
مروری بر نمایشگاه » کرنش به حافظ « اثر هنرمند آلمانی 
که در موزه بزرگ خراسان برپا شده است؛

سفر از اعماق فلسفه
 به عالم اشراق

هنرمند  آثار  از  مجموعه اي  عنوان  حافظ«  به  »كرنش 
شهیر آلماني؛ »گونتر اوكر« است كه اخیرا در موزه بزرگ 
خراسان بنمايش گذاشته شد كه آثار ارائه شده  با الهام از 
مفاهیم عرفاني و انساني اشعار حافظ كار شده اند. آيین 

گشايش نمايشگاه آثار اين هنرمند آلماني ...

تحمل درِد قلب
 یا ابتال به سرطان

الیت، مدیریت پارک حاشیه ای اهواز را 
برعهده گرفت:

ویروس »الیت« از مشهد
 به اهواز می رود

حواشی هیات های ورزشی استان تمامی ندارد؛

نوبت به تکواندو خراسان 
رضوی رسید!

فاصله قوچان با 
استانداردهای بیمارستانی

گزارش ویژه 5

گفت و گوی روز 4

6

4

7

در این شماره می خوانیم

دولت عقب تر  از 
بخش خصوصی

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: سهم 
دولت در سرمايه گذاری در استان نسبت به بخش 
ايسنا،  گزارش  است.به  پايین  بسیار  خصوصی 
و  تکريم  مراسم  در  گذشته  روز  صالحی نیا،  محسن 
معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
و  صنايع  بازرگانی،  اتاق  محل  در  رضوی  خراسان 

اظهار  رضوی،  خراسان  استان  معادن 
مراسم  برای  پیش  سال  شش  كرد: 
علی رضايی  خانم  سركار  معرفی 
در  ايشان  بوديم،  شما  خدمت  در 

عوامل  از  خوبی  شناخت  ورود،  بدو 
محیطی در بدنه صمت و ستاد داشتند 

و بخش عمده تجارب و سوابق 
سال  در  ايشان  كاری 

صنعت  بخش  به   ۹۲
و معدن باز می گردد.
داد:  ادامه  وی 
اينگونه  بعضا 
كه  می شد  تصور 
بخش  در  ايشان 
اصناف  و  تجارت 
كمتری  تجربه 

اما  باشند  داشته 
در پايش هايی كه در 

بخش اصناف صورت 
كرد  اذعان  بايد  گرفت، 

بسیار خوبی  موفقیت  كه 
در متصل كردن اين بخش 

به لحاظ ارزش افزوده ای كه 
پس از تولید در بخش صنعت 

ايشان حاصل  مديريت  دوران  در  داشتند،  معدن  و 
شد.معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بیان كرد: 
اين  سابقون  از  نیز  مس فروش  مهندس  همچنین 
اين  و  هستند  صنعت  مختلف  بخش های  در  حوزه 
ششمین استانی است كه در آن فعالیت می كنند و به 
عنوان يک خراسانی، ورود ايشان به استان خراسان 
را خوش آمد می گويم.صالحی نیا با بیان اين 
موضوع كه اينگونه نیست كه ما با رفتن به 
تهران استان های خود را فراموش كنیم، 
اهداف،  به  توجه  با  كرد:  خاطرنشان 
ما  عهده  بر  كه  ماموريت هايی  و  وظايف 
به  را  كارها  مجموعه  بايستی  گاها  است 
گونه  ای با يکديگر تنظیم كنیم. 
من مطمئن هستم جناب 
مس فروش با استفاده 
گرانقدر  تجربیات  از 
صنعت،  اداره  خود 
تجارت،  و  معدن 
در  خوبی  اثر  منشا 
بود. خواهد  استان 

كرد:  اضافه  وی 
كه  باشید  مطمئن 
بر  مبتنی  مسیر 
پايه  بر  كار  انجام 
كارشناسی  اصول 
تعامل  و  وفاق  خوب، 
با تمامی دستگاه های 
آقای  توسط  اجرايی 
مس فروش در استان ادامه 

پیدا خواهد كرد

معاون وزیر صمت در رابطه با میزان سرمایه گذاری در خراسان رضوی مطرح کرد

آمریکا در هنگام خروج از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( سه »نقص« اصلی برای این توافق برشمرد. یکی از نواقص این بود که توافق هسته ای کمکی به محدود کردن فعالیت های منطقه ای 
ایران نکرد. از این رو، پس از خروج از برجام، آمریکا تالش کرد نفوذ ایران در برخی کشور های عربی را تضعیف کند، اما از آنجا که به دلیل خروج یکجانبه از برجام، منزوی شده بود، کشور های اندکی با آن 

در محدودسازی نفوذ ایران همراهی کردند. مدتی پس از خروج آمریکا از برجام، آمریکایی ها، با مطرح کردن ایده »ناتوی عربی«، تالش کردند علیه ایران جبهه واحدی تشکیل دهند. اما اختالفات 
میان کشور های عربی، مانع از تاسیس ناتوی عربی شد. با این حال، آمریکا به تالش هایش برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه ادامه داد. 

تالش برای تضعیف نفوذ ایران در منطقه
اقدامات مشکوک در خاورمیانه از توقیف نفتکش تا کنترل گروه های شبه نظامی نزدیک به تهران

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه  6  بخوانید

تغییر رویکرد شورای شهر و شهرداری مشهد در برابر ساکنان بافت  اطراف حرم:

رضا)ع( امام  همسایگی  از  اخراج  توقف 

در صفحه 5 بخوانید

گل آرایی حرم مطهر رضوی
 در دهه کرامت
سه شنبه18تیر  1398 / 6  ذی القعده 1440 / سال سوم   با 200 هزار شاخه گل

شماره 493 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 
عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان

در صفحه 3 بخوانید
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برگزاری نشست شورای حکام آژانس علیه 
ایران وجاهت قانونی ندارد

عضو هیات رئیسه كمیسیون قضايی و حقوقی مجلس، 
تاكید كرد: درخواست آمريکايی ها وجاهت قانونی ندارد و 
تمسخر جايگاه جايگاه حقوقی شورای حکام آژانس است 
نداده است.جلیل رحیمی  انجام  تخلفی  ايران هیچ  زيرا 
جهان آبادی در گفت وگو با  خبرنگار خبرگزاری خانه ملت 
در واكنش به موافقت شورای حکام با درخواست نماينده 
برنامه های  علیه  فوری  نشست  برگزاری  بر  مبنی  آمريکا 
برجام  از  خروج  در  آمريکا  اقدام  گفت:  ايران،  هسته ای 
نقض مقررات بین المللی و نقض مقررات مربوط به آژانس 
توافق  سو  يک  از  آنها  است،  اتمی  انرژی  بین المللی 
هسته ای را نقض و از سوی ديگر درخواست نشست فوری 

شورای حکام را مطرح كردند.
y  آمریکا مقررات بین المللی آژانس و شورای حکام را به

تمسخر گرفته است
مجلس  در  باخرز  تايباد،  جام،  تربت  مردم  نماينده 
مقررات  آمريکايی ها  اينکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
بین المللی، آژانس و شورای حکام را به تمسخر گرفتند، 
»اگر  كه  است  اين  بر  مبنی  آژانس  مقررات  كرد:  تصريح 
انرژی  بین المللی  آژانس  ِقبال  در  خود  تعهدات  كشوری 
و  برگزار  جلسه ای  بايد  حکام  شورای  كرد،  نقض  را  اتمی 

پرونده آن را به شورای امنیت ارجاع دهد.«
y آمریکا به دنبال ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت

پرونده  ارجاع مجدد  به دنبال  آمريکايی ها  افزود:  وی 
ايران به شورای امنیت هستند اما اين اتفاق قطعا نمی افتد 
زيرا جمهوری اسالمی مقررات آژانس را نقض نکرده است. 
دبیر كل آژانس هم بارها التزام ايران به برجام را اعالم كرده 
است و آمريکا يی ها يک طرفه از توافق خارج و به تحريم 

علیه ايران پرداختند.
رحیمی جهان  آبادی ادامه داد: درخواست آمريکايی ها 
آژانس  حکام  شورای  حقوقی  جايگاه  جايگاه  تمسخر 
بنابراين  است.  نداده  انجام  تخلفی  ايران هیچ  زيرا  است 
برگزاری جلسه شورای حکام آژانس وجاهت قانونی ندارد 
شورای  به  ايران  پرونده  جلسه  اين  تشکیل  ضمن  البته 
آژانس  مقررات  به  ايران  زيرا  شد  نخواهد  ارجاع  امنیت 
 پايبند است و در كاهش تعهدات هم طبق قوانین عمل 

می كند.
y لزوم ارایه گزارش به آژانس و شکایت از آمریکا  از سوی ایران

اسالمی،  شورای  مجلس  در  مردم  نماينده  اين 
خاطرنشان كرد: در صورت ارجاع پرونده ايران به شورای 
زيرا  نمی كنند  تصويب  ايران  علیه  مصوبه ای  هم،  امنیت 
در  بین المللی  مقررات  نقض  هیچ  اسالمی  جمهوری 
غنی سازی اورانیوم انجام نداده است. آمريکايی ها با اين 

اقدامات خود را رسوا تر و منزوی تر كرد.
وی افزود: جمهوری اسالمی ايران بايد گزارش دقیقی 
در مورد تعهدات خود به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارايه 

و علیه اقدام آمريکا به آژانس شکايت كند.

مجلس بان

)برجام(  مشترک  اقدام  جامع  برنامه  از  خروج  هنگام  در  آمريکا 
بود  اين  نواقص  از  يکی  برشمرد.  توافق  اين  برای  اصلی  »نقص«  سه 
منطقه ای  فعالیت های  كردن  محدود  به  كمکی  هسته ای  توافق  كه 
ايران نکرد. از اين رو، پس از خروج از برجام، آمريکا تالش كرد نفوذ 
ايران در برخی كشور های عربی را تضعیف كند، اما از آنجا كه به دلیل 
خروج يکجانبه از برجام، منزوی شده بود، كشور های اندكی با آن در 
آمريکا  از خروج  ايران همراهی كردند. مدتی پس  نفوذ  محدودسازی 
تالش  عربی«،  »ناتوی  ايده  كردن  مطرح  با  آمريکايی ها،  برجام،  از 
میان  اختالفات  اما  دهند.  تشکیل  واحدی  جبهه  ايران  علیه  كردند 
كشور های عربی، مانع از تاسیس ناتوی عربی شد. با اين حال، آمريکا 
به تالش هايش برای مقابله با نفوذ ايران در منطقه ادامه داد. به نظر 
می رسد اين تالش ها در هفته های اخیر وارد مرحله تازه ای شده است. 
در يک ماه گذشته، اتفاقاتی با محوريت ايران در خاورمیانه رخ داده 
است كه در همه آنها آمريکا به طور مستقیم يا غیرمستقیم نقش دارد.

جلسه سه جانبه مشاوران امنیت ملی آمريکا، اسرائیل و روسیه
پاتروشف،  نیکوالی  و  شابات  بن  مئیر  بولتون،  جان  ژوئن،   ۲5 در 
اوضاع  بررسی  برای  روسیه،  و  اسرائیل  آمريکا،  ملی  امنیت  مشاوران 
كردند.  ديدار  المقدس  بیت  در  سوريه،  خصوصا  منطقه،  امنیتی 
از  ايران  نیرو های  كردن  خارج  شدند  مدعی  اسرائیلی  رسانه های 
از  پس  بود.  سه جانبه  جلسه  اين  اصلی  محور های  از  يکی  سوريه، 
اين نشست، بنیامین نتانیاهو، نخست وزير اسرائیل، مدعی شد: »ما 
مصمم هستیم كه ايران را از سوريه خارج كنیم. دو ابرقدرت )آمريکا و 
روسیه(، به همراه اسرائیل، اتفاق نظر دارند كه ما بايد هدفی را دنبال 
وارد سوريه  از سال ۲001  كه  نیرو های خارجی  آن همه  در  كه  كنیم 

شده اند، از سوريه بیرون روند.«
اتفاق نظر  اين زمینه  آمريکا در  و  نیز مدعی شد كه روسیه  بولتون 

دارند و فقط دنبال راه هايی برای محقق كردن اين امر هستند.
y تنش ادعایی میان ایران و روسیه در سوریه

پاتروشف برخالف بولتون و نتانیاهو، اظهارات نیرومندی در حمايت 
از ايران بیان كرد و گفت: »ايران متحد و شريک ما بوده و خواهد بود.« 
تنش  درباره  گزارش هايی  جلسه،  اين  از  پس  هفته  دو  حال،  اين  با 
علی  شد.  منتشر  سوريه  در  روسیه  و  ايران  به  نزديک  نیرو های  میان 
عربی،  بی بی سی  فعلی  تحلیلگر  و  المیادين  سابق  خبرنگار  هاشم، 
طی يادداشتی در بی بی سی عربی، از قول منابع آگاه در سوريه و عراق 
و روسیه در شرق  ايران  روز های اخیر تنش ها میان  مدعی شد كه در 
سوريه بیشتر شده و نیرو های دو طرف به حالت آماده باش در آمده اند. 
نیرو های  ممانعت  كه  شده  مدعی  عراقی  بلندپايه  امنیتی  منبع  يک 
سوريه،  مناطق  برخی  در  ايران  به  نزديک  نیرو های  استقرار  از  روسی 
بوده  طرف  دو  میان  تنش  علت  عراق،  با  مرزی  منطقه  يک  جمله  از 
است. طبق ادعای هاشم، اسرائیل علت اختالفات ايران و روسیه در 

سوريه است. چرا كه روسیه از ديدگاه های ايران درباره اسرائیل حمايت 
نمی كند. عالوه بر اين، يک منبع آگاه سوری، در گفتگو با بی بی سی 
عربی، دو دلیل ديگر برای بروز اختالفات میان ايران و روسیه نام برده 
از  كه  و سوريه  عراق  ايران،  آهن مشترک  راه  احداث  پروژه  است: 1- 
نهايتا  و  می كند  عبور  عراق  از  و  می شود  آغاز  )ره(  خمینی  امام  بندر 
به  الذقیه  بندر  مديريت  واگذاری   -۲ می رسد.  سوريه  الذقیه  بندر  به 
ايران. به هر حال فارغ از اينکه علت اصلی تنش ها میان ايران و روسیه 
چه بوده است، اين تنش ها حدود 10 روز پس از نشست امنیتی بیت 
المقدس اتفاق افتاد. امری كه ممکن است همراهی روسیه با اسرائیل 
ادعايی  حمالت  از  هرگز  روسیه  كه  خصوصا  دهد.  نشان  را  آمريکا  و 

اسرائیل به اهداف ايرانی در سوريه جلوگیری نکرده است.
y توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق

در وهله اول به نظر می رسد كه توقیف نفتکش »گريس 1« ارتباطی 
ايران  از  نفت  انتقال  پیشینه  واكاوی  اما  ندارد.  منطقه ای  تحوالت  با 
پازل  يک  از  قطعه ای  الطارق  جبل  واقعه  كه  می دهد  نشان  سوريه  به 
منطقه ای است. ممکن است اين پرسش مطرح شود كه نفتکش ايرانی 
پشت پرده  نفوذ  اين سوال،  پاسخ  الطارق چه می كند؟  تنگه جبل  در 
درباره  گزارش هايی  ماه ۹8،  فروردين  اواخر  را هويدا می كند.  آمريکا 
از كانال سوئز منتشر شد.  ايران  نفتکش های  از عبور  جلوگیری مصر 
عماد  زمان،  همان  در  بود.  آمريکا  فشار  خاطر  به  مصر  اقدام  اين 
مصر  با  كشورش  مذاكرات  كه  بود  گفته  سوريه،  نخست وزير  خمیس، 
جايی  به  سوئز  كانال  طريق  از  سوريه  به  نفت  صادرات  استمرار  برای 
نرسیده است. خمیس در فروردين ماه ۹8 اعالم كرد كه مصر از شش 

ايران به سوريه ممانعت می كند. در  از عبور نفت صادراتی  ماه پیش، 
نتیجه، سوريه با يک بحران كم سابقه سوخت مواجه شد. به طوری كه 
ساعت ها  بنزين  لیتر  چند  تهیه  برای  بودند  مجبور  سوريه  شهروندان 
كامیون  با  عراق  طريق  از  كرد  تالش  ايران  بمانند.  منتظر  صف ها  در 
آمريکايی در مرز عراق  نیرو های  اما حضور  به سوريه نفت صادر كند، 
و سوريه مانع از انتقال نفت با كمیت های زياد شد؛ لذا يک راه برای 
صادرات نفت از ايران به سوريه باقی ماند و آن دور زدن قاره آفريقاست. 
شده  مسدود  هم  راه  اين  كه  شد  مشخص  الطارق،  جبل  واقعه  با  اما 
است. بنابراين، در ماجرای نفتکش توقیف شده، بريتانیا و آمريکا هر 
دو در حال ايفای يک نقش مشترک برای تضعیف نفوذ ايران در منطقه 
بريتانیا  ايران بست و االن  به روی نفت  را  آمريکا كانال سوئز  هستند. 
تنگه جبل الطارق را. در ماجرای نفتکش ايرانی، بايد نکته ديگری را 
هم مدنظر قرار داد. ضرب االجل دو ماهه هسته ای ايران به اروپا در آن 
زمان روزهای آخر خود را سپری می كرد. ايران تهديد كرده بود كه اگر 
تا پايان اين ضرب االجل، اروپا كاری برای جبران منافع اقتصادی ايران 
انجام ندهد، اجرای برخی تعهدات كلیدی برجام را متوقف می كند. 
اينکه بريتانیا در اين روز های حساس تصمیم گرفته يک نفتکش ايرانی 
را به مدت چند هفته توقیف كند، امر عجیبی است و عزم بريتانیا برای 

نجات برجام را زير سوال می برد. 
y ساماندهی حشد الشعبی در عراق

يک  صدور  با  عراق،  نخست وزير  عبدالمهدی،  عادل  گذشته  هفته 
به  را  الشعبی«  »حشد  به  معروف  مردمی،  بسیج  ماده ای،   10 فرمان 
برخی  می دهد.  كاهش  را  نیرو  اين  نفوذ  كه  كرد  ساماندهی  گونه ای 

گزارش ها حاكی از آن است كه عبدالمهدی تحت فشار آمريکا، فرمان 
يادشده را صادر كرده است. فرمان يادشده، حشد الشعبی را از لحاظ 
سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی محدود می كند و آن را تحت نظارت 
ارتش رسمی عراق قرار می دهد. عبدالمهدی در واقع با اين فرمان دو 
راه برای حشدالشعبی باقی گذاشته است: 1- مانند يک نیروی نظامی 
متعارف زير نظر فرمانده كل قوا فعالیت كنند و از سیاست بیرون بروند. 
۲- سالح های خود را كنار بگذارند و به يک حزب سیاسی تبديل شوند.
ساماندهی  كه  است  شده  ادعا  رسانه ای  گزارش های  برخی  در 
حشدالشعبی به درخواست آيت الله سید علی سیستانی، مرجع تقلید 
شیعه، انجام شده است. اين خبر تاكنون توسط منابع نزديک به دفتر 
آيت الله سیستانی تايید يا تکذيب نشده، اما پیش تر، اين مرجع تقلید 
با توجه به  از انحصار سالح در دست دولت عراق حمايت كرده بود و 
مواضع سیاسی آيت الله سیستانی می توان تصور كرد كه او از اقدام 

عبدالمهدی درباره حشد الشعبی حمايت می كند.
تحركات آمريکا برای مهار يا محدود كردن گروه های عراقی نزديک 
جمعه  يافت.  ادامه  عبدالمهدی  فرمان  صدور  از  پس  حتی  ايران  به 
و  بغداد سفر  به  ملل  امنیت سازمان  از جانب شورای  گذشته، هیاتی 
پس  كرد.  گفتگو  عراق  رهبران  با  آمريکا  و  ايران  میان  تنش ها  درباره 
بر نیرو های  از اين سفر، گزارش هايی درباره تشديد فشار های آمريکا 
نزديک به ايران منتشر شد. آمريکايی ها با ادعای اينکه حشد الشعبی، 
آنها  می كنند.  نگرانی  ابراز  گروه  اين  از  دارد،  ايران  با  نزديکی  روابط 
آمريکا، حشد  و  ايران  بین  نگران هستند كه در صورت وقوع درگیری 
الشعبی به نفع ايران وارد منازعه شود. اگر اين گمانه زنی درست باشد، 
امر  اين  از  نشانه ای  می تواند  الشعبی  حشد  درآوردن  كنترل  تحت 
اينکه  برای  و  می داند  اجتناب ناپذير  را  ايران  با  تقابل  آمريکا  كه  باشد 
گرفته  تصمیم  برساند،  حداقل  به  را  تقابلی  چنین  در  خسارت هايش 
كند.  تضعیف  ممکن  جای  تا  را  منطقه  در  ايران  به  نزديک  نیرو های 
اظهارات برخی از مقامات عراقی تلويحا اين گمانه زنی را تايید می كند. 
فالح الفیاض، مشاور امنیت ملی عراق و رئیس سازمان حشد الشعبی، 
در گفتگوی اخیرش با شبکه الجزيره، به آمريکا هشدار داده است كه 
در صورت وقوع درگیری میان ايران و آمريکا، دولت عراق ممکن است 
نتواند امور كشور را كنترل كند. الفیاض درگیری يادشده را فاجعه ای 
دانست كه بر محافظت دولت عراق از نیرو های نظامی آمريکا در اين 
با  جنگ  اگر  عراقی،  مقام  اين  گفته  به  می گذارد.  منفی  تاثیر  كشور 
مستشاران  از  محافظت  برای  عراق  دولت  توانايی  شود،  شروع  ايران 

نظامی آمريکايی در عراق تضعیف خواهد شد.
كنار  با  كه  هستند  پازل  تکه های  مانند  همگی  يادشده  تحوالت 
افزايش هماهنگی میان  آنها، تصوير واضح تر می شود.  هم قرار دادن 
آمريکا، اسرائیل و روسیه درباره حضور ايران در سوريه، تشديد تنش ها 
میان نیرو های نزديک به ايران و روسیه در سوريه، اعمال فشار آمريکا بر 
مصر برای جلوگیری از عبور نفت ايران از كانال سوئز، توقیف نفتکش 
عراق،  در  الشعبی  حشد  ساماندهی  و  الطارق  جبل  تنگه  در  ايرانی 
مواردی هستند كه شايد بازيگران گوناگونی در آنها دخیل هستند، اما 

يک نتیجه را دنبال می  كنند: تضعیف نفوذ ايران در منطقه.

