
شنبه   7   اردیبهشت ماه 1398 0 21  شعبان  1440 
سال سوم  شماره 444 0 8 صفحه 0 قیمت 1000 تومان

در صفحه 5 بخوانید

مثل همین روزها که حادثه آرام و بی رحم می خزد، 
می آید و با خود می برد، مرگ آمد، لباس سفیدی 
بر تن »تقی خاوری« دوخت، راه نفسش را بند آورد و 

سکوت او را ابدی کرد. 

یکی دیگر از پرچمداران خراسانی شعر سپید درگذشت؛

 سکوت بی پایان خاوری

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد 

بازآفرینی برای رونق گردشگری
 و اقتصاد شهر

هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال

جدال حساس استقالل و پدیده
 در ورزشگاه امام رضا )ع( مشهد

فقط فرماندار کاشمر برای 
انتخابات استعفا داده است

علم الهدی

ما به خدا و مناجات رهبر
 متکی هستیم، نه به نفت 

با حضور استاندار در چند ماه اخیر انجام شده است

امضای ۶۸۴ تفاهم نامه 
سرمایه گذاری در خراسان رضوی

استاندار،  بخشی  و  شهرستانی  سفر   ۲۵ در  تاکنون 
هزار  که ۵۲  امضا شده  نامه سرمایه گذاری  تفاهم   ۶۸۴

شغل را ایجاد خواهد کرد.

متاسفانه و بعلت بسیاری از بی تدبیری ها و عدم برنامه ریزی های زیست محیطی 
که در حوصله این گزارش نمی گنجد، طی سال های گذشته شاهد اتفاقات و بالیای 

طبیعی تلخ بسیاری بودیم.در این بین زلزله کرمانشاه و سیلی که بسیاری از 
استان های کشور را درگیر کرد سرآمد اتفاقات تلخ دهه اخیر کشور بوده اند.اما مساله 

حائز اهمیت در این بین چگونگی رویارویی با این اتفاقات چه از سوی مسئولین و 
چه از سوی مردم بوده است. شاید مهم ترین عنصر قابل بررسی در این بین نحوه 

کمک رسانی به مردم سیل زده و ...

اعضای جبهه پایداری گویا بنا دارند خط خود را از دیگر اصولگرایان جدا کنند. شاید 
بتوان آغاز این روند را در اظهارات سال95 صادق محصولی مشاهده کرد؛ چنانكه او 

در گفت وگویی گفته بود: »جبهه پایداری نامزدی را برای...

ناسازگاری پایداری ها و نبود رهبری کاریزما، دو مشكل محافظه کاران در راه فتح 
کرسی های بهارستان

 مصائب اصولگرایان 
در آستانه انتخابات 

صبح امروز از میزان اعتماد مردم در کمک رسانی ها می گوید

 چرا سلبریتی ها
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در صفحه 4 بخوانید

در صفحه 2 بخوانید 2
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در این شماره می خوانیم

پس از قنات جهانی قصبه گناباد:

گزارش ویژه

دومین ثبت جهانی
 در گناباد رونمایی شد
در صفحه 6 بخوانید
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فقط فرماندار کاشمر برای انتخابات استعفا 
داده است

رضوی  خراسان  استانداری  سیاسی  کل  مدیر 
گفت :در حال حاضر فقط فرماندار شهرستان کاشمر 

برای شرکت در انتخابات استفا داده است.
چون  افزود:  قربانی  مشهد،  اخبار  بهگزارش 
کرد  اعالم  است  انتخابات  مجری  کشور  وزارت 
وزارت  های  بخش  در  فعالیت  به  مشغول  افراد  که 
آخر  تا  داران  بخش  و  فرمانداران  ازجمله  کشور 
فرد  تا  بدهند  را  خود  استفا  دارند  فرصت  فروردین 
در  شود.  آنها  جایگزین  مناسب  زمان  در  مناسب 
بحث انتخابات شش ماه قبل از ثبت نام باید استفا 
با  و  تکلیف  تعیین  فرمانداران  تقریبا  گیرد.  صورت 
در  ها  پرونده  و  شده  برقرار  تعامالت  کشور  وزارت 

حال بررسی است.

کشاورزی  جهاد  مدیریت  های  گزینه 
خراسان رضوی مشخص شده اند

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
مدیریت  برای  ها  گزینه  گفت:  رضوی  خراسان 
جهاد  وزارت  به  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
کشاورزی اعالم شده و در انتظار پاسخ وزیر هستیم.

به گزارش مشهد فوری،علی رسولیان در خصوص 
تغییر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رئیس  تغییر  برای  ای  برنامه  هیچ  گفت:  نیز  رضوی 
فعالی این سازمان در دستور کار نیست لذا همچنان 
برعهده  را  صمت  سازمان  ریاست  علیرضایی  خانم 

خواهند داشت.
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  پارسال  اواخر 
خراسان رضوی به دادگاه احضار و سپس بازداشت. 
سرپرست  عنوان  به  صالحی  نجفقلی  آن  از  پس 
این  مدیریت  دار  عهده  کشاورزی  جهاد  سازمان 

سازمان در استان شده است.
تاکنون  پیش  از چهار سال  نیز  علیرضایی  راضیه 
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  مدیریت 
را برعهده دارد. چندی پیش شایعاتی مبنی  رضوی 

بر استعفای وی در رسانه ها منتشر شده بود.

اخبار

از  را  خود  خط  دارند  بنا  گویا  پایداری  جبهه  اعضای 
روند  این  آغاز  بتوان  شاید  کنند.  جدا  اصولگرایان  دیگر 
کرد؛  مشاهده  محصولی  صادق  سال9۵  اظهارات  در  را 
پایداری  »جبهه  بود:  گفته  گفت وگویی  در  او  چنانکه 
جبهه  به  جمهوری9۶  ریاست  انتخابات  برای  را  نامزدی 
است؛  نکرده  معرفی  اسالمی  انقالب  نیروهای  مردمی 
مجموعه  از  پایداری  جبهه  به  دونامزد  انتصاب  بنابراین 
جای  رسانه ها  در  جمنا  سوی  از  شده  معرفی  نامزدهای 

تعجب وگالیه دارد«.
وسعتی  در  اکنون  جمنا  با  پایداری  جبهه  اختالف 
به نحوی  می کند؛  خودنمایی  دیگر  شکلی  البته  و  بیشتر 
دبیر  آقاتهرانی،  مجتبی  گذشته،  سال  اسفندماه  در  که 
مدعیان  با  من  »بحث  بود:  گفته  پایداری  جبهه  کل 
اصولگراها  با   بلکه  نیست؛  غرب گراها  و  اصالح طلبی 

است؛ ما کی می خواهیم به خودمان بیاییم؟«.
مجید  زبان  از  دیگر  نوعی  به  نیز  اکنون  سخنان  این 
به  است؛  شده  بیان  پایداری  جبهه  سخنگوی  متقی فر، 
از  مستقل  انتخاباتی  لیست  ارائه  احتمال  او  که  نحوی 
در  پایداری  »جبهه  است:  داده  را  پایداری  جبهه  سوی 
را  خود  وظیفه   اگر  می گیرد؛  تصمیم  باره  این  در  عرصه 
می کنیم،  را  کار  این  حتما  بدانیم،  جداگانه  لیست  ارائه 
پیشبرد  و  حاکمیت  با  که  شود  پیدا  زمینه هایی  اگر  اما 
کار مشترک  بتوانیم  باشد ممکن است  آرمان ها متناسب 
انجام دهیم. برآورد از پایگاه اجتماعی بستگی به فضای 
نداریم،  نگرانی  بابت،  این  از  ما  اما  دارد.  انتخابات  زمان 

چرا که در بدنه رشد هم داشته ایم«.
متقی فر در بخش دیگری از سخنانش به یک نکته مهم 
اشاره کرده که از آن می توان خط مشی  را پیش بینی کرد. 
نگران هستند که جبهه  »برخی ها  او چنین گفته است: 
شود،  تقویت  پایداری  اگر  خب  بشود؛  تقویت  پایداری 
چه اتفاقی می افتد؟ هیچ اتفاقی نمی افتد، بلکه منویات 

نظام و آرمان های مردم پیش می رود«.
شاید مخاطب صحبت متقی فر اصالح طلبان نباشند 
دیگر  یا  پایداری ها  گرفتن  برای اصالح طلبان قدرت  زیرا 
می  آنها  و  ندارد  چندانی   تفاوت  اصولگرایی  گروه های 
سیاسی  قدرت  کسب  در  اصولگرایان  اساسا  که  خواهند 
این  مخاطب  که  می رسد  نظر  به  بنابراین  نباشند؛  موفق 
گزاره اصولگرایان باشند. با چنین پیش فرضی باید گفت 
قدرت گرفتن  از  اصولگرایان  پایداری  نیروهای  باور  به  که 
در  که  است  درحالی  این  ناخوشنودند؛  پایداری ها 
را  اصولگرایان  دیگر  پایداری  ها  همواره  اخیر  چندسال 

چنانکه  کرده اند؛  انقالب  آرمان های  از  دوری  به  متهم 
عنوان  به  آقاتهرانی  شد،  گفته  پیشتر  که  همانطور 
صراحت  به  پایداری  جبهه  تشکیالتی  مسئول  مهم ترین 

علیه اصولگرایان سخن می گوید.
سنگ  نخستین  که  پایداری  نیروهای  دیگر  سوی  از 
در  گذاشتند،  هم  روی  بر  جمنا  در  را  اختالف  بناهای 
که  می کنند  معرفی  راستین  اصولگراهای  را  خود  حالی 
عموم نیروهای اصولگرا مواضع تند و خارج از عرف آنها 
را به مصلحت انقالب نمی دانند و بارها شده است که به 

رویکرد ایشان انتقاد کرده اند.
رسمی  اعالم  پایداری  جبهه  سیاسی  کنش  آخرین 
انتخابات  برای  مستقل  انتخاباتی  لیست  ارائه  احتمال 
پرده  در  شدنش  عملی  که  موضوعی  است؛  مجلس 
پایداری  جبهه  که  نیست  معلوم  زیرا  می برد  سر  به  ابهام 
مردم  میان  در  حد  چه  تا  اصولگرایان  عموم  از  جدای 
طیف  این  اعضای  آیا  و  باشد؟  داشته  اجتماعی  پایگاه 
می خواهند با مخالف خوانی و ایجاد تشنج سیاسی توجه 
مردم را به خود جلب کنند تا از این طریق بتوانند به عنوان 
نیرویی خارج از طیف های سیاسی موجود فعالیت کنند؟ 
ناسازگاری های طیف  نیست که هدف  معلوم  روی  به هر 
را  خود  مشخصی  مرام نامه  چه  با  آنها  و  چیست  پایداری 

ناب تر از دیگر اصولگرایان می دانند؟
حزب گریزی اصولگرایان

مفهومی  را  حزب  مفهوم  سال هاست  اصولگرایان 
غربی و زایده ای بر انقالب می دانند؛ چه محمود احمدی 
را هم معنای قبیله می دانست و چه علی  نژاد که حزب 

الریجانی که افتخار داشت هرگز عضو حزبی نبوده است. 
که  دارد  ریشه  آنقدر  اصولگریان  میان  در  گریزی  حزب 
خود،  حزبی  غیر  نامزد   ،9۲ انتخابات  در  پایداری  جبهه 
لنکرانی  باقری  کامران  حزبی،  نامزد  به  را  جلیلی  سعید 
ترجیح داد. نمونه این رفتار را موتلفه اسالمی داشت که 
شب انتخابات به میرسلیم گفت که به نفع رئیسی انصراف 
دهد؛ این در حالی است که موتلفه قدیمی ترین و جبهه 
پایداری با نفوذترین تشکیالت در جریان اصولگرا به شمار 

می روند.
جریان های اثرگذار اصولگرا، عموما تمایلی به تشکیل 
حزب  هم  طلبان  اصالح  میان  در  چه  اگر  ندارند.  حزب 
گریزی وجود دارد، اما مثال رئیس دولت اصالحات سابقه 
محمدرضا  و  دارد  را  مبارز  روحانیون  مجمع  در  حضور 
ایران  مشارکت  جبهه  موسس  عضو  روزگاری  نیز  عارف 

اسالمی بوده است.
جامعتین  تشکیالت  در  عمدتا  نیز  اصولگرا  روحانیون 
حضور دارند. جایی که روزگاری بزرگانی همچون هاشمی 
رفسنجانی، حسن روحانی، مهدوی کنی، محمد یزدی و 
افرادروسای  این  و  داشتند  نوری حضور  ناطق  اکبر  علی 
آن  از  کشور  بزرگ  تصممیمات  بسیاری  و  بودند  قوه  سه 
مجلس بیرون می آمد. با این حال افول جامعه روحانیت با 

اختالفات بین طیف سنتی و مدرن آن، شروع شد.
با  )که  یزدی  مصباح  نقش  شدن  پررنگ  با  مرور  به 
نمی توانست  مبارز  روحانیت  جامعه  استاندارد های 
جزئی از آن مجموعه باشد، چون سابقه مبارزاتی روشنی 
نداشت( در معادالت سیاسی قم، این تشکیالت بیشتر و 

پورمحمدی  مصطفی  امروز  اینکه  تا  رفت  افول  به  بیشتر 
وحدت  جلسات  به  حتی  مبارز  روحانیت  دبیرکل 

