عیسی چنارانی در مسابقات اسکی ورتیکال کشور به
مقام اول دست پیدا کرد

تاکسیرانی که قهرمان شد

اسکای رانینگ که با نام دوی کوهستان به فارسی ترجمه شده
است ،رشتهای ورزشی است که بخش عظیمی از فعالیتهای فضای
آزاد را که در حوزه کوهستان میگنجد ،در خود جای میدهد...
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خبر ویژه

معاون مالی و اقتصادی شهرداری مشهد در مرکز 137
عنوان کرد:

گره گشایی از کالف سردرگم
پالک  176تا مهر 98

5

گزارش ویژه
گزارشی از یک نمایشگاه متفاوت

چادر ،پوششی با پیشینه کهن
چادر اینروزها به یکی از مباحث داغ اجتماعی در جهان
غرب تبدیل شده است؛ بحث و جدلهایی که متمرکز بر
پوشش زنان مسلمان در جوامع غربی هستند .حال آنکه
پوشاندن سر تنها به زنان مسلمان محدود نمیشود و چنین
امری در همه ادیان ابراهیمی معمول و مرسوم بوده و از این
منظر بین اسالم ،مسیحیت و یهودیت تفاوتی وجود نداشته
است .تاریخ چادر به هــزاران سال پیش و به تمدنهای
بینالنهرین باز میگردد .چادر تکهای پارچه است که معنی و
جایگاهی خاص در فرهنگ و تمدن بشر...

در این شماره می خوانیم

چیزهایی که نباید به یک مرد
بگویید!

4

مختارپور در نشست هم اندیشی و سیاستگذاری
نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

جشنواره رضوی یک برنامه مشترک
فرهنگی است
5

بازار موبایل دچار آشفتگی شد

اعتراض به رجیستری و
فشار بر «وزیر»

3

در صفحه  7بخوانید

استاندار خراسان رضوی بر استفاده زائران از ظرفیت های گردشگری استان تاکید کرد

زیارت  +سیاحت
استاندار خراسان رضوی گفت :قابلیت های گردشگری و میراث فرهنگی خراسان
رضوی آن چنان باال هست که زائران عالوه بر زیارت امام رضا (ع) از این ظرفیت نیز
بهره مند شوند...
در صفحه  6بخوانید

ضرورت هم گرایی منطقهای
برای مقابله با تهدیدات
در روابط بینالملل برای یک قدرت منطقهای ،مولفههایی در نظر گرفته میشود؛
مثل :توان و مشارکت فعال در تعیین دستور کار منطقهای ،توانایی تاثیرگذاری بر
کنشهای دیگران ،توان اقناع و جذب و شکلدهی به ارجحیتهای دیگر بازیگران،
قدرت ائتالفسازی و قابلیت چانهزنی دیپلماتیک و قابلیتهای نظامی و اقتصادی
برای ایجاد نتایج دلخواه .اگر به جهتگیریهای سیاست خارجی...
در صفحه  2بخوانید

درختکاری در حاشیه
در صفحه  6بخوانید

sobhe.emrooz.news@gmail.com

خبر

سومینسالگردارتحالآیتا...واعظطبسی

مراسم سومین سالگرد ارتحال آیت ا ...واعظ
طبسی با حضور جمعی از علماء ،مسؤالن و مردم
والیت مدار مشهد در حسینیه امام رضا(ع) برگزار
شد.
حجت االسالم والمسلمین نظری منفرد در این
مراسم با اشاره به اینکه آیت ا ...واعظ طبسی
عالمی مبارز و یار و یاور مقام معظم رهبری بود،
گفت :ایشان در طول حیات خود همیشه در راه
انقالب بودند و بهترین سرمایه زندگی وی نوکری
حضرت رضا (ع) بود.
در ایــن مراسم تولیت آستان قــدس رضــوی،
استاندار خراسان رضوی ،فرمانده سپاه امام رضا
(ع) ،رئیس شورای شهر مشهد ،علیرضا رشیدیان
استاندار سابق خراسان رضوی و حجت االسالم
و المسلمین میثم خامنه ای فرزند مقام معظم
رهبری حضور داشتند.
آیت ا ...واعظ طبسی ،تولیت فقید آستان قدس
رضــوی ،جمعه  ۷اسفند  ۱۳۹۴پس از شرکت
در انتخابات مجلس شــورای اسالمی و مجلس
خبرگان رهبری دچار عارضه قلبی شد و سرانجام
پس از یک هفته ،روز جمعه چهاردهم اسفند
 ۱۳۹۴در سن  ۸۰سالگی درگذشت و در حرم
مطهر امام رضا (ع) به خاک سپرده شد.
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ضرورتهمگراییمنطقهایبرایمقابلهباتهدیدات
در روابط بینالملل برای یک قدرت منطقهای،
مولفههایی در نظر گرفته میشود؛ مثل :توان و
مشارکت فعال در تعیین دستور کار منطقهای،
توانایی تاثیرگذاری بر کنشهای دیگران ،توان اقناع
و جذب و شکلدهی به ارجحیتهای دیگر بازیگران،
قدرت ائتالفسازی و قابلیت چانهزنی دیپلماتیک و
قابلیتهای نظامی و اقتصادی برای ایجاد نتایج
دلخواه .اگر به جهتگیریهای سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران از دهههای گذشته تاکنون
دقت کنیم درک خواهیم کرد که قدرت منطقهای
ما ،اغلب براساس مولفههای ذهنی و گفتمانمحور
که دارای تاثیرات غیرمستقیم بر دیگرانند ،استوار
شــده اســت .در حــال حاضر ایــران با مشکالت و
تهدیدات عینی بیشتری رو به رو شده است .درواقع
یکی از دالیل عمده مشکالت اکنون اقتصادی در
داخل کشور و بحرانهای سیاسی در خارج ،توجه
حداکثری به اتحادیه اروپا و انتظار بیش از حد از
مواضع کالمی متناقض آنان است .دستگاه سیاست
خارجی ما باید با توجه به اصــل موازنه منافع،
سیاستهای گرایش به غربش را تغییر دهد؛ وقت
کشی کشورهای اروپایی و تکرار خواسته مذاکرات
موشکی نشان از اهداف و منافع بسیار متفاوت ما و
آنان از برجام است .در این شرایط که ما از یکسو با
عدم کارآیی برجام و از سوی دیگر با سیاست فشار
حداکثری تیم سیاستخارجی ترامپ مواجهیم ،به
نظر میرسد در آینده شاهد توجهات بیشتر ایران به
منطقه و ظرفیتهای آن باشیم .منطقهگرایی در این
برهه ،هم میتواند به جلوگیری از تشکیل ائتالف
و جنگ نیابتی علیه ایــران کمک کند و هم قادر
خواهد بود تا ابتدا با عادیسازی روابط سیاسی و
پس از آن با گسترش همکاریهای اقتصادی ،از
فشار تحریمها بکاهد .بررسی مواضع و نظرات اخیر
سیاستمداران ،صاحبنظران و تحلیلگران برجسته
ایرانی در دفــاع از توجه به همگرایی منطقهای،
احتمال اتخاذ استراتژی اتحاد و ائتالف برای ایران
را قوت میبخشد .صرفنظر از ابعاد نظری ،دالیلی
عینی و منفعتمحور برای فعالشدن همکاریها و
همگراییهای منطقهای در خاورمیانه وجود دارد
که اهم آنها ابعاد اقتصادی ،نظامی – امنیتی و

,,

جمهوری اسالمی ایران براساس چند مولف ه مهم از جمله توان تاثیرگذاری بر سایر کشورهای منطقه و قابلیتهای نظامی برای ایجاد نتایج دلخواه،

یک قدرت منطقهای فعال محسوب میشود .این را از حضور به موقع در سوریه و عراق ،و حتی حمایت سیاسی بهجا از قطر و لبنان و سایر متحدین
منطقهای میتوان بهخوبی درک کرد

سیاسیاند.
 در بعد اقتصادی :ایران و عربستان علیرغماتفاقات تلخ سیاسی و تضاد عقیدتی ،امکان
مذاکره اقتصادی دارند .نظر کارشناسان اقتصادی
این است که این دو کشور فارغ از مسائل سیاسی،
میتوانند برای دستیابی به یک توافق ،در حوزه
انرژی با هم گفت وگو کنند .ایران و عربستان هم
در حــوزه نفت و هم در حــوزه اقتصاد بینالملل
میتوانند همکاریهای قابل توجهی داشته باشند.
به خصوص در بخشهای اکتشاف و برداشت از
میادین نفتی که زمینههای احتمالی همکاری دو
کشورند.
 در بعد نظامی – امنیتی :گسترش معامالتنفتی ما و شرق ،احتمال حضور نظامی چین برای
تامین امنیت انرژیشان را به وجود م ـیآورد .در
صورت توافق بین ایران و عربستان در حوزه نفت،
آزادی ،ابتکار عمل و ابزار تعیین قیمت منطقهای

خواهد شد .اما در صورت تداوم اختالفات ،اژدهای
زرد منابع منطقه ما را تهدید خواهد کرد؛ و این
یعنی جبههبندیهای امنیتی متخاصمتر و فعالیت
پایگاههای نظامی بیشتر.
 در بعد سیاسی :کــشــورهــای عربی منطقهبخاطر اوامــر آمریکا و منافع رژیــم صهیونیستی
اجازه مشارکت در بازسازی سوریه را ندارند؛ راهبرد
مناسبی برای پایان جنگ یمن در دستشان نیست.
راهحلشان بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب،
عادیسازی روابط با ایران و سازش با محور مقاومت
است .این روزها بیشتر از تاکید بر تقابل با ایران،
از ترکیه نگرانند؛ این نتیجه خوبی است هرچند با
تاخیر به آن رسیدند.
جمهوری اسالمی ایران براساس چند مولفه مهم
از جمله توان تاثیرگذاری بر سایر کشورهای منطقه
و قابلیتهای نظامی برای ایجاد نتایج دلخواه ،یک
قدرت منطقهای فعال محسوب میشود .این را از

حضور به موقع در سوریه و عراق ،و حتی حمایت
سیاسی بهجا از قطر و لبنان و سایر متحدین
منطقهای میتوان بهخوبی درک کرد .البته از سوی
دیگر نباید از این واقعیت دور شد که ایران با عدم
حضور و فعالیت در نهادهای منطقهای همچون
شورای همکاریهای خلیج فارس ،در این دو دهه
اخیر توان مشارکت خود در دستورکارهای منطقهای
را عمال از دست داده است؛ حاال اتحادیه کشورهای
عربی و حتی طرح آمریکایی ناتوی عربی ،تهدیدات
بالقوه برای امنیت کشور ما هستند .اگر دیپلماسی
را مجموعهای از اقدامات مختلف (اعم از سخت
و نــرم) بدانیم ،قطعا به فهم لــزوم هماهنگی و
موازیسازی تالشهای نظامی و سیاسی در منطقه
خواهیم رسید .وقتی نفوذ نظامی – سیاسی ایران
در کشورهای منطقه همه ذیل اقدامات دیپلماتیک
تعریف شوند ،فاصله نهادهای نظامی و دستگاههای
سیاسی کشور ما کم خواهد شد و این دو باهم،

قدرت ائتالف سازی و قابلیت چانهزنی را ارتقاء
خواهند داد .آنگاه ایران خواهد توانست با تکیه
بر ظرفیتهای متحدین منطقهای خود از جمله
عراق ،سوریه ،قطر ،لبنان و ...حمایت حداکثری
را از رقیب خود (ائتالف سعودی – امــاراتــی) در
منطقه سلب کند و متقابال دست به ائتالف بزند.
سفرهای اخیر منطقهای مقامات رسمی کشور ما
به کشورهای همسایه ،بهخوبی نشانگر توجه به این
مسئله مهم است.
بسیار کسانی در کشور ما هستند که خواهان
الگوبرداری ایــران از شــرق یا غربند؛ امــا در فهم
نتایج و الزامات روند تالش قدرتهای این منطقه و
تطبیقشان با مسیر توسعه ما عاجزند .چین که امروز
به عنوان قدرت هژمون آینده یاد میشود ،توسعه و
نفوذ خود را از سیاست جهان سومگرایی آن هم از
اتحاد با کشورهای آفریقایی آغاز کرد .چین آنزمان
به لحاظ اقتصادی و نظامی قدرتمند نبود ولی با آن
سیاست وارد معادالت جهانی شد و 'تئوری سه جهان'
را ماهیت بخشید .اکنون هم دلیلی وجود ندارد که
ایران با این توان نظامی و نفوذ سیاسی در منطقه،
نتواند چنین الگویی برای توسعه همهجانبه باشد...
در غرب هم بعد از درگیریهای بسیار و هزینههای
کالن ،اولین اقدام عملی در زمینه وحدت اروپا را
تشکیل جامعه ذغال فوالد رقم زد .بعد از آن بود که
کشورهای اروپایی کمکم متوجه سود همکاریهای
اقتصادی شدند و بازار مشترک را تشکل بخشیدند.
آنان برای پاسداشت منابع خود و تامین منافع به
استراتژی اتحاد روی آوردند که قدرتمند شدند .ما
نیز باید نگاههای نژادپرستانه و شناخت سطحی
از همسایگانمان را کنار بگذاریم و از توانمندیها
و پیشرفتهای آنان شناخت الزم را کسب کنیم.
منطقه غرب آسیا به نسبت اروپــای غربی دارای
منابع طبیعی و موقعیتهای استراتژیکی بیشتری
است؛ بهتبع آن سود حاصل از اتحاد و همگراییاش
هم بیشتر خواهد بود .در پایان میتوان گفت که
امــروز یکی از راههــای امنیت همهجانبه برای هر
کشوری ،افزایش وابستگیهای خارجی به خود و
گسترش حوزههای داری منافع مشترک با دیگران
است .در شرایط کنونی هم بهترین گزینه برای ایران
این است که با بهرهگیری از دیپلماسی منطقهای
ائتالفها و اتحادهای سیاسی ،نظامی و اقتصادی
ایجاد کرده و از این طریق منافع همسایگان را به
امنیت خود گره بزند تا آسیبپذیریاش کمتر شود.
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بازار موبایل دچار آشفتگی شد؛
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مشهد -تهران :روزانه
شنبه ها  :ساعت 2125و1330
یكشنبه ها  :ساعت 2125و 1700
دوشنبه ها  :ساعت 2125
سه شنبه ها :ساعت 2125
چهارشنبه ها  :ساعت 2125و 1700
پنج شنبه ها  :ساعت 2125و 0915
جمعه ها :ساعت 2125و 1145
مشهد -زاهدان  :همه روزه ساعت 1130
مشهد -یزد :روزانه
( سه شنبه و چهارشنبه ها :ساعت )1930
(شنبه و یكشنبه و دوشنبه و پنجشنبه و جمعه
 :ساعت )1700
مشهد -اهواز :شنبه و دوشنبه و پنجشنبه ها:
ساعت 1500
مشهد -چابهار  :سه شنبه ها ساعت  1510 :و
جمعه ها ساعت 1320 :
مشهد -شیراز :یكشنبه و پنجشنبه ها ساعت :
1800
مشهد -ایالم  :یكشنبه و چهارشنبه ها  :ساعت
0730
مشهد – آبادان  :چهارشنبه ها :ساعت 1325
مشهد -نوشهر :یكشنبه و چهار شنبه ها:
ساعت 1300
مشهد -ساری  :چهارشنبه ها ساعت 1710:

در روزهای اخیر بعضی از کسبه فعال در خرید و
فروش موبایل در بازارهای "چارسو" و "عالءالدین"
تهران و همچنین در تبریز در اعتراض به طرح
"رجیستری" (ثبت گوشی) مغازههای خود را بسته و
دست به تجمع زدند .در مشهد و اصفهان نیز برخی
فروشندگان موبایل مغازهای خود را بستند.
روایــت آذری جهرمی از بحران در بــازار گوشی
با روایت بازار متفاوت است .نگاهی به سخنان او
مشخص میکند که وزیــر ارتباطات معتقد است
برخی نهادهای احتماال دولتی در به وجود آمدن این
وضعیت نقش دارند .به نظر میرسد اشاره او گمرک
و یا وزارت صنعت را هدف قرار میدهد ،با این حال
مشخص نیست منظور وزیر ارتباطات دقیقا کدام نهاد
است
فشارها بر وزارت ارتباطات برای عقب نشینی از
طرح رجیستری گوشیهای موبایل ادامه دارد ،اما
تازهترین توئیت آذری جهرمی وزیر ارتباطات نشان
میدهد که او میخواهد دربرابر فشارهای برای عقب
نشینی از طرح رجیستری مقاومت کند.
روایت بازار از گرانی و کمبود گوشی
در طرح "رجیستری" ،گوشیها باید در سامانه
"همتا" ثبت شوند و اصالت گوشی قابل استعالم
است؛ مالکان گوشیها مدت زمانی بیش از یک ماه
برای ثبت مهلت دارند.
خالصه مشکل این است که دو نوع گوشی وارداتی
داریــم ،مسافرتی و تجاری .گوشیهای تجاری را
تاجرها وارد میکنند و باید لیستی بدهند و بر اساس
مدارکی که ارائه میدهند ،درخواست ثبت رجیستری
کنند ،گوشیهای دیگر بهصورت فــردی جابهجا
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اعتراض به رجیستری و فشار بر «وزیر»

میشود و خریدار باید برای رجیستری ،به سایت وارد
شود .مسئله اینجاست گوشیهای ریجست شده در
بازار اندک است و قیمت آنها هم بسیار زیاد است.
از سوی دیگر واردات گوشی مسافرتی نیز با توجه
به قوانین سختگیرانه آن محدود شده است .به این
ترتیب در بازار تقاضا باالست و گوشی ریجست شده
اندک ،ناهماهنگیهای هم در سیستم ریجستری
وجود دارد که مشکل را دو چندان کرده است.
به گزارش فرارو ،یکی از تجمع کنندگان چند روز
پیش بازار موبایل میگوید" :به دلیل اجرای طرح
رجیستری ،شرکتها نمیتوانند گوشی وارد کنند و
ما گوشی رجیستر شده نداریم که بفروشیم و حدود
یک هفته هست که هیچ درآمــدی نداشته و عمالً
بیکاریم".
یکی دیگر از معترضان میگوید« :کاالی رجیست
شده و گارانتی دار در بازار نیست که آن را بفروشیم،
در مورد گوشیهای بدون کد هم که خودمان پول
میریختیم و گمرک آن را باز میکرد ،االن سایت
مربوطه را بستهاند».

افزایش میزان تقاضا ،موجب باال رفتن قیمت
سکه و طال به نسبت  ۲روز گذشته شد.
رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر با بیان
این مطلب گفت :در ۲روز گذشته و با کاهش قیمت
ها بسیاری از کسانی که تمایل به خرید سکه و طال
داشتند ،دست نگه داشته و منتظر کاهش بیشتر
قیمت ها بودند که این مساله سبب شد تا حباب
سکه کاهش یابد.
محمد کشتی آرای افــزود :کاهش تقاضا سبب
شــده تا عصر دوشنبه قیمت سکه تا ۴میلیون

مددجو پرداخت شده است.
وی با اشاره به احداث مسکن مددجویان این نهاد
گفت :امسال  69واحد مسکن شهری و روستایی از
محل کمک های بالعوض کمیته امداد ،تسهیالت
بنیاد مسکن انقالب اسالمی و آورده مددجو احداث
شده است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) سبزوار با بیان
اینکه  450خانواده زیرپوشش این نهاد بدون مسکن
هستند یا منازل آنها نیاز به مقاوم سازی دارد ،افزود:
امسال 115مورد تعمیر و بهسازی منزل مددجویان
نیز انجام شده است.

