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در صفحه  8بخوانید

گزینههای اندک
پیش روی مرتضوی

گزارش ویژه

اصالحات
در حکمرانی آب

دادستان پیشین تهران پس از آزادی نه در سیاست جایی دارد
و نه در قوه قضائیه

مرکز پژوهش های مجلس شورای
اسالمی در گزارشی به بررسی اصالحات
نهادی به منظور ارتقای ظرفیت سیستم
حکمرانی آب برای انطباق با شرایط
جدید آبی پرداخت

در این شماره می خوانیم
درجلسه مدیرکل میراثفرهنگی خراسان رضوی با
دبیر کل مجمع مجالس آسیایی بررسی شد:

جذب سرمایه گذار از طریق
مجالس کشورهای آسیایی

3

سومین پیروزی متوالی
شهرخودرو رقم خورد

پس از اعالم در سامانه فاش شد:

7

خجالتی بودن؛
نقص یا خصیصه شخصیتی؟

4

بعد از  40سال متروکه بودن جانی تازه در کالبد
تاریخ دمیده شد:

اجرای پرده خوانی قدسیان در
رباط تاریخی الری تربت حیدریه

5

جزئیات سفرهای خارجی مدیران شهرداری مشهد
رکورد دار سفرهای خارجی کیست؟

در صفحه  6بخوانید

صبح امروز از وضعیت عملکرد فرهنگسراهای شهرداری مشهد گزارش میدهد:

کالس به حد نصاب نرسید
در صفحه  5بخوانید

هفته گذشته خبر رسید سعید مرتضوی،
دادستان پیشین تهران ،پس از گذراندن دو
سوم از محکومیت خود آزاد شده است .براساس
گزارشها مرتضوی از مقامات قضایی در خواست
عفو کرد که این در خواست مورد موافقت قرار
گرفته است .براساس قانون متهم پس از تحمل
دو سوم از مدت محکومیت خود میتواند در
خواست عفو کند .آزادی زودهنگام سعید
مرتضوی بازتاب گستردهای داشت
و بسیاری آن را با احکام سنگین
برای فعاالن کارگری مقایسه کردند.
سعید مرتضوی اردیبهشت ماه سال
 97طی یک کش و قوس عجیب در
ویالیی در شمال کشور دستگیر
شد .او در این ویال پنهان شده
بود .دستگیری مرتضوی پس از
یک هفته تالش و پیگیری انجام
شد .مامورانی در پی یافتن مخفیگاه
او بودند .در این مقطع بسیاری نیز در فضای
مجازی خانه به خانه به دنبال مرتضوی بودند
و پرسش "مرتضوی کجاست؟ " به پرسش
روز تبدیل شده بود .نهایتا محمدعلی
تقویفرد رئیس دادگستری وقت
مازندران دوم اردیبهشت ماه 97
اعالم کرد" :محکوم (مرتضوی)
خانهای به اتفاق یکی از بستگان
درمنطقه سرخرود مازندران
اجاره کرده بود که با نیابت از
مرجع اجرای احکام تهران وی
دستگیر و تحت الحفظ [همراه

ماموران] به تهران اعزام شد".مرتضوی پس
از بازداشت به زندان اوین منتقل شد تا پشت
میلهها قرار گیرد.
در صفحه  2بخوانید
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مجلسبان

گزینههای اندک پیش روی مرتضوی

گفتوگو
پژمانفر تاکید کرد

لزوم واکنش فعاالنه دستگاه دیپلماسی به
موضوع کشمیر

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای
اسالمی گفت :گفتمان دینی ما بر موضوع دفاع از
مظلومان و همچنین مسلمانان جهان تاکید دارد.
نصرالله پژمانفر با اشاره به وخامت اوضاع در منطقه
جامو و کشمیر گفت :موضوع کشمیر یک موضوع حقوق
بشری و موضوع تضییع حقوق انسانها است.وی افزود:
موضوع ضدحقوق بشری یک جهت است که ما باید در
این موضوع ورود کنیم؛ جهت دیگر هم این است که آنها
مسلمان هستند و گفتمان اسالمی اقتضاء این را دارد
که از مسلمانان دفاع کنیم همانطور که پیامبر اکرم(ص)
فرمودند" :هرکس فریاد کمک خواهی کسی را بشنود و به
کمکش نشتابد ،مسلمان نیست" .حال با توجه به فرمایش
پیامبر اکرم انسانیت و مسلمان بودن ما در گرو این موضوع
است و باید به این موضوع ورود پیدا کنیم.عضوکمیسیون
فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه بارها در
صحن علنی به موضوع کشمیر تذکر داده و پیگیری کرده
ام ،تاکید کرد :به نظر من ضعف دستگاه دیپلماسی باعث
شده است که ایران امروز به عنوان پرچم دار دفاع از ملت
مظلوم کشمیر شناخته نمی شود ،دستگاه دیپلماسی ما در
سال های گذشته نیز واکنش درخوری نداشته است.
yyسکوت معنادار ائتالف ب ه ظاهر اسالمی در موضوع
مسلمانانکشمیر
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی
با اشاره به سکوت مجامع مدعی حقوق بشر و کشورهای
حوزه خلیج فارس و ائتالف ب ه ظاهر اسالمی در موضوع
کشمیر ،مطرح کرد :آنچه شاهد آن هستیم سکوت معنادار
ائتالف سعودی است که این روزها نیز از داخل دچار
اختالفات شدیدی شده است ؛ امارات و کشورهای حوزه
خلیج فارس که خود را دوست پاکستان می دانند در این
ً
قضیه سکوت کرده اند و نسبت به این قضیه طبیعتا به
دنبال منافع خودشان هستند.پژمانفر بابیان اینکه امارات به
خاطر سرمایه های کالن خود در هند؛ پاکستان و دفاع از
مسلمانان کشمیر را فراموش کرد ،داد :منافع ما در جهت
موضوع حمایت از مسلمانان است و همچنین گفتمان
دینی ما نیز برآن تاکید دارد و باید این کار را انجام بدهیم و
موضوع دفاع از مظلومان برای ما اهمیت جدی دارد.این
نماینده مردم در مجلس دهم بابیان اینکه مذاکره و گفت
و گو در موضوع اختالفات هند و پاکستان و شرایط وخیم
مسلمانان در کشمیر عقل موضوع است ،تاکید کرد :اگر
از موضع میانجیگری جمهوری اسالم با پاکستان و دولت
هند وارد مذاکره شویم ،قطعا شرایط بهتر خواهد شد.رئیس
فراکسیون قرآن و عترت مجلس تصریح کرد :اگر اقدامی از
طرف وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی انجام نشود،
موضوع را از طریق سوال از وزیر خارجه پیگیری خواهم کرد.

شفافیت از مجلس شروع شود

بازطراحی طرح دو فوریتی با محوریت
شفافیت برای بازگشت به صحن

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی
مجلس شورای اسالمی معتقد است شفافیت
آرای نمایندگان مجلس اولین گام برای شفافیت
و ریشه کنی فساد است.امیر خجسته نایب رئیس
کمیسیون اصل نود ضمن عرض تسلیت به مناسبت
فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان
حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فساد ستیزی و
مبارزه با استکبار را دو محور اصلی فرهنگ عاشورایی
توصیف کرد و گفت :یزیدیان مستکبر با تسلط بر
جامعه ی اسالمی حکومتی نامشروع برای خود
برپا کردند و تا جایی که توان داشتند در آن جامعه
فساد کردند اما خون پاک امام حسین (ع) آنچنان
طومار دودمان آنها را در هم پیچید که با گذشت قرن
ها از آن ماجرا همچنان مورد نفرین هستند .خون
پاک حضرت اباعبدالله تا ابد منشاء مبارزه با فساد
و مستکبرین خواهد بود.رئیس فراکسیون مبارزه با
مفاسد اقتصادی در مجلس شورای اسالمی ضمن
ابراز خرسندی از حساسیت جامعه نسبت به موضوع
شفافیت گفت :در روز های اخیر موضوع شفافیت در
صدر اخبار بود و آحاد مختلف جامعه در این خصوص
نظرات مختلفی ارائه کردند و حتی موضوع به
منبرهای مراسم عزاداری امام حسین (ع) نیز کشیده
شد لیکن این موضوع نشان دهنده ی مطالبه ی
جدی جامعه برای تحقق شفافیت است البته اگر نهاد
قانون گذار کشور یعنی مجلس شورای اسالمی برای
وضع قوانینی در موضوع شفافیت ابتدا از خود شروع
کند اینچنین مورد هجمه قرار نمی گرفت.خجسته
معتقد است شفافیت آرای نمایندگان اولین گام برای
حرکت در مسیر شفافیت است و در خصوص می
گوید :مجلس شفاف اولین مرحله از شفافیت است
و همین که موکل از نظر وکیل خود آگاه باشد وکیل
یا نماینده مردم با قدرت و پشتیبانی محکمی برای
مبارزه با فساد گام بردارد البته برخی از افراد معتقدند
شفافیت ممکن است موجب تسلط برخی از جریانات
سیاسی خارج از مجلس بر روند تصمیمات شود
که بنده با این تلقی مخالفم زیرا شفافیت را عاملی
برای گفت و گوی بیشتر نمایندگان و مردم می دانم.
نماینده مردم همدان و فامنین در پایان از طرح مجدد
شفافیت آراء نمایندگان در صحن مجلس پس از پایان
تعطیالت خبر داد و گفت :مجلس باید صدای جامعه
و مردم و بشنود و به آن احترام بگذارد لذا پس از پایان
تعطیالت مجلس در هفته های آینده با هیئت رئیسه
مجلس برای بازطراحی طرح دو فوریتی شفافیت آراء
صحبت خواهیم کرد.

دادستان پیشین تهران پس از آزادی نه در سیاست جایی دارد و نه در قوه قضائیه

هفته گذشته خبر رسید سعید
مرتضوی ،دادستان پیشین تهران ،پس از
گذراندن دو سوم از محکومیت خود آزاد
شده است .براساس گزارشها مرتضوی
از مقامات قضایی در خواست عفو کرد که
این در خواست مورد موافقت قرار گرفته
است .براساس قانون متهم پس از تحمل
دو سوم از مدت محکومیت خود میتواند
در خواست عفو کند .آزادی زودهنگام
سعید مرتضوی بازتاب گستردهای داشت
و بسیاری آن را با احکام سنگین برای
فعاالن کارگری مقایسه کردند .سعید
مرتضوی اردیبهشت ماه سال  97طی
یک کش و قوس عجیب در ویالیی در
شمال کشور دستگیر شد .او در این ویال
پنهان شده بود .دستگیری مرتضوی پس
از یک هفته تالش و پیگیری انجام شد.
مامورانی در پی یافتن مخفیگاه او بودند.
در این مقطع بسیاری نیز در فضای
مجازی خانه به خانه به دنبال مرتضوی
بودند و پرسش "مرتضوی کجاست؟ "
به پرسش روز تبدیل شده بود .نهایتا
محمدعلی تقویفرد رئیس دادگستری
وقت مازندران دوم اردیبهشت ماه 97
اعالم کرد" :محکوم (مرتضوی) خانهای
به اتفاق یکی از بستگان درمنطقه
سرخرود مازندران اجاره کرده بود که با
نیابت از مرجع اجرای احکام تهران وی
دستگیر و تحت الحفظ [همراه ماموران]
به تهران اعزام شد".
مرتضوی پس از بازداشت به زندان
اوین منتقل شد تا پشت میلهها قرار
گیرد .نام سعید مرتضوی در چند پرونده
جنجالی کهریزک ،مرگ زهرا کاظمی
در زندان ،تامین اجتماعی ،پالیزدار و
ماجرای برادران الریجانی مطرح شده
بود .در نهایت او به جرم معاونت در قتل

محسن رو حاالمینی که در کهریزک کشته
شد ،به دو سال حبس قطعی محکوم
شد.مرتضوی در جریان اعتراضات
انتخاباتی سال  1388به عنوان دادستان
تهران دستور انتقال گروهی از معترضان
بازداشت شده را به بازداشتگاه کهریزک
صادر کرده بود و متهم شده بود که در
مقابل بدرفتاری با آنها با سهلانگاری
واکنش نشان داده است .چند نفر
از بازداشتشدگان ،از جمله محسن
رو حاالمینی بعدا در اثر بدرفتاری شدید
ماموران بازداشتگاه جان خود را از دست
دادند .پس از آن دادگاه پرونده کهریزک
تشکیل شد ،با وجود اینکه بررسی پرونده
کهریزک سالها طول کشید ،اما در هر
صورت سعید مرتضوی متهم به معاونت
در قتل شد .هر چند معاونت در قتل،
بنابر ماده  207قانون مجازات اسالمی
میتواند  15سال حبس در پی داشته
باشد ،اما دادگاه "ابراز ندامت" مرتضوی
را پذیرفت و یک درجه در مجازات او
تخفیف داد و تنها دو سال حبس برای او
در نظر گرفت .مرتضوی در آخرین جلسه

 511/1اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تایباد

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی برابر رای شماره  1398/4/25-139860306015003204هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم نی گل احراری سنگانی به شناسنامه شماره  981کد ملی  0748792538صادره تایباد
فرزند صفی الدین در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 133/70مترمربع پالک شماره  680/995فرعی از250
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش  14حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت نی گل محمد ماکو ( برابر
توضیحات شناسنامه از محمد ماکو به احراری سنگانی تغییر یافته) وقسمتی از پالک کشور احراری رودی و قسمتی
از پالک محرز گردیده است .لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول1398/6/24:
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/7/8 :
غالم رضا آقازاده رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد
 511/2اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت زبره خان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی نظر به دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/9/20متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردرواحد ثبتی زبرخان مورد رسیدگی و
تصرفات مالکانه بالمعارضآنان محرز و رای صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد .امالک
متقاضی  :واقع در اراضی محمد آباد پالک  16فرعی از پالک  -33اصلی بخش  4زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی پرونده کالسه  1391114406001000100خانم مریم حسینی فرزند برات بشماره شناسنامه  431صادره
از زبر خان در یک باب ساختمان به مساحت  255/13متر مربع خریداری از مالک رسمی خانم نساء بیگم خروی
محرز گردیده است لذا به موجب ماده  2قانون تعیین تکلیف وضعیت و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و
ماده  12آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روز نامه محلی /کثیر االنتشار در شهر ها
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ تسلیم اعتراض  ،داد خواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و در این صورت اقدامات
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است وبدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرز به دادگاه نخواهد برابر ماد 13
آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبی وتحدید بصورت همزمان
با طالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی اگهی تحدید حدود
را بصورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشارنوبت اول98/6/24:
تاریخ انتشار نوبت دوم98/7/8 :
سید حسن پور موسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان
 511/3اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تایباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی  .برابر رای شماره  1398/05/30 - 139860306015003924هیات اول موضوع تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای بهرام درویشی به شناسنامه شماره  723کدملی  0748647430صادره تایباد فرزند محمد
در ششدانگ یک باب منزل باستثناء ثمن اعیان به مساحت  116/90متر مربع پالک  681فرعی از  -250اصلی
واقع درخراسان رضوی بخش  14مشهدحوزه ثبت ملک تایبادازمحل قسمتی از مالکیت رجبعلی رنگیان و قسمتی از
پالک محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/6/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/6/24 :
مهدی حسین زاده ـ کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد
مفقودی

سند کمپانی وبرگ سبز موتور سیکلت هندا هیرمن مدل  1388به شماره پالک  26385 – 768شماره موتور شماره
تنه  NFZ125C8845434مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

رسیدگی به اتهاماتش حاضر نشد و تنها
متن الیحه دفاعیه خود را برای دادگاه
فرستاده بود .خبرنگاران در بیرون دادگاه
از او نقل کردهاند که گفته بود" :من در
این نظام زندان نخواهم رفت".
البته او تالش فراوانی هم برای زندان
نرفتن انجام داد ،اما تیرهایش به سنگ
خورد و پایش به اوین باز شد البته این
بار نه به عنوان قاضی و دادستان بلکه
به عنوان یک محکوم .حال پس از
گذشت کمتر از یک سال و نیم از آن روز،
از زندان آزاد شده است .البته در این
مدت نیز حبس سختی نداشت او بارها
به مرخصی آمد .او حتی دوران تاسوعا
و عاشورای سال گذشته را نیز در تفت،
شهر زادگاهش گذراند و حضورش در یک
هیات عزاداری خبرساز شد.
مرتضوی در سال  1389با حکم
دادگاه انتظامی قضات از سمتهای
قضایی خود برکنار شد .او مورد توجه
محمود احمدینژاد ،رئیس جمهوری
پیشین قرار گرفت .احمدی نژاد
خصوصیاتی در مرتضوی دیده بود

که آنها را برای خود مفید میدانست.
احمدی نژاد مرتضوی را نخست به
ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال
و ارز منصوب کرد سپس او در سال 1390
به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید.
سازمانی ثروتمند و پرحاشیه .اینجا
حاشیهای تازه برای قاضی سابق رقم
خورد ،حاشیهای دردسرساز و پر هزینه.
او در متن افشاگری بزرگ احمدی نژاد
در روز یکشنبه سیاه سال  91در مجلس
قرار گرفت .روزی که نمایندگان ،شیخ
االسالمی وزیر وقت کار را برای برکنار
نکردن مرتضوی استیضاح کردند .در
آن روز احمدی نژاد به بهانه دفاع از وزیر
کار خود علیه برادران الریجانی افشاگری
کرد و ویدئویی از فاضل الریجانی منتشر
کرد که جنجال آفرید .این ویدئو به
واسطه مرتضوی تهیه شده بود .آن ماجرا
مرتضوی را تبدیل به مهرهای سوخته
کرد .حتی احمدی نژاد هم دیگر با او کار
نکرد .سعید مرتضوی یک پرونده قضایی
دیگر هم داشت .آن پرونده مربوط به
تخلفاتش در تامین اجتماعی بود .ابتدا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (4/511)3265

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و برابر رای شماره  139860306005003265مورخ  98/06/06هیات اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای جالل کابلی فرزند اسداله نسبت به
ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت  3755مترمربع از پالک شماره  65اصلی واقع در اراضی کابلی بخش  9حوزه
ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای عیدمحمدکابلی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به
فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار
نوبت اول  98/06/09تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/24
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (5/511)3177

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و برابر رای شماره 139860306005003177و  139860306005003178مورخ 98/06/04
هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای غالمرضا
کاهانی فرزند محمد و خانم گلدسته کاهانی فرزند رمضانعلی هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
ساختمان به مساحت  137/66مترمربع از پالک شماره  42فرعی از  13اصلی واقع در اراضی شاه پسند بخش 12
حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای مصطفی عرفانی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت
به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار
نوبت اول  98/06/09تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/24
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (6/511)3238

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و برابر رای شماره  139860306005003238مورخ  98/06/05هیات اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم گلثوم قدوسی پور فرزند قدرت اله نسبت
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  143/90مترمربع از پالک شماره  49فرعی از  50اصلی واقع در اراضی
دهنو خرابه بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای محمدحسین حیدری ترشیزی محرز
گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده
 13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  98/06/09تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/24
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
مفقودی

کارت و برگ سبز خودرو سواری تیپ  141SEسیستم سایپا مدل  1392به شماره پالک  137م  63ایران 32
شماره موتور  4873085و شماره شاسی  NAS481100D3363754مربوط به احمد مزدورانی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

سیاست 2

دادگاه کارکنان دولت ،سعیدی مرتضوی
را به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در
انجام وظیفه به ترتیب به تحمل  70و
 65ضربه شالق محکوم کرده ،اما وی
خواستار تجدید نظر در این حکم شد.
نهایتا  10اردیبهشت سال  ،97چند روز
پس از دستگیری مرتضوی شعبه 68
دادگاه تجدیدنظر استان تهران سعید
مرتضوی را از محکومیت به  65ضربه
شالق به اتهام اهمال در انجام وظیفه،
تبرئه کرد .مرتضوی همچنین در شعبه
بدوی از شکایت عباس پالیزدار و پیمان
حاج محمود عطار به اتهام افترا تبرئه شده
بود که دادگاه تجدیدنظر هم این حکم را
تایید کرد .به این ترتیب این مرتضوی با
وجود تمام حواشی و پروندههای قضایی
اش فقط در ماجرای کهریزک گیر افتاد و
محکوم شد .حاال او از زندان آزاده شده
است ،سوالی که مطرح است این است
که او در ادامه چه خواهد کرد؟
خصوصیاتش نشان داده که او فردی
قدرت طلب است و عالقهای به گوشه
نشینی ندارد .بعید است زندان او را تغییر
داده باشد .سناریوهای زیادی نمیتوان
برایش متصور بود .او نمیتواند به قوه
قضائیه بازگردد ،دولت هم وضعیتی
مشابه دارد و حداقل دولت حسن
روحانی هیچ میانهای با او ندارد ،سیاست
هم جایی برای امثال مرتضوی ندارد،
حداقل او محبوبیتی میان مردم ندارد
که بخواهد با استفاده از محبوبیتش در
سیاست ورزی موفق شود مگر آنکه به
برخی گروه ها بپیوندد ،شاید با توجه به
پیشینه اش با نهادهای امنیتی همکاری
کند ،شاید هم وارد فعالیتهای اقتصادی
شود .حوزهای که این اواخر در تامین
اجتماعی تجربه خوبی هم در آن کسب
کرده است .به این ترتیب سعید مرتضوی
 52ساله گزینههای زیادی برای ظهور و
بروز دوباره نخواهد داشت.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (7/511)3236

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و برابر رای شماره  139860306005003236مورخ  98/06/05هیات اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای علی اصغر احمدی فرزند صبر نسبت
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  165/75مترمربع از پالک شماره  75فرعی از  13اصلی واقع در اراضی
گذرشوری بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای غالمعلی عسگری محرز گردیده است.لذا
بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه
این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی
ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ
انتشار نوبت اول  98/06/09تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/24
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (8/511)3047

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و برابر رای شماره  139860306005003047مورخ  98/05/24هیات اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای علیرضا صدیق فرزند محمدرضا نسبت به
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  131/28مترمربع از پالک شماره 1143و1144و1145و 1146اصلی واقع
در اراضی شهر بخش یک حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم رقیه اکبرزاده محرز گردیده است.لذا
بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه
این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی
ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ
انتشار نوبت اول  98/06/09تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/24
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (9/511)3046

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و برابر رای شماره  139860306005003046مورخ  98/05/24هیات اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای جعفر بزرگی فرزند جالل نسبت به
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  148/45مترمربع از پالک شماره  30فرعی از  15اصلی واقع در اراضی
فاروب رمان بخش  5حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم زهرا خوش نشین محرز گردیده است.لذا
بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه
این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی
ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ
انتشار نوبت اول  98/06/09تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/24
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
مفقودی

برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ  GLXIمدل  1387به شماره پالک  235د  62ایران  72شماره موتور 2483402
و شماره شاسی  S1412287788923مربوط به فرشاد سیاه مشته مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

سند و برگ سبز موتور سیکلت سیستم کاسیا تیپ  125CDIمدل  1389به شماره پالک  764 - 34236شماره
موتور  CA156FMI100006326و شماره تنه  NDF**125A8930643مربوط به مهدی رضایی ضیاالدین مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پارس مدل  1385به شماره پالک  313ی  38ایران  36شماره موتور
 12485074021و شماره شاسی  19358737به نام علی خاتونی محمود آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

کارت هوشمند به شماره  2011821ماشین کامیون کشنده سیستم هوو مدل  2007به شماره پالک  851ع 65
ایران  12شماره موتور  80709967و شماره شاسی  17A166710مربوط به محمدعلی حسینیان بنهنگی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مجوز سالح شکاری نوع کمر شکن با کالیبر  12مدل کوسه ساخت روسیه تک لول و شماره سالح  E34694به نام
صمد خون جهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی

مفقودی
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درجلسه مدیرکل میراثفرهنگی خراسان رضوی با دبیر کل مجمع مجالس آسیایی بررسی شد:

جذبسرمایهگذارازطریقمجالسکشورهایآسیایی
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مشهد -تهران :روزانه
شنبه ها  :ساعت 1700 :و 2210
يكشنبه ها  :ساعت 1830 :
دوشنبه ها  :ساعت 1620و 2210
سه شنبه ها :ساعت2100
چهارشنبه ها  :ساعت  183 0:و 2145
پنج شنبه ها  :ساعت 1345 :و 2210
جمعه ها :ساعت 1350 :و 2210
مشهد -زاهدان  :همه روزه ساعت1130 :
مشهد -يزد :روزانه
(شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت:
 1715و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت 2015 :
يكشنبه ساعت)1945 :
مشهد -نوشهر :شنبه ها ساعت  1310:يكشنبه
ها و چهار شنبه ها ساعت 1430 :ودوشنبه ها
ساعت  1220:پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت
0945 :
مشهد -اهواز :شنبه ساعت 1225 :و دوشنبه و
پنجشنبه هاساعت1125 :
مشهد -شيراز :يكشنبه ساعت 1830 :و سه شنبه
ها ساعت  2145 :پنجشنبه ها ساعت 1745 :
مشهد -ايالم  :يكشنبه و چهارشنبه ها ساعت:
 0845جمعه ها ساعت 1020:
مشهد  -آبادان  :يك شنبه ها ساعت 1930:
چهارشنبه ها ساعت1510 :
مشهد  -ساري  :چهارشنبه ها ساعت 1710 :
مشهد  -اردبيل  :پنج شنبه ها ساعت 1255:

در جلسه با حضور مدیرکل با دبیر کل مجمع مجالس آسیایی و مدیر
کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی جذب گردشگرسالمت
و سرمایه گذار برای حوزه گردشگری خراسان رضوی از طریق مجالس
کشورهای آسیایی مورد بررسی قرار گرفت.
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی ابوالفضل مکرمی فر مدیرکل
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در این جلسه
گفت :هم اکنون  2141تاسیسات گردشگری در استان فعال است که 35
هزار نفر اشتغال مستقیم و حدود  80هزار نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد
کرده است.وی ادامه داد :در استان  32منطقه نمونه گردشگری مجوز
فعالیت گرفته اند که  13منطقه دارای سرمایه گذار است و  19منطقه نمونه
گردشگری نیز بدون سرمایه گذار است.مکرمی فر اظهارکرد :خراسان
رضوی دارای  17روستای هدف گردشگری است که البته یک روستا به
شهر تبدیل شده است.وی درباره وضعیت سرمایه گذاری خارجی در حوزه
گردشگری  ،میراث فرهنگی و صنایع دستی اظهار کرد :نماینده اداره کل
در مرکزخدمات سرمایه گذاری مستقر شده و در سال  96با ثبت  3شرکت با
سرمایه گذاری  25365میلون دالر و در سال  97با ثبت  6شرکت 23205
میلیون دالر سرمایه خارجی جذب شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی به پویایی و فعال
بودن پروژه های گردشگری در این استان اشاره کرد و گفت :هم اکنون

 271پروژه با حجم  77هزار میلیارد ریال با میانگین پیشرفت فیزیکی 50
درصد در حال اجراست که  10هزار و  500نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.
مکرمی فر با اشاره آغاز پروژه بررسی فرصت های سرمایه گذاری در
حوزه های میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد :چندین
رویداد و همایش در حوزه سرمایه گذاری با دو هدف جذب سرمایه گذار و
تمرکز زدایی سرمایه گذاری از مشهد مقدس ،طی سال گذشته برگزار شد
و در گام بعدی مشاوری برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری استان
انتخاب شد که منجر به شناسایی  130فرصت در  120منطقه استان شد.
وی افزود :برنامه ما توسعه متوازن سرمایه گذاری در سطح استان و
حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید در شهرستانها و روستاهاست
که شناسایی فرصت ها نیز مبتنی بر این سیاست ها  ،مطالعات فرصت های
سرمایه گذاری انجام شده است.
مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی
گفت 70 :درصد فرصت های سرمایه گذاری شناسایی شده در حوزه
گردشگری 29 ،درصد در حوزه میراث فرهنگی و  31درصد در حوزه صنایع
دستی است.وی گفت :حجم کل سرمایه گذاری مورد نیاز پروژه ها به
میزان  16هزار میلیارد و  160میلیون ریال با اشتغال  19هزار و  535نفر
پیش بینی شده است.
وی در ادامه آلبوم فرصت های سرمایه گذاری خراسان رضوی و ظرفیت
های گردشگری استان به ویژه گردشگری سالمت به دکتر محمدرضا

مجیدی دبیرکل مجمع مجالس کشورهای آسیایی ارائه شد.
در ادامه این جلسه محمدرضا مجیدی دبیرکل مجمع مجالس
کشورهای آسیایی گفت :هر گردشگر سالمت وارد کشور می شود بین 3
تا 5هزار دالر معادل  80بشکه نفت ارز آوری دارد که با توجه به سیاست
های کاهش وابستگی بودجه به فروش نفت ،گردشگری یکی از راه های
کسب درآمدهای ارزی است.سفیر و نماینده سابق جمهوری اسالمی ایران
در یونسکو با بیان این که گردشگری ایران میراث پایه است ادامه داد :همه
نگاه ما به گردشگری است ،معتقدیم صنعت گردشگری پیشران و تحریم
شکن است.مجیدی با بیان این که مهم ترین مشکل ما عرضه ضعیف با زبان
بین المللی است ،ادامه داد :باید از ظرفیت های بخش خصوصی کمک
بگیریم و چاره ای نداریم جز این که گردشگری و اقتصاد مردم پایه شود.
وی هم چنین با اشاره به ظرفیت های گردشگری سالمت در خراسان
رضوی اظهار کرد :این استان با توجه به این ظرفیت ها می تواند پیشرو
باشد.در ادامه مقرر شد ظرفیت های گردشگری و فرصت های سرمایه
گذاری برای معرفی از طریق مجمع مجالس کشورهای آسیایی در اختیار
دبیر کل قرار گیرد و خراسان رضوی در رویدادهای مرتبط با این مجمع به
معرفی ظرفیت های گردشگری و فرصت های سرمایه گذاری این استان
بپردازد.گفتنی است :در جلسات با دبیرکل مجمع مجالس آسیایی  ،معاون
سرمایه گذاری اداره کل  ،سرپرست معاونت گردشگری اداره کل و اعضای
هیئت مدیره انجمن گردشگری سالمت خراسان رضوی حضور داشتند.

اصالحات در حکمرانی آب

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی به بررسی اصالحات نهادی به منظور ارتقای ظرفیت
سیستم حکمرانی آب برای انطباق با شرایط جدید آبی پرداخت
سرویساقتصاد

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در
گزارشی به آسیب شناسی حوزه قانونگذاری ایران
از منظر سازوکارهای تأثیرگذار بر منابع آب پرداخت.
دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز طی گزارشی
با عنوان « آسیبشناسی حوزه قانونگذاری ایران
از منظر سازوکارهای تأثیرگذار بر منابع آب» آورده
است ؛ بحران آب در ایران فقط ناشی از تغییرات
اقلیمی نیست ،بهعبارتدیگر سهم عوامل انسانی
در ازدیاد مصارف بیشتر از سهم عوامل طبیعی
ناشی از کاهش بارشها در کمیابیهای آبی مؤثر
بوده است.بر اساس مطالعات مرکز مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی  ،کمآبی مشاهده شده
در سالهای اخیر درواقع حلقه مؤخر از زنجیره
روند فزاینده مصرف آب در دشتها و حوضههای
کشور است.گفتنی است گزارش حاضر به بررسی
پیشرانهای سیاستی میپردازد که در طول
ً
مدت تقریبا یک قرن نظام قانونگذاری معاصر در
کشور بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به افزایش

مصرف آب منجر شدهاند .این گزارش مجموعه
قوانین کشور را در حوزههای تأثیرگذار بر مصارف
آب کشاورزی و آب شهری و خدمات ،نه از منظر
حقوقی ،بلکه از منظر سازوکارهای حاکم مورد
تحلیل و ارزیابی قرار میدهد.این گزارش می افزاید
ارزیابی فوق براساس رویکرد یادگیری اجتماعی در
نظام حکمرانی آب انجام شده است .طبق تحلیل
قوانین دائمی و سنواتی حوز ه آب در بخشهای
کشاورزی و شرب و خدمات ،سازوکارهای پنهانی
که در زیرالیههای نهادهای رسمی متناظر با قوانین
شکلدهند ه آنها که به منابع آب کشور آسیب
رساندند ،شناسایی شدند.این گزارش تصریح می
کند :با توجه به عدم پرسش درباره ماهیت ،عملکرد
و نقش نهادهای موجود (تأثیرگذار بر مدیریت منابع
آب)  ،ناتوانی در درک درست و بجا از تغییر وارده به
سیستم اکولوژیکی و ریشههای آن ،عدم تغییر در
ماهیت و محتوای قوانین جاری کشور و حاکم بر
مدیریت منابع آب با وجود ناکارایی و ادامه مشکالت
حوزه آب ،عدم شفافیت و انعطاف چارچوبهای

قانونی که عملکرد نهادها را شکل میدهند ،عدم
یکپارچگی بینبخشی ،عدم مدیریت اطالعات
و دانش و دسترسی همهجانبه و یکپارچه به همه
اطالعات ،غلبه سیاستهای کالن مانند امنیت
غذایی بر مالحظات زیستمحیطی و منابع آب
بهویژه به نگاه بر نسل آینده ،توسط ارزیابی صورت
گرفته در گزارش مزبور ،ازلحاظ سیستم قوانین
جاری و دائمی کشور ،مشخص است که هیچگونه
پاسخ متناسبی به تغییرهای وارده به سیستم
(بحران آب) داده نشده است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی همچنین تاکید شده است که درنتیجه
رفتارهای متناقض ازسوی نهادهای رسمی،
نگرشهای مخربی در نهادهای غیررسمی مبنیبر
عدم حفاظت از منابع آب شکل گرفته است.
بنابراین با توجه به نتایج ارزیابی صورت گرفته،
مشخص شد که ظرفیت یادگیری ساختار حاکم بر
مدیریت منابع آب بسیار پایین است و از این منظر
تنها حلقه یگانه یادگیری برای این سیستم قابل

تصور است.
این گزارش می افزاید :ساختار فوق از ظرفیت
بسیار پایینی برای سازگاری با تغییرات برخوردار
بوده و همیشه به دنبال راهحلهای مقطعی و
مهندسی برای کنترل شرایط رفته است .این
سیستم مدیریتی توانایی سازگاری و تجدید
سازماندهی خود را در مقابل تغییر بهصورت
درونزا ندارد.
شایان ذکر است در این گزارش براساس
دریافتهای حاصل از نتایج تحلیل ،با هدف ارائه
راهحلهای نهادی برای بهبود وضعیت منابع آب،
چارچوب پیشنهادی برای اصالح مکانیسمهای
پنهان در قوانین در قالب تجویزات نهادی ارائه
خواهد شد و این تجویزات در دو سطح داخل
و خارج از حوزه آب ارائه میشوند .بهویژه ،یک
چارچوب ارزیابی برای بررسی طر حها و لوایح
در مجلس شورای اسالمی از منظر تأثیرگذاری بر
مکانیسمهای تشدیدکننده مصرف آب پیشنهاد
شده است.

گفتوگو

قیمتهای بیحساب و کتاب
لوازم یدکی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید
در شرایط فعلی که تعادل عرضه و تقاضا در بازار
از بین رفته ،سوداگران از وضعیت به وجود آمده
سوءاستفاده کرده و موجب گرانی این قطعات شدند.
حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت
با انتقاد از گرانی لوازم یدکی ،گفت :افزایش 4
برابری قیمت لوازم یدکی پذیرفتنی نیست ،چراکه
مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولید با توجه به نرخ ارز
در بیشترین حالت تنها  3برابر شده ،حال باید به این
نکته نیز توجه شود که تولیدکنندگان برای تولید لوازم
یدکی ،از مواد داخلی نیز استفاده میکنند که این
مواد نسبت به  2سال گذشته حدود  2برابر شده در
نتیجه گرانی  4برابری لوازم یدکی داخلی نسبت به
 18ماه پیش توجیه شدنی نیست.
yyدستگاه های نظارتی به موضوع افزایش بی ضابطه
قیمت لوازم یدکی ورود کنند
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
قوه قضاییه و دستگاههای نظارتی باید به موضوع
افزایش بی ضابطه قیمت لوازم یدکی ورود کنند،
افزود :اگرچه در  6ماه گذشته اقداماتی برای واردات
لوازم یدکی و قطعات موردنیاز تولید خودرو صورت
گرفته اما تحریم موجب کاهش ورود قطعات به داخل
کشور شده است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی که تعادل عرضه
و تقاضا در بازار از بین رفته سوداگران از وضعیت به
وجود آمده سوءاستفاده میکنند ،اظهار کرد :زمانی
که کاالیی در بازار کم است متاسفانه فروشنده قیمت
آن را تعیین میکند.
yyنارضایتی از ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای
چینی
این نماینده مردم در مجلس دهم درباره
نارضایتیها از ارائه خدمات پس از فروش به
خودروهای چینی ،تصریح کرد :برخی از این
مشکالت در ارائه خدمات پس از فروش ناشی از
کمبود قطعه است که در این زمینه تحریم نقش
اصلی را ایفا می کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی ادامه داد :بخشی از نارضایتی مردم از
نحوه ارائه خدمات پس از فروش به دلیل ارائه نشدن
سرویس مناسب ،بیکیفیت بودن و ...است که این
موارد از کوتاهی مراکز تعمیر خبر میدهد بنابراین
دستگاه های مسئول باید به این موضوع رسیدگی
کنند.
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خبر
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد؛

اجرایی شدن اصالحات قانون مبارزه با
قاچاقچیان تا پایان سال

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت :ضربه
زدن به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان یکی از
مواردی است که باید قانون مربوط به آن اصالح شود
و اصالح قانون نیز تا پایان سال انجام خواهد شد.
به گزارش مهر ،اسکندر مومنی دبیرکل ستاد
مبارزه با موادمخدردر حاشیه همایش فصلی دبیران
شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانهای
سراسر کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد :نشست
امروز برای موضوع پیشگیری برگزار شد و طرح یاری
گران زندگی نیز با همین مضمون اجرایی شده است.
این طرح شامل همه نهادهای فرهنگ ساز و مردم
می شود اما با توجه به نقش مهم آموزش و پرورش،
تفاهمی با این وزارتخانه امضا کردیم تا دانش آموزان
شناسایی شوند.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد:
گروه های مرجع و تشکل های مختلف را نیز داریم
تا این افراد با توجه به تاثیری که روی مردم دارند
اقدامات آگاه بخشی خود را انجام دهند .در این راه
از ورزشکاران و هنرمندان نیز استفاده خواهد شد و
ما معتقدیم اگر همه نهادها وارد عمل شوند موضوع
مواد مخدر حل خواهد شد.
وی ادامه داد :قوانین ما باید اصالح شود و پیش
نویس هایی آماده شده است و امیدواریم با اصالح
برخی از قوانین ،شاهد اتفاقات خوبی باشیم .ضربه
زدن به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان یکی از
مواردی است که باید قانون مربوط به آن اصالح شود
و از طرفی در خصوص نگهداری معتادان در کمپ
ها نیز باید قانون اصالح شود و قطعا  ۶ماه زمان
مناسبی برای سم زدایی معتادان نیست و معتقدیم
زمان نگهداری معتادان باید به دو سال برسد.
موضوع بعدی خرده فروشان هستند که بعد از چند
روز دستگیری ،رها می شوند و ما معتقدیم که خرده
فروشان نیز باید مانند معتادان ساماندهی شوند.
اصالح قانون تا پایان سال صورت خواهد گرفت.
سردار مومنی در پایان گفت :طی  ۱۰سال
گذشته ساالنه  ۵درصد افزایش شیوع مواد مخدر
داشته ایم.

بعضی از کودکان کم رو پشت برچسب خجالتی
بودن خود پنهان می شوند و تالشی برای رشد
مهارت های خود نمی کنند که همین باعث
تضعیف اعتماد بنفس آن ها می شود.
yyبهترین راهکارها برای رفع مشکل کودکان خجالتی
خجالت در کودکان عیب و نقص نیست بلکه یک
خصوصیت اخالقی است که نیازی به تنبیه والدین
و شرمندگی آنها ندارد .این ویژگی اخالقی در
کودکان با تشویق و حمایت والدین اصالح خواهد
شد .در برخی از جوامع خجالتی بودن یک امتیاز
رفتاری محسوب می شود و مورد پسند و ستایش
مردم است و به کودکان از طریق فرهنگ جامعه به
ارث می رسد.
yyخجالتی بودن یک ویژگی شخصیتی
خجالتی بودن یک ویژگی شخصیتی است که
بسیاری از کودکان و حتی نوجوانان و بزرگساالن
نیز درگیر این مسئله هستند .بسیاری از بزرگساالن
در کودکی خجالتی بوده اند پس نباید این مسئله
در کودکان خشونت والدین را در پی داشته باشد
و باعث شرمندگی شود زیرا این خصوصیت در
کودکان با صبر و حوصله و تشویق و حمایت والدین
قابل اصالح است.
اغلب کودکان خجالتی در احوالپرسی
های معمول روزانه با دیگران مشکل دارند و
هنگام احوال پرسی پشت والدینشان پنهان می
شوند و بدون هیچ حرفی ساکت می ایستد.
با تنها کمی حمایت از طرف والدین کودکان
خجالتی می توانند به مدیریت کم رویی شان
بپردازند
در اصل این یک ویژگی شخصیتی است که نباید
باعث شرمندگی شود چون نیمی از بزرگساالن فکر
می کنند خجالتی هستند و بیش از نیمی از آنها
هم اذعان میکنند که در کودکی خجالتی بودهاند.
این مشکلی است که با تشویق و حمایت قابل
اصالح است .خبر خوب اینکه کودکان خجالتی
می توانند کمرویی شان را مدیریت کنند .آنها فقط
کمی به حمایت نیاز دارند .پس بهتر است راههای
کمک به آنها را پیدا کنید.
کودکان خجالتی در برابر حرف دیگران حساس
و بیشتر از قضاوت های منفی ،به قضاوت های
مثبت محتاج هستند.
در واقع خجالت نوعی از اضطراب به شمار
میرود که منشا آن اعتماد به نفس ضعیف است.
فرد خود را در مقایسه با دیگران دست کم میگیرد
و همیشه تصور میکند کارهای او مورد نظر و توجه
اطرافیان است.

 درخشش فرهنگیان خراسانی در جشنوارههای
تکنولوژی کشوری
معاون آموزش متوسطه
آموزش و پرورش استان خراسان
رضوی گفت :فرهنگیان و دانش
آموزان استان در جشنواره ها و مسابقات حوزه تکنولوژی
و گروه های آموزشی کشور افتخار آفرینی کردند.رضا
صابری توالیی افزود :دبیران متوسطه استان خراسان
رضوی توانستند در جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش
و یادگیری در هر سه بخش نوآوری در تولید و بکارگیری
رسانه ،نوآوری در روش های مشارکت اولیای دانش
آموزان در فرآیند یادگیری و نوآوری در سنجش تکوینی با
رویکرد آزمون عملکردی رتبه اول کشوری و در مسابقات
آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی دوره اول متوسطه رتبه
سوم کشوری را بدست آورند .وی تصریح کرد :دبیران
متوسطه استان خراسان رضوی در جشنواره الگوهای
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برتر تدریس رتبه اول کشور در بخش های مقاالت و
تجارب برتر تدریس ،رتبه دوم کشور در بخش های تجارب
برتر تدریس ،درس غیر حضوری زبان انگلیسی و درس
غیرحضوری عربی و نیز رتبه سوم کشور در بخش های
تجارب برتر تدریس ،درس حضوری جامعه شناسی،
درس حضوری شیمی و درس غیرحضوری علوم و فنون
ادبی را به خود اختصاص دادند .صابری توالیی بیان
کرد :دانش آموزان متوسطه استان خراسان رضوی موفق
شدند در مسابقات کشوری پژوهش سراهای دانش آموزی
رتبه های اول و سوم مسابقات زیست فناوری ،رتبه اول
مسابقات کدنویسی و رتبه سوم مسابقات سلول بنیادی را
در سطح کشور بدست آورند که همه این توفیقات کسب
شده جزء با برنامه ریزی ،تالش و همت دبیران متوسطه
استان میسر نمی شد.

yyعلت خجالتی بودن شدید کودکان
دکتر محمدرضا کاظمی فوقتخصص
روانپزشکی کودک و نوجوان ،با بیان اینکه خجالت
یکی از عواطف بشر است که ارتباط نزدیکی با
اضطراب دارد ،گفت :در واقع خجالت نوعی از
اضطراب به شمار میرود که منشا آن اعتماد به
نفس ضعیف است .فرد خود را در مقایسه با دیگران
دست کم میگیرد و همیشه تصور میکند کارهای
او مورد نظر و توجه اطرافیان است.
yyویژگیهای کودک خجالتی
این فوقتخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
درباره ویژگیهای یک کودک خجالتی گفت:
این دسته از کودکان نمیتوانند به صورت عادی
صحبت کنند .آنها از ابتدا از اطرافیان و همساالن
خود کنارهگیری میکنند و مدام به والدین و
آشنایان خود میچسبند .کودکان خجالتی همواره
نشانههایی از اضطراب  ،دستپاچگی  ،تپش قلب ،
لرزیدن صدا و ناتوانی در انجام کار دارند.
وی با بیان اینکه عوامل محیطی در بروز خجالت
و کمرویی در کودکان موثر است ،افزود :گاهی
اوقات خجالتی بودن در ذات و سرشت کودک

نهفته است ،یعنی منشا آن زیستی بوده و به
صورت ژنتیکی منتقل شده است ،اما در همه موارد
خجالتی بودن زمینه ارثی ندارد و گاهی زمینههای
ارثی با عوامل محیطی تقویت میشود که از جمله
این عوامل میتوان به تجربههای کودک ،یادگیری
از محیط و سرکوب اعتماد به نفس توسط بزرگترها
اشاره کرد.
yyایجاد محیط آرام
والدین باید محیط آرام ایجاد کرده و به کودک
فرصت شناخت استعدادهای خود را بدهند .کودک
باید کارهای مورد عالقهاش را حتی درصورت
اشتباه بودن ،تحت نظارت والدین انجام دهد و
به آهستگی اشتباهاتش را اصالح شود .سرکوب
هیجانها ،ایراد گرفتن و نکته سنجی زیاد ،سبب
بروز ،افزایش و تداوم خجالت در کودک میشود.
این فوقتخصص روانپزشکی کودک و نوجوان،
یادآور شد :پدر و مادر مضطرب و خجالتی که
خود از اجتماع دوری میکنند مستعد پرورش
کودکان خجالتی هستند ،زیرا کودک با الگوبرداری
از والدین ،موقعیتهای اجتماعی را ترسناک
میپندارد .همچنین کودکانی که در طفولیت

کشف انواع کاالهای قاچاق در حوزه استحفاظی
هنگ مرزیتایباد
فرمانده مرزبانی استان
خراسان رضوی از کشف بیش
از دویست میلیون ریال کاالی
قاچاق در حوزه استحفاظی هنگ مرزی تایباد طی
یک هفته گذشته خبر داد.
سردار « جان نثار» فرمانده مرزبانی استان
خراسان رضوی در تشریح این خبر بیان داشت  :در
راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کاال
و همچنین حمایت از تولیدات داخلی ،مرزبانان این
هنگ در طول یک هفته گذشته با اقدامات اطالعاتی
و عملیاتی ،موفق شدند مقادیر قابل توجهی کاالی
قاچاق را در پست کنترل و مراقبت مرزی هنگ مرزی
تایباد کشف کنند.
وی با اشاره به جلوگیری از قاچاق هرگونه کاال

در راستای تحقق شعار سال ((رونق تولید)) ،
خاطر نشان کرد  :ارزش این کاالها بر اساس برآورد
کارشناسان  104میلیون و  560هزار ریال اعالم شده
است و در این رابطه چندین متهم دستگیر و بعد از
تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
این اقالم قاچاق از جمله برنج ،روغن ،شیرخشک،
مرغ و  ...بوده اند.
سردار «جان نثار» در پایان یادآور شد  :مرزبانان
با عزمی راسخ با افراد سودجو و فرصت طلب برخورد
خواهند کرد و جلوگیری از قاچاق این حجم از کاالها
نشانگر تالش و زحمات شبانه روزی مرزبانان غیور
و انقالبی در راستای برخورد قاطع با قاچاق کاال
بوده و امید است روز به روز شاهد پیشبرد این امر
باشیم.

جامعه
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خبر
آغاز ثبتنام مدیران کاروانهای زیارتی
پیاده رضوی درسال 98

به مجالس عمومی برده نمیشوند ،وقتی بزرگ
میشوند افراد خجول و کمرویی هستند .بعضی از
پدرومادرها به قدری به کارهای خود مشغولند که
همواره کودک را از انجام کارهای مورد عالقهاش
باز میدارند تا بتوانند با خیال راحت به کار خود
بپردازند .کودک پس از مدتی به این شیوه عادت
می کند و در نتیجه کمرو میشود.
yyتشویق والدین
والدین باید کودک را به خاطر هربار تالش
مثبت ،تشویق کنند تا او پیشرفت کند .مسئولیت را
متناسب سن به آنها محول کنند و بابت تالششان
و نه نتیجه حاصل شده ،کودک را مورد حمایت قرار
دهند .اگر خجالت در کودکی درمان نشود ،اثرات
آن به شکل ناتوانی در استفاده از توانمندیهای
ذهنی و عملی ،مخفی کردن استعدادها و شرم از
حضور در اجتماع در سنین بزرگسالی بروز میکند.
کاظمی با توجه به اهمیت درمان حس خجالت
و کمرویی در دوره کودکی ،گفت :اگر اضطرابهای
کودک خیلی شدید باشد ،عالوه بر راهکارهای
غیردارویی ،میتوان از درمانهای دارویی هم
استفاده کرد.

yyخوافیان
سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده
امامرضا(ع) گفت :ثبت نام مدیران کاروانهای زیارتی
پیاده امام رضا (ع) که از اول محرم  98آغاز شده بود تا
پایان شهریورامسال ادامه دارد  .به گزارش صبح امروز
حسین رضائی افزود :مدیران کاروانهای زیارتی که
در ایام دهه پایانی صفر (بعد از اربعین) قصد تشرف
بهصورت پیاده به مشهد مقدس را دارند میتوانند با
مراجعه به سایت « جمعیت خدمتگزارزائران پیاده » به
آدرس com.www.Zaerin8 :یا .www. Zaerin8
 irنسبت به ثبت نام و یا تکمیل و ویرایش اطالعات
خود در مهلت تعیین شده اقدام نمایند .سخنگوی
جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امامرضا(ع) تصریح
کرد :مدیرانی که در سال گذشته ثبت نام کرده اند
نیازی به ثبت نام مجدد نداشته و با مراجعه به بخش
ویرایش ،اطالعات سال جدید را کامل نمایند .رضائی
عنوان کرد :متقاضیان عالوه بر تکمیل فرم مشخصات
فردی ،پزشکی و کاروان؛ تصویر مدارک مورد نیاز از
جمله عکس ،کارت ملی ،شناسنامه و معرفی نامه خود
را از طریق سایت بارگذاری نمایند .مدیران کاروان های
زیارتی پیاده برای دریافت این معرفی نامه می توانند به
فرمانداری ،بخشداری ،دهداری و یا سازمان تبلیغات
اسالمی شهرستان های محل اقامت خود مراجعه
نمایند .وی ادامه داد :تا کنون بیش از  ۵۰مدیر کاروان
پیش ثبت نام کردند که  ۱2درصد آن ها مدیران جدید
هستند .همایش مدیران کاروانهای زیارتی در مشهد
برگزار می شود که محل همایش برای همه اطالع
رسانی خواهد شدسخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران
پیاده امامرضا(ع) بیان کرد :نکاتی قابل ذکر است که
مدیران باید توجه کنند .نخست این که اخذ معرفی
نامه از سازمان تبلیغات اسالمی و مراکزی که اعالم
شد ،باید اسکن آن را در سایت بارگذاری می کنند و
اصل نامه را باید در روز همایش تحویل واحد ثبت نام
ستاد جمعیت خدمتگزار بدهند .در غیر اینصورت ثبت
نام آنان قطعی نمی شود.رضایی اظهار کرد :دومین
نکته این است که با توجه به اینکه کلیه اطالعات
مورد نیاز از طریق پیامک به اطالع مدیران کاروان ها
می رسد ،شماره همراهی را در سایت بنویسند که در
دسترس بوده و انحصارا مربوط به خودشان باشد.وی
اضافه کرد :از دیگر نکاتی که باید توجه شود این است
که برای کاروان های جدید حداکثر  ۱4۰نفر و حداقل
 ۵۰نفر گنجایش لحاظ شده است .این موضوع را در
ثبت نام رعایت نمایند و همچنین در زمان ثبت نام
عالوه بر نام و اطالعات خود ،نام و اطالعات کامل
معاون و روحانی کاروان را ذکر نمایند.

فعالیت  127مدرسه مروج سالمت در سبزوار
معاون بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی سبزوار گفت۱۲۷ :
مدرسه پنج ستاره مروج سالمت با
هدف ارتقای شاخصهای بهداش فردی و ترویج فرهنگ
خودمراقبتی در بین قشر دانشآموز در سطح این
شهرستان فعالیت دارند.دکتر فاطمه نوده افزود :فعالیت
مدارس مروج سالمت نه تنها دانش آموزان را در زمینه
مراقبت از خود توانمند می سازد بلکه سبب گسترش
فرهنگ خودمراقبتی شده و حتی دانش آموزان را در
ارائه آموزش پیرامون این موضوع به همساالنشان فعال
میکند.وی ادامه داد :رسالت مدارس مروج سالمت در
راستای ارتقای کیفیت زندگی دانش آموزان است .ارتقای
شاخصهای سالمت نیاز به همکاری همه نهادهای مرتبط
با آموزش و پرورش دارد .معاون دانشگاه علوم پزشکی

سبزوار گفت :بر اساس "برنامه جامع آموزش سالمت"
مواردی همچون خدمات بالینی ،سالمت روان و محیط،
بهبود تغذیه ،تحرک فیزیکی و فعالیت بدنی در مدارس
ارائه می شوند .در همین چارچوب مشارکت والدین در
برنامه های سالمت و تربیت سفیران سالمت نیز صورت می
گیرد.فعالیت این مدارس با رویکرد توانمندسازی در زمینه
مراقبت از خود و ارتقای فرهنگ خودمراقبتی بین دانش
آموزان ،موجب افزایش اعتماد به نفس ،تقویت مهارتهای
ارتباطی برای سالمت روانی ،تشویق دانش آموزان به ورود
در تصمیم گیریهای مرتبط با سالمت آنها و تداوم رفتارهای
بهداشتی میشود .همچنین الگوهای تغذیه دانشآموزان
با رویکرد پایگاه تغذیه سالم در چارچوب فعالیت مدارس
سالمت بهبود مییابد و از رفتارهای مخاطره آمیز دانش
آموزان نیز پیشگیری میشود.
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صبح امروز از وضعیت عملکرد فرهنگسراهای شهرداری مشهد گزارش میدهد:

کالسبهحدنصابنرسید

خبر
بعد از  ۴۰سال متروکه بودن جانی تازه در کالبد
تاریخ دمیده شد:

اجرای پرده خوانی قدسیان در رباط
تاریخی الری تربت حیدریه

رئیـس اداره میـراث فرهنگی گردشـگری و صنایع
دسـتی تربـت حیدریـه از اجـرای مراسـم آئینـی پرده
خوانـی همزمـان با ماه محـرم در محل ربـاط تاریخی
الری خبـر داد.علـی محمـدی بـا بیـان ایـن مطلـب
افـزود :چهارمیـن سـوگواره منطقـه ای پـرده خوانی
قدسـیان بـا حضـور اسـتان هـای خراسـان رضـوی
 ،شـمالی و جنوبـی محـرم امسـال درروزهـای  20تـا
 22شـهریور مـاه در مکانهـای تاریخـی ،بقـاع متبرکه
و اماکـن عمومـی شهرسـتان تربـت حیدریـه برگـزار
شـد.وی افـزود :برگـزاری ایـن سـوگواره هـا باعـث
حفـظ و احیـای هنـر پـرده خوانـی و آموزش به نسـل
جـوان و ترویـج نمایـش هـای دینـی و نیـز ارتقـای
سـطح کمـی و کیفـی نمایـش هـای آیینـی در سـطح
جامعـه میشـود.
محمـدی تصریـح کـرد :شـیوه اظهـار ارادت بـه
حضـرت سیدالشـهدا(ع) تاکنـون به اشـکال و شـیوه
هـای مختلـف مرسـوم بـوده کـه صـرف نظر از شـیوه
هـای بومـی و منطقـه ای ،رایـج ترین مناسـک خاص
مـاه محـرم شـامل مجالـس روضـه خوانـی ،تعزیـه یـا
شـبیه خوانـی ،نقالـی یـا پـرده خوانـی ،زنجیرزنـی،
نوحـه سـرایی ،نخـل گردانـی و برپا کردن سـفره های
نـذری اسـت کـه خوشـبختانه بیشـتر ایـن مراسـم
سـنتی در شهرسـتان هنـوز برگـزاری میشـود.

«کنگ» در نگارخانه ایرانا

نمایشـگاه گروهـی عکـس «کنـگ» در نگارخانـه
ایرانـا افتتـاح شـده و در حـال برگـزاری اسـت.
نمایشـگاه گروهـی عکـس بـا عنـوان «کنـگ» از
 22شـهریورماه و از سـاعت  17در نگارخانـه ایرانـای
مشـهد دایـر شـده و در حـال برگـزاری اسـت.
در ایـن نمایشـگاه گروهـی عکـس آثـار مهـری
عزتیمقـدم ،ماریـا مسـعودی ،محمدعلـی گلـزار،
پریسـا بهارسـتانی ،سـتاره جهانـی ،امیـر البـرزی،
مرجـان اعتماداالسلامی ،آال توکلـیزاده ،ایلیـا
توکلـیزاده ،فاطمـه متفـی ،محمـد ملـک ،محمـد
مدنـی ،نویـد تبریـزی ،علـی بیهقـی ،نیلوفـر
بیهقـی ،شـمیم ثباتـی ،سـعید بغیـری ،فرزانـه
درویـش و مهیـن کیانـی بـه نمایـش گذاشـته شـده
است.
نمایشـگاه گروهـی عکـس «کنـگ» از  22تـا 27
شـهریور و از سـاعت  17تـا  20در نگارخانـه ایرانـا
پذیـرای بازدیدکننـدگان و عالقهمنـدان اسـت.
نگارخانـه ایرانـای مشـهد نبـش فرهنـگ  23واقع
شـده است.

زهرا حسن پوران

خبرنگار

فرهنگسراهای شهرداری مشهد تا دو سال قبل
به صورت تخصصی در موضوعاتی فعالیت میکردند
اما از دو سال قبل تغییراتی در این مراکز فرهنگی
ایجاد شده است.
آشپزی ،شیرینی پزی ،کاردستی ،خیاطی ،کار
با چوب ،زبان انگلیسی و ...اینها عناوین کالس
هایی است که فرهنگسراهای مشهد هر ماه برگزار
میکنند و متاسفانه عموم مردم این مکان را با همین
کالس های اوقات فراغت و تورهای تفریحی و جشن
است که میشناسند .به نظر میرسد فرهنگسراها با
گذشت زمان هرچه بیشتر از هدف اصلی ایجادشان
که ارتقای فرهنگ است دور میشوند.
در دوره چهارم شورای اسالمی شهر مشهد،
فرهنگسرا با موضوعات تخصصی مانند فناوری و
رسانه ،حجاب ،ترافیک و سالمت در مشهد ساخته
شده اند .شورای اسالمی مشهد در مرداد ماه
سال  96مصوبه ای مبنی بر یکپارچگی عملکرد
فرهنگسراها با موضوع آموزشهای شهروندی
تصویب کرد .اکنون عمده فعالیت فرهنگسراها را
کالس های عمومی و اوقات فراغت تشکیل میدهد
و به نظر میرسد رسالت اصلی فرهنگسرا که آموزش
فرهنگ صحیح شهروندی است در حاشیه قرار دارد.
باید دید چرا با وجود صرف بودجه و نیروی انسانی
زیاد ،کمتر به موضوعات اصلی و دغدغه های
فرهنگی پرداخته میشود .سوالی که برای پیداکردن
پاسخ آن به چند فرهنگسرا سری زدیم.
ابتدا به فرهنگسرای فناوری و رسانه واقع در پارک
ی روم .ساختمانی بسیار تمیز
الله خیابان هفت تیر م 
و در چند طبقه که خلوتی و سکوتش خیلی توی ذوق
ی زند .در طبقه اول به جز یک نیروی خدماتی
م 
ی روم .در چند
کسی نیست .ناچار به طبقه دوم م 
اتاق کالس های خیاطی و نقاشی درحال برگزاری
است و تنها یک مادر و دختر در سالن حضور دارند.
درباره علت آمدنشان می پرسم که دختر میگوید
مدتی منتظر جایی بوده است که کالس نویسندگی
برگزار کند .گویا به خاطر عدم استقبال هر چند وقت
یکبار این کالس های تخصصی برگزار میشود.
عاطفه که  17سال بیشتر ندارد میگوید :کالس
نویسندگی به حد نصاب نرسید و مختلط برگزار شد.
با اعتراض خانواده ها به ناچار پسرها انصراف دادند و
دیگر کالسی برای آنان تشکیل نشد .بیشتر خانم ها

امامجمعه خرو در واکنش به خبر توهین به عزاداران حسینی:

اگر خبر راست باشد نشان از نفوذ به جبهه دانشگاه است

امامجمعه خرو گفت:
اگر خبر توهین به عزاداران
راست باشد نشان میدهد که در
این جبهه قوی و مستحکم عدهای نفوذ پیداکردهاند
و دانشگاه عزیز ما باید با این موضوع برخورد کند.
حجتاالسالم جواد غالمی در رابطه با خبر توهین یکی
از اعضای هیئتعلمی دانشگاه نیشابور گفت :خبری
در رسانهها منتشر شد که فردی بهعنوان مدرس ،استاد
دانشگاه و عضو هیئتعلمی کتابی به زبان انگلیسی
نوشته و منتشر کرده است که درباره عاشورا و خیلی از
ً
مسائل دینی صحبت کرده و تماما آدرسهای غلط و
حرفهای بیربط و منحرفانه زده است.
وی تصریح کرد :ما نمیتوانیم درباره این خبر
بیتفاوت باشیم ،یا خبر راست است یا دروغ است،

نمای نزدیک

اگر خبر دروغ است میخواهند جامعه دانشگاهی ما
را که در خط مقدم جبهه فرهنگی مشغول نبرد در همه
عرصهها و رشتههای دانشگاهی هستند را خراب کنند
و باید با این افراد برخورد کنند.
امامجمعه خرو تأکید کرد :همه اساتید چون زیر
پرچم دانشگاهی هستند که ذیل پرچم الله است تمام
فعالیتشان در جهت تولید و تقویت نظام و فرهنگ
اسالمی است و در ناتوفرهنگی و جنگ همهجانبه
فرهنگی زنجیر میزند.
غالمی افزود :اما اگر خبر راست باشد نشان
میدهد که در این جبهه قوی و مستحکم عدهای نفوذ
پیداکردهاند و دانشگاه عزیز ما باید با این موضوع
برخورد کند.

عکس :محمدحسن صلواتی

خیمه سوزان عصر عاشورا  -شهرک شهید بهشتی

به فرهنگسرا میآیند و متقاضی کالس های عمومی
هستند و حتی در نوبت ثبت نام میمانند .فرهنگسرا
هم کالس های تخصصی را با تعداد متقاضی کم
مخصوصا برای پسرها برگزار نمیکند.
یک نفر از کادر اداری به جمع ما اضافه میشود و
میگوید :با مصوبه شورای شهر برای یکپارچه شدن
آموزش ،فرهنگسراها بیشتر به موضوعات عمومی
پرداختند .این کالس ها کم هزینه تر و پرمتقاضی
ترند .ما هم بعد از این مصوبه کمتر به کالس های
تخصصی با محتوای رسانه پرداختیم.
دوباره به طبقه اول میروم .یک نفر برای ثبتنام
کالس فن بیان آمده است .گویا این کالس به تازگی
تمام شده و باید تا به حد نصاب رسیدن صبر کند.
آقای شفیعی میگوید :فرهنگسراها معموال دچار
خالء نداشتن همیشگی برنامه های منطبق با هدف
شکل گیری هستند و به همین دلیل کارایی الزم را
ندارند .باید همیشه برنامه های مطابق اهداف برگزار
شوند اما فرهنگسراها به خاطر این خال از موضوعات
دیگر استقبال میکنند.
از این فرهنگسرا که به نظر رونق خاصی ندارد
خارج میشوم .گزینه دوم ،فرهنگسرای ترافیک واقع
در خیابان دانشجو است .درست مثل فرهنگسرای
قبلی شیک و تمیز ساخته شده است .وارد که
میشوم افراد زیادی را در حال خرید کتاب میبینم.
نمایشگاهی با تخفیف  50درصدی در سالن برگزار
شده است .در کتابخانه هم چندین کودک و نوجوان
در حال مطالعه کتاب هستند .به نظر فعالتر میآید.
دور تا دور سالن تابلوهای آموزش فرهنگ
صحیح رانندگی نصب شده است .کمی امیدوار
میشوم .لیست کالس ها را روی تابلوی اعالنات

میبینم؛ آموزش انواع کباب و نوشیدنی ،فست فود،
مانتودوزی ،قالب بافی 43 ...عنوان کالس و همه
غیر تخصصی! به جز مسئول کتابخانه و نمایشگاه
کسی از کارکنان حضور ندارد .دوباره با مردم همکالم
میشوم.
خانم راستین برای ثبت نام پسرش در کالس
کودک شاد آمده است .میگوید :قبال برای پرکردن
اوقات فراغت در کالس های عمومی و تخصصی چند
فرهنگسرا شرکت کرده ام .چندباری دیده ام که اینجا
کارگاه های آموزش فرهنگ رانندگی برگزار شود اما
خیلی شلوغ و همیشگی نبود .او یکی از دالیل
عدم استقبال از این کارگاه ها را استفاده نکردن از
اساتید مجرب تر میداند :معموال فرهنگسراها برای
دعوت از اساتید عالی هزینه چندانی نمیکنند
و عملکردشان در جذب افراد برای کالس های
تخصصی ضعیف است.
یکی از مربیان میگوید :جمعیت کالس های
عملی بیش از حد استاندارد است .گاهی حقوق مان
نیز چند ماه عقب میافتد و انگیزه ای برای ادامه کار
در فرهنگسرا برایم نمیماند.
در این بازدید سواالت زیادی برایم ایجاد میشود.
ماموریت اصلی این دو فرهنگسرا در حوزه ترافیک
و رسانه چیست و چه مقدار به این ماموریت عمل
میشود؟ چرا بیشتر فعالیت فرهنگسراها در حوزه
عمومی و اوقات فراغت است و چقدر به رسالت
فرهنگسرا که آموزش فرهنگ صحیح است عمل
میشود؟ این رخوت و رکودی برای چیست؟ هر
فرهنگسرا چه قدر بودجه و چند نیرو دارد و سیاست
فرهنگسراها در مصرف بودجه چیست؟ و سوال
های دیگری که برای پیدا کردن پاسخشان به سراغ

بازگشتکتیبهباستانیایرانیبهمؤسسهشرقشناسیشیکاگو
کتبیه ایرانی باستانی دو هزار
و  ۵۰۰ساله منقش به تصویر
حکاکی شده نبرد یک شیر و گاو
که به مدت  ۸۰سال در موز ه هنرهای زیبا در بوستون
نگهداری میشد ،به مؤسسه شرقشناسی دانشگاه
شیکاگو بازگردانده شد.این اثر باستانی به مناسبت
صدمین سالروز تاسیس مؤسسه شرق شناسی دانشگاه
شیکاگو که همواره از آن به عنوان یکی از مهمترین مراکز
مطالعه تمدن خاورمیانه باستان یاد میشود ،به این
مکان بازگردانده شد.این اثر باستانی نادر و ارزشمند از
تاریخ بیست و هشتم سپتامبر در موسسه شرقشناسی
برای عموم مردم به نمایش گذاشته خواهد شد.هدف
از حکاکی این و حیوان بر روی تخته سنگ ،نمایش
قدرت امپراتوری گسترده ایران (هخامنشیان) بود.

این تختهسنگ عظیم تا سال  ۱۹۳۱در ویرانههای
تخت جمشید باقی ماند  ،تا اینکه در جریان کاوشهای
گسترده مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو در این
محل کشف شد .در  ۸۰سال گذشته این کتبیه ۴۰۰۰
پوندی به موزه هنرهای زیبا دانشگاه بوستون امانت داده
شده بود«.کریستوفر وودز» مدیر مؤسسه شرقشناسی
دانشگاه شیکاگو بیان کرد «:بسیار مفتخریم که به
مناسبت گرامیداشت صدمین سالروز آغاز تحقیقات
تاثیرگذار موسسه شرقشناسی ،شاهد بازگشت این
کتیبه ارزشمند به شیکاگو هستیم ».قدمت این کتیبه
سنگی به قرن چهارم پیش از میالد مسیح باز میگردد.
در آن زمان تخت جمشید به عنوان مرکز تشریفاتی
امپراطوری هخامنشیان که بخش اعظمی از خاورمیانه
را به سلطه خود درآورده بود  ،شناخته میشد.

اخبارکوتاه

تشریح برنامههای دهه دوم محرم در حرم رضوی

معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی ،ویژه برنامه های تبلیغی ـ مذهبی دهه دوم محرم
الحرام در حرم مطهر حضرت علی بن موسی رضا(ع) را تشریح کرد.
حجتاالسالم حسین شریعتینژاد گفت :با توجه به اینکه دهه دوم محرم با روزهای پایانی شهریور
ماه مصادف شده و در این بازه زمانی زائران زیادی به حرم مطهر رضوی مشرف میشوند ،بنابراین برای
بهرمندی هر چه بیشتر زائران برنامههای متعددی تدارک دیده شده است.
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه هر روز بعد از نماز صبح ،قبل از
نماز ظهر و قبل و بعد از نماز مغرب و عشاء در رواق امام خمینی(ره) مراسم سخنرانی و عزاداری
دایر است ،اظهار کرد :شرحی بر رساله حقوق امام سجاد(ع) ،نقش اسراء در احیای عاشوری،
آثار و دستاوردهای عاشورا ،سیره و زندگانی امام سجاد(ع) ،اخالق زندگی از منظر قرآن و حدیث و
خیرخواهی خداوند موضوعاتی است که در سخنرانیهای دهه دوم محرم در حرم رضوی تبیین
میشود.
وی تصریح کرد :حجج اسالم محمدرضا رجاییپور ،محمدعلی فیضآبادی ،عبدالحمید
واعظشهیدی ،عباس فرازینیا ،سیدمحمد سیدینسب و جعفر اسالمیفر پیرامون موضوعات فوق در
رواق امام خمینی(ره) به ایراد سخنرانی میپردازند.
شریعتینژاد با اشاره به برنامههای بیان معارف اهلبیت(ع) در مسجد گوهرشاد ،اظهار کرد :امر
به معروف و نهی از منکر از نگاه امام حسین(ع) ،شرح فرازهایی از صحیفه سجادیه ،فرهنگ عاشورا
و معارف حسینی موضوعاتی است که در دهه دوم محرم در شبستانهای مسجد گوهرشاد تبیین
میشود.
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی اضافه کرد :در رواق حضرت زهرا(س) و حضرت
معصومه(س) نیز هر روز قبل از نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء مراسم سخنرانی ،عزاداری و قرائت
ادعیه ویژه بانوان برگزار میشود.
وی در ادامه از برگزاری حلقههای معرفت و پرسمان دینی در صحن جمهوری خبر داد و گفت:
قرائت ادعیه ،زیارت و مرثیه سرایی و عزاداری از سوی مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) و تبیین
احکام امربه معرف ونهی ازمنکر ،احکام عزاداری و احکام زائر از دیگر برنامههای حرم رضوی ویژه
عموم زائران و مجاوران در دهه دوم محرم است که در عموم اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی برگزار
میشود.
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی یادآور شد :مراسم عزاداری ،سخنرانی و بیان احکام،
پاسخگویی به سواالت شرعی ،ویژه زائران غیرایرانی نیز در رواقهای غدیر ،کوثر و شیخ حر عاملی برگزار
میشود.

خبر
فروش بیش از  15میلیارد ریال بلیت
سینما در خراسان رضوی

مدیریت فرهنگسرای شهر زیبا و ایمن در خیابان
شریعتی میروم.
مدیر این فرهنگسرا میگوید طبق دستور سازمان
فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد مدیران
فرهنگسراها نمیتوانند با خبرنگاران مصاحبه کنند.
توضیح میدهم که سواالت زیادی ندارم و در مورد
کالس های برگزار شده در فرهنگسرا میخواهم
اطالعاتی کسب کنم که میگوید اجازه نداریم هیچ
گونه اطالعاتی بدهیم .اصرارم فایده ای ندارد .با
مدیریت فرهنگسرای ترافیک تماس میگیرم .مدیر
این فرهنگسرا نیز هیچگونه اطالعاتی نمیدهد و
میگوید تنها مسئولیت اداره فرهنگسرا را دارد و
برای مصاحبه سراغ مدیران ارشد سازمان فرهنگی و
اجتماعی و روابط عمومی بروم.
سواالتم را برای مدیر روابط عمومی سازمان
فرهنگی و اجتماعی شهرداری میفرستم .چندبار
پیگیری میکنم و قول ارسال میدهد اما در نهایت
پس از پنج روز باز هم پاسخی نمیگیرم.
yyچرا محدودیت و ممنوعیت ؟*
اگر چه از مجموعه های فرهنگی مانند
فرهنگسراها انتظار میرود مدیران آن پاسخگوی
عملکرد خود باشند و هم چنین عالوه بر شیوه
های مختلف ارتباط با مردم ،بتوانند ارتباطی از
طریق رسانه ها با مخاطبان و جامعه برقرار کنند ،اما
متاسفانه مدیران این مجموعه اجازه صحبت با رسانه
ها را هم ندارند.
برابر قانون دسترسی آزاد اطالعات مصوب مجلس
شورای اسالمی مسئوالن ،موظف به پاسخگویی
به رسانه ها هستند اما به نظر مدیران شهردای
به خصوص در حوزه معاونت و سازمان فرهنگی و
اجتماعی  ،این سازمان را با نهاد های امنیتی اشتباه
گرفته اند .هر چند دیگر سازمان های و نهادی
های متولی نظم و امنیت مانند پلیس هم این گونه
ممنوعیت هایی را ندارد.
معلوم نیست به چه دلیلی سایه ممنوعیت و
محدودیت بر سر سازمان فرهنگی و اجتماعی که
باید محلی برای ارتباط پویا و موثر با مردم باشد این
گونه تحت فشار محدودیت است .مگر ه مسائل
محرمانه ای در فرهنگسراها وجود دارد؟ مگر چه
اتفاقی در فرهنگسراها رقم میخود که مدیران
سازمان فرهنگی شهرداری به مدیران فرهنگسراها
برای پاسخگویی اعتماد ندارد؟
امیداوریم معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری
از خواب غفلت بیدار شود و حصار ممنوعیت
مصاحبه برای مدیران فرهنگسراها را بردارد.

رئیس اداره سینمایی ،سمعی و بصری اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت :رقم
فروش بلیت سینما ظرف پنج ماه گذشته امسال در
این استان به  ۱۵میلیارد و  ۷۲۳میلیون و  ۲۵هزار
ریال رسید.
سید حجت طباطبایی افزود :بر این اساس
یک میلیون و  ۶۳۵هزار و  ۲۸۲نفر از شهروندان
خراسانی طی همین مدت در سینماهای استان به
دیدن فیلمهای اکران شده نشستند.
وی رقم کل تماشاگران فیلمها را در سینماهای
خراسان رضوی ظرف پارسال سه میلیون و ۱۱۹
هزار و  ۳۳۶نفر ذکر و بیان کرد :میزان فروش بلیت
سینما در این مدت نیز  ۲۴میلیارد و  ۵۰۳میلیون و
 ۳۴۳هزار و  ۹۶ریال بود.
رئیس اداره سینمایی ،سمعی و بصری اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی ادامه
داد :این آمار نشانگر افزایش فروش بلیت و نیز
تماشاگران سینما در این استان است که همچنان
ادامه دارد.
وی گفت ۵۱ :سالن سینمایی با  ۱۰هزار و ۱۱۱
صندلی در  ۹شهر خراسان رضوی وجود دارد که
از این تعداد هشت سالن سینما در مشهد مستقر
هستند.
طباطبایی به دیگر ظرفیتهای خراسان رضوی
در حوزه سینما نیز اشاره و بیان کرد :این استان
سهم عمده ای در تربیت سینماگران از جمله
بازیگران ،فیلمسازان ،تدوین گران ،طراحان و سایر
دست اندرکاران سینمایی دارد بطور که هم اینک
شمار قابل توجهی از شخصیتهای برجسته ،موثر و
معروف سینمایی کشور مشهدی هستند.
وی افزود :همچنین خراسان رضوی نخستین
استان در کشور است که اجازه صدور مجوز برای
ساخت فیلمهای بلند ویدیوئی را کسب کرده و در
همین راستا سینماگران خراسانی تاکنون فیلمهای
خوبی در این حوزه تولید کرده اند .این استان در
حوزه ساخت فیلمهای کوتاه نیز از مناطق برجسته
کشور محسوب میشود.
رئیس اداره سینمایی ،سمعی و بصری اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در
ادامه همچنین اظهارداشت :مهاجرت سینماگران
از شهرستانها به تهران با هدف ارتقای کمی و
کیفی فعالیتها در همه نقاط کشور وجود دارد
زیرا هنرمندان پس از مدتی کار و تجربه در سطح
شهرستانی و استانی ترجیح میدهند برای
دسترسی به جامعه مخاطب بزرگتر ،به تهران بروند.

توسطهیاتاسالمیهنرمندان:

نامزدهای چهل سال سینمای ایران معرفی شدند
 ۱۶۵فیلم کاندیدا از سوی
هیات اسالمی هنرمندان برای
انتخاب برترین های چهل سال
سینما با جمع بندی نظرات فرهیختگان و مجموعه
های مختلف فرهنگی و هنری معرفی شدند که در این
میان رسول مالقلیپور و ابراهیم حاتمیکیا با  ۸فیلم
در صدر هستند.
طبق گزارش رسیده ،با عنایت به پشت سر
گذاشتن چهل سال از فعالیت سینمای جمهوری
اسالمی ایران ،هیات اسالمی هنرمندان در اواخر
سال  ۹۷فرآیند مشارکتی انتخاب برترین های چهل
سال سینما را آغاز نمود.
در این فرآیند از افراد و مجموعههای مختلف
فرهنگی و هنری دعوت گردید آثار سینمایی مدنظر

خود را به عنوان تولیدات برتر چهل سال سینمای
ایران معرفی نمایند که در پی این فراخوان ،نظرات
کارشناسی متعدد از سوی مجموعه های فرهنگی
هنری ،اصناف و فعاالن فرهنگی و هنری واصل
گردید.
هیات اسالمی هنرمندان با عنایت به نتایج به
دست آمده ،ضمن برگزاری جلسات کارشناسی ،با
استخراج اسامی فیلمها در مرحله اول لیست اولیه
شامل  ۲۴۸عنوان فیلم را مورد جمع بندی قرار داد
و در ادامه با بهره گیری از شاخصههای ترسیم شده
برای رویداد انتخاب برترین های چهل سال سینما،
فیلم های مذکور مورد طبقه بندی قرار گرفتند و در
نهایت  ۱۶۵عنوان فیلم به عنوان کاندیدای نهایی
انتخاب گردید.
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پس از اعالم در سامانه فاش شد:

سرویس جامعه

به تازگی اطالعات ماموریت های خارجی کارکنان و
مدیران شهرداری مشهد در سامانه فضای اطالع رسانی شفاف
یا همان فاش منتشر شده است ،صبح امروز در گزارشی به
بررسی این اطالعات پرداخته و آن را تحلیل کرده است.در
سال  98مدیران و کارشناسان شهرداری مشهد  2ماموریت
خارجی داشته اند که فقط همین دو ماموریت خارجی گزارش
دستاورد آن در سامانه ارائه شده است.
yyآرژانتین و اروگوئه ؛ سال98
در سفر به شهربوئنوس آیریس در کشور آرژانتین وشهر
مونته ویدئو در کشوراروگوئه  ،شهریار آل شیخ ،معاون برنامه
ریزی شهرداری و رضا خواجه نائینی معاون مالی و پشتیبانی
شهرداری ،حمید رضا اصفهانی زاده از معاونت برنامه ریزی و
سرمایه انسانی ،یاسر پوالیی از معاونت برنامه ریزی و سرمایه
انسانی به مدت  4روز حضور داشته اند و هزینه سفرهر کدام
از این افراد 2800یورو اعالم شده و محل تامین هزینه نیز
شهرداری مشهد بوده است.هم چنین در در بخش موضوع
و ضرورت ماموریت  ،شرکت در نشست ها و کمیته های
تخصصی و جلسه های ویژه  UCLGو ارائه پروژه منتخب
مشهد (طرح شلوغ بازار)  ،شرکت در نشست هیئت مدیره
متروپلیس و ارائه گزارش فعالیت های مشهد در خصوص
شبکه زنان و آموزش در هیات مدیره و شرکت در میزگرد
اختصاصی مشورتی شهرداران ذکر شده است.
yyکره جنوبی؛ سال98
در سفر به شهر سئول کره جنوبی که همین امسال و چند
ماه قبل انجام شده ،تعداد  13نفر از پرسنل شهرداری به مدت
 7روز حضور داشته اند که محمد جوادرجائیان مدیرعامل
سامزان فناوری اطالعات ارتباطات شهرداری مشهد ،محمد
تقی زاده قوژدی ،محمد رضا سمیعی،امیر حسین اسدیان،
محمد اسماعیل زاده ،از سازمان فن آوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری  ،مهدی فدیشه ای از شورای اسالمی شهر
مشهد  ،محمد عین القضات ،مرتضی رضوی نژاد ،شهریار
بهرامی ،صابر هنرمند راد ،احسان برابری از معاونت برنامه
ریزی و سرمایه انسانی ،رضا گازرانی از معاونت حمل و نقل و
ترافیک و رضا دانای سیج از سازمان فرهنگی و تفریحی در این
ماموریت حضور داشته اند که هزینه سفر هر کدام  1400یورو
( حدود  16میلیون تومان ) برآورد شده است.
در بخش موضوع و ضرورت ماموریت این افراد نیز شرکت
در دوره آموزشی شهر هوشمند به منظور ارتقا آگاهی مدیران و
کارشناسان شهرداری مشهد  -ارائه گزارش اقدامات شهرداری
در حوزه هوشمند سازی و دریافت گواهینامه  -انجام
بازدیدهای تخصصی و فنی از مراکز و سامانه های هوشمند
سئول ذکر شده است.
yyسوئیس ؛ سال97
در سفر به ژنو سوئیس امیر عزیزی که هم اکنون
مدیرعاملی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری را
برعهده دارد ،ماموریتی  6روزه برای شرکت در اجالس جهانی
مدیریت ریسک گرفته است ،محل خدمت او در این سفر
مدیریت ساماندهی و بحران شهرداری بوده و هزینه سفرش

جزئیاتسفرهایخارجیمدیرانشهرداریمشهد

حسین کشیری و حمیدرضا اصفهانی زاده رکورد داران سفرهای خارجی طی چند سال اخیر هستند
 2500یورو اعالم شده است.
yyکره جنوبی؛ سال97
در سفر به شهر سئول درکشورکرده جنوبی  ،رقیه حاجی
زاده از سوی سازمان فن آوری اطالعات و ارتباطات شهرداری
مشهد برای شرکت در دوره آموزشی دولت الکترونیک و
سامانه عوارض الکترونیک به منظور ارتقای دانش مدیران و
کارشناسان شهری در مدیریت شهرهای هوشمند و استراتژی
های مرتبط با آنها حضور داشته و برآورد هزینه این سفر 1600
یورو اعالم شده است.
yyآلمان؛ سال97
در این سفر وحید مبین مقدم مدیرعامل شرکت بهره
برداری قطار شهری به بازدید از نمایشگاه حمل و نقل عمومی
در برلین رفته و هزینه این سفر  5روزه  2200یورو برآورد شده
است.
yyآفریقایجنوبی؛سال97
در سفربه شهر ژوهانسبورگ در کشور آفریقای جنوبی
علیرضا رخشانی از سوی گروه همکاری های بین الملل برای
حضور در نشست ساالنه هیئت مدیره انجمن کالن شهرهای
جهان متروپلیس ،شرکت در نشست هیئت مدیره متروپلیس
و ارائه گزارش فعالیت های مشهد در خصوص شبکه زنان و
آموزش در هیات مدیره و بازدید از پروژه های شهری اعزام
شده است ،هزینه سفر این سفر  3روزه  2800یورو اعالم شده
است.
yyفرانسه؛ سال97
در سفر به شهر استراسبورگ در کشور فرانسه  ،حمید رضا
اصفهانی زاده از گروه همکاری های بین الملل شهرداری،
مهدی جلیلی مهربانی از گروه طرح ساماندی اراضی و امالک
و محمدمهدی کریمی مدیریت توسعه و پژوهش شهرداری
مشهد برای شرکت در شورای اجرایی و سیاست گذاری
سازمان شهرهای متحد و دولت های محلی درباره استراتژی
های آتی  ، UCLGشرکت در نشست ها و کمیته های
تخصصی متروپلیس و صندوق جهانی توسعه شهرها و شرکت
در نشست مشترک با معاون برنامه ریزی پاریس با موضوع
بودجه ریزی مشارکتی به مدت  4روز حضور داشته اند و هزینه
سفرهر کدام از آن ها  2700یورو بوده است.
yyژاپن؛ سال 96
در سفر به شهرسندای در کشور ژاپن حسین کشیری از
اداره روابط خارجی شهرداری  ،برای سخنرانی و ارائه مقاله
به دعوت مسئولین برگزار کننده و تقدیر ،بازدید از سندای،
استفاده از جدیدترین دستاوردهای جهانی ماموریتی  6روزه
گرفته و هزینه سفر او  3500یورو اعالم شده است.
yyکره جنوبی؛ سال96
در سفر به سئول در کشور کره جنوبی حمیدرضا اصفهانی
زاده از گروه همکاری های بین المللی شهرداری برای نشست

دفاتر آموزش متروپلیس  -شرکت در نشست استراتژیک دفاتر
آموزش و برنامه ریزی برای سه سال آینده به مدت  4روز اعزام
شده است .از نکات قابل توجه این که برآورد هزینه ،صفر اعالم
شده است.
yyصربستان؛سال96
در این سفر خارجی امیر عزیزی از سوی مدیریت
ساماندهی و بحران شهرداری به شهر نووی ساد در کشور
صربستان برای شرکت در بیست و سومین اجالس بین المللی
جامعه ایمن در کشور صربستان به مدت  5روز اعزام شده و
هزینه سفر او  3200یورو برآورد شده است.
yyترکیه؛ سال96
در سفر به شهر آنکارا در کشور ترکیه از سوی سازمان
مدیریت پسماند ،کریمیان و آدینه نیا برای بازدید و شرکت در
جلسات تخصصی مدیریت پسماند به مدت  4روز اعزام شده
اند که برای هزینه سفر هر کدام از این افراد  2هزار یورو برآورده
شده است .
yyماموریت های دوره گذشته چه بود؟
تا اینجا گزارش به ماموریت های مدیران و کارکنان
شهرداری در دوره پنجم شواری شهر پرداخته شده است از
این جا به بعد ،سفر مدیران و کارکنان شهرداری مشهد در دوره
گذشته را بررسی می کنیم.
yyچین؛ سال92
اولین سفر خارجی شهردار مشهد در دوره چهارم
در قالب گروهی  10نفره انجام شده است  ،در این سفر
صولت مرتضوی ،شهردار مشهد ،مهدی امامی میبدی از
معاونت حمل و نقل ،سید ابراهیم رئیسیون از معاونت مالی
و پشتیبانی ،مسعود بیژنی اول از قطارشهری ،ابوالفضل
میرزایی ،جواد صاحب کار ،بهمن وکیلی ،احتشام فالح فر،
علیرضا منصوریان ومحمد حسین ساکت از قطارشهری
به مدت  5روز حضور داشتند  ،شرکت در مجمع توسعه ی
همکاری های شهرهای مسیر تجاری جاده ابریشم -عقد
قرارداد ناوگان خط  2قطار شهری موضوع و ضرورت ماموریت
این افراد ذکر شده و برای هرکدام از این افراد  3هزار یورو هزینه
شده است.
3yyهزار یورو هزینه هر نفر!
از نکات قابل توجه هزینه این سفر است که اگر چه سفر
یک هفته ای به سئول کره جنوبی در سال  98با وجود چند
برابر شدن هزینه ها ،حدود  2800یورو هزینه اش اعالم شده
اما در سال  92هزینه سفراین مدیران شهرداری 3هزار یورو
اعالم شده است.
yyکلمبیا؛سال93
دراین سفرمحمدمهدی برادران معاون برنامه ریزی
شهرداری ،محمد مهدی کریمی از مدیران معاونت برنامه ریزی
و پدرام ابراهیم نژاد از معاونت حمل و نقل برای شرکت در(

شرایط ویژه اشتراک انبوه روزنامه صبح امروز برای پیک موتوری ها،باربری ها و شرکت های خدماتی
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 WUF7انجمن شهری جهانی) ،ارائه سخنرانی در نشست
صندوق جهانی توسعه شهرها ،شرکت در نشستهای تخصصی
مدیریت شهری ،شرکت در گردهمایی خبرنگاران و روزنامه
نگاران جهان به مدت  3روز حضور داشتند و هزینه سفر هر
کدام از این افراد  7500یورو برآورد شده است.
yyآذربایجان؛ سال93
در این ماموریت که برای بازدید از کارخانه زباله سوز در
کشور آذربایجان انجام شده  ،علی نجفی ،ابوالفضل کریمیان،
مسعود علیزاده و علی آدینه نیا حضور داشته اند و برای مدت
 2روز 2 ،هزار یورو هزینه اعالم شده است.
yyاسپانیا و فرانسه؛ سال93
در این سفر که به شهر سانتاندر در کشور اسپانیا و به شهر
پاریس در کشور فرانسه بوده ،محمدرضا حسین نژاد معاون
شهرسازی و معماری شهرداری مشهد و حمیدرضا اصفهانی
زاده از گروه همکاری های بین المللی شهرداری مشهد به
منظور شرکت در نشست شهر هوشمند و جلسه هیئتمدیره
 ،پذیرش شهرداری مشهد در طرح پایلوت ایجاد اپلیکیشن
های خاص شهری در راستای شهر هوشمند و انتخاب مشهد
به عنوان عضو موسس به مدت  4روز حضور داشته اند ،هزینه
سفر هرکدام  2700یورو اعالم شده است.
yyایتالیا؛سال93
در این سفر 4روزه ،محمد رضا حسین نژاد معاون
شهرسازی و معماری شهرداری و حسین پورمدیرنهاد
مطالعات و توسعه و عمران شهرداری برای سمینار توسعه و
احیای شهری و بازدید علمی حضور داشته و برای هر کدام از
این افراد  2700یورو هزینه اعالم شده که به صورت  30درصد
و  70درصد مشارکتی بوده است.
yyهندوستان؛سال93
در سفربه حیدرآباد هندوستان  5نفر ،صولت مرتضوی
شهردار وقت مشهد را همراهی می کرده اند ،رحمانی با محل
خدمت مشاور جوان ،اسماعیل زاده با عنوان مشاور جوان،
سلمان آل حسن به عنوان مشاور جوان ،حسین کشیری از
گروه همکاری های بین المللی و غالمعباس ارباب خالص به
عنوان مشاور به مدت  3روز بهمنظور شرکت در کنگره جهانی
و هیات مدیره متروپلیس -شرکت در نشست دفاتر منطقه ای
شبکه زنان -شرکت در نشست مدیران مراکز آموزش -برگزاری
اولین نشست شبکه جوانان و ارائه برنامه هادر افتتاحیه آن
حضور داشته اند ،هزینه سفر هر کدام از این افراد  2500یورو
بوده است.
yyچین؛ سال93
در این سفر  5روزه ،نخعی  ،میرزایی و منصوریان از
قطارشهری برای حضور در مجمع شهرداران آسیایی و پیگیری
برگزاری جلسات فنی ناوگان اعزام شده اند ،هزینه سفر هز
کدام از این افراد  3هزار یورو بوده که معاونت پشتیبانی و مالی

شهرداری مشهد تامین کرده است.
yyچین؛ سال93
در سفر 4روزه به شهرهای گوانگجو و هایکو در کشور چین
 ،محمدمهدی برادران معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی و
علی عرفایی از
گروه همکاری های بین الملل بهمنظور شرکت در اجالس
ساالنه  UCLGو جشنواره جوایز شهری گوانگجو -شرکت
در نشست ساالنه شورای سیاست گذاری  UCLGحضور
داشتند وهزینه سفر آن ها  2هزار یورو اعالم شده است.
 yyآفریقای جنوبی؛ سال93
در این سفر حسین کشیری از گروه همکاری های بین
المللی بهمنظور شرکت در اجالس شبکه جوانان متروپلیس
و ارائه گزارش در خصوص شبکه جوانان به مدت  5روز به
ژوهانسبورگ اعزام شده و هزینه سفرش  2900یورو اعالم
شده است.
yyاسپانیا؛سال93
در سفر به بارسلون اسپانیا علی عرفایی برای شرکت در
نشست دفاتر منطقهای متروپلیس و ارائه گزارش در خصوص
فعالیتهای مشهد در متروپلیس به مدت  5روز اعزام و هزینه
سفرش  2هزاریورو اعالم شده است.
yyاسپانیا ؛ سال94
این بار حسین کشیری برای شرکت در جلسه گزینشی
متروپلیس برای انتخاب دبیر کل آینده سازمان و انجام
مصاحبه در این زمینه به بارسلون اسپانیا رفته و مدت  5روز
در این شهر حضور داشته است ،هزینه های این سفر  2هزار
یورو اعالم شده است.
yyآرژانتین؛ سال94
در این سفر وحید جلیلی معاون فرهنگی و اجتماعی
شهرداری مشهد و حسین کشیری از اداره اداره روابط خارجی
شهرداری به مدت  3روز حضور اعزام شده اند ،موضوع و
ت مدیره
ضرورت این ماموریت ،شرکت در نشست ساالنه هیئ 
متروپلیس ،ارائه گزارش دفاتر متروپلیس در مشهد ،ارائه
گزارش اقدامات شهرداری در خصوص بانوان ،ارائه سخنرانی
در نشست تخصصی ذکر شده است .برآورد هزینه این سفر نیز
 2800یورو اعالم شده است.
yyترکیه؛ سال94
در این سفر که مجید پیراسته رئیس حوزه شهردارو
حسین کشیری از اداره روابط خارجی حضور داشته اند،
مأموریت هیئت شهرداری مشهد ،شرکت در نشست  UCLGو
 MEWAو ارائه گزارش فعالیتهای مشهد در خصوص UCLG
ذکر شده است ،برای هزینه های این سفر  2روزه ،شهرداری
مشهد  800یورو پرداخت کرده است.
yyکره جنوبی؛ سال94
در این سفر مهدی آذری معاون مالی و پشتیبانی و مجتبی

در شهر
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شاکری روش مدیرتشکیالت  ،بهبود روش ها و آموزش
شهرداری مشهد ،اعزام شده اند ،برای موضوع و ضرورت این
سفر ،شرکت هیات شهرداری مشهد برای سمینار آموزشی
ساخت و ساز پاک ،دوره آموزش و ارائه گزارش در خصوص
مکانیزم های مالی در شهرداری مشهد و دریافت گواهینامه،
ذکر شده است .برای  2روز ماموریت هر کدام از این افراد
درشهر سئول  2400یورو هزینه شده است.
yyفرانسه ؛ سال94
در این سفر خارجی  4روزه ،موسی شربتدار معاون برنامه
ریزی و سرمایه انسانی به همراه ،حمیدرضا اصفهانی زاده
از گروه همکاری های بین الملل برای شرکت در نشست
هیات مدیره  ، FMDVشرکت در نشست ساالنه شورای
سیاستگذاری  ، UCLGنشست اختصاصی با نمایندگان 35
شرکت فرانسوی فعال در حوزه های مختلف مدیریت شهری و
سرمایه گذاری و ارائه گزارش در خصوص فرصت های سرمایه
گذاری در مشهد به پاریس رفتند و برای هر کدام از این افراد
شهردای مشهد 2700 ،یورو هزینه کرده است.
yyترکیه؛ سال94
در این سفر 3روزه ،معتمدی ،آرمان و شوریده از سازمان
عمران برای کارشناسی ویژگیهای کمی و کیفی کارخانه های
تولیدکننده جدول و کفپوش اعزام شدند و هزینه سفر هرکدام
از این  3نفر  1700یورو اعالم شده است.
yyروسیه ؛ سال 95
در سفر به شهر کازان در کشور روسیه  ،موسی شربتدار
معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی و حمید رضا اصفهانی
زاده برای حضور نشست ساالنه شورای سیاستگذاری UCLG
 مطرح کردن عدم تطبیق عملکرد سازمان با اهداف واستراتژی های گذشته -شرکت در نشست تخصصی حمل و
نقل و تجارب جهانی -آغاز فرایند برقراری ارتباط بین شهری
با کازان از طریق کنسولگری ایران به منظور جذب سرمایه
گذاران مسلمان کازان به مدت  4روز اعزام شده اند و هزینه
سفر هر کدام  2700یورو برآورد شده است.
yyکلمبیا؛سال95
در سفر به شهر بوگاتا در کشور کلمبیا  ،حمیدرضا
اصفهانی زاده برای شرکت در هیات مدیره متروپلیس و کنگره
 -UCLGارائه گزارش در خصوص شبکه زنان ،جوانان و
آموزش شرکت در نشستهای تخصصی جانبی  ،بازدید از
نمایشگاه مدیریت شهری ،به مدت  3روز اعزام شده است
هزینه این سفر  3600یورو برآورد شده است.
 yyمالزی؛ سال 95
در سفر به مالزی ،مهدی رضوی کیا مدیر روابط
عمومی شهرداری مشهد و حسین کشیری مسئول
اداره روابط خارجی شهرداری مشهد برای شرکت در
اجالس شهرداران جهان به مدت  5روز اعزام شده است
و هزینه سفر هر کدام از این افراد  2600یورو اعالم شده
است.

* منبع تمام اطالعات این گزارش سامانه فضای اطالع
رسانی شفاف (فاش) شهرداری مشهد بوده است ،بنابراین
قضاوت درباره ضرورت رفتن مدیران شهرداری مشهد به این
ماموریت ها را به مردم می سپاریم.

 7ورزش

sobhe.emrooz.news@gmail.com

W w w. s o b h e - e m r o o z . i r

یکشنبه24شهریورماه-1398سالسوم-شماره536

Vol.3.No.536 Sep.15.2019

مجیدخدایی:

سوژه

کشتیاستانجانتازهایگرفتهاست

تاخیر  3ماهه در پرداخت حقوق به
ورزشکاران المپیکی
سرمربی تیم کشتی "تا ثبت جهانی توس" گفت:
از تمام استعداد و سرمایه های استان در لیگ برتر
کشتی استفاده می کنیم در تالشیم از کشتی گیران
برتر کشور در تیم خود بهره بگیریم تا بتوانیم برای
کسب سهمیه لیگ جهانی محکم و مطمئن عمل
کنیم.
صبح روز جمعه 22 ،شهریورماه پیش نویس
قرارداد سرمربی گری نماینده مشهد در لیگ برتر
کشتی کشور ما بین مجید خدایی ،پیش کسوت
کشتی مشهد و قهرمان سابق جهان و مسعود
ریاضی ،رئیس هیئت کشتی استان در محل آرامگاه
حکیم ابوالقاسم فردوسی به امضا رسید.
مجید خدایی پس از امضای قرارداد ضمن ابراز
خرسندی از اینکه فرصت خدمت به کشتی مشهد
برای وی فراهم شده است ،گفت :من همیشه نتایج
و اخبار کشتی استان را پیگیری می کنم و می دانیم
که نزدیک به ده سال در لیگ برتر نماینده نداشتیم،
امروز یک فرصت تاریخی برای بازگرداندن نام مشهد
به جایگاه اصلی خود در کشور فراهم شده که باید

با وجود اینکه ستاد عالی بازیهای المپیک اعالم
کرده بود حقوق ورزشکارانی که سهمیه گرفتهاند از
اول تیرماه پرداخت میشود اما هنوز این اتفاق رخ
نداده است.
اوایل خردادماه امسال بود که در نشست ستاد
عالی بازیهای المپیک  2020توکیو ،مسعود
سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان از پرداخت حقوق
منظم به ورزشکارانی خبر داد که یا سهمیه المپیک
گرفتهاند و یا شانس باالیی برای المپیکی شدن
دارند.
بعد از اعالم این خبر توسط وزیر ورزش کارگروهی
تشکیل شد تا پرداخت حقوق ،مبلغ و زمان پرداخت
به المپینها مورد بررسی قرار بگیرد در نهایت
نصرالله سجادی سخنگوی ستاد عالی بازیهای
المپیک اعالم کرد از تیرماه مبلغ  5میلیون تومان به
ورزشکارانی که سهمیه المپیک میگیرند ،پرداخت
خواهد شد.
نصرالله سجادی سرپرست کاروان ایران در
بازیهای المپیک توکیو در این باره گفته بود :مبلغ
این کمک هزینه به صورت ماهیانه پنجاه میلیون
ریال در نظر گرفته شده است که پرداخت ها از تیر
ماه امسال تا پایان تیر ماه سال آینده به مدت یک
سال انجام خواهد شد .در صورتی که یک ورزشکار
در طول امسال یا اوایل سال آینده هم کسب سهمیه
را انجام دهد مبلغ این کمک هزینه برای یک سال
محاسبه و به فدراسیون مربوطه پرداخت خواهد شد
تا در اختیار ورزشکاری که کسب سهمیه المپیک
کرده است قرار گیرد .البته این مبلغ غیر از حقوقی
هست که ورزشکاران رشته های مختلف جهت شرکت
در اردوی تیم های ملی دریافت میکنند.
کاروان ورزشی ایران تاکنون  4سهمیه انفرادی
کسب کرده و تنها سهمیه تیمی را نیز بسکتبال
به دست آورده است .در مجموع کاروان ایران 16
سهمیه برای بازیهای المپیک توکیو کسب کرده
این در حالی است که با وجود اعالم پرداخت حقوق
از اول تیرماه ،بعد از گذشت حدود  3ماه هنوز هیچ
ورزشکاری این حقوق را دریافت نکرده است.

از آن بهره ببریم.
وی با یادآوری اینکه کشتی خود را از تشک
های مشهد شروع کرده و رشد و افتخارات خود را
مدیون استان است ،بیان کرد :در این برهه زمانی

نیمفصل انتقاد کرد.
رضا مهاجری ،سرمربی نساجی به دلیل اخراج در
دیدار تیمش برابر پیکان در هفته دوم لیگ برتر فوتبال،
در نشست خبری قبل از دیدار تیمش برابر سایپا در
هفته سوم ،حاضر نشد و حسن بادامکی ،دستیار او
در این نشست حضور یافت .بادامکی در این نشست
خبری گفت :سعی کردیم در تعطیالت ،بازیکنان از
شرایط بازی خارج نشوند و دو دیدار دوستانه برگزار
کردیم .البته ما مجبوریم برای موفقیت تیم ملی ،با آن
همکاری کنیم.
مربی خراسانی تیم فوتبال نساجی گفت :بازیکنان

وظیفه داشتم آنچه می توانم کمک کنم و همه باید
تالش کنیم تا مجددا این ورزش را به سطح درخور
شان استان برسانیم .امروز فرصت آن فراهم است تا
دست در دست هم دهیم و برای کشتی استان یک

قدم بزرگ برداریم .این حرکت ضمن اینکه یک کار
ورزشی بزرگ است یک کار فرهنگی مهم تلقی می
شود.
سرمربی تیم کشتی “تا ثبت جهانی توس” عنوان
کرد :امروز کشتی استان جان تازه ای گرفته و خون
تازه ای در رگهایش جریان یافته است .اتفاقات اخیر
از جمله کسب طالی جهانی در رده نوجوانان بسیار
امیدوار کننده است.
خدایی ادامه داد :بازگشت به روزهای افتخار زیاد
دور نیست و اثرات تالشها و حمایت ها در چندسال
آینده مشهود خواهد بود .با این روند امیدواری
بسیاری وجود دارد برای المپیک آینده بتوانیم
نمایندگان شایسته ای از استان معرفی کنیم.
وی برحضور پرتوان در فصل آتی لیگ برتر کشور
تاکید کرد و گفت :ضمن آنکه از تمام استعداد و
سرمایه های استان استفاده می کنیم در تالشیم
از کشتی گیران برتر کشور در تیم خود بهره بگیریم
تا بتوانیم برای کسب سهمیه لیگ جهانی محکم و
مطمئن عمل کنیم.

در ادامه هفته سوم لیگ برتر فوتبال 4مسابقه روز یکشنبه در
شهرهای مختلف برگزار می شود و در یکی از حساس ترین مسابقات
استقالل میهمان نفت مسجدسلیمان است .در ادامه هفته سوم لیگ
برتر روز یکشنبه  4مسابقه برگزار می شود.
yyذوب آهن اصفهان  -تراکتورتبریز؛ نبرد بزرگ در نصف جهان
سبزپوشان اصفهانی هنوز در لیگ برتر پیروز نشده اند و با یک
باخت یک مساوی در رده یازدهم جدول قرار گرفته اند اما تراکتور
تبریز  4امتیازی است و بعد از شکست دادن پرسپولیس این تیم
روحیه ای مضاعف پیدا کرده است .مصطفی دنیزلی با تراکتور به
دنبال قهرمانی در لیگ برتر است اما ذوب آهن مهم ترین هدفش شاید
این باشد که در رده ای باالتر از فصل گذشته در لیگ برتر قرار بگیرد.
علیرضا منصوریان راه بازی با تیم های بزرگ را بلد است و بخوبی می
تواند از آنها امتیاز بگیرد .این مسابقه در اصفهان جذاب خواهد بود.
یک بازی بزرگ در نصف جهان شاهد خواهیم بود.
yyشاهین شهرداری بوشهر  -پیکان تهران؛ جشن اولین امتیاز؟
دو تیم قعرنشین جدول در بوشهر به مصاف هم می روند .پیکان اگر
چه در رده پانزدهم قرار دارد اما با  6گل خورده تا هفته دوم صاحب
ضعیف ترین خط دفاع لیگ است! شاهین هم  5گل خورده و مثل
پیکان بدون برد است .هر دو تیم برای گرفتن اولین امتیاز خود در لیگ
برتر نوزدهم تالش می کنند .پیکان نسبت به فصل گذشته تغییرات
زیادی در بازیکنان خود داشته است و یکی از دالیل ناکامی اش همین

تغییرات زیاد می تواند باشد اما شاهین در این فصل به لیگ برتر صعود
کرده و عبداله ویسی سرمربی تیم هم هر از گاهی از نبود امکانات
مناسب برای تیمش گالیه مند است.
در این مسابقه هر نتیجه ای که رقم بخورد اولین امتیازهای لیگ
برای تیم های قعر نشین ردو بدل خواهد شد.
yyنفت مسجدسلیمان  -استقالل تهران؛ تقابل با مربی پرسپولیسی
قبل از دربی
جدول لیگ برتر هنوز شکل واقعی خود را پیدا نکرده و به همین
دلیل است که تیمی مثل نفت مسجدسلیمان در حال حاضر  2رده
باالتر از استقالل قرار گرفته و روی پله دهم است .نفت دو امتیاز از
دو مسابقه اول خود دریافت کرده و اکنون باید به صاف تیمی برود که
از مدعیان اصلی قهرمانی است .استقالل با استراماچونی ایتالیایی
وارد مسابقات شده تا بتواند یکی از شانس های مسلم قهرمانی باشد.
شاگردان مهدی تارتار اما سد محکمی برای آبی پوشان پایتخت
خواهند بود .نفت در مسجدسلیمان در هفته اول هم از تراکتور تبریز
یک امتیاز گرفت تا نشان بدهد که حریفی سختکوش است .استقالل
هم با تمامی ستارگانش می خواهد اولین برد را به دست بیاورد تا قبل
از دربی با شرایط مناسبی مقابل پرسپولیس قرار بگیرد.
تمام بازی های لیگ سه امتیاز دارند ولی دربی در فوتبال متفاوت
است .استقاللی ها هم دوست دارند با یک برد به دربی پایتخت
بگذارند .استراماچونی یکشنبه  31شهریور اگر در بازی با نفت

ما با تمام وجود کار میکنند و در دیدار امروز بازی
هجومی ارائه خواهیم داد .مالکیت تیم هم تمام تالش
خود را کرده است تا حداقلها را برای تیم فراهم کند.
بادامکی درباره صادر شدن کارت بازی بازیکنان
تیمش گفت :تنها دو ،سه بازیکن مانند مهرداد
کفشگری و محمد قاضی کارت بازی ندارند و قرار است
پیگیریها انجام شود و کارت بازی این بازیکنان هم
صادر شود.
وی درباره برنامه ادامه بازیهای لیگ گفت :پس
از جلسه مربیان با ویلموتس قرار بود  ۴۸ساعته برنامه
بازیها حداقل تا نیمفصل داده شود و قولهایی هم
توسط تاج و فتاحی داده شد اما هیچ اتفاقی نیفتد.
امیدوارم این مشکالت زودتر حل شود و بازیها به نحو
احسن برگزار شد.

مسجدسلیمان کارت زرد نگیرد روز متفاوتی را در فوتبالش تجربه
خواهد کرد .بزرگترین دربی قاره آسیا قطعا جو فوق العاده ای دارد.
استراماچونی دربی های ایتالیا را تجربه کرده و اکنون بهتر از هر فرد
دیگری می داند که نتیجه بازی با نفت مسجدسلیمان قبل از دربی
چقدر برای او ،بازیکنان و هوادارانش اهمیت دارد .مهدی تارتار هم
سابقه بازی در پرسپولیس را دارد و به جز انگیزه هایی که برای موفقیت
تیمش دارد بدش نمی آید در آستانه دربی از استقالل ایتالیایی امتیاز
بگیرد .استراماچونی هم اگر بتواند اولین بردش را مقابل یک مربی
پرسپولیسی به دست بیاورد شرایط برای خودش و استقالل 180
درجه تغییر می کند.
yyسایپا  -نساجی مازندران؛ رویای صدرنشینی
تیم های سوم و چهارم جدول در این بازی مقابل یکدیگر قرار می
گیرند .نساجی یک برد پرگل خانگی مقابل پیکان به دست آورد تا با
 5گل زده در رده سوم جدول قرار بگیرد و سایپا هم یک برد و یک
مساوی دارد .نارنجی پوشان هفته گذشته مقابل گل گهرسیرجان
فقط یک امتیاز گرفته اند .باید دید در شروع مجدد لیگ کدام تیم
بهتر نتیجه می گیرد .نساجی از نظر مالی و امکاناتی ظاهرا شرایطش
مناسب نیست اما سایپا وضعیت متفاوتی دارد .ابراهیم صادقی مربی
جوان سایپا به دنبال دومین بردش در لیگ برتر است .هر دو تیم در
این هفته شانس رسیدن به صدر جدول هرچند موقتی را در صورت
پیروزی دارند.

سومین پیروزی متوالی شهرخودرو رقم خورد

تیم فوتبال شهر خودرو با برتری برابر ماشینسازی تبریز ،به روند موفقیتهایش
ادامه داد.در ادامه هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران ،تیم فوتبال ماشینسازی تبریز
از ساعت  ۱۹دیروز در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز میزبان تیم فوتبال شهر خودرو
خراسان بود که این دیدار در نهایت با برتری یک بر صفر تیم شهر خودرو به پایان
رسید.تک گل شاگردان گلمحمدی را در این دیدار حسین مهربان در دقیقه ۲۶
روی اشتباه عجیب دروازهبان ماشینسازی به ثمر رساند.با این نتیجه شهر خودرو
 ۹امتیازی شد و ماشینسازی نیز با  ۳امتیاز در جدول باقی ماند.

تاریخ شروع نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال مشخص شد

سازمان لیگ برتر فوتسال تاریخ دقیق شروع مسابقات نیم فصل دوم را اعالم کرد.
مسابقات لیگ برتر فوتسال این هفته با برگزاری تمام دیدارها به صورت همزمان در
شهرهای مختلف کشور آغاز میشود و با برگزاری این دیدارها بازیها در نیم فصل
اول به پایان میرسد و باشگاهها پس از پایان دیدارها در این هفته به تعطیالت نیم
فصل میروند.همچنین قرار است نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر پس از پایان
بازیهای تیم ملی فوتسال کشورمان در مقدماتی جام ملتهای آسیا آغاز شود.
سازمان لیگ برتر فوتسال تاریخ شروع دقیق مسابقات در نیم فصل دوم را اعالم کرد
و قرار است  ۹آبان ماه این بازیها برگزار شود .همچنین تاریخ دقیق برگزاری پلی آف
هنوز مشخص نیست و تیمها باید بازیهای خود را در نیم فصل دوم برگزار کنند تا
تاریخ دقیق برگزاری پلی آف مشخص شود.الزم به یادآوری است تا قبل از پایان هفته
سیزدهم مسابقات لیگ برتر فوتسال تیمهای گیتی پسند و سن ایچ ساوه و فرش آرا
مشهد به ترتیب درردههای اول تا سوم جدول رده بندی قرار دارند و همچنین تیم
گیتی پسند به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به سن ایچ در صدر قرار دارد.

رئیس هیئت نجات غریق خراسان رضوی گفت :لیگ نجات غریق خراسان رضوی
برای اولین بار در دو بخش آقایان و بانوان و از مهر ماه سال جاری راه اندازی میشود.
حمید رضا دهدشتی در خصوص برگزاری لیگ نجات غریق در خراسان رضوی اظهار
کرد :لیگ نجات غریق خراسان رضوی برای اولین بار در دو بخش آقایان و بانوان و در
رده های سنی زیر 20سال و زیر  30سال ،از مهر ماه سال جاری راه اندازی میشود.
وی افزود :مسابقات قهرمانی استان نیز همزمان با لیگ خراسان رضوی در رده سنی

مارک ویلموتس با عالقهمندی و اشتیاقی که در
همان روزهای اول حضورش در ایران بروز داده بود،
این امید را زنده کرده بود که بعد از سالها ایران صاحب
مربیای شده که قرار نیست فقط موقع بازیهای ملی
در استادیوم آفتابی شود .غیبت ویلموتس در دو هفته
ابتدایی لیگ و فهرستی که برای دیدار با هنگ کنگ
اعالم کرد ،این زمزمهها را به وجود آورده بود که او هم
مثل کیروش یک مربی «شبه پروازی» است ،توجهی
ً
به لیگ داخلی نخواهد داشت و طبعا تیم ملی را با
همان روش قبلی و بر اساس «کنترل از راه دور» انتخاب
میکند.
اما بعد از بازی با هنگکنگ ،مارک ویلموتس به
ایران برگشت تا شائبه پروازی بودن مربی تیم ملی از
بین برود و سفر به سیرجان در واقع نقطه پایانی بر این
نگاه بدبینانه به مربی بلژیکی تیم ملی بود .در شرایط
فعلی ،شاید هیچ کدام از بازیکنان گلگهر سیرجان و
پارس جنوبی جم در کوتاه مدت توانایی فنی حضور
در تیم ملی را نداشته باشند اما همین که بازی این دو
تیم با حضور سرمربی تیم ملی برگزار شد ،میتواند
یک منبع الهامبخش برای بازیکنان جوانی باشد که
در آرزوهایشان ،پوشیدن پیراهن تیم ملی را تصور
میکنند .ویلموتس به جای اینکه تماشای بازیهای
لیگ را از تهران شروع کند ،در انتخابی هوشمندانه به
یکی از کوچکترین شهرهای ایران سفر کرده تا نظارهگر
بازی تیمی باشد که به تازگی به لیگ برتر صعود کرده.
او به بازیکنان ایرانی این پیام را منتقل میکند که تیم
ملی فقط جای بازیکنان چهار پنج تیم مدعی نیست
و استادیوم هم فقط استادیوم آزادی نیست.مارک
ویلموتس به ایران آمده که بماند .او به تیم ملی به چشم
ترمینال نگاه نمیکند که از اینجا ،راهی مقصد دیگری
شود .این را میتوان از رفتار ،عملکرد و اظهارنظرهای
او استنباط کرد .از منظری دیگر ،این سفرها به گوشه
و کنار ایران میتواند تصویر واقعیتری از کشورمان به
مربی تیم ملی بدهد .مارک ویلموتس در سی و چند
سال فعالیت حرفهای در فوتبال به جز یک مقطع کوتاه
که مربیگری تیم ملی ساحل عاج را پذیرفته ،هیچ وقت
ً
از اروپای غربی بیرون نرفته و طبعا شناخت عمیقی از
خاورمیانه و ایران ندارد .ویلموتس در سیرجان به موزه
رفته ،در شهر چرخیده و به ورزشگاه رفته .بیتردید اگر
این سفرها ادامه داشته باشد ،مربی تیم ملی بعد از
مدتی دانش بیشتری نسبت به اتمسفری که در آن کار
میکند به دست میآورد و همین موضوع میتواند روی
تصمیمهای او هم تاثیرگذار باشد.امیدواریم این روند
ادامه داشته باشد ،مارک ویلموتس راهی که آغاز کرده
را ادامه دهد و با دعوت از بهترینهای لیگ به تیم ملی،
اعتبار از دست رفته لیگ برتر ایران را بازگرداند.

بررسی جدول لیگ برتر فوتسال یک هفته مانده به پایان نیم فصل
لیگ برتر فوتسال ایران با رقابت نزدیک سن ایچ ساوه و
گیتی پسند در صدر جدول به هفته پایانی نیم فصل نخست
نزدیک میشود.هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال روز جمعه
برگزار شد و تیم صدرنشین گیتی پسند در حالی که از فرش آرا پیش بود در نهایت
برد را با تساوی عوض کرد .از سوی دیگر سن ایچ در دیدار با اهورا بهبهان به یک برد
ارزشمند رسید تا رقابتش با گیتی پسند در باالی جدول داغ بماند.
yyگیتی پسند با تفاضل گل در صدر
گیتی پسند باوجود کسب نتیجه تساوی در هفته دوازدهم ،با  ۲۳امتیاز و تفاضل گل
 ۱۶در صدر قرار دارد .سن ایچ هم با  ۲۳امتیاز و تفاضل گل  ۱۳در رده دوم قرار دارد.
هرچند با برگزاری لیگ به شیوه پلی آف به صدرنشین لیگ جایزه ای تعلق نمی گیرد و
حتی قهرمانی نیم فصل هم در ظاهر اهمیتی ندارد اما انگیزه های روانی قرار گرفتن در
صدر و مسیر ساده تر در مرحله پلی آف می تواند تیم ها را برای صدرنشینی ترغیب کند.
 ۶yyامتیاز مس با سرمربی جدید
مس سونگون به واسطه حضور در جام باشگاه های آسیا و جام باشگاه های

جهان ۴ ،هفته از لیگ ایران غایب بود .مدیران این تیم بعد از بازگشت از جام باشگاه
های جهان ،اسماعیل تقی پور سرمربی خود را برکنار کردند تا علیرضا افضل به
جای این مربی روی نیمکت مس بنشیند .افضل با کسب دو برد از دو مسابقه
توانسته است مس را به جدول برگرداند آنهم در شرایطی که چهار مسابقه از تیم
های باالنشین کمتر دارد.
yyمس قهرمان نیم فصل می شود؟
اگر مس به این روند ادامه بدهد ،باتوجه به چهار بازی عقب افتاده می تواند در
پایان نیم فصل اول قهرمان شود .در شرایطی که تیم های باال نشین  ۱۲بازی انجام
داده اند ،تعداد مسابقات مس در نیم فصل نخست هشت بازی است .مسی ها در
صورت کسب حداکثر امتیاز از این مسابقات معوقه می توانند با اختالف امتیاز قابل
توجه به صدر جدول برسند.
yyناامید کننده مثل ارژن ،شاهین و آذرخش
تیم ارژن شیراز روز جمعه برابر هایپر شاهین شهر شکست خورد تا تعداد
باخت هایش در این فصل به عدد  ۸برسد .شاگردان حمید کمالی با دو

اخبار

راهاندازی لیگ نجات غریق خراسان رضوی

ویلموتس آمده که بماند

نبرد استقالل با یک پرسپولیسی قبل از دربی

مجبوریم برای موفقیت تیمملی ،با آن همکاری کنیم
مربی خراسانی تیم فوتبال
نساجی مازندران از مشخص
نبودن برنامه لیگ تا پایان

میدان

برد ،دو تساوی و کسب  ۸امتیاز در قعر جدول قرار دارند و گزینه اول سقوط
به لیگ دسته اول می باشند .آذرخش بندرعباس و شاهین کرمانشاه هم
شرایط مطلوبی در جدول ندارند و در صورت تداوم این روند راهی دسته یک
می شوند.
yyبرنامه هفته سیزدهم و پایانی نیم فصل نخست
بدون در نظر گرفتن بازی های معوقه مس ،نیم فصل نخست لیگ برتر روز
چهارشنبه این هفته به پایان می رسد:
شهروند ساری  -سوهان محمد قم
سن ایچ ساوه  -ستارگان ورامین
آذرخش بندرعباس  -مقاومت البرز
فرش آرا مشهد  -اهورا بهبهان
حفاری اهواز  -ارژن شیراز
مس سونگون  -گیتی پسند اصفهان
هایپر شاهین شهر  -شاهین کرمانشاه

خبر

باالی  30سال آغاز خواهد شد.رئیس هیئت نجات غریق خراسان رضوی در خصوص
مسابقات لیگ نجات غریق باشگاه های کشور نیز گفت :آخرین مرحله از لیگ باشگاه
های کشور در سال گذشته به میزبانی مشهد برگزار شد که تیم مجموعه ارمغان نماینده
استان در این مسابقات به مقام نایب قهرمانی دست پیدا کرد.دهدشتی ادامه داد:
برای لیگ جدید باشگاه های کشور نیز به دنبال جذب اسپانسر هستیم تا حداقل رتبه
نایب قهرمانی خود را در این مسابقات تکرار کنیم.وی در خصوص بحث استعدادیابی
نیز عنوان کرد :تیم های استان در دو بخش دختران و پسران در مسابقات المپیاد
استعدادهای برتر کشور حضور پیدا کردند که هر دوی این تیم ها با کسب یک مدال
نقره به جایگاه چهارم کشور رسیدند.رئیس هیئت نجات غریق خراسان رضوی افزود:
برای کسب رتبه بهتر و تیم سازی در المپیاد استعدادهای برتر در سال آینده مسابقات
استعدادیابی استان را برای رده سنی  13تا  15سال برگزار خواهیم کرد.دهدشتی در
خصوص دوره های آموزشی تصریح کرد :با توجه به اینکه منجیان غریق باید هرساله
دوره های آمادگی نجات غریق را بگذرانند ،ما در سال جاری  70دوره آموزشی را برپا
کردیم که  32دوره مختص بانوان برگزار شد.

شکست تیم هندبال سربداران سبزوار مقابل ذوبآهن اصفهان

تیم سربداران سبزوار در چارچوب هفته پنجم مسابقات لیگ برتر هندبال
قهرمانی کشور با نتیجه  ۲۹بر  ۲۷مقابل تیم ذوبآهن اصفهان شکست خورد.
هفته پنجم از سی و دومین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال قهرمانی کشور عصر
جمعه در محل سالن سربداران به مصاف تیم ذوبآهن اصفهان رفت.نیمه نخست
این دیدار با نتیجه  ۱۴بر  ۱۱به نفع تیم ذوبآهن اصفهان پایان یافت و در نیمه دوم
نیز تیم سربداران سبزوار با نتیجه  ۲۹بر  ۲۷بازی را واگذار کرد.اکبر خاکپور و حمید
حسنزاده قضاوت این دیدار را بر عهده داشتند و مراد کرمی و سید حسن حسینی
بهعنوان ناظران فدراسیون هندبال حضور داشتند.سرمربی تیم سربداران سبزوار
پس از شکست مقابل ذوبآهن اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد :بازیکنان
ما در دفاع عملکرد خوبی را مقابل مهمان به نمایش نگذاشتند.قاسم شعبانپور با
بیان اینکه هر دو تیم بازی هیجانی را انجام دادند ،افزود :در نیمه نخست عملکرد
بازیکنان به هیچ عنوان قابلقبول نبود و انتظارات ما برآورده نشد.
وی ادامه داد :کسب برتری برای تیم ما در این دیدار اهمیت زیادی
داشت که متأسفانه با اختالف نزدیک در پایان باری نتیجه را واگذار
کردیم.

برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی پایهها در مشهد

مسابقات شطرنج قهرمانی ردههای سنی  ۱۰و  ۱۴سال خراسان رضوی در دو
بخش دختران و پسران ،در مشهد برگزار شد.
مسابقات قهرمانی ردههای سنی  ۱۰و  ۱۴سال دختران و پسران خراسان
رضوی ،از  ۲۱الی  ۲۲شهریور ماه با حضور  ۸۰شطرنجباز در مشهد برگزار شد.
در این رقابتها که در  ۶دور و به روش سوئیسی برگزار شد نفرات برتر به شرح ذیل
معرفی شدند:
رده سنی زیر  ۱۰سال پسران:
 -۱عماد مظفری از مشهد
 -۲یاسین ریاضی از مشهد
 -۳پوریا بینقی از سبزوار
رده سنی زیر  ۱۰سال دختران:
 -۱روشا اکبری از نیشابور
 -۲گلناز ژیانی از مشهد
 -۳هستی شریف از مشهد
رده سنی زیر  ۱۴سال پسران:
 -۱آرمین صفرنژاد از مشهد
 -۲ایلیا صالحیپور از سبزوار
 -۳ایمان حسنپورمقدم از مشهد
رده سنی زیر  ۱۴سال دختران:
 -۱فاطمه صفاریان از مشهد
 -۲آال شهپر طوسی از مشهد
 -۳عسل عاطفی از مشهد
نفرات اول هر رده سنی به عنوان سهمیه خراسان رضوی به مسابقات
قهرمانی کشور اعزام میشوند.گفتنی است ،مسابقات قهرمانی رشته استاندارد
 ۶تا  ۲۰سال دختران و پسران خراسان رضوی نیز در چهار هفته پیاپی در هیات
شطرنج خراسان رضوی برگزار شد .در مجموع این چهارهفته ۳۰۰ ،شطرنجباز
در این رقابتها حضور یافتند که در پایان ،نفرات برتر مشخص شدند .نفرات
برتر این رقابتها به عنوان نماینده خراسان رضوی به مسابقات قهرمانی کشور
اعزام میشوند .این مسابقات از  ۶الی  ۱۲مهر ماه در  ۶شهر مختلف برگزار
خواهد شد.

مدال آوری نوجوانان گلبهاری در مسابقات
تکواندوی خراسان رضوی

نوجوانان دختر و پسر گلبهاردر مسابقات
تکواندوی کیوروگی استان خراسان رضوی یکبار
دیگرمدال های رنگارنگ کسب نمودند.
به گــزارش روابــط عمومی هیات تکواندوی
گلبهاراین دوره از مسابقات کیوروگی با شرکت
نوجوانان دختر و پسر از شهرستان های سراسر
استان روز جمعه  22شهریور به میزبانی مشهد
مقدس برگزار شد که تکواندوکاران گلبهاری
موفق به کسب  3مدال طال 1 ،نقره و  2برنز
شدند.
هدایت تیم دختران دراین دوره از مسابقات
گلبهارتوسط خانم استاد ارجمند و تیم پسران
توسط استاد علمداری واستاد بابایی انجام شد.
خــدادوســت سرپرست هــیــات تکواندوی
گلبهار با اشــاره به اینکه شهرجدیدگلبهاراز

پنانسیل خوبی دربخش تکواندو برخوردار
است و تکواندوکاران گلبهاری دراکثرمسابقات
منطقه ای واستانی مدالها ومقام های زیادی
کسب نموده اند  ،افزود :امیدواریم با انتصاب
مجدد استادحسین زاده بعنوان رئیس هیات
تکواندو استان بتوانیم حمایتهای بیش ازپیش
استان را جلب نموده وبا برنامه ریزی هایی که
صورت پذیرفته زمینه پیشرفت تکواندو گلبهار را
مساعدترازقبل نماییم.
وی درپایان اعالم نمود :آقایان پوریا بازمکانی
و مهران غالمزاده دربخش پسران وخانم سایدا
جعفری مدال طال  ،خانم سعیده خاکپور مدال
نقره از تیم دختران و ابوالفضل نوذری و سجاد
پناهی در بخش پسران مدال برنز این دوره
مسابقات را کسب کردند.

روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خراسان رضوی
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میز خبر
زندان و جریمه در انتظار اربابان اره و تبر

«اره به دستها» ،اگر مجوز نداشته باشند و درختان مردم یا متعلق
به شهر را قطع کنند ،ممکن است تا  ۶ماه در زندان به سر ببرند،
جریمه بپردازند و حتی شالق بخورند .این مجازات قانونی کسانی
است که اقدام به قطع اشجار دیگران میکنند .هرچند در قانون،
این مجازات به صورت واضح پیش بینی شده و به گفته محمدمهدی
تندگویان عضو سابق شورای شهر تهران و نماینده وقت شورای شهر
در کمیسیون ماده  ،۷پروندههای متعددی در این باره تشکیل و به
دادگاه ارجاع شده است ،ولی ظاهرا حکم محکومیتی برای متهمان
صادر نشده بود .اینطور که به نظر میرسد بازداشت عامل قطع
درختان محله الهیه ،جدیترین پروندهای است که یک نفر به اتهام
قطع درختان شهر ،از طرف پلیس بازداشت و به دادگاه معرفی شده
است/ .خبرآنالین

مقتدی صدر چرا به ایران آمد؟

وزیر کشور گفت :در سفر به بیشکک،
رایزنی های خوبی برای تقویت مناسبات بین
ایران و قرقیزستان و توسعه همکاری ها بین
استان های دو کشور انجام گرفت.
عبدالرضا رحمانی فضلی در بازگشت از
سفر  ۳روزه جمهوری قرقیزستان به همراه
علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان
رضوی به مشهد در پاویون فرودگاه شهید
هاشمی نژاد اظهار کرد :این سفر برای عقد
موافقتنامه امنیتی و انتظامی بین ایران و
قرقیزستان انجام گرفت که خوشبختانه بعد از
یک سال پیگیری و جلسات متعدد به امضاء
رسید.
وی افزود :در این موافقتنامه همکاری
های مشترک بین ایران و قرقیزستان در قالب
موضوعات مبارزه با تروریستم ،افراط گرایی،
جرائم سازمان یافته ،قاچاق مواد مخدر،
تبادل اطالعات و آموزش در حوزه های
عملیاتی تعریف شده است.
وزیر کشور با اشاره به اینکه در دیدار با وزیر
کشور قرقیزستان همکاری های آینده نهایی
شد ،بیان کرد :مفاد این همکاری ها پس از
طرح در مجلس شورای اسالمی و تصویب
نهایی اجرایی خواهد شد.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد :دیدار

با نخست وزیر قرقیزستان بخش دیگری از
برنامه های ما در این سفر بود که مباحث
تجاری مربوط به اتحادیه اوراسیا که ایران
هم به آن پیوسته است ،مورد تبادل نظر قرار
گرفت.
وی گفت :در این دیدار بنا شد متناسب
با موافقتنامه امنیتی و انتظامی بین ایران
و قرقیزستان حدود  300کاال به صورت
ترجیحی و تخفیفی از طرف ایران به
کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا صادر و
در مقابل  500کاال از آن کشورها به ایران
وارد شود.وی با بیان اینکه باید برای تحقق
مقدمات انجام این ظرفیت بزرگ منطقه ای
تالش کنیم ،تصریح کرد :در دیدار با نخست
وزیر قرقیزستان بر روی دو مانع عملیات
بانکی و پرواز هواپیما رایزنی های الزم صورت
گرفت تا موانع موجود حل و فصل شود،
همچنین بحث ریل و راه آهن هم از جمله
موارد بحث شده در این دیدار بود.
وزیر کشور با اشاره به اینکه تشکیل
هشتمین کمیسیون مشترک اقتصادی برای
ایران از وعده های طرف قرقیزی بود ،ادامه
داد :مجموعه صحبت ها و جلسات ما در
این کشور عمدتا حول محور مباحث امنیتی
بود ولی با توجه به نوع همکاری های ما با

قرقیزستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی،
در خصوص مباحث حمل و نقل و بانکی هم
جلسات خوبی تشکیل شد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه میزان تجارت
ایران با قرقیزستان حدود  44میلیون دالر
است ،تاکید کرد :حجم تجارت بین دو کشور
بسیار پایین است و وعده داده ایم که این
رقم طی مدت  2الی  3سال به دو تا سه برابر
میزان فعلی افزایش یابد اما تحقق این مهم،
نیازمند همکاری همه بخش های اقتصادی
است.
وی با اشاره به اینکه همکاری بین استان
های دو کشور از موارد مطرح شده در این
سفر بود ،خاطرنشان کرد :آقای رزم حسینی
استاندار خراسان رضوی که در این سفر بنده
را همراهی می کردند ،با استاندار استان اوش
جمهوری قرقیزستان نشست های مستقلی
برگزار کردند و خوشبختانه طرف قرقیزستانی
موافق است که برای توسعه همکاری های
بین استانی رایزنی انجام گیرد.
وزیر کشور بیان کرد :خراسان رضوی می
تواند بیشترین فعالیت و همکاری را در حوزه
های گوناگون با قرقیزستان داشته باشد اما
دیگر استان ها هم می توانند در این همکاری
ها بین دو کشور نقش آفرین باشند.

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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حسین رویوران ،کارشناس مسائل منطقهای گفت :نوع رابطه
صدر با ایران ،رابطه وجودی است و قابل جداشدن نیست ،چون
جریان صدر یک جریان شیعی است و قابل جداشدن از ایران شیعی
نیست؛ همانطور که در برههای آقای صدر با هماهنگی رهبری
چند سال برای تحصیل به قم میآید .از زمانی که پدر مقتدی به
همراه دو برادرش ترور شدند ،مقتدی که پسر کوچک بود و پدر
برنامهریزی سیاسی خاصی روی او نکرده بود ،وارد عرصه سیاسی
شد و ابتدا ماجراجوییهایی داشت؛ اما اکنون وضعیت پایدارتری
دارد و استراتژی روشنتری از قبل ،پیدا کرده است؛ اما همچنان
بلندپروازیهای سیاسی در ذهن دارد/ .شرق

ناگفتهها بازیکن تیم ملی بسکتبال :مشکل خرید کفش
و لباس داریم

آرمان زنگنه بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران که بیش از  ۲متر قد
دارد ،درباره مشکالت تهیه لباس و کفش و استفاده از وسایل نقلیه
عمومی گفت :همیشه مشکل داریم و لباسی که سایزمان باشد سخت
پیدا میکنیم .قدرت انتخاب کمتری داریم .سایز پایم  ۴۸و نیم است
و انتخاب کفش هم سختتر است و فقط مدلهای خاصی میشود
پیدا کرد معموال از آلمان سفارش میدهم .اغلب با ماشین خودم رفت
و آمد میکنم ،اما اگر سوار اتوبوس و مترو شوم باید مراقب باشم سرم
به میلهها نخورد.

جزئیات پرونده زن خواننده در ابیانه

دادستان نطنز در استان اصفهان گفت :بعد از احضار «نگار
معظم» به جرم خوانندگی غیرمجاز در روستای ابیانه ،نامبرده در نطنز
حاضر و دو روز بازداشت شد که بعد از قرار وثیقه آزاد شد .این شخص
به همراه وکیل خود در جلسه دادگاه حاضر و جرمش مورد رسیدگی
قرار گرفت ،نهایتا این پرونده رسیدگی و زن خواننده به یک سال

بازگشت دوباره طیبنیا به دولت؟/شهردار رشوه بگیر از کشور فرار کرد/جهانگیری :تعجب کردم که
آقای بطحائی هوس مجلس به سرش زد  /شهردار رشوه بگیر از کشور فرار کرد
حبس غیرقطعی محکوم شد ،البته این حکم در دادگاه تجدیدنظر
قابلاعتراض است .با توجه به متواری بودن این خانم ،حکم به وکیل
نامبرده ابالغ شد که در صورت عدم اعتراض و یا تأیید حبس ،حکم
اجرایی و در صورت متواری بودن متهم وثیقه سپردهشده طبق قانون
ضبط خواهد شد / .فارس

کارشکنی مخالفان روحانی نگذاشت مشکالت
اقتصادی حل شود

بهزاد نبوی فعال سیاسی اصالح طلب میگوید :متأسفانه
تالشهای دولت روحانی ،در اثر کارشکنیهای مخالفان داخلی و پس
از آن با روی کار آمدن دولت جدید در امریکا ،عمالً به سرمایهگذاری
خارجی و حل مشکالت اقتصادی کشور منجر نشد .در جزئیات
ممکن است نقدهایی در زمینه تعامل به دولت وارد باشد ،ولی واقعیت
این است نقد اصلی متوجه برخی از نهادها است ،که از روز اول
مخالف روحانی بودند و از هر نوع کارشکنی و ایجاد بحران برای دولت
دریغ نمیکردند/ایران

دفاع رئیس بانک مرکزی احمدی نژاد از حذف ۴
صفر

محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس بانک
مرکزی دولت احمدی نژاد گفت :هدف الیحه حذف چهار صفر از پول
ملی افزایش ارزش پول ملی نیست .چون این کار تاثیری در ارزش پول
ملی ،کاهش تورم و رکود ندارد .برخی کشورها هم تا  ۱۸صفر از پول
خود حذف کردند؛ لذا اگر این کار در کشور ما صورت گیرد حداقل ۵۰
تا  ۶۰سال خیالمان راحت است .نتیجه نهایی هم کاهش هزینهها و
بهبود فضای روانی خواهد بود/ .ایسنا

جهانگیری :تعجب کردم که آقای بطحائی هوس
مجلس به سرش زد

اسحاق جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه وزرای پیشین و فعلی
آموزش و پرورش ،گفت :آقای بطحایی خودش استعفا داد ،من وقتی
خبردار شدم که با استعفای وی موافقت شده بود .این اتفاق در ایام
تعطیالت عید فطر بود و من خبر را در موبایل دیدم .تعجب کردم که
ایشان هوس مجلس به سرش زده است .اولین متضرر انتخاب حاجی
میرزایی من خواهم بود .او شش سال برای اداره دولت خیلی به من
کمک کرد .بخش مهمی از استحکام ،انسجام و نظم مصوبات دولت
مرهون کار حاجی میرزایی بود.

مجلس دهم «آقا» ندارد

«غالمرضا تاجگردون» ،رئیس اصالح طلب کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس در کافه خبر گفت :این مجلس دستپخت رد
صالحیتهای اصالح طلبان توسط شورای نگهبان است .مردم با
همین سیگنال عدهای دیگری از کاندیداهای صاحب صالحیت و

بدردبخور اصولگرا را رد صالحیت کردند .مجلس کنونی «آقا» ندارد.
برخی از بزرگان تصور میکردند یک لیست را که ارائه کردهاند پس پیروز
شدهاند و اساسا برنامهای برای پس از پایان انتخابات تعیین نشده بود.
در جلسه فراکسیون امید تاکید کردم که خط قرمز جریان امید باید
علی مطهری باشد .چراکه نگاه جامعه اکنون معطوف به علی مطهری
است .عارف در کسوت معاون آقای خاتمی موفقتر بود ،اما حضور در
مجلس مستلزم دارا بودن چند خصیصه است که نمیتوان آنها را در
وجود آقای عارف یافت .یکی از آنها البیگری است که آقای عارف
اصال البی را بلد نیست چراکه فردی اخالقی است.

شهردار رشوه بگیر از کشور فرار کرد

منوچهر قائدی شهردار اسبق شهر جدید صدرا که به جرم ارتشا
محکوم شده بود از کشور فرار کرد .روز  ۲۵آبان سال  ۹۴یکی از معاونان
و رییس یک کمیسیون شهرداری صدرا دستگیر شدند و در همان زمان
شایعاتی درباره قریب الوقوع بودن بازداشت منوچهر قائدی شهردار
صدرا شنیده میشد که این شایعه سرانجام رنگ واقعیت به خود گرفت
و رسانهها آن زمان اعالم کردند که در پی بازداشت دو نفر در شهرداری
صدرا ،شهردار این شهر نیز بازداشت شد .پرونده مربوط به این افراد در
دادسرای شیراز رسیدگی و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
در شهریور ماه سال  ٩٧علی القاصی مهر رییس کل سابق دادگستری
فارس در نشستی خبری اسامی تعدادی از مفسدان اقتصادی استان
را که حکم آنها قطعی شده بود اعالم کرد .القاصی در همان نشست
خبری اعالم کرد :به استناد تبصره ماده  ۳۶قانون مجازات اسالمی،
آن دسته از جرایمی که اقتصادی و امنیتی هستند اگر حکمشان
قطعی باشد دستگاه قضایی موظف است اسامی افراد را اعالم کند که
اسامی شهردار صدرا و دیگر همدستانش نیز رسانهای شد.

بازگشت دوباره طیبنیا به دولت؟

وزیر آموزش و پرورش خبر داد کمیته اقتصاد آموزش و پرورش به
زودی کار خود را در این وزارتخانه آغاز میکند و گزینه ریاست آن نیز
علی طیب نیاست .محسن حاجیمیرزایی وزیر آموزش و پرورش که
این روزها اغلب اخبار آموزش و پرورش را در صفحه شخصی خود در
توئیتر اطالع رسانی میکند ،امروز در صفحه شخصی خود در توئیتر
تصویری از مراسم معارفهاش را گذاشت و در آن خبر از تشکیل کمیته
اقتصاد آموزش و پرورش به ریاست علی طیب نیا داد .وی در توئیت
خود نوشت :از اندیشمند فرهیخته جناب آقای دکتر علیطیبنیا
تقاضا کردم به عنوان رئیس کمیته اقتصاد آموزش و پرورش ،مشاور
بنده و همراه فرهنگیان باشند و این کمیته را با حضور اقتصاددانان
جوان تشکیل دهند .مطمئنم اقتصاد آموزش و پرورش با حضور
ایشان ،تحول واقعی را تجربه خواهد کرد .طیب نیا وزیر اسبق امور
اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم بود که که گرچه با  ۲۷۴رای موافق
به این وزارتخانه رفت ،اما در طول فعالیت خود سه کارت زرد از مجلس
منبع  :تابناک
شورای اسالمی دریافت کرد.