اصولگرایان دعوت نمی شود.
در  سنتی  اصولگرایان  فقهی  بازوی  که  همانقدر  اما 
با  نیز  آن  بازاری  بازوی  خورده،  ضربه  روحانیت  جامعه 
مرحوم  وقتی  است.  شده  مواجه  شدیدی  مشکالت 
فعاالن  شد،  عسگراوالدی  مرحوم  جایگزین  حبیبی 
سیاسی می گفتند که حبیبی سایه فرد قبلی هم نیست 
جایگاه  این  در  حالی  در  بادامچیان  حبیبی،  وفات  با  و 

نشسته که کمتر کسی از این پیرمرد انتظار تحول دارد.
افراد به جای احزاب

نقش  افراد مشهور می توانند  اثرگذار،  احزاب  نبود  در 
و  قالیباف  برای  اصولگرایان  روزگاری  کنند.  ایفا  را  حزب 
احمدی نژاد و محسن رضایی، سهمیه جدا در لیست های 
ساده تر  اجماع  به  رسیدن  تا  گرفتند  نظر  در  انتخاباتی 
باشد. اما در سال 9۸، کدام چهره وزن قابل توجه برای 
گزینه  قوی ترین  دارد؟  را  فرماندهی  صندلی  بر  نشستن 
ابراهیم  سید  ندارد.  را  اصولگرایان  رهبری  شرایط  دیگر 
القضات  قاضی  و  رضا  امام  حرم  پیشین  متولی  رئیسی. 
کنونی ایران هم بعید است به مناسبات حزبی وارد شود. 
دبیرکل  شهادت  زمان  در  بهشتی  شهید  اینکه  وجود  با 
حزب جمهوری اسالمی بود و در انفجار دفتر این حزب به 
شهادت رسید، اما دیگر روسای قوه قضائیه عموما از ورود 
رئیسی  است  بعید  و  کرده اند  پرهیز  حزبی  مناسبات  به 
همچنان عالقه مند باشد تا در راس مجموعه اصولگرایان، 
حال با نام جمنا، شورای وحدت یا هر نام دیگری حضور 

داشته باشد.
اصولگرایی  جریان  در  موثر  نقشی  که  دیگری  فرد 
حاکمیتی،  حساس  مسئولیت های  خاطر  به  اما  داشت، 
خواهد  کاسته  اصولگرایان  نشست های  در  او  حضور  از 
دبیرکل  عنوان  به  فدایی  است.  فدایی  حسین  شد، 
جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی، نماینده نظامیان وارد 
جای  به  رفتن  از  پیش  تا  او  بود.  سیاست  عرصه  به  شده 
تاثیرگذاری  نقش  رهبری،  بیت  بازرسی  در  ناطق نوری 
و  داشت  اصولگرایی  جریان  درونی  برنامه ریزی های  در 
افرادی مثل زاکانی و نادران و کوثری، به عنوان بازو های 
او انجام وظیفه می کردند. فدایی عضو سازمان مجاهدین 
انقالب اسالمی در دهه شصت بود و به خوبی با اهمیت و 

ریزه کاری های کار تشکیالتی آشنا بود.
محمود احمدی نژاد هم که قصه تکراری است و نیاز 
به تکرار ندارد که به اصولگرایی یاغی تبدیل شد و راهی 
رفت که پلی برای بازگشت او الاقل تا انتخابات 9۸، وجود 

ندارد.
در نبود این چهره ها و اختالفات با علی الریجانی، نیم 
چهره ها فرصت این را دارند که بدل به چهره شوند. حداد 
عادل، قالیباف، جلیلی، عزت ا... ضرغامی، محمد باقر 
همین  زاکانی،  رضایی،  محسن  بابایی،  حاجی  ذوالقدر، 
وجود  با  چون  هستند،  چهره  نیم  هستند.  چهره ها  نیم 
موقعیت های خوبی که داشته اند، نتوانسته اند شایستگی 
سوم  و  دوم  فرصت  دنبال  به  حاال  و  کنند  ثابت  را  خود 

هستند.
و  جلیلی  )قالیباف،  چهره  سه  چهره،  هشت  این  از 
شکست  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  رضایی(  محسن 
برای  و  شد  آخر  نظرسنجی ها  در  عادل  حداد  خوردند. 
رد  بابایی  حاجی  و  زاکانی  داد.  انصراف  آبرو  حفظ 
از ناکامی  انبوهی  بابایی  البته حاجی  صالحیت شدند و 
را در مجلس تجربه کرد. شکست خوردن از الریجانی در 
انتخاب رئیس، شکست خوردن از مطهری و پزشکیان در 
انتخاب نایب رئیس و شکست خوردن از عارف در انتخاب 
هنوز  هم  ضرغامی  و  ذوالقدر  آموزش!  کمیسیون  رئیس 

بین اصولگرایان مقبولیت کافی را ندارند.
برنده  امیدوارند  مشکالت،  همه  وجود  با  اصولگرایان 
انتخابات شوند. ارتباط خوب آنها با شورای نگهبان برای 
خواهد  کمک  آ نها  به  صالحیت ها،  تایید  وضعیت  رصد 
شوند.  انتخابات  عرصه  وارد  استراتژی  بهترین  با  که  کرد 
راهی که سخت و طوالنی است. بیست سال بعد از دولت 
اصالحات، اصولگرایان حاال با مشکل بزرگی مواجه شدند 
دولت  رئیس  )همچون  کاریزما  رهبری  خود  درون  که 
انتخابات  به  ورود  و  معضالت  حل  برای  را  اصالحات(  
مجلس یازدهم ندارند. رهبران اصولگرایان خوب می دانند 

بدنه آنها توان پذیرش پنجمین شکست پیاپی را ندارد.

 مصائب اصولگرایان در آستانه انتخابات 

ناسازگاری پایداری ها و نبود رهبری کاریزما، دو مشکل محافظه کاران در راه فتح کرسی های بهارستان 

بین الملل  کمیته  رئیس 
مجلس  قضائی  و  کمیسیون 
گفت که با توجه به این که اقدامات 
را  رفاه مردم  و  امنیت  و  ایران استقالل  آمریکا در تحریم 
به  آمریکا  از  می تواند  خارجه  وزارت  است،  گرفته  نشانه 

دیوان بین المللی کیفری شکایت کند.
در  آبادی  جهان  رحیمی  جلیلی  ایسنا  گزارش  به 
معافیت  نکردن  تمدید  در  آمریکا  اخیر  اقدام  به  واکنش 
۸ کشور در خرید نفت از ایران گفت: اقدامات یکجانبه 
ما در حوزه ی تحریم ها نقض آشکار حقوق  آمریکا علیه 
بشر است. چون هیچ کشوری نمی تواند با انجام اقداماتی 
استقالل، امنیت و رفاه مردم را تحت فشار قرار دهد. اقدام 

آمریکا فشار علیه مردم ما است.
وی توضیح داد: وقتی صادرات نفت ما کاهش پیدا 

می کند تمام درآمدهای دولت، کارهای عمرانی و خدماتی 
در حوزه های مختلف نیز کم شده که این به معنای آسیب 
به مردم است هرچند با رونق تولید می توان آن را رفع کرد.
وی افزود: در واقع آسیبی که آمریکایی ها به ما می زنند 
در واقع آسیب به کل منطقه و خاورمیانه و به نوعی ایجاد 

ناامنی و چالش امنیتی در منطقه است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با تاکید 
بر این که اقدامات امریکا با اصول اولیه حقوق بین الملل 
در تعارض است، گفت: ما در منشور سازمان ملل اصل 
برابری حاکمیت ها و عدم مداخله داریم اما آمریکا علی 
یک  صورت  به  ملل  سازمان  منشور  در  اصول  این  رغم 
جانبه رفتار اشتباهش را ادامه می دهد. لذا ایران می تواند 
این موضوع را در دیوان بین المللی کیفری دنبال کرده و 

از آمریکا به خاطر تحریم هایش شکایت کند.

امنیت  کمیسیون  عضو 
ملی و سیاست خارجی مجلس 
اسالمی  جمهوری  است  معتقد 
روابط  میانجی گر  می تواند  دیگری  کشور  هر  از  بیش 
هند و پاکستان باشد تا مانع بروز فاجعه انسانی در مرز 

ایران شود.
میان  ها  تنش  به  اشاره  با  قدوسی  کریمی  جواد 
تهدید یک  به  منجر  که گاهی  پاکستان  و  هندوستان 
قابل  نکته  گفت:  شود،  می  دیگری  سوی  از  کشور 
استقالل  زمان  از  که  است  این  قاره  شبه  در  توجه 
و  گرفت  موضع  آنها  به  نسبت  هندوستان  پاکستان، 
هیچگاه هم روابط میان دو کشور از مرزهای تشنج و 

التهاب خارج نشد و به سمت ثبات نرفت.
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 

خاطر  به  هرازگاهی  اینکه  بیان  با  ادامه  در  اسالمی 
اختالفات  تا  گرفته  مرزی  های  درگیری  از  ای  حادثه 
کشمیر، موضوعات تروریسم و آزمایش های هسته ای 
تنش ها میان دو کشور اوج می گیرد و اراده نیز در دو 
طرف برای دفاع و مقابله حداکثری وجود دارد، عنوان 
ای مسلح هستند  به سالح هسته  کرد: هر دو طرف 
مرز  جوار  در  که  خاورمیانه  در  بیفتد  اتفاق  این  اگر  و 
کشور ما نیز قرار دارد، فاجعه بزرگ انسانی و امنیتی 

رخ خواهد داد که غیرقابل جبران نیز خواهد بود.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، 
تأکید  جوین و خوشاب در مجلس 
مدیرعامل  وزیر  دستور  وجود  با  کرد: 
شرکت هواپیمایی ایران ایر پرواز سبزوار را اجرایی نمی کند.
 ( نوبت  علنی  نشست  در  فر  سبحانی  رمضانعلی 
در  اسالمی  شورای  مجلس  ماه(  اردیبهشت   3 سه شنبه، 
گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر  به  خطاب  خود  شفاهی  تذکر 
سیل  کشاورزان،  به  شده  وارد  خسارت  بررسی  لزوم  ضمن 
انتخابیه  به کشاورزان منطقه حوزه  اخیر  روز  و تگرگ چند 
بنده، خسارت بیشتری وارد کرده، دستور بفرمایید هر چه 
زودتر بیمه محصوالت کشاورزی به کشاورزان پرداخت شود.
خوشاب  و  جوین  جغتای،  سبزوار،  مردم  نماینده 
ارائه  در  بانک ها  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در 
ضمن  روستایی  پایدار  اشتغال  برای  کشاورزی  تسهیالت 

زمین های  رسمی  اسناد  تسهیالت،  تضمین  دریافت 
در  این  می کنند  طلب  کشاورزان  از  را  زراعی  و  دامداری 
حالی است که اکثر زمین های کشاورزی و دامداری اسناد 

رسمی ندارند.
وجود  با  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  به  خطاب  وی 
دستور شما مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایر نسبت به 

پرواز سبزوار اقدام عملی انجام نمی دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
با تبریک هفته معلم و روز کارگر خطاب به بطحایی گفت: 
با  داده اید،  قول  را  رتبه بندی  طرح  اجرای  مرحله  چند  در 
توجه به شرایط تورمی هر چه زودتر نسبت به اجرایی کردن 

طرح مذکور اقدام کنید.

