر سر  درباره مذاکرات 
فرانسه و آلمان این هفته در ایران پذیرای نمایندگان اینستکس 
و  متخصصان  با  مرتبط  مذاکرات  برای   E3 فنی  متخصصان  و 
شرکای ایرانی بودند. این مذاکرات که توسط سازمان پشتیبانی 
تأمین   )EU TAIEX( اروپا  اتحادیه  اطالعات  تبادل  و  فنی 
می شوند – کمک کرده اند تا تالش های مشترکمان برای اطمینان 
اتحادیه  و  الملل  بین  قوانین  مبنای  بر  ایران  با  تجارت  اینکه  از 
اروپا و نیز از طریق ساز و کار ویژه مالی اینستکس ادامه پیدا کند 

مؤثر واقع شوند.
همچنین در ادامه این بیانیه آمده است: ما فشار اقتصادی 
را که مردم ایران با آن مواجه هستند، درک می کنیم. ما متعهد 
هستیم که با ایران همکاری کنیم تا اجرایی کردن اولین تبادل 
چنینی  این  تبادالت  شود.  محقق  زود تر  چه  هر  اینستکس 
متخصصان بهترین راه برای حرکت در تحقق هدف مشترکمان 
برای تسهیل تجارت قانونی و روابط اقتصادی با ایران است. با در 
نظر گرفتن موارد اشاره شده، هر دو طرف بر سر راهکاری برای 

تسریع بخشیدن به این روند توافق کرده اند.
 

تجمع دانشجویان مقابل سفارت انگلیس
امروز  عصر  تهران  دانشگاه های  دانشجویان  از  جمعی 
)پنجشنبه( مقابل سفارت انگلیس در تهران تجمع کردند. 
جشن  برگزاری  به  نسبت  اعتراض  دانشجویان،  تجمع 
است،  گفتنی  است.  تهران  در  انگلیس  ملکه  برای  تولد 
سفارت انگلیس در تهران به مناسبت برگزاری جشن تولد 
کنندگان  تولید  و  شرکت ها  به  را  ایمیلی  کشور  این  ملکه 
ایرانی ارسال کرده و از آن ها برای اسپانسری این مراسم 
گذشته  روز های  در  است.  کرده  هزینه  کمک  درخواست 
نمایندگان مجلس و جمعی از اساتید و دانشجویان نسبت 
به این اقدام خبیث روباه پیر اعتراض کرده و خواستار لغو 

این مراسم و برخورد با مسببان آن شده بودند.
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