تالش برای تضعیف نفوذ ایران در منطقه
اقدامات مشکوک در خاورمیانه از توقیف نفتکش تا کنترل گروه های شبه نظامی نزدیک به تهران

511/1آگهی راجع به تصفیه ترکه تابعه خارجه
در  بحرين  كشور  تبعه  محمد  كاظم  عاشور  عبدالمنیر  آقای  اينکه  به  توجه  با 
ايران دارای اموالی می باشد اداره  مورخ 13۹3/11/۲4  فوت نموده است و در 
تصفیه امور ورشکستگی مشهد در پرونده كالسه ۹80101 شعبه 4 دادگاه عمومی 
بعنوان   13۹8/۲/4-13۹80۲5000۲83۹1۲ شماره  نامه  طی  مشهد  حقوقی 
مدير تصفیه تعیین گرديده است لذا به اطالع عموم می رساند وراث منحصر به فرد 

متوفی عبارتند از:
1-خانم خاتون علی صالح محمد )مادر متوفی(۲- خانم زينب مجید احمد محسن 
الزاكی )همسر متوفی (3- آقای حسن عبدالمنیر عاشور كاظم محمد 4- آقای حسین 
عبدالمنیر عاشور كاظم محمد 5- خانم حوراء عبدالمنیر عاشور كاظم محمد 6-خانم 
غدير عبدالمنیر عاشور كاظم محمد )فرزندان متوفی(بنابراين از كلیه اشخاصی كه به 
متوفی  تركه  كلی  بطور  و  امالک  و  اموال  يا  متوفی  ذمه  بر  حقی  خود  برای  عنوان  هر 
قائل هستند دعوت می نمايد در ظرف شش ماه از تاريخ انتشار اولین آگهی خود را 
معرفی و موضوع حق را معین نمايند بعالوه رونوشت و يا فتوكپی گواهی شده مدارک 
طلب و حقانیت خود را به اداره تصفیه امور ورشکستگی مشهد واقع در خیابان بهار-
بهار ۲5 )كوچه استانداری (مقابل چاپخانه گوتنبرگ تسلیم نمايند.اضافه می نمايد كه 
مدعیون می توانند برای كسب اطالعات بیشتر همه روزه به جز ايام تعطیل در ساعات 
نوبت  نمايند.845  حاصل  تماس   38545813 و   38544۲33 های  تلفن  با  اداری 

اول:۹8/۲/18-نوبت دوم:۹8/3/18-نوبت سوم:۹8/4/18
ريیس اداره تصفیه امور ورشکستگی مشهد و مستشار دادگاه تجديدنظر استان 

خراسان رضوی- احمد علی طاهرزاده

512/2 آگهی ابالغ دعوتنامه افراز
به  فر  شعبانی  فاطمه  خانم  اينکه  به  نظر 
برات  فرزند  حسن  پور  علی  طرف  از  وكالت 
سهم  هزار  دو  از  مشاع  سهم   500 به  نسبت 
از ۲76 اصلی  ششدانگ پالک ۲338 فرعی 
مشهد   13 بخش  فريمان  اراضی  در  واقع 
را  خويش  مشاعی  مالکیت  افراز  درخواست 
نموده است لذا نماينده و نقشه بردار اين اداره 
در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ ۹8/5/1۹ 
وقوع  محل  به  افراز  عملیات  اجرای  جهت 
ساير  به  بدينوسیله  نمايند.  می  عزيمت  ملک 
متقاضی  اعالم  برابر  كه  مشاعی  مالکین 
مجهول المکان می باشند در اجرای ماده 18 
آيین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ابالغ می 
وقوع  محل  در  الذكر  فوق  تاريخ  در  كه  گردد 
عدم  است  بديهی  رسانند.  بهم  حضور  ملک 
حضور مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات 
افراز نخواهد شد. ضمنا نقشه و صورتمجلس 

افرازی متعاقبا آگهی خواهد شد. 
فريمان-  امالک  و  اسناد  ثبت  رئیس 

محمدرضا رجايی مقدم

512/3 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

برابر رای شماره 13۹860306۲71000544 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 ناصر 
توانا فرزند احمد بشماره شناسنامه 4 صادره از مشهد در ششدانگ يک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 15000 مترمربع قسمتی از پالک 46 اصلی بخش ۹ واقع در 
به  لذا  توانا محرزگرديده است  آقای احمد  از مالک رسمی  پاوا خريداری  روستای 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی كه 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاريخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اين اداره تسلیم وپس 
رابه  دادخواست خود   ، اعتراض  تسلیم  ازتاريخ  ماه  ازاخذ رسید، ظرف مدت يک 
مذكوروعدم  مدت  انقضای  درصورت  است  نمايند.بديهی  تقديم  قضايی  مراجع 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. ۲48 تاريخ انتشارنوبت 

اول: ۹8/4/18، نوبت دوم: 8/5/۲
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

512/4 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

هیات   13۹7/11/30 مورخ   13۹760306۲71004307 شماره  رای  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
مالکانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  مستقردرواحد  رسمی 
بالمعارض متقاضی خانم زهرا صادقی فرزند مهدی بشماره شناسنامه 57348 
صادره از مشهد در ششدانگ اعیان يک باب خانه به مساحت ۹0/35 مترمربع 
قسمتی از پالک 4۹ اصلی بخش ۹ بخش مشهد واقع در بلوار شهید آوينی گلبو 
3۲ پالک 40 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه میرزا محمد محسن 
رضوی محرزگرديده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 
روزآگهی می شود درصورتی كه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  ازتاريخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اعتراض خودرا به اين اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت يک ماه ازتاريخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است 
مالکیت  اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذكوروعدم وصول  درصورت 

صادرخواهد شد. ۲50 تاريخ انتشارنوبت اول: ۹8/4/18، نوبت دوم: ۹8/5/۲
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار
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معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: سهم دولت 
در سرمايه گذاری در استان نسبت به بخش خصوصی 
بسیار پايین است.به گزارش ايسنا، محسن صالحی نیا، 
سازمان  رئیس  معارفه  و  تکريم  مراسم  در  گذشته  روز 
صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی در محل 
و معادن استان خراسان رضوی،  بازرگانی، صنايع  اتاق 
اظهار كرد: شش سال پیش برای مراسم معرفی سركار 
خانم علی رضايی در خدمت شما بوديم، ايشان در بدو 
ورود، شناخت خوبی از عوامل محیطی در بدنه صمت و 
ستاد داشتند و بخش عمده تجارب و سوابق كاری ايشان 

در سال ۹۲ به بخش صنعت و معدن باز می گردد.
وی ادامه داد: بعضا اينگونه تصور می شد كه ايشان 
در بخش تجارت و اصناف تجربه كمتری داشته باشند 
گرفت،  صورت  اصناف  بخش  در  كه  پايش هايی  در  اما 
بايد اذعان كرد كه موفقیت بسیار خوبی در متصل كردن 
اين بخش به لحاظ ارزش افزوده ای كه پس از تولید در 
بخش صنعت و معدن داشتند، در دوران مديريت ايشان 
حاصل شد.معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بیان كرد: 
اين حوزه  از سابقون  نیز  همچنین مهندس مس فروش 
ششمین  اين  و  هستند  صنعت  مختلف  بخش های  در 
عنوان  به  و  می كنند  فعالیت  آن  در  كه  است  استانی 
را خوش  به استان خراسان  ايشان  ورود  يک خراسانی، 
آمد می گويم.صالحی نیا با بیان اين موضوع كه اينگونه 
نیست كه ما با رفتن به تهران استان های خود را فراموش 
و  وظايف  اهداف،  به  توجه  با  كرد:  خاطرنشان  كنیم، 
ماموريت هايی كه بر عهده ما است گاها بايستی مجموعه 
كارها را به گونه  ای با يکديگر تنظیم كنیم. من مطمئن 
هستم جناب مس فروش با استفاده از تجربیات گرانقدر 
خود اداره صنعت، معدن و تجارت، منشا اثر خوبی در 
كه  باشید  مطمئن  كرد:  اضافه  بود.وی  خواهد  استان 
مسیر مبتنی بر انجام كار بر پايه اصول كارشناسی خوب، 
وفاق و تعامل با تمامی دستگاه های اجرايی توسط آقای 
مس فروش در استان ادامه پیدا خواهد كرد.معاون وزير 
خراسان  استان  كرد:  تصريح  تجارت  و  معدن  صنعت، 
رضوی در دو محور صنايع بزرگ  و كوچک جزو استان های 
شاخص كشور است. اين استان علی رغم رتبه بین پنج 
تا شش و نیم درصد در صنعت، در صنايع فوالد، خودرو، 
لوازم خانگی، نساجی و بیشتر از همه در صنايع غذايی و 

تبديلی كشاورزی، سرآمد است.
y  سهم دولت در سرمایه گذاری در استان نسبت به بخش

خصوصی بسیار پایین است
به  توجه  با  همچنین  كرد:  عنوان  صالحی نیا 
كار،  و  كسب  و  فناوری  مراكز  منظر  از  شاخص هايی 
خوشه های صنعتی و پتانسیل های در ارتباط با صادرات 
و پیمانکاری فردی، جزو استان های بارز و جزو چهار پنج 

استان برتر كشور است، همت و تالش مسئولین بر تاثیر 
اصلی پتانسیل های استان تاثیرگذار است. سهم دولت در 
سرمايه گذاری در استان نسبت به بخش خصوصی بسیار 
پايین است.وی ادامه داد: در حال حاضر مشکالت حاكم 
سال های  طی  در  نیست،  پوشیده  كسی  بر  صنعت  بر 
داشته  نزول  و  صعود  سیاست ها  داليلی  به  بنا  گذشته 
در  همیشه  سفارش  ثبت  بحث  مثال  عنوان  به  است؛ 
استان انجام می شده اما در مقاطعی به دلیل نرخ ارز و 
دو نرخی شدن ارز، سعی و خطاهايی رخ داده و ناچار 
به مديريت در سطح كالن تر بود و اين اتفاق سه تا پنج 
ماه به طول انجامید.معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
مطرح كرد: در ارتباط با تفويض اختیار نیز در مقطعی 
هستیم كه تفويض اختیارهای زيادی مخصوصا در حوزه 
صنعت صورت گرفته است، سال گذشته با پیشنهاد خود 
است. گرفته  صورت  اختیاراتی  تفويض  صنعت،  وزير 

در  تولید  موانع  رفع  كارگروه  تقريبا  گفت:  صالحی نیا 
اين استان  از  از استان ها پیش رفته و جا دارد  بسیاری 
كه  است  شده  ديده  استانی  كمتر  در  زيرا  شود  تقدير 
كارگروه رفع موانع تولید توسط NGO های خود آن اداره 
شود.وی افزود: امروز به لحاظ برخی از محدوديت هايی 
كه ايجاد شده، مجبور هستیم برخی از تصمیمات را در 
سطح كالن بگیريم، چنین مساله ای علت خاصی ندارد 
برای  عالقه ای  هیچ  و  است  محدوديت  براساس  بلکه 

تصمیم گیری در مركز وجود ندارد.
y من اولین دختر روستا بودم که وارد دانشگاه شدم

ريیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
در خصوص گزارش كار خود در سال های گذشته، گفت: 
ابرده  خودم،  روستای  و  خانواده  در  دختر  اولین  من 
به عنوان مهندس وارد  و  بودم كه وارد دانشگاه  سفلی، 

محیط صنعتی شدم.
راضیه علیرضايی در ادامه اين مراسم، اظهار كرد: من 
در ابتدا به عنوان مدير كارخانه ای صنعتی مشغول كار 
شدم كه ٣٠٠ كارگر و كارمند مرد داشتم، سپس اولین 

مدير مسول فنی بودم كه از كارخانه بخش خصوصی  وارد 
دولت و به عنوان كارشناس حوزه آموزش مشغول به كار 
شدم. اولین خانمی بودم كه در اداره قرعه به نام من افتاد 
تا به عنوان مسوول آموزش مجتمع آموزش عالی صنايع 
در مشهد در شیفت بعدازظهر كار كنم.علیرضايی افزود: 
زمانی كه آقای مهندس احمدی از استانداری وارد صنايع 
شدند، من اولین ريیس اداره اقتصادی سازمان صنايع و 
معادن شدم و سپس اولین زنی بودم كه به عنوان معاون 
امور صنايع مشغول كار شدم. بعد از آن به عنوان اولین 
ادامه  به كار خود  خانم سرپرست صنايع معادن استان 
رياست  حکم  تا  كردم  كسب  زيادی  تجربه های  و  دادم 
سازمان صمت استان را توسط آقای نعمت زاده دريافت 
را  پست  تغییر  كلمه  كه  هستم  زنی  اولین  امروز  كردم. 
پذيرفتم. ريیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان بیان كرد: نکته مهمی كه بايد به آن اشاره كنم اين 
است كه حضور آقای رشیديان موجب شد شیوه جديد 
احترام  اين  و  بگیرد  شکل  زن  مدير  با  ارتباط  و  برخورد 
شالوده مديريت مردانه استان برای مديريت زنان بود و 
همه مردان حتی مديران نظامی لطف و تکريم زيادی به 
من داشتند. حمايت و همکاری خانواده و همسرم نیز در 
طی اين مسیرها بسیار موثر بوده است.وی با بیان اينکه 
سختی های زيادی در ادغام مجمع تولیدی و توزيعی را 
تحمل كردم، خاطرنشان كرد: ما زنان رشد خواهیم كرد 
به شرطی كه تغییر را بپذيريم و من امروز برای استقبال 
از آقای مس فروش اينجا هستم. خوشحالم كه تجربه ٤٠ 
ساله ام را به دست آقای مس فروش مي سپارم و امیدوارم 
من  بگیرند.  ياد  آمدن  مانند  را  رفتن  جمع،  اين  بانوان 

همچنان در حوزه صنعت و اصناف فعال خواهم بود.
y مدلی بر اساس وفاق جمعی به اقتصاد کمک خواهد کرد

خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  ريیس 
رضوی گفت: اگر بتوانیم يک مدل بر اساس وفاق جمعی 
و متعادل سازی ايجاد كنیم و آن را در سراسر كشور ترويج 
دهیم، خدمت شايسته ای به اقتصاد كشور خواهیم كرد.

خراسان  استاندار  كرد:  اظهار  مس فروش،  محمدرضا 
و  شده  شناخته  استان  برای  هديه ای  عنوان  به  رضوی 

می توان او را به عنوان قوی ترين استاندار ايران دانست.
وی ادامه داد: در حال حاضر كه ٧ طرح رونق تولید 
هم افزايي  بايد  گرفته،  قرار  صمت  وزارت  كار  دستور  در 
يک  عنوان  به  من  افزود:  دهیم.مس فروش  توسعه  را 
كارمند قديمی وزارت سازمان صنعت، معدن و تجارت، 
مختلفی  استان های  در  و  كردم  شروع  فلزات  معادن  از 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  داشتم.ريیس  حضور 
اساس  بر  جهت  همین  به  كرد:  بیان  رضوی  خراسان 
تجربه می توانم بگويم كه اگر بتوانیم يک مدل بر اساس 
وفاق جمعی و متعادل سازی ايجاد كنیم و آن را در سراسر 
كشور ترويج دهیم، خدمت شايسته ای به اقتصاد كشور 

خواهیم كرد.
y مدیران استان نیاز به آزادی عمل بیشتری دارند

تجارت خراسان  ريیس خانه صنعت معدن، معدن، 
و  اعتماد  كه  است  اين  من  تقاضای  گفت:  رضوی 
اطمینان الزم را نسبت به مديران داشته باشیم تا بتوانند 
در مسولیتی كه میپذيرند با جسارت بیشتری وارد عمل 
شوند. حسن حسینی همچنین با بیان اينکه ۹5 درصد 
به بخش خصوصي است، اظهار  صنعت استان متعلق 
كرد: مديريت حدود ٦٠٠٠ واحد صنعتی و چند ده هزار 
واحد صنفی كاری بسیار دشوار است  و نبايد از اقاي مس 
فروش توقع معجزه داشته باشیم.وی درباره  آسیبی كه 
در مسايل صنعت ديده می شود، بیان كرد: مديران ما از 
اينکه ريسکی را بپذيرند يا به بسیاری از كارها ورود كنند 
به دلیل مسايل نظارتی هراس دارند.حسینی ادامه داد: 
را  با سابقه مسوولیت ها  و  هنگامی كه مديران برجسته 
می پذيرند نیاز به آزادی عمل دارند تا بتوانند در كارهای 
خود تصمیمات الزم را بگیرند، پس تقاضای من اين است 
كه اگر امکانش هست اعتماد و اطمینان الزم را نسبت به 
مديران داشته باشیم تا بتوانند در مسولیتی كه میپذيرند 
با جسارت بیشتری وارد عمل شوند. او با بیان اينکه ما 
خواستار تفويض اختیارات هستیم، تصريح كرد: نظارت 
به  بايد  نظارت  اما   است  ناپذير  اجتناب  امری  داشتن 
حدی باشد كه مديران را منفعل نکند و در واقع مديران 
استان با اختیارات اندكی كه دارند به تنهايي نمي توانند 
و  كنند  اداره  دارد  زائر  میلیون  سالی 30  كه  را   استان 
مسوالن تهران بايد به مشکالت استان بیشتر توجه كنند 
و اختیارات بیشتری به مديران استان تفويض دهند اما 

متاسفانه گله مندی های ما به سرعت فراموش مي شوند.
حسینی در پايان خاطرنشان كرد: ما در تمام تشکل 
هاي بخش خصوصی همکاری خواهیم كرد تا ارمان ها و 
اهداف خود را در شرايط تحريم محقق كنیم و امیدواريم 

تحريم هاي داخلی كاهش پیدا كند.

معاون وزیر صمت در رابطه با میزان سرمایه گذاری در خراسان رضوی مطرح کرد

دولت عقب تر از بخش خصوصی

هواپیمایی آسمان
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مجلس بان
سخنران برجسته انگیزشی

همه خریدار هستند، اگر شما فروشنده 
باشید

امروز،  صبح  گزارش  به 
كارگاه  در  امامی  حمید 
بازارياب  تربیت  آموزشی 
حرفه ای كه روز دوشنبه 

مشهد  در  17تیرماه 
شرح  بر  عالوه  شد،  برگزار 

مهم ترين عوامل فروش 
تحلیل  به  موفق 

جان  سمینارهای 
ماكسول  سی 
لو  جاناتان  و 

پرداخت.
خالق  كه  وی 
كتاب  جلد   6
رشد  پرفروش 
فردی است كار 
ركن  را  تیمی 
اساسی  و  مهم 
موفقیت  در 

گفت:  و  خواند 
هر  موفقیت  الزمه 

رهبر  يک  حضور  تیم 
از  آموزش ديده است. 
تیم  مهم  های  ويژگی 
افراد  شناسايی  داری 
خصوصیات  شناخت  و 

و توانايی های ايشان و جای دادن هر فرد در جايی 
متناسب با توانمندی هايش است و اين امر در حیطه 

وظايف رهبر تیم می باشد.
امامی افزود: يک رهبر به خوبی گوش می دهد، 
همواره سوال می پرسد، به پاسخ ها گوش می دهد 
و بعد از آن رهبری می كند. رهبر فقط يک هدايت گر 
و پیشرو نیست بلکه آفريننده فضايی است كه در آن 
بر همدلی  يکديگر مبتنی  با  همکاری اعضای گروه 

و همدرديست.
عین  در  بايد  رهبر  كرد:  تصريح  ادامه  در  وی 
جلوتر  و  دورتر  آنها  از  تیمش،  افراد  به  بودن  نزديک 
نیروی  انرژی  و  سرمايه  حفظ  ضمن  بايد  او  باشد. 
قدردانی متعهد  و  ساعی  ازكارمندان   انسانی، 

 كند. 
مشتری،  از  پرسش  نحوه  آموزش  ضمن  امامی 

افزود: برای فروش بايد در ابتدا ارتباط سازی كرد.
با  برخورد  توضیح چگونگی  پايان ضمن  در   وی 
شرايط روز اقتصادی، گفت: همه خريدارند اگر شما 

فروشنده باشید. 

مشهد- تهران: روزانه
شنبه ها : ساعت: 17:00 و 22:10

يكشنبه ها : ساعت : 18:30
دوشنبه ها :  ساعت16:20 و 22:10

سه شنبه ها :ساعت21:00
چهارشنبه ها : ساعت :0 18:3 و 21:45
پنج شنبه ها : ساعت: 13:45 و 22:10 

جمعه ها: ساعت: 13:50 و 22:10 
مشهد- زاهدان : همه روزه ساعت: 11:30

مشهد- يزد :روزانه 
)شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت: 17:15 
و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت :  20:15  يكشنبه  

ساعت: 19:45(
مشهد- نوشهر: شنبه ها ساعت :13:10 يكشنبه ها 

و چهار شنبه ها  ساعت: 14:30 ودوشنبه ها 
ساعت:12:20 جمعه ها ساعت : 09:45 

مشهد- اهواز: شنبه ساعت: 12:25 و دوشنبه و 
پنجشنبه هاساعت: 11:25

مشهد- شيراز: يكشنبه ساعت: 18:30 و پنجشنبه ها 
ساعت : 17:45  و برقراري روزهاي سه شنبه 

ساعت:21:45 از تاريخ 98/4/25
مشهد- ايالم : يكشنبه و چهارشنبه ها  ساعت: 08:45 

مشهد - آبادان : يك شنبه ها ساعت :19:30 
چهارشنبه ها  ساعت: 15:10

مشهد  - ساري : چهارشنبه ها  ساعت : 17:10
 پرواز مسير مشهد - اردبيل  روزهاي پنج شنبه  

ساعت:12:55 

برنامه پروازي هواپيمايي اسمان 
نيمسال اول 1398

سامانه پیامکی 
روزنامه صبح امروز

1 0 0 0 8 0 8 8 8

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

0 9 1 5 2 5 6 0 0 9 1  -  0 9 3 6 0 5 6 6 6 3 6 با ما تماس بگیرید: 
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حوادث
کشف بیش از 88 کیلوگرم مواد افیونی توسط مرزبانان خراسان رضوی

فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی از کشف بیش از 88 کیلوگرم مواد 
افیونی طی چند عملیات جداگانه توسط مرزبانان این استان خبر داد. 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی 
، سردار " جان نثار" فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی در تشریح این 
با قاچاقچیان مواد مخدر و جلوگیری  : در راستای برخورد قاطع  خبر گفت 
شدند  موفق  فرماندهی  این  مرزبانان   ، کشور  داخل  به  افیونی  مواد  ورود  از 

مقادیری مواد مخدر را طی چهار عملیات جداگانه کشف نمایند. 
عالی ترین مقام مرزبانی استان ادامه داد:  مرزبانان این فرماندهی در صدد 
ایجاد سد امنیتی در برابر قاچاقچیان مسلح و با اشرافیت کامل اطالعاتی 
و رصد شبانه روزی تحرکات مرزی طی چهار عملیات جداگانه، موفق شدند 

88 کیلو و 350 گرم مواد افیونی از نوع تریاک و حشیش را کشف کنند.
دستگاه  دو  عملیات ها  این  طی  کرد:  نشان  خاطر  نثار"  "جان  سردار 
از  تعدادی  شده اند،  دستگیر  قاچاقچی  دو  همچنین  و  توقیف  خودرو 
قاچاقچیان نیز پس از مواجهه با سد مرزبانان خراسان رضوی با استفاده از 

تاریکی شب به آن سوی مرزها متواری شدند.
مرزبانان  امروز  گفت:  پایان  در  رضوی  خراسان  استان  مرزبانی  فرمانده 
روزی  شبانه  های  تالش  و  )ع(  اطهار  ائمه  و  خدا  بر  توکل  با  رضوی  خراسان 
توانسته اند امنیت پایداری را در مرزهای استان ایجاد نمایند ، لذا قاچاقیان 
شوم  نقشه  توانست  نخواهند  استان  این  مرزهای  در  که  بدانند  مخدر  مواد 

خود را عملی نمایند.

واژگونی سمند با ۴ مصدوم 
  صبح روز دوشنبه ۱۷ تیرماه جاری واژگونی سمند در محور قوچان حادثه 

آفرید.
این حادثه در حوالی بارگاه امام زاده ابراهیم در کیلومتر 20 محور فاروج به 

قوچان رخ داد که ۴ حادثه دیده داشت.

خراسان  احمر  هالل  امدادگران  توسط  واژگونی  این  اصلی  مصدوم  دو 
رضوی بالفاصله به مرکز درمانی منتقل شدند.

کشفیات مظنون به قاچاق به مرز ۶0 میلیارد تومان رسید
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  هماهنگی  کمیسیون  دبیر  فرزادفر،  رسول 

خراسان رضوی:
 باندهای قاچاق متالشی شده در 3 ماه   نخست امسال در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال  ۱5 درصد کاهش داشته است. تعداد باندهای دستگیر شده 
220۷ نفر است که در مقایسه با  ۱۱مورد بوده که کل متهمان دستگیر شده 
به  مظنون  کاالهای  کشف  میزان  می دهد.   نشان  را  رشد  درصد   ۱۱ پارسال 
قاچاق از سوی دستگاه های کاشف طی 3 ماه  نخست امسال 5۹۱ میلیارد 
۷ درصد رشد را نشان  با پارسال  ریال اعالم شده که این میزان در مقایسه 
می  دهد.در صدر کشفیات، مواد غذایی با 58 میلیارد ریال و لوازم آرایشی با 

۴2 میلیارد ریال و منسوجات )پوشاک و پارچه( با 2۹ میلیارد ریال قرار دارد.

کشف 3۶۱ قطعه سکه تقلبی در نیشابور
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیشابور از کشف 

3۶۱ قطعه سکه تقلبی در این شهرستان خبر داد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به 
هوشیاری  با  گفت:  اعتمادی  محمداسماعیل  رضوی،  خراسان  گردشگری 
ماموران نیروی انتطامی،  3۶۱ قطعه سکه تقلبی که از روی نمونه اصلی سکه 

طالی دوره  ساسانی ساخته شده است از فردی در نیشابور کشف شد.
ادامه  نیشابور  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
و  شهرستان  این  فرهنگی  میراث  حفاظت  یگان  ماموران  پیگیری  با  داد: 

شکایت این اداره، نامبرده بازداشت و تحویل مقامات قضایی شد.
گفتنی است؛ براساس قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( هرگونه ساخت، 

خرید و فروش اشیای تقلبی جرم بوده و پیگرد قانونی دارد.

اگر  گفت:  قوچان  درمان  و  بهداشت  شبکه  معاون 
تخت های  از  بهره گیری  برای  شهرستان  اين  جمعیت  تنها 
بیمارستانی محاسبه شود، حدود 360 تخت برای ۲00 هزار 
نفر نیاز است كه در حال حاضر 1۹۲ تخت مصوب وجود دارد 

و 170 تخت با استانداردها فاصله است.
معاون درمان شبکه بهداشت و درمان قوچان در گفت وگو با 
خبرنگار فارس با اشاره به موقعیت جغرافیايی اين شهرستان 
در نزديکی به مرز تركمنستان و مركز خراسان رضوی و تبديل  
قوچان  جمعیت  گفت:  منطقه،  در  درمانی  قطب  به  شدن 
حدود ۲00 هزار نفر بوده، اما جمعیتی بالغ  بر 400 هزار نفر 
از خدمات بهداشتی و سالمتی اين شهرستان بهره می برند كه 
نشان  را  بیمارستانی  تخت های  افزايش  ضرورت  موضوع  اين 

می دهد.
يک  حاضر  حال  در  قوچان  شد:  يادآور  صادقی  سلیمان 
بیمارستان  يک  و  مصوب  تخت   1۲8 با  جنرال  بیمارستان 
ضريب  و  دارد  مصوب  تخت   64 با  زايمان  و  زنان  تخصصی 
بوده  درصد   80 تا   70 باالی  میانگین  به صورت  تخت  اشغال 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت   1404 برنامه  دورنمای  كه 
پزشکی حکايت از آن دارد كه بايد ضريب اشغال تخت بیشتر 
باشد.وی استاندارد اختصاص تخت به ازای هر يک هزار نفر را 
بین 1.6 تا 1.8 تخت اعالم كرد كه بستگی به تراكم جمعیت 
دارد و تصريح كرد: اگر تنها جمعیت قوچان برای بهره گیری 
از تخت های بیمارستانی محاسبه شود حدود 360 تخت برای 
۲00 هزار نفر نیاز است كه در حال حاضر، 1۹۲ تخت مصوب 
در اين شهرستان وجود دارد و 170 تخت با استانداردها فاصله 

است.
كرد:  بیان  قوچان  درمان  و  بهداشت  شبکه  درمان  معاون 
قومیتی  و  فرهنگی  بافت  نظر  از  كه  نیشابور  سرواليت  منطقه 
قرابت نزديکی با مردم اين شهرستان دارند و حتی شهرهايی 

مانند شیروان، درگز و فاروج نیز از خدمات درمانی قوچان در 
حوزه تخصص، آی.سی.يو و ان.آی.سی.يو استفاده می كنند 
كه نشان می دهد تعداد تخت از استاندارد برای اين شهرستان 

كمتر است.
قبل  سال   ۹ حدود  كه  موضوع  اين  يادآوری  با  صادقی 
پیگیری هايی توسط شبکه بهداشت و درمان و دانشگاه علوم 
پزشکی مبنی بر جايگزينی بیمارستان 64 تخت خوابی با يک 
بیمارستان 1۲8 تخت خوابی انجام  شده بود، افزود: مقدمات 
ماده  در كمیسیون  و  زمینه صورت گرفت  اين  در  مکاتباتی  و 

۲15 برنامه پنجم توسعه نیز موافقت اولیه را اخذ كرد.
وقت  پارلمانی  معاون  با  نیز  مکاتباتی  داد:  ادامه  وی 
استانی  مديران  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
برای  پیگیری ها  و شهرستانی صورت گرفت و مصوب شد كه 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بازرسان  توسط  زمین  مکان نمايی 

مشهد صورت بگیرد.
صادقی بابیان اينکه زمینی در انتهای شهرک امام رضا )ع( 

متعلق به آستان قدس رضوی شناسايی و مقرر شد پیگیری ها 
مبلغی  قدس  آستان  گفت:  شود،  انجام  زمین  تملک  برای 
دلیل  به  متأسفانه  كه  كردند  بیان  زمین  اين  فروش  برای  را 
زمین،  خريداری  برای  بودجه  تهیه  عدم  و  اعتباری  مشکالت 

اين طرح در خاموشی باقی ماند.
تمام  شد:  يادآور  قوچان  درمان  و  بهداشت  شبکه  معاون 
آن  در  اعتبار  مانعی جز  و  اخذ شده  اين طرح  برای  مصوبات 
پروژه  اولويت  از  و خارج شدن  اجرايی شدن  زمان علت عدم 
نبوده است، بنابراين مسؤوالن اين شهرستان بايد با همگرايی 
مختصر  اصالحات  انجام  و  تصحیح  با  را  طرح  اين  بیشتری 
برای افزايش رفاه درمانی مردم، به مرحله اجرا و پیاده سازی 

دربیاورند.
تخت   1۲8 بیمارستان  يک  جايگزينی  طرح،  افزود:  وی 
خوابی بود، اما اين تعداد تخت ديگر كفايت نمی كند و امروز 
بايد يک بیمارستان ۲56 تخت خوابی در قوچان ايجاد شود تا 

به حداقل استانداردهای درمانی دست پیدا كنیم.

خبر
فاصله قوچان با استانداردهای بيمارستانی

خبر
برچیدن بخاری های نفتی از مدارس

كشور  مدارس  تجهیز  و  نوسازی  سازمان  رئیس 
و  نوسازی  اعتبارات حوزه  برابری  به رشد 6  اشاره  با 
تجهیز مدارس كشور گفت: تمام تالش ها جمع آوری 
و  سیستان  استاندارد  غیر  و  گلی  و  خشت  مدارس 

بلوچستان تا پايان سال است.
به گزارش ايسنا، مهر الله رخشانی مهر در نشست 
و  میرجاوه  خاش،  پرورش  و  آموزش  شورای  اعضای 
ما  اولويت  اينکه  بر  تاكید  با  خاش  در  آباد  نصرت 
در  آموزشی  تمام  نیمه  پروژه های  رساندن  پايان  به 
سنگی  مدارس  دوم  گام  در  كرد:  بیان  است  كشور 
آوری  برای جمع  و  از سطح كشور برچیده می شوند 

بخاری های نفتی نگاه ويژه ای داريم.
در  آموزشی  كمبودهای  جبران  برای  افزود:  وی 

كشور افزون بر سه میلیارد دالر نیاز است.
فضاهای  سرانه  اينکه  به  اشاره  با  مهر  رخشانی 
آموزشی در كشور ۲.5 درصد بوده و 11 استان كشور 
زير خط میانگین قرار دارند ادامه داد: 30 درصد از 
فضاهای آموزشی كشور نیازمند مقاوم سازی اند و به 
از  آموزشی  فضاهای  سرانه  بگوئیم  می توانیم  جرأت 
1.5 درصد قبل از انقالب به ۲.5 درصد در سالهای 
انقالب رسیده و اين رقم از رشد 3.5 برابری حکايت 
سازمان  رئیس  و  پرورش  و  آموزش  وزير  دارد.معاون 
كالس   500 گفت:  كشور  مدارس  تجهیز  و  نوسازی 
ماه  مهر  كرمانشاه  زده  زلزله  مناطق  در  درس جديد 
امسال تحويل داده می شود و در مناطق سیل زده هم 
اراده خوبی در دولت وجود دارد كه تالش می كنیم 
نیا  تأمین شود.رضا سرحدی  نیازهای اين حوزه هم 
سرپرست اداره كل نوسازی و تجهیز مدارس سیستان 
و بلوچستان هم گفت: در خاش و نوک آباد افزون بر 
مقاوم  و  استحکام  نیازمند  و  تخريبی  كالس   1800
سازی وجود دارد كه در همین خصوص به ترتیب در 
مناطق عشايری، میرجاوه و نصرت آباد 174، 467 و 
5۲7 كالس كمبودها را داريم.خالد كرد مدير آموزش 
و پرورش خاش هم با اشاره به اينکه سرانه فضاهای 
گفت:  است  درصد   ۲.6 شهرستان  اين  در  آموزشی 
دو شیفته، 1۲ مدرسه خشت  اينک ۲5 مدرسه  هم 
و  داريم  تخريبی  فضای   ۲4 و  كانکس   ۲۹ گلی،  و 
از  فنی  هنرستان های  و  روزی  شبانه  مراكز  ايجاد 

ضرورت های خاش است.
مهدی عیدوزهی معاون عمرانی فرماندار، مولوی 
جامع  مسجد  جمعه  امام  زهی  حسین  عبدالستار 
رئیس  قلندرزهی  عیدمحمد  سنت؛  اهل  حنفاء 
و  آموزش  معاون  ريگی  خاش،  شهرستان  شورای 
فرهنگیان  از  كردی  بخش  كريم  آباد،  نوک  پرورش 
میرجاوه  پرورش  و  آموزش  مديران  و  با سابقه خاش 
خود  ديدگاه های  بیان  به  هم  زاهدان  آباد  نصرت  و 

پرداختند.

از  مشهد  روستای   314
برخوردار  طبیعی  گاز  نعمت 
به  رسانی  گاز  عملیات  و  هستند 
برنامه  است.رئیس  انجام  دست  در  ديگر  روستای   ۲4
ريزی شركت گاز خراسان رضوی روز دوشنبه با بیان اين 
مطلب به خبرنگار ايرنا گفت: 347 روستای شهرستان 
و مركزی واجد  مشهد در بخش های احمدآباد، رضويه 
شرايط گاز رسانی هستند كه با پايان عملیات گازرسانی 
به ۲4 روستا تعداد روستاهای بهره مند از گاز به 338 

روستا می رسد.
سید محمد جواد كوچک زاده افزود: ضريب فعلی 
در  مندی  بهره  شرايط  واجد  روستاهای  در  گاز  نفوذ 
شهرستان مشهد ۹7 درصد است كه با اتمام طرح های 
ارتقا خواهد  به باالی ۹۹ درصد  اين رقم  در حال اجرا 

به سه روستا در بخش  ادامه داد: گازرسانی  يافت.وی 
احمدآباد و شش روستا در بخش مركزی مشهد نیز در 
دستور كار شركت گاز استان خراسان رضوی قرار دارد 
پیمان  مراحل  مربوطه  مجوزهای  صدور  صورت  در  كه 

سپاری آن آغاز خواهد شد.
او اضافه كرد: روستاهای باقی مانده خارج از طرح، 
زياد  فاصله  با  يا  و  خانوار   ۲0 از  كمتر  جمعیتی  دارای 
شرايط  شدن  فراهم  صورت  در  و  هستند  گاز  شبکه  از 
الزم، حتمًا گازرسانی به اين روستاها نیز در برنامه قرار 

خواهد گرفت.
شركت گاز خراسان رضوی دو میلیون و ۲7۲ هزار و 
138 مشترک دارد كه از اين تعداد يک میلیون و 787 
هزار و 158 مشترک شهری و 484 هزار و ۹80 مشترک 

روستايی هستند.

های  طرح  كل  مدير 
گفت:  جوانان  فراگیر  و  ملی 
شده،  انجام  همکاری های  با 
شهرداری ها و مراكز تفريحی دولتی بخشی از قیمت 
خواهند  كاهش  را  خود  عمومی  خدمات  از  استفاده 
ملی  طرح های  كل  مدير  اسحاق  آل  داد.امیرحسین 
خبرنگار  با  گفتگو  در  ورزش  وزارت  جوانان  فراگیر  و 
مهر در خصوص اوقات فراغت جوانان گفت: معاونت 
جوانان در حوزه اوقات فراغت جوانان ماموريت هايی 
از  متولی  دستگاه های  بر  نظارت  و  هماهنگی  نظیر 
جمله شهرداری ها، نهادهای عمومی و نهاد كتابخانه 
اينکه  بیان  با  بر عهده دارد.آل اسحاق  را  های كشور 
هزينه  از  بخشی  اند  موظف  دولتی  مجموعه های 
كنند،  تأمین  خود  اعتبارات  از  را  آنها  از  استفاده 

عنوان كرد: به عنوان مثال مجموعه ما، كتابخانه ها و 
ورزشگاه های دولتی بخشی از هزينه های مصرفی را به 
عنوان سوبسید دولتی از اعتبارات خود تأمین می كنیم 
تا قیمت استفاده از آنها برای شهروندان كاهش يابد. 
اما در خصوص سینماها و ورزشگاه های خصوصی كه 
و اغلب  بیشتر قابل توجه است، مسائل مالی مدنظر 
امکان زيادی برای كاهش قیمت آنها وجود ندارد.آل 
كاهش  برای  شهرداری  با  توافق  خصوص  در  اسحاق 
توضیح  تفريحی  و  فرهنگی  مراكز  از  استفاده  قیمت 
داد: صحبت ها و توافقاتی در اين باره انجام شده اما 
اعتبارات الزم جوابگوی هزينه ها نیست. به طور كلی 
دستگاه های  تمامی  مبتالبه  موضوع  فراغت  اوقات 
متولی است اما تمامی دستگاه های دولتی در تالش 

اند تا هزينه های خود را كاهش دهند.

y قانون چک
هنگام  حتما  باشد  يادمان   
گرفتن چک از ديگران اين مسائل 

را رعايت نمايیم:
امضا  شود،  نگارش  خودمان  حضور  در  چک   )1
تفاوت  دارد  امکان  كه  چرا  شود.  زده  تاريخ  و  شود 
در نوع استفاده از جوهر و خودكارها موجب سقوط 

جنبه كیفری چک گردد.
۲( وارد كردن شماره چک ها، به داخل قراردادها 
می  چک  كیفری  جنبه  سقوط  موجب  مدارک،  و 
گردد، چرا كه اثبات كننده وعده دار بودن چک می 
باشد و حسب قوانین و مقررات مربوط به چک، چک 

وعده دار صرفا جنبه حقوقی دارد.
3( قبل از دريافت چک هايی كه مبالغ آن سنگین 

اعتبار  بانک مربوطه در خصوص میزان  از  باشد  می 
كننده  صادر  برگشتی  تعداد  و  دريافتی  های  چک 

چک استعالم گردد.
به  يا  بزنید  برگشت  سررسید  تاريخ  در  را  4(چک 
حساب بخوابانید، چرا كه به حساب خواباندن چک 
قبل از فرا رسیدن موعد دريافت چک، موجب سقوط 
جنبه كیفری آن و نشان دهنده وعده دار بودن چک 

می باشد.
5( از دريافت چک هايی كه دارای خط خوردگی 
كه  هايی  چک  كه  چرا  نمايید  امتناع  باشد  می  زياد 
به  مشکوک  باشد  می  زياد  خوردگی  خط  آن  در 

كالهبرداری می باشند.

چند سطری با قانونکاهش بهای استفاده از مراکز تفريحی در تابستانعمليات گازرسانی به 24 روستای مشهد

رنج ساکنان حاشیه شهر از پهنه بندی 
نشدن حریم 

شورای  برخوردار  كم  مناطق  كمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر مشهد گفت: معطل ماندن طرح های 
از  اقدامات مشترک  فقدان  و  بندی حريم شهر  پهنه 
رنج  را  شهر  حاشیه  مناطق  ساكنان  متولیان،  سوی 

می دهد.
از  پیش  نطق  در  دوشنبه  روز  فیضی  رمضانعلی 
شهر  اسالمی  شورای  علنی  جلسه  در  خود  دستور 
كمبود  و  جمعیت  تراكم  ريزدانگی،  افزود:  مشهد 
پهنه های هشت گانه حاشیه  سرانه، مردم ساكن در 

شهر مشهد را به شدت آزار داده است.
سال  دو  در  می خواهیم  اگر  كرد:  اضافه  وی 
برسیم  مطلوب  نتیجه  به  پنجم  شورای  از  باقیمانده 
توجه  مناطق  اين  توسعه  مهم  مؤلفه های  به  بايد 

داشته باشیم.
شورای  برخوردار  كم  مناطق  كمیسیون  رئیس 
باقیمانده  فرصت  در  گفت:  مشهد  شهر  اسالمی 
در  محركتوسعه  و  بنیادين  پروژه های  ساخت  بايد 
طرح های  تسريع  كه  بخشیم  تسريع  را  شهر  حاشیه 
روستاهای  تا  فاضالب  شبکه  توسعه  بازآفرينی، 
و  بازار  جمعه  به  دسترسی  راه  ايجاد  مشهد،  حريم 
 4 منطقه  در  واقع  پنجتن  در  ترافیکی  مشکل  حل 
مشهد، ساخت تقاطع غیر همسطح مصلی، تسريع 
در  تسريع  و  پیاده  عابر  پل های  عملیات  درشروع 
از آن  باهنر  شروع عملیات پل ورودی شهرک شهید 

جمله است.
رضوی،  خراسان  استانداری  كرد:  تاكید  فیضی 
برای  بايد  مشهد  شهرداری  و  رضوی  قدس  آستان 
برخوردار  كم  مناطق  در  محور  عدالت  توسعه  تحقق 
حاصل  مطلوب  نتیجه  تا  دهند  هم  دست  به  دست 

شود.
مانده  زمین  بر  پروژه های  از  بسیاری  افزود:  او 
و  شهری  مديريت  از  دوره  اين  در  قبل  دوره های  از 
شورای پنجم، افتتاح و يا در مسیرافتتاح قرار گرفت 
و در فرصت باقیمانده نیز بايد رنج درازمدت ساكنان 

مناطق كم برخوردار را رفع كرد.
میلیون  نیم  و  سه  جمعیت  از  سوم  يک  حدود 
سکونت  شهر  اين  حاشیه  مناطق  در  مشهد   نفری 

دارند.

خبر

موضوع سرطان زا بودن داروی »لوزارتان« كه برای 
تجويز  عروقی  ـ  قلبی  بیماری های  به  مبتال  بیماران 
بنابر  كه  شد  منتشر  رسانه ها  در  حالی  در  می شود، 
اين  در  موجود  ناخالصی  كارشناسان،  برخی  اعالم 
به  هم  تازه  آب  و  سبزيجات  در  معمول  طور  به  دارو 

مقدار كم وجود دارد.
از  يکی  در  مفصلی  گزارشی  قبل  روز  چند 
بودن  سرطان زا  با  ارتباط  در  كشور  روزنامه های 
يک  مؤثره  ماده  با  شده  تهیه  »لوزارتان«  داروی 
شركت هندی كه برای درمان بیماران قلبی-عروقی 
استفاده می شود، منتشر شد؛ گزارشی كه حاكی از 
در  استفاده  مورد  داروهای  از  گروه  يک  بودن  آلوده 

بیماری های قلبی-عروقی به مواد سرطان زاست. 
y ماجرا از کجا شروع شد؟*

غالم حسین  كه  بود  گذشته  هفته  چهارشنبه  روز 
غذا  سازمان  دارو  كل  اداره  سرپرست  مهرعلیان 
داد؛  خبر  لوزارتان  داروی  آوری  جمع  از  دارو  و 
داشت:  اظهار  موضوع  اين  دلیل  خصوص  در  وی 
 NMBA ناخالصی  وجود  بر  مبنی  گزارش هايی 
 Hetero شركت  تولیدی  لوزارتان  موثره  ماده  در 
كشور هند دريافت و به شركت ايرانی مربوطه اعالم 
و  گرمی  میلی   50 پتاسیم  لوزارتان  قرص  كه  شد 
هیدروكلروتیازيد  و  پتاسیم  لوزارتان  تركیبی  قرص 
گرم  میلی   100  ،1۲.5 و  گرم  میلی   50  ،1۲.5
در  گرم  میلی   100  ،1۲5 و  گرم  میلی   100  ،۲5 و 
آوری شود. اين منبع جمع  با  تمام سری ساخت ها 
چرايی  دنبال  به  رسانه ها  تا  شد  باعث  خبر  همین 
روزنامه های  از  يکی  سرانجام  و  بروند  موضوع  اين 
اتحاديه  آنکه  وجود  با  شد  مدعی  گزارشی  در  كشور 
لوزارتان  ثبت  پروانه  ماه سال گذشته،  بهمن  از  اروپا 
نامعلوم  آينده ای  تا  را  هندی  شركت  يک  والزارتان  و 
اروپا  به حالت تعلیق در آورد و واردات آن را به خاک 
بازار  از  را  داروها  گروه  اين  هم  آمريکا  كرد،  ممنوع 
جمع آوری كرد و حتی خود اين شركت در تمام دنیا 
داوطلبانه پیگیر جمع آوری لوزارتان ساخت خودش 
شركت  هم  و  دارو  و  غذا  سازمان  ايران،  در  اما  شد، 
شركت  اين  لوزارتان  كه  اكتووركو(  )شركت  ايرانی 

هندی را خريداری كرده بود، ساكت ماندند. 
y بدون دستور پزشک مصرف »لوزارتان« را قطع نکنید 

به  دارو  اين  كه  معتقدند  مختلف  كارشناسان 
اختیار  در  و  توزيع  مختلف  شركت  چند  وسیله 
خودسرانه  نبايد  بیماران  لذا  می گیرد  قرار  بیماران 
مصرف اين دارو را قطع كنند.فريدون نوحی رئیس 
به  خصوص  اين  رجايی،در  شهید  قلب  بیمارستان 
خبرنگار سالمت فارس گفت: لوزارتان جزو داروهای 

داروها  اين  است،  خون  فشار  ضد  شده  شناخته 
در  زيادی  مصرف  كه  هستند  داروهايی  جمله  از 
گذشته در دنیا داشته اند.نوحی گفت: بیماران برای 
كرده  مشورت  خود  پزشک  با  بايد  دارو  اين  مصرف 
نکنند،  قطع  را  آن  مصرف  خودسرانه  صورت  به  و 
اولیه  از مواد  اينکه ممکن است يک سوش  به دلیل 
دارو مشکل داشته باشد.اين متخصص قلب و عروق 
از چند كشور  دارو  اين  اولیه  مواد  كه  آنجا  از  گفت: 
مختلف تهیه می شود كه ممکن است فقط يک نوع 
آن مشکل داشته باشد، اگر از سوی سازمان جهانی 
بهداشت اعالم شود كه همه تركیبات لوزارتان مشکل 
دارد و بايد ريکال شود، الزم است سازمان غذا و دارو 

دراين خصوص تصمیم گیری كند. 
y چرا و چگونه داروها ریکال می شوند؟

داروساز  حاجی نبی،  كامران  راستا  همین  در 
ريکال  معتبر،  مراجع  تعريف  مطابق  داد:  توضیح 
محافظت  برای  موجود  راهکار  مؤثرترين  دارو،  يک 
خطرناک  بالقوه  يا  و  بالفعل  اثرات  برابر  در  مردم  از 
اقدام  يک  ريکال  می شود.  محسوب  محصول  يک 
داوطلبانه توسط يک شركت برای جمع آوری و معدوم 
آن  زمانی است كه نقصی در  كردن يک دارو در هر 
توسط  هم  می تواند  ريکال  بنابراين  می شود.  كشف 
شركت تولید كننده محصول آغاز شده و هم می تواند 
بنا بر تقاضای رسمی  سازمان غذا و دارو انجام شود .
وی با بیان اينکه  نقش سازمان غذا و دارو نظارت 
بر استراتژی های ريکال دارو و كفايت عملیات ريکال 
و دسته بندی آن است، گفت: به طور كلی ريکال يک 

دارو بر اساس میزان تهديدی كه برای جان انسان ها 
دارد در سه سطح زير طبقه بندی می شود:

و  خطرناک  بسیار  دارويی  محصول  اول:  سطح 
تهديد كننده سالمت و جان انسان هاست.

