
اکران در ماه مهمانی خدا؛ چالش هر ساله سینمای ایران

ماه رمضان
 سینماهای مشهد 

چگونه گذشت؟!
شادی، شاخصی برای توسعه اجتماعی است که امید به 
آینده و امید به زندگی از مفهوم شادی ریشه می گیرد. نقش 
رسانه در افزایش امیدواری مردم به موضوع اعتماد اجتماعی 
و سرمایه اجتماعی بازمی گردد. ازآنجاکه رسانه ها در تقویت و 

تضعیف نظم اجتماعی نقش به سزایی دارند...

 عبور آرام فراکسیون امید از اتحاد 3 ساله 
با جریان میانه رو

 مضرات ائتالف های 
ناپایدار 

آیا سیاست های وزارت راه و شهرسازی گره 
اجاره نشین ها را باز می کند

ُمسکن برای َمسکن 

 رفع موانع تفویض 
اختیارات فرمانداران 

بازیکن مشهدی که همه از او حرف می زنند؛ 

جنجال سیاوش
 در جنگ ستارگان

گزارش ویژه 5

تحلیل روز 2

گزارش روز 3
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در این شماره می خوانیم

در صفحه4بخوانید

نماینده مردم مشهد عنوان کرد:
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شماره 468 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 
عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

توپ بازآفرینی در زمین آستان قدس
در صفحه 6 بخوانید

در صفحه  2  بخوانید

حضور  باشکوه مردم و مسئولین در روز جهانی قدس

نه مشهدی ها به معامله قرن

معاون وزیر آستان قدس رضوی را دستگاهی تعیین کننده در زمینه بازآفرینی شهری عنوان کرد:   
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روزها  این  اصالحات  جریان  کار  محافظه  مرد  عارف  رضا  محمد 
می خواهد رادیکال باشد یا نمایش رادیکال بودن بدهد. بعد از آنکه 
رقابت برسر کرسی ریاست مجلس را برای مرتبه سوم به علی الریجانی 
دست  روی  را  پاکی  آب  خواست  آشکار  و  صریح  خیلی  کرد،  واگذار 
اعتدالی ها بریزد و ائتالف اصالحات-اعتدال را یکطرفه ملغی اعالم 
تحلیلگران  برخی  نگرفت.  جدی  را  او  های  صحبت  کسی  اما  کند 
معتقدند هدف و نیت عارف این بود که با تحریک احساسات اصالح 
طلبان، همه را به این نتیجه برساند که او نامزد واحد جریان اصالحات 
در انتخابات ریاست جمهوری 1400 است و تفکر حمایت احتمالی 
از الریجانی در آن انتخابات دیگر محلی از اعراب ندارد. اما کنایه های 
سنگین کرباسچی به عارف بعد حذف علی مطهری از ترکیب هیات 
رئیسه نشان داد که ماجرا می تواند پیچیده تر هم باشد. عارف سعی 
کرد از شکست پلی به سوی پیروزی بسازد و اراده داشت، اجرای این 
پل را تا 1400 به اتمام برساند اما پیام کرباسچی روشن بود، همانطور 
که کارگزارانی ها در مجلس دهم ریاست الریجانی را بر عارف ترجیح 
را  مطهری  عارف،  و  مطهری  بین   1400 در  آنکه  احتمال  دادند، 

شایسته حمایت اعالم کنند بعید به نظر نمی رسد. 
تحوالت عرصه سیاسی َمَثل سیبی است که بعد رهاشدن از شاخه 
درخت، هزار چرخ می خورد تا به زمین بیفتد. در روزهایی قرار داریم 
که ماه به ماه، هفته به هفته، روز به روز و حتی ساعت به ساعت ممکن 
فرش  به  عرش  از  یا  عرش  به  فرش  از  سیاسی  شخصیت  یک  است 
های  اندازی  چرتکه  و  حساب   ،98 مجلس  انتخابات  نتیجه  برسد. 
جریان های سیاسی را برای رقابت 1400 می تواند شفاف کند. باید 
منتظر ماند و دید عارف از این کارزار چه نمره ای می گیرد. این نمره 
قطعا سرنوشت سیاسی او را تعیین می کند یا برای همیشه به خانه 
می رود یا صاحب موقعیتی می شود که به جایگاهی باالتر از ریاست 

فراکسیون اقلیت مجلس دست یابد.
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  نماینده  مطهری،  علی 
پرداخت.  افتاد  مجلس  در  که  اتفاقی  ریشه  بررسی  به  یادداشتی 
مطهری در یادداشت خود نوشت:»آنچه که در انتخابات هیات رئیسه 
مجلس رخ داد ریشه در اختالف و بلکه کینه سران فراکسیون امید 
از سران فراکسیون مستقالن مجلس و بالعکس دارد. این اختالف و 
کینه از آنجا ناشی شد که در ابتدای مجلس دهم برخی افرادی که در 
فهرست امید بودند از فراکسیون امید جدا شدند و فراکسیون دیگری 
این  امید  فراکسیون  اینجا سران  در  دادند.  تشکیل  نام مستقالن  به 
افراد را به خیانت و نفاق متهم کردند و این داستان تا به امروز ادامه 
داشته است. اشتباه فراکسیون امید این بود که ندانست جای اثبات 
جای  انتخابات  این  نیست.  مجلس  رئیسه  هیات  انتخابات  هویت، 

ائتالف و تعامل برای کسب بیشترین کرسی هیات رئیسه است.«
سال  برای  دهم  مجلس  رئیسه  هیات  انتخابات  یکشنبه  روز 
مطهری«  »علی  حذف  آن  تغییر  معنادارترین  که  شد،  برگزار  چهارم 
وزیر  مصری«  »عبدالرضا  انتخاب  و  مجلس  رئیسی  نایب  جایگاه  از 
مجلس  والیی  اصولگرایان  فراکسیون  عضو  و  نژاد  احمدی  دولت 
های  فراکسیون  همراهی  با  سال  سه  که  جایگاهی  بود.  او  جای  به 
مستقلین والیی و امید در اختیار مطهری بود و با عدم همراهی این 
دو، فراکسیون و توافق مستقلین والیی با اصولگرایان والیی از یکشنبه 
تا پایان مجلس دهم، یک سال در اختیار مصری خواهد بود. حذف 
مطهری از جایگاه نایب رئیسی مجلس، تنها یک اشتباه در تصمیم 
به  علم  با  امید  فراکسیون  بلکه  نبود،  فراکسیون های مجلس  گیری 
از دو جایگاه  با مستقلین احتماال یکی  توافق  اینکه در صورت عدم 
بود،  فراکسیون  این  عضو  های  چهره  اختیار  در  که  را  رئیسی  نایب 
به کارزار رقابت گذاشت و نتیجه چیزی جز  پا  از دست خواهد داد، 
آنچه پیش بینی می شد، یعنی ریاست الریجانی و شکست عارف و 
مجلس،  رئیسی  نایب  های  کرسی  از  یکی  رفتن  دست  از  همچنین 
نبود. در حقیقت آنها می خواستند این انتخابات را به تاکتیکی برای 
اصالح  کنند.  تبدیل  یازدهم  مجلس  انتخاباتی  های  رقابت  شروع 

طلبان با این کار خود یک کرسی نایب رئیسی مجلس را پس از سه 
سال به فراکسیون مستقلین والیی دادند تا این طیف نزدیک به جبهه 
پایداری در مجلس، باالخره سهمی از کرسی نایب رئیسی بگیرد. از 
طرفی فراکسیون مستقلین برای ریاست الریجانی، راهی جز پذیرش 
رویکرد  این  هرچند  نداشت.  مجلس  رئیس  نواب  ترکیب  در  مصری 
طلبان  اصالح  برای  رئیسی  نایب  کرسی  یک  رفتن  دست  از  باعث 
مجلس شد، آنها بالفاصله پس از تعیین ترکیب هیات رئیسه مجلس 
و  نمایی  مظلوم  همانا  که  کردند  عیان  را  خود  انتخاباتی  استراتژی 
مجلس  عملکرد  نباید  و  نیستند  مجلس  اکثریت  آنها  اینکه  بر  تاکید 

دهم را به پای آنها نوشت، بود.
»علی مطهری« در روایتی که از این تصمیم فراکسیون امید داشته 
با اشاره به انتخابات روز یکشنبه هیات رئیسه مجلس گفته که »درباره 
وجود  نظر  دو  امید  فراکسیون  در  مجلس  رئیسه  هیات  انتخابات 
داشت: یکی نظر باتجربه ها مثل آقایان تاجگردون و تابش و بنده که 
تر ها و  مخالف معرفی کاندیدا برای ریاست بودیم و دیگر نظر جوان 
شخص آقای عارف که به شدت طرفدار معرفی کاندیدا برای ریاست 
بودند.«نایب رئیس سابق مجلس عنوان کرده است: »استدالل گروه 
اول این بود که احتمال رای آوری کاندیدای ریاست که قاعدتا آقای 
عارف خواهند بود، ضعیف و زیر 50 درصد است و عالوه بر این در 
و  می شوند  متحد  دیگر  فراکسیون  دو  ایشان،  شدن  کاندیدا  صورت 
توافق می کنند به ازای رای والیی ها به آقای الریجانی، مستقل ها نیز 
به کاندیدا های نایب رئیسی آنها رای بدهند و در نتیجه خطر از دست 
رفتن برخی کرسی های فراکسیون امید در هیات رئیسه وجود دارد.«

جمله  از  دوم  گروه  استدالل  داد:»اما  ادامه  مجلس  نماینده  این 
این  که  بدهیم  پیام  به جامعه  باید  ما  که  بود  این  عارف  آقای  جناب 
دارد؛  کاندیدا  هم  ریاست  برای  و  نیست  بی تفاوت  سیاسی  جریان 
هرچند رای نیاورد، آنگاه اعالم می کنیم که تعداد ما در مجلس این 
مقدار است و در اقلیت هستیم؛ پس انتظار بیش از حد نداشته باشید 
و این پیام در واقع برای انتخابات اسفند 98 و انتخابات 1400 خواهد 
بود. البته برخی از این افرادـ  نمی دانم بر چه اساسیـ  معتقد بودند که 

آقای عارف رای می آورد.«»کاظم جاللی« رئیس فراکسیون مستقلین 
خصوص  در  مطهری«  »علی  که  موضوعاتی  به  نیز  مجلس  والیی 
ماجرای انتخاب هیات رئیسه مجلس گفته اشاره کرده و در خصوص 
فراکسیون  سمت  به  را  اتهام  انگشت  مطهری  انتخاب  عدم  چرایی 
امید  فراکسیون  در  ما  دوستان  »اگر  است  کرده  تاکید  و  گرفته  امید 
در جریان انتخابات هیات رئیسه مجلس تعامل داشتند، می توانست 
این اتفاقات در جریان انتخابات رخ ندهد.«این موضوعات نشان می 
ائتالفی  از  آرام در حال عبور  آرام  امید  دهد فراکسیون اصالح طلب 
است که طی سه سال گذشته با جریان میانه روی اصولگرا در مجلس 
داشته است. آنها این تاکتیک انتخاباتی را از روز یکشنبه رسما کلید 
زده اند و همانطور که عارف هم گفته این موضوع هدفی جز انتخابات 
مجلس در اسفند ماه و همچنین انتخابات ریاست جمهوری 1400 
افرادی نظیر »علی مطهری« ختم  به قیمت ریزش  اگر  ندارد، حتی 
شود و یک کرسی نایب رئیسی در اختیار این جریان را به دست رقیب 
گروه  یک  سوی  از  رویکردی  چنین  گرفتن  پیش  در  توجه  بسپارد.با 
انتخاباتی  ائتالف  یک  شبه  یک  زدن  برهم  و  شده  شناخته  سیاسی 
این گونه  ادامه داشته است، می توان  و مستمر  که سه سال، مداوم 

سال  در  دهم  مجلس  رئیسه  هیات  انتخاب  ماجرای  که  کرد  تحلیل 
شکل  شبه  یک  انتخاباتی  ائتالف های  از  بسیاری  داد،  نشان  سوم 
می گیرد و بسیار هم ناپایدار است. به کار گرفتن چنین رویکردی در 
مجلس، نه تنها چهره جریانات سیاسی در تصمیم گیری ها که چنین 
اقدامات لحظه ای می گیرند را تخریب می کند، بلکه کار کشور و مردم 
به  و  همین  برای  گذارد.  می  لنگ  نظارت  و  قانونگذاری  برای  هم  را 
پیشنهاد  ای،  لحظه  تصمیمات  و  روندها  چنین  از  جلوگیری  منظور 
می شود که اگر بناست در انتخابات بعدی هم ائتالفی بین گروه ها 
و جریانات سیاسی صورت بگیرد، چهارچوب عمل این ائتالف برای 
افکار عمومی مشخص و روشن باشد تا آنها در قبال عملکرد یکدیگر 
مسئول باشند.چنین اقدامی یعنی تعریف شکل و چهارچوب شکل 
نظیر  هایی  سخن  و  حرف  از  جلوگیری  باعث  ائتالف،  یک  گیری 
فراکسیون  عضو  نماینده  آبادی«،  ایمن  زاده  جعفر  »غالمعلی  آنچه 
تا  »ائتالف  که  بود  گفته  امید  فراکسیون  با  ائتالف  درباره  مستقلین 
پشت در مجلس معنا دارد و بعد از آن بی معناست« خواهد شد و از 
اقداماتی نظیر آنچه محمد رضا عارف در انتخابات هیات رئیسه رقم 

زد نیز جلوگیری خواهد کرد.

عبور آرام فراکسیون امید از اتحاد 3 ساله با جریان میانه رو

 مضرات ائتالف های ناپایدار 

امام جمعه مشهدخبر

برای صیانت از قدس شریف باید با همه توان مبارزه کنیم
از  حفاظت  و  صیانت  برای  گفت:  مشهد  جمعه  امام 

قدس شریف باید با همه توان مبارزه و ایستادگی کنیم.
الهدی  علم  احمد  سید  الله  آیت  ایرنا،  گزارش  به 
از  صیانت  در  افزود:  مشهد  جمعه  نماز  های  خطبه  در 
قدس شریف باید با همه امکانات سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی خود تالش و ایستادگی کنیم و این ایستادگی، 

جهاد قطعی فی سبیل الله است.
روز  راهپیمایی  در  مردم  شرکت  از  قدردانی  با  وی 
از  دفاع  در  حرکت  این  داشت:  اظهار  قدس،  جهانی 

که  بود  واقعیتی  خدا  خانه  بزرگترین  و  پروردگار  حقوق 
توسط مردم روزه دار انجام شد.

ناآگاه  و  االیمان  ضعیف  عناصر  برخی  گفت:  وی 
زمزمه می کنند که با این گرفتاری های شدید در کشور، 
روز قدس و جریان فلسطین نباید مورد توجه قرار گیرد، 

که این زمزمه ها مسموم است.
افزود: مسئله قدس مسئله کشور  امام جمعه مشهد 
دیگر و جامعه و مردم دیگر نیست بلکه مسئله خودماست 
و جریان تشکیل رژیم صهیونیستی و مظالم نابکارانه بر 

و  قدس  خاطر  به  همه  آنان  بر  تهاجم  و  فلسطین  مردم 
مسجداالقصی است.

وی اظهار داشت: همانطور که سرنوشت کعبه به ما 
مربوط است و قبله ماست، قدس هم مسئله ما و مسجد 

االقصی معبد ما می باشد.
وی گفت: اگر ملت فلسطین بخواهند با آمریکا و رژیم 
صهیونیستی به تفاهم برسند و از مبارزه دست بردارند، 
قدس  آزادی  دنبال  به  ما  چون  نیستیم  بردار  دست  ما 
هستیم و قدس جگرپاره مسلمانان است و باید به عنوان 

معبد مسلمانان به مسلمین برگردد.
نماینده رهبر معظم انقالب در استان خراسان رضوی 
افزود: ما از مردم فلسطین دفاع و حمایت می کنیم اول 
بخاطر اینکه خدا در قرآن سرزمین فلسطین را وابسته به 
قدس معرفی می کند و دوم بخاطر اینکه مردم فلسطین 
صف مقدم جبهه هستند و امام راحل نیز آخرین جمعه 
قدس  روز  بلکه  نکرد  اعالم  فلسطین  روز  را  رمضان  ماه 

اعالم کرد.
ما  شعارهای  و  قدس  روز  مراسم  داشت:  اظهار  وی 

کشانده  ذلت  به  صهیونیستی  رژیم  است  شده  موجب 
یک  به  غاصب  رژیم  این  برای  لبنان  الله  حزب  و  شود 
موجب  فلسطین  توان  و  شده  تبدیل  مرگ  کابوس 

مستاصل شدن این رژیم شده است.
عنوان  به  صهیونیستی  رژیم  امروز  گفت:  وی 
وضع  این  که  است  مطرح  دنیا  در  ها  رژیم  منفورترین 

حاصل حضور مسلمانان در روز قدس است.
افزود: روز قدس امسال توسط  الهدی  الله علم  آیت 
در  قدس  روزهای  همه  از  مهمتر  انقالب  معظم  رهبر 

همه سالها اعالم شد زیرا جریان ناپاک دشمن به جایی 
با رژیم صهیونیستی را در منطقه حل  رسیده که جنگ 
کند و سر این توطئه با تمام عناصر خودفروخته منطقه 
به  را  ای  منطقه  تا  است  کرده  توافق  و  رسیده  نتیجه  به 
عنوان کشور فلسطین مشخص کند به شرط اینکه ارتش 

و اسلحه و نیروی دفاعی نداشته باشد.
وی اظهار داشت: از طرف دیگر قدس یهودی سازی 
شده و به اسرائیل ضمیمه گردد و آن را به دست یهودی 

ها بدهند تا آنها معبد سلیمان در قدس درست کنند.

مجلس  رییسه  هیئت  عضو 
که  دارد  تاکید  اسالمی  شورای 
فلسطین  ملت  از  دفاع  موضوع 
قانون  از  بلکه یک بخش  ندارد  راهبردی  تنها ماهیت 
انجام  باید  و  است  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی 
بر  تاکید  با  هاشمی  قاضی زاده  حسین  شود.امیر 
این  در  گفت:  امسال  قدس  روز  راهپیمایی  اهمیت 
وتالش  فشار   ترامپ  کارآمدن  روی  با  اخیر  سال  دو 
های  سرزمین  سازی  صهیونیستی  برای  آمریکایی ها 
انتقال  با اشاره   اشغالی افزایش پیدا کرده است.وی 
 : افزود  المقدس  بیت  به  آویو  تل  از  آمریکا  سفارت 
جابجایی پایتخت از بیت المقدس به تل آویو و طرح 
موضوع معامله قرن  و اخراج فلسطینی ها از سرزمینی 
که در اختیارشان است  از یک طرف و از طرف دیگر 

ملت  به  آمریکایی ها  و  که صهیونیسم جهانی  فشاری 
ایران می آورند باعث حضور پررنگ تر از همیشه ملت 
ما  ملت  و   روز قدس خواهد شد  راهپیمایی  در  ایران 
مقاوم تر و محکم تر و استوار تر از همیشه حرکت می 
نابودی  و  شکست  که   این  بیان  با  زاده  کند.قاضی 
خاطر  رسید،  خواهد  فرا  زودی  به  صهیونیستی  رژیم 
فلسطین  مظلوم  ملت  از  دفاع  موضوع    : کرد  نشان 
هیات  است.عضو  اسالمی  انقالب  آرمان های  جزء 
که  این  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییسه 
موضوع دفاع از آرمان های فلسطین در دستورات امام 
خمینی )ره( و  قانون اساسی ایران ذکر شده الست ، 
گفت:دفاع از محرومان عالم به خصوص دفاع از ملت 
فلسطین تنها ماهیت راهبردی ندارد بلکه یک بخش 

از قانون اساسی است و باید انجام شود.

در  مشهد  مردم  نماینده 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
راهپیمایی  موضوع  وسواس  با  باید 
شکل های  به  را  آن  آثار  تا  کنیم  مراقبت  را  قدس  روز 
ایسنا،  گزارش  کنیم.به  مشاهده  جامعه  در  مختلف 
روز  راهپیمایی  موضوع  کرد:  اظهار  پژمانفر  نصرالله 
در  سرنوشت ساز  و  حساس  بسیار  موضوعی  قدس، 
تاریخ کشور ما بوده و نه تنها به مسائل داخلی ما بلکه 
موضوع  زیرا  است،  مرتبط  نیز  کشور  خارج  مسائل  به 
قدس یک موضوع ملی بوده و شاید به تعبیری بتوان 
اگر بخواهیم  افزود:  گفت موضوعی جهانی است.وی 
به مسائل جهان اسالم بپردازیم، مساله قدس در راس 
تمام مسائل و اتفاقاتی بوده که در این نقطه از جهان 
اسالم رخ داده است. ممکن است مردم ما با توجه به 

بی تدبیری هایی که دستگاه های اجرایی نسبت به تامین 
حقوق آن ها انجام دادند، گالیه مند باشند که گالیه های 
آن ها وارد است اما اگر حضور ما در راهپیمایی روز قدس 
مقداری ضعیف و کمرنگ باشد، دشمنان ما روی این 
موضوع سرمایه گذاری خواهند کرد.نماینده مردم مشهد 
پشتوانه  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در 
اصلی جریان مقاومت، حمایت های آحاد مردم در اقصی 
نقاط دنیا است، تصریح کرد: باید این پشتوانه را حفظ 
کرده و مقاومت کنیم. مردم هر سال در گوشه گوشه دنیا 
در روز قدس با تدبیری که امام )ره( کرده و جمعه آخر ماه 
مبارک رمضان را به عنوان روز قدس پیش بینی نمودند، 
همه جمع شدند و این راهپیمایی را انجام دادند. باید 
به  را  آن  آثار  تا  را مراقبت کنیم  این موضوع  با وسواس 

شکل های مختلف در جامعه مشاهده کنیم.

