
رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال تشریح کرد:

جزییات ممنوعیت 
لیگ برتری ها

 از ثبت نقل  و انتقاالت
رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال اعالم کرد 
که ثبت قرارداد و نقل و انتقاالت جدید باشگاه ها منوط به اخذ 

مجوز تسویه حساب تعهدات فصول گذشته ...

آینده  مبهم اینستکس
احتمال موافقت آمریکا با اجرای موقت برنامه نفت 

در برابر کاالی غیر تحریمی از طریق کانال مالی اروپا

سفرای کشورهای اروپایی
 در مشهد

 دیه زن و مرد 
برابر شد

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد:

درام نویسی بنیادی ترین
 اصل شکل گیری هنرهای 

نمایشی است

گزارش مستند مردم از پرداخت 
حقوق ۶۳میلیونی

گزارش ویژه 7

تحلیل روز 2

8

2

3
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در این شماره می خوانیم

تجارت آموزش
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: برخی از مدارس غیرانتفاعی و 
منتشر کنندگان کتب کمک درسی و کنکور 
با دید تجاری به حوزه آموزش نگاه می کنند.

محمود نگهبان سالمی با اشاره به اینکه 
در آستانه ثبت نام مدارس هستیم و احتمال 
دارد  وجود  شهریه ها  غیرضروری  افزایش 
قانون  اساس  بر  مدارس  حوزه  در  گفت: 
باید  دیپلم  سطح  تا  تحصیل  دوران  کل  در 
افراد  تمام  برای  را  رایگان  آموزش  شرایط 
فراهم کنیم؛ یعنی آموزش و پرورش که یک 
نهاد حاکمیتی است وظیفه دارد این شرایط 
مشارکت  درباره  بحثی  هیچ  و  کند  فراهم  را 

والدین و مردم در این زمینه وجود ندارد.
y  شهریه مدارس غیرانتفاعی باید بر اساس

هزینه های عرف دریافت شود
نماینده مردم خواف و رشتخوار در 

افزود:  اسالمی  شورای  مجلس 
غیر  مدارس  حوزه  در 

انتفاعی و آزاد باید بر 
هزینه های  اساس 

شهریه  می شود،  انجام  که  معمولی  و  عرف 
مشکالت  با  امروزه  مردم  شود.  دریافت 
متعدد اقتصادی رو به رو هستند و شاید هر 
ناحیه  از  و چه  ناحیه مدارس  از  فشاری چه 
شهریه دانشگاه ها مشکالت زندگی را بر آنها 

سخت تر کند.
y  تالش می کنیم تا حداقل  افزایش شهریه

لحاظ شود
و  آموزش  کمیسیون  رئیس  نایب 
کمیسیون  در  داد:  ادامه  مجلس  تحقیقات 
شروع  از  قبل  داریم  بنا  تحقیقات  و  آموزش 
سال تحصیلی جلسه ای را با سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش یا وزیری که معرفی می شود 
شود  مطرح  دغدغه ها  تمام  تا  باشیم  داشته 
آن  حداقل  شهریه ها،  افزایش  زمینه  در  و 
افزایشی  امکان  صورت  در  یا  گرفته  نظر  در 
هر  اینکه  بر  تاکید  با  باشیم.وی  نداشته 
دارد،  وجود  مجلس  قانون  در  چه 
آموزش و پرورش باید اجرا 

کند...

نگهبان سالمی: ناشران کتب کمک درسی به حوزه آموزش با 
دید تجاری نگاه می کنند

در جلسه ای با حضور شهردار مشهد و تولیت آستان قدس رضوی محقق خواهد شد؛

ترافیک اطراف حرم 
در انتظار جلسه تولیت و شهردار 

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه  4  بخوانید

 : زندانی  زنان  کودکان  سرگذشت  امروز  صبح  روایت 

گناه بی  قربانیان   

در صفحه 3 بخوانید

استاندار خراسان رضوی

یک بار برای همیشه اقتصاد را 
جراحی کنیم چهار شنبه12تیر  1398 /0 29  شوال 1440 / سال سوم  

شماره 489 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 
عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

در صفحه 3 بخوانید
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برگه کمپانی موتور سیکلت روان 110، مدل 13۸۸، رنگ قرمز ،به شماره پالک ۷61     34۲4۲ به شماره موتور 31036496  
وشماره تنه ۸۸0154۲ ،بنام آقای روزبه شعار مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

*****************************************************
512/1اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

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

برابر رای شماره 139۸60306۲۷1000۸00 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی اصغر 
قائن نژاد فرزند محمد بشماره شناسنامه 4۷534 صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 110/6۲ 
مترمربع قسمتی از پالک ۷1 اصلی  بخش 9 واقع در خیابان گاز مسلم شمالی 9 پالک 39۲ اعیان متعلق به خود متقاضی و 
عرصه موقوف حکاک 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 
ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه  ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  این اداره تسلیم وپس  به  اعتراض خودرا 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد. 1651 تاریخ انتشارنوبت اول: 9۸/3/۲۸، نوبت دوم: 9۸/4/1۲ 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار
*****************************************************

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

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

برابر رای شماره 139۸60306۲۷1000۸0۷ مورخ 139۸/۲/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای علی صارم فرزند حسین بشماره شناسنامه ۲99 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 
۲96/۸6 مترمربع قسمتی از پالک  64 فرعی از 1۸ اصلی بخش 9 مشهد واقع در میرزا کوچک خان 13 نبش کوچه اول 
سمت راست پالک 9 خریداری از عباسعلی پور پیله کش محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1645 تاریخ انتشارنوبت اول: 9۸/3/۲9، نوبت دوم : 9۸/4/1۲
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

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

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

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139۸/۲/۲1 مورخ   139۸60306۲۷1000606 شماره  رای  برابر 
مالکانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
باب  از مشهد در ششدانگ یک  اقای جواد خجسته فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 139۷ صادره  بالمعارض متقاضی 
مهر  مهرآباد-  در  واقع  اصلی بخش 9 مشهد  از15  فرعی  باقیمانده 31  از پالک  مترمربع قسمتی  به مساحت 160  خانه 
آباد 3 اباذر یک پالک ۲9 خریداری از غالمرضا خجسته محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1649 تاریخ انتشارنوبت اول: 9۸/3/۲9، نوبت دوم : 9۸/4/1۲
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

**********************************************************
511/4 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

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

برابر رای شماره 139۸60306۲۷1000۷96 مورخ 139۸/۲/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم معصومه سرب دار فرزند رحمان بشماره شناسنامه 6۸9 صادره از دولت آباد در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 10۸/۷3 مترمربع قسمتی از پالک 15 فرعی از 3 فرعی از ۷6 اصلی بخش 9 مشهد واقع در بلوار ۲۲ بهمن- بهمن 
۲6/1۷ پالک 40 و 3۸ خریداری از ابراهیم کوتاه نصر آباد محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 164۷ تاریخ انتشارنوبت اول: 9۸/3/۲9، نوبت دوم : 9۸/4/1۲
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

511/5 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

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

برابر رای شماره 139۷60306۲۷1004۲۷۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد 
حسن حسنی فرزند علی بشماره شناسنامه ۷16 صادره از نیشابور درششدانگ یک باب خانه به مساحت 94/55 مترمربع 
قسمتی از پالک 65 اصلی بخش 9 واقع در بلوار طبرسی صاحب الزمان شرقی 4 پالک 64۲ متعلق به خود متقاضی )سهم 
مشاعی خودش( 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 
ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه  ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  این اداره تسلیم وپس  به  اعتراض خودرا 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد. 1643 تاریخ انتشارنوبت اول: 9۸/3/۲9، نوبت دوم : 9۸/4/1۲
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

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

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت جام
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
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139۸/3/۲5  -139۸6030600۷000194 شماره  برابررای 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
مساحت  به  مسکونی  ساختمان  باب  دریک  جام  تربت  از  صادره   6۲۸ شناسنامه  بشماره  کریم  فرزند  مرجانی  امید  اقای 
1۲3/۷ مترمربع پالک 5 فرعی از ۷3۲ اصلی و ۲9 فرعی از ۷3۲ اصلی واقع در بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام 
خریداری از مالک رسمی آقای مسعود عزت احمدی و گلعذار خدادادی جامی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم 
به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی  مراتب دردو نوبت 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف 
انقضای  رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت  ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود  مدت یک ماه 
 ،139۸/3/۲۷ اول:  انتشارنوبت  تاریخ  شد.  صادرخواهد  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

نوبت دوم: 139۸/4/1۲
رئیس ثبت اسنادوامالک جام- سید مجتبی جوادزاده

******************************************************************
512/7 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت جام
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
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139۸/3/۲5  -139۸6030600۷000190 شماره  برابررای 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اقای امید مرجانی فرزند کریم بشماره شناسنامه 6۲۸ صادره از دریک باب ساختمان مسکونی به مساحت 1۲4/۸ مترمربع 
پالک 5 فرعی از ۷31 اصلی و ۲9 فرعی از ۷3۲ اصلی واقع در بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک 
رسمی آقای مسعود عزت احمدی و گلعذار خدادادی جامی 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: 139۸/3/۲۷، نوبت دوم: 139۸/4/1۲
رئیس ثبت اسنادوامالک جام- سید مجتبی جوادزاده

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

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت جام
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
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139۸/3/۲5  -139۸6030600۷0001۸6 شماره  برابررای 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
به مساحت150  باب ساختمان مسکونی  تربت جام دریک  از  فرزند کریم بشماره شناسنامه 6 صادره  امید مرجانی  اقای 
جام  تربت  ملک  ثبت  حوزه  مشهد   13 بخش  در  واقع  اصلی   ۷3۲ از  فرعی   ۲9 و  اصلی   ۷31 از  فرعی   5 پالک  مترمربع 
خریداری از مالک رسمی آقای مسعود عزت احمدی و خانم گلعذار خدادادی جامی 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 
انقضای  رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت  ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود  مدت یک ماه 
 ،139۸/3/۲۷ اول:  انتشارنوبت  تاریخ  شد.  صادرخواهد  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

نوبت دوم: 139۸/4/1۲
رئیس ثبت اسنادوامالک جام- سید مجتبی جوادزاده

512/9 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )2033(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر 
به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/۲0 و برابر رای شماره 
139۸6030600500۲033 مورخ 9۸/04/09  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات 
مالکانه و بالمعارض اقای علی نجاتی فرزند غالمحیدر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 113/۸9 مترمربع از پالک 
شماره ۷9 فرعی از 41 اصلی واقع در اراضی کاظم اباد بخش 1۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی رقیه- فاطمه و بی 
بی سلطان شهرت همگی حسینی محرز گردیده است .لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول 9۸/04/1۲ تاریخ انتشار نوبت دوم 9۸/04/۲۷   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
**************************************

512/10 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )2013(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به 
شماره  رای  برابر  و   1390/09/۲0 مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  و   3 و   1 مواد  دستور 
139۸6030600500۲013 مورخ 9۸/04/0۸  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و 
بالمعارض اقای محمد فتحی فرزند علی اصغر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۸490۲6 متر مربع از پالک شماره 1۷۷ 
اصلی واقع در اراضی فیض  اباد مشهور به کاریز نو بخش ۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی رمضانعلی گوهرجو – 
محمد حسین جعفری – عبداله گاراژیان – رمضانعلی پرنده و علی اکبر روانی محرز گردیده است .لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول 9۸/04/1۲ تاریخ انتشار نوبت دوم 9۸/04/۲۷   
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

****************************************
512/11 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )2030(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر 
به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/۲0 و برابر رای شماره 
139۸6030600500۲030 مورخ 9۸/04/09  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات 
مالکانه و بالمعارض اقای سیدحمزه رضوی فرزند سیدعباس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 154/05 مترمربع از 
پالک شماره 4 فرعی از 9 اصلی واقع در اراضی ده کالغ بخش 1۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی سهم االرث سمانه 
رجبی مورث صفرعلی رجبی محرز گردیده است .لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و 
در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول 9۸/04/1۲ تاریخ انتشار نوبت دوم 9۸/04/۲۷   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
*****************************************

512/12 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )2008(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر 
به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/۲0 و برابر رای شماره 
139۸6030600500۲00۸ مورخ 9۸/04/0۸  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات 
مالکانه و بالمعارض اقای احمد جمال فرزند حبیب اله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۸۲6/53 مترمربع از پالک 
شماره 111 فرعی از 13 اصلی واقع در اراضی گذر شوری بخش 1۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای سیدحسن 
نژاد حسینی محرز گردیده است .لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول 9۸/04/1۲ تاریخ انتشار نوبت دوم 9۸/04/۲۷   
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

خبر
سفرای کشورهای اروپایی در مشهد

نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 
متحد در ایران و نماینده این کمیساریا در دفتر مشهد با 
معاون سیاسی، امنیتی اجتماعی استانداری خراسان 
رضوی دیدار کردند.حسن جعفری در این دیدار با بیان 
که شهر مشهد دارای قداست ویژه ای بوده و به عنوان 
ایران طی  افزود:  ایران مطرح است،  معنوی  پایتخت 
40 سال گذشته پناهگاه خوبی برای پناهندگان بوده 
استان  خدمات  تمامی  که  این  به  اشاره  با  وی  است. 
برای اتباع خارجی  و ایرانی یکسان است، اضافه کرد: 
از زمان حضور آمریکائی ها شاهد چندبرابر شدن تولید 
به  دیگر  طرف  از  و  هستیم  افغانستان  در  مخدر  مواد 
دلیل عدم وجود زیرساخت های عمرانی و اجتماعی 
و امنیت در این  کشور،تردد اتباع غیر مجاز این کشور 
علی  کرد  اذعان  اند.وی  کرده  پیدا  افزایش  ایران  در 
رغم مشکالت در همه حوزه ها خدمات خوبی به اتباع 
افغانی داده شده است که از جمله آن می توان به 450 
صورت  به  که  کرد  اشاره  افغانی  آموز  دانش  نفر  هزار 
کنند.جعفری  می  دریافت  آموزشی  خدمات  رایگان 
خاطرنشان کرد: ماهم از همدلی با سازمان های بین 
المللی حمایت می کنیم و امیدواریم  این تعامل باعث 
ارائه خدمات مطلوب تری به جامعه پناهندگان شود.
خراسان  استاندار  اجتماعی  امنیتی  سیاسی  معاون 
سنگینی  های  هزینه  همه  رغم  علی  گفت:  رضوی 
که در ایران برای پناهندگان می شود اما کمک های 
همین  برای  است  ناچیز  بسیار  کشور  به  المللی  بین 
ها  کمک  این  خدمات  نوع  با  متناسب  داریم  انتظار 
از  بسیاری  افزود:  راستا  همین  در  شوند.وی  تعریف 
خدمات رایگان کشور به پناهجویان مورد غفلت بوده 
و اطالعرسانی نمی شود لذا انتظار داریم این خدمات 
المللی  بین  جامعه  به  خودش  اندازه  به  و  درست 
منعکس شود. جعفری در انتها افزود: فقط در سه ماهه 
اول سال جاری ۷0 هزار تبعه افغانستانی غیرمجاز که 
از سایر استان ها توسط پلیس دستگیر و به خراسان 
رضوی اعزام شده بودند نهایتا از مرز دوغارون از کشور 
عالی  کمیساریای  نماینده  ادامه  در  گردیدند.  طرد 
پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران که برای فراهم 
اروپایی  کشورهای  سفرای  آتی  سفر  مقدمات  کردن 
به مشهد به این شهرستان سفر کرده است گفت: در 
حال حاضر مشارکت ما با هم بیشتر از هر زمان دیگر 
الزم بوده و باید تقویت شود چون تعداد بسیار زیادی 
از پناهندگان در مشهد زندگی می کنند.ایوو فریسن 
دیگر  زمان  هر  از  بیشتر  تعامل  که  این  بیان  ضمن 
که سفرای کشورهای  آینده  دارد گفت:هفته  اهمیت 
اروپایی به مشهد سفر می کنند فرصت بسیار خوبی 
مطلوب  جهت  در  ها  همکاری  و  تعامل  از  که  هست 

استفاده شود.

برجام  مشترک  کمیسیون  جلسه  جمعه  روز 
این  در  اروپایی  کشور های  شد.  برگزار  وین  در 
جلسه، بدون اینکه جزئیاتی ارائه دهند، عملیاتی 
شدن سازوکار »ابزار حمایت از تبادالت خارجی« 
سرویس  بیانیه  در  کردند.  اعالم  را  )اینستکس( 
سیاست خارجی اروپا که پس از جلسه کمیسیون 
مشترک برجام منتشر شد، آمده است: »فرانسه، 
جلسه(  )در  شرکت کنندگان  به  بریتانیا  و  آلمان 
اطالع دادند که اینستکس عملیاتی شده و برای 
و  است  شده  فراهم  اروپا  اتحادیه  اعضای  همه 
است.  انجام  حال  در  تراکنش ها  نخسیتن  لذا 
ایرانی،  متناظر  نهاد  با  پیوسته  تکمیلی  همکاری 
که قبال تاسیس شده بود، سرعت خواهد گرفت. 
اعضای  برخی  که  کردند  تایید  )اروپایی ها(  آنها 
اتحادیه اروپا به عنوان سهامدار، در حال پیوستن 
به اینستکس هستند. هدف این سازوکار تسهیل 
تجارت مشروع با ایران است. آنها همچنین برای 
اقتصادی  فعاالن  روی  به  اینستکس  گشودن 

کشور های ثالث کار می کنند.«
در حالی صورت گرفت  اینستکس  اندازی  راه 
اعضای  به  ایران  ماهه  دو  مهلت  پایان  تا  که 
از یک هفته  توافق هسته ای، کمتر  در  باقیمانده 
ایران  ماه،  اردیبهشت  اواسط  است.  مانده  باقی 
اجرای  تعلیق  ضمن  صبر،  سال  یک  از  پس 
کرد  اعالم  هسته ای،  محدودیت های  برخی 
برای جبران خسارت های  برجام  اعضای  چنانچه 
برخی  اجرای  کشور  این  نکنند،  اقدامی  ایران 
خواهد  متوقف  را  برجام  کلیدی  محدودیت های 
کرد. این ضرب االجل، اروپا را نگران کرده و موجب 
شده است که آنها در راه اندازی اینستکس عجله 
کنند. مقامات ایران، اگر چه اینستکس را ناکافی 
دیپلمات های  نکردند.  رد  را  آن  اما  دانستند، 
طریق  از  ایران  نفت  فروش  تسهیل  لزوم  بر  ایران 
روز  نشست  از  پیش  می کنند.  تاکید  اینستکس 
غربی  رسانه های  به  ایرانی  مقام  یک  وین،  جمعه 
گفته است، فروش نفت مطالبه اصلی ایران است. 
در همین رابطه، سید عباس عراقچی، معاون وزیر 
خارجه، گفت: »برای اینکه اینستکس برای ایران 
مفید واقع شود، اروپایی ها بایستی نفت بخرند یا 
برای این سازوکار خطوط اعتباری در نظر گیرند. 