۴۰۰هــزار تومان کاهش یابد اما صبح دیروز و با
شروع معامالت این افراد وارد بازار شده و نسبت
به خرید اقدام کردند که این کار سبب شد تا میزان
تقاضا افزایش یابد و در نتیجه قیمت ها باال رفت.
وی بیان کرد :روز سه شنبه در بازار هر قطعه سکه
تمام بهار آزادی طرح جدید با نرخ ۴میلیون و ۴۵۰
هزار تومان ،هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح
قدیم ۴میلیون و  ۲۵۰هزار تومان ،هر قطعه نیم
سکه بهار آزادی ۲میلیون و ۴۴۰هزار تومان ،ربع
سکه یک میلیون و ۵۵۰هــزار تومان و سکه های

 700کامیون در مرز دوغارون منتظر ورود
بهافغانستانهستند
هست از  ۶۰۰هزار تا یک میلیون تومان هزینه اضافی
بپردازد».
در یک ســال اخیر با افزایش قیمت ارز ،نرخ
گوشیهای همراه نیز به شدت افزایش یافته است.
در این شرایط طرح رجیستری به بی نظمی و برخی
سوداگریها در بازار نیز دامن زده است.
امکان مجدد ثبت گوشی مسافری در سامانه گمرک
در همین حال امروز رئیس اتحادیه دستگاههای
مخابراتی از تصمیم کمیته رجیستری برای امکان
مجدد اظهار گوشیهای مسافری در سامانه گمرک
خبر داد.
مهدی محبی در این باره گفت« :شب گذشته
کمیته رجیستری در تصمیم جدیدی امکان ثبت و
اظهار مجدد گوشیهای مسافری را بدون رفت و آمد
و خروج از کشور برای دارندگان گوشی ممکن کرد».
محبی با تاکید بر اینکه این تصمیم ،آرامش را به
بــازار بازگردانده است ،افــزود« :مشکل حل شده
است و هم اکنون سامانه گمرک برای اظهار گوشی
مسافری باز بوده و ثبت رجیستری گوشی انجام
میپذیرد».
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای مخابراتی و
تلفن همراه گفت« :این تصمیم و حل مشکل ،باعث
کاهش قیمت باال رفته گوشی در بازار شده است .به
نحوی که هم اکنون گوشی حدود  ۲۰تا  ۳۰درصد
نسبت به روزهای گذشته ارزانتر شده است».
او ابراز امیدواری کرد« :کمیته رجیستری در مورد
واردات گوشیهای شرکتی و ثبت و سفارش آنها نیز
تصمیمات مناسبی اتخاذ کند تا مشکل واردکنندگان
عمده گوشی موبایل نیز برطرف شود».

گرمی نیز ۸۳۵هزار تومان داد و ستد شد.کشتی
آرای گفت:با توجه به افزایش تقاضا حباب سکه روز
سه شنبه تا ۴۳۰هزار تومان افزایش یافته در حالی
که روز دوشنبه حباب سکه تا ۳۹۰هزار تومان پایین
آمده بود.این فعال بازار طال و جواهر اظهار کرد :هر
مثقال طال به عنوان مبنای تعیین قیمت ها اکنون با
نرخ یک میلیون و ۷۶۵هزار تومان معامله شد.
وی بیان کرد :هر گرم طالی ۱۸عیار روز گذشته
۴۰۰هزار تومان قیمت داشت و امروز در بازار به نرخ
 ۴۰۷هزار و ۷۰۰تومان داد و ستد می شود.

فرماندار بجستان همسان
و توانمندسازی جوامع محلی
و دستگاههای اجرایی در مسیر
توسعه و رونق اقتصادی را از ارکــان مهم برنامه
ابتکاری استاندار خراسان رضوی موسوم به طرح
مثلت اقتصادی ذکر کرد.
به گزارش ایرنا حسین ابراهیمی کردیانی عصر
دوشنبه در جلسه هماهنگی اجرای طرح مثلث
اقتصادی در بجستان افزود :اجرای موفق طرح
ترسیب کربن از سال  1392تاکنون در  11روستا با
اتکا به ظرفیتهای مردمی نشان دهنده ظرفیتهای
خاص بجستان در این زمینه است.
وی اظهار داشت :جلب مشارکت مردم ضرورت
تحقق اهداف طرح مثلت اقتصادی و معین اقتصاد

مقاومتی در بجستان به شمار می رود و باید با
برنامه ریزی منسجم به این مساله عنایت خاص
داشت.
وی گفت :همراهی تشکل های غیر دولتی و
جوامع محلی و استفاده از ظرفیت جوانان موجب
اجرای بهینه طرح مثلث اقتصادی ،اشتغالزایی
پایدار و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها
می شود.
فرماندار بجستان افزود :باید با شناسایی نقاط
ضعف و قوت نسبت به رفع ضعفهای موجود و
تقویت نقاط قوت اقدام شود و دهیاران و شوراهای
اسالمی در تحقق اهداف این طرح نقش مهمی
دارند.

قطع کرده اند و شما می توانید بهتر و راحت تر
دیده شوید.
 -11ارتباط با مشتریان را تقویت کنید .پیشنهاد
می کنیم از یک نرم افزار  CRMاستفاده کنید
 CRM.یعنی مدیریت ارتباط با مشتری و برای این
که این ارتباط به خوبی مدیریت شود نرم افزارهایی
در بازار وجود دارند که اگر خوب انتخاب و عمل
کنید ،می توانید فروش تان را باال ببرید.

رئــیــس اتـــحـــادیـــه صنف
فروشندگان پــوشــاک مشهد
گفت :با اینکه ایام پایانی سال باید
بازار فروش پوشاک رونق داشته باشد امسال خرید
لباس از سوی شهروندان مشهدی نسبت به اواخر
پارسال  40درصد کمتر شده است.
جواد مفیدی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار
ایرنا افزود :در آخرین روزهای سال و آستانه نوروز
 200واحد عرضه پوشاک در سطح این کالنشهر در
چارچوب برنامه فروش فوق العاده اجناس خود را با
 30درصد تخفیف به شهروندان ارائه کرده اند .فروش
فوق العاده واحدهای صنفی پوشاک در مشهد تا 15
فروردین ماه آتی ادامه می یابد.
وی به حضور پوشاک فروشان مشهدی در نمایشگاه
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 -12اگر در حالت عادی فروش تان در یک شهر
پاسخگوی نیازهای شرکت تان بود ،بررسی کنید
که آیا در دروان رکود می توانید دایره جغرافیایی
عرضه محصوالت تان را گسترش دهید؟
 -13تحقیقات متعدد نشان می دهد در دوران
رکــود ،همبستگی خانوادگی افزایش می یابد
(مثالً پدر به جای این که برای خود کفش نو
بخرد ،یکی از مایحتاج خانواده را می خرد یا به
جای این که  4بار انفرادی به رستوران برود ،یک
بار با خانواده به رستوران می رود یا مادر ترجیح
می دهد به جای خرید طال  ،یخچال خراب شان
را تعویض کند)  .بنابراین در تبلیغات تان به جای
فرد گرایی روی ارزش های خانوادگی تمرکز
کنید.
 -14شبکه توزیع تان را بیش از پیش مورد
حمایت قرار دهید تا انگیزه بیشتری برای توزیع
محصول شما داشته باشند .آنها نیروهای خط
مقدم شما هستند.
 -15در دوران رکود ،بسیاری از رقبا نیروهای
کارآمدشان را از دست می دهند ،اگر بتوانید آنها
را جذب کنید ،سرمایه گذاری دراز مدتی برای
شرکت خود انجام داده اید .پس حواس تان به
اخراجی های رقبا باشد و البته نیروهای کلیدی
تان را حفظ کنید.
 -16دانش مربوط به کار و کسب تان را بروز
کنید .همچنین درباره بازاریابی و برندسازی و
ً
تبلیغات و  ...کسب دانش کنید .حتما ایده های
جذابی برای رونق کار و کسب تان می یابید و از
رقبا جلوتر می افتید.

مدیر گمرک دوغـــارون گفت 700 :دستگاه
کامیون هم اینک در این گذرگاه مرزی توقف کرده
اند تا صورت مساعدت طرف افغانستانی ظرف دو
روز از مرز ایران خارج شده و وارد کشور همسایه
شوند.
محمد کــوه گــرد روز سه شنبه در گفت و گو
با خبرنگار ایرنا افــزود :معطلی این خودروهای
باربری در مرز دوغارون ناشی از فقدان زیرساخت
الزم برای پذیرش کامیونهای ترانزیتی و صادراتی
در گمرک افغانستان است.
وی به فعالیت  10واحــد باسکول در گمرک
منطقه ویژه اقتصادی و نیز بازارچه مرزی دوغارون
در خاک ایران برای برای تسهیل و شتاب در اعزام
کامیونهای ترانزیتی و صادراتی اشاره و بیان کرد:
این در حالی است که گمرک افغانستان در آنسوی
مرز تنها یک دستگاه باسکول در اختیار دارد و
همین امر باعث معطلی کامیونها پشت مرز شده
است.
مدیر گمرک دوغارون ادامه داد :طی مذاکراتی
با مسئوالن گمرک افغانستان به منظور افزایش
فعالیت در این گذرگاه مرزی زمان کاری گمرک
دوغارون تا ساعت  17:30هرو روز افزایش یافته
است.
وی گفت :دیروز  13اسفند تنها  400دستگاه
کامیون از گمرک دوغارون وارد خاک افغانستان
شدند زیرا ظرفیت پذیرش طرف مقابل بیشتر از
این نیست.
کوه گرد همچنین به سابقه  100سال فعالیت
گمرک دوغارون در مرز ایران و افغانستان اشاره
و بیان کرد :روزانه سه هزار و  500مسافر که 90
درصدشان اتباع افغانستان هستند از این مرز فت
و آمد می کنند .همچنین ساالنه  1.5میلیارد دالر
صادرات ،سه میلیارد دالر ترانزیت خروجی و 20
میلیون دالر واردات از طریق مرز دوغارون صورت
می گیرد.

کاهش40درصدیخریدپوشاکدرمشهد

توانمندسازیجوامعمحلیارکانمهمطرحمثلتاقتصادیاست

پیشنهاداتی برای افزایش درآمد در دوران رکود

فروش خود بیش از  255درصد موفق تر از شرکت
هایی بودند که این بخش از بودجه شان را قطع
کردند یا کاهش دادند .برتری این شرکت ها در
ً
دوران بعد از رکود هم عمدتا ادامه داشته است.
تبلیغات و بازاریابی موثر در دوران رکود که
مشتریان سردرگم و کالفه اند می تواند به آنها
کمک کند ،به ویــژه ایــن که رقبای زیــادی به
اشتباه بودجه تبلیغات و بازاریابی شان را کم یا

کشتی آرای دربــاره قیمت جهانی طال توضیح
داد :روز سه شنبه هر اونس طالی جهانی به نرخ
۱۲۸۶دالر معامله می شود که نسبت به قیمت
دوشنبه( ۱۲۸۴دالر) شاهد افزایش یک تا ۲دالری
این فلز گرانبها در بازارهای جهانی بودیم.
گفتنی است در روز سه شنبه در بــازار مشهد،
هر قطعه سکه بهار آزادی  4,480,000تومان و
سکه بهار آزادی  4,300,000تومان معامله شد.
همچنین هر نیم سکه 2,500,000تومان و ربع
سکه  1,530,000تومان به فروش رسید.

فرماندار بجستان:

قسمت دوم
 -8در دوران رکـــود ،ممکن اســت روحیه
نیروهایتان کاهش یابد .باید به عنوان رهبری
دلسوز ،با نیروهایتان همراهی و همدلی واقعی
 و نه نمایشی  -داشته باشید .رفتار انسانی بانیروها به عنوان اعضای یک خانواده می تواند
آنها را در کنار هم و در کنار شما نگه دارد.
جاهایی هم الزم است گوشه هایی از مشکالت
را به آنها بگویید تا دچار این سوء تفاهم نشوند که
شما ثمره کار آنها را به طور غیر منصفانه ای برای
خود مصادره می کنید اما نباید طرح مشکالت
به گونه ای باشد که آنها را از آینده بترساند و
ناامیدشان کند.
راستی اگر مانند گذشته نمی توانید به هر
کارمندتان ماهانه  200هــزار تومان پــاداش
بدهید ولی می توانید که یک جمعه را با آنها قرار
بگذارید و با هم به کوه بروید یا یک سینما مهمان
شان کنید.
 -9بررسی کنید گونه می توانید از فضای
مجازی برای توسعه فروش تان استفاده کنید؛
این نکته بسیار مهم و حیاتی است.
 -10بسیاری از مدیران اولین کــاری که در
مواجهه با رکود می کنند ،قطع یا کاهش بودجه
تبلیغات و بازاریابی است.
تحقیقات دانشگاه مک گیل بر روی 600
شرکت که در عرصه های مختلف کار می کردند
نشان داد شرکت هایی که در دوران رکود بودجه
تبلیغات و بازاریابی شان را بهبود بخشیدند در

بسته شــدن سایت واردات مسافری گوشی به
افزایش قیمت گوشی تلفن همراه هم دامن زده
است.
یک معترض میگوید" :حدود یک هفته هست که
سایت رجیستری را بستهاند و کالً نمیتوانیم گوشی
ً
رجیستر کنیم ،گوشیهایی که اخیرا فروخته شده و
دست مردم هستند بدون رجیستری هستند و موقع
اتمام مهلت قانونی ،مردم آنها را پس میآورند ،دلیل
اینکه چرا سایت را بستند را هم نمیدانیم " .علت
بسته شدن این سامانه هنوز مشخص نیست".
از سوی دیگر به گفته فعاالن بــازار گوشیهای
رجیستری شده قیمت بسیار باالیی دارند که همین
موضوع باعث شده از مشتریان آن کاهش یابد.
بعضی از فروشندگان هم برای فعالسازی گوشی
پس ازاجرای رجیستری هزینه اضافی از مشتریان
میگیرند.
یکی از کسبه معترض در بــازار تبریز میگوید:
«عمالً گوشی قانونی در کشور نداریم و آنهایی که
با کد هستند قیمت باالیی دارند و مشتری مجبور

خبر

صعود طال به خاطر افزایش تقاضا

 70میلیاردریالتسهیالتاشتغالمددجوییدرسبزوارپرداختشد
مــدیــر کمیته امـــداد امــام
خمینی (ره) سبزوار گفت :در
سالجاری با پرداخت  70میلیارد
ریال تسهیالت قرض الحسنه برای  420مددجوی زیر
پوشش این نهاد شغل ایجاد شد.
محمد داورزنــی دوشنبه شب در نشست خبری
افزود :تسهیالت اشتغال در حوزه های دامپروری،
کشاورزی ،خدمات ،صنعت و صنایع غذایی پرداخت
شد که بیش از نیمی از آن به زنان سرپرست خانوار
تعلق گرفت.
وی اظهار داشــت 43 :میلیارد ریــال تسهیالت
اشتغال سالجاری کمیته امــداد سبزوار از محل
اعتبارت بانکی و سایر مبالغ از محل اعتبارات امدادی
و منابع توسعه روستایی 'سامانه کارا' برای خانوارهای
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عرضه مستقیم کاالی این شهر نیز اشاره و بیان کرد:
امسال اعضای اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک از
حضور در نمایشگاه استقبال نکردند و فقط تعداد
محدودی حاضر به فروش اجناس خود در نمایشگاه
شده اند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد
ادامه داد :در شرایط فعلی که قیمت پوشاک افزایش
یافته ،فروشندگان کاالیی برای عرضه با قیمت پایین
در اختیار ندارند تا در نمایشگاه عرضه مستقیم کاال
ارائه کنند .از سوی دیگر بنکداران بازار پوشاک نیز
مانند پارسال اجناس را به صورت اقساطی و دریافت
چکهای مدتدار به فروشندگان عرضه نمی کنند
و خواهان پول نقد در قبال فــروش کاالهای خود
هستند.

رئیس اتحادیه رستورانداران مشهد خبر داد:

کاهش  30الی  40درصدی فروش رستورانداران در پی گرانی گوشت
رئیس اتحادیه رســتــورانداران مشهد گفت:
افزایش قیمت گوشت سبب کاهش  30الی 40
درصدی فروش رستورانداران شده است.
به گزارش ایسنا ،حسن امیریان در خصوص
تاثیر قیمت گوشت بر صنف رســتــورانداران
افزود :با افزایش قیمت میزان فروش نیز کاهش
مییابد و طی گرانی اخیر قیمت گوشت فروش
حدود  30الی  40درصد کمتر شده است.
وی افــزود :رســتــورانداران هیچ نقشی در
افزایش قیمت نداشته و افزایش و تغییر قیمت
دارای پروسهای است .روند این پروسه به این
صورت است که بعد از گرانی یکی از مواد اولیه،
فاکتورها توسط رستورانداران به اتحادیه ارسال
و پس از آنالیز به انجمن حمایت از حقوق
مصرفکننده فرستاده میشود.
رئــیــس اتــحــادیــه رســــتــــورانداران مشهد
خاطرنشان کــرد :سپس پس از ارزیــابــی این
انجمن و بهرهمندی از مــشــاوره اتحادیه و
کارشناسان خود که حدود پنج الی  10روز به
طول میانجامد به اتاق اصناف رفته و پس از
تایید آنان برای امضا به خانه صنعت ،معدن و
تجارت فرستاده میشود و سپس بعد از تایید
اتــاق اصناف توسط اتحادیه به اعضا ارسال
میشود.
امیریان در رابطه با ابطال پــروانــه توسط
رســتــورانداران ،بیان کرد :علت ابطال پروانه
توسط رستورانداران نبود قیمت مصوب است.