امید  فراکسیون  عضو  یک 
مجلس با بیان اینکه در سالی که 
انقالب پیروز شد، گروه هایی که برای 
چپ  گرایش های  یا  عمدتا  می کردند،  مبارزه  فلسطین 
کمونیستی و سوسیالیستی و یا گرایش های ناسیونالیستی 
که  خدمتی  بزرگ ترین  کرد:  عنوان  داشتند،  عربی  و 
آرمان فلسطین کرد، احیای جایگاه اسالمی  به  امام)ره( 
مبارزات مردم علیه رژیم صهیونیستی بودبه گزارش ایسنا، 
جلیل رحیمی جهان آبادی اظهار کرد: زمانی که انقالب 
اسالمی ایران به پیروزی رسید، اسرائیل تقریبا در وضعیت 
برتری نسبت به کشورهای عربی و اسالمی قرار داشت، با 
مصر قرارداد صلح امضا کرده و بین سایر کشورهای عربی 
با  دیپلماتیک  روابط  و  صلح  قرارداد  برای  مسابقه ای  نیز 
اسالمی  انقالب  پیروزی  افزود:  بود.وی  درگرفته  اسرائیل 

از  دادند،  انجام  امام)ره(  و  ایران  انقالب  که  اقداماتی  و 
جمله بحث نامگذاری روز قدس و راهپیمایی سراسری در 
کشورهای اسالمی در حمایت از مردم فلسطین، گفتمان 
به  تبدیل  را  اسرائیل  رژیم  و  داد  تغییر  را  منطقه  سیاسی 
از  و  قرار گرفت  دفاع  و  در موقعیت ضعف  رژیمی کرد که 
حالت تهاجم و حمله خارج شد.این عضو فراکسیون امید 
خاطرنشان کرد: این امر موجب شد که افکار عمومی در 
فلسطین  از  حمایت  به  آن  از  فراتر  حتی  و  اسالم  جهان 
این  شوند.  تقویت  نیز  اسالم گرا  گروه های  و  شده  تقویت 
اندیشه اسالم گرایی و امام)ره( باعث شده که امروز اسرائیل 
در موقعیت ضعف قرار گیرد. این اقدام امام)ره( و حمایتی 
که ایشان و انقالب ایران از فلسطین انجام دادند، بزرگ ترین 
خدمت امام)ره( به آرمان فلسطین و تمام مسلمانان جهان 

بوده است.

پشتوانه اصلی جریان مقاومت حمایت های آحاد مردمچرا موضوع دفاع از فلسطین در قانون اساسی ایران قید شده است
 در اقصی نقاط دنیا است

تغییر گرایش های گروه های مبارز فلسطینی پس از انقالب 
اسالمی ایران

»معامله قرن«؛ کلید واژه مشترک توطئه آمریکا، اسرائیل 
و برخی حکام عرب منطقه علیه فلسطینی ها امروز با »نه« 
بلند ملت ایران روبرو شد.آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 
امسال هم بسان سال های گذشته مردم با حضور باشکوه 
خود لبیک مجددی گفتند به پیام تاریخی امام )ره(. روز 
قدسی که در دفاع از آرمان فلسطین بنا گذاشته و امسال 

فرصتی شد برای »نه« گفتن به معامله قرن.
y  راهپیمایی روز قدس پایبندی ملت ایران به اصل دفاع از

مظلوم است
استاندار خراسان رضوی گفت: حضور پرشور مردم در 
ملت  پایبندی  نشان دهنده  روز جهانی قدس  راهپیمایی 
ایران به اصل دفاع از مظلوم است.علی رضا رزم حسینی در 
خبرنگاران  جمع  در  قدس  جهانی  روز  راهپیمایی  حاشیه 
اظهار کرد: روز جهانی قدس در حقیقت روز آزادی خواهی 
و دفاع از ملت مظلوم فلسطین در برابر جنایت های رژیم 
ویژه  به  جهان  مردم  همه  افزود:  وی  است.  صهیونیستی 
فریاد  صدا  یک  قدس  جهانی  روز  در  مسلمان  های  ملت 
سر  را  ها  صهیونیست  چنگال  از  فلسطین  مردم  رهایی 
در  را  مبارزه  روحیه  همراهی،  این  بدون شک  و  دهند  می 

فلسطینیان تقویت خواهد کرد. 
از مظلوم  اینکه دفاع  بیان  با  استاندار خراسان رضوی 
حضور  کرد:  خاطرنشان  است،  اسالم  دستورات  از  یکی 
پرشور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس نشان دهنده 
رزم  است.  مظلوم  از  دفاع  اصل  به  ایران  ملت  پایبندی 
مردم  برای  نمی تواند  هیچکس  اینکه  بیان  با  حسینی 
فلسطین تصمیم بگیرد، گفت: دفاع ملت های آزادی خواه 
از مردم مظلوم فلسطین تا آزادی قدس شریف ادامه خواهد 
یافت.استاندار خراسان رضوی همچنین در پیامی از حضور 
قدرانی  قدس  جهانی  روز  راهپیمایی  در  مردم  گسترده 
کرد.رزم حسینی در این پیام اظهار داشت: حضور پرشور 

امتی  بصیرت  و  بالندگی  نشان  عزیز  نوجوانان  و  جوانان 
است که تصمیم گرفته استقالل خود را با وجود همه تحریم 

ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی حفظ کند.
متن کامل پیام به شرح زیر است: 

باسمه تعالی
درود و برکت خداوند نصیب مردم بصیر و فهیم سرزمین 
خراسان رضوی که بار دیگر همبستگی،همدلی،و خروش 
جهانیان  تمامی  رخ  به  قدس  روز  در   را  خود  انقالبی 

کشیدند.
شرکت همه آحاد ملت در دفاع از مردم مظلوم فلسطین 
و محکومیت سیاستهای استکباری و استعماری دژخیمان 
کودک کش رژیم جعلی اسرائیل بویژه حضور پرشور جوانان 
امتی است که  و بصیرت  بالندگی  نوجوانان عزیز نشان  و 
و  ها  تحریم  وجود همه  با  را  خود  استقالل  گرفته  تصمیم 
فشارهای اقتصادی و سیاسی حفظ کند و گوش به فرمان 
ظله  مد   ( انقالب  معظم  جهان،رهبر  مسلمین  امر  ولی 
واقعی اش  به دست صاحب  را  انقالب  این  پرچم  العالی( 
حضرت ولی عصر) عج( برساند.سالم خدا بر ملتی که در 
بیش از چهل سال همواره بر بیعت خویش باقی مانده اند، 
بی شک این حضور پر صالبت و خروش انقالبی وظیفه ای 
سنگین بر دوش دولتمردان و مسووالن است تا با تالش، 
عزیز  و  شریف  مردم  قدردان  شایسته  خدمت  و  همدلی 
باشند.اینجانب به نمایندگی از دولت خدمتگذار ازحضور 
و شکوه راهپیمایی شما عزیزان و همراهان همیشه انقالب 

بویژه جوانان و نوجوانان عزیز صمیمانه تشکر می کنم.
y آمریکا و صهیونیست با جریان ملت مواجه است نه نظام

و  آمریکا  کشور،  این  در  گفت:  مشهد  جمعه  امام 
بلکه  ندارد،  قرار  نظام  و  حکومت  یک  مقابل  صهیونیست 
ملت  جریان  با  یعنی  است؛  انسان  میلیون  هشتاد  مقابل 
الله سید احمد علم الهدی   نه یک نظام.آیت  مواجه است 

در جمع خبرنگاران،  روز قدس  راهپیمایی  در حاشیه  نیز 
اظهار کرد: حضور مردم در روز قدس این واقعیت را نشان 
می دهد که در این کشور، آمریکا و صهیونیست در مقابل 
یک حکومت و نظام قرار ندارد، بلکه مقابل هشتاد میلیون 
انسان است؛ یعنی با جریان ملت مواجه است نه یک نظام.

نه  و  جنگ  نه  که  بدانند  را  این  دشمنان  افزود:  وی 
تحریم، هیچکدام جلودار ما نیست. ما این مسیر را انتخاب 
کرده  و روز قدس در راهپیمایی شرکت کرده ایم. چهل سال 
دوم انقالب را طی خواهیم کرد تا ببینیم به کجا خواهیم 

رسید.
y راهپیمایی روز قدس، منجر به آزادی قدس می شود

تولیت آستان قدس رضوی گفت: راهپیمایی روز قدس 
در نزدیک شدن به هدف آزادی قدس به عنوان قبله اول 
و  است.حجت االسالم  تاثیرگذار  بسیار  جهان  مسلمین 
روز قدس،  راهپیمایی  المسلمین احمد مروی در حاشیه 
اظهار کرد: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز قدس، 
صهیونیستی  رژیم  اسارت  در  که  فلسطین  مردم  روحیه 
قرار دارند را برای تداوم مبارزه تا رسیدن به آزادی، تقویت 

می کند.
در  مردم  حضور  متعال،  خداوند  لطف  به  افزود:  وی 
راهپیمایی روز قدس هر سال باشکوه تر از سال قبل برگزار 
کرد:  خاطرنشان  رضوی  قدس  آستان  می شود.تولیت 
راهپیمایی روز قدس در نزدیک شدن به هدف آزادی قدس 

به عنوان قبله اول مسلمین جهان بسیار تاثیرگذار است.
y قطعنامه راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس

قدس،  جهانی  روز  سراسری  راهپیمایی  پایان  در 
قطعنامه پایانی این راهپیمایی قرائت شد.

قدس  جهانی  روز  سراسری  راهپیمایی  قطعنامه  متن 
بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اْلَحراِم  اْلَمْسِجِد  ِمَن  َلْیالً  ِبَعْبِدِه  أَْسری  ِذی  الَّ "ُسْبحاَن 
ُه  ِذی باَرْکنا َحْوَلُه ِلُنِرَیُه ِمْن آیاِتنا إِنَّ إَِلی اْلَمْسِجِد األَْقَصی الَّ

ِمیُع اْلَبِصیُر )سوره اسراء آیه 1( ُهَو السَّ
که  را  عال  و  َجلَّ  احدیت  اقدس  ذات  سپاس  و  حمد 
توفیق عنایت فرمود تا بار دیگر در یوم الله قدس با حضور 
حماسی و پر شور در صحنه و همگام با امت بصیر، عامل به 
وظیفه و دشمن شناس کشورهای اسالمی و آزادی خواهان 
جهان، حمایت همه جانبه از ملت مظلوم فلسطین، آزادی 
اشغالگران صهیونیستی،  از چنگال خونین  قدس شریف 
نابودی رژیم کودک کش و بیزاری از جبهه سلطه و استکبار 

و حامیان آن را رساتر از همیشه فریاد زنیم.
و  سراسری  راهپیمایی  در  شرکت کنندگان  ما  اینک 
دشمن شکن »روز جهانی قدس« که روز نبی مکرم اسالم، 
فلسطین،  آرمان  از  حمایت  در  اسالمی«  »وحدت  مظهر 
پشتوانه امنیت کشور و حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی 
»خامنه ای  و  اکبر«  »الله  توحیدی  رسای  بانگ  با  است؛ 

رهبر« اعالم می نماییم:
امام  گونه  معجزه  ابتکار  از  سال  چهل  گذشت  با    -1
راحل عظیم الشأن، همچنان آزادی قدس شریف با رهایی 
اشغالگران  چنگال  از  فلسطین  دفاع  بی  و  مظلوم  ملت 
را  اسرائیل  سرطانی  غده  محو  برای  تالش  و  صهیونیست 
آرمان بلند جهان اسالم دانسته، حمایت همه جانبه خود 

از جبهه مقاومت
و مقابله جدی با نقشه های شوم رئیس جمهور احمق 
و هیأت حاکمه آمریکا علیه کشورهای اسالمی را اعالم و 
توطئه رذیالنه موسوم به »معامله قرن« ، سرسپردگی سران 
عادی  برای  تالش  در  عربی  کشورهای  از  برخی  مرتجع 
با رژیم جعلی و غاصب قبله اول مسلمین و  سازی روابط 
در  آمریکایی   – صهیونیستی  اقتصادی  ظاهر  به  نشست 

منامه بحرین را شدیدًا محکوم می نماییم.

های  راهپیمایی  از  پشتیبانی  و  حمایت  اعالم  با    -2
انزجار  و  نفرت  مراتب  فلسطینیان،  بازگشت  جمعه های 
مدعی  جهانی  مجامع  بار  خفت  سکوت  از  خود  قلبی 
ضد  جنایات  و  کشی  نسل  برابر  در  بشر  حقوق  دروغین 
بشری رژیم جعلی صهیونیستی در غزه و کرانه باختری و 
اقدام مذبوحانه آنان برای نابودی هویت و تاریخ فلسطین 

با یهودی سازی سرزمین های اشغالی را ابراز می نماییم.
و  انتفاضه  تداوم  را  فلسطین  مسأله  حل  راه  تنها    -3
شیطان  سرکردگی  به  جهانی  کفر  جبهه  برابر  در  مقاومت 
تا محو  و تسلیم  نوع سازش  نفی مطلق هر  آمریکا،  بزرگ 
غده سرطانی اسرائیل، بازگشت آوارگاِن فلسطینی از اقصی 
نقاط دنیا و برگزاری همه پرسی فراگیر و آزاد برای تضمین 
آینده این کشور با تحقق راهبرد »همه فلسطین برای همه 
مردم فلسطین« و »فلسطین از بحر تا نهر« اعالم و بر آن 

تأکید می نماییم.
4- کماکان آمریکای جنایت پیشه را »طاغوت اعظم« 
و نظام فرعونی حاکم بر این کشور را »دشمن شماره یک 
بشریت« دانسته، عهد شکنی و اقدامات سخیف کاخ سفید 
در خروج از برجام، تشدید تحریم های ظالمانه و قرار دادن 
نهاد انقالبی و مایه مباهات سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در فهرست سازمان های تروریستی را شدیدًا محکوم، دل 

تسلیم  اروپایی،  به وعده های دروغین کشورهای  نبستن 
تقویت  بیگانگان،  خصمانه  های  سیاست  برابر  در  نشدن 
انتظامی،  و  نظامی  سلحشور  نیروهای  های  توانمندی 
قابل  غیر  دفاعی  حوزه  آفرین  عزت  های  پیشرفت  خاصه 
مذاکره موشکی و ارتقای فعالیت های هسته ای را به عنوان 
مطالبه جدی خود از قوای سه گانه بخصوص دولت محترم 

اعالم می نماییم.  
مالحظه  انکار  قابل  غیر  ضرورت  بر  تاکید  با   -5
حساسیت خاص و استثنایی مقطع کنونی از تاریخ انقالب 
اسالمی، حفظ »وحدت و وفاق ملی« حول محور »والیت 
عملی  اقدامات  و  بینانه  واقع  تدابیر  اتخاذ  فقیه«  مطلقه 
دست  تمامی  شعارگونه  و  احساسی  اظهارات  از  دور  به 
به عنوان شعار محوری  تولید«  اندرکاران در تحقق »رونق 
به اقتصاد مقاومتی درون زا و  سال، جامه عمل پوشاندن 
معیشت  و  اقتصادی  مشکالت  حل  برای  دانه  ُمجِّ تالش 
مردم صبور همیشه حاضر در صحنه از طریق مبارزه قاطع 
با فساد و پدیده شوم گرانی و تورم بی سابقه سال های اخیر 
با نصب العین قرار دادن رهنمودهای گهربار مقتدای عظیم 
الشأن امت اسالمی و پیگیری تحقق نقشه راه ترسیم شده 

در بیانیه حکیمانه »گام دوم انقالب« را خواهانیم.
و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته

گزارش
حضور  باشکوه مردم و مسئولین در روز جهانی قدس

نه مشهدی ها به معامله قرن
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تحصیلی  سال  پایان  به  شدن  نزدیک  با  سال  هر 
صحبت ها  مستاجرین،  جابه جایی  فصل  شروع  و 
با  امسال  اما  می شود.  داغ  مسکن  اجاره  مورد  در 
افزایش  و  تورم  و میزان  اقتصادی  به فشارهای  توجه 
را  مسکن  وضعیت  بها  اجاره  نامتعارف  قیمت های 
گیر  رکورد چشم  از یک سو  بحران کرده است.  دچار 
ساخت و ساز و افزایش بهای اجاره نشینی و از سوی 
دیگر پایین آمدن قدرت خرید مردم این معضل را دو 
و  راه  وزارت  ساختمان  به  را  موضوع  و  کرده  چندان 
برنامه های  دید  باید  حاال  است.  کشیده  شهرسازی 
اجاره  بهای  افزایش  مهار  در  می تواند  وزارت  این 
مسکن موفق باشد و مسکنی برای مستاجرانی باشد 
که در شرایط بد اقتصادی هر روز را برای پیدا کردن 
کشانده  شهر  حاشیه  به  مناسب تر  بهای  با  مسکنی 
راه وشهرسازی  وزارت  عزم  و  تحرک  می شوند.البته 
قرار  هم  مجلسی ها  توجه  مورد  زود   خیلی 

گرفت.
y ترمز افزایش قیمت اجاره مسکن باید کشیده شود

همین  این  در  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
برای  مالیاتی  تعیین سیاست های  ارتباط می گوید: 
کنترل نرخ اجاره مسکن می تواند در بهبود وضعیت 
بنایی عضو کمیسیون  باشد.حمید  اثرگذار  بازار  این 
برای  شهرسازی  و  راه  وزارت  تصمیم  مجلس  عمران 
مسکن  اجاره  قراردادهای  در  قیمت  سقف  تعیین 
ترمز  باید  یکبار  قطعا  گفت:  و  کرد  ارزیابی  مثبت  را 
افزایش چشمگیر قیمت مسکن به ویژه حوزه اجاره 
کشیده شود، زیرا نمی توان این بازار را بدون نظارت 
در  بجستان  و  گناباد  مردم  گذاشت.نماینده  رها 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: بر اساس آمارها، 
قیمت اجاره بها در یک سال اخیر حدود 40 درصد 
افزایش داشته است، که این آمار روند صعودی قیمت 

ها را نشان می دهد.
y مردم توان پرداخت اجاره بهای سنگین را ندارند

به  توجه  با  کنونی  شرایط  در  داد:  ادامه  وی 
توان  مردم  جامعه،  اقتصادی  وضعیت 
ندارند  را  سنگین  بهای  اجاره  پرداخت 
بسیاری  که  شده  موجب  مسئله  این  و 
به  مسکن  اجاره  برای  مستأجران  از 
یا عمال  و  رفته  تر شهرها  پایین  مناطق 
به مناطق حاشیه ای هدایت می شوند.

y  بازار اجاره مسکن به حال خود رها
گذاشته شده است

متأسفانه  کرد:  تصریح  بنایی 
راه و شهرسازی و دستگاه های  وزارت 
ویژه  به  مسکن  بازار  مربوطه،  نظارتی 
خود  حال  به  را  مسکن  اجاره  بخش 
رها گذاشته اند و قیمت ها رو به روز در 

حال افزایش است.

y  تولید عمده مسکن راه کار بلند مدت برای
ساماندهی بازار اجاره مسکن

نظر  به  نماینده مردم در مجلس دهم گفت:  این 
عمده  تولید  مدت،  طوالنی  در  کار  راه  بهترین  من 
ترین  مسکن در کشور است، در شرایط کنونی مهم 
علت افزایش غیرمنطقی قیمت ها، کمبود و فقدان 
موجب  مسئله  این  و  بوده  کالنشهرها  در  مسکن 
رقابتی شدن نرخ ها شده است، بنابر این دولت باید 
در جهت تولید گسترده مسکن هم برای فروش و هم 

برای اجاره اقدام کند.
y وزارت راه باید چارچوبی را برای قیمت ها تعیین کند

تعیین  افزود:  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
سیاست های مالیاتی برای کنترل نرخ اجاره مسکن 
باشد،  اثرگذار  بازار  این  وضعیت  بهبود  در  تواند  می 
باید  شهرسازی  و  راه  وزارت  بنابراین 
تعیین  ها  قیمت  برای  را  چارچوبی 
نوع  اساس  بر  اجاره  نرخ  تا  کند 
و  منطقه  ملک،  عمر  ساختمان، 

امکانات جانبی افزایش یابد.
y  برنامه ویژه وزارت راه و شهرسازی

برای کنترل اجاره بهای مسکن
مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
وزارت  رابطه می گوید:  در همین  نیز 
راه و شهرسازی به دنبال تعیین نرخ 
اجاره  بخش  برای  ساالنه  افزایش 
مسکن است، یعنی آنکه قیمت اجاره 
از  مختلف  های  شاخص  اساس  بر 
ساالنه  صورت  به  تورم  میزان  جمله 

افزایش یابد.
تصمیمات  به  اشاره  با  کوچی  رضایی  محمدرضا 
بازار  وضعیت  بهبود  برای  شهرسازی  و  راه  وزارت 
مسکن، گفت: رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی 
نشان می دهد که این وزارتخانه تمام عزم خود را برای 
بخش  این  وضعیت  بهبود  و  مسکن  بازار  ساماندهی 

جزم کرده است.
y  افزایش روز افزون قیمت ها در پی کمبود مسکن برای

فروش و اجاره
اسالمی  شورای  مجلس  در  جهرم  مردم  نماینده 
ادامه داد: متأسفانه در دهه اخیر روند تولید مسکن 
وضعیت  رویکرد،  این  نتیجه  و  یافته  کاهش  بسیار 
بحرانی بازار مسکن در شرایط کنونی است به طوری 
اجاره،  و  برای فروش  به دلیل کمبود ملک  امروز  که 

قیمت ها افزایش یافت.
y  همکاری وزارت راه با شهرداری و

وزارت کشور برای تولید انبوه مسکن
عمران  کمیسیون  گفت:  وی 
شهرسازی  و  راه  وزارت  و  مجلس 
دقیق  ریزی  برنامه  با  تا  تالشند  در 
وزارت  ها،  شهرداری  با  همکاری  و 
زمینه  اجرایی  های  دستگاه  و  کشور 
فراهم  مسکن  انبوه  تولید  برای   را 

کنند.
y  نقش برجسته بازار مسکن در بهبود

وضعیت اقتصادی کشور
نقش  به  اشاره  با  کوچی  رضایی 
برجسته بازار مسکن در بهبود وضعیت 

اقتصادی کشور و رونق تولید، گفت: دولت به دنبال 
دست  های  اولویت  از  را  مسکن  حوزه  که  است  آن 
چندم خارج کرده و به اولویت های اول کشور تبدیل 

کند.
y  بازار مسکن نیازمند شفاف سازی در عرصه سیاست

گذاری است
به  داد:  ادامه  در مجلس دهم  مردم  نماینده  این 
نظر من بازار مسکن نیازمند شفاف سازی در عرصه 
سیاست گذاری است و در این مسیر برای رونق بازار 
راه و شهرسازی  باید وزارت  مسکن تمام دستگاه ها 

را کمک کنند.
که  هستند  تالش  در  دولت  و  مجلس  گفت:  وی 
در کوتاه مدت، ثباتی را به بازار مسکن به ویژه اجاره 
مسکن تزریق کرده و در بلند مدت نیز رونق مسکن 

شکل گیرد.
مجلس،  عمران  کمیسیون  رئیس 
شهرسازی  و  راه  وزارت  ویژه  برنامه  از 
برای کنترل میزان افزایش نرخ اجاره 
وزارتخانه  گفت:  و  داد  خبر  مسکن 
ساالنه  افزایش  نرخ  تعیین  دنبال  به 
برای بخش اجاره مسکن است، یعنی 
شاخص  اساس  بر  اجاره  قیمت  آنکه 
به  تورم  میزان  جمله  از  مختلف  های 
طور  به  یابد،  افزایش  ساالنه  صورت 
با  که  کند  می  اعالم  وزارتخانه  مثال 
توجه به تورم 20 درصدی، نرخ اجاره 
درصد   20 تنها  سال  یک  مدت  برای 

باال می رود.