رحیمی جهان آبادی: ایران از آمریکا به دیوان بین المللی کیفری 
شکایت کند

کریمی قدوسی: هرگونه نزاع هسته ای میان هند و پاکستان فاجعه  
انسانی خواهدشد

سبحانی فر: پرواز سبزوار معطل اجرای دستور وزیر است
 

به خدا، اسالم،  ما  اتکای  امام جمعه مشهد گفت: 
قرآن و وجود مقدس امام زمان)عج( و مناجات رهبر در 
نیمه های شب در دلداگی با خدا است. ما به این موارد 
متکی هستیم نه به نفت، معادن، منابع و بازار جهانی. 
الهدی  علم  احمد  سید  ا...  آیت  ایسنا،  گزارش  به 
امروز در خطبه های عبادی- سیاسی نمازجمعه مشهد 
و  منتظران  اجتماع  در  مردم  حضور  از  تشکر  ضمن 
در  کرد:  اظهار  زمان)عج(،  امام  میالد  روز  راهپیمایی 
فوق  حرکات  این  که  زمان)عج(  امام  میالد  از  بعد  روز 
العاده موثر در نقاط مختلف کشور و جوامع شیعه دنیا 
صورت گرفت، استکبار جهانی، کاخ سفید آمریکا، یک 
کشورهایی  معافیت  اینکه  بر  مبنی  کرد  صادر  بیانیه 
که آن ها را معاف کرده بود، نفت ایران را بخرند، دیگر 
تمدید نمی کند. در ماه می معافیت تمام می شود و بعد 
تمدید نخواهد کرد و هر کشوری از ایران نفت بخرد، 
آمریکا رابطه مالی، اقتصایدی و بانکی خود را با او قطع 

می کند. 
بود،  زده  حرف  دو  بیانیه  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
عنوان کرد: حرف اول اینکه زمانی که نفت ایران از بازار 
جهانی حذف شود، برای اینکه جبران شود، عربستان 
تولید  که  دادند  وعده  آمریکا  شیرده  گاو  دو  امارات  و 
نفت خود را زیاد و کمبود نفت ایران را از بازار جهانی 
دوم  حرف  نیابد.  افزایش  نفت  قیمت  تا  کنند  جبران 
نیز این بود که این کار را انجام دادیم تا صادرات نفت 
ایران را به صفر برسانیم و از تمام درآمدهایی که کشور را 

می خواهد اداره کند، محروم کنیم.
علم الهدی بیان کرد: صدور این بیانیه در روز بعد از 
نیمه شعبان از دو جهت برای آمریکا موضوعیت داشت. 
جهت اول اینکه مردم ما گرفتار سیل هستند و بخش 
سیل  در  ما  کشاورزی  و  تولیدی  امکانات  از  عمده ای 
و  بر اضطراب  اینکه  برای  رفته،  بین  از  و غرب  جنوب 

نگرانی مردم اضافه شده و به آن ها فشار بیشتری وارد 
شود، این بیانیه را صادر کرد. جهت دوم اینکه در روز  
نیمه شعبان توجهات، استغاثه ها و وابستگی به عشق 
برای  و  کرده  امید  تولید  مردم  دل  در  زمان)عج(  امام 
ناامیدی  شوک  با  را  امیدها  این  خود  خیال  به  اینکه 

تقابل کند، این بیانیه را صادر کرد.
صدور  مثبت  جهت  یک  اف��زود:  مشهد  جمعه  امام 
این بیانیه این است که استکبار جهانی از ظهور امام 
زمان)عج( و انتظار ما وحشت کرده، یعنی رعب الزمی 
دل های  در  حضرت)عج(  فرج  و  ظهور  از  قبل  که 
مستکبرین کره زمین ایجاد می شود، این بیانیه حکایت 
می کند که خدا آن رعب را در دل آن ها قرار داده و القای 
این رعب از طرف خدا نشان این بوده که فرج نزدیک 

شده است. 
باید  گفت:  رضوی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
یک بررسی دقیق بین المللی و داخلی روی این بیانیه 
کاخ سفید داشته باشیم که آیا صادرات نفت ما به صفر 
مسائل  کرد؟  خواهیم  پیدا  بودجه  مشکل  می رسد؟ 
شعار  وقت  یک  می شود؟  مشکل  دچار  ما  اقتصادی 
باور می کنیم  زمانی هم  و  آمریکا«  بر  می دهیم »مرگ 
کارشناسان  تشخیص  حسب  بر  آمریکا«.  بر  »مرگ 
سیاسی، نه کارشناسان سیاسی ما، بلکه کارشناسان 
سیاسی دنیا، تشخیص آن ها این است آمریکا در این 
توطئه هم مانند توطئه های قبلی صددرصد شکست 

خورده است. 
داریم  قصد  ما  کردند  بیان  که  آن ها  داد:  ادامه  وی 
ایران  نفت  و  برسانیم  صفر  به  را  نفت  صادرات  مساله 
در  این مشکل  کنیم،  بازار جهانی حذف  از صفحه  را 
درجه اول متوجه خود آمریکا است. از دو جهت این کار 
شدنی نیست، زیرا کشورهای بزرگی چون هند، چین و 
ژاپن مصرفشان نفت ایران است و ساختار پاالیشگاهی 

آن ها به گونه ای بوده که اگر از ایران نفت نگیرند و از 
کشور دیگری بیاورند، هزینه تغییری که باید در ساختار 
پاالیشگاهی خود بدهند، بیشتر از هزینه ای است که 
از خلل در معامالت آن ها با آمریکا وارد می شود. آمریکا 
نمی تواند رابطه اقتصادی خود را با چین و ژاپن قطع 
بازار آمریکا متعلق به کاالهای چین و  کند زیرا عمده 

ژاپن است. 
علم الهدی خاطرنشان کرد: جهت دیگر این است 
که بازار جهانی تحمل حذف نفت ایران را ندارد. اکنون 
که بیانیه دادند، قیمت هر بشکه نفت از 70 دالر تجاوز 
کرده و اگر همین روش ادامه پیدا کند، تا زمان نزدیکی 
رسید.  خواهد  دالر   100 از  بیش  به  نفت  بشکه  هر 
که هر یک  کردند  اعالم  آمریکا  انرژی  اطالعات  اداره 
دالر که بر قیمت نفت در دنیا اضافه می شود، 5 دالر 
بر هزنیه حمل و نقل در داخل آمریکا اضافه می شود. 
اگر هر بشکه نفت به 100 دالر برسد، هزینه حمل و 
نقل در آمریکا به کجا خواهد رسید؟ قلم اول هزینه در 
جریان اقتصادی هر کشور، هزینه حمل و نقل است. 
این ضربه اقتصادی بر خود آمریکا چگونه قابل جبران 

است؟
امام جمعه مشهد اضافه کرد: اثر دیگر اینکه اگر بنا 
شد برخی کشورها از ایران نفت وارد کنند، به نفعشان 
طریق  از  آن ها  بانکی  روابط  اینکه  نظر  از  هم  است. 
مقابل  در  نمی گیرد،  صورت  المللی  بین  بانک های 
نفت کاال می دهند و از هیچ کشور دیگری نمی توانند 
اینگونه نفت وارد کنند. این برای ژاپن، هند و چین به 
آمریکا  اگر  و  بر نمی دارند  از آن دست  صرفه است که 
یا  آن ها  دیپلماسی  روابط  شود،  آن ها  مزاحم  بخواهد 
آمریکا دچار خلل شده و آمریکا در ارتباط و دیپلماسی 

جهانی گیر می کند. 
به  اشاره  با  رضوی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 

نیامده  اینکه آن ها پیش دستی کردند و هنوز ماه می 
امارات  و  عربستان  کرد:  تصریح  دادند،  را  بیانیه  این 
آن ها  زمانی که  تا  ما جبران می کنیم.  بیان کردند که 
بازار  به  و  دهند  افزایش  را  خود  نفت  تولید  بخواهند 
مدتی  کند،  جبران  را  ایران  حذف  که  بیاورند  جهانی 
بر قیمت نفت  تا آن مدت، شوکی که  طول می کشد، 
جبران کننده  عربستان  و  امارات  نفت  می شود،  وارد 

نیست و خلل در اقتصاد جهانی به وجود می آید. 
این  از  بعد  کشور  اقصادی  شرایط  خصوص  در  وی 
ما  نفت   96 سال  در  نیست.  شعار  این  گفت:  بیانیه، 
تحریم نشده بود و حدود 60 میلیارد دالر نفت فروختیم، 
در سال 97 که نفت ما تحریم شد و فروش نفت به 17 
میلیارد دالر رسید. با وجود این فاصله کشور ما سال 97 
اداره و بودجه تامین شد و کسری بودجه نداشتمی زیرا 
هم صادرات غیر نفتی توسعه پیدا کرد و هم دستورات 
مقام معظم رهبری نسبت به اقتصاد مقاومتی فرمودند 
که بزرگ ترین راه تقابل با آمریکا است، در سال 97 مردم 
به میدان آمدند و فعالیت در اقتصاد مقاومتی را توسعه 

دادند و بودجه و درآمد کشور تامین شد.
افزود: در سال 96 که 60 میلیارد دالر  الهدی  علم 
نفت فروختیم، نفت 30 درصد بودجه ما را اداره و تامین 
کرد و در سال 97، 11درصد بودجه ما به وسیله فروش 
متکی  ما  بودجه  درصد   89 یعنی  شد،  تامین  نفت 
با حرکت هایی که در سال 98 پی ریزی  نبود.  به نفت 
شده و انجام خواهد گرفت، وابستگی بودجه ما به نفت 
در سال 98 بسیار کمتر خواهد بود و ممکن است به 
ایجاد  مشکلی  چه  نفت  تحریم  این  برسد.  درصد   4

می کند؟ 
صاحب  مملکت  این  کرد:  بیان  مشهد  جمعه  امام 
قدرت  با  بریزد،  ما  سر  بر  هم  دنیا  داریم،  آقا  ما  دارد. 
و  صاحب  آسمانی  توانمند  انگشت  سر  توانمندی  و 

آقای ما هیچ مشکلی برای ما به وجود نمی آید و تمام 
مشکالت ما حل است. 

خاطرنشان  رضوی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
کرد: ما 40 سال است که تجربه کردیم. در این 40 سال 
بدون  فرمودند،  رهبری  معظم  مقام  و  امام)ره(  هرچه 
هیچ  آمریکا  فرمودند  ام��ام)ره(  شد.  اجرا  چرا  و  چون 
غلطی نمی تواند بکند، در طول 40 سال دیدیم آمریکا 
هیچ کاری نتوانست انجام دهد و در تمام توطئه هایش 

شکست خورد. 
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در فرمایشات چند 
روز گذشته خود فرمودند که هر مقدار الزم باشد و اراده 
کنیم، نفت صادر خواهیم کرد. در این دوره 6 ماهه که 
اروپایی  بود، کشورهای  را معاف کرده  آمریکا کشورها 
نکردند.  وارد  ما  از  نفت  ایتالیا یک قطره  و  یونان  مثل 
کشورهای آسیایی مانند هند، چین، ژاپن و ترکیه نفت 
ما را از طریق رسمی و غیر رسمی وارد کردند. اکنون نیز 
با کمال قدرت نفت را از طریق غیر رسمی می خرند و 

پول را می دهند، هیچ زمان راه بسته نشده است. 
با افرادی است  با بیان اینکه مشکل ما  علم الهدی 
که عقیده آن ها به امام زمان)عج( و خدا ضعیف بوده 
پر کرده است، عنوان کرد:  را  آن ها  و مغز  و غرب سر 
در جریان های سیاسی و برخی جریان های حکومتی 
در  و  کردند  رسوخ  بی ایمانی  و  غلط  فکر  با  افراد  این 
برابر هر عطسه ای که آمریکا بکند، لرزه شان می گیرد. 
مشکل ما با این افراد است. شما که بینش و درک دارد 
و اهل محاسبه هستید، من از طریق آمار، رسانه ها و 
دنیا  سیاسی  دستگاه های  سایر  و  شما  که  اطالعاتی 
خود  پیش  از  و  دادم  انجام  را  محاسبه  این  می دهند، 

چیزی نگفتم. 
تجربه  را   97 سال  شما  گفت:  مشهد  جمعه  امام 
کردید و خود وارد هستید که چگونه می توان نفت را از 

طریق غیر رسمی فروخت که حتی یک قطره فروش 
نفت ما کم نشود، شما خود این موارد را می دانید، چرا 
از عطسه آمریکا شوک به شما دست می دهد؟ چرا لرزه 
به اندام شما می افتد؟ چرا یکباره جریان های اقتصادی 
و بانکی کشور زیر و رو می شوند و در صرافی ها ارز را باال 
و پایین می برند؟ عده ای شروع به تبلیغات سوء به نفع 
دشمن و علیه نظام در داخل کشور می کنند که با این 

بیانیه آمریکا همه چیز تمام شد. 
کرد:  اضافه  رضوی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
آمریکا در این 40 سال کجا توانست همه چیز را تمام 
کند که اکنون بتواند؟ کجا توانست به ما لطمه بزند؟ ما 
امروز در تمام عرصه ها و در این 40 سال، قدرتمندتر، 
عزیزتر و پولدارتر بوده و زندگانی بهتر داریم. ما مردمی 
داریم که یک سیل آمد، اینگونه کمک کردند، در مقابل 
کدام حادثه مردم اینگونه به صحنه نمی آیند؟ در مقابل 
مردم  ندارند؟  حضور  عرصه  در  مردم  وضعیت  کدام 
آب  نگذاشتند  مردم  اهواز  در  کردندو  حل  را  مشکل 
وارد شهر شود. چرا باید با این کیفیت وحشت کنیم؟ 
چرا این تزلزل ها را در بازار ایجاد می کنید و این افکار 
بی ایمانی و بی اعتقادی به غیر، خدا و امام زمان)عج( 

را ترویج می کنید؟ 
متکی  پرودگار  غیبی  قدرت  به  ما  کرد:  بیان  وی 
هستیم. اتکای ما به خدا، اسالم، قرآن و وجود مقدس 
در  نیمه های شب  در  رهبر  مناجات  و  زمان)عج(  امام 
متکی هستیم  موارد  این  به  ما  است.  با خدا  دلداگی 
نه به نفت، معادن، منابع و بازار جهانی. این قابل زوال 
نیست و حد ندارد که بگوییم خدا تا این حد می دهد 
نکند  اثر  است  ممکن  زمانی  تنها  نمی دهد،  بیشتر  و 
که  کنند  پشت  خدا  و  دین  به  و  برگردند  ما  مردم  که 
چنین چیزی امکان ندارد، زیرا مردم 40 سال است که 

امتحان دادند و پای دین ایستادند.

نماز جمعهخبر

علم الهدی

ما به خدا و مناجات رهبر متکی هستیم، نه به نفت 

شهرستانی  سفر   ۲۵ در  تاکنون  اقتصاد:  سرویس 
نامه سرمایه گذاری  تفاهم  و بخشی استاندار، ۶۸۴ 

امضا شده که ۵۲ هزار شغل را ایجاد خواهد کرد.
به گزارش صبح امروز، صدو بیست و دومین جلسه 
استاندار  حضور  با  استان  مقاومتی  اقتصاد  ستاد 
در  استان  نمایندگان  رئیس مجمع  خراسان رضوی، 
ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  اسالمی،  شورای  مجلس 
و خراسان، مدیر عامل بانک رسالت، فرماندار و امام 
جمعه  شهرستان گناباد و جمعی از معاونان و مدیران 
علوم  دانشگاه  در  شهرستان  مردم  و  استانداری  کل 

پزشکی این شهرستان برگزار شد.
گستر  مهر  صنعت  پارت  شرکت  جلسه  این  در 
گیسور  و  بیمرغ  مند،  روستای  سه  اقتصادی  توسعه 
شهرستان گناباد را در قالب معین اقتصادی بر عهده 

گرفت.
استان  شهرستان های  برای  معین   ۵۸ کنون  تا 
تعیین شده اند و قرار است که در راستای مدل مثلث 
در  نامه  تفاهم   100 تا  فرهنگی  اقتصادی  توسعه 

استان امضا بشود.
عالوه  استاندار  شهرستانی  سفر  در  چنین  هم 
نامه  تفاهم  روستا،1۶  سه  معین  شدن  مشخص  بر 

سرمایه گذاری نیز امضا شد.
 الزم به ذکر است که پیش از این بانک رسالت به 
عنوان معین کاخک گناباد و اتاق بازرگانی به عنوان 

معین شهرستان گناباد، تعیین شده بودند.
y معیشت و اقتصاد، بزرگ ترین چالش کشور

امروزبزرگترین  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
اقتصادی  ما مسئله  ایرانیت  و  و  چالش کشور، نسل 
اداره کل روابط عمومی  به گزارش  و معیشت است. 
استانداری خراسان رضوی، علیرضا رزم حسینی در 
جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که در دانشگاه 
علوم پزشکی شهرستان گناباد برگزار شد گفت: امروز 
ما  ایرانیت  و  جغرافیا  نسل،  کشور،  چالش  بزرگترین 
اساس  این  بر  است.  معیشت  و  اقتصادی  مسئله 
است که می بینیم نزدیک 10 سال است رهبری روی 
مسئله اقتصادی در نام گذاری سال ها تمرکز کرده اند 

چرا ما دقت نمی کنیم؟!
وی با بیان این که همواره کشورهایی که به تعالی 
گذشته  در  که  است  نسل هایی  خاطر  به  می رسند 
فداکاری کردند، بیان کرد: چهل سال پیش دشمنان 
ما جنگی را که ما به دنبال آن نبودیم را بر ما تحمیل 
تحمیل  کشور  این  به  را  زیادی  هزینه های  و  کردند 
و  از عزت  تا  رفتند  زیادی درکشور  اما جوانان  کردند 

استقالل کشور دفاع کنند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: بعد از جنگ 
در  این  می کردیم  بازسازی  و  آباد  را  کشور  باید  هم 
تاکنون 1۴ سال است که در تحریم  حالی است که 
را  آن  استقالل  خاطر  به  ما  مردم  اما  می بریم  سر  به 
پذیرفته اند.رزم حسینی خاطر نشان کرد: امروز ۸۵ 
برخوردار  گاز  نعمت  از  ایران  روستایی  درصد جامعه 
است،  شده  رسانی  برق  ما  روستاهای  تمام  و  است 
این با قبل از انقالب قابل مقایسه نیست یا در حوزه 
داشتیم  بیمارستان  فقط  استان ها  مراکز  در  سالمت 
و  درمانگاه  کشور  نقاط  بیشتر  در  تقریبًا  االن  اما 
بالغ  امروز  کرد:  اذعان  دارد.وی  وجود  بیمارستان 
حالی  در  این  دارد  وجود  کشور  در  دانشگاه   ۲۵00
مقایسه  قابل  انقالب   از  قبل  با  آمار  این  که  است 
نیست، بر این اساس در گام اول کارنامه درخشانی 

در حوزه زیرساخت ها داشتیم.
به  اشاره  ضمن  رضوی  خراسان  استاندار 
بیانیه  اقتصادی مقام معظم رهبری در  صحبت های 
گام دوم انقالب اضافه کرد: دشمنان ما می خواهند 
از اقتصاد به کشور ما ضرر بزنند چون نمی توانند سد 
ما را خراب کنند پس به سراغ اقتصاد خانوار رفته و 
این  ذکر  با  حسینی  می دهند.رزم  قرار  هدف  را  آن 
با  باید صادقانه  پایه هستیم  نظام مردم  اگر  نکته که 
اداری  نظام  عیب  اولین  گفت:  بزنیم،  حرف  مردم 
زندگی  دیجیتالی  در عصر  ما  تمرکز گرایی است،  ما 
می کنیم که مردم بدون این که یک کارخانه ای داشته 

باشند با یک موبایل یا لب تاب میلیاردها تومان سود 
می کنند.

کار  سازی  راه  و  سازی  سد  داد:  ادامه  وی 
ارزشمندی است اما اقتصاد شهری و روستایی را چه 
کسی قرار است بسازد؟ این عیب نظام اداری ماست. 
مشکل  مسئولیت ها  با  اختیارات  تناسب  عدم  یا 
حسینی  است.رزم  پیشرفت  مانع  که  است  دیگری 
را  اقتصاد  حوزه  در  دینی  فرهنگ  کرد:  اضافه 
گسترش ندادیم و غفلت کردیم و نگفتیم به جوانان 
که پیشوایان دینی ما ثروت آفرین بودند. شما ببینید 
انجام  کسانی  چه  را  کشور  وقفیات  ایران  اقتصاد  در 

داده اند؟
رزم حسینی در بخش دیگری گفت: هر روستایی 
که بازدید می کنم عوامل تولید وجود دارد اما خبری 
از کسب و کار نیست. آمریکا از همین مسیر اقتصادبه 
ما  که  نکته  این  به  اشاره  با  وی  می کند.  حمله  ما 
کشور  افزود:  بسازیم،  متمکن  مردمی  می خواهیم 
ساالر؟  دیوان  دولت های  نه  بسازند  شرکت ها  باید  را 
را  خود  جان  آنها  که  ندادند  اجازه  ما  به  شهیدان 
بدهند و ما در فضای مجازی به تخریب هم بپردازیم.
ما  کرد:  اذعان  رضوی  خراسان  استاندار 
توسعه  مدل  این  رضوی  خراسان  در  می خواهیم 
اجرا  را  است  داده  پس  را  خود  جواب  که  اقتصادی 
مردم  برای  و  مردم  با  می خواهند  معین ها  کنیم. 
به  مجبوریم  راستا  این  در  بیندازند  راه  کار  و  کسب 

سمت کسب و کار خرد روستایی برویم.ما در خراسان 
باشیم؟  داشته  جاریه  حکومت  نمی خواهیم  رضوی 
که تا زمانی که به من پول دادند کار کنم.  ما حکومت 

متعالی جمهوری اسالمی می خواهیم.
y  افتتاح یک مجموعه اقامتی و تاالر پذیرایی در 

شهرستان
گلزار  در  حضور  از  بعد  رضوی  خراسان  استاندار 
پذیرایی  تاالر  و  اقامتی  مجموعه  گناباد،  شهدای 

)هتل کوثر( را افتتاح کرد.
سفرهای  ادامه  در   حسینی  رزم  علیرضا 
شهرستانی خود به گناباد سفر کرده و بعد از حضور 
تاالر  و  هتل  یک  شهرستان،  این  شهدای  گلزار  در 

پذیرایی را افتتاح کرد.
گفتنی است در سفر اخیر علیرضا رزم حسینی به 
گذاری  سرمایه  نامه  تفاهم   1۸ بجستان   شهرستان 

به امضا رسید.
y  مدل اقتصادی استاندار گره گشای مشکالت 

اقتصادی فرهنگی است
که  این  بیان  ضمن  گناباد  شهرستان  جمعه  امام 
رونق  شعار  راستای  در  را  تالش  بیشترین  استاندار 
رزم حسینی گره  اقتصادی  افزود: مدل  دارد،  تولید 

گشای مشکالت اقتصادی فرهنگی است.
ستاد  جلسه   در  گناباد  شهرستان  جمعه  امام 
اقتصاد مقاومتی استان که در شهرستان گناباد برگزار 
گرفتاری های  همه  استانداربا  که  این  از  گفت:  شد 
نزدیک  از  تا  کردند  پیدا  حضور  شهرستان  در  خود 
و  بشوند  آشنا  شهرستان  ظرفیت های  و  مشکالت  با 
برای حل شدن مشکالت راه حلی ارائه بدهند  تشکر 

می کنیم.
حجه االسالم صادقی نسب با بیان این که یکی از 
اهداف امام زمان )عج( عمران و آبادنی جهان است، 
رونق  رهبری  سال  مقام معظم  را هم  امسال  افزود: 
این  است  الزم  همه  بر  لذا  کردند  گذاری  نام  تولید 

شعار را حمایت کنند.
شاکریم  را  خدا  کرد:  اضافه  راستا  همین  در  وی 
راستای  در  که  هستند  شخصیتی  ما  استاندار 
توسعه  مثلث  و  دارند  را  تالش  بیشترین  سال  شعار 
مشکل  حقیقت  در  استاندار  فرهنگی  اقتصادی 

گشای مشکالت اقتصادی فرهنگی است.
است  این  استاندار  از  ما  انتظار  داد:  ادامه  وی 
را  تمام  نیمه  پروژه های  خود  کار  اولیه  مرحله  در  که 
بخش  بعد  مرحله  در  و  شود  تکمیل  تا  کند  مدیریت 
به  نیاز  نیز  آن  قنوات  و  شهرستان  معادن  و  صنایع 

مدیریت بیشتر دارد.

با حضور استاندار در چند ماه اخیر انجام شده است

امضای ۶۸۴ تفاهم نامه سرمایه گذاری در خراسان رضوی

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

1830  : : ساعت  یكشنبه ها 
2210 دوشنبه ها :  ساعت1345 و 

2125 سه شنبه ها :ساعت:1240و  
2145 183 و   0: چهارشنبه ها : ساعت 

 2210 1345 و  پنج شنبه ها : ساعت: 
 2210 1350 و  جمعه ها: ساعت: 

1130 مشهد- زاهدان : همه روزه ساعت: 
ها  یكشنبه  بجز  :روزانه  یزد  مشهد- 

ساعت:  جمعه  و  شنبه  پنج  و  دوشنبه  و  )شنبه 
)2015  : 1715 و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت 

:1255یكشنبه  ساعت  شنبه  نوشهر:  مشهد- 
1430 و  جمعه ها  ها و چهار شنبه ها  ساعت: 

 0945  : ساعت 
1225 و دوشنبه و  اهواز: شنبه ساعت  مشهد- 

1125 ساعت  ها:  پنجشنبه 
 : ساعت  ها  پنجشنبه  و  یكشنبه  شیراز:  مشهد- 

1320  : 1830 و جمعه ها ساعت 
ساعت   : ها  چهارشنبه  و  یكشنبه   : ایالم  مشهد- 

0730
 1930: : یك شنبه ها ساعت  آبادان  مشهد - 

1510 ساعت:  ها   چهارشنبه 

برنامه پروازی هواپیمایی اسمان نیمسال اول 1398

خبر
معین اقتصاد مقاومتی کاخک و شهرستان بجستان:

برنامه ریزی برای ایجاد 100 هسته کار و 
زندگی در کاخک تا پایان سال

مدیر عامل بانک قرض الحسنه رسالت با بیان 
را  خانگی  کارهای  و  کسب  مجموعه اش  که  این 
پایان  تا  امیدواریم  گفت:  است؛  داده  قرار  هدف 
چهار  به  را  کاخک  زندگی  و  کار  هسته های  سال 

برابر برسانیم.
قرض  بانک  مدیرعامل  امروز  صبح  گزارش  به 
در  ما  که  کاری  مهم ترین  گفت:  رسالت  الحسنه 
و  داده  انجام  بجستان  و شهرستان  گناباد  کاخک 
مردم  خود  همیاری  با  که  است  این  داد  خواهیم 
خرد  کارهای  و  کسب  الحسنه  قرض  فرهنگ  و 

خانگی را توسعه بدهیم.
راستا  همین  در  زاده  حسین  محمدحسین 
ملی  ناخالص  تولید  از  درصد   ۴0 از  بیش  گفت: 
بیرون  خانه ها   دل  از   دنیا  کشورهای  از  بسیاری 
می آید برای همین این نوع کسب و کارها به شدن 
این  بر  است  مؤثر  خانوار  اقتصاد  در  و  زا  اشتغال 
رسالت  اجتماعی  توسعه  شبکه  مجموعه  اساس 
اقتصاد را هدف قرار داده و  این بحث بسیار مهم 
در همین فاصله بسیار کوتاه تا کنون ۲۵ هسته کار 
و زندگی در کاخک گناباد به صورت پایلوت شکل 

گرفته است.
این که همین  بیان  رابطه ضمن  وی در همین 
افزود: در  اجرا خواهد شد،  مدل در بجستان هم 
یک کار صنعتی 100 میلیاردی شاید نتوان 100 
ماه  سه  همین  فاصله  در  ولی  کرد  ایجاد  شغل 
ایجاد کرده  اگر هر خانه ای هم  دو شغل  گذشته 
شده  ایجاد  کوچک  شهر  یک  در  شغل   ۵0 باشد 

است.
آینده  برنامه های  خصوص  در  زاده  حسین 
کاخک  اقتصادی  معین  عنوان  به  رسالت  بانک 
این مناطق گفت:  گناباد وشهرستان بجستان در 
و  کار  هسته   ۲۵ تعداد  امسال  پایان  تا  امیدواریم 
زندگی را در منطقه کاخک به چهار برابر رسانده و 

البته در بجستان هم توسعه بدهیم.
ساکنان  از  یکی  عسکری  محسن  ادامه  در   
کاخک گناباد در خصوص شغلی که بواسطه معین 
اقتصاد مقاومتی کاخک برایش درست شده گفت:  
شاید باورتان نشود می خواستم برای کار به تهران 

بروم اما به دلیل این کاردر کاخک ماندگار شدم. 
بدون  قسط   ۶0 قالب  در  وام  او  گفته  طبق 
و  قرار می گیرد  اختیار متقاضی  و کارمزد در  سود 
در سال اول هم قسط نصف پرداخت می شود. بر 
همین اساس در حال حاضر با توجه به استقبال در 

کاخک 1۸ هسته فعال است.
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حوادث
کشف 490 کیلو مواد افیونی 

 ۴۹۰ سنگین  محموله  گفت:   رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده   
فریمان  شهرستان  در   ۴۰۵ پژو  خودروی  دستگاه  یک  از  موادمخدر  کیلوگرم 

کشف و صبط شد.
به گزارش روزنامه" صبح امروز" سردار محمدکاظم تقوی" در گفت و گو با 
خبرنگار این رسانه پیرامون کشف مواد اعزونی در فریمان افزود: در پی کسب 
اینکه قاچاقچیان قصد دارند مقادیر قابل توجهی موادمخدر  خبری مبنی بر 
بالفاصله  دهند  انتقال  فریمان  شهرستان  مواصالتی  محورهای  طریق  از  را 
انتظامی  فرماندهی  همکاری  با  استان  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  ماموران 

شهرستان فریمان وارد عمل شدند. 
کله  محور  در  موردنظر  خودروی  شناسایی  از  پس  ماموران  کرد:  تصریح  وی 
خودرو  راننده  اما  داده  ایست  دستور   ۴۰۵ پژو  راننده  به  فریمان  سمت  به  منار 
به محض رویت ماموران با سرعت زیاد و با استفاده از دودزا که در داخل خودرو 
تعبیه شده بود با تغییر جهت ناگهانی ضمن ورود به مسیرهای صعب العبور و 

خروجی شهر اقدام به فرار کرد. 
با اجرای طرح مهار و استفاده  این مقام ارشد انتغالمی عنوان کرد: نهایتاً 

خودرو  راننده  هوایی،  تیر  چند  شلیک  و  سالح  بکارگیری  قانون  از  ماموران 
دستگیر زمینه  این  در  متهم   ۲ ماموران  تالش  با  و  شد  توقف  به   مجبور 

 شدند.
بازرسی  اینکه در  بیان  با  پایان  انتظامی استان خراسان رضوی در   فرمانده 
۵۰۰ گرم حشیش که به  و  ۲۶۱ کیلو  و  ۵۰۰ گرم تریاک  و  ۲۲۸ کیلو  از این خودرو، 
کرد:  تشریح  شد،   کشف  ماموران  توسط  بود  شده  جاسازی  ماهرانه ای  طور 
نگهداری،  حمل،  گونه  هر  با  مبارزه  پلیس،  ماموریت های  مهمترین  از  یکی 
جامعه  سوز  خانمان  بالی  عنوان  به  مخدر  مواد  قاچاق  و  فروش  و  خرید 
خواهد مستمر  و  قلع  محکم  راستا  این  در  انتظامی  نیروی  برخورد  و   است 

 بود.
y  جمع آوری ۳۰۲ معتاد پرخطر و دستگیری ۲۹ عامل توزیع مواد مخدر

محور  محله  امنیت  طرح  گفت:   رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
توزیع مواد  ۲۹ عامل  ۳۰۲ معتاد متجاهر و همچنین دستگیری  آوری  و جمع 

افیونی در مشهد اجرایی و عملیاتی شد.
تشریح  در  تقوی«  کاظم  »محمد  سردار  امروز"  روزنامه"صبح  گزارش  به 
از شهر  از طرح امنیت محله محور در مناطقی  این خبر افزود: مرحله دیگری 

مشهد به اجرا گذاشته شده است.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی تصریح کرد: تیم های پلیس مبارزه 
با مواد مخدر استان با همکاری دیگر واحدهای اجرایی در این عملیات گسترده 

که ۲۴ ساعت به طول انجامید نقاط از قبل شناسایی شده را پاکسازی کرد.
 وی اظهار کرد: در این عملیات ۲۹ خانه مسکونی که مرکز توزیع مواد افیونی 
بود بازرسی و با دستگیری ۲۸ عامل تهیه و خورده فروش موادمخدر ۴۴۶ گرم 
تریاک، ۱۳۲ گرم شیره تریاک، ۳۳ گرم حشیش، ۸۸ گرم هروئین و ۱۵ گرم مواد 

مخدر سنتی از نوع شیشه کشف شد.
نیز  ضربتی  عملیات  این  در  انتظامی  ماموران  کرد:  عنوان  تقوی  سردار   
تحویل  بازپروری  مراکز  به  و  آوری  جمع  نیز  را  پرخطر   و  متهاجر  معتاد   ۳۰۲ 

دادند. 
وی از همکاری شهروندان قانونمدار با پلیس در اجرای این مأموریت مجسم 
تشکر کرد و گفت بزودی مراحل دیگری از طرح امنیت محله محور در مناطق 

مختلف استان خراسان رضوی اجرا می شود.

کشف 47 تن برنج قاچاق در مشهد 

اداره  ماموران  گفت:  رضوی  خراسان  استان   انتظامی  فرماندهی  جانشین 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی در بازرسی از یک انبار در مشهد ۴۷ تن برنج 

خارجی قاچاق فاقد مجوز را به ارزش ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال کشف کردند.
گو  و  گفت  در  زاده  قربان  ابراهیم  سرهنگ"  امروز"  روزنامه"صبح  گزارش  به 
ارتقاء  طرح  اجرای  راستای  در  افزود:  خبر  این  تشریح  در  رسانه  این  خبرنگار  با 
قاچاق  با  مبارزه  اداره  ماموران  کاال،  قاچاق  با  مبارزه  تشدید  و  اجتماعی  امنیت 
در  سودجو  افرادی  فعالیت  بر  مبنی  خبری  کسب  از  پس  آگاهی  پلیس  ارز  و  کاال 
به  رسیدگی  مشهد،  شهر  سطح  در  انباری  در  قاچاق  خارجی  برنج  تن   ۴۷ دپو 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. وی تصریح کرد: تیم های 
تخصصی پلیس با اشراف اطالعاتی، انبار دپو برنج های قاچاق را شناسایی کرده و 
جهت بررسی صحت و سقم موضوع به مکان موردنظر رفتند. این مقام انتظامی 
۴۷ تن برنج هندی که در کیسه های  از این مکان  اظهار کرد: ماموران در بازرسی 
برنج پاکستانی تعبیه شده بود، به ارزش ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال کشف و در 
۳ متخلف را نیز دستگیر کردند.جانشین فرماندهی انتظامی استان  این رابطه 
خراسان رضوی در پایان سخنان خود از شهروندان درخواست کرد: با توجه به این 
که ورود کاالی قاچاق موجب رکود تولید داخلی و عدم سرمایه گذاری و در نتیجه 
طریق  از  را  مراتب  مشکوک،  موارد  مشاهده  صورت  در  می شود  بیکاری  افزایش 

تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع رسانی کنند.

دکتر  امروز"  صبح   " روزنامه  گزارش  به 
سید مرتضی وجدان  در گفتگو با خبرنگار 
به  توجه  با  افرود:  امروز  صبح  روزنامه 
تخصیص بخشی از اعتبارات اداره کل بیمه 

سالمت خراسان رضوی از جانب  
سازمان بیمه سالمت ایران به مبلغ 900 
میلیارد ریال بخشی از مطالبات مؤسسات 

طرف قرارداد این اداره کل پرداخت شد. 
اساس  براین  کرد:  تصریح  وی   
دندانپزشکان  و  پزشکان   97 مهر  مطالبات 
 97 شهریور  مطالبات  خصوصی،  بخش 
بیمارستان های غیر دانشگاهی و ۶0 درصد 
بیمارستان های  ماه  شهریور  مطالبات 
خصوصی و خیریه، مطالبات آبان 97 مراکز 
دیالیز غیر دانشگاهی و خصوصی و خیریه، 
علوم  دانشگاه های   97 مهر  مطالبات 
 97 درصدآذر   70 الحساب  علی  و  پزشکی 
این دانشگاه ها وپرداخت مانده پاراکلینیک 
پرداخت  و  خصوصی  بخش  شهریور 
غیردانشگاهی   پاراکلینیک  مهرماه  کامل 
و  اعتیاد  ترک  مراکز   97 مهر  مطالبات 
درمانگاه های   97 مهر  مطابات  نهایتًا 
خیریه  و  خصوصی  و  غیردانشگاهی 

پرداخت شد. 
 مدیر کل بیمه سالمت خراسان رضوی 
عنوان کرد: یکی از خدمات ارزنده سازمان 

وزارت  همکاری  با  که  ایران  سالمت  بیمه 
کشور و کمیساریای عالی و امور پناهندگان 
است.  خارجی  اتباع  بیمه  می شود  انجام 
در حال حاضر در این استان تعداد 3۴۸1 
بیمه ای  خدمات  پوشش  تحت  اتباع  نفراز 

این سازمان قراردارند. 

از  آن دسته  به  کرد:  ابراز  وجدان  دکتر 
اتباع آسیب پذیر که تا کنون جهت دریافت 
اعالم  ننموده اند  اقدام  خود  دفترچه 
می گردد تا در اسرع وقت نسبت به تکمیل 
مدارک جهت صدور و تحویل دفترچه خود 

و افراد تحت پوشششان اقدام نمایند. 
رضوی  خراسان  سالمت  بیمه  کل  مدیر 
اعالم کرد: اتباع غیر آسیب پذیر می توانند 
صرفًا در 10 روز اول هر فصل در سالجاری 
و تحویل  برای صدور  جهت تکمیل مدارک 

دفترچه  به دفاتر کفالت مرجعه نمایند. 
خدمات  همچنین  داد:  ادامه  وی   
برای  سازمان  این  بستری  و  سرپایی 
دولتی  مراکز  در   فقط  پوشش  تحت  اتباع 
امکان  همچنین  است.  فراهم  دانشگاهی 
در  پذیر  غیرآسیب  اتباع  به  خدمات  ارائه 
هفته  صرفایک  دانشگاهی  دولتی  بخش 
فراهم خواهد  دفترچه  تاریخ صدور  از  پس 

بود.

خبر
مدیر کل بیمه سالمت خراسان رضوی:

پرداخت 90 میلیارد تومانی مطالبات مؤسسات طرف 
قرارداد اداره کل بیمه سالمت خراسان رضوی

سازی  ایمن  عملیات 
هفتم  از  اطفال  فلج  تکمیلی 
مناطق  برخی  در  اردیبهشت 
آغاز  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  پوشش  تحت 

می شود.
معاون  مقام  قائم  مشهد  پزشکی  علوم  گزارش  به 
گفتگو  در  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت 
برنامه  دستاوردهای  حفظ  اینکه  بر  تاکید  با  دا  وب  با 
ریشه کنی فلج اطفال در کشور از حساسیت ویژه ای 
تالش ها  به  توجه  با  کرد:  اظهار  است،  برخوردار 
برای ریشه کنی فلج اطفال در سه کشور افغانستان، 
بصورت  آنجا  در  اطفال  فلج  که  نیجریه  و  پاکستان 
بومی است، وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری در جهان 

و منطقه نشان دهنده کاهش موارد در جهان است.

ایران  مرز مشترک  فرهمند وجود  دکتر سید کاظم 
با دو کشور بومی فلج اطفال )پاکستان و افغانستان( 
در  بیماری  مجدد  انتشار  باالی  خطر  دهنده  نشان  را 
به  توجه  با  کرد:  نشان  وخاطر  نمود  عنوان  کشورمان 
و  آندمیک در مرز شرقی  پولیو  با دو کشور  همجواری 
ترددهای بین المللی زیاد از این منطقه، در هر زمان 

خطر بازگشت مجدد بیماری به کشور وجود دارد.
 7 را  اول  نویت  در  عملیات  این  اجرای  زمان  وی 
لغایت 9 اردیبهشت ماه  و نوبت دوم این عملیات را 19 
لغایت ۲1 خرداد ماه اعالم نمود و خاطر نشان کرد: 
کودک  هزار   ۸۵ بر  بالغ  است  قرار  عملیات  این  طی 
هستند(  خارجی  اتباع  نفر  هزار   ۲0 )که  سال   ۵ زیر 
توسط 700 نفر از پرسنل بهداشتی در غالب 39۶ تیم 

عملیاتی واکسینه شوند.

کل  رئیس  قضائی  معاون 
در  رضوی  خراسان  دادگستری 
امور اجتماعی و پیشگیری از جرم 
و  اختالف  حل  به  رسیدگی  جلسه   3۴1 برگزاری  از 
حمایت قضایی از سرمایه گذاری و رفع مشکل 317 

واحد خبر داد.
سید امیر مرتضوی در گفتگوی اختصاصی با صبح 
اجرای  به  قضا  دستگاه  تاکید  به  اشاره  ضمن  امروز 
تولید  سال  در  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های 
گذاران،  سرمایه  و  کارآفرین  از  حمایت  و  اشتغال  و 
و  اختالف  حل  کمیسیون  ساله  یک  گزارش  ارائه  به 
حمایت قضایی پرداخت و گفت:  جهت تحقق اهداف 
پیش بینی شده و همچنین استمرار حمایت قضایی 
 3۴1 تعذاد   97 سال  در  مشروع،  گذاری  سرمایه  از 

جلسه برگزار گردیده که مجموعا  صدور ۸3۴ مصوبه 
خروجی آن بوده است  که با پیگیری و اقدامات انجام 
شده جمعا مشکل 317 واحد تولیدی حل شده و از 

تعطیلی آن ها پیشگیری شده است. 
وی خاطرنشان کرد:  در راستای آسیبب شناسی و 
آشنایی نزدیک با مشکالت حوزه صنعت و کارآفرینی 
تعداد 7۲۵بازدید برگزار شد که در این بین  1۸۴ مورد 
و سایر  استان  مسئوالن  و  قضات  توسط  مستقیما  آن 
بازدیدها توسط متصدیان دفاتر کمیسیون مشاهده و 

بررسی شده است.

بینی  پیش  مرکز  کارشناس 
خراسان  هواشناسی  کل  اداره 
نواحی  دمای هوای  رضوی گفت: 
شمالی این استان تا اواسط هفته آینده بطور میانگین 
تا دو درجه و دیگر مناطق خراسان رضوی یک درجه 

افزایش می یابد.
ایرنا زهرا مبشری عصر جمعه در گفت  به گزارش 
اردیبهشت  ششم  امروز  افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و 
پراکنده  بارشهای  رضوی  خراسان  شمالی  نواحی  در 
تا  فردا  از  و  دارد  جریان  پراکنده  رگبار  ارتفاعات  در  و 
هشتمین روز همین ماه پدیده جوی خاصی فعالیت 

نخواهد داشت. 
از بعد از ظهر یکشنبه آتی سامانه  وی ادامه داد: 
رضوی  خراسان  غرب  جنوب  سمت  از  بارشی  جدید 

پراکنده  بارشهای  سبب  که  می شود  منطقه  این  وارد 
کل  اداره  بینی  پیش  مرکز  کارشناس  شد.  خواهد 
دمای  بیشینه  و  کمینه  رضوی  خراسان  هواشناسی 
 1۲ و  چهار  اخیر  ساعت   ۲۴ ظرف  را  مشهد  هوای 
کمینه  اردیبهشت  هفتم  فردا  کرد:  بیان  و  ذکر  درجه 
افزایش  درجه  یک  شهر  این  هوای  دمای  بیشینه  و 
خواهد یافت.ظرف ۲۴ ساعت گذشته فریمان با دمای 
با  والت  مه  و  خنکترین  سلسیوس  درجه  یک  منهای 
بیشینه 19 درجه گرمترین شهرهای خراسان رضوی 
نیز  باد  وزش  سرعت  بیشترین  مدت  این  طی  بودند. 
ساعت  در  کیلومتر   ۴3 میزان  به  تایباد  و  سبزوار  از 
کالت  اخیر  ساعت   ۲۴ ظرف  همچنین  شد.  گزارش 
میان  در  را  بارندگی  میزان  بیشترین  میلیمتر   ۴،9 با 

شهرستانهای خراسان رضوی داشت.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی:ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال در مشهد

رفع مشکل 317 واحد سرمایه گذاری در سال گذشته
روند افزایش دمای هوا در خراسان رضوی ادامه دارد

 

عدم  و  تدبیری ها  بی  از  بسیاری  بعلت  و  متاسفانه 
این  حوصله  در  که  محیطی  زیست  ریزی های  برنامه 
گزارش نمی گنجد، طی سال های گذشته شاهد اتفاقات 

و بالیای طبیعی تلخ بسیاری بودیم.
از  بسیاری  که  سیلی  و  کرمانشاه  زلزله  بین  این  در 
دهه  تلخ  اتفاقات  کرد سرآمد  درگیر  را  کشور  استان های 

اخیر کشور بوده اند.
اما مساله حائز اهمیت در این بین چگونگی رویارویی 
با این اتفاقات چه از سوی مسئولین و چه از سوی مردم 
بوده است. شاید مهم ترین عنصر قابل بررسی در این بین 
نحوه کمک رسانی به مردم سیل زده و رساندن کمک ها 

چه به صورت نقدی و چه غیرنقدی به آنان بوده است.
پیشرفت فضای مجازی  به لطف  و  اخیر  طی سالیان 
نحوه رساندن کمک ها به دست مردم با تغییراتی مواجه 
این  بین  مقایسه  با  می توان  را  تغییر  این  است.  بوده 
در  تغییر چه  این  متوجه شد چراکه  بم  زلزله  و  رخدادها 
دچار  کمک  واسطه  افراد  در  چه  و  رسانی  کمک  نحوه 

تغییرات فراوانی شده است.
حجم  تقسیم  شاید  تغییرات  این  مهمترین  از  یکی 
کمک های دریافتی بین نهادهای رسمی و سلبریتی ها و 

بخش های خصوصی بوده است.
بی  دچار  بسیاری  افراد  که  شد  منکر  نمی توان 
اعتمادی به سازمان های رسمی و دولتی شده اند و مایلند 
و  خصوصی  بخش  به  جزئی  هرچند  را  خود  کمک های 

افراد شناخته شده بسپارند.
اما دلیل این امر چیست؟

به  افراد  از  بسیاری  سوی  از  اعتمادی  بی  این  دلیل 
سازمان ها و نهادهای رسمی چیست؟

شاهرخی  جعفر  دکتر  با  گفتگو  با  خصوص  این  در 
وی  پرداختیم.  اجتماعی  ارتباطات  حوزه  شناس  جامعه 

با اشاره به
فعالیت های  از  دولتی  نهادهای  سازی  شفاف  عدم 
خود برای مردم این مساله را سبب اصلی کاهش اعتماد 

مردم به نهادها و روی آوردن به سلبریتی ها می شود.
مردم  بی اعتمادی  به  پاسخ  در  شاهرخی  جعفر  دکتر 
کمک های  جمع آوری  برای  دولتی  ارگان های  به  نسبت 
مهم  عامل  را  اعتماد  آسیب دیده،  اقشار  برای  مردمی 
نظم  پارادایم  مهم ترین  و  اجتماعی  ارتباطات  و  کنش ها 
بستر  اعتماد،  افزود:  و  خواند  جامعه شناسان  تفکرات  و 
روابط اجتماعی و مهم ترین بعد سرمایه اجتماعی است و 

نقش بسیار مهمی در تدوین و حفظ نظم اجتماعی دارد.
وی اعتماد را نگاه مثبت به یک اتفاق یا فرد خارجی 
یا به عبارتی بیانگر میزان ارزیابی پدیده ای که با آن روبرو 
شده ایم، تعریف کرد و گفت: میزان اعتماد بین شخصی 
یعنی اعتماد بین اعضای خانواده یا خویشان در جامعه 
با  ما  اجتماعی  و  مدنی  روابط  در  اما  باالست.  نسبتًا  ما 

کاهش متوسط رو به پایین اعتماد مواجه هستیم.

بعد  دو  دارای  اعتماد  اینکه  بیان  ضمن  شاهرخی 
تعامل  در  گفت:  هست،  اعتمادشونده  و  اعتمادکننده 

اعتماد هر دو بعد انتظار برآورده شدن منافع خود را دارند 
و در تالشند تا زیان احتمالی از سمت بعد مقابل خود را 

به حداقل برسانند.
شامل  اجتماعی  اعتماد  انواع  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  یکدیگر  به  اعتماد  شهروندان،  به  شهروندان  اعتماد 
بخش ها،  سایر  و  سیاسی  نخبگان  مختلف،  حوزه های 

نخبگان به گرایشات رفتاری عامه مردم است.
شاهرخی در پاسخ به اینکه چرا مردم به سلبریتی ها 
به  نسبت  اعتماد  این  میزان  گفت:  می کنند،  اعتماد 
گذشته کاهش داشته است و دلیل اصلی این اعتماد را 

به  نسبت  رسمی  نهادهای  پاسخ گویی  در  شفافیت  عدم 
فعالیت های انجام شده، دانست.

طرفه  یک  صورت  به  را  اخبار  رسانه ها،  افزود:  وی 
و  اخبار  انتقال  با  همچنین  و  می دهند  انتقال  مردم  به 
در  روحیه مردم می شود، چه  حواشی که سبب تضعیف 
امنیت  باعث کاهش  امنیت،  زمان بحران و چه در زمان 

اجتماعی می شوند.
داشت:  اذعان  اجتماعی  ارتباطات  ارشد  کارشناس 
رسمی  نهادهای  کافی  شفاف سازی  و  پاسخ گویی  عدم 
انجام  عدم  بر  دلیل  خود،  فعالیت های  به  نسبت 

که  دارند  الزم  مردم  اما  نیست.  الزم  رسیدگی های 
در  بحران  مدیریت  حوزٔه  در  رسمی  نهادهای  بدانند 
آگاهی  عدم  این  کرده اند.  چه  اخیر  اتفاقات  راستای 
سبب می شود مردم مرجع خود را از نهادهای رسمی به 
سلبریتی ها یا همان چهره های مردمی که این لقب خود 
را زبان گویای توقعات  از رسانه ها گرفته اند و خود  نیز  را 

مردم می دانند، تغییر دهند.
رسانه ها  که  غیرواقعی  کاریزمای  افزود:  ادامه  در  وی 
اعتمادسازی  این  سبب  می دهند  سلبریتی ها  به 
حساسیت ها  همه  از  افراد  این  که  چرا  می شود،  کاذب 

از  اطالع  بدون  و  نیستند  برخوردار  مدیریت ها  و 
عوامانه  صرفًا  را  مشکالت  اجتماعی،  معذوریت های 
از  افراد  این  می پسندند.  نیز  عوام  و  می کنند  مطرح 
می کنند  استفاده  دولتی  نهادهای  پاسخگویی  ناشفافی 
و از حوزٔه تخصصی خود خارج و به حوزه های دیگر ورود 
پیدا کرده اند و اظهار نظر می کنند. در حالی که این رفتار 
از نظر جامعه شناسی به دلیل مسئولیت اجتماعی که این 

افراد دارند، صحیح نیست.
نیست  بد  کردن  نظر  اظهار  اصل  کرد:  تصریح  وی 
مردم  برای  غیرتخصصی  اظهارنظرهای  و  نگاه  نوع  اما 
مشکالتی را ایجاد می کند. اما مردم ما هوشمند هستند، 
شاید در کوتاه مدت اعتمادهای مقطعی و کاذب نسبت 
گفت  نمی توان  درنهایت  اما  کنند  پیدا  سلبریتی ها  به 

اعتماد اجتماعی بیشتری نسبت به سلبریتی ها دارند.
شاهرخی اضافه کرد: باید مدیریت بحران در اجتماع 
جای  به  کشور  در  ما  نیفتد  اتفاق  این  تا  و  شود  تقویت 
سازمان مدیریت بحران، سازمان بحران مدیریت خواهیم 

داشت.
اعالم  رسمی  نهادهای  را  خود  شخصی  ترجیح  وی 
کرد و گفت این نهادها حسابرسی و مورد رصد اجتماعی 
و دولتی و سازمان های نظارتی قرار می گیرند. ما ممکن 
انجام کاری مشکل داشته  یا  از یک راه  است در بخشی 
باشیم اما ریشه این اتفاقات درست است و به هیچ عنوان 
دولتی  نهادهای  در  مردمی  کمک های  گفت  نمی توان 
خود  نمی رسد.  نیازمندانش  دست  به  و  می شود  تلف 
مردم و رسانه ها باید به نهادها کمک کنند تا مردم نه فقط 
در زمان بحران که بعد از آن نیز دیده شوند و در جریان 

نتیجه اقدامات انجام گرفته، قرار بگیرند.
با  فرد  یک  اشتباه  رفتار  تاثیرگذاری  خصوص  در  وی 
سازمان ها  یا  افراد  دیگر  روی  بر  باال  اجتماعی  جایگاه 
دیگران  رفتار  به  ما  نگاه  نباید  اجتماعی  رفتار  در  گفت: 
رفتار  این  است.  خودش  عمل  مسئول  هرکس  و  باشد 
مشابه این است که در یک کالس درس، شاگردان درس 

نخواندن یکی را علت درس نخواندن خود بیان کنند.
وی افزود: هر کسی مسئول رسالت خود است. هدف 
کرد  پیدا  انحراف  مسیر  از  کسی  اگر  و  است  مشخص 
آموزه های  به  متکی  ما  کنیم.  فراموش  را  هدف  نباید  ما 
را  خود  رسالت  باید  هرکس  و  هستیم  دینی  و  اخالقی 
انجام دهد. در پایان تصریح کرد: خوشبختانه ما مردمی 
را داریم که در مناسبات اجتماعی و مواقع خاص که نیاز 
به کمک یکدیگر دارند، بهترین کمک کننده بهم هستند.
و هم نهادهای رسمی و هم سلبریتی ها باید بدانند که 
اجتماعی  اعتماد  و  روابط  روی  بر  زیادی  تأثیر  می توانند 

داشته باشند.

صبح امروز از میزان اعتماد مردم در کمک رسانی ها می گوید:

 چرا سلبریتی ها

بی رحم دبیر سرویس و  آرام  حادثه  که  روزها  همین  مثل 
لباس  آمد،  مرگ  می برد،  خود  با  و  می آید  می خزد، 
نفسش  راه  دوخت،  خاوری«  »تقی  تن  بر  سفیدی 
از  یکی  او  کرد.  ابدی  را  او  سکوت  و  آورد  بند  را 
بازماندگان صاحب نام دوره ای بود که سبکی جدید 
آغاز  را  ایران  ادبیات  در  سپیدنیمانیمی  شعر  نام  به 
استوار  روش  و  راه  همین  بر  حیات  پایان  تا  و  کرد 
آبان  متولد  »راوی«  تخلص  با  خاوری  مرحوم  ماند. 
1317 و درگذشت اردیبهشت 139۸، اگرچه مانند 
نبود  برخوردار  آکادمیک  سواد  از  نیشابوری  ژولیده 
و  داشت  باالیی  دانش  وسیع،  مطالعه  بواسطه  اما 
مانند  را  او  ثالث  اخوان  مرحوم  که  است  شده  نقل 
برآمده  »نیکالس نکراسوف« شاعر روسی، چهره ای 
از عمق اجتماع می دانست که جزو بزرگان زمان خود 

شده بود.
صدا«،  »شکل های  کارگاه«،  »فرزند  کتاب های 
آثار به جا مانده  بازنده«  »در دایره صبح« و »واژگان 

از این شاعر کفاش است.
خاوری به استناد نام خانوادگی اش ریشه هزارگی 
و  هزاره  »مردم  کتاب  قالب  در  پژوهشی  و  داشت 
خراسان بزرگ« از او به یادگار مانده است. او سال های 
آخر زندگی را با بیماری ریوی دست و پنجه نرم می کرد 
و دست آخر، در سوم اردیبهشت ماه سال جاری نقطه 

پایانی بر آخرین سطر زندگی اش نشست.
y  گردش کفش ها و جغرافیای ارگ در ماندگاری

حافظه ها
از  و  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  افضلی،  رضا 
دوستان مرحوم خاوری در ارتباط با وی گفت: تقی 
خودش  گفته  به  و  کتاب خوان  و  بود  کفاش  خاوری 
می گفت:  همیشه  بود.  ثالث  اخوان  شاگردان  از 
شعر  روبرو  درخت  برای  مغازه ام  باالی  بالکن  "در 
شخصی  مطالعات  واسطه  به  خاوری  می خوانم". 
بعضی  در  شرکت  و  ادبی  زمینه های  در  آزادش  و 
تا  که  قهرمان،  استاد  ادبی  انجمن  مثل  انجمن ها 
همین اواخر هم حضور داشت، جایگاه خوبی را در 
شعر برای خودش ایجاد کرده بود.افضلی ادامه داد: 
شاعرمدرنی بود و شعر را با قالب نیمایی شروع کرد 
از سپید و نیمایی را در  تلفیقی  با نگاه پسامدرن،  و 
ادبیات خراسان ایجاد کرد. دو شعر برجسته ایشان 
ارگ"  "جغرافیای  دیگری  و  کفش ها"  "گردش  یکی 
از آثار ماندگارشان است و چه بسا که ضعف رسانه ها 
شناخته  کمتر  خاوری  چون  شاعرانی  شد  باعث 
مداوم  پیگیری  روز  دو  از  پس  افزود:  شوند.افضلی 

موفق  رایزنی هایی  طریق  از  ایشان،  داماد  و  بنده 
و  آرامگاه فردوسی  شدیم در گورستان شعرای توس 
مدفن شاعران بزرگی چون مرحوم اخوان ثالث مراسم 
زمانی  امیدوارم  دهیم.  انجام  را  ایشان  خاکسپاری 
پیشکسوت ها،  شعری  جایگاه  با  جوانترها  که  برسد 
انزوای  به  را  هیچکس  هنر  و  جامعه  و  باشند  آشناتر 

درونی سوق ندهد.
y شعرهایی محصول تجربه مستقیم از زندگی

و  مطرح  شاعران  از  اهری  کالهی  محمدباقر 
با مرحوم تقی  رابطه  نیز در  پیشکسوتان شعر سپید 
اخوان  از هم دوره های مرحوم  ایشان  خاوری گفت: 
و مرحوم قهرمان و دکتر شفیعی کدکنی و در ارتباط 
و مسعود  آتشی  منوچهر  با عمران صالحی،  نزدیک 

احمدی بودند.
مرحوم خاوری در انواع ژانرهای ادبی از رمان تا 
شعر و از کلیت ادبیات درون مرزی تا ادبیات ترجمه 
بحث های  و  گفتگو  اهل  بسیار  و  داشتند  مطالعات 
ادبی و تعامل هنر بودند. به طور مثال بنده با مرحوم 
محراب  شدم.  آشنا  محراب  محمد  طریق  از  خاوری 
هنر  که  بود  این  بیانگر  موضوع  این  و  بود  نقاش 
خاوری در شعر خالصه نشده و در تعامل با هنرهای 
تحوالت  که  داشت  تعلق  نسلی  به  بود.او  مختلف 
این  فعاالن  از  یکی  خودش  و  کردند  تجربه  را  ادبی 
در  داشت.  وسیعی  طیف  او  کارهای  بود.  تحوالت 
اما  می کرد.  فعالیت  نیمایی  و  کالسیک  شعر  زمینه 
گفته  به  که  داشت  شعر  از  نوعی  به  مدرن تری  نگاه 
خودش شعر نیمانیمی بود و تلفیقی از شعر نیمایی 
نقد  و  پژوهش  عرصه  در  می شد.  محسوب  سپید  و 
با مطبوعات بخصوص دهه هفتاد  و  بود  فعال  ادبی 
را  مناسبی  تعامل  بود  مطبوعاتی  حیات  تجدید  که 

برقرار کرده بود.
علل  از  یکی  بنده  به نظر  افزود:  اهری  کالهی 
که  بود  این  ادبی  محافل  در  ایشان  کمتر  حضور 
ممکن است بار ادبی جلسات شعر کاهش پیدا کرده 
تحوالت  عبارتی  به  نداشتند.  حضور  به  تمایلی  و 
شبکه های  رواج  همینطور  و  ادبی  جدید  شتابزده 
مجازی باعث شده بود تا شاعران جوان دنبال مرجع 
تمام  جوان  جریان  نفع  به  این  و  نگردند  شخصی 
نشد.کالهی اهری گفت: به عنوان کالم آخر مطرح 
را  زندگی  که  بود  انسانی  که مرحوم خاوری  می کنم 
بود و شعرش هم محصول تجربه  کامالً تجربه کرده 

مستقیم او از زندگی بود.
y شاعر منزوی هزاره

محمدکاظم کاظمی از شاعران و پیشکسوتان ادبی 
خراسان گفت: مرحوم خاوری را می توانیم از پیشگامان 
شعر نو در قالب شعر سپید خراسان بدانیم. چرا که در 
شد  مطرح  خراسان  در  نیمایی  قالب  در  نو  شعر  ابتدا 
و شاعران مطرح خراسانی مثل دکتر کدکنی و مرحوم 
فعالیت داشتند غالبًا  نو  و... که در زمینه شعر  اخوان 
توجه  مورد  و سپید کمتر  نیمایی می سرودند  قالب  در 
تقی  جمله  از  نفر  چند  بجز  سپید  شعر  زمینه  در  بود. 
دیگر،  شاعر  چند  و  کالهی اهری  محمدباقر  و  خاوری 
شعر  به  عمر  آخر  تا  او  مستمرنداشت.  فعالیت  کسی 
سپید وفادار ماند. عقیده داشت در شعر سپید نوعی 
وزن طبیعی در کالم رخ می دهد که این نظریه خودش 
شعر  مجموعه  کتاب  ابتدای  در  مقاله ای  صورت  به  را 
سپید  شعر  در  طبیعی  وزن  عنوان  با  بازنده  واژگان 
مطرح کرد. وی شاعر، منتقد ادبی و پژوهشگر ادبیات 
و تاریخ بود که حاصل پژوهش او، کتاب مردم هزاره و 

خراسان بزرگ بود.

و  بود  خوش برخورد  خاوری  داد:  ادامه  کاظمی 
خلق وخویی آرام و محجوب داشت و کمتر در محافل 
مطالعات  به واسطه  او  می کرد.  پیدا  حضور  ادبی 
نوعی  به  اما  بود  موفق  ادبیات  و  شعر  در  شخصی 
در انزوا و خلوت خود فرو رفته بود و حتی در عرصه 
مطبوعات نیز حضور نداشت. شاید بتوان گفت او جز 
کسانی بود که از لحاظ شعری بازنشسته شده بود. 
ادبی  محافل  در  او  کمرنگ  حضور  توضیح  در  البته 
ایشان  نسل  در  خراسان  در  سپید  شعر  بگویم  باید 
نسل  و  ایشان  از  بعد  درواقع  و  بود  توجه  مورد  کمتر 
به  جدی تری  شکل  بروسان  مرحوم  چون  شاعرانی 
نیز  ایشان  گوشه گیری  و  متانت  البته  گرفت.  خود 

دلیل دیگر انزوای سال های اخیر اوست.
y گالیه از کم لطفی شاعران مشهد

خاوری  مرحوم  دوستان  از  نیز  دبیری جوان  رضا 
با وی  رابطه  در  تکرار دیگر صحبت ها  و  تأیید  ضمن 
مشهد  شاعران  که  می کنم  عرض  مختصر  گفت: 
نسبت به مراسم خاکسپاری مرحوم خاوری کم لطفی 
و  شاعران  از  پررنگ تری  حضور  انتظار  و  داشتند 

جامعه هنری در مراسم تدفین این بزرگوار می رفت.
به علت  اواخر  این  خاوری  مرحوم  افزود:  دبیری 
در  کمتر  مستمر،  کار  خودش  گفته  به  و  بیماری 
باعث  موضوع  همین  و  داشت  حضور  ادبی  مجامع 
شد کمی به کناره میدان ادبیات هدایت شود. نه تنها 
جایگاه ادبی، که شخصیت متین مرحوم خاوری به 
به  را  غزلی  قهرمان  استاد  که  بود  توجه  مورد  قدری 

ایشان تقدیم کرده بودند.
بود، درواقع  مکتبی که خاوری در آن رشد کرده 
ادامه همان محمدتقی بهارها و ایرج میرزاها و محمد 

قهرمان ها است.

یکی دیگر از پرچمداران خراسانی شعر سپید درگذشت؛

 سکوت بی پایان خاوری
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 

اسالمی:
یارانه اختصاص داده شده به حوزه کتاب 

اندک است
شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  نایب 
حوزه  به  که  میلیاردی   1۵0 یارانه  گفت:  اسالمی 
کتاب اختصاص داده می شود با توجه به هزینه چاپ 

مبلغ ناچیزی است.
افتتاح سالن همایش  پژمانفر در مراسم  ا...  نصر 
بخشی  کرد:  اظهار  مشهد  کتاب  شهر  منظوره  چند 
مطالعه  فرهنگ  به  خوانی  کتاب  حوزه  مشکالت  از 
بر می گردد که توسط خانواده ها و مدارس باید اجرا 

شود.
حذف  با  پرورش  و  آموزش  متأسفانه  افزود:  وی 
برای  بزرگی  بسیار  آسیب  مدارس  از  کتابدار  شغل 
در  کتابدار  که  مادامی  زیرا  کرد  ایجاد  خوانی  کتاب 
کتاب  به  را  آموزان  دانش  داشت،  حضور  مدارس 
خوانی تشویق می کرد اما متأسفانه امروز در بسیاری 
به  موضوع  این  و  ندارد  وجود  کتابخانه  مدارس  از 
نسل جدید آسیب می زند و امروز می بینیم که بچه ها 
برای  این  و  نمی شناسند  را  درسی  غیر  کتاب های 

جامعه بسیار بد است.
اسالمی  در مجلس شورا  و کالت  نماینده مشهد 
تصریح کرد: توسعه فعالیت های کتاب خوانی در گرو 
ایجاد فضاهای با نشاط برای کتاب خوانی است که 
پاتوق کتاب خوانی و کتاب فروشی هایی که در ارائه 
خدمات متفاوت عمل می کنند، در حال دنبال کردن 

همین هدف هستند.
پژمانفر با اشاره به اینکه یارانه 1۵0 میلیاردی که 
به  توجه  با  می شود  داده  اختصاص  کتاب  حوزه  به 
باید  ناچیزی است، گفت:  هزینه چاپ کتاب، مبلغ 
نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی را برای مشارکت 
در این حوزه تشویق کنیم تا بخشی از مشکالت این 

حوزه را از این طریق حل کنیم.
خوانی  کتاب  وضعیت  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
در  مطالعات  از  کردن  نظر  صرف  با  نیز  ما  کشور  در 
کتاب های  و  روزنامه  قرآن،  قرائت  مجازی،  فضای 
نگران  بسیار  که  می کند  گزارش  را  عددی  درسی، 
نیز  اطراف  کشورهای  از  حتی  و  است   کننده 

کمتر است.
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
کاهش  در  متعددی  عوامل  اینکه  بیان  با  اسالمی 
ساعت مطالعه در کشور تأثیر داشته است، به تعدادی 
افزود: بخشی به عرضه کتاب  از آن ها اشاره کرده و 
چراکه  می گردد  باز  مردم  دست  به  کتاب  رسیدن  و 
امروز با توجه به مشکالت حوزه کاغذ و مراکز فروش 
هر کدام به نحوی در فضا مطالعه کشور تأثیر گذاشته 

است.

خبرخبر
معاون فرهنگی اداره کل ارشاد خراسان رضوی:

پیوند فرهنگ و اقتصاد بازی برد-برد است
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان 
نفع  به  اقتصاد  و  فرهنگ  میان  پیوند  گفت:  رضوی 
است. برد-برد  بازی  تعبیری  به  و  بوده  طرف  دو  هر 

افشین تحفه گر ظهر اظهار کرد: معتقدیم برای برون 
رفت از بحران فرهنگی باید زیر ساخت ها برای بخش 
پیوند  که  داریم  باور  امروز  و  شود  تسهیل  خصوصی 
است.وی  برد-برد  بازی  یک  اقتصاد  و  فرهنگ  میان 
گرمی  به  را  خصوصی  بخش  دست  امروز  ما  افزود: 
می فشاریم که این نیاز را در استان احساس کردند و 
در زمینه فرهنگی آستین باال زده و سهم مردمی خود 
آوردند.معاون  صحنه  به  ساخت  زیر  افزایش  برای  را 
رضوی  خراسان  ارشاد  کل  اداره  مطبوعاتی  فرهنگی 
با تاکید بر جایگاه علمی استان و قطبیت دانشگاهی 
با  کشور  در  استان  دومین  امروز  ما  کرد:  تصریح  آن، 
بیشترین تعداد ناشران هستیم و سال گذشته نیز به 
پشتوانه همین ناشران، برای ۶ هزار عنوان کتاب مجوز 
گذشته  سال  در  همچنین  داد:  ادامه  شد.وی  صادر 
باوجود بحران ها، بیش از 100 میلیون تومان صادرات 
را،  صادرات  از  بخشی  که  داشتیم  چاپی  محصوالت 
بستر  موضوع  این  و  داده  اختصاص  خود  به  کتاب، 
بسیار خوبی را برای توسعه صنعت نشر فراهم می کند.

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد:
تسهیالت ویژه برای کتاب فروشی های 

مشهد در نظر گرفته می شود
در  گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
تالشیم برای کتاب فروشی مشهد تسهیالتی در زمینه 
شویم.محمدرضا  قائل  عوارض  و  مالیات  پرداخت 
کتاب  برای  می کنیم  تالش  کرد:  اظهار  حیدری 
یا  عوارض  پرداخت  در  ویژه ای  تسهیالت  فروشی ها 
مالیات و فرآیندهایی این چنینی در نظر بگیریم تا در 
شرایط اقتصادی موجود کمکی برای این افراد باشد.

وی افزود: ما در شورا اسالمی شهر مشهد برای ادای 
سهم خود در بخش کتاب خوانی و با همکاری مدیریت 
خانه  کتاب  افتتاح  برای  تومان  میلیارد   ۲0 شهری 
عمومی مشهد کمک کردیم.رئیس شورا اسالمی شهر 
مشهد تصریح کرد: عالوه بر این اقدام دیگر ما در حوزه 
فرهنگ بحث تئاتر شهر مشهد بود که به ما تکلیف شد 
ساخت یک مجموعه تئاتر شهر را شروع کنیم و طی 
دو سال آینده این مجموعه را به اتمام می رسانیم و این 
اقدام با توجه به اینکه مشهد یکی از کانون های تئاتر 
ادامه  دارد.حیدری  زیادی  اهمیت  می شود  محسوب 
عمومی  خانه های  کتاب  با  را  دیگری  همکاری  داد: 
ایجاد قرائت خانه ها در  برای  برای اختصاص فضایی 
به  اقدام  این  معتقدیم  زیرا  داشتیم  مشهد  پارک های 

اقتصاد و فرهنگ ما کمک خواهد کرد.

اهدای خون سالم برگ زرین سخاوتی است که سالمتی جامعه و نیازمندان 

خونی را به ارمغان می آورد که چشم امیدشان به دل های بزرگ هموطنان 

دوخته شده است.

مراکز  کنار  از  بارها  است،  معنا  به چه  اهدای خون  خوب می دانیم 

انتقال خون و پایگاه های سیار آن گذشته و شعارهای آن را دیده 

را  تفاوت رد شده و در خیابان بعدی همه چیز  اما بی  ایم 

فراموش کرده ایم، نیاز مبتالیان به بیماری هایی مانند 

یا به قول معروف در  تاالسمی و مجروحان حوادث 

راه خون ماندگان را به فراموشی می سپاریم و 

فقط روزی آنان را یاد میکنیم که برای خود ما 

نیز چنین شرایطی پیش آید.

محال است از نیازهای خونی ندانیم، 

درباره  گفتن  سخن  و  گشودن  لب 

این نیازها دورباطل است، بیاییم 

پیشین  خیابان  در  دیگر   بار 

مرکز  کنار  از  تفاوت  بی 

و  نگذریم  خون  انتقال  سیار 

بودن  فراهم  صورت  در 

جیب  در  دستی  شرایط، 

و  ببریم  ها  رگ  پرسخاوت 

به آن بیمارانی فکر کنیم که 

قطره  مرهون  شان  زندگی 

پس  است.  ما  خون  از  ای 

بیایید در هفته سالمت خون 

اهدا کنیم.

در هفته 
سالمت 

خون 
روابط عمومیاهدا کنیم

 انتقال خون خراسان رضوی

مهناز اصغری
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خبر
شهردار مشهد از تحقق 166 درصدی درآمدهای 

شهرداری در سال گذشته خبرداد:
پارسال جیب شهرداری ُپر پول شد

شهردار مشهد گفت: همه می گویند سال 98 سال 
تردید  گفته ها  این  علیرغم  اما  بود  خواهد  سختی 
حوزه  در  دارد  وجود  اکنون  که  هماهنگی  با  ندارم 
درآمد-هزینه سال پر از توفیق و موفقیتی را خواهیم 
داشت.محمدرضا کالیی در مراسم نکوداشت دست 
مشهد  شهرداری   97 سال  درآمد  تحقق  اندرکاران 
تحقق  مسیر  در  شده  انجام  تالش های  از  تقدیر  با 
اف��زود:  گذشته  س��ال  در  درآم��ده��ا  درص��دی   166
درآمد  اگر  و  است  بند  درآم��د  به  شهرداری ها  جان 
نه  و  داشت  خواهد  وجود  شهری  خدمات  نه  نباشد 
خدماتی  شهروندان  به  نمی توان  و  عمرانی  و  فنی 
شورای  درآمدها  تحقق  در  کرد:  اضافه  داد.وی  ارائه 
شهر با مصوبات مورد نیاز شهرداری را یاری کرد که 
با  مشهد  دارد.شهردار  تقدیر  جای  آنها  حمایت های 
بدهی های  از  تومان  میلیارد   4400 تهاتر  به  اشاره 
دولت با بدهی های شهرداری به بانک ها از طریق بند 
"و" تبصره پنج در ماه های پایانی سال 97 اظهارکرد: 
و  مناطق  در  ویژه  به  همکاران  تمامی  مسیر  این  در 
برنامه ریزی  معاونت  و  پشتیبانی  مالی  معاونت  حوزه 
انجام  به  موفق  کم نظیر  هماهنگی  و  بسیار  تالش  با 
این کار بزرگ شدند که فشار بدهی ها را از روی دوش 
سئوال  این  کرد:  تصریح  وی  برداشت.  شهرداری 
تهاتر  برای  پنج  بند"و" تبصره  بود که ظرفیت  مطرح 
داشته  وجود  نیز  این  از  قبل  شهرداری  بدهی های 
به  معتقدم  که  است؟  نشده  استفاده  آن  از  پس چرا 
و  اقتصادی  و  مالی  حوزه  میان  ناهماهنگی  دلیل 
هماهنگی  اساس  همین  بر  است،  بوده  پشتیبانی 
موجود بین حوزه مالی و برنامه ریزی در حال حاضر 
قابل  گذشته  سال  در  ظرفیت  این  از  استفاده  برای 

تقدیر است.
شهرداری  درآمدهای  درتحقق  داد:  ادامه  کالیی 
در سال 97 حوزه معاونت شهرسازی ستاد و مناطق 
گفت  باید  مجموع  در  و  دادند  انجام  زیادی  تالش 
وصل  شهرسازی  حوزه  به  شهرداری  درآمدهای  رود 
محقق  درآمد  نباشد  کار  پای  حوزه  این  اگر  و  است 
حوزه  این  در  همکارانم  تالش های  ار  لذا  نمی شود 
تشکر می کنم و می خواهم امسال مغز متفکر مناطق 
در بخش های هزینه ای باشند.شهردار مشهد با بیان 
اینکه نیرو محرکه ما مناطق شهرداری هستند، اظهار 
این  و  گذاشتیم  سر  پشت  را  سخت  سال  دو  کرد: 
مناطق بودند که سال 96 با آن حجم بدهی موضوع 
را مدیریت کرده و سال 97 نیز با تالش بسیار که قابل 
تقدیر است درآمدهای خود را محقق کردند؛ امیدوارم 

امسال نیز شاهد ادامه همین روند باشیم.

 هم زمان با رونمایی از دومین ثبت جهانی گناباد:
اقامتگاه بوم گردی »بابا حسن« گناباد بهره 

برداری شد

از دومین ثبت جهانی گناباد  با رونمایی  هم زمان 
با حضور براتی معاون استاندار و مکرمی فر مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
بوم گردی »بابا حسن« در روستای  اقامتگاه  رضوی 

سنو گناباد بهره برداری شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
رئیس  رضوی،  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره 
گردی  بوم  اقامتگاه  این  درب��اره  رض��وی  خراسان 
گفت: اقامتگاه بوم گردی بابا حسن 259 متر مربع 
مساحت دارد و دارای4اتاق برای پذیرایی از مسافران 

به صورت سنتی است.
این  ب��رداری  بهره  داد:  ادام��ه  شناسایی  علیرضا 
میراث  طریق  از  که  است  مهاجرانی  زینب  اقامتگاه 
تسهیالت  تومان  میلیون   70 گردشگری  و  فرهنگی 
دریافت کرده و 50 میلیون تومان نیز خودش سرمایه 

گذاری کرده است.
وی به استقبال مردم برای اسکان در اقامتگاه های 
اقامتگاه های  بوم گردی اشاره کرد و گفت: شرایط 
اقامت  این  به  توجه  با  که  است  گونه  به  گردی  بوم 
با  را  جدیدی  اف��راد  بعد،  مدتی  اند،  داشته  خوبی 
خود به اقامتگاه می آوردند و خودشان تبلیغ کننده 

اقامتگاه های بوم گردی هستند.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
گردشگری گناباد گفت: تاکنون در شهرستان گناباد 
 3 و  است  شده  برداری  بهره  گردی  بوم  اقامتگاه   9
اقامتگاه بوم گردی دیگر به زودی آماده بهره برداری 

خواهد شد.
بوم  های  اقامتگاه  بیشترین  گناباد  شهرستان 
گردی را در بین شهرستان های خراسان رضوی دارد 
و در زمینه اقامتگاه های بوم گردی در استان پیشتاز 

است.

خبر

مراسم ثبت جهانی زراعت زعفران مبتنی بر قنات 
استاندارخراسان  حضور  با  شد.  برگزار   » سنو   « در 
رضوی ، معاونان اقتصادی و زیارت معاون وزیر جهاد 
کشاورزی و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
ثبت  از  رونمایی  آئین  رضوی  خراسان  گردشگری  و 
روستای  در  قنات  بر  مبتنی  زعفران  زراعت  جهانی 

سنو در شهرستان گناباد برگزار شد.
در  حسینی  رزم  امروزعلیرضا  صبح  گ��زارش   به 
زراعت  جهانی  ثبت  آئین  از  رونمایی  مراسم  حاشیه 
زعفران مبتنی بر قنات در روستای سنوی شهرستان 
رضوی  خراسان  استان  که  این  بیان  ضمن  گناباد 
می  محسوب  جهان  و  کشور  زعفران  تولید  قطب 
شود، اذعان کرد: حدود 300 تن زعفران در استان 

خراسان رضوی تولید می شود.
به مراقبت های  توجه  با  افزود: روستای سنو  وی 
زعفران  کردن  تولید  ارