
معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی مطرح کرد:

مجازات جایگزین 
مهم ترین علت کاهش 

جمعیت کیفری
امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی گفت:  معاون 
امسال جمعیت کیفری استان به نسبت سال گذشته از ۲۲ هزار 

نفر به ۱۶ هزار نفر کاهش یافته است.

سناریوسازی آمریکا برای 
تسلط بر تنگه هرمز 

واشنگتن با ناامن کردن خلیج فارس در پی اجماع سازی 
علیه ایران استواشنگتن با ناامن کردن

 خلیج فارس در پی اجماع سازی علیه ایران است

ضرورت ایجاد مکانیزمی جامع برای ردیابی ارز دولتی 
از زنجیره واردات تا توزیع؛

چرا با اُفت نرخ دالر قیمت 
کاالها پایین نمی آید؟

دوتابعیتی هایی که شاید 
ملی پوش شوند!

فعالیت بانک ها در مسکن غیرقانونی است

احتکار خانه های خالی
 توسط بانک ها

گزارش ویژه 4

تحلیل روز 2

3

3

7

در این شماره می خوانیم

بانوی هنرمند 
ماندگارشد

رضوی  خراسان  ماندگار  کاشی  هشتمین 
پیشکسوت  محسنی  زهرا  استاد  منزل  سردر 

صنایع دستی استان نصب شد.
فرهنگی  میراث  مدیرکل  مراسم  این  در 
از  جمعی  و  مدیران  معاونان،  رضوی،  خراسان 

هنرمندان حضور داشتند.
بر  ماندگار نصب شده  این هشتمین کاشی 
سردر منازل پیشکسوتان عرصه میراث فرهنگی 

و صنایع دستی استان است.
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی 
چند  از  بیش  محسنی  استاد  گفت: 
احیاگر  قامت  در  را  خود  عمر  دهه 

پژوهش،  با  سنتی،  هنرهای 
پرورش  و  آموزش  تألیف 

مسیر  در  را  نفر  صدها 
کرد. هدایت  هنر 
فر  مکرمی  ابوالفضل 

روز گذشته در مراسم 
صنایع  روزجهانی 
دستی و نکودداشت 

محسنی  زهرا  استاد 
صنایع  پیشکسوت 

در  که  استان  دستی 
شد،  برگزار  خراسان  بزرگ  موزه 
پیشکسوتان  به  مقدم  خیر  با  با 
دستی  صنایع  هنرمندان  و 
نهاد  یک  محسنی  استاد  افزود: 

کوچک از آموزش و پرورش است که هم آموزش 
پر  او  پرورش  جنبه  البته  است  داده  پرورش  و 

رنگ تر بوده است.
محسنی  استاد  شخصیت  توصیف  در  وی 
بی  صادق،  صمیمی،  مهربان،  او  کرد:  اظهار 
کوشاترین  و  نجیب ترین  از  و  بخشنده  ادعا، 
کسانی است که مسشناسیم او هیچگه به دنبال 
هنر  به  منظر  این  از  است  نبوده  طلبی  شهرت 

نگاه نکرده است.
تالش  او  داد:  ادامه  فر  مکرمی 
که  بردارد  گام  هنری  جهت  در  نموده 
بوده  اضمهالل  و  نابودی  مرحله  در 
که  باشیم  او  قدردان  باید  ما  و  است 
و  دستی  صنایع  احیای  برای 
هنرهای سنتی تالش کرده 
نگاه خالقانه  با  او  است، 
حال  هنردر  خود 
در  را  شدن  منسوخ 
اش  درست  مسیر 

قرار داده است.
تصریح  وی 
از  یکی  کرد: 
استاد  ویژگی های 
انتقال  محسنی 
دریغ  بی  که  است  تجربه 
آموخته،  دهه   5 در  چه  آن 
را بدون هیچ خساستی ...

تقدیر از استاد زهرا محسنی؛

روحانی در دیدار تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد

دولت در کنار آستان قدس رضوی 
برای خدمات بهتر به زائران

در صفحه 4 بخوانید

در صفحه  6  بخوانید

»صبح امروز« از وضعیت ساخت تصفیه خانه چرمشهر گزارش می دهد:

پول بده آلوده کن!

در صفحه 3 بخوانید

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی

اجازه نمی دهیم سرمایه گذاری های
دوشنبه 27  خرداد  1398 /0 13  شوال 1440 / سال سوم   مشروع در استان با مشکل مواجه شود

شماره478 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 
عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

در صفحه 5 بخوانید
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حرکت مرموزانه ابرقدرت ها به سمت بروز 
جنگ

است  معتقد  مجلس  در  کاشمر  مردم  نماینده 
ابرقدرت ها برای رونق اقتصادی و فروش سالح هایشان 
به دنبال بروز یک جنگ در دنیا هستند.بهروز بنیادی 
در نشست علنی صبح امروز )یکشنبه، ۲۶ خردادماه( 
خود  دستور  میان  نطق  در  اسالمی  شورای  مجلس 
کسب  عرصه  در  موقت  دولت  تشکیل  با  گفت: 
روشنفکران  و  روحانیت  مابین  قدرت،  کرسی های 
دینی عناصر مبارز اختالف ریشه ای حاصل شد و به 
دست خود اولین راه تفرقه و نفوذ را به دشمنان نشان 
دادیم و آن رقابت بر سر قدرت بود و تا کنون نیز علیرغم 
تأکیدات رهبری نتوانسته راه بیراهه را کنار بگذاریم.
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  کاشمر  مردم  نماینده 
ادامه با بیان اینکه بعد از پایان جنگ تحمیلی عالوه بر 
دعوای کسب قدرت، دعوای دیگری به نام کسب ثروت 
افزوده شد، اظهار داشت: هر آنچه در شعارهای انقالب 
مطرح بود به باد فنا رفت و نهاد بی اعتمادی بین ملت 
و حاکمیت به دست خود ما کاشته شد و دشمن هم در 
کنار حضور شیطان قدرت و ثروت، وجه سوم انحراف 
را که فراموشی توده ملت و ظهور اشرافی گری بود در 
با حوصله تاریخی  اذهان حاکمان وارد کرد و دشمن 
اختالف  داد:  ادامه  ماند.وی  مناسب  وقت  مترصد 
آنجا رسید که تمامی رؤسای جمهور  تا  بر سر قدرت 
منتخب بعد از بازنگری قانون اساسی در مرداد ۶7 بعد 
از چند سال خود تبدیل به اپوزیسیونی علیه ساختار 
موجود شده و از تدارکاتچی بودن، تداخل وظایف با 
و  نالیدند  بودن  اختیار  بی  و  اختیار  کم   ،۱۱0 اصل 
برخی در تریبون و برخی با قهر تحت دورکاری آن را 
نشان دادند.بنیادی در ادامه با بیان اینکه از بین رفتن 
کارگران  کلیه  افسردگی  سبب  تکلیف  برابر  در  حق 
نظام شده است، عنوان کرد: یادمان هست فردی که 
قدرت  به  تبعیض  و  فساد  با  مبارزه  علم  برافراشتن  با 
رسید و برای عناد با رهبری پایه های اقتصاد کشور را 
آنچنان شخم زد که هنوز نیز بعد از سال ها نتوانستیم 
این پاشنه آشیل را درمان کنیم.این نماینده مردم در 
برآمدن یک  از سوی دیگر،  مجلس دهم اضافه کرد: 
دولت موازی غیرپاسخگو در زیرمجموعه بیوت مختلف 
و یک دولت پنهان در مجموعه های امنیتی و نظامی 
به تضعیف حداکثری دولت های منتخب منجر شده 
است و رقابت این سه دولت بر سر قدرت و ثروت علت 
اصلی بحران در ساختار سیاسی کشور است که بارها 
همین  و  کشانده  خطرناک  دوراهی های  به  را  کشور 
فشارهای بیرونی منجر به پیشنهاد رفراندومی شده که 
دولت مستقر خود را از استعفای اجباری نجات دهد و 
این زخم مزمن صرفًا با تدبیر رهبری درمان می شود تا 

دولت های منتخب مردم بتوانند موفق باشند.

مجلس بان

آستان  تولیت  دیدار  در  شب  شنبه  جمهور  رئیس 
ارائه  برای  آستان  و  دولت  همکاری  بر  رضوی  قدس 
خدمات مطلوب تر به مجاوران و زائران حضرت علی ابن 
موسی الرضا )ع( تاکید کرد و گفت: دولت در این راه در 

حد توان در کنار آستان رضوی است.
روحانی که  والمسلمین دکتر حسن  حجت االسالم 
در مسیر بازگشت از سفر به دو کشور آسیایی قرقیزستان 
و تاجیکستان به منظور زیارت بارگاه مطهر امام هشتم 
شیعیان، به مشهد سفر کرده بود؛ پس از زیارت ضریح 
مطهر حضرت ثامن الحجج، در دیدار با حجت االسالم 
والمسلمین احمد مروی تولیت آستان مقدس رضوی بر 
مجاوران  و  زائران  به  مطلوب تر  رسانی  خدمت  ضرورت 
آن حضرت تاکید کرد.دکتر روحانی با بیان اینکه هدف 
آستان و دولت یکی و آن خدمت بیشتر به مردم است، 
زمینه  این  در  توجه  و  کمک  هرگونه  از  دولت  افزود: 

فروگذار نخواهد کرد و در کنار آستان خواهد بود.
در  کمک  ارائه  برای  دولت  افزود:  جمهور  رئیس 

زمینه طرح جامع حرم رضوی و همچنین بافت فرسوده 
با  اطراف حرم و رعایت هماهنگی های الزم شهرسازی 

بافت معنوی و فرهنگی حرم آماده است.
سال های  طی  دولت  اینکه  بیان  با  روحانی  دکتر 
به مشهد مقدس  ویژه ای  توجه  به حکم وظیفه  گذشته 
و بخصوص ساماندهی بافت اطراف حرم داشته است، 
خدمات  ارائه  برای  توان  حد  در  دولت  داشت:  اظهار 
مطلوب تر به مجاوران و زائران علی ابن موسی الرضا )ع( 

در کنار آستان قدس رضوی است.
تولیت آستان قدس رضوی نیز دراین دیدار با اشاره 
این  گفت:  اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر  تاکیدات  به 
کنار  در  و  دولت  سیاست های  مسیر  در  مقدس  آستان 
دستگاه های دولتی و عمومی در جهت خدمت به مردم 

حرکت خواهد کرد.
اشتغال  مروی  احمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
آستان  افزود:  و  کرد  عنوان  اجتماع  نیاز  اصلی ترین  را 
رضوی خود را جدای از دولت نمی داند و در هماهنگی 

با هم در جهت تحقق سیاست های نظام حرکت خواهیم 
کرد.حجت االسالم مروی افزود: استاندار و شهردار در 
آستان  همراه  زائران،  به  خدمات  در  کامل  هماهنگی 
را  حرکت  راستا  همین  در  امیدواریم  و  هستند  رضوی 

ادامه دهیم.
دولت  ویژه  توجه  خواستار  رضوی  آستان  تولیت 
و  قانونی  ظرفیت های  به  توجه  با  آستان  مطالبات  به 

امکانات موجود شد.
به  سرخس  تبدیل  موضوع  مروی  االسالم  حجت 
به  بزرگی  کمک  و  استان  نفع  به  را  آزاد  ویژه  منطقه 
تولیت  اینکه  بیان  با  و  دانست  استان  و  منطقه  اقتصاد 
افزود:  است،  زمینه  این  در  همکاری  آماده  آستان 
نیازمند توجه  بافت فرسوده  و  طرح جامع اطراف حرم 
ویژه دولت است.تولیت آستان قدس رضوی همچنین 
و  ساخت  همسانی  لزوم  بر  جمهور  رئیس  با  دیدار  در 
فرهنگی حرم  و  معنوی  با فضای  اطراف حرم  سازهای 

رضوی تاکید کرد.

روحانی در دیدار تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد

دولت در کنار آستان قدس رضوی برای خدمات بهتر به زائران

سناریوسازی آمریکا برای تسلط بر تنگه هرمز 
واشنگتن با ناامن کردن خلیج فارس در پی اجماع سازی علیه ایران استواشنگتن با ناامن کردن

 خلیج فارس در پی اجماع سازی علیه ایران است

بندر  در  کشتی  و  نفتکش  چند  به  حمله  از  پس 
الفجیره امارات در ماه گذشته، مقامات آمریکایی ایران 
اتهامی  را متهم به دست داشتن در این ماجرا کردند. 
که هیچگاه نتوانستند مدارک و شواهدی دال بر تأیید 
آن ارائه دهند و عمالً منجر به همراهی هیچ کشوری با 
واشنگتن نشد. در ادامه، حمالت روز پنج شنبه به دو 
نفتکش در دریای عمان و در نزدیکی آبهای سرزمینی 
ایران، فاز جدیدی از اتهام زنی مقامات آمریکایی علیه 
ایران را ایجاد کرد و بالفاصله پس از حمله به نفتکش 
و  شواهد  گونه  هیچ  بدون  دیگر  بار  آمریکایی ها  ها، 
مدارکی ایران را به دست داشتن در این حمالت متهم 
کردند. اتهامی که با واکنش گسترده بین المللی مواجه 
به  نسبت  خودشان  تردید  کشورها  از  بسیاری  و  شد 
روایت آمریکا از ماجرا را اعالم کردند. ترامپ روز جمعه 
حضور  از  سنتکام  ویدیوی  نیوز  فاکس  با  مصاحبه  در 
یک قایق ایرانی در نزدیکی یکی از نفتکش ها را نشان 
مسئول بودن جمهوری اسالمی در این حمله دانست. 
او درباره چگونگی واکنش ایاالت متحده به ایران گفت: 

در  متحده  ایاالت  جمهوری  دید."رئیس  "خواهیم 
همین مصاحبه گفت: »تنگه هرمز بسته نمی شود و اگر 
هم این اتفاق بیفتد، خیلی طول نخواهد کشید.«پیش 
از سخنان ترامپ دولت آمریکا ویدیویی منتشر کرده و 
ادعا می کند این ویدیو، نیروهای سپاه پاسداران را در 
از  نکرده  عمل  مین  یک  کردن  جدا  برای  تالش  حال 
که  است  حالی  در  این  می دهد.  نشان  ژاپنی  نفتکش 
کوکوکا  نفتکش  که  ژاپنی  نقل  و  حمل  شرکت  رئیس 
روایت  جمعه  روز  می کرد،  فعالیت  آن  برای  کوریجوس 
دو  آتش سوزی  به  واکنش  در  و  کرد  رد  را  آمریکایی 
نفتکش در دریای عمان اعالم کرد که »دو شیء پرنده« 
این  هم  ایران  اما  کرده اند.  برخورد  ژاپنی  کشتی  به 
پنجشنبه  روز  حادثه  است  معتقد  و  کرده  رد  را  ادعاها 
"مشکوک" است. ایران با انکار دخالت در این حمالت 
با  ایران  رابطه  کردن  بی ثبات  پی  در  کسانی  می گوید 
جامعه جهانی هستند. برخی ناظران می گویند آمریکا 
ایران  علیه  سازی  اجماع  دنبال  به  حادثه  این  بهانه  به 
است. آن ها معتقدند هدف آمریکا از این اجماع سازی 
رویارویی نظامی با جمهوری اسالمی است. موضوعی 
است.  شده  تائید  آمریکا  دفاع  وزارت  کفیل  توسط  که 
پومپئو،  مایک  او،  تمرکز  است  گفته  شاناهان،  پاتریک 

ملی،  امنیت  مشاور  بولتون،  جان  و  خارجه  امور  وزیر 
به  تاکنون  است.  ایران  علیه  جهانی"  "اجماع  ایجاد 
نشان  زیادی  مثبت  واکنش های  آمریکایی ها  ادعاهای 
این  منطقه ای  متحدان  از  غیر  به  است.  نشده  داده 
صهیونیستی،  رژیم  و  عربستان  امارت،  یعنی  کشور 
می گوید  و  است  پذیرفته  را  آمریکا  روایت  نیز  بریتانیا 
دلیلی نمی بیند که در این روایت تشکیک کند. دولت 
درباره  نتیجه گیری  برای  ویدیو  این  است  گفته  آلمان 
نقش ایران در حمله به نفتکش ها کافی نیست. دولت 
روسیه هم خواهان تحقیقات بین المللی  شده و درباره 
اتحادیه  است.  داده  هشدار  شتابزده"  "نتیجه گیری 
اطالعات  آوری  جمع  حال  در  »ما  می گوید:  هم  اروپا 
هستیم.  موجود  وضعیت  ارزیابی  و  باره  این  در  بیشتر 
ما بارها گفته ایم که در این منطقه نباید تنش ها افزایش 
یابد. این منطقه به ثبات نیاز دارد، نه به تنش. بر این 
از  پرهیز  و  خویشتن داری  حداکثر  خواستار  اساس 
روز  نیز  منطقه  کشورهای  میان  در  هستیم.«  تحریک 
مایک  با  عراق  وزیر  نخست  عبدالمهدی  عادل  شنبه 
پمپئو وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرد و خواستار تالش 
چند  شد.  منطقه  در  آرامش  برقراری  برای  طرف  دو 
هفته پیش روزنامه وال استریت ژورنال با انتشار گزارشی 

سپتامبر  ماه  در  آمریکا  دفاع  وزارت  که  شد  مدعی 
گذشته با درخواست جان بولتون برای طراحی چندین 
گزینه حمله نظامی به ایران موافقت کرده است. در این 
شرایط به نظر می رسد آمریکا در حال ایجاد یک اجماع 
است  این  آمریکا  استراتژی  است.  ایران  علیه  جهانی 
سوی  از  دهد.  قرار  آچمز  موقعیت  یک  در  را  ایران  که 
دیگر خودش را در موقعیتی قرار دهد که حق با اوست 
و هر اقدامی که بخواهد می تواند انجام دهد. آمریکا در 
اولین اقدام برگ مذاکره را انداخت و اعالم کرد که ما 
حاضریم با ایران مذاکره کنیم. اصوالً مذاکره در عرصه 
بین الملل امر مثبتی به حساب می آید. وقتی کشوری 
دیپلماسی  به  متهم  نمی کنیم،  مذاکره  که  می گوید 
را  این  می خواهند  آمریکایی ها  حاال  می شود.  گریزی 
سوی  از  نیست.  مذاکره  به  حاضر  ایران  که  کنند  القا 
دیگر ناامن سازی خلیج فارس و دریای عمان را هم به 
برسند.  خود  نهایی  هدف  به  تا  می دهند  نسبت  ایران 
اخیرًا مطرح شده  که  آمریکا هم  و  ایران  مذاکره  بحث 
سر  بر  می خواهد  آمریکا  است.  بوده  راستا  همین  در 
۱۲ شرط پمپئو مذاکره کند که اساسًا برای ایران قابل 
پذیرش نیست. وزیر خارجه آمریکا بحث مذاکره بدون 
پیش شرط را مطرح کرده ولی شروط پمپئو پیش شرط 

در  هستند.  مذاکره  در  آمریکا  اصلی  شروط  نیستند، 
واقع آمریکا پیشنهادی برای مذاکره می دهد که شدنی 
نیست. بنا براین آمریکایی ها به دنبال اجماعی هستند 
روندها  آمریکا  گیرد.  قرار  رینگ  گوشه  در  ایران  تا 
را  اولیه  گام های  فعالً  کشور  این  می کند.  بررسی  را 
برداشته است. تاکنون انگلیس از موضع ایاالت متحده 
حمایت کرده، آلمان مخالفت کرده، ولی ممکن است 
مشخص  بپیوندد.  آمریکا  به  هم  کشور  این  ادامه  در 
به نظر  اما  نیست که آمریکا به چه چیزی می اندیشد، 
آمریکا  با  نیز  اروپا  اتحادیه  و  آلمان  کم  کم  که  می رسد 
اتفاق  نیست،  بعید  چیز  هیچ  شد.  خواهند  همراه 
چه  و  باشد  توطئه  چه  عمان  دریای  در  داده  رخ  اخیر 
می رسد  نظر  به  می شود.  تنش  افزایش  موجب  نباشد 
آمریکایی ها در پی ایجاد یک سازمان امنیتی- نظامی 
منطقه ای  متحدان  و  غربی  قدرت های  سایر  حضور  با 
هستند تا در وهله اول نفوذ و تسلط بیشتری بر خلیج 
فارس به دست آورند و در مرتبه بعد، اجماع و مشروعیت 
الزم بین المللی برای هر گونه اقدام احتمالی در منطقه 
با بهانه امنیت کشتیرانی، در  ایجاد کنند. در واقع،  را 
تنگه  در  ایران  قدرت  و  نفوذ  دامنه  کردن  محدود  پی 

هرمز و نظامی کردن خلیج فارس هستند.