مجلس بان
گرانی موبایل با توقف طرح رجیستری 

گوشی همراه مسافرتی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
رجیستری  از  که  صورتی  در  است  معتقد  اسالمی 
موبایل مسافرتی جلوگری شود افزایش قیمت این 

کاال حتمی است.
صنایع  کمیسیون  عضو  فر  سبحانی  رمضانعلی 
و معادن مجلس شورای اسالمی درباره رجیستری 
گوشی های همراه مسافرتی، گفت: این گوشی ها 
در مقطعی رجیستری شد اما پس از مدتی به دلیل 
اینکه سامانه رجیستری به سامانه ناجا وصل نبود 
بازار  دلیل  همین  به  شد،  متوقف  آن  رجیستری 

دچار نوسانات قیمتی شد.
y  جلوگیری از ریجستری موبایل مسافرتی؛افزایش

قیمت گوشی همراه در بازار
نمیانده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب 
واردات  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در 
افزود:  نمی دهد،  را  بازار  نیاز  کفاف  همراه  گوشی 
شود  جلوگیری  مسافرتی  موبایل  ریجستری  از  اگر 
چشم گیری  افزایش  بازار  در  همراه  گوشی  قیمت 
و  بازار  نابسامانی  به  موضوع  این  و  می کند  پیدا 

گرانی این کاال دامن می زند.
بازار،  تنظیم  هدف  با  دولت  کرد:  اظهار  وی 
می کند  رجیستر  را  مسافرتی  همراه  گوشی های 

چراکه واردات موبایل نیاز بازار را تامین نمی کند.
y رجیستری مانعی برای قاچاق موبایل است

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه 
گوشی های  ورود  از  باید  امنیتی  دستگاه های 
کرد:  خاطرنشان  کنند،  جلوگیری  قاچاق  همراه 

رجیستری مانعی برای قاچاق موبایل است.
سبحانی فر گفت: برای جلوگیری از سوءاستفاده 
به  سامانه  باید  مسافرتی،  موبایل  ریجستری  از 
گونه ای به روزرسانی شود که تنها مسافران بتوانند 

در سامانه ریجستری ثبت نام کنند.
وی درباره ارائه خدمات پس از فروش گوشی های 
باید  برندها  نمایندگی های  کرد:  تصریح  همراه، 
خدمات پس از فروش ارائه کنند این درحالی است 
که برخی از شرکت ها در ایران نمایندگی نداشته و 
مسئولیت  همسایه  کشورهای  از  هایی  نمایندگی 

پشتیبانی را بر عهده دارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: به دلیل اعمال تحریم ها برخی 
همین  به  ندارند  ایران  در  نمایندگی  شرکت ها  از 
مناسبی  فروش  از  پس  خدمات  توانند  نمی  دلیل 
تصمیمات  برخی  دیگر  کنند.نکته  ارائه  مردم  به 
است ممکن  و  است  فعلی  شرایط  دلیل   به 

 تغییر کند.

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

سرویس اقتصادی

آیا سیاست های وزارت راه و شهرسازی گره اجاره نشین ها را باز می کند

ُمسکن برای َمسکن 

بنایی: بر اساس 
آمارها، قیمت اجاره 
بها در یک سال اخیر 

حدود 40 درصد 
افزایش داشته است، 

که این آمار روند 
صعودی قیمت ها را 

نشان می دهد

,,
رضایی کوچی: بازار 
مسکن نیازمند شفاف 

سازی در عرصه 
سیاست گذاری است 
و در این مسیر برای 

رونق بازار مسکن تمام 
دستگاه ها باید وزارت 

راه و شهرسازی را 
کمک کنند

,,

هواپیمایی آسمان

w w w . I A A . i r
3 3 4 0 0 1 8 1

IRAN
A S E M A N

AIRLINES

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

18:30 ساعت:  يكشنبه ها: 
22:10 13:45 و  دوشنبه ها: ساعت 

21:25 ساعت:12:40و  شنبه ها:  سه 
21:45 و   18:3 ساعت:0  چهارشنبه ها: 

 22:10 13:45 و  پنج شنبه ها: ساعت: 
 22:10 13:50 و  جمعه ها: ساعت: 

11:30 ساعت:  روزه  همه  مشهد-زاهدان: 
يكشنبه ها  بجز  مشهد-يزد:روزانه 

ساعت:  جمعه  و  شنبه  پنج  و  دوشنبه  و  )شنبه 
)2015 17:15 و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت: 

يكشنبه ها   12:55 ساعت:  شنبه  مشهد-نوشهر: 
ساعت:  جمعه ها  و   14:30 ساعت:  شنبه ها  چهار  و 

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

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

13:20 18:30 و جمعه ها ساعت: 
ساعت  چهارشنبه ها:  و  يكشنبه  مشهد-ايالم: 

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

15:10 ساعت:  چهارشنبه ها 

برنامه پروازی هواپیمایی اسمان نیمسال اول 1398
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حوادث

 زنده گيری بزمچه سرگردان در حاشيه
گذشته  روز  داشت:  اظهار  جعفرنژاد  سعید 
سامانه  با  گرجی  روستای  اهالی  تماس  پی  در 
در  ناشناخته ای  حیوان  مشاهده  بر  مبنی   125
بالفاصله  تولیدی،  کارگاه های  مابین  علفزارهای 
به  مشهد  نشانی  آتش   29 ایستگاه  نجات  گروه 

آدرس اعالم شده اعزام شدند.
نشانی  آتش   29 ایستگاه  شیفت  فرمانده   
از  پس  سازمان  این  ماموران  کرد:  بیان  مشهد 
به  مار  بزغاله  از  گونه  این  حادثه  محل  به  رسیدن 
و  ایمنی  نکات  رعایت  با  را  سانتی متر  هفتاد  طول 
حفاظتی و با استفاده از تجهیزات و لوازم مورد نیاز 

زنده گیری و به محیط زیست تحویل دادند.

مواجه  صورت  در  شهروندان  افزود:  جعفرنژاد 
شدن،  نزدیک  بدون  وحشی  حیوانات  با  شدن 
نشانی  آتش  به  را  موضوع  آنها،  اذیت  و  تحریک 

اطالع دهند.

کشف انواع کاالهای قاچاق در هنگ مرزی تايباد
از  رضوی  خراسان  استان  مرزبانی  فرمانده 
در  قاچاق  کاالی  ریال  میلیارد  یک  از  بیش  کشف 
روز   4 طی  تایباد  مرزی  هنگ  استحفاظی  حوزه 

گذشته خبر داد.
رساني  اطالع  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
فرماندهي مرزباني استان خراسان رضوي ، سردار 
استان  مرزبانی  فرمانده  نثار"  جان  "ماشااهلل 

خراسان رضوی در تشریح این خبر بیان داشت : در 
راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کاال 
مرزبانان  داخلی،  تولیدات  از  حمایت  همچنین  و 
و  اطالعاتی  اقدامات  با  گذشته  روز   4 در  استان  این 
کاالی  توجهی  قابل  مقادیر  شدند  موفق  عملیاتی، 
هنگ  مرزی  مراقبت  و  کنترل  پست  در  را  قاچاق 

مرزی تایباد کشف کنند.
کاال  هرگونه  قاچاق  از  جلوگیری  به  اشاره  با  وی 
 ، تولید((  ))رونق  سال  شعار  تحقق  راستای  در 
برآورد  بر اساس  این کاالها  ارزش   : خاطر نشان کرد 
هزار   300 و  میلیون   276 و  میلیارد   1 کارشناسان 
ریال اعالم شده است و در این رابطه چندین متهم 
قضائی  مراجع  به  پرونده  تشکیل  از  بعد  و  دستگیر 

تحویل داده شدند.
مرزبانان   : شد  یادآور  در  نثار"  "جان  سردار 
طلب  فرصت  و  سودجو  افراد  با  راسخ  عزمی  با 
این  قاچاق  از  جلوگیری  و  کرد  خواهند  برخورد 
حجم از کاالها نشانگر تالش و زحمات شبانه روزی 
قاطع  برخورد  راستای  در  انقالبی  و  غیور  مرزبانان 
شاهد  روز  به  روز  است  امید  و  بوده  کاال  قاچاق  با 

پیشبرد این امر باشیم.

باقی  مصدوم   7 ميامی  جاده  در  تصادف  سانحه   
گذاشت

مشهد  اورژانس  عمومی  روابط  مدیر  علیشاهی 
گفت:ساعتی قبل در پی واژگونی سواری پژو پارس 
7نفر  قازغان  روستای  از  بعد  میامی  جاده  در 

مجروح شدند.
و  اورژانس  آمبوالنس  چهار  بوسیله  مجروحان 
بیمارستان های  به   115 اورژانس  بالگرد  فروند  یک 

هاشمی نژاد و طالقانی مشهد منتقل شدند.

نجات  را  نفر  پنج  نيشابورجان  مغزی  مرگ  بيمار 
داد

به  اعضای بدن بیمار مرگ مغزی ساکن نیشابور 
پنج بیمار نیازمند عضو پیوند زده شد.

اهدای  عمل  هفتمین  و  هشتاد  و  هشتصد  در 
و  مغزی  مرگ  تأیید  از  پس  کننده  اهدا  از  عضو 
منتصریه  بیمارستان  در  وی  خانواده  رضایت 
قرار  عضو  اهدای  جراحی  عمل  تحت  مشهد 

گرفت.
2 ساله گرفتار در اب نمای پارک پرواز مرگ کودک 

مرگ  ماجرای  گفت:  مشهد  انتظامی  فرمانده 
بازی  حین  که  مشهدی  ساله  نیم  و   2 دختربچه 
آب  در  بی رمقش  بدن  آن  از  پس  و  ناپدید  کودکانه 
صورت  به  پلیس  سوی  از  شد،  پیدا  پرواز  پارک  نمای 

ویژه ای در دست بررسی قرار گرفته است.
اکبر  سرهنگ   ، رکنا  حوادث  گروه  گزارش  به 
آقابیگی در تشریح ماجرای جان باختن دختر بچه 
و   2 دختربچه  والدین  گذشته  روز  گفت:  مشهدی 
 23 کردند  عنوان  و  مراجعه  پلیس  به  ای  ساله  نیم 
پرواز  پارک  نمای  آب  در  دخترشان  ماه  اردیبهشت 
افتاده و به همین واسطه جان خود را از دست داده 
از  شکایت  ثبت  خواستار  آن ها  رو  همین  از  است. 

شهرداری منطقه بودند.

به  توجه  با  داد:  ادامه  مشهد  انتظامی  فرمانده 
مورد  سرعت  به  موضوع  مذکور،  خانواده  اعالم 
آن  از  حکایت  اولیه  تحقیقات  و  گرفت  قرار  بررسی 
داشت اعضای خانواده آن شب برای تفریح به پارک 
ساله  نیم  و  دختر2  طرفی  از  و  بودند  رفته  یادشده 
خانواده  دیگر  فرزند  سه  با  بازی  مشغول  نیز  آن ها 

می شود.
بعد  کمی  کرد:  تصریح  انتظامی  ارشد  مقام  این 
از  خبری  که  می برند  پی  دخترخردسال  خانواده 
کودکشان نیست و بالفاصله در پارک به جست وجو 

می پردازند.
بررس  را  پارک  نمای  آب  اطراف  وقتی  ادامه  در 
می کنند یکدفعه چشمشان به دختر2 و نیم ساله 

می افتد که درون آب افتاده بود.
به  را  کودک  سرعت  به  آن ها  واسطه  همین  به 
قرار  درمان  تحت  و  منتقل  امدادی  بیمارستان 
و  نمی شود  واقع  مؤثر  درمانی  اقدامات  اما  می گیرد 
حدود 24 ساعت بعد دخترک جان خود را از دست 

می دهد.
هیچ  می کند:  عنوان  آقابیگی  اکبر  سرهنگ 
وجود   110 سامانه  در  ماجرا  اعالم  از  سابقه ای 
ادامه داد: خانواده متوفی در حال حاضر  ندارد. وی 
از  شکایتی  پلیس  کوی  کالنتری  به  مراجعه  با 

شهرداری مطرح کرده اند.
انجام  نیاز  مورد  انتظامی  اقدامات  زمینه  این  در 
این  در  گرفته  صورت  احتمالی  قصور  تا  شد  خواهد 

رابطه مشخص شود.

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون   
به  بیشتر  اختیارات  تفویض  از  رضوی  خراسان 
فرمانداران استان خبر داد و گفت: یکی از شعارهای 
اصلی استاندار تفویض اختیار است لذا فرمانداران 
موانعی که برای تفویض اختیار دارند را جمع بندی 

کنند تا در استان برای رفع آنها اقدام شود. 
 حسن جعفری روز پنج شنبه در نشست شورای 
معارفه  منظور  به  که  بردسکن  شهرستان  اداری 
بود  شده  تشکیل  شهرستان  این  جدید  فرماندار 
جزء  شهرستانها  در  کل  مدیران  حضور  افزود: 
مصوبات شورای اداری استان خراسان رضوی است 
و مقرر شده لیست مدیران کلی که به شهرستانهای 
استان سرکشی نمی کنند به شکل علنی اعالم و با 

آنان برخورد شود. 
وی ادامه داد: با تاکید براینکه مدیران کل باید 
به شهرستان ها بروند و پاسخگوی مردم باشند و اگر 
به هر بهانه ای این کار را انجام ندهند قابل پذیرش 
نیست و در ارزیابی عملکرد مدیران کل، یکی از آیتم 

ها سفر به شهرستانهاست. 
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
باید  مسئوالن  اول  دغدغه  گفت:  رضوی  خراسان 
مردم باشند و خدمات رسانی بهتربه آنها با توجه به 

تهدیدات موجود ضروری است. 
جعفری افزود: دشمنان علیه نظام جبهه واحدی 
به  تاکنون  که  کشورهایی  همه  و  کرده اند  ایجاد 
صورت مخفیانه مواضعی داشته اند امروزه به شکل 

علنی در کنار آمریکا علیه نظام ما تالش می کنند. 
وی اضافه کرد: دشمنان از همه توان خود برای 

وارد کردن ضرباتی به نظام جمهوری اسالمی ایران 
داخل  در  هم  ما  می طلبد  که  می کنند  استفاده 
تهدیدات  نوع  براساس  را  شرایطمان  و  وضعیت 

تنظیم کنیم. 
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
دیده  گاه  اینکه  از  تاسف  اظهار  با  خراسان رضوی 
انسجام  باید  که  گونه  آن  کشور  داخل  در  می شود 
وضعیت  با  متناسب  گفت:  ندارد  وجود  آمادگی  و 

موجود باید آرایش جنگی گرفت. 
و  کرد  اشاره  قدس  روز  رسیدن  فرا  به  جعفری 
افزود: چه نشست بحرین برگزار بشود چه نشود از 
هم اکنون این معامله قرن شکست خورده و بدون 
روز  در  مسئوالن  و  مردم  جانبه  همه  حضور  شک 

قدس پاسخ محکمی به دشمنان خواهد داد. 
* منزلت فرمانداران باید افزایش یابد 

خلیل آباد  و  کاشمر  بردسکن،  مردم  نماینده 
منزلت  افزایش  بر  اسالمی  شورای  مجلس  در 
دیده  مواقع  برخی  گفت:  کرد  تاکید  فرمانداران 
کل  مدیر  ولی  دارد  درخواستی  فرماندار  می شود 
مسئول  یا  نماینده  باید  و  می دهد  سرباال  جواب 

استانی واسطه شود که در شهرستان حضور یابد. 
در  نهایی  گیرنده  تصمیم  افزود:  بنیادی  بهروز 
که  حالی  در  باشند  فرمانداران  باید  شهرستانها 
گاهی مواقع مدیر شهرستانی هم در برابر فرماندار 

مقاومت می کند. 
وی اضافه کرد: بسیاری از مشکالت شهرستان ها 
دچار  مردم  که  است  اختیار  تفویض  عدم  دلیل  به 

نارضایتی می شوند. 

خبر
 رفع موانع تفویض اختیارات فرمانداران 

اسالمی  شورای  مجلس  در  مشهد  مردم  نماینده 
در  است؛  انگیز  نشاط      عوامل  از  موسیقی  گفت: 
می کند  بانشاط   را  فضا  آنچه  زورخانه ای  ورزش 
در  حتی  خراسان  در  ما  است.  مرشد  زنگ  و  ضرب 

مناجات خوانی سحر هم موسیقی سه تار داشته ایم. 
پژمانفر  نصرالله  حجت االسالم  ایسنا  گزارش  به 
شادی؛  یک  »واکاوی  عنوان  با  نشستی  در  امروز 
کشور«  مدارس  در  اخیر  اتفاقات  بررسی  و  تحلیل 
افزود:  شد،  برگزار  قدس  فرهنگی  موسسه  در  که 
یکی از نیازهای انسان که در فطرت او وجود دارد، 
شادی است. اگر کسی با این نیاز درونی انسان ها 
ایجاد  اجتماع  در  زیادی  آسیب های  کند  مخالفت 

می کند.
مکلف  حاکمیت  عنوان  به  ما  داد:  ادامه  وی 
بخش های   در  را  انسان ها  عاطفی  نیازهای  هستیم 
و  ندهیم  انجام  را  کار  این  اگر  کنیم.  تامین  مختلف 
از  باشیم. یکی  پاسخگو  باید  ما  ایجاد شود  انحرافی 
و  آموزش  به  خطاب  و  است  سوال  امروز  که  مسائل 
این است  پرسید  را  آن  باید  آموزشی  و مراکز  پرورش 
دقیق  برنامه های  با  را  نیاز  این  نتوانستم  چطور  که 
خود پاسخ دهیم و این نیاز منجر به این شده که در 
مسیر انحرافی قرار گرفته است. نیاز به جنس مخالف 
نداشته  تدبیر  اگر در جامعه  نیاز اساسی است.  یک 
باشیم، انحرافات به عهده ماست که زمینه را در این 

موضوع  فراهم نکردیم.
وی افزود: ما امروز در ارتباط با این ناهنجاری ها، 
دو مسئله داریم. یک اینکه این ناهنجاری ها شبکه یا 
غیرشبکه است. قطعا تصادفی نمی تواند 150 دانش 
آموز همه در خانواده هایشان یک آهنگی را بخوانند 
این  به صورت تصادفی  و  باشند  و هماهنگی داشته 

مسئله در یک جلسه ای ظهور پیدا کند. 
    رفتار امنیتی با حجاب، غلط است

شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
موضوعی  عفاف  و  حجاب  کرد:  تصریح  اسالمی 
اعتقادات  باید  است.  فرهنگی  و  باوری  اعتقادی، 
افراد در رابطه با عفاف شکل بگیرد که آن را بپذیرند. 
با  امنیتی  رفتار  قالب  و در  نکردیم  را  کار  این  ما  اما  
آن برخورد کردیم که شیوه ای کامال غلط است. افراد 
باید حجاب و عفاف را بپذیرند ما این موضوع را حل 

نکردیم و برخورد سلبی انجام می دهیم. 
و  تقید  امروز  »آیا  که  پرسش  این  طرح  با  وی 
رشد  دینی  باورهای  نسبت به  دانش آموزان  تعهد 
است  این  ما  مسئولیت  کرد:  عنوان  است؟«،  یافته 
پله  پله  را  همانطور که موظفیم دانشی دانش آموزان 
ارتقا دهیم باید نیازمندی های معرفتی آن ها را هم پله 

پله ارتقا دهیم. اگر این موضوع ارتقا یافته، قضاوت را 
به عهده عموم بگذاریم، اما اگر ارتقاء نیافته سازمان 
در حوزه  برود.  به درستی  را  نتوانسته مسیر خود  ما 
مسائل معرفتی و سایر وظایفی که بر دوش آموزش و 

پرورش است چه کاری انجام داده ایم؟ 
    در خراسان همراه با مناجات سحر سه تار نواخته 

می شده
شادی  مدارس  در  موظفیم  ما  گفت:  پژمانفر 
کردیم  احصا  را  مورد   40-30 حدود  باشیم.  داشته 
نسبت  کند.ما  ایجاد شادی  مدارس می تواند  در  که 
ارائه  باید مدل مطرح کنیم. وقتی در  این مسئله  به 
مدل مناسب خال داریم، زمینه برای چنین مسئله ای 
نشاط    برانگیز  عوامل  از  می شود.موسیقی  فراهم 
بانشاط   را  فضا  آنچه  زورخانه ای  ورزش  در  است. 
که  نگفتیم  ما  است.  مرشد  زنگ  و  ضرب  می کند 
ضرب،  آن  اساس  بر  هستیم.  مخالف  موسیقی  با 
حرکت پا و موزون انجام می دهند. هیچ کس هم آن 
در  حتی  خراسان  در  ما  نمی داند.  عرف  از  خارج  را 
مناجات خوانی سحر هم موسیقی سه تار داشته ایم. 
تنها  نه  ما  که  است  این  دهنده  نشان  موضوع  این 
و  هستیم  آن  مبدع  بلکه  نیستیم  موضوع  این  متهم 
از ظرفیت های موسیقی در مسائل مختلف استفاده 
آیا  است.  سازمانی  رفتار  در  ما  حرف  اما  کردیم. 
جلوی اجرای سند 2030 به صورت سازمانی گرفته 

می شود؟ خیر اینگونه نیست. 
آموزش  متولی  پرورش  و  آموزش  یادآور شد:  وی 

این  معنای  به  موضوع  این  اما  است  آموزان  دانش 
این  با  ارتباط  در  دیگری  دستگاه های  که  نیست 
موضوع وظایفی داشتند که انجام دادند و آموزش و 

پرورش وظایف خود را انجام نداده است.
    نشاط ما باید نشاط پایدار باشد نه مقطعی

نشاط  باید  ما  »نشاط  اینکه  بر  تاکید  با  پژمانفر 
پایدار باشد نه نشاط مقطعی«، خاطرنشان کرد: در 
موضوع نشاط پایدار، خود آموزش و پرورش علی رغم 
به  می دهد.  انجام  را  کارهایی   محدودیت ها،  تمام 
بررسی  را  مدرسه  چند  اقدامات  میدانی  صورت 
سوال  این  می شود.  انجام  رفتار  دو  چرا  اما  کرده ایم 
نابجایی نیست؟ چرا هر مدرسه مسیر ایجاد نشاط را 

به صورت متفاوت می روند. 
امروز  را  پرورش  و  آموزش  کرد:  بیان  پژمانفر 
اگر  می بینند.  آموزش  بلکه  نمی بینند،  پرورش 
مجلس درست عمل می کرد و نظارت دقیق و کارآمد 
هم  مجلس  نمی کشید.  اینجا  به  کار  شاید  داشت 
کوتاهی کرده اما مجلس  یعنی نصف به عالوه یک؛ 
باید  کنیم  مصوب  می خواهیم  را  چیزی  اگر  یعنی 
ذهنشان  در  اولیت  این  افراد  یک  عالوه  به  نصف 

باشد. 
حذف  داد:  توضیح  کنکور  حذف  درمورد  وی 
بطحایی  آقای  کرده ایم.  مکلف  و  قانون  را  کنکور 
کنکور  حذف  برای  دارند.  جدی  اراده  زمینه  این  در 
موسسات  آنها  از  یکی  می شود  زیادی  مقاومت های 
با  رانت است. هفت سال است  کنکور است که یک 

صدا و سیما در رابطه با این موضوع درگیر هستیم.
استان  مرورش  و  آموزش  مدیرکل  ادامه  در 
ناگوار  به صورت  اتفاقی که  خراسان گفت: در مورد 
باید  شد  منتشر  مجازی  شبکه های  در  ناگهانی  و 
و مربوط  این کلیپ ها کی گرفته شده  اینکه  بگوییم 
به کدام مدرسه بوده در ابتدا برای ما واضح نبود. در 
ابتدا 15 کلیپ در سطح کشور منتشر شد.  حراست 
وزارتخانه 15 کلیپ را به استان ها فرستاد تا مدارس 

شناسایی شود.
پرسشی  به  پاسخ  در  افزود:  قاسم علی خدابنده 
در مورد رقص چوب در یکی از مدارس استان گفت: 
رقص چوب را شبکه دو هم به عنوان یک کار خوب و 
هنری پخش کرد. برنامه های آیینی و سنتی در برخی 
شهرها داریم. در بجستان هم بازی با چوب یکی از 
مراسمات آیینی است که در مدرسه به مناسبت روز 
معلم اجرا شده .من فکر می کنم اگر این برنامه ایراد 

داشت تلویزیون آن را پخش نمی کرد.
وی با بیان اینکه »آموزش و پرورش به دنبال این 
است که نیاز به نشاط را در دانش آموزان پاسخ دهد«، 
مدارس  در  نشاط  ایجاد  برای  برنامه هایی  گفت: 
را  نشاط  نبوده اند.  کافی  است  ممکن  اما  داشتیم 
تعدادی  مثال  کردیم؛  تعیین  مختلف  حوزه های  در 
مسائل  به  که  دارند  نشاط  هنگامی  دانش آموزان  از 
علمی بپردازند  به همین دلیل قرائت خانه و انجمن 
دانش آموزان  از  یکسری  کردیم.  راه اندازی  علمی 
دنبال فعالیت ورزشی هستند و المپیاد ورزشی اجرا 
معنوی  فعالیت  با  دانش آموزان  از  بخشی  کردیم. 
اعتکاف،  دلیل  همین  به  می شوند  شاد  قرآنی  و 
و.. داریم. قطعا راهکارهای دیگری  مسابقات قرآنی 
از  برخی  که  دارد  در مدارس وجود  برای شادی  هم 
که  دارد  بیشتری  مقدورات  و  امکانات  به  نیاز  آنها  
فضای  کردیم  سعی  مقدورات  به  توجه  نداریم.با  ما 

بانشاط داشته باشیم.
و  روزمرگی  اینکه مدارس دچار  تصریح کرد:  وی 
هم  آن  عمده  دلیل  دارم.  قبول  را  شدند  یکنواختی 
آموزشی  فعالیت های  در  خیلی  معلم  که  است  این 
ما  آموزش های  یا  نکرده  شرکت  یا  توانمندسازی  و 
توانمند  را  ما  معلم  بتواند  که  نبوده  تاثیرگذار  خیلی 
آموزش  تربیت  و  تعیلم  در  نوین  روش  او  به  و  بسازد 
انجام  را  کاری  سنتی  شیوه  همان  با  معلم  و  دهد 

می دهد که 15 سال پیش هم انجام می داده است. 
و  آموزش  کل  اداره  متوسطه  آموزش  معاون 
برای  نشاط  و  شادی  گفت:  رضوی  خراسان  پرورش 
مدارس یک ضرورت است اما مرزها و حریم ها نباید 

شکسته شود.