)چیزی(  شبیه  اینستکس  صورت،  این  غیر  در 
نیست که ما یا آنها انتظار داشتیم.«

در  ایران  دائم  نماینده  روانچی،  تخت  مجید 
کرده  انتقاد  اروپایی  سازوکار  از  نیز  ملل،  سازمان 
که  است  کرده  تشبیه  زیبایی  خودروی  به  را  آن  و 

بنزین ندارد.
هنوز معلوم نیست که ایران در ازای اینستکس 
دیپلمات های  داد.  خواهد  انجام  اقدامی  چه 
تاکید  این سازوکار  بودن  ناکافی  بر  ایران  بلندپایه 
آنجا  از  نمی کنند.  رد  صریحا  را  آن  اما  می کنند، 
زیادی  روز های  ایران  االجل  ضرب  پایان  تا  که 
تصمیماتی  باید  ایران  بزودی  است،  نمانده  باقی 
در زمینه کاهش تعهدات بگیرد. اینکه اینستکس 
گذاشت،  خواهد  تاثیر  تصمیمات  این  بر  چقدر 
هنوز معلوم نیست. با این حال، دو سناریو در این 

زمینه قابل تصور است:
بیان  با  ایران  که  است  این  نخست  سناریوی 
اینکه سازوکار اروپایی کافی نیست، آن را رد کند 
بردارد.  را  هسته ای  تعهدات  کاهش  دوم  گام  و 
می دهد  نشان  ایران  مقامات  برخی  اظهارات 
کشور های  است.  محتمل  کامال  سناریو  این  که 
دقیقا  اینستکس  در  که  نگفته اند  هنوز  اروپایی 
ظاهرا  اما  شد.  خواهد  دادوستد  کاال هایی  چه 
غیرتحریمی  اقالم  به  فعلی  مرحله  در  کاال ها  این 
مطالبه  که  است  حالی  در  این  است.  محدود 
اساسی ایران از اروپا، تضمین فروش نفت و تزریق 
که  امری  است.  اینستکس  به  نفتی  پول های 
روانچی  است.  برنیامده  آن  عهده  از  اروپا  تاکنون 
شبکه سی ان ان،  مجری  زکریا،  فرید  با  گفتگو  در 
گفت: »اروپایی ها در راه اندازی این سازوکار مالی 
این سازوکار  ایجاد  و  بسیار آهسته عمل می کنند 

ایجاد  است.  گرفته  زمان  سال  یک  از  بیش  مالی 
نیست.  کافی  اما  است،  خوبی  چیز  سازوکار  این 
مالی  سازوکار  این  در  باید  و  کنند  عجله  باید  آنها 
سازوکار  این  صورت  این  غیر  در  دهند  قرار  پول 
مالی هیچ کمکی در رفع مشکالتی که با آن مواجه 

هستیم، نخواهد کرد.«
سناریوی دوم این است که ایران به امید اینکه 
شود،  نفت  فروش  شامل  آینده  در  اینستکس 
موقتا  اینکه  یا  کند  تمدید  را  خود  االجل  ضرب 
برخی  شود.  منصرف  تعهدات  برخی  تعلیق  از 
مقامات ایران می گویند باید به اینستکس فرصت 
سابق  رئیس  پیشه،  فالحت  الله  حشمت  داد. 
اسالمی،  شورای  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون 
در صفحه توئیتر خود نوشت: »باید به اینستکس 
فرصت داد. سازوکاری که اثر سیاسی آن برای گذر 
از دام افراطیون مهمتر از گشایش های اقتصادی 

آن است.«
آینده  روز های  در  اروپا  و  ایران  مذاکرات   
به  مذاکرات  این  استمرار  داشت.  خواهد  ادامه 
حل  راه  یک  به  رسیدن  احتمال  که  معناست  این 
و اجرای گام دوم کاهش تعهدات هم  وجود دارد 
روز های  در  اگر  دیگر،  عبارت  به  نیست.  قطعی 
کند،  برآورده  را  ایران  مطالبات  اروپا  باقیمانده، 
از کاهش تعهدات منصرف خواهد شد. در  ایران 
روانچی تصریح کرد: »در گام نخست  رابطه،  این 
ما دو مورد از کاهش تعهدات خود را اعالم کردیم 
و طی 10 روز آینده اگر چیزی اتفاق نیفتد ما به 
گام دوم خواهیم رفت. ما پیش تر موارد گام دوم را 
نیز مشخص کرده ایم؛ بنابراین شرکای اروپایی ما 
که در حال مذاکره با آنها هستیم باید عجله کنند، 
دلیل  همین  به  است.  اتمام  حال  در  زمان  چون 

است که طی 10 روز آینده مذاکرات و گفتگو های 
تا  داشت  خواهیم  خود  اروپایی  شرکای  با  مهمی 
با خروج  که  را  آن چیزی  آیا می توانند  که  ببینیم 

آمریکا از توافق از دست داده ایم جبران کنند.«
فروپاشی  به  تمایلی  ایران،  هم  و  اروپا  هم 
راه  یک  به  می خواهند  دو  هر  ندارند.  برجام 
نیز  و  مشترک،  تمایل  این  برسند.  بینابینی  حل 
را  حل  راه  یک  به  رسیدن  آمریکا،  داخلی  شرایط 
تماس های  اخیر،  روز های  در  می کند.  محتمل تر 
اروپا با آمریکا درباره ایران بیشتر شده و نکته قابل 
توجه این است که اینستکس پس از این تماس ها 
که  نیست  بعید  رو،  این  از  است.  شده  عملیاتی 
درباره  آمریکا  و  اروپا  آینده  ماه های  یا  روز ها  در 
طریق  از  ایران  نفت  از  محدودی  مقدار  فروش 
می تواند  اروپا  مثال  برسند.  تفاهم  به  اینستکس 
از  را  غیرتحریمی  کاال های  برابر  در  نفت  برنامه 
طریق اینستکس اجرا کند و با این کار، هم ایران 
را به ماندن در توافق هسته ای متقاعد کند و هم از 
افزایش تنش ها میان تهران و واشنگتن در آستانه 
امیدوار  آمریکا  کند.  جلوگیری  آمریکا  انتخابات 
را  کشور  این  ایران،  نفت  صادرات  قطع  که  بود 
اما  کند.  وادار  آمریکا  درخواست های  پذیرش  به 
هرگونه  با  صریحا  ایران  و  نیفتاد  اتفاق  امر  این 
مذاکرات با کاخ سفید مخالفت می کند. مخالفتی 
انتخابات  در  ترامپ  دونالد  برای  می تواند  که 
ریاست جمهوری آینده دردساز شود. چرا که هیچ 
تضمینی وجود ندارد که در صورت استمرار تحریم 
نفت  صادرات  مسیر های  در  تنش ها  ایران،  نفتی 
خلیج فارس تشدید نشود. اروپا و آمریکا می دانند 
کشور  این  ایران،  نفت  صادرات  قطع  از  پس  که 
ناگزیر است که واکنش نشان دهد؛ لذا اگر معلوم 
شود که ایران تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری 
برای  آمریکایی ها  نمی شود،  مذاکره  وارد  آمریکا 
مدیریت تنش ها، احتماال به طور موقت با اجرای 
برنامه نفت در برابر کاال های غیرتحریمی از طریق 
شدن  سپری  از  بعد  و  کنند  موافقت  اینستکس 
دوره حساس انتخابات، مجددا فشار ها را بر ایران 
شدن  فعال  از  هم  طریق،  بدین  تا  کنند.  تشدید 
دوباره برنامه هسته ای ایران جلوگیری کنند و هم 
نفتی  بازار های  ثبات  و  آرامش  انتخابات،  در دوره 
برنامه  اجرای  با  اینها،  از  مهمتر  کنند.  حفظ  را 
که  ایران،  با  نظامی  درگیری  احتمال  یادشده، 
خواهد  فاجعه بار  ترامپ  انتخاباتی  تبیلغات  برای 

بود، کمتر خواهد شد.

آینده  مبهم اینستکس
احتمال موافقت آمریکا با اجرای موقت برنامه نفت در برابر کاالی غیر تحریمی از طریق کانال مالی اروپا

آرین منش: زمینه ظهور جریان سوم 
فراهم است

نماینده پیشین مردم مشهد در مجلس شورای 
اسالمی گفت: در این شرایط حساس و ویژه سیاسی 
اسالمی،  انقالب  پنجم  دهه  آغاز  در  اقتصادی،  و 
دست به دست شدن دولت و مجلس بین دو جریان 
از  جوانان  ویژه  به  مردم  رضایتمندی  عدم  و  حاکم 
ظهور  برای  زمینه  سیاسی،  جناح های  عملکرد 
جواد  ایسنا،  گزارش  است.به  فراهم  سوم  جریان 
انتخابات  و  کشور  شرایط  خصوص  در  آرین منش 
اقتصادی،  شرایط  طبیعتا  کرد:  اظهار  رو،  پیش 
اجتماعی و فرهنگی کشور، شرایط مطلوبی نیست 
تبعیض،  فساد،  فقر،  با  جامعه  در  امروز  ما  زیرا 
بیکاری، آسیب های اجتماعی و تورم فزاینده مواجه 
هستیم.وی افزود: ما به اهداف برنامه های توسعه و 
چشم انداز کشور دست نیافته ایم، فاصله طبقاتی و 
نرخ آسیب های اجتماعی همواره رو به تزاید است، 
رشد اقتصادی کشور منفی بوده، درآمدهای کشور 
مردم  اعتماد  و  اجتماعی  سرمایه  و  یافته  کاهش 
شرایط  این  که  شده  کم  نسبتا  حاکمیت  به  نسبت 
قوای  در  از ضعف عملکرد مسئوالن  ناشی  بخشی 
اقتصادی  تحریم های  از  ناشی  بخشی  و  سه گانه 
هرگز  آمریکا  اگرچه  کرد:  بیان  است.آرین منش 
توسعه  و  درون  از  فروپاشی  که  خود  اهداف  به 
عمال  و  نیافته  دست  بوده،  اجتماعی  آشوب های 
در سیاست های تحریمی خود به دلیل هوشیاری و 
مقاومت مردم شکست خورده اما شرایط برای عموم 
مردم به ویژه طبقات متوسط نظیر کارکنان دولت، 
سخت  آسیب پذیر  اقشار  و  بازنشستگان  کارگران، 
در  اصولگرا  سیاسی  فعال  است.این  شکننده  و 
خصوص انتخابات پیش رو و ترکیب مجلس آینده، 
عنوان کرد: در این شرایط حساس و ویژه سیاسی 
اسالمی،  انقالب  پنجم  دهه  آغاز  در  اقتصادی،  و 
دست  به  دست  فراوان،  خطاهای  و  آزمون  انجام 
و عدم  بین دو جریان حاکم  و مجلس  شدن دولت 
چشم انداز  که  جوانان  ویژه  به  مردم  رضایتمندی 
مثبتی را از عملکرد جناح های سیاسی اصالح طلب 
و اصولگرا پیش روی خود نمی بینند و خواستار یک 
موجود  شرایط  از  برون رفت  برای  اساسی  تحول 
هستند، زمینه برای ظهور جریان سوم فراهم است.
ادامه  پیشین مجلس شورای اسالمی  نماینده  این 
مغفول  ظرفیت های  بر  تکیه  با  که  جریانی  داد: 
آگاه  و  نیروی خالق، جوان  و  قانون اساسی  مانده 
به واقعیت های داخلی و خارجی مسیر توسعه را در 
کشور هموار نماید و استعدادهای فراوان و بالقوه در 

کشور را به فعلیت برساند.    

خبر
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نگهبانسالمی:ناشرانکتبکمکدرسیبهحوزهآموزشبادیدتجارینگاهمیکنند

تجارت آموزش
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس  نایب 
و  غیرانتفاعی  مدارس  از  برخی  گفت:  مجلس 
منتشر کنندگان کتب کمک درسی و کنکور با 

دید تجاری به حوزه آموزش نگاه می کنند.
اینکه  به  اشاره  با  سالمی  نگهبان  محمود 
احتمال  و  هستیم  مدارس  ثبت نام  آستانه  در 
افزایش غیرضروری شهریه ها وجود دارد گفت: 
در حوزه مدارس بر اساس قانون در کل دوران 
آموزش  شرایط  باید  دیپلم  سطح  تا  تحصیل 
یعنی  کنیم؛  فراهم  افراد  تمام  برای  را  رایگان 
نهاد حاکمیتی است  و پرورش که یک  آموزش 
هیچ  و  کند  فراهم  را  شرایط  این  دارد  وظیفه 
این  در  مردم  و  والدین  مشارکت  درباره  بحثی 

زمینه وجود ندارد.
y  شهریه مدارس غیرانتفاعی باید بر اساس

هزینه های عرف دریافت شود

در مجلس  و رشتخوار  مردم خواف  نماینده 
غیر  مدارس  حوزه  در  افزود:  اسالمی  شورای 
عرف  هزینه های  اساس  بر  باید  آزاد  و  انتفاعی 
دریافت  شهریه  می شود،  انجام  که  معمولی  و 
شود. مردم امروزه با مشکالت متعدد اقتصادی 
رو به رو هستند و شاید هر فشاری چه از ناحیه 
دانشگاه ها  شهریه  ناحیه  از  چه  و  مدارس 

مشکالت زندگی را بر آنها سخت تر کند.
y  تالش می کنیم تا حداقل  افزایش شهریه لحاظ

شود
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس  نایب 
و  آموزش  کمیسیون  در  داد:  ادامه  مجلس 
تحقیقات بنا داریم قبل از شروع سال تحصیلی 
جلسه ای را با سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
تا  باشیم  داشته  می شود  معرفی  که  وزیری  یا 
تمام دغدغه ها مطرح شود و در زمینه افزایش 

شهریه ها، حداقل آن در نظر گرفته یا در صورت 
امکان افزایشی نداشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه هر چه در قانون مجلس 
کند،  اجرا  باید  پرورش  و  آموزش  دارد،  وجود 
گزارش  مجلس  به  چنانچه  قطعا  کرد:  تصریح 
انجام  کاری  قانون  خالف  مدرسه ای  که  شود 
چنانچه  اما  می کند  برخورد  مجلس  می دهد، 
اینکه  مگر  نداریم  اطالعی  نیز  ما  نشود  اعالم 
اطالع رسانی  مجلس  یا  و  نظارتی  نهادهای  به 
به  را  وزیر  می کند،  ورود  حتما  مجلس  شود، 
از  و  می دهیم  را  الزم  تذکرات  و  دعوت  مجلس 
ناحیه آموزش و پرورش با مدرسه ای که خالف 

کرده برخورد می شود.
به حوزه  منتشرکنندگان کتب کمک درسی 

آموزش با دید تجاری نگاه می کنند
با  شهریه ها  داشت:  اظهار  سالمی  نگهبان 

می گیرد  صورت  که  است  هزینه هایی  به  توجه 
این  افتاده  که  اتفاقی  امروز  متاسفانه  اما 
عنوان  به  را  پرورش  و  آموزش  برخی  که  است 
ویژه  به  می کنند،  تلقی  اقتصادی  بنگاه  یک 
اینگونه  انتفاعی  غیر  و  دولتی  غیر  مدارس 
یا بخش های مختلفی که کتاب های  و  هستند 
منتشر  کنکور  و  تست  آموزشی،  کمک 
نگاه آموزش  حوزه  به  تجاری  دید  با   می کنند، 

 می کنند.
دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
صورت  الزم  نظارت های  باید  کرد:  خاطرنشان 
گیرد و این ها طبق چارچوبی که قانون مشخص 
و  آمده  پرورش  و  آموزش  اساسنامه  در  و  کرده 
رعایت  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  تایید  با 
شود و چنانچه کسی خالف این رویه عمل کند 

بر اساس قانون پیگیری می شود.

اقتصاد  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
شورای  مجلس  قاطع  تصمیم  با  باید  کشور 
بار  یک  نقدی،  یارانه  پرداخت  درباره  اسالمی 

برای همیشه جراحی شود.
با  مشترک  نشست  در  رزم حسینی  علی رضا 
اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
اظهار  شد،  برگزار  استاندار  دفتر  محل  در  که 
کرد: ساالنه ۲600 میلیارد تومان یارانه نقدی در 
استان خراسان رضوی پرداخت می شود که هیچ 
تاثیری در زندگی مردم ندارد و معتقدیم این مبلغ 

باید به بخش تولید تزریق شود. 
وی افزود: آمریکایی ها اگر بدانند که ما بدون 
را  کشور  اقتصاد  توانیم  می  نفتی  منابع  به  اتکا 
اداره کنیم، مطمئن باشید که ترامپ و امثال او 

در برابر ملت ایران زانو خواهند زد.
اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  استاندار 
ساخت  گرا  توسعه  های  شرکت  با  باید  را  کشور 
خراسان  کرد:  تصریح  ساالر  دیوان  دولت  با  نه 
رضوی 90 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی دارد 
درحالی که مجموع بودجه دستگاه های اجرایی 

در این استان حدود 600 میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: با اجرای الگوی مثلث توسعه 

اقتصادی فرهنگی در خراسان رضوی و واگذاری 
معین  به  ای  منطقه  متوازن  توسعه  مسئولیت 
شکل  مردمی  نهاد  یک  مقاومتی،  اقتصاد  های 
دیوان  آینده جایگزین دولت  در  که  است  گرفته 

ساالر خواهد شد. 
پس  های  دولت  تمامی  گفت:  حسینی  رزم 
بروکراسی های  برای کاهش  انقالب اسالمی  از 
اداری وعده داده اند اما تا به امروز هیچ دولتی 

موفق به انجام این مهم نشده است؛ اگرچه باید 
فرسوده  های  بروکراسی  حذف  که  کرد  اذعان 
دولت  توان  می  معتقدیم  اما  نیست  پذیر  امکان 

دیوان ساالر را بی خاصیت کرد.
هایی  انرژی  به  افغانستان  اینکه  بیان  با  وی 
ظرفیت  این  از  توان  می  و  دارد  نیاز  برق  مانند 
استفاده  کشور  غیرنفتی  صادرات  توسعه  برای 
کرد، گفت: در صورت واگذاری اختیارات الزم به 

استان می توان زیرساخت های تولید و صادرات 
برق به کشورهای همسایه را در خراسان رضوی 

فراهم کرد. 
برنامه  به  اشاره  با  رضوی  خراسان  استاندار 
ریزی های انجام گرفته برای اجرای طرح انتقال 
مجموع  از  گفت:  کشور  شرق  به  چابهار  از  آب 
۷50 میلیون متر مکعب ظرفیت این طرح، ۲50 
میلیون متر مکعب سهم خراسان رضوی است و 
نیاز آبی استان را در چشم انداز بلند مدت تامین 

خواهد کرد. 
وی با بیان اینکه مطالعات پیوست اقتصادی 
درحال  کشور  شرق  به  چابهار  آب  انتقال  طرح 
های  بررسی  طبق  کرد:  اظهار  است،  انجام 
محل  از  باال  وسعت  در  زعفران  کاشت  با  اولیه، 
که  شود  می  حاصل  خوبی  درآمد  انتقالی،  آب 
هزینه تمام شده آب شرب و کشاورزی را رایگان 

خواهد کرد. 
اجرای  برای  کرد:  خاطرنشان  حسینی  رزم 
رضوی  خراسان  به  چابهار  از  آب  انتقال  طرح 
حتی یک ریال از منابع دولتی استفاده نخواهد 
شد و شرکت سرمایه گذار پروژه همانند بسیاری 
صندوق  از  خصوصی  و  دولتی  های  شرکت  از 

توسعه ملی تسهیالت دریافت می کند.

استاندارخراسانرضوی

یک بار برای همیشه اقتصاد را جراحی کنیم

هواپیمایی آسمان
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مجلس بان
گزارش مستند مردم از پرداخت حقوق 

۶3میلیونی
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
مستند  های  گزارش  برخی  گفت:گاهی  مجلس، 
به دست مردم می رسد که در فالن دستگاه حقوق 
مسئوالن  اما  است،  تومان  میلیون   63 مدیر  یک 
دولتی حتی حقوق فرد ۲0 میلیونی را هم تکذیب 

می کنند.
کمیسیون  عضو  بابایی  حاجی  حمیدرضا 
شورای  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه، 
ثبت  اندازی سامانه  راه  به عدم  اشاره  با  اسالمی 
برنامه  تاکید  علیرغم  مدیران  و  مقامات  حقوق 
گفت:   ،9۸ سال  بودجه  قانون  و  توسعه  ششم 
هیئت رییسه مجلس باید درباره اجرای قوانین از 
دولت گزارش اخذ کند، چراکه قرار بود از ابتدای 
سال 9۷ سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران در 
کشور ایجاد شود و تمامی مردم در جریان حقوق 
نیفتاده  اتفاقی  تاکنون  اما  بگیرند،  قرار  مدیران 
در مجلس  فامنین  و  مردم همدان  است.نماینده 
برخی  گاهی  اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای 
گزارش های مستند به دست مردم می رسد که در 
فالن دستگاه حقوق یک مدیر 63 میلیون تومان 
است، افزود: این موضوع در حالی اتفاق می افتد 
اثبات  خواهند  می  نمایندگان  برخی  وقتی  که 
تومان  میلیون   ۲0 فردی  حقوق  حتی  که  کنند 
می  و  روند  نمی  بار  زیر  ها  دولتی  برخی  است 
گویند چنین حقوقی نداریم.وی ادامه داد:برخی 
از دولتی ها فکر می کنند که پرداخت حقوق ۲0 
میلیون تومانی فقط در وزارتخانه ها رخ می دهد 
و  باید در آنجا پیگیری کرد، در حالی که براساس 
تمامی  حقوق  باید  توسعه  ششم  برنامه   ۲9 ماده 
قرار  نظارت  تحت  نظام  و  دولتی  های  دستگاه 
 ۲9 ماده  در  اینکه  بیان  با  بابایی  بگیرند.حاجی 
تمامی  که  تاکید شده  توسعه  برنامه ششم  قانون 
حقوق  باید  کنند  می  دریافت  حقوق  که  کسانی 
خود را در سامانه ثبت کنند، تاکید کرد: در بودجه 
سال 9۸ میزان افزایش حقوق ها مصوب شد، اما 
درباره این مصوبه دولت هرگونه که تمایل داشت 
عمل کرد، بر این اساس نمی توان از دولت توقع 
داشت که سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران را 

راه اندازی کند.
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
دولت  اگر  کرد:  تصریح  اسالمی،  شورای  مجلس 
حقوق  ثبت  سامانه  درباره  خود  قانونی  وظایف  به 
مقامات و مدیران عمل نمی کند، مجلس باید از وزرا 
دعوت کند تا با حضور در قوه مقننه گزارش دهند 

که چرا این سامانه اجرایی نمی شود.

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

يكشنبه ها : ساعت : 1830
دوشنبه ها :  ساعت1620 و 2210

سه شنبه ها :ساعت2100
چهارشنبه ها : ساعت :0 183 و 2145
پنج شنبه ها : ساعت: 1345 و 2210 

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

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

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

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

ساعت :1220 جمعه ها ساعت : 0945 
مشهد- اهواز: شنبه ساعت: 1225 و دوشنبه و 

پنجشنبه هاساعت: 1125
مشهد- شيراز: يكشنبه و پنجشنبه ها ساعت : 

 1830
مشهد- ايالم : يكشنبه و چهارشنبه ها  ساعت: 

 0845
مشهد - آبادان : يك شنبه ها ساعت :1930 

چهارشنبه ها  ساعت: 1510
مشهد  - ساري : چهارشنبه ها  ساعت : 1710

 پرواز مسير مشهد - اردبيل   روزهاي پنج شنبه  
از مورخ 4/20/ 98 برقرار خواهد شد .

برنامه پروازي هواپيمايي اسمان 
نيمسال اول 1398

سرویس اقتصادی
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حوادث
۴کشته و زخمی در تصادف قوچان به درگز

شدن  زخمی  و  کشته  از  قوچان  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
چهار نفر در حادثه برخورد پژو ۲۰۶ و پژو پارس خبر داد.

حادثه  این  پیرامون  فکوری  سعید  قوچان  از  ایلنا  گزارش  به 
گفت: این حادثه در محور قوچان به درگز، محدوده روستای علی 

آباد اتفاق افتاد که ۳ مصدوم و یک فوتی داشت .
وی تصریح کرد: در ساعت ۱۰:۴۴ دقیقه امروز عوامل امدادی 
خودروی  با  کالهدوز  شهید  و  رستمی  محمد  بابا  شهید  پایگاه 
انجام  از  پس  که  شدند  اعزام  حادثه  به  نجات  ست  و  آمبوالنس 
اقدامات رها سازی با خودروی ست نجات و آتش نشانی و انجام 
خدمات درمانی ۲ مصدوم این حادثه توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ 
به  رستمی  محمد  بابا  شهید  پایگاه  عوامل  توسط  مصدوم  یک  و 
بیشتر  مداوای  جهت  قوچان  )ع(  جعفر  بن  موسی  بیمارستان 
و  انتظامی  نیرو  عوامل  تحویل  فوتی  فرد  و  شدند  داده  انتقال 
در  قوچان  احمر  هالل  جمعیت  رئیس  شد.  داده  شهرداری 
برخورد  حادثه  نوع   : افزود  حادثه  این  بیشتر  جزئیات  خصوص 
پژو  نشین  سر  سه  از  متاسفانه  که  بود  خودرو  دو  این  رخ  به  رخ 
همچنین  و  شد  فوت  خودرو  این  راننده  و  مصدوم  نفر   ۲ پارس 
دچار  بود،  خودرو  این  سرنشین  تنها  که   ۲۰۶ پژو  راننده 
 مصدومیت شد که بعد از انجام عملیات رها سازی به بیمارستان 

منتقل شد.

رشد ۸۱ سالح گرم در مشهد
سرهنگ اکبر آقابیگی گفت: امسال ۸۱ درصد رشد در زمینه 
کشف سالح های گرم داشته ایم و متأسفانه امسال آمار نزاع های 
سال  به  نسبت  گرم  سالح های  از  استفاده  و  دسته جمعی 

گذشته رشد داشته است.
به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ سرهنگ اکبر آقابیگی، 

توس،  صبح  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مشهد  انتظامی  فرمانده 
یک  از  بیش  گزارش  شاهد  روز  در  اوقات  برخی  در  اینکه  بیان  با 
آمار  این  کرد:  اظهار  هستیم،  مشهد  در  درگیری  و  نزاع  هزار 
نشان دهنده پایین آمدن آستانه تحمل مردم است و یک محاسبه 
روز،  در  نزاع   ۱۰۰۰ این  به  رسیدگی  برای  تنها  که  درمیابیم  ساده 
به نقاط مختلف اعزام شوند که زمان  باید  حدود دو هزار پلیس 
مشهد  انتظامی  می گیرد.فرمانده  پلیس  از  را  فراوانی  نیروی  و 
یادآور شد: باید با فرهنگ سازی از طریق رسانه ها، آموزش وپرورش 
و جراید در راستای کاهش وقوع جرم حرکت کنیم تا دیگر شاهد 

بروز چنین ناهنجاری هایی در جامعه نباشیم.

رشد ۸۱ درصدی کشف سالح های گرم در مشهد
زمینه  در  رشد  درصد   ۸۱ امسال  اینکه  به  اشاره  با  آقابیگی 
آمار  امسال  متأسفانه  افزود:  داشته ایم،  گرم  سالح های  کشف 
به  نسبت  گرم  سالح های  از  استفاده  و  دسته جمعی  نزاع های 
سال گذشته رشد داشته است که جهت کاهش این آمار نیازمند 

همکاری بیشتر مردم هستیم.
غیر  سالح  هرگونه  نگهداری  و  فروش  خرید،  کرد:  تأکید  وی 
قانونی پیگرد پلیس را به همراه دارد و با فروشندگان انواع سالح 
اجازه  هرگز  و  داریم  قاطع  برخورد  حقیقی  و  مجازی  فضای  در 

جوالن به این افراد را نخواهیم داد.

بین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در صحنه جرم حاضر می شویم
فرمانده انتظامی مشهد پیرامون ادعای شاهدان صحنه قتل 
دیر  حضور  بر  مبنی  شمالی  طبرسی  منطقه  در  »وینچستر«  با 
متوسط  طور  به  شهری  مناطق  در  کرد:  اظهار  نیز  پلیس  هنگام 
جرم  صحنه  در  حضور  تا   ۱۱۰ پلیس  با  شهروندان  تماس  زمان  از 

حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه زمان می برد.

پلیس  هنگام  دیر  حضور  بر  مبنی  شاهدان  ادعای  رد  با  وی 
تماس ها  تمام  گفت:  شمالی،  طبرسی  بلوار  در  قتل  صحنه  در 
از آن که توسط مأموران  با فوریت های پلیس و پیگیری های پس 
انجام می شود با زمان دقیق ثبت و ضبط می شود و تنها با ادعای 

چند نفر نمی شود عملکرد پلیس را زیر سؤال برد.
فرمانده انتظامی مشهد تصریح کرد: در بعضی موارد به دلیل 
زمان  دارد  امکان  هم زمان  مأموریت  چندین  انجام  و  نیرو  کمبود 
۲۰ دقیقه شود که تعداد آن ها  از  انتظار برای حضور پلیس بیش 

بسیار کم است.

۳۰ درصد تماس ها با فوریت های پلیس ۱۱۰ غیرضروری است
آقا بیگی با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد تماس ها با فوریت های 
پلیس ۱۱۰ غیرضروری است، افزود: متأسفانه روزانه حجم باالیی 
تشکیل  تلفنی  مزاحمت های  را  پلیس  با  تلفنی  تماس های  از 
می دهند که این تماس ها زمان زیادی را از ما می گیرند و این امر 

نیاز به فرهنگ سازی دارد.
وی خاطر نشان کرد: متأسفانه در مشهد شاهد کمبود پلیس 
هستیم به طوری که در استانداردهای جهانی به طور متوسط به 
ازای هر هزار نفر باید ۸ پلیس وجود داشته باشد اما در کشورمان 
نفر  ۸ دهم  و   ۳ نفر  ازای هر هزار  به  با احتساب سربازان وظیفه 
پلیس وجود دارد که مشهد نیز از این آمار کشوری پیروی می کند.

پلیس  هیچ گاه  اینکه  بر  تأکید  با  مشهد  انتظامی  فرمانده 
اجازه نمی دهد ناامنی در جامعه گسترش یابد و همواره با برهم 
کرد،  خواهد  و  کرده  برخورد  قاطع  طور  به  مردم  آرامش  زنندگان 
محدودیت های  پلیس  تجهیزات  و  منابع  حال  عین  در  گفت: 
بسیج،  مردم،  همکاری  با  خوشبختانه  و  دارد  را  خود  خاص 
نیروهای افتخاری پلیس و بخش خصوصی قسمت بزرگی از این 

خألها پر شده است.

عملکرد  ارزیابی  و  نظارت  اداره  رئیس 
رضوی  خراسان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
آتی برای  نام سال تحصیلی  گفت: کار ثبت 
این  مدارس  در  آموزان  دانش  درصد   ۷0
قطعی  سناد"  ملی  "سامانه  طریق  از  استان 

شده است.
محمد قوامی نژاد روز سه شنبه در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر این اساس ثبت 
دانش   99-9۸ تحصیلی  سال  قطعی  نام 
آموزان در مدارس خراسان رضوی با ثبت کد 
ملی آنها در سامانه سناد صورت گرفته است.
وی به روند ثبت نام در سامانه ملی سناد 
دانش  نام  ثبت  امسال  کرد:  بیان  و  اشاره 
اتوماتیک  صورت  به  سامانه  این  در  آموزان 
برای دانش آموزان میان پایه انجام و بنابراین 
بعد از ثبت نمرات نهایی هر دانش آموز، خود 
به خود نام وی به پایه باالتر منتقل می شود.

عملکرد  ارزیابی  و  نظارت  اداره  رئیس 
رضوی  خراسان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
غیراتوماتیک  صورت  به  نام  ثبت  داد:  ادامه 
یعنی  تحصیلی  مقطع  هر  اول  های  پایه  در 
و  هفتم  پایه  ابتدایی،  چهارم  و  اول  پایه  در 
دهم متوسطه به صورت دستی و توسط کادر 

اداری مدارس انجام می شود.
در  آموزان  دانش  نام  ثبت  گفت:  وی 
صدور  ضرورت  به  توجه  با  ابتدایی  اول  پایه 

اخذ  با  صرفًا  سالمت"  سنجش  "شناسنامه 
دانش  نام  ثبت  این شناسنامه ممکن است. 
صورت  به  ابتدایی  چهارم  و  اول  پایه  آموزان 

روزانه در سامانه سناد در حال انجام است.
نام دانش آموزان  قوامی نژاد افزود: ثبت 
مراحل  نیافتن  پایان  دلیل  به  نیز  هفتم  پایه 
ثبت نمرات پایه ششم آنها و نیز در پایه دهم 
تحصیلی"  هدایت  "طرح  اجرای  دلیل  به 
نشده  آغاز  هنوز  سناد  سامانه  در  هنوز 
که  آموزانی  دانش  نام  ثبت  همچنین  است. 
تحصیلی  پایه  هر  اتمام  برای  را  الزم  نمرات 

دریافت نکرده اند در این سامانه با شرکت در 
شهریور  در  نتایج  اعالم  و  جبرانی  امتحانات 

ماه انجام می شود.
وی گفت: در مجموع روند ثبت نام دانش 
آموزان در مدارس خراسان رضوی برای سال 
تحصیلی آتی با سرعت خوبی در حال انجام 
است و در این زمینه جای هیچ نگرانی وجود 

ندارد.
نفری  هزار   400 و  میلیون  شش  استان 
هزار   ۲30 و  میلیون  یک  رضوی  خراسان 

دانش آموز دارد.

خبر

ثبت نام قطعی 70 درصد از دانش آموزان خراسانی درسامانه سناد 

عمومی  روابط  مدیر 
نشانی  آتش  سازمان 
برگزاری  از  مشهد  شهرداری 
تاریخ  در  سازمان  این  استخدامی  علمی  آزمون 

1۸ مرداد ماه آینده خبرداد.
در  افزود:  خبر  این  اعالم  با  حیدری  رضا 
از  نفر   535 است  قرار  استخدامی  آزمون  این 
نشانی  آتش  سازمان  جذب  مشهدی  شهروندان 

مشهد شوند.
از  آزمان  این  در  نام  ثبت  اینکه  بیان  با  وی 
 19 پایان  تا  و  شده  آغاز  جاری  تیرماه  تاریخ10 
کنند  دقت  شهروندان  افزود:  دارد  ادامه  تیرماه 
که خرید کارت شرکت در آزمون تنها تا 1۸ تیرماه 

میسر است.
جهاد  آزمون  کننده  برگزار  اینکه  بیان  با  وی 
دانشگاهی است خاطر نشان کرد: در 1۸ مرداد 
ماه آینده آزمون علمی برگزار می شود و سه برابر 
به  اول  مرحله  در  قبول  مورد  افراد  نیاز  ظرفیت 

آزمون عملی و ورزشی راه پیدا می کنند.
شرکت  برای  سن  حداکثر  و  حداقل  حیدری 
سال   30 تا   1۸ را  دیپلم  مدرک  دارای  کنندگان 
متقاضیان  برای  عدد  این  گفت:  و  کرد  عنوان 

دارای مدرک لیسانس 1۸ تا 35 سال است.
وی در پایان یادآور شد:آتش  نشانان مشهدی 
در ۲4 ساعت گذشته حدود 100 ماموریت آتش 

نشانی را با موفقیت به پایان رساندند.

افشاری-  عزیز  بابک  دکتر 
پاتولوژیست گفت:  مغز بیمارانی 
که دچار آسیب مغزی و اغما )کما( 
شده اند ممکن است همچنان فعال باشد. این مطالعه 
 New England Journal of Medicine از شماره ژوئن
 )EEG( الکتروانسفالوگرافی  انجام  با  می دهد  نشان 
به فاصله حداکثر 4 روز پس از آسیب مغز می توان این 
فعالیت ها را تشخیص داد.این مطالعه بر روی 10 فرد 
مرگ  به  مبتال  بیمار  یکصد  از  بیش  و  سالم  داوطلب 
مغزی انجام شد. نوار مغزی حدود 15 درصد بیمارانی 
به  نداشتند،  کالمی  یا  حرکتی  پاسخ  هیچ گونه  که 
محرک صوتی واکنش نشان می دهد.نکته جالب این 
صوتی  محرک های  به  افراد  این  مغز  پاسخ  که  است 

فرمان  به  مغز  واکنش  مثالً  است.  متفاوت  مختلف، 
»دستت را باز کن« متفاوت با فرمان »دستت را ببند« 
است.حدود 44 درصد از این افراد، پس از حداکثر یک 
تقریبًا طبیعی  به زندگی  و  از اغما خارج شدند  سال، 
آنان  مغزی  نوار  که  بیمارانی  در  رقم  این  بازگشتند. 
بود.کاربرد  درصد   14 حدود  بود  نداده  نشان  واکنش 
و پیگیری  نوار مغزی در پزشکی، در تشخیص  اصلی 
مبتالیان به صرع و سایر اختالالت مغزی است ولی این 
مطالعه نشان داد از امواج مغزی می توان در تشخیص 
عالئم حیات و یا اثبات مرگ_مغزی نیز استفاده کرد. 
این یک نقطه عطف و گامی بزرگ در کمک به پزشکان 
و خانواده ها برای تصمیم گیری در زمینه افراد مبتال به 

مرگ مغزی است.

گروه  علمی  هیئت  عضو 
پزشکی  علوم  دانشگاه  تغذیه 
شکالت  خوردن  گفت:  مشهد 
قندی  مواد  زیرا  نمی شود،  توصیه  امتحان   حین  در 
تاثیری  و  می شوند   بدن  تحریک  باعث  طبیعی  غیر 
ایسنا-  با  گفت  وگو  در  غیور  ندارند.مجید  یادآوری  در 
برای  تغذیه ای  نکات  خصوص  در  خراسان،  منطقه 
کنکوری ها اظهار کرد:  مطالعات نشان داده تغذیه بر 
روی خلق و خو، اضطراب و...  اثر زیادی دارد؛  طبق 
تحقیقات ما  مصرف ماهی به آرامش و کاهش اضطراب 
می شود  توصیه  اینکه  بر  تاکید  با  می کند.وی  کمک 
از کنکور در وعده شام ماهی  دانش آموزان شب قبل 
مصرف کنند،بیان کرد: حتی شاید بد نباشد که افراد  

از کنکور قرص روغن ماهی  برای مدت کوتاهی قبل 
این  که  نمی کنیم  توصیه  اصال  البته  کنند.  استفاده 
قرص به صورت مداوم استفاده شود.غیور خاطرنشان 
کرد: رادیکا ل های آزاد بدن  باید در شب قبل از کنکور 
کنترل شود زیرا این رادیکال ها سبب تشدید اضطراب، 
فودها،  آرامش می  شود. فست  رفتن  بین  از  و  التهاب 
و  طبیعی   غیر  قندهای  صنعتی،  نوشیدنی  های 
شیرینی جات باعث افزایش رادیکال های آزاد  می شود و 
مصرف انها  باید حتما کنترل گردد.عضو هیئت علمی 
گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد  افزود: مواد 
آب  خصوص  به  سبزیجات  و  میوه جات  مانند  غذایی 
بسیار  افراد  حال  و  حس   بهبود  در  طبیعی  میوه های 

تاثیرگذار است.

عضو هيئت علمی گروه تغذيه دانشگاه علوم پزشكی مشهد: استفاده از نوار مغزی در تشخيص مرگ مغزیبرگزاری آزمون استخدامی آتش نشانی در 18 مرداد

شب قبل از کنكور ماهی بخوريد

خبر
مدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیخراسانرضوی:
سرمایه انسانی ارزشمندترین سرمایه در 

چرخه تولید 
اجتماعی خراسان  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
رضوی گفت: ارزشمندترین سرمایه در چرخه تولید 
و عامل رشد و توسعه در هر کشوری سرمایه انسانی 
همایش  مشهد،  از  ایلنا  خبرنگار  گزارش  است.به 
در  شایع  اجتماعی  های  آسیب  بررسی  استانی 
خراسان رضوی با هدف ترویج سبک زندگی سالم، 
سالمت  ارتقاء  اعتیاد،  درمان  و  مهار  پیشگیری، 
حضور  با  شهروندان  حقوق  از  صیانت  و  اداری 
جمعی از مدیران استانی و خانواده مدیران ،کارگران 
در   60 کنگره  اعضای  و  تعاونگران  و  کارآفرینان   ،
کارگران  ورزشی  فرهنگی  مجموعه  تالش  سالن 
به  توجه  با  افزود:  شد.وی  برگزار  رضوی  خراسان 
تقسیم کار ملی که به منظور اجرای برنامه پیشگیری 
وزارت  است،  شده  تدوین  اجتماعی  آسیب های  از 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری ستاد مبارزه 
با مواد مخدر، طرح شیوع شناسی اعتیاد را تنظیم 
کرده اند که به صورت مستمر پیگیری می شود.وی 
و  تنوع کمی  و  پیچیدگی  به  توجه  با  داشت:  اظهار 
آگاهی  و  دانش  سطح  ارتقای  مخدر،  مواد  کیفی 
و  دارد  بسیاری  اهمیت  آنها  و خانواده های  کارگران 
در این راستا برگزاری دوره های پیشگیری نه تنها در 
فضای  آسیب های  حوزه  در  بلکه  مخدر  مواد  حوزه 
ارتقای مهارت های  مجازی و همچنین آموزش های 
می شود. برگزار  مستمر  صورت  به  زندگی،  سبک 
سنجری اعتیاد به مواد مخدر در محیط کار را یکی 
کاری  محیط  اجتماعی  های  آسیب  ترین  اصلی  از 
گرایش  اصلی  های  علت  از  یکی  افزود:  و  دانست 
امنی روانی  نا  به مواد مخدر در محیط کاری وجود 
بهره  کاهش  باعث  که  است  شغلی  امنیت  عدم  و 
وری و توان شغلی ، غیبت از کار ، سوانح و حوادث 
کاری ، شیوع مصرف در بین سایر کارگران و نهایتًا 
از دست دادن شغل می شود که بعد از بیکاری نیز 
اجتماعی  انحرافات  و  بعدی  اجتماعی  های  آسیب 
را به دنبال دارد که خانواده کارگران را نیز درگیر می 
اجتماعی خراسان  رفاه  و  کار  تعاون،  کند.مدیر کل 
سالمت  بین  گفت:  خود  سخنان  خاتمه  در  رضوی 
تنگاتنگی  رابطه  جامعه  کل  سالمت  و  کار  محیط 
آن  نتایج  و  پیشگیرانه  برنامه های  از  که  دارد  وجود 
خانواده کارگران، فرزندان و جامعه بهره خواهند برد 
ارتقاء  با برگزاری دوره های آموزشی در  و امیدواریم 
دانش اعتیاد کارگران و خانواده های آنها موفق عمل 
کرده باشیم که هم اکنون نیز برنامه های پیشگیری 
از اعتیاد در واحدهای تولیدی و صنعتی استان را با 

جدیت پیگیری و دنبال می کنیم.

افزایش  شاهد  اخیر  سال های  طی  متاسفانه 
مهم  این  که  هستیم  زن  زندانیان  آمار  چشمگیر 
و  اجتماعی  آسیب های  باالرفتن  تحت تاثیر  بیشتر 
یا طالق صورت گرفته است اما باید در نظر داشت 
تبعات  می تواند  خود  زن  زندانیان  آمار  باالرفتن  که 
داشته  به دنبال  نیز  را  بسیاری  اجتماعی  منفی 
در  را  بسزایی  نقش  اینکه  به  توجه  با  زنان  باشد. 
جامعه و به خصوص در خانواده ایفا می کنند، زندان 
عاملی  خود  می تواند  نیز  آن  از  پس  منفی  تبعات  و 
برای افزایش آسیب های اجتماعی نیز باشد چراکه 
آنها  کودکان  می برند  به سر  زندان  در  که  مادرانی 
حتی  یا  و  جرائم  از  بسیاری  با  ناخواسته  به صورت 
زندان آشنا می شوند که این خود می تواند در آینده 
برای آنها مشکل ساز شود چراکه کودکی که از سنین 
پایین با این مسائل آشنا شود در بزرگسالی به راحتی 
کلی  به طور  بگیرد.  قرار  آسیب ها  بستر  در  می تواند 
باید در نظر داشت که تحقیقات و مطالعات صورت 
برای  عاملی  همواره  زندان  می دهد  نشان  گرفته 
کاهش جرم و جنایت نیست بلکه در مقابل متاسفانه 
میزان  افزایش  برای  تاثیرگذار  عاملی  می تواند  خود 
جرم و جنایت باشد، به عنوان مثال فردی که به دلیل 
یک  در  اینکه  علت  به  می شود  زندان  روانه  بدهی 
را  خود  محکومیت  دوران  مجرمان  انواع  با  سلول 
سپری می کند بنابراین خواسته یا ناخواسته با دیگر 
جرم ها و یا روش های انجام آن نیز آشنا می شود و با 
توجه به اینکه بعضا افرادی که از زندان بازگشته اند 
شوند  کار  بازارهای  جذب  چندان  نمی توانند  دیگر 
کارهای  انجام  به  افراد  این  اینکه  احتمال  بنابراین 
خالف گرایش پیدا کنند بیشتر می شود که این خود 
می تواند یکی دیگر از پیامدهای منفی افزایش آمار 
تنها  زنان  امروزه دیگر  باشد چراکه  نیز  زندانیان زن 
خانه دار نیستند بلکه برای گذران زندگی خود مجبور 
راهکارهای  باید  بنابراین  می باشند.  اشتغال  به 
به خصوص  و  زندانیان  آمار  کاهش  برای  مناسبی 

زندانیان زن در نظر گرفت.
y فرزندان زندان و آسیب های آن

متاسفانه برخی از کودکان ناخواسته در زندان 
برای  مناسبی  چندان  زندگی  می آیند  دنیا  به 
تبعات  می تواند  مهم  این  که  نمی خورد  رقم  آنها 
منفی بسیاری را برای آنها از کودکی تا بزرگسالی 
بهترین  که  کودکی  چراکه  باشد،  داشته  به همراه 
چگونه  می کند  سپری  زندان  در  را  خود  دوران 
می تواند در نوجوانی و جوانی زندگی سالمی را نیز 
داشته باشد؟ طبق تحقیقات به عمل آمده برخی 

از این کودکان خود در آینده روانه زندان می شوند، 
به راحتی  و  ندارند  واهمه ای  هیچ  زندان  از  چراکه 
انجام برخی از کارها تن می دهند هر چند در این 
تمام  مورد  در  مهم  این  که  شد  یادآور  باید  مجال 
به ذکر است  فرزندان زندان صدق نمی کند. الزم 
مرخصی دادن  بر  مبنی  طرحی  پیش  چندی  که 
در  این  اما  است  شده  ارائه  باردار  زندانی  زنان  به 
حالی است که متاسفانه ایراداتی بر این طرح نیز 
صورت  به  ایرادات  این  می رود  انتظار  است؛  وارد 
صورت  این  غیر  در  شود  برطرف  کارشناسی 
تبعات  می تواند  چه بسا  طرح  این  اجرایی شدن 

منفی دیگری را نیز به دنبال داشته باشد.
y گذراندن دوران حبس در خانه

بنا به گفته مسئوالن قرار شده است که برخی 
از زنان متهم با داشتن دستبند الکترونیکی در 
خانه دوران حبس خود را سپری کنند تا شاید 
از این طریق آسیب ها و مشکالت پیش رو برای 
این زنان و همچنین خانواده آنها تا حد زیادی 
از بین برود چراکه باید به خاطر داشت در مورد 
زنانی که فرزندان کودک و یا نوجوان دارند و بنا 
به دالیلی همسر آنها نیز حضور ندارد، رهاکردن 
مشکل ساز  بسیار  می تواند  خود  کودکان  این 
به  نیز  را  بسیاری  منفی  آثار  همچنین  و  باشد 
دوران  گذراندن  بنابراین  کند.  تحمیل  جامعه 
حبس در خانه شاید بتواند عاملی برای کاهش 
رفتن  زندان  به  از  ناشی  اجتماعی  آسیب های 

زنان باشد.

y مرخصی زایمان برای زنان زندانی
چندی پیش معصومه آقاپور علیشاهی یکی از 
که  اعالم کرد  اسالمی  نمایندگان مجلس شورای 
زایمان  مرخصی  9ماه  از  باید  زندانی  باردار  زنان 
برخوردار شود تا از این طریق مشکالت پیش روی 
رو  این  از  یابد.  زیادی کاهش  تا حد  آنها  فرزندان 
انتظار می رود با اصالح قانون فرزندان زنان زندانی 
که  اتفاقی  مواجه شوند؛  با مشکالت کمتری  نیز 
نسبت  به  زمانی  گذشت  به  نیاز  آن  تحقق  شاید 

طوالنی دارد.
y افت تحصیلی شدید فرزندان زنان زندانی

الزم به ذکر است که بر اساس تحقیقات صورت 
گرفته متاسفانه فرزندان زنان زندانی با افت شدید 
اصلی ترین  از  یکی  که  می شوند  مواجه  تحصیلی 
کرد  عنوان  مادر  حضور  عدم  می توان  را  آن  دالیل 
دیگر  لیبل زنی های  یا  و  صحبت ها  همچنین  و 
مدرسه  مربیان  از  برخی  حتی  یا  و  دانش آموزان 
این  تحصیلی  شدید  افت  در  می تواند  خود  نیز 
که  بدان سبب  باشد،  تاثیرگذار  بسیار  دانش آموزان 
دانش آموزانی که مادر آنها بنا به هر دلیلی در زندان 
به سر می برد با مشکالت عدیده ای مانند مشکالت 
این  از  مواردی  یا  و  اقتصادی  عاطفی،  اجتماعی، 
دست مواجه هستند که اینها نیز می تواند در افت 
تحصیلی دانش آموز بسیار موثر باشد، هر چند در 
منفی  تاثیرات  این  که  شد  یادآور  باید  مجال  این 
از  بیشتر  مراتب  به  دختر  دانش آموزان  میان  در 
که  گفت  باید  همچنین  است،  پسر  دانش آموزان 

این اتفاق بیشتر در دوران ابتدایی و راهنمایی روی 
می دهد؛ پس باید با کارشناسی دقیق و تخصصی 

به آسیب شناسی این موضوع پرداخت.
y اعمال مجازات های جایگزین

چندسالی است که زمزمه هایی مبنی بر اعمال 
گوش  به  زندانی  زنان  برای  جایگزین  مجازات های 
چندان  متأسفانه  امروز  تا  که  اتفاقی  می رسد؛ 
تحقق نیافته است که این خود می تواند یکی دیگر 
از عامل افزایش آسیب های اجتماعی و خانوادگی 
دیگر  از طرف  باشد.  زنان  رفتن  زندان  به  از  ناشی 
باید خاطرنشان کرد که طبق قوانین موجود کودک 
زندان  در  خود  مادر  با  می تواند  ۲سالگی  تا  تنها 
به سر ببرد و پس از آن باید به بهزیستی سپرده شود 
که این مهم خود می تواند تبعات منفی گسترده ای 
را هم برای کودک و هم برای مادر به همراه داشته 
باشد؛ کودکی که از مهر مادری و یا محبت والدین 
بی بهره می شود به یقین در بزرگسالی خود می تواند 
و مشکالت  آسیب ها  از  بسیاری  بروز  برای  بستری 
و  فرد  خود  هم  که  مشکالتی  باشد،  نیز  اجتماعی 
به دنبال  زیادی  تبعات  و  کرده  درگیر  را  جامعه  هم 
احساس  نیاز  این  حاضر  حال  در  بنابراین  دارد. 
کودکانی  برای  دیگری  مناسب  راهکار  که  می شود 
شود،  ارائه  می برند  به سر  زندان  در  آنها  مادران  که 
چراکه روند موجود به ضرر کودکان است، هرچند 
باقی ماندن  که  شد  متذکر  باید  فرصت  این  در 
کودکان در زندان نیز به مراتب مشکالت عدیده ای 

را ایجاد خواهد کرد.

روایت صبح امروز سرگذشت کودکان زنان زندانی : 

300 هزار مهاجر در ایران  قربانیان بی گناه
در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  رئیس 
حاضر  حال  در  گفت:  کشور  شرق  و  شمال 
در  عراقی  و  افغان  مهاجر  هزار   300 از  بیش 

استان خراسان رضوی سکونت دارند.
در  شنبه  سه  روز  خالص  ارباب  عباس 
عالی  کمیساریای  رئیس  با  دیدار  حاشیه 
پناهندگان در گفت وگو  امور  سازمان ملل در 
در  مهاجران  به  خدمات  افزود:  خبرنگاران  با 
ایران و خراسان رضوی بدون توجه به مسائل 
اقتصادی و تحریم ها و تورم اقتصادی کماکان 

ادامه دارد.
با بیان اینکه شرایط اقتصادی بر روی  وی 
گذاشته  تأثیر  نیز  ایران  در  پناهندگان  زندگی 
باید  المللی  بین  جامعه  کرد:  اضافه  است 
برای برداشتن تحریم ها به ایران کمک کند.او 
مهم ترین محور گفت وگو با رئیس کمیساریای 
عالی سازمان ملل در امور پناهندگان را کمک 
کشورشان  به  مهاجران  داوطلبانه  بازگشت  به 
بازگشت  برای  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان 
در  امنیت  عدم  ریشه های  باید  پناهندگان 

سطح بین الملل از بین برود.
y  ایران رتبه ششم جهان را در میزبانی از

پناهندگان دارد
در  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای  رئیس 
امور پناهندگان نیز به خبرنگاران گفت: ایران 
پناهندگان در سطح  نقش مهمی در میزبانی 
جهان دارد و اکنون رتبه ششم جهان را در این 

زمینه به خود اختصاص داده است.
افزود:   )IVO FREIJSEN( فریزن  ایوو 
پناهندگان  میزبانی  که  است  سال   40 ایران 
افغان و عراقی را بر عهده دارد و باید از سوی 
و  تشکر  و  تقدیر  مورد  المللی  بین  جامعه 
کرد:  اضافه  گیرد.وی  قرار  بیشتری  حمایت 
تک  تک  بر  را  خود  اثر  اقتصادی  مشکالت 
و  است  گذاشته  پناهندگان  و  جامعه  افراد 
المللی  بین  جامعه  حمایت  نیازمند  ایران 
بیشتری  رایزنی  باید  زمینه  این  در  و  است 
صورت گیرد.رئیس کمیساریای عالی سازمان 
رفع  برای  گفت:  نیز  پناهندگان  امور  در  ملل 
افغان  پناهندگان  بازگشت  زمینه  در  چالشها 
که  نشستی  در  و  می شود  تالش  ایران  در 
پیرامون  شد  خواهد  برگزار  ژنو  در  زودی  به 
خدمات ارائه شده از سوی ایران به پناهندگان 
و  ایران  به  بیشتر  کمک  ارائه  لزوم  همچنین  و 
بررسی  و  بحث  کشور  این  از  بیشتر   حمایت 

می شود.

خبر

سرویس اجتماعی
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فرهنگ و هنر

از  تقدیر  و  اختتامیه  آیین 
برگزیدگان »نخستین جایزه ملی 
همت  به  حماسی«  داستان های 
فردوسی  آرامگاه حکیم  در  حوزه هنری خراسان رضوی 
داستان های  ملی  جایزه  می شود.»نخستین  برگزار 
توران  و  ایران  رزم نامه  از  اقتباس  موضوع  با  حماسی« 
شاهنامه فردوسی به همت دبیرخانه هنر حماسی حوزه 
فراخوان  شد.  برگزار  مشهد  در  رضوی  خراسان  هنری 
ادبیات  برجسته  نویسنده  تشکری  سعید  که  جایزه  این 
داستانی، دبیری علمی آن را برعهده دارد، شهریورماه 9۷ 
منتشر شد و با استقبال داستان نویسانی از سراسر کشور 
به  نویسنده   1۸۲ از  طرح   ۲۲3 مجموع  بود.در  همراه 
دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی و داوری طرح های 

ارسالی، 1۷ طرح توسط هیات داوران این جایزه، انتخاب 
شد و به مرحله نهایی )نگارش داستان بلند براساس طرح  
منتخب( راه یافت و در نهایت نفرات برگزیده توسط هیات 
آقایان حسین فتاحی،  از  پایانی، متشکل  داوران مرحله 
شدند. مشخص  ناطق،  ساسان  و  عزتی پاک  علی اصغر 

آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان »نخستین جایزه ملی 
عنوان  پنج  از  رونمایی  با  همراه  حماسی«  داستان های 
آیت الله  تبیینی  پیام  انتشار  و  جایزه  این  برگزیده  کتاب 
ساعت 1۸  حماسی،  هنر  درباره  آملی  جوادی  العظمی 
حضور  با  و  »قلم«  روز  با  همزمان  تیرماه    13 پنجشنبه 
جمعی از مسئوالن، فرهیختگان و هنرمندان عرصه هنر و 
ادبیات فارسی، در محل آرامگاه بزرگ حماسه سرای ایران 

اسالمی حکیم فردوسی برگزار می شود.

معاون استاندار و فرماندار 
از  یکی  گفت:  تربت حیدریه 
عرصه  در  که  مسائلی  مهم ترین 
دائمی  دبیرخانه  ایجاد  شده  فراموش  فرهنگی 
است.علی  شهرستان  این  در  مفاخر  و  مشاهیر 
از  یکی  قهرمان،  محمد  نکوداشت  در  رستمی 
روستای  وی  زادگاه  محل  در  که  خراسان  شاعران 
یک  ایجاد  با  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  آباد  امیر 
دبیرخانه دائمی مشاهیر و مفاخر امکان دسترسی 
و  یاد  گرامیداشت  برای  مشخصی  تقویم  به  آسان 
حوزه ها  تمام  در  برجسته  شخصیت های  خاطره 
شهرستان  این  داد:  ادامه  بود.وی  خواهد  میسر 
سیاسی،  امور  در  ممتازی  بسیار  شخصیت های 

در  متاسفانه  که  دارد  اجتماعی  و  دینی  فرهنگی، 
برخی مواقع به فراموشی سپرده شده است.  

از  بسیاری  کرد:  بیان  تربت حیدریه  فرماندار 
خود  برای  حتی  مختلف  دالیل  به  منطقه  مفاخر 
این  ایجاد  با  که  مانده اند  ناشناخته  شهروندان 
جهت  در  موثری  اقدامات  می توان  دبیرخانه 

شناساندن مفاخر و مشاهیر انجام گیرد.
مشخص  ساختار  یک  نبود  گفت:  رستمی 
چهره های  و  هنرمندان  برای  اطالعاتی  بانک  و 
شاخص در این حوزه که متناسب با شان و جایگاه 
باعث  و  می کند  دور  هدفمان  از  را  ما  باشد  آنان 
پراکندگی، موازی کاری و ایجاد هزینه در برگزاری 

نکوداشت ها می شود.

مردمی  جشنواره  داور 
آوای رضوان  سرودهای خیابانی 
گفت: جشنواره آوای رضوان امسال 
با حضور گروهای مردمی در دهه کرامت پرشورتر برگزار 
مردمی  جشنواره  داور  ذبیحی  مجتبی  می شود.سید 
برگزاری  حاشیه  در  رضوان  آوای  خیابانی  سرودهای 
گروه های  کرد:  اظهار  جشنواره  این  افتتاحیه  آیین 
سطح  در  امسال  کرامت  دهه  در  رضوان  آوای  سرود 
جشنواره  داشت.  خواهند  برنامه  اجرای  گسترده تری 
آوای رضوان امسال با حضور گروهای مردمی در دهه 
طبق  داد:  ادامه  می شود.وی  برگزار  پرشورتر  کرامت 
فراخوانی که سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی به 
بیش از ۲ هزار تشکل مردمی ارسال کرده است تا 1۲ 

از  انجام می شود. گروه های سرود پس  تیرماه ثبت نام 
ارزیابی توسط داوران برای آموزش های بیشتر هدایت 
می شوند و مربی گروه های سرود منتخب در کارگاه های 
آموزشی تکمیلی شرکت خواهند کرد.ذبیحی تصریح 
کرد: گروه های شرکت کننده به نسبت کیفیت کارها، 
زیبایی سرود، نظم گروه و ... داوری و سطح بندی شده 
اجرا  شهر  مختلف  مناطق  در  کیفیتشان  به  نسبت  و 
خواهند داشت. حدود 50 گروه برای اجرا در جشنواره 
انتخاب  رضوان  آوای  خیابانی  سرودهای  مردمی 
خواهند شد.داور جشنواره مردمی سرودهای خیابانی 
منتخب جشنواره  عنوان کرد: گروه های  آوای رضوان 
روز  سه  در  رضوان  آوای  خیابانی  سرودهای  مردمی 

پایانی دهه کرامت اجرای برنامه خواهند داشت.

به همت حوزه هنری خراسان رضوی؛

اختتاميه نخستين جايزه ملی داستان های حماسی برگزار می شود
معاون استاندار و فرماندار تربت حيدريه:

تربت حيدريه نيازمند دبيرخانه دائمی مشاهير و مفاخر است
سيد مجتبی ذبيحی:

جشنواره آوای رضوان با حضور گروهای مردمی پرشورتر برگزار می شود

خبر
ساخت باغ موزه دفاع مقدس دوباره 

آغاز شد
مقدس  دفاع  فرهنگی  مرکز  و  موزه  باغ  ساخت 
کمبود  دلیل  به  که  مشهد  در  رضوی  خراسان 
شد.سردار  آغاز  مجددا  بود،  شده  متوقف  اعتبار 
حسینعلی یوسفعلی زاده مدیرکل حفظ آثار و نشر 
گفت:  رضوی  خراسان  مقدس  دفاع  ارزش های 
اعتبار,  کمبود  علت  به  پروژه  این  اجرایی  عملیات 
ریال  میلیارد   ۸0 تاکنون  و  داشت  توقف  یکسال 
برای این طرح هزینه شده است.وی با بیان اینکه 
اکنون نیز 400 میلیارد ریال با مشارکت شهرداری 
آن  نخست  فاز  تکمیل  برای  مشهد  شهر  شورای  و 
بینی  پیش  کرد:  تصریح  است،  یافته  تخصیص 
پژوهشکده  پروژه  از  مرحله  این  تکمیل  با  می شود 
از  مربع  متر  هزار   3 و  مقدس  دفاع  فرهنگی  مرکز 
در  بود  خواهد  مقاومت  جبهه  به  مربوط  که  موزه 
حفظ  برسد.مدیرکل  برداری  بهره  به  آینده  سال 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی 
هزار   6 بودجه،  تخصیص  تداوم  صورت  در  گفت: 
نیز  باغ موزه دفاع مقدس  از  مانده  باقی  متر مربع 
زاده  شد.یوسفعلی  خواهد  تکمیل   1400 سال  تا 
افزود: با توجه به اینکه مراکز فرهنگی و باغ موزه در 
بیشتری  باید تالش  استان ساخته شده است   1۷
برای ساخت و تکمیل سریع تر این مرکز انجام شود 
و خواستار تداوم حمایت ها برای تخصیص بودجه و 
این  پروژه شد.در  این  تعطیلی مجدد  از  جلوگیری 
مراسم پیکر یک شهید گمنام دفاع مقدس در محل 

اجرای پروژه تشییع شد.

باارائهآثاریازهنرمندنقاشآلمانیصورت
گرفت:

افتتاح نمایشگاه »کرنش به حافظ« در 
بوستان کوهسنگی مشهد

از  آثاری  ارائه  با  حافظ«  به  »کرنش  نمایشگاه 
هنرمند نقاش آلمانی در بوستان کوهسنگی افتتاح 
با  نمایشگاهی  در  آلمانی  نقاش  هنرمند  شد.آثار 
کوهسنگی  بوستان  در  حافظ«  به  کرنش  عنوان» 
مشاهده  برای  می توانند  عالقه مندان  و  شده  برپا 
این آثار به موزه بزرگ خراسان مراجعه کنند.گونتر 
روایت های  که  است  آلمانی  برجسته  نقاش  اوکر 
حافظ  لسان الغیب  خیال انگیز  اشعار  از  را  خود 
شیرازی را در قالب نقاشی هایی خوش آب و رنگ 
در  و  کرده  جمع آوری  حافظ«  به  »کرنش  عنوان  با 
است.گفتنی  داده  قرار  عالقه مندان  دید  معرض 
روزگذشته  حافظ«  به  کرنش  »نمایشگاه  است، 
بوستان  در  واقع  خراسان  بزرگ  موزه  محل  در 

کوهسنگی گشایش یافت.

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گفت: درام نویسی بنیادی ترین اصل شکل 
گیری هنرهای نمایشی است اما طی 10 سال اخیر 
ضعف در این عرصه تبدیل به ضعف عمده هنرهای 

نمایشی کشور شده است.
پوستر  از  رونمایی  مراسم  در  کرمی  شهرام 
نویسی  "نمایشنامه  ملی  جشنواره  نخستین 
رویداد   ۸۲ افزود:  مشهد  در  دوم"  گام  اقتباسی 
تئاتری در استان های مختلف کشور برگزار می شود 
که بیشتر به تولید تئاتر و کارهای فنی مرتبط با آن 
می پردازد نه مفاهیم اجرای تئاتر و تاکنون به ضعف 

مهم عرصه نمایشی پرداخته نشده است.
وی اضافه کرد: طی چهار دهه گذشته از انقالب 
اسالمی در همه بخشهای هنرهای نمایشی شاهد 
رشد بوده ایم به نحوی که در طی 40 سال از ابتدای 
از 1۸ هزار هنرمند  بیش  انقالب اسالمی  پیروزی 
فعال تئاتر و 150 هزار دانش آموخته تئاتر در کشور 
پرورش یافته است و ساالنه 3.5 میلیون نفر مخاطب 

تئاتر در کشور هستند.
و  فرهنگ  وزارت  نمایشی  هنرهای  مدیرکل 
ارشاد اسالمی گفت: هم اینک در تئاتر موضوعات 
شکل  جدیدی  رویدادهای  و  عرصه ها  مختلف، 
گرفته اند اما کمتر کسی توجه به بنیادی ترین عامل 
هنرهای نمایشی یعنی درام نویسی داشته است.

کرمی افزود: در دهه 60 جریان نمایشنامه نویسی 
نمایشنامه های  از  ترجمه ای  جریان  کشور،  در 
درام  حضور  شاهد   ۷0 دهه  در  اما  بود  خارجی 
این  در  و  بودیم  انقالب  نسل  از  ایرانی  نویسان 
گرفت  رونق  ایرانی  نویسی  نمایشنامه  زبان  دوره 
و مترجمانی ظهور کردند که آثار مطرح جهانی را 

ترجمه می کردند.
نمایشنامه  اما   ۷0 دهه  از  پس  داد:  ادامه  وی 
نویسی دچار ُافت شد و برخالف بازیگری، طراحی 
رشد  تولید  و  فنی  حوزه های  کارگردانی،  صحنه، 

نکرد.
و  فرهنگ  وزارت  نمایشی  هنرهای  مدیرکل 
درام  زمانی،  برهه  این  در  گفت:  اسالمی  ارشاد 
نویسان مطرح ایرانی انگیزه خود را از دست دادند 
و نمایشنامه ها به صورت بازخوانی یا ترجمه ای رونق 
که می توانست  از موضوعاتی  تئاتر  تقریبًا  و  گرفت 

دغدغه جامعه باشد تهی شد.
کرمی افزود: یکی از وظایف اداره کل هنرهای 
و  توجه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  نمایشی 
خصوص  به  نویسی  نمایشنامه  جریان  از  حمایت 

جریان نمایشنامه نویسی با اصالت ایرانی است.

نمایشنامه  تولیدات  و  موضوعات  در  اینکه  و 
و  هنری   – فرهنگی  ارزشهای  و  اهداف  به  نویسی 
بتوان  و  شود  جدی  توجه  ایرانی   – فرهنگی  هویت 
و  پویا  جریان  یک  به  را  نویسی  نمایشنامه  جریان 

مؤثرتر تبدیل کرد.
وی حمایت از درام نویسان ایرانی، شکل گیری 
جوایز ادبی و جشنواره ها در حوزه درام نویسی را از 
مواردی برشمرد که می تواند عرصه درام نویسی در 

کشور را تقویت کند.
مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالم با اشاره به نخستین ملی جشنواره نمایشنامه 
نویسی اقتباسی گام دوم که خراسان رضوی میزبان 
از  یکی  عنوان  به  رضوی  خراسان  گفت:  است  آن 
قطب های مهم تئاتر کشور مطرح است که در تئاتر، 
برجسته  هنرمندان  دهنده  پرورش  و  ساز  جریان 

است.
تئاتر  بنیادی ترین بخش  به  توجه  افزود:  کرمی 
به موضوع  یعنی درام نویسی، نگاه ملی و جهانی 
درام نویسی، تنوع موضوعات و اهمیت رجوع به آثار 
ملی و جهانی، توجه به نگاه اختصاصی رهبر معظم 
انقالب در بیانیه گام دوم انقالب به حوزه فرهنگ و 
هنر از ویژگی های برجسته نخستین جشنواره ملی 

نمایشنامه نویسی اقتباسی گام دوم است.
به  نمایشی  ادبیات  در  اقتباس  داد:  ادامه  وی 
معنای برداشت از یک اثر دیگر نیست، اقتباس به 
مستقل  و  جهانی  زبان  یک  با  ما  که  معناست  این 
بتوانیم اثری که می تواند نمونه عینی آن در ادبیات 
تئاتر  قالب  در  را  باشد  داشته  وجود  کشورها  سایر 

تولید کنیم.
مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گفت: آثار ادبی شاخص که می تواند زبان 

زیاد  دنیا  و  ایران  در  باشد  مطرح  و  داشته  جهانی 
ادبیات  در  شاخص  آثار  سری  یک  تنها  و  نیست 
ادبیات نمایشی  به  از قابلیت تبدیل شدن  جهانی 

برخوردار هستند.
کرمی افزود: باید با برنامه ریزی بتوان جشنواره 
نمایشنامه نویسی اقتباسی را به صورت مستمر ادامه 
داد و برای رسیدن به این منظور باید دبیرخانه آن 
برای دوره های آتی فعالیت خود را حفظ کند.مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی نیز در 
این نشست گفت: بیانیه گام دوم انقالب چشم انداز 
فراهم  فراساختاری  صورت  به  مردم  برای  جدیدی 
کرده و استعدادهای جوان و فطرت های پاک را مورد 

اشاره قرار داده است.
به  توجه  بیانیه  این  روح  افزود:  مروارید  جعفر 
و  سازی  تمدن  خودسازی،  ایرانی،  ظرفیت های 
جشنواره  و  است  قوی  اراده  با  آینده ای  ساختن 
نمایشنامه نویسی اقتباسی نخستین قدم فرهنگی 

در مسیر تحقق این بیانیه است.
ظهور  می تواند  نمایش  عرصه  کرد:  اضافه  وی 
عمومی خرد ایرانی – اسالمی باشد و نمایشنامه های 
بیان  عین  در  می توانند  اوضاع  منتقد  و  گرا  واقع 
زیبایی ها، زشتی ها را هم مطرح کنند و پیشنهاداتی 

را برای بهتر شدن اوضاع ارائه دهند.
هنری،  و  فرهنگی  صادرات  داشت:  اظهار  او 
قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران است و جشنواره 
نمایشنامه نویسی اقتباسی گام آغازین برای رسیدن 

به اهداف بیانیه گام دوم انقالب است.
y  ارسال ۸۰ اثر به جشنواره نمایشنامه نویسی

اقتباسی
نمایشنامه  جشنواره  نخستین  اجرایی  دبیر 
نویسی اقتباسی نیز در این نشست گفت: بخشهای 

صحنه ای،  نمایشنامه های  شامل  جشنواره  این 
نوجوان و خیابانی است و منابع اقتباس باید حول 
تاریخ  مقاومت،  و  پایداری  "ادبیات  محور  هفت 
زندگی  سبک  و  خانواده  ایران،  اسالمی  نهضت 
ایرانی – اسالمی و فرهنگ شهروندی، نظام سلطه 
دستاوردهای  جهان،  بخش  آزادی  نهضت های  و 

انقالب، تاریخ اسالم، کودک و نوجوان" باشد.
مرتضی ملتجی با بیان اینکه تاکنون ۸0 اثر به 
افزود:  است  شده  ارسال  جشنواره  این  دبیرخانه 
آخرین مهلت ارسال آثار 1۲ مرداد ماه امسال است 
و نتایج مرحله نخست داوری آثار، اول شهریور ماه 

امسال اعالم می شود.
وی آخرین مهلت ارسال متن اصلی نمایشنامه 
اول  را  پذیرفته شدگان مرحله نخست داوری  برای 

آبان ماه امسال ذکر کرد.
نمایشنامه  جشنواره  نخستین  اجرایی  دبیر 
برگزیده  نمایشنامه  پنج  گفت:  اقتباسی  نویسی 
جشنواره  این  دبیرخانه  توسط  بخش  هر  در 
جشنواره  نخستین  علمی  می شود.دبیر  چاپ 
این  در  نیز  اقتباسی  نویسی  نمایشنامه  ملی 
اسالمی  انقالب  از  دهه  چهار  گفت:  نشست 
می گذرد و اگر قرار باشد برای هر دهه یک الگوی 
قطع  طور  به  شود،  معرفی  نویسی  نمایشنامه 
هدایت جوانان  سوی  به  فعالیت ها  سوی  و   سمت 

 می شود.
سعید تشکری با بیان اینکه ادبیات نمایشی در 
کشور نیازمند پوست اندازی است افزود: جشنواره 
اقتباسی تالشی است که  نویسی  نمایشنامه  ملی 
نمایشنامه  و  تئاتر  دلواپس  که  کسانی  و  انسان ها 
دوم  گام  بیانیه  با  همگام  بتوانند  هستند  نویسی 

انقالب پیش روند.
وی اضافه کرد: آثاری که تاکنون به این جشنواره 
ارسال شده است آثار خوبی است اما با چهره هایی 
مواجه شده ایم که نمایشنامه می نویسند اما آشنایی 

با مفهوم اقتباس ندارند.
رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی 
نیز در این نشست گفت: این انجمن تالش کرده 
که فضایی مجزا برای دبیرخانه جشنواره نمایشنامه 
این  ویژه  انسانی  نیروهای  و  اقتباسی  نویسی 

جشنواره مهیا کند.
آرش خیرآبادی افزود: انجمن هنرهای نمایشی 
جشنواره  که  می کند  تالش  رضوی  خراسان 
نمایشنامه نویسی اقتباسی همگام و همراستا باشد 
با جشنواره تئاتر استانی که در ماه های آتی برگزار 

می شود.

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد:

درام نویسی بنیادی ترین اصل شکل گیری هنرهای نمایشی است سرپرستادارهکلروابطعمومیوبینالملل
شهرداریمشهد:

میراث تاریخی ایران را قدر بدانیم

سرپرست اداره کل روابط عمومی و بین الملل 
شهرداری مشهد گفت: امیدوارم که ارزش تاریخی 
اسناد و میراث تاریخی ایران را قدر بدانیم و افکار 
موفق  آن  انعکاس  در  بتوانند  رسانه ها  و  عمومی 
باشند.مجید خرمی در مراسم رونمایی و معرفی " 
روزنامه شهرداری  قدیمی ترین  بلداالمین"  نشریه 
امروز  داشت:  اظهار  شهر،  نگارخانه  در  مشهد 
اقدامی به صورت مشترک با آستان قدرس رضوی 
اسناد  از  که  گرفته  صورت  مشهد  شهرداری  و 
دوران های  شهرداران  همچون  شهرداری  تاریخی 
از  و  که  نرخنامه های مختلف  و  آگهی ها  گذشته، 

لحاظ تاریخی ارزشمند است، رونمایی می شود.
قدس  آستان  اسناد  مرکز  اینکه  بیان  با  وی 
رضوی نقش بزرگی در حفظ میراث تاریخی ایران 
دارند، گفت: شهرداری مشهد این آمادگی را دارد 
که با همکاری مرکز اسناد آستان قدس رضوی به 

طور منظم از این گونه برنامه ها برگزار نماید.
روزنامه  قدیمی ترین  نمایشگاه  افزود:  خرمی 
در گنجینه  )بلداالمین( موجود  شهرداری مشهد 
تیرماه دائر می باشد  الی 1۷  تاریخ 1۲  از  رضوی 
 9 ساعت  از  صبح ها  می توانند  عالقمندان  و 
این  از   19 الی   1۷ ساعت  از  عصرها  و   13 الی 
مطبوعات  گروه  کنند.سرپرست  بازدید  نمایشگاه 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی نیز گفت: بلداالمین یکی از روزنامه 
های پرطرفدار مشهد و به لحاظ محتوا و مطالب 
منتشر  اعالنات  و  اخبار  و  است  فرد  به  منحصر 
این روزنامه در هیچ سند و روزنامه دیگر  شده در 
در  افزود:  حافظی  است.ابراهیم  نشده  منتشر 
محرم سال 13۲۸ اولین شماره روزنامه بلداالمین 
منتشر می شود و با توجه به مطالب که بیشتر در 
بوده  متمرکز  مشهد  بلدیه  انجمن  مذاکرات  حول 
و بعد از 5 ماه با ۲0 شماره متوقف می شود.وی 
اظهار داشت: با بررسی انجام شده مشخص شده 
شماره  پراکنندگی  واسطه  به  بلداالمین  روزنامه 
محققین  برای  ناشناخته  اثر  ایران  سراسر  های 
ارشیو  در  شماره   6 از  بیش  اکنون  و  است  بوده 

آستان قدس موجود است.

خبر
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رئیسکارگروهمدیریتبحرانشورایشهر

مشهدمقدس:
ایمن سازی ساختمان های قدیمی نیازمند 
مشارکت تمامی دستگاه های مرتبط است

رئیس کارگروه مدیریت بحران شورای شهر مشهد 
مراکز  سازی  ایمن  منظور  به  شهری  مدیریت  گفت: 
پرتردد سطح  بناهای قدیمی  و  بازارها  و  و مجتمع ها 
نیز  دیگر  نهادهای  و  دستگاه ها  ظرفیت  از  باید  شهر 
استفاده کند تا قوت و قدرت الزم برای ایجاد ایمنی در 
و چاره اندیشی مناسبی  باشیم  را داشته  این مکان ها 
برای آینده شود.به گزارش صبح امروز، بتول گندمی 
با اشاره به بناها و مجتمع های تجاری قدیمی سطح 
بحران،  کارگروه  جلسه  آخرین  در  اظهارکرد:  شهر، 
طرح پیشنهادی که از سوی کارشناسان حوزه ایمنی 
محوریت  که  گرفت  قرار  دستورکار  در  بود  شده  ارائه 
ها  مجتمع  و  مراکز  ایمنی  پیرامون  های  نگرانی  آن 
بود. شهر  سطح  پرتردد  قدیمی  بناهای  و  بازارها  و 
مدیریت  شد  مقرر  جلسه  این  در  اینکه  بابیان  وی 
شهرداری  آتش نشانی  سازمان  و  شهرداری  بحران 
بررسی قرار دهند، گفت: طرح  را مورد  پیشنهاد  این 
بررسی  ضمن  که  است  عمده  محور   3 دارای  مذکور 
تنظیم  و قوانین، جهت  به ضوابط، مقررات  انطباق  و 
خواهد  ارائه  شهرداری  پارلمانی  حوزه  به  الیحه 
مصوبات  به  خود  های  صحبت  ادامه  در  شد.گندمی 
ادوار گذشته شورای شهر که پیشتر درخصوص بناها 
شده اند  وضع  قدیمی  های  مجتمع  و  ساختمان ها  و 
پرداخت و افزود: در گذشته تکالیفی از سوی شورای 
آنها  جمله  از  که  شده  مشخص  شهرداری  برای  شهر 
کردن  منتشر  و  بناها  این  کردن  فهرست  به  میتوان 
نیز  نقدهایی  البته  کرد؛  اشاره  عمومی  اطالع  جهت 
بحران شورای  کارگروه  وارد است.رئیس  این شیوه  به 
شهر مشهد با بیان اینکه عمده این مجتمع ها و بناها 
واقع  و یک شهرداری  ثامن، هشت، هفت  در مناطق 
شده اند، تصریح کرد: در منطقه ثامن و بافت پیرامونی 
شهرداری  سوی  از  خوبی  فعالیت  رضوی  مطهر  حرم 
کارگروه  شکل گیری  به  اقدام  و  شده  آغاز  منطقه 
نموده اند. مربوطه  های  دستگاه  حضور  با  خاصی 

گندمی تاکید کرد: مدیریت شهری در این زمینه باید 
استفاده  نیز  دیگر  نهادهای  و  دستگاه ها  ظرفیت  از 
کند تا قوت و قدرت الزم برای ایجاد ایمنی در مکان ها 
شود.وی  مناسبی  چاره اندیشی  و  باشیم  داشته  را 
اعالم  و  معرفی  و  ثامن  منطقه  باره  چندین  مکاتبه  از 
مکان های پرخطر سطح این منطقه خبرداد و گفت: 
اخطاریه های مختلفی برای تمامی این اماکن صادر 
الزم  های  چاره اندیشی  نیز  مالکین  از  برخی  و  شده 
کافی  اخطاریه ها  این  حال  عین  در  ولی  داشته اند  را 

نیستند.

اعضای  شهردار،  حضور  با  جلسه ای  در 
شورای شهر و تولیت آستان قدس رضوی، طرح 
پیرامونی  بافت  و  شهر  مرکزی  هسته  ترافیکی 

حرم مطهر نهایی خواهد شد.
کاظمی،  خلیل ا...  امروز،  صبح  گزارش  به 
معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معاونت 
فنی و عمران شهرداری مشهد در این خصوص 
رضوی،  قدس  آستان  جدید  مدیریت  در  گفت: 
تقویت  قدس  آستان  با  شهری  مدیریت  روابط 
شده و جلسات کارشناسی متعددی در خصوص 

رفع مشکالت ترافیکی برگزار شده است.
وی افزود: در حال حاضر جلسات کارشناسی 
تصمیمات  و  جمع بندی  آینده  هفته  و  انجام 
اعضای  شهردار،  حضور  با  جلسه ای  در  نهایی 
شورای شهر مشهد و تولیت آستان قدس رضوی 

گرفته خواهد شد.
سرپرست  و  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
بیان  با  مشهد  شهرداری  عمران  و  فنی  معاونت 
پیرامون  امکان عریض کردن خیابان های  اینکه 
شخصی  خودروهای  تردد  توسعه  و  مطهر  حرم 
از  درصد   30 حدود  کرد:  اظهار  ندارد،  وجود 
خودروهایی که باعث ترافیک هسته مرکزی شهر 
عبوری  می شوند،  مطهر  حرم  پیرامون  معابر  و 

برنامه ریزی  گونه ای  به  می شود  لذا  هستند 
از  و  کرده  تغییر  خودروها  این  مسیر  که  کرد 

خیابان های اطراف استفاده کنند.
ایجاد  دیگر  طرح  کرد:  تصریح  کاظمی 
پارکینگ در ورودی معابر اصلی منتهی به حرم 
خودروهای  مجاوران  و  زائران  تا  است  مطهر 
شخصی خود را پارک کرده و با استفاده از حمل 
و نقل عمومی به حرم مطهر مشرف شوند.معاون 
حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معاونت فنی 
این  بر  داد:  ادامه  مشهد  شهرداری  عمران  و 

اساس باید هم سیستم حمل و نقل عمومی در 
این محدوده تقویت و پارکینگ های مورد نیاز نیز 

احداث شود.
نیز که تکمیل کننده  برنامه سوم  وی گفت: 
مثلث طرح ترافیکی حرم مطهر و هسته مرکزی 
شهر است محدودیت تردد خودروهای شخصی 
با در نظر گرفتن تسهیل رفت و آمد ساکنان این 
پارکینگ ها  احداث  از  پس  که  است  محدوده 
در  این که  به  اشاره  با  شد.وی  خواهد  اجرایی 
مجموع به 9000 تا 10 هزار جای پارک خودرو 

کرد:  اضافه  داریم،  نیاز  شهر  مرکزی  هسته  در 
میدان  در محدوده  باید  پارک  تعداد فضای  این 
هفده  وحدت،  بولوار  گمنام،  شهید  شهدا، 
شهریور و میدان بسیج یا چهارراه دانش احداث 

شود.
کاظمی تصریح کرد: بر این اساس شهرداری 
مشهد عملیات احداث یک پارکینگ با ظرفیت 
پارکینگی  و  شهدا  میدان  در  خودرو  هزار  پارک 
و  کرد  خواهد  آغاز  امسال  وحدت  بولوار  در  را 
میدان  محدوده  در  آرمان  پارکینگ  آن  کنار  در 
و  حمل  است.معاون  آماده  نیز  شهریور  هفده 
نقل و ترافیک و سرپرست معاونت فنی و عمران 
حال  در  نیز  اکنون  افزود:  مشهد  شهرداری 
برای احداث دو  با آستان قدس رضوی  مذاکره 
امام رضا)ع( و شهید  پارکینگ دیگر در خیابان 
این  احداث  با  که  هستیم  )طبرسی(  گمنام 
هسته  ترافیک  مشکالت  از  بخشی  پارکینگ ها 
خواهد  برطرف  مطهر  حرم  پیرامون  و  مرکزی 
با  کارشناسی  جلسات  داد:  ادامه  شد.وی 
و  جمع بندی  آینده  هفته  و  برگزار  قدس  آستان 
تصمیمات نهایی در جلسه ای با حضور شهردار، 
آستان  تولیت  و  مشهد  شهر  شورای  اعضای 

قدس رضوی انجام خواهدشد.

در جلسه ای با حضور شهردار مشهد و تولیت آستان قدس رضوی محقق خواهد شد؛

ترافیک اطراف حرم در انتظار جلسه تولیت و شهردار  آغاز استقبال از زائران تابستانی در 
مبادی ورودی مشهد

همزمان با شروع فصل تابستان، ایستگاه های 
فعالیت  شهر  ورودی  مبادی  در  زائر  از  استقبال 
توجه  با  امروز،  صبح  گزارش  کرد.به  آغاز  را  خود 
به حجم باالی تردد زائران و مسافران از محورهای 
قوچان و نیشابور و تشرف هزاران نفر از مشتاقان 
 ۲ این  طریق  از  مشهد  به  هشتم)ع(  امام  زیارت 
محور  در  زائران  از  استقبال  ایستگاه های  محور، 

قوچان و نیشابور فعالیت خود را آغاز کردند.
شده  یاد  ایستگاه های  گزارش،  این  اساس  بر 
عالوه بر خدمات رسانی به زائران در تابستان، در 
ایام نوروز نیز فعالیت دارند و خدماتی مانند چایی 
زائر،  راهنمای  مشاوره،  غربالگری،  صلواتی، 
و  فرهنگیان  اسکان  فرهنگی،  محصوالت  توزیع 
غیره را ارائه می کنند.گفتنی است، ایستگاه های 
تا  نیشابور  و  قوچان  محور  در  زائران  از  استقبال 
پایان فصل تابستان دایر بوده و خدمات مورد نیاز 
را به زائران ارائه می دهند. همچنین ۲ محور دیگر 
مسافربری  پایانه  و  راه آهن  جمله  از  شهر  ورودی 
و  زائران  ماه صفر حضور  آخر  و دهه  نوروز  در  نیز 

مسافران در مشهد فعال است.

بهطول3کیلومترصورتمیگیرد؛
بهره برداری از کانال آب های سطحی 

در بزرگراه آزادی
از  بهره برداری  از  مشهد   10 منطقه  شهردار 
کانال آب های سطحی در بزرگراه آزادی خبر داد 
انجام  کارشناسی  به  توجه  با  پروژه  این  افزود:  و 
آب های  هدایت  و  جمع آوری  منظور  به  شده، 
امروز،  صبح  گزارش  شد.به  اجرایی  سطحی 
اظهار کرد:  این خبر  بیان  با  حسنعلی رجب زاده 

این طرح به طول 3 کیلومتر احداث شده است.
جمع آوری  کانال  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
آب های سطحی بزرگراه آزادی، حدفاصل خیابان 
را  چهل بازه  کال  تا  جراح(  شهید  )خیابان  دانش 
در  مشهد   10 منطقه  می دهد.شهردار  پوشش 
ادامه از پیاده روسازی محور امامیه خبر داد و بیان 
امامیه حد  بولوار  پروژه در ضلع شرقی  این  کرد: 
مخابرات  چهارراه  تا  )ع(  علی  امام  بزرگراه  فاصل 
برای  کرد:  تصریح  است.رجب  زاده  شده  اجرایی 
و  میلیارد   6 پیاده  رو  این  اجرای طرح ساماندهی 
54۷ میلیون و 6۷5 هزار ریال، هزینه شده است.
امامیه  محور  سازی  پیاده رو  شد:  یادآور  وی 
هدف  با  روسازی  مترمربع   5500 مساحت  در 
استانداردسازی، بهبود عبور و مرور و افزایش رفاه 

شهروندان به بهره برداری رسیده است.

خبر

نتیجه برداشت بی رویه از سفره های زیرزمینی؛ 

حرکت جبهه آب شور به سمت سرخس  
 مدیر امور آب و فاضالب سرخس گفت: مهم ترین عامل کاهش 
کیفیت آب این شهر برداشت های بی رویه از سفره های زیرزمینی و 

در نتیجه حرکت جبهه آب شور به سمت سرخس است.
عامل  مهم ترین  پوروحدتی  امیر  امروز،  صبح  گزارش  به 
کاهش کیفیت آب این شهر را برداشت های بی رویه از سفره های 
سرخس  سمت  به  شور  آب  جبهه  حرکت  نتیجه  در  و  زیرزمینی 
مدت  میان  طرح  اجرای  در  گذشته  سال  افزود:  و  کرد  اعالم 
افزایش کیفی آب شرب سرخس نسبت به حفر یک حلقه چاه و 

اختالط آن با چاه های موجود اقدام شد.
و  حفر  دیگر  چاه  حلقه  یک  راستا  همین  در  داد:  ادامه  وی   
و  می شود  بهره برداری  مدار  وارد  جاری  سال  در  که  شده  تجهیز 

دو حلقه نیز در سال های 9۸ و 99 حفر و وارد مدار خواهند شد. 
به گفته وی با بهره برداری کامل از این تعداد چاه در مجموع 

۲00 لیتر برثانیه آب کیفی در اختیار شهروندان قرار می گیرد. 
هدف  با  سرخس  به  دوستی  سد  آب  انتقال  به  پوروحدتی 
افزایش کمی و کیفی طرح دراز مدت تامین آب این شهراشاره کرد 

و گفت: 35 کیلومتر از خط ۷0 کیلومتری انتقال آب سد دوستی 
به سرخس اجرا شده است. 

دوستی  سد  سمت  به  سرخس  از  خط  این  اینکه  بیان  با  وی 
درحال اجراست، بیان کرد: آبفای سرخس درصدد است قبل از 
تکمیل پروژه، از خط موجود برای انتقال آب چاه های حفر شده 
سرخس  شهر  به  انتقال  برای  مسیر  در  آتی  حفاری  برنامه  در  و 
استفاده کند که نقش مهمی در ارتقاء کیفیت آب شرب 14هزار 
و 500 مشترک دارد. پوروحدتی در ادامه یکی از مشکالت توزیع 
آب در شهر سرخس را عدم اختالف سطح در این شهرذکر کرد و 

از 5 حلقه چاه  این مشکل آب استحصال شده  برای رفع  افزود: 
موجود پس از انتقال به مخازن ذخیره و پمپاژ به منبع هوایی به 
شهر  کیلومتری   136 توزیع  شبکه  وارد  مترمکعب   300 ظرفیت 
شهر  ساخت  حال  در  پمپاژ  ایستگاه  به  وی  می شود.  سرخس 
با اعتبار ۲0 میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: در اجرای  سرخس 
این پروژه از پمپ های شناور با دور متغیر و تابلوهای درایو استفاده 
طریق  از  نیاز  مورد  فشار  اتوماتیک  تنظیم  قابلیت  که  است  شده 
تنظیم دور پمپ ها را دارد و از پروژه های کم نظیر از دیدگاه ناظران 
به  استانداری است. مدیر امور آب و فاضالب سرخس همچنین 
پروژه اصالح و توسعه شبکه توزیع آب در بافت قدیمی این شهر به 
طول 4.5 کیلومتر و تعویض 31 عدد از شیر آالت اصلی فرسوده 
افزود: یک چهارم شبکه  و  اشاره کرد  توزیع شهر سرخس  شبکه 
این در حالی است که  و  قرار دارد  بافت قدیم شهر  توزیع آب در 
روند  مانع  الیه(  چهار  )تاکنون  معابر  آسفالت  باالی  ضخامت 
بازسازی و نوسازی شبکه و شیرآالت آب این محالت )ازمهر9۷ تا 

خرداد9۸( به صورت عمرانی و امانی نشد.

کمیسیون  رئیس 
شورای  ترافیک  و  حمل ونقل 
گفت:  مشهدمقدس  شهر 
حال  در  اتوبوس  دستگاه   300 حاضر  درحال 
تحویل  ماه   6 مدت  طی  که  هستند  بازسازی 
شد؛  خواهند  مشهد  عمومی  حمل ونقل  ناوگان 
سیستم  تجهیز  و  موتور  اتاق،  شامل  بهسازی  این 
سرمایشی است. مجتبی بهاروند در حاشیه بازدید 
از  مشهد  شهر  شورای  اعضای  از  جمعی  و  رئیس 
اتوبوسرانی  بازسازی سازمان  درحال  اتوبوس های 
اظهارکرد:  و  پرداخت  خبرنگاران  با  گفتگو  به 
وضع تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، شرایط 
با  اتوبوس  واردات  برای  و  کرده  ایجاد  را  خاصی 

مشهد  شهری  مدیریت  لذا  هستیم  روبرو  مشکل 
نموده  خود  ناوگان  نوسازی  و  بازسازی  به  اقدام 
اتوبوس ها  تمامی  اینکه  بر  تاکید  با  است.بهاروند 
ظاهری  لحاظ  به  صرفا  و  بوده  استفاده  قابل 
شرایط مناسبی نداشتند، گفت: در این نوسازی، 
اتوبوس ها از نظر موتور، اتاق و شاسی به استاندارد 
اولیه بازمی گردند و به سیستم سرمایش نیز مجهز 
می شوند.وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر 300 
دستگاه اتوبوس در حال بازسازی هستند که طی 
عمومی  حمل ونقل  ناوگان  تحویل  ماه   6 مدت 
مشهد خواهند شد؛ پیمانکاران موظف هستند به 
صورت میانگین، هر دو روز، یک دستگاه اتوبوس 

را تحویل دهند.

فرودگاه های  مدیرکل 
برقراری   از  رضوی  خراسان 
آغاز  با  پروازي  جدید  مسیر  سه 
به  داد.  خبر  مشهد  فرودگاه  در  تابستان  فصل 
در  قاسم زاده  باقر  محمد  امروز،  صبح  گزارش 
 - مشهد  برنامه ای  پرواز  گفت:  خصوص  این 
چهارشنبه  و  یک شنبه  روزهای  در  مشهد   – زنجان 
ایرتور  ایران  هواپیمایي  شرکت  توسط  هفته،  هر 
هر  یکشنبه   روزهای  پرواز  این  می شود.  انجام 
هفته ساعت 13 از مشهد به مقصد زنجان حرکت 
می کند و ساعت 15 در فرودگاه زنجان به زمین می 
نشیند.  ساعت 16 نیز زنجان را ترک می کند و در 
ساعت 1۸ در مشهد فرود می آید. این پرواز روزهای 

چهارشنبه هر هفته نیز، ساعت 9 صبح از فرودگاه 
مشهد به سمت زنجان حرکت می کند و ساعت 11 
در فرودگاه زنجان به زمین می نشیند و ساعت 1۲ 

به سمت مشهد پرواز می کند.
مشهد   - رشت  پروازهای  همچنین  افزود:  وی 
فصل  شروع  با  یافت.  افزایش  تابستان  فصل  در 
پروازهای  تعداد  به  پرواز  سورتی   14 تابستان، 
است.  شده  اضافه  رشت   - مشهد  برگشت  و  رفت 
ایرتور،  هواپیمایی  شرکت  سه  توسط  پروازها  این 
احتساب  با  که  می شود  انجام  وارش  و  کاسپین 
پروازهای  تعداد  هم اکنون  شده،  افزوده  پروازهای 
رفت و برگشت مشهد - رشت به ۲۸ پرواز در هفته 

رسیده است.

کمیسیون  رئیس 
و  محیط زیست  خدمات شهری، 
سالمت شورای شهر مشهدمقدس 
های  بیمارستان  جزو  حجازی،  بیمارستان  گفت: 
به  است  سال   60 از  بیش  که  بوده  مشهد  قدیمی 
بیماران خدمات ارائه می کند؛ مشکالتی در بحث ارائه 
مساعدت  با  و  داشت  وجود  بیمارستان  این  خدمات 
فضایی  تا  شد  خواهد  تالش  مشهد  شهری  مدیریت 
صبح  گزارش  آوریم.به  فراهم  بیماران  برای  بانشاط 
امروز، محمد حاجیان شهری در حاشیه بازدید رئیس 
و جمعی از اعضای شورای شهر و مدیران شهری مشهد 
با  گفتگو  به  حجازی  دکتر  روانپزشکی  بیمارستان  از 
خبرنگاران پرداخت و اظهارکرد: این بیمارستان، جزو 

از 60  بیش  که  بوده  مشهد  قدیمی  های  بیمارستان 
سال است به بیماران خدمات ارائه می کند.وی با بیان 
برگزار  بیمارستان  مسئوالن  با  که  جلسه ای  در  اینکه 
شد، متولیان مجموعه مشکالت خود را در بحث ارائه 
خدمات مطرح کردند، گفت: مشکالتی در بحث ارائه 
درخواست  و  داشت  وجود  بیمارستان  این  خدمات 
با  که  داشتند  شهری  مدیریت  سوی  از  مساعدت 
موافقت همراه شد.حاجیان افزود: موارد مطرح شده 
مربوط به نیازهای زیرساختی در حوزه ارائه خدمات از 
سوی شهرداری، همچون ترمیم و احداث فضای سبز، 
آسفالت  و  محیطی  رنگ آمیزی  ورزشی،  وسایل  تهیه 
محوطه بیمارستان بود تا فضایی بانشاط برای بیماران 

فراهم شود.

رئيس کميسيون حمل ونقل شورای شهر مشهد خبرداد؛
تجهيز 300 دستگاه اتوبوس به سيستم سرمايشی

مديرکل فرودگاه های خراسان رضوی:
سه مسير پروازی جديد به پروازهای فرودگاه مشهد اضافه شد

رئيس کميسيون خدمات شهری شورای شهر مشهد مطرح کرد:
حمايت مديريت شهری مشهد از فعاليت های عام المنغعه

حمل  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
مشهد  شهرداری  دورنشهری  بار  نقل  و 
باری  خودروی  رانندگان  بیمه  گفت: 
دولت  از  مشهد  شهرداری  جدی  مطالبه 

است.
پایگاه  از  نقل  امروزبه  صبح  گزارش  به 
حسین  مشهد،  شهرداری  رسانی  اطالع 
مختاری با بیان این مطلب افزود: آلودگی 
به  تبدیل  اخیر  سالهای  در  کالنشهرها 
معضل شهری شده است و همه دستگاهها 
سعی بر کاهش دادن آن دارند. با توجه به 
سیستم  کالنشهرها،  در  جمعیت  افزایش 
حمل و نقل هم گسترش پیدا کرده است 
ها  آلودگی  ایجاد  در  هم  زیادی  نقش  و 
دارند. برای همین هم در قانون هوای پاک 
و کاهش آلودگی هوا، خودروهای باربری، 
در  )کامیونت(  سنگین  نیمه  و  سنگین 
ساعت  و  )مسیر  مشخصی  چارچوب 

مشخص( عبور و مرور کنند.
تردد  مدیریت  در  ما  اینکه  بیان  با  وی 
درون  بار  خودروهای  برای  باری،  ناوگان 
شهری؛ شهر را به سه قسمت تقسیم کرده 
که  قرمز  قسمت  کرد:  خاطرنشان  ایم، 
قسمت  است.  فرد  و  زوج  طرح  بر  مبتنی 
می  صدمتری  محدوده  شامل  که  زرد 
از  خارج  محدوده  که  سبز  قسمت  و  شود 

صدمتری به حساب می آید.
قرمز  محدوده  در  کرد:  عنوان  وی 

اطراف  )مثل  خاص  مجوز  با  تنها  تردد 
حرم رضوی( صورت میگیرد. در محدوده 
زود  صبح  تا  شب   ۲3 فعالیت  ساعت  زرد 
کنند  دریافت  مجوز  باید  حتما  که  است 
دهیم.  ارائه  آنها  به  مشخص  مسیر  ما  تا 
مسیر سبز هم تردد از ساعت ۲3 الی 1۷ 

بعدازظهر است.
خودروهایی  کرد:  اضافه  مختاری 
برون   بار  قسمت  در  که  دارند  وجود  هم 
است  ممکن  و  کنند  می  فعالیت  شهری 
گذشته  در  که  بشوند  شهر  وارد  بخواهند 
اما در  از محور صدمتری عبور می کردند 
حال حاضر که صدمتری داخل شهر می 
باشد، آنها را به کمربند شمالی که ظرفیت 
زیادی دارد، منتقل می کنیم. آن دسته از 
رانندگانی هم که مبدا و مقصدشان مشهد 
شهرداری  دفاتر  به  مراجعه  با  باید  است، 

مجوز دریافت کنند.
و  حمل  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
در  مشهد  شهرداری  درونشهری  بار  نقل 
بیان  هم  رانندگان  بیمه  مساله  خصوص 
بود  شده  آغاز   9۲ سال  از  طرحی  کرد: 
بیمه می شدند،  رانندگان  آن  براساس  که 
توسط  نیمی  و  دولت  توسط  آن  از  نیمی 
حدود  شد.  می  پرداخت  رانندگان  خود 
 94 و   93 های  سال  طی  نفر  هزار   10
ساماندهی شدند اما از سال 95 که سهم 
نشد،  پرداخت  دولت  سوی  از  بیمه  حق 

راننده ای هم بیمه نشد که این مساله یکی 
آید؛  می  حساب  یه  ما  جدی  مطالبات  از 
مساله  پیگیر  جدیت  با  هم  کشور  وزارت 
است. امیدواریم با پیگیری هایی که انجام 
می شود این مساله در سال 9۸ حل شود.
مختاری با بیان اینکه یکی از معضالت 
ما پارک خودروهای سنگین و نیمه سنگین 
ما  داد:  توضیح  است،  معابر  حاشیه  در 
که  داریم  سازمان  در  گشت  خودروی   10
بار  ترتیب  و  نظم  و  ساماندهی  مسئولیت 

درونشهری را به عهده دارند.
وی با اشاره به توقفگاههای مجاز تعبیه 
تصریح کرد: 5  این سازمان،  توسط  شده 
توقفگاه مجاز در میدان نمایشگاه، حاشیه 
خین  توس محدوده  بولوار  میثاق،  میدان 
عرب و در جاده میامی تعبیه شده است. 
حاال اگر رانندگان در این توقفگاهها پارک 
اضافه  ترددهای  اینکه  بر  عالوه  نکنند، 
زیادی پیش می آید، باعث آلودگی صوتی 
همین  برای  شوند.  می  نیز  تصادفات  و 
ابتدا تذکر کتبی داده می شود و نسبت به 
سپس  شود،  می  رسانی  اطالع  جایگاهها 
راهنمایی  پلیس  توسط  تکرار  صورت  در 

رانندگی اعمال قانون می شوند.
حمل  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
مشهد  شهرداری  دورنشهری  بار  نقل  و 
افزود: تا قبل از سال 9۲، خودروهای بار 
اما  نداشتند،  هویتی  هیچ  شهری،  درون 

می  تائید  ما  سمت  از  که  خودرویی  حاال 
و  خودرو  بیمه  فنی،  معاینه  دارای  شود، 
بیمه بار است که به شهروندان این اعتماد 
را می دهد با خیال راحت از آنها استفاده 
کارت  افراد،  این  برای  همچنین  کنند. 
رفاهی، آموزش های ایمنی و برنامه های 
فرهنگی، تفریحی و ... در نظر گرفته شده 

است.
های  الستیک  ارایه  درباره  مختاری 
شهری  درون  بار  رانندگان  به  تعاونی 
خاطرنشان کرد: این الستیک ها در تعداد 
شود.  می  توزیع  رانندگان  بین  مشخصی 
البته قرار است تعداد و تنوع آن ها بیشتر 

شود.
هم  استقالل  میدان  وضعیت  به  وی 
این  مشکل  رفع  برای  گفت:  و  کرد  اشاره 

ساعات  تعیین  بر  عالوه  شهر  از  منطقه 
توقفگاههای  آمد،  و  رفت  مشخص 
همچنین  ایم.  کرده  تعبیه  نیز  مشخصی 
یک گشت ۲4 ساعته در مسیر گشت زنی 

های الزم را دارد.
وی در خصوص طرح پایش و پیمایش 
در   95 سال  از  طرحی  داد:  توضیح  هم 
سوخت  میزان  که  شد  آغاز  کشور  سطح 
در نظرگرفته شده برای هر ماشین باربری 
لحاظ  ماشین  آن  کارکرد  میزان  براساس 
زمینه  این  در  تخلف  هرگونه  از  تا  شود 

جلوگیری شود.
در  عزیز  همشهریان  افزود:  مختاری 
با  توانند  می  تخلفات  با  برخورد  صورت 
سامانه ارتباطات مردمی شهرداری، 13۷ 

تماس حاصل کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری مشهد خبر داد؛

بیمه رانندگان خودروهای باری دورنشهری مطالبه جدی شهرداری مشهد از دولت سوژهخبر

در شهر

طرح  محصول  گفت:  مشهد  شهردار 
به شهر  تعلق  اعتماد، حس  افزایش  ما  محله 

و مشارکت اجتماعی است.
در  کالئی  محمدرضا   ، ایسنا  گزارش  به 
در  که  ما«  »محله  طرح  اجرای  آغاز  مراسم 
کرد:  اظهار  شد،  برگزار  ترافیک  فرهنگسرای 
کندی  به  هوشمند  شهر  تحقق  شعار  گرچه 
پیش می روند؛ اما مدیریت شهری به صورت 

جدی به دنبال تحقق آن است. 
دستاوردهاتی  مجموع  داد:  ادامه  وی   
فوق العاده  هوشمند  شهر  شعار  تحقق  در  ما 
است.  دفاع  قابل  و  قبول  قابل  اما  نبوده، 
نیز  شهروندان  شده  انجام  اقدامات  کنار  در 
هوشمندتر  سمت  به  طبیعی  روند  یک  در 
نیاز  هوشمند  شهر  می کنند،  حرکت  شدن 
از  یکی  محالت  که  دارد  مکمل هایی  به 
محله  موضوع  اساس  این  بر  است،  آن ها 
محالت در  شهروندان  اجتماعی  ارتباط   و 

 مهم است.
اساس  این  بر  کرد:  تصریح  کالیی 
توجه  هوشمند  شهر  تحقق  مکمل  مهم ترین 
به محله محوری و ایجاد انسجام اجتماعی در 

محالت است که این طرح به آن می پردازد.
وی با بیان این که »محصول طرح محله ما 
افزایش اعتماد، حس تعلق به شهر و مشارکت 
که  این  کرد:  خاطرنشان  است«،  اجتماعی 
و  تعلق  اعتماد، حس  می خواهیم شهروندان 

مشارکت تر بیش تری با مدیریت شهری داشته 
بیش  ما  محله  طرح  اجرای  ظرافت  باشند 
اهداف  این  تحقق  می شود.  روشن  پیش  از 
بسیاری  ظرافت های  و  نیست  ساده ای  کار 
می طلبد، لذا نباید طرح »محله ما« را ساده 

در نظر گرفت.
دستاوردهای  به  اشاره  با  مشهد  شهردار 
طرح محله ما در افزایش مشارکت اجتماعی، 
عنوان کرد: مشارکت اجتماعی محصول این 
طرح است و می تواند دستاورد مهمی داشته 
باشد و ما از روز اول به دنبال تبدیل ساکنان 
به ناظران و  منتقدان را به پیشنهاد دهنگان 
مهمی  بسیار  هدفگذاری  این  که  است  بوده 
از  را  این کار  تواند  است و طرح محله ما می 
طریق افزایش مشارکت اجتماعی انجام دهد.

وی افزود: مدیریت شهری در اجرای طرح 
و  مردم  آگاهی  افزایش  دنبال  به  ما«  »محله 
از  مردم  زیرا  است،  مردم  مشارکت  افزایش 
از  بسیاری  که  دارند  توقعاتی  شهری  مدیران 
اوقات با داشته های ما  متناسب نیست، لذا 
بینی  واقع  گیری  تصمیم  در  مردم  مشارکت 
تصیمیم گیری  و  می دهد  افزایش  را  مردم 

درست را در پی دارد. 
اجرای  با  امیدوارم  کرد:  اضافه  کالیی 
و  تعلق  احساس  اعتماد،  بتوانیم  طرح  این 
مشارکت اجتماعی مردم در مشهد را افزایش 

دهیم.

خبر
شهردار مشهد:

»محله ما« اعتماد و تعلق به شهر و مشارکت در آن را افزايش می دهد
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ورزش
اخبار

لیگ تیراندازی برگزار می شود
تیراندازی خراسان رضوی گفت: لیگ  رئیس هیئت 
و هدف  آغاز خواهد شد  بزودی  استان  تیراندازی  جدید 
مسابقات این است که در تمام سطوح، تیراندازی استان را 
به چالش بکشد و ورزشکاران استان بتوانند در همه رده ها 
در آن شرکت کنند.کوروش فرودی در این خصوص اظهار 
کرد: لیگ برتر تیراندازی 9۷-9۸ خراسان رضوی با حضور 
4۲ تیم و بیش از ۲00 شرکت کننده در سطح خوبی برگزار 
شد و اختتامیه این لیگ نیز پنج شنبه 6 تیرماه با حضور 
مسئولین کشوری و استانی صورت گرفت.رئیس هیئت 
ورزشکاران  حضور  بحث  در  رضوی  خراسان  تیراندازی 
استان در تیم های ملی بیان کرد: علی گرمابی در رده 
به اردوی تیم ملی دعوت  سنی جوانان در سال گذشته 
تیراندازان  از  بزرگساالن  در  هاشمی  زهرا  همچنین  شد، 
حضور  ملی  تیم  های  اردو  در  که  است  استان  توانمند 
نیز،  قهرمانی  رده  در  کرد:  عنوان  است.فرودی  داشته 
سال گذشته تیم بانوان خراسان رضوی در لیگ برتر کشور 
در رشته تپانچه قهرمان شد و در تفنگ با اختالف بسیار 
کمی به رتبه چهارم دست یافت، در این راستا ۸ نفر به این 
مسابقات معرفی شدند که در هر بازی 3 یا 4 نفر به رقابت 
می پرداختند.وی ادامه داد: همچنین در لیگ دسته یک 
آقایان یک تیم از استان حاضر بود.رئیس هیئت تیراندازی 
کرد:  تصریح  استعدادیابی  خصوص  در  رضوی  خراسان 
مسابقات استعدادیابی در رده سنی نونهاالن و نوجوانان 
در ماه مبارک رمضان برگزار کردیم که در این رابطه برای 
نفرات برتر دوره آموزشی رایگان درنظرگرفته ایم.وی اضافه 
کرد: در سال جاری در بحث قهرمانی فعالیت بیشتری 
برنامه  و برای کشف و جذب استعدادها  خواهیم داشت 
هیئت  این  آموزشی  های  برنامه  همچنین  داریم،  هایی 

پررنگ تر دنبال خواهد شد.

تکلیف همه نیمکت ها روشن شد
سرمربی  عنوان  به  اسکوچیچ  دراگان  دوشنبه  روز 
شد.  انتخاب  آبادان  نفت  صنعت  آینده  فصل  و  جدید 
صنعت نفت تنها تیمی بود که تکلیف نیمکتش هنوز 
مشخص نشده بود و حاال با حضور اسکوچیچ در آبادان 
به نظر می رسد همه تیم های لیگ برتری مربی خود 
را شناختند. از سپاهان، ذوب آهن، پدیده و تیم های 
تا استقالل و  دیگری که سرمربی خود را حفظ کردند 
پرسپولیس که با استراماچونی و کالدرون فصل را شروع 
خواهند کرد. این دو مربی ایتالیایی و آرژانتینی به همراه 
اسکوچیچ، مصطفی دنیزلی و وینگو بگوویچ، پنج مربی 
خارجی لیگ نوزدهم خواهند بود. یحیی گل محمدی 
از  خواهد  می  دوباره  نویی  قلعه  امیر  مانده،  پدیده  در 
انگیزه  و علیرضا منصوریان هم  سپاهان مدعی بسازد 
های زیادی با ذوب آهن دارد. حضور جواد نکونام روی 

نیمکت فوالد هم می تواند از جذابیت های لیگ باشد.

رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال اعالم 
باشگاه ها  جدید  انتقاالت  و  نقل  و  قرارداد  ثبت  که  کرد 
منوط به اخذ مجوز تسویه حساب تعهدات فصول گذشته 

از سوی این کمیته است.
جمشید نورشرق، درباره ممنوعیت ثبت قراردادهای 
جدید 14 تیم لیگ برتری به جز تیم های سپاهان و ذوب 
اقدام  این  گفت:  نوزدهم،  لیگ  در  شرکت  برای  آهن 
است  تیم ها  بدهی  تجمیع  از  بازدارنده  موارد  ادامه  در 
ثبت  که  کردیم  اعالم  و  کردیم  شروع  قبل  فصل  از  که 
انتقاالت جدید در سازمان  نقل  و  بازیکنان  قراردادهای 
لیگ و هیأت های فوتبال منوط به تسویه حساب کامل 
تعهدات باشگاه ها در فصل گذشته است و حتی با تسویه 

قسمتی از تعهدات تیم ها هم این مجوز صادر نمی شود.
y  ثبت قراردادهای جدید منوط به اخذ مجوز تسویه حساب

تعهدات فصول قبل است
وی یادآور شد: البته این حکم ممنوعیت و محرومیت 
می خواهند  باشگاه ها  وقتی  حقیقت  در  بلکه  نیست 
را  باید گواهی تسویه حساب  قرارداد جدید ثبت کنند، 
کنند.  اخذ  فوتبال  فدراسیون  تعیین وضعیت  از کمیته 
این موضوع به نفع باشگاه ها هم هست که در حقیقت 
با  آینده  برای  و  می کنند  روشن  خود  مالی  وضعیت 
مشکالت و دیون مختلف مواجه نمی شوند.رئیس کمیته 
کرد:  خاطرنشان  فوتبال  فدراسیون  وضعیت  تعیین 
بدهی های انباشت شده و تّلی از دیون انضباطی، میراثی 
به  و روز  به مدیریت دیگر می رسد  از مدیریتی  است که 
روز کار باشگاه ها را سخت می کند اما با اخذ این مجوز 
که منوط به تسویه حساب تعهدات تیم ها است، مشکلی 
مبلغ  و  جزئیات  درباره  داشت.نورشرق  نخواهد  وجود 

مربیان  و  بازیکنان  با  حساب  تسویه  برای  تیم ها  بدهی 
جهت اخذ این مجوز گفت: من اسم نمی برم ولی جزئیات 
جزئیات  می توانیم  دارد.  وجود  باشگاهی  هر  برای  الزم 
بیشتری از پرونده های منجر به صدور احکام قطعی از 
کمیته تعیین وضعیت در خدمت تیم ها قرار دهیم. این 
آرا در گذشته به تیم ها ابالغ شده و در جریان هستند. 
را  قانونی  تشریفات  و  مسیر  یافته  قطعیت  احکام  این 
طی کردند و ثبت قرارداد و نقل وانتقاالت منوط به تسویه 

حساب این مسائل است.
y نقل و انتقال باشگاه های بدهکار ممنوع شد

از  فوتبال  فدراسیون  وضعیت  تعیین  کمیته  رئیس 
فوتبال  هیأت های  و  لیگ  سازمان  با  کمیته  این  تعامل 
در نقل و انتقال تیم ها و باشگاه ها خبر داد و افزود: به 
کردیم  اعالم  فوتبال  محترم  هیأت های  و  لیگ  سازمان 
فوتبال منوط  تیم های  و  باشگاه ها  نقل وانتقال  هر گونه 

به این است که کمیته تعیین وضعیت فدراسیون گواهی 
تسویه تعهدات صادر کرده باشد و اثری از هیچ گونه دیون 
فدراسیون  مجموعه  کرد:  تاکید  نباشد.وی  مشکلی  و 
فوتبال پشت این تصمیمات است و نقل و انتقاالت ثبت 
نمی شود و باشگاهی هم جابه جا نخواهد شد مگر اینکه 

تسویه حساب تعهدات خود را فراهم کند.
y قراردادهای سفید امضا ثبت نمی شوند

قراردادهای  ثبت  از  جلوگیری  به  همچنین  نورشرق 
سفید امضا میان برخی از بازیکنان و مربیان با باشگاه ها 
اشاره کرد و گفت: ثبت هر نوع قرارداد سفید و بدون درج 
مبلغ به کلی ممنوع شده است. مطلقًا قرارداد سفید را 
آفرین  مشکل  نقاط  جز  موضوع  این  کنند.  ثبت  نباید 
زمینه مطرح  این  در  زیادی  فوتبال است که دعاوی  در 
می شود. ثبت قراردادهای سفید بدون درج مبلغ ممنوع 

است.

y  طرحی برای جلوگیری از قراردادهای پنهانی در باشگاه ها
و فرار از مالیات

به  فوتبال  فدراسیون  وضعیت  تعیین  کمیته  رئیس 
مشکل دیگری در بحث ثبت قراردادها اشاره کرد و ادامه 
داد: برخی از قراردادها با مبلغ کمتر در سازمان لیگ و 
میان  قرارداد دیگری  و  ثبت می شود  فوتبال  هیأت های 
بیشتری  مبلغ  دارای  که  دارد  وجود  باشگاه  و  بازیکن 
است. ما قراردادی را به رسمیت می شناسیم که در مراجع 
هیأت های  و  لیگ  سازمان  از  باشد.  شده  ثبت  قانونی 
ذی نفعان  اطالع  به  موضوع  این  که  خواستیم  فوتبال 
قضیه از بازیکنان، مربیان و باشگاه ها برسانند که بدانند 
که امضا دو قرارداد با دو مبلغ مختلف با هر توجیهی به 
ضررشان تمام می شود.وی اضافه کرد: با توجه به اینکه 
اغلب قراردادها با مبلغ کمتر به ثبت می رسد و با مبلغ 
از  جلوگیری  برای  می ماند،  باقی  طرفین  نزد  بیشتری 
تعارض قراردادها و حمایت و تبعیت عرصه فوتبال کشور 

از نظام مالیاتی، این موضوع را دنبال می کنیم.
y  منوط به روشن شدن وضعیت مالی AFC مجوز حرفه ای

باشگاه ها است
از  حرفه ای  مجوزه  صدور  درباره  همچنین  نورشرق 
لیگ  جدید  در فصل  حاضر  تیم های  برای   AFC سوی 
قهرمانان آسیا، اظهار کرد: در راستای مجوز حرفه ای گری 
شرایط  هستیم.  بازدارنده  قوانین  این  اجرای  دنبال  به 
و  مالی  وضعیت  شدن  روشن  و  باشگاه ها  ضوابط  و 
فوتبال  از فصل  انتقال  و  انباشت بدهی ها  از  جلوگیری 
به فوتبال دیگری از عوامل منجر به احراز مجوز حرفه ای 
AFC می شود. به طور شفاف مطابق با ضوابط AFC و 

فیفا حرکت می کنیم.

رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال تشریح کرد:

جزییات ممنوعیت لیگ برتری ها از ثبت نقل  و انتقاالت ماجرای حضور مدافع تیم ملی در 
شهرخودرو

با وجود تکذیب از سوی مدیر برنامه های مدافع تیم 
ملی، همچنان شایعاتی پیرامون انتقال او به شهر خودرو 

شنیده می شود.
تیم فوتبال شهر خودرو فعالیت خود را در فصل نقل 
و انتقاالت با جذب سید مهدی رحمتی از استقالل آغاز 
فرشاد  اضافه شدن فرشاد فرجی،  با  آن  از  و پس  کرد 
محمدی مهر، علیرضا علیزاده و محمد اکبر منادی به 
لیست بازیکنان شهر خودرو، تمرینات این تیم زیر نظر 
یحیی گل محمدی آغاز شد.در روز های گذشته اخباری 
مبنی بر مذاکرات مدیران شهر خودرو با روزبه چشمی 
بازیکن ملی  این  برنامه های  ابتدا مدیر  منتشر شد که 
پوش، این مذاکرات را تکذیب کرد تا این انتقال منتفی 
شود.اما طی روز های اخیر از نقش مهدی رحمتی در 
باشگاه شهر  برده شد که حاال مدیران  نام  انتقال  این 
خودرو در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، 
مذاکراتشان با روزبه چشمی را تکذیب کردند و  اعالم 
کردند تا به حال مذاکره ای با این ملی پوش نداشته اند.

طبق شنیده ها چشمی در حال حاضر ایران نیست و 
با هیچ باشگاه لیگ برتری نیز مذاکره ای نداشته است.

محکومیت مهاجری و عباسیان در پرونده 
شکایت هیات فوتبال استان

آراء  فوتبال،  فدراسیون  بازیکنان  وضعیت  کمیته 
پرونده های مرتبط با هیات فوتبال خراسان رضوی را 
بازیکنان،  وضعیت  کمیته  اعالم  اساس  کرد.بر  اعالم 
در پرونده شکایت هیات فوتبال استان خراسان رضوی 
از بابک حاتمی، محمدرضا مهاجری و معین عباسیان 
به  فوق  نفرات  استان  از  خروج  حق  پرداخت  پیرامون 
بعالوه هزینه دادرسی  پرداخت مبلغ مورد درخواست 

محکوم شدند.

توپ های فوتسال به شروع لیگ می رسد
گمرک،  از  فوتسال  برتر  لیگ  توپ های  ترخیص  با 
سازمان لیگ فوتسال در تالش است آنها را به هفته اول 
لیگ برتر برساند.هفته اول لیگ برتر فوتسال از پنج شنبه 
13 تیرماه استارت می خورد این در حالی است که هنوز 
تیم ها با توپ های قدیمی تمرین می کنند و توپ های 
جدید به دست آن ها نرسیده است. در جلسه دوشنبه 
بحث  توپ ها  وضعیت  مورد  در  فوتسال  لیگ  سازمان 
شد و این طور که خبر رسیده توپ ها از گمرک ترخیص 
است. شده  )ره(  خمینی  امام  فرودگاه  وارد  و  شده 
سازمان لیگ نیز در تالش است تا زودتر این توپ ها را به 
شهرهای مختلف و سالن محل برگزاری بازی ها رسانده 
استارت  جدید  توپ های  با  برتر  لیگ  جدید  فصل  تا 

بخورد.

میدان

دوچرخه های ایستگاه های دوچرخه مشهد استاندارد نیست
متاسفانه  گفت:  مشهد  شهر  شورای  عمران  کمیسیون  رئیس 
استاندارد  مشهد  دوچرخه  ایستگاه  دوچرخه های  از  کدام  هیچ 
مهدی نیا،  ندارد.محمدهادی  را  کافی  ایمنی  و  راحتی  و  نیست 
دوچرخه های  از  شهر  شورای  اعضای  استفاده  عدم  پیرامون 
نمادین  اقدام  در  در مشهد  کرایه دوچرخه  ایستگاه های عمومی 
اظهار  خودرو  بدون  سه شنبه های  روز  در  دوچرخه  از  استفاده 
منتقد  زیرا  دادم  انجام  را  کار  این  عامدانه  بنده  حداقل  داشت: 
این  به  که  مشهد  در  عمومی  دوچرخه  ایستگاه های  مجموعه 
کمیسیون  هستم.رئیس  شده  ایجاد  کیفیت  و  شکل  و  سبک 
عمران شورای شهر مشهد بیان کرد: متاسفانه هیچ کدام از این 
ندارد. را  کافی  ایمنی  و  راحتی  و  نیست  استاندارد  دوچرخه ها 
که  امر  متولی  از  بار  چندین  عمران  کمیسیون  افزود:  مهدی نیا 
کمیسیون حمل و نقل است درخواست پیگیری موضوع را داشته 

و  حمل  کمیسیون  در  بهاروند  می دانم  بنده  که  آنجا  تا  که  است 
نقل هم به موضوع ورود کرده و با شهردار نیز پیرامون این مسئله 
شده  مطرح  مواردی  و  مشکالت  منتهی  است.  شده  گفت وگو 
عمران  کمیسیون  است.رئیس  باالتر  شهری  مدیریت  حد  از  که 
این  با  ما  نهایت  در  داد:  ادامه  مشهد  شهر  شورای  شهرسازی  و 
به این کیفیت ها اعالم کنیم.  را   انتقاد خودمان  اقدام خواستیم 
نمی شود شهروندان مشهدی را مجبور به استفاده از این سیستم 
از  شود  اتخاد  راهکاری  باید  نهایت  در  حال  هر  به  کرد.  معیوب 
تعویض دوچرخه ها گرفته تا تعویض پیمانکار.وی  اضافه کرد: اما 
بخش دیگر موضوع که نباید فراموش کنیم فرهنگ سازی است. 
مناسب  بسیار  دارد  که  مسطحی  توپوگرافی  دلیل  به  مشهد  شهر 
استفاده از دوچرخه است و زیرساخت های حداقلی برای بخشی 
از مشهد در این مدت جهت استفاده از دوچرخه آماده شده است؛ 

در ابتدای سال 9۸ نیز در دستور کار معاونت عمرانی شهرداری 
تکمیل این حلقه و تکمیل شبکه ناقص مسیر دوچرخه بوده زیرا 
تا تمامی مسیرها به هم مرتبط نباشد این مسیر فایده ای ندارد؛ 
به دنبال ارتباط مسیر نوفل شاتو تا بولوار شهید کالنتری هستیم تا 
حلقه پیرامونی باغ وکیل آباد تکمیل شود و دوچرخه سواری وجود 
داشته باشد.مهدی نیا خاطرنشان کرد: دو گونه دوچرخه سواری 
شهری وجود دارد؛ نوع اول کاری و به عنوان وسیله جابه جایی و 
حمل و نقل است و نوع دوم به حالت تفریحی ورزشی است؛ در 
نوع اول به دلیل جا نیافتادن فرهنگ دوچرخه سواری راه درازی 
و   داریم  مانند هلند  به فرهنگ کشوری  تا رسیدن  این مهم  برای 
اما  باشیم  داشته  نباید  هم  انتزاعی  مدت  کوتاه  انتظارات  البته 
ترویج دوچرخه به عنوان وسیله تفریحی ورزشی می تواند زیربنای 

نوع اول باشد.

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی وانت نیسان مدل 13۸۸ به شماره پالک 939 ص ۷3 ایران 3۲  
شماره موتور 504۷33 و شماره شاسی NASPL140TBM۲143۷6  به نام کمال کمالی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

سه برگ سندکمپانی موتور سیکلت تکتاز مدل 13۸9 به شماره پالک ۷6۲ - 614۸9  
شماره موتور 00934۲30 و شماره تنه NEG1۲5A934۲30 به نام نادر دلشاد خردگردی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پژو پارس مدل 1390 به شماره پالک 355 ص ۸1 
 NAAN۲1CA9BK1۲5۸3۷ ایران 3۲  شماره موتور 1۲4901639۷3 و شماره شاسی

به نام محمد سربزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

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



 دیه زن و مرد برابر شد
بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور دیه 
زن و مرد برابر شد.دیه زن و مرد برابر شدبه گزارش خبرنگار حوزه 
حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس 
مرد  و  زن  دیه  کشور  عالی  دیوان  عمومی  هیئت  رویه  وحدت  رأی 
برابر شد.در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به 
تاریخ 31/0۲/9۸ آمده است با عنایت به ماده ۲۸9 قانون مجازات 
علیه  جنایت  بندی  تقسیم  نحوه  در  سال 139۲  مصوب  اسالمی 
نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده 551 
این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت های 
بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی 
مابه  اعضا،  یا  نفس  از  اعم  زنان  علیه  جنایات  کلیه  در  لذا  است، 
از محل صندوق مذکور پرداخت  باید  آنان  به  التفاوت دیه مربوطه 
شود.بر این اساس آراء دادگاه های تجدیدنظر استان های لرستان و 
گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح 
و قانونی تشخیص می گردد.این رأی با استناد به قسمت اخیر ماده 
4۷1 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 139۲ در موارد مشابه برای 
شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و 

غیر آن الزم االتباع است.
 

محکومیت عضو شورای شهر شیراز و خبرنگار 
روزنامه شرق چه شد؟

مهدی  و  شرق  روزنامه  خبرنگار  کاظمی  مسعود  محکومیت 
حاجتی عضو شورای شهر شیراز سئوالی بودکه از سوی خبرنگاری 
مطرح شد. اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه جواب داد:درباره 
یکی از اعضای شورای شهر شیراز، حکم قطعی صادر شده است 
و االن هم در حال اجراست. ابتدا بایستی همگان بپذیریم داوری 
دستگاه  عهده  به  مجرمانه  اعمال  و  اختالفات  و  موضوعات  در 
انتظار  را  قانون  با  از دستگاه قضا داوری منطبق  و  قضایی است 

داشته باشیم.
خبرنگاری پرسید: قرار یک میلیارد تومانی برای یک خبرنگار 
نمی شود؟  اقدامی  چرا  نیست.  تودیع  قابل  کاظمی  آقای  مانند 
اسماعیلی گفت: اگر همکاران قضایی ما نظر شما را قبول داشته 
باشند که متناسب نیست، قبل از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر، 
مانعی  باشد،  تخفیف  بر  قرار  اگر  داد.  خواهند  تخفیف  را  قرار 

نمی بینیم.
 

رمزگشایی الریجانی از رفتار های پریشان ترامپ 
در پرونده هسته ای ایران

الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: باید همبستگی 
رفتار  هسته ای،  مسئله  در  آمریکا  امروز  اگر  کرد«،  حفظ  را  ملی 
ایران  از  شناخت  عدم  دلیل  به  می دهد  نشان  خود  از  پریشانی 
وجود  آمریکایی ها  به  نسبت  گذشته  از  ایرانی ها  ️▫تجربه  است. 
دارد، آن ها کودتای ۲۸ مرداد را فراموش نکردند که چطور یکسری 

آدم عربده کش را آوردند تا حکومت ملی را سرنگون کنند. شاید آن 
زمان مردم ما نبودند، اما از پدرانشان آموختند و کتاب خواندند. 
مردم رفتار آمریکا نسبت به امام را یادشان نرفته و فراموش نکردند 
تحریک  ایران  علیه  جنگ  برای  را  صدام  آمریکایی ها  چطور  که 
 کرده و یا اینکه از ابتدای انقالب تحریم هایی را علیه ایران اعمال 

کردند.
درباره  دوچرخه سواری  فدراسیون  اطالعیه   

لیدا کاوه
درباره  کشورمان  سواری  دوچرخه  فدراسیون  عمومی  روابط 
اطالعیه ای  وی  بودن  سوار  دوچرخه  بر  مبنی  کاوه  لیدا  ادعای 
از  گاهی  فقط  هموطنان  دیگر  همانند  کاوه  لیدا  کرد:  صادر 
در  حضور  سابقه  و  است  می کرده  استفاده  شخصی  دوچرخه 
و  ندارد  را  فدراسیون  این  سامانه  و  سواری  دوچرخه  هیئت های 

ورزشکار این رشته محسوب نمی شود.
 

عذر بدتر از گناه صداوسیما: فایننشنال تایمز منتشر 
کرد، ما بازنشر کردیم!

پس از انتقاد ها به پخش گزارشی عجیب در برنامه »سالم صبح 
بخیر« درباره دور زدن های تحریم های نفتی ایران، روابط عمومی 
این برنامه با ارسال جوابیه ای به رسانه ها نوشت: »فرضیه افشای 
مردود  کلی  به  رویداد  این  بودن  محرمانه  نقض  و  مملکتی  اسرار 
انگلیسی  با زبان  است و قبالً این اطالعات به صورت گسترده و 
با  است«.  شده  تایمز[رسانه ای  فایننشال  آمریکایی  رسانه  ]در 
توجه به تاکیدات چندین باره وزیر نفت برای عدم انتشار اطالعات 
از  آمریکایی  مقامات  سوءاستفاده  و  ایران  نفت  فروش  و  خرید 
اطالعات منتشرشده در رسانه های ایرانی علیه کشور، انتشار این 

اطالعات توسط »رسانه ملی« قابل توجیه نیست. /ایسنا
 

دردسر های ۸ ساله یک تغییر امالیی در کابینه
از  تعدادی  برای  گزارشی  ارسال  با  اجرایی  مهم  مقام  یک 
مدیران نهاد ریاست جمهوری اعالم کرده اگرچه با توافق تعدادی 
از مدیران دولتی در سال 13۸۸ مقرر شده بود تعدادی از اموال 
معاونت های  از  یکی  تحویل  اداری،  ساختمان های  و  غیرمنقول 
کار صورت  اما در خالل گردش  ریاست جمهوری شود،  نظر  زیر 
از  برداری  بهره  حق   1390 سال  در  وقت  وزیران  هیئت  گرفته، 
ریاست  نهاد  به  جمهوری،  ریاست  معاونت  جای  به  را  اموال  این 
مشکالت  بروز  باعث  موضوع  همین  که  کرد  واگذار  جمهوری 
این  از  برداری  بهره  و  تملک  زمینه  در  اجرایی  و  قانونی  مختلف 
شد.  سخت تر  دولت  دادن  است.تضمین  شده  ساختمان ها 
روسای  و  وزرا  همه  به  دولت  اخیر  روز های  بخشنامه  اساس  بر 
سازمان های دولتی، تاکید شده با توجه به الزامات مندرج در ماده 
۸ قانون برنامه ششم توسعه، از این پس در صورتی طلب اشخاص 
حقیقی و حقوقی از دولت، مورد تایید رسمی خواهد بود که قبل 
از تعهد، تضمین آن به وسیله مبانی قانونی به تایید سازمان برنامه 

سازمان  این  از  غیر  دیگری  مرجع  که  صورتی  در  و  باشد  رسیده 
قانونی وجاهت  فاقد  کند،  اقدام  تضامین  تایید  و  صدور   برای 

 است.
درشت ها  دانه  از  جا  همه  در  کاش  ای  آشنا:   

آغاز شود نه از دله دزدها!
مشاور رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت شفافیت قضایی برای 
دانه  از  جا  همه  در  کاش  ای  گفت:  کنایه ای  در  فساد،  با  مبارزه 
پرتوقع  و  طمعکار  فرزندان  دزدها!  دله  از  نه  شود  آغاز  درشت ها 
فقط آفت یک قوه نیستند. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور 
در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: »ای کاش در همه جا 
و  طمعکار  فرزندان  دزدها!،  دله  از  نه  شود  آغاز  درشت ها  دانه  از 
پرتوقع فقط آفت یک قوه نیستند. شفافیت قضایی برای مبارزه با 
فساد ضروری است. امنیتی زدایی از دادگاه ها و پایبندی به آئین 

دادرسی از لوازم موفقیت در اصالحات قضایی است.«
 

شورای نگهبان تامین بدهد تا شاهدان مسائل 
خود را مطرح کنند

رفتار  بر  نظارت  هیات  جلسه  در  گفت:  صادقی  محمود 
نمایندگان ابتدا اعالم کردم که باید شورای نگهبان به افرادی که 
بدون  بتوانند  آن ها  تا  بدهد  تامین  دارند،  ارتباط مسائلی  این  در 
که  هستند  زیادی  افراد  زیرا  کنند.  مطرح  را  خود  مسائل  هراس 
آن ها  برای  مشکلی  اینکه  ترس  از  اما  بزنند،  حرف  می خواهند 
پیش بیاید، کمتر ریسک می کنند. وی تصریح کرد: با این وجود 
5 نفر را به عنوان شاهد به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان معرفی 
کردم. یکی از شهود می گفت که از من 100 میلیون تومان برای 
تایید صالحیت خواستند. دیگری می گفت: ابتدا به من پیشنهاد 
راضی  تومان  میلیون   500 به  بعد  اما  دادند،  تومانی  میلیارد   ۲
شدند. یک نفر دیگر هم می گفت که من را به مسجد سیدعزیز الله 
دعوت کردند و به من پیشنهاد 300 میلیون تومانی دادند تا تایید 
این  متاسفانه  گفت:  مجلس  در  تهران  نماینده  شوم.  صالحیت 
مسائل وجود دارد و نمی توانیم با انکار کردن و یا استفاده از اهرم 
تایید صالحیت علیه یک نماینده مجلسی که دستش به جایی بند 

نیست، صورت مساله را حل کنیم.
 

بعید نیست جریان نفوذ در شهادت تهرانی مقدم 
دست داشته باشد

مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  آصفری،  حسن  محمد 
اطالع  اینکه  بر  تاکید  ضمن  »آزادی«  با  گو  و  گفت  در  نیز  نهم 
پیروزی  ابتدای  از  به هر حال   « ندارد، گفت:  این باره  در  دقیقی 
این  و نمی توان  نفوذ وجود داشته  تا کنون همیشه بحث  انقالب 
مساله را کنار گذاشت. از همان زمان که ستون 5 در دوران جنگ 
تحمیلی در یگان ها نظامی نفوذ می کردند تا وقتی عوامل نفوذی 
او  یاران  و  بهشتی  شهید  باهنر،  رجایی،  شهید  شهادت  مسبب 
شدند. امروز بعد از 3۸ سال مشخص شده که این عوامل اتفاقا از 

نزدیکان شهید بهشتی بودند، در دولت حضور داشتند و اعتماد 
شهید  شهادت  بحث  در  لذا  بود  کرده  جلب  خود  به  را  مسئولین 
تهرانی مقدم نیز باید زمان بگذرد تا موضوع مشخص شود«.این 
تروریستی  »نمی توانم  اینکه  بر  تاکید  با  مجلس  پیشین  نماینده 
در  باید  امنیتی  دستگاه   « گفت:  کنم«  تایید  را  انفجار  آن  بودن 
تکمیل  فرض  به  اینکه  درباره  همچنین  بدهد«.وی  نظر  باره  این 
طریق  از  چرا  مذکور  انفجار  شدن  شناخته  تروریستی  و  پرونده 
یک سریال تلویزیونی بیان شده است؟ گفت: » سریال که روشن 
حساب  به  واقعی  مستند  یک  را  آن  نمی توان  و  است  فیلم  است 
می شود  تهیه  واقعیت ها  اساس  بر  نیز  فیلم ها  سناریو  البته  آورد. 
ضمن اینکه عوامل دست اندر کار این سریال دوستانی هستند که 
باالخره اطالعات الزم را دارند و بدون برنامه چیزی را نمی گویند«.

آصفری در پایان خاطرنشان کرد: » در کل جریان نفوذ در کشور 
تهرانی مقدم هم دست  نیست که در شهادت  بعید  و  دارد  وجود 

داشته باشند.«
 

الوروف خواستار خویشتنداری ایران شد
وزیر امورخارجه روسیه در واکنش به عبور از مرز تعیین شده 
به  تهران  که  است  آن  خواهان  مسکو  گفت:  اورانیوم  ذخیره 
آژانس  الحاقی  پروتکل  به عالوه  و  هسته ای  توافق  کلیدی  اصول 
بین المللی انرژی اتمی پایبند باشد. ایران از خود خویشتنداری 
با  تراکنشی  هیچ  تاکنون  نشود.  احساسات  تسلیم  و  دهد  نشان 

ایران از طریق سازوکار اینستکس انجام نشده است./ایسنا

اعتراض سخنگوی قوه قضاییه به رئیس جمهور
پنجمین  در  قضائیه  قوه  اسماعیلی،سخنگوی  غالمحسین 
روحانی  از سخنان دکتر  با گالیه  با رسانه ها  نشست خبری خود 
به  دولتی  مقامات  برخی  بودیم  آن  شاهد  ما  گفت:  شنود  درباره 
از  قضات  علیه  مطالبی  نادرست  تحلیل  و  غلط  اطالعات  خاطر 
جمله در موضوع مهم شنود مطرح کردند. از مسئوالن انتظار می 
رود اگر موضوعی در ذهن شریف شان هست مسئله را در جلسه 
بین بخشی مطرح کنند نه در رسانه ها، رسانه کانال بین مردم و 

مسئوالن است./ خبرآنالین

کسری ۵ میلیون تومانی سبد معیشت کارگران 
حداقلی

کار  اسالمی  شوراهای  عالی  کانون  دستمزد  کمیته  رئیس 
ماه  اردیبهشت  و  فروردین  معیشت  سبد  هزینه  مقایسه  گفت: 
کارگران حدود  ماه  اردیبهشت  که هزینه  نشان می دهد  کارگران 
5۷4 هزار و 653 تومان افزایش یافته است. سبد معیشت خانوار 
در اسفند 9۷، 3 میلیون و ۷59 هزار و ۲6۲ تومان تعیین شد؛ هر 
سه ضلع مذاکرات مزدی – کارگران، کارفرمایان و دولت- پای این 
رقم را امضا کردند؛ اما طبق محاسبات تا انتهای فروردین ماه، 5۷ 
درصد افزایش قیمت باعث شد تا کارگران برای حفظ قدرت خرید 

باشند.  دستمزد  مازاد  تومان  100هزار  و  نیازمند۲میلیون  خود 
هزینه سبد معاش در انتهای فروردین ماه 5 میلیون و 90۷هزار و 
56۲ هزار تومان تعیین شد. چندین بار درخواست تعیین جلسات 

شورای عالی کار را داده ایم،اما تا کنون موافقت نشده است.

فروش فیلترشکن رسمی شد؟
با وجود حجم باالی گردش مالی خرید و فروش فیلترشکن ها، 
تعبیری  به  و  نفوذ  صاحب  گروه های  برخی  حضور  از  بسیاری 
شکل گیری نوعی مافیای اقتصادی در آن خبر می دهند.در ایران 
فعال  اجتماعی  شبکه های  در  موبایل  کاربر  40میلیون  دست کم 
هستند و از آنجایی که تقریبا تمام شبکه های اجتماعی جهانی  به 
جز اینستاگرام در ایران فیلتر هستند، می توان ادعا کرد که تقریبا 
استفاده  فیلترشکن  از  همراه شان  تلفن های  در  افراد  این  تمام 
اینترنت  ضدفیلتر  نرم افزارهای  ماهانه  اشتراک  می کنند.هزینه  
بین 5 تا 1۸هزار تومان است و با این حساب گردش مالی فروش 
به  ساالنه  و  ماه  در  تومان  50میلیارد  با  برابر  ایران  در  فیلترشکن 
درصد   95 از  بیش  حاضر  حال  می رسد.در  تومان  600میلیارد 
تراکنش های مالی از طریق مجموعه شاپرک و پی اس پی ها صورت 
است.این  اساسی  ضرورت  یک  شبکه  این  نظارت  و  می گیرد 
درگاه ها قاعدتا باید صرفا برای کسب وکارهای مجاز که دارای نماد 
اعتماد الکترونیکی باشند، صادر شود و این احتمال وجود دارد 
که اشخاص با ثبت شرکتی که کسب وکار مجاز ارایه می کند، یک 
درگاه صوری گرفته و تراکنش هایی با هدف های دیگر را از طریق 
همان طور  معتقدند  کارشناسان  از  می دهند.بسیاری  انجام  آن 
که در خصوص استفاده از فیلترشکن ها قوانین مشخصی وجود 
ندارد، قوانین روشنی درباره خرید و فروش فیلترشکن نیز موجود 

نیست./ اعتماد

خودروسازان ساختن ارابه مرگ را کنار بگذارند
صحنه  در  ساالنه  مرگ  هزار   16 بهداشت:  وزیر  نمکی  سعید 
تصادف داریم؛ ضمن آنکه ممکن است افراد زیادی در طول نقل 
و انتقال و عدم رسیدن به موقع در مراکز درمانی از دست بروند. 
ناپذیر  اجتناب  ضرورتی  جاده ای  حوادث  از  پیشگیری  به  توجه 
است و هم باید از بعد پیشگیری کار کرده و به مردم آموزش دهیم 
کنار  را  مرگ  ارابه  ساختن  که  کنیم  مکلف  نیز  را  خودروسازان  و 

بگذارند و خودرو بسازند./ ایسنا

چرا آخوندها نباید مردم را بخندانند؟
بلد  باید  ما  آخوندهای  گفت:  قرائتی  محسن  حجت االسالم 
مگر  می خوانند.  روضه  فقط  که  حالی  در  بگویند؛  قصه  باشند 
مردم  امروزه  بخندانیم؟  را  مردم  نباید  چرا  اشک آوریم؟!  گاز  ما 
بی حوصله شده اند؛ پس کتاب ها باید مختصر شود. مثالً اگر قرار 
است برای فلسفه حجاب کتابی چاپ شود، به جای آن بروشور اما 
منبع: تابناک با تیراژ باالتر منتشر شود.  

میز خبر
ماجرای ادعای جر و بحث تند روحانی با جهانگیری//واکنش مطهری به انتشار تصاویر بدون حجاب یک بازیگر/ دادستان گیالن: زن هنجارشکن در گلسار رشت 

بازداشت شد/ ادعای جر و بحث تند روحانی با جهانگیری و قهر معاون اول
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