پس از گرانیهای اخیر مدت زمانی زیادی برای
بهروز رسانی قیمتها سپری شد که این امرر
سبب زیان رستورانداران و ابطال پروانه آنان
گشت.
وی اضافه کــرد :خوشبختانه رونــد پروسه
قیمتگذاری تسریع یافته و بعد از گرانی گوشت
پس از یک هفته قیمتهای جدید ابالغ شد.
رئیس اتحادیه رســـتـــورانداران مشهد در
خصوص مشکالت موجود در بازار تصریح کرد:
در حال حاضر مشکل ما گرانی گوشت و روغن
است .روغن  16کیلویی که قیمت آن 6ماه پیش
 60تا  70هزار تومان بوده هماکنون با قیمت
 120هزار تومان عرضه میگردد.
امیریان عنوان کرد :در جدیدترین قیمت
مصوب اعالم شده فقط گرانی گوشت لحاظ
شده و در قیمت مصوب جدید  20درصد افزایش
حقوق کارگران نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

sobhe.emrooz.news@gmail.com

حوادث

512/4اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره  139760306022001629هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای جلیل محمدی اول فرزند حسین بشماره
شناسنامه  0صادره از فریمان دریک باب مغازه به مساحت  119/46مترمربع پالک  3441فرعی از -276اصلی واقع در بخش  13ا
زمحل مالکیت رسمی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .
تاریخ انتشارنوبت اول ، 1397/12/1:نوبت دوم 97/12/15:
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان-محمد رضا رجایی مقدم
512/5اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره  97/8/20- 139760306022001210برابر رای اصالحی شماره  139760306022001545هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای امیر حمزه شیری فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه  903صادره از فریمان دریک باب
دامداری پالک  1247فرعی از  289اصلی صحیح می باشد که اشتباها -276اصلی آگهی شده بود .لذا به منظوراطالع عموم
مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ
تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .
تاریخ انتشارنوبت اول ، 1397/12/1:نوبت دوم 97/12/15:
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان-محمد رضا رجایی مقدم

برگ سبز و سند کارخانه خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی نقره ای متالیک مدل  1385به
شماره پالک  927ق 17ایران  32شماره موتور  01377811و شماره شاسی S1412284727448
به نام غالمرضا علی دوست خیبری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودرو سواری زانتیا نوک مدادی متالیک مدل  1388به شماره پالک  484ق 86ایران  32شماره موتور
 46354و شماره شاسی  S1512287173247تیپ  SX2000به نام منیره قلی پور مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
اینجانب هادی حیدری نیا مالک خودرو  206به شماره شهربانی 277-32ق 56و شماره موتور
 10FSS15139335بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور رانموده است.لذا
چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت  10روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت
ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز خودرو سواری سیستم پژو تیپ  206SD-TU5مدل  1395به
شماره پالک  983ب  85ایران  24شماره موتور  163B0228790و شماره
شاسی  NAAP41FE9GJ750926به نام علی ایرانیان مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی

دهد
مردها زنهایی را که اعتمادبنفس دارند دوست
دارنــد .از ایــن رو حرفهایی که نشان دهنده
اعتمادبنفس پایین شماست بیان نکنید .برای
مثال به او نگویید این لباس شکم بزرگ مرا واضح
نشان میدهد .اعتمادبنفس داشته باشید و در
تنهایی فکر کنید چه چیزی بپوشید یا نپوشید
و جمالتی که اعتمادبنفس پایین شما را نشان
میدهد به او نگویید.
نگویید که همه مردها شبیه هم هستند
جمالتی که چنین مفهومی را به او میرساند
بیان نکنید .حتی اگر روابط قبلی شما به این
صــورت بــوده کــه گمان میکنید همه مردها
در یــک ویــژگــی مشترک هستند ،بدبینی <
>Pessimisticخــود را به او منتقل نکنید .مردها
دوست دارند که طرف مقابلشان به آنها بگوید که

یکدیگر را پیدا کردیم.
حرفهایی نزنید که او گمان کند عیب و ایرادی
دارید که او نمیبیند
شاید شما پیش از او روابطی داشتید که به هر
دلیلی به هم خورده است .اگر به او بگویید که
«مردها همه با احساسات انسان بازی میکنند»
او چنین میشنود که «همه مردا به دلیلی مرا ترک
میکنند» .از این رو گمان میکند ایراداتی غیر
قابل تحمل دارید که در طول زمان مردها متوجه
آن میشوند و شما راترک میکنند.
جمالتی که احساس واقعی شما را بیان نمیکند
اگــر از چیزی نــاراحــت یــا عصبانی هستید
به او نگویید که خوبید .بلکه اگر حال شما را
پرسید ناراحتی خود را بیان کنید .هرچه بیشتر
خواستههای خود را با یک مرد راحتتر در میان
بگذارید رابطه خود را نیز راحتتر پیش خواهید
برد.

مفقودی

مدیرکل گمرک دوغــارون شهرستان تایباد گفت:
 100تن آرد قاچاق حین خروج از کشور در این معبر
شناسایی و کشف شد.
محمد کوه گرد روز دوشنبه افزود :ماموران حوزه
کنترل بازرسی فیزیکی کاال و مطابقت با اسناد بار
در این گمرک متوجه این میزان آرد در محموله های
صادراتی شدند.وی اظهار کــرد :متخلفین قصد
داشتند این محموله را با اظهار خالف واقع از کشور
خارج کنند.

حرفهایی که خجالت شما را در مقابل او نشان

مرد متفاوت و خاصی هستند .این گونه جمالت
باعث میشود که همسر شما حتی اگر مرد خوبی
باشد از شما دور شود.
خود را بی هدف نشان ندهید
چه در زمان آشنایی و چه در دوران نامزدی یا
پس از ازدواج صحبتهایی نکنید که شما را بی
هدف نشان دهد .اگر در ابتدای آشنایی از شما
پرسید که در زندگی چه کارهایی انجام میدهید
نگویید هدف یا کار خاصی ندارم .با برنامه باشید
و اهداف خود را مشخص کنید و در صحبتهایتان
با او این موضوع را منتقل کنید.
به او نگویید که از شما بهتر است
جمالتی که به او این مفهوم را برساند که از
شما بهتر است به او نگویید .برای مثال در ابتدای
آشنایی به او نگویید که من خیلی خوششانسم
تو را پیدا کردم .بلکه به جای این جمله میتوانید
بگویید که ما هــردو خیلی خــوش شانسیم که

باند زورگیری از رانندگان خودرو های
ترانزیتمتالشیشد

مفقودی

 100تن آرد قاچاق در مرز دوغارون تایباد
کشفشد

حوادث

مفقودی

فرماندار تایباد گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون
 957هزار و  184لیتر انواع فرآورده های نفتی قاچاق
در مرز مشترک این شهرستان با افغانستان کشف شد
که نسبت به مدت مشابه پارسال  160درصد بیشتر
شده است.حسین شرافتی راد این کشفیات را شامل
گازوئیل ،نفت سفید و بنزین ذکر کرد و افزود :ارزش
ریالی این میزان سوخت کشف شده دو میلیارد و 873
میلیون و  952هزار ریال می باشد.
وی اظهار داشت 90 :درصد این کشفیات از نوع
گازوئیل ،سه درصد بنزین و دو درصد نفت سفید بوده
و سوخت قاچاق در سه حوزه هنگ مرزی ،نیروی
انتظامی و گمرک دوغارون تایباد کشف شده است.
وی گفت 90 :درصد این کشفیات در حوزه مرزبانی،
پنج درصد توسط نیروی انتظامی و پنج درصد در حوزه
گمرک دوغارون بوده است.
فرماندار تایباد افزود :بیشتر سوخت قاچاق شده
در گذرگاه مرزی دوغارون توسط گالن کشها و خرید
و فروش در مناطق اقتصادی گمرک انجام می شود.

از نظر خیلی از افراد همسرداری یک هنر است
و فن و تخصص و مهارت میطلبد .افــرادی که
میخواهند زندگی خوبی با همسر خود داشته
باشند همواره به دنبال این هستند که هنر زندگی
زناشویی و رابطه آشنایی پیش از ازدواج را بیاموزند
شمامیتوانید یک خانم مستقل باشید و در عین
حال از کمکهای همسر خود استفاده کنید .این
که به شوهرتان بگویید من کامال مستقل هستم و
به تو نیازی ندارم سبب شدهاید که احساس مفید
بودن را از او بگیرید و حس کند که نمیتواند با
کمکهایش تاثیری در زندگی شما داشته باشد.
هرچند خانمهای وابسته<  >Dependentبرای
آقایان جذاب نیستند اما دوست دارند گاهی به
همسرشان کمک کنند.
در ابتدای رابطه انتهای آن را مشخص نکنید
اگر در ابتدای آشنایی هستید ،در صحبتهای
ابتدایی به او نگویید اول از همه باید مشخص
کنیم رابطه ما چیست .دوست معمولی هستیم
یا قرار است به ازدواج فکر کنیم .شما باید اجازه
دهید همه چیز سیر طبیعی خود را طی کند.
همانطور که خانمها عالقهای ندارند که آقایی
از همان ابتدا حرفی در مورد روابط جنسی بزند،
مردها نیز دوست ندارند از همان ابتدا خانمها
درباره ازدواج حرف بزنند و او را در مقام شوهر
ببینند .
درباره رابطه قبلی خود صحبتی به میان نیاورید
وقتی درباره رابطه یا روابط قبلی خود صحبت
میکنید دو حالت پیش میآید .حالت اول این
است که او را با شریک رابطه قبلی خود مقایسه
میکنید و به او میگویید اگر فالنی بود االن از
من دفاع میکرد یا برایم فالن کار را انجام میداد.
در ایــن حالت او احساس خیلی بــدی به شما
پیدا خواهد کرد و بدون شک از شما دور خواهد
شد .چرا که گمان میکند شما هنوز نفر قبلی
را دوست دارید و از فکر او خارج نشدید .حالت
دوم این است که از رابطه قبلی خود بدگویی
کنید و بگویید که رابطه بدی داشتید یا دوست
قبلی شما آدم خوبی نبوده است .در این حالت
هم گمان نکنید که او را خوشحال کردهاید .بلکه
سبب میشوید که او گمان کند شما هنوز بار
سنگین رابطه بد قبلی خود را به دوش میکشید
و لحظاتی را که میتوانید با شریک جدید خود در
خوشی طی کنید با خاطرات منفی رابطه قبلی
خود خراب میکنید.

مفقودی

کشف سوخت قاچاق در مرز تایباد 160درصد
افزایشیافتهاست
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چیزهایی که نباید به یک مرد بگویید!

سرقتوموادمخدربیشترینجرایمامسالدر
تربتحیدریه
سرقت و مواد مخدر بیشترین آمار جرایم در  10ماه
امسال در تربت حیدریه را تشکیل می دهد.
فرمانده انتظامی تربت حیدریه گفت :همچنین در
این مدت دستگیری مجرمین جرایم مختلف نسبت به
مدت مشابه سال قبل  28درصد افزایش داشته است.
سرهنگعلیاکبرکیانیافزود:دراینمدتهمچنین
بیش از  1.2تن انواع مواد مخدر در این شهرستان
کشف شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال 27
درصد افزایش دارد.وی از افزایش  150درصدی جرایم
فضای مجازی در تربت حیدریه طی سال جاری نسبت
به مدت مشابه پارسال خبر داد و افزود :محور بیشتر این
جرایم مسائل مالی و کالهبرداری است.
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برگ سبز خودرو سواری سیستم پراید تیپ در ام هاچ بک مدل  1383به
شماره پالک  928م  33ایران  42شماره موتور  00653623و شماره شاسی
 S1442282168267مربوط به مهدی جامد خورشید مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

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

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت2 :گرداننده
اصلی باند زورگیری از رانندگان خودروهای ترانزیت
در تایباد دستگیر شدند.
به گــزارش «صبح امــروز» ســردار محمد کاظم
تقوی افزود :درپی گزارش زورگیری های سریالی از
رانندگان خودروهای ترانزیت درمحدوده پایانه مرزی
دوغارون واعالم شکایت چندتن از مالباختگان ،با
توجه با اهمیت موضوع،هماهنگی الزم به عمل آمد
وطرح ویــژهای برای بررسی این پرونده در دستور
کارپلیس تایباد قرار گرفت.وی بیان کرد :تیم های
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی تایباد درپی گیری این
پرونده به سرنخ هایی دست یافتند که شک وظن
آنها را به دوتن از کارگران پایانه مرزی برانگیخت و
با کنترل ومراقبت های نامحسوس مشخص شد این
افراد درامر خرید وفروش سوخت فعالیت دارند .تقوی
گفت :پلیس در اقدامی غافلگیرانه این دو متهم را
دستگیر واین افراد که در برابر ادله وشواهد موجود
راهــی جز بیان حقیقت نمی دیدند ودرتحقیقات
اولیه به چهار فقره زورگیری 10،میلیون ریال وجه
نقد وچهاردستگاه گوشی تلفن همراه از رانندگان
خودروهای ترانزیت درمحدوده پایانه مرزی دوغارون
اعتراف کردند .وی در ادامه خاطرنشان کرد :ماموران
انتظامی 2متهم دیگر این پرونده را نیز شناسایی و
تحت تعقیب قراردادهاند وتحقیقات برای کشف دیگر
سرقت های انجام شده توسط اعضای این باند به
دستور مقام قضائی ادامه دارد .
تقوی با اشــاره به امنیت شایسته ومطلوب در
مناطق مرزی وحوزه استحفاظی شهرستان تایباد
اظهارکرد :ارتقای احساس امنیت عمومی وتامین
آسایش واطمنیان خاطر شهروندان وهمچنین
میهمانان خارجی درایــن مناطق یکی از الویت
های فرماندهی انتظامی خراسان رضوی است که
با همکاری فرماندهی مرزبانی استان وبه پشتوانه
همراهی وهمگامی آگاهانه مرزنشینان وشهروندان
قانونمدار با جیدت دنبال میشود وافــرادی که
بخواهند نظم وامنیت این مناطق را خدشه دارکنند
با برخورد قاطعانه وقانونی پلیس مواجه خواهند شد .

511/1اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  1397114406003000159هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید احمد
حسینی فرزند سید یوسف بشماره شناسنامه  202صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب خانه /به مساحت  135مترمربع قسمتی
از پالک  748فرعی از  -78اصلی بخش  9مشهد واقع در بلوار هدایت-هدایت  38اولین بریدگی سمت چپ پالک  95متعلق به
خود متقاضی (سهم مشاعی خودش) محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
 -1236تاریخ انتشارنوبت اول ،1397/11/30 :نوبت دوم97/12/15 :
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد -حمید رضا افشار
512/2اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تایباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 1397/11/8-139760306015009315هــیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهناز رحیمی
فرزند ذبیح اله بشماره شناسنامه 1006صادره از تایباد در ششدانگ یک باب منزل به مساحت  144/45مترمربع پالک 608
فرعی از-250اصلی واقع در بخش  12مشهد شهرستان تایباد خریداری از محل قسمتی از مالکیت غالمسرور قادری و قسمتی از
پالک محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره
تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی
است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .
تاریخ انتشارنوبت اول ، 97/11/30:نوبت دوم 97/12/15:
رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد-غالمرضا آقازاده
512/3اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره  139760306022001628هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسن محمدی اول فرزند حسین بشماره
شناسنامه  3828صادره از فریمان دریک باب مغازه به مساحت  119/46مترمربع پالک  3441فرعی از -276اصلی واقع در بخش 13
ا زمحل مالکیت رسمی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .
تاریخ انتشارنوبت اول ، 1397/12/1:نوبت دوم 97/12/15:
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان-محمد رضا رجایی مقدم
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یادداشت

مختارپور در نشست هم اندیشی و سیاستگذاری نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی:

جشنوارهرضوییکبرنامهمشترکفرهنگیاست

مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ مطرح كرد:

توقف تأمین كاغذ به قیمت دولتی

در نشست هم اندیشی و سیاستگذاری نهمین
جشنواره کتابخوانی رضــوی منابع پیشنهادی و
انتخابی در  ۴بخش به بحث گذاشته شد و از میان ۲۹
اثر برگزیده ۱۲ ،اثر به عنوان منابع نهمین جشنواره
کتابخوانی رضوی انتخاب شد.
نشست هم اندیشی و سیاستگذاری نهمین
جشنواره کتابخوانی رضوی با حضور ایوب دهقانکار
مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی ،محمود رضا
برازش مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا (ع)،
محسن پرویز نویسنده و عضو انجمن قلم ایران،
محمد سرشار مدیر شبکه کودک ،سید جواد رفاهی،
علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد ،امین متولیان معاون
برنامهریزی ،پژوهش و فناوری اطالعات ،مهدی
رمضانی معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی،
اسماعیل شفاعی معاون اداری و مالی ،محمدهادی
ناصری مدیرکل روابــط عمومی و امور بین الملل،
سید باقر میرعبدا...ی مدیرکل تأمین منابع و هادی
آشتیانی مدیرکل ترویج کتابخوانی و امور فرهنگی
برگزار شد.
علیرضا مختارپور در آغــاز این نشست با اشاره
برگزاری سه دوره جشنواره کتابخوانی رضوی توسط
نهاد کتابخانه ها گفت :میزان مشارکت دستگاه ها
در سه دوره گذشته بسیار قابل توجه بوده است و
برای نهمین دوره جشنواره رضوی نیز درخواست
های متعددی برای مشارکت دستگاه های فرهنگی
و اجرایی وجود دارد و مسلما این میزان مشارکت ،هم
از نظر حضور مردم و هم دستگاه ها در یک مسابقه
کتابخوانی در کشورمان کم نظیر است.
وی افزود :چندی پیش در گزارشی که از جشنواره
کتابخوانی رضوی به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد
اسالمی ارائــه شد بر این نکته تأکید شد که این
جشنواره بدون مشارکت دستگاه ها به این مرحله از
بلوغ و رشد نمی رسید تا جایی که بیش از  ۸۵۸هزار
نفر در هشتمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی
شرکت کردند .دکتر صالحی نیز بر مشارکت تمامی
حوزه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این
جشنواره تأکید کردند.
دبیرکل نهاد با اشاره به درخواست های مختلفی
که برای بهبود و یا تغییر شرایط جشنواره کتابخوانی
رضوی وجود دارد گفت :از میان همه درخواست
هایی که برای بهتر کردن وضعیت جشنواره کتابخوانی
رضوی وجود دارد ،توصیه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد
اسالمی و دیگر شخصیت های فرهنگی برای تسری
دادن موضوع جشنواره کتابخوانی درباره دیگر ائمه

مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی با بیان اینكه روند تأمین كاغذ به قیمت
دولتی تا یک ماه و نیم گذشته ادامه پیدا کرد ولی
متوقفشدچونبانکمرکزیدیگرارزتخصیصنداد
و اعالم کرد دارو از مطبوعات واجبتر است گفت :تا
اطالع ثانوی نشریات مشمول ماده 16نمیشوند.
به گــزارش خبرگزاری فــارس ،سیدمحمدرضا
دربندی که در جمع اصحاب رسانه استان همدان در
خانه ملت صحبت میکرد اظهار کرد :وظیفه وزارت
ارشاد تامین و توزیع کاغذ نیست بلکه تخصیص یارانه
کاغذاست.
وی گفت :از خردادماه به دلیل افزایش قیمت ارز به
صورت وجدانی و شخصی ورود کردیم و با سه تاجر به
گفتوگونشستیم.
مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی با بیان اینکه هر کیلو کاغذ در بازار آزاد 7
هزار تومان بود اما قیمت دولتی  4هزار و  100تومان
را توافق کردیم که  5هزار و  150تومان به مطبوعات
اختصاص یابد اظهار کرد :پنج ماه به این شیوه
حرکت کردیم به طوری که درخواستها را بررسی و با
توجه به شرایط مطبوعات سهمیه کاغذ به آنها کاغذ
داده شد.وی افزود :گاهی درخواستهای  30تا 50
تن به دست ما میرسید که با بررسیهای انجام شده
و شرایط موجود کاهش پیدا کرد.
مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی گفت  :این روند تا یک ماه و نیم گذشته ادامه
پیدا کرد ولی متوقف شد چون بانک مرکزی دیگر ارز
تخصیص نداد و اعالم کرد دارو از مطبوعات واجبتر
است.
وی افزود :قرار شد وزیر فرهنگ در حاشیه جلسه
هیات دولت با رئیس بانک مرکزی صحبت کند که
ارز کاغذ  100میلیون دالر است در حالی که ارز دارو
 4میلیارد دالر است و ارز کاغذ با این شرایط رقمی
نیست.
دربندی با بیان اینکه هر روزه تماسهای بسیاری
درباره کاغذ داریم اظهار کرد :توصیه ما هم کاهش
تعداد صفحات و تیراژ است تا این برهه را سپری کنیم،
ضمن اینکه تا اطالع ثانوی رسانهها مشمول ماده16
نمیشوند.

اطهار علیهم السالم وجود دارد.
وی تصریح کرد :درخواست های دیگری نیز برای
ارتقای وضعیت جشنواره رضوی مطرح شده است
با این موضوع که جشنواره کتابخوانی رضوی به
یک شاخص در عرصه کتابخوانی تبدیل شود .در
این موضوع نیاز است که همه ارگان ها و دستگاه
ها مشارکت خود را افزایش بدهند تا بتوانیم با قوت
بیشتری کارها را پیش ببریم .ضمن اینکه با توجه به
شرایط موجود بودجه ای کشور ضرورت همکاری
دستگاه ها و ارگان ها بیش از پیش است.
مختارپور تأکید کــرد :ما گــام هایی از جمله
الکترونیکی کردن بخش های مسابقه را برای صرفه
جویی در برگزاری مسابقه در دوره های پیش برداشته
ایم و در نهمین دوره جشنواره نیز این موضوع را با قوت
بیشتری دنبال خواهیم کرد.
وی افــزود :برنامه ریــزی های مفصلی نیز برای
برگزاری نهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در
دستور کار داریم تا از ظرفیت همه دستگاه ها ،سازمان
ها و نهادها ازجمله قوه قضاییه ،کانون پرورش فکری
کودکان نوجوانان ،آموزش و پرورش و ارتش جمهوری
اسالمی که در دوره قبل مشارکت خوبی داشتند،
استفاده کنیم و آنها بتوانند در اجرا و طراحی برنامه
های جشنواره کتابخوانی رضوی مشارکت کنند.
در این زمینه در حوزه انتخاب منابع نیز ناشران،
شخصیت های فرهنگی و دستگاه های مختلفی
تاکنون مشارکت داشتند و انتخاب منابع این دوره از

«روزهایی که دوبار زیستهام» به روی صحنه میرود

نـــمـــایـــش «روزهــــایــــی
کــه دوبـــار زیــســت ـهام» ،به
نــویــســنــدگــی و کــارگــردانــی
علی ایزدپناه از روز پانزدهم اسفندماه در
تماشاخانه شمایل به روی صحنه خواهد رفت.
در این نمایش بازیگرانی چون آتنا شهیدی،
حنانه ذکایی و مهسا محمودیان به ایفای
نقش میپردازند.
در خالصه داستان این نمایش آمده است:
«سه زن که سعی میکنند چیزی به زمان از
دست رفته زندگی اضافه کنند .آ نها با چیزی
که خواهند ساخت ایرانی خواهند ماند.»...
طراح پوستر و ساخت تصاویر ویدیویی این
نمایش ،از ارغــوان وحدتی ،موسیقی حامد

خبر
گزارش

چادر این روزهــا به یکی از مباحث داغ اجتماعی در
جهان غرب تبدیل شده اســت؛ بحث و جدلهایی که
متمرکز بر پوشش زنان مسلمان در جوامع غربی هستند.
حال آنکه پوشاندن سر تنها به زنــان مسلمان محدود
نمیشود و چنین امری در همه ادیان ابراهیمی معمول و
مرسوم بوده و از این منظر بین اسالم ،مسیحیت و یهودیت
تفاوتی وجود نداشته است .تاریخ چادر به هزاران سال
پیش و به تمدنهای بینالنهرین باز میگردد .چادر تکه
ای پارچه است که معنی و جایگاهی خاص در فرهنگ و
تمدن بشر دارد .پارچهای با تاریخ  ۴۰۰۰ساله که پیشینه
آن را می تــوان در گوشه و کنار جهان مشاهده کرد.
پوششی که گاه جلوه ای نمادین از باوری خاصی بوده و
گاه موضوع رویکردهایی متفاوت و حتی متضاد .نمایشگاه
نگاهی نو به پوشش چادر به نام «ردا» خانم هدی رضایی
و نگاه رنگ در آن در حوزه خود جایگاهی تازه به این امر
داده است .این نمایشگاه به هدف پرتوافکنی به جنبههای
گوناگون چادر و حجاب ،نقش و جایگاه این تکه پارچه
در فرهنگهای گوناگون جهان راه انــدازی شده است.
این نمایشگاه رویکردهای متفاوت از چادر را در کنار
یکدیگر عرضه میکند .هم نشان دهنده چادر به مثابه
نماد پاکدامنی و روایتگر تالش زنان برای کسب برابری
با مردان است و هم جلوه ای از مد و طراحی مدرن می
باشد .به هر رو ،نمایشگاه "با حجاب ،بیحجاب" بر آن
است تا نشان دهد که موضوع چادر محدود به دوره و عهد
معینی نیست و نه محدود به فرهنگ و دینی مشخص می
باشد .نمایشگاه «ردا» با رویکردی نو برای حفظ پوشش

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی مشهدمقدس نسبت
به فروش بلیت  ۵۰هزار تومانی
در پردیس سینمایی اطلس مشهد واکنش نشان
داد.
محمدجواد استادی در واکنش به فروش بلیت
 50هزار تومانی در سینما اطلس مشهد اظهار
داشت :هفته گذشته در این زمینه ورود داشتهایم
و مدیر سینما را خواستهایم و از وی توضیحات را
خواستهایم.
رئــیــس اداره فــرهــنــگ و ارشــــاد اســامــی
مشهدمقدس خاطرنشان کرد :قیمت سینما باید
براساس نرخ شورای صنفی باشد و بعد از جلسه
حضور با مدیر پردیس سینمایی اطلس مشهد،

چادر ،پوششی با پیشینه کهن
با چادر مشکی طراحی شده است و اثار طراحی شده
براساس تحقیقات بین خانم ها در سنین  18تا  45سال
بر این اساس بود که امروزه حجاب با چادر مشکی کامال
یکنواخت شده و نیاز به طرح و رنگ های متفاوت بر روی
چادرهای مشکی دیده می شود و همین امر باعث شد تا
مجموعه چادرهای مشکی با تلفیق تکنیک های مختلف و
طرح و رنگهای جدید به نمایش گذاشته شود.
نمایشگاه طراحی و دوخت چادر ردا بر چه اساسی ارائه شد
از انجایی که چادر در فرهنگ و تمدن ایرانی به عنوان
پوشش برای خانم ها استفاده میشد و همچنان در جامعه
مورد استفاده قرار می گیرد طی یک دوره تحقیق در مورد
چادر و به خصوص چادرهای مشکی تصمیم به برپایی این
نمایشگاه گرفتم.
چرا فقط چادر مشکی رو انتخاب کردید
چادر مشکی در جامعه ما بیشتر از چادر های رنگی
استفاده می شود چه در محیط های کاری و چه در محیط
های خصوصی اصوال به عنوان یک پوشش همگانی مورد
استفاده قرار مبگیرد.اما ایتکه همیشه یکنواخت و به
صورت مشکی ساده در جامعه دیده شده ذهن و نگاه افراد
رو یکنواخت کرده به همین دلیل جادر مشکی رو انتخاب
کردم که هم به عنوان پوشش همگانی در جامعه استفاده
می شود و هم اینکه نگاه مخاطبین رو نسبت به چادرهای
مشکی تغییر می دهد.
بازخورد ها از این تنوع در جامعه چگونه بود
با توجه به میزان بازدید کننده ای که نمایشگاه داشت
بازخورد خیلی بهتر از انجه تصور میشد بود چون شروع
حرکتی نو در یک مسیر یکنواخت و طوالنی کار بسیار
سختی است و اینکه آبا بازدید کننده بتواند ارتباط مثبتی
با آثار برقرار کند مشکل است که این مجموعه نه تنها باعث
اشتیاق در بازدید کنتده شد بلکه در خیلی از موارد باعث

هــمــزمــان بــا یــازدهــمــیــن
جشنواره پویانمایی تهران ،به
همت کانون خراسان رضوی و با
مشارکت پردیس سینمایی ویالژتوریست ،فیلمهای
انیمیشن جشنواره بــرای عالقهمندان به نمایش
گذاشته میشود.
در روزهای برپایی جشنواره پویانمایی تهران و از
 ۱۲لغایت  ۱۶اسفند  ۱۳۹۷انیمیشنهای جشنواره
در سالن شماره ۶پردیس سینمایی ویالژتوریست
طرقبه اکران میشود.
دبیرخانه جشنواره سه بسته پیشنهادی اکران
انیمیشن بر اساس موضوع و برای گروههای سنی
مختلف کودک و نوجوان در نظر گرفته است که طبق
اطالعرسانی قبل ساعت  ۹:۳۰صبح اکــران ویژه

دانشآموزان و برای نوبت نمایش بعدازظهر در دو
ساعت  ۱۶و  ۱۸برخی از انیمیشنهای منتخب با
حضور خانوادهها برای کودکان و نوجوانان به نمایش
گذاشته میشود.
بر این اساس همزمان با اکران فیلمهای انیمیشن،
روز سهشنبه و چهارشنبه ( ۱۴و  ۱۵اسفندماه) کارگاه
«ایدهیابی در فیلم» با حضور غالمحسین طوسی،
مدرس و فیلمنامهنویس در ساعت  ۱۷در پردیس
سینمایی ویالژتوریست برگزار خواهد شد.
همچنین روز پنجشنبه و در آخرین روز از جشنواره،
اعضای فعال و عالقهمند به سینما در کارگاههای
فیلمسازی شرکت و از دانش استادان این حوزه کسب
تجربه خواهند کرد.

خبر
شعر امروز به سمت «غزل موقعیتمدار» گرایش
پیدا کرده است

حیرت بود که چرا تا به امروز چنین حرکتی در جامعه
صورت نگرفته و همیشه از چادرهای مشکی ساده در هر
مکانی استفاده شده است.
منظور از تنوع رنگ و طرح بر روی چادر مشکی چیست؟
منظور از تنوع در رنگ و طرح در چادرهای مشکی وارد
شدن رنگ ها همراه با تکنیک های مختلف دوخت بر
روی رنگ مشکی چادر به منظور ایجاد تتوع در چادرهای
مشکی است .تلفیقی از هنر و خالقیت در بوجودامدن
طرح و نقشی جدید به منظور ترویج حجاب با رویکردی
جدید است.

دیشب انجمن ادبــی روایــت جشن خودمانی و
زیبایی نه به مناسبت صدمین سال تاسیسش که
به مناسبت صدمین جلسه اش ،برگزار کرد .این
جلسه از سلسله جلسات این انجمن بسیار متفاوت
با روال هفتگی آن برگزار شد .آنها صدمین دورهمی
و نشست داستانی خود را با اعضا و مهمانان¬شان
جشن گرفتند .صد جلسه ای که حاصل آن پرورش
نویسندگان با استعداد و موفقی است که امید آن می
رود که مسیر جدیدی را پیش روی داستان مشهد و
کشور باز کنند.
این انجمن ادبی مستقل ،با همت حسین عباس
زاده و دوست داران داستان و قلم هر هفته در روز
و ساعت مشخصی جلسات منظم و صمیمی ای
برای نقد و نوشتن داستان اعضا برگزار می کند .به
نقد داستان¬ها و رمان¬های برتر ایران و جهان می
پردازد و عالوه بر آن از جلسات آموزشی نیز غافل
نمیشود.
شرایط حضور در این انجمن ساده ست باید عاشق
داستان و نوشتن باشی ،اما باید این را هم بدانی که
عشق آسان نمود اول ولی...
که یعنی اعضا این انجمن می دانند که برای
رسیدن به رویــای شان که همان نویسنده شدن
است باید سخت تالش کنند ،مدام بنویسند و نه از
نقدهای تند و تیز بترسند و نه از بازار بد این روزهای
چاپ و نشر.
اگر چه صد سال از عمر این انجمن نگذشته
است ،اما خواندن و نوشتن صدها داستان در طی
این جلسات ،نوید روزهای خوب را به اعضای آن می
دهد.
آنها شعار زیبایی نیز دارند ،اینجا روایتی دیگر است
از دنیای ادبیات .طبق همین شعار سعی می¬کنند
متفاوت بنویسند و دنیاهای بکر و خارق العادهای
را خلق کنند .تا اینجای تالششان موفق بودند و
طی این مراسم آن را جشن گرفتند .خودشان و
انجمن¬شان را بیشتر از پیش به جامعه ادبی معرفی
کردند و در کنار همه اینها از پوستر نخستین مسابقه
داستانی خود ،رونمایی کردند .مسابقه ای که قصد
دارد به بهترین مجموعه داستانی منتشر شده در
سال های  97 – 96جایزهای نقدی تقدیم کند .تا
بگوید یکی از اهداف این انجمن حمایت و معرفی
نویسنده های برتر و بااستعداد این مرز و بوم است.

نمایشجشنوارهانیمیشندرپردیسسینماییویالژتوریست

دو بار نیز مکاتبه صورت دادهایم و مکاتبه ما نیز
براساس مکاتبه معاونت هنری استان صورت
است و در این مکاتبات صراحتا اعالم کردهایم که
باید براساس قیمتگذاری شورای صنفی ،اقدام
شود و نمیتوان خارج از آن قیمت گذاری صورت
بگیرد.
استادی خاطرنشان کرد :سینما در پاسخ به ما
در زمینه فروش بلیت  50هزار تومانی به عنوان
 vipعنوان کرده که دالیل خاص خود را دارد و
اصرار دارد این دالیل قانونی است و ما نیز عنوان
کردهایم که در صورتی که این ادله مستدل نباشد
و اصرار بر انجام تخلف ادامه داشته باشد ،برخورد
قانونی الزم را صورت میدهیم.

گزارشی از یک نمایشگاه متفاوت؛

بخشی ویژه که موجب شده است این جشنواره نسبت
سایر رشته های فرهنگی و هنری جشنواره رضوی
متمایزشود.
وی افزود :ما در نهمین دوره جشنواره کتابخوانی
رضــوی هم در تقویم اجرایی و هم در شیوه اجرا
اقدامات تازه ای را در دستور کار داریم .در این زمینه
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و گرانی کاغذ،
باید بیش از پیش صرفه جویی کنیم؛ اما از آنجایی که
برگزاری این جشنواره یک وظیفه اعتقادی و ایمانی
است ،انشاءا ...با همکاری همه دستگاه ها به نحو
شایسته برگزار شود.
رمضانی در ادامه به ایجاد بخش ویژه ای در نهمین
جشنواره کتابخوانی رضوی اشاره کرد و گفت :به
منظور ترویج و شناخت نهمین امام شیعیان ،بخش
ویژه امام جواد(ع) به جشنواره امسال افزوده شده
است.
وی تأکید کرد :با ناشران و تشکل ها برای تولید آثار
فاخر با موضوع امام رضا(ع) مذاکره های مختلفی
شده است و اعالم آمادگی کردیم در صورت تولید
منابع فاخر و خوب از آنها حمایت خواهیم کرد.
تقدیر از برگزاری منظم و با شکوه جشنواره
کتابخوانی رضوی
در ادامه این نشست محمودرضا برازش مدیرعامل
بنیاد بین المللی امام رضا (ع) با تقدیر از برگزاری
منظم و با شکوه جشنواره کتابخوانی رضوی توسط
نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت :یکی از
مشکالت برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی منابع
موجود است که متأسفانه در این سال ها کمتر به سراغ
تولید منابع فاخر و مناسب رفته ایم .در این زمینه نیاز
است که برای گسترش منابع ،انگیزشی میان ناشران
و نویسندگان ایجاد شود تا آثار درخور نام حضرت
رضا(ع) تولید شود.
وی افــزود :میزان مشارکت ها توسط آمــوزش و
پرورش ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در
دوره های گذشته جشنواره باال بوده و این دستگاه ها
عالقه به کار و مشارکت بیشتر در این جشنواره دارند
که ان شاء ا ...در برنامه ریزی های صورت گرفته لحاظ
شود.
در ادامه این جلسه منابع پیشنهادی و انتخابی در
 ۴بخش احمد بن موسی(ع) ،حضرت معصومه (س)،
امام جواد (ع) و امام رضا (ع) به بحث گذاشته شد .بر
این اساس از میان  ۲۹اثر برگزیده ۱۲ ،اثر به عنوان
منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در بخش
های مختلف انتخاب شد.

همزمانبایازدهمینجشنوارهپویانماییتهران؛

واکنشارشادمشهدبهفروشبلیت«»vipدرپردیسسینماییاطلس

نمایش «روزهایی که دوبار زیستهام» در تماشاخانه شمایل به روی صحنه میرود
حدادی و تیم ایده پرداز و تولید نیز متشکل
از جالل زنگنه و ارغوان وحدتی هستند.
نمایش «روزهــایــی کــه دوبــار زیــســتـهام» از
روز چهارشنبه ،پانزدهم اسفندماه ،از ساعت
 ۱۹:۰۰در تماشاخانه شمایل به روی صحنه
خواهد رفــت .عالقهمندان جهت رزرو بلیت
میتوانند به سایت مشهدگیشه مراجعه کنند.
تماشاخانه شمایل بین سناباد  ۴۵و ۴۷
واقع شده است.

جشنواره حاصل یک همفکری مشترک است.
جشنواره کتابخوانی رضوی ازجمله برنامههای
جشنواره فرهنگی هنری بینالمللی امام رضا
علیهالسالم است
مهدی رمضانی معاون توسعه کتابخانه ها و
کتابخوانی نهاد نیز در ادامه به ارائه گزارش مختصری
از روند برگزاری سه دوره جشنواره کتابخوانی رضوی
پــرداخــت و گفت :جشنواره کتابخوانی رضوی
که ازجمله برنامههای جشنواره فرهنگی هنری
بینالمللی امام رضا علیهالسالم است از سال ۱۳۹۵
(از ششمین دوره) توسط نهاد کتابخانههای عمومی
برگزار میشود و در این سه دوره شاهد رشد میزان
مشارکت واقعی مردم در این جشنواره بودیم .بر این
اساس ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی سال ۹۵
با مشارکت ۲۳۵هزار و  ۳۸۲نفر؛ هفتمین جشنواره
کتابخوانی رضوی سال  ۹۶با مشارکت  ۶۴۸هزار و
 ۲۲۸نفر و هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در
سال  ۹۷با مشارکت  ۸۵۸هزار و  ۶۹۵نفر شکل گرفت.
وی افزود :در هشتمین دوره جشنواره کتابخوانی
رضوی سال  ۹۷رشد  ۳۲درصدی را نسبت به سال ۹۶
داشتیم که عدد قابل توجهی است و حاصل هم افزایی
همه دستگاه ها است.
معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد تصریح
کرد :یکی از مشخصه های این جشنواره برنامه ریزی
برای حضور همه سنین و اقشار جامعه از جمله کودک،
نوجوان و بزرگساالن و همچنین رقابت خانواده گی در

انجمن ادبی روایت صد ساله شد؟!

عضو گروه علمی برونمرزی فرهنگستان زبان و ادب
فارسی گفت :شعر امروز به سمت غزل موقعیت مدار که در
آن شاعر در هر شعر موقعیت جدیدی از تجربیات خود را
بیان میکند گرایش دارد.
هفتاد و پنجمین جلسه نقد و پژوهش شعر حوزه هنری
خراسان رضوی ظهر امروز به نقد و بررسی مجموعه شعر
«لحظههای بیمالحظه» اثر مبین اردستانی ،شاعر
تهرانی ،اختصاص داشت .این مجموعه شعر چهاردهمین
کتاب از شاعران خارج از خراسان رضوی بود که در سلسله
جلسات حوزه هنری استان نقد شد.
محمد کاظم کاظمی ،عضو گــروه علمی برونمرزی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به اینکه شعر
نیمایی سطربندی مشخصی دارد ،گفت :اشعار آقای
اردستانی از موارد نادری است که این مهم را در شعر
نیمایی رعایت کرده؛ در واقع شعر نیمایی در بسیاری از
مواقع از شعر سپید موفقتر است که نمونه آن را در این
کتاب میبینیم.
وی خاطرنشان کرد :مردمگرایی و استفاده از تعابیر
محاوره از دیگر ویژگیهای غالب اشعار آقای اردستانی در
این کتاب بود ضمن اینکه از نظر بصری و شکلی کتاب
صفحهآرایی زیبایی دارد و مشخص است که ویراستار
داشته و به اهمیت رعایت نکات ویرایشی توجه شده است.
اردستانی در این نشست با بیان اینکه «لحظههای
بیمالحظه» نخستین مجموعه شعر اوست که به چاپ
رسیده اظهار داشــت :این مجموعه شامل گلچینی از
اشعاری اســت که از  18سالگی تا زمــان چــاپ کتاب
سرودهام و سیر  15سال از زندگانی مرا در بر میگیرد در

همین راستا ترجیح دادم مجموعهای از قالبهای مختلف
ادبی با حال و هوای متفاوت را در این اثر به ثبت برسانم.
در ادامه ،یوسف بینا شاعر و منتقد ادبی درباره مهمترین
ویژگیهای و نقاط قــوت مجموعه شعر «لحظههای
بیمالحظه» گفت :در این اثر تسلط شاعر بر زبان و وزن
شعری آشکار است به خصوص در شعر «فتح خون» که به
نظر من بهترین شعر این مجموعه از نظر سالمت زبانی
است و در آن تناسب خوبی بین فرم و محتوا ایجاد شده
است.
وی افزود :شعرهای نیمایی ،دوبیتی ،رباعی ،مثنوی و
غزل از قالبهای شعری است که در کنار ترانهها در این
کتاب وجود دارد البته استفاده از زبان عامیانه در برخی از
اشعار مجموعه بنظرم نامناسب بود.
بینا درباره ویژگیهای شکلی و ظاهری مجموعه شعر
«لحظههای بیمالحظه» خاطرنشان کرد :در این کتاب
چند اشکال جزئی ویرایشی به چشم میخورد اما در
مجموع طرح جلد و صفحهآرایی خوبی دارد.
همچنین ،عباس ساعی ،شاعر و منتقد ادبی با بیان
اینکه این مجموعه شعر برشی از زندگی است ،تصریح
کرد :هر شعری که میخوانید عاطفهای متفاوت را با شما
به اشتراک میگذارد و «لحظههای بیمالحظه» به مانند
صندوقچهای میماند که اکثر عواطف امروز بشر را میتوان
از آن بیرون آورد.
وی افزود :یکی از ویژگیهای دیگری که این مجموعه را
ارزشمند کرده استفاده از سرمایههای زبان محاوره است؛
زیرا اینها زبان را صمیمی میکند و نوعی ژرفای فرهنگی به
اثر عرضه میکند اما در به کار گرفتن این موارد باید دقت
کرد .در این مجموعه دو رباعی فوقالعاده زیبا در وصف
«مادر» وجود دارد و در مجموع از خواندن این کتاب لذت
بردم و بهترین شعر آن نیز «لحظههای بیمالحظه» است.
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استاندار خراسان رضوی استفاده زائران از ظرفیت های گردشگری خراسان رضوی را مطرح کرد:

استاندار خــراســان رضــوی گفت :قابلیت های
گردشگری و میراث فرهنگی خراسان رضوی آن چنان
باال هست که زائران عالوه بر زیارت امام رضا (ع) از
این ظرفیت نیز بهره مند شوند.
به گزارش صبح امروز علیرضا رزم حسینی در جلسه
ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی که روز
گذشته دراستانداری برگزارشد ،با قدردانی از اعضای
ستاد خدمات سفر خراسان رضوی گفت :سال به سال
این ستاد وضعیتاش را بهبود بخشیده است و برنامه
ریزی های خوبی در حوزه های مختلف برای خدمت
به زائران و مسافران انجام شده است.
وی اظهار کــرد :با توجه به تعطیالت نــوروزی و
اعتقادی که مردم دارند  ،سال نو را به مشهد مقدس
می آیند به همین دلیل در ایام نوروز زائران بیشتری به
زیارت امام رضا می آیند و فضای خاصی را در استان
به وجود می آورد.
رزم حسینی با بیان این که تعداد زائری که به مشهد
می آیند قابل مالحظه است و به غیراز ایام اربعین و
 28صفر این گونه حجم زائر و مسافر را نداریم ،تاکید
کرد :باید مهمان نوازی خوبی را انجام دهیم تا زائران
خاطره خوبی از مشهد داشته باشند.
ارزیابی و نظرسنجی نقشه راه آینده
اســتــانــدارخــراســان رضـــوی افـــزود  :ارزیــابــی و
نظرسنجی از زائــران و مسافران در دستور کار شما
هست ما دقت بیشتری در این زمینه صورت گیرد
چون برای پیشرفت در آینده این ارزیابی ها می تواند
نقشه راهی برای پیشبرد اهداف در آینده باشد.
رزم حسینی بر توسعه گردشگری و بهره مندی
زائــران از ظرفیت های گردشگری استان در کنار
زیارت تاکید کرد و گفت :قابلیت های گردشگری و
میراث فرهنگی خراسان رضوی آن چنان باال هست
که زائران و مسافران عالوه بر زیارت از این ظرفیت
نیز بهره مند شوند.
وی در بخش دیگری اظهار کــرد :آن چه اکنون
دغدغه مردم است تلفات جاده ای است ،تصادف و
تلفات جانی در ایام نوروز و سال نو و از دست دادن
اعضای خانواده خیلی ناگوار است باید حداکثر تالش
را انجام دهیم تا ازتلفات جانی جلوگیری کنیم.
رزم حسینی ادامــه داد :درحــوزه استانی دقت
بیشتری صورت گیرد و حتی با استان های همجوار
نیز مکاتبه شود که ان ها نیز به سالمت جاده ای و

ترافیک جاده ای توجه کنند.
آموزش آداب میزبانی و میهمانی از طریق صدا و
سیما و رادیو زیارت
وی با اشاره به ضرورت اطالع رسانی به زائــران و
مسافران اظهار کرد :صدا و سیما و رادیو زیارت در
برنامه هایی که برای این ایام دارند ،آداب میزبانی
و آداب میهمان را آموزش دهند و تنها به بحث هی
تکریم میهمان نپردازند بلکه بلکه آداب را آموزش
دهند.
رزم حسینی با اشاره به ظرفیت های فضای مجازی
برای اطالع رسانی و ضرورت استفاده از این ظرفیت
اظهار کرد :برای اطالع رسانی شبکه ارزان قیمت
فضای مجازی را در اختیار داریم که برای همه سنین
می توان از آن استفاده کرد.
وی تاکید کرد :کمیته های ستاد خدمات سفر پیام
های آموزشی و کلیپ های کوتاهی را تهیه و از طریق
فضای مجازی در اختیار زائران و مسافران قرار دهند.
 40برنامه مصوب در ستاد خدمات سفر
هم چنین در این جلسه ابوالفضل مکرمی فرمدیرکل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسانر
ضوی و دبیر ستاد خدمات سفر استان با اشاره به
برنامه ها و اقدامات این ستاد گفت :فعالیت های
ستاد از دیماه هر سال آغاز و تا آذر ماه سال بعد ادامه
دارد ،که در خراسان رضوی نیز  12کمیته ستاد برنامه
های خود را برای نوروز  98ارائه و 40برنامه در قالب
 40برنامه مصوب شده است.
وی افزود :با توجه به تعطیلی مطبوعات در ایام
نــوروز ویژه نامه ای برای اطالع رسانی به زائــران و
مسافران پیش بینی شده است که با همکاری روزنامه
صبح امروز منتشر و در اختیار زائران و مجاوران قرار
خواهد شد.
اسقرار پلیس در کیلومتر  30شهرهای استان
دبیر ستاد خدمات سفر خراسان رضوی با اشاره به
اقدامات کارشناسی انجام شده برای کاهش تلفات
جاده ای در ایام نوروز و پیش بینی و تصویب برخی
برنامه ها در جلسات قبلی ستاد خدمات سفراظهار
کرد :برای افزایش ایمنی مسافران در جاده های
استان با توجه به مکان وقوع تصادفات ،پلیس راهور
برنامه ریزی هایی را انجام داده و در کیلومتر 30
شهرها و مقاصد سفر ایستگاه پلیس مستقر خواهد
شد.
برگزاری جشن های نوروزگاه دراستان
وی جشن های نوروزگاه را بخشی از برنامه های
فرهنگی اعــام کــرد و گفت :پــارســال  50جشن

زیارت  +سیاحت

نوروزگاه برگزار شد و امسال نیز افزایش خواهد یافت،
البته سال گذشته نورزگاه بین المللی در مرز ایران و
افغانستان برگزار شد که امسال در حال برنامه ریزی
برای برگزاری این جسن در مرز ترکمنستان هستیم.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
خراسان رضــوی یــادآور شــد :ظرفیت هــای میراث
فرهنگی و گردشگری شهرستان های خراسان رضوی
نیز در بخش هــای تاسیسات گردشگری و مراکز
اقامتی برای حضور مسافران مهیا شده است وبرنامه
های فرهنگی برگرفته از سنت ها و فرهنگ های و
آئین های بومی و محلی هرشهرستان پیش بینی شده
است.
اجرای طرح نوروزی ترافیکی پلیس راهوردر دو
مرحله
هم چنین سرهنگ محمدباقر سلیمی فرمانده
پلیس راهورخراسان رضــوی گفت :طرح نــوروزی
ترافیکی پلیس راهور در دو مرحله اجرا می شود که
مرحله اول از  10اسفند با پوشش معابری که به مراکز
خرید و هسته مرکزی شهر منتهی می شوند آغاز شده
و مرحله دوم در زمان سفرهای نوروزی خواهد بود.
وی یادآورشد :در طرح نورزی سال  97در سطح
استان در معابر درون شهری  25نفر جان باخته
داشتیم که به نسبت مدت مشابه سال قبلش 40
درصد افزایش داشت و  50درصد این افراد در شهر
مشهد بود و سهم عابران پیاده و موتور سیکلت سواران
قابل توجه است.
سلیمی ادامــه داد :براساس سوابق ســال های
گذشته آشکار ســازی نقاط حادثه خیز در دستور

کار قرار گرفته است تا در آن محل ها حادثه نداشته
باشیم ،هم چنین در حدود  10نقطه نیز گره ترافیکی
داشتیم که بیشتر آن ها مشکالت شان بر طرف شد.
تمرکز پلیس برمحورغرب استان
هم چنین سرهنگ هادی امیدوارفرمانده پلیس
راه استان خراسان رضوی با بیان این که  10درصد
راه های کشور را در اختیار داریم ،گفت :مهم ترین
محور استان در غرب استان است که بیشترین ورودی
مسافران را داریم ،تمرکزایمنی را بر این مسیر گذاشته
ایم.
وی ادامه داد 24 :پاسگاه پلیس راه و  20ایستگاه
و  200گشت پلیس در جــاده های استان مستقر
خواهند شد.
خراسان رضوی با این وجود رتبه دوم در کاهش
تلفات را کسب کرد و امیدواریم اسمال با کمکی که
دستگاه ها خواهند داشت بستری امن را برای زائران
در جاده های استان فراهم کنیم.
بازرسی حداقل  2نوبت توسط  120بازرس
هم چنین یوسف بیدخوری سرپرست معاونت
گردشگری خراسان رضوی و رئیس کمیته اسکان
ستاد خدمات سفر خراسان رضوی گفت 120 :بازرس
نظارت بر واحد های اقامتی استان را از روز گذشته
آغاز کرده اند و حداقل دو نوبت بازرسی و نظارت
از تاسیسات گردشگری طی ایام نوروز انجام خواهد
شد.
هم چنین محمد سعید ولی زاده رئیس انجمن دفاتر
خدمات مسافرتی خراسان رضوی گفت :نماینده این
انجمن در مبادی ورودی از جمله راه آهن مستقر

در شهر

رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایهگذاری شورای شهر
مشهد در نشست خبری با اصحاب رسانه:

است و در جلساتی بازرسان توجیه شده اند.
وی افزود :پروازهای چارتری نیز در حال ساماندهی
است و سایت هایی که مشکل ایجاد می کنند در حال
رفع مشکالت این بخش هستیم .
هم چنین قاسم علی خدابنده مدیرکل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
گفت :تعداد  1124مدرسه را آماده داریم که 850
مدرسه درشهر مشهد است و  90هزار نفر گنجایش
دارد و تا  20درصد نیز قابلیت افزایش ظرفیت وجود
دارد امسال هم مانند پارسال فقط زائران فرهنگی
پذیرش خواهند شد.
هم چنین اسماعیل بهمن آبــادی امــداد و نجات
جمعیت هالل احمر استان گفت :هالل احمر استان
از  24اسفند فعالیت های نوروزی را آغاز و به مدت 22
روز ادامه خواهد داشت.
وی با بیان این که طرح های ایمنی و سالمت و
فرشتگاه رحمت را جمعیت هالل احمر اجــرا می
کندف گفت :در این مدت  89پایگاه امــدادی در
سطح استان فعال داریم و  6468نفر نیروی عملیاتی
از پرسنل و امدادگران خدمات ارائه خواهند کرد.
هم چنین در این جلسه مهدی یعقوبی سرپرست
معاونت خدمات شهری و رئیس کمیته خدمات شهری
ستاد گزارشی از برنامه ها و اقدامات شهرداری مشهد
برای ایام نوروز ارائه کرد.
هم چنین یوسف امینی قائم مقام مدیرکل فرهنگ
و ارشاد اسالمی و جانشین رئیس کمیته فرهنگی و
اجتماعی ستاد خدمات سفر استان گزارشی از برنامه
های فرهنگی پیش بینی شده در ایام نوروز گزارشی
ارائه کرد.
راضیه علیرضایی رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان نیز از پیش بینی های کمیته تنظیم
بازار ستاد خدمات سفر برای تامین ارزاق عمومی در
ایام نوروز گزارشی ارائه کرد.
هم چنین مهدی فروزان سخنگوی ستاد اجرایی
خدمات سفر استان و مدیرکل امور رفاهی زائران
معاونت زیارت استانداری خراسان رضوی با اشاره به
تالش های اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری خراسان رضوی در دبیرخانه ستاد خدمات
سفر اظهار کرد :برنامه ریزی کامل و جامعی را کمیته
های  12گانه ستاد انجام داده اند و با آمادگی به
استقبال نوروز 98می رویم.
وی یادآورشد :کمیته های  12گانه چالش های
سال گذشته را احصا کرده و آسیب ها را مرتفع کرده
اند.

نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر
رضوی با روش های جدید میسر است

احمد نــوروزی ،رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و
اقتصادی شــورای شهر مشهد گفت :مشکالت این
محدوده جز با مشارکت و تعامل با مالک این محدوده این
بافت امکانپذیر نیست و اگر بخواهیم غیر از این عمل
کنیم شرایط امروز را شاهد خواهیم بود که تداوم خواهد
داشت بنابراین باید رویهها را تغییر دهیم و با شیوههای
موجود به نتیجه برسیم که منجر به تغییر در رفتار و روش
تعامل با مردم باشد.
در راستای تاکید مدیریت شهری بر مبارزه با فساد؛

کارمند خاطی شهرداری مشهد به اتهام
دریافت رشوه بازداشت شد

در راستای اجرای مصوبه شورای شهر و تاکید مدیریت
شهری مشهد در مبارزه و برخورد با فساد ،کارمند خاطی
شهرداری مشهد به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد،
با هوشیاری نیروهای حراست و در راستای تاکیدات
مدیریت شهری و شــواری شهر مشهد در مبارزه با
فساد یکی از کارمندان خاطی شهرداری مشهد که با
کارشکنی در یکی از پرونده های ارجاع شده مربوطه
به ملکی در منطقه  9شهرداری در خواشت رشوه کرده
بود ،بازداشت شد.این کارمند خاطی ابتدا درخواست
رشوه  15میلیون تومانی از مالک ساختمان کرده بود تا
مشکل پارکینگ بنای تازه احداث شده را حل و پایین
برگه کارشناسی را امضا کند! اما در ادامه با ناتوانی فرد
درپرداخت  15میلیون به چهار میلیون رضایت داده
بود.
با توجه به دستور مقام قضایی مــامــوران پس از
هماهنگی با مالک ساختمان از وی خواستند طبق
خواسته فرد متخلف ،عمل کند و سرقرار برود و در حالی
که مالک ساختمان  2میلیون از  4میلیون تومان را باخود
سر قرار برده بود ،درحالیکه نیروهای حراست شهرداری
مشهد هم در محل حضور داشتند ،کارمند متخلف
سرقرار حاضر و رشوه درخواست شده را تحویل گرفت و
زمانیکه قصد ترک محل را داشت توسط ماموران حراست
بازداشت شد.
متهم این پرونده مدعی شده است که تمام پول ها را
برای خودش نمی خواسته و قرار بوده است به هر کدام از
افرادی که با وی همکاری داشته باشند  2میلیون تومان
پرداخت کند.
گفتنی است که شورای شهر و مدیریت شهری در
راستای مبارزه با فساد اداری در شهرداری مشهد با
تصویب مصوبه ای به شهروندان و افرادی که فساد
اداری را در شهرداری اطالع دهند پاداش می دهد.

شهردار منطقه  7مشهد در نشست با اصحاب رسانه خبر داد:

شهردار منطقه  10مشهد در نشست خبری با اصحاب رسانه خبر داد:

شهردار منطقه  11مشهد با اشاره به نیاز اعتبار  300میلیارد تومانی مطرح کرد:

 62پروژه با 22میلیارد تومان اعتبار در منطقه 7اجرا شده است

بازگشاییبولوارخادمالشریعهبهتوستاپایانسال

انتقالزندانمرکزیمشهد،نیازمندسرمایهگذاریبخشخصوصی

شهردار منطقه  7شهرداری
مشهد بــا اشــــاره بــه پـــروژه
مشارکتی منطقه طرق گفت :پارک
 88هکتاری طرق با سرمایهگذاری بخش خصوصی در
این منطقه احداث خواهد شد.
کوروش باوندی در نشست خبری افزود :مطالعات
احداث این پارک تفریحی ،تفرجگاهی  88هکتاری در
پارک جنگلی طرق انجام و توسط سرمایهگذار بخش
خصوصی اجرا میشود.
وی اضافه کرد :همچنین مجتمع اقامتی تجارتی و
تصفیه خانه طرق با ظرفیت  12هزار مترمکعب در روز
برای آبیاری فضای سبز با اعتبار  900میلیارد تومان با
سرمایهگذاری بخش خصوصی در حال اجراست.
وی با بیان اینکه شهرداری منطقه  7مشهد با 4818

خبر
هفته درختکاری فرصت بسیار مناسبی برای ترویج
فرهنگ درختکاری و نگهداشت محیط زیست است،
پائین بودن سرانه فضای سبز همواره یکی از چالش های
مناطق حاشیه ای و کم برخوردار مشهد بوده است،
محدوده منطقه  6شهرداری مشهد جزو مناطق پیرامونی
یا همان حاشیه شهر محسوب می شود که به نسبت دیگر
مناطق مشهد کمبرخورداراست به گفته شهردار منطقه 6
مشهد امسال به همت مدیریت شهری حدود  12هکتار
فضای سبز به این محدوده اضافه شده که عددی قابل
قبول در حوزه ایجاد فضای سبز محسوب میشود.
شهردار منطقه  6مشهد گفت :در هفته درختکاری 11
هزار و  500اصله نهال به صورت رایگان با هدف ترویج
فرهنگ درختکاری و افزایش شور و نشاط میان شهروندان
توزیع شده است.

خبر
معاون مالی و پشتیبانی و اقتصادی شهرداری
مشهد گفت :پالک 176؛ مساله  25ساله شهری که
با برنامهریزیهای انجام شده ،تا یک سال آینده حل
میشود.
رضا خواجهنائینی در مرکز ارتباطات مردمی  ،137در
پاسخ به سئوال یکی از شهروندان در مورد پالک 176
اظهار داشت :این پالک ،قطعه زمینی است که حدود
 30سال قبل ،توسط اشخاصی ،سهامی برای آن صادر
شده و سپس این سهام به عنوان سند به شهروندان
فروخته شده است.
وی افـــزود :شــهــرداری نیز در راســتــای کمک به

هکتار وسعت و  258هزار جمعیت در جنوب شرقی
مشهد واقع شده است ،اظهار کرد 1600 :هکتار از این
وسعت بافت مسکونی ،تجاری و صنعتی و هزار هکتار
نیز بافت فرسوده و  566هکتار نیز سکونتگاههای
غیر رسمی است.شهردار منطقه  7مشهد تصریح
کرد :امسال و در حوزههای عمرانی ،فرهنگی ،فضای
سبز و دیگر بخش ها  62پروژه با  21میلیارد و 700
میلیون تومان اعتبار اجرا شده و اکنون دارای  81درصد
پیشرفت فیزیکی است.
بــاونــدی ادامــه داد :پــروژه  25هکتاری منطقه
گردشگری هفت حوض با اعتبار  1.5میلیارد تومان،
بوستان  3هکتاری حاشیه خلج ،بوستان پرواز با 4
میلیارد و  200میلیون تومان و احداث خیابان کارآفرین
با اعتبار یک میلیارد تومان اجرا شده است.

شهردار منطقه  10مشهد از
بازگشایی بولوار خادمالشریعه به
بولوار توس با تملک  7منزل مسکونی
خبر داد .حسنعلی رجـبزاده روز گذشته در نشست
خبری که با حضور اصحاب رسانه در ساختمان نگارخانه
شهر برگزار شد ،اظهار کرد :ادامه بولوار شاهد به عنوان
بولوار خادمالشریعه معروف است که  7منزل مسکونی در
انتهای بولوار قرار دارد و نیازمند تملک و بازگشایی برای
اتصال به بولوار توس است.
وی افزود :با توجه به درخواست ساکنان برای دریافت
اعتبارات مالی ،اعتبارات غیرنقدی تبدیل به اعتبارات
نقدی شده و برای این منظور در نظر گرفته شد.
شهردار منطقه  10مشهد ابــراز امیدواری کرد :تا
پایان سال تملک این امــاک محقق شود و بولوار

خادمالشریعه به بولوار توس متصل شده و گره ترافیکی
این محدوده نیز باز گردد.رجبزاده با بیان اینکه این
منطقه  7درصد مساحت دارد ،گفت 10 :درصد جمعیت
شهر در این منطقه ساکن هستند .شهردار منطقه 10
مشهد افزود :امسال با همت صورت گرفته بهرهبرداری
از بوستان موضوعی دانش با مساحت  4و نیم هکتار و
نصب و جانمایی  45المان با همکاری مجموعههای
علمی صورت گرفت ،بوستان یاد شده با هزینه بالغ بر
 75میلیارد ریال افتتاح شد .وی با اشاره به اینکه برای
این منظور بالغ بر  250میلیارد تومان هزینه شد ،گفت:
همچنین افتتاح و بهرهبرداری از بوستانهای خطی
راستین ،میثاق ،بزرگراه آزادی و فالحی  4صورت گرفت
که در مجموع برای احداث  4مورد فضای سبز خطی بالغ
بر  3میلیارد و  800میلیون تومان هزینه شد.

شهردار منطقه 11مشهد با
اشاره به اینکه انتقال زندان 300
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد ،گفت:
مطالعات این کار انجام شده و زمین برای احداث زندان
جدید در حوالی چناران تامین شده است اما اجرایی
شدن آن نیازمند سرمایهگذاری بخش خصوصی است.
سعید ریختگر دیروز در نشست خبری با اصحاب
رسانه افزود :یکی از طرحهای مهم منطقه  11مشهد
انتقال زندان مرکزی مشهد است اما شهرداری مشهد
توانایی تملک همه این زمینها را ندارد لذا باید با
در نظر گرفتن کاربریهایی بخش خصوصی برای
سرمایهگذاری وارد شود تا بتوانیم زندان مرکزی مشهد
را انتقال دهیم.
وی اضافه کرد :ما برای انتقال زندان پیشنهادات خود

را ارائه و پیشنویس پروانه را نیز صادر کردهایم اما انتقال
زندان مشهد که زمین آن در حولی چناران تامین شده
حدود  300میلیارد تومان هزینه دارد.شهردار منطقه 11
مشهد گفت :یکی دیگر از مشکالت ترافیکی منطقه تردد
عابران پیاده در پل ستاری مجاور دانشگاه پیام نور است
که در طرح جامع و تفصیلی جدید ایجاد معبر برای آن
دیده نشده است لذا با توجه به اینکه ادامه بوستان چهل
بازه در این مسیر اجرا خواهد شد این محل را پیا د راه در
نظر گرفتهایم و پیشنهاد احداث یک پل معلق کابلی را
ارائه دادهایم تا جنبه گردشگری نیز داشته باشد.ریختگر
افزود :همچنین با تصویب شواری شهر و شهردار مشهد
و در راستای بزرگداشت مقام جانبازان پروژه آسایشگاه
جانبازان در بوستان ملت توسط شهرداری در حال
اجراست که سال آینده افتتاح خواهد شد.

در سایت بانوان بوستان رجا و در جمع بانوان مراسم هفته
درختکاریبرپاشد.
وی افزود :پنجمین روز مراسم در کالنتری شهید رجایی
با همراهی نیروی انتظامی ،بسیج و طالب و روز ششم با
حضورنمایندگان اصنافو کسبه ،دربوستان رز انجامشد.
شهردار منطقه  6مشهد با بیان اینکه امروز روز پایانی
مراسم هفته درختکاری بود ،اظهار داشت :این مراسم در
شهرک شهید باهنر حر 53برگزار شد.
وی در خصوص وضعیت فضای سبز منطقه  6مشهد
عنوان کرد :این منطقه یکی از مناطق کمبرخوردار مشهد
مقدس است اما خوشبختانه امسال به همت مدیریت
شهری حدود 12هکتار فضای سبز به این محدوده اضافه
شده که عددی قابل قبول در حوزه ایجاد فضای سبز
محسوبمیشود.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری مشهد در مرکز 137عنوان کرد:

گره گشایی از کالف سردرگم پالک  176تا مهر 98
شهروندان ،تاکنون اقدام به خرید سهام  4هزار نفر
از سهامداران پالک  176و تعیین تکلیف آنها کرده
و حدود یک هزار نفر هنوز باقیماندهاند ،همان موقع
نیز شهرداری برای خرید این سهام از مردم ،وام از
بانکها دریافت کرده است که در حال حاضر ،سود این
تسهیالت ،بیش از دو برابر اصل مبلغ شده است که
باید بازپرداخت شود.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد افزود:
در شرایط مالی موجود ،امکان خرید سهام سایر
سهامداران پالک  176وجود ندارد ،اما میدانیم اگر
شهرداری هم برای حل مشکل مردم وارد این موضوع

نشود این مساله الینحل باقی خواهد ماند لذا ما
پیشنهاد دادیــم سهامداران باقیمانده با تایید ثبت
اسناد ،مشخص شوند تا معادل هر سهم ،متراژ زمین
تعیین شده و سهام افراد با زمین شهرداری تهاتر گردد.
خواجه نائینی بیان کرد :البته این موضوع نیازمند
رای دادگــاه و افراز ثبت اسناد است .شورای تامین
استان این مصوبه را برای شهرداری تایید کرده است و
ما موظف شدهایم ظرف یک سال یعنی تا اول مهرماه
 ،98مراحل قانونی اجرای این مصوبه انجام شده و
سپس معادل سهام هر شخص ،به وی زمین بدهیم تا
بخش زیادی از مشکل مردم منطقه حل شود.

عیسی چنارانی در مسابقات اسکی ورتیکال کشور به مقام اول دست پیدا کرد

خبر

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

با ما تماس بگیرید:
09360566636
0915256009

کوتاه از ورزش استان

تاکسیرانی که قهرمان شد

برگزاری همایش دوچرخه سواری به
مناسبتروزدرختکاری
مجیدخروشی

نشستخبریمسابقاتدوچرخهسواریبهمناسبت
هفته درختکاری با حضور مسئوالن شهرداری منطقه
 10و 11بههمراهمعاونتربیتبدنیوشهرداریمشهد
ومسئوالنهیئتدوچرخهسواریاستانروزگذشتهدر
تاالراجتماعاتشهرداریمنطقه 10مشهدبرگزارشد.
بر اساس این گزارش در این همایش هیئت دوچرخه
سواری استان به مناسبت هفته درختکاری در بوستان
ملت مشهد یک دوره مسابقه دوچرخه سواری جمعه
17اسفندماهدرحمایتازشکوفاییواهمیتبهتوسعه
فضایسبزدرسطحمشهدبرگزارخواهدکرد.
حسننوریمعاونتربیتبدنیوشهرداریمشهددر
این همایش گفت :شهرداری از هیئتهای ورزشی که
در راستای استعدادیابی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی
در سطح شهر اقدامات مناسب و برنامهریزی شده را
دنبال کنند حمایت میکند .در این همایش رئیس
هیئتدوچرخهسواریاستانباارائهگزارشیازعملکرد
هیئت و برگزاری مسابقات به مناسبتهای گوناگون
در سطح شهر افزود :طی سال گذشته و امسال 64
همایشدوچرخهسواریعمومیرابرایترویجاینرشته
برگزارکردهایم.مهدیروزبهانهیادآورشد:برایبرگزاری
مسابقاتدوچرخهسوارینیازبههماهنگیهایبسیار
زیادوصرفبودجهاستضمنآنکهبرایتامینامنیت
دوچرخه سواران دستگاههای مختلف در استان باید با
یکدیگر همکاری کنند تا آرزوی دیرینه ما محقق شود.
وی خاطر نشان کرد :یکی از اهداف هیئت دوچرخه
سواری همکاری با تمام سازمانها و ارگانهایی که در
زمینه سالمت و هوای پاک فعالیت خوبی دارند است
و در این راه خوشبختانه شهرداری مناطق مشهد و
بویژه معاونت سالمت و ورزش شهرداری در جهت
رونق و توسعه دوچرخه سواری در مشهد خدمات قابل
توجهای داشتهاند.وی با اشاره به اینکه هم اکنون در
صدد تاسیس و راه اندازی نخستین باشگاه حرفهای
دوچرخهسواری در استان هستیم گفت :انتظار داریم
مسئوالناستانبرایاحداثوتامیناعتباروهمچنین
حامیان مالی در راستای دستیابی به این مهم ما را یاری
کنند.رئیسهیئتدوچرخهسواریدراینهمایشنیز
اضافه کرد :مسابقه دوچرخهسواری به مناسبت هفته
درختکاری با مساعدت شهرداری منطقه  10و  11و
بیمهمدیرانآرمانوپردیسسینماییسیمرغجمعه17
اسفند از بوستان ملت تا بوستان امامیه قاسمآباد جنب
مجموعهسینماییپردیسبرگزارودرنهایتبهنفراتبرتر
بهقیدقرعههدایاییبهرسمیادبوداهدامیشود.

اسکای رانینگ که با نام دوی کوهستان به فارسی
ترجمه شده است ،رشتهای ورزشــی است که بخش
عظیمی از فعالیتهای فضای آزاد را که در حوزه
کوهستانمیگنجد،درخودجایمیدهد.ایندرحالی
است که این رشته مخاطره انگیز ،طرفداران بیشماری را
در جای جای دنیا به خود اختصاص داده است.
منطق این رشته که از طبیعت نشأت گرفته شده است،
مبتنی بر طی مسافتی از پای روستا یا شهر به سوی قله
در کمترین زمان ممکن است .امروزه این رشته با برگزاری
بیش از  ۲۰۰مسابقه در سرتاسر دنیا و جمعیتی بالغ بر
 ۵۰هزار نفر شرکت کننده از  ۶۵کشور ،به رشتهای در
خور توجه در حوزه کوهستان و ارتفاع تبدیل شده است.
روزهای گذشته با خبر شدیم که یکی از ورزشکاران
خراسانی که در این رشته فعالیت دارد و مسابقات
مختلفی را در سطح کشور حضور داشته و به عناوین
مختلف در این زمینه دست پیدا کرده در مسابقات
اسکی کوهستان  ۴۵۰۰ورتیکال توانست در بخش
آقایان به مقام قهرمانی دست پیدا کند .از همین رو با وی
بهگفتوگونشستیم.
عالقه به ورزش در کنار رانندگی
عیسی چنارانی در ابتدا گفت 33 :سال دارم و شغلم
راننده تاکسی است 18 .سال است که به کوه میروم
و قلههای زیادی را در این مدت توانستم فتح کنم30 .
قله باالی  4000متر داشتم و از سال  1393مسابقات
اسکایرانینگراشرکتمیکنم.همیشهحتیدرسخت
ترین شرایط تمرینات خود را کنار نگذاشتهام و حدودا
هفته ای چهار جلسه تمرین دارم که در بعضی از تمرینات
حدود 5تا 6کیلومتر میدوم و در حالتهای سنگینتر از
آن ممکن است روزی تا  20کیلومتر هم بدوم و همیشه با
عشق و عالقه به این کار میپردازم.
وی ادامه داد :از دوران راهنمایی و به خاطر اینکه
اطــراف خانه ما که در سیدی مشهد بود ،پر از تپه و
کوههای مختلف بود و به دلیل عالقه شدیدی که به کوه
و فضای بیرون و دشت داشتم کوهنوردی را با کمترین
امکانات از همان دوران با دوستان شروع کردیم و به این
شکل حضورم در کوهنوردی شروع شد.
پیشنهاد شروع اسکی
وی در خصوص استارت اسکی گفت :در سال 1394
مسابقات اسکای رانینگ شرکت کرده بودم و بعد از پایان
مسابقه و عبور از خط پایان یکی از مربیان قدیمی اسکی
به من گفت چرا اسکی کار نمیکنی که در جواب او گفتم
تا حاال تجربهای در این زمینه نداشتم و میدانم رشته پر

,,

هنگام برگشت از مسابقات باز به تمرینات اسکای رانینگ بازگشتم و در پس زمینه ذهنم اسکی
را بایگانی کردم ،چون از هزینههای این ورزش ترس داشتم و نمیتوانستم هزینههای آن را از
طریق شغلی که داشتم تهیه کنم

هزینهای است ،به همین خاطر هم تا کنون وارد این رشته شرکت کردم و تا اوایل سال  1397نیز با دیگر دوستان
نشدهام .اولین استارت من برای اسکی از آنجا شروع و ورزشکاران هیئت مشغول به تمرین بودم و اردوهای
شد ،امابعد از بازگشتم به مشهد پیگیری نکردم با اینکه به زیادی را شرکت کردیم .منتها در این موقع مشکلی پیش
آمد و آن هم تعداد تجهیزات هیئت بود که به دلیل کمبود
یکی از مربیان مشهدی اسکی معرفی شده بودم.
چنارانی ادامه داد :هنگام برگشت از مسابقات باز به تجهیزات و باال بودن سن من خواستند تا این رشته را کنار
تمرینات اسکای رانینگ بازگشتم و در پس زمینه ذهنم بگذارم و به قولی میدان را برای جوانترها خالی کنم .من
اسکی را بایگانی کردم ،چون از هزینههای این ورزش هم به همین دلیل عرصه را برای نوجوانانی که در این
ترس داشتم و نمیتوانستم هزینههای آن را از طریق رشته فعالیت میکردند خالی کردم و این رشته را کنار
شغلی که داشتم تهیه کنم .در آخر سال  1394در گذاشتم.
اسکی ورتیکال
مسابقاتی که در بندر عباس شرکت کردم و تنها نماینده
خراسان در اسکای رانینگ یا دوی کوهستان بودم .در
چنارانی در خصوص رشته اسکی ورتیکال گفت:
آنجا یکی از اسکی بازان کشوری که
رشته اسکی ورتیکال یکی از پنج
بعدها با هم دوست شدیم به من گفت
رشته اصلی اسکی است و به معنای
چرا اسکی کار نمیکنی و این دومین
صعود است ،یعنی اینکه شما در طول
نه شهرداری و نه
تلنگری بود که به من برای ورود به
مسابقه همواره باید صعود کنید و هیچ
هیئتهاهیچکمکی
اسکی خورد که در جواب او گفتم به
فرودی ندارد و به دلیل اینکه تجربه
نکردند .حتی وقتی من
من قبل از این هم گفته بودند اما به
ای در آلپاین ندارم در حال حاضر در
به شهرداری مراجعه
دنبال این رشته نرفتم .این دوستم
این رشته شرکت میکنم و از توانایی و
کردم و درخواست
گفت حتما برو .فیزیک بدنی تو به درد
استقامت بدنی و همچنین تمریناتی
کمک کردم که مگر چند
این رشته میخورد ،هیئتهای اسکی
که در رشته دوی کوهستان دارم برای
تجهیزات خوبی دارند که می توانند در
صعود در اسکی ورتیکال استفاده
تاکسیرانورزشکار
اختیار تو قرار دهند.
میکنم .ورتیکال به این صورت است
حرفهای داریم ،به من
ادامه
اینطور
اسکی
این قهرمان
که مسافتی بین  3تا  5کیلومتر را باید
پاسخ شفاف و درستی
برگشتم
مسابقات
از
که
داد :هنگامی
صعود کرد و فقط ممکن است مسافتی
داده نشد و در نهایت نا
به هیئت اسکی مراجعه کردم و تقریبا
را در حالت صاف یا کفی طی کنیم.
امید شدم
یک سال در رشته صحرانوردی یا کراس
ارتباط بین دو و اسکی
کانتری فعالیت کردم .زمستان 1396
چنارانی در خصوص ویژگیهای
در اردویی که در شمشک برگزار شد نیز
مشترک بین اسکای رانینگ و اسکی
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مسابقات ایت بال بانوان خراسان رضوی برگزار شد
سرپرست هیئت بولینگ
و بیلیارد گفت :اولین دوره
مسابقات پاکت بیلیارد بانوان
استان در رشته ایت بال در باشگاه ماهان مشهد برگزار
شد.
حمزه حکیمپور در این خصوص اظهار کرد :همزمان
با فرا رسیدن والدت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا
(س) و گرامیداشت روز زن ،برای اولین بار بانوان استان
در این رشته به رقابت پرداختند.
وی ادامه داد :امیدواریم این اتفاق بتواند شروع
خوبی برای پیشرفت بانوان در رشتههای بیلیارد باشد
و شاهد حضور پرشور بانوان استان در تیم ملی باشیم.
سرپرست هیئت بولینگ و بیلیارد بیان کرد :این
مسابقات با حضور  ۱۱ورزشکار از شهرهای مشهد،

نیشابور به صورت دو حذفی و دوفریم از سه فریم به کار
خود ادامه داد.
حکیم پور همچنین با اشاره به نحوه برگزاری مسابقه
فینال اظهار داشت :در این مسابقات ،بازی ماقبل
فینال ،به صورت سه فریم از پنج فریم و بازی فینال به
صورت چهار فریم از هفت فریم برگزار که درنهایت ۲۰
مسابقه برگزار شد.
وی در خصوص سطح برگزاری مسابقات تاکید کرد:
اهمیت این مسابقات در برگزاری آن توسط بانوان
است ،همچین در این مسابقات از داوران بانوی بومی
استان بهره بردیم.
سرپرست هیئت بولینگ و بیلیارد در پایان گفت :در
نهایت ،زهره رمضانزاده ،شادی هومانیان و ندا ظالی،
مقام اول تا سوم را کسب نمودند.

خبر
گزارش

درختکاری در حاشیه
حجت اله حیدری درمراسم درختکاری که در این
منطقه شهرداری انجام شد ،افزود:به منظور افزایش سرانه
فضای سبز و نشاط شهروندان ،مراسم هفته درختکاری با
شور و شوق فراوانی در این منطقه برگزار شد.
وی با بیان مهمترین مراسمات برگزار شده در این ایام
تصریح کرد :اولین روز از هفته درختکاری با دو رویکرد
زیبا که به دو نهال طبیعت و نهال دانش اشاره داشت در
دبستان الغدیرب رای دانشآموزان آغاز به کار کرد.
شهردار منطقه  6مشهد با بیان اینکه به منظور تکریم
خانوادههای شهدا و ایثارگران این مراسم با نام شهدا مزین
شد ،اظهار داشت :روز دوم این مراسم با حضور جمعی از
خانوادههای شهدا و ایثارگران در بوستان طوبی برگزار شد.
حیدری ادامه داد :روز سوم در زمین چمن خوش سیما
در مجموعه نصرت با حضور جمعی از ورزشکاران و روز بعد
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اولین گل رضا قوچا ننژاد برای تیم جدیدش اف.سی.
سیدنی در بهترین زمان ممکن زده شده .قبل از شروع
کار این تیم در لیگ قهرمانان آسیا .مهاجم ایرانی که در
نیمفصل به تیم استرالیایی پیوست ،در آخرین بازی تیمش
در لیگ استرالیا زننده یکی از گلها در پیروزی دو بر صفر
مقابل آدالید یونایتد بود .سیدنی که در سه بازی از پنج
بازی قبلی امتیاز از دست داده و در رقابت قهرمانی با
«پرث گلوری» شش امتیاز عقب افتاده بود ،به لطف این
برد با روحیه خوبی چهارشنبه به مصاف اولسان هیوندای
کره میرود.
گوچی که به طور قرضی از آپوئل قبرس راهی اف.سی.
سیدنی شــده ،در سه بــازی اول گلی نزد تا تردیدهایی
درباره زوج او با آدام لوفوندر بوجود آورده بود ،چرا که هر
دو مهاجم نوک هستند و ویژگیهای نزدیکی دارند ،ولی
همکاری خوب آنها روی این گل نشان داد میتوان به
آینده این زوج امیدوار بود.
سیدنی خودش را بزرگترین تیم استرالیا میداند ،ولی
در سطح قاره هنوز نتوانسته این را ثابت کند .حاال استیو
کوریکا ،معتقد است که آنها از اشتباهات قبلی درس
گرفتهاند و آبی آسمانیها این بار میتوانند به موفقیت در
آسیا که مد تها منتظرش بودند برسند.
لیگ قهرمانان برای سیدنی با بازی خانگی چهارشنبه
مقابل اولــســان هــیــونــدای شــروع م ـیشــود و اگــر آنها
میخواهند از گروه دشوار  Hکه شامل قهرمان ژاپن و چین
است صعود کنند ،چارهای جز پیروزی در این بازی ندارند.
فرمول موفقیت در لیگ قهرمانان ساده است :در خانه
برنده شوید و خارج از خانه امتیاز بگیرید .سیدنی اما
فصل گذشته تقریبا عکس این عمل کرد .آنها از سه بازی
خانگی در استرالیا تنها یک امتیاز گرفتند و در گروه سوم
شدند.

گفت :به خاطر فیزیک بدنیام به این رشته دعوت شدم.
چون معموال اسکی بازان استایل های سبک دارند و از
قدرت بدنی باالیی برخوردارند که همین موضوع و به
دلیل تمرینات سنگینی که در کوهستان داشتم توانستم
این رشته ورزشی را شروع و در آن موفق باشم .معموال
بسیاری از قهرمانان اسکی یا دوندگان کوهستان به
صورت مشترک این ورزش را ادامه میدهند و شعاری که
دارند این است :سریع ،سبک و ایمن.
وی ادامه داد :هیچگاه نمیتوان بین این دو رشته یکی
را برگزید و میتوان گفت این دو رشته به نوعی مکمل هم
هستند و بسیاری از ورزشکاران در سطح جهانی این دو
رشته را به موازات هم ادامه میدهند و موفق هم هستند.
تجهیزات گران
ایــن قهرمان اسکی ورتیکال تصریح کــرد :دوی
کوهستان غیر از یک کفش استاندارد به چیز دیگری
نیاز ندارد و میتوان با تهیه یک جفت کفش ماهها تمرین
کرد ،اما اسکی این طور نیست و به تجهیزات سنگین و
زیادی احتیاج دارد که بسیاری از آنها قیمتهای زیادی
دارنــد .به همین خاطر هم بیشتر در دوی کوهستان
فعالیت دارم و دلیل دیگر این است که از فضای کوهستان
لذتمیبرم.
آینده
چنارانی در خصوص آینده ورزشی خود و این ورزش
گفت :یک فرزند دارم و برنامهام این است که نه تنها
برای فرزند خودم بلکه برای بسیاری از بچههای اطرافم
بتوانم کاری کنم .آنها را با خودم به کوه ببرم و استعداد
آنان را در این زمینه کشف کنم و بتوانم آن چیزی را که
خودم دوست داشتم در سنین پایینتر برای آنان رقم
بزنم .من خودم شروع کردم .کسی نبود که من را در
این زمینه راهنمایی کند .خودم برای دل خودم تمرین
میکردم و هیچ گاه کسی از من حمایتی نکرد و هیچ
وقت اسپانسری نداشتم .نه شهرداری و نه هیئتها هیچ
کمکینکردند.حتیوقتیمنبهشهرداریمراجعهکردم
و درخواست کمک کردم که مگر چند تاکسیران ورزشکار
حرفهای داریم ،به من پاسخ شفاف و درستی داده نشد و
در نهایت نا امید شدم .اما امید دارم بتوانم کمبودهایی
که برای رسیدن به قلهها داشتم را برای نسل آینده این
سرزمین فراهم کنم تا آنان با خیالی آسودهتر و به دور از
دغدغههای دیگر به ورزش بپردازند.
خانواده ،ورزش و کار
وی در خصوص ارتباط میان خانواده ،ورزش و کار
گفت :هر روز ساعت ها پشت فرمان اتومبیل مینشینم
و درگیر کار و کسب درآمد برای خود و خانوادهام هستم
و از طرفی مشغلهای به نام ورزش دارم و به خاطر عشق و
عالقهام در میان کار به ورزش و دو میپردازم و خانوادهام
هیچ گاه مخالف این کار نبودند و از آنان تشکر میکنم.

دستاربندان در رشته دوی  ۸۰۰متر از خراسان
رضوی با رکورد  ۲:۱۴.۸۶سوم شد ،همچنین در
رشته ۳هزار متر ،سمیرا خداترس از این استان با
رکورد  ۱۰:۴۴.۲۸به مقام دوم دست یافت.
گفتنی است؛ ایران با  ۶طال ۸ ،نقره و  ۱۰برنز
در رده نخست جــدول مدالی این دوره از این
مسابقات جای گرفت.

مهاجم ایرانی به دنبال شکستن طلسم ناکامی در آسیا

گوچی ،اولسان و خاطرات خوش

کوریکا آن زمان دستیار گراهام آرنولد بود و با رفتن این
مربی به تیم ملی استرالیا حاال نفر اول نیمکت است .او در
شروع کارش توانست نتایج خیلی خوبی با سیدنی بگیرد
و حاال با چالشی روبرو است که رئیس سابقش نتوانست آن
را با موفقیت پشت سر بگذارد.
کوریکا گفت« :ما از فصل گذشته درس گرفتیم و باید
مطمئن باشیم که در برخی مــوارد نسبت به فصل قبل
متفاوت عمل کنیم تا بخت صعودمان را حفظ کنیم .سال
گذشته به خوبی برای مسابقات آماده شده بودیم ،.ولی
درون زمین مواردی وجود دارد که باید تغییر بدهیم .ما
این مسائل را در بازی رعایت خواهیم کرد و بعد از آن باید
ببینیم چه اتفاقی میافتد».
خو شبینی زیــادی نسبت به موفقیت و صعود سیدنی
از این گروه سخت وجود نــدارد .اولسان هیوندای فصل
گذشته در لیگ کره سوم شد و همیشه کابوسی برای
تیمهای استرالیایی بــوده .آنها فصل گذشته ملبورن
ویکتوری را  6-2بردند و یک سال قبل از آن هم بریزبن
روو را  6بر صفر.
با این حال کوریکا تاکید دارد که آنها برای این بازی به
خوبی آماده شد هاند .او برد  2بر یک هفته گذشته اولسان
مقابل سوون سامسونگ را به خوبی بررسی کرده .همچنین
رابی استانتون بازی اولسان مقابل پراک مالزی در پلیآف
لیگ قهرمانان را از نزدیک دیده و آنالیز کرده بود.
کوریکا قطعا میداند که باید مراقب جونیور نگرائو،
مهاجم برزیلی حریف باشد که در سه فصل گذشته در
تایلند و کره موفق شده در  77بازی  54گل بزند .نقطه
قوت اولسان در قلب دفاع دیو بولتیوس ،مدافع بلندقد
هلندی است که فصل قبل در هیرنوین همبازی گوچی
بود.
لیگ کره به تازگی شروع شده و اولسان تنها یک بار بازی

کرده ،ولی کوریکا تاکید دارد که آنها نباید تصور کنند که
این تیم هنوز در شرایط مسابقه نیست« :سال گذشته ما
همین تصور را داشتیم ،ولی اشتباه بود».
رایان گرانت ،مدافع تیم هم معتقد است که اعضای تیم
این بار امید زیادی به موفقیت در لیگ قهرمانان دارند و
گفت« :ما خودمان را بزرگترین باشگاه استرالیا میدانیم
و اگر میخواهیم این را ثابت کنیم ،باید بتوانیم در آسیا
خوب نتیجه بگیریم».
موفقیت اف.سی .سیدنی در لیگ قهرمانان آسیا برای
فوتبال استرالیا هم اهمیت زیــادی دارد ،چرا که «ای.
لیگ» در خطر کاهش سهمیهاش در ادوار بعدی این
مسابقات است .لیگ استرالیا در حال حاضر دو سهمیه
مستقیم و یک سهمیه در پلی آف لیگ قهرمانان دارد ،ولی
در رد هبندی لیگهای منطقه غرب ممکن است جایش را
به لیگ تایلند بدهد و یکی از سهمیهها از دست برود.
کنفدراسیون فوتبال آسیا هم دربــاره عملکرد تیمهای
استرالیایی در ایــن مسابقات به فدراسیون ایــن کشور
هشدار داده و خطر از دست رفتن سهمیه جدی است.
اگر اف.سی .سیدنی و ملبورن ویکتوری نتوانند در لیگ
قهرمانان نتایج خوبی بگیرند ،احتماال سهمیه مستقیم
لیگ استرالیا به یک میرسد.
بازیکنان سیدنی هم اهمیت موفقیت در این مسابقات را
میدانند و انگیزه زیادی برای شکست طلسم ناکامیهای
قبلی دارند .به خاطر همین حساسیت گوچی در ویدیویی
که باشگاه هم آن را منتشر کرده از هواداران خواسته برای
حمایت به ورزشگاه بیایند .او زننده گل صعود ایران به جام
جهانی  2014در اولسان بود و خاطره خوبی از بازی با
تیمهای کرهای دارد .رضا این بار با پیراهن سیدنی مقابل
نماینده شهر اولسان بازی میکند و امیدوار است پنج سال
بعد از آن بازی تاریخی دوباره ستاره زمین باشد.

هفتمین دوره مسابقات اسکی  17اسفند ماه
در پیست شیرباد خراسان رضوی برگزار خواهد
شد.
هفتمین دوره مسابقات اسکی آلپاین و اسنوبرد
جام فجر خراسان رضوی در رده سنی نوجوانان
و آزاد در پیست شیرباد استان برگزار میشود.
اسکی بازان استان در دوره از مسابقات جمعه
 ۱۷اسفند ماه در پیست اسکی شیرباد به رقابت
خواهند پرداخت.

مسابقه کریکت بانوان در مشهد برگزار
شد
یک دوره مسابقه تدارکاتی کریکت بانوان و با
هدف باال بردن سطح آمادگی تیم خراسان رضوی
در مشهد برگزار شد.
این مسابقه دوستانه بین تیم های الف و ب
خراسان رضوی به مناسبت بزرگداشت روز زن
صورت گرفت که تیم الف توانست با  ۱۲۰امتیاز
پیروز میدان شود .در این مسابقه دکتر مبارک و
خانم تکتم ستوسر مسئولیت داوری این بازی را
برعهده داشتند .این مسابقه با حضور موسوی،
رئیس کمیته کریکت استان خراسان رضوی و
ملیحه تهرانی ،نایب رئیس این کمیته برگزار شد.

صعود ورزشکارسبزواری به فینال
قویترین مردان زورخانهای ایران

رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار از فینالیست
شــدن باستانی کــار ســبــزواری در رقابتهای
قویترین مردان زورخانه ای ایران خبر داد.
مجید نــصــرال ـهزاده در ایــن خصوص گفت:
به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی ،انتخاب قویترین مردان ورزش پهلوانی
و زورخانهای ایران برگزار شد.
وی افزود :در این دوره از رقابتها ۳۸ ،ورزشکار
و مدعی قهرمانی از  ۱۴استان برای کسب عنوان
برتری در سالن ورزشی شهدای نصرآباد اصفهان
گردهم آمده بودند که  ۲۵نفر از شرکت کنندگان
این مسابقه به مرحله پایانی راه یافتند.
رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار بیان کرد:
منتخبین در مرحله نهایی این رقابتها از ۱۷
تا  ۲۰اسفندماه جاری در میدان نقش جهان
اصفهان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
نصرالهزاده عنوان کرد :حسن گلرخ پس از
کسب امتیازات الزم به عنوان فینالیست در
مرحله پایانی حضور خواهد داشت .

رتبه سوم نماینده مشهد در لیگ برتر واترپلو کشور

مدال آوری مهردالن در روز قهرمانی ایران
در پــایــان مسابقات بین
المللی دوومــیــدانــی داخــل
سالن  2019در بخش آقایان،
تیم ایران با  7طال 8 ،نقره و  7برنز در رده نخست
ایستاد.
روز دوم مسابقات بین المللی دوومیدانی
داخل سالن  ۲۰۱۹تهران با حضور ورزشکارانی
از کشورهای ایــران ،عــراق ،افغانستان ،عمان،
سوریه ،کویت ،ترکیه و مالزی در مجموعه آفتاب
انقالب در بخش آقایان با کسب رتبه سوم توسط
نماینده خراسان رضوی پایان یافت.
در رشته پرتاب وزنه شاهین مهردالن از خراسان
رضوی با رکورد ۱۸.۲۴رتبه سوم را کسب کرد.
در بــخــش بـــانـــوان نــیــز در روز دوم تکتم

برگزاری مسابقات اسکی خراسان
رضوی در مشهد

چهارمین دوره لیگ برتر
واترپلو زیر  ۱۷سال با رتبه سوم
تیم آبمیوه سجاد مشهد به پایان

رسید.
مرحله سوم و پایانی چهارمین دوره لیگ برتر واترپلو
زیر  ۱۷سال کشور ،در استخر  ۹دی مجموعه ورزشی
شهید شیرودی تهران آغاز شد .دور دوم این مسابقات
با حضور  ۱۰تیم ۱۶ ،الی  ۱۹بهمن ماه به میزبانی
استخر قهرمانی مجموعه ورزشــی شهید شیرودی
تهران پیگیری و به پایان رسید.
شش تیم نخست جدول رده بندی در مجموع دو
مرحله راهی دور پایانی این مسابقات شدند تا با
برگزاری مرحله پایانی این رقابتها تکلیف قهرمان
چهارمین دوره از مسابقات لیگ برتر زیر  ۱۷سال

کشور مشخص شود.
پس از پیگیری مسابقات مرحله پایانی ،تیم شهید
نوفالح موفق شد عنوان قهرمانی چهارمین دوره لیگ
برتر واترپلو را به نام خود ثبت کند ،همچنین تیم های
پیشگامان کویر یزد و آبمیوه سجاد مشهد نیز به ترتیب
در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

خبر

شهرداری ورامین اسیر در النه عقاب ها
سرویس ورزش

اولینبازیازمرحلهنیمهنهاییلیگبرتروالیبالبرگزارشدوطی
آنشهرداریورامیندرخانهتوانستپیاممشهدراشکستدهد.
دراینمسابقهکهپرازحاشیهوجنجالبودسیدمحمدموسوی
سرعتی زن تیم پیام به دلیل برخی حاشیه ها از یک دیدار محروم
شد.

دومین دیدار این دو تیم امروز در سالن مهران مشهد برگزار می
شود و پیام در این بازی بدون موسوی در مقابل نماینده ورامین
صفآراییخواهدکرد.
بازی اول به میزبانی ورامین ،بازی دوم به میزبانی پیام مشهد و
بازیسومدرتهرانبرگزارخواهدشد.
گفتنی است؛ هر تیمی در این مرحله بتواند دو پیروزی از سه
بازیبدستبیاوردبهفینالاینبازیهاصعودخواهدکرد.

خبر

قوچان نژاد :آقای حقبین ،به خدا
واگذارت کردم
جبار قوچاننژاد گفت :در جریان مسابقه ،سه بار به سمت
حقبین رفتم و از فحاشیها گالیه کردم ،آنجا از آن جو اظهار تاسف
کرد و حاال مدعیست فحشی دادهنشد.
به گزارش ایسنا ،جبار قوچاننژاد با اظهار گالیه از صحبتهای
حقبین ،ناظر مسابقه پرحاشیه و جنجالی دیدار نخست پیام
خراسان و شهرداری ورامین که گفتهبود ،هیچگونه فحاشی علیه
تیم میهمان در سالن گلعباسی ورامین صورت نگرفته ،اظهار کرد:
ناظر محترم مسابقه در این  ۲۴ساعت ،خیلی حرفها زدند و
حتی گفتند که هیچگونه فحاشیای نشنیدهاند .باید بگویم آقای
حقبین!شماازدوستانبسیارخوبمنهستید،امامنهیچوقت
نمیتوانم حرف و بحثی را مسکوت بگذارم.
وی افزود :من شما را به همان خدا و امام رضایی که دم از آن
میزنید واگذار میکنم .باالخره یا آن دنیایی هست یا این دنیا.
واقعا واگذارت میکنن به همان امام رضا(ع) .چطور نشنیدی که
در تمام طول مسابقه ،به من فحاشی شد؟ شما امروز گفتی هیچ
فحاشیای نشنیدی؟  ۳بار آمدم سراغت ،نگفتم میشنوی آقای
حقبین؟ در جوابم اظهار تاسف نکردی؟ از تماشاچیان ورامینی
نخواستی که ساکت شوند؟ حاال تو امروز میگویی هیچ فحشی
نشنیدی؟

قوچاننژاد تاکید کرد :فحشهایی شنیدیم که از گفتنششرمم
یمیکردندونشنیدی؟چطورسیدشامپو
میآید.ریتمیکفحاش 
فروش را نشنیدی؟ چطور یک چوب سه متری و کلیدی که علیه
حیدرشاهی علم کردهبودند را ندیدی؟ چطور کف زمین ریختن
برخیتماشاگرنماراندیدی؟آنهاکفزمینآمدندکهخستهنباشید
بگویند یا با مشت به سر و کله بازیکنم بزنند؟
سرمربی تیم پیام خراسان با اظهار تاسف از جو کثیف سالن
ورامین خاطرنشان کرد :کجا بودید که اینها را ندیدید؟ متاسفم و
در عجبم که چطور به خودتان اجازه دادید بگویید فحاشی نشد؟
عیبی ندارد ،این اولین بار نبود و آخرین بار هم نخواهدبود ،شما را
به امام رضا و خدا واگذار میکنم که از این جریان حمایت میکنید.
هیچ حرفی با شما ندارم و امیدوارم خدا همه ما را به راه راست
هدایت کند و جرات بیان حق و حقیقت را در تمام عرصهها به ما
بدهد .خدا نگهدار آقای حقبین
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واکنش آشنا به نظرسنجیهای صدا و سیما /توضیح دادستان درباره پولهای هدایتی و بازگشت خاوری
«مشایی» به زندان بازگشت/متهم حمله به سفارت عربستان :من هیچ مشکلی با آمریکا ندارم

میز خبر
واکنش آشنا به نظرسنجیهای صدا
و سیما
مــشــاور ریــیــس جــمــهــوری در واکــنــش به
نظرسنجیهای جنجالی تلویزیونی در
قالب جشنواره جام جم ،گفت :در صورت
تشکیل جلسه شــورای نظارت بر عملکرد
صداوسیما موضوعات مطرح شــده دربــاره
نظرسنجی برنامههای محبوب تلویزیونی باید
در دستورکار قرار گیرد .حسام الدین آشنا
نماینده رییس جمهوری در شورای نظارت بر
سازمان صدا و سیما روز سه شنبه این موضوع
را در گفت :وگو با خبرنگار ایرنا مطرح کرد.
تعداد زیــادی از کــاربــران اپراتو رهای تلفن
همراه در رو زهای گذشته اعالم کردند پیامک
تأیید رأی به یک برنامهی تلویزیونی برایشان
ارسال شده ،در حالی که گویا آ نها اصالً در
این رأ یگیری شرکت نکرده بودند و یا را یشان
برنامه دیگری بوده است .ارسال این پیامکها
و تغییر نام برنده برنامه تلویزیونی موجب
شد تا کاربران شبکههای اجتماعی نسبت
به این موضوع واکنش نشان دهند .انتقاد
وسیع مردم به تغییر ناگهانی در نظرسنجی
عمومی تلویزیون ،سبب شد تا دبیر جشنواره
تلویزیونی جام جم با پذیرش اختالل رخ داده
در این نظرسنجی اعــام کند رای گیری تا
زمان مشخص شدن علت این موضوع ،متوقف
شود .در ادامه این اتفاق ،وزیر ارتباطات آماری
منتشر کرد که نشان میداد چه میزان رای در
 ۴روز بهطور ناگهانی به یک برنامه اضافه شده
است .این افزایش آرای برنامه برند هباش که
برنامه مورد عالقه مدیران شبکه سه است بار
دیگر به شایعه تالش برای حذف برنامه نود
دامن زد .پس از اینکه آذر یجهرمی اعالم کرد
خود صد اوسیما با شرکت سرویسدهنده در
ارتباط بوده است و این وزارتخانه تنها میزان
تراکنشها را میتوانسته رصد کند ،احمدی
افزادی دبیر پنجمین جشنواره تلویزیونی جام
جم در مصاحبه دیگری از ورود پلیس فتا به
پرونده سخن گفت و تاکید کرد این شرکت
مجوز رسمی از وزارت ارتباطات داشته است.
ادعــایــی که دوبــاره از ســوی روابــط عمومی
وزارت مربوطه تکذیب شد .با ابطال این آرا بار
دیگر برنامه نود به صدر نظرسنجیها برگشته
است.
ظریف با بشار اسد دیدار میکند
وزیر امور خارجه گفت که به زودی به دعوت
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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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رسمی دولــت سوریه عــازم دمشق شده و با
«بشار اسد» رییس جمهوری سوریه دیدار می
کند.شبکه تلویزیونی «الفرات» روز سه شنبه
در گفتگو با «محمد جواد ظریف» به نقل از
وی آورده است که بشار اسد از او برای سفر
به دمشق دعوت به عمل آورده و وی به این
دعوت پاسخ مثبت داده و به زودی عازم سوریه
می شود.تلویزیونی الفرات گفته است که به
مناسبت سفر قریب الوقوع «حسن روحانی»
رییس جمهوری ایران به عراق این مصاحبه
اختصاصی را با ظریف انجام داده و به زودی
مشروح آن را پخش می کند.
توضیح دادستان درباره پو لهای
هدایتی و بازگشت خاوری
دادســتــان تــهــران درخــصــوص پو لهایی که
هدایتی به ورزشیها داده و برخی میگویند
هدیه بوده است و نماینده دادستان تهران
گفته است حتی این پو لها اگر کابین زنان
شده باشد باید پس گرفته شود بفرمایید قرار
است چه کنید ،گفت :عبارت کابین زنان
فرمایش حضرت امیر است ،اما آنچه مالک
دادستانی است حکم دادگاه است و ما حکمی
که در دادگاه صادر شود را اجرا خواهیم کرد.
وی درخــصــوص خـــاوری و آخــریــن وضعیت
بازگشت این متهم به کشور نیز گفت که هنوز
به نتیجه نرسید هایم هرچند مکاتباتی انجام
داد هایم و امیدواریم اینترپل همکاری بهتری
داشته باشد.
ابطحی :روحانی خودش خواست که
تنها باشد
وی افزود« :پشتوانه و عقبهای که روحانی را
به ریاست جمهوری رسانه یک پشتوانه عمیق
فکری در جامعه ایران بود که قبال هم آقای
خاتمی را به ریاست جمهوری رسانده و جریان
فکری اصــاح طلبی را تشکیل داده بود.
جریان فکری اصالح طلبی در انتخابات ۹۲
حداقل شرایط را داشت و با مشاهده گفتمانی
که روحانی را هاندازی کرد ،او را نزدیکترین
فرد به خود دید و از وی حمایت کرد» .این
فعال سیاسی اصالح طلب با اشاره به اینکه
«عقبه روحانی بسیار شکننده بــود» گفت:
«روحانی به جای اینکه برای افزایش و تقویت
این عقبه تالش کند بالفاصله بعد از انتخابات
 ۹۶آن عقبه را فراموش و رها کرد .حتی در
جاهایی مقابل آن عقبه ایستاد .سرعت این
فاصله گیری در حدی بود که رئیس دفتر آقای

روحانی رسما گفت که اصالح طلبان اصال
حمایتی نکرده اند .طبیعی است که وقتی
خود روحانی به عقبه سیاسی خود عالقهمند
نیست ،آن عقبه هم خود را جدا میکند و
مسئولیت کا رهای او را به عهده نمیگیرد.
به خصوص اینکه روحــانــی نیز مسئولیتی
در قبال رای و جریان فکری اصــاح طلب
که او را به رئیس جمهوری رساند نپذیرفت
و این را در انتخاب کابینه و حتی مسئولین
محلی مشاهده کردیم ».ابطحی با تاکید بر
اینکه تنها شدن روحانی از سوی حامیان او
کلید نخورد ،گفت« :خود روحانی و نزدیک
وی عالقمند به نگاه داشتن ایــن حمایت
نداشتند»/ .آزادی
باهنر :شــورای نگهبان مصوبه
«ممنوعیت نمایندگی بیش از  3دوره»
را رد میکند
محمدرضا باهنر ،به عنوان کسی که خود
حضور در  ۷دروه مجلس را تجربه کرده ،سخت
مخالف مصوبه محدودیت دورههای نمایندگی
مجلس است .او توضیح میدهد که این مصوبه
میتواند مجلس را از تجربیات گوناگون خالی
کند .باهنر البته خیالش راحت است که این
مصوبه توسط شورای نگهبان رد خواهد شد.
باهنر در این باره گفت ،:چون به تجربه آ نها
اعتماد میشود .ما کالً این ایرادات را داریم.
مثالً ما باید احــزاب قــوی داشتیم که اول
فعاالن سیاسی را پرورش بدهند که این افراد
ً
بعدا نخواهند در جایگاه نمایندگی تازه بیایند
کسب تجربه کنند .من کالً نه تنها این مصوبه
را مفید نمیدانم که معتقدم به مجلس ما
ضربه جدی میزند .البته من احتمال بسیار
زیاد میدهم که شورای نگهبان این را رد کند
و مورد موافقت شورا قرار نگیرد .من خیلی
بعید میدانم این مصوبه تبدیل به قانون شود
و به جایی نخواهد رسید .اما نگاهی که آن را
تصویب کرده به نظرم باید عوض شود و قدری
عمق پیدا کند.
علی دایــی :با پو لهای هدایتی
میشد یک استان را را از نو ساخت و
تجهیز کرد
علی دایی در مصاحبهای با همشهری ورزشی
حــر فهــای جالبی زده اســت .علی دایــی
سرمربی سایپا در جدیدترین گفت و گویش
از ایــن گفته که سرمربی تیم ملی ایرانی
باشد یا خارجی .او گفته فرقی نــدارد .در

پاسخ به تعارف سردار آزمون به خودش برای
سرمربیگری هم گفته« :او لطف دارد ،ولی من
درگیر سایپا هستم ».مهمترین گفته اش ،اما
درباره حسین هدایتی است که گفته او تنها
کسی نیست که در ایران از این پو لها خورده
و البته گفته با پو لهایی که هدایتی خورده
میشد یک استان را از نو ساخت و تجهیز کرد.
«مشایی» به زندان بازگشت
اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر دولت
احمد ینژاد که از پنجم اسفندماه به مرخصی
آمــده بــود ،شب گذشته به زنــدان بازگشت.
مشایی از روز یکشنبه  ۵اسفندماه بیش از
یک هفته از زنــدان اویــن به مرخصی آمده
بــود .اسفندیار رحیممشایی ،معاون وقت
احمد ینژاد در تاریخ  ۲۶اسفندماه  ۹۶در
حال خروج از منزل بقایی بازداشت شد.
احتمال شکسته شــدن انحصار
صداوسیما در شرایط فعلی صفر است
حجت االسالم مسیح مهاجری ،مدیرمسئول
روزنــامــه جمهوری اسالمی در گفتوگویی
در خصوص احتمال شکسته شدن انحصار
صداوسیما این احتمال را نزدیک به صفر
دانست .بخشی از ایــن گفتگو را در ادامــه
میخوانید:
*به نظرتان انحصار صداوسیما باید شکسته
شود؟
بله من معتقد به این هستم که با این وضعی
که داریم در رسانه ملی خوب عمل نمیکنیم.
اگر رسانه ملی خوب عمل کند ،قانون است،
اما مثل مطبوعات و فضای مجازی باید رادیو
تلویزیون هم در بخش خصوصی داشته باشیم.
*و مانع چیست؟
قانون اساسی است .باالخره آنجایی که تفسیر
میکند اینطور تفسیر میکند .بنابراین باید
تغییرش دهند.
*چقدر محتمل است؟
نمیدانم در شرایط فعلی صفر.
روحانی جوسازی سیاسی را به
حضور در جلسات مجمع ترجیح
میدهد
عباس سلیمی نمین در گفتگو بــا آزادی
درخــصــوص علت عــدم حــضــور روحــانــی در
جلسات مجمع گفت :دولت و آقای روحانی
راه خود را انتخاب کرده و ترجیح میدهد که
با فضاسازی سیاسی به نتیجه مورد نظر خود
برسد .کا رهای عــوام پسندانه را در دستور

کار قرار داده و تصور میکند که به این نحو
کار سهل میشود .با این شیوه دولت هیچ
تعهدی به جامعه نمیدهد .اگر قرار به بحث
کارشناسی باشد مردم بعد از مدتی انتظار
دارند که دولت در اقبال امضای این پیمان
بین المللی به نتیجهای برسد و اگر نرسد زیر
سوال میرود .همان طور که در مورد برجام زیر
سوال رفت .آن زمان به جامعه قول داد که با
امضای برجام تحریمها حذف میشود و دولت
بعدی آمریکا نیز به هیچ وجه نمیتواند از
پیمان خارج شود .نتیجه کار را دیدیم و امروز
دولت نمیخواهد که تجربه مشابهی داشته
باشد .دولــت صرفا میخواهد مساله را در
کانالی قرار دهد که مبنای آن آ گاهی جامعه
نیست .این بسیار خطرناک است و اگر قرار
باشد با جوسازی مسائل را پیگیری کنیم به
نتیجه خوبی نخواهیم رسید» .وی ادامه داد:
«اگر میخواهیم یک مساله را از مسیر قانونی
خود خارج کرده و تصمیم گیری را به مردم
بسپاریم الزم است که جامعه آ گاه و فرهیخته
باشد .برای ارتقای جامعه نیز باید در فضای
فکری عمل کرد ،اما برخی میخواهند صرفا
با دوقطبی سازی و جوساز یهای کور جامعه
را به یک سو سوق دهند و این با پایبندی به
مصالح جامعه مغایر است»/ .آزادی
متهم حمله به سفارت عربستان:
من هیچ مشکلی با آمریکا ندارم
حسن کردمیهن گفت :شهرداری تهران و آقای
قالیباف از کار فرهنگی ما در تهران حمایت
زیــادی کــرد .مــا نــه بــا جــواد ظریف مشکل
داریم و نه با  fatfو نه با برجام و نه با حسن
روحانی .من هیچ مشکلی با آمریکا ندارم .من
با فضای مجازی و با تلگرام و با اینستاگرام
هیچ مشکلی ندارم ...من عقیده دارم مدیریت
برخی از بچههای من ،قطعا بهتر از مدیریت
احمد ینژاد است/ .فرارو
منع نمایندگی مجلس بیش از  ۳دوره
متوالی ،خالف قانون اساسی است؟
حسین میرمحمدصادقی مــعــاون قوانین
مجلس به خبرآنالین گفت :ایجاد محدودیت
در حق انتخاب مــردم مجاز نیست ،ایجاد
مــحــدودیــت در قــانــون اســاســی بــرای مقام
اجرایی به این دلیل بــوده که شائبه قدرت
گرفتن به دلیل تــداوم حضور از بین برود
همانند آنچه در برخی کشو رهای عربی وجود
داشت که روسای جمهور خود را کم کم مادام

العمر کردند ،اما به واقع این شائبه در مورد
نمایندگان مجلس وجود ندارد که تصویب منع
«بیش از سه دوره نمایندگی» را توجیه کند.
رنو در پشت صحنه ماجرای «الدا»
است؟
حضور رو سها در بازار خودروی ایران اگرچه
هنوز از سوی مسووالن صنعتی و خودرویی
ایــران تایید نشده است ،اما برخی مقامات
روســـی مــذاکــره در ایــن خــصــوص را تایید
کرد هاند .آنچه مشخص است با نهایی شدن
هــمــکــار یهــای خــودرویــی دو کــشــور ،ورود
محصوالت شرکت آوتوواز (خودروساز روس و
مالک برند الدا) به بازار خودروی ایران کلید
خواهد خورد .نکتهای که در ماجرای مطرح
شدن دوباره ورود خودروهای روسی به ایران
از اهمیت باالیی برخوردار است ،به ارتباط و
شراکت این خودروساز با رنو فرانسه مربوط
میشود ۶۷.۷ .درصد از سهام این شرکت در
اختیار شرکت رنوی فرانسه قرار دارد .اما آنچه
مهم بهنظر میرسد نقش خودروساز فرانسوی
در حضور احتمالی دوست روسی اش در ایران
است .بنا به گفته منابع آ گاه ،ظاهرا زمینه
سازی برای آمدن آوتوواز به کشور بیارتباط
با رنو نبوده و این شرکت میخواهد بهواسطه
شریک روسیاش ،به نوعی شبحی از خود در
بازار ایران داشته باشد.
هیچ راهی جز واقعی کردن قیمتها
نداریم
علی سرزعیم ،اقــتــصــاددان و مــعــاون امــور
اقتصادی و برنامهریزی وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی گفت :برای کنترل مصرف یا
باید قیمتها را اصالح کرد یا باید به نظام
برنامهریزی و مداخله روی آورد که کارت
سوخت در این مقوله میگنجد .کارت سوخت
همان کوپن اســت .متأسفانه بیشتر افــراد
جسارت این را ندارند که از مکانیزم بازار
استفاده کنند ،در نتیجه گزینه استفاده از
کوپن جذا بتر میشود ،هر چند نام آن را
کارت سوخت بگذاریم .هیچ راهی غیر از این
نداریم که قیمتها واقعی شود ،ما اکنون تنها
داریم زمان را از دست میدهیم / .ایرناپالس
منبع  /تابناک