سطح دوم: محصولی كه مشکالت جزيی و موقت 
ايجاد می كند ولی تهديد كننده  انسان  در سالمتی 

جان انسان نیست.
عوارض  هیچ  كه  محصولی  سوم:  سطح 
ناخوشايندی برای سالمتی نداشته ولی در تولید آن 
قوانین و دستورالعمل های الزم االجرا )سازمان غذا و 

دارو( نقض شده است.
حاجی نبی ادامه داد: معموال برای آرامش خیال 
آنکه  مگر  نمی شوند  عمومی  اعالن  ريکال ها  مردم 
گرفته  قرار  مصرف  مورد  گسترده ای  صورت  به  دارو 
مصرف  برای  جدی  بسیار  تهديدات  آن  مصرف  يا  و 

كنندگان آن داشته باشد.
وی با بیان اينکه در خیلی از موارد اين شركت ها 
به  اقدام  داوطلبانه  به صورت  خودشان  كه  هستند 
اعالم  مردم  به  نیاز  صورت  در  و  كرده  دارو  ريکال 
اين وظیفه  دارو هم  و  می كنند، گفت: سازمان غذا 
را برعهده دارد كه ريکال دارو را بسته به سطح آن به 

اطالع عموم مردم برساند.
درمان  و  بهداشت  خدمات  مديريت  دكترای 
تصريح كرد: مردم بايد بیاموزند كه منبع قابل قبول 
برای ريکال يک داروی مصرفی يا شركت تولید كننده 
آن يا اطالعیه رسمی سازمان غذا و دارو و يا پزشک 
يا داروساز مورد مشورت آنهاست. در اين زمینه هیچ 

يا  و  اعتنا  قابل  رسمی  غیر  يا  رسمی  رسانه  يا  نهاد 
نیز  رسانه ها  و  نبوده  دارو  ريکال  اعالن  برای  معتبر 
بايد كامال نسبت به نحوه اعالن عمومی ريکال يک 
به صورت حرفه ای عمل كنند،  و  آموزش ديده  دارو 
اثر اعالن عمومی غیر حرفه ای  زيرا ممکن است در 
و  ترس  ايجاد  با  اساس  بی  به شايعات  زدن  دامن  يا 
نگرانی زمینه بی اعتمادی مردم را نسبت به داروهای 
حیاتی خود فراهم آورده و در اثر فشار روانی بوجود 
ناگهانی  قطع  به  مبادرت  نیاز،  بدون  بیماران   آمده 
جان  طريق  اين  از  و  نموده  خود  داروی  مصرف 
بیماران به خطر بیفتد.حاجی نبی افزود: ريکال دارو 
از  نبايد  و  يک موضوع علمی و كامال حرفه ای است 
آن در دعواهای صنفی يا سیاسی بهره برداری شود 
و مردم هم بايد كامال آگاه باشند كه وجود خطراتی 
توجه  با  بودن يک محصول دارويی  زا  مانند سرطان 
به انواع آزمايش های متعدد فیزيکو شیمیايی به عمل 
مراجع  طريق  از  تنها  و  تنها  و  بوده  نادر  امری  آمده 
معتبری كه بدان اشاره شد قابل اثبات و اعتناست. 
گروه  عروقی  ـ  قلبی  داروهای  كه  داشت  توجه  بايد 
ARBs  حدود 35 سال است كه در دسترس بیماران 
باالی  ريسک  و  پرفشارخونی  عارضه های  در  و  بوده 
حمالت قلبی به كمک بیماران آمده اند. اين داروها 
عوارض  و  و  كرده  كنترل  را  بیمار  شرايط  خوبی  به 
جانبی قابل مالحظه ای نیز به همراه ندارند. بیماران 
اكنون  هم  و  كرده  استفاده  داروها  اين  از  راحتی  به 
خیلی از دوستان و آشنايان ما از اين داروها استفاده 

می كنند.

تحمل درِد قلب یا ابتال به سرطان
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خبر
ارسال 120 رزومه داخلی و خارجی به دبیرخانه 

جایزه جهانی گوهرشاد
داخلی  رزومه   1۲0 گفت:  گوهرشاد  جهانی  جايزه  دبیر 
شده  ارسال  گوهرشاد  جهانی  جايزه  دبیرخانه  به  خارجی  و 
جايزه  دوره  چهارمین  خبری  نشست  در  سروری  است.علی 
جهانی گوهرشاد اظهار كرد: نخستین جشنواره جايزه جهانی 
آستان  مسئوالن  از  جمعی  حضور  با   ۹5 سال  در  گوهرشاد 
منور  بارگاه  در  داخلی  و  خارجی  مهمانان  و  رضوی  قدس 
رضوی برگزار شد و تا كنون 3 دوره از اين جشنواره برگزار شده 
و امسال نیز هم زمان با ايام دهه كرامت، چهارمین دوره از اين 

همايش برگزار خواهد شد.
متعددی  منابع  از  شخصیت ها  معرفی  برای  افزود:  وی 
استعالم گرفته می شود و امسال نیز مانند سال های گذشته 
بانوان  از  رزومه  تعداد  همین  به  و  داخلی  رزومه   60 تعداد 
خارجی به دبیرخانه ارسال شده كه در مرحله نخست از هر 
كدام ۲0 نفر انتخاب می شوند و در پايان نیز اين تعداد به نیت 

هشتمین امام شیعیان به عدد 8 می رسد.
قدس  آستان  داد:  ادامه  گوهرشاد  جهانی  جايزه  دبیر 
)ع(  بیت  اهل  و مکتب  قرآنی  معارف  ترويج  با هدف  رضوی 
و  فرهیخته  بانوان  از  تجلیل  برای  رضوی،  سیره  بر  تأكید  با 
علی بن  امام  والدت  ايام  در  گوناگون  زمینه های  در  نیکوكار 
موسی الرضا )ع( و حضرت فاطمه معصومه )س(، همه ساله 
نیز  امسال  كه  می كند  تقدير  و  شناسايی  را  بانوان  از  نفر   8
مانند سال گذشته به 4 بانوی ايرانی و 4 بانوی خارجی اين 
جايزه اهدا خواهد شد.وی گفت: گزينش بانوان فرهیخته با 
بررسی و ارزيابی 17 داور داخلی و خارجی در كمیته انتخاب 
در  صاحب نظر   4 از  متشکل  داوران  اين  كه  می گیرد  انجام 
و  تخصصی  كمیته های  نمايندگان  تخصصی،  رشته های 
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقالب 
از  فرهنگی هستند.سروری تاكید كرد: منتخبان اين جايزه 
بین المللی،  سازمان های  معرفی  و  داوطلبان  ثبت نام  طريق 
خارجی  و  داخلی  اجتماعی  و  فرهنگی  مؤسسات  و  نهادها 
شناسايی می شوند.وی بیان كرد: تاكنون در سه دوره برگزاری 
اين مراسم از ۲4 بانوی فرهیخته و نیکوكار كشورهای ايران، 
نیجريه، كنیا، عراق، تركیه، روسیه، كويت، بحرين، انگلیس، 
تانزانیا و تايلند تجلیل شده است.دبیر جايزه جهانی گوهرشاد 
در ادامه گفت: در حکم مقام معظم رهبری به تولیت گذشته و 
فعلی به نشر معارف قرآن و اهل بیت )ع( تاكید شده بود و يکی 
از راه های نشر معارف قرآن و مکتب اهل بیت )ع( اين است 
كه ما الگوی زن مسلمان كه بر محور فطرت و انسانیت زندگی 
می كند و در جامعه نقش آفرينی می كند را برجسته تر كنیم.

گوهرشاد  بانو  خیر،  بانوان  از  يکی  كرد:  تصريح  سروری 
است كه 600 سال قبل مسجد گوهرشاد را ساخته و موقوفات 
فراوانی دارد. او نه تنها كار فرهنگی بلکه كار سیاسی نیز انجام 
اين  اگر  و  است  داده  تغییر  را  حکومت  جريان  و  است  داده 
مسجد اين قدر پايدار، استوار و پر رونق است به خاطر وجود 

آن در كنار حرم است.

شاخه  و  بوته  گل  هزار   ۲00
كرامت  دهه  طی  نذری  گل 
و  زيبا  را  رضوی  مطهر  حرم  فضای 
چشم نواز می كنند.رئیس اداره خدمات عمومی آستان 
با  همزمان  كرد:  اظهار  خصوص  اين  در  رضوی  قدس 
فرا رسیدن دهه كرامت، دلدادگان حضرت رضا)ع( بالغ 
بر ۲00 هزار درختچه ، گل بوته و انواع شاخه گل های با 
كیفیت را برای تزئین صحن و سرا و گلدان های فوق ضريح 
اخیر  سال های  طی  كه  می كنند  ارسال  شريف  مضجع 
با توسعه فرهنگ وقف و نذر به تعداد اين ناظران افزوده 
شده است.محمدرضا سبزعلی با اشاره به اينکه اين گل ها 
شمالی  شهرهای  و  شیراز  محالت،  تهران،  شهرهای  از 
غالبا  اين گل ها كه  ارسال می شود، تصريح كرد:  كشور 
داوودی،  شمعدانی،  كاج،  سرو،  پريوش،  گل های  بوته 

ورودی های  زيباسازی  برای  است،  يخی  راز  و  كاالنکوا 
اصلی حرم مطهر، ورودی صحن ها، نقارخانه، سقاخانه و 
داخل آب نماها به كار می روند.سبزعلی همچنین افزود: 
همچنین فرش گل مزين به القاب امام رضا)ع( با عرض 
پهن  رضوی  جامع  صحن  در  18در۲0  طول  و  در10   8
خواهد شد كه با درختچه  و گل های شمعدانی، اطلسی، 
اينکه گل آرايی  بیان  با  تزيین می شود.وی  و شمشاد  ناز 
حرم مطهر از روز والدت حضرت معصومه)س( آغاز شده 
و در روزهای منتهی به سالروز میالد حضرت رضا)ع( به 
از  نفر   ۲30 منظور  اين  برای  گفت:  خواهد  رسید،  اوج 
از عتبات عالیات، حرم مطهر حضرت  ناذران، خادمانی 
معصومه)س( و خادمیاران افتخاری حوزه گل آرايی طی 
دهه كرامت با حضور در مشهد به گل آرايی و تزئین اماكن 

متبركه می پردازند.

كه  تقلبی  سکه  قطعه   361
از روی نمونه اصلی سکه طالی 
از  بود  شده  ساخته  ساسانی  دوره 

فردی در نیشابور كشف و ضبط شد.
و  دستی  صنايع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
گردشگری نیشابور روز دوشنبه با بیان اين مطلب به 
خبرنگار ايرنا گفت: متهم دستگیر شده كه با پیگیری 
نیشابور  فرهنگی  میراث  حفاظت  يگان  مأموران 
بازداشت و تحويل مقامات قضائی شد مدعی بود كه 

اين سکه ها را از فرد ديگری خريده است.
محمداسماعیل اعتمادی افزود: سال گذشته 75 
نفر به اتهام حفاری غیر مجاز و خريد و فروش اشیاء 
اين  درصد   40 و  شدند  دستگیر  نیشابور  در  عتیقه 

كشفیات بر اساس گزارش های مردمی بوده است.

اثر   500 از  بیش  دارای  نیشابور  كرد:  اضافه  وی 
تاريخی  تپه های  و  محوطه ها  بناها،  شامل  تاريخی 
است و تعداد نیروهای يگان حفاظت میراث فرهنگی 
اين شهر برای حفاظت از اين تعداد آثار كافی نیست.

 1۲7 در  نیشابور  نفری  هزار   450 شهرستان 
كیلومتری غرب مشهد واقع است.

قدس  آستان  موزه های 
مصطفی  دستور  با  رضوی 
خاكسار قهرودی قائم مقام تولیت 
امام  پربركت  میالد  سال روز  در  رضوی  قدس  آستان 
رايگان  به صورت  از عموم فرهنگ دوستان  هشتم)ع( 

میزبانی می كنند.
بر اين اساس دوستداران فرهنگ و هنر اسالمی- 
رضا)ع(  امام  باسعادت  والدت  مناسبت  به  ايرانی 
می توانند در روز يکشنبه، ۲3 تیر 13۹8 از موزه های 
آستان  اسناد  مركز  و  موزه ها  كتابخانه ها،  سازمان 
قدس رضوی در حرم مطهر رضوی به صورت رايگان 

ديدن كنند.
ملی  موزه  مختلف  بخش های  از  بازديد  همچنین 
عالقه مندان  عموم  برای  كرامت  دهه  ايام  در  ملک 

رايگان اعالم شده است.
رضوی  قدس  آستان  مركزی  موزه   است،  گفتنی 
می آيد  شمار  به  ايران  موزه های  بزرگ ترين  از  يکی 
دارد.  بازديدكننده  میلیون  يک  از  بیش  ساالنه  كه 
عالقه مندان می توانند با حضور در صحن كوثر بارگاه 
و  متنوع  آثار  مجموعه   از  هشتم)ع(،  امام  ملکوتی 
و  فرش  موزه  مركزی،  موزه  هنری  و  تاريخی  جذاب 
گنجینه قرآن و نفايس و گنجینه هدايای مقام معظم 

رهبری ديدن كنند.

گل آرايی حرم مطهر رضوی در دهه کرامت
 با 200 هزار شاخه گل

موزه های حرم رضوی در روز ميالد امام رضا)ع( رايگان شد361 قطعه سكه تقلبی تاريخی در نيشابور کشف شد

آثار  از  مجموعه اي  عنوان  حافظ«  به  »كرنش   
اخیرا  كه  است  اوكر«  »گونتر  آلماني؛  شهیر  هنرمند 
آثار  كه  بنمايش گذاشته شد  بزرگ خراسان  موزه  در 
ارائه شده  با الهام از مفاهیم عرفاني و انساني اشعار 
حافظ كار شده اند. آيین گشايش نمايشگاه آثار اين 
هنرمند آلماني هفته گذشته رونمايی شد تا آثار وی 

برای مدت دو ماه مهمان شهر مشهد باشد.
آثار اين هنرمند  افشین درم بخش كه كیوريتوری 
را به عهده گرفته در برنامه نمايش آثار، ترتیبی اتخاذ 
كرده در چند شهر مهم و فرهنگی كشور نمايش داده 
شوند. آرامگاه حافظ شیراز آغاز اين سفر هنری بود 
كه بعد به اصفهان و كرمان و يزد و اكنون نیز به مشهد 
اين سفر همچنان ادامه دارد، درم بخش در هر شهر 
»اوكر«  مشورت  با  را  شهر  همان  هنرمندان  از  يکی 
كه  باشند  همراه  نمايشگاه  اين  با  تا  كرده  انتخاب 
چون  هنرمندانی  از  آثاری  نمايش  تاكنون  آن  نتیجه 
علی محبوبی صوفیانی از اصفهان، مرتضی ترسلی از 
شیراز، شهريار رضايی از كرمان، محمدرضا يزدی از 
تهران و نیز بابک منتظری از مشهد است كه در سفر 

»كرنش به حافظ« به اين قافله افزوده شده اند.
y اوکر

بخاطر  دوم  جهانی  جنگ  دوران  در  اوكر،  گونتر 
را  خانه  تمام  روس ها  مقابل  در  خانواده  از  حفاظت 
با میخ و چوب محصور می كند و اين خاطره همواره 
در ذهن اوكر باقی می ماند و پس از آن در آثار اومر 
اين  ايفا می كند. كه  را  ای  و چوب نقش عمده  میخ 
میخ ها بنوعی اشاره به رنج انسانی اوست. به همین 
می شد  اجرا  و  انجام  میخ  با  پیشتر  »اوكر«  آثار  دلیل 
كه تركیب بندی های بی شمار از نقاط و عناصر واحد 
بود كه بر كاغذ حک و يا بر تخته بصورت منظومه وار 
كار شده بود، آثاری كه به زعم برخی كارشناسان، از 
عرفان و ادبیات ايران و تداعی گر كنش بکار رفته در 
نیز  دنیا  كشور   7۹ در  و  بود  يافته  تاثیر  خوشنويسی  
بنمايش گذاشته شده است. اوكر  دوست دارد كه به 

عنوان هنرمند میخ شناخته شود.
وی از هنرمندان جنبش هنر معاصر آلمان و عضو 
گروه »زيرو« بود كه با دو تن از دوستان اش اين گروه 
زيرو«  گروه»  عضويت  به  نفر   450 كه  داد  شکل  را 
آلمان  در  برتر  نقاش  به عنوان  اوكر  گونتر  درآمدند. 

شناخته شده است.

y اوکر و حافظ
 ۲4( جوانی  سنین  از  او  شناخت  و  عالقه  اما 
سالگی( آغاز می شود كه با اشعار حافظ مأنوس و از 
اين كه سرانجام  عالقه مندان شعر حافظ می شود.تا 
ايران در سن كهولت و پیری مايل به  بخاطر سفر به 
كار بر روی اشعار حافظ می شود. »اوكر«  می گويد: 
»جايی كه در آن باد مشرقی می وزيد مرا بر آن داشت 
تا آن را با آثار خود گرامی بدارم«. بدين ترتیب در سال 
با  در مجموعه ای  را  اشعار حافظ  از  منتخبی   ٢٠١٥
انتخاب می كند،  عنوان »كرنش به حافظ« برای كار 
آلمان  مردم  اقبال  با  بسیار  وی  فعالیت  اين  نتیجه 
مواجه می شود و اگر حافظ در آلمان به واسطه گوته، 
آثار  نمايش  از  پس  شد،  معرفی  قبل  سال  دويست 
»اوكر« در گالری ها و موزه های آلمان، بنوعی حافظ 
قرار  آلمان  مردم  مجدد  بازشناسی  و  بازخوانی  مورد 
آلمان  در  مجدد  حافظ  كتاب  فروش  حتی  و  گرفت 
افزايش می يابد و اكنون »اوكر« را »گوته معاصر« لقب 
مي دهند. آثاری از »اوكر« كه در نمايشگاه اخیر وی با 
عنوان »كرنش به حافظ« با خود به مشهد آورده است 
آثار  اين  آغاز سفر  در  البته  است؛  مجموعه  از همان 
به ايران، دو روز در آرامگاه حافظ به نمايش گذاشته 

و  اصفهان  معاصر  هنرهاي  موزه  در  سپس  و  شده 
رسیدن  .با  آمدند  در  بنمايش  تهران  و  كرمان  بعد 
اين آثار به مشهد، فرصتی فراهم شد تا هنرمندان و 
هنردوستان خراسانی نیز عمق احساس اين هنرمند 
آلماني را به مفاهیمي كه در اشعار حافظ نهفته است 

با چشم ببینند .
y انگشت به جای قلم مو

با  آنها  همه  و  اند  نشده  كشیده  مو  قلم  با  آثار  اين 
گويا  اند.  شده  نقش  المسه  حس  و  انگشتان  كمك 
كه  اش  عمیق  تاثیرات  انتقال  و  دريافت  برای  »اوكر« 
را هم  قلم مو  بود،   كرده  اشعار حافظ درک  از خواندن 
و  احساسات  و  ندانست  درک  اين  انتقال  برای  ابزاری  
می  ضمیرش  و  روان  به  حافظ  اشعار  از  كه  الهاماتی  
تا  يافت  بر روی كاغذ می  با لمس رنگ  تنها  را  نشست 
قلم و قلم مو.اما »اوكر« رنگ ها را نیز از كلک خیالی و 
مجرد كشف می كند و در نهايت آنها را با لمس رنگ با 
دستانش نقش می كند. انگار حافظ »اوكر« را به خلوت 
دنیای خود خوانده و اين بیت را در گوش »اوكر« نجوا 
كرده كه »هر كه شد محرم دل در حرم يار بماند«؛ تا وی 
بدين گونه نقاشی خود را در بوم و كاغذ بسرايد و شعر 
كند تا باز هرچه را كه »رنگ تعلق پذيرد« آزاد و رها كند.

y سلوک صوفیانی
سفری كه »اوكر« در نقاشی طی كرده را شبیه به 
بتوان  يا مشاهداتی درونی و صوفیانه شايد  مکاشفه 
از دست  راه گويا جبه و دستار  اين  تصور كرد كه در 
میدان  بر  موزون  سماعی  و  رقص  به  تن  و  می دهد 
می كند و سر انگشتان برهنه اش در كنار حس المسه 
او ترنم زبان او می شوند، تا اين خلسه ريتم پذيرد، به 
جنبش و تحرک و رقص در آيد كه متن به معنا و درک 
الغیب خوش  بقول لسان  و  نهايت نقش پذيرند  و در 

نقشی بسازد از خط يار.
گاهی نیز »اوكر« كالم دل انگیز حافظ را با تاكید 
بر برخی واژگان غزل ها بر روی تصاوير به زبان آلمانی 

بازنويسی بر نقوشی می كند كه ترسیم كرده است.
نمايشگاه حاضر موزه بزرگ خراسان مجموعه ای 
از  شعر  ، مجموعه ای  و روزگار معاصر است  تاريخ  از 
و نقاشی است ، كه با هم همراه شده اند.  اوكر، اين 

مجموعه اش را بهشت خود می داند.
y هدیه »اوکر« به خراسان

اين  سوي  از  نیز  ويژه   اثر  يك  نمايشگاه   اين  در 
معاصر   هنرهاي  موزه  گنجینه  به  آلماني  هنرمند 

مشهد كه در حال ساخت است اهدا شد.

مروری بر نمایشگاه » کرنش به حافظ « اثر هنرمند آلمانی که در موزه بزرگ خراسان برپا شده است؛

سفر از اعماق فلسفه به عالم اشراق انتقاد مدیر انجمن های میراث فرهنگی خراسان رضوی 
از کمبود اعتبارات؛

هست اما کم است
خراسان رضوی  فرهنگی  میراث  انجمن های  مدير 
و  مرمت  تنهايی جوابگوی  به  دولتی  اعتبارات  گفت: 

نگهداری آثار تاريخی در روستاها نیست.
توانمندی  جلسه  در  محّمديه  علیپور  مهدی 
خلیل آباد  شهرستان  فرهنگی  میراث  انجمن های 
و  مردمی  ظرفیت های  از  استفاده  كرد:  عنوان 
واگذاری و سپردن برخی امور به خود مردم به جد در 
دستور كار سازمان میراث فرهنگـی، صنايع دستی و 
اينکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  دارد.وی  قرار  گردشگری 
بانوان 50 درصد جمعیت جامعه را تشکیل می دهند 
و نقش بسیار ارزنده  و موثری را دارند به همین دلیل 
از  در اكثر انجمن هايی كه تشکیل می دهیم يک نفر 
بانوان حضور دارند.مدير انجمن های میراث فرهنگی 
خراسان رضوی بیان كرد: اكنون 10 هزار اثر تاريخی 
وظايف  از  يکی  كه  داريم  خراسان رضوی  استان  در 
انجمن های میراث فرهنگی كشور حفظ اين آثار است.

وی گفت: بايد تالش كرد كه آثار تاريخی كمتر مورد 
خراسان رضوی  استان  در  اكنون  گیرند،  قرار  آسیب 
روستاهای  تمام  كه  بوده  اولین شهرستانی  خلیل آباد 
انجمن های میراث فرهنگی  آن واجد شرايط تشکیل 
هستند و فقط در دو روستای ديگر آن انجمن تشکیل 
در  تاكنون  كرد:  اظهار  محّمديه  است.علیپور  نشده 
و  شناسايی  تاريخی  اثر   160 خلیل آباد  شهرستان 
11 اثر نیز به ثبت رسیده است، از سويی نگهداری و 
حفاظت آثار تاريخی به دلیل كمبود امکانات و نیروی 

انسانی به تنهايی از توان میراث فرهنگی خارج است.
شده  سعی  كمبودها  رفع  برای  گفت:  وی 
از  و  تشکیل  روستاها  در  فرهنگی  میراث  انجمن های 
توان خود مردم در نگهداری و حفاظت آثار تاريخی بهره 
استان  فرهنگی  میراث  انجمن های  شود.مدير  گرفته 
با وجود  استان خراسان رضوی  افزود:  خراسان رضوی 
بیش از 10 هزار اثر تاريخی از نظر پیشینه فرهنگی و 
تاريخی بسیار غنی و متنوع است.وی عنوان كرد: اكثر 
روستاها آداب و رسوم و بازی های بومی محلی خاصی 
دارند كه برای جلوگیری از فراموشی بايد شناسايی و 
به عنوان ظرفیت و پتانسیل روستا به درستی معرفی 
شوند.علیپور محّمديه بیان كرد: متاسفانه 50 درصد 
آثار  به  مجاز  غیر  حفاری های  از  ناشی  كه  صدماتی 
به دلیل عدم آگاهی و شناخت  تاريخی وارد می شود 
ادامه  است.وی  تاريخی  بناهای  و  آثار  اهمیت  از 
در  دستی  صنايع  رشته   100 اينکه  به  توجه  با  داد: 
روستاها  در  دستی  صنايع  سويی  از  و  داريم  استان 
اگر  آمادگی می كنیم  اعالم  دارند  موثری  بسیار  نقش 
 استقبال در روستا باشد كالس های آموزشی را برگزار 

كنیم.

خبر

خبرنگارصالح موسویان

مصداق های مهربانی در جامعه
آذین بندی حرم مطهر رضوی در آستانه والدت امام رضا )ع(

يک عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مصداق واقعی كرامت يعنی آن رفتاری 
كه از منبع ارزشی و خیر مطلق صادر می شود. اولین حقیقت كرامت نسبت به انسان از سوی خداوند 
رخ داده است. در روايات دينی دستور داريم كه نسبت به مؤمنین اكرام كنیم. وقتی می خواهیم فردی 
را اكرام كنیم بايد جايگاه حقیقی او را بشناسیم و به حريم او جسارت نکنیم. بعضًا در مواردی می بینیم 
در  و  نمی گیرد  نشأت  كرامت  از  رفتار  اين  نمی شود.  حفظ  افراد  حرمت  اما  داريم  رساندن  ياری  قصد 
مواردی حتی بوی توهین به خود می گیرد.حجت االسالم والمسلمین محسن اديب بهروزی در گفت وگو 
با ايسنا، درباره تکريم، اكرام و كرامت اظهار كرد: اين موضوعات جز دسته مواردی است كه ابتدا ذات 
از آن پیامبران و اولیای الهی و در ادامه بهترين انسان ها بر روی كره زمین به اين  باری تعالی و پس 
موضوع اهتمام داشتند. بر همین اساس می توانیم بگويیم تکريم و كرامت محور وسیع و گسترده ای 
دارد و مصداق های بسیار زيادی را می توانیم برای اين موضوع مطرح كنیم.وی خاطرنشان كرد: كرامت 
در واژگان عربی به معنی كار ارزشمند انجام دادن و رفتار و كالم و نگاه ارزشمندی را به منصه ظهور 
رساندن تعريف می شود. در نگاه دينی و آيات قرآنی به واژه كرامت نیز اشاره شده است و خداوند در 
را گرامی داشتیم و…«.  آدم  فرزندان  ما  راستی  به  يعنی  و …  آَدَم  َبِنی  ْمَنا  َكَرّ »َوَلَقْد  قرآن می فرمايند: 
خداوند در بین تمام مخلوقاتش كرامت را مختص انسان می داند و اين يک امتیاز و مصداقی است كه 
خداوند به انسان عطا كرده است.اين عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطر نشان كرد: 
مصداق واقعی كرامت يعنی آن رفتاری كه از منبع ارزشی و خیر مطلق صادر می شود. اولین حقیقت 
كرامت نسبت به انسان از سوی خداوند رخ داده است. در مرحله بعد از سوی پیامبران و به ويژه پیامبر 
قرار  كه  فردی  از  دقیقی  بايد شناختی  كنیم  معنی  در جامعه  را  كرامت  اگر می خواهیم  اسالم )ص(. 
اساس  همین  بر  بیاوريم.  جا  به  را  حرمت  بايد  رفتار  و  نگاه  در  باشیم.  داشته  كنیم  معرفی  را  او  است 
است كه برای معرفی ائمه )ع( بايد نسبت به آنها شناخت داشته باشیم و حرمت آنها را حفظ كنیم. اين 
موضوع حتی زمانی كه به زيارت می رويم نیز مطرح است. در مجموع می توانیم بگويیم اطاعت كردن 
از اولیای الهی يک نوع تکريم كردن است.اديب بهروزی تاكید كرد: مفهوم و مصداق تکريم در ابتدا 
معرفی جايگاه و ادای حق تعريف می شود. در روايات دينی دستور داريم كه نسبت به مؤمنین اكرام 
كنیم. وقتی می خواهیم فردی را اكرام كنیم بايد جايگاه حقیقی او را بشناسیم و به حريم او جسارت 
نکنیم. بعضًا در مواردی می بینیم قصد ياری رساندن داريم اما حرمت افراد حفظ نمی شود. اين رفتار از 
كرامت نشأت نمی گیرد و در مواردی حتی بوی توهین به خود می گیرد. ما گاهی در جامعه می خواهیم 
فردی را مورد كرامت قرار دهیم اما چون جايگاه او را نمی شناسیم نمی توانیم اين كار را انجام دهیم و او 

را يک انسان محتاج و نیازمند معرفی می كنیم.

خبر نگارخانهتئاتر
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خبر
درخواست رئیس شورای شهر مشهد از اعضا و مدیریت شهری:

 اطالع رسانی اقدامات با روش ها 
و ابزارهای نوین 

حوزه  از  گفت:   مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
از شورای شهر و شهرداری  مديريت شهری مشهد، اعم 
نوين  ابزارهای  و  روش ها  از  بهره گیری  با  كه  داريم  توقع 
بردارند.به  گام  اقدامات  اين  اطالع رسانی  به  نسبت 
گزارش صبح امروز محمد رضا حیدری در در آغاز شصت 
و چهارمین جلسه علنی شورا با تبريک دهه كرامت به آغاز 
عملیات اجرايی يک پروژه عمرانی در هر ماه اشاره كرد 
و افزود: اين پروژه ها در تمام حوزه های جغرافیای شهر 
الزم  قوت  با  نیز  آن  اجرايی  روند  و  شده  پراكنده  مشهد 
در حال اجراست كه براساس زمان بندی مشخص پیش  
می روند.وی با بیان اينکه اين فعالیت ها و تالش ها بدون 
عین  در  اظهاركرد:  نمی ماند،  پنهان  مردم  ديد  از  شک 
حال، اطالع رسانی امری واجب و ضروری است تا مردم 
شرايط  اين  در  شهری،  مديريت  های  تالش  جريان  در 
با  مالی  منابع  به  تامین  كه  فضايی  و  اقتصادی  سخت 
دشوری همراه است، قرار گیرند.حیدری گفت: از حوزه 
از شورای شهر و شهرداری  مديريت شهری مشهد، اعم 
نوين  ابزارهای  و  روش ها  از  بهره گیری  با  كه  داريم  توقع 
بردارند.رئیس  گام  اقدامات  اين  اطالع رسانی  به  نسبت 
شورای شهر مشهد خاطرنشان كرد: عالوه بر فعالیت های 
و  نرم افزاری  های  بحث  زمینه  در  اقداماتی  عمرانی، 
شفافیت و هوشمندسازی نیز در حال اتفاق افتادن است 
و منطقه 1۲ شهرداری مشهد بعنوان اولین منطقه شهری 
خواهد  فعالیت  زودی  به  الکترونیک  شهرداری  قالب  در 
كرد.حیدری گفت: هوشمندسازی مناطق اقدامی كامال 
با همراهی  امیدواريم  و  است  در كشور  نظیر  بی  و  بديع 
همه دستگاه ها و مردم اين اتفاق مبارک رخ دهد و حضور 
شهروندان در شهرداری به حداقل ممکن برسد تا بدين 
ترتیب دغدغه های بسیاری از شهروندان برطرف شود.

رئیس شورای شهر مشهد خاطرنشان كرد: سامانه هايی 
رصد  حال  در  و  شده  فعال  شهرداری  مناطق  تمامی  در 
نحوه  در  شهرداری  كارشناسان  و  مديران  رفتار  كردن 
و  مطلوبیت  و  زمان بندی  لحاظ  به  مردم،  به  پاسخگويی 
پاسخگويی است؛ اين آمار، داده های ارزشمندی است كه 
مردم بايد از آنها مطلع باشند و در جريان آنها قرار گیرند.
حیدری افزود: فرايند هوشمندسازی در حوزه های ديگر 
نیز در حال شکل گرفتن بوده و اقدامات ارزشمندی نیز 

انجام شده است.

شورای  رئیس  نايب 
گفت:  مشهد  شهر  اسالمی 
شهری  مختلف  مشکالت  حل 
گزارش  به  است.  دستگاه ها  همه  هم افزايی  نیازمند 
بازديد  جريان  در  موحدی زاده  حمیدرضا  امروز  صبح 
اين  مشکالت  بررسی  و  رجايی  شهید  شهرک  از 
در  شهر  با  مرتبط  موضوعات  تمام  اظهاركرد:  محله 
برای  و  نیست  شهری  مديريت  و  شهرداری  اختیار 
الزم  هم افزايی  مختلف  دستگاه های  بايد  آنها  رفع 
قانون  اساس  بر  اينکه  بیان  با  باشند.وی  داشته  را 
به  گزارش  ارائه  به  موظف  شهر  دستگاه های  تمامی 
در  زمینه  اين  در  داد:  ادامه  هستند،  شهر  شورای 
به شورای  اجرايی  نیاز مسئوالن دستگاه های  صورت 
اسالمی شهر مشهد دعوت شده و در زمینه موضوعات 

می دهند. ارائه  گزارش  مربوطه  دستگاه های  مبتالبه 
به  اشاره  با  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نايب 
متذكرشد:  رجايی  شهید  شهرک  پیرامون  مشکالت 
اولويت های  از  يکی  كم برخوردار  مناطق  به  توجه 
و در  بوده  پنجمین دوره شورای اسالمی شهر مشهد 
تصمیمات  تاكنون  نیز  رجايی  شهید  شهرک  زمینه 
نیز  آن  مختلف  مشکالت  و  شده  گرفته  خوبی  بسیار 
موحدی  حمیدرضا  چنین  دارد.هم  قرار  حل  درصدد 
با  كه   5 شماره  نظارتی  كمیته  جلسه  جريان  در  زاده 
هدف بررسی مشکالت و مسائل منطقه 8 شهرداری 
اهداف  ترين  مهم  از  يکی  اظهاركرد:  شد،  برگزار 
پیش  مشکالت  و  موانع  رفع  نظارتی  كمیته  جلسات 
روی شهروندان به ويژه سرمايه گذاران است و در اين 
زمینه تاكنون كارهای زيادی نیز صورت پذيرفته است.

نظارتی  كمیته  رئیس 
شهر  شورای  يک  شماره 
مختلف  های  جذابیت  بر  مشهد 
پروژه  اجرای  و  گذاری  سرمايه  جذب  برای   ۹ منطقه 
امروز،  صبح  گزارش  كرد.به  تاكید  مشاركتی  های 
 ۹ منطقه  از  بازديد  جريان  در  وديعی  محمدحسین 
در  بزرگ  گذاری  سرمايه  های  طرح  هرچند  گفت: 
رسند  می  بندی  جمع  به  اقتصادی  معاونت  و  ستاد 
نظر دور داشت كه منطقه  از  نبايد  را  واقعیت  اين  اما 
مکانی،  موقعیت  جمله  از  مختلف  داليل  به  مشهد   ۹
طبقه  زمان،  مرور  به  منطقه  گرفته  شکل  ساختار 
وسیع،  اراضی  ساكن،  اجتماعی  بافت  و  اجتماعی 
اماكن تفريحی و پروژه های تجاری جذابیت فراوانی 
های  حوزه  در  ويژه  به  دارد  گذاری  سرمايه  برای 

گردشگری و تفريحی كه پیشرفت مناسبی هم در اين 
موضوعات داشته است.وی با بیان آنکه اجرای پروژه 
مسکونی  و  تجاری  بزرگ  های  ساختمان  نظیر  هايی 
توجه  مورد  منطقه  اين  در  اقتصادی  چندمنظوره  و 
اين  اقتصادی  های  ظرفیت  بايد  گفت:  بوده  خاص 
منطقه با توجه به چشم اندازهای تعريف شده توسط 
آلبوم  در  گرفته  صورت  های  بینی  پیش  و  شهرداری 
فرصت های سرمايه گذاری شهر مشهد، بیش از پیش 
نظارتی  كمیته  گیرد.رئیس  قرار  توجه  مورد  و  معرفی 
شماره يک شورای شهر مشهد همچنین در خصوص 
دستور كار جلسه اخیر كمیته گفت: بررسی شکايات و 
درخواست های مردمی و بررسی گزارش عملکرد يک 
ماهه شهرداری منطقه ۹ در دستور كار عمومی كمیته 

نظارتی منطقه قرار داشت.

 رئیس اداره توسعه مهندسی 
و نظارت بر مقررات ملی و كیفیت 
استان  شهرسازي  و  راه  ساختمان 
آزمون های  اول  نوبت  نام  ثبت  گفت:  رضوي  خراسان 
و  آغاز  تیرماه  تاريخ 1۲  از  سال 13۹8،  حرفه  به  ورود 
آخرين مهلت ثبت نام  مرحله اول آزمون ورود به حرفه 
مهندسان 13۹8 تا جمعه ۲1 تیرماه است.  به گزارش 
توسعه  اداره  رئیس  پور  فرشته  احسان  امروز،  صبح 
مهندسي و نظارت بر مقررات ملي و  كیفیت ساختمان 
اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي با اعالم اين 
خبر گفت: وزارت راه و شهرسازی در اجرای مواد 5، 11، 
1۲، ۲6 و ۲8 آيین نامه اجرايی قانون نظام مهندسی و 
كنترل ساختمان، آزمون های ورود به حرفه مهندسان 
بخش  عمران  و  معماری  مهندسی  رشته  هفت  در  را 

مکانیکی  تأسیسات  اجرا(،  و  نظارت  )طراحی،  های 
شهرسازی،  نظارت(،  و  )طراحی  برقی  تاسیسات  و 
اشتغال  پروانه  دريافت  برای  و  ترافیک  و  برداری  نقشه 
بکار مهندسی پايه 3 برگزار می كند.وي اظهار داشت: 
با  كلیه داوطلبان آزمون های ورود به حرفه  مي توانند 
در سايت  به حرفه  ورود  آزمون هاي  به سامانه  مراجعه 
 ،www.inbr.ir دفتر مقررات ملي ساختمان به نشانی
كنند.وی  اقدام  مربوطه  آزمون های  نام  ثبت  به  نسبت 
با اشاره به اينکه آزمون ها در تاريخ 18 و 1۹ مهرماه و 
شد؛  برگزارخواهد  كشور  سراسر  با  همزمان  صورت  به 
داوطلبان  تمام  به  زمان  محدوديت  به  توجه  با  افزود: 
محترم در استان توصیه مي شود كه برای ثبت نام، تا قبل 
از پايان مهلت تعیین شده اقدام نموده و  ثبت نام خود را 

به روزهاي پاياني موكول ننمايند.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد در جریان بازدید از شهرک شهید رجایی:

حل مشكالت شهری نيازمند هم افزايی همه دستگاه ها است
رئیس کمیته نظارتی شماره یک شورای شهر مشهد:

منطقه 9 شهری جذابيت فراوانی برای سرمايه گذاری دارد
21 تيرماه، آخرين مهلت ثبت نام مرحله اول آزمون ورود به 

حرفه مهندسان ۱۳۹۸

طرح بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی كه  بیش از 
۲0 از آغاز آن می گذرد، به گفته مردم و كارشناسان 
و  شده  بافت  اين  از  قديمی  ساكنان  اخراج   موجب 
بافت تاريخی را تخريب كرده است اكنون با انتقاداتی 
كه نسبت به اين طرح در جامعه مطرح شده رويکرد 
ها تغییر كرده است و به گفته رئیس كمیسیون برنامه 
و بودجه شورای شهر در دوره پنجم رويکرد ماندگاری 

ساكنان در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی است.
y این طرح از کجا آمد؟

به گزارش صبح امروز، براساس آن چه كه درسايت 
شهرداری منطقه ثامن آمده است: سال 1371 و به 
استناد تبصره 5 ماده 11 قانون زمین شهری و طبق 
اساسنامه مصوب هیات وزيران مقرر گرديد شركتهای 
در  سازان  مسکن  ساختمانی  و  عمرانی  پیمانکاری، 
با  ازآن  پس  گردد.  تاسیس  كشور  استانهای  تمامی 
اجرای طرح  كه در خصوص  به ضرورت هايی  توجه 
بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا 
)علیه السالم( احساس می گرديد، مقرر شد اقدامی 
شهرسازی،  و  مسکن  وزارت  مشاركت  با  بخشی  بین 
آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد صورت پذيرد.
پس از اين تصمیم وزير وقت مسکن و شهرسازی 
اين  در  ای  نامه  ارسال  با  كازرونی  مهندس  مرحوم 
خصوص تصمیم وزارت مسکن و شهرسازی، آستان 
تاسیس  برای  را  مشهد  شهرداری  و  رضوی  قدس 
پیرامون  بافت  بازسازی  و  نوسازی  منظور  به  شركتی 
معظم  مقام  استحضار  به  )ع(  رضا  امام  مطهر  حرم 
تکلیف  كسب  له  معظم  محضر  از  و  رساند  رهبری 
نمود. ايشان نیز با اين اقدام موافقت فرموده و آن را 
كننده  اقدام  برای  الهی  اجر  و  ثواب  و موجب  به جا 

آن دانستند.
y طرح بافت اطراف حرم چه ویژگی هایی دارد؟

طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر 
حضرت رضا )ع( محدوده ای به وسعت تقريبی 366 
هکتار را شامل می شود كه خود به چهار قطاع بزرگ 
تقسیم می شود. طرح با الگوی مركزی شعاعی شکل 
گرفته است، بدين معنی كه مجموعه حرم مطهر امام 
 4۲ حدود  وسعت  به  ای  محدوده  خود  كه  )ع(  رضا 
هکتار را شامل می شود در مركزيت طرح قرار داشته 
و بافت پیرامون به صورت شعاعی در اطراف آن شکل 
گرفته است. با توجه به اين الگوی شعاعی و به نسبت 
دوری و نزديکی بافت از مجموعه حرم مطهر كیفیت 

واقع  در  و  كند  می  تغییر  فضا  تخصیص  چگونگی  و 
است.  بوده  نظر  مورد  تخصیص  اين  در  گذار  فرايند 
به  بافت  نزديکی  و  دوری  معیار  با  و  تحلیل  اين  با 
در  فعالیت های مشخص  با  مجموعه حرم سه حوزه 

طرح تعیین شده است. 
y  رویکرد مدیریت شهری ماندگاری بافت ساکن در

منطقه ثامن است
بافت  طرح  به  كارشناسان  كه  انتقاداتی  از  پس 
پیرامونی حرم مطهر رضوی داشتند و به ويژه اين كه 
اجرای طرح منجر به اخراج اجباری ساكنان همسايه 
امام رضا )ع( می شد و  بافت و آثار تاريخی را قربانی 
ساخت و سازهای جديد می كرد، اكنون  در شورای 
رئیس  و  است  كرده  تغییر  رويکرد  اين  شهر  اسالمی 
كمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد با اشاره 
رويکرد  ثامن  نظارتی منطقه  نحوه عملکرد كمیته  به 
و  ماندگاری  برای  تالش  را  شهری  مديريت  اساسی 
ثامن در جهت  نگهداشت جمعیت ساكن در منطقه 

توسعه اين منطقه بیان كرد.
گشايش  براينکه  تاكید  با   ، گندمی  بتول   
در  سبز  فضای  توسعه  و  رينگ  و  شعاعی  خیابانهای 
و  جديد  گذاران  سرمايه  آمدن  به  نسبت  جاری  دوره 
احداث پروژه های تجاری در اولويت مديريت شهری 
تعیین  و  معابر  اصالح  صورت  در  گفت:  دارد،  قرار 
منطقه  در  مردم  ماندن  همچنین  و  اراضی  تکلیف 
خود مردم به دنبال جذب سرمايه و اجرای پروژه های 

تجاری خواهند رفت.
y  پرونده هایی با 10 سال معطلی یکی از عوامل

نارضایتی مردم
در  مشهد  شهر  شورای  نظارتی  كمیته  عضو 
و  مردم  اعتراضات  عمده  شد:  يادآور  ثامن  منطقه 
شکايات جاری در اين منطقه با توجه به اجرای طرح 
گذاری  سرمايه  های  پروژه  و  معابر  های  بازگشايی  و 
قديمی، پرونده هايی است كه برخی از آنها قدمتی 
اين  از  شهروندان  كماكان  و  دارند  سال   10 از  بیش 
نظارتی  كار  اين منطقه  لذا  ناراضی هستند  وضعیت 
شده  قضايی  ها  پرونده  برخی  دارد.  سختی  بسیار 
قضايی  های  سیستم  و  شهرداری  بین  آمد  و  رفت  و 
زياد شده كه انرژی زيادی از مردم، مديران و كمیته 

نظارتی می گیرد.
منطقه  در  داد:  ادامه  مشهد  شهر  شورای  عضو 
ثامن بسیاری از اين مشکالت مربوط امالک است كه 
بین  توافق  و عدم  ها  ورثه  تعدد  و  اند  رسیده  ورثه  به 
ها  پرونده  به  رسیدگی  روند  كندشدن  داليل  از  آنها 
دنبال حفظ  به  كمیته  در  رو  اين  از  است.  در كمیته 
تا  هستیم  شهروندان  از  حمايت  رويکرد  با  عدالت 

حقی از مردم و شهرداری تضییع نشود.
y  پیگیری راهکارهایی برای تسریع در پرداخت

مطالبات مردم
وی يادآور شد: به هرحال وقتی ملکی 3 سال قبل 
امروز  پرداخت شده  نیز  پول  از  و بخشی  كارشناسی 

به دلیل كاهش ارزش پول، پرداخت نشدن مطالبات 
بدنبال  لذا  بود  خواهد  شديد  نارضايتی  سبب 

راهکارهايی برای تسريع در حل آن هستیم.
شهر  شورای  بودجه  و  برنامه  كمیسیون  رئیس 
جهت  الزم  اعتبارات  تامین  خصوص  در  مشهد 
گفت:  ثامن  منطقه  ای  توسعه  های  برنامه  پیشبرد 
خوشبختانه 350 میلیارد تومان اوراق سرمايه گذاری 
مصوب شده امسال به فروش رفته است. اين شروع 
منطقه  عمرانی  عملیات  به  تواند  می  و  است  خوبی 

ثامن رونق خوبی ببخشد.
وی ادامه داد: همزمان با فروش اين اوراق پیگیر 
بودجه  آلبوم  در  مصوب  اوراق  تومان  میلیارد   1400
اخذ  با  سال  پايان  تا  بتوانیم  تا  هستیم  كشور   ۹8

موافقت ها اقدام كنیم. 
y پرهیز از نگاه کاسب کارانه از جانب مدیریت شهری

شهر  شورای  نظارتی  كمیته  رئیس  چنین  همم 
مشهد در منطقه ثامن بر پرهیز از نگاه كاسب كارانه 
هدف  با  شهری  مديريت  جانب  از  ثامن  منطقه  در 
در  گذاران  سرمايه  و  مردم  با  بیشتر  هرچه  تعامل 
جهت حل مشکالت عمرانی و توسعه ای اين منطقه 
تاكید كرد.احمد نوروزی با بیان اينکه كمیته نظارتی 
بررسی  جلسه  يک  حداقل  ماه  هر  ثامن  منطقه 
می  برگزار  را  منطقه  جاری  های  پرونده  و  مشکالت 
كند تا مشکالت خاص ارباب رجوع شهرداری منطقه 
مشکالت  از  است  آن  بر  سعی  گفت:  شود،  بررسی 
رفتی  برون  ها  پرونده  و  ها  پروژه  برای  آمده  پیش 

انديشیده شود.
وی تاكید كرد: از كارهای بسیار خوب اين منطقه 
تالش بر آن بوده تا مسائل و مشکالت مردم در تعامل 
با شهرداری حل شود. از آن جمله بسیاری از مالکان 
كه با تعويض ملک و جابجايی مشکل داشتند در اين 
كمیته مشکلشان حل شد، سرمايه گذاران هم در اين 
جلسات به منظور خود رسیده و بالغ بر 30 پروژه در 

اين راستا تعیین تکلیف شده است.
y تعامل و مشارکت با مردم و سرمایه گذاران

گذاری  سرمايه  و  اقتصادی  كمیسیون  رئیس 
شورای شهر مشهد خاطرنشان كرد: در منطقه ثامن 
تعامل  نگاه  با  اما  بوده  كارانه  كاسب  ها  نگاه  برخی 
حل  امکان  گذاران  سرمايه  و  مردم  با  مشاركت  و 
شهرداری  نگاه  لذا  دارد.  وجود  ها  پروژه  مشکالت 
در دوره فعلی مبتنی بر همین راهبرد است و بجای 
دنبال  به  ها  پروژه  تمام  از  درآمدزايی  و  منابع  تامین 
متوازن  توسعه  زمینه  ايجاد  و  موجود  مشکالت  حل 

منطقه هستیم. 

تغییر رویکرد شورای شهر و شهرداری مشهد در برابر ساکنان بافت  اطراف حرم:

توقف اخراج از همسایگی امام رضا)ع(

گردشگری  ساماندهی  بررسی  از  چناران  فرهنگی  میراث  مدير 
در روستای اخلمد در جلسه كارگروه گردشگری اين شهرستان خبر 
خبر  اين  اعالم  با  مقدم  طاهريان  محمد  امروز  صبح  گزارش  به  داد. 
جاذبه  وجود  به  توجه  با  تابستان  فصل  در  چناران  شهرستان  افزود: 
های تاريخی و گردشگری كه دارد پذيرای بیش از 3 میلیون گردشگر 
خارجی و داخلی است كه يکی از اين جاذبه های گردشگری منحصر 
و  آبشارها،رودخانه  وجود  است،  اخلمد  گردشگری  روستای  فرد  به 
سرسبزی منطقه باعث شده كه گردشگران و گردشگران زيادی از اين 
روستا ديدن كنند. وی ادامه داد: نبود مراكز اقامتی  دارای مجوز ، 
نظارت نداشتن بر قیمت پاركینگها، تردد موتور سواران در مسیر آبشار 
و  برای  گردشگران  را  تعطیل مشکالتی  روزهای  ترافیک در  و مسئله 
اين  در  مرتبط  دستگاهها  تمام  بايد  كه  است  آورده  بوجود  مسافران 

حوزه برای ساماندهی اخلمد همکاری داشته باشند.
گفت:  گردشگری  و  دستی  ،صنايع  فرهنگی  میراث  مدير 
مجاز  غیر  اقامتگاههای  شناسايی  برای  خوبی  اقدامات  خوشبختانه 
انجام شده است و بايد با كمک دستگاههای مرتبط نسبت به پلمپ 
آنها اقدام كرد تا بتوان نظارت كامل را بر آنها داشت . طاهريان مقدم 
ادارات  انتظامی،  نیروی  شهرستان،  دادستان  كمک  با  كرد:  تصريح 
صنعت و معدن و تجارت، بهداشت و درمان و.. در اسرع وقت جهت 
ارائه خدمات بهتر به گردشگران و مسافران اقدامات الزم در هفته آتی 
انجام خواهد شد.وی درباره مصوبات اين جلسه نیز گفت: ساماندهی 
نظارت  تشديد  داران،  پاركینگ  ساماندهی  مجاز،  غیر  اقامتگاههای 
مصوبات  از  آبشار  مسیر  در  موتورسواران  ازتردد  جلوگیری  برقیمتها، 

اين جلسه بود.

شهرداری  درونشهری  بار  نقل  و  حمل  مديريت  سازمان  مديرعامل 
مشهد گفت: دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری 
خراسان رضوی و سازمان محیط زيست استان رضوی از شهرداری مشهد 
در خصوص ساماندهی تانکرهای حامل سپتاژ برای نخستین بار در كشور 
قدردانی كرد. به گزارش صبح امروز ، حسین مختاری در اين خصوص 
بیان كرد: عدم داشتن اطالعات دقیقی در خصوص تعداد خودروهای 
 ،... و  صنعتی  بیمارستانی،  فاضالب  غیرمجاز  بارگیری  سپتاژ،  حمل 
سپتاژ،  حمل  ضوابط  رعايت  عدم  مختلف،  مناطق  در  غیرمجاز  تخلیه 
اضافه تناژ، ريزش شیرابه و ...، مزاحمت برای ساكنان منطقه، آلودگی 
دستگاه های  تهیه  و  مختلف  بهداشتی  بیماری های  بروز  و  محیط 
وی  می باشد.  ساماندهی  شروع  از  قبل  مشکالت  از  برخی  مکان ياب 
افزود: توقیف خودروی حمل سپتاژ در حال تخلیه غیرمجاز، استفاده از 

ظرفیت های مردمی برای برخورد با متخلفان، احداث توقفگاه عمومی 
مکانیابی  كنترل  برای   AVL نصب  و  خودروها  اين  ويژه  باری  ناوگان 
گرفته  صورت  فعالیت های  جمله  از  سپتاژ  حمل  خودروهای  روی  بر 
سازمان  مديرعامل  می باشد.  مذكور  خودروهای  ساماندهی  زمینه  در 
در  كرد:  عنوان  مشهد  شهرداری  درونشهری  بار  نقل  و  حمل  مديريت 
و  اجتماعی  معاونت  سپتاژ  حامل  خودروهای  ساماندهی  طرح  اجرای 
پیشگیری از وقوع جرم و دادسرای عمومی و انقالب همراهی و همکاری 
تقديرنامه  از  اند. گفتنی است در بخشی  اين سازمان داشته  با  موثری 
استانداری خراسان رضوی و سازمان محیط زيست استان رضوی آمده 
است: "ساماندهی خودروهای حمل سپتاژ برای نخستین بار در كشور 
و توسط شهرداری مشهد صورت گرفت و افزايش و ارتقا سطح كیفی و 

كمی وضعیت زيست محیطی اين شهر را به همراه داشت."

خبر

خبر

در کارگروه گردشگری شهرستان چناران :
ساماندهی گردشگری درروستای اخلمد بررسی شد

 مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری شهرداری مشهد خبر داد:
تقدير استانداری و سازمان محيط زيست از شهرداری در راستای ساماندهی خودروهای حامل سپتاژ

روز  بند   13۹ با  مشهد"  شهرنشینی  تکالیف  و  حقوق  منشور 
شد.  تصويب  و  بررسی  شهر  شورای  علنی  نشست  در  دوشنبه 
رئیس كمیسیون حقوقی شورای اسالمی شهر مشهد در اين باره 
گفت: تدوين اين منشور از حدود يک و نیم سال قبل آغاز شده و 
محتوای 70 درصد از متن نهايی آن به امور و موضوعات عمومی 
اختصاص داشته و 30 درصد آن مختص شهر مشهد است.محسن 
حسینی پويا افزود: هدف از تدوين اين منشور تحقق شهری است 
و سالم  زندگی شايسته  از  برخورداری  آن شهرنشینان حق  كه در 
ايمن  زيست  محیط  از  مندی  بهره  حق  نیز  گیاهان  و  حیوانات  و 
داشت:  اظهار  باشند.وی  داشته  نیاز  با  متناسب  حیاتی  منابع  و 
برخورداری از امنیت و ايمنی، برخورداری از آزادی های اساسی، 

حق  شهروندان،  منفعت  با  مرتبط  گیريهای  تصمیم  در  مشاركت 
تأسیسات  و  زيرساخت ها  به فضاها،  برابر  و دسترسی  بهره مندی 
منشور  اين  در  شهرنشینی  تکالیف  و  شهروندی  حقوق  جمله  از 
با جلب همکاری  است.وی گفت: شهرداری مشهد موظف است 
و همیاری ساير نهادها و دستگاه های عمومی ذيربط، انجمن های 
و  مادی  مشوق های  ارائه  با  مقتضی  طرق  از  مردم،  و  نهاد  مردم 
با  لزوم  صورت  در  و  شهروندی  عالی  نشان  دادن  نظیر  معنوی 
تنظیم و تقديم لوايح مناسب به شورای اسالمی نسبت به اجرايی 
كردن مفاد منشور حقوق و مسئولیت های شهرنشینی شهر مشهد 
اقدام كند.تصويب اليحه راه اندازی دفاتر تسهیلگری در بافت های 
ناكارآمد شهری، هزينه و تعرفه خدمات دفاتر تسهیلگری و تصويب 

پیشکسوت  خادم"  "محمد  نام  به  مشهد  معابر  از  يکی  نامگذاری 
كشتی كشور و دادن مهلت يک ماهه به شهرداری مشهد برای اين 
شهر  اسالمی  شورای  امروز  علنی  جلسه  مصوبات  ديگر  از  اقدام 

مشهد بود.

محدوده  در  امید  شهرک  گفت:  مشهد   3 منطقه  شهردار 
پیرامونی سیس آباد با طراحی شهری راه اندازی و به بهره برداری 
رسیده است، اين شهرک كه با مشاركت شهرداری مشهد و ستاد 
اجرايی فرمان حضرت امام)ره( ايجاد شده  تدابیر ويژه ای برای 
آن در نظر گرفته شده است.به گزارش صبح امروز، حجت فرقانی 
با بیان اين مطلب افزود: مجتمع مسکونی شهرک امید در قالب 
در  مسکونی  واحد   ۲130 بر  مشتمل  طبقه،   6 بلوک   1۲.5
سايت های نرگس 1، ۲ و 3 برای بهره  مندی ساكنان حاشیه نشین 
اين  داد:  ادامه  شد.وی  احداث  شهری  ناهمگون  بافت های  در 
مجتمع با واگذاری به متقاضیان اينک جمعیتی بالغ بر 3 هزار نفر 
را در خود جای می دهد كه اين امر نیازهايی را به وجود می آورد كه 
در اين رابطه مديريت شهری ملزم به ارائه خدماتی ويژه به ساكنان 
چندی  كرد:  عنوان  مشهد  منطقه 3  می شود.شهردار  پروژه  اين 
و  رفع  برای  مجتمع  اين  ساكنان  سوی  از  درخواست هايی  پیش 
رجوع برخی كاستی ها در محل مطرح گرديد كه شهردار منطقه 3 

مشهد به عنوان متولی مديريت اين محدوده ی تازه ساز به برخی 
از موارد به تناوب پاسخ هايی داده است.فرقانی درباره درخواست 
آسفالت معابر منتهی به اين مجموعه ها به عنوان يکی از اصلی ترين 
درخواست ساكنان گفت: علیرغم اينکه معابر محدوده شهرک امید 
هنوز رسمًا به شهرداری منطقه تحويل نشده، شهرداری نسبت به 
معرفی معابر ياد شده برای آلبوم بودجه و اجرا در سال ۹8 اقدام 
كرده است كه امیدواريم در سال جاری اقدام متناسب به عمل آيد.
شهردار منطقه 3 مشهد با اشاره به درخواست مطرح شده پیرامون 
احداث فضای سبز در بخش شرقی اين مجتمع اظهار كرد: با توجه 
به بهره برداری از بوستان خطی همجوار با شهرک و در ضلع غربی 
آن، با متراژی بالغ بر 8000 مترمربع و نصب چند وسیله ورزشی و 
راه اندازی زمین بازی كودكان عمالً بخش عمده نیاز ساكنان اين 
محدوده تامین شده و جهت احداث بوستان جديد در اين محدوده 
خواهد  اقدام  زندگی  مسکونی  پروژه ی  واگذاری  و  افتتاح  از  پس 
وجود  را  محدوده  اين  ساكنان  ديگر  معضالت  از  يکی  شد.وی 

سگ های ولگرد و چرای دام عنوان كرد و در اين باره تصريح كرد: 
در اين خصوص شهرداری منطقه 3 عالوه بر گشت زنی همه روزه 
نیاز برای  اكیپ جمع آوری سگ های ولگرد، احکام قضايی مورد 
برخورد با صاحبان دام و نیز جمع آوری محل نگهداری آنها را اخذ 
كرد و به كرات اعمال قانون داشته لیکن به دلیل همجواری اراضی 
شهرک با بافت روستايی امکان حذف قطعی اين عوامل هم اكنون 
فراهم نیست.فرقانی در خصوص شرايط بد بهداشت انتهای كانال 
دروی نیز گفت: همانطور هم كه قبال گفته شد، محدوده شهرک 
امید تحويل خدمات شهری نشده و نیروی كارگری نیز برای اين 
محل پیش بینی نشده است. با اين همه جهت رفاه اهالی محل 
از شش ماه پیش يک نیروی كارگری ثابت در محل مشغول به كار 
شده و هر ماه يک مرحله هم پاكسازی كلی محل صورت می گیرد. 
نظافت داخل كال نیز توسط دو نیروی كارگری هر روز در حال انجام 
می باشد و پسماندها و لجن دپو شده هفته ای يک مرحله جمع 

آوری می گردد.

منشور حقوق شهرنشینی در شورای شهر مشهد تصویب شد

شهردار منطقه 3 مشهد خبر داد:
تدابیر ویژه برای شهرک امید

خبر

خبر

گزارش جلسه

خبر

الیت، مدیریت پارک حاشیه ای اهواز را برعهده گرفت:
ویروس »الیت« از مشهد به اهواز می رود

با  الیت گفت:  ترافیک هوشمند  مديرعامل شركت 
الیت  هوشمند  ترافیک  شركت  ساله   5 قراردادی  عقد 
به  را  اهواز  كالنشهر  معابر  حاشیه ای  پارک  مديريت 
محمدمهدی  امروز،  صبح  گزارش  گرفت.به  عهده 
قراردادی  قالب  بیان كرد: در  اين خصوص  اسدی در 
توسط سازمان همیاری شهرداری های  تیرماه  كه 15 
خراسان رضوی، شهرداری اهواز و شركت الیت منعقد 
شد، فرايند مديريت پارک حاشیه ای در كالنشهر اهواز 
توان فنی و تخصصی شركت  و  از تجربه  با بهره مندی 
می شود.وی  عملیاتی  و  پیاده سازی  طراحی،  الیت 
عنوان  به  اهواز  قرارداد  اين  شدن  اجرايی  با  افزود: 
پوشش  تحت  مشهد،  از  پس  كشور  كالنشهر  دومین 
قرار  الیت  شركت  حاشیه ای  پارک  مديريت  خدمات 
الیت  هوشمند  ترافیک  شركت  می گیرد.مديرعامل 
اصالح  هدف  با  كه  پروژه  اين  قالب  در  كرد:  تصريح 
اجرا  پاركینگی  عدالت  ايجاد  و  ترافیکی  رفتارهای 
با  اهواز  خیابان های  در  پارک  فضای   5000 می شود، 

استفاده از فناوری RFID، مديريت می شود.

3.۵ میلیون مسافر در مسیرهای ریلی 
مشهد جا به جا شدند

بهار  سه میلیون و 50۹ هزار و ۲۲4 مسافر طی 
امسال در مسیرهای ريلی منتهی به ايستگاه مشهد 
جا به جا شدند.سرپرست اداره كل راه آهن خراسان 
تعداد  اين  گفت:  ايرنا  به  مطلب  اين  بیان  با  رضوی 
به  قطار  رام  و 315  با هفت هزار  در مجموع  مسافر 
شده  جا  به  جا  مشهد  به  خروجی  و  ورودی  صورت 
جايی  به  جا  درصدی   ۹ رشد  دهنده  نشان  كه  اند 
مسافر در مقايسه با بهار سال گذشته است.مصطفی 
نصیری افزود: هم اكنون راه آهن مشهد با ۲۹ شهر و 
مركز استان شامل تهران، تبريز، اهواز، قم، اصفهان، 
ساری،  عباس،  بندر  يزد،  سرخس،  كرج،  زنجان، 
كرمان،  رشت،  مراغه،  خواف،  قزوين،  كاشان، 
خرمشهر،  شیراز،  كرمانشاه،  مالير،  اراک،  همدان، 
ماهشهر، ارومیه، شوشتر، آزادور، طبس و انديمشک 
مرتبط است.ساالنه 14 میلیون نفر معادل 4۲ درصد 
مسافران شبکه ريلی كشور در مسیرهای منتهی به 

خراسان رضوی جا به جا می شوند.

اخبار
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سالن بازی
روایت حسین طیبی از یک ضربه پنالتی  

متفاوت
در  گفت:  جهان  فوتسال  برتر  بازيکن  پنجمین 
در  و  روسیه  يوگورسک  اوگرا  با  بازی  حساس  پنالتی 
زمانی كه در سالن صدا به صدا نمی رسید امام رضا)ع( 
صدايم را شنید.در میان ورزشکاران ارتباطات معنوی 
فريادهای  و  از حسین رضازاده  دارد،  ويژه ای  جايگاه 
روی  شده  حک  رضا)ع(  امام  يا  تا  ياابوالفضل اش 
پیراهن بازيکنان فوتبال همه به نحوی تالش دارند در 
طول مسیر ارادت خود را به ائمه نشان دهند.حسین 
طیبی بازيکن مشهدی تیم ملی فوتسال كشورمان نیز 
از اين قاعده مستثنی نیست، كافی است در فضای 
تا متوجه  را دنبال كنید  اين ورزشکار  مجازی صفحه 
عالقه او به امام رضا)ع( شويد.شايد كمتر كسی باشد 
كه فوتسال را پیگیری كند و سومی تیم غیرت در لیگ 
قهرمانان فوتسال اروپا را با حضور حسین طیبی به ياد 
نداشته باشد.در اين ديدار تیم های غیرت قزاقستان و 
اوگرا يوگورسک روسیه به مصاف يکديگر رفتند، حسین 
طیبی گل سوم تیم فوتسال غیرت را در جريان بازی 
به ثمر رساند تا در نهايت بازی با نتیجه تساوی 5 بر 
پنالتی  پنالتی كشیده شود.در ضربات  به ضربات   5
تا  كرد  به گل  تبديل  را  غیرت  دوم  پنالتی  نیز طیبی 
تیمش با نتیجه 3 بر ۲ برنده اين ديدار شود.اما روايت 
حسین طیبی از ضربه پنالتی اش كمی متفاوت تر از 
آن چیزی است كه همه به چشم ديديم او پیش از آنکه 
ضربه را به توپ بزند مکث كرد كه موجب تذكر داور به 
او شد.حسین طیبی درخصوص اين ديدار و اتفاقات 
آخر بازی گفت: يکی از خاطرات خوب من در زندگی 
اين صحنه بود كه هیچ گاه از ياد نخواهم برد.ملی پوش 
مشهدی تیم فوتسال كشورمان ادامه داد: چند ثانیه 
سرم را پايین انداختم، فشار زيادی روی من بود ما به 
و  می كرديم  بازی  قزاقستان  كشور  در  میزبان  عنوان 
من  پنالتی  ضربه  بود،  زياد  به شدت  بازی  حساسیت 
بايد گل می شد تا شرايط متفاوتی بربازی حاكم شود.

وی با تاكید براينکه جو سنگینی حاكم بر سالن بود، 
تصريح كرد: سرم را پايین انداختم زير لب زمزمه كردم 
»يا امام رضا)ع( كمکم تا بتوانم اين توپ را وارد دروازه 
كنم تنها تو می توانی در اين شرايط مرا ياری كنی«، 
می شوم. منقلب  می افتم  لحظه  آن  ياد  به  هم  هنوز 
طیبی خاطرنشان كرد: درست در لحظه ای كه صدا 
شنید،  را  صدايم  رضا)ع(  امام  نمی رسید،  به صدا 
دوستان من می دانند من ارادت خاصی به امام رضا)ع( 
دارم اگر 10 روز مشهد باشم ۹ روز را به زيارت می روم.
وی ادامه داد: زمانی كه ايران نیستم تنها دلتنگی و 
غصه خوردن برايم می ماند، در تمام موفقیت های من 
رد پای امام رضا)ع( وجود دارد و همیشه سعی كردم به 

ايشان متوسل شوم.

به  را  بازيکن   ۲3 تیم ملی  سرمربی 
كه  كرد  دعوت  تیم ملی  روی  پیش  اردوی 
ملی پوشان  شده،  دعوت  بازيکنان  بین  در 

نامدار حضور ندارند.
در  تیرماه   ۲4 است  قرار  امید  و  بزرگساالن  فوتبال  تیم ملی 
در  بروند.  هم  مصاف  به  آزادی  ورزشگاه  بسته  درب های  پشت 
 ۲3 فوتبال  تیم ملی  سرمربی  ويلموتس،  مارک  راستا،  همین 
آغاز و در  تیر  از ۲۲  تیم ملی بزرگساالن كه  اردوی  به  را  بازيکن 
پايان می رسد، دعوت كرده  به  بازی مقابل تیم امید  با  تیر   ۲4
است. نکته جالب در لیست ويلموتس، عدم حضور بازيکنان با 
تجربه و لژيونر است و سرمربی بلژيکی تیم ملی در اين لیست 
از بازيکنان لیگ برتری كه اغلب جوان هستند، استفاده كرده 
است. البته در بین آن ها مهرداد محمدی هم حضور دارد كه تا 
پايان لیگ هجدهم در سپاهان حضور داشت و در روزهای اخیر 

به آوس پرتغال پیوست.
به نظر دلیل اين اقدام ويلموتس، رسیدن به شناخت بیشتر 
از بازيکنان داخلی است تا بتواند پس از آشنايی با اين بازيکنان، 
شهريورماه  اردوی  برای  تیم ملی  لیست  در  آن ها  از  برخی  از 
ايجاد  ملی پوشان  تركیب  در  تغییراتی  احتماالً  و  كند  استفاده 

كند.
با اين حال باتوجه به نام های جديد كه برخی از آن ها تا فصل 
می آيد  وجود  به  سوال  اين  می زده اند،  توپ  يک  لیگ  در  قبل 
كسانی  چه  از  گرفتن  مشاوره  و  شناختی  چه  با  ويلموتس  كه 
اقدام به دعوت اين بازيکنان كرده است؟ سوالی كه با توجه به 
انتقاالت، شائبه زيادی را به وجود  قرار داشتن در فصل نقل و 
قیمت  افزايش  باعث  تیم ملی می تواند  در  زيرا حضور  می آورد، 

بازيکنان شود.
پیمان  و  محبی  محمد  تیم ملی  جديد  لیست  در  مثال  برای 

رنجبری فصل قبل در لیگ يک حضور داشتند يا در مورد سعید 
آمار  گذشته  فصل  در  داشته،  حضور  پیکان  تیم  در  كه  واسعی 
3 گل و يک پاس گل را به ثبت رسانده، در حالی كه در همان 
تیم پیکان، عیسی آل كثیر 8 گل به ثمر رسانده و دو پاس گل 
بتوان  شايد  البته  است.  نشده  دعوت  تیم ملی  به  اما  داده  هم 
آمار  اما  كرد  مطرح  را  بازيکن  دو  اين  ساله  پنج  سنی  اختالف 
واسعی، آمار شگفت انگیزی در سن و سال او )۲4 سال( نیست 

كه بتوان آن را به عنوان يک پديده حساب كرد.
به  دادن  فرصت  برای  ويلموتس  اقدام  صورت  هر  در  البته 
تیم ملی  به  برای دعوت شدن  بازيکنانی كه شايد شانس كمی 
داشته باشند، اقدام مثبتی است اما بهتر بود كه اين تصمیم در 

زمان ديگری گرفته می شد.
بازيکنان و تیم هايی كه در آن حضور دارند به شرح  اسامی 

زير است:

y :دروازه بانان
محمد رشید مظاهری )۲۹ ساله(: تراكتور

مهدی امینی )۲3 ساله(: پیکان
احمد گوهری )۲3 ساله(: سايپا

y :مدافعان
محمد انصاری )۲7 ساله(: پرسپولیس

محمدحسین مرادمند )۲6 ساله(: پديده
سیاوش يزدانی )۲7 ساله(: استقالل

ايمان سلیمی )۲3 ساله(: تراكتور
دانیال اسماعیلی فر )۲6 ساله(: ذوب آهن

مهدی شیری )۲8 ساله(: پرسپولیس
محمد نادری )۲۲ ساله(: پرسپولیس

سعید آقايی )۲4 ساله(: سپاهان
y :هافبک ها

علی كريمی )۲5 ساله(: بدون باشگاه
احمد عبدالله زاده )۲6 ساله(: فوالد

امیرحسین كريمی )۲3 ساله(: پیکان
رضا اسدی )۲3 ساله(: بدون باشگاه

مهرداد محمدی )۲5 ساله(: آوس پرتغال
محمد محبی )۲1 ساله(: به تازگی از شاهین بوشهر به سپاهان 

پیوسته است.
محمد كريمی )۲3 ساله(: سپاهان

سعید واسعی )۲4 ساله(: پیکان
آرش رضاوند )۲5 ساله(: استقالل

مجید علیاری )۲4 ساله(: سايپا
y :مهاجمان

شهريار مغانلو )۲4 ساله(: پیکان
پیمان رنجبری )۲6 ساله(: گل گهر

فهرست پرابهام ويلموتس!

فدراسیون تکواندو در حالی برای برگزاری انتخابات 
هیات استان خراسان رضوی در حال برنامه ريزی است 
خوشبین  آن  نتايج  به  چندان  استان  اين  اهالی  كه 
نیستند.پس از آنکه فدراسیون تکواندو در پی مخالفت و 
اعتراض مربیان و داوران استان خراسان رضوی به تداوم 
حضور رئیس سابق اين هیات در راس كار، محسنیان 
از پیشکسوتان خوش نام استان   را به عنوان سرپرست 
برگزاری  مقدمات  برای  وی  تا  كرد  معرفی  و  انتخاب 
مجمع را فراهم كند.در پی آن با دستور فتاحی مديركل 
برای  شهرستان   5 نماينده  انتخاب  استان،  ورزش 
لغو و مقرر شد در جلسه ای مجدد  حضور در مجمع 
انتخاب  استان  مجمع  عضو  اين 5  انتخاب  به  نسبت 
شوند. اما عدم نظارت از سوی اداره كل ورزش و جوانان 
استان باعث شد تا بازهم همان داستان قبلی با تخلفات 
انتخابات  در  حضور  شود.كانديداهای  تکرار  متعدد 
هیات تکواندو استان با ارسال نامه ای به اداره كل و ذكر 
ورود  خواستار  فوق،  جلسه  در  گرفته  صورت  تخلفات 
مستقیم فتاحی به موضوع شدند. اما نکته ای كه خیلی 
جای تعجب دارد، اينکه چرا در چنین جلسه ای روسای 
هیات ها برای رای گیری حضور ندارند و نماينده آنها 
در جلسه شركت كرده است.از سوی ديگر شنیده می 

شود، فدراسیون تکواندو در حکم سرپرستی محسنیان 
داده است  زمان  به وی  برگزاری مجمع  برای  ماه  يک 

كه اين نکته نیز جای تعجب دارد. در حالی كه معموالً 
احکامی از اين دست بین سه تا شش ماه برای برگزاری 

مجمع زمان می دهند. از سوی ديگر اصرار فدراسیون 
برای برگزاری قريب الوقوع مجمع به چه دلیل است؟ 
در جايی كه استانهايی چون مازندران و اصفهان ماه 
هاست كه با سرپرست اداره می شوند، چرا فدراسیون 
انتخاب  دنبال  به  نکرده،  فراهم  را  الزم  مقدمات  هنوز 
برگزاری  برای  عزمی  رسد  می  نظر  است.به  رئیس 
انتخابات هیات تکواندو خراسان رضوی در يک فضای 
عادالنه در بین نیست و فتاحی مديركل استان نیز كه 
انتخابات  در  نفوذ  اعمال  اجازه هرگونه  بود  داده  قول 
اين  تا كنون قدم مثبتی در  را نخواهد داد،  هیات ها 

مسیر حداقل برای تکواندو برنداشته است.
حركت  چنین  چرا  استان  تکواندو  اهالی  اينکه 
و  نیست  پوشیده  بركسی  هستند،  شاهد  را  هايی 
هدف تنها تداوم حضور رئیس قبلی است و بس، ولی 
اين انتظار از اداره كل استان وجود دارد كه از حق و 
حقوق ورزشکاران بر اساس منافع ورزش استان خود 
دفاع كرده و با فدراسیون همسو نشود.گفتنی است؛ 
استان  ورزشی  های  هیات  روزهای  اين  های  حاشیه 
به  آن ها  از  روز ماجراهای عجیبی  و هر  ندارد  تمامی 
گوش می رسد و مهندسی انتخابات در صدر اعتراضات 

كانديداهای هیات های ورزشی قرار گرفته است.

حواشی هیات های ورزشی استان تمامی ندارد؛

نوبت به تکواندو خراسان رضوی رسید!

شاگردان يحیی گل محمدی امروز به تهران خواهند 
رفت و ديداری دوستانه با سايپا خواهند داشت و از دو 
بازيکن آفريقايی در تمرين آن ها تست گرفته می شود.

به  امروز)سه شنبه(  شهرخودرو  پديده  فوتبال  تیم 
پايتخت  در  را  خود  روزه  سه  اردوی  تا  می رود  تهران 
برگزار كند. پديده در تهران عالوه بر جلسات تمرينی، 

در ديداری دوستانه به مصاف سايپا خواهد رفت.
خودرو  شهر  پديده  نیکاراگوئه ای  بازيکن  چوچو، 
يحیی گل محمدی  به جمع شاگردان  نیم فصل  در  كه 

در  است  قرار  خود  عروسی  مراسم  از  پس  اضافه شد، 
تهران به اردوی اين تیم اضافه شود.

در  پديده  مدنظر  خارجی  بازيکن  دو  همچنین 
پست مهاجم در اردوی تهران تست خواهند داد و در 
تیم  اين  بازيکنان  جمع  به  فنی  كادر  رضايت  صورت 
كشورهای  از  دو  اين  شد.  خواهند  اضافه  مشهدی 
با  اولیه  صحبت های  و  هستند  نیجريه  و  ماالوی 
شده انجام  شهرخودرو  پديده  مالک  توسط   آن ها 

 است.

شهر  پديده  فوتبال  تیم  مدافع  ناصحی،  رضا 
سرمربی  گل محمدی،  يحیی  كه  دارد  اعتقاد  خودرو 
تیم  يک  هم  جديد  فصل  در  مشهدی  سرخپوشان 

فوق العاده خواهد ساخت.
پديده  تیم  وضعیت  آخرين  درباره  ناصحی  رضا 
شهر خودرو گفت: وضعیت تیم ما خوب است و در دو 
هفته گذشته نزديک به ۲0 جلسه تمرينی را پشت سر 
گذاشته ايم. البته نیاز به زمان داريم كه بازيکنان جديد 
بازيکنان هماهنگ كنند.  با ديگر  را  تیم هم خودشان 
فکر می كنم تا شروع لیگ برتر به شرايط خوبی خواهیم 
رسید. امیدوارم در فصل جديد بهترين عملکرد ممکن 

را داشته باشیم.
چند  جدايی  آيا  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  وی 
نخواهد  پديده  تیم  عملکرد  روی  منفی  تأثیر  بازيکن 
كسی  هم  گذشته  فصل  كرد:  نشان  خاطر  گذاشت، 

روی تیم ما حساب باز نمی كرد، ولی ديديد كه چقدر 
خوب نتیجه گرفتیم. اين درست است كه چند بازيکن 
ما جدا شدند، ولی چند بازيکن جديد هم جذب كرديم 
بازيکن ديگر  با صالحديد كادر فنی چند  و قرار است 
را  كارش  گل محمدی  يحیی  شوند.  اضافه  تیم  به  هم 
فوق العاده  تیم  يک  دوباره  كه  نکنید  شک  و  است  بلد 

می سازد.
بازوبند  بحث  به  اشاره  با  پديده  فوتبال  تیم  مدافع 
كاپیتانی در اين تیم و اينکه گفته است مشکلی بابت 
تصريح  ندارد،  رحمتی  سیدمهدی  به  بازوبند  دادن 
از  مشکلی  من  و  است  بزرگی  بازيکن  رحمتی  كرد: 
اين بابت ندارم. من در اين زمینه تابع تصمیم باشگاه 
تیم  در  كاپیتانی  بحث  ضمن  در  هستم.  فنی  كادر  و 
فکر  به  پديده  تیم  در  بازيکنان  تمام  نیست.  مهم  ما 

موفقیت تیم هستند.

میدان
دو بازيكن آفريقايی در اردوی پديده تست می دهند

شک نكنيد دوباره تيمی فوق العاده خواهيم داشت

كه  اتفاقاتی  گفت:  فرش آرا  فوتسال  تیم  سرمربی 
در بازی اول افتاد، حاصل يک اشتباه بود و امیدواريم 
ديگر چنین نتیجه ای در لیگ برتر ۹8 برای فرش آرا رقم 

نخورد.
سنگین  شکست  خصوص  در  مرتضايی،  مجید 
تیمش در هفته اول لیگ برتر فوتسال كشور اظهار كرد: 
با توجه به روند خوب تیم، اين شکست غیر قابل انتظار 
بود. روز ديدار با ستارگان ورامین، روز خوب گلر و همه 
بازيکنان تیم فرش آرا نبود. گلر تیم تحت تاثیر بازی قرار 
كه  می افتد  دنیا  گلرهای  تمام  برای  اتفاق  اين  گرفت، 
گلر  محمدی  مسعود  بگذارند.  سر  پشت  را  بدی  بازی 

سوم تیم ملی است و حضور در تیم ملی نشان از كیفیت 
باالی اين دروازه بان دارد. مطمئنم كه محمدی روز بد 
خود را جبران خواهدكرد.وی ادامه داد: در باخت همه 
تیم سهیم هستند و تمام بازيکنان هم قسم شده اند تا 
حفظ  فصل  ادامه  در  را  بازی  طول  در  تیم  خوب  روند 
كنند، بعد از دريافت گل ششم، با فشار بی امان حمله 
تیم  مقابل  نتیجه  نتوانستیم  اما  زديم  گل  دو  و  كرديم 

ستارگان ورامین را جبران كنیم.
سرمربی تیم فوتسال فرش آرا در خصوص ديدار آتی 
از  برتر عنوان كرد: سن ايچ ساوه يکی  لیگ  تیمش در 
تیم های خوب لیگ است. حريف لیگ را قدرتمند آغاز 

كرده و در بازی اول هم با چهار گل حريفش را برد. در 
شناسايی  حال  در  تیم ها  هنوز  هستیم،  فصل  ابتدای 
خود هستند و زمان الزم است تا تیم ها هماهنگ شوند، 
همین امر كار را برای تیم ها سخت كرده است. برای برد 
به میدان می رويم تا باخت در بازی اول را جبران كنیم.

مرتضايی يادآور شد: تیم فرش آرا نیاز به حمايت به 
استانی دارد. بازيکنان تیم بسیار خوب هستند، با وجود 
نتیجه سنگین 6 بر3 اما بسیار خوب بازی كرديم. تمام 
بازيکنان هم قسم شدند كه در ادامه راه، نتیجه بگیرند. 
اگر  بومی مشهد هستند.  و  باتجربه  آن ها جوانان  اكثر 
اتفاقات نادر در بازی مقابل ستارگان ورامین نمی افتاد، 

شايد نتیجه بازی تساوی می شد و يا فرش آرا برنده بازی 
هواداران  و  با حمايت مسئولین  امسال  امیدواريم  بود. 

سالی متفاوت برای تیم رقم بخورد.
فرش آرا  فوتسال  تیم  اولیه  هدف  اينکه  بیان  با  وی 
رتبه  كرد:  بیان  است،  اول  تیم  هشت  جمع  در  حضور 
تیم بعد از پلی آف مشخص می شود. اگر در جمع هشت 
چهاردهم  تا  نهم  بین  تیم  رتبه  كه  نباشیم  پلی آف  تیم 
خواهدبود. در وهله اول هدف كادر تیم حضور در جمع 
هشت تیم برتر و حضور در پلی آف است و بعد از آن تمام 
توان خود را به كار می گیريم تا در جمع چهار تیم نهايی 

باشیم.

در فدراسیون فوتبال چند پست مهم وجود دارد كه 
هنوز متصدی برای آنها انتخاب نشده است.

و  بازنشستگان  كارگیری  به  منع  قانون  ماجرای 
فوتبال  خصوصا  ورزشی  های  فدراسیون  در  آن  اجرای 
آن  عواقب  كه  شد  جنجالی  و  ساز  حاشیه  حدی  به 
مناصب  از  برخی  اساس  همین  بر  و  پاربرجاست  هنوز 
گذشت  با  فوتبال  فدراسیون  حساس  های  صندلی  و 
اصلی  از  دارد.يکی  عجیبی  و  مبهم  شرايط  ها  ماه 
ابراهیم شکوری  ترين موضوعات در خصوص وضعیت 
فدراسیون  رئیس  است.  دبیركلی  سرپرست  عنوان  با 
فوتبال در نشست خبری ماه گذشته به اين مساله اشاره 
كرد كه بايد وضعیت دبیركلی فدراسیون مشخص شود 
اتفاق  هنوز  شکوری  سرپرستی  از  ماه   7 گذشت  با  اما 

جديدی در اين خصوص رخ نداده است.صندلی خالی 
تیم  سازمان  رياست  است  مبهم  آن  وضعیت  كه  ديگر 
اين در اختیار  از  ، جايگاهی كه پیش  های ملی است 
تیم  سازمان  رئیس   ، سابق  دبیركل  ساكت  محمدرضا 
و  فوتبال  ملی  مركز  سابق  رئیس  و  سابق  ملی  های 
داشت.  قرار  ديگر  های  پست  و  عناوين  برخی  صاحب 
كنار  دبیركلی  از  بازنشستگی  دلیل  به  ساكت  كه  حاال 
تیم  رئیس سازمان  يا  معرفی سرپرست  از  رفته، خبری 
اين خصوص است  های ملی نیست و سوال بعدی در 
كه رئیس فعلی سازمان تیم های ملی چه كسی است؟

فوتبال  ملی  مركز  خصوص  در  اتفاقا  بعدی  سوال 
است كه بعد از رفتن ساكت همچنان رئیسی برای اين 
مركز هم معرفی نشده و اينطور به ذهن می رسد كه به 

اختیارات  تمامی  با  ساكت  نفوذ  و  قدرت  حفظ  منظور 
انتخاب  ها  سمت  اين  در  وی  برای  جانشینی  گذشته 
استان  امور  كمیته  رياست  بعدی  است.جايگاه  نشده 
رئیس   ، طالقانی  اختیار  در  اين  از  پیش  كه  است  ها 
هیات فوتبال استان خوزستان و عضو هیات رئیسه قرار 
عین  در  و  بازنشسته  طالقانی  اينکه  از  گذشته  داشت. 
گفته  اين  از  پیش  شود  می  محسوب  شغله  چند  حال 
می شد عضويت در هیات رئیسه شغل نیست و رياست 
كمیته شغل محسوب می شود همانطور كه زمان آبادی 
به عنوان مشاور مسئولیت های اجتماعی فعالیت می 
كند و رئیس نیست ، كفاشیان به دلیل بازنشستگی كنار 
به همین دلیل ديگر نمی  و حتی اصفهانیان هم  رفت 
سوال  باشد.  فدراسیون  داوران  كمیته  رئیس  توانست 

امور  كمیته  رئیس  همچنان  طالقانی  آيا  كه  اينجاست 
استان ها محسوب می شود و اگر اينطور نیست در حال 
فدراسیون  های  استان  كمیته  رئیس  كسی  چه  حاضر 
كمیته  رياست  توان  می  فهرست  اين  است؟به  فوتبال 
هم  را  داوران  دپارتمان  رئیس  البته  و  ساحلی  فوتبال 
رسد  می  نظر  به  و  ندارد  متصدی  فعال  كه  كرد  اضافه 
مديرانش  حلقه  بودن  بسته  دلیل  به  فوتبال  فدراسیون 
چارت  اين  در  زيادی  خالی  جايگاههای  با  همچنان 

مواجه است.
از  و فتاحی  بهاروند  به محرومیت  توجه  با  همچنین 
اين فهرست اضافه  به  نیز  آنها  اگر  سوی كمیته اخالق 
فوتبال  از مديران اجرايی  زيادی  واقع بخش  شوند، در 

عمال از سمت های خود كنار رفته اند.

فرش آرا نیاز به حمایت به استانی دارد

سرنوشت مبهم صندلی های خالی فوتبال

خبر

خبر

گفت وگو

سوژه

ایزدیار راهی مسابقات جهانی لندن 
می شود

معلوالن  و  جانبازان  شنای  ملی  تیم  تركیب 
لندن  جهانی  مسابقات  در  حضور  برای  ايران 
اعزامی،  شناگران  بین  در  كه  شد  مشخص 
شاهین ايزديار از خراسان رضوی نیز حضور دارد.
مسابقات جهانی شنای جانبازان و معلوالن كه 
حکم انتخابی پارا المپیک توكیو را دارد، از 17 تا 
۲3 شهريور به میزبانی لندن در كشور انگلستان 

برگزار می شود.
طبق تصمیم مسئوالن، شاهین ايزديار، سینا 
ضیغمی نژاد و محمد حسین كريمی )نابینايان و 
كم بینايان( سه ملی پوشی هستند كه قرار است 

در اين مسابقات از ايران به آب بزنند.
احتمال  به  شده  انجام  طبق برنامه ريزی های 
فراوان اين سه ملی پوش بین روز های 1۲ تا 14 

شهريور عازم لندن می شوند.
گفتنی است؛ مهدی ضیايی به عنوان مربی، 

اين نفرات را همراهی خواهد كرد.

برگزاری همایش بزرگ ورزش 
پهلوانی در بردسکن

گفت:  بردسکن  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
 500 حضور  با  پهلوانی  ورزش  بزرگ  همايش 
اين رشته  ورزشکار، مرشد، پهلوان و پیشکسوت 

از سراسر كشور در بردسکن برگزار می شود.
و  هماهنگی  جلسه  در  ثانی  دانشور  محمد 
پهلوانی گفت:  بزرگ ورزش  برنامه ريزی همايش 
طی ۹ سال گذشته اين رويداد بزرگ ورزشی در 
با  شهرستان  اين  عصر  ولی  پارک  در  روباز  گود 
گنجايش بیش از 6 هزار نفر ساخته شده، برگزار 

شده است.
افزود:  بردسکن  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
حضور  برای  شهرستان   45 و  استان   ۲5 تاكنون 

در اين همايش ورزشی اعالم آمادگی كرده اند.
ورزشی،  همايش  اين  در  داد:  ادامه  وی 
فدراسیون  رئیس  جوانان،  و  ورزش  وزير  معاون 
چند  تنی  و  زورخانه ای  و  پهلوانی  ورزش های 
مجلس،  نمايندگان  كشور،  ورزشی  مديران  از 
شهرستان  چندين  جمعه  ائمه  و  فرمانداران 
استانداری  كل  مديران  رضوی،  خراسان 
حضور  استان  جوانان  و  ورزش  مديركل   و 

دارند.
تعداد  مجموع  در  كرد:  اظهار  ثانی  دانشور 
اين  و پیشکسوت  پهلوان  500 ورزشکار، مرشد، 
رشته از سراسر كشور میهمان بردسکن خواهند 

بود.

اخبار

موافق بازی در ورزشگاه ثامن االئمه نیستیم
بد  خارجی  اردوی  اگر  گفت:  مشهد  شهرخودرو  باشگاه  مالک 
است چرا سرخابی ها بايد بروند و ما نرويم؟!فرهاد حمیداوی، درباره 
برگزاری اردوی آماده سازی تیم شهر خودرو نیز گفت: ما برنامه ريزی 
خودمان را انجام داديم ولی وقتی فدراسیون و وزير و وزارت ورزش می 
بايد چه كار كنیم؟ حمیداوی  نکنیم  برگزار  اردوی خارجی  گويند كه 
افزود: تیم شهر خودرو از امروز سه شنبه اردوی خود را در تهران برگزار 
می كند، اين در حالی است كه قرار بود ما به تركیه برويم. سوال من 
اين است اگر ما نرويم يعنی استقالل و پرسپولیس هم نمی روند. ما 
انتظار داريم كه استان خودمان حداقل در اين موارد از ما حمايت كند. 
روز اولی كه آمدم گفتند شما می گويید حمايت كنند يعنی پول می 
خواهید و من هم گفتم نه پول نمی خواهم.حمايت از تیم شهر خودرو 
خراسان توسط مسئولین استانی يعنی همین كه آنها پشت ما باشند.

نرويم؟!  ما  و  بروند  بايد  بد است چرا سرخابی ها  اردوی خارجی  اگر 
باشگاه  موارد.مالک  اين  در  ما  تیم  از  استانی  حمايت  شود  می  اين 
شهرخودرو افزود: اگر قرار است به دستور وزارت ورزش و فدراسیون 
با  توانیم  می  كه  خودمان  استان  در  ،مثال  نرويم  خارجی  اردوی  به 
را  بازيهای مان  رضا)ع(  امام  ورزشگاه  در  استانی  مسئولین  حمايت 
در  شهرشان  تیم  بازی های  برگزاری  از  مشهد  مردم  نمايیم.  برگزار 
به وجود  و هیچ مشکلی هم  بردند  امام رضا)ع( لذت  ورزشگاه مدرن 

در  شهرش  تیم  بازيهای  برگزاری  زمزمه  به  اشاره  با  نیامد.حمیداوی 
امام رضا)ع(  و مدرن  االئمه)ع( گفت: ورزشگاه شیک  ثامن  ورزشگاه 
به عنوان يکی از نمادهای بزرگ ورزشی نه تنها مشهد و خراسان بلکه 
ايران شناخته می شود. مردم مشهد هم فصل گذشته به خوبی نشان 
دادند كه از چه فرهنگ باال و غنی برخوردار هستند و در طول برگزاری 
رقابت ها هیچ مشکلی به وجود نیامد. وی ادامه داد: اينکه بازی های 
تیم شهر خودرو بخواهد در ورزشگاه ثامن االئمه)ع( كه خارج از شهر 
است برگزار شود فکر نمی كنم چندان باب دل هواداران باشد. البته كه 
ما هم در باشگاه شهر خودرو موافق اين موضوع نیستیم.به هر شکل 
به خوبی  بازی های گذشته  در  را  امتحان خود  امام رضا)ع(  ورزشگاه 
پس داده است.به عنوان مثال در بازی حساس ما با استقالل ديديد 
كه چه تعداد تماشاگر در ورزشگاه حضور داشت و هیچ اتفاق بدی هم 

پیش نیامد.
مالک باشگاه شهر خودرو خراسان افزود:البته موضوعات مختلفی 
كه در ورزشگاه های شهر های ديگر پیش آمد باعث شد تا فدراسیون 
فوتبال روی موضوعات بلیت فروشی و امنیتی شدت بیشتری به خرج 
دهد اما فکر نمی كنم ورزشگاه ثامن االئمه با توجه به كمبودهايش از 
جمله نبود گیت، صندلی و شماره دار بودن آنها بتواند میزبان مناسبی 
را  مختلفی  جلسات  ما  كرد:  تصريح  باشد.حمیداوی  بازی ها  برای 

و  كرديم  برگزار  رضوی  قدس  آستان  بدنی  تربیت  و  فوتبال  هیات  با 
پیش  رضا)ع(  امام  ورزشگاه  در  ما  بازی های  میزبانی  درباره  مشکلی 
تیم  بازی های  ورزشگاه  اين  در  بازهم  توانند  می  مردم  و  آمد  نخواهد 

شهر خودرو را تماشا كنند.
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 اصالح طلبان باید مسئولیت دولت روحانی را قبول 
کنند

با  به  و گويی  نیز در گفت  نماينده پیشین مجلس   احمد شیرزاد، 
»آزادی« از اظهارات باهنر انتقاد كرد و گفت: »من شخصا همیشه از 
اينکه آقای باهنر در میان اصولگرايان فعال باشد خوشحال می شوم. 
به هر حال او يک عنصر كاركشته سیاسی است و به نظر من از خیلی 
اصولگرايان می تواند مديريت بهتری داشته باشم، اما اين دست فرمانی 
به  اشاره  با  وی  نیست«.  خوبی  فرمان  دست  گرفته،  باهنر  آقای  كه 
اينکه »جناح اصولگرا همیشه می خواهد طلب كار باشد« گفت: »فکر 
نمی كنم كه آقای باهنر از اين روش نتیجه خوبی بگیرد. جناح اصولگرا 
بايد مسئولیت خود را درست ايفا كند. ما از ياد نمی بريم كه اين جريان 
در دو انتخابات 84 و 88 برای حمايت از احمدی نژاد با توان قوا به عرصه 
مسئولیت  كشید،  صورتشان  به  پنجه  احمدی نژاد  كه  بعد  اما  آمدند، 
قبول نکردند. البته قبول داريم كه احمدی نژاد در سال های آخر دولت 
خود خیلی با اصولگرايان نبود – نه اينکه رفتار اصولگرايان نداشته باشد 
بلکه رابطه خوبی با خیلی از اصولگرايان نداشت –، اما اين به معنی آن 
نیست كه مسئولیت تاريخی آقايان خدشه دار شود.« اين فعال سیاسی 
دولت  مسئولیت  بايد  طلبان  »اصالح  اينکه  بر  تاكید  با  طلب  اصالح 
روحانی را قبول كنند« گفت: »اصالح طلبان واقعا مسئولیت حمايت از 
دولت روحانی را به عهده می گیرند. البته مسئولیت همه كار های دولت 
روحانی به عهده اصالح طلبان نیست، زيرا روحانی در كار ها با اصالح 
طلبان به صورت سازمان يافته يا حتی ريش سفیدی مشورت نکرد. با 
اين حال اصالح طلبان با شهامت مسئولیت حمايت از روحانی را به 

عهده گرفته اند و می گیرند«.
 

 حقوق ۲0 میلیونی، 1۶ درصد افزایش حقوق داشته 
است

حمیدرضا حاجی بابايی رئیس فراكسیون نمايندگان واليی مجلس 
شورای اسالمی در نامه ای به علی الريجانی رئیس مجلس اعالم كرد 
كه گزارش هايی حاكی است كه عالوه بر 400 هزار تومان پايین ترين 
افزايش حقوق  میلیونی، 16 درصد  و حقوق ۲0  حقوق ۲.5 درصد 
افزايش  چگونگی  وضعیت  به  وی  رسیدگی  وخواستار  است.  داشته 

حقوق كارمندان دولت شد. /تسنیم

 گفتگو با تندرو ها از اساس مردود است
حاضران  از  و  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  صدر  سیدمحمد 
در جلسات گفتگوی ملی درباره جزئیات اين جلسات به خبرآنالين 
گفت: اصل گفتگوی ملی با تندرو ها و افراد راديکال از اساس مردود 
است. الزمه گفت: وگو اين است كه افراد فارغ وابستگی سیاسی، از 
فرياد  دعوا،  تنش،  سمت  به  و  باشند  متعادلی  شخصیت  روانی  نظر 
بیمه شدن  برای  نروند.  ديگر  به طرف  اهانت  و  احیانا فحش  و  زدن 
نظام بايد احزاب مختلف در كشور وجود داشته باشند كه بعد از مدتی 
كه از حزب و دولت خسته شدند به دنبال تغییر آن ها بروند. اگر اين 

اجازه را بدهیم مردم هیچگاه به طرف تغییر نظام نمی روند. مشاركت 
حداكثری در انتخابات از مباحث جلسات گفت وگوی ملی است. برای 
كه  شده  گرفته  درنظر  راهکار های  و  مذاكرات  نتیجه  مشکالت  حل 
به تايید هر دو جريان رسیده به شورای نگهبان، نمايندگان مجلس، 

دولت و رهبری اعالم می شود.

 جمنا دیگر وجود خارجی ندارد
نه  است.  شده  اصولگرا  جريان  معمای  به  تبديل  وحدت  شورای 
تعیین  آن  رياست  نه  دارد،  وجود  آن  اعضای  از  مشخصی  اطالعات 
تکلیف شده نه گفته شده با چه سازوكاری وارد انتخابات خواهند شد. 
محسن كوهکن درباره برخی از اين ابهامات به خبرآنالين می گويد: 
كامال  آن  چارچوب  و  عناوين  اركان،  و  وحدت  شورای  سازوكار  هنوز 
ابتدا در جلسات شورای  پايداری  روشن نشده است. اعضای جبهه 
وحدت شركت نمی كردند، اما جديدا وارد جلسات شورا شده اند. من 
ديگر  به عنوان جمنا  نمی كنم چیزی  فکر  و  ندارم  از جمنا  اطالعی 

وجود خارجی داشته باشد.

 به جایی می رسیدیم که تهمت و غیبت را واجب 
می دانیم

آيت الله مظاهری از مراجع تقلید در باره غیبت و تهمت می گويد: 
واجب  را  و شايعه  تهمت  و  كه غیبت  آنجا  به  اوقات می رسیم  بعضی 
می دانیم غیبت سیاسی، تهمت سیاسی و شايعۀ سیاسی، و بعضی 
اوقات می گويیم واجب است اين غیبت را بکنم و اين تهمت را بزنم 
و اين شايعه را پخش كنم. قرآن می گويد: ورشکسته ترين انسان در 
دنیا و آخرت كسی است كه گناه می كند، اما تخیل می كند كه ثواب 
می كند. بايد خیلی مواظب باشیم كه گناهانی كه عادت شده را ترک 

كنیم. /خبرگزاری حوزه

 ترامپ شانس دیپلماسی با ایران را نابود کرد
سید حسین موسويان سخنگوی سابق تیم مذاكره كننده هسته ای 
در مقاله ای با عنوان »پنج اقدام ترامپ كه شانس ديپلماسی با ايران را 
نابود كرد« كه در وب سايت روزنامه گاردين منتشر شده است، عنوان 
كرد: اگر ترامپ می خواهد اين بحران غیر ضروری را كه خود بوجود 
آورده، حل كند بايستی سريعًا راهبردش را تغییر دهد به گونه ای كه 
دو كشور بتوانند وجهه خود را حفظ كنند. پس از آن خواهد بود كه 
رويکرد ديپلماسی معتبر، دوباره ممکن می شود. تحريم های اقتصادی 
و سیاسی آمريکا بر ايران، امکان تالش های ديپلماتیک برای حل اين 
بحران را از بین برده و نه تنها برای ايران و آمريکا بلکه برای كل منطقه 

عواقب جدی در پی خواهد داشت.
 

 انتقاد علی مطهری از نحوه برخورد با محمدرضا 
خاتمی

انتخابات  در  باشد  معتقد  كسی  اگر  گفت:  تهران  مردم  نماينده 

سال 88 تقلب شده و اين عقیده خود را اعالم كند حتمًا بايد محاكمه 
شود؟ قضاوت را بايد به مردم واگذار كرد. اين گونه حساسیت نشان 
دادن ها ايجاد شک و ترديد درباره آن انتخابات می كند يا به آن دامن 
می زند. از جناب آقای رئیسی رئیس محترم قوه قضائیه كه اصالحاتی 
را در اين قوه آغاز كرده و حسن مطلع داشته اند درخواست دارم به 
اين موضوع ورود كنند و از وارد شدن آسیب بیشتر به نظام جمهوری 

اسالمی جلوگیری نمايند.

 ویزای اربعین حذف شد
ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزير كشور صبح امروز دوشنبه 
با محمد بدر ناصر معاون امنیتی وزير كشور عراق ديدار كرد. در پايان 
اين نشست توافقی دو جانبه انجام شد كه طبق آن برای ايام اربعین 
صدور ويزا حذف شد و زائران می توانند با داشتن برگه بیمه نامه از مرز 

عبور كنند/ باشگاه خبرنگاران

 موانع بازدید نمایندگان از زندان ها چیست
كاظمی، نايب رئیس كمیسیون حقوقی و قضايی مجلس گفت: 
را  زندان ها  از  بازديد  دارند،  كه  زيادی  مشغله  دلیل  به  نمايندگان 
به صورت جدی پیگیری نمی كنند. هماهنگی بازديد از زندان ها قدری 
مشکل است و خیلی راحت اين بازرسی ها انجام نمی شود. خیلی بايد 
تالش شود كه اين بازديد ها صورت گیرد. قرار بود اعضای كمیسیون 
حقوقی و قضايی از زندان فشافويه بازديد كنند. اين درخواست بعد از 
قتل آقای شیرمحمدعلی در زندان فشافويه ارائه شد و اگر هم موافقت 

شده باشد، ما از آن مطلع نیستیم. / ايرناپالس

 دست کم 30 تا ۵0 درصد اقتصاد ایران زیرزمینی 
است

علیرضا علوی تبار گفت: هاشمی می گفت: به اندازه كل دولت، 
سیاسی هستم، پس وزيران تصمیم كارشناسی خود را بگیرند و من از 
آنان دفاع می كنم. پس از جنگ قاعده ای در ذهن طراحان سیستم 
مخاطرات  اما  شود،  حفظ  جمهوريت  صورت  كه  معنی  اين  به  بود، 
بر  قرار  اگر  زيرا  برسد.  حداقل  به  بايد  مردم  آزاد  انتخاب  از  ناشی 
انتخاب آزاد مردم باشد، همیشه مطلوب ما انتخاب نخواهد شد. به 
همین دلیل هم هست كه كنار همه بخش های انتخابی، بخش های 
غیرانتخابی هم طراحی شده اند تا تصمیمات بخش های انتخابی را 
از میان  تناسب اختیار و مسئولیت  باعث شد  امر  اين  كنترل كنند. 
برود. دست كم ٣٠ تا 5٠ درصد اقتصاد ايران زيرزمینی است، هیچ 
جا ثبت نمی شود و نمی توان بر آن نظارت كرد. اين اقتصاد لزومًا سیاه 
نیست، اما نکته اينجا است هر كسی كه به اين بخش از اقتصاد تسلط 

داشته باشد، می تواند هر سیاست اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
 درخواست رحیمی از مخالفان برجام

مخالفانبرجام  از  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  يک 
فضای  هیجانی  واكنش های  يا  اظهارات  با  خواست  كشور  داخل  در 

در  رحیمی  علیرضا  نکنند.  آشفته  را  برجام  به  نسبت  دولت  مديريت 
صفحه شخصی خود در تويیتر نوشت: » با تصمیم اخیر ايران، آمريکا و 
اروپا در موضع انفعال قرار گرفته اند. مديريت اين وضعیت برای رسیدن 
به منافع ايران نیازمند همدلی و همصدايی در كشور است. انتظار اين 
است در چنین شرايط حساسی، مخالفان برجام در كشور، با اظهارات 
يا واكنش های هیجانی فضای مديريت دولت نسبت به برجام را آشفته 

نسازند.«
 

 استیضاح »نمکی« کلید خورد
وزير  استیضاح  طرح  خوردن  كلید  از  مجلس  در  رودسر  نماينده 
بهداشت در پارلمان خبر داد. اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی از كلید خوردن طرح استیضاح وزير بهداشت 
و درمان در مجلس خبر داد و گفت: اين طرح در 7 محور تدوين شده 
مديريتی  ضعف  داد:  ادامه  طرح،  اين  محور های  درباره  وی  است. 
وزير بهداشت، كاستی ها در روند اجرای طرح تحول سالمت، ضعف 
پرونده  طرح  اجرای  عدم  خانواده،  پزشک  طرح  اجرای  در  موجود 
خارج  بیمارستانی،  هتلینگ  بحث  در  موجود  ضعف  الکترونیک، 
واردات  و مرج در  از مناطق محروم و هرج  شدن پزشکان متخصص 
املش در  و  نماينده مردم رودسر  اين طرح است.  از محور های  دارو 
مجلس اضافه كرد:اين طرح تدوين شده روز يکشنبه هفته آينده پس 
از جمع آوری امضاء برای طی شدن روند قانونی تقديم هیئت رئیسه 

مجلس خواهد شد.
 

 کنایه های سنگین حجاریان به سلیمی نمین
عباس سلیمی نمین در شماره روز شنبه )15 تیر( روزنامه سازندگی 
ترامپ«  برابر  در  »مقاومت  عنوان  با  حجاريان  سعید  يادداشت  به 
پاسخی نوشته و از وی خواسته بود تا بحثی دوسويه و مناظره در مورد 
مطالب سعید حجاريان داشته باشند. اما حجاريان امروز در پاسخ به 

اين موضوع درخواست مناظره را رد كرد و نوشت:
جناب آقای سلیمی نمین

از  شد؛  واصل  سازندگی  روزنامه  در  منتشره  شريفه  مرقومه 
با  مناظره  پیشنهاد  مزبور  يادداشت  در  سپاسگزارم.  شما  حسن نظر 
آدابی  مناظره  مستحضريد  البته  بوديد  فرموده  مطرح  را  اينجانب 
دارد! اولین آن ها تناظر میان مناظرين است. اين را خدای ناكرده از 
اين باب نمی گويم كه خود را اجل از انجام مناظره با شما می دانم؛ 
حضرتعالی واجد كماالت و سجايای فراوان هستید و اين ناچیز خود را 
اخس از آن می داند كه با، چون شمايی هم آوردی كنم. مشکل جای 
ديگری ست. همانگونه كه اطالع داريد من دو عقده در لسان دارم كه 
با دعای حضرت موسی نیز قابل رفع نیست. اول آنکه اختالل تکلم 
مانع از انجام هر نوع مناظره می شود. ديگر آنکه در بسیاری از امور 
ناگزير از خودسانسوری هستم تا مبادا خفیه نويسان دامن ام را بگیرند 
و كار به جای باريک بکشد! خوشبختانه شما از اين دو مشکل بری 
هستید. اوال بحمدالله طلیق اللسان هستید و ثانیا محدويتی برای ابراز 

عقايدتان نداريد؛ لذا با كمال تأسف بايد بگويم قادر نیستم دعوت شما 
را اجابت كنم.

 
 شرط رئیس کمیسیون امنیت برای مذاکره با دولت 

ترامپ
و  تحريم ها  لغو  بر  تاكید  با  مجلس  ملی  امنیت  كمیسیون  رئیس 
بازگشت به برجام به عنوان شروط حضور آمريکا در مذاكرات، گفت: 
جمهوری اسالمی از گفتگو فرار نمی كند و راه گفت گو باز است لذا ما 
از مذاكره همزمان با برداشتن گام های كاهش تعهدات برجام استقبال 
رئیس جمهور  تلفنی  تماس  خصوص  در  ذوالنوری  مجتبی  می كنیم. 
فرار  گفتگو  از  اسالمی  جمهوری  گفت:  روحانی،  حسن  با  فرانسه 
نگاه  بسته هم  آن  به  يا  نمی بندد  را  باب گفتگو  و هیچ وقت  نمی كند 
نمی كند لذا راه گفتگو باز است، اما ما كار های مان را معطل گفتگو ها 
نمی گذاريم، اينکه وزارت امور خارجه و دولت دست روی دست بگذارند 

و اقدام تقابلی را منوط به نتايج مذاكرات كنند، اشتباه است.

  آشنا: با گاندو، گنده نمی شوید!
سريال  ندارد  پول  هم  سیما  و  صدا  نوشت:  رئیس جمهور  مشاور 
دولت  نهاد  تضعیف  برای  كه  هست  ديگری  جای  گويا  ولی  بسازد. 
هم پول فراوان دارد. حسام الدين آشنا با اشاره به افزايش انتقاد ها از 
سريال گاندو در توئیتر خود نوشت: دولت نه اجازه و نه پول دارد كه 
سريال بسازد. صدا و سیما هم پول ندارد سريال بسازد. ولی گويا جای 
ديگری هست كه برای تضعیف نهاد دولت هم پول فراوان دارد، هم 
مجوز ها و مشوق های الزم را دريافت كرده است و هم می تواند صدا و 

سیما را الزام به پخش كند. با گاندو، گنده نمی شويد.

 »اگر را کاشتند سبز نشد«
كه  آشنايی  به  توجه  با  گفت:  بین الملل  مسائل  كارشناس  يک 
آقای  فرمايشات  پیدا كردند؛  ايران  در  از ساختار قدرت  آمريکايی ها 
روحانی را جدی نخواهند گرفت؛ مخصوصا زمانی كه رئیس جمهور 
ايران از واژه »اگر« و مشروط كردن مذاكره به برداشتن همه تحريم ها 
سخن می گويد و در نتیجه آنچه كه در اين زمینه مطرح می شود آن 
است كه اكنون دو صدا از تهران به گوش می رسد. مهدی مطهرنیا در 
گفتگو با ايلنا، با اشاره به ورود ايران به مرحله دوم روند كاهش تعهدات 
با  رئیس جمهور  تلفنی  ارزيابی گفت و گوی  در  برجام،  در چهارچوب 
همتای فرانسوی خود كه در آن حسن روحانی از لفظ 1+5 استفاده 
آمريکا  ايران در صورت برداشته شدن تحريم ها، حضور  و اعالم كرد 
را در مذاكرات ايران با كشور های اروپايی بالمانع می داند، گفت: ما 
كاشانی ها يک ضرب المثل را همواره تکرار می كنیم كه می گويد »اگر 
با اگر آغاز شود، آن  را كاشتند سبز نشد«؛ وقتی يک جمله شرطی 
آمريکا  اگر  اعالم می كند  از يک سو  ايران  را مشروط می كند.  جمله 
نیز از گفت وگوی  با آن مذاكره می كنیم و آمريکا  تحريم ها را بردارد، 
منبع: تابناک بدون پیش شرط با ايران سخن می گويد.  
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