نماینده مردم مشهد عنوان کرد:

موسیقی عامل نشاط در جامعه در  قضایی  متوالی  پرونده های  کاهش 
استان 

کاهش  از  رضوی  خراسان  دادگستری  کل  رئیس 
از  استان  این  قضایی  پرونده های  تعداد  متوالی 

سال 93 به بعد خبر داد.  
صبح  مظفری  علی  والمسلمین  حجت االسالم   
استان  دادگستری  کارکنان  و  قضات  جمع  در  امروز 
هرگونه  داشتن  داشت:  اظهار  رضوی  خراسان 
مسئولیت ها  و  سمت ها  به  مدیران  چشمداشت 
مسیر  در  آنان  حرکت  در  انحراف  ایجاد  سبب 

به مردم می شود.  خدمت رسانی 
به  اشاره  با  رضوی  خراسان  دادگستری  کل  رئیس 
علی  حضرت  امیرالمؤمنین  عملی  و  علمی  سیره 
جامعه  در  زمامداری  برای  الگو  بهترین  افزود:  )ع( 
اسالمی سیره علمی و عملی مولی متقیان است که 
برای آحاد جامعه به ویژه مسئوالن و خدمت گزاران 

به مردم باید مورد توجه و الگو باشد.  
ایجاد  برای  دشمنان  تالش  به  اشاره  با  مظفری 
اسالمی  جامعه  توسعه  و  رشد  مسیر  در  انحراف 
گفت: تالش برای به انحراف کشیدن افکار و اعمال 
باز  دیر  از  دین  دشمنان  توسط  اسالمی  جامعه  در 
با  مقابله  هدف  با  و  فعلی  شرایط  در  و  داشته  وجود 
این  و  رسیده  خود  اوج  به  اسالمی؛  مقدس  نظام 
گاهی در سطح  شرایط لزوم افزایش بصیرت و خودآ

جامعه ما را بیش از پیش ضروری می کند. 
به  نسبت  مدیران  چشمداشت  هرگونه  داشتن 
در  انحراف   ایجاد  سبب  را  مسئولیت ها  و  پست ها 
جامعه  به  رسانی  خدمت  مسیر  در  آنان  حرکت 
زمینه های  مهمترین  از  یکی  افزود:  و  دانست 
مسئوالن؛  برای  ویژه  به  انسان  در  انحراف 

است.  طمع ورزی 
 

اخالقی،  اصول  رعایت  لزوم  بر  تأکید  با  مظفری 
تمامی  گفت:  مردم  با  برخورد  در  قانونی  و  شرعی 
مکلفند  استان  قضایی  مجموعه  در  فعال  عناصر 
با  قانونی؛  موازین  طبق  وظیفه  انجام  حین  در 
چراکه  کنند  برخورد  احترام  و  کرامت  با  مراجعان 
در  وظیفه  انجام  و  مردم  به  خدمت  ارائه  برای  ما 
باید  را  مناصب  این  و  گرفته ایم  قرار  جایگاه ها  این 
تکرار  فرصت  یک  و  الهی  بزرگ  نعمت  یک  مثابه  به 

تلقی کنیم.  به مردم  نشدنی برای خدمت 
از  افزود:  رضوی  خراسان  قضایی  شورای  رئیس 
مورد  قضایی   دستگاه  در  که  مسائلی  مهمترین 
این  هرچند  است  عادالنه  قضاوت  دارد  قرار  توجه 
دنبال  به  انسان  برای  نیز  زیادی  هزینه های  نگاه 
ارزش های  و  اصول  سر  بر  باایمان  انسان  اما  دارد 
متعال  خداوند  قطعًا  و  دارد  استقامت  الهی  متعالی 

نیز در این مسیر به ما کمک خواهد کرد. 

خبر

وزارت  ــت  ــداش ــه ب مــعــاون 
بهداشت: 

تولید  نان،  نمک  کاهش  راهکار 
نان های صنعتی است 

اصلی  راهکار  گفت:  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
آرد  و  گندم  کیفیت  بر  بازنگری  نان ها،  در  نمک  کاهش 
صنعتی  نان های  در  زیرا  است.  صنعتی  نان های  تولید  یا 
می توان کنترل بهتری بر میزان نمک مصرفی انجام داد. 
به گزارش ایران پزشک، علی رضا رییسی درباره میزان 
راهکارهای  از  یکی  افــزود:  مصرفی  نان های  در  نمک 
است  این  نمک،  مصرف  کاهش  و  کنترل  برای  عملی 
این  پیدا کند.  که نمک مصرفی قوت غالب مردم کاهش 
موضوع راهکاری است که در کشورهای دنیا نیز عملیاتی 

شده است. 

 
طرفدار  سنتی  نان های  ما  کشور  در  داد:  ادامــه  وی 
زیادی دارد. این موضوع ایراد ندارد، اما مشکل اینجاست 
سخت  بسیار  سنتی  نان های  تولید  در  نمک  کنترل  که 
است. از طرفی به گفته صنف نانوایی ها به دلیل نامناسب 
بیشتر  نمک  از  استفاده  به  مجبور  آردها،  کیفیت  بودن 

برای فرآوری خمیر نان هستند. 
 

این  در  کرد:  بیان  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
معاونت  سوی  از  بسیاری  کنترل های  و  نظارت ها  زمینه 
نانوایی های  با  می شود.  انجام  دارو  و  غذا  و  بهداشت 
متخلف برخورد شده و تعدادی از آنها نیز پلمپ شده اند، 

اما این برخوردها راهکار اصلی موضوع نیست.

خراسان  دیه  ستاد  رییس 
ماه  ابتدای  از  گفت:  رضوی 
مردم  گلریزان  جشن  روز  تا  رمضان 
جرایم  زندانیان  آزادی  برای  تومان  میلیون   ۷00 از  بیش 

نقدی عیر عمد کمک کرده اند.
به گزارش روزنامه "صبح امروز" جواد غفاریان طوسی 
کمک  گلریزان  جشن  هجدهمین  برگزاری  حاشیه  در 
تمامی  در  افزود:  استان  نقدی  غیر  جرایم  آزادی  به 
شهرستان هاز استان جشن گلریزان برگزار شده و هیئت 
باستانی و زورخانه ای استان خراسان قرار است در سطح 

استان این برنامه گلریزان را اجرا کند.
با  مرتبط  نیازمند  زندانی  نفر   ۷25 کرد:  تصریح  وی 
جرایم غیرعمد در استان وجود دارد که بدهی این افراد 

حدود 133 میلیارد تومان است.

جرائم  زندانیان  از  دستگیری  هدف  با  ملت  بانک 
در  حضور  با  رمضان،  مبارک  ماه  با  همزمان  و  غیرعمد 
جشن گلریزان ستاد دیه کشور، 5 میلیارد ریال را به این 

امرخداپسندانه اختصاص داد.
بانک ملت از سال های قبل و با هدف ایفای مسوولیت 
قرض  تسهیالت  اعطای  و  نقدی  کمک  اجتماعی،  های 
را  غیرعمد  جرائم  در  نیازمند  زندانیان  آزادی  به  الحسنه 
به  را  در دستور کار داشته و تاکنون تعداد زیادی زندانی 

آغوش گرم خانواده هایشان بازگردانده است.
مدیر  بیگدلی،  دکتر  دستور  حسب  و  اساس  این  بر 
عامل بانک، علی اکبر صابریان مدیر امور روابط عمومی 
بانک ملت با حضور در جشن گلریزان ستاد دیه، چک 5 
ستاد  این  مسووالن  به  را  بانک  این  کمک  ریالی  میلیارد 

تقدیم کرد.

شرکت ملی پخش فرآورده های 
اعالم  اطالعیه ای  در  ایران  نفتی 
کرد که عرضه بنزین به خودروها از 20 

مردادفقط با ارائه کارت هوشمند سوخت انجام می شود.
به گزارش روز پنجشبه شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران، در اطالعیه شماره 4 این شرکت آمده است: 
»در اجرای سیاست های دولت و مجلس شورای اسالمی، 
عرضه بنزین در جایگاه های عرضه سوخت سراسر کشور از 
تاریخ 20 مرداد امسال فقط با ارائه کارت هوشمند سوخت، 

امکانپذیر خواهد بود.
براساس این اطالعیه، آن دسته از صاحبان خودروها 
اساس  بر  و  کرده  گم  را  خود  سوخت  هوشمند  کارت  که 
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  پیشین  فراخوان 
با  و  را در سامانه دولت همراه درج  ایران، اطالعات خود 

طی کردن فرآیند الزم، شماره حساب کارت اعتباری خود 
کارت  و  ندارند  دوباره  نام  ثبت  به  نیازی  کرده اند،  ثبت  را 
هوشمند سوخت آن ها بر اساس ثبت نام پیشین، صادر و از 
سوی شرکت ملی پست ایران به آن ها تحویل داده خواهد 

شد.
سوخت  کارت  صدور  هزینه  هموطنان  از  دسته  این 
به  کارت،  دریافت  هنگام  مصوب ،  تعرفه  برابر  را  المثنی 
کرد. خواهند  پرداخت  ایران  پست  ملی  شرکت  مأموران 
هوشمند  کارت  که  هموطنان  از  عده ای  اگر  همچنین 
سوخت خود را گم کرده اند و در فراخوان پیشین از طریق 
سامانه دولت همراه ثبت نام نکرده اند، می توانند با مراجعه 
به دفاتر پلیس +10 یا سامانه دولت همراه )به ترتیبی که 
متعاقبًا اعالم می شود(، برای صدور کارت هوشمند سوخت 

المثنی اقدام کنند.

عرضه بنزین فقط با کارت سوختزندانیان چشم انتظار کمک خیرین رفع چالش فراورده های نمکی در نان 

خبر
برگزاری همایش اسرار حج ویژه حجاج  

تمتع  حج  زائران  ویژه  حج"  "اسرار  همایش 
امسال توسط مدیریت حج و زیارت و نمایندگی بعثه 
حضور  با  و  رضوی  خراسان  در  رهبری  معظم  مقام 
عرصه  در  مشهد  شهرستان  های  کاروان  اعضای 

میدان شهدای شهر برگزار شد. 
مقام معظم رهبری  بعثه  نمایندگی  مسئول دفتر 
به  همایش  این  حاشیه  در  رضوی  خراسان  در 
خانه  زائران  تشرف  آستانه  در  گفت:  ایرنا  خبرنگار 
اسرار  معنوی  الهی، همایش  ضیافت  ماه  در  و  خدا 
ماه   29 تا  امشب  از  گذشته  سالهای  همچون  حج 
الحرام  بیت  حجاج  برای  شب  پنج  مدت  به  رمضان 

برگزار می شود. 
این  در  افزود:  احمری  حسین  االسالم  حجت 
تا زمینه استفاده هر چه  همایش تالش شده است 
بهتر زائران بیت الله الحرام از حضور پرفیضشان در 
مسافران  تا  شود  فراهم  مکرمه  مکه  و  منوره  مدینه 
کوی عشق آمادگی بیشتری برای دریافت معارف و 

مواهب الهی کسب کنند. 
وی ادامه داد: هر شب جمعی از اعضای کاروان 
به  مشهد  شهرستان  از  امسال  است  قرار  که  هایی 
حج تمتع مشرف شوند در این همایش که به مدت 
پنج شب در میدان شهدا برگزار می شود حضور می 

یابند. 
مقام معظم رهبری  بعثه  نمایندگی  مسئول دفتر 
بیت  حجاج  بر  عالوه  گفت:  رضوی  خراسان  در 
توفیق  نیز  قبل  سالهای  که  زائرانی  امسال،  الحرام 
در  بودند  کرده  پیدا  را  خدا  خانه  به  سفر  در  حضور 

همایش اسرار حج حضور می یابند. 
همایش  در  کننده  شرکت  افراد  تعداد  احمری 
اسرار حج در هر شب از برگزاری آن را سه هزار نفر 
االسالم  حجت  امشب  مراسم  در  کرد:  بیان  و  ذکر 
و  حج  اخالق  با  ارتباط  در  طباطبایی  جعفر  حاج 
بعثه مقام  حجت االسالم مظلومی، معاون فرهنگی 
معظم رهبری درباره اسرار حج و فیوضات حاصل از 

آن سخنرانی کردند. 
او افزود: همایش اسرار حج امسال در چهار شهر 
بزرگ خراسان رضوی یعنی تربت حیدریه، نیشابور، 
سبزوار و قوچان نیز به صورت جداگانه برای زائران 

حج تمتع امسال برگزار می شود. 
این  در  نیز  رضوی  خراسان  زیارت  و  حج  مدیر 
زائر   ۶5 و  هزار   9 با  کاروان   ۶5 امسال  گفت:  باره 
حج  به  استان  این  از  حج  عوامل  و  کارگزار   330 و 
تمتع اعزام می شوند که 32 کاروان مربوط به مشهد 
زائران  از  درصد   54.2 افزود:  شاد  جواد  است. 
 45.8 و  زنان  را  رضوی  خراسان  تمتع  حج  امسال 

درصد آنان را مردان تشکیل می دهند.
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است  اجتماعی  توسعه  برای  شاخصی  شادی، 
شادی  مفهوم  از  زندگی  به  امید  و  آینده  به  امید  که 
امیدواری  افزایش  در  رسانه  نقش  می گیرد.  ریشه 
مردم به موضوع اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی 
تضعیف  و  تقویت  در  رسانه ها  ازآنجاکه  بازمی گردد. 
نظم اجتماعی نقش به سزایی دارند می توانند موجب 
همبستگی ملی و وحدت نمادین و یا بالعکس اختالف 
لذت  شوند.درواقع  مخاطبان  میان  در  بی اعتمادی  و 
دیدن، خندیدن و گریستن جمعی در سینما تجربه ای 
اصلی  ویژگی  گفت  می توان  چه بسا  و  است  بی نظیر 
سینما، ایجاد خودباوری در جمع برای فرد خواهد بود 
آرمانی جامعه،  برای شکل دهی  بهترین گزینه  درواقع 
مردم  اکثر  که  رمضان  مبارک  ماه  ایام  است.در  سینما 
مخصوصًا در بازه زمانی بعد از افطار به دنبال تفریح و 
کشور  رسانه های  تمامی  هستند  خانوادگی  سرگرمی 
باید برای ایجاد نشاط در کشور بسیج شوند که نقش 
سینما در ایجاد نشاط عمومی از بقیه رسانه ها پررنگ تر 
است.اکران در ماه رمضان همواره یکی از چالش های 
فروش  کسب  و  مخاطب  جذب  برای  ایران  سینمای 
مناسب است و به همین منظور طرح هایی چون افطار 
اجرا  به  ایام  این  در  داران  سینما  توسط  و...  سحر  تا 
درمی آید تا سالن های سینما خالی از تماشاگر نباشند.

y برخالف شیب گرانی حرکت کردیم و پرفروش شدیم
مجتبی فرزانه مدیر روابط عمومی پردیس سینمایی 
هویزه درباره وضعیت فروش فیلم ها و جذب مخاطب 
و مدیریت  ابراز کرد: هوش  مبارک رمضان  ماه  ایام  در 
است.  مؤثر  بسیار  مخاطب  جذب  در  سینمایی 
باوجوداینکه طرح نیم بهای بلیت سینماها در ایام ماه 
مبارک رمضان در شورای صنفی اکران تا افطار اعالم شد 
مدیر پردیس سینمایی هویزه، حسن کریمی با ارزیابی 
به این  انجام داد،  که در نمودارهای سال های گذشته 
نتیجه رسید که اکثر سانس ها به صورت نیم بها فروخته 
مثبتی  اتفاق  می تواند  خود  بودن  نیم بها  این  که  شود 
برای مخاطبان باشد.فرزانه در خصوص مقایسه وضعیت 
رمضان  ماه  در  کرد:  اعالم  هویزه  سینمایی  پردیس 
روز   15 در  نفر   34424 پذیرای  هویزه  گذشته،  سال 
اول ماه رمضان بوده ولی امسال این تعداد به 4۶000 
رشد 1۷  گذشته شاهد  به سال  نسبت  که  رسیده  نفر 
درصدی مخاطب بوده ایم که بالطبع 34 درصد، فروش 
افزایش  گذشته  سال  رمضان  ماه  به  نسبت  بلیت ها 
به  افزود: فاکتورهای فروش  ادامه  داشته است.وی در 
عوامل زیادی بستگی دارد و اینکه صرفًا بخواهیم فروش 
کم در بعضی ایام سال را به مافیا نسبت دهیم اشتباه 
فقط  این  اما  داشته،  مافیا وجود  در سینما هم  است. 
و جذب مخاطب است. از عوامل کاهش فروش  یکی 

را  مردم  هویزه  سینمایی  پردیس  عمومی  روابط  مدیر 

به عنوان یک رسانه معرفی و اظهار کرد: این روزها کمتر 
کسی پیدا می شود که اینستاگرام و تلگرام نداشته باشد 
و اگر کسی فیلم خوبی را ببیند و خاطره خوبی را در یک 
و دوستان  به اشتراک گذشته  را  آن  سینما تجربه کند 
خود را مطلع می کند. ما مفتخریم که به عنوان سومین 
سینمای پرفروش ایران آن هم با 1150 صندلی مطرح 
سینمای  دو  با  بتوانیم  تومان   8000 بلیت  با  و  شویم 
مطرح تهران با 1800 و 3000 صندلی و آن هم بلیت 
بیان  ادامه  در  بپردازیم.وی  رقابت  به  تومان  هزار   20
کرد: »تگزاس 2« به کارگردانی مسعود اطیابی و »متری 
شیش ونیم« ساخته سعید روستایی در صدر پرفروش ها 
قرارگرفته است.وی به دالیل موفقیت پردیس سینمایی 
هویزه به ویژه در ماه رمضان که اصوالً ریزش مخاطب را 
در پی دارد اشاره و گفت: نیم بها بودن، قدمت، برخورد 
خوب کارکنان، مدیریت و ارزیابی ساالنه میزان فروش، 
کیفیت و همیشه به روز بودن سینما هویزه باعث شده که 

در زمره موفق ترین سینمای مشهد باشد.
y فضای کالسیک سینما برای جذب مخاطب مهم است

علی طلوع، مدیر روابط عمومی پردیس سینمایی 
ویالژ توریست از وضعیت فروش فیلم های اکران شده 
در ماه رمضان رضایت داشته و عنوان کرد: با توجه به 
اینکه ما از دی ماه سال گذشته کار خود را شروع کردیم 
رمضان  ماه  اول  از  اما  هستیم  تأسیس  تازه  نسبتًا  و 
تاکنون 221 میلیون تومان فروش داشتیم.وی در ادامه 
بیان کرد: »تگزاس 2«، »سامورایی در برلین« و »متری 
شیش ونیم«، در صدر پرفروش ها قرارگرفته است.طلوع 
در  توریست  ویالژ  پردیس سینمایی  موفقیت  به دالیل 
مبارک  ماه  ایام  در  به ویژه  فیلم ها  باالی  فروش  میزان 
ویالژ  سینمایی  پردیس  کرد:  عنوان  و  اشاره  رمضان 
توریست با 10۷5 صندلی با 12 سالن مجهز سینمایی، 
و وجود فضای   CIP و   VIP با 11 سالن مدرن، سالن 
است،  بوده  موفق  بسیار  مخاطب  جذب  در  کالسیک 
هرچند در زمینه تبلیغات فضای مجازی هم در این ایام 

صفحه ما همیشه فعال بوده و توانسته در اطالع رسانی 
مردم از برنامه های ماه مبارک موفق باشد.

y افزایش 20 درصدی فروش فیلم ها در نیمه اول رمضان
عباس توکلی کارشناس اداره امور سینمایی مشهد 
اول  نیمه  در  فیلم ها  فروش  درصدی   20 افزایش  از 
و عنوان کرد:  داد  به سال گذشته خبر  رمضان نسبت 
میزان فروش فیلم ها در نیمه اول ماه مبارک رمضان در 
 20 )9۷( گذشته  سال  در  خود  مشابه  دوره  با  مقایسه 
درصد افزایش، تعداد تماشاگران 5 درصد کاهش و نرخ 
است. داشته  افزایش  درصد  سینما 2۷  بلیت  متوسط 

وی به آمار فروش دو سینما در مشهد در ایام ماه رمضان 
اشاره و عنوان کرد: میزان فروش سینما اطلس نسبت به 
سال گذشته 2 برابر افزایش داشته و میزان فروش سینما 
آفریقا هم اختالف 20 میلیونی تومانی را نشان می دهد.

y سینما می تواند به جامعه نشاط تزریق کند
یکی از شهروندان مشهدی نقدی به ماجرای افزایش 
فروش فیلم ها در ماه رمضان امسال زده و عنوان کرد: 
وقتی شهری به سمت الکترونیک شدن پیش می رود، 
افراد  اطالع رسانی  و  تبلیغات  در جریان  است  طبیعی 
بیشتری در جریان فیلم ها قرار بگیرند و نسبت به سال 
مطلب  این  اما  باشیم  فروش  افزایش  شاهد  گذشته 
اولین  برای  شخصی  چه بسا  که  شود  فراموش  نباید 
بار و بدون هیچ آگاهی از محتوای فیلم و فقط صرف 
صندلی  روی  بر  منتخبش  فیلم  از  قسمتی  تبلیغات 
و  پررنگ  تبلیغات  برخالف  وقتی  و  می نشیند  سینما 
لعاب فیلم بی کیفیت را تماشا می کند دل زده می شود و 
دیگر برای تفریحات خود سینما را انتخاب نخواهد کرد.
وی ادامه داد: در چهار هفته ماه رمضان، اوقات افطار 
تا سحر را اکثر مردم دوست دارند به تفریح بگذرانند و 
اگر کیفیت فیلم ها در ماه رمضان بهتر بود طبیعتًا افراد 
بیشتری سالن های سینما را پر می کردند. وقتی به یک 
از  قابل توجهی  بخش  می شود،  تزریق  نشاط  جامعه 
بروز آسیب های نسل جوان به ویژه گرایش به انحرافات 

کاسته می شود، که مدیران می توانند با توجه به ذائقه 
را در لیست  بیشتری  باکیفیت  مردم فیلم های کمدی 

فیلم های اکران شده سینمایی قرار دهند.
y جای خالی فرهنگ یا تصمیمات مدیران؟

با توجه به ریزش 5 درصدی تعداد تماشاگر نسبت 
به سال گذشته و نارضایتی هرساله برخی سینما داران 
از میزان فروش کم در ماه رمضان توجه به چند نکته از 
سوی مدیران و تصمیم گیرندگان و تمامی کسانی که در 
به نمایش گذاشته شدن یک فیلم بر روی پرده سینما 
دالیل  از  یکی  شاید  است.  ضروری  هستند  دخیل 
حضور کم رنگ مخاطب در ماه رمضان سینماها، نبودن 
تبلیغات کافی، کاهش کیفیت آثار سینمایی مخاطب 
پسند و همچنین توسعه ابزارهای رقیب است. تبلیغات 
محیطی و استفاده از ظرفیت شبکه های تلویزیونی در 
جذب مخاطب می تواند در رونق بازار سینما تأثیرگذار 
باشد.نکته دوم اینکه اگر طرح نیم بهای بلیت سینماها 
در ایام ماه مبارک رمضان از افطار تا سحر اجرا می شد 
در  می کردند  مراجعه  سینما  به  بیشتری  مخاطبان 
از سینما  افطار کمتر  تا  روزه هستند  واقع وقتی مردم 
فرهنگ سازی  بخش  در  آن طرف  می شود.از  استقبال 
مخاطب ایرانی، هنوز هزینه برای رستوران گردی های 
به حوزه  بسیار محکم تری نسبت  تفریحی اش جایگاه 
فرهنگ به ویژه سینما دارد. به واقع تا سینما بخشی از 
به طور متوسط  ایرانی  و هر  ایرانی نشود  سبک زندگی 
نمی توان  نرود،  سینمایی  آثار  دیدن  به  یک بار  سالیانه 
کرد  تصور  صنعت  این  به  عالقه مند  را  ایرانی  مخاطب 
ـ  هنر  دوام  برای  نیست  حاضر  که  جامعه ای  طبیعتًا  و 
نیمه جان  هنری  درنهایت  کند،  هزینه  سینما  صنعت 
خواهد داشت. انتظار باالیی نیست که مردم برای بلیت 
سینما که قیمتش نصف یک پیتزاست، هزینه کنند و 
سالن های سینما را همچون فست فودها رونق ببخشند 
که احقاق این رویداد بستگی به مدیران و متفکران در 

امور سینمایی دارد.

بزرگداشت مسعود کیمیایی در کانادا با اکران 
اثر سینماگران مشهدی

نمایش  با  کیمیایی  مسعود  سینمای  شب  مراسم 
مستند »قهرمان آخر« ساخته جواد طوسی که به زندگی 
پریا  بنیاد  در  فیلمساز شاخص می پردازد،  این  حرفه ای 
تورنتو کانادا در میان استقبال بی نظیر برگزار شد.کیمیایی 
در پیامی ویدئویی ضمن تشکر از بانیان این مراسم درباره 
سختی های ساخت یک مستند گفت: زمانی که جواد 
طوسی پیشنهاد ساخت یک مستند از فیلم های من را داد 
آن موقع نیز به وی گفتم که ساخت مستند کار مشکلی 
است چرا که مستندات سخت کنار هم جمع می شوند. 
با این حال جواد طوسی به دلیل اینکه به سینمای من 
عالقه مند است و خودش نیز به همین شکل فکر می کند 
این فیلم را با کمک و سرمایه آقای اصفهانی زاده ساخت.
از  پیش  گفت:  صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در  وی 
ساخت »قهرمان آخر« چند فیلم از من ساخته شده که 
دوستشان ندارم. فیلمی که بهتر از آثار دیگر ساخته شده 
فیلم المیرا مقدم است. در واقع این فیلم به آن بخشی از 
من که به ادبیات مربوط می شود پرداخته است.کیمیایی 
در پایان گفت: خیلی ممنونم از همه شما که یاد فیلم های 
من کردید. »قهرمان آخر« را که نگاه کردم بنظرم جای 
بازیگری  بهروز وثوقی در آن خالی است. بهروز دانسته 
است و بازیگری را دانسته بازی می کند. من برای بهروز 
وثوقی و فرامرز قریبیان زحمت زیادی کشیده ام، به هر 
جهت روزگار است دیگر، این خط ها ایجاد می شود. این 
خطوط میان انسان ها هندسه می سازد و این هندسه ها 
دور می کند آدم را. و این اتفاقات افتاد. اگر جواد طوسی 
به بهروز وثوقی نپرداخته به همین دلیل است. موضوعاتی 
است که همه ما می دانیم متأسفانه.در مراسم دیشب پس 
از نمایش »قهرمان آخر« محمدمهدی دادگو تهیه کننده 
نویسنده  منتقد،  معززی نیا  حسین  تلویزیون،  و  سینما 
و مدرس سینما و عارف محمدی منتقد و مستندساز و 
مجری برنامه، پیرامون موج نو در سینمای ایران، سینمای 
کیمیایی و نقش آثار او در تاریخ سینمای ایران به صحبت 

پرداختند.

خبرخبر
اهداف تشکیل قرارگاه رسانه ای در نشست 

خبرنگاران خراسان رضوی تببین شد
جمعی از اهالی رسانه خراسان رضوی به میزبانی 
جمع  هم  دور  استان  رسانه  بسیج  و  رسانه ای  قرارگاه 
تشکیل  اهداف  صنفی،  مطالبات  طرح  به  و  شدند 
دیگر  متنوع  دیدگاه های  و  استان  رسانه ای  قرارگاه 
رضوی  خراسان  رسانه ای  قرارگاه  پرداختند.مسئول 
در نشست مذکور که در مجموعه تفریحی کوهسنگی 
مشهد برپا شده بود گفت: سپاه با رویکردی اجتماعی 
و در جهت تعامل هر چه بیشتر با مردم همه رسانه ها را 
در زیر چتر قرارگاه رسانه ای و فارغ از سلیقه های مختلف 
از  قدردانی  ضمن  احدیان  است.سعید  کرده  جمع 
رویکرد سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این خصوص 
از برگزاری این نوع جلسات قدردانی کرد.فرمانده سپاه 
امام رضا )ع( نیز به وظایف متفاوت تشکیالت و نهادهای 
مختلف خبرنگاری اشاره و بیان کرد: خانه مطبوعات در 
مسائل صنفی هماهنگی می کند اما قرارگاه رسانه ای 
در  خاص  وضعیت های  به  توجه  با  رضوی  خراسان 
سالهای اخیر و با توجه به آرمانها و وجوه مشترک میان 
تشکیل  بیشتر  هماهنگی  راستای  در  رسانه ها  همه 
گردید.سردار یعقوبعلی نظری افزود: در شرایط خاص 
این قرارگاه نگاه خاص رسانه ای خواهد داشت و فلسفه 
عملکرد آن نیز ایجاد اتحاد در سطحی فراتر از مسائل 
جاری رسانه ای است و ما در این حوزه تنها زمینه ساز 
هستیم.وی به راهپیمایی روز قدس فردا جمعه اشاره و 
بیان کرد: حضرت امام خمینی )ره( از موضوع قدس 
برای ایجاد اتحاد امت اسالمی استفاده کرد و از تهدیدی 
که استکبار برای تفرق این امت استفاده کرده در جهت 
اتحاد و امید بخشی این ملت بهره گرفت.او ادامه داد: 
امروز  و  یافته است  افشاگرانه  کارکردی  موضوع قدس 
چهره کشورهای وابسته به استکبار را برای امت اسالمی 
در  گفت:  )ع(  رضا  امام  سپاه  می کند.فرمانده  برمال 
زمان  مطابق  قدس  موضوع  به  باید  رسانه ای  قرارگاه 
پرداخته شود لذا امسال باید به موضوع معامله قرن و 
فاوت های این مراسم نسبت به سال گذشته پرداخته 
شود.نظری افزود: ما به عنوان یک ملت آرمانی از جنگ 
استقبال نمی کنیم اما از آن نمی ترسیم و برعکس جامعه 
ما آمریکایی ها به جنگ اقبال نشان می دهند اما از بروز 
آن ترس دارند و تبیین این موضوع نیازمند اقدام و رفتار 
مشهد  مردم  است.نماینده  رسانه  حوزه  در  قرارگاهی 
و کالت در مجلس شورای اسالمی نیز گفت: قرارگاه 
نگاه  با  استان خراسان رضوی یک دورهمی  رسانه ای 
ایمانی و اعتقادی درست کرده است که فارغ از تمایالت 
مختلف مثبت و منفی رسانه ها در عرصه های داخلی 
است.سید امیرحسین قاضی زاده افزود: رفع مسائل 
و نیازهای روز مردم دیگر رسالت این قرارگاه است که 
امیدواریم بتواند به بهترین شکل به این موضوع بپردازد 

و مسئوالن را نیز در این رابطه پاسخگو کند.

فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
صنایع دستی خراسان رضوی 
میراث  همکاری  به  اشاره  با 

هنگی  رضوی فر خراسان  مقدس  دفاع  موزه  در 
بلکه  نیست  محور  شی  ها  موزه  کنونی  رویکرد  گفت: 
محتوا  باید  نیز  مقدس  دفاع  موزه   ، است  محور  محتوا 

محور باشد.
بنیاد  کل  مدیر  با  جلسه  در  فر  مکرمی  ابوالفضل 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان  با بیان 
این مطلب افزود: این که چند  شیء را داخل ویترین 
قرار دهیم حس دفاع مقدس را منتقل نمی کند، باید 
محتوای موزه دفاع مقدس به گونه ای باشد که با خروج 
از محیط موزه حس 8 سال دفاع مقدس را داشته باشد.
مفاهیم  سراسر  مقدس  دفاع  داد:  ادامه  وی 

مفاهیم  این  محتوا  طریق  از  باید  که  است  ارزشمندی 
منتقل شود.

مکرمی فر یادآور شد: آن چه اکنون به عنوان موزه 
شهدا در برخی نقاط استان می بینیم بیشتر نمایشگاه 

است که در شان و جایگاه شهدا و ایثارگران نیست.
کل  اداره  و  فرهنگی  میراث  همکاری   درباره  وی 
حوزه  در  گفت:  مقدس  دفاع  های  ارزش  حفظ  و  نشر 
ملموس  معنوی،   ، ملی  آثار  ثبت  ها،  موزه  ایجاد 
داشته مشترک  همکاری  توانیم  می  ناملموس   و 

 باشیم.
مکرمی فر ادامه داد: میراث فرهنگی برای طراحی 
زمینه  این  در  متخصص  مشاوران  از  ها  موزه  اجرای  و 
انجام کارهای سلیقه ای فردی  از  تا  استفاده می کند 

جلوگیری شود.

کتاب  بزرگترین  نگارش 
با  همزمان  قدس  مردمی 
راهپیمایی روز جهانی قدس شامل 
مسلمانان  به  کودکان  و  مردم  های  نامه   و  ها  دلنوشته 
عمومی  های  کتابخانه  شد.مدیرکل  آغاز  فلسطین 
خراسان رضوی گفت: این طرح با هدف ثبت و ضبط 
مردم  حمایت  فریاد  و  حضور  حماسه  از  گوشه ای 
و  شریف  قدس  های  آرمان  از  اسالمی  ایران  مسلمان 
مردم مظلوم فلسطین و در محکومیت بزرگترین خیانت 
تاریخ با عنوان معامله قرن اجرا می شود.حجت االسالم 
پایگاه  طرح  این  اجرای  در  افزود:  سبزیان   اکبر  علی 
مسیر  در  رضوی  خراسان  عمومی  های  کتابخانه  های 
مستقر  استان  مختلف  های  شهرستان  در  راهپیمایی 
های  دلنوشته  مخصوص  های  فرم  توزیع  با  و  هستند 

راهپیمایان و نقاشی های کودکان را در این حماسه بزرگ 
ثبت می کنند.وی گفت: این دست نوشته ها و نقاشی ها 
مردمی  کتاب  بزرگترین  عنوان  با  آوری  جمع  از  پس 
قدس تالیف خواهد شد.حجت االسالم سبزیان افزود: 
و کتابخوانی و  ترویج فرهنگ کتاب  با هدف  همچنین 
استفاده از فرصت حضور گسترده مردم در راهپیمایی 
روز قدس برنامه های فرهنگی با موضوع نهمین جشنواره 
کرد:  تصریح  شود.وی  می  اجرا  نیز  رضوی  کتابخوانی 
نقاشی جشنواره کتابخوانی رضوی، تهیه فیلم و کلیپ 
پویش مجازی کتابخوان رضوی و معرفی کتاب هایی با 
موضوع قدس از جمله این برنامه هاست.راهپیمایی روز 
جهانی قدس در مشهد همزمان با سراسر کشور ساعت 
9 امروز از میدان 15 خرداد به سوی حرم مطهر رضوی 

آغاز شده است.

تخصصی  کارگاه  نام نویسی 
»بازیگری تئاتر« ویژه بانوان به همت 
آستان  هنری  آفرینش های  مؤسسه 
قدس رضوی در مشهد آغاز شد.کارگاه تخصصی بازیگری 
تئاتر ویژه بانوان با رده سنی حداقل 15 سال، از آموزش تا 
تولید و اجرای اثر نمایشی در چهار ترم طی سال جاری در 
حضور  با  آموزشی  دوره  این  می شود.  برگزار  مقدس  مشهد 
خواهران عالقه مند زیر نظر فاطمه توانا مدرس دوره از تیر ماه 
1398 شروع می شود و با اجرای اثر در آبان ماه سال جاری 
سه  در  آموزشی  کارگاه  این  رسید.برپایی  خواهد  پایان  به 
ترم شامل ترم یک؛ مقدماتی)بدن، بیان و حرکت(، ترم دو؛ 
متوسط)شخصیت پردازی، حس و میمیک، تمرکز، خالقیت 
و فضاسازی( و ترم سه؛ پیشرفته)بداهه پردازی، کار گروهی، 
استادان  از  دعوت  با  همراه  ریتم(،  درک  و  متن  خوانش 

رشته های مختلف تئاتر برای برگزاری ورکشاپ های تخصصی 
کارگردانی، نویسندگی، طراحی صحنه، نور، لباس، گریم و... 
صورت می گیرد.ترم چهار نیز به تولید و اجرای اثر اختصاص 
دارد و هنرجویانی که سه ترم نخست را با موفقیت بگذرانند در 
اجرای نمایش پایان دوره شرکت خواهند داشت. همچنین 
تا  برتر)5  به هنرجویان  دوره  نام نویسی کل  هزینه  از  نیمی 
بازگردانده  اثر نمایشی  انتهای اجرای عمومی  10 نفر(، در 
می شود.بانوان عالقه مند برای نام نویسی و کسب اطالعات 
بیشتر درباره این کارگاه تخصصی می توانند خرداد و تیر ماه 
سال جاری از ساعت 8 تا 13 به مکتب هنر رضوان وابسته 
به مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی به نشانی 
مشهد، خیابان کوهسنگی 1۷، پالک 14، مراجعه کنند و 
تماس  تلفن 051384۶۷۶44  شماره  با  ساعات  این  در  یا 

بگیرند.

 نام نویسی کارگاه تخصصی »بازیگری تئاتر« ویژه بانوانآغاز نگارش بزرگترین کتاب مردمی قدس در خراسان رضویموزه دفاع مقدس باید به جای شی محوری، محتوا محور باشد
 در مشهد آغاز شد
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ماه رمضان
 سینماهای مشهد 
چگونه گذشت؟!
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خبرنگاروحدانه آخوندشریف
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سرویس در شهر

استاندار خراسان رضوی اعالم کرد:
حمایت دولت از تکمیل طرح بافت اطراف حرم رضوی 

استانداری خراسان رضوی گفت: شهرداری مشهد باید 
مطهر  حرم  اطراف  های  پروژه  در  خود  قبلی  تعهدات  به 
رضوی عمل کند و دولت هم از هرگونه اقدامی به منظور 

تکمیل طرح ثامن حمایت می کند.
جمع  در  رزم حسینی  علی رضا  امروز،  صبح  گزارش  به 
پیرامون  بافت  نوسازی  و  بهسازی  طرح  گذاران  سرمایه 
حرم مطهر رضوی اظهار کرد: آن طور که گزارش های ارائه 
شده حمایت دارد، بر سر تکمیل طرح اطراف حرم مطهر 
اختالف نظرهایی وجود دارد چرا که با وجود طرح تفصیلی 
مصوب، به تازگی طرح دیگری با نظرات متفاوت ارائه شده 

است.
وی افزود: با توجه به نظر شهردار مشهد، موضوع طرح 
بهسازی پیرامون حرم مطهر امام رضا)ع( باید هرچه سریعتر 
تعیین تکلیف نهایی شود لذا تعهدات مدیریت شهری در 
قراردادهای رسمی و معتبر مبنای عملکردها قرار گیرد و 

این تعهدات اجرایی شود. 
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: اگر طرح بهسازی 
برخی  اعمال  نیازمند  رضوی  مطهر  حرم  پیرامون  بافت 
تا  گرفت  خواهد  انجام  الزم  های  بررسی  باشد،  تغییرات 
نظرات سازنده و دارای پشتوانه کارشناسی در طرح ثامن 

مدنظر قرار گیرد. 
رفع  حامی  شهرسازی  و  راه  وزیــر  اینکه  بیان  با  وی 
مشکالت پروژه های سرمایه گذاری و تکمیل طرح ثامن 
است، گفت: در حوزه میراث فرهنگی منطقه پیرامون حرم 
مطهر رضوی مشکالت و اختالف نظرهایی وجود دارد که 
با برگزاری جلسات مشترک قابل حل و فصل شدن است و 

تالش خواهیم کرد که به توافقی دست یابیم.
پیرامون  افزود: شورای چهارم شهر مشهد طرحی  وی 
بهسازی بافت اطراف حرم مطهر رضوی ارائه کرد و دولت 
هم با رویکرد تسهیل شرایط، طرح مذکور را مورد پذیرش 
قرار داد اما اکنون دولت مانع تکمیل طرح پیرامون حرم 
گذاران  سرمایه  از  حمایت  برای  و  نیست  رضوی  مطهر 

آمادگی دارد. 
امام  به  عشق  کرد:  تصریح  رضوی  خراسان  استاندار 
رضا)ع( این فرصت را فراهم کرده است که سرمایه گذاران 
اگر  قطعا  و  کنند  پیدا  حضور  مشهد  شهر  در  بسیاری 
هم  بیشتری  گذاران  سرمایه  شود،  فراهم  الزم  بسترهای 
برای سرمایه گذاری در پروژه های طرح ثامن اعالم آمادگی 

خواهند کرد.
وی گفت: مدیریت شهری و دیگر دستگاه های اجرایی به 

صورت موردی با سرمایه گذارانی که دارای حقوق مکتسبه 
بوده و قراردادهای معتبر دارند، جلساتی را برگزار خواهند 
کرد تا مشکالت پیش روی پروژه های طرح ثامن برطرف 

شود و در صورت نیاز ما هم به موضوع ورود خواهیم کرد. 
رزم حسینی با بیان اینکه آقای رئیس جمهور برای رفع 
موانع پیش روی طرح اطراف حرم مطهر آمادگی مساعدت 
برای  هم  رضوی  قدس  آستان  تولیت  کرد:  تصریح  دارد، 
تسریع در اجرای طرح ثامن کمک خواهد کرد و نفع آستان 
قدس هم بر این است که این پروژه هرچه سریعتر تکمیل 

شود. 
وی با تاکید بر اینکه شهر مشهد از یک شهردار الیق، 
دلسوز و مثبت برخوردار است، خاطرنشان کرد: همدلی 
اعضای شورای شهر مشهد هم ظرفیت بسیار ارزشمندی 

برای پیشرفت و توسعه کالنشهر مشهد است.
    بررسی هر هفته 4 پروژه سرمایه گذاری در شورای راهبردی 
هم چنین شهردار مشهد در این نشست با اشاره به اینکه 
حرم  پیرامونی  بافت  نوسازی  طرح  در  موجود  مشکالت 
مطهر و حقوق مکتسبه در این بافت باید به سرعت تعیین 
با موافقت استاندار خراسان رضوی  تکلیف شود، گفت: 
هر هفته 4 پروژه سرمایه گذاری در بافت پیرامون حرم را 

در شورای راهبردی که در این خصوص تشکیل شده است، 
بررسی خواهیم کرد.

محمدرضا کالئی  پس از شنیدن پیشنهادات و انتقادات 
سرمایه گذران با اشاره به اینکه در نظر گرفتن تراز صفر در 
نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر اشتباه بود، افزود: 
مدت ها طول کشید تا به دولت نشان دهیم تراز صفر غلط 

است. 
اهداف  با  ای  منطقه  است  قرار  اگر  کرد:  اضافه  وی 
اجتماعی بازسازی شود، نمی توان با درآمدهای حاصل از 

همان منطقه یا تراز صفر هزینه ها را تامین کرد. 
بافت  نوسازی  طرح  در  ما  بــرای  اینکه  بیان  با  وی 
فرسوده اطراف حرم مطهر 5 نکته اهمیت دارد، اظهار 
کرد: در نوسازی این بافت ما به مسئولیت خودمان عمل 
می کنیم و دولت هم باید به وظایف خود عمل کند، در 
این راستا دولت انتشار اوراق مشارکت با پرداخت پنجاه 
درصد اصل و سود توسط دولت و پنجاه درصد شهرداری 
را قبول کرده است و استانداری نیزباید این موضوع را 

پیگیری کند. 
پیگیری های خوبی  تاکنون  البته  کالئی تصریح کرد: 
برای انتشار اوراق مشارکت از سوی شهرداری مشهد انجام 

شده و موافقت هایی نیز صورت گرفته است.
شهردار مشهد ادامه داد: یکی دیگر از نکاتی که برای 
مدیریت شهری اهمیت دارد این است که سرمایه گذار باید 
بداند وقتی وارد فرآیند سرمایه گذاری می شود، طرح هیچ 

تغییری نمی کند. 
وی با اشاره به این نکته که وقتی به سراغ حقوق مکتسبه 
باشد،  پروانه صادر شده  باید حتما  گویند  رویم، می  می 
اظهار کرد: حتی گفته می شود که قرارداد ها مورد قبول 

نیست زیرا شاید دیروز شما با آن ها قرارداد بسته باشید. 
وی گفت: 3 یا 4 سال بود که منطقه ثامن حال و روز 
سرمایه  باعث  نادرست  های  مدیریت  و  نداشت  خوبی 
گریزی شده بود، استانداری باید کمک کند این نگاه را از 

مشهد دور کنیم. 
وی تاکید کرد: اگر جلوی تغییر و تحوالتی که باعث بی 
اعتمادی سرمایه گذاران می شود را نگیریم نه تنها در بافت 
پیرامون حرم مطهر بلکه قطعا در نقاط دیگر شهر هم با زیان 

مواجه خواهیم شد. 
کالئی به موافقت استاندار با تشکیل شورای راهبردی 
طرح نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر اشاره کرد 
و افزود: لذا برای رفع مشکالت اجرای پروژه های سرمایه 

گذاری در این بافت هر هفته 4 پروژه را در شورای راهبردی 
بررسی خواهیم کرد.

شهردار مشهد  اضافه کرد: در این راستا تاکنون حدودا 
۲۸۶ پروژه که با میراث فرهنگی مشکل دارند و حدود ۱۰ 
پروژه که با شهرداری مشکل دارند شناسایی شده است که 
درشورای راهبردی بررسی وراهکاری برای رفع مشکالت 

اندیشیده خواهد شد.
وی ادامه داد: از استاندار تقاضا داریم که برای پیشبرد 
کاراستانداری تامین مالی هم تفویض شود تا بانک ها نیز 

در تامین مالی پروژه مشارکت داشته باشند.

معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری ایران 
گفت: بسیاری در اراضی موقوفه آستان قدس اقدام به 
ساخت و ساز نموده اند، آستان قدس می تواند به کمک 
حداکثر  و  بیاید  مناطق  این  محروم  اقشار  مساعدت  و 
در  تسریع  شاهد  تا  کند  منظور  آنها  برای  را  تسهیالت 

نوسازی و بهسازی بافتهای ناکارآمد باشیم.
به گزارش صبح امروز سید محمد پژمان درباره نشست 
مشترکی که با حضور رئیس و جمعی از اعضای شورای 
شهر، شهردار مشهد، مدیرکل مسکن و شهرسازی استان 
خراسان رضوی و برخی دیگر از مسئوالن شهری و استانی 
مفصلی  های  گفتگو  تر  پیش  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
درمورد نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر مشهد 
با نهادهای ذی ربط از جمله مدیریت شهری، آستان قدس 
رضوی و اداره کل مسکن و شهرسازی انجام شده است 
واین موضوع از پیچیدگی های بسیاری برخوردار است و 

باید با جدیت پیگیر تحقق آن شویم.
وی افزود: در بهسازی و نوسازی این بافت ها، مردم، 
توقعات اجتماعی، اقتصادی و مسائل حقوقی آنها را باید 

پیوسته مدنظر داشته باشیم.
    ساکنان بدون سند مالکیت

پژمان خاطرنشان کرد: بسیاری از ساکنان این مناطق 
افراد  این  موقوفه،  دید  از  و  هستند  مالکیت  سند  بدون 
برای  حقی  شدن  قائل  که  می شوند  محسوب  متصرف 
این ساکنان و پیش بینی تمهیداتی برای آنها در دستورکار 

جلسه امروز قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با بیان اینکه هیئت 
اجرایی نوسازی و بهسازی بافت های ناکارآمد و فرسوده 
برای مشهد و استان تعریف کرده ایم، گفت: به این هیئت 
اختیار داده شد برای پیشبرد اهداف بازآفرینی با سرعت 
تالش کند و محدوده و محله مشخصی را برای فعالیت 
خود مشخص نماید؛ تمامی مناطق را به یک باره نمیتوان 

در دستورکار قرار داد.
   ضرورت  اعتماد سازی توسط گروه های تسهیل گری 

پژمان با تاکید بر لزوم آگاهی و اطالع یافتن از وضع و 
حال مردم و ساکنان این محالت، تصریح کرد: گروه های 
تسهیلگری که میخواهند در تعامل با مردم باشند، باید در 
جهت اعتمادسازی گام بردارند و به جهت فکری و ذهنی 
آنها را آماده کنیم تا در موضوع بازآفرینی همراه ما باشند؛ 
در گام بعد باید تقاضا، تمایالت و خواسته ها و مطالبات 

آنها را استخراج کند.
وی همچنین اظهارکرد: مشاور شهرسازی و معماری 
نیز باید حضور داشته باشد تا وارد عمل شود و اختیارات و 

تمایالت و تقاضاها را شناسایی کند.

    آستانقدس دستگاهی تعیین کننده
دستگاهی  را  رضوی  قدس  آستان  پژمان، 
و  دانست  شهری  بازآفرینی  زمینه  در  تعیین کننده 
تصریح کرد: با توجه به اینکه افراد بسیاری در اراضی 
موقوفه آستان قدس اقدام به ساخت و ساز نموده اند، 
اقشار  مساعدت  و  کمک  به  می تواند  قدس  آستان 
برای  را  تسهیالت  حداکثر  و  بیاید  مناطق  این  محروم 
آنها منظور کند تا شاهد تسریع در نوسازی و بهسازی 

بافتهای ناکارآمد باشیم.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در ادامه با اشاره 
به جدیت و پیگیری شورای پنجم شهر مشهد و مدیریت 
با  کرد:  خاطرنشان  شهری،  بازآفرینی  بحث  در  شهری 
توجه به آمادگی کامل دولت برای تحقق این مهم، امکانات 
و بضاعت خود را به کمک می آورد و فرصت پیش آمده برای 
بهبودی و دگرگونی وضعیت زندگی ساکنان این محالت 

هدف بازآفرینی را باید مغتنم بشماریم.
    ساخت مسکن ارزان قیمت به معنی بازآفرینی نیست

هم چنین رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری 
شورای شهر مشهد در این جلسه گفت: ساخت مسکن 

بررسی ها، عمده  بازآفرینی نیست و طبق  ارزان قیمت، 
تشکیل  غیربومی  ساکنان  را  واحدها  این  خریداران 

می دهند.
احمد نوروزی با بیان اینکه بهسازی و نوسازی بافت 
های ناکارآمد و فرسوده مشهد نیازمند تعامل و هم افزایی 
بخش های مختلف از جمله مدیریت شهری، آستان قدس 
ارزان  مسکن  ساخت  اظهارکرد:  است،  دولت  و  رضوی 
قیمت، بازآفرینی نیست و طبق بررسی ها، عمده خریداران 

این واحدها را ساکنان غیربومی تشکیل می دهند.
نوروزی افزود: باید به دنبال روشی باشیم که سازمان 
بازآفرینی با رویکرد تسهیلگری قدم در این عرصه بگذارد و 
با تعامل و همکاری و همراهی با مردم و ساکنان کار خود 

را پیش ببرند.
و  با دستگاه ها  تعامل  در سایه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
پیش  را  اهداف خود  میتوانیم  و ساکنان  مردم  با  تعامل 
هماهنگ  باید  تعامالت  این  کرد:  خاطرنشان  ببریم، 
باشد؛ امیدواریم تا پایان سال بتوانیم ۶۶ گروه تسهیلگر 
را در محالت هدف مستقر کنیم و با جلب نظرات مردمی 

پیشنهاداتی با قابلیت اجرایی شدن ارائه شود.

    تعجیل سازمان بازآفرینی  
در  نیز  مشهدمقدس  شهر  شورای  رئیس  چنین  هم 
این باره گفت: بستر مناسبی برای همراهی و همکاری 
لذا  و  گرفته  شکل  استان  در  مشهد  بازآفرینی  درزمینه 
سازمان بازآفرینی باید در سریعترین زمان ممکن نسبت 
بافت  و  هدف  محالت  در  اجتماعی  مطالعات  انجام  به 
اولویت قرار  را در  آنها  و  اقدام کند  ناکارآمد شهری  های 
دهد تا نیازها، مطالبات و خواست های مردمی اخذ شود.
محمدرضا حیدری افزود: مطالعات و اقدامات زیربنایی 
خوبی در حوزه بازآفرینی شهر مشهد طی چند ماه گذشته 
انجام شده است ولی کماکان تا رسیدن به الگوی اجرایی 

برای عملیات کردن آنها فاصله داریم.
    آستانقدس اراضی را به عنوان تنخواه در اختیار مردم 

قرار دهد
وی در ادامه با تقدیر از رویکرد تعاملی آستان قدس رضوی 
و تولیت معزز این آستان برای به تعیین تکلیف مالکیت اراضی 
که در تصرف ساکنان مناطق کم برخوردار است، خاطرنشان 
کرد: عالوه بر این مقرر شده در فضای موجود با تامین زمین، 

اراضی را بعنوان تنخواه در اختیار پروژه قراردهند.

خبر
 استاندار خراسان رضوی تاکید کرد؛

ضرورت اجرای طرح انتقال آب از دریای 
عمان

از  آب  انتقال  طرح  اجرای  رضوی  خراسان  استاندار 
دریای عمان را یک ضرورت دانست و گفت: پیش بینی 

های الزم برای اقتصادی کردن این پروژه صورت گیرد.
به گزارش صبح امروز به نقل از استانداری، علیرضا رزم 
حسینی در جلسه بررسی طرح انتقال آب از دریای عمان 
اظهارکرد: باید یک طرحی را پیش بینی کنیم که بتواند 
اجرای پروژه انتقال آب را اقتصادی کند تا دولت و حکومت 

برای اجرای آن جذب بشود.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: ما در شرق کشور 
منابع آبی پایداری در کشورهای همسایه نداریم و مجبوریم 

به سمت دریای عمان برویم.
رزم حسینی متذکر شد: وزارت جهاد کشاورزی نظر 
خود را  در مورد اجرایی شدن طرح مذکور ارائه کند از طرف 
دیگرمنابع طبیعی زمین هایی که الزم است را با رعایت این 
نکته که زمین ها معارض نداشته باشد در استان تخصیص 

بدهد. 
وی ضمن بیان این که فعال جانمایی زمین ها باید 
مشخص شود، افزود:این یک کار اجتماعی اقتصادی است 

که بوسیله آن بحران شرق کشور حل می شود.
الزم به ذکر است طرح انتقال آب از عمان نیاز شرب 
روستاها و شهرهای منطقه حول طرح را پوشش خواهد 
داد. همچنین طرح رونق و تحول اقتصادی شرق کشور 
با محوریت صنعت زعفران همان پیوست طرح انتقال آب 

محسوب می شود.
در این جلسه تصمیماتی اتخاذ شد از جمله این که 
تیم فنی پروژه با مسئولیت شرکت آب منطقه ای استان، با 
مشارکت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان صنعت 
معدن تجارت و اتاق بازرگانی تشکیل شود وظرف یک ماه 

کتابچه طرح تهیه و ارائه شود.
استان  همچنین مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی 
نسبت به جانمایی  350 هزار هکتار زمین مستعد جهت 
کشت زعفران در استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی 
اقدام کند و بر همین اساس مقررشد با محوریت معاونت 
شرکت   بازرگانی  اتاق  همکاری  و  استانداری  اقتصادی 
هدلینگ تابش رضوی مرکب از مجموعه اقتصادی بخش 

تولیدی و کشاورزی استان ظرف یک ماه تشکیل شود. 

معاون وزیر آستان قدس رضوی را دستگاهی تعیین کننده در زمینه بازآفرینی شهری عنوان کرد:   

توپ بازآفرینی در زمین آستان قدس  عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد:
کوهستان  در  کاربری  تغییر  هرگونه  مخالف 

پارک شادی هستیم
گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  هیئت رئیسه  عضو 
رضوی  خراسان  استانداری  و  مشهد  شهری  مدیریت 
قاطعانه مخالف هرگونه تغییر کاربری در این پارک است 
کاربری  باید  شرایطی  هر  در  که  هستیم  باور  این  بر  و 
تفریحی و گردشگری کوهستان پارک شادی حفظ شود. 
شادی  پارک  کوهستان  افزود:  ودیعی  محمدحسین 
مشهد یکی از مراکز تفریحی قدیمی و نوستالژیک برای 
تفریحی  این مرکز  بر همین اساس  و  مشهدی ها است 
قرارگرفته  مشهد  شهرداری  و  پنجم  شورای  موردتوجه 

است.
وی تصریح کرد: کوهستان پارک شادی یک موضوع بین 
شهرداری مشهد، استانداری خراسان رضوی، بانک دی 
و سرمایه گذار است و به تنهایی نمی توان مسئله را حل 
معضل  این  حل  پیگیر  مشهد  شهری  مدیریت  اما  کرد 

است.
فعلی  مالک  می دانید  که  همان طور  کرد:  بیان  ودیعی 
کوهستان پارک شادی بانک دی است و این بانک هم 
به دنبال طرح های اقتصادی خود در این مجموعه است 
و حتی از سوی دیگر موضوع تغییر کاربری را نیز دنبال 

می کند.

رئیس کمیسیون عمران شورا :
معابر خاکی خارج از نوبت آسفالت می شود

اسالمی  شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
و  اجرایی  معبر خاکی که طرح  شهر مشهد گفت: هر 
طرح تفصیلی وجود دارد و همچنین خدمات زیرساختی 
آن مانند آب، برق، گاز و تلفن آن انجام شده است، امسال 

خارج از نوبت آسفالت خواهد شد.
به گزارش صبح امروز محمدهادی مهدی نیا درباره نحوه 
برای بررسی تمام  بیان کرد: گروهی  نیز  انتخاب معابر 
آسفالت های شهر مشهد انتخاب شده تا به صورت کامال 
علمی وضعیت آسفالت های این شهر را بررسی کنند و 
براساس آن به ترتیب اولویت روکش آسفالت انجام شود 
این حوزه دخیل  از طرفی هم بخش اجتماعی هم در 
شورای  اعضای  از  مردم  مطالبه گری  از  ناشی  که  دارد 
شهر مشهد است بر همین اساس قرار بر این شد این 
گزارش ها در کمیته های نظارتی مناطق مطرح و بعد از 

اعالم نظر اعضای شورای شهر، معابر آسفالت شود.
شهر  شده  آسفالت  معابر  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
مشهد حدود 50 میلیون مترمربع است که بر اساس نظر 
کارشناسان با انجام یک فرآیند علمی حدود ۶ میلیون 
 3.۶ که  دارند  خراب  درجه  در  آسفالت  آن  مترمربع 
از معابر مشهد در سال جاری روکش  میلیون مترمربع 

آسفالت خواهد شد.

اخبار
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512/1هیات 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   139760306012003624 و   139760306012003623 شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد خلیلی 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 1186صادره ازکاشمر در ششدانگ دو باب ساختمان به مساحت 289مترمربع و 280/20 مترمربع از پالک 5230 
فرعی از3026- اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس حاشیه میدان بهورز خریداری از مالک رسمی آقای مالکیت مشاعی متقاضی 
متقاضیان 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:1398/3/11 ، نوبت دوم:1398/3/26 

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک کاشمر-محمد محمدزاده
**************************************************************

512/2اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 

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

برابررای شماره 139860306006000641-1398/3/4هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عبدالحسین ذاکر فرزند لطفعلی بشماره 
شناسنامه 1647صادره از کد کن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 157/70 مترمربع )یکصدو پنجاه و هفت متر و هفتاد صدم مترمربع(
قسمتی از پالک 202 فرعی واقع در اراضی منصوریه پالک 242-اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی 
آقای پرویز کریمی 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:1398/3/11 ، نوبت دوم:1398/3/27 

قائم مقام رئیس واحد ثبتی تربت حیدریه-سید محمد حسینی
****************************************************************

512/3اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 

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

برابررای شماره 139860306006000535-1398/2/30هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سیده حمیده حسینی فرزند سید اکبر  بشماره 
شناسنامه 6500019954 صادره از رشتخوار  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 152/82 مترمربع )یکصدو پنجاه و دو متر و هشتاد و 
دوصدم مترمربع(قسمتی از پالک 126 فرعی واقع در اراضی موسی آباد پالک 2-اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه از محل 
مالکیت مشاعی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 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 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:1398/3/11 ، نوبت دوم:1398/3/27 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی تربت حیدریه-سید محمد حسینی

***************************************************************
)512/4(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )1271(

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 
1و3وقانون  تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد  سند رسمی مصوب 1390/09/20 امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک 
قانون مذکور  مستقر در واحد  ثبتی  نیشابور مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض  آنان محرز و رای الزم  صادر گردیده است جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :امالک متقاضیان واقع در حوزه ثبتی نیشابور بخش 2 پالک 234 اصلی 1(738 فرعی آقای کیوان حسن پور 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 111/60 متر مربع واقع در اراضی حدیره خریداری از مالک رسمی آقای حسین مهربانی برابر 
رای شماره 139860306005001055 بخش 12 پالک 10 اصلی 2(72 فرعی آقای جالل عمارلو نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
175/60 متر مربع واقع در اراضی گذر جهان آباد خریداری از مالک رسمی آقای محمد تشدیدی  برابر رای شماره 139860306005001269 
بخش 12 پالک 13 اصلی 3(43 فرعی آقای محمد حسن کریمی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 81/76 متر مربع واقع در 
اراضی گذرشوری خریداری از مالک رسمی آقای رمضانعلی قلعه نوی فرزند علی برابر رای شماره 139860306005001270 لذا بموجب  ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستا 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 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده 13 ، آئین نامه مذکور  در مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای  هیات پس از  تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان و فاقد  سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید 

حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید. تاریخ انتشار نوبت اول 98/03/11 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/03/26   
علی امینی - رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

)512/5(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )1305(
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 
1و3وقانون  تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد  سند رسمی مصوب 1390/09/20 امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده 
یک قانون مذکور  مستقر در واحد  ثبتی  نیشابور مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض  آنان محرز و رای الزم  صادر گردیده است جهت 
اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :امالک متقاضیان واقع در حوزه ثبتی نیشابور بخش 2 پالک 238 اصلی 497 فرعی آقای شایان گلشنیان 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 163/45 متر مربع واقع در اراضی سروستان خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی برابر 
رای شماره 139860306005000871 لذا بموجب  ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 
آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات 
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستا 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 که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی 
است برابر ماده 13 ، آئین نامه مذکور  در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای  هیات پس از  تنظیم 
اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در 
جریان و فاقد  سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید. تاریخ انتشار نوبت اول 98/03/11 

تاریخ انتشار نوبت دوم 98/03/26   
علی امینی - رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

**************************************************************
آگهی تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تعاونی صنف جعبه سازان مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت 35197 و شناسه ملی 10380506094 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/10/1397 به استناد نامه شماره 253925مورخ 25/10/1397مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موضوع شرکت به شرح ذیل الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: :ایجاد و ساماندهی 
وضعیت استقرار صنایع و کارگاههای تولیدی و تامین زیرساختهای توسعه اصناف و ایجاد کارگاه های تولیدی و ایجاد فرصت های شغلی پایدار 
در محدوده اراضی شهر مشهد با هدف ساماندهی و کاهش مسائل زیست محیطی پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت فوق به منزله 
صدور پروانه فعالیت نمیباشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )481380(

**************************************************************
آگهی تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت مرغداری زربال شرکت تعاونی به شماره ثبت 577 و شناسه ملی 10380075440 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 05/10/1397 , و به استناد نامه شماره 2096 مورخ 08/10/1397 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان فیروزه تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد :محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید خراسان رضوی ،شهرستان فیروزه بخش مرکزی دهستان تخت جلگه روستای تقی 
اباد ،جاده تقی اباد)کیلومتر 5(پاک 0طبقه همکف با کد پستی 9331144423 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور )481381(
**************************************************************

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت 
آگهی تغییرات شرکت ورزشی فرهنگی آفتاب شاندیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2473 و شناسه ملی 10380490737 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - -1آقای ابوالفضل کهدوئی کدملی: 0934900884 
کدملی:  قرقی  بهرامی  مجتبی  -2آقای  گرفت  قرار  شرکت  شرکاء  جزو  موسسه  صندوق  به  الشرکه  سهم  ریال   10000 مبلغ  پرداخت  با 
0945046847 با پرداخت مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه جزو شرکاء شرکت قرار گرفت -3آقای سعیدباوفا شاندیز کدملی: 
0872789993 با پرداخت مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه جزو شرکاء شرکت قرار گرفت -4آقای عمارخلیلی شاندیز 
کدملی: 0947113126با پرداخت مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه جزو شرکاء شرکت قرار گرفت -5آقای حسن رحمتی 
کدملی: 0947119396با پرداخت مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه جزو شرکاء شرکت قرار گرفت -6آقای ایمان خلیلی 
شاندیزکدملی:0932343694 با پرداخت مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه جزو شرکاء شرکت قرار گرفت -7آقای علی گازری 
شاندیز کدملی: 0934938164با پرداخت مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه جزو شرکاء شرکت قرار گرفت -8آقای مصطفی 
مسلمی شاندیز کدملی: 0941024067با پرداخت مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه جزو شرکاء شرکت قرار گرفت -9آقای سعید 
حدادی شاندیزکدملی: 0943738865با پرداخت مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه جزو شرکاء شرکت قرار گرفت -10آقای 
احمدحسین پورکدملی: 0942103742با پرداخت مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه جزو شرکاء شرکت قرار گرفت -11آقای 
سعیدحمیدی شاندیز کدملی: 0934941211با پرداخت مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه جزو شرکاء شرکت قرار گرفت -12

آقای علی وفائی شاندیزکدملی: 0934939462 با پرداخت مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه جزو شرکاء شرکت قرار گرفت 
-13آقای سعیدطاهری شاندیزکدملی: 0943756839 با پرداخت مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه جزو شرکاء شرکت قرار 
گرفت -14آقای جواد میرشاهی کدملی: 0934944849 با پرداخت مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه جزو شرکاء شرکت قرار 
گرفت -15آقای حسین صبوری کدملی: 0934719675با پرداخت مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه جزو شرکاء شرکت قرار 
گرفت -16آقای جوادرجب زاده شاندیزکدملی:0932258360با پرداخت مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه جزو شرکاء شرکت 
قرار گرفت -17آقای علی شکاریان شاندیزکدملی: 0933368569 با پرداخت مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه جزو شرکاء 
شرکت قرار گرفت -18آقای سیداحمد باقری خادرکدملی: 0934818411با پرداخت مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه جزو 
شرکاء شرکت قرار گرفت -19آقای علی شبانی شاندیز کدملی: 0934962065 با پرداخت مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه جزو 
شرکاء شرکت قرار گرفت -20آقای سیدمحمدهدایتی خادرکدملی: 0935759081با پرداخت مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه 
جزو شرکاء شرکت قرار گرفت -21آقای علی بذری شاندیز کدملی: 0934938741 با پرداخت مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه 
جزو شرکاء شرکت قرار گرفت -22آقای ناصرعلیزاده شاندیزکدملی: 0932138438 با پرداخت مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه 
جزو شرکاء شرکت قرار گرفت -23آقای مصطفی حسن نژادشاندیزکدملی:0922048282باپرداخت مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه به صندوق 
موسسه جزو شرکاء شرکت قرار گرفت در نتیجه ماده چهار اساسنامه سرمایه موسسه از مبلغ 1/000/000 ریال به مبلغ 1/230/000 ریال افزایش 

یافت اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )481383(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت افق پاسارگاد شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 38830 و شناسه ملی 10380544943 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداداعضاءهیات مدیره از5 به 3 نفرکاهش یافت وماده مربوطه 
دراساسنامه به شرح صورتجلسه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

مشهد )481382(
**************************************************************

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت 
آگهی تغییرات ورزشی فرهنگی آفتاب شاندیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2473 و شناسه ملی 10380490737 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1398/01/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت 3 سال به شرح 
ذیل تعیین گردیدند : آقایان : احسان حسن نژاد کدملی :-0942922980 علی گازری شاندیز کدملی: 0934938164 - جواد میرشاهی کدملی: 
0934944849 - ابوالفضل کهدوئی کدملی: 0934900884 - مجتبی بهرامی قرقی کدملی: 0945046847 ) بسمت اعضای اصلی هیات مدیره ( 
آقایان : حسین کاظمی کدملی : 0934932999 - سعید حدادی شاندیزکدملی: 0943738865 ) بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره ( 
2-آقایان ایمان خلیلی کدملی : 0932343694و مجتبی اکبرزاده کدملی: 0933670451 بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه 
برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)481384(
**************************************************************

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت فرا صنعت خالق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23324 و شناسه ملی 10380387806 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 20/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید حسین موسوی پور به شماره ملی 0793257727 به عنوان رئیس هیات مدیره و 
فاطمه السادات موسوی پور به شماره ملی 0795027389 به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و غالمرضا ملوندی به شماره ملی 0792041100 به 
عنوان عضو هیات مدیره تا تاریخ 1/2/1399   )پایان دوره تصدی هیات مدیره ( انتخاب گردید   خانم مهری تیموری شبان از تاریخ 20/12/1397 
به شماره ملی 0793321565به عنوان مدیر عامل ) خارج  از هیات مدیره ( برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 1/2/1399 انتخاب گردید   . کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر  شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )484286(
**************************************************************

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
تاسیس موسسه غیر تجاری توسعه اقتصاد تئاتر نقش یاب درتاریخ 1398/03/05 به شماره ثبت 6456 به شناسه ملی 14008359104 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : به استناد نامه شماره 98.3/20/3144مورخ 1398/02/29 اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی تولید و اجرای نمایش برگزاری نشست های تخصصی و ،همایش ها و سمینارهای پژوهشی و کارگاههای تخصصی جنبی در حوزه تئاتر 
سرگرمی های نمایشی )سیرک، فکاهی خوانی ،بدل خوانی( برگزاری جشنواره ها و مسابقات تخصصی نمایشی انجام گریم ،ساخت و عرضه وسایل تخصصی آن 
تأسیس و بهره برداری از فضای اجرای نمایشدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، آزاد شهر ، خیابان معادجنوبی ]معلم 16_فرهنگ 13[ ، خیابان معاد 24 ]عدل 23[ ، پالک 203.001- 
، طبقه همکف کدپستی 9188865671 سرمایه شخصیت حقوقی : 1,000,000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : خانم سمیه آشفته به شماره ملی 
0322359945 آقای مجتبی زورمند باغبان به شماره ملی 0947116370 اولین مدیران : خانم سمیه اشفته به شماره ملی 0322359945 و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود آقای مجتبی زورمند باغبان به شماره ملی 0947116370 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : امضا ء کلیه اوراق و اسناد 
بهادار اوراق عادی به امضاء سمیه آشفته به عنوان مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر بوده می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار خراسان 
به عنوان روزنامه اصلی برای درج آگهی های موسسه تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

مشهد )484348(
**************************************************************

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی انحالل موسسه فرهنگی هنری رستاخیز اندیشه شرق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3334 و شناسه ملی 10380596933 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/06/1397 و نامه شماره 9403/3/16/3 -97 مورخ 26/6/97 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -موسسه مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و اقای امیرحسین صادقی نیا به سمت مدیرتصفیه 
به مدت 2 سال انتخاب گردید.آدرس محل تصفیه استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله تورج-کوچه 
تورج 3/17-خیابان تورج 17 ]شهید مهربان 13[-پالک 33-طبقه اول، کدپستی 9184863714 می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )485794(
**************************************************************

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت نگار آذین پاک اندیش شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 50531 و شناسه ملی 10380672050 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدعلیرضا سیدالموسوی با پرداخت 000 10 ریال 
به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000ریال به 1010000 افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید. سهم الشرکه هر یک از شرکاء به شرح ذیل اعالم گردید: 1-آقای بهروز طالبی دارای 50000 ریال سهم الشرکه. 
2- آقای محمدرمضانی دارای 000 950 ریال سهم الشرکه. 3-آقای سیدعلیرضا سیدالموسوی دارای 000 10 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )485795(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت 
آگهی تغییرات شرکت خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی کشاورزی تولید عابد سه بیمرغ شرکت تعاونی به شماره ثبت 323 و شناسه ملی 
10380051865 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/12/20 و برابر نامه شماره 334/1/3/2430مورخ 1397/1/26اداره 
تعاون روستائی شهرستان گناباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه سال مالی 1395 مورد تصویب قرار گرفت . آقای بالل غالمی بیمرغی کد 
ملی 0919615740 آقای ابوذر فرزانه کد ملی 0918773563بسمت بازرسین شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )485797(

میدان
چهره غیرمنتظره تیم ملی؛ 

سالم به دهه هشتادی ها!
اولین لیست تیم ملی بعد از جام ملت ها اعالم شد. 
او  از  ردپا  اما کمترین  ویلموتس است  نام  به  که  لیستی 
که فقط دو، سه سفر به ایران داشته در این لیست دیده 
می شود. به همین دلیل است که این لیست کپی همان 
لیستی است که کی روش برای جام ملت ها اعالم کرده 
بود با چند تغییر. دو تغییر اجباری که ناشی از مصدومیت 
اللهیار  جدید.  چهره  یک  البته  و  بود  قدوس  و  دژاگه 
صیادمنش جدیدترین و غافلگیرکننده ترین تغییر تیم ملی 

است که پای دهه هشتادی ها را هم به تیم ملی بازکرد.
اللهیار که روزهای خوبی را در سایپا نگذراند و به دلیل 
مشکالتی که با مدیران این تیم داشت شرایط سختی در 
با تالش  توانست  نهایت  در  نارنجی پوشان داشت  جمع 
و البته تهدیدهای پدرش مسئوالن این تیم را به جدایی 
راضی کند. حضور در استقالل و بعد از آن هم لژیونرشدن 
و حاال تیم ملی سالی رویایی را برای این مهاجم جوان 
رقم زده است. البته حضور در لیگ ترکیه هیچ گاه برای 
بازیکنان ایرانی اتفاق جذابی نبوده و اللهیار هم حتی قبل 
از حضور در سایپا می توانست به ترکیه برود و لژیونر شدن 
او شاید اتفاق عجیبی محسوب نشود. با این حال توالی 
این سه اتفاق صیادمنش را بیش ازهر زمان دیگر در فوتبال 

به چهره ای شناخته شده تبدیل می کند.
عملکرد صیادمنش در لیگ برتر چه بوده که پای او را 
به تیم ملی بازکرده؟ صیادمنش به دلیل نیمکت نشینی 
انجام  پوشان  آبی  برای  زیادی  بازی های  مصدومیت  و 
نداد اما در همان بازی ها هم توانست توانایی هایش را به 
نمایش بگذارد. او دو گل و یک پاس گل را به نام خودش 
ثبت کرده است. بر اساس آمار متریکا ۷ پاس کلیدی و ۷ 
شوت در چارچوب با توجه به دقایقی که در زمین حضور 
داشته است آمار قابل قبولی محسوب می شود. همچنین 
جنگندگی و قدرت فیزیکی او در خط حمله کمک بزرگی 
نداشت  حضور  که  بازی هایی  در  و  بود  استقالل  برای 

غیبتش در آمار استقالل کامال مشهود بود.
البته در کنار این نکات مثبت، خشونت و بی احتیاطی  
به  حریفان  برای  خطا  و  خودش  برای  قرمز  کارت  که  او 
دنبال داشته از نکات منفی بازی اوست که می تواند ناشی 
از بی تجربگی و سن کمش باشد. او برای تبدیل شدن به 
بازیکنی که حضورش در لیست تیم ملی و در خط حمله 
ایران به یک اتفاق ثابت تبدیل شود هم به آرامش و تجربه 
بیشتر نیاز دارد و هم به کنار گذاشتن یادگاری هایی که از 

ورزش قبلی و پدری اش یعنی کشتی همراه خود دارد.
حضور صیادمنش در فوتبال با آقای گلی شروع شد 
و در 8 سالگی در تیم آرش آمل قهرمانی و آقای گلی را 
و  نونهاالن  رده  در  را  گلی  آقای  و  آورد  بدست  همزمان 
نوجوانان ادامه داد و گلزنی در تیم های ملی پایه هم به 

عادت او تبدیل شد. 

خشونت وارد فوتبال زنان هم شد
کمیته  گفت:  رضوی  خراسان  داوری  پیشکسوت 
جزم  را  عزم شان  فوتبال  فدراسیون   خود  و  انضباطی 
کنند برای برخورد قاطع به دور از نگاه به رنگ و تیم ها 
و اینکه چه سیاسیون یا فرد خاصی از آن تیم حمایت 
می کند تا زمانی که ما از این طرف و آن طرف داشته 
جایی  به  کاری  باشد  سفارشی  جرایم  درصد  و  باشیم 

نمی بریم.
محسن قهرمانی در خصوص اتفاقات بازی سپاهان و 
پرسپولیس، گفت: اتفاقاتی که در این بازی رخ داد تنها 
به فوتبال ختم نمی شود، در تمامی رشته ها است، اما 
چون فوتبال هوادارن بیشتری دارد و اکثر مردم پیگیری 
به  بیشتر  دارد  گسترده ای  خبری  پوشش  و  می کنند 

چشم می آید.
پیشکسوت داوری خراسان رضوی ادامه داد: متاسفانه 
فدراسیون  انضباطی  کمیته  که  زمانی  تا  معتقدم  من 
این  که  یا کسانی  با متخلفین  برخورد درستی  فوتبال 
شرایط را به وجود می آورند، نداشته باشند هیچ اتفاق 
مبارکی به لحاظ فرهنگی در ورزشگاه ها و بدنه تیم های 

ما  رخ نمی دهد.
وی تصریح کرد: ما برحسب سفارش ها و رنگ بندی ها 
توبیخ و جرایم انضباطی در نظر می گیریم، من سوالم از 
فدراسیون  فوتبال به ویژه کمیته انضباطی و اسماعیل 
انجام  تخلفی  بازیکنی  وقتی  که  است  این  حسن زاده 
می دهد و می گوییم ثبت در پرونده دقیقا از کدام پرونده 

صحبت می کنیم؟
وقتی  کردم  قضاوت  خودم  کرد:  خاطرنشان  قهرمانی 
اتفاقی  ولی  می شد،  گزارش  می کرد،  تخلف  بازیکنی 
نمی افتاد، نهایتا بازی بعد را گزارش نمی کردیم، چراکه 

برخورد قاطعی رخ نمی داد.
بازی،  این  اتفاقات  به  اشاره  با  داوری  کارشناس  این 
تصریح کرد: اتفاقات تاسف باری در نقش جهان افتاد 
مگر بار اول است شاهد چنین اتفاقاتی هستیم؟ آنقدر 
رها کردیم و برخورد درستی انجام نشده با عوامل این 
ناهنجاری ها که متاسفانه به فوتبال بانوان نیز سرایت 
کرده است، بانوان قداست خاصی دارند، تصاویر آن ها 
روی مجالت و رسانه ها در حالی که مشت به صورت هم 
می زنند و از الفاظ رکیک استفاده می کنند نشان دهنده 

آن است که باید از اساس کار را درست کرد.
وی عنوان کرد: شروع کار ریشه ای باید از وزارت ورزش 
و جوانان آغاز شود، اما مگر می تواند در کار فدراسیون  ها 
و  انضباطی  کمیته  می طلبد  بنابراین،  کند،  دخالت 
برای  کنند  جزم  را  عزم شان  فوتبال  فدراسیون   خود 
اینکه  و  تیم ها  و  رنگ  به  نگاه  از  دور  به  قاطع  برخورد 
چه سیاسیون یا فرد خاصی از آن تیم حمایت می کند 
تا زمانی که ما از این طرف و آن طرف داشته باشیم و 

درصد جرایم سفارشی باشد کاری به جایی نمی بریم.

سوژه

سیاوش یزدانی بازیکن مشهدی را باید نقش اول 
اکثر  در  که  بازیکنی  بدانیم.  فصل  دیدار  ترین  مهم 
بین  را داشت، آتش اختالفات  اول  درگیری ها نقش 
دو تیم را شعله ور کرد و حاال با تاثیرگذاری مستقیم 
در گل پرسپولیس  طعنه ها را به جان خواهد خرید.

از  بعد  ایران  کالسیکو  ال  در  اصلی  جنجال 
راهرو  در  که  جایی  خورد.  رقم  برتر  لیگ  بازی  پایان 
از  حمایت  در  یزدانی  سیاوش  آزادی،  استادیوم 
سرخ ها  از  گیری  انتقام  فرصت  سپاهان  طرفداران 
نهایی  نیمه  مسابقه  و  جهان  نقش  استادیوم  به  را 
از  دور  مصاحبه ای  طی  او  کرد.  موکول  حذفی  جام 
انتظار به نوعی هواداران سرخ های پایتخت را تهدید 
باشگاه  این واسطه پای کمیته اخالق، شکایت  به  و 
به ماجرا  را  انضباطی  و هم چنین کمیته  پرسپولیس 

باز کرد تا اینگونه آتش اختالفات شعله ور شود.
   روز موعود فرا رسید

این  برای  هم  تعلیقی  محرومیت  بین  این  در 
مدافع در نظر گرفته شد اما با توجه به حکم کمیته 
انضباطی همه چیز در حالت استندبای قرار گرفت تا 
تلفات  با کمترین  این دیدار حساس در جام حذفی 
هشتم  رسید.  فرا  موعود  روز  سرانجام  شود.  برگزار 
خرداد ماه راس ساعت 21 به دور از حواشی گوناگون 
با سوت محمدحسین  بازی  از مستطیل سبز  خارج 
به  منتهی  هفته های  خالف  بر  شد.  آغاز  فر  زاهدی 
بازی و هم چنین جو ملتهبی که روی سکوها و خارج 
از استادیوم برقرار بود، داخل زمین همه چیز تحت 
آرامی  با سوت های داور فضای  کنترل قرار داشت و 

حکم فرما بود.
اینکه ساعت اسکوربورد دیجیتال نقش جهان  تا 
اختالفی  آغاز  داد.  نشان  همه  به  را   40 دقیقه 

سپاهان.  و  پرسپولیس  وسط  مدافع  دو  بین  دوباره 
شاگردان  برای  آزاد  ضربه  زمین  راست  سمت  از 
این  نواختن  تدارک  در  همه  و  آمد  دست  به  برانکو 
که  حالی  در  بودند.  رفیعی  سروش  توسط  موقعیت 
را  رفیعی  بسته صورت  نمای  تلویزیونی  دوربین های 
نشان می دادند آتش تازه ای در محوطه جریمه روشن 
شد. در آن ابتدا فقط نظاره گر نشان دادن کارت زرد 
بعد  و  بودیم  زاده  خلیل  شجاع  به  فر  زاهدی  توسط 
با رنگ  تا کارتی مطابق  به یزدانی رسید  از آن نوبت 

پیراهنش دریافت کند.
برای  را  چیز  همه  تلویزیونی  صحنه  بازپخش  اما 
لفظی  درگیری  ای  صحنه  در  کرد.  روشن  بینندگان 
بین سیاوش یزدانی و شجاع خلیل زاده رقم خورد و 
بعد از آن شماره 3 سرخ ها با لگد به پشت پای شماره 
99 زردها را تنبیه کرد که البته رنگ کارت او هم می 

نقش  را  یزدانی  که  صحنه ای  باشد.  قرمز  توانست 
از چشم داور دور  و در عین حال  بر روی زمین کرد 
نماند. بعد از اینکه هر دو بازیکن با کارت زرد جریمه 
شدند، با توجه به تصاویر موجود باز هم یزدانی دست 
از تهدید برنداشت و با به کار بردن الفاظ رکیک فضا 

را متشنج کرد.
این صحنه آغازگر درگیری های میدان بود. جایی 
که نیمکت هر دو تیم فضا را برای خود مناسب دیدند 
تا هر کدام به بهانه حق طلبی و حمایت از هواداران 
دست  به  را  درگیری  از  گوشه ای  و  شده  گود  وارد 
بگیرند. جنگی واقعی که سربازانی مثل برانکو و قلعه 

نویی را به خود دید و بازیکنان را جسور کرد.
   شادی  و آرزوهای یزدانی

یزدانی که خود آغاز گر دعوا با شجاع خلیل زاده 
گرفت  که  زردی  کارت  واسطه  به  دوم  نیمه  در  بود، 

 115 دقیقه  اینکه  تا  کرد  حرکت  عصاتر  به  دست 
با  درگیری  از  پس  جریمه  محوطه  در  او  رسید.  فرا 
دست  به  پنالتی  تیمش  سود  به  خواه  ربیع  محسن 
تبدیل شد.  بتمن سپاهانی ها  به  رو  از همین  و  آورد 
حاال  و  کرد  شروع  را  بازی  از  قبل  کری  که  بازیکنی 
تیم 9 نفره اش را به حساس ترین ضربه سال رسانده 
بود. اما کاپیتان مهدی کیانی از این فرصت طالیی 
استفاده نکرد و در عرض دو دقیقه شادی  و آرزوهای 
یزدانی را همراه با توپ به آسمان فرستاد. در همان 
لحظه این مدافع از شدت استرس پشتش را به توپ 
انفجار بخش زرد استادیوم  انتظاری جز  و  بود  کرده 

نداشت اما....
بگذارید جلوتر برویم. دقیقه 121 می شود و همه 
نیازمند  پیام  هستند.  بازی  پایان  سوت  انتظار  در 
ضربه سر خطرناک علیپور را به کرنر فرستاد و تقریبا 
خیال یاران را راحت کرد. اما در یک رفت و برگشت 
نوراللهی  احمد  به  جریمه  محوطه  پشت  در  توپ 
رسید. او با پای غیر تخصصی شوت نسبتا متوسطی 
را شلیک کرد که در میانه راه سرنوشتش عوض شد. 
نام  به  بازیکنی  از  و اشتباه  از هافبک سرخ ها  شوت 
مسیر  سپاهان  گلر  که  حالی  در  یزدانی.  سیاوش 
اشتباه  دفع  بود،  داده  تشخیص  درست  را  توپ 
دروازه  دیگر  طرف  به  را  توپ  این  سپاهان  مدافع 
فرستاد تا یزدانی خوابیده بر روی زمین این بار رقص 
پرچم های سرخ بر روی آسمان نقش جهان را ببیند.

سرنوشتی تلخ که در عرض پنج دقیقه رقم خورد. 
او از قهرمان برای سپاهانی ها به عاملی برای حذف 
در  ستارگان  جنگ  اول  نقش  تنه  یک  تا  شد  تبدیل 
همه  حاال  که  بازیکنی  بکشد.  دوش  به  را  اصفهان 

دارند درباره او حرف می زنند!

بازیکن مشهدی که همه از او حرف می زنند؛ 

جنجال سیاوش در جنگ ستارگان

رقم حقوق ورزشکاران المپیکی مشخص شد
بر اساس آئین تدوین شده برای پرداخت پاداش 
به ورزشکاران المپیکی، این ورزشکاران با توجه به 
سه  حداقل  و  پنج  حداکثر  شان  شرایط  و  جایگاه 

میلیون تومان حقوق می گیرند.
بازی های  برای  که  ورزشکارانی  به گزارش مهر، 
انفرادی  سهمیه  صاحب  توکیو   ٢٠٢٠ المپیک 
خواهند  دریافت  ماهیانه  حقوق  شوند،  تیمی  یا 

کرد.
و بررسی جوانب مختلف آن  این موضوع  اگرچه 
المپیک  ملی  کمیته  کار  دستور  در  این  از  پیش 
عالی  ستاد  اخیر  نشست  در  اما  بود  گرفته  قرار 

تاکید  مورد  نیز  پارالمپیک  و  المپیک  بازی های 
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش قرار گرفت.

بر این اساس، آئین نامه ای که تدوین آن پیش از 
المپین  از  حمایتی  بسته  کامل  تشریح  برای  و  این 
بود،  آغاز شده  آنها  به  پرداخت حقوق  از جمله  ها 
مورد بازنگری دوباره قرار گرفت تا مالک عمل قرار 

بگیرد.
رقم  شــده،  تهیه  نامه  آئین  نویس  پیش  طبق 
ورزشکارانی  به  حقوق  پرداخت  برای  پیشنهادی 
را  سهمیه  این  یا  هستند  سهمیه  کسب  شانس  که 
این  اما  است  تومان  میلیون   ٣ اند  شده  صاحب 

رقم برای آن دسته ورزشکارانی که شانس قطعی و 
به  آیند  مسلم کسب مدال در توکیو به حساب می 

٥ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
ــت حــقــوق به  ــرداخ ــرار اســت آئــیــن نــامــه پ قـ
ورزشکاران المپیکی در کمیته ای سه نفره با حضور 
و  المپیک  ملی  کمیته  )نماینده  سجادی  نصرالله 
)نماینده  رغبتی  علی  توکیو(،  کــاروان  سرپرست 
کمیته  )نماینده  رضایی  هادی  و  ورزش(  وزارت 
با  بنابراین  شود.  بررسی  مجدد  پارالمپیک(  ملی 
نتیجه  و  المپیک  بازی های  اهمیت  کردن  لحاظ 
بازی ها، احتمال تغییر  این  ایران در  گیری کاروان 

در رقم پیشنهادی و افزایش آن دور از ذهن نیست.
پرداخت  برای  بودجه الزم  قرار است  اینکه  دیگر 
فدراسیون ها  حساب  به  توکیو  مسافران  به  حقوق 
اختیار  در  آنها  مــدیــران  توسط  تــا  ــود  ش واریـــز 
بازی های  عالی  ستاد  اما  بگیرد  قرار  ورزشکاران 
زمینه  این  در  را  الزم  نظارت  پارالمپیک  و  المپیک 

خواهد داشت.
در  حــدادی  احسان  و  خدمتی  نجمه  تاکنون 
اند  کرده  سهمیه  کسب  دوومیدانی  و  تیراندازی 
اما مشخص نیست پرداخت حقوق به آنها و در کل 

ورزشکاران المپیکی از چه زمان آغاز می شود.
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 عذرخواهی نامزد رهبری حزب محافظه کار بریتانیا 
برای تریاک کشیدن در ایران

روری استوارت، نامزد رهبری حزب محافظه کار بریتانیا، به خاطر 
ایران عذرخواهی کرده است. آقای استورات که  کشیدن تریاک در 
در حال حاضر وزیر توسعه بین الملل بریتانیا است سال ها پیش در 
هم  تریاک  مصرف  است.  کرده  مصرف  تریاک  ایران  به  سفر  هنگام 
در ایران و هم در بریتانیا ممنوع است. آقای استورات در مصاحبه با 
اسکای نیوز به غیر قانونی بودن این کار خود در ایران اذعان کرد و 
گفت: اشتباه خیلی احمقانه ای بود که 15 سال پیش مرتکب شدم. 
در واقع به ایران رفته بودم تا تاثیر مخرب تریاک را از نزدیک ببینم. 
این  بودم دیده ام.  زندان ها  امور  وزیر  را وقتی  آن  تاثیر  او گفت: من 
استورات  آقای  کردم.  احمقانه  اشتباهی  بود،  اشتباهی  بسیار  کار 
گفته است: من در یک مراسم عروسی بودم و یک نفر در اتاق وافور 
را دستم داد و من هم آن را کشیدم. نباید این کار را می کردم، اشتباه 

بود.

 درباره ارتباط میترا استاد با نهادهای امنیتی قرائنی 
وجود ندارد

گفت:  نجفی  محمدعلی  پرونده  درباره  قضاییه  قوه  سخنگوی 
با دقت رسیدگی شود و هم  ما تاکید کرده ایم که به این پرونده هم 
که  بازتابی  و  جامعه  و  مردم  احساسات  شدن  جریحه دار  لحاظ  به 
غالمحسین  شود.  رسیدگی  هم  سرعت  با  دقت  ضمن  کرده،  پیدا 
فدای  را  دقت  که  نداریم  را  این  بنای  ما  گفت:  ایلنا  به  اسماعیلی 
سرعت یا سرعت را فدای دقت کنیم. بایستی تمام ابعاد این پرونده 
اظهارنظر  پرونده  قاضی  پرونده  شدن  روشن  با  و  شود  روشن  دقیقا 
قضایی خود را انجام خواهد داد. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره 
امنیتی  نهادهای  با  نجفی(  محمدعلی  )همسر  استاد  میترا  ارتباط 
گفت: اوال در این ارتباط قرائنی وجود ندارد؛ ضمن اینکه چیزی که 
این  مسئولیت مان  فعال  و  است  قتل  پرونده  می کنیم  رسیدگی  االن 
است که تکلیف پرونده قتل را روشن کنیم و به سایر زوایای پرونده در 

فرصت بعدی رسیدگی خواهد شد.

  آمریکا به زودی در مقابل انقالب اسالمی زانو 
خواهد زد

انقالب  گفت:رهبر  اطالعات  سابق  وزیر  مصلحی،  حیدر 
اثری  آینده  سال   25 که  می کنند  بیان  خود  حکمت  با  اسالمی 
و  پیش گویی ها  و  بود  نخواهد  زمین  کره  روی  بر  صهیونیست ها  از 
به  و  است  دادن  رخ  حال  در  ائمه  همچون  رهبری  غیب گویی های 
زودی آمریکا در مقابل انقالب زانو خواهد زد. مصلحی گفت: بیش 
از 14 میلیون مقاله در فضای مجازی وجود دارد و بیش از ۷0 درصد 
و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  جمله  از  بخش ها  تمامی  در  آن 
فرهنگی، نظامی و امنیتی بیان می کند که آمریکا در حال فروپاشی 
بیان  خود  حکمت  با  اسالمی  انقالب  رهبر  داد:  ادامه  وی  است. 
می کنند که 25 سال آینده اثری از صهیونیست ها بر روی کره زمین 

نخواهد بود و پیش گویی ها و غیب گویی های رهبری همچون ائمه در 
حال رخ دادن است و به زودی آمریکا در مقابل انقالب زانو خواهد 
سال  در  است  صدد  در  دشمن  کرد:  بیان  اطالعات  سابق  وزیر  زد. 
با  ایران  ملت  ولی  اندازد  راه  به  را   88 سال  از  شدیدتر  فتنه ای   ،98
کرد گرچه  عبور خواهد  گردنه سخت  این  از  مقاومت خود  و  اقتدار 

ممکن است سوءتدبیرهایی وجود داشته باشد.

 سخنگوی وزارت خارجه: فرقی بین ظریف و 
سلیمانی نیست

نماز  خطبه های  از  پیش  سخنرانی  در  موسوی،  عباس  سید 
تبلیغاتی  و  روانی  جمعه شهرستان محمودآباد گفت: چاشنی فشار 
و اثرگذاری روی افکار مردم در دستور کار معاندین نظام است. وی 
خاطرنشان کرد: خبر داریم که تیم هایی در کشور های مختلف در 
حال تزریق یأس از طریق فضای مجازی هستند، با رصد اخبار کشور 
و  کنند  می  منتشر  را  خبرهایی  ما  روحیات  با  آشنایی  به  توجه  با  و 
چون با سواد رسانه ای بیگانه هستیم این اخبار را باور می کنیم. وی با 
تاکید بر این که جنگی نخواهد شد اما باید آمادگی دفاعی و نظامی 
خود را حفظ کنیم، تصریح کرد: فرقی بین سردار سلیمانی و دکتر 

ظریف وجود ندارد و هر دو گوش به فرمان رهبری هستند.

 ادعای یک روزنامه نگار در خصوص تالش برای 
مسموم کردن نجفی

شهردار  نجفی،  محمدعلی   ،1398 خردادماه   ۷ سه شنبه،  روز 
قتل  به  گلوله  دو  ضرب  به  را  استاد  میترا  همسرش  تهران،  سابق 
رساند. در همین راستا، بهروز شجاعی ضمن انتشار اسکرین شات 
این  نوشت:  توییتری  پیام  یک  در  نجفی،  محمدعلی  با  خود  چت 
اسکرین شات چتی است که روز انتشار خبر خودکشی دکتر نجفی 
آقای نجفی،  پرونده، وکیل  بازپرس محترم  از  انجام دادم،  ایشان  با 
مسمومیت  ماجرای  می خواهم  امنیتی  دستگاه  حتی  و  خبرنگاران 

نجفی را واکاوی کنند، کلید ماجرا شاید آنجاست!

 حمله با چاقو به رئیس آموزش و پرورش مانه و 
سملقان

آموزش  کل  اداره  انسانی  منابع  و  برنامه ریزی  پژوهشی،  معاون 
مدیر  به  دیشب  ناشناس  افرادی  گفت:  شمالی  خراسان  پرورش  و 
آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان حمله کرده و او را مصدوم 
ایرنا اظهار  با  آئینه روز جمعه در گفت و گو  کردند. قنبرعلی خوش 
و  مانه  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر  صفرپور،  بهمن  داشت: 
مورد  چاقو  با  خود،  منزل  جلو  ناشناس  نفر  چند  توسط  سملقان 
از ناحیه کتف و  افزود: وی که در این حادثه  حمله قرار گرفت. وی 
دست مجروح شده بود ابتدا به بیمارستان پورسینای شهر آشخانه و 
سپس بیمارستان امام علی )ع( بجنورد منتقل شد. معاون پژوهشی، 
خراسان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  انسانی  منابع  و  برنامه ریزی 
خوشبختانه  گفت:  شده اند،  متواری  ضاربان  اینکه  بیان  با  شمالی 

انتظامی تحقیقات  نیروی  و  این همکار فرهنگی مساعد است  حال 
برای دستگیری متهمان را آغاز کرده است.

 خنثی سازی حمله تروریستی در سنندج در روز 
قدس

فرمانده نیروی انتظامی کردستان، با بیان این مطلب گفت: در 
چند روز گذشته با اشراف نیرو های اطالعاتی نیروی انتظامی 3 نفر 
قدس  روز  در  داشتند  قصد  که  تروریستی  گروهک  یک  اعضای  از 
با 3 قبضه اسلحه و 13  در سنندج عملیات تروریستی انجام دهند 
خشاب و حدود 300 گلوله دستگیر شدند . سردار علی آزادی افزود: 
هوشیاری  با  پلیس  که  باشند  خاطر  آسوده  کردستان  استان  مردم 
موارد  و چنانچه شهروندان  استان حفاظت می کند  امنیت  از  کامل 
تلفن 14۶  با شماره  اطراف خود مشاهده می کنند  در  را  مشکوکی 
تماس حاصل کنند تا ماموران نیروی انتظامی در اسرع وقت موضوع 

ار بررسی کنند.

 ادامه پافشاری داوری بر ادعای خود ردباره نجفی
عبدالرضا داوری با پافشاری بر موضع عجیب خود درباره پرونده 
نجفي،  دکتر  اگر  که  معتقدم  هم  هنوز  نوشت:  تویئتر  در  نجفی 
باقي  خود  از  ردي  و  میکرد  اجیر  را  فردي  داشت،  کشي  آدم  بناي 
نمیگذاشت؛ او در حالتي نامتعادل و تحت فشار شدید، جنایت کرد.

 پیشنهاد یک امام جمعه: مفسدان اقتصادی را به 
دریا بریزیم

حجت االسالم محمد جواد باقری امام جمعه اسالم ضمن تأکید 
دزدان  این  از  باید  گفت:  اقتصادی  مفسدان  با  قاطع  برخورد  بر 
کراوات  المال  بیت  پول  با  خوشگذرانی  موقع  چرا  پرسید  اقتصادی 
می زنید ولی وقتی در دادگاه حاضر می شود پیشانی تان پینه می 
بندد و انگشتر عقیق به دست کرده و ریش می گذارید؟ می خواهید 
اسم اسالم و انقالب را خراب کنید؟ می خواهید بگویید مذهبی ها 
مفسد اقتصادی هستند؟ دست شما بوقلمون صفت ها برای مردم رو 
شده است. مردم فرق خادم و خائن را می دانند و از دستگاه قضا این 

را می خواهند: » مفسدان اقتصادی را به دریا بریزید. «

 انتقاد شدید عارف از عملکرد صدا و سیما درباره 
پرونده نجفی

و  است  شخصی  پرونده  یک  پرونده  این  امید:  فراکسیون  رئیس 
باید صدا و سیما اجازه می داد مانند سایر پروندهای شخصی روند 
طبیعی خود را طی کند و بعد اطالع رسانی کند. واقعا از رفتارهای 
نجفی  پرونده  جریان  در  و سیما  صدا  بخصوص  گرفته  صورت 
اتفاقی  هر  در  متاسفانه  دلخوریم.  و  داریم  اعتراض  و  گالیه مندم 
درست  مساله  این  و  هستند  خود  سیاسی  اغراض  دنبال  گروهی 
حساب های  تسویه  برای  افراد  شخصی  مسائل  از  نباید  و  نیست 

شخصی استفاده کرد.

 باید توان دفاعی و بازدارندگی خودمان را ارتقا 
دهیم

علی اکبر ناطق نوری در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: به فضل الهی ما پس از تجربه هشت 
سال دفاع مقدس پیشرفت بسیار زیادی در بخش نظامی کرده ایم 
اینکه  بر  تاکید  با  است.وی  بازدارندگی  و  دفاع  برای  هم  عمدتًا  که 
ما بر اساس مکتب مان هیچگاه حمله کننده نخواهیم بود، گفت: 
باالترین  و در  ارتقا دهیم  را  بازدارندگی خودمان  و  توان دفاعی  باید 
سطح قرار گیریم.رئیس پیشین مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
توان نظامی ما در منطقه بی نظیر است و می توانیم به بهترین شکل 
به  اشاره  با  نوری  از خود دفاع کنیم.ناطق  آن  از  و خارج  در منطقه 
برگزاری کنفرانس بحرین در راستای معامله قرن گفت: همانطور که 
اجالس دیگر آنان علیرغم هزینه های بسیار زیاد به نتیجه نرسید و به 
شکست ختم شد، همه عالئم نشان دهنده آن است که این کنفرانس 

ها نیز با شکست روبرو می شود.

 قیمت منطقی دالر حدود 8500 تا 9 هزار تومان 
است

قیمت  کاهشی  روند  به  اشاره  با  شاهرودی  حسینی  سیدحسن 
بازار  کارشناسان  از  بسیاری  پیش بینی  اخیر، گفت:  روزهای  در  ارز 
انواع ارز، به خصوص دالر طی ماه های آتی  ارز این است که قیمت 
روند کاهشی خواهد داشت.وی با تأکید بر اینکه تحریم های آمریکا 
داشت:  اظهار  است،  نداشته  ارز  قیمت  افزایش  در  به سزایی  تأثیر 
با جنگ روانی در داخل کشور در صدد آشوب بودند و  آمریکایی ها 
و  افزایش قیمت ها  القا کنند که تحریم ها در  این طور  می خواستند 
نابه سامانی های بازار کاالهای اساسی مؤثر نقش داشته، در صورتی 
و  صادرات  تمرکز  اینکه  به  توجه  با  است.  دیگری  چیز  واقعیت  که 
ارزهای دیگر در حال سوق  به  سمت  از دالر  تجاری کشور  مبادالت 
تجاری  مبادالت  در  نقشی  دیگر  دالر  بنابراین،  است،  کردن  پیدا 
در  که  است  زمانی  طی  نیازمند  مسئله  این  البته  داشت،  نخواهد 
آینده محقق خواهد شد.نماینده مردم شاهرود در مجلس در پایان 
با تأکید بر اینکه قیمت منطقی و واقعی دالر حدود 8500 تا 9 هزار 
تومان است، خاطرنشان کرد: هنگامی که دالر به 10 و یا 11 هزار 
خریداری  را  بازار  دالرهای  که  کردند  اعالم  بانک ها  رسید،  تومان 
می کنند، این کار عمالً اجازه نداد که نرخ دالر کمتر شود که به نظر 
می رسد دولت نیز تمایل دارد تا قیمت دالر در کانال 10 و یا 11 هزار 

تومانی بماند، اما طی ماه های آینده روند کاهشی خواهد داشت.

 جنگ با تهران برنده نخواهد داشت
مانند  کشورها  از  برخی  این که  درباره  فالحت پیشه  الله  حشمت 
عمان، پاکستان، ژاپن و عراق قصد دارند نقش میانجی میان تهران 
ایران و آمریکا  تا مانع تنش احتمالی بین  و واشنگتن را اجرا کنند، 
شوند،  گفت: آمریکایی ها در چند وقت اخیر عالوه بر اینکه به صورت 
مختلف و مستقیم درخواست های مختلفی برای مذاکره با جمهوری 

اسالمی ایران داشته اند از طریق کشورهای ثالث هم این پیام را به 
تهران داده اند.وی ادامه داد: همین طرف های ثالث که آمریکایی ها 
با ایران کرده بودند، صراحتا این پیام را  از آن ها درخواست مذاکره 
به آمریکا رساندند که از موضع جنگ با ایران صحبت نکنند؛ چراکه 
جنگ با تهران عمال هیچ برنده ای نخواهد داشت.رئیس کمیسیون 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
طرف های ثالث به آمریکایی ها گوشزد کرده اند که جمهوری اسالمی 
کشوری است که به خوبی توانایی اداره خود در زمان جنگ را دارد 

بنابراین نمی توان با ایران از این موضع وارد عمل شد.

 پارلمان اصالحات برای فعالیت نیاز به مجوز وزارت 
کشور ندارد

تشکیل  صورت  در  شده  گفته  اینکه  درباره  نیکو  میرزایی  قاسم 
فعالیت  مجوز  پارلمان  این  به  کمیسیون  این  اصالحات،  پارلمان 
هماهنگی  شورای  در  پارلمان  این  اگر  گفت:  داد،  نخواهد 
اصالح طلبان تصویب شود و قرار به تشکیل باشد نیاز به اخذ مجوز 
قانون  در  اینکه  بیان  با  ندارد.وی  احزاب   10 ماده  کمیسیون  از 
اخذ  به  نیاز  جبهه  تشکیل  برای  و  شده  ذکر  احزاب  فعالیت  نحوه 
ذکر  قانون  این  در  داد:  ادامه  نیست،  کشور  وزارت  سوی  از  مجوز 
احزاب   10 ماده  کمیسیون  به  حزب  چند  اطالع  از  جبهه  که  شده 
شکل می گیرد، که بر سر یک موضوع و در یک زمان خاص ائتالف 
می کنند.عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: 
قرار است در این پارلمان جمعی از احزاب طیف اصالحات جلساتی 
را برگزار کنند که این موضوع از نظر آئین نامه فعالیت احزاب منعی 
نخواهد داشت. عضو ناظر مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب با 
بیان اینکه جبهه ها تنها برای برگزاری راهپیمایی یا برگزاری تجمعات 
تشکیل  از  پس  کرد:  اضافه  کنند،  دریافت  مجوز  کشور  وزارت  از 
احزاب   10 ماده  کمیسیون  به  موضوع  این  باید  اصالحات  پارلمان 

اطالع داده شود و نیازی به مجوز نیست./ تسنیم

 کنایه های تند سعید جلیلی به برجام
قدس  روز  پایانی  مراسم  سخنرانی  در  امروز  ظهر  جلیلی  سعید 
مشهدمقدس اظهار داشت: آنچه را که توانسته صورت داده و آنچه 
دنبال  را  حرکت  این  بفروشد!  ما  ملت  به  می خواهد  نتوانسته  که  را 
می کند؛ این متحدینش چه می گویند؟ مقام سیاسی اروپایی اخیرا 
با جسارت و با وقاحت می گوید باید به تعهدات برجامی ادامه دهید. 
چرا؟ یک طرف هر آنچه تعهد داشته صورت داده و آن یکی زیرش 
برجام  درخت  اگر  می گویند  می گویند.  را  این  وقاحت  با  اما  زده 
از سایه اش استفاده کنید.وی تصریح کرد: می گویند  میوه نداشت 
میوه اش از ما و سایه اش از شما و بعد چند روز می گویند شاخ و برگ 
و چوبش هم مال ما)اروپایی ها(!، می گویند تو هیچ چیز نداشته باش 
اما گفت وگوی تمدن ها مال تو! بحث فلسطین به تنهایی کافی است 
تا با عبرت آموزی از آن همه معضالت مواجهه با نظام استکباری را 
منبع تابناک برطرف کرد.  

میز خبر
عذرخواهی نامزد رهبری حزب محافظه کار بریتانیا برای تریاک کشیدن در ایران/قوه قضائیه: درباره ارتباط »میترا استاد« با نهادهای 

امنیتی قرائنی وجود ندارد/خنثی سازی حمله تروریستی در سنندج در روز قدس

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

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

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی کشاورزی تولید عابد سه بیمرغ شرکت تعاونی به شماره 
ثبت 323 و شناسه ملی 10380051865 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/21 و برابر نامه شماره 
334/1/3/339مورخ 1397/3/2اداره تعاون روستائی شهرستان گناباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترکیب جدید هیئت 
مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1398/12/4به شرح ذیل میباشند : آقای غالمرضا توانا باکد ملی 
0919469736 بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای غالمعلی سروری با کدملی 0919477348 بسمت نایب رئیس هیأت 
مدیره و آقای اسماعیل شریفی با کدملی 0919513646 بسمت منشی هیأت مدیره وآقای محمد علی سروری با کدملی 
0919469469 بعنوان عضو و آقای حبیب مسعودی با کدملی 0919497799بعنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند و 
کلیه چکها ، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق شرکت منتفی سازد به 
استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد ،پس از تصویب هیئت مدیره 
با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود ولی اوراق عادی شرکت فقط با امضاءمدیر عامل 
صادر خواهد شد . مگر مراسالت هیئت مدیره که با امضاء رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت . ضمنًا بر اساس تبصره 
ماده 43 اساسنامه شرکت در غیاب رئیس هیئت مدیره وظایف وی بعهده نائب رئیس خواهد بود ، اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )485796(

مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید GTXمدل 1388 به شماره پالک 565 ن 63 ایران 32  شماره موتور 
2829654و شماره شاسی S1412288220312 مربوط به نام بتول کرمانی نسب مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی
کارت ، برگ سبز و سند کمپانی خودرو  روآ سال سیستم پژو مدل 1390 به شماره پالک 823 ن 43 
ایران 32  شماره موتور118900010953و شماره شاسی NAAB41PMXBH361620 مربوط 

به نام میثم عمرانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت 
المللی  بین  مهندسی  و  فنی  پشتیبانی  خدمات  شرکت  تغییرات  آگهی 
به شماره ثبت 18146 و شناسه ملی  نوآوران میالد شرکت سهامی خاص 
 1398/02/28 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10380337117
ملی  شماره  به  مقدم  رجبی  مرضیه  خانم  ـ   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
0859842576 به سمت رئیس هیئت مدیره -خانم نجمه مرادیان به شماره 
ملی 0850032857 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره -آقای محمد مرادیان 
به شماره ملی 0850135011 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره -آقای 
مهدی عباس زاده به شماره ملی 0859974219 به سمت عضو هیئت مدیره 
برای باقیمانده مدت دو سال تا تاریخ 1400/2/21 انتخاب گردیدند . کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداسالمی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )485798(


