
 سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه برای ایجاد اجماع 
بین المللی علیه ایران

پمپئو در پی تشکیل 
ائتالفی علیه تهران  

میان  نظامی  تنش های  اوج گیری  از  پس  روز  چند 
روز  پایانی  ساعات  در  پمپئو  مایک  آمریکا،  و  ایران 
با  دیدار  از  پس  او  رفت.  عربستان  جده  به  دوشنبه 

پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی...

مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی خبر داد

تایید طرح احیا و مرمت
 بازار فرش مشهد در 

میراث فرهنگی استان

لحظه شماری مردم مشهد
 برای آغاز لیگ قهرمانان آسیا؛

تیمی که دیگر پدیده نیست!

فیلم نامه فیلم ساز خراسانی 
نماینده ایران 

در فستیوال جهانی

معاون شهردار مشهد خبر داد

بازگشایی دوربرگردانهای
 حرم مطهر برای

 حمل و نقل عمومی

تحلیل روز 2

گفت و گوی ویژه 5

7

6

5

در این شماره می خوانیم

نشاط
 ارزان شد

دستور شهردار برای بازنگری اخذ وجه درشهر بازی پارک ملت
پارک  شهربازی  تومانی  هزار   30 بلیت 
زیادی  صدای  و  سر  اخیر  ماه  چند  در  ملت 
از  یکی  به  اخیر  طی چند هفته  و  کرد  پا  به 
رسانه  و  ها  روزنامه  اصلی  های  کار  دستور 
از  ها  پیگیری  این  شد،  تبدیل  استان  های 
شهردای   شامل  نظارتی  و  اجرایی  مسئوالن 
واکنش  با  و  کرد  پیدا  ادامه  شهر  شورای 
های این افراد روبرو شد، تا این سرانجام آن 
طور که امیر شهال عضو شورای شهر مشهد 
تجدید  دستور  شهردارمشهد  است  نوشته 

از مردم در شهر  اخذ وجه  نحوه  در  نظر 
شهر بازی پارک ملت را صادر کرد.

y ورود سازمان بازرسی
تقویان،  جلیلی  امید 

سیار  یک  شعبه  رئیس 
حکومتی  تعزیرات 

نیز  استان  
باره  دراین 

بر  مبنی  ها  رسانه  پیگیری  از  گفت:پس 
درخواست مردمی و دستور مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان برای ورود به موضوع بلیت 
مشهد  ملت  پارک  شهربازی  هزارتومانی   30

در محل شهربازی حضور یافتیم و 
با توجه به مدارک...

با پیگیری های رسانه ها صورت می گیرد

گزارش نجومی ها به مجلس رسید
دیوان محاسبات باید به صحت و سقم موضوع پرداخت حقوق های نجومی ورود کند که اگر چنین 

موضوعی صحت داشته باید با خاطیان برخورد کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه دهد
در صفحه 3 بخوانید

در صفحه  4  بخوانید

   از اولین حق کودک  گزارش می دهد

اسم نام  به  چالشی 

در صفحه 2 بخوانید

رعایت حقوق شهروندی 
مهمترین مطالبه مردم از 
دستگاه قضا چهارشنبه 5  تیر  1398 /0 22  شوال 1440 / سال سوم  

شماره 485 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 
عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

در صفحه 6 بخوانید
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)512/1(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )1739(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر ارای  
شمارهای 139860306005001739 الی 139860306005001744 مورخ 98/03/31 هیات اول موضوع ماده یک قانون 
اقایان 1- محمد زرقی 2- حیدر زرقی فرزندان علی و خانمها  و بالمعارض  ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه  مذکور مستقر در واحد 
3- مریم 4- معصومه و - زبیده شهرت همگی زرقی فرزندان علی و 6- خانم نساء زرقی فرزند عباسعلی، متقاضیان اول و دوم و 
سوم نسبت به 0/9 دانگ مشاع و متقاضیان چهارم و ششم هر کدام نسبت به 0/75 دانگ مشاع و متاقاضی پنجم نسبت به 1/8 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 264/90 متر مربع از پالک شماره 61 فرعی از 50 اصلی واقع در اراضی 
دهنو خرابه بخش 12 حوزره ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای محمد اسماعیل تحصیلدار محرز گردیده است.لذا 
بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در 
دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول 98/04/05 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/04/20   
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

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

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

برابررای شماره 139860306271000953 مورخ 1398/3/11 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
حسین جونی فرزند میرزا محمد بشماره شناسنامه 1179 صادره از مشهد در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر کارخانه به مساحت 12329 مترمربع قسمتی از پالک 124 اصلی بخش 9 مشهد واقع در جاده کالت بعد از شهرک صنعتی 
محمد  و  فاز  صنعتی  غالمرضا  و  ساکت  رسول  و  صنعتی  اکبر  علی  از  خریداری  راست  سمت  مشهد  شمالی  گذر  کنار  به  نرسیده 
صنعتی فاز و نادر جمیلی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1621 تاریخ 

انتشارنوبت اول:  98/3/21، نوبت دوم: 98/4/5
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

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

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

برابررای شماره 139860306271000951 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مهدی جونی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 1063 صادره از مشهد در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر کارخانه به مساحت 
کنار گذر شمالی  به  نرسیده  از شهرک صنعتی  بعد  واقع در جاده کالت  از پالک 124 اصلی بخش 9  مترمربع قسمتی   12329
مشهد سمت راست خریداری از مالک رسمی علی اکبر صنعتی و رسول ساکت و غالمرضا صنعتی فاز و محمد صنعتی فاز و نادر 
جمیلی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1623 تاریخ انتشارنوبت اول:  

98/3/21، نوبت دوم: 98/4/5
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

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

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی دامداران رضویه مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت 9666 و شناسه ملی 10380254077 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/12/1397 و نامه شماره 3286/19/506 مورخ 5/1/98 
اداره تعاون روستایی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - احمد حاجی زاهدی به شماره ملی 0849106771 و کاظم صالحیان 
مبلغ  به  شرکت  سرمایه   -2 گردیدند.  انتخاب  مالی  سال  یک  برای  شرکت  بازرسان  عنوان  به   0936459492 ملی  شماره  زاده 
1799950000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 3 - صورتهای مالی 96 به تصویب رسید. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )510765(

)512/4(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )1350-1349
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به 
دستور مواد 1و3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 امالک متقاضیانی که در 
و رای صادر  انان مخرز  و بالمعارض  نیشابور مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه  ثبتی  هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 
گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع در حوزه ثبتی نیشابور بخش 12 پالک 9 اصلی 1( 4 
فرعی اقای علی اصغر محبعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان یه مساحت 144 مترمربع واقع در اراضی ده کالغ 
خریداری از مالک رسمی اقای صفرعلی رجبی برابر رای شماره 139860306005001349  2( 4 فرعی خانم شهربانو کرابی نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان ب مساحت 144 مترمربع واقع در اراضی ده کالغ خریداری از مالک رسمی اقای صفرعلی رجبی 
برابر رای شماره 139860306005001350 لذا بموجب  ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستا از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در  این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده 13 ، آئین نامه مذکور  در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد 
ثبتی با رای  هیات پس از  تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان به اطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان و فاقد  سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می 

نماید. تاریخ انتشار نوبت اول 98/03/21 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/04/05   
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

******************************************
512/5 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  گناباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای 
شماره 139760306013001992 مورخ 1397/10/17 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمود رمضانی به شناسنامه شماره 32 کد ملی 0919540430 صادره گناباد فرزند 
علی اصغر در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 350/14 مترمربع از پالک شماره 276 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش 
یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای باقر خراسانی مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه و محلی/ کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع ار مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/21 تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 98/4/5 
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

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

آگهی تغییرات شرکت طراوت افشان مشهد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 18870 و شناسه ملی 10380344180 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس 
بخش مرکزی ، شهر مشهد، سعد آباد ، خیابان مطهری جنوبی ، خیابان باباطاهر11 )مطهری جنوبی 14( ، پالک 122 ، طبقه اول کدپستی 
9184697771 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 2 - موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: خدمات نظافت-رفت و روب معابر و تنظیف شهری-خدمات پشتیبانی اداری و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت-طراحی 
،اجرا،احداث و نگهداری انواع فضای سبز-واردات و صادرات بذر و گیاهان زینتی-خرید فروش و واردات و صادرات انواع ماشین آالت و ادوات 
کشاورزی-انجام کلیه کارهای پیمانی و فنی ساختمان و تاسیسات مکانیکی –جدول و محوطه سازی ابنیه و نقشه برداری-انجام کلیه امور 
حسابداری، انجام و ارائه خدمات فنی و مشاوره ای در زمینه معماری،معماری داخلی،محیط و منظر،نظارت واجرا،سیویل،سازه،تاسیسات 
مکانیکی والکترونیکی،مطالعات برنامه ریزی شهری،طراحی شهری،مطالعات اسکان سنجی،ساماندهی،بهینه سازی بافت های فرسوده 
شهری،انعقاد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی،خرید و فروش تولید، توزیع، بسته بندی ، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی.
ترخیص کاال از گمرکات کشور پس از اخذ مجوزهای الزم.شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ، اخذ وام و تسهیالت بانکی از کلیه 
ازقبیل  ساختمان  ،پشتیبانی  خصوصی  بخش  به  واگذاری  قابل  پشتیبانی  خدمات  شرکت.  جهت  خارجی  و  داخلی  موسسات  و  بانکها 
امورنظافتی- سرویس دهی-طبخ غذا-امور خدماتی شامل:امورخدمات شهری از جمله رفت وروب ،بازیافت و تبدیل مواد،انجام امورنظافت 
ساختمان،پس  اجرای  خدمات  سابی.  تکثیر،سنگ  و  نظافتی،تایپ  دستگاههای  فروش  سبز،خریدو  فضای  و  مسکونی  و  اداری  مکانهای 
از اخذ مجوزهای الزم ثبت موضوع مزبور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 3 - ابوالفضل ساده 0939018683 با پرداخت 
640000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت و بهروز لعل یگانه به شماره ملی 0945373351 با پرداخت 630000 
به  ریال   1920000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه  نتیجه  در  داد.  افزایش  ریال   640000 میزان  به  را  خود  الشرکه  سهم  شرکت  صندوق  به  ریال 
3190000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید و سهم الشرکه هر یک از شرکاء به شرح ذیل اعالم گردید: 1- یوسف 
رئیس 0943346304 دارای 1900000 ریال سهم الشرکه. 2-بهروز لعل یگانه 0945373351 دارای 640000 ریال سهم الشرکه. 3-علی 
مجرائی 0943292794 دارای 10000 ریال سهم الشرکه. 4- ابوالفضل ساده 0939018683 دارای 640000ریال سهم الشرکه. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )510766(

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

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1398/2/28  -139860306006000511 شماره  برابررای 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  حیدریه  تربت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی 
متقاضی اقای مجید قربانی فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 1867 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 165/09 مترمربع )یکصد و شصت و پنج متر و نه صدم مترمربع( قسمتی از پالک 2373 اصلی واقع در بخش یک 
شهر تربت حیدریه خریداری از مالکین رسمی حمید و مجید شهرت هر دو نفر اقبال محرز گردیده است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف 
انقضای  است درصورت  نمایند.بدیهی  تقدیم  مراجع قضایی  رابه  دادخواست خود   ، اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  مدت یک 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/3/20، نوبت 

دوم: 1398/4/5
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه- محمد کاظم باقرزاده

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

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بجستان 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139860306020000029 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بجستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه رضائیان 
بجستان فرزند حسین بشماره شناسنامه 31 صادره از بجستان در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 318/30 
مترمربع، تمامت پالک ثبتی 287 فرعی از یک اصلی واقع در بخش دو گناباد حوزه ثبت ملک بجستان از محل مالکیت آقای 
حسین رضائیان و خانم عذرا کریمیان ثبت شده ذیل صفحات 196 و 198 دفتر 18 محرزگردیده است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف 
انقضای  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت 
نوبت  اول: 98/3/20،  انتشارنوبت  تاریخ  شد.  صادرخواهد  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت 

دوم: 98/4/5
رئیس ثبت اسنادوامالک بجستان- حمیدرضا باقرزاده

*****************************************************
512/8  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )1912(

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  و   3 و   1 مواد  دستور  به  نظر  رسمی  سند 
قانون  یک  ماده  موضوع  اول  هیات    98/04/03 مورخ   139860306005001912 شماره  رای  برابر  و   1390/09/20
مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای محمد حشمتی فرزند محمد در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 106/85 مترمربع از پالک شماره یک فرعی از 7 اصلی واقع در اراضی گذر فیض اباد بخش 12 حوزه 
ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای جالل اثنی عشری محرز گردیده است .لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 
15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول 98/04/05 تاریخ انتشار 

نوبت دوم 98/04/20   
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

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

و شناسه  ثبت 37316  به شماره  تعاونی  ایرانیان شرکت  اعتماد  اعتبار  تصفیه  در حال  منحله  تغییرات شرکت  آگهی 
مورخ   245332 شماره  نامه  و   07/07/1397 مورخ  تصفیه  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10860215274 ملی 
08/10/1397 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای قاسم شعبانی با 
شماره ملی 5949617916 به سمت رئیس هیات تصفیه و آقای محمد صالح قاسمی با شماره ملی 3979158731 به 
سمت نایب رئیس هیات تصفیه و خانم زهرا مروی نیا با شماره ملی 0940731142 به سمت منشی هیات تصفیه و مدیر 
اجرایی برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور بانکی از قبیل چک- سفته- برات و اوارق 
یا آقای محمدصالح قاسمی و امضا خانم زهرا مروی  با امضای آقای قاسم شعبانی به عنوان رئیس هیات تصفیه  بهادار 
نیا مدیر اجرا و مهر شرکت معتبر خواهد بود . - نشانی محل تصفیه خراسان رضوی -شهرستان مشهد - بلوار فلسطین - 
فلسطین 7- پالک 93 تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مشهد )510763(

چند روز پس از اوج گیری تنش های نظامی میان ایران و آمریکا، 
مایک پمپئو در ساعات پایانی روز دوشنبه به جده عربستان رفت. 
امارات  به  سعودی  عربستان  ولیعهد  و  پادشاه  با  دیدار  از  پس  او 
و  سعودی  رسانه های  رود.  می  هند  به  سپس  و  عربی  متحده 
این  اصلی  هدف  ایران،  مسائل  درباره  گفتگو  می گویند  اماراتی 
پایگاه  در  عربستان،  سوی  به  عزیمت  از  قبل  پمپئو  است.  سفر 
و  کرد  برگزار  خبری  نشست  واشنگتن،  در  آندروز  هوایی  نیروی 
در  هاوک  گلوبال  آمریکایی  پهپاد  که  شد  مدعی  دیگر  بار  آن  در 
آبهای بین المللی سرنگون شده است. او در توئیتی هدف سفر 
خود را اطمینان یافتن از همسویی استراتژیک امارات، عربستان و 
آمریکا و نیز تالش برای تاسیس یک ائتالف بین المللی علیه ایران 
قلمداد کرد.پنجشنبه گذشته سپاه پاسداران انقالب اسالمی یک 
در  را  هاوک«  »گلوبال  نام  به  آمریکا  دالری  میلیون   130 پهپاد 
ایران  به  پاسخ  در  ادعا کرد  تنگه هرمز سرنگون کرد. کاخ سفید 
یک حمله انتقامی را تدارک دیده، اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا، در لحظات آخر آن حمله را متوقف کرده است. ترامپ به 
رغم اصرار مقامات عالیرتبه دولتش بر حمله به ایران، با این حمله 
مخالفت کرد. او اخیرا گفته این مقامات می خواهند آمریکا را به 

جنگ بشکانند.
مقامات  ایران،  با  جنگ  از  ترامپ  بیزاری  می رسد  نظر  به 

دولتش را به فکر چاره جویی انداخته است. پمپئو که در کنار جان 
بولتون، مشاور امنیت ملی، و جینا هاسپل، رئیس سازمان سیا، 
خواستار حمله به ایران بود، اکنون تالش خود را بر ایجاد اجماع 
رابطه،  همین  در  است.  کرده  متمرکز  ایران  علیه  المللی  بین 
اماراتی ها(  و  )سعودی ها  آن ها  با  »ما  گفت:  ایران  درباره  پمپئو 
صحبت خواهیم کرد درباره اینکه چگونه اطمینان حاصل کنیم 
که ما همگی به لحاظ استراتژیک همسو هستیم و اینکه چگونه 
فقط  نه  ائتالفی  کنیم؛  ایجاد  المللی  بین  ائتالف  یک  می توانیم 
در کشور های خلیج )فارس(، بلکه در آسیا و اروپا، که این چالش 
)ایران( را می فهمد و برای مقابله با بزرگترین دولت حامی تروریسم 

در جهان آماده است.«
با این حال، پمپئو همسو با ترامپ، جهت کاهش تنش ها برای 
مذاکرات بدون پیش شرط با ایران ابراز آمادگی کرد و درباره ایران 
این،  از  پیش  پیدا کنند.«  را کجا  ما  »آنها دقیقا می دانند  گفت: 
مناسب  ایران  با  تعامل  برای  را  زمان  تلویحا  آمریکا،  خارجه  وزیر 
ندانسته بود. او در بیانیه ای تصریح کرد: »زمانی که زمان مناسب 

فرا برسد، ما متمایل به تعامل هستیم.«
صورت  کلی تری  چارچوب  یک  در  آمریکا،  ائتالف سازی 
می گیرد. از اوایل ماه مه، همزمان با لغو معافیت های فروش 
خلیج  در  انرژی  انتقال  مسیر های  در  تنش ها  ایران،  نفت 
فارس و دریای عمان به شکل ملموسی افزایش یافت. ظرف 
یک ماه، حداقل شش نفتکش منفجر شدند؛ یک بار در بندر 
دو  هر  در  آمریکا  عمان.  دریای  در  دوم  بار  و  امارات  فجیره 
واقعه، ایران را به دست داشتن در انفجار نفتکش ها متهم کرد. 