512/1 اصالحیه
پیرو آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ۱398۶030۶0۱3000۱۱5 
مورخ ۱398/۱/۲4 منتشر شده در روزنامه صبح امروز خراسان رضوی ۱398/3/7 و ۱398/3/۲۲ نام متقاضی در ششدانگ یکباب 
منزل به مساحت ۲۱4/۲۲ مترمربع از پالک ۱۲0۱ فرعی از 3- اصلی اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد: آقای 

حبیب عصاری شهری فرزند حسین صحیح می باشد. 
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد – محمدرضا اجتهادی

512/2 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی

آگهي فقدان سند مالكیت
به تقاضاي کتبي جهت دریافت سند مالکیت  به استناد دو برگ استشهادیه گواهي شده منظم  آقای علی نوروزی  اینکه  نظربه 
المثني نوبت اول به این اداره مراجعه ومدعي است سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالک ۱۱449 فرعی از ۲7۶-اصلی 
بخش ۱3 مشهد که متعلق به  وی می باشد بعلت بی احتیاطی  مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد که سند مالکیت 
ذیل دفتر 33۱ صفحه ۲3۶ و ثبت 53074 به نام وی ثبت و سند به شماره چاپی 55089۶ سری ب سال 85 صادروتسلیم شده است 
ازاین حکایتی ندارد  انتقال قطعی گردیده است دفتر امالك بیش  که برابر سند ۲7354- 87/3/۱3 دفتر ۱5 فریمان به متقاضی 
لذا به استناد تبصره ذیل  ماده۱۲0 اصالحی قانون ثبت مراتب یك نوبت آگهي ومتذکرمي گردد هرکس نسبت به ملك مورد آگهي 
معامله ای انجام داده یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستي ظرف مدت ده روزاز تاریخ انتشاراین آگهي اعتراض کتبي 
خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهي است درصورت عدم وصول اعتراض در 
مهلت مقرریا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمي نسبت به صدورسند مالکیت المثني وتسلیم آن به متقاضي 

اقدام خواهد شد 
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک فریمان-محمد رضا رجایی مقدم

512/3 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱398۶030۶0۱۲003۶89 و  شماره ۱398۶030۶0۱۲003۶88  برابررای 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
محمد باقر مرادیان فرزند هادی بشماره شناسنامه 3977 صادره از کاشمر در سه دانگ مشاه از ششدانگ یکباب ساختمان و سمیرا 
دربان جعفری فرزند عیسی به شماره شناسنامه ۱3۲۲5 صادره کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
از  به آدرس خیابان ۱5 خرداد ۱4 خریداری  از پالک ۲۱03 الی ۲۱0۶ اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر  ۲73/30 مترمربع 
مالک رسمی مالکیت مشاعی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می شود 
به مدت  انتشاراولین آگهی  ازتاریخ  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  به صدورسند مالکیت متقاضی  درصورتی که اشخاص نسبت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول: ۱398/3/۲7، نوبت دوم: ۱398/4/۱۱
رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده

512/4 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج 

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره ۱398۶030۶۲7۱000833 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
فرزند  خادر  صاحبی  احمد  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی 
غالمعلی بشماره شناسنامه ۱08۶ صادره از مشهد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۱۲ مترمربع قسمتی از پالک  7۶۱4 فرعی 
از 3 اصلی بخش 9 واقع در عبدالمطلب ۲۲ نکاح ۱5 پالک ۱۲ متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرزگردیده است لذا 
به فاصله ۱5 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی  نوبت  به منظوراطالع عموم مراتب دردو 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. ۱۶33 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/3/۲7 ، نوبت دوم: 98/4/۱۱
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

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

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره ۱397۶030۶۲7۱004۲73 مورخ ۱397/۱۱/۲9 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
اقای  مالکانه بالمعارض متقاضی  پنج تصرفات  ثبت ملک مشهد منطقه  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  وساختمانهای 
محمدرضا سید زاده دلوئی فرزند رضا بشماره شناسنامه ۶5۶ صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 87/7۱ مترمربع 
قسمتی از پالک 398۲  فرعی از ۱۲ اصلی بخش 9 مشهد واقع در  نبش علیمردانی 30 داروخانه متعلق به خود متقاضی )سهم 
مشاعی خودش( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. ۱۶35 تاریخ انتشارنوبت اول: 

98/3/۲7 ، نوبت دوم: 98/4/۱۱

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار
511/6 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره ۱398۶030۶۲7۱000۶04 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ملیحه علیزاده فرزند غالمرضا 
بشماره شناسنامه 3۱98 صادره از مشهد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱30/40 مترمربع قسمتی از پالک 
از مالک رسمی آقای حسن غالمی  ۱۲ فرعی از ۱ اصلی بخش 9 واقع در موسوی قوچانی ۲7 نبش آدینه 8 پالک 37/3 خریداری 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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 
است درصورت  بدیهی  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایی  رابه  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  ازتاریخ  ماه  رسید، ظرف مدت یک  ازاخذ 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. ۱۶37 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/3/۲7 ، 

نوبت دوم: 98/4/۱۱
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

511/7 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره ۱398۶030۶۲7۱0005۶۱ 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 جواد میری فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 345 صادره از مشهد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱30/40 مترمربع قسمتی از پالک ۱۲ فرعی 
از ۱ اصلی بخش 9 واقع در موسوی قوچانی ۲7 نبش آدینه 8 پالک 37/3 خریداری از مالک رسمی آقای حسن غالمی محرزگردیده 
به فاصله ۱5 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت  به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت  است لذا 
ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  به  اعتراض خودرا  دوماه  به مدت  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی 
رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. ۱۶39 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/3/۲7 ، نوبت دوم: 

98/4/۱۱
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

511/8 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره ۱398۶030۶۲7۱000۶۱۲ 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 اکبر صبور چنار فرزند حیدر 
بشماره شناسنامه ۱733 صادره از زاوین درششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت ۱۲4/43 مترمربع قسمتی از پالک باقی مانده 
7۱  اصلی بخش 9 واقع در خیابان گاز مسلم شمالی ۱5 پالک 479 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه قهار قلی میرزا 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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 
است درصورت  بدیهی  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایی  رابه  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  ازتاریخ  ماه  رسید، ظرف مدت یک  ازاخذ 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. ۱۶4۱ تاریخ انتشارنوبت اول: 98/3/۲7 ، 

نوبت دوم: 98/4/۱۱
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

512/9 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  کاشمر

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱397۶030۶0۱۲003۶45 شماره  برابررای 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای هادی مرادیان فرزند علی بشماره 
شناسنامه 480 صادره از کاشمر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 584/49 مترمربع از پالک 30۲7 اصلی واقع در بخش 
یک حومه کاشمر به آدرس شهرک صنعتی بلوار کار آفرینان خریداری از مالک رسمی آقای محمد صادق فرمان محرزگردیده است لذا 
به فاصله ۱5 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی  نوبت  به منظوراطالع عموم مراتب دردو 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: ۱398/3/۲7، نوبت دوم: ۱398/4/۱۱
رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده

512/13 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱398/3/۲5  -۱398۶030۶007000۱90 شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای امید مرجانی 
فرزند کریم بشماره شناسنامه ۶۲8 صادره از دریک باب ساختمان مسکونی به مساحت ۱۲4/8 مترمربع پالک 5 فرعی از 73۱ اصلی 
و ۲9 فرعی از 73۲ اصلی واقع در بخش ۱3 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی آقای مسعود عزت احمدی و 
روزآگهی می شود درصورتی که  فاصله ۱5  به  نوبت  مراتب دردو  به منظوراطالع عموم  لذا  گلعذار خدادادی جامی محرزگردیده است 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا 
به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 

۱398/3/۲7، نوبت دوم: ۱398/4/۱۲
رئیس ثبت اسنادوامالک جام- سید مجتبی جوادزاده

512/10اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  ۱398۶030۶00۶000۶4۱-۱398/3/4هیات  شماره  برابررای 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  حیدریه  تربت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
به مساحت  باب ساختمان  از کدکن در ششدانگ یک  فرزند لطفعلی بشماره شناسنامه ۱۶47صادره  اقای عبدالحسین ذاکر 
اراضی منصوریه  در  واقع  فرعی   ۲0۲ از پالک  مترمربع(قسمتی  و هفتاد صدم  متر  و هفت  پنجاه  )یکصدو  مترمربع   ۱57/70
از مالک رسمی آقای پرویز کریمی محرزگردیده  اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری  پالک ۲4۲-اصلی دهستان 
به صدورسند  روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت   ۱5 فاصله  به  نوبت  مراتب دردو  به منظوراطالع عموم  لذا  است 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  ازاخذ  وپس 
انتشارنوبت  تاریخ  شد.  صادرخواهد  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است 

اول:۱398/3/۱۱ ، نوبت دوم:۱398/3/۲7 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی تربت حیدریه-سید محمد حسینی

512/11اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 

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

سندرسمی
برابررای شماره ۱398۶030۶00۶000535-۱398/۲/30هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
سیده حمیده حسینی فرزند سید اکبر  بشماره شناسنامه ۶5000۱9954 صادره از رشتخوار  در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۱5۲/8۲ مترمربع )یکصدو پنجاه و دو متر و هشتاد و دوصدم مترمربع(قسمتی از پالک ۱۲۶ فرعی واقع در اراضی 
محرزگردیده  متقاضی  مشاعی  مالکیت  محل  از  حیدریه  تربت  یک  بخش  در  واقع  اربعه  دهستان  ۲-اصلی  پالک  آباد  موسی 
به صدورسند  روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت   ۱5 فاصله  به  نوبت  مراتب دردو  به منظوراطالع عموم  لذا  است 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  ازاخذ  وپس 
انتشارنوبت  تاریخ  شد.  صادرخواهد  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است 

اول:۱398/3/۱۱ ، نوبت دوم:۱398/3/۲7 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی تربت حیدریه-سید محمد حسینی

512/12 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت جام

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

سندرسمی
برابررای شماره ۱398۶030۶007000۱94- ۱398/3/۲5 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای امید 
از تربت جام دریک باب ساختمان مسکونی به مساحت ۱۲3/7 مترمربع  مرجانی فرزند کریم بشماره شناسنامه ۶۲8 صادره 
پالک 5 فرعی از 73۲ اصلی و ۲9 فرعی از 73۲ اصلی واقع در بخش ۱3 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک 
رسمی آقای مسعود عزت احمدی و گلعذار خدادادی جامی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
توانند  باشند می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  به صدورسند  روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت   ۱5 فاصله 
ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  به  خودرا  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: ۱398/3/۲7، نوبت دوم: ۱398/4/۱۲
رئیس ثبت اسنادوامالک جام- سید مجتبی جوادزاده

512/14 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت جام

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

سندرسمی
برابررای شماره ۱398۶030۶007000۱8۶- ۱398/3/۲5 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای امید 
مرجانی فرزند کریم بشماره شناسنامه ۶ صادره از تربت جام دریک باب ساختمان مسکونی به مساحت۱50 مترمربع پالک 5 
فرعی از 73۱ اصلی و ۲9 فرعی از 73۲ اصلی واقع در بخش ۱3 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی 
آقای مسعود عزت احمدی و گلعذار خدادادی جامی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
ازتاریخ  ۱5 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  به  خودرا  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین 
اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
 تاریخ انتشارنوبت اول: ۱398/3/۲7، نوبت دوم: ۱398/4/۱۲

رئیس ثبت اسنادوامالک جام- سید مجتبی جوادزاده
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معادن  و  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
کاهش  علت  درباره  توضیحاتی  مجلس 
ارائه  دالر  نرخ  ُافت  علیرغم  کاالها  قیمت 
کمیسیون  سخنگوی  باستانی  کرد.سعید 
اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع 
در  کاالها  قیمت  کاهش  عدم  علت  درباره 
واردات  گفت:  دالر،  نرخ  ُافت  علیرغم  بازار 
همچنان  خانگی  لوازم  مانند  کاالها  برخی 
انتظار  نمی توان  بنابراین  است  ممنوع 
داشت با کاهش قیمت دالر نرخ این کاالها 
نیز در بازار کاهش پیدا کند؛ در واقع هرچه 
لوازم خانگی خارجی در بازار موجود است 
به  یا  مانده  باقی  انبارها  در  گذشته  از  یا 

صورت قاچاق وارد کشور شده است.
y  قیمت کاالهای اساسی ارتباطی با نرخ

ارز بازار ندارد
مه  حیدریه،  تربت  مردم  نماینده 
والت و زاوه در مجلس شورای اسالمی 
برهه ای  در  ارز  اینکه  علیرغم  افزود: 
نرخ ۱8 هزار تومان را نیز تجربه کرد اما 
این محدوه قیمتی کاالی چندانی  در 
خریداری نشد. بنابراین در حال حاضر 
که دالر به ۱3 هزار تومان رسیده نباید 
در  باشیم؛  قیمت ها  کاهش  منتظر 
با  اساسی  کاالی  قلم   ۲5 حاضر  حال 
نیز  کاالها  سایر  و  تومانی   4۲00 ارز 

نیمایی و سنا وارد کشور  براساس نرخ 
ارتباطی  آنها  قیمت  بنابراین  می شد 
اظهار  ندارد.وی  بازار  در  ارز  نرخ  با 
کرد: نکته قابل توجه در قیمت کاالی 
افرادی  باید دید  این است که  اساسی 
هزار   4۲00( دولتی  و  نیمایی  ارز  که 
محصول  آیا  کرده اند  دریافت  تومانی( 
اختیار  در  نرخ ها  این  براساس  را  خود 

مردم قرار می دهند؟

y  محصوالت تولیدی موجود در بازار
براساس ارز نیمایی و دولتی در اختیار 

مردم قرار نمی گیرد
دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
تولیدی  محصوالت  اینکه  بیان  با 
و  نیمایی  ارز  براساس  بازار  در  موجود 
دولتی در اختیار مردم قرار نمی گیرد، 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر کاال با 
می شود  کشور  وارد  تومانی   4۲00 ارز 

آزاد به دست مصرف  ارز  با  بازار  اما در 
می رسد.سخنگوی  واقعی  کننده 
مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون 
توزیع  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
کاال مشکل اساسی کشور است، ادامه 
برای  نیمایی  و  دولتی  ارز  اگرچه  داد: 
می شود  داده  تخصیص  کاالها  تأمین 
اما این کاالها با این نرخ به دست مردم 

نمی رسد.

y  سامانه جامع تجارت الکترونیک امکان
ردیابی ارز دولتی در شبکه توزیع را فراهم 

می کند
صنعت،  وزارت  کرد:  تصریح  باستانی 
سامانه  اندازی  راه  در  تجارت  و  معدن 
جامع تجارت الکترونیک کوتاهی می کند 
کاالهای  ردیابی  امکان  دلیل  همین  به 
صندوق های  توزیع،  شبکه  در  وارداتی 
مکانیزه فروش و در نهایت رسیدن به دست 

مشتری امکان پذیر نیست.

ضرورت ایجاد مکانیزمی جامع برای ردیابی ارز دولتی از زنجیره واردات تا توزیع؛

چرا با اُفت نرخ دالر قیمت کاالها پایین نمی آید؟

هواپیمایی آسمان
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خبر
اجازه نمی دهیم سرمایه گذاری های 

مشروع در استان با مشکل مواجه شود

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
نمی دهیم  اجازه  گفت:  رضوی  خراسان 
در  است  مشروع  و  گرفته  مجوز  که  سرمایه گذاری 

استان با مشکل مواجه شود.
به  اشاره  با  رسولیان  علی  ایسنا،  گزارش  به 
ایجاد  طرق  گردشگری  پروژه  برای  که  مشکالتی 
این  فعالیت است،  پروژه در حال  اظهار کرد:  شده، 
گردشگری  قسمت  که  دارد  بخش  چندین  پروژه 
تا  هستند  تفاهم  حال  در  و  شده  تعطیل  اقامتی  و 
مشکلش حل شود. سایر قسمت ها مشکلی نداشته 
و کار خود را ادامه می دهند، در قسمت اقامتی باید 
اما اکنون مشکلی ندارد و مجوز  مراحلی طی شود، 
آن را زودتر خواهیم گرفت تا مجددًا فعالیتش را آغاز 

کند.
وی با بیان اینکه اجازه نمی دهیم سرمایه گذاری 
دارد،  مشروع  سرمایه گذاری  و  گرفته  مجوز  که 
که  کجا  هر  کرد:  عنوان  شود،  مواجه  مشکل  با 
به  ما  وظیفه  باشد،  داشته  مشکل  سرمایه گذاری 
عنوان دستگاه اجرایی این است که آن را حل کنیم، 
همه باید با تعامل مشکالت سرمایه گذاری در استان 

را حل کنیم.
که  باشد  پروژه ای  است  ممکن  گفت:  رسولیان 
بنابراین  نکرده،  را طی  فرایندی  و  نگرفته  را  مجوزی 
باید آن فرایند را طی کند و مجوز را اخذ کند که ما 
مسیر او را باز می کنیم و دستگاه ها موظف هستند که 

پیگیری نمایند تا مشکل سرمایه دار حل شود.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
خراسان رضوی بیان کرد: این عزم جدی در استاندار 
و دادستان وجود دارد تا مشکالت سرمایه گذاران حل 

شود.
اهداف  مهم ترین  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  وی 
از  حمایت  نیز  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  شورای 
سرمایه گذاری مشروع است و ما پی در پی جلساتی 
مطرح  آنجا  در  موضوعات  این  که  می کنیم  برگزار  را 

می شود تا آن را حل کنیم.

فعالیت بانک ها در مسکن غیرقانونی است

احتکار خانه های خالی توسط بانک ها

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای 
مسکن  حوزه  در  بانک ها  فعالیت  گفت:  مجلس 
قطعًا اقدامی غیرقانونی است و این نهادها نباید 
مرکزی  بانک  بنابراین  کنند،  ورود  مسائل  این  در 
را  اقتصادی  فعالیت  برای  بانک ها  جلوی  باید 

بگیرد.
امور  کمیسیون  عضو  ابوترابی  ابوالفضل 
مقابله  لزوم  بر  مجلس  شوراهای  و  کشور  داخلی 
گفت:  و  کرد  تأکید  کشور  در  مسکن  احتکار  با 
میلیون  نیم  و   3 از  بیش  کنونی  شرایط  در 
خانه های  عنوان  تحت  کشور  در  مسکن  واحد 
شده احتکار  مالکان  توسط  سکنه،  از   خالی 

 است.

y  ساماندهی خانه های خالی از سکنه اولویت نخست
و کوتاه مدت دولت

در  کرون  و  تیران  نجف آباد،  مردم  نماینده 
من  نظر  به  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس 

مدت  کوتاه  و  نخست  اولویت 
خانه های  ساماندهی  باید  دولت 
باشد،  کشور  در  سکنه  از  خالی 
زیرا اجرای طرح هایی مانند تولید 
کم  زمان  مدت  در  مسکن  انبوه 

امکان پذیر نیست.
ساماندهی  با  گفت:  وی 
نخست،  گام  در  خالی  خانه های 
مسکن  به  جامعه  نیاز  از  بخشی 
آن  از  پس  و  می شود  رفع  جدید 

دولت می تواند طرح هایی مانند طرح تولید انبوه 
مسکن را عملیاتی کند.

y  عمده خانه های خالی از سکنه در کالنشهر تهران
قرار دارد

اساس  بر  داد:  ادامه  ابوترابی 
خالی  خانه های  عمده  آمارها، 
قرار  تهران  کالنشهر  در  سکنه  از 
مساکن  این  اگر  رو  این  از  دارد، 
در  ملک  قیمت  شده،  ساماندهی 
پایتخت شکسته شده و طبیعتًا در 
کاهش  قیمت ها  نیز  شهرستان ها 

خواهد یافت.
y  بخشی از احتکار خانه های خالی

توسط بانک ها صورت می گیرد

با اعالم اینکه بخشی از احتکار خانه های  وی 
افزود:  می گیرد،  صورت  بانک ها  توسط  خالی 
وضعیت  در  بانک ها  سود  آنکه  علت  به  متأسفانه 
برای  را  خود  تالش  تمام  آن ها  است،  فعلی 
از تصویب و اجرای قوانین جدید برای  جلوگیری 

ساماندهی خانه های خالی انجام می دهند.
فعالیت بانک ها در حوزه مسکن قطعًا اقدامی 

غیرقانونی است
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای 
حوزه  در  بانک ها  فعالیت  داد:  ادامه  مجلس 
مسکن قطعًا اقدامی غیرقانونی است و این نهادها 
بانک  بنابراین  کنند،  ورود  مسائل  این  در  نباید 
مرکزی باید جلوی بانک ها برای فعالیت اقتصادی 

را بگیرد.

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 

علیرغم اینکه ارز در 

برهه ای نرخ 18 هزار تومان 

را نیز تجربه کرد اما در این 

محدوه قیمتی کاالی چندانی 

خریداری نشد. بنابراین در 

حال حاضر که دالر به 13 

هزار تومان رسیده نباید 

منتظر کاهش قیمت ها باشیم

,,

با ساماندهی خانه های خالی 

در گام نخست، بخشی از 

نیاز جامعه به مسکن جدید 

رفع می شود و پس از آن 

دولت می تواند طرح هایی 

مانند طرح تولید انبوه 

مسکن را عملیاتی کند

,,

مفقودی
مدل    ROA پژو  سواری  خودرو   کمپانی  سند 
  3۲ ایران   ۲9 ه   385 پالک  شماره  به   ۱389
شاسی   شماره  و   ۱۱8890۲۱۱03 موتور  شماره 
حسین  ابراهیم  نام  NAAB4۱PMXBH۲85445به 

زهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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حوادث
دستگیری قاچاقچیان ۲۳ پرنده شکاری در مشهد

ایرنا- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 
گفت: سه بهله پرنده شکاری و ۲۰ قطعه کبک از قاچاقچیان در 
مشهد کشف و متخلفان صید و شکار در این خصوص دستگیر 

شدند.
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی روز یکشنبه 
به نقل از سرهنگ ابوالفضل شعبانی گزارش داد: مأموران یگان 
آهن،  راه  پلیس  همکاری  با  جداگانه  عملیات  سه  طی  حفاظت 
)ع(  رضا  امام  پایانه  پلیس  و  مسلم   ۱۰ ناحیه  مقاومت  بسیج 
مشهد از خروج قاچاق این تعداد پرنده که بطور غیرمجاز صید 

شده بودند جلوگیری کردند.
وی ادامه داد: ۲۰ قطعه کبک از طریق پایانه مسافربری مشهد 
با همکاری  از بود که  توسط یک متخلف سودجو در حال خروج 
کالنتری پایانه امام رضا )ع( متخلف دستگیر و پرندگان توقیف 

شدند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: 
از  را در یکی  پابلند  همچنین فردی که یک بهله عقاب سارگپه 
خیابانهای مشهد به قصد فروش حمل می کرد توسط مأموران 
نیروهای  همکاری  با  و  شناسایی  زیست  محیط  حفاظت  یگان 

مقاومت ناحیه ۱۰ مسلم این شهر دستگیر شد.
وی افزود: در عملیاتی دیگر با همکاری پلیس راه آهن مشهد 
نیز یک متخلف شکار و صید حرفه ای که قصد قاچاق دو بهله 

دلیجه را به خارج از استان داشت شناسایی و روانه زندان شد.
متخلف  نفر  چهار  چارچوب  این  در  گفت:  شعبانی  سرهنگ 
شدند.  قضایی  مرجع  تحویل  پرونده  تشکیل  با  دستگیر 
 ۲۴۰ متخلفان  این  ناحیه  از  زیست  محیط  به  وارده  خسارت 

میلیون ریال است.
کیلومترمربعی   ۷۶۹ و  هزار   ۱۱۷ مساحت  درصد   ۲۰

دارد.  قرار  زیست  محیط  حفاظت  پوشش  زیر  رضوی  خراسان 
مساحت زیستگاه های این استان دو میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار 
بان  محیط  یک  هکتار  هزار   ۲۵ هر  ازا  به  رضوی  خراسان  است. 
شکار  و  چهارگانه  منطقه   ۴۱ دارای  استان  این  دارد.  اختیار  در 
حیات  پناهگاه  ملی،  پارک  طبیعی،  اثرملی   ۲۸ شامل  ممنوع 
۱۳ منطقه شکار ممنوع است.  و  وحش، مناطق حفاظت شده 
زیست،  دو  گونه  دو  پرنده،  گونه   ۲۸۵ پستاندار،  گونه   ۸۰ حدود 
رضوی  خراسان  طبیعت  در  ماهی  گونه   ۲۴ و  خزنده  گونه   ۶۸
استان  این  وحش  حیات  شاخص  گونه های  می کنند.  زیست 
یوزپلنگ،  پلنگ،  آهو،  وحشی،  گوسفند  قوچ،  وحشی،  بز  شامل 
هوبره،  شکاری،  پرندگان  قبیل  از  پرندگان  انواع  و  کفتار   گرگ، 

کبک است.

گردانندگان باند سیاه با ۱۴۱ بسته مواد افیونی به آخر خط 
رسیدند

گرداننده  دستگیری  از  مشهد  انتظامی  جانشین فرماندهی 
باند سیاه با ۶۱ بسته مواد مخدر خبر داد.

در  محمدطبسی  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به   
تشریح این خبر گفت: تیم های گشتی کالنتری ۱۹ شفا مشهد 
از  تن   ۲ محور  محله  امنیت  طرح  از  دیگری  مرحله  اجرای  در 
و  شناسایی  را  جوانان  بین  در  مخدر  مواد  توزیع  اصلی  عامالن 

تحت تعقیب قرار دادند.
 وی افزود: ماموران کالنتری شفا در این مأموریت ضربتی پس 
از کنترل و مراقبت های پوششی، این ۲ متهم را سوار بر خودروی 
سواری پراید ردزنی و پشت چراغ قرمز چهارراه ابوطااب مشهد، 

آنان را دستگیر کردند.
غافل گیر  که  متهم  دو  دستگیری  با  گفت:  طبسی  سرهنگ 
شدخ بودند در بازرسی اولیه از آنان ۱۰۰ بسته مواد مخدر هروئین 

و ۴۱ بسته شیره تریاک که وزن آن با لفافه ۱۹ گرم و ۶ بسته مواد 
مخدر مشکوک به شیشه که وزن آن حدود ۸ گرم بود کشف شد.

آگاهانه  همکاری  از  مشهد  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
محور  محله  امنیت  طرح های  اجرای  در  پلیس  با  شهروندان 
از متهمان هم چنان ادامه  تشکر کرده و تصریح کرد: تحقیقات 

دارد.

اتصالی برق پنکه در منزل مسکونی آتش به پا کرد
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان   ۱۶ ایستگاه  رئیس 
شهرداری مشهد گفت: وقوع آتش سوزی در یک منزل مسکونی 
سامانه  به  آباد  امیر  خیابان  رجایی،  شهید  شهرک  منطقه  در 

تلفنی ۱۲۵ سازمان اطالع رسانی شد.
به گزارش مشهد فوری، فرهادی، رئیس ایستگاه ۱۶ سازمان 
اظهارداشت:  مشهد  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش 
شهرک  منطقه  در  مسکونی  منزل  یک  در  آتش سوزی  وقوع 
سازمان   ۱۲۵ تلفنی  سامانه  به  آباد  امیر  خیابان  رجایی،  شهید 

اطالع رسانی شد.
بالفاصله  نشانی  آتش  سازمان  امدادی  نیروهای  افزود:  وی 
پس از دریافت گزارش آتش سوزی از دو ایستگاه ۱۶ و ۱۵ به محل 
آتش سوزی اعزام شدند و در اقدامی ضربتی شعله های آتش را 
که نیمی از منزل حدوداً ۷۰ متری را فراگرفته بود، مهار و خاموش 

کردند.
یک  اول  طبقه  در  آتش سوزی  این  کرد:  تصریح  فرهادی 
ساختمان مسکونی دو طبقه رخ داد و کانون آن قسمت پذیرایی 

منزل بود.
نداشت.  پی  در  جانی  تلفات  آتش سوزی  این  بروز  گفت:  وی 
پنکه  سیم کشی  اتصالی  اولیه  بررسی های  در  حادثه  علت 

مشخص شد.

در  معاونت  و  بهداشتی  معاونت  مقام  قائم 
امور فنی مرکز بهداشت خراسان رضوی گفت: 
است؛  هزینه ای  پر  وزارت خانه  آموزش وپرورش 
در جایی خواندم که 7 هزار مربی بهداشت در 

اموزش وپروش کم داریم.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، فرهمند، 
سنجش  طرح  پایگاه های  »افتتاح  مراسم  در 
نوآموزان  سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی 
بدو ورود به دبستان آموزش و پروش استثنایی 
مدرسه  در  امروز  صبح  که  رضوی«،  خراسان 
تاکید  کرد:  عنوان  شد،  برگزار  پیوند  استثنایی 
ما در حوزه بهداشت، پیشگیری است. اگر یک 
دالر در حوزه پیشگیری هزینه کنیم ده دالر در 
داشت.  خواهد  صرفه جویی  درمان  هزینه های 
این  در  بسزایی  نقش  نوجوانان  و  دانش آموزان 

زمینه دارند.
وی افزود: پایگاه های طرح سنجش سالمت 
بدو  نوآموزان  تحصیلی  آمادگی  و  جسمانی 
ورود به دبستان باید جدی گرفته شود و کاری 
و  دهد  نجات  را  زندگی ها  می تواند  که  است 
سالمت این جامعه را تضمین دهد. کشورهایی 
شاخص های  سالمت  و  بهداشت  حوزه  در  که 
در  توانسته  کوبا  مثال  عنوان  به  و  دارند  خوبی 
شاخص های سالمتی سرآمد خیلی از کشورها 
از  باالتر  بسیار  کوبا  در  شاخص ها  که  باشد 

آمریکا است.
 8 تا   7 ما  »درکشور  اینکه  بیان  با  فرهمند 
درصد از تولید ناخالص ملی را در زمینه سالمت 

سن  در  که  حرکتی  و  تأثیر  داد:  ادامه  داریم«، 
و  است  گذار  تأثیر  بسیار  شده  انجام  پایین 
توانسته کل شاخص ها را بهبود دهد. در کشور 
ما تاکید خاصی داریم که این سیستم پیگیری 

شود.
y برخی والدین از چاقی فرزندانشان راضی اند

معاونت  و  بهداشتی  معاونت  مقام  قائم 
رضوی  خراسان  بهداشت  مرکز  فنی  امور  در 
در  عمده ای  نقش  والدین  کرد:  نشان  خاطر 
حدود  دارند.  نوآموزان  زندگی  عمده  سبک 
هستند.  چاقی  دچار  نوجوانان  از  درصد   ۱5
دادیم  انجام  که  پروژه ای  در  کشور  سطح  در 

و  نمی شدند  پروژه  این  وارد  مادران  از  خیلی 
آینده  در  بودند.  راضی  فرزندانشان  چاقی  از 
با معضالت بزرگی مواجه خواهند  این کودکان 
 شد. الزم است که والدین این موضوع را جدی

 بگیرند.
سبک  و  بدنی  فعالیت های  داد:  ادامه  وی 
است.  پررنگ  آن  در  مادران  نقش  که  تغذیه 
می توانند  خانواده ها  مدیران  عنوان  به  مادران 
ذائقه ای  اگر  و  کنند  تأمین  را  خانواده  سالمت 
عادت  شوری  با  و  می گیرد  شکل  کودکی  در 
او رخ  برای  آینده  کند مشکالت فشار خون در 

خواهد داد.

خبر
قائم مقام معاونت بهداشتی مرکز بهداشت خراسان رضوی:

برخی والدين از چاقی فرزندانشان راضی هستند

خبر
حمایت قاطعانه مجلس از پلیس در برخورد 

با بی حجابی
دیگر  اینکه  بیان  با  مجلس  قضایی  کمیسیون  عضو 
امید زیادی به دستگاه های فرهنگی در زمینه حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان منکر نداریم، از حمایت قاطع 
بی حجابی  با  پلیس  جدی  برخورد  زمینه  در  مجلس 
داخل خودرو خبر داد.محمدعلی پورمختار در گفت وگو 
درباره  پویا  خبرنگاران  باشگاه  انتظامی  خبرنگار  با 
با  برخورد  و  حجاب  مسئله  در  انتظامی  نیروی  عملکرد 
بی حجابی اظهار کرد: این موضوع )عفاف و حجاب( تا 
زمانیکه مربوط به مسائل فرهنگی یا ناشی از بی اطالعی 
حیطه  در  باشد،  شرعی  احکام  به  نسبت  آگاهی  عدم  و 
مأموریتهای دستگاه های فرهنگی مانند وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات، سازمان اوقاف و سایر 
دستگاه های فرهنگی است که این مأموریتها کم و بیش 
دهم  دوره  می شود.نماینده  انجام  مختلف  اشکال  به 
مجلس شواری اسالمی ادامه داد: در برخی مواقع، این 
رویه کامالً سیاسی و هدفمند می شود، دشمن اکنون به 
دنبال طراحی اهداف مختلف از جمله بی اعتماد کردن 
قشر نوجوان، جوان و بانوان به مسئله حجاب، زیر سؤال 
بردن حجاب و تشویق به بی حجابی داخل خودرو و معابر 
عمومی است که این موضوع دیگر به مسائل فرهنگی و 
اعتقادی برنمی گردد بلکه به موضوعات سیاسی و امنیتی 
ربط پیدا می کند که در این مواقع جایگاه دستگاه امنیتی 
و انتظامی خود را بیشتر عیان کرده و حضور قوی، جدی و 

برخورد قاطع با اینگونه عوامل را می طلبد.

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از 
منکر اجرا نمی شود

بیان  با  اسالمی  شواری  مجلس  دهم  دوره  نماینده 
اینکه دیگر امید زیادی به دستگاه های فرهنگی در زمینه 
حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر نداریم، گفت: 
ورود  قضیه  این  در  انتظامی  دستگاه های  باید  همچنان 
آورند.این  عمل  به  معروف  آمران  از  حمایت  و  کنند  پیدا 
سامانه هایی  اختصاص  درباره  قضایی  کمیسیون  عضو 
و  دادستانی  به  حجاب  زمینه  در  متخلفان  معرفی  برای 
پلیس، یادآور شد: این اقدام هم در راستای قانون حمایت 
از آمران به معروف است؛ ناجا و دادستانی نیز با تکیه بر 
نیروی مردمی به دنبال این است که به تخلفات رسیدگی 
کند و طبیعی است که باید به این گزارشها ترتیب اثر داده 
شود.پورمختار با بیان اینکه گزارشها توسط افراد معتمد به 
پلیس داده می شود، خاطرنشان کرد: این گزارشها ناظر بر 
خودروهایی است که مسافر، راننده یا سرنشین بی حجاب، 
با گردش در خیابانها به دنبال دهن کجی به ارزشها و تبلیغ 
این امر نامشروع و غیرقانونی هستند لذا برخورد جدی و 
شدید با این نوع خودروها هم خواسته مردم است و ما هم 

در مجلس از آن حمایت قاطع می کنیم.

پرورش  و  آموزش  مدیر 
پایگاه   54 گفت:  سبزوار 
و  ورزشی  اماکن  دارالقرآن،  در 
مدارس این شهرستان برای غنی سازی اوقات فراغت 

تابستان دانش آموزان فعال شد.
حسن محرابی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: کالس های اوقات فراغت به صورت هدفمند 
با محورهای فرهنگی، هنری، قرآن و معارف اسالمی، 
ورزش و مهارت های فنی و حرفه ای در این شهرستان 

برپا می شود.
فراغت  اوقات  پایگاه های  در  داشت:  اظهار  وی 
اسالمی،  معارف  و  قرآن  رشته   5۲ سبزوار  تابستانی 
دانش  به  حرفه ای  و  فنی  ورزشی  هنری،  فرهنگی، 

آموزان ارائه می شود.

هزار   ۲0 از  بیش  می شود  بینی  پیش  گفت:  وی 
دانش آموز در این رشته ها ثبت نام کنند و از مهارت های 
اوقات  ورزشی  و  هنری  فرهنگی،  بصیرتی،  ارتباطی، 

فراغت بهره مند شوند.
آموزشگاه   ۲87 در  آموز  دانش  هزار   5۲ حدود 
نیروی   500 و  هزار  چهار  نظر  زیر  سبزوار  شهرستان 

فرهنگی تحصیل می کنند.

اداره  نظارت  و  پایش  معاون 
زیست  محیط  حفاظت  کل 
خراسان رضوی گفت: ماهیانه 50 
ساماندهی  مشهد  کالنشهر  در  عفونی  پسماند  تن 

می شود.
محمد عرفانی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: این میزان پسماند عفونی طی هماهنگی 
با  و  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  با  شده  انجام 
کلینیک ها،  پزشکان،  مطب  از  کل  اداره  این  نظارت 
درمانگاه ها و آزمایشگاه های بخش خصوصی در این 

کالنشهر جمع آوری و ساماندهی می شود.
وی اظهار داشت: پارسال ۱300 مطب، کلینیک، 
برای مدیریت  آزمایشگاه بخش خصوصی  و  درمانگاه 
زباله های پزشکی و عفونی خود اعالم همکاری کردند 

مشهد  در  عفونی  پسماند  تن   ۶00 راستا  این  در  که 
جمع آوری و ساماندهی شد.

این  بودن  فرد  به  منحصر  و  ویژه  به  اشاره  با  وی 
و  عفونی  پسماندهای  مدیریت  ناظر  گفت:  اقدام 
بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی است و اداره کل 
این  در  عالی  ناظر  عنوان  به  زیست  محیط  حفاظت 

زمینه وارد عمل شده است.
و  آزمایشگاه ها  مطب ها،  شناسایی  افزود:  عرفانی 
کلینیک های جدید که زیرپوشش ساماندهی پسماند 

عفونی نیستند همچنان ادامه دارد.
نفر  میلیون   3.5 از  بیش  دارای  مشهد  کالنشهر 

جمعیت ثابت است.

پرورش  و  آموزش  معاون 
دلیل  مورد  در  رضوی  خراسان 
پایه  آموزان  دانش  پایه  تکرار  اصلی 
تسنیم  خبرگزاری  گزارش  کرد.به  ارائه  توضیحاتی  اول 
افتتاح  مراسم  در  حقیقی   ابوالحسن  مشهدمقدس،  از 
آمادگی  و  جسمانی  سالمت  سنجش  طرح  پایگاه های 
سال  در  استان  دبستان  به  ورود  بدو  نوآموزان  تحصیلی 
تحصیلی 99-98 اظهار داشت: طرح سنجش سالمت 
و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در سال 
تحصیلی 99-98 با حضور ۱33 هزار و 7۶0 نوآموز در 
خواهد  اجرا  رضوی  خراسان  استان  پایگاه   70 از  بیش 
خراسان  پرورش  و  آموزش  ابتدایی  آموزش  شد.معاون 
بنیادین  تحول  رویکرد اصلی سند  دو  بیان کرد:  رضوی 
سنجش  طرح  و  است  کیفیت بخشی  و  آموزشی  عدالت 

سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود 
تشخیص،  با  که  دارد  اهمیت  دلیل  این  به  دبستان  به 
جهت  در  مهمی  گام  نوآموزان،  موقع  به  درمان  و  ارجاع 
داد:  ادامه  حقیقی  برمی دارد.  رویکردها  این  تحقق 
پایه  آموزان  دانش  می شود  سبب  که  عاملی  مهم ترین 
است  تحصیلی  آمادگی  عدم  شوند  پایه  تکرار  دچار  اول 
و این قبیل دانش آموزان معموالً در مراکز پیش دبستانی 
تحصیل کرده اند که در آن ها مهارت های یازده گانه مورد 
تکرار  این  و  نشده  تدریس  ابتدایی  اول  پایه  به  ورود  نیاز 
پایه از لحاظ اجتماعی و اقتصادی مشکالت گوناگونی را 
برای خانواده ها ایجاد خواهد کرد لذا خانواده ها حتمًا به 
این موضوع توجه داشته و نوآموزان خود را در مراکز پیش 
دبستانی مورد تأیید آموزش و پرورش ثبت نام کنند تا این 

مشکالت به وجود نیاید. 

عدم آمادگی تحصيلی مهمترين عامل تكرار پايه اول در سامان دهی ماهيانه 50 تن پسماند عفونی در مشهدفعاليت 54 پايگاه اوقات فراغت در سبزوار
دانش آموزان

انعقاد تفاهم نامه شرکت برق منطقه ای 
خراسان با امور مساجد استان های 
خراسان برای گذر از پیک سال 98

در راستای اجرای برنامه های گذر از پیک سال 
برق  شرکت  فیمابین  همکاری  نامه  تفاهم   ،98
منطقه ای خراسان و مرکز رسیدگی به امور مساجد 

استان های خراسان منعقد شد.
برق  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به   .
منطقه ای خراسان، طی مراسمی و باحضورحجه 
رسیدگی  مرکز  مدیر  وفایی  والمسلمین  االسالم 
مهندس  و  خراسان  استان های  مساجد  امور  به 
ریاحی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خراسان تفاهم نامه همکاری در زمینه 

رعایت الگوی مصرف برق منعقد شد.
تشکر  ضمن  ریاحی  مهندس  مراسم  این  در 
استان های  مساجد  امور  به  رسیدگی  ازمرکز 
رعایت  خصوص  در  همکاری  برای  خراسان 
اظهارداشت:  درمساجد،  برق  مصرف  الگوی 
به  را  خود  فرهنگ  و  نگرش ها  غربی  کشورهای 
شیوه های نوین به سایر جوامع انتقال می دهند و 
انتقال مفاهیم و نگرش های مدیریت  نیز برای  ما 
زمینه  این  در  نوین  ابزارهای  از  باید  برق  مصرف 
شرکت  افزود:  ریاحی  مهندس  نماییم.  استفاده 
تولید  و  تهیه  برای  خراسان  منطقه ای  برق 
برق  مصرف  مدیریت  زمینه  در  آموزشی  محتوای 
تفاهم  گفت:  همچنین  وی  است.  نموده  اقدام 
امورمساجد  به  با  مرکز رسیدگی  این شرکت  نامه 
برای  انگیزه  افزایش  زمینه  خراسان  استان های 
انجام یک اقدام مشترک را فراهم نموده که امید 
به  نامه،  تفاهم  این  مفاد  شدن  اجرایی  با  است 
مصرف  کاهش  زمینه  در  بیشتری  موفقیت های 

برق دست یابیم.
این  در  وفایی  المسلمین  و  االسالم  حجه 
امورمساجد  ساخت:  خاطرنشان  مراسم 
ازظرفیت  تا  دارد  آمادگی  خراسان  استان های 
استان های  در  پوشش  تحت  مساجد  حداکثری 
برای   98 سال  پیک  از  گذر  درجهت  خراسان 
مصرف  مدیریت  خصوص  در  سازی  فرهنگ 
همکاری خراسان  منطقه ای  برق  شرکت  با   برق 

 نماید.
موضوع  اهمیت  به  توجه  با  است  ذکر  شایان 
اقدام  زمانی  تقویم  در  منعقد شده،  نامه  تفاهم  و 
مساجد،  سطح  در  برق  مصرف  کاهش  برای 
برق  مصرف  مدیریت  پیام های  و  محتوا  تهیه 
سطح  در  نمازگزاران  و  جماعات  ائمه  برای 
نامه تفاهم  این  مفاد  مهم ترین  جمله  از   جامعه  

 است.