گذشته،  پنج شنبه  در  سپاه  توسط  آمریکایی  پهپاد  سرنگونی 
آمریکا  امری که  زد.  تنگه هرمز دامن  در  به تنش ها  بار دیگر 
و متحدان اروپایی و آسیایی اش را به یک اندازه نگران کرد. 
بریتانیا  نفتکش ها در دریای عمان،  به  از ماجرای حمله  پس 
به  بیشتری  نظامی  نیرو های  و  کرد  اتهام زنی  ایران  علیه  هم 
خلیج فارس فرستاد، هند نیز برای تامین امنیت نفتکش های 
خود، دو ناو جنگی به خلیج فارس اعزام کرد. افزون بر این، 
چین، ژاپن و دیگر کشور های آسیایی، که به نفت خلیج فارس 
آمریکا  می کنند.  رصد  نگرانی  با  را  وضعیت  هستند،  وابسته 
دنبال این است که از همین نگرانی برای ایجاد اجماع علیه 
ادعا کرده اند  بار  آمریکا چندین  مقامات  کند.  استفاده  ایران 
که نیاز چندانی به نفت خلیج فارس ندارند و سایر کشور هایی 
که به نفت آنجا وابسته هستند باید برای تامین امنیت خلیج 
فارس اقدام کنند. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی از جمله این 
کشور ها هستند که در حال حاضر مشتریان اصلی نفت خلیج 
شبکه  با  اخیرش  گفتگوی  در  ترامپ  دونالد  هستند.  فارس 
ان بی سی گفت: »فکر می کنم آنها )ایران( می خواهند مذاکره 
کنند؛ و فکر می کنم که می خواهند توافق کنند. توافق من، 
آنها سالح هسته ای نخواهند داشت.  ببین،  هسته ای است. 
از  را  نفتش  از   %91 چین  که  می دانی  نیست.  تنگه ها  بحث 
از  چون  نداریم.  تنگه ها  به  نیازی  اصال  ما  می گیرد؟  تنگه ها 
در  انرژی  یک  شماره  تولیدکننده  ما  آمده ام،  من  که  وقتی 

جهان هستیم. خوب؟ آن هم با فاصله زیاد.«
سی ان ان  شبکه  با  گفتگو  در  نیز  ترامپ،  معاون  پنس،  مایک 

که  »رئیس جمهور همواره می گوید  بیان کرد:  اظهارات مشابهی 
- همه باید درک کنند - بحث نفت نیست. در حمله به نفتکش ها 
در تنگه که هفته پیش اتفاق افتاد. این روز ها ایاالت متحده، ما، 
تامین می کنیم،  فارس  از خلیج  را  نفت خود  از 10 درصد  کمتر 
چرا که رک بگویم، ما االن یکی از صادرکنندگان پیشروی انرژی 
در جهان هستیم. چین، هند ودیگران هستند که به این منطقه 

وابسته اند.«
روی  از  اروپایی  کشور های  و  جنوبی  کره  ژاپن،  هند،  چین، 
در  همگی  اما  هستند.  ناراضی  ایران  برابر  در  ترامپ  دولت  کرد 

یک مسئله مشترک هستند و آن نگرانی از به هم خوردن امنیت 
انتقال نفت در تنگه هرمز است. آمریکا می خواهد از  مسیر های 
بین  ائتالف  یک  تاسیس  برای  مبنایی  مشترک،  نگرانی  همین 
المللی علیه ایران بسازد. پمپئو، پس از عربستان و امارات، روز سه 
شنبه به هند می رود و از آنجا به ترامپ در نشست گروه بیست در 
ژاپن ملحق خواهد می شود. او در تمام این سفر ها برای تاسیس 
از  پس  که  است  امیدوار  آمریکا  می کند.  تالش  یادشده  ائتالف 
تاسیس ائتالف مزبور، هرگونه درگیری با ایران، جنبه بین المللی 

به خود بگیرد.

سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه برای ایجاد اجماع بین المللی علیه ایران 

پمپئو در پی تشکیل ائتالفی علیه تهران   

رعایت حقوق شهروندی مهمترین مطالبه مردم از دستگاه قضا
عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه ما به قوه قضائیه 
نیاز داریم،  مستقل و غیرسیاسی که پناهگاه و ملجا مردم باشد 
گفت: قوه قضائیه نباید بازیگر سیاسی باشد، نقض بی طرفی کند 
و حقوق مردم را نادیده بگیرد بلکه باید در درجه اول مدافع حقوق 
و پناهگاه مردم باشد.جلیل رحیمی جهان آبادی با یادآوری هفته 
قوه قضائیه با بیان اینکه کشور ما کشوری مبتنی بر مردم ساالری 
دینی است، گفت: مردم از فرهنگ ایرانی و دین اسالم به عنوان 
دینی عدالت خواه و همچنین به عنوان کشوری که بیش از 3 هزار 
سال سابقه مدنیت شهرنشینی و ایجاد نظام قضایی داشته توقع  

دارند شرایط قضایی کشور مطلوب تر از شرایط فعلی باشد.
y  ما به قوه قضائیه مستقل و غیرسیاسی که پناهگاه و ملجا مردم

باشد نیاز داریم
با  عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی 
بیان اینکه ما به قوه قضائیه مستقل و غیرسیاسی که پناهگاه و 
ملجا مردم باشد نیاز داریم، افزود: قوه قضائیه نباید بازیگر سیاسی 
باشد، نقض بی طرفی کند، حقوق مردم را نادیده بگیرد بلکه باید 
در درجه اول مدافع حقوق مردم، پناهگاه و ملجا مردم باشد اما به 

نظر می رسد قوه قضائیه فعلی سیاسی است.
وی با یادآوری اینکه قوه قضائیه بی طرفی الزم را در بازی های 
سیاسی رعایت نمی کند، تصریح کرد: خدمات ارائه شده شایسته 
مردم ما نیست، اطاله دادرسی به شدت باال است،  رفتار برخی 
قضات در دادگستری ها در شان نظام جمهوری اسالمی نیست و 
برخالف قوانین مصرح از جمله قانون اساسی و مقررات مربوط به 
حقوق ملت است البته قضات با ایمان، شریف و تحصیلکرده در 
کشور زیاد داریم و منظور ما تمامی آنها نیست.این نماینده مردم در 
مجلس دهم، یادآور شد: تمامی موارد ذکر شده از جمله مشکالتی 
اگر  کند؛  رسیدگی  آنها  به  باید  رئیسی  االسالم  حجت  که  است 
ایشان انقالب، مردم و نظام را دوست دارد که قطعا دوست دارد باید 

این درد ها را جبران کند.
پزشکی قانونی و سازمان زندان ها به وزارت دادگستری واگذار 
شودعضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی، 
دلیل  به  عدیده ای  مشکالت  قضائیه  قوه  دیگه  سویی  از  افزود: 
وظایف گسترده دارد؛ بخشی از این وظایف در حوزه سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور، سازمان زندان ها و همچنین پزشکی قانونی 

بوده که در این رابطه نیاز است پزشکی قانونی و سازمان زندان ها 
به وزارت دادگستری واگذار شود زیرا این اقدام نظارت مجلس را 
بر آنها افزایش می دهد و آنها را در قبال سوال و نظارت نمایندگان 
اختصاص  در  باعث می شود دولت  از سویی  و  پاسخگو می کند 
بودجه راحت تر عمل کند؛ در حال حاضر قوه قضائیه زیرمجموعه 
دولت نیست بنابراین نه به مجلس و نه به دولت پاسخگو نیست.وی 
ادامه داد: در اختصاص و افزایش بودجه قوه قضائیه تمایل زیادی 
دیده نمی شود زیرا وقتی نارضایتی مردم و رفتارهای سیاسی قوه 
اندکی  قضائیه  قوه  به  بودجه  اختصاص  در  بینند  می  را  قضائیه 
سخت گیری می شود ولی اگر دستگاه قضا بتواند این مشکالت را 
حل کند بودجه و امکانات بیشتری به آن اختصاص داده می شود.

y  رعایت حقوق شهروندی و بی طرفی، مهمترین مطالبه مردم از
دستگاه قضا

 عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه 
اطاله  ها،  پرونده  باالی  حجم  مانند  مشکالتی  با  قضا  دستگاه 
دادرسی، فشار کاری قضات و کمبود زیرساخت ها مواجه است، 
حقوق  رعایت  قضا  دستگاه  از  مردم  مطالبه  مهمترین  گفت: 

شهروندی و بی طرفی است اما در حال حاضر نظام دادگاه های 
انقالب و دادگاه های ویژه روحانیت و همچنین وضعیت دادگاه 
بازنگری  نیازمند  و  بوده  زیادی  مشکالت  دارای  ما  فعلی  های 
اساسی است و اگر قوه قضائیه به دنبال بازنگری است ما آمادگی 
الزم را در کمیسیون قضایی مجلس داریم که موارد نقض حقوق 
این  طرفی  بی  سویی  از  تا  بگذاریم  میان  در  آنها  با  را  شهروندی 
در  شهروندی  حقوق  رعایت  همچنین  شود،  رعایت  دستگاه 
رسیدگی های قضائی مورد توجه قرار گیرد و از رفتارهای برخی 
قضاتی که در شان جمهوری اسالمی ایران نیست جلوگیری شود.

y نهاد وکالت حرفه یا راه درآمدزایی نیست بلکه نهادی مدنی است
 رحیمی جهان آبادی با تاکید بر ضرورت تقویت نهاد وکالت، 
تصریح کرد: نهاد وکالت حرفه یا راه درآمدزایی نیست بلکه نهادی 
مدنی و ملجا و پناهگاه برای دفاع متهم از حق خودش است.عضو 
کمیسیون قضایی مجلس یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر نگاه 
به نهاد وکالت در قوه قضائیه و برخوردها با وکال مطلوب و شایسته 
حکومتی  نخبگان  بسته  دایره  از  رئیسی  االسالم  نیست.حجت 
خارج شده و درد و رنج مردم را لمس کرده استاین نماینده مردم 

در مجلس دهم، با بیان اینکه حجت االسالم رئیسی مشرف ترین 
فردی است که در طول 40 سال انقالب اسالمی از دل قوه قضائیه 
و  بوده  مسلط  قضائیه  قوه  بر  کامال  ایشان  گفت:  است،  برآمده 
تخصص دارد از سویی در عرصه انتخابات شرکت کرده و از دایره 
بسته نخبگان حکومتی خارج شده، به میان مردم آمده و درد و 
رنج مردم را لمس کرده است.وی ادامه داد: رئیس دستگاه قضا در 
نهاد خدمت گذار مذهبی مانند آستان قدس از نزدیک با محرومیت 
به  بنابراین  است  فکری  و خوش  نیروی جوان  و  بوده  آشنا  مردم 

سهولت می تواند مشکالت دستگاه قضا را حل کند  .
y  قوه قضائیه باید در تراز ملت ایران و انقالب اسالمی که ۲۵۰ هزار

شهید داده قرار گیرد
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: ایشان می تواند روی 
حمایت ما به عنوان نماینده مردم حساب کند و از صمیم قلب و 
به عنوان نماینده ملت آرزو داریم قوه قضائیه در تراز ملت ایران و 
انقالب اسالمی که 250 هزار شهید داده قرار گیرد تا بتوانیم چه 
در عرصه بین المللی و داخلی با قدرت و شهامت از این قوه دفاع 

کنیم.
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اقتصادی مجلس  عضو کمیسیون 
به  که  خواست  محاسبات  دیوان  از 
صحت و سقم موضوع پرداخت حقوق 
گزارش  و  کند  ورود  نجومی  های 

بررسی ها را به مجلس ارسال کند.
داورانی  ابراهیمی  پور  محمدرضا 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
با  گفت وگو  در  اسالمی  شورای 
با  ملت،  خانه  خبرگزاری  خبرنگار  
اندازی سامانه ثبت  اشاره به عدم راه 
گفت:  مدیران،  و  مقامات  حقوق 
سریعتر  هرچه  باید  محاسبات  دیوان 
گزارشی درباره راه اندازی سامانه ثبت 
مجلس  به  مدیران  و  مقامات  حقوق 
اجرای  زمان  از  چراکه  دهد،  ارائه 

نشده  عملیاتی  هنوز  اما  گذشته  آن 
در  راور  و  کرمان  مردم  است.نماینده 
مجلس شورای اسالمی، افزود: بحث 
این روزها مطرح شده بحث  دیگر که 
پرداخت حقوق های نجومی به برخی 
مدیران است که این موضوع نیز باید 
هرچه سریعتر توسط دیوان پیگیری و 
گزارش آن به مجلس ارائه شود.دیوان 
اندازی  راه  درباره  محاسبات گزارشی 
مدیران  و  مقامات  حقوق  ثبت  سامانه 

به مجلس ارسال کند
وی با اشاره به نقش نظارتی دیوان 
ناظر  دیوان  داد:  ادامه  محاسبات، 
دستگاه  قانونی  عملکرد  بر  مجلس 
ها چه قوانین بودجه ای و چه قوانین 

نظارتی است که باید درباره راه اندازی 
سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران و 
پرداخت حقوق های نجومی گزارشی 

به مجلس ارائه کرده و پاسخگو باشد.
پرداخت  اینکه  بیان  با  پورابراهیمی 
مجلس  ورود  باعث  نجومی  های 

مجلس  کرد:  تاکید  شد،  ماجرا  به 
و   ها  حقوق  ساماندهی  راستای  در  
پرداخت ها که عدد و رقم آن مشخص 
برنامه  قانون  در  و  کرده  اقدام  نبود، 
را  ها  حقوق  چارچوب  توسعه  ششم 
مشخص و معین کرد.عضو کمیسیون 
اسالمی،  شورای  مجلس  اقتصادی 
باید  محاسبات  دیوان  کرد:  تصریح 
پرداخت  موضوع  سقم  و  صحت  به 
اگر  حقوق های نجومی ورود کند که 
باید  داشته  صحت  موضوعی  چنین 
گزارش  و  کرده  برخورد  خاطیان  با 
آن را به مجلس ارائه دهد و اگر کذب 
است باید بگوید پرداخت حقوق های 

نجومی وجود خارجی ندارد.

گزارش نجومی ها به مجلس رسید
دیوان محاسبات باید به صحت و سقم موضوع پرداخت حقوق های نجومی ورود کند که اگر چنین موضوعی صحت داشته 

باید با خاطیان برخورد کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه دهد

هواپیمایی آسمان
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مجلس بان
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری 

خراسان رضوی
حقوق زائر خط قرمز استان است

زائران  امور  مدیریت  و  هماهنگی  معاون 
خط  را  زائر  حقوق  رضوی  خراسان  استانداری 
حق  دستگاهی  هیچ  گفت:  و  دانست  استان  قرمز 
کوچکترین اجحافی در حق زائر ندارد و در صورت 

رؤیت برخورد خواهد شد.
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استاندار 
خدمات  اجرایی  ستاد  جلسه  در  رضوی  خراسان 
سفر استان بعد از بررسی برنامه های روسای کمیته 
های این ستاد گفت: امسال در تعطیالت تابستان 
تامین  در  تسهیلگری  جمله  از  ویژه  سیاست  دو 
زیارت هر چه راحت تر برای زائرین و دیگری دفاع از 
حقوق زائر را دنبال خواهیم کرد چرا که خط قرمز ما 

در استان  و در مشهد حقوق زائر است.
محمد صادق براتی در همین راستا افزود: هیچ 
دستگاهی حق کوچکترین اجحافی در حق زائر را 
نخواهد داشت و در صورت رویت با دستگاه  یا نهاد 

متولی برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به اقامتگاه های غیرمجاز در مشهد 
گفت: از تمام دستگاه ها خواهش می کنم در یک 
و  پرداخته  ها  اقامتگاه  این  به  محدود  زمانی  بازه 
فقط  البته  گیرد  صورت  ها  آن  پلمب  برای  تعاملی 
واحدهایی که در مهلت های مشخص شده به دنبال 

کسب مجوزهای الزم از نهادهای مربوطه نباشند.
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استاندار 
خراسان رضوی گفت: رویکرد استان این است که 
چه  هر  استفاده  برای  رضوی  غنی  فرهنگ  از  باید 

بیشتر زائر در برنامه ها استفاه شود.

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

يكشنبه ها : ساعت : 1830 
دوشنبه ها :  ساعت1620 و 2210 
سه شنبه ها :ساعت:0800و  2100 

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

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

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

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

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

ساعت :1220 وپنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 
  0945 :

مشهد- اهواز: شنبه ساعت 1225 و دوشنبه و 
پنجشنبه ها: ساعت 1125 

مشهد- شيراز: يكشنبه و پنجشنبه ها ساعت : 
  1830

مشهد- ايالم : يكشنبه و چهارشنبه ها : ساعت 
 0730

مشهد - آبادان : يك شنبه ها ساعت :1930 
چهارشنبه ها  ساعت: 1510 مشهد  - ساري : 

چهارشنبه ها  ساعت : 1710

برنامه پروازي هواپيمايي اسمان 
نيمسال اول 1398 

قیمت ارز زیر 8 هزار تومان
برای  اقتصادی  مدل های  عمده  گفت:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
قیمت زیر 8 هزار تومان را برای اقتصاد ایران پیش بینی کرده است. به 
گزارش خبرانالین ، فرهاد دژپسند، در حالی که دوران کنونی را دوره گذار 
می نامید، تاکید کرد: در آغازکار بنده در وزارت اقتصاد موج اقدامات رییس 
جمهور امریکا علیه کشورمان آغاز شده است و باید به دنبال راهکارهایی 
اشاره  اقدامات  به جزییات  بودیم. وی هر چند  این شرایط  از  برای عبور 
اعالم  در فضای عمومی  اقدامات صورت گرفته  بیان  از  و  نکرد  صریحی 
معذوریت کرد اما  تاکید داشت که دست ما برای مقابله با اقدامات دشمن 
درآمدی  به  لحاظ  چه  و  بودجه  به  لحاظ  چه  کرد:  اضافه  است.وی  پر 
راهکارهایی را اتخاذ کرده ایم تا حداقل تنش به کشور وارد شود، راهکارهایی 
اتخاذ شده تا در دوره کاهش درآمدهای نفتی به سایر درآمدهای پاک و 
درست متوسل شویم تا آرزوی دیرینه بودجه بدون نفت محقق شود. وی از 
پیگیری مجدانه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انعقاد تفاهم نامه های 
دو یا چند جانبه پولی و بانکی با دیگر کشورها بر اساس برنامه ششم توسعه 
خبر داد. وی افزود: با جدیت این موضوع را پیگیری می کنیم. از کشورهایی 
که کمیسیون های مشترک داریم بازخوردهای مثبتی گرفته شده اما اجازه 
بدهید به دالیل شرایط موجود اطالع رسانی در این زمینه صورت نگیرد و 

شما نیز همراهی کنید.
y درآمدهای مالیاتی باال رفت

کاهش  نگران  دوستان  برخی  که  حالی  در  گفت:  اقتصاد  وزیر 
درآمدهای مالیاتی در سال 97 بودند اما با تالش همکاران در سازمان 
مالیاتی به رغم پیش بینی های مبنی بر درآمد زیر 100هزار میلیارد تومان 
حدود 109هزار میلیارد تومان تحقق درآمد مالیاتی ثبت شد و به این ترتیب 
میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در سال گذشته 97 درصد بود.او تاکید 

کرد: در عرصه جایگزینی درآمدهای ارزی نیز به گمرک اعالم کردیم هیچ 
مانعی برای صادرات غیرنفتی ایجاد نکنند و بر این اساس تاکید کردیم که 
برای صادرات غیرنفتی فرش قرمز پهن شود.وی در مورد اخذ مالیات از 
سکه با تاکید بر اینکه سکه مهریه خانم ها مشمول مالیات نیست، گفت: 
اخذ مالیات سکه به موجب قانون و تکالیف قانونی است. ما نیز مسائل 
و شکایت های مطرح شده را شنیدیم.دژپسند ادامه داد: همچنین اخذ 
بررسی  مالی  تراکنش های  طریق  از  غیر شفاف  فعالیت های  از  مالیات 
توجه  باید  و  شده  شناسایی  مالیاتی  فرار  انسداد  راهکارهای  می شود. 
داشت افرادی که از سودهای کالن بهره می برند، خود باید پیشقدم شده 
و اظهار نامه ارائه دهند و این موضوع باید به فرهنگ تبدیل شود.وی با 
اشاره به موضوع دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی نیز گفت: سود 
سپرده بانکی سرمایه تلقی نمی شود اما در بسیاری از کشورهای دنیا این 
نوع مالیات اخذ می شود. ما باید بر اساس شرایط اقتصادی آن را بررسی 
کاالهای  برخی  وضعیت  مورد  در  ادامه  در  دهیم.وی  قرار  توجه  مورد  و 
اساسی نیز گفت: رئیس جمهور نیز در این رابطه صحبت کردند. دولت 
از شرایط بازار راضی نیست وقتی قیمت یک کاال از زمین تا میدان و از 
میدان تا بازار دو برابر می شود حتمًا اختاللی وجود دارد و مشکالتی است 

که باید حل شود.
y سرمایه گذاری خارجی به ۴ میلیارد دالر رسید

وزیر اقتصاد گفت: درحالی که در اوایل سال 97 رقم مصوب سرمایه 
تأکیدات  با  اما  بود  دالر  میلیارد  نگران کننده 1.7  رقم  خارجی  گذاری 
انجام شده به همکاران سازمان سرمایه گذاری خارجی این رقم به 3.5 
تا 4 میلیارد دالر رسید.وی افزود: با تسهیالت در نظر گرفته شده برای 
سرمایه گذاران باالی 250 میلیون دالر امیدواریم رقم سرمایه گذاری در 

سال 98 نیز مطلوب باشد.وزیر اقتصاد با اشاره به رتبه کشور در شاخص 
فضای کسب وکار گفت: از همه فعاالن فضای کسب وکار درخواست داریم 
تا هرگونه بخشنامه و قانون را که مخّل فضای کسب وکار است به وزارت 
اقتصاد منعکس کنند، در همین راستا در نظر داریم تعداد جلسات هیئت 

مقررات زدایی را دوبرابر کنیم.
y بسته رونق تولید برای رئیس جمهور ارسال شد

دژپسند گفت: یک بسته جامع برای رونق تولید طراحی شده و به 
رییس جمهور نیز ارسال شده است. رونق تولید در این بسته از جوانب 

مختلف از جمله بهبود فضای کسب وکار دیده شده است.
نرخ  شود  تأمین  تولیدکنندگان  گردش  در  سرمایه  اگر  افزود،  وی 
بهره برداری افزایش می یابد و در این بسته به این موضوع اشاره شده است.

y به مستاجران وام می دهیم
او همچنین به پیشنهادات خود برای حمایت از اقشار آسیب پذیر هم 
اشاره کرد و گفت که برای حمایت از مستأجران قصد داریم صندوقی را 
راه اندازی کنیم که با وام دادن به مستأجران به تأمین رهن آنها کمک کنیم.

y نرخ ارز چقدر می شود؟
وی با استقبال از راه اندازی بازار متشکل ارزی گفت:  اگر به شرایط 
نرمال اقتصادی برگردیم حتما قیمت ارز به زیر 8 هزار تومان خواهد رسید.
وزیر اقتصاد در مورد نرخ ارز، گفت: مدل هایی که برای تعیین قیمت 
ارز مطرح شده اما در هیچکدام از مدل ها به قیمت باالی 10 هزار تومان 
اشاره نشده است و عمده مدلهای اقتصادی قیمت زیر 8 هزار تومان را 

برای اقتصاد ایران پیش بینی کرده است.
دژپسند تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد با راه اندازی بازار متشکل 

ارزی شاهد تاثیر مثبت ارز در بازار خواهیم بود.
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خبر
ارسال طرح ۵۲ جلدی انتقال آب از 

دریای عمان به وزارت نیرو
خراسان  منطقه ای  آب  مدیرعامل  مقام  قائم 
عمان  دریای  از  آب  انتقال  طرح  گفت:  رضوی 
جلد   52 اکنون  هم  و  شود  انجام  باید  حتما 
مطالعات آن انجام و برای وزارت نیرو ارسال شده 
تسنیم در نشست خبری هفته  است.به گزارش  
صرفه جویی در مصرف آب اظهار داشت: در سال 
87 میزان استفاده بخش کشاورزی از مجموع آب 
مصرفی در خراسان رضوی حدود 92 درصد بوده 
با اقدامات انجام شده هم اکنون به 85 درصد  و 
گفته ها  از  برخی  به  اشاره  با  است.وی  رسیده 
در  صرفه جویی  دادن  جلوه  بی اهمیت  بر  مبنی 
مصرف آب در بخش خانگی، تأکید کرد: درست 
پایین  است که میزان مصرف آب در حوزه شرب 
کیفیت  حوزه  این  در  شده  توزیع  آب  اما  است 
بسیار  هم  آن  تولید  هزینه  و  داشته  باالیی  بسیار 
خانگی  مصرف   در  باید  مردم  بنابراین  است  باال 

خود هم صرفه جویی را در نظر بگیرند.
خراسان  منطقه ای  آب  مدیرعامل  مقام  قائم 
آب  مصرف  سهم  کاهش  علل  از  یکی  رضوی 
تنبیهی  سیاست های  را  استان  در  کشاورزی 
 96 تا   92 سال  از  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
رضوی  خراسان  در  غیرمجاز  چاه   7444 حدود 
مسدود شده و این رقم در سال 97 برابر با 2050 
سبب  توانسته  میزان  این  مجموع  و  شده  حلقه 
مصرف  در  صرفه جویی  مکعب  متر  میلیون   850
آب شده است.طاهری ادامه داد: از ابتدای سال 
خراسان  در  غیرمجاز  چاه  حلقه   24 نیز  جاری 
میلیون   2 صرفه جویی  که  شده  مسدود  رضوی 
است  این  بر  ما  برنامه  و  زده  رقم  را  مکعبی  متر 
کسری  میزان  روند  همین  با   1405 سال  تا  که 
مخزن در خراسان رضوی را به صفر برسانیم.وی 
مورد  در  ظالمانه  نگاه های  برخی  اینکه  بیان  با 
اثرات سدسازی در کشور وجود دارد، خاطرنشان 
از  بیش  ما  که  بگویم  را  این  می توانم  بنده  کرد: 
معنی  این  به  نساخته ایم  سد  بسازیم  سد  آنکه 
به  سد  ساخت  پیشنهاد  موارد  از  بسیاری  در  که 
آن  کارشناسی  مسائل  علت  به  اما  شد  داده  ما 
منطقه ای  آب  مدیرعامل  مقام  کردیم.قائم  رد  را 
خراسان رضوی با تأکید بر الزام به متعادل کردن 
این  از  نشان  پیش بینی ها  کرد:  تصریح  مصرف، 
دارد که در سال های آینده با هر نوع تدبیری ما باز 
هم در شرق کشور با کمبود آب روبه رو می شویم به 
همین علت طرح انتقال آب از دریای عمان حتما 
باید انجام شود و هم اکنون 52 جلد مطالعات آن 

انجام و برای وزارت نیرو ارسال شده است. 

اندیشه  در  که  مادرهایی  و  پدر 
می دانند  خوبی  به  هستند  فرزندآوری 
آماده  مهم  اتفاق  این  برای  را  خود  باید 
آمادگی  والدینی که  کنند، چه بسیارند 
الزم برای پذیرش عضو جدید ندارند در 
خود  برای  دارند  نیاز  والدین  که  حالی 
عاطفی،  شناختی،  روان  آمادگی های 
فراهم  مالی  حتی  و  مهارتی   ، دانشی 
در  نوزاد  حضور  لذت  و  شادی  تا  کنند 
این  جز  اگر  و  نگراید  تلخی  به  خانواده 
مدت  کوتاه  در  که  بپذیرند  باید  باشد 
دچار چالش های جدی شوند.در روایات 
وظیفه  اسالم)ص(  پیامبر  است  آمده 
یک پدر در قبال فرزندش را چنین بیان 
کردند: »او را نام نیکو بگذار و به نیکی 
بگمار.  شایسته  کاری  به  و  کن  تربیت 
48(.«نام  صفحه   ،6 ج  کافی،  )فروغ 
مناسب و نیکو نقشی بسیار تعیین کننده 
در رشد اعتماد به نفس و ایجاد هویتی 
انسانی دارد. اسم هر  مطلوب برای هر 
او  شخصیت  و  هویت  از  بخشی  فردی 
است. به عبارت دیگر نام بسیار فراتر از 

یک برچسب است.
y  نام بخشی از هویت فرد

و  نفس  به  اعتماد  به  والدین  اگر 
و  عالقه  خود  فرزند  و  نوزاد  شخصیت 
بهانتخاب  است  ضروری  دارند  اهتمام 

نامی نیکو برای او همت گمارند.
انتخاب نام مناسب از جمله حقوقی 
است که والدین در مقابل فرزند بر عهده 
فرزندانشان  برای  باید  آنها  لذا  دارند 
با فرهنگ،  متناسب  آوا،  اسامی خوش 
تداعی گر حس مثبت و معقول انتخاب 
فرد  هویت  از  بخشی  اسامی  زیرا  کنند 

است. 
علت  به  افراد  متعددی  موارد  در 
توسط  که  نامی  از  نبودن  راضی 
شده  انتخاب  آنان  برای  والدین شان 
تمایل  خود  نام  تغییر  به  نسبت  است، 
این  گذشته  سال های  طی  که  دارند 
که  بود  همراه  دردسرهایی  با  نام  تغییر 

نیاز به تغییر قانون به خوبی حس شده و 
در نهایت قانون در این زمینه تغییر کرد .

انتخاب  اهمیت موضوع  به  توجه  با 
نام و گسترش زمینه نام گذاری به سراغ 
هویتی  اسناد  امور  معاونت  سرپرست 
تا  رفته  رضوی  خراسان  احوال  ثبت 
او  با  گفت وگویی  به  رمینه  این  در  او  با 
آن می پردازیم. به  ادامه  در  که  نشسته 
هویتی  اسناد  امور  معاونت  سرپرست 
می گوید:  رضوی  خراسان  احوال  ثبت 
و  دختر  نوزادان  برای  مجاز  اسامی 
تعریف  احوال  ثبت  سایت  در  پسر 
خانواده ها  منتخب  نام  و  شده است 
داشته باشد.به  قرار  لیست  این  در  باید 
نورمحمد  امروز"  روزنامه "صبح  گزارش 
خبرنگار  با  مصاحبه  در  محمدی  یار 
نوزادان  اسم  ثبت  پیرامون   رسانه  این 
نام  خانواده ها  گذشته  در  می افزاید: 
نوزادان خود را انتخاب و پس از مراجعه 
صورت  در  احوال،  ثبت  سازمان  به 
می رساندند  ثبت  به  بودن  معنادار 

در  نام گذاری  سامانه  یک  اکنون  اما 
دارد  قرار  کشور  احوال  ثبت  سیستم 
نوزادان  برای  مجاز  اسامی  تمامی  که 
شده است  تعریف  آن  در  پسر  و  دختر 
این  در  باید  خانواده ها  منتخب  نام  و 
تصریح  داشته باشد.وی  قرار  لیست 
در  موجود  اسامی  لیست  می کند: 
سامانه نسبت به گذشته دارای اسامی 
نتیجه  در  که  است  جدید تر  و  بیشتر 
بیشتری  انتخاب  قدرت  خانواده ها 
دارند. یارمحمدی خاطر نشان می کند: 
سامانه  در  خانواده ای  منتخب  نام  اگر 
باید مستندات  نباشد،  احوال  ثبت  نام 
مربوط به معنا و مفهوم نام مورد نظر را 
در پرتال سازمان ثبت احوال ثبت کنند.

وی اظهار می کند: مستندات ارائه شده 
در کمیته تغییر نام بررسی و در صورت 
 48 از  بعد  مناسب  معنای  بودن  دارا 
الی 72 ساعت کد رهگیری در اختیار 
خانواده قرار داده  شده تا با مراجعه به 
اداره ثبت احوال منطقه خود، بعد از باز 

و  را ثبت   نام مورد نظر  شدن سیستم، 
نمایند.یارمحمدی  دریافت  را  آن  سند 
از  بی معنا  و  قدیمی  نام های  حذف  از 
سیستم نام گذاری ثبت احوال خبر داد 
نام های قدیمی حذف  ابراز می کند:  و 
ثبت  به سامانه  زیادی  نام های جدید  و 
شده است.سرپرست  اضافه  احوال 
معاونت امور اسناد هویتی ثبت احوال 
فراوانی  خصوص  در  رضوی  خراسان 
جاری  سال  نخست  ماهه  دو  در  نام ها 
پسر   نوزاد   603 بین  از  می دهد:  آمار 
امیرحسین  ماه   3 این  در  شده  متولد 
به  را  امار  بیشت ترین   57 فراوانی  با 
خود اختصاص داده است.یارمحمدی 
نخست  دوماهه  در  می دهد:  توضیح 
سال جاری از بین 568 تولد نوزاد دختر 
نام فاطمه با فراوانی 64 بیش ترین را از 

ان خود کرده است.
y  شایعه حذف نام کوروش

از  کوروش  نام  حذف  ادامه  در  وی 
را  کشور  احوال  ثبت  نام گذاری  سامانه 

فقط شایعه ای در فضای مجازی خواند 
مطابق  کوروش  اسم  می کند  عنوان  و 
اسامی  لیست  در  گذشته  سال های 
هر  به  و  دارد  وجود  احوال  ثبت  سامانه 
دو حالت کوروش و کورش برای فرزندان 

پسر قابل انتخاب کردن است.
نام  تغییر  خصوص  در  یارمحمدی 
قضایی  مراجع  اختیارات  حدود  در  که 
که  کسی  گذشته  در  می گوید:  است، 
به  باید  داشت  را  خود  نام  تغییر  قصد 
عالی  شورای  اما  کرده  مراجعه  دادگاه 
ثبت احوال با توجه به حقوق شهروندی 
با  سال 1390  از  رجوع  ارباب  تکریم  و 
صدور بخشنامه ای این فرصت را ایجاد 
کرد که افراد باالی 15 سال با مراجعه به 
اداره ثبت احوال بتوانند برای یک بار نام 
خود را تغییر دهند.وی ادامه می دهد: 
این  نام  تغییر  مصوبه  شرایط  از  یکی 
است که فراوانی نام انتخابی در 5 سال 
فرد  اولیه  نام  فراوانی  به  نسبت  گذشته 
بیشتر باشد و این موضوع توسط کمیتیه 
نام در هر استان که متشکل از سه عضو، 
اسناد  امور  معاون  استان،  کل  مدیر 
هویتی و یک کارشناس که دبیر جلسه 
نیز هست، بررسی و به تایید نهایی برای 

تغییر می رسد.
نمی کنند  تغییر  مذهبی  اسامی 
یارمحمدی عنوان می کند: متقاضیانی 
که سن آن ها بین 15 تا 18 سال است 
به  نیز  را  پدر  کتبی  درخواست  باید 
تغییر  بر  مبنی  خود  کتبی  درخواست 
خصوص  در  کنند.وی  ضمیمه  نام، 
تغییر نام ائمه به اسامی ایرانی توضیح 
می دهد:  اسامی مذهبی و اسامی ائمه 
نیستند.سرپرست  تغییر  قابل  اطهار 
از  انتها  در  هویتی  اسناد  امور  معاونت 
تفکیک لیست اسامی دختر و پسر خبر 
مانند  اسم هایی  که  کرد  اضافه  و  داد 
متین، شکیبا، نصرت و سایر اسم هایی 
که گاها هم برای دختر و هم برای پسر 
کدام  هر  اکنون  می شدند،  انتخاب 
اسم  دیگر  و  دارند  قرار  مجزا  دسته  در 
پسران  و  دختران  طبقه  بین  مشترک 

نداریم.

صبح امروز از اولین حق کودک  گزارش می دهد:

چالشی به نام اسم  خانه دار شدن  مددجویان
 کمیته امداد جغتای

گفت:  رضوی  خراسان  امداد  کمیته  مدیرکل 
و  همکاری  با  تا  دارد  آمادگی  امداد  کمیته 
شهرستان  در  اجرایی  دستگاه های  مشارکت 

جغتای مددجویان فاقد مسکن را خانه دار کند.
با  آسوده  حبیب ا...  امروز  صبح  گزارش  به 
حل  نهاد  این  در  مسئله  مهم ترین  اینکه  اعالم 
یک  به عنوان  نیازمندان  و  محرومان  مشکالت 
اصل است، ادامه داد: این نهاد بر خودش الزم 
دالیل  به  مشکالتی  که  درجاهایی  تا  می داند 
خللی  تا  کند  پیدا  ورود  دارد،  وجود  مختلف 

به نظام اسالمی وارد نشود.
در  امدادگری  و  انقالبی  روحیه  تقویت  از  وی 
بین کارکنان این نهاد گفت و افزود: خوشبختانه 
سال   ، نهاد  این  امدادگران  تمامی  همراهی  با 
صف  اقتصادی،  فشارهای  علی رغم  گذشته 
اهدای جهیزیه و وام کارگشایی صفر شد و جذب 
نزدیک به 100 درصد اعتبارات در حوزه اشتغال 

صورت گرفت.
آسوده بابیان اینکه کمیته امداد با ایجاد مراکز 
نیکوکاری به دنبال مردمی کردن فعالیت هاست، 
ادامه داد: با این کار درواقع روند خدمت رسانی 
مراجعان  وقت  اتالف  از  و  می شود  داده  سرعت 

جلوگیری می شود.
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی با اشاره 
مددجوی   21 جغتای  شهرستان  در  اینکه  به 
به  روستاها  در  و  هستند  مسکن  فاقد  شهری 
این  داد:  ادامه  هستیم،  مقاوم سازی  دنبال 
همکاری  و  همراهی  با  تا  دارد  آمادگی  نهاد 
را  امر  این  شهرستان  در  اجرایی  دستگاه های 
مددجویان،  این  دارشدن  خانه  با  و  کند  اجرایی 

به کمک سایر افراد نیازمند برود.
های  تاطرح  داریم  آمادگی  گفت:  آسوده 
به منظور مهاجرت معکوس   را  اشتغال روستایی 

اجرا و حمایت کنیم.
امدادگران  و  شهرستان  مسئوالن  از  وی 
در  نیکوکاران جغتایی  و  افراد خیر  با  تا  خواست 
برقرار  مؤثر  ارتباط  شهرستان  از  خارج  و  داخل 
مرتفع  محرومان  و  مددجویان  مشکالت  تا  شود 

شود.
حبیب ا...  سفر  این  در  است:  ذکر  شایسته 
کارکنان  و  مسئوالن  با  دیدار  بر  عالوه  آسوده 
طرح های  از  بازدید  و  شهرستان  امداد  کمیته 
تعدادی  از  شهری  و  روستایی  مسکن  و  اشتغال 
خانواده بیمار مددجوی تحت حمایت نیز عیادت 

کرد.

خبر

مفقودی
شماره  به   1385 مدل  پراید  سواری  خودروی  سبز   برگ 
پالک 234 ب 18 ایران 94  شماره موتور 1675150 و شماره 
اسالمی  محمد  به  مربوط    S1412285252962 شاسی 

نخلی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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تاسیس، تغییرات شرکت 
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی ثریا تجارت ابریشم درتاریخ 28/03/1398 به شماره 
به  و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن  به شناسه ملی 14008405347 ثبت  ثبت 68485 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید ، فروش ، توزیع ، واردات و صادرات 
و  و سرمایش  تاسیسات گرمایش   ، الکترونیکی  الکتریکی،  از کاالهای  اعم  بازرگانی  کلیه کاالهای مجاز 
غذایی  مواد   ، آرایشی   ، بهداشتی  محصوالت   ، پزشکی  تجهیزات   ، آنها  نگهداری  و  اندازی  راه  و  نصب 
از  ترخیص کاال  و همچنین  و سایر کاالهای مجاز  لوازم خودرویی  و  پتروشیمی  و  ، محصوالت کشاورزی 
انبارداری خرید و فروش کاال، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ، عقد  و  المللی  گمرکات داخلی و بین 
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ، گشایش اعتبارات و ال سی ، اخذ وام و تسهیالت 
از  مجاز  نمایندگی  اخذ   ، خارجی  و  داخلی  اعتباری  و  مالی  موسسات  و  ها  بانک  کلیه  از  ارزی  و  ریالی 
آنها ، مشارکت و شرکت در نمایشگاه های  به  شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی 
تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور ، خرید سهام دیگر شرکتهاجهت شرکت. درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، شهرک لشگر ، کوچه ))مهاجر(( ، کوچه 
فاطمیه 5 ]شهیدفالحی 4/32[ ، پالک -50 ، طبقه همکف کدپستی 9189739683 سرمایه شخصیت 
ایمان  آقای  شرکا  از  یک  هر  الشرکه  سهم  میزان  نقدی  ریال   1000000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی 
روحیان به شماره ملی 0703666177 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم سمیه غفاری جورابی به 
شماره ملی 0946618232 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای ایمان روحیان به 
شماره ملی 0703666177و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود خانم سمیه غفاری جورابی به شماره ملی 0946618232و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : مدیر عامل ، نائب رئیس هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره اختیارات 
های  آگهی  درج  جهت  رضوی  خراسان  امروز  صبح  االنتشار  کثیر  روزنامه  اساسنامه  طبق   : عامل  مدیر 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )510891(

تاسیس، تغییرات شرکت
تعاونی  شرکت  ایرانیان  اعتماد  اعتبار  تصفیه  حال  در  منحله  شرکت  تغییرات  آگهی 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10860215274 ملی  شناسه  و   37316 ثبت  شماره  به 
مورخ   245332 شماره  نامه  و   06/07/1397 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی 
ذیل  تصمیمات  مشهد  شهرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  مدیریت   08/10/1397
اتخاذ شد : - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396 تصویب رسید. - حسین زاهد 
طلبان با شماره ملی 0939286238 حسین نیک بخت با شماره ملی 6439695851 
ملی  شماره  با  شعبانی  قاسم   - شدند.  انتخاب  دوسال  مدت  برای  ناظر  عنوان  به 
5949617916 زهرا مروی نیا با شماره ملی 0940731142 و محمد صالح قاسمی با 
شماره ملی 3979158731 به سمت اعضا هیات تصفیه به مدت 2 سال انتخاب شدند. 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 

غیرتجاری مشهد )510764(

موضوع تاسیس، تغییرات شرکت
ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  بهشتی  مظلوم  شهید  عشایری  شرکت  تغییرات  آگهی 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  2430 و شناسه ملی 10380177448 
امور  کل  13/03/1398اداره  مورخ   258/2/10/207 شماره  ونامه   12/03/1398 مورخ 
عشایرخراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی منتهی به 29/12/1397 
مورد تصویب قرار گرفت . - سرمایه شرکت از مبلغ 23میلیارد ریال به 35میلیارد ریال افزایش 
یافت. - جالل عرفانی کدملی 0947064117 و رسول عسگری کدملی 5228727949 به 
عنوان بازرس اصلی و غالمرضا حشمتی بروانلو کدملی 0819563633 به عنوان بازرس علی 
البدل برای سال مالی 98 انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )510767(

انسیه سروش
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فرهنگ و هنر
خبر

فیلم نامه فیلم ساز خراسانی، نماینده 
ایران در فستیوال جهانی

امیراطهر  نویسندگی  به  خوانی"  "للو  فیلم نامه 
زردآلوی  جهانی  فستیوال  در  ایران  نماینده  سهیلی، 
اساس  بر  که  فیلم نامه  این  شد.  ارمنستان  طالیی 
است،  شده  نوشته  معود"  "وجدی  از  نمایشنامه ای 
به دنبال  که  می کند  روایت  را  مهاجر  زنی  داستان 
هوّیت واقعی مادرش راهی سفری جاده ای می شود.
جشنواره بین المللی زردآلوی طالیی که هر ساله در 
فرهنگ ها  تالقی  موضوع  به  می شود  برگزار  ایروان 
می پردازد و مورد توجه بسیاری از فیلم سازان مستقل 
قرار می گیرد. این فستیوال مکانی برای گردهم آمدن 
است.  اروپا  و  آسیا  فیلم سازان محبوب  و  سینماگران 
شایان ذکر است که این جشنواره سال گذشته نیز با 
فیلم "همه میدانند" میزبان اصغر فرهادی بوده است.

از اهداف زردآلوی طالیی کمک به پیشرفت ارزش های 
جهانی صلح و درک و تاثیرگذاری متقابل آن است و به 
سرعت به مقصد مهّمی برای فیلم-سازان تمام ژانرها 
هر  فستیوال  این  اساس  این  بر  شده است.  تبدیل 
و  اقوام  از کشورها،  تعداد بسیاری فیلم  ساله میزبان 
ادیان مختلف است که تجربه های انسانی را به تصویر 
خراسانی  فیلم ساز  سهیلی،  می کشند.امیراطهر 
مدرس،  منتقد،  نویسنده،  جشنواره،  این  منتخب 
است  تلویزیون  و  سینما  کارگردان  و  فیلم نامه نویس 
که در سال 77  با ساخت فیلم "عکسهای یادگاری" 
پا به عرصه فیلم سازی گذاشت. از دیگر فعالّیت های 
قالب سریالی  در  به ساخت مستندهایی  او می توان 
اشاره کرد. همچنین در کارنامه درخشان او می توان 
به ساخت فیلم های کوتاه موفقی همچون " چنگالی 
برای یک کاسه سوپ" و "مرثیه ای برای ژاله و قاتلش" 
خارجی  جشنواره های  در  بارها  که  کرد  اشاراه 
است.  درخشیده  کشورها  دیگر  و  کره  فرانسه،  چون 
وی،  نویسندگی  به  "للوخوانی"  فیلم نامه  نیز  امسال 
طالیی  زردآلوی  جهانی  فستیوال  در  ایران  نماینده 
گلی،  جمال  تهیه کنندگی  به  خوانی  شده است.للو 
درخواست پروانه ساخت خود را تسلیم وزارت فرهنگ 
و ارشاد کرده است و به زودی پیش تولید آن در ایران 
و تولید آن در ایران و افغانستان آغاز خواهد شد و با 
و  ایران  مشترک  محصول  فیلم  این  توضیحات  این 
افغانستان خواهد بود.همچنین سهیلی هنرمند برتر 
استان در سال 88 فیلم سینمایی "زنانی که با گرگها 
دویده اند" را در نوبت اکران و دو مستند بلند را، روی 

میز تدوین خود دارد.

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
و  احیا  طرح  تایید  از  رضوی  خراسان  گردشگری 
استان  فنی  شورای  در  مشهد  فرش  بازار  مرمت 

خراسان رضوی خبر داد.
اطهار  خبر  این  اعالم  با  مکرمی فر  ابوالفضل 
هویتی  عناصر  از  یکی  مشهد  فرش  بازار  کرد: 
مالحظات  رعایت  همواره  که  است  مشهد  شهر 
نیز  اکنون  و  بوده   نظر  مد  مجموعه  این  تاریخی 
طرح باززنده سازی آن بر مبنای این الزامات تهیه 
از  طرح  بررسی  برای  داد:  ادامه  است.وی  شده 
طرح  مجری  اصل،  تقی زاده  دکتر  آقای  جناب 
بازار تبریز دعوت شد و در این  بازسازی و احیای 
میراث  مرمت  پیشکسوت  این  نظرات  از  جلسه 
در  گفت:  شدیم.مکرمی فر  بهره مند  فرهنگی 
کارشناسان  فرهنگی،  میراث  فنی  شورای  جلسه 
تاریخی  آثار  مرمت  و  حفظ  کارشناسان  معماری، 
بازار  احیای  و  مرمت  طرح  درباره  را  خود  نظرات 
بهره. و  نظرات  جمع بندی  از  پس  و  کردند  ارائه 
رسید.وی  تصویب  به  طرح  نظرات  این  از  گیری 

تاکید کرد: حفظ هویت این اثر تاریخی مهم ترین 
و  همکاری  با  که  است  طرح  رویکرد  و  دغدغه 
تعامل مالکان، شهرداری و نظارت میراث فرهنگی 
فرهنگی،  میراث  کل  مدیر  شد.  خواهد  انجام 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی اظهار 
به  گام  مرمت  و  احیا  برای  را  کرد: مشاور طرحی 
ابتدا  بود  قرار  چه  اگر  که  است  کرده  تهیه  گام 
و  شود  مرمت  الگو  عنوان  به  مغازه  از  دهنه  یک 
کند،  پیدا  تسری  بازار  بخش های  دیگر  به  سپس 
و  مغازه هاشان  مرمت  متقاضی  مالکان  خود  اما 

دهنه مقابل مغازه شان شده اند.بازار فرش مشهد، 
نو سابق  یا همان خسروی  اندرزگو  خیابان شهید 
را به مجموعه حرم مطهر رضوی متصل می کند،  
در  است  بوده  بازار  این  امتداد  در  که  بزرگ  بازار 
زمان شاهرخ تیموری، همزمان با ساخت مسجد 
گوهرشاد ساخته شده و این اثر نیز به عنوان یک 
اثر فرهنگی- تاریخی در فهرست آثار ملی به ثبت 

رسیده است.
بازار  از   کوچکی  قسمت  فروش ها  فرش  بازار 
شهر  اقتصادی  قلب  که  می شده  محسوب  بزرگ 

دوره  در  بازار  این  است،  می.تپیده  آن  در  مشهد 
رونق  از  دوره صفویه  در  و  احداث شده  تیموریان 

خاصی برخوردار بوده  است.
بزرگ  بازار  از  زیبایی  قسمت های  متاسفانه 
در  است  صفویان   و  تیموریان  دوره  به  مربوط  که 
تخریب های گسترده سال 1347 تا 1356 نابود  و 

تیمچه.ها و سوق ها به فراموشی سپرده شد.
بازار  بخش  شامل  که  نیز  باقی مانده  بخش 
نیز  حرم  گسترش  در  قبال  بود  کفش فروش ها 
بازار  و  بازار قالی فروش ها   تخریب شد. هم اکنون 
عظیم  مجموعه  این  باقی مانده  بخش  سرشور 
فرهنگی و هویتی شهر مشهد است که  متاسفانه 
بی مهری  با  شهری  عمران  توسعه  طرح های  در 

مواجه و قسمتی از آن در تخریب قرار دارد.
تا چند سال گذشته این بازار با مجموعه ای از 
دکان ها و غرفه های کوچک بانمای آجری و سنتی 

و مسافرخانه ها و مهمان پذیر متعدد فعال بود . 
شکل  گنبدی  و  سنتی  آن  بنای  که  بازار  این 
سوزی  آتش  از  بعد  بود  شده  ساخته  باخشت 
با  دوباره  داد  روی  آن  دهه  40  در  در  که  وسیعی 
شیروانی  پوششی  با  اما  فروش ها  فرش  هزینه 
ساخته شده و همچنان از بازارهای سنتی مشهد 

است که خاص فرش و قالی های دستی  است.

مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی خبر داد؛

تایید طرح احیا و مرمت بازار فرش مشهد در میراث فرهنگی استان مزار شهدای قوچان پس از 30 سال 
روشن شد

دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مسئول 
در  متأسفانه  گفت:  قوچان  شهرستان  مقدس 
شهرستان  این  شهدای  مزار  گذشته  سال   30
بدون روشنایی بود که با پیگیری های این دفتر و 
همکاری اداره برق و شهرداری قوچان این مزار 

برق کشی و روشنایی آن تامین شد.
علیرضا خلیلی در حاشیه دیدار با جمعی از 
مادران و همسران شهدای این شهرستان افزود: 
تأمین روشنایی برای مزار شهدا یکی از مطالبات 
بالغ بر  هزینه ای  که  بود  آن ها  معظم  خانواده 
185 میلیون ریال دربرداشت و توسط اداره برق 

و شهرداری قوچان تأمین شد.
منتهی  خیابان  آسفالت  و  مناسب سازی  وی 
به مزار شهدا را یکی دیگر از مطالبات خانواده 
معظم شهدا خواند و ادامه داد: متأسفانه پس از 
40 سال مزار شهدای انقالب در این شهرستان 
پیگیری های  از  پس  تنها  و  ندارد  سقفی  هیچ 
فراوان طی سال های گذشته سنگ قبور مطهر 

آنان تعویض شده است.
آثار و ارزش های دفاع مقدس  مسئول حفظ 
باهدف  محله  شهدای  یادمان  گفت:  قوچان 
زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا برای اولین 
این  سجادیه  مسجد  در  رضوی  خراسان  در  بار 
شهرستان ایجاد شد چرا که شهدا از مساجد به 
جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام می شدند.
)ع(،  رضا  امام  مساجد  رد:  اضافه  خلیلی 
و  عاشورا  فاطمیه،  )ره(،  خمینی  امام  جامع 
را  خود  آمادگی  نیز  قوچان  ابوالفضلی  هیات 

برای ساخت یادمان شهدا اعالم کرده اند.
سالمت  میدان  نام  تغییر  شد:  یادآور  وی 
از  یکی  نام گذاری  گمنام،  شهدای  میدان  به 
میادین به نام شهدای مدافع حرم، پیگیری های 
شهدا  تصاویر  و  المان  نصب  برای  مستمر 
مطالبات  و  مشکالت  و  شهر  ورودی های  در 
مهم ترین  از  شهدا  معظم  خانواده های 
دفاع  ارزش های  و  آثار  حفظ  دفتر  اقدامات 
گذشت ماه  سه  طی  شهرستان  این  در   مقدس 

ه بوده است.
او اضافه کرد: از ابتدای تأسیس این دفتر در 
قوچان 80 نفر آمادگی خود را برای ارائه خدمت 

به عنوان خادم الشهدا اعالم کرده اند.
شهرستان 180 هزارنفری قوچان در فاصله 
137 کیلومتری شمال غرب مشهد دارای 709 
گمنام  شهید   10 میزبان  و  مقدس  دفاع  شهید 

است.

خبر

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر مشهد مطرح کرد:
مشهد، کانون هنرهای شهری ایران

رسانه  و  گردشگری  زیارت،  اجتماعی،  فرهنگی-  کمسیون 
شورای اسالمی شهر مشهد گفت: یکی از رویکردهایی که این دوره 
در حوزه هنری دنبال می کنیم این است که مشهد را به عنوان کانون 
در  خیابانی  اجراهای  سابقه  کنیم.  تعریف  ایران  شهری  هنرهای 
سطح معابر و خیابان های سطح شهر مشهد، طرح های استقبال از 
بهار و المان های موقت زمینه را مهیا کرد که مشهد بتواند به عنوان 

کانون هنرهای  شهری شناخته شود.
در  افزود:  کمیسیون  این  خبری  نشست  در  اصولی  احسان 
رشته های مختلفی که قابلیت تعریف دارد رشته تئاتر شهری یکی از 
رشته های کانون هنرهای شهری است که این موضوع می تواند در 
مشهد تقویت شود لذا بر این اساس در ایام نوروز ایستگاه های مترو 
و سطح شهر شاهد اجرا نمایش های خیابانی بودند که با استقبال 
خوب مردم هم روبه رو شد. به همین دلیل اجرای این گونه نمایش ها 
در نقاط دیگر مشکلی نخواهد داشت و در مناسبت های مناسب 
کمسیون  بود.رئیس  خواهیم  شهر  سطح  در  نمایش هایی  شاهد 
فرهنگی، اجتماعی شورای اسالمی شهر مشهد عنوان کرد: اولین 
هدف زائری که به مشهد می آید زیارت است و ما سعی کردیم در 

فضاهای شهر یک همه جانبه نگری داشته باشیم و قطعا پیام ها و 
مطالبه گری هایی را متناسب با نیازهای فرهنگی زائران طراحی و 

اجرا کرده ایم.
اصولی ادامه داد: برای برنامه پس از زیارت زائرین هم از لحاظ 
فرهنگی جهت گیری هایی انجام می دهیم مانند طرح استقبال از 
بهار که محور اصلی جشنواره خانه بهار معنویت و حضور حضرت 
اقدامات  از  مجموعه ای  آن  اساس  بر  که  است  مشهد  در  رضا)ع( 
فرهنگی در این زمینه تعریف شده است.وی اظهار کرد: در خصوص 
احداث  جهت  خوبی  اعتبارات   98 و   97 بودجه  در  توسعه  بحث 
ایستگاه های استقبال از زائر تدارک دیده شده است. زیرساخت ها 
در حال تکمیل هستند و در حال حاضر اقداماتی برای دهه پایانی 
صفر مانند ساخت سرویس های بهداشتی، حمام و ...  آغاز شده 
شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی  فرهنگی،  کمسیون  است.رئیس 
مشهد گفت: هم چنین یکی از موضوعاتی که در بخش فرهنگی 
شهر مشهد نیاز به توجه دارد حوزه هنرهای نمایشی و تئاتر است، 
چرا که تئاتر مشهد از نظر قدمت و ظرفیت هایی که دارد در سطح 
کشور جزء سرآمدان است.اصولی افزود: یکی از دغدغه های این 

مشهد  شهر  در  مناسب  زیرساخت های  نبود  امر  ابتدای  در  قشر 
است که بر اساس این نیاز وارد بحث شدیم و در بودجه سال 97 
کارهایی انجام و پی گیری شد که در قالب یک فراخوان در مهر 97 
این  در  که  و طراحانی  از مشاوران  و  داده شد  روزنامه خراسان  در 
حوزه صاحب نظر و ایده هستند دعوت شد و پس از آن در جلسات 
در  شاخص ها  از  مجموعه ای  اساس  بر  فرهنگی  کمسیون  بعدی 
حوزه شهرسازی و تئاتر تعریف شده بود زمین و محل اجرای پروژه 
در بوستان وفا انتخاب شد.وی ادامه داد: در بین مشاورانی که در 
این فراخوان شرکت کرده بودند سه طرح به عنوان طرح های نهایی 
انتخاب و به داوری گذاشته شد و در نهایت یکی از این سه طرح به 
عنوان طرح منتخب داوران معرفی شد.رئیس کمسیون فرهنگی، 
اجتماعی شورای اسالمی شهر مشهد در خصوص بودجه این طرح 
خاطرنشان کرد: بودجه ای که برای این مجموعه در نظر گرفته شده  
6.5 میلیارد تومان به صورت نقدی و 10 میلیارد تومان به صورت 
غیرنقدی پیش بینی شده است. طبق پیش بینی های انجام شده 
زمان کلنگ زنی این مجموعه در دهه کرامت خواهد بود و تا پایان 

سال 99 شاهد تکمکیل فاز اول و اصلی این پروژه خواهیم بود.

مریم اصغری
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سرویس درشهر

خبر
معاون شهردار مشهد خبر داد:

بازگشایی دوربرگردانهای حرم مطهر 
برای حمل و نقل عمومی

سرپرست  و  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
با  و عمران شهرداری مشهد گفت:  فنی  معاونت 
مساعدت تولیت آستان قدس رضوی دوربرگردان 
های حرم مطهر به روی حمل و نقل عمومی بازمی 
کاظمی  ا...  خلیل  امروز،  صبح  گزارش  شود.به 
که  هایی  طرح  از  یکی  افزود:  خصوص  این  در 
عمومی  نقل  و  حمل  حوزه  در  مشهد  شهرداری 
های  دوربرگردان  بازگشایی  کرد  می  پیگیری 
بود. نرسیده  نتیجه  به  که  بود  ورودی حرم مطهر 

بازدید حجت االسالم  از  وی اضافه کرد: اما پس 
سیستم  از  رضوی  قدس  آستان  تولیت  مروی، 
حمل و نقل عمومی در جلسه ای که امروز در این 
سپاه  مساعدت  با  شد  مقرر  شد،  انجام  خصوص 
امام رضا)ع( از روز یکشنبه 9 تیرماه دوربرگردان 
های ورودی های حرم مطهر به روی تاکسی ها و 

اتوبوس های شهری باز شود.
شخصی  خودروهای  ورود  که  این  بیان  با  وی 
بود،  خواهد  ممنوع  محدوده  این  به  همچنان 
تصریح کرد: براساس تصمیمات گرفته شده و در 
تاکسی  تنها  مجاوران  و  زائران  حال  رفاه  راستای 
به  تیرماه نسبت  از 9  توانند  اتوبوس ها می  و  ها 
های  دوربرگردان  در  مسافر  سوارکردن  و  پیاده 
حرم مطهر از ورودی های خیابان شیرازی، نواب 

صفوی و طبرسی اقدام کنند.
کاظمی در ادامه گفت: یکی دیگر از مشکالت 
در معابر پیرامون حرم مطهر کمبود پارکینگ است 
یک  احداث  برای  پیمانکار  انتخاب  حال  در  که 
پارکینگ با ظرفیت 260 خودرو در بولوار وحدت 
و پارکینگی با ظرفیت هزار خودرو در میدان شهدا 
هستیم.معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست 
افزود:  مشهد  شهرداری  عمران  و  فنی  معاونت 
با تاکیدات تولیت آستان قدس رضوی  همچنین 
دو پارکینگ دیگر نیز با مشارکت شهرداری مشهد 
طبرسی  و  رضا)ع(  امام  اصلی  خیابان  دو  در 
احداث خواهد شد تا زائران و مجاوران خودروهای 
خود را در این پارکینگ ها پارک و با حمل و نقل 

عمومی به حرم مطهر مشرف شوند.

بلیت 30 هزار تومانی شهربازی پارک ملت در 
چند ماه اخیر سر و صدای زیادی به پا کرد و طی 
چند هفته اخیر به یکی از دستور کار های اصلی 
این  شد،  تبدیل  استان  های  رسانه  و  ها  روزنامه 
شامل  نظارتی  و  اجرایی  مسئوالن  از  ها  پیگیری 
شهردای  شورای شهر ادامه پیدا کرد و با واکنش 
های این افراد روبرو شد، تا این سرانجام آن طور 
نوشته  مشهد  شهر  شورای  عضو  شهال  امیر  که 
نحوه  در  نظر  تجدید  دستور  شهردارمشهد  است 
اخذ وجه از مردم در شهر شهر بازی پارک ملت را 

صادر کرد.
y ورود سازمان بازرسی

سیار  یک  شعبه  رئیس  تقویان،  جلیلی  امید 
تعزیرات حکومتی استان  نیز دراین باره گفت:پس 
از پیگیری رسانه ها مبنی بر درخواست مردمی و 
برای  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  دستور 
شهربازی  هزارتومانی   30 بلیت  موضوع  به  ورود 
پارک ملت مشهد در محل شهربازی حضور یافتیم 
و با توجه به مدارک و مستنداتی که تا امروز به ما 
فروش  و  فروشی  گران  تخلف  شده  داده  تحویل 
اجباری کاال و خدمات برای ما محرز شده است. 
مدیرعامل  با  که  تلفنی  تماس  با  البته  افزود:  وی 
و  کردمدارک  ادعا  فرد  این  شد،  گرفته  شرکت 
قیمت  برای  تاییدیه  و  مجوز  بر  مبنی  مستنداتی 
30 هزارتومانی وجود دارد اما تا کنون این مجوزها 
آن  مکاتبات  و  ها  درخواست  تایید  و  نشده  ارائه 

اساس  همین  بر  است.  نرسیده  ما  دست  به  ها 
توسط  واحد  این  پرونده  و  تکمیل  تخلف  فرم 
گذشته  روز  و  شده  آماده  اصناف  اتاق  بازرسی 
مدیرعامل احضار شد تا در خصوص این تخلفات 

توضیحاتشان را ارائه دهد.
y تعیین تکلیف تا دو هفته دیگر

شورای  عضو  اصولی  احسان  چنین  هم 
اسالمی شهر مشهد 2 روز قبل در این باره گفت: 
قرارداد سرمایه گذاری شهربازی پارک ملت باید در 
ابعاد گوناگون از جمله مباحث حقوقی و سرمایه 
منظور  همین  به  شود.  دقیق  بررسی  گذاری 
کارگروهی متشکل از امور قراردادهای شهرداری، 
قرارداد  دو طرف  نمایندگان  و  کمیسیون حقوقی 
تشکیل شد تا قرارداد را به طور کامل بررسی کنند 
ارجاع  کمیسیون  به  را  نتیجه  آینده  هفته  دو  تا  و 

از  بیش  سرمایه گذار  اگر  داد:  ادامه  دهند.وی 
انجام دهد،  هزینه ای  قرارداد  در  موجود  تعهدات 
البته  تامین شود،  این هزینه  از جیب مردم  نباید 
درآمدی  مدل  در  اشتباه  دچار  ما  نظر  به  ایشان 
دادن  قرار  با  می کرده  فکر  اگرچه  و  شده  خود 
برای مردم  بازی ها  رایگان کردن  و  ورودی  هزینه 
می تواند جذابیت ایجاد کند اما برعکس آن اتفاق 
با  می رسد  نظر  به  کرد:  تصریح  است.وی  افتاده 
وجه  دریافت  و  پایین  ورودی  و  کار  مدل  اصالح 
می توان  کشور،  جای  همه  مثل  بازی ها  معمول 
موضوع را حل و فصل کرد و بعید است ایشان با 

این موضوع مخالفتی داشته باشد. 
اختیار  در  نیز  امکان  این  کرد:  تاکید  وی 
شورا و شهرداری وجود دارد که اگر سرمایه گذار 
نخواست همکاری الزم را با مدیریت شهری داشته 

در  موجود  ابزارهای  از  استفاده  با  بتوان  باشد، 
قرارداد، تغییراتی ایجاد کرد.

y خبر خوش عضو شورای اسالمی شهر مشهد
مردِم خوِب مشهد! سالم

استفاده  ازوسایل   98 تیرماه  دیروز4  از 
می گیرد.  جاِن دوباره  شهربازِی پارک  مّلت، 
به  و  آمدند  پاِی کار  رسانه های دلسوز،  که  همین  
پرداختند،  مردم  نارضایی    منصفانه    انعکاِس 
در  نظر  تجدید  دستور  آقای شهردار،  این که 
این   و  کرد  صادر  را  مردم  از  وجه  اخِذ  نحوه  
و  زد  باال  آستین  به موقع،  اداره  تعزیرات ،  که 
در  اعتراض های مردمی،  بررسِی میدانی  با 
دستور  نمایندگاِن سرمایه گذار،  با  جلسه ای 
بازگردانیدن نحوه اخِذ وجه از شهروندان، به رواِل 
یک گام  شهر  برای  کرد،  صادر  را  سال هاِی قبل 
به جلو بود. این یک هفته  ُپر تب وتاب نشان داد اگر 
برای  از حّب وبغض،  به دور  و  باشیم  کناِر هم  همه 
رضایت و خرسندی مردم، کار کنیم، نتایِج شیرین، 

خیلی زود به دست می آید.
فرصِت   از  شهربازی،  سرمایه گذاِر  امیدوارم 
یگانه ای که برای خدمت به شهر علی بن موسی )ع( 
و  گیرد  بهره  به بهترین وجه  آمده،  دست اش 
مجاوِر  و  زائر  رضایتمندی  و  خشنودی  مایه ی 

حضرِت سلطان شود.
شنبه(،  18امروز)سه  ساعِت  از  شهربازی 
در  هردستگاه،  سوای  محاسبه   و  ورودِی جدا  با 

خدمت شهر قرار می گیرد.

با پیگیری های رسانه ها صورت می گیرد:

نشاط ارزان شد
دستور شهردار برای بازنگری اخذ وجه درشهر بازی پارک ملت

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری استان خراسان رضوی تاکید کرد: 

فضای بقاع متبرکه کاشمر
حفظ شود 

و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
حفظ  لزوم  بر  رضوی  خراسان  استان  گردشگری 
فضای قدسی و هویت معنوی - فرهنگی بناهای 
مرتضی  سید  و  حمزه  سید  زاده  امام  ارزشمندد 

تاکید کرد.
مکرمی  ابوالفضل  امروز،  صبح  گزارش  به 
حمزه  سید  متبرکه  بقاع  بقعه  از  بازدید  در  فر 
همراه  به  کاشمرکه  شهرستان  مرتضی  سید  و 
امور  هماهنگی  معاون  براتی  صادق  محمد 
با  شد،  انجام  رضوی  خراسان  استانداری  زائران 
کاشمر  اینکه  به  توجه  با  افزود:  مطلب  این  بیان 
در  زیارت  گردشگری  باالی  پتانسیل  دارای 
های  ویژگی  بودن  دارا  طرفی   از  و  بوده  استان 
و  ها  کوهستان  وجود  و  طبیعی  فرد  به  منحصر 
عنوان  به  را  شهر  این  شهرستان  شمال  ییالقات 
معرفی  گردشگران  بین  در  سیاحت  و   شهرزیارت 

نموده است.
هم چنین محمد صادق براتی معاون هماهنگی 
این  در  رضوی  خراسان  استانداری  زائران  امور 
بازدید گفت: پتانسیل های گردشگری زیارت در 
شهرستان کاشمر باالست و می طلبد هیئت امنا 
اطراف  ساماندهی  به  نسبت  ها  امامزاده  دو  این 
و  ضوابط  بر  منطبق  و  مطلوب  نحو  به  مجموعه 

مقررات آثار ثبتی ملی اقدام کنند.
وی همچنین بر لزوم حفظ اثر ثبت شده سید 
و  ها  ساماندهی  این  در  حمزه  سید  و  مرتضی 

الحاقات  تاکید کرد.
بقاع  کاشمر  شهرستان  در  است:  گفتنی 
زیارتگاه  و  حمزه  سید   ، مرتضی  سید  متبرکه 
زائران  حضور  شاهد  ساله  همه  که  مدرس  شهید 
و گردشگران زیادی است در فهرست میراث ملی 

کشور به ثبت رسیده است.

خبر

های  اقامتگاه  مدیر 
میراث  کل  اداره  گردی  بوم 
و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
اولیه  موافقت  گفت:  رضوی  خراسان  گردشگری 
برای راه اندازی 6 اقامتگاه بوم گردی در شهرستان 
درگز صادر شده و 4 اقامتگاه بوم گردی دیگر نیز 

در مرحله آماده سازی است.
به  که  مهدوی  حامد  امروز،  صبح  گزارش  به 
صادر  مجوزهای  اجرایی  روند  از  بازدید  منظور 
این  بیان  با  بود  این شهرستان سفر کرده  به  شده 
مطلب افزود: با توجه به تالش های صورت گرفته 
اقامتگاه  اکنون در سطح شهرستان درگز یک  هم 
بوم گردی در حال بهره برداری است و  برای شش 

متقاضی اقامتگاه بوم گردی، موافقت اولیه صادر 
می  سازی  آماده  و  مرمت  حال  در  که  است  شده 
و تجهیز  بهسازی  از  نزدیک پس  باشد که درآینده 

به بهره برداری خواهد رسید.
در  دیگر  متقاضی   4 همچنین  داد:  ادامه  وی 
کرده  ارائه  را  خود  درخواست  درگز  دشهرستان  
اند که در انتظار رای کمیته فنی اقامتگاههای بوم 

گردی استان است.
استان  سطح  در  تاکنون  کرد:  اظهار  مهدوی 
گردی  بوم  بهره برداری  پروانه   51 رضوی  خراسان 
صادر شده است که امیدواریم در شهرستان درگز 
تا پایان سال همه این پروژه ها را آماده سازی و به 

بهره برداری برسد.

رئیس  و  شهردار  معاون 
فرهنگی  و  اجتماعی  سازمان 
خدا  گفت:  مشهد  شهرداری 
خودرو«  بدون  »سه شنبه های  باالخره  شاکرم  را 
امیدواریم  و  درآمد  عمل  به  شعار  مرحله  از 
سایر  به  باید  خودرو  بدون  سه شنبه های  پویش 
صبح  گزارش  کند.به  پیدا  انتقال  هفته  روزهای 
"پویش  مراسم  حاشیه  در  زارعی  مهدی  امروز، 
مسیر  زدن  رکاب  و  خودرو"  بدون  سه شنبه های 
حضور  با  که  شهدا  میدان  تا  ملک آباد  بولوار 
شهرداری  مدیران  و  مشهد  شهر  شورای  اعضای 
در  برنامه  این  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  مشهد 
بدون  »سه شنبه های  شعار  کردن  عملی  راستای 

است،  انجام شده  از دوچرخه  استفاده  و  خودرو« 
مسیر  امروز  نمادین  حرکت  در  کرد:  خاطرنشان 
میدان ملک آباد تا میدان شهدا رکاب زده شد.وی 
به مزایای استفاده از دوچرخه اشاره کرد و افزود: 
از  بزرگی  باعث کاهش حجم  از دوچرخه  استفاده 
حضور خودروها در سطح خیابانها و میزان ترافیک 
می شود؛ همچنین از اتفاقات ناگوار و تصادفات به 
میزان قابل توجهی کاسته و رسیدن به محل کار با 
دوچرخه منجر به ایجاد نشاط اجتماعی و سالمتی 
رییس  و  شهردار  شد.معاون  خواهد  روان  و  جسم 
مشهد  شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی  سازمان 
این هم رکابی  در  زیبایی  امروز صحنه  اضافه کرد: 

شاهد بودیم. 

عمران  کمیسیون  رئیس 
شهر  شورای  شهرسازی 
مدیریت  گفت:  مشهدمقدس 
فرهنگ  گسترش  به  میتواند  فرهنگسازی  با  شهری 
فرهنگ  این  تا  کند  کمک  دوچرخه  از  استفاده 
ارزشمند برای آینده پایدار شود.به گزارش صبح امروز 
محمدهادی مهدی نیا، روز گذشته در حاشیه همایش 
دوچرخه سواری که از میدان ملک آباد تا میدان شهدا با 
حضور جمعی از اعضای شورای شهر و مدیران شهری 
برگزار شد،  بدون خودرو  قالب طرح سه شنبه های  در 
آن  تداوم  هدف  با  نمادینی  حرکات  چنین  اظهارکرد: 
عمل در سایر روزهای سال و به شکل عمومی تر است 
تا تبدیل به زندگی جاریه شهروندان شود.وی در ادامه 

تعداد  تا  شود  محیا  نحوی  به  شرایط  امیدواریم  گفت: 
بدون  های  3شنبه  طرح  در  ما  شهروندان  از  بیشتری 
زیبایی  های  جلوه  شاهد  و  کنند  پیدا  حضور  خودرو 
باشیم.رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر 
مشهد خاطرنشان کرد: مشهد، شهری مسطح است و 
همین ویژگی سبب شده تا امکان دوچرخه سواری محیا 
فرهنگسازی  با  شهری  مدیریت  افزود:  باشد.مهدی نیا 
میتواند به گسترش این فرهنگ کمک کند تا استفاده 
اصولی  چنین  شود.هم  پایدار  آینده  برای  دوچرخه  از 
شهر  شورای  اجتمماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
شهر  ترافیکی  بار  کاهش  گفت:  مراسم  این  در  مشهد 
ایجاد  و  دوچرخه  از  استفاده  فرهنگ  گسترش  با  تنها 

زیرساخت ها میسر می شود.

مدير اقامتگاه های بوم گردی اداره کل ميراث فرهنگی خراسان رضوی :

10 اقامتگاه بوم گردی درگز در حال آماده سازی است 
 اميدواريم پويش سه شنبه های بدون خودرو

 به ساير روزهای هفته انتقال پيدا کند
رئيس کميسيون عمران شورای شهر در همايش سه شنبه های بدون خودرو:

مديريت شهری به فرهنگسازی استفاده از دوچرخه در مشهد کمک کند

رییس اداره شوراهای اجتماعی محالت شهرداری مشهد، 
از آغاز گام دوم انتخابات مجامع داوطلبی شوراهای اجتماعی 
در 39 محله در تیرماه جاری خبر داد. به گزارش صبح امروز، 
اول  گام  پایان  از  پس  کرد:  اظهار  منتظری  مجتبی  سید 
انتخابات مجامع داوطلبی شوراهای اجتماعی محالت، اکنون 
13 شورای اجتماعی محله براساس آیین نامه جدید تشکیل 
شده و در گام دوم نیز در هر یک از 13 منطقه شهر، مجامع 
داوطلبی شوراهای اجتماعی در سه  محله براساس مرزبندی 
جدید محالت برگزار می شود. وی با اعالم اینکه در گام دوم، 
39 شورای اجتماعی محله تشکیل خواهد شد و در نهایت 
تا مردادماه 52 محله دارای شورای اجتماعی محله براساس 
آیین نامه جدید می شوند، افزود: در گام سوم، مجامع داوطلبی 
شوراهای اجتماعی تا پایان شهریورماه در تمام  محالت مشهد 
محالت  اجتماعی  شوراهای  اداره  رییس  می شوند.  تشکیل 
شورای  جدید  اعضای  آموزش  اینکه  بر  تاکید  با  شهرداری 

بیان  شوراهاست،  این  در  الینفک  جزء  محالت  اجتماعی 
محالت  اجتماعی  شورای  جدید  اعضای  زمانی که  تا  کرد: 
آموزش های الزم را نبینند و با سطح کارکردهای شورا نشود، 

دارای کارت شناسه عضویت نخواهند شد.
y  برگزاری اولین دوره آموزشی اعضای جدید شورای اجتماعی

محالت پس از پایان گام دوم
منتظری تصریح کرد: اولین دوره آموزشی اعضای جدید 
از برگزاری گام  دوم تشکیل مجامع داوطلبی شوراهای  پس 

اجتماعی محالت برگزار خواهد شد.
شهرداری  محالت  اجتماعی  شوراهای  اداره  رییس 
مشهد با اشاره به برگزاری نخستین نشست شورای راهبردی 
شوراهای اجتماعی محالت به ریاست شهردار مشهد، عنوان 
نمایندگان  حضور  با  و  شهردار  ریاست  به  نشست  این  کرد: 
نیروی انتظامی، آموزش و پرورش و علوم پزشکی تشکیل شد و 
گزارش گام اول تشکیل مجامع داوطلبی شوراهای اجتماعی 

از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  نمودیم.وی  ارائه  آن  در  را  محالت 
پیشنهادات مطرح شده در نخستین نشست شورای راهبردی 
شوراهای اجتماعی محالت، استفاده از ظرفیت سامانه چشم 
شهر در شوراهای اجتماعی محالت است، ادامه داد: در این 
نشست مصوب شد به منظور هم افزایی و هماهنگی بیشتر 
شوراهای اجتماعی محالت و طرح " چشم شهر" محله یاران 
و راهبران محله ای و دبیران شهرآرا محله در شورای اجتماعی 
محالت به عنوان عضو میهمان و همکار حضور یابند.منتظری 
اضافه کرد: اجرایی کردن سازوکار موضوع تبصره 22 بودجه 
98 تنها از طریق صرفا طرح محله ما با آئین نامه مصوب با 
اعتبار بخش  تامین  و عمرانی،  معاونت شهرسازی  همکاری 
مطالعات طرح محله ما نیز از محل 5 درصد تبصره 22 بودجه 
98 از دیگر مصوبات اولین نشست شورای راهبردی شوراهای 
میان 170  از  کرد:  است.وی خاطرنشان  اجتماعی محالت 
محله شهر مشهد، 69 محله که در حاشیه شهر و دارای بافت 

بازآفرینی  سازمان  هدف  مورد  هستند،  تاریخی  و  فرسوده 
شهری قرار گرفته اند و مقرر شده دفتر توسعه محله به منظور 
انجام اقدامات کالبدی،  تسهیل گری اجتماعی و اعتمادسازی 
در این محالت تشکیل گردد؛ ما در شورای اجتماعی محالت 
موظف هستیم به منظور جلوگیری از موازی کاری، با سازمان 
رییس  باشیم.  هماهنگ  محالت  این  در  شهری  بازآفرینی 
اعالم  با  اجتماعی محالت شهرداری مشهد  اداره شوراهای 
اینکه شورای اجتماعی محله، به عنوان نهاد توسعه محله در 
که  زمانی  کرد:  اضافه  کرد،  خواهد  فعالیت  دفاتر  این  قالب 
دفاتر توسعه در محالت تشکیل شود، اعضا شورای اجتماعی 
انجام  یکدیگر  و هماهنگی  با همکاری  را  اقدامات مشترکی 
خواهند داد تا هر اقدامی که در محالت حاشیه شهر و دارای 
بافت فرسوده و تاریخی می افتد، از طریق یک کانال صورت 

گیرد.

تقریبا  گفت:  رضوی  خراسان  روستایی  آبفا  سرپرست 
از 602 هزار مشترک روستایی خراسان رضوی، 89 درصد 
مشترکین مسکونی و 11 درصد مشترکین تجاری و عمومی 
هستند که از این تعداد 58.8 درصد در حد الگو و یا کمتر 
روز  سهرابی  محمد  ایسنا،  گزارش  می کنند.به  مصرف 
گذشته در نشست خبری هفته صرفه جویی در مصرف آب 
و برق، اظهار کرد: 36 درصد مشترکین منابع آبی را طبق 
الگو مصرف می کنند و 41.2 درصد بیش از الگو مصرف 
داشته اند که در مجموع 64 درصد آب تولیدی را استفاده 

روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  داد:  ادامه  می نمایند.وی 
تامین آب شرب،  با هدف  خراسان رضوی در سال 1377 
سالم و بهداشتی در سطح روستاهای استان تاسیس شد و 
از جمله وظایف آن توسعه، بازسازی، نگهداری و بهره برداری 
از تاسیسات آب شرب است.سرپرست آبفا روستایی خراسان 
رضوی با اشاره اینکه بیش از 50 درصد جمعیت استان در 
نظر گرفتن  در  بدون  روستا ها ساکن هستند، عنوان کرد: 
دو شهرستان مشهد و سرخس، بیش از 50 درصد جمعیت 
استان در روستا ها ساکن هستند. در حال حاضر از 1میلیون 

و 720 هزار نفر روستایی در استان که 8.8 درصد جمعیت 
و  میلیون   1 بر  بالغ  می دهند،  تشکیل  را  کشور   روستایی 
593 هزار نفر در قالب بیش از 62 هزار مشترک در 2491 
روستا ی استان یعنی در حدود 92 درصد جمعیت روستایی 
از خدمات شرکت آب و فاضالب روستایی بهره مند هستند.

سهرابی تصریح کرد: هم اکنون آب شرب روستا های استان 
از 1308منبع شامل چاه های عمیق، قنات و چشمه تامین 
این شرکت 9026 کیلومتردر  انتقال  می شود. کل خطوط 
قالب 13هزار و 350 کیلومتر شبکه توزیع و 2235 مخزن 

تاکید  است.وی  مترمکعب  321هزار  از  بیش  ظرفیت  با 
مردم  به  تحویلی  شرب  آب  کیفیت  که  آنجایی  از  کرد: 
بنابراین  این شرکت است،  و  نیرو  وزارت  قرمز  همواره خط 
آزمایشگاه   24 با  همواره  مشترکین  به  تحویلی  شرب  آب 
آبفا  می شود.سرپرست  آنالیز  و  بررسی  کیفیت،  کنترل 
روستایی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هم اکنون تعداد 
آب شیرین کن های نصب شده در استان 36 دستگاه است 
که درصورت تخصیص اعتبارات در سال جاری 20 دستگاه 

دیگر افزوده خواهد شد.

رییس اداره شوراهای اجتماعی محالت شهرداری مشهد خبر داد:
آغاز گام دوم انتخابات مجامع داوطلبی شوراهای اجتماعی در 39 محله شهر مشهد

سرپرست آبفا روستایی خراسان رضوی خبرداد؛

58 درصد مشترکین روستایی کم مصرف هستند

خبر

خبر

خبر

خبر

در شهر

دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  مدیر 
عملیات  گفت:  چناران  گردشگری  و 
چناران  رسانی  اطالع  پایگاه  ساختمانی 
ماه  یک  تا  و  شده  شروع  قبل  سال 

دیگربهره برداری خواهد شد.
به گزارش صبح امروز، محمد طاهریان 
مقدم با اعالم این خبرافزود: با راه اندازی 
چناران  گردشگری  رسانی  اطالع  پایگاه 
جاذبه  اطالعات  ارائه  و  دهی  خدمات 
به  شهرستان  گردشگری  و   تاریخی  های 

گردشگران آسان تر خواهد شد .
با  چناران  شهرستان  داد:  ادامه  وی 
پذیرای  مشهد  به  آن  نزدیکی  به  توجه 
وجود   و  و  زیادی  گردشگران  و  مسافران 
گردشگری،  های  جاذبه  و  بکر  مناطق 
پلکانی  روستاهای  همچنین  و  تاریخی 
باعث شده تا گردشگران و مسافران زیادی 

از این شهرستان دیدن کنند. 

اعتبارهزینه   : گفت  مقدم  طاهریان 
مبلغ  چناران  رسانی  اطالع  پایگاه  شده 
اعتبارات  محل  از  تومان  میلیون   330
تامین  اداره کل  معاونت سرمایه گذاری   
چناران  شهرستان  گفت:  است.وی  شده 
یلیون  نیم  و  سه  از  بیش  پذیرای  هرساله 
با  که  است  خارجی  و  داخلی  مسافر 
و  گردشگری  های  ساخت  زیر  تکمیل 
ایجاد واحدهای اقامتی می تواند در جهت 
رونق گردشگری نقش  و  ماندگاری مسافر 

بسزایی در اشتغال پایدار داشته باشد.
جاده  مشهد  در  چناران  شهرستان 
قرار  مشهد  به  )بجنورد(  شمالی  های 
این  در  تاریخی  120اثر  وتاکنون  دارد 
فهرست  در  21اثر  و  شناسایی  شهرستان 
به ثبت رسیده است، هم  میراث فرهنگی 
چنین چناران  بیش از 20 روستای هدف 

گردشگری دارد.

خبر
پايگاه اطالع رسانی چناران تا يک ماه آينده

 بهره برداری می شود 

در بازدید تولیت آستان قدس از حریم حرم مطهر رضوی مطرح شد:

ضرب االجل در تسریع رفع مشکل پارکینگ و موانع زیارت راحت زائران
آستانقدس  قبل  چندی  از  که  حالی  در 
به  مربوط  های  پارکینگ  از  بخشی  رضوی 
در  را  رضوی  مطهر  حرم  زیرگذر  محدوده 
را  اجازه دورزدن  و  نی دهد  قرار  زائران  اختیار 
به اتوبوس های شرکت واحد در رینگ ورودی 
نمی دهد و برای تردد اتوبوس ها که به زائران 
خدمت رسانی می کنند مشکالتی را به وجود 
به  رضوی  قدس  آستان  تولیت  است،   آورده 
منظور بررسی مشکالت تردد زائران و مجاوران 
آستان قدس  قائم مقام  با  امام رضا)ع( همراه 
از حریم حرم مطهر رضوی بازدید کرد و ضرب 

این  در  زائران  مشکالت  رفع  برای  را  االجلی 
زمینه تعیین کرد.

به گزارش صبح امروز به نقل از آستان نیوز، 
در این بازدید که روز گذشته انجام شد، حجت 
االسالم والمسلمین احمد مروی ضمن بررسی 
ها،  پارکینگ  حرم،  اطراف  ترافیک  مشکالت 
های  ایستگاه  و  زائران  آمد  و  رفت  مسیرهای 
آستان  مقام  قائم  به  تاکسی،  و  اتوبوس  توقف 
قدس رضوی دستور داد نسبت به حل مشکل 
زائران  راحت  زیارت  موانع  رفع  و  پارکینگ 
آستان  نماید.تولیت  پیگیری  را  الزم  اقدامات 

قدس رضوی در این بازدید خواست با بررسی 
همچنین  و  مناسب  ریزی  برنامه  کارشناسی، 
نسبت  شهرداری  با  همکاری  و  هماهنگی 
به  توجه  با  پارکینگ  مشکل  رفع  در  تسریع  به 
حجم گسترده زائران و نارضایتی های موجود، 
زمان ممکن صورت  در کمترین  اقدامات الزم 

پذیرد.
موانع  برخی  به  توجه  با  همچنین  مروی 
ایجاد  و  مطهر  حرم  اطراف  در  شده  ایجاد 
مشکل برای تردد زائران به ویژه افراد ناتوان، از 
قائم مقام آستان قدس خواست با رعایت تدابیر 

شرایط  موانع،  نمودن  برطرف  ضمن  امنیتی، 
و  شود  فراهم  زائران  راحت  زیارت  برای  الزم 
اتوبوس ها و تاکسی ها بتوانند در نزدیکترین  
رسانی  خدمت  زائران  به  مطهر  حرم  به  مکان 
کنند.تولیت آستان قدس رضوی در پی گالیه 
بودن  ویلچر و طوالنی  به کمبود  زائران نسبت 
مسافت برای افراد ناتوان، ضمن بازدید سرزده 
اقدامات  داد  دستور  ویلچر،  تحویل  دفاتر  از 
الزم برای رفع کمبود ویلچر و خودرو زائربر در 
جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر به زائران و 

مجاوران در دستور کار قرار گیرد.
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می گوید  دوومیدانی  فدراسیون  دبیر 
که قرار است تفتیان تمام برنامه های خود 
را تا مسابقات جهانی مکتوب به ما ارائه دهد 
تا در جلسه سازمان تیم های ملی مطرح و برای آن ها تصمیم 
گرفته شود.حسن تفتیان که به گفته خود با ثبت رکورد 10.09 
توانسته  تهران  المللی  بین  رقابت های  متر   100 دوی  در 
ورودی مسابقات جهانی را کسب کند، نسبت به برگزار نشدن 
رئیس  که  هرچند  داشت.  گالیه هایی  مربی  نداشتن  و  اردوها 
فدراسیون پیگیری تمامی برنامه های این ورزشکار را به عهده 
دبیر فدراسیون گذاشته بود اما اکنون هاشم صیامی از مطرح 
تیم های ملی خبر داده  برنامه ها در جلسه سازمان  این  شدن 
و تصمیم گیری در مورد آن ها را به آن جلسه موکول می کند؛ 
آمدن  از  بعد  است  قرار  فدراسیون  دبیر  گفته  به  که  جلسه ای 

رئیس فدراسیون از سفر سوئیس در اسرع وقت انجام شود.
اظهار  تفتیان  برنامه های  پیگیری  مورد  در  صیامی،  هاشم 
کرد: سه روز گذشته با تفتیان در آفتاب انقالب جلسه داشتم. 
برنامه های  تمام  شد  قرار  کرد،  مطرح  را  موضوعاتی  حسن 
در  فدراسیون  تا  دهد  ارائه  ما  به  مکتوب  جهانی  تا  را  خود 
جلسه سازمان تیم های ملی آنها را مطرح کند و برای برنامه ها 
را  کشور  از  خارج  مسابقات  بحث  تفتیان  شود.  گرفته  تصمیم 
مطرح کرده که نیاز به هماهنگی با وزرات دارد.دبیر فدراسیون 
دوومیدانی ادامه داد: تفتیان در قهرمانی آسیا آسیب دیدگی 
پیدا کرد که حدود یک ماهی تحت نظر دکتر اردیبهشت بود. 
و  آغاز کرده است  را  و تمریناتش  او خوب است  اکنون شرایط 
فدراسیون هم اعالم آمادگی کرده که با توجه به شرایط فعلی 
تمریناتش  تا  کند  فراهم  او  برای  را  نسبتًا خوبی  کشور شرایط 

را ادامه دهد.
به  تفتیان  گفت:  تفتیان  فرانسوی  مربی  خصوص  در  او 
اما  ارتباط است،  در  فرانسوی خود  مربی  با  مکاتبه ای  صورت 
مهیا  برایش  کشور  از  خارج  اردوهای  در  حضور  شرایط  اینکه 
شود بستگی به نظر سازمان تیم های ملی دارد که ببینیم چه 

می شود.
اینترنتی  مکاتبه  همین  که  سوال  این  به  پاسخ  در  صیامی 
نیز هزینه هایی را در پی خواهد داشت آیا فدراسیون پرداخت 
می کند گفت: فدراسیون چیزی را که تعهد بدهد حتمًا پرداخت 
می کند. در حال حاضر که قرار شده برنامه هایش را به ما بدهد 
دستورالعمل  برابر  و  کنیم  مطرح  ملی  تیم های  سازمان  در  تا 
او  برای  را  شرایط  فدراسیون  برنامه های  و  فدراسیون  فعلی 
بگویم. چیزی  البداهه  فی  اکنون  نمی توانم  می کنیم.  فراهم 

با  تفتیان  اردوهای  آغاز  مورد  در  دوومیدانی  فدراسیون  دبیر 
توجه به نزدیکی مسابقات جهانی اظهار کرد: اردوهای تفتیان 
از  تفتیان  خوشبختانه  است.  انجام  حال  در  انقالب  آفتاب  در 
ورزشکارانی است که فدراسیون همیشه از او حمایت کرده، از 
نظر ما ورزشکار الیق و شایسته ای است و فدراسیون هم حتمًا 
در کنارش است و به او کمک می کند تا حداکثر شرایط مناسب 

را با توجه به شرایط فعلی کشور برای او فراهم کند.
مربی  دو  تفتیان  گفت:  تفتیان  مربی  موضوع  مورد  در  او 
به نام های خسروی و چراغی مربی بدنساز دارد که در کنار او 
هستند. او قبل از قهرمانی آسیا هم با این دو نفر کار می کرد. 
هم  و  چراغی  گفتیم هم  و  ندارند  مشکلی  حاضر هم  حال  در 

خسروی تا قهرمانی جهان در کنار او باشند.
دو  این  هزینه های  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  صیامی 

مربی از سوی فدراسیون پرداخت می شود خاطرنشان کرد: بله 
این دو مربی که تاکنون حقوق خود را گرفته اند. تفتیان هیچ 

مشکلی بابت هزینه های این دو مربی خود ندارد.
جلسه  برگزاری  زمان  مورد  در  دوومیدانی  فدراسیون  دبیر 
با  سازمان تیم های ملی و تعداد نفرات حاضر در این سازمان 
توجه به حذف برخی نفرات گفت: منتظریم تفتیان برنامه خود 
را بدهد، کیهانی هم از سفر بیاید تا در اسرع وقت این جلسه 
این  در  است  مدتی  ربانی  و  سپهرزاد  که  هرچند  شود.  برگزار 
جلسات نیستند اما در حال حاضر در جلسه سازمان تیم های 
ملی 7 نفر حضور دارند. مجید کیهانی رئیس فدراسیون، پریسا 
بهزادی نایب رئیس فدراسیون، حسین شایان، علی رحمانی، 
حمید فردین پور، تیمور غیاثی و خود من اعضای این سازمان 

هستیم.

تفتيان در انتظار جلسه سازمان تيم های ملی

ایگور کوالکوویچ 14 بازیکن هفته چهارم لیگ ملت ها را بدون تغییر برای حضور در هفته 
کوالکوویچ  ایگور  تصمیم  با  والیبال،  فدراسیون  عمومی  روابط  از  نقل  کرد.به  معرفی  پنجم 
سرمربی تیم ملی والیبال فهرست 14 نفره تیم ایران برای حضور در رقابت های هفته پنجم 
لیگ ملت ها در کشور بلغارستان مشخص شد که به این ترتیب 14 بازیکن هفته چهارم بدون 
تغییر عازم بلغارستان خواهند شد.لیست 14 نفره تیم ملی برای مسابقات هفته پنجم لیگ 

ملت ها در بلغارستان به شرح زیر است:
پوریا  قائمی5-  فرهاد  عبادی پور4-  میالد  موسوی3-  محمد  سید   -2 معروف  سعید   -1

غالمی10-  مسعود  شفیعی9-  علی  معنوی نژاد8-  محمدجواد  غفور7-  امیر  فیاضی6- 
محمدرضا  مؤذن14-  محمدرضا  یلی13-  پوریا  کریمی12-  جواد  مجرد11-  علی اصغر 

حضرت پور
y برنامه هفته پنجم، شهر پلوودیف در کشور بلغارستان 

بازی اول: ایران - صربستان، جمعه 7 تیر 1398 ساعت 18:30
بازی دوم: ایران - بلغارستان، شنبه 8 تیر 1398 ساعت 22:10
بازی سوم: ایران - آمریکا، یکشنبه 9 تیر 1398 ساعت 18:30

اخبار
اعالم فهرست تيم ملی واليبال برای هفته پنجم ليگ ملت ها

مردان  ساحلی  هندبال  ملی  تیم 
ایران در حالی روی سکوی سوم آسیا 
بر خالف دو دوره قبل  قرار گرفت که 
سهمیه حضور در رقابت های جهانی را 

کسب نکرده است!
هندبال  مسابقات  دوره  هفتمین 
انتخابی  و  آسیا  قهرمانی  ساحلی 
روز  عصر  ایتالیا  جهان  قهرمانی 
نایب  قطر،  قهرمانی  با  دوشنبه 
ایران در  قهرمانی عمانی ها و سومی 
وی هان چین به پایان رسید. در حالی 
عنوان  قبل  های  دوره  رسم  بر  بنا  که 
رویداد  این  اول  تیم  سه  که  بود  شده 
قهرمانی  مسابقات  در  حضور  جواز 
را کسب خواهند کرد، ساعتی  جهان 
سکوی  بر  ایران  تیم  ایستادن  از  پس 
به  تنها  هندبال  فدراسیون  آسیا  سوم 
بسنده  کشورمان  سومی  خبر  انتشار 
سال  در  آسیا  سهمیه  که  چرا  کرد، 

2020 تنها دو تیم است.
مسابقات  دوره  هفت  تاکنون 
در  آسیا  قهرمانی  ساحلی  هندبال 
بخش مردان و زنان برگزار شده است. 
در این سالها براساس ضوابط ابالغی 
فدراسیون هندبال آسیا، دو و در برخی 
چهار  گذشته  سال  حتی  و  سه  سالها 
تیم مجوز شرکت در مسابقات هندبال 
کسب  را  جهان  قهرمانی  ساحلی 

 2012 سال  در  اساس،  کردند.براین 
)عمان، بحرین وقطر(، 2016) قطر، 
بحرین وعمان(، در سال 2018) قطر، 
عمان، ایران و ویتنام( راهی دیدارهای 
ها  دوره  مابقی  در  و  اند  شده  جهانی 
مسابقات  به  دوم  و  اول  تیم  دو  تنها 

جهانی راه یافتند.
فدراسیون  رئیس  پاکدل  علیرضا 
با  گفتگو  در  کشورمان  هندبال 
و  اتفاق  این  پیرامون  مهر،  خبرنگار 
گرفته  صورت  های  رسانی  اطالع 
آسیا  در  سهمیه  سه  داشتن  بر  مبنی 
رقابت  به  ایران  تیم  شدن  راهی  و 
رایزنی  حال  در  گفت:  جهانی،  های 
این  هستیم.  مسئله  این  پیگیری  و 
مسئله برای خود ما هم مبهم است و 
ما در حال پیگیری این مسئله هستیم 
که تعداد سهمیه ها مانند دو دوره قبل 
با  یا کمتر شده!وی  سه سهمیه است 
بیان اینکه در ابالغیه قوانین این دوره 
دو  آسیا  ساحلی  هندبال  مسابقات  از 
تیم ذکر شده، افزود: ما حتی از روی 
اخبار  نیز  فدراسیون  اخبار  و  سایت 
برداشتیم،  را  سهمیه  کسب  بر  مبنی 
این  اخبار  انتشار  مرجع  ما  که  چرا 
مسئله  این  چنانچه  و  هستیم  رشته 
درست نباشد اطالع رسانی آن نیز به 

عنوان مرجع درست نیست.

هندبال  فدراسیون  رئیس 
خاطرنشان کرد: به هر حال ما حضور 
اما  دادیم  دست  از  را  بازیها  فینال  در 
روی سکوی سوم قاره قرار گرفته و رتبه 
حال  در  ما  کردیم.  تکرار  را  قبل  دوره 
رایزنی هستیم که صحت این مسئله را 
متوجه شویم. ما هر طوری هست این 
وایلد  را دریافت می کنیم. دو  سهمیه 
کارت در بخش هندبال ساحلی توزیع 
در  هستیم  این  دنبال  که  شود  می 
یافته  کاهش  آسیا  که سهمیه  صورتی 
باشد از این امتیاز استفاده کنیم، چرا 
مسابقات  در  آسیا  تیم  بهترین  ما  که 

جهانی دوره قبل بودیم.
مردان  ساحلی  هندبال  ملی  تیم 
مسابقات  قبل  دوره  در  کشورمان 
سوم  سکوی  روی  بر  آسیا  قهرمانی 
مسابقات  در  حضور  جواز  و  ایستاد 
ساحلی  کرد.  کسب  را  روسیه  جهانی 
روسیه  کازان  های  رقابت  در  بازان 
بهترین  و  ایستاده  هشتم  رده  در 
جهانی  دیدارهای  در  آسیا  قاره  تیم 
های  سهمیه  تعداد  چنانچه  بودند. 
فدراسیون جهانی از سه به دو کاهش 
پیدا کرده باشد، هندبال ایران با توجه 
پیگیری  و  اخیرش  های  موفقیت  به 
وایلد  این  دریافت  شانس  مسئوالن، 

کارت را خواهد داشت.

سهمیه جهانی هندبال ساحلی ایران پرید توپ و تورخبر

رنکینگ  از خراسان رضوی در صدر  بزرگسال  بانوان رده سنی  مهشید اشتری در بخش 
فدراسیون تنیس روی میز ایران قرار گرفت.

صدر  در  رضوی  خراسان  از  بزرگسال  بانوان  بخش  در  امتیاز   3540 با  اشتری  مهشید 

رنکینگ فدراسیون تنیس روی میز ایران قرار گرفت.
در این رنکینگ پس از مهشید اشتری، پریناز حاجیلو با 2340 امتیاز در رده دوم و ملیکا 

کرمی با 2160 امتیاز در رده سوم جای گرفتند.

لیگ برتر فوتسال در شرایطی کمتر از 10 روز دیگر آغاز می شود که هنوز توپ مسابقات به دست 
باشگاه ها نرسیده است.فصل جدید لیگ برتر فوتسال از 13 تیر برگزار می شود و  تیم ها خود را برای 
با این حال توپ بازی ها هنوز به تیم ها تحویل داده نشده  حضور در این مسابقات آماده می کنند 
تا تیم ها مجبور شوند با توپ های قدیمی به تمرین بپردازند.فصل قبل کیفیت توپ های لیگ برتر 
بسیار بد بود و برخی آن را به شیطونک تشبیه کردند و حتی کادرفنی تیم ملی هم اعالم کرد توپی 

که به آنها نشان داده شده با توپی که در لیگ مورد استفاده قرار گرفت متفاوت بود.همین عامل 
باعث شد تا سازمان لیگ برای فصل جدید به فکر استفاده از توپ های دیگر بیفتد اما در شرایطی 
که از مدت ها پیش قرارداد خرید این توپ ها بسته شده هنوز وارد ایران نشده است. گویا مشکالت 
تحریم های بین المللی و ظالمانه علیه ایران باعث شده تا واردات این توپ ها به مشکل بخورد و شاید 
مسئوالن سازمان لیگ مجبور شوند بازی ها را با همان توپ های بی کیفیت فصل قبل استارت بزنند.

راضیه شیرمحمدی بانوی ملی پوش مشهدی تیر و کمان معلوالن که در رقابت های جهانی هلند موفق به 
کسب سهمیه بازی های پارالمپیک توکیو شده بود، بر اثر ایست قلبی درگذشت.راضیه شیرمحمدی عضو خراسانی 
تیم ملی تیر و کمان معلوالن که در مسابقات جهانی هلند موفق به کسب سهمیه بازی های پارالمپیک 2020توکیو 

در رشته کامپوند شده بود، دوشنبه شب بر اثر سکته قلبی درگذشت.شیرمحمدی در پارالمپیک 2012لندن موفق 
به کسب مدال برنز شده بود و در بازی های پاراآسیایی 2018 اندونزی نیز به مدال نقره رسید.وی همچنین در 

مسابقات جهانی هلند که خرداد امسال برگزار شد موفق به کسب سهمیه بازی های پارالمپیک 2020توکیو شد.

 اشتری در صدر رنكينگ فدراسيون تنيس روی ميز

خبری از توپ نيست!

درگذشت ناگهانی بانوی کماندار خراسان رضوی

ورزش
سوژه

انتقاد انجمن کوه نوردان از لغو مجوز 2 باشگاه مشهدی
انجمن کوه نوردان ایران نسبت به تعلیق دو باشگاه کوه نوردی واکنش 

نشان داد.
نشست خبری انجمن کوه نوردان ایران صبح دیروز در در محل این 
رییس  کاشفی  کاوه  خبری  نشست  این  ابتدای  در  شد.  برگزار  انجمن 
سابق هیات کوهنوردی استان تهران درباره ی تعلیق فعالیت دو باشگاه 
کوه نوردی آزادگان و پلنگ برفی گفت: »حادثه تلخی در آذر 96 رخ داد 
و 9 نفر که مربی و هیمالیانورد بودند، جان باختند. حق خانواده ها بود 
موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند که پرونده هم روند خود 
لغو  بر  مبنی  ورزش  وزارت  نامه  مورد  در  می خواهیم  می کند.  دنبال  را 
رای دادگاه صادر نشده چرا  باشگاه ها صحبت کنیم. وقتی هنوز  مجوز 
باید وزارت ورزش چنین اقدامی را انجام دهد؟ اقدامی که در جامعه کوه 

نوردی مشکالت تازه ای ایجاد خواهد کرد.«
او افزود: »نمونه اتفاقی که برای دو باشگاه پلنگ برفی و آزادگان رخ 
داد، بار مسئولیتی باشگاه ها را بیشتر می کند. یکی از این باشگاه ها که 
تعلیق شده نزدیک به 40 سال سابقه فعالیت دارد و در این مدت 9 هزار 
600 نفر عضویت ثبت کرده بود. لغو پروانه باشگاه باعث از هم گسیختگی 
نفرات عضو خواهد شد. ما با این خطر روبرو شده ایم که مدیران باشگاه ها 
منفعل خواهند شد و تن به اجرای برنامه ها نمی دهند. ورزشکاران هم از 
باشگاه جدا می شوند و عضو گروه های غیر رسمی خواهند شد. انجمن 
مسئله  باشگاه ها  تعطیلی  خطر  که  چرا  است  باشگاه ها  فعالیت  نگران 

جدی است. ما جلسه دفاعیه از باشگاه آزادگان را نداریم.«
که  نامه ای  »در  گفت:  باشگاه ها  تعلیق  حکم  وضعیت  درباره  کاشف 
صادر شده حرفی از موقت مطرح نشده است. پیگیری که خود باشگاه 
ورزش  وزارت  پنج  ماده  کمیسیون  در  و  داشته  ورزش  وزارت  از  آزادگان 
این تصمیم گرفته شده است. قرار شده در یکی دیگر از جلسات بررسی 
مجددی در مورد تعلیق فعالیت این دو باشگاه مطرح شود. البته باشگاه 
پلنگ برفی تازه تاسیس بود و متاسفانه موسس و مسئول فنی این باشگاه 
برقی  پلنگ  باشگاه  بنابراین  دادند.  دست  از  را  خود  جان  حادثه  آن  در 
ادامه  در  انجمن  سابق  رییس  و  حقوقدان  امرایی  شد.«پرویز  تعطیل 
خانواده  و  باشگاه ها  مسئوالن  خود  و  داشتیم  بررسی  جلسه  »ما  افزود: 
درگذشتگان هم بودند. در مورد این پرونده، دادگاه رسیدگی کننده فعالً 
حکم  زودتر  ورزش  وزارت  اما  است.  کرده  متوقف  را  پرونده  به  رسیدگی 
این  که  است  دیه  و  خسارت  برای  هم  خانواده ها  شکایت  است.  داده 
شکایت  باید  بدهد  را  دیه  مبلغ  بیمه  اینکه  برای  است.  حقی  به  مطالبه 
شکایت  که  گرفت  انجام  باشگاه  و  خانواده ها  بین  تعاملی  و  شود  انجام 
دعوای  یک  به  تبدیل  االن  البته  که  کند  پرداخت  را  دیه  بیمه  تا  کنند 
حقوقی شده است. اشکالی که اینجا وجود دارد بیمه سقف دارد و تا پنج 
نفر دیه کامل را پرداخت می کند. پول دیه پنج نفر هم بین هشت نفر که 
تقصیر  باشگاه در صورتی که  را  مابقی  تقسیم خواهد شد.  درگذشته اند 

داشته باشد، باید پرداخت کند. اتفاقی که هنوز ثابت نشده است.«
پرسش  این  به  پاسخ  در  انجمن  رییس  رضاخانی،  یونس  پایان  در 
»فدراسیون  گفت:  است،  نکرده  ورود  مسئله  این  به  فدراسیون  چرا  که 
کوهنوردی در جلسات کارشناسی شرکت کرده اما یکی از وظایف انجمن 
به تصمیم وزارت ورزش،  با توجه  و باشگاه ها است.  از کوهنوردان  دفاع 

مسیر درست طی نشده است.«

تیم فوتبال پدیده شهر خودرو برای حضور 
کرد.  آغاز  را  تمریناتش  جام،   3 در  قدرتمند 
با  را  هجدهم  برتر  لیگ  مشهد،  خودرو  شهر 
پایان  به  جدول  چهارم  جایگاه  در  گرفتن  قرار 
بیشترین  رکورد  امتیاز   56 کسب   با  و  رساند 
امتیاز کسب شده از سوی تیم های مشهدی در 
تاریخ لیگ برتر را به نام خود ثبت کرد. اما پدیده 
خو ش شانس بود که پرسپولیس قهرمانی لیگ 
برتِر خود را  در جام حذفی نیز تکرار کرد، تا به 
این ترتیب مردم مشهد حاال برای شروع لیگ 

قهرمانان 20-2019 لحظه شماری کنند.
y تمدید با گل محمدی

یحیی گل محمدی تیمی را روانه بازی ها در 
لیگ برتر کرد، که به زعم خیلی از کارشناساِن 
بین  در  را  بازی ها  زیباترین  از  یکی  فوتبال، 
تیم های لیگ برتری انجام داد. اما هنوز فصل 
نقل و انتقاالت به صورت جدی آغاز نشده بود 
این  فوتبال،  فدراسیون  رئیس  تاج  مهدی  که 
نهایی  انتخاب های  از  یکی  را  مربی 42 ساله 
امید عنوان کرد.  فوتبال  تیم  برای  فدراسیون 
نگذشته  تاج  حرف های  از  ساعت   24 هنوز 
یحیی  و  حمیداوی  فرهاد  از  عکسی  که  بود 
 2 برای  مربی  این  و  شد  منتشر  گل محمدی 

سال قراردادش با پدیده را تمدید کرد.
y دست رد به سینه ی عرب

باب  پدیده  هواداران  برای  چیز  همه 
جدایی  بار  این  که  می رفت  پیش  میل شان 
به  تری  بوی جدی  و  تیم شان رنگ  از  یحیی 
خود گرفت. وسوسه های سرمربی پدیده رنگ 
باشگاه  از  پیشنهادی  و  گرفت  خود  به  قرمز 
ایوانکوویچ  برانکو  برای جانشینی  پرسپولیس 
عرب  ایرج  حتی  شد.  داده  گل محمدی  به 
جلب  برای  پرسپولیس  باشگاه  عامل  مدیر 
باز  اما  رفت.  او  دفتر  به  حمیداوی  رضایت 
بود.  صریح  پدیده  متمول  مالک  جواب  هم 
توافقی  پرسپولیس  با  کرد  اعالم  حمیداوی 
روز  آن  فردای  داشت.  نخواهیم  و  نداریم 
تیم  این  تمرین  جلسه ی  اولین  گل محمدی 
جام   3 در  حضور  جهت  آماده سازی  برای  را 
نخستین  پایان  در  یحیی  کرد.  آغاز  مختلف 
تمرین  به  وقتی  گفت:  تیمش  تمرین  جلسه 

آمدم، یعنی همه چیز تمام است.
y شکاری در حد آسیا

مهدی  بین  اتفاقاتی   89 دربی  از  بعد 

رحمتی و هواداران استقالل رخ داد که از آن 
پس رحمتی جایی در ترکیب اصلی استقالل 
سال  بیستمین  گرفت  تصمیم  و  نکرد  پیدا 
در  را  ایران  فوتبال  اول  سطح  در  حضورش 
مشهد تجربه کند. دروازه بان 37 ساله ی تیم 
فوتبال پدیده شهر خودرو با استقبال خوبی از 
هواداران این تیم در فرودگاه روبرو شد و حاال 
کاپیتان اوِل سال های اخیر آبی ها، می خواهد 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا را با پدیده ای ها 

تجربه کند.
y تقویت کادر فنی

در  را  زیادی  سالیان  که  الهامی  ساکت 
لیگ برتر به عنوان دستیاِر سرمربیان مختلف 
تجربه داشته است، امسال از شرق به غرب 
ایران رفت و دستیار مصطفی دنیزلی در تیم 
حمید  او  جای  به  حاال  شد.  تراکتور  فوتبال 
مطهری که هنوز به 45 سالگی نرسیده است، 
روی نیمکت پدیده خواهد نشست. مطهری 
تیم های  در  دستیاری  سال   10 سابقه ی 
مختلف لیگ برتری را دارد و حاال او به همراه 
پدیده  دروازه بان های  مربی  که  فنایی  داوود 
برتر  لیگ  در  گلمحمدی  دستیاران  است، 

نوزدهم خواهند بود.
y تمدید با مهره های کلیدی

اکبر  مرادمند،  حسین  محمد  حفظ 
صادقی، امین قاسمی نژاد و یونس شاکری از 

مهمترین دغدغه های هواداران مشهدی برای 
آغاز لیگ نوزدهم بود که همگی قراردادشان 
را تمدید کردند. حاال می توان گفت شاکله ی 
رقابت های  در  حضور  جواز  که  تیمی  اصلی 
آورد،  به دست  را  پلی آف لیگ قهرمانان آسیا 
در این تیم ماندنی شد و در این بازی ها شرکت 

می کند.
y یکی مثل ریگی دوباره ساخته می شود

محمد  و  ریگی  مسعود  شدن  جدا  البته 
گرفت.  نادیده  نمی توان  را  نژاد  قاسمی 
قاسمی نژاِد کوچک راهی اهواز شد تا شاگرد 
تیم  تیم ملی، در  کاپیتان سابق  نکونام  جواد 
تهران  به  ریگی  مسعود  طرفی  از  شود.  فوالد 
آمد و به جمع شاگردان آندرا استراماچونی در 
استقالل اضافه شد. گل محمدی در خصوص 
دوباره  کرد:  تاکید  بازیکنان،  این  شدن  جدا 

ستاره های جوانی مثل ریگی می سازیم.
y  خرید های خارجی برای رویارویی با قدرت های

آسیا
قهرمانان  لیگ  در  باید  آینده  سال  پدیده 
از  برود.  آسیا  باشگاه های  بهترین  مصاف  به 
تا  رفت  برزیل  به  شخصا  حمیداوی  رو  این 
صورت  در  و  ببیند  نزدیک  از  را  بازیکن  چند 
اعالم  طبق  کند.  اضافه  پدیده  به  صالحدید 
دیدن  با  محمدی  گل  پدیده،  باشگاه  مالک 
فیلم  بازی برزیلی ها از بین 6 بازیکن، 2 نفر را 

تا حضور آن ها در  پسندیده و فقط یک امضا 
جمع شاگردان گل محمدی باقی مانده است.

y !مشکل مالی؟ حتما شوخی می کنید
چندی پیش وقتی حمیداوی در یک برنامه 
پیرامون  سوالی  او  از  شد،  حاضر  تلویزیونی 
مشکالت مالی در باشگاه پدیده پرسیده شد. 
نام  به  چیزی  مشهد  در  که  کرد  اعالم  هم  او 
مشکل مالی سال آینده وجود نخواهد داشت. 
وقتی حمیداوی به پدیده آمد این تیم با خطر 
کسر امتیاز از سوی فیفا مواجه بود، اما همه 
چیز به خوبی به پایان رسید و طبق گفته های 
خوِد حمیداوی، بیشترین میزان پرداختی به 
بازیکنان و کادر فنی در همین تیم بوده است.

یحیی گل  نه  پدیده  روز های  این  اول  مرد 
محمدی و نه حتی مهدی رحمتی بوده. بلکه 
هواداران پدیده مدام خبرهای پدیده را از زبان 
که  می کند  ادعا  هم  او  و  می شنوند  مالکش 
اهالی فوتبال در ایران باید  قطب جدیدی به 

نام شهر خودرو را در ایران بپذیرند.
صحبت هایی در خصوص حذف نام پدیده 
مالکان  و  می شود  شنیده  تیم  این  عنوان  از 
خود  دلخواه  نام  تا  تالشند  در  تیم  این  فعلی 
بودن  کنند. قطعی  انتخاب  تیم شان  برای  را 
اما  نیست،  مشخص  تیم  این  برای  پدیده  نام 
نکته ای که برای همه اثبات شده این است که 

دیگر به این تیم نمی توان لقب پدیده داد.

لحظه شماری مردم مشهد برای آغاز لیگ قهرمانان آسیا؛

تیمی که دیگر پدیده نیست! خراسان رضوی میزبان مسابقات بدمینتون 
قهرمانی کشور شد

گفت:  رضوی  خراسان  بدمینتون  هیئت  رئیس 
مسابقات قهرمانی بدمینتون نونهاالن دختر کشور به 
میزبانی خراسان رضوی در مرداد ماه برگزار می شود.
سه  هر  کرد:  اظهار  خصوص  این  در  رضوی  حسین 
سنی  رده  سه  در  استانی  مسابقات  دوره  یک  ماهه 
نونهاالن، نوجوانان و جوانان برگزار می شود، همچنین 
منظور   به  سال  در  دوبار  پیشکسوتان  مسابقات 
مسابقات انتخابی کشور و جام رمضان برپا می شود.
رئیس هیئت بدمینتون خراسان رضوی در خصوص 
خراسان  کرد:  بیان  استان  برتری  لیگ  های  تیم 
رضوی در لیگ برتر بانوان با یک تیم حضور داشت، 
همچنین در لیگ دسته یک آقایان یک تیم از نیشابور 
و در لیگ دسته یک بانوان نیز یک تیم از مشهد حاضر 
بودند.رضوی ادامه داد: در لیگ دسته دو کشور نیز 
یک تیم آقایان و 2 تیم بانوان در سال گذشته فعالیت 
می کردند.وی با بیان اینکه یکی از اولولیت های ما در 
سال جدید تمرکز به حضور در لیگ های برتر کشور 
است، گفت: حضور درلیگ های برتر در همه رده های 
سنی باعث انگیزه در ورزش کاران استان خواهد شد و 
در لیگ آینده حداقل 4 تیم از خراسان رضوی حضور 
خراسان  بدمینتون  هیئت  داشت.رئیس  خواهند 
رضوی در بحث استعدادیابی نیز عنوان کرد: بیشتر 
فعالیت ما در استعدادیابی به کمک بخش خصوصی 
و با همکاری هیئت صورت می گیرد و در این راستا در 
از  استعدادیابی سال گذشته، محمد زرچی  المپیاد 
خراسان رضوی قهرمان شد.رضوی با اشاره به اهمیت 
شهرستان ها در این ورزش خاطرنشان کرد: تجهیز 
ما در هیئت است  برنامه های  از  شهرستان ها یکی 
که متاسفانه با افزایش قیمت ها، این کار با مشکل 
مواجه شده است.وی ادامه داد: از دوسال گذشته که 
3 هیئت شهرستان فعال بود، پیشرفت خوبی داشتیم 
و در سال جاری 12 هیئت شهرستان در استان فعال 
رضوی  خراسان  بدمینتون  هیئت  هستند.رئیس 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  فتاحی،  از  تشکر  ضمن 
هیئت  اختیار  در  خوبی  مبالغ  کرد:  تصریح  استان 
های ورزشی گذاشته شد که هیئت بدمینتون نیز از 
این اعتبارات بهره مند شد و در این راستا از مشکالت 
این هیئت کاسته شده است.رضوی در خصوص بحث 
آموزش نیز بیان کرد: سه نفر از مربیان استان را برای 
دوره مربیگری درجه 2 اعزام کردیم و از مربیان تیم 
ملی در دو بخش آقایان و بانوان جهت آموزش مربیان 

استان دعوت به عمل آوردیم.
وی اضافه کرد: همچنین یک نفر از آقایان و یک 
به  بازآموزی  جهت  در  را  استعدادیاب  بانوان  از  نفر 

فدارسیون اعزام کردیم .

گفت وگو



 بنر جنجالی درباره ظهور و برجام، جمع آوری 
شد

برپاشده  بنر جنجالی  زنجان،  متدین  مردم  تذکرات  پی  در 
مقابل مسجد شهید آیت ا... دستغیب این شهر پایین کشیده 
شد. نحوه طراحی این بنر با عکسی از رهبر انقالب طوری بود 
که بیننده در نگاه اول تصور می کند جمله ای که نوشته شده، 
از مقام معظم رهبری است. در حالی این طور نبوده و محتوای 
این بنر، توسط یک فرد در یک پایگاه بسیج 9 شهید دستغیب 
زنجان چاپ و نصب شده است. روی این بنر عین این عبارت 
امام زمان )عج(  نوشته شده بود: »هر چقدر که برجام ظهور 
را به تعویق انداخت، تدبیر شگفت انگیز و حماسی اخیر امام 
خامنه ای در مواجه با امان نامه آمریکا شمارش معکوس ظهور 
دستغیب«.  شهید   9 پایگاه  بسیج  است.  درآورده  صدا  به  را 
توسط  بنر  این  شد  متوجه  بررسی  از  پس  ایرناپالس  خبرنگار 
است  پایگاه  این  فرمانده  که  علیمحمدی،  دکتر  نام  به  فردی 
نوشته شده و پس از چاپ در ابعاد بزرگ در خیابان نصب شده 
است. با پیگیری بسیار، علیمحمدی در گفت وگو با ایرناپالس 
با  آن داشت گفت  نتایج  و  برجام  به  که  نقدهایی  بیان  از  پس 
دوستان،  طرف  از  ولی  است،  دفاع  قابل  کامالً  حرفش  اینکه 
از  همچنان  ولی  است  فشار  تحت  سپاه  نیز  و  شهر  مسئوالن 

موضعش دفاع می کند.

 طیبه سیاوشی: دستگیری یک دختر تحت هر 
عنوانی رفتار دستگیرکنندگان را توجیه نمی کند

طیبه سیاوشی در نشست علنی امروز )سه شنبه، 4 تیرماه( 
در  داشت:  اظهار  شفاهی  تذکر  در  اسالمی،  شورای  مجلس 
روزهای اخیر در تهران با مسئله ای فراتر از حجاب در جامعه 
مدنظر  پوشش  در  محدودیت  ایجاد  صرفا  که  هستیم  مواجه 
سلب  تهرانی  شهروندان  از  را  روانی  امنیت  واقع  در  و  نیست 
اسالمی،  در مجلس شورای  تهران  مردم  نماینده  است.  کرده 
بیان کرد: حرکت در این جهت و پافشاری بر آن عالوه بر زیر پا 
گذاردن حقوق شهروندی در نهایت منجر به خدشه بر اعتبار و 
حرمت قانونی نهادهای صیانت کننده از امنیت جامعه خواهد 
شد. وی افزود: کلیپ منتشر شده دستگیری یک دختر تحت 
هر عنوانی رفتار دستگیرکنندگان را توجیه نمی کند. سیاوشی 
های  پژوهش  مرکز  شده  منتشر  گزارش  براساس  داد:  ادامه 
مجلس نشان داده شد که ارزشمندی حجاب در جامعه دچار 
تعریف  و  عرفی  تعریف  تحقیقات  براساس  و  است  شده  تحول 
فقهی حجاب متفاوت است و بیشتر افراد تلقی عرفی از حجاب 

دارند که به هیچ وجه مورد توجه سیاستگذاران نیست.

 توصیه رویانیان به عرب درباره مربی خارجی
پرسپولیس  در  برانکو  گفت:  پرسپولیس  سابق  مدیرعامل 
همه چیز داشت ولی دنبال بهانه بود که برود و باشگاه هم با 

او کمک کرد. وی همچنین خطاب  به  تصمیماتی که گرفت، 
را  خارجی  مربی  دو  با  همکاری  تجربه  من  گفت:  عرب  به 
دارم. با تجربه تلخی که دارم، به عرب می گویم دنبال خارجی 
یک  روی  من  ندارد.  وجود  کار  این  برای  زمانی  چون  نباشد، 
مربی کارنامه دار خارجی حساب کردم ولی دیدید که ماجرای 
ضربه  ماجرا  این  از  بنده  رسید؟  کجا  به  ژوزه  با  پرسپولیس 
خوردم، خدا کند مدیر فعلی ضربه نخورد. نیتم خیر است که 
می گویم مربی داخلی بیاورید. بعد از دنیزلی و ژوزه، به سراغ 
گل محمدی و دایی رفتم و دیدید که پرسپولیس با این دو مربی 

نتیجه گرفت.

 پهپاد جاسوسی آمریکایی 7 کیلومتر درون 
آب های سرزمینی ایران بود

که  کرد  اعالم  مسلح  نیروهای  جغرافیایی  سازمان  رئیس 
کشور  نظامی  نیروهای  توسط  که  آمریکایی  جاسوسی  پهپاد 
مورد هدف قرار گرفته و سقوط کرد به طور قطعی در آب های 
کیلومتر  هفت  یا  مایل  چهار  و  است  بوده  ایران  سرزمینی 
داخل آب های سرزمینی کشور قرار داشته است. سرتیپ دوم 
مجید فخری در حاشیه مراسم روز جهانی دریانوردی در جمع 
آمریکایی  پهپاد جاسوسی  آیا  این که  به  پاسخ  و در  خبرنگاران 
که توسط نیروهای نظامی ایران مورد هدف و سقوط قرار گرفت 
در آب های سرزمینی کشور بوده است یا خیر، اعالم کرد: در 
مورد پهپاد جاسوسی آمریکایی که در خلیج فارس سقوط کرد 
به  دریایی  یگان های  توسط  سقوط  موقعیت  و  اولیه  اقدامات 
طور کامل مشخص شد و باید اعالم کرد که این پهپاد به طور 
یا هفت  بوده و چهار مایل  ایران  قطعی در آب های سرزمینی 
موقعیت  و  داشته  قرار  ایران  آب های سرزمینی  کیلومتر درون 

آن کامالً واضح است.

 محمود صادقی: رفتار مأموران نیروی انتظامی 
با دختر جوان، ناقض اصل کرامت انسانی است

شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  صادقی  محمود 
اشاره  با  تذکری  در  مجلس  امروز  علنی  جلسه  در  اسالمی 
در  جوان  دختر  یک  با  انتظامی  نیروی  برخورد  حادثه  به 
به  نهادن  ارج  ضمن  گفت:  تهران  شرق  پارک های  از  یکی 
و  خشن  رفتار  اما  انتظامی،  نیروی  شریف  پرسنل  خدمات 
شرم آور یکی از مأموران نیروی انتظامی با دختری در یکی 
از پارکهای تهران باعث جریحه دار شدن احساسات جامعه 
ایران  نظام جمهوری اسالمی  به وجهه  وارد شدن  و خدشه 
گردید. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی رفتار 
یکی از مأموران نیروی انتظامی با دختری جوان در یکی از 
دانست  انسانی  کرامت  اصل  ناقض  را  تهران  شرق  پارکهای 
نظام  وجهه  به  شدن  وارد  خدشه  موجب  کار  این  گفت:  و 

جمهوری اسالمی گردید.

 موضوع حجاب با بگیر و ببند حل نخواهد شد
ری شهری که هم اکنون تولیت حرم عبدالعظیم حسنی را 
در  شهری  ری  بود  اطالعات  وزیر   ،  60 دهه  در  دارد  برعهده 
از  نقل  به  تهران  استان  در  کرامت  ستاد  هماهنگی  نشست 
سیما،  و  صدا  که  زمانی  تا  است:  گفته  خود  اینترنتی  سایت 
دانشگاه و دیگر نهادهای مهم کشور تولید بی حجابی می کنند، 
موضوع حجاب با بگیر و ببندها حل نخواهد شد. چرا فقط از 
نیروی انتظامی انتظار داریم که به وظیفه خود عمل کند؛ چرا 
دیگر دستگاه های کشور در زمینه حجاب به وظایف خود عمل 
نمی کنند؟ چرا فقط از نیروی انتظامی انتظار داریم به وظیفه 
خود عمل کند و چرا دیگر دستگاه های کشور در زمینه حجاب 
به وظایف خود عمل نمی کنند؟ چنانچه در روایت آمده است 
که حکومت بنی امیه با شمشیر و خشونت و ظلم شکل گرفته 
بلکه سیرۀ حکومتی  این سیره حکومتی اسالم نیست،  و  بود 
اهل بیت بر پایه مدارا و بر اساس دوستی و وقار و رعایت مصالح 

در بیان امور و ُحسن رفتار با مردم و َوَرع و تالش است.

 فرمانده انتظامی زابل مورد اصابت گلوله قرار 
گرفت

گفت:سرهنگ  بلوچستان  و  سیستان  انتظامی  فرمانده 
احمد ثمره ابراهیمی فرمانده انتظامی زابل مورد اصابت گلوله 
گو  و  در گفت  روز سه شنبه  قنبری  قرار گرفت. سردار محمد 
معاونت  و  انتظامی  فرمانده  جانشین  داشت:  اظهار  ایرنا  با 
به  رسیدگی  مامور  بلوچستان  و  سیستان  انتظامی  اجتماعی 
جزئیات این حادثه شدند. وی بیان کرد: بزودی اخبار تکمیلی 
در این رابطه در اختیار رسانه ها قرار داده خواهد شد. فرمانده 
در  انتظامی  ماموران  گفت:  بلوچستان  و  سیستان  انتظامی 
یک  هستند.  حادثه  این  عامالن  دستگیری  و  شناسایی  حال 
یک  در  زابل  انتظامی  فرمانده  گفت:  ایرنا  به  نیز  اگاه  منبع 

عملیات شناسایی مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

 کنایه توئیتری عطاءا... مهاجرانی به ترامپ بعد 
از تحریم ظریف

عطاا...  مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت اصالحات، در توئیتی 
نوشت: پریشانی ترامپ!؟١- خروج از برجام و همزمان انتقاد 
به  سپاه  اعالم  نیست.٢-  بند  پای  برجام  به  چرا  که  ایران  از 
فرماندهان  تحریم  اکنون  و  دولتی،  تروریستی  عنوان سازمان 
سپاه٣- اعالم و پافشاری بر مذاکره بدون قید و شرط، اکنون 
تحریم ظریف. روانشناسان دانشگاه جان هاپکینز، می گویند 

پریشان حال است.

تمسخر اطالعات نظامی آمریکا  توسط روسیه 
در ماجرای ساقط شدن پهپاد

آنچه  گفت  اسرائیل  در  روسیه  ملی  امنیت  شورای  دبیر 

هرمز  تنگه  در  پهپادش  شده  ساقط  درباره  واشنگتن  توسط 
»نیکالی  بود.   پایین  و کیفیت  نمایش درآمد، غیرحرفه ای  به 
پاتروشف« گفت اطالعات نظامی ارتش روسیه نشان می دهد 
پهپاد آمریکایی در آبهای ایران بوده و نه آبهای بین المللی و روز 
20 ژوئن به دلیل نقض حریم هوایی ایران ساقط شده است. 
این در حالی است که پمپئو قبل از سفر به عربستان نقشه های 
را غیر  آن  و  بود  گانه خوانده  بچه  را  توسط ظریف  نشان داده 

قابل قیاس با سیستم پیشرفته آمریکایی دانسته بود.

ساِز وحدت اصولگراها کوک نمی شود
با  سخت  رقابتی  وارد  دیگر  چندماه  درحالی  اصولگرایان 
اصالح طلبان و میانه روها برای فتح کرسی های پارلمان می 
شوند که هنوز سازهای وحدت کوک نشده و در گوشه و کنار 
می  نظر  خورد.به  می  چشم  به  جداگانه  تحرکاتی  جریان  این 
ضرورت  از  روزها  این  اصولگرایان  بیان  در  آنکه  وجود  با  رسد 
آنها  انتخاباتی  تحرکات  و  رفتارها  رصد  اما  گویند  می  وحدت 
برادران  دیگر  با  وحدت  به  قائل  عمل  در  چندان  گویند  می 
وارد  لیست  چند  با  که  نیست  بعید  و  نیستند  خود  اصولگرای 

گود رقابت شوند./خبرآنالین

پس لرزه های تحریم رهبری ظریف و 
فرماندهان سپاه در مجلس

معظم  مقام  تحریم  پی  در  مجلس  نمایندگان  از  تعدادی 
و  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  جواد  محمد  و  رهبری 
برخی فرماندهان سپاه از سوی آمریکا واکنش هایی داشتند. 
ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  یک  پیشه  فالحت  حشمت ا... 
به  فشار  افزایش  با  آمریکا  گفت:  مجلس  خارجی  سیاست  و 
دنبال تسلیم ایران است که نه تنها این اتفاق رخ نمی دهد که 
ایران با استفاده از ابزارهایش می تواند کاری کند که تنش بین 
ایران و آمریکا به ضرر کشورمان فرسایشی نشود.کواکبیان در 
تذکری شفاهی اظهار داشت: کاخ سفید ظاهرًا نمی خواهد از 
اقدامات ابلهانه خود دست بکشد. همچنین علیرضا رحیمی 
در  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
این چنین حجتی  نوشت: تصمیمات بی خردانه  توییتر خود 

آشکار در بن بست سیاست خارجی آمریکا است./خبرآنالین

دعوت شهردار تهران از هیات دولت برای 
پیوستن به پویش سه شنبه های بدون خودرو 

شهردار تهران  امروز هم در ادامه پویش سه شنبه های بدون 
خودرو، مسیر خانه تا بهشت را با دوچرخه طی کرد تا در یکصد 
حاضر  تهران  شهر  اسالمی  شورای  جلسه  یکمین  و  پنجاه  و 
هیات  اعضای  از  برنامه  این  حاشیه  در  حناچی  پیروز  شود. 
هنرمندان،  همچون  جامعه   تاثیرگذار  اقشار  سایر  و  دولت 
پویش سه  به  تا  نویسندگان، ورزشکاران و خبرنگاران خواست 

از  مشخصًا  تهران  شهردار  بپیوندند.  خودرو  بدون  های  شنبه 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
دعوت کرد تا به عنوان جوان ترین عضو کابینه در این کمپین 

شرکت کند.

اصالح طلبان بازی را از همین االن باخته اند
 عباس عبدی گفت: اگر امروز قرار باشد با شرایط کنونی 
گذشته  معنای  به  معتقدم  باشد،  انتخابات  گذشته  سنت  و 
جدی  به طور  مردم  می دانم  بعید  و  نمی گیرد  شکل  انتخابات 
اصالح طلبان  می دانم  بعید  و  بیایند  رأی  صندوق های  پای 
بتوانند لیستی در این زمینه ارائه کنند. اصالح طلبان چندین 
همین جاست  مهم ترینش  و  داشت  خواهند  جدی  مشکل 
کنند.  قانع  انتخابات  در  شرکت  برای  را  مردم  نمی توانند  که 
انتخابات  طریق  از  که  کنند  حس  عمومی  افکار  و  مردم  اگر 
نمی توانند به دستاوردی برسند، دلیلی ندارد که شرکت کنند. 
اصالح طلبان  طرف  از  انتخابات  در  عمده ای  ریزش  بنابراین 
خواهد بود. البته از اصولگرایان هم ریزش خواهد بود. مجلس 
به  که  شده  کشیده  دندان هایش  همه  و  شده  ضعیف  آن قدر 
خودش  از  نمی تواند  کنونی  فضای  در  خاصی  کارایی  نظرم 

نشان دهد./شرق

روحانی: بعضی ها یک حالت مادر شوهری به 
خود گرفتند

آغاز  مراسم  در  امروز  صبح  جمهور  رئیس  روحانی  حسن 
استقرار پرونده الکترونیک سالمت: بعضی ها یک حالت مادر 
دو  یکی  در همان  مردم  نگذاشتند  و  گرفتند  خود  به  شوهری 
خارجی  شرکت های  ببرند.  لذت  هم  برجام  گشایش  سال 
ایراد  می بستیم،  قرارداد  آمدند؛  چرا  می گفتند  می آمدند 
می زدند!  ُغر  باز  می خورد  هم  به  قرارداد  وقتی  و  می گرفتند 
می گفتند  می خریدیم  هواپیما  ببرند.  لذت  مردم  نگذاشتند 
خیانت شد! در روزنامه ها می نوشتند بروید اتوبوس بخرید چرا 
اتوبوس نمی شود مکه  با  این نمی فهمد که  هواپیما خریدید؟ 
عده ای  یه  کردیم  وارد  نو  هواپیمای   16 و   15 وقتی  ما  رفت. 
آمدند غر زدند. ناچار شدیم به مردم بگوییم یک شرکتی آمده 
اعتبار گذاشته و از پول خزانه برای خرید هواپیما نمی دهیم. 
خودمان  که  است  بار  اولین  برای  گفت  من  به  ایرباس  رئیس 
اعتبار گذاشتیم و به شما از اعتبار خودمان هواپیما می دهیم. 
نکته ای است که می خواهم بگویم، در شرایط تحریمی که قرار 
دهید  انجام  توانید  می  شما  که  سیاسی  اقدامات  و  گرفته ایم 
این است که جامعه پزشکی ما در این سال که بیشترین تحریم 
را علیه ما وضع کردند و بخش درمان ما را تحت تاثیر قرار دادند 
جهان  به  و  زدند؟  فریاد  ما  پزشکی  بخش  و  ما  پزشکان  چقدر 

گفتند که چه فاجعه ای دارد اتفاق می افتد؟
منبع: تابناک
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