خبر

معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی 
گفت: امسال جمعیت کیفری استان به نسبت سال 
گذشته از ۲۲ هزار نفر به ۱۶ هزار نفر کاهش یافته 

است.
امیر  سید  امروز"  "صبح  روزنامه  گزارش  به 
مرتضوی پیش از ظهر روز یک شنبه در نشست خبری 
که به مناسبت هفته بزرگداشت قوه قضائیه در محل 
دادگستری کل خراسان رضوی تشکیل شد، افزود: 
استفاده از مجازات های جایگزین حبس یکی از علل 
اجرای  پرونده های  و  است  کیفری  جمعیت  کاهش 
احکام نیز در این استان به سرعت رسیدگی شده و 
اعتبار بخشی به اسناد رسمی هم با جدیت پیگیری 

می گردد.
وی تصریح کرد: هر سال در هفته قوه قضائیه با 
گذشته  سال  عملکرد  رسانه ها،  حمایت  و  همکاری 
و  مردمی  برای  نیز  امسال  و  شده  اطالع رسانی 
اجتماعی بودن برنامه ها با قوت بیشتر و تاکید بیش 

از پیش تالش می شود.
y غبارروبی مزارشهدای قوه قضاییه

معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی 
توضیح داد: با توجه به آغاز هفته قوه قضایه از اول 
تیرماه در ابتدای این هفته، غبارروبی مزار شهدا در 
دیدار  و  قضایی  مسؤوالن  حضور  با  )ع(  رضا  بهشت 
عمومی  مالقات  و  قضائیه  قوه  شهدای  خانواده  با 

مسئوالن قضایی در استان انجام می شود.
با  دیدار  تیرماه،  اول  شنبه  روز  کرد:  اظهار  وی 
ایثارگران جانبازان و خانواده شهدای قوه قضائیه از 
دیگر برنامه های این هفته بوده و در ساعت ۱0 همان 
و  استان  دادگستری  کل  رئیس  خبری  نشست  روز 

دادستان با رسانه ها است.
نشست  تیر  دوم  یکشنبه  کرد:  عنوان  مرتضوی 
به منظور  رضوی  خراسان  بازرسی  مدیرکل  خبری 
این حوزه،  انجام شده در  اطالع رسانی فعالیت های 
تشکیل  استان  بازرسی  کل  اداره  در   9 ساعت  در 

می شود.
y فعالیت ۲۱ مرکز مالقات کودکان در خارج از کالنتری

فعالیت  به  اشاره  با  وی  کرد:  مطرح  مرتضوی 
از  در خراسان رضوی خارج  مرکز مالقات طفل   ۲۱

در  پارسال  داشت:  اظهار  پاسگاه ها  و  کالنتری ها 
این مراکز 800 مورد سازش رخ داد و از حدود دو و 
نیم سال قبل دو دادگاه کیفری به دادگاه اطفال و با 

حضور مشاور اطفال اختصاص یافته است.
مشاوره  مرکز  هشت  اکنون  هم  داد:  ادامه  وی 
سایر  در  مشاوره  مرکز   87 و  مشهد  در  خانواده 
و  است  فعال  دادگستری  نظر  زیر  استان  شهرهای 
طی یکسال گذشته 40 درصد دعاوی در این مراکز 
به سازش انجامیده که فقط حدود سه درصد از این 

تعداد بازگشت داشته است.
y  مجازات جایگزین مهم ترین علت کاهش جمعیت

کیفری
معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی 
ضمن اظهار خرسندی از اینکه جمعیت کیفری این 
هزار   ۱۶ به  گذشته  سال  در  نفر  هزار   ۲۲ از  استان 
کرد:  عنوان  یافته است،  در سال جاری کاهش  نفر 
از  یکی  حبس  جایگزین  مجازات های  از  استفاده 
علل مهم کاهش جمعیت کیفری است و پرونده های 
رسیدگی  به سرعت  استان  این  در  نیز  احکام  اجرای 
با جدیت  نیز  اسناد رسمی  به  اعتبار بخشی  و  شده 

پیگیری می شود.
توقف  درباره  خبرنگاران  سؤال  به  پاسخ  در  وی 
ابتدای  از  گفت:  مشهد،  جنوبی  کمربند  پروژه 
بسیاری  پیگیری های  و  مکاتبات  پروژه  این  فعالیت 
توسط دستگاه قضایی صورت گرفته و این دستگاه 
خود  به وظایف  ملی  اراضی  از  صیانت  راستای  در 

عمل می کند.
مرتضوی اشاره کرد: اگر دستگاه ها و سازمان های 
انجام  را درست  قانونی خود  و وظایف  تکالیف  دیگر 
و  باشد  کارشناسی  باید  پروژه ها  و  طرح ها  دهند، 
تمام پیوست ها در آن در نظر گرفته شود که در برخی 
نظر  در  موارد  این  کمربند جنوبی  پروژه  نظیر  موارد 

گرفته نشده است.
y رسیدگی ۴۵۰ پرونده طی ۲ سال

 450 گذشته  سال   ۲ طی  افزود:  مرتضوی 
پرونده کالن در این استان رسیدگی شد که بخشی 
مبالغ  شد  سعی  و  بود  اختالس  به  مربوط  آن ها  از 
اختالس شده به بیت المال عودت داده شود.معاون 
برگزاری  به  اشاره  با  رضوی  خراسان  دادگستری 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در اسفند ماه سال 

جاری، گفت: تمهیدات الزم برای برگزاری انتخابات 
در استان فراهم شده و ستاد و کارگروه پیشگیری و 
استان  در  نیز  انتخاباتی  تخلفات  و  جرائم  با  برخورد 
تولید،  از  حمایت  کرد:  ابراز  می شود.وی  فعال 
مدیران  توجیه  و  مشروع  سرمایه گذاری  و  کارآفرینی 
بروز  جلوگیری  برای  خود  قانونی  وظایف  به  نسبت 
تخلف در حوزه های مختلف، از اولویت های دستگاه 

قضایی در خراسان رضوی است.
و  شأن  استقالل،  حفظ  کرد:  بیان  مرتضوی 
جایگاه قضات و دستگاه قضایی از رویکردهای این 
دستگاه است، مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی 
و اخالقی از دیگر اولویت ها است که در این استان با 
رعایت سه اصل سرعت، صحت و دقت به پرونده های 

قضایی رسیدگی می شود.
وی عنوان کرد: حمایت از تولید و سرمایه گذاری 
از دیگر رویکردهاست و مدیران باید نسبت به وظایف 
بروز  از  تا  شوند  توجیه  زمینه  این  در  خود  قانونی 

تخلف در حوزه های مختلف جلوگیری گردد.
خراسان  دادگستری  اجتماعی  امور  معاون 
به پیشگیری  ویژه ای  اهتمام  کرد:  عنوان  رضوی 
احقاق  عدالت،  گسترش  خسارت،  و  جرم  وقوع  از 
ویژه  نظارت  و  مشروع  آزادی های  و  عامه  حقوق 
دارد. وجود  رضوی  خراسان  در  قانون  اجرای  بر 

در  استان  دادگستری  اقدامات  اگر  کرد:  اظهار  وی 
که  بدی  اتفاقات  نبود،  رود  کشف  و  ارتفاعات  حوزه 
در  آمد  پیش  سیل،  وقوع  اثر  در  دیگر  استانهای  در 
در  کرد:  اظهار  می داد.مرتضوی  رخ  نیز  ما  استان 
بازرسی ها  نظارت ها،  بیشترین  قضایی  دستگاه 
و  شهروندی  حقوق  از  صیانت  برای  ارزشیابی ها  و 
نظارت بر رفتار قضات انجام می شود و واحد حفاظت 
نظارت  برای  قضائیه  قوه  در  نیز  ارشد  اطالعات 
فعال قضایی  دستگاه  کارکنان  و  قضات  رفتار   بر 

 است.
معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی 
بر اساس قانون، یک هزار و 980 عنوان  بیان کرد: 
ضرب  مانند  آن ها  از  برخی  که  دارد  وجود  مجرمانه 
و جرح، توهین، تهدید و مواد مخدر، به دلیل فراگیر 
بودن و آسیب بیشتری که دارند، در اولویت رسیدگی 

و توجه دستگاه قضایی هستند.
طالق،  اعتیاد،  کرد:  خاطرنشان  وی 
حاشیه نشینی، مفاسد اخالقی و اجتماعی و فضای 
مجازی نیز جزو آسیب های اولویت دار کشور در بحث 

رسیدگی و پیشگیری قرار دارند.

معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی مطرح کرد:

مجازات جایگزین مهم ترین علت کاهش جمعیت کیفری
مجازات جایگزین مهم ترین علت کاهش جمعیت کیفری با توجه به تمهیدات دادستانی از جمعیت کیفری در این استان ۶ هزار نفر کاسته شد
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خبر
گزیده دیوان ملک الشعرای بهار منتشر شد

گزیده دیوان ملک الشعرای بهار در ۱78۱ صفحه و 
در قالب دو مجلد منتشر شد.در معرفی این کتاب عنوان 
زندگی نامه،  دربردارنده  اشعار  گزیده  این  است:  شده 
مسمطات،  مثنویات،  قطعات،  غزلیات،  قصاید،  گزیده 
ترکیبات، ترجیعات، مستزادها و چهارپاره های این شاعر 
در  بهار  ملک الشعرای  اشعار  است.گزیده  ایرانی  نام آور 

چهار بخش به شرح زیر تدوین و تنظیم شده است:
۱ – بخش اول: گزیده اشعار دوره اقامت در خراسان 

)از سال ۱۲8۲ تا ۱۲9۲ شمسی(
۲ – بخش دوم: اشعار دوره اول اقامت در تهران )از 

سال ۱۲93 تا ۱۲99 خورشیدی، قبل از کودتا(
3 – بخش سوم: اشعار دوره دوم اقامت در تهران )از 

اسفند ماه سال ۱۲99 تا شهریور ۱3۲0(
4 – بخش جهارم: اشعار دوره سوم اقامت در تهران 
 ۱330 اردیبهشت  اول  تا   ۱3۲0 سال  شهریور  )از 
)زادروز  بهار  محمدتقی  کودتا(.  از  بعد  خورشیدی، 
با  برابر  قمری،  هجری   ۱304 ربیع االول   ۱۲ پنجشنبه 
۱8 آذر ۱۲۶5 هجری شمسی در شهر مشهد، درگذشت 
یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱330، در خانه مسکونی خود در 
تهران و خاک سپاری ۲ اردیبهشت در آرامگاه ظهیرالدوله 
در شمیران( ملقب به ملک الشعرا و متخلص به »بهار«، 
و  تاریخ نگار  روزنامه نگار،  نویسنده،  ادیب،  شاعر، 
از  نمونه ای  زیر  بود.مثنوی  ایرانی  معاصر  سیاستمدار 

شعرهای معروف ملک الشعرای بهار است:
برو کار می کن مگو چیست کار
که سرمایٔه جاوادانی است کار
نگر تا که دهقان دانا چه گفت

به فرزندگان چون همی خواست خفت
که »میراث خود را بدارید دوست

که گنجی ز پیشینیان اندر اوست
من آن را ندانستم اندر کجاست

پژوهیدن و یافتن با شماست
چو شد مهر مه، کشتگه برکنید

همه جای آن زیر و باال کنید
نمانید ناکنده جایی ز باغ

بگیرید از آن گنج هر جا سراغ«
پدر ُمرد و پوران به امید گنج

به کاویدن دشت بردند رنج
به گاوآهن و بیل کندند زود

هم این جا، هم آن جا هر جا که بود
قضا را در آن سال از آن خوب شخم

ز هر تخم برخاست هفتاد تخم
نشد گنج پیدا ولی رنج شان

چنان چون پدر گفت شد گنج شان
گزیده دیوان ملک الشعرای بهار به همت انجمن قلم 
ایران در ۱78۱ صفحه و در قالب دو مجلد و هر جلد با 

قیمت ۲00 هزار تومان منتشر شده است.

عکس  گروهی  نمایشگاه 
نگارخانه  در  ساکن«  »ارتفاع 

عسل برگزار می شود.
»ارتفاع  عکس  گروهی  نمایشگاه 
عسل  نگارخانه  در  ماه  خرداد   ۲4 جمعه،  ساکن«، 
خرداد   ۲9 چهارشنبه،  تا  آن  از  بازدید  و  شده  افتتاح 
اکرم  آثار  عکس  گروهی  نمایشگاه  این  دارد.در  ماه 
سید  آبش زاده،  علی  ابراهیمی،  امین  ابراهیمی، 
ارسالنی،  علی  اسدی،  صارم  ابوالقاسمی،  مهرداد 
نجمه افضلی، علیرضا اکبریان، سجاد اکرمی، مهدی 
تبریزی،  نوید  پرتوی،  فاطمه  بهمنی،  علی  بی باک، 
رجب زادگان،  سمانه  داوطلب،  هادی  دائی،  بهناز 
بابک رجایی، علیرضا سریری، آرش شمس، علیرضا 
عارف زاده، محمد عابدی، حسین علوی مقدم، عماد 

عطار، محمدعلی فیروزی، اسماعیل کردسهل آبادی، 
مجتبی گلستانی، نریمان مینوسپهر، محدثه وکیلی و 

مصطفی یوسفی به نمایش گذاشته خواهد شد.
احمد  نجاریان،  هما  نمایشگاه  این  انتخاب  هیأت 
خداخواه، امین ابراهیمی، اسماعیل طاهری و کیان 

نظریان هستند.
ساکن«  »ارتفاع  نمایشگاه  اجرایی  دبیر  هم چنین 
گمرکی  کوروش  آن  تبلیغات  مدیر  و  نظریان  کیان 
»ارتفاع  عکس  گروهی  نمایشگاه  از  است.بازدید 

ساکن« برای عموم آزاد و رایگان است.
ساعت  از  برگزاری،  دوران  طول  در  نمایشگاه  این 

۱7 تا ۲0 پذیرای بازدیدکنندگان است.
واقع  نگارخانه عسل در فلسطین ۱۲، شماره ۲8 

شده است.

و  بانوان  امور  مرکز  رئیس 
رضوی  قدس  آستان  خانواده 
گفت: نمایشگاه ابتکارات و نوآورانه 
و  استان های خراسان رضوی، خوزستان  بانوان  های 
گشایش  مشهد  در  "سرای خاتون"  عنوان  با  گلستان 
راستای  در  نمایشگاه  این  افزود:  دژبرد  یافت.فاطمه 
رونق تولید و ترویج زندگی اسالمی و با محورهای هنر 
و صنایع دستی، پوشاک، بهداشت، سالمت و تغذیه 
سالم و محصوالت فرهنگی در باغ اردوگاه خاتون برپا 
و  دید  معرض  در  را  کارآفرین  زنان  محصوالت  و  شده 

فروش قرار داده است.
نتیجه  خاتون  سرای  نمایشگاه  داشت:  اظهار  وی 
به  برگزاری جشنواره "نوآوری" است که سال گذشته 
همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی 

شده  ارائه  طرحهای  و  شد  برپا  مشهد  خاتون  باغ  در 
مورد  مرکز  این  ارزیاب  گروه  توسط  نمایشگاه  این  در 
به نمایش  بهترین طرحها در آن  و  بررسی قرار گرفت 
تحقق  دنبال  به  نمایشگاه  این  گفت:  درآمد.وی 
به  کمک  حالل،  کار  و  کسب  ترویج  جمله  از  اهدافی 
احکام  رعایت  و  کارآفرین  بانوان  دستاوردهای  فروش 

خرید و فروش در بازار است.
جذب  با  می توانند  داران  غرفه  افزود:  دژبرد 
کارآموز از بین بازدیدکنندگان، پس از پایان نمایشگاه 
کارگاه های مهارت افزایی در اردوگاه باغ خاتون برگزار 

کنند.
نمایشگاه سرای خاتون تا ۶ تیر ماه در باغ اردوگاه 
خاتون واقع در تقاطع بولوار خیام و بولوار توس مشهد 

دایر است.

کاشمری  اندیش  نیک  خیر 
جشنواره  کرد،  عنوان  پیامی  در 
ناب  عطر  پیچش  رضوی  کتابخوانی 
رضوی با نیات پاک خیرین کتابخانه ساز خیر نیک اندیش 
کاشمری برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی را پیچش 
در  ساز  کتابخانه  خیران  پاک  نیات  با  رضوی  ناب  عطر 
فضای کتابخانه های عمومی عنوان کرد.به گزارش روابط 
عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، 
در  کاشمری  ساز  خیرکتابخانه  داودی  حسین  محمد 
پیامی برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی را پیچش عطر 
ناب رضوی در نیات پاک خیرین کتابخانه ساز در فضای 
داودی  حسین  دانست.محمد  عمومی  کتابخانه های 
خیری  نیت  سازی  است:کتابخانه  آورده  پیام  این  در 
است که از عمق ایمان و اعتقاد خیرین در جهت کسب 

و جلب رضایت و عنایت الهی صورت می گیرد. شفاعت 
و  خیر  امر  این  به  نسبت  آنان  لطف  نظر  و  معصوم  ائمه 
استفاده عموم مردم از فضایی برای کسب علم وآگاهی 
مسلمًا اولین اجر و پاداشی است که بر نیات پاک خیران 
رضوی  کتابخوانی  است.جشنواره  متصور  ساز  کتابخانه 
پیچش عطر ناب ائمه معصوم )علیهم االسالم( در فضای 
کتابخانه های عمومی است و این امر نزدیک ترین کارکرد 
کتابخانه به نیت خیر خیران کتابخانه ساز است.اینجانب 
استان  عمومی  کتابخانه های  اندرکاران  دست  تالش  از 
در برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی تشکر می کنم و 
امیدوارم همه خیران کتابخانه ساز نیز از ثواب یاد و نام امام 
رضا )ع( در کتابخانه های عمومی بهره مند باشند و اعالم 
آمادگی می کنم بخشی از جوایز این جشنواره در سطح 

شهرستانی را متقبل باشم.

دستاوردهای نوآورانه بانوان سه استان در باغ خاتون مشهد به »ارتفاع ساکن« در نگارخانه عسل
نمايش درآمد

جشنواره کتابخوانی رضوی پيچش عطر ناب رضوی با نيات 
پاک خيرين کتابخانه ساز

سردر  رضوی  خراسان  ماندگار  کاشی  هشتمین 
منزل استاد زهرا محسنی پیشکسوت صنایع دستی 

استان نصب شد.
خراسان  فرهنگی  میراث  مدیرکل  مراسم  این  در 
هنرمندان  از  جمعی  و  مدیران  معاونان،  رضوی، 

حضور داشتند.
این هشتمین کاشی ماندگار نصب شده بر سردر 
صنایع  و  فرهنگی  میراث  عرصه  پیشکسوتان  منازل 

دستی استان است.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
محسنی  استاد  گفت:  رضوی  خراسان  گردشگری 
احیاگر  قامت  در  را  خود  عمر  دهه  چند  از  بیش 
تألیف آموزش و پرورش  با پژوهش،  هنرهای سنتی، 

صدها نفر را در مسیر هنر هدایت کرد.
مراسم  در  گذشته  روز  فر  مکرمی  ابوالفضل 
زهرا  استاد  نکودداشت  و  دستی  صنایع  روزجهانی 
در  که  استان  دستی  صنایع  پیشکسوت  محسنی 
به  مقدم  خیر  با  با  شد،  برگزار  خراسان  بزرگ  موزه 
پیشکسوتان و هنرمندان صنایع دستی افزود: استاد 
از آموزش و پرورش است  محسنی یک نهاد کوچک 
که هم آموزش و پرورش داده است البته جنبه پرورش 

او پر رنگ تر بوده است.
اظهار  محسنی  استاد  شخصیت  توصیف  در  وی 
کرد: او مهربان، صمیمی، صادق، بی ادعا، بخشنده 
که  است  کسانی  کوشاترین  و  نجیب ترین  از  و 
مسشناسیم او هیچگه به دنبال شهرت طلبی نبوده 

است از این منظر به هنر نگاه نکرده است.
جهت  در  نموده  تالش  او  داد:  ادامه  فر  مکرمی 
اضمهالل  و  نابودی  مرحله  در  که  بردارد  گام  هنری 
بوده است و ما باید قدردان او باشیم که برای احیای 
صنایع دستی و هنرهای سنتی تالش کرده است، او 
با نگاه خالقانه خود هنردر حال منسوخ شدن را در 

مسیر درست اش قرار داده است.
استاد  ویژگی های  از  یکی  کرد:  تصریح  وی 
در  چه  آن  دریغ  بی  که  است  تجربه  انتقال  محسنی 
5 دهه آموخته، را بدون هیچ خساستی به هنرجویان 

منتقل می کند
تاکید  رضوی  خراسان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
را  نگاه  یک  تمام هنرجویان  به  استاد محسنی  کرد: 
دارد و در انتقال تجربیات اش از هیچ کوششی دریغ 

نمی کند و تمام تالش ود را در آموزش و آموختن به 
کار می برد.

دوخت های  در  که  تسلطی  او  افزود:  فر  مکرمی 
تمام  به  خراسان  منطقه  از  را  خود  هنر  دارد،  سنتی 
به  او  تجربیات  و  مطالعات  و  داده  تعمیم  کشور 
وسعت ایران بزرگ است او به مثابه یک شمعی است 
از  و  می آیند  او  گرد  پروانه  چون  اش  هنرجوان  که 

روشنایی او بهره مند می شوند.
او  از  دل  با  اش  هنرجویان  که  این  بیان  با  وی 
می کنند،  شاگردی  نزداش  عاشقانه  و  می آموزند 
آموزش  عشق  با  را  هنر  محسنی  استاد  کرد:  اظهار 
می دهد وهنرجویان اش نیز با عشق از او می آموزند.

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
امروز  اگر  شد:  یادآور  رضوی  خراسان  گردشگری 
کشور  گوشه  گوشه  در  هنر  و  فرهنگ  از  شعله هایی 
بزرگی  هنرمندان  تالش های  مدد  به  می کشد  زبانه 
مانند استاد محسنی است؛ ما گرد هم آمدیم تا اعالم 
کنیم ما قدر دان زحمات شما در عرصه صنایع دستی 

و هنرهای سنتی هستیم.
y  استاد محسنی بعد از بازنشستگی هم اشتیاق به

آموزش هنرآموزان را دارد
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  معاون 
گفت:  رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
و  عالقه  هم  بازنشستگی  از  بعد  محسنی  استاد 
در  و هم چنان  دارد  را  آموزش هنرآموزان  به  اشتیاق 

عرصه هنر اخالق مدارانه فعالیت می کند.
و  دستی  صنایع  هفته  مراسم  در  مطیع  محمد 
صنایع  پیشکسوت  محسنی  زهرا  استاد  نکودداشت 
دستی استان با بیان این مطلب افزود: بعد از جنگ 
صنایع  شورای  دیده  آسیب  کشورهای  دوم  جهانی 
دلیل  به  نیز  ما  کشور  و  دادند  تشکیل  را  دستی 
پیشینه ای که در صنایع دستی و هنرهای سنتی دارد 

در سال ۱347 وارد این شورا شد.
که  ژوئن   ۱0 شورا  این  آن  از  بعد  داد:  ادامه  وی 
روزجهانی  نام  به  را  است  ماه  خرداد   ۲0 با  مصادف 

نامگذاری کرد.
جهانی  روز  مختلف  برنامه های  به  اشاره  با  مطیع 
نکوداشت  کرد:  اظهار  دستی  صنایع  هفته  و 
استاد  دستی  صنایع  و  سنتی  هنرهای  پیشکسوت 
که  این هفته است  برنامه های  از  یکی  زهرا محسنی 
دهه  چند  نکوداشت  این  برگزاری  با  می کنیم  تالش 

تالش این هنرمند پاس داشته شود.
درحوزه  که  سال   ۲8 مدت  در  کرد:  تصریح  وی 
زیادی  استادان  نزد  کرده ام،  خدمت  دستی  صنایع 
شاگردی کرده ام اما ارادتی ویژه به این بانوی هنرمند 
دارد، چون این استاد پیشکسوت اخالق مدار است.

فرهنگی،  میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  معاون 
یادآور  رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
به  افراد  بیشتر  بازنشستگی  از  بعد  چه  اگر  شد: 
استراحت می پردازند اما استاد محسنی با اشتیاق و 

عالقه به آموزش هنرآموزان می پردازند.
اقتصادی  توسعه  در  هنرمندان  نقش  به  مطیع 
در  وقتی  تاکید کرد:  و  اشاره  ترویج صنایع دستی  و 
از  ناشی  رسیده ایم  مطلوب  حد  به  صادرات  بحث 
که  است  بوده  دستی  صنایع  هنرمندان  تولیدات 

همیشه قدر دان بوده و تشکر کرده ام.
وی افزود: در چند زمینه از جمله آموزش صنایع 
دستی به صورت ویژه ورود پیدا کرده ایم که در همین 
راستا مرکز آموزش صنایع دستی را در خیابان مدرس 

راه اندازی کرده ایم.
مطیع گفت: استاد غالمیان هنرمندان را یک جا 
و  آموزش هنرآموزان  در  و عملکدر موفقی  جمع کرد 

هنرمندان داشته است.
عنوان  به  را  کارگاه  ین  اول  مرحله  در  افزود:  وی 
صنایع  کارگاه های  ادامه  در  در  و  کردیم  اجرا  الگو 
دستی و هنرهای سنتی در پردیس آرامگاه فردوسی 
رودوزی  آموزشی  کارگاه  که  شد  خواهد  اندازی  راه 
سنتی با مساعدت استاد محسنی راه اندازی خواهد 

شد.
گفتنی است؛ پیش از این نیز 7 کاشی بر سر در 
دوست،  دانش  یعقوب  محمدپرست،  عثمان  منزل 
سید  نژاد،  شمسی  جالل  سید  یاحقی،  محمدجعفر 
و  نژاد  فضلی  محمدعلی  و  اخوییان  میرقاسم  محمد 
رضوی  خراسان  استان  در  خانیکی  لباف  رجبعلی 

نصب شده است.

تقدیر از استاد زهرا محسنی؛

هشتمین کاشی ماندگار به هنرمند صنایع دستی رسید طنین صدای ساز »ساکت«
 در قلب اروپا

رهبری  به  پاریس  فیالرمونیک  ارکستر  کنسرت 
به  ساکت  کیوان  آثار  اجرای  با  فوالدوند  آرش 
پاریس  و  لندن  شهرهای  در  تاج  وحید  خوانندگی 
صلح«،  »صدای  سمفونیک  کنسرت  شد.در  برگزار 
کشورهای  از  مختلف  بخش های  در  نوازنده   37
فرانسوی  آنها  اغلب  که  داشتند  حضور  متعددی 
با تعداد  بودند.نیمی از گروه ُکر »بهار« لندن همراه 
کنسرت  در  هم  »لئون«  ُکر  گروه  اعضای  از  زیادی 
ُکر  اعضای  تعداد  اساس  همین  بر  داشتند؛  حضور 
فیالرمونیک  بود.ارکستر  رسیده  نفر   ۱۲0 به  پاریس 
اول ماه ژوئن  و  ابتدا در روزهای 3۱ ماه می  پاریس 
در کلیسای »سن کلوتیو« روی صحنه رفت. در ادامه 
این سری کنسرت ها، ارکستر فیالرمونیک پاریس روز 
این  و  رسید  انگلستان  پایتخت  به  ژوئن هم  ماه  نهم 
پرداخت. اجرا  به  لندن  در  خود  مخاطبان  برای  بار 
برای  ارکستر  این  توسط  ایران«  »ای  قطعه  اجرای 
ارکستر  اجراهای  همچنین  بود.  جالب  لندن  مردم 
فیالرمونیک پاریس، در پاریس و لندن با استقبال از 
شد.گروه  مواجه  فرانسوی  و  ایرانی  مخاطبان  سوی 
جشن  آینده  سال  بتواند  است  امیدوار  »بهار«  ُکر 

دهمین سال تأسیس خود را برگزار کند.

ادای احترام به کیارستمی در سالن های سینما
دومین سالگرد فوت عباس کیارستمی

کارگردانان  کانون  پی گیری  و  پیشنهاد  به 
کیارستمی  عباس  تولد  سالروز  در  ایران  سینمای 
ادای  کیارستمی  عباس  به  کشور  سراسر  سینماهای 
انجمن  موافقت  با  که  اقدام  کرد.این  خواهند  احترام 
سینماداران به تصویب شورای صنفی نمایش رسیده و 
در روز اول تیر ماه قبل از نمایش کلیه سانس های همه 
فیلم ها، فیلمی کوتاهی جهت پاسداشت یاد و خاطره 
این هنرمند ارزنده ملی را پخش خواهند کرد.عباس 
اردیبهشت  اوایل  تا  از اسفند سال 94  کیارستمی که 
ناحیه روده  انجام چند عمل جراحی در  به دلیل   95
چندین  آن  از  پس  و  بود  شده  بستری  بیمارستان  در 
بار به بیمارستان مراجعه کرده بود، 8 تیر ماه سال 95 
برای تکمیل مراحل درمان به پاریس رفت و در سن 7۶ 

سالگی و در ماه تولدش ۱4 تیر ماه درگذشت.

خبر
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رئیس شورای در دیدار با نماینده استان در مجلس 

خبرگان:
 مسائل مشهدمقدس، مسائلی 

در سطح یک شهر و کالنشهر نیست

گفت:  مشهدمقدس  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
مسائل مشهد، مسائلی در سطح یک شهر و کالنشهر 
تمام  در  متفاوت  و  بین المللی  شهری  مشهد  نیست؛ 
تا  دهیم  هم  دست  به  دست  باید  همه  و  است  کشور 
امام رضا  و مجاوران حرم  زائران  برای  را  بهترین شرایط 
)ع( به ارمغان آوریم. به گزارش صبح امروز محمدرضا 
حیدری و جمعی از اعضای شورای شهر مشهد با آیت 
ا... سید احمد حسینی خراسانی، نماینده مردم استان 
و  دیدار  رهبری  خبرگان  مجلس  در  رضوی  خراسان 
پنجم  شورای  اقدامات  و  رویکردها  از  گزارشی  ارائه  به 
و  پرداخت  این دوره  در  و مدیریت شهری  شهر مشهد 
اظهارکرد: از ابتدای فعالیت خود روی موضوع کارآمدی 
شهر  در  تاثیرگذار  و  مختلف  دستگاه های  با  تعامل  و 
دلیل  به  مشهد  شهر  چراکه  داشته ایم  ویژه ای  تاکید 
نبود هم افزایی و همکاری میان مجموعه های ذی نقش 
با بیان اینکه  از سایر شهرها عقب افتاده بود.حیدری 
تعامل  در  و  هماهنگ  منسجم،  شورایی  پنجم  شورای 
گفت:  است،  شهر  در  دخیل  دستگاه های  تمامی  با 
بخش های  تمامی  در  نگاه  و  رویکرد  این  خوشبختانه 
منظور  به  باید  فرصت  این  از  و  شده  حاکم  نیز  استان 
به  گذشته  از  ناشی  کمبودهای  رفع  و  مشکالت  حل 
خاطرنشان  ادامه  در  کرد.وی  استفاده  شکل  بهترین 
فضای  در  شده  بررسی  شاخص های  براساس  کرد: 
عمومی و گزارشات شورای عالی استان ها، تالش های 
خوبی در سطح شهر مشهد انجام شده که بارزترین آن 
شورای  است.رئیس  شهر  بدهی های  رساندن  صفر  به 
با  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  مشهد  شهر 
توسعه متوزان  بر  نگاه مدیریت شهری مبنی  به  اشاره 
در  مناطق  این  چهره  کرد:  تصریح  عدالت محور،  و 
نیز  اخیرًا  و  شده  دگرگون  کلی  به  محالت  از  بسیاری 
مناطق  از  یکی  ساکنان  مطالبات  اصلی ترین  از  یکی 
رسید. بهره برداری  به  بسکابادی،  محور  شهرداری، 

حیدری ادامه داد: 3.5 میلیون مترمربع از معابر شهر 
مشهد در سال 98 آسفالت خواهد شد که 50 درصد از 

این سهم، متعلق به مناطق کم برخوردار مشهد است.

گردشگری  معاونت  سرپرست 
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی 
گفت: ۱0۲ هزار و 330 نفرشب گنجایش اقامتی در این استان 
آماده شده است.به گزارش  تابستانی  میزبانی مسافران  برای 
صبح امروز یوسف بیدخوری بر آمادگی کامل خراسان رضوی 
برای پذیرایی از گردشگران و زائران فصل تابستان تاکید و بیان 
کرد: در این چارچوب هم اینک هزار و ۶۶۲ واحد اقامتی شامل 
هتل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، خانه مسافر، اقامتگاه بومگردی 
مسافران  پذیرش  آماده  استان  این  در  گردشگری  مجتمع  و 
هستند. این تعداد واحد اقامتی 38 هزار و ۶59 اتاق با گنجایش 
همچنین  داد:  ادامه  دارند.وی  اختیار  در  را  تخت  هزار   ۱03
تابستان امسال 384 دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری به 
همراه ۱۱5 مجتمع پذیرایی بین راهی به مسافران تابستانی 

می کنند.سرپرست  ارائه  خدمات  رضوی  خراسان  سطح  در 
معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خراسان رضوی به موضوع افزایش نرخ واحدهای 
اقامتی در تابستان نیز اشاره و بیان کرد: امسال اجازه افزایش 
خدمات  اقامتی  واحدهای  لذا  ندارد  وجود  وجه  هیچ  به  نرخ 
خود را به مسافران با نرخ پارسال ارائه می کنند.وی افزود: شاید 
برخی از واحدهای اقامتی در ایام غیر پیک مانند ماه رمضان و 
زمستان که مردم کمتر مسافرت می کنند تخفیف های باالتری 
می دهند اما در ایام تابستان و یا ایامی که کمی شلوغ تر می شود 
تخفیف زمستان و ایام پیک توسط واحدهای اقامتی ارائه نشود 
و احساس شود که این واحدهای اقامتی نرخ هایشان را افزایش 
داده اند اما نرخ های مصوب واحدهای اقامتی در تمام واحدهای 
اقامتی مجاز که دارای پروانه بهره برداری معتبر هستند نصب 

شده است.

هتل داران  جامعه  رئیس   
خراسان رضوی با انتقاد از هتلداری 
در  گفت::  دولتی  دستگاه های  برخی 
جایی که سیستم گردشگری مان بیشتر به دست ارگان های 
دولتی هست و هر ارگان دولتی زائرسرا و هتل به تعداد بسیار 
چطور  شود؟  موفق  می تواند  خصوصی  بخش  چطور  دارد، 
سرمایه می تواند بازدهی داشته باشد؟به گزارش صبح امروز 
امیر سزاوار با بیان این مطلب افزود: علی رغم این که مشهد 
گردشگری  جامع  طرح  فاقد  اما  هست؛  گردشگری  شهر 
این قضیه  وارد  باید تشکلی  و  بوده  این خود معضل  است. 
در  شود.وی   سنجی  نیاز  و  کند  حل  را  معضل  این  و  شود 
مطرح  نیازسنجی  با  ارتباط  در  سواالتی  این که  خصوص 
است، ادامه داد: در ۱0 سال و ۲0 سال آینده چه تعداد هتل 
نیاز داریم؟ چه تعداد مسافر قرار است به این شهر وارد شود؟ 

آیا زیرساخت هایمان کشش این قضیه را دارد؟ اگر ندارد در 
آن زمینه سرمایه گذاری انجام شود نه این که سرمایه گذاری 
در گردشگری ساخت هتل و نهایتًا ورود به مسائل آژانس و 
تورگردانی انجام شود؛ پس سرمایه گذار باید به سمت درست 
مجوز  بیفتد،  اتفاق  این  اگر  کرد:  اشاره  شود.وی  هدایت 
صدها هتل پنج ستاره دیگر هم صادر شود، ایرادی ندارد و 
اتفاقًا بسیار خوب است؛ به شرطی که با یک تحقیق و برنامه 
علمی و نیازسنجی درست این کار انجام شود.  وی یادآور شد: 
سرمایه گذاری  بر  نظارت  و  هدایت  دولتی  سیستم های  کار 
خروج  آن  راه  کنیم  سرمایه گذاری  می خواهیم  اگر  است. 
ارگان های دولتی از حوزه هایی است که بخش خصوصی قرار 
دارد؛ اما متاسفانه اکثر ارگان های دولتی تبدیل به بنگاه های 
می خواهد  وقتی  اقتصادی  بنگاه  این  و  شده اند  اقتصادی 

فعالیت کند به منافع خود بیشتر فکر می کند. 

خدمات  معاونت  سرپرست 
از  مشهد  شهرداری  شهری 
 3 در  نفر  هزار   ۶۶ از  بیش  بازدید 

شب اول برپایی نمایشگاه گل و گیاه خبر داد.
اعالم  با  یعقوبی  مهدی  امروز،  صبح  گزارش  به 
برگزاری  از  دوره  هجدهمین  کرد:  تصریح  باال  خبر 
و  شهروندان  هیجان  و  شور  با  گیاه  و  گل  نمایشگاه 

بازدید بی نظیر آنها رو به رو شد.
از  بازدیدکنندگان  آمار  به  اشاره  ضمن  وی 
افتتاح  از  شب  اولین  کرد:  تصریح  نمایشگاه، 
نمایشگاه بین المللی گل و گیاه که با حضور مسووالن 
کشوری، استانی و مدیریت شهری برگزار شد، بیش از 
۱4 هزار نفر بازدید کننده داشت که این عدد طی سه 

شب گذشته نیز به ۶۶ هزار نفر رسیده است.

نمایشگاه  در  برنامه ها  سایر  اجرای  به  یعقوبی 
بین المللی اشاره کرد و افزود: خیابان غذا، مسابقات 
ویژه  جایگاه  شهروندی،  آموزش  ایستگاه  فرهنگی، 
از  سالمت  ایستگاه  و  سبزآموز  طرح  اجرای  کودک، 

دیگر برنامه های در حال اجرا در این نمایشگاه است.
بخشی  نمایشگاه،  در  بار  اولین  برای  امسال 
)زیروسکیپ(،  منظر  خشک  طرح های  اجرای  برای 
در فضای  استفاده  قابل  نیاز  کم  گونه های  با  آشنایی 
سبز شهری، آشنایی با مجسمه های سبز )توپیاری(، 
نیز  گیاه  و  گل  فروش  و  خرید  اپلیکیشن  از  رونمایی 

پیش بینی شده است.
 گفتنی است نمایشگاه از تاریخ ۲3 خرداد ماه تا 
پذیرای عالقه  تا ساعت ۲4  روزه  ۲7 خرداد ماه همه 

مندان است.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان:

خراسان رضوی آماده ميزبانی مسافران تابستانی است
رئیس جامعه هتل داران خراسان رضوی انتقاد کرد:

 سيستم گردشگری در قرق دستگاه های دولتی  با  زائرسرا هاو هتل ها
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد خبر داد:

بازديد بيش از 66 هزار نفر در 3 شب اول برپايی نمايشگاه گل و گياه مشهد

الزام برای ساخت پیش تصفیه در واحدهای تولیدی چرم،  با وجود 
تحویل  را  خود  فاضالب  مسئله  این  در  کوتاهی  با  واحدها  این  عمده 
خود  از  را  مسئولیت  بار  جریمه  پرداخت  با  و  داده  شهرک ها  شرکت 
خانه ای  تصفیه  ساخت  حال  در  شرکت  این  هرچند  می کنند.  دور 
و  نبوده  مجهز  وجه  هیچ  به  آن  کنونی  خانه  تصفیه  است،  استاندارد 
تخلیه  رود  کشف  در  آلودگی  میزان  همان  با  نهایت  در  فاضالب   این 

می شود.
با پیگیری های صورت گرفته توسط اداره کل محیط زیست خراسان 
رود،  کشف  به  خطرناک  فاضالب  این  ورود  از  جلوگیری  برای  رضوی 
به  پلمپ  جهت  چرمشهر  صنعتی  شهرک  در  آالینده  واحد   ۲9 اسامی 
با دستور  تعطیل شده اند.  آن  واحد  تاکنون 5  که  اعالم شد  دادستانی 
محیط  اداره  شهرک ها،  شرکت  مدیرعامل  حضور  با  جلسه ای  دادستان 
این  نهاد تشکیل شد. در  نمایندگان شبکه سازمان های مردم  و  زیست 
دیدار داستان دستور انجام رده بندی برای این ۲9 واحد آالینده را داده 
و تصریح کرد اسامی واحدهای آالینده ای که برای احداث پیش تصفیه 
خود اقدامی نکرده اند را به دادستانی اعالم می کند. مدیرعامل شرکت 
شهرک ها نیز موظف به تحویل تصفیه خانه درحال تجهیز خود تا پایان 

شهریور 98 شد.
برای اطالع بیشتر از موضوع با معاون نظارت و پایش ادره کل محیط 
پیگیری  از  را  ما  گزارش  می کنیم.  گو  و  گفت  رضوی  خراسان  زیست 

وضعیت ساخت تصفیه خانه چرمشهرمی خوانید.
y قصه کشف رود چیست؟

با  و  بینالود سرچشمه می گیرد  و  کوه های هزارمسجد  از  رود  کشف 
طی  سرخس  سمت  به  را  کیلومتری   ۲90 مسیر  مشهد  شمال  از  عبور 
می کند و پس از ورود به ترکمنستان در ریگزارهای نزدیک شهر تجن فرو 
می ریزد.سال هاست آلودگی این رود و غیراستاندارد بودن آب آن تبدیل 
است. شده  کشاورزی  بخش  و  زیست  محیط  برای  بغرنج  مسئله ای  به 

چندین سال است که بستر این رود تبدیل به محلی برای تخلیه فاضالب 
تولیدکنندگان چرم شده است.، شهرک صنعتی چرمشهر واقع در شرق 
مشهد و انتهای کشف رود است که فاضالب زیادی با درصد آلودگی باال 

را در بستر این رود تخلیه می کند.
y پروژه ساخت تصفیه خانه تعطیل نیست

در  رضوی  خراسان  زیست  محیط  کل  اداره  پایش  و  نظارت  معاون   
این باره می گوید: عملیات اجرایی تصفیه خانه چرمشهر شروع شده و 
امیدواریم که امسال به مرحله انتهایی خود برسد. با نظارت های صورت 
طور  به  خانه  تصفیه  این  ساخت  زیست  محیط  سازمان  توسط  گرفته 
اجرا  حال  در  خوبی  به  و  نیست  تعطیل  پروژه  این  است.  فعال  مستمر 

است.
نیز  تجهیزات  کمبود  و  تحریم  بحث  می افزاید:  عرفانی  محمد 
تصفیه  که  است  متعهد شده  این حال شرکت شهرک ها  با  دارد؛  وجود 
از  بخشی  ترتیب  بدین  امیدواریم  برساند.  برداری  بهره  به  را  خانه 

حذف چرخه  از  دارد  آلودگی  تولید  در  بسیاری  سهم  که   فاضالب 
 شود.
y واحدهای آالینده مورد پیگیرد قرار گرفته اند

وی با اشاره به واحدهای تولیدی آالینده در کشف رود می گوید: ما 
واحدها  این  از  را  الزاماتی  قضا  دستگاه  و  شهرک ها  شرکت  همراهی  با 
انجام  برای  مختلف  مهلت های  شده  تشکیل  جلسات  در  خواسته ایم. 
پیش تصفیه به آنان داده شده است. برخی واحدها در این راستا اقدام 
کردند اما برخی دیگر هیچگونه همکاری با ما نداشتند. کمیته فنی با 

دستور دادستان این واحدها را پلمپ کرد.
عرفانی ادامه می دهد: تاکنون پنج واحد از مجموع ۲9 واحد آالینده 
به  که  واحدهایی  سایر  است.  شده  پلمپ  چرمشهر  صنعتی  شهرک  در 
تعهدات خود عمل نمی کنند نیز مورد پیگیرد قرار گرفته اند. در صورت 
با همکاری شرکت شهرک ها  ما  برای اجرای تعهدات عملی  اقدام  عدم 
این واحدها را نیز پلمپ خواهیم کرد. ما در راستای هم افزایی و بنا به 
تا  هستیم  شهرک ها  شرکت  با  همکاری  درحال  قضا  دستگاه  دستورات 

بتوانیم نتیجه را به تثبیت برسانیم.
y شرکت شهرک ها موظف به اعالم واحدهای آالینده است

شرکت  می گوید:  زیست  محیط  سازمان  پایش  و  نظارت  معاون 
شهرک ها مکلف به تحویل لیست واحدهایی است که اقدامی در جهت 
پیش  برای  اقدام  حال  در  واحدها  برخی  نداده اند.  انجام  تصفیه  پیش 
مثال  برای  می کنیم.  همراهی  آنان  با  ما  که  هستند  فاضالب  تصفیه 
تصفیه خانه بسیار خوبی توسط یکی از واحدهای صنعتی ساخته و در 
همین ماه رمضان افتتاح شد. این تصفیه خانه آب را تصفیه و در صنعت 

بازچرخانی ایجاد می کند.
وی می افزاید: امیدواریم هم زمان با ساخت تصفیه خانه چرمشهر، 

این واحدها پیش تصفیه خود را انجام دهند تا فاضالب وارد شده به اگو 
قابلیت تصفیه در تصفیه خانه چرمشهر را داشته باشد و شرکت شهرک ها 
این فاضالب را به استانداردهای سازمان محیط زیست برساند.عرفانی 
با شاره به کمبود آب اظهار می کند: صنایع نیازمند آب باید در راستای 
تصفیه و بازچرخانی فاضالب خود اقدام کنند. امیدواریم تمام واحدهای 
تعطیل  واحدی  هیچ  دیگر  و  دهند  انجام  را  اصالحی  اقدامات  تولیدی 
نشود. باید روزی برسد که فاضالب واحدها در همان شهرک بازچرخانی 

شود و هیچ تخلیه ای به محیط صورت نگیرد.
y محیط زیست جریمه ای دریافت نمی کند

تصفیه  جای  به  جریمه  دریافت  خبرهایی  انتشار  خصوص  در  وی 
باشند  شهرک  اگوی  به  متصل  که  واحدهایی  برای  می گوید:  فاضالب 
طرف  از  احتماالً  هست  جریمه ای  اگر  است،  نشده  تعریف  جریمه ای 
شرکت شهرک هاست.عرفانی با اشاره به ممنوعیت استفاده از فاضالب 
در بخش کشاورزی اظهارمی کند: ما نباید اجازه دهیم از این فاضالب 
برای سبزی کاری استفاده شود جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی 
متولیان  از  بسیاری  ارگان   ۲ این  هستند،  موضوع  پیگیری  حال  در 
معرفی  قضا  دستگاه  به  را  کشاورزی  بخش  در  فاضالب  از  استفاده 
عدم  صورت  در  کرده ایم،  صادر  را  الزم  اخطاریه های  نیز  ما  کرده اند، 

همکاری بصورت جدی با آنان برخورد می شود.
y ساخت اولین سپتاژ

وی با اشاره به ساخت اولین سپتاژ کشور ادامه می دهد: ما با همت 
استانداری، اداره آب و فاضالب، شهرداری و بقیه ارگان ها به یک ساز و 
کار رسیدیم که این سپتاژ بر اساس آن و با اعتبارات اندک در حال راه 
اندای است. ما امروز بسیار خوشحالیم که در کنار وجود مشکالت بسیار 
اقداماتی برای حل آنان نیز در حال انجام است. ساخت این سپتاژ کاری 

ملی و بسیار عالی در کشور است.
معاون نظارت و پایش سازمان محیط زیست می افزاید: با وجود عدم 
تحقق ۱۶0 میلیارد از اعتبارات، اقدامات فیزیکی این سپتاژ رو به اتمام 
است، ما به صورت مستمر در حال ساماندهی تانکرها از طریق کارگروه 
هستیم و ارگان هایی نیز بر این تانکرها نظارت می کنند تا تخلفی صورت 
نگیرد، این تانکرها موظف به حمل فاضالب مناطقی در مشهد که طرح 
اگو در آن اجرا نشده است به سپتاژ هستند. این فاضالب پس از انتقال 

به سپتاژ مطابق با استانداردهای محیط زیست تصفیه خواهد شد.
y تالش برای بازچرخانی فاضالب شهرک های صنعتی

از  یکی  بعنوان  توس  صنعتی  شهرک  فاضالب  به  اشاره  با  وی 
چالش های اصلی کشف رود می گوید: اکنون شرکت شهرک ها درحال 
ارتقا و توسعه تصفیه خانه این شهرک است، باید فاضالب 900 واحدی 
که در این شهرک تولید و به پرکندآباد منتقل می شود، در همان منطقه 
و  آبخوان  افت  به  توجه  با  بماند.  باقی  و  شده  بازچرخانی  مشهد  غرب 

دشت در غرب مشهد، امیدواریم این آب دیگر به این منطقه وارد نشود.
التیمور،  عرب،  خین  خانه های  تصفیه  وجود  به  اشاره  با  عرفانی 
سال   ۲ می دهد:  ادامه  منطقه  این  در  چرمشهر  و   ۲ و  یک  پرکندآباد 
مکعب  متر  هزار   ۱۶۲ با  عرب  خین  و  التیمور  خانه های  تصفیه  یش 
که  دارد  وجود  خانه ها  تصفیه  بقیه  در  کوچکی  مشکالت  شد.  ساخته 
پرکندآباد  توسعه طرح  در خصوص  فاضالب  و  آب  برنامه های شرکت  با 
در حال رفع شدن است. امیدواریم با تحقق این برنامه ها این فاضالب 
برنامه ها  این  اجرای  در  مدریت  شود.  رود  کشف  به  تبدیل  دوباره  رود 
پایش سازمان محیط زیست  و  بسیار حائز اهمیت است.معاون نظارت 
زیست،  محیط  جمله  از  ارگان ها  کلیه  در  افزایی  هم  با  باید  می گوید: 
آب منطقه ای، آب و فاضالب، شهرداری و شرکت شهرک ها کار با همت 
ادامه یابد و به نتیجه ای مطلوب برسیم. دستگاه قضا در تمام کمیته های 
با دستورات خود گره گشای  فاضالب به صورت مستمر شرکت کرده و 

بسیاری از مشکالت بوده است.
y پایش منابع آالینده بطور مستمر انجام می شود

تا   93 سال  از  شده  انجام  پیگیری های  با  می کند:  تصریح  وی 
آلودگی  و  شده  تشکیل  جلسه   80 بر  بالغ   95 سال  بخصوص  و  کنون 
با همت  تا کنون  از ورود فاضالب مورد بررسی قرار گرفته است.  ناشی 
کارشناسان اداره کل محیط زیست و آزمایش های مختلف انجام شده، 
صورت  استان  سطح  در  آالینده  منابع  پایش  نوبت   8۱3 و  هزار  پنج 
گرفته و هزار و ۲0۲ اخطاریه صادر شده است. مواد آالینده شناسایی 
درصد   35 آب،  آالینده  مواد  درصد   4۲ شامل  ها  پایش  این  در  شده 
است.  بوده  هوا  آلودگی های  درصد   ۲3 و  پسماند  و  خاک  آلودگی 
پایش  رود  کشف  خانه های  تصفیه  در  مستمر  صورت  به  آالینده ها   این 
می شوند.عرفانی می افزاید: پایش های صورت گرفته توسط سازمان کل 
سال  در  پایش   800 و  هزار   4 از  و  داشته  افزایشی  روند  زیست  محیط 
گذشته به 5 هزار و 800 پایش در سال جاری رسیده است، به همین 
ترتیب واحدهای بیشتری تحت نظارت قرار گرفته اند، ما 39 مورد پایش 
انجام  را  صنعتی  شهرک های  در  موجود  مادر  مرکزی  خانه های  تصفیه 

داده ایم. تصفیه خانه های شهری نیز 40 نوبت پایش شده اند.

»صبح امروز« از وضعیت ساخت تصفیه خانه چرمشهر گزارش می دهد:

پول بده آلوده کن!

بر  بالغ  اعتباری  با  آباد  بولوار ملک  مسیر دوچرخه 
5 میلیارد ریال به طول ۲400 متر در حاشیه نشست 
در  شهر  اسالمی  شورای   3 شماره  نظارتی  کمیته 
منطقه یک افتتاح شد. به گزارش صبح امروز، مجتبی 
بهاروند، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و عضو 
کمیته نظارتی شماره 3 شورای شهر مشهد مقدس در 
این مراسم با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی شورای 
گسترش  نقل،  و  حمل  کمیسیون  ویژه  به  و  پنجم 
با  گفت:  است،  شهر  سطح  در  دوچرخه  مسیرهای 
توجه به شرایط فعلی حمل و نقل، ترافیک و معضالت 
وسیله  از  استفاده  هرروزه  کالنشهرها  در  موجود 
ترویج  دلیل  همین  به  می کند  پیدا  گسترش  شخصی 
آوردن زیرساخت ها  با فراهم  فرهنگ دوچرخه سواری 

و ابزار الزم یکی از سیاست های شورای پنجم است.
دوچرخه  مسیر  خوشبختانه  کرد:  تصریح  وی 
رسیده  بهره برداری  به  الزم  استانداردهای  با  ملک آباد 
ترغیب  در  مثبتی  تأثیر  قطعًا  موضوع  این  که  است 

شهروندان برای استفاده از این مسیر دوچرخه دارد.
و  عمران  کمیسیون  رئیس  مهدی نیا،  محمدهادی 
شهرسازی و عضو دیگر کمیته نظارتی شماره 3 شورای 
شهر مشهدمقدس نیز اظهار کرد: احداث و افتتاح این 
پروژه استفاده مثبت از فضاهای بالاستفاده شهری با 

هزینه کم و در مدت زمان کوتاه است.
وی ادامه داد: خوشبختانه شهرداری منطقه یک با 
انجام ابتکارات الزم این مسیر گمشده شهری را به یک 

پیاده راه زنده، پویا و فعال تبدیل کرده است.
شهر  شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
مشهدمقدس ضمن تقدیر از همراهی آستان قدس با 
شهرداری و شورای پنجم، برلزوم مشارکت این ارگان به 
و  تاکید  ملک آباد  بولوار  دوچرخه  مسیر  توسعه  منظور 
بیان کرد: به منظور کامل شدن این مسیر باید تمامی 
با  می تواند  قدس  آستان  که  گردد  برطرف  معارضات 
کم یا زیاد کردن دیوار و حصارهای باغ ملک آباد، تأثیر 

مثبتی در این زمینه رفع این معارضات داشته باشد.

خبر
در حاشیه نشست کمیته نظارتی شماره 3 شورای شهر در منطقه یک صورت گرفت؛

افتتاح مسير دوچرخه بولوار ملک آباد با اعتباری بالغ بر 5 ميليارد ريال

مشهد  در  رستوران داری  گفت:  رستوران دار  یک 
خدمت  این  که  )ع(  رضا  امام  زائران  به  است  خدمتی 
بایستی به نحوی باشد تا از زائر و گردشگر در مشهد به 

خوبی میزبانی شود.
به گزارش صبح امروز به نقل از ایسنا نازنین یاوند با 
بیان این مطلب افزود: مشهد ویژگی منحصر به فردی 
و میلیون ها  امام رضا )ع( است  بارگاه  آن وجود  و  دارد 
مشهد  به  حضرت  زیارت  برای  که  گردشگری  و  زائر 
می آیند و در کنار زیارت از فضاهای تفریحی و خدماتی 

از جمله رستوران ها نیز استفاده می کنند.
صنف  در  فعالیت  افزود:  رستوران دار  این 
رستوران داری یک نوع خدمت به امام رضا )ع( است از 
نکات  به  توجه  و  بسیار است  کار  این جهت حساسیت 
ریز، خواسته های مختلف و متنوع گردشگران و زائران 
هم مزید بر علت است که یک رستوران را از یک مکان 
خدماتی  و  فرهنگی  مکان  یک  به  خوردن  غذا  صرف 
تبدیل کند تا در کنار ارائه مواد غذایی و انواع محصوالت 
غذایی  ویترینی از معرفی ارزش های فرهنگی و میراثی 

شهر و دیار خود نیز باشد.
با توجه به شرایط حال کشور که دچار بحران  یاوند 
که  اقتصادی  بحران های  کرد:  بیان  است؛  اقتصادی 
افراد  همه  برای  است  اقتصادی  جنگ  وقوع  از  ناشی 
در صنف های مختلف چالش ها و مشکالتی را به وجود 
قرار  الشعاع  تحت  را  خاص  صنف  یک  فقط  که  آورده 
آن  درگیر  نیز  در کشور  فعال  بلکه صنف های  نمی دهد 

هستند.
در  قیمت گذاری  مشکالت  با  ارتباط  در  وی 

رستوران ها تصریح کرد: مواد مصرفی که در رستوران ها 
و  باال  لحظه ای  صورت  به  می گیرد  قرار  مصرف  مورد 
نتیجه  در  می رود  باال  نیز  اوقات  اکثر  و  می رود  پایین 
احساس  که  است  آورده  وجود  به  گونه ای  به  را  شرایط 
در  است  لحظه ای  قیمت ها  اینکه  واسطه  به  می کنیم 

صنف رستوران دارها مشکالت بیشتر است.
چالش های  از  یکی  کرد:  عنوان  رستوران دار  این 
براساس  قیمت ها  که  است  این  رستوران دارها  موجود 
تعیین  ارزیابی  و  با کارشناسی  و  منو اصلی رستوران ها 
لحظه  به  لحظه  تغییرهای  واسطه  به  این  و  می شود 
قیمت گذاری  در  حتی  و  می شود  فراوان  اشکال  دچار 
و  اتحادیه ها  از طرفی  رستوران ها دچار چالش هستند 
نهادهای نظارتی موظف هستند  به گونه ای این افزایش 
و  دوره ای  صورت  به  رستوران ها  صنف  در  را  قیمت 

متناوب بررسی کنند و مجوزهایش را صادر کنند.

اهمیت حقوق مصرف کننده
یاوند با تاکید بر اینکه یک رستوران دار نمی تواند هر 
هفته و هر ماه نرخ هایش را جا به جا کند و این مشکل 
موجود  شرایط  تمام  با  کرد:  اظهار  می کند؛  تشدید  را 
حقوق مصرف کننده نیز مهم است و بایستی تعادل و 

تعاملی بین صنف و مصرف کننده ها برقرار شود.
از  برخی  اخیر  شرایط  در  داد:  ادامه  وی 
نظارتی  نهادهای  و  صنف  اجازه  بدون  رستوران دارها 
به افزایش قیمت غذاها مبادرت کردند و یا در حجم و 
کیفیت غذا تغییراتی را به وجود آورده اند که در هر دو 

حالت این اتفاق، اتفاق خوبی نبود. 
رستوران دارها  به  اینکه  به  اشاره  با  رستوران دار  این 
یادآور شد: در  افزایش قیمت داده نشده است،  اجازه 
یک مقطعی وقتی مواد و متریال مصرفی یک غذا آنالیز 
قیمت  از  غذایی  محصول  شده  تمام  قیمت  می شود 

فروش آن بیشتر درآمده است این چالش ها سبب شد 
که یک رکود و یک بالتکلیفی در صنف رستوران دارها به 
وجود آید و متاسفانه تعدادی از رستوران دارها مجبور به 

تعطیلی و ورشکستگی شدند.
قیمت ها  افزایش  دلیل  به  نیز  مردم  افزود:  یاوند 
موضوع  این  به  صنف  بایستی  که  داشته اند  شکایت 
مدیریت داشته باشد و این تعادل و تعامل بخشی را در 

صنف و در اتحادیه ذیربط به وجود آورد.
در  بسیاری  اقدامات  اتحادیه  در  کرد:  بیان  وی 
رستوران دارها،  خدمات  بین  تعادل بخشی  با  ارتباط 
و  خدمات  و  مواد  براساس  واقعی  قیمت گذاری  و  نرخ 
وجود  به  است  الزم  مشتری  انتظارات  سطح  همچنین 

آید و این یکی از مهمترین وظیفه اتحادیه است. 
واحدهای  از  بسیاری  شد:  یادآور  رستوران دار  این 
رستوران ها و فروش مواد غذایی در سطح شهر مشهد و 
استان بدون مجوز و طی مراحل اداری ایجاد می شوند 

و قارچگونه سبز می شوند.
یاوند خاطرنشان کرد: گاهی این واحدهای پذیرایی 
و رستورانی مزید بر علت شده و مشکالتی را برای صنف 
اساس  این  بر  است،  آورده  وجود  به  مردم  و  اتحادیه 
ایجاد  رستوران  کلمه  از  صحیحی  تعریف  باز  بایستی 
شود و یک سامانه و پالک شناسایی برای رستوران های 
دارای واجد شرایط به وجود آید که رستوران های معتبر 
بهداشت،  از جمله  ذیربط  نهادهای  از  که  دارای مجوز 
به  کرده اند  اخذ  را  الزم  تاییدیه های  واتحادیه ها  اماکن 

مردم معرفی شوند. 
وی ادامه داد: این سامانه می تواند در درجه بندی، 
طبقه بندی و خدمات آن ها به عالقه مندان و گردشگران 

کمک شایانی انجام دهد.

مشکالت خدمت رسانی رستوران ها به زائران و گردشگران خبرخبر

سرویس درشهر

خبرنگارزهرا حسن پوران
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توپ و تور
یکی از ضعیف ترین دوران بسکتبال استان را 

شاهد بودیم
با  گفت:  رضوی  خراسان  بسکتبال  پیشکسوت 
مثل  بسکتبال،  برای  اقتصادی  صرفًا  رئیسی  انتخاب 
در  صاحبیان،  خواهیم خورد.مهدی  ضربه  گذشته 
خصوص آینده بسکتبال استان و برگزاری مجمع انتخابی 
استان در سال های  اظهار کرد: بسکتبال  رییس هیات 
گذشته روند بهتری داشت. در ۶ سال گذشته نمایندگان 
بیشتری از خراسان رضوی در ترکیب تیم ملی بسکتبال 
با 3۲  امروز فقط حامد حسین زاده  اما  حضور داشتند، 
و روزبه ارغوان با 3۱ سال در ترکیب تیم ملی مانده اند و 
نتوانستیم بازیکن جوانی را در حد تیم ملی ارائه دهیم.

وی ادامه داد: این ضعف، چند سال است که در بسکتبال 
بازیکن  بیش  و  پایه، کم  رده های  در  دارد.  استان وجود 
باز هم  در اردوهای تیم ملی داریم اما در مراحل نهایی 
معتقدم  نداریم.  نماینده ای  و  می خورند  خط  لیست  از 
ریشه نداشتن بازیکن در حد تیم ملی بسکتبال، ضعف 
لیگ های داخلی استان است که با برنامه ریزی از سوی 
هیئت بسکتبال استان قابل رفع شدن است.پیشکسوت 
ریاست  دوره  در  هیئت  عملکرد  خراسان  بسکتبال 
پوررضایی را ضعیف دانست و خاطر نشان کرد: به نظر 
من یکی از ضعیف ترین ساختارها در طول سال های اخیر 
فعالیت های  گفت  باید  البته  بود.  فعلی  هیئت  دوره  در 
امسال هیئت بسکتبال استان کمی بیشتر شده اما در 
سه سال اول عملکرد خوبی نداشت. مسابقات داخلی 
پایه  رده های  در  و  نمی شد  برگزار  استان  لیگ داخلی  و 
برای مسابقات کشوری دور هم جمع  تابستان  در  فقط 
با این وضع نمی توانیم بازیکنی در تیم ملی  می شدند. 
داشته باشیم. در حال حاضر در تمام رده ها و در هر دو 
بخش مردان و زنان در تیم ملی بسکتبال وضعیت خوبی 
عملکرد  پوررضایی  آخر،  سال  از  غیر  به  کل  در  نداریم. 
بسیار ضعیفی داشت.صاحبیان بیان کرد: فرد منتخب 
باید دلسوز بسکتبال باشد. اکثر پیشکسوتان بسکتبال 
استان اعالم کرده اند که نیاز به رئیسی اقتصادی داریم. 
صدمه  انتخاب  نوع  این  از  بارها  که  است  حالی  در  این 
است  اقتصادی  برتر  مدیران  از  یکی  پوررضایی  دیدیم. 
اما اشرافی بر بسکتبال ندارد و دلسوز این ورزش نیست. 
پس از مدتی به دلیل مشغله و مشکالت اقتصادی، کار از 
سوی این دسته افراد رها می شود.وی با اشاره به اینکه 
رئیس جدید هیئت بسکتبال استان باید بیشتر یک مدیر 
کرد:  نشان  خاطر  اقتصادی،  فرد  یک  تا  باشد  ورزشی 
رئیس جدید باید تحصیالت خوبی در این زمینه و آشنایی 
کاملی با محیط های ورزشی داشته باشد. در حقیقت نیاز 
به پول هنگفتی برای اداره هیئت نداریم و بیشتر نیاز به 
یک فرد مدیر داریم، چرا که پول اجاره سالن های ورزشی 
و هزینه ای که اداره کل به هیئت ها تخصیص می دهد، 

کفاف اداره هیئت را می دهد.

سابق  خراسانی  سخنگوی 
گفت:  آزاد  کشتی  فنی  شورای 
برگزاری  در  امروز  ورزش  وزارت  اگر 
نتایج  پاسخگوی  خودش  باید  می کند،  تعلل  انتخابات 
المپیک باشد و کادرفنی تیم ملی و کشتی گیران آن زمان 
ورزش  وزارت  تعلل  به  اشاره  با  نشوند.مجید خدایی  مقصر 
در بحث برگزاری انتخابات کشتی اظهار داشت: متاسفانه 
وزارت ورزش با قصد و نیت دخالت بر انتخابات و با هدف به 
کرسی نشاندن فرد مورد نظرش، این شرایط را ایجاد کرده، 
غافل از اینکه کشتی فرصت ها را از دست می دهد. شاید این 
فرصت هایی که از دست می دهیم امروز خیلی به چشم نیاید، 
اما در روز المپیک، زمانی که سکوهای المپیک را خالی از 
کشتی گیران ایرانی می بینیم آثار این تعلل را خواهیم دید.

وی ادامه داد: آن وقت است که مردم باید نظاره گر سکوهایی 

حالیکه  در  ندارند،  آن  در  جایی  ما  کشتی گیران  که  باشند 
کسب مدال المپیک شور و شعف اجتماعی را در پی دارد. 
وقتی این اتفاق رخ دهد دیگر صحبتی از یک سال گذشته 
که چه به روز کشتی آمده، نمی شود و همه کاسه و کوزه ها 
فرصت  ما  می شود.  شکسته  کشتی گیر  و  کادرفنی  سر  بر 
زیادی را از دست دادیم، امروز هم دیر است و المپیک سختی 
پیش روی مان قرار دارد.دارنده مدال برنز مسابقات جهانی 
۲00۲ تهران خاطرنشان کرد: اینکه هر کدام از گزینه ها از 
سوی وزارت ورزش به بهانه های مختلف از دور خارج شوند 
تا به گزینه مورد نظر برسیم، کشتی ما لطمه خواهد خورد. 
بگذاریم کشتی مثل چند سال گذشته اش که توسط اهالی 
و  شود  اداره  گوش شکسته ها  با  هم  باز  شد،  اداره  کشتی 
آرامش را با سیاسی بازی از این رشته نگیریم. سیاسی بازی 

با کشتی پشیمانی به همراه خواهد داشت. 

ملی  تیم  مشهدی  بازیکن 
چین  لیگ  در  که  ایران  فوتسال 
بازی  کشور  این  شنژن  تیم  در  و 
می کند درباره جدایی از این تیم گفت: در لیگ چین 

خیلی اذیت شدم و ترجیح دادم که جدا شوم.
تیم  این  از  شدنش  جدا  درباره  بهادری،  قدرت 
چینی اظهار کرد: من با تیم شنزن 3 ماه دیگر قرارداد 
داشتم، اما به خاطر برخی از مسائل که من را بسیار 
اذیت کرد ترجیح دادم که قراردادم را یک طرفه فسخ 

کنم و دیگر در این تیم بازی نمی کنم.
بهادری درباره علت جدا شدن از این تیم را گفت: 
به خاطر شرایط دوری از خانواده و هم چنین دوری از 

کشور ترجیح دادم که دیگر در این کشور بازی نکنم.
پیشنهاد  درباره  ایران  فوتسال  ملی  تیم  بازیکن 

باشگاه گیتی پسند اصفهان در مورد پیوستن به این 
باشگاه  این  سوی  از  صحبتی  هنوز  کرد:  بیان  تیم 
غم  بی  حمید  با  قبل  روز  چند  فقط  نشده،  من  با 
صحبت هایی را انجام داده ام که هنوز پیوستنم به این 

تیم مشخص نیست.
او  با  نیز  باشگاه  مدیریت  با  آیا  که  این  درباره  وی 
صحبتی شده است و این که چند درصد امکان دارد 
فصل بعد را در اصفهان بازی کند افزود: خیر از سوی 
با من صحبتی نشده است و همان طور  باشگاه فعالً 
که گفتم فقط حمید بی غم در این مورد با من صحبت 
و  او مهلت خواستم  از  روز  و من هم چند  کرده است 
هنوز چیزی صد در صد مشخص نیست. فعالً مشغول 
استراحت هستم و تا چند روز آینده تکلیف تیم فصل 

بعدم مشخص خواهد شد.

كه  استقالل  يك  شماره  گلر 
اش  جدايي  خبر  گذشته  هفته 
به  رسما  ديروز  بود،  كرده  تاييد  را 
عنوان خبرسازترين انتقال فصل به پديده پيوست تا 
باشد.رحمتي  بزرگ فصل  بمب  نخستين  انتقال  اين 
توافق  مشهدي  سرخپوش  تيم  با  گذشته  هفته  كه 
قرارداد  عقد  تصوير  انتشار  با  و  ديروز  از  بود  كرده 
رحمتي  مي شود.  محسوب  تيم  اين  بازيكن  رسما 
به  شرايطي  در  است  ليگ  بازيكن  باسابقه ترين  كه 
انتقال  با  مشهدي  باشگاه  اين  كه  افتاده  پديده  تور 
روز هاي  به  دارد  قصد  همچنان  مي دهد  نشان  وي، 
قبال  دهد.رحمتي  ادامــه  برتر  ليگ  در  خود  خوب 
از  و پس  بوده  در مدرسه شاگرد يحيي گل محمدي 
سال ها هم بازي بودن در تيم ملي حاال دوباره شاگرد 

او شده است. گلر باسابقه اي كه از او خاطرات زيادي 
يادگار  به  ملي  تيم  هواداران  و  استقاللي ها  ذهن  در 
استقالل،  سپاهان،  فجر،  تيم هاي  در  است  مانده 
مس و پيكان بازي كرده و پديده شهرخودرو ششمين 
تيم باشگاهي او در نوزده سال سابقه باشگاهي اش 
جديدش  تيم  با  رحمتي  مي شود.قرارداد  محسوب 
ملي  تيم  بسته شده است. شماره يك سابق  دوساله 
حرم  از  تصويري  خبر،  رسمي  انتشار  از  قبل  كمي 
تا  كرده  منتشر  اينستاگرامش  صفحه  در  را  رضا  امام 
است  راضي  جديدش  انتخاب  از  چقدر  بدهد  نشان 
چرا كه او خادم رسمي امام هشتم هم محسوب مي 
از هياهوي بي  را دور  شود. مشهد مي تواند رحمتي 
پايان سال هاي گذشته در استقالل به يك وداع خوب 

از فوتبال برساند.

مهدی رحمتی رسما به پديده شهرخودرو پيوستدر چين خيلی اذيت شدم المپيک سختی پيش روی داريم

که  بود  دوتابعیتی  بازیکن  اولین  زندی  فریدون 
پایش به فوتبال ایران باز شد. ستاره کایزسالترن بود 
و مقابل ژاپن در مقدماتی جام جهانی ۲00۶ دلبری 
می کرد. ایستگاهی زیبایش به آذربایجان هنوز در یاد 
گذشت  است.  مانده  باقی  فوتبال دوستان  خاطره  و 
جدید  سرمربی  به عنوان  کی روش  کارلوس  اینکه  تا 
لژیونر  بازیکن های  شیفته  او  شد.  انتخاب  ملی  تیم 
بود و به همین دلیل به فوتبالیست هایی که در آن سو 
مهاجرت  ایران  از  سال هاست  و  کرده  فوتبال  مشق 
رضا  و  دژاگه  اشکان  داشت.  ویژه ای  نگاه  کرده اند، 
که  بودند  فوتبالیست ها  این  سرسبد  گل  قوچان نژاد 
ایران دعوت  به تیم ملی  بازه زمانی دو، سه ساله  در 
بیت آشورها  و  نظری ها  داوری ها،  دنیل  شدند. 
آمدند و رفتند ولی اشکان و گوچی ماندند و محبوب 
ملت ها  جام  و  جام جهانی  به  ایران  با  آن ها  شدند. 
رفتند و گل های حساسی هم به ثمر رساندند و حاال 
را پشت سر می گذرانند.  فوتبالی خود  آخر  سال های 
لیست تیم ملی فوتبال امید که حاال فرهاد مجیدی را 
در رأس کادرفنی خود می بیند، اعالم شد و بین 50 
بازیکن فراخوانده شده دو بازیکن گمنام هم به چشم 
می خورند؛ آرش مجللی و نیما بحری. هیچ اطالعات 
یا داده ای در رابطه با آرش مجللی موجود نیست، اما 
تیمش کرولی تاون از تیم های حاضر در سطح چهارم 
 ۱9 نیما  دارد.  باالیی  سابقه  و  است  انگلستان  لیگ 
دارد و در کالیفرنیای آمریکا به دنیا آمده و رشد کرده 
که به تازگی به برزیل منتقل شده است. تیم کاسکاول 
تیم های  بین  و  دارد  حضور  برزیل  محالت  لیگ  در 
نگاهی  بهانه  همین  به  ندارد.  جایی   D تا   A سری 
ترک  را  ایران  سال هاست  که  بازیکنانی  به  انداختیم 
برای  و می توانند  دارند  ایرانی  مادر  و  پدر  یا  کرده اند 
بروند و ممکن  به میدان  امید  یا  بزرگساالن  تیم ملی 
است در آینده مجیدی و ویلموتس نیم نگاهی به آنها 

داشته باشند.
y رایان تفضلی

رایان سیروس تفضلی مشهورترین دورگه ای است 
که به تیم ملی ایران پاسخ مثبت نداده و همچنان این 
مدافع  این  شود.  ملی پوش  بتواند  تا  دارد  را  شانس 
بلندباالی ایرانی- انگلیسی در شهر ساتن انگلیس به 
دنیا آمده و سه سالی می شود که برای تیم پیتربرو به 
به لیگ یک سقوط  میدان می رود. تیمی که امسال 
رقابت  به  انگلیس  فوتبال  سوم  سطح  در  باید  و  کرد 
ادامه دهد. شنیده شد که او به درخواست کی روش 
برای پیوستن به ایران پاسخ منفی داده است. او در 
۱0۱ بازی برای پیتربرو 5 گل را به ثمر رسانده است. 
از  نقل  به  مصاحبه ای   ۲0۱۶ سال  در  حال  این  با 
یک  را  کی روش  زیرنظر  کردن  کار  که  شد  منتشر  او 

برای  خود  راه  سد  را  مشکالتی  ولی  می دانست  آرزو 
پیوستن به ایران می دید، مشکالتی که شاید در دوره 

ویلموتس حل شود!
y داالهو ایراندوست

فوتبال  اول  سطح  در  هکن  تیم  ساله   ۲0 بازیکن 
سوئد که پای چپ هنرمندی دارد و از خالقیت باالیی 
برای  بازیکن  این  است.  برخوردار  میدان  میانه  در 
بزرگساالن  ملی  تیم  همچنین  و  سوئد  پایه  تیم های 
این کشور به میدان رفته است ولی داستانش بسیار 
اندرسون  او توسطیان  شبیه به سامان قدوس است. 
دعوت  فنالند  و  ایسلند  مقابل  دوستانه  دیدار  برای 
دعوت   ۲0۱9 ژانویه   8 در  هم  فنالند  برابر  در  و  شد 
غیرفیفادی  تاریخ  در  مذکور  بازی  حال  این  با  شد. 
این  از  پیش  هم  قدوس  ندارد.  رسمیت  و  شد  برگزار 
چنین تجربه ای داشت و باید دید مسئوالن فدراسیون 
فوتبال ایران می توانند برای جذب او گوی سبقت را از 
همتایان سوئدی بربایند یا خیر. شنیده می شود او به 
نزدیکان خود گفته عالقه چندانی به بازی برای ایران 
ندارد. ایراندوست متولد گوتنبورگ است ولی والدین 

کرمانشاهی دارد.
y ماهان یاراحمدی بوکانی

بازیکن ۱۶ ساله ایرانی که وقتی سه سال داشت 
عراقی  مادری  و  ایرانی  پدری  او  کرد.  ترک  را  ایران 
و  زندگی  عراق  در  سال   5 ایران  ترک  از  پس  دارد. 
به تیم زیر  به تازگی  او  سپس به هلند نقل مکان کرد. 

۱7 ساله های باشگاه مطرح آیندهوون پیوسته.
y پایا پیچکاه

بازیکنی که اصالتًا قائمشهری است و حاال با ۱9 

می کند.  بازی  سوئد  سوندسوال  تیم  برای  سن  سال 
کرده  طی  را  سوندسوال  پایه  سنی  رده های  تمام  او 
پایا  است.  گرفته  قرار  بزرگساالن  جمع  در  حاال  و 
شهروند سوئد است و برای تیم زیر ۱9 ساله های این 
کشور هم به میدان رفته است. قدوباال و استایل بازی 

او شباهت ویژه ای به سعید عزت اللهی دارد.
y دنیس اکرت

دیگر بازیکن جذابی که می تواند به تیم ملی ایران 
بازیکن  است.  یرای اکرت آینسا  دنیس  کند،  کمک 
با ۱8۲  آلمان که  بن  متولد  آلمانی  ایرانی–  ۲۲ ساله 
سانتیمتر در خط حمله بازی می کند. او در تیم های 
بازی  بروسیامونشن گالدباخ  و  آلمانیاآخن  کلن،  پایه 
دوم  تیم  با  بزرگساالن  سطح  در  سپس  است.  کرده 
مونشن گالدباخ بازی کرد و سپس به اسپانیا رفت تا 
برای سلتاویگو به میدان برود. او مجموعًا 57 مسابقه 
به  حاال  و  داد  انجام  سلتا  دوم  و  اول  تیم های  برای 
هلند  اردیویسه  در  اکسلسیور  تیم  در  قرضی  صورت 
بازی می کند. جالب است بدانید که دنیس یک بازی 
برای تیم زیر ۱5 ساله های آلمان انجام داده، اما بعد 
از آن دیگر هیچ وقت به تیم های پایه ژرمن ها دعوت 

نشد.
y کیان گیالنی

که  است  آلمانی  ایرانی–  بازیکنی  گیالنی،  کیان 
کیان  پدر  است.  آمده  دنیا  به  ژرمن ها  سرزمین  در 
در  دو  هر  مراکشی،  ملیت  با  مادرش  و  تهران  متولد 
آلمان بزرگ شده اند. پدربزرگ، مادربزرگ و همه اقوام 
پدری او اهل ایران هستند و با کیان در آلمان زندگی 
آداب  با  کامالً  بازیکن  این  دلیل  همین  به  کرده اند، 

و رسوم ایرانی آشناست و حتی می تواند تا حدی به 
این  شود.  متوجه  را  آن  و  کند  صحبت  فارسی  زبان 
بازیکن ۱9 سال دارد و در رده های پایه فوتبال آماتور 
رفت  هلند  به  کیان  کرد.  آغاز  را  خود  فوتبال  آلمان 
کند.  شرکت  نایمخن  باشگاه  فنی  تست های  در  تا 
و  هلند  در  پایه  فوتبال  سردمداران  از  یکی  نایمخن 
حتی اروپا به شمار می رود. او یک بازیکن پست شماره 
۱0 است؛ یعنی بازیکنی که پشت مهاجم و به عنوان 
مهاجم  یک  قامت  در  حتی  گاها  و  نفوذی  هافبک 

سایه، انجام وظیفه می کند.
y آرین خدابخشیان

دفاع  اصلی اش  پست  که  ساله ای   ۱8 بازیکن 
تیم  برای  آلمان  جوانان  لیگ  در  او  است.  راست 
نیندورف بازی می کند و کاپیتان این تیم به حساب 
هامبورگ  پایه  تیم های  برای  این  از  پیش  او  می آید. 
بازی می کرده است و در فصلی که گذشت ۲۲ بازی 

برای نیندورف انجام داد.
y پوریا احمدی

مهاجم۲۶۲۶ ساله ایرانی در تیم ریل ولز ۱4 بازی 
انجام داد و توانست سه گل هم به ثمر برساند. بعد از 
آن راهی تیم موسلی شد و در 4۲ بازی  موفق به زدن 
۱۱ گل شد و در سال ۲0۱8 به تیم آبریس ویث ولز در 
سطح اول فوتبال این کشور پیوست و در ۲۱ مسابقه 

موفق به زدن 5 گل شد.
y استیون بیت آشور

نتوانست  اما  شد  دعوت  ملی  تیم  به  چندبار  او 
توانایی اش را نشان بدهد و با رامین رضاییان، خسرو 
در  حال  این  با  بکند.  رقابت  غفوری  وریا  و  حیدری 
لیگ MLS جزء بهترین ها و قدیمی ترین ها به حساب 
می آید. بیت آشور 3۲ ساله برای تیم لس آنجلس بازی 
سن  به  توجه  با  می رسد  نظر  به  بعید  حاال  و  می کند 
قرار  ویلموتس  توجه  مورد  دارد،  که  رقبایی  و  سال  و 
بگیرد و به تیم ملی برگردد اما هنوز هم در لیگ آمریکا 
جزء بازیکنان خوب به شمار می رود و باید دید دوباره 

می تواند پیراهن ایران را بپوشد یا نه.
y و سایرین

فوتبالیست های اصالتًا ایرانی زیادی در کشورهای 
هلند،  اتریش،  سوئد،  آلمان،  ازجمله  مختلف 
آذربایجان و... توپ می زنند )که مهم ترین شان شاید 
درخشش  آذربایجان  لیگ  در  که  باشد  بابایی  پیمان 
خوبی داشته( ولی اکثریت قریب به اتفاق آنها یا سن 
که  بازی می کنند  در سطحی  یا  باالست  و سال شان 
آنها حساب کرد.  نمی توان روی  و  نیست  اعتنا  قابل 
با این حال باید دید بعد از سامان قدوس که آخرین 
دورگه تیم ملی بوده است بازهم شاهد بازیکنی با این 

سبک و سیاق خواهیم بود یا خیر.

دوتابعیتی هایی که شاید ملی پوش شوند!

هافبک با تجربه تیم شهر خودرو خراسان گفت: ماندن در مشهد را به پیشنهادات 
دیگرم ترجیح دادم و مطمئن هستم می توانیم دوباره نتایج خوب فصل گذشته را 

تکرار کنیم.
کرد:  اظهار  خراسان  شهرخودرو  با  قراردادش  تمدید  به  اشاره  با  صادقی  اکبر 
و  البته همدلی  و  باالی کادرفنی  به موقع حمیداوی، دانش  با حضور  خوشبختانه 
را  بی نظیر  و  شیرین  خاطره ای  خراسان،  فوتبال  برای  توانستیم  بازیکنان،  تالش 
ثبت کنیم. انشالله امسال هم با ادامه همان روند، به بهترین شکل ممکن با کسب 
لیگ هجدهم  پایان  با  افزود: خب  را شاد می کنیم.وی  نتایج خوب، دل هواداران 
پیشنهادات مختلفی داشتم اما ترجیح دادم تا بازهم در مشهد بمانم.صحبت های 

خوبی را با مدیران باشگاه داشتم و در نهایت نیز قراردادم با تیم را تمدید کردم.
صادقی ادامه داد: فرق بزرگ امسال با سال های گذشته، حضور شهرخودرو در 

لیگ قهرمانان آسیاست. امسال نماینده فوتبال ایرانیم و همه اعضا تالش می کنیم 
تا نماینده خوبی برای کشورمان در این رقابتها باشیم.مهم ترین نکته در لیگ برتر 
نوزدهم، حفظ همدلی و استفاده از تک تک امتیازات از هفته نخست است. نباید 

هیچ حریفی را دست کم بگیریم و به هیچ تیمی باج دهیم. 
وی با اشاره به حمایت ویژه هواداران در فصلی که گذشت، تصریح کرد: امسال 
تیم صاحب سهمیه  امسال جزو 4  داریم.  نیاز  به حضور هواداران  از گذشته  بیش 
فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا هستیم و نماینده ایرانیم. مطمئنم که می توانیم 

نماینده خوبی برای لیگ مان باشیم. 
از  توقع ها  که  می دانیم  کرد:  تاکید  پایان  در  خودرو  شهر  پدیده  تیم  هافبک 
برای  و  نیست  قبول  قابل  دیگر  جدولی  میانه  رتبه  شده است.  بیشتر  شهرخودرو 

استمرار باالنشینی در فوتبال ایران می جنگیم.

ورزشکاران  قهرمانی  عنوان  کسب  از  سبزوار  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
رضوی  خراسان  قهرمانی  مسابقات  در  سبزوار  زورخانه ای  و   پهلوانی 

خبر داد.
زورخانه ای  و  پهلوانی  مسابقات  گفت:  خبر  این  اعالم  با  زاده  نصراله  مجید 
خراسان رضوی در رده نونهاالن صبح روز جمعه ۲4 خردادماه ، به میزبانی هیئت 
زورخانه ای وکشتی پهلوانی شهرستان طرقبه و شاندیز در زورخانه شهید شمس 

الدین طرقبه برگزار شد .
سبزوار،  شهرستان های،  از  تیم هایی  مسابقات  از  دوره  این  در  افزود:  وی 
با  روز  یک  طی  گناباد  و  نیشابور  زاوه،  مشهد،  حیدریه،  تربت  طرقبه،  شاندیز، 

یکدیگر به رقابت پرداختند.
در پایان این رقابت ها تیم سبزوار به مربیگری محسن گلستانی زاده و سرپرستی 

سعید کالته توانست در قسمت هنرهای فردی به مقام اول این دوره برسد.
در این دوره از رقابت ها در وزن سوم، محمدرسول لطفی مقدم، مقام اول میل 
به  را  تیز  در چرخ  اول  مقام  اکرمی  ابوالفضل  و  را کسب  کباده  دوم  مقام  و  بازی 

دست آورد.
عادلی  ابوالفضل  و  اول سنگ  مقام  برغبانی  وزن چهارم حسین  در  همچنین 

مقام دوم کباده را بدست آوردند.
در وزن پنجم نیز صابر معظمیان مقام اول کباده و امیرمحمدصالح آبادی مقام 
دوم کباده را از آن خود کردند، همچنین در وزن ششم سیدعلی علوی مقام اول 

چرخ تیز را کسب کرد.
گفتنی است؛ در این دوره از مسابقات رسول میانتوئی به عنوان سرداور و علی 

قدسی پور بعنوان داور از سبزوار حضور داشتند.

گفت و گو

خبر

بيش از گذشته به حضور هواداران نياز داريم

قهرمانی ورزشكاران سبزوار در مسابقات پهلوانی و زورخانه ای استان

دیدار  در  جنوبی  کره  به  نباختن  بابت  هم  هنوز 
خود  از  تمجید  مشغول  گذشته مان  هفته  دوستانه 
هستیم و با اینکه نتیجه تساوی ۱-۱ در سئول نتیجه 
دو  فوتبال  دستاوردهای  پرسید  باید  اما  بود  باارزشی 
نتایج  به  کشور واقعًا به چه میزان می رسد و کدامیک 
کره  فوتبال  دستاورد  جدیدترین  رسیده اند.  بهتری 
به  البته به سطح جوانان مربوط می شود، رسیدن  که 
فینال جام جهانی این رده سنی است که در 35 روز 
گذشته در لهستان در حال برگزاری بود و شنبه شب 
گرفت.  پایان  اوکراین  و  کره  بین  نهایی  بازی  انجام  با 
از چهار  یکی  و عربستان  ژاپن  با قطر،  کره که همراه 
نماینده آسیا در این مسابقات بود، در مرحله گروهی 
با  امتیاز همپا   ۶ با جمع آوری  در دسته دشوار ششم 
آرژانتین باال آمد و فقط به سبب گل شماری ضعیف تر 
از کسب سرگروهی باز ماند. کره ای ها در مراحل یک 
ژاپن،  بر  ترتیب  به  نیمه نهایی  و  یک چهارم  هشتم، 
سنگال و اکوادور چیره شدند و فقط در دیدار با سنگال 
بود که کارشان گره خورد و این گره با ضربات پنالتی 
گشوده شد. کره ای ها پیشینه کسب رتبه چهارم جام 
جهانی جوانان سال ۱983 را داشتند و ۱5 بار است 
که به عنوان نماینده آسیا در جام های جهانی جوانان 
آنان  به وضوح می گوید که کار  این  و  حضور می یابند 
در رده های سنی پایه از ما بسیار بهتر و کاملتر بوده و 
به تبع آن روند تغذیه تیم ملی بزرگساالن آن ها هم از 
بازیکنان رده های سنی  ارتقا بخشیدن اصولی  طریق 
پایه به سطوح بعدی به شکلی مؤثرتر انجام می پذیرد.

y حتی یک بار
ایران  در  پایه  سنی  رده های  فوتبال  که  عصری  در 
بزرگساالن  تیم  به  چیز  همه  و  ندارد  را  گذشته  تاللو 

ختم و منحصر شده و فدراسیون فوتبال نیز توجه الزم 
ارزانی نمی دارد، رسیدن کره  تیم های کوچک تر  به  را 
به فینال جام جهانی خبر از طی طریق این کشور در 
مسیرهایی متفاوت و بهتر می دهد و حاکی از آن است 
که کره برخالف ما توانسته است قدرت گذشته اش را 
در رده جوانان حفظ و حتی آن را بیشتر کند. این در 
تضاد با وضعیت ما در این رده حساس است که در دهه 
۱970 در نقطه اوج آن به سر می بردیم و به نشانه آن 
چهار بار متوالی از سال ۱973 تا ۱97۶، قهرمان آسیا 
شدیم و در ۱977 هم به نایب قهرمانی رسیدیم اما از 
آن زمان به بعد یعنی در 4۲ سال گذشته حتی یک بار 
قهرمانی  به عنوان  برسد  چه  نرسیده ایم  هم  فینال  به 
باالترین سقف  رتبه چهارمی در سال ۱999  و کسب 
پیشرفت مان بوده است. در همان دوره در جام جهانی 
اینکه  با  و  بودیم  زودهنگام  شده ای  حذف  جوانان 
مسافر  علی دوستی  هدایت  با  بار  دو   ۲000 دهه  در 
نزدیکی  به رغم  را  این  اما  نوجوانان شدیم  جام جهانی 
سنی دو رده نباید لزومًا با رده سنی جوانان یکی کرد و 

دستاوردهای آنان را مشابه دانست.
y آیا ما هم می توانیم چهارم دنیا شویم؟

طبعًا پیامد این طرز نگرش و نحوه عمل به رده سنی 
بزرگساالن هم بسط یافته است. آنجا که ایران پس از 
کسب دومین مجوز حضور متوالی اش در مرحله نهایی 
جام های جهانی چنان جشنی را برپا داشت که انگار 
جام را فتح کرده اما کره با 9 حضور متوالی، از ۱98۶ 
هیچ  انگار  که  انگاشته  عادی  را  ماجرا  چنان  بعد،  به 
بار   5 مجموعًا  ایران  است.  نداده  انجام  را  مهمی  کار 
به مرحله نهایی جام های جهانی بزرگساالن راه یافته 
دیدارهای  به  و  نکرده  گذر  گروهی  مرحله  از  هرگز  و 

حذفی راه نیافته اما کره ای ها در سال ۲00۲ نه تنها 
رتبه شامخ چهارم  به  بلکه  از گروه شان صعود کردند، 
دنیا رسیدند و هر چقدر آن دستاورد در سالی حاصل 
برگزار  ژاپن(  )و  کره  خود  خاک  در  مسابقات  که  آمد 
می شد اما ارزش و عمق آن بیش از آن بود که فقط با 
امتیاز میزبانی توجیه و توصیف شود و سؤال مطروحه 
طبعًا این است که اگر ما میزبان باشیم، آیا رسیدن به 
چنین مرحله و مقام باالیی برای ما نیز متصور و مقدور 

خواهد بود؟
y  فقط شلوغ می کنیم

ما می توانیم تا ابد به اینکه یک بار کره را با نتیجه 
در  که  بگوییم  دائمًا  و  ببالیم  خردکرده ایم،   ۲-۶
با  را  ویژه  حریف  این  متوالی  چندبار  اخیر  سال های 
نتایج اقتصادی یک-صفر برده ایم و تک گل کره ای ها 
طی تساوی یک-یک هفته گذشته نخستین بار پس از 
گذشت چند سال روی داد که دروازه ما به روی رقیب 
ویژه و قدیمی مان گشوده شد اما وقتی به استمرار در 
نتایج کره و دستاوردهای آنان در تمامی سطوح نگاه 
می گذاریم،  مبنا  خود  فوتبال  در  را  همان  و  می کنیم 
می بینیم که در قیاس با آنها کار مهمی انجام نداده ایم 
و فقط به رسم معمول به شلوغ کاری پرداخته و برخی 
در  کرده ایم.  کرنا  و  بوق  در  حد  از  بیش  را  نتایج مان 
همین راستا باید پرسید اگر ما هم مثل کره ای ها 9 بار 
پیاپی به مرحله پایانی جام های جهانی راه می یافتیم، 
از  تمجید  به  میزان  چه  تا  و  می کردیم  شلوغ  چقدر 
تعریف های  این  با  چگونه  و  می پرداختیم  خودمان 
درجات  به  رسیدن  و  حقیقت  جاده  از  افراطی 
ارتقای  به جای  و  می ماندیم  باز  کار  از  پیشرفته تری 

درجه در همان سطوح گذشته متوقف می ماندیم.

ما کجا و فوتبال کره کجا؟ سوژهخبر

گوچی گزینه جدید پرسپولیسی ها در 
خط حمله

رد  جواب  و  علیپور  علی  جدایی  با  دارد  احتمال 
مهدی طارمی، قوچان نژاد به پرسپولیس بپیوندد.

 ۶۱ کسب  با  که  تهران  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
ثبت  به  موفق  و  رسید  برتر  لیگ  قهرمانی  به  امتیاز 
هت تریک شد، در رقابت های جام حذفی نیز از سد 
داماش گیالنیان گذشت و همزمان به ۲ قهرمانی در 
لیگ و حذفی رسید که رکورد قابل توجهی است. پس 
از پایان بازی ها، پرسپولیسی ها به تعطیالت رفتند و 
هدایت  با  پوشان  سرخ  تمرینات  تیر   5 است  قرار 

برانکو در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز شود.
یک  فقط  حاضر  درحال  پایتخت  سرخپوشان 
جای خالی در لیست بزرگسال خود دارند که به نظر 
می رسد متعلق به شایان مصلح باشد و پرسپولیسی ها 
صورت،  این  در  و  کنند  امضا  جدیدی  قرارداد  او  با 
بازیکن  نام  خروج  با  می توانند  فقط  پرسپولیسی ها 

بزرگسالی، فوتبالیست جدیدی را به خدمت بگیرند.
فصل  در  که  نیز  نعمتی  سیامک  و  علیپور  علی 
گذشته سهمیه زیر ۲5 سال بودند، حاال در فهرست 
بزرگساالن جای دارند و به همین دلیل لیست تکمیل 
بازیکن  می توانند  صورتی  در  سرخپوشان  و  است 

جدیدی بگیرند که نام یک نفر را خارج کنند.
به احتمال زیاد مهاجم جوان مازندرانی )علیپور( 
با جدایی احتمالی  و  لژیونر و راهی اسپانیا می شود 
تا  بودند  صدد  در  پرسپولیسی ها  کروات،  بودیمیر 
مدیران  به  او  اما  بگیرد،  به خدمت  را  مهدی طارمی 
تیم سرخپوش اعالم کرد، قصد دارد تا فوتبالش را در 
ادامه دهد و به همین دلیل پرسپولیسی شدن  اروپا 

این بازیکن منفی است.
با جدایی علیپور و بودیمیر، پرسپولیس در پست 
مهاجم بدون بازیکن است و هرچند سرخپوشان در 
او  و  داشتند  مذاکراتی  نژاد  قوچان  رضا  با  گذشته 
اما  ماند،  خواهد  اروپا  در  حاضر  درحال  کرد،  اعالم 

احتمال دارد شاگرد برانکو در پرسپولیس شود.  
مهدی  اسدی،  امین  محمد  سرخپوشان 
در  مهاجم  پست  در   ... و  نعمتی  سیامک  شریفی، 
مهاجم  گوچی،  مانند  کدام  هیچ  اما  دارند،  اختیار 
دلیل  همین  به  و  نیست  اصلی شان  پست  هدف 
حال  در  هستند.   او  جذب  صدد  در  پرسپولیسی ها 
حسینی،  سیدجالل  رادوشوویچ،  بیرانوند،  حاضر 
خلیل زاده، عالیشاه، ماهینی، کامیابی نیا، انصاری، 
شریفی،  شیری،  مصلح،  خواه،  ربیع  نوراللهی، 
ترابی، رفیعی، بودیمیر، نعمتی و علیپور ۱8 بازیکن 
محسوب  نوزدهم  لیگ  برای  پرسپولیس  بزرگسال 
می شوند و محمد نادری و بشار رسن در صورتی که 

ماندنی شوند در لیست زیر ۲5 سال قرار می گیرند.

میدان



Vol.3.No.478  June.17.2019 478دوشنبه 27 خرداد ماه 1398- سال سوم -  شماره

 میلیون ها نفر به اصالح طلبان و اصولگرایان اعتقاد 
ندارند

مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصالح طلب گفت: جامعه ایران 
شهروندی  میلیون ها  و  اصولگرا  اصالح طلب،  نیرو های  از  متشکل 
است که نه اصالح طلبان را قبول ندارند و نه اصولگرا ها را. پس باید 
همه نیرو ها و گرایش ها را به رسمیت شناخت و اجازه و فرصت داد 
آن ها هم وارد عرصه رقابت های سیاسی شوند. با سازوکار استصوابی 
را  مردم  همه  نمایندگی  استصوابی  مجلس  ایران،  در  انتخابات 
می شود  شود،  عادالنه  و  آزاد  انتخاباتی  سازوکار  اگر  ندارد.  برعهده 
اما در شرایط  پارلمانی بحث کرد،  نظام  و منفی  ابعاد مثبت  درباره 
کنونی انتخاب رئیس جمهور توسط مجلس استصوابی وضع را بدتر 

و شکاف بین اختیارات و مسئولیت را بیشتر می کند.

 فیلترینگ یک نوع زور است!
احمد مازنی، نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
از  موقت  و  بجا  باید  که  زوری  است،  زور  نوع  یک  فیلترینگ  گفت: 
هم  همیشه  و  نیست  ممنوع  همیشه  زور  اعمال  شود.  استفاده  آن 
مجاز نیست. اعمال زور و اعمال قدرِت قانونی مجاز است. اما باید 
شود.  ایجاد  واقعی  تهدید  یک  که  کرد  استفاده  اسلحه  از  زمانی 
فیلترینگ برای مدت طوالنی و درازمدت، اوالً جواب نمی دهد، ثانیًا 
کردن  فیلتر  جای  به  ما  است.  نکردن  فیلتر  از  بیشتر  مخربش  آثار 
کهنه  نسل  بپذیریم.  را  مجازی  فضای  و  شدن  جهانی  واقعیت  باید 
حاکمیت فیلترینگ را نمی شناسند وعده ای هم منفعت و سودشان 
از  استفاده  ممنوعیت  بر  که  افرادی  مثل  چیزهاست.  همین  در 
دیش های ماهواره ای اصرار داشتند، دیش ها را می خریدند و دوباره 

می فروختند. البته امیدوارم دروغ باشد /اعتماد آنالین

 اولتیماتوم یک هفته ای مجلس به دولت برای 
اعمال افزایش حقوق ها

»عباسی« سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: از سوی مجلس 
دولت را موظف کردیم که تا پایان خرداد ماه سال جاری تا ریال آخر 
حق و حقوق کارکنان دولت و همچنین فرهنگیان را پرداخت کند در 
واقع این ضرب االجلی است که مجلس به دولت داده است و دولت 

مکلف به اجرای آن است. /فارس

 9۱ میلیارد دالر خانه بی استفاده در ایران وجود 
دارد!

هزار   830 و  میلیون   ۲۲ تنها  که  خانه  هزار   4۱۲ و  میلیون   ۲5
خانه  میلیون   ۲.58 می شود  نتیجه  است؛  سکنه  دارای  آن  واحد 
خالی که البته باید ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی عمدتا به عنوان 
آن اضافه کرد که حداقل شش ماه  به  را هم  خانه های ویالیی دوم 
سال بالاستفاده است. چیزی که نهایتًا با آن مواجه می شویم 4.7 
میلیون خانه مازاد و حدود 9۱ میلیارد دالر عدم بهره وری اقتصادی 

است/ایسنا

 دور دور کردن خط قرمز پلیس است
اسالمی،  شئونات  رعایت  عدم  گفت:  رحیمی  حسین  سردار 
هستند  مواردی  جمله  از  کردن  دور  دور  و  نوامیس  برای  مزاحمت 
را دنبال کرده و برخورد  با قاطعیت و جدیت آن ها  که پلیس تهران 
خواهد کرد. ما اجازه نمی دهیم فضای شهر که متعلق به همه مردم 
در  پلیس  کنند.  خدشه  دچار  و  کشیده  چالش  به  عده ای  را  است 
اقدامات  این خصوص  قانونی خود در  و وظیفه  ماموریت  چارچوب 
با قاطعیت و جدیت انجام خواهد داد. افراد باید در معابر و  الزم را 
این  قانون  که  چرا  کنند  رعایت  را  مقررات  و  شئونات  عمومی  انظار 
شئونات  که  افرادی  با  پلیس  و  گذاشته  پلیس  برعهده  را  وظیفه 

اسالمی را رعایت نکنند با قاطعیت برخورد خواهد کرد. /فارس

 تالش همه  جانبه هیات رئیسه برای کمک به نایب 
رئیس جدید

طبق روال معمول مجلس، پس از قرائت نطق های میان دستور 
نوبت به بیان تذکر های شفاهی نمایندگان مجلس می رسد، نکته ای 
که گویا عبدالرضا مصری عضو فراکسیون والیی و نائب رئیس جدید 
دستور  میان  نطق های  اتمام  از  پس  نداشت.  اطالع  آن  از  مجلس 
مصری که امروز برای اولین بار بر کرسی نایب رئیسی تکیه زده بود، 
با تأکید چندین باره، بیان تذکر های کتبی را خواهان شد، نکته ای 
که با واکنش اعضای هیئت رئیسه مواجه گشت. هر یک از اعضای 
از اشتباهش آگاه  هیئت رئیسه به نحوی تالش کردند تا مصری را 
تذکر های  نه  است  تذکر های شفاهی  نوبت  که  گفتند  او  به  و  کنند 
کتبی. سرانجام مصری قانع شد و نوبت به بیان تذکر های شفاهی 

رسید. / خبرآنالین
 

 نظر سردار سنایی راد درباره حمله به نفتکش ژاپن
است،  فایده  بی  نظامی  تهدید  اینکه  بیان  با  راد  سنایی  سردار 
یادآور شد: مقاومت ایران اسالمی دشمن را واردار به التماس برای 
مذاکره و تالش برای پیدا کردن واسطه و میانجی کرده است. وی با 
به نفتکش های ژاپن مشکوک است، خاطر نشان  اینکه حمله  بیان 
با تحریم پتروشیمی،  این حادثه مشکوک  از  آمریکایی ها قبل  کرد: 
به دنبال بهم زدن این دیدار و نتایج آن بودند. سردار سنایی راد با 

بیان اینکه تحریم های پتروشیمی با سفر نخست وزیر ژاپن به ایران 
مغایرت دارد، افزود: ابعاد این حادثه مشکوک باید به سرعت روشن 
شود و این دیدار در مبادالت تجاری، اقتصادی و سیاسی دوطرف 

تاثیر زیادی خواهد داشت.
 

 شورای نگهبان، همه را گناهکارمی داند مگر 
خالفش ثابت شود

در  تهران  دانشگاه  سیاسی  علوم  استاد  زیباکالم  صادق 
دیگر  کند،  حمله  کشورم  خاک  به  آمریکا  اگر  گفت:  مصاحبه ای 
آمریکا  مقابل  و  می گیرم  دست  اسلحه  نیستم،  نظریه پردازی  دنبال 
شورای  نظارت  که  نیست  این  من  منظور  می کنم.  دفاع  کشورم  از 
انتقادم در جزییات است. قانون به شورای نگهبان  نگهبان نباشد. 
می گوید که اگر فردی ردصالحیت می شود، دلیل این رد صالحیت با 
صراحت بیان شود. این، اتفاقی است که امروز رخ نمی دهد. نظارت 
شورای نگهبان، به این بدل شده که انسان ها گناه کارند، مگر این که 
خالف آن ثابت شود و در این فرآیند نگاه های سیاسی غلبه پیدا کرده 
پاسخگویی  انتخابات،  قانون  اصالح  از  بعد  اساسی  مساله  است. 
از  عمده ای  بخش های  شده.  ضعیف  بسیار  متاسفانه  که  است 
پاسخگو  رفتارشان  و  اعمال  برابر  در  ایران  اسالمی  جمهوری   نظام 
 .  نیستند

/ خبرنامه دانشجویان

 بروجردی به نفع ذوالنور کنار کشید
کمیسیون  ریاست  کاندیداتوری  از  ذوالنوری  نفع  به  بروجردی 
ساعت  امروز  داد.  انصراف  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
۱3:30 جلسه ای با حضور ۱5 عضو کمیسیون امنیت ملی که عمدتًا 
با رای استمزاجی  تا  برگزار شد  از فراکیسیون اصولگرایان هستند، 
نهایی  کاندیدای  عنوان  به  را  نفر  یک  بروجردی  و  ذوالنوری  میان 
مجتبی  نفع  به  بروجردی  عال الدین  اساس  این  بر  شود.  انتخاب 
ذوالنوری از کاندیداتوری ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس انصراف داد. صبح امروز نیز مصطفی کواکبیان از 

کاندیداتوری ریاست کمیسیون امنیت ملی انصراف داده بود.

هم  ندارند  بزرگ تر  هم  اصولگراها،  بیادی:    
توهم شان زیاد است

دهم  مجلس  از  آینده  مجلس  اینکه  بر  تاکید  با  بیادی  حسن 
که  نداریم  خوبی  مجلس  اصالً  ما  می گوید:  بود،  خواهد  بدتر 
اوضاع کشورمان این اینگونه است. حسن بیادی، دبیرکل جمعیت 
رسیدن  و  اصولگرا  نیرو های  بین  ائتالف  به  چندانی  امید  آبادگران 
به یک لیست مشترک در انتخابات مجلس یازدهم ندارد و دلیل آن 
از  انتقاد  با  او  می داند.  اصولگرایی  جریان  در  بزرگتر  یک  فقدان  را 
جریان های متصل به قدرت و ثروت در جریان اصولگرا تاکید می کند 
برداشت  این  شاید  که  داریم  اصولگرا  گروه های  از  »بسیاری  که 
این حزب والیی تر  آنان اصالح طلب هستند در صورتی که  شود که 
که  بیادی  هستند«.  اصولگرا  باصطالح  گروه های  از  بسیاری  از 
او  بازگشت  با  اما  می داند،  احمدی نژاد  محمود  منتقدان  از  را  خود 
و جریان وی به قدرت نگرانی چندانی ندارد. او گالیه های تندی از 
اصولگرایان هم دارد که بنا به گفته او دیگر بزرگتر ندارند و بعید است 

به لیست واحد برسند.
 

 استقبال علی مطهری از قانون »از کجا آورده ای«

قانون  اجرای  صورت  در  گفت:  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
دارایی  و  اموال  نیز  بنده  مسئوالن  دارایی های  و  اموال  به  رسیدگی 
خود را به صورت شفاف اعالم خواهم کرد. علی مطهری در گفتگو 
مسئوالن  دارایی های  و  اموال  به  رسیدگی  قانون  درباره  فارس،  با 
که چندی پیش به تصویب رسیده است، در پاسخ به این سؤال که 
باید  نمایندگان مجلس  و حتی  کلیه مسئوالن  قانون  این  اساس  بر 
حاضر  هم  شما  آیا  کنند،  اعالم  شفاف  را  خود  دارایی های  و  اموال 
داشت:  اظهار  کنید؟  شفاف سازی  راستا  این  در  که  بود  خواهید 
اگر قانون هست پس الزم است و باید همه این کار را انجام دهند. 
حد  چه  تا  قانون  این  می کنید  فکر  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
که  مالی  فساد  از  جلوگیری  و  شفاف سازی  راستای  در  می تواند 
این  حال  هر  به  کرد:  عنوان  باشد،  تأثیرگذار  دارد  وجود  کشور  در 

پست  گرفتن  از  قبل  مسئول  اموال یک  که  است چرا  مؤثر  موضوع 
مراقبت  مسئوالن  صورت  این  در  و  می شود  مقایسه  آن  از  بعد  و 
آن ها  برای  قانونی  نظارت  یک  اساس  این  بر  و  می کنند  بیشتری 
رسیدگی  قانون  کرد:  اضافه  اساس  همین  بر  دارد.مطهری  وجود 
نماینده  باشد.  بازدارنده  زیادی  تا حد  به دارایی مسئوالن می تواند 
حاضر  شما  پس  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  مجلس  در  تهران  مردم 
هستید که در صورت اجرای این قانون اموال و دارایی های خود را به 
صورت شفاف اعالم کنید، اعالم کرد: بله، قطعًا. اگر الزم باشد این 
کار را انجام می دهید البته قانون شامل همه مسئوالن و نمایندگان 
همه  شد  قانون  به  تبدیل  موضوع  این  وقتی  می شود.  هم  مجلس 
باید انجام دهند البته اصل این نیست که مسئوالن خودشان اهل 
 سوءاستفاده و اختالس نباشند، اما به هر حال این قانون هم کمک 

کننده است.
 

 ادعای نماینده مجلس درباره درگیری روحانی و 
زنگنه

از  اخبار  برخی  اینکه  بیان  با  نماینده مردم نجف آباد در مجلس 
انتقاد شدید روحانی به زنگنه در جلسه هیات دولت به دلیل ضعف 
عملکرد وزیر نفت حکایت دارد گفت: جایگزین زنگنه، فردی متحول 
می شود.  معرفی  زودی  به  که  است  دولت  کابینه  در  موفق  و  گرا 
لفظی  درگیری  به  اشاره  با  فارس،  با  گفتگو  در  ابوترابی  ابوالفضل 
یکشنبه  که  دولت  هیات  جلسه  حاشیه  در  زنگنه  و  روحانی  حسن 
هفته جاری رخ داده گفت: در این نشست روحانی به دلیل ضعف 
در شرایط  نفت  وزارت  اینکه  از  و  انتقاد کرده  به وی  زنگنه  عملکرد 
فعلی در زمینه صادرات نفت و گاز تدبیر الزم را ندارد انتقاد شدیدی 
مطرح کرده است. نماینده مردم نجف آباد تصریح کرد: شنیده ام که 
جایگزین آقای زنگنه انتخاب شده و وی فردی موفق در هیات دولت 
محسوب می شود. ضمن اینکه جایگزین وزیر نفت فعلی با توجه به 
عملکرد مثبت اش مورد حمایت هم است. این عضو کمیسیون امور 
داخلی و شورا های مجلس افزود: جایگزین وزیر فعلی نفت انسانی 
متحول گرا و فردی بسیار موفق در هیات وزیران است و پیشاپیش به 
رئیس جمهور به دلیل انتصاب عالی او در جایگزینی وزیر فعلی نفت 

تبریک می گویم.
 

 زمان برگزاری اولین جلسه محاکمه نجفی مشخص 
شد

ميترا  قتل  پرونده  به  رسيدگی  جلسه  اولين  برگزاری  زمان 
جلسه  اولين  شد.  مشخص  نجفی  محمدعلی  توسط  استاد 
نجفی  محمدعلی  توسط  استاد  ميترا  قتل  پرونده  به  رسيدگی 
استان  كيفری  دادگاه  در  تير   ۱۰ روز  تهران،  اسبق  شهردار 
محمدی كشكولی  محمدرضا  قاضی  می شود.  برگزار  تهران 
هنوز  تهران،  استان  كيفری  دادگاه   ۹ شعبه  رئيس 
اظهارنظر  محاكمه  جلسه  بودن  غيرعلنی  يا  علنی   درباره 
منبع تابناک نكرده است.  
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نمابر : 38923452 - 051 سامانه پیام کوتاه: 100080888

روابط عمومی وامور مشترکین:  091525۶0091
سازمان آگهی ها:  051-38929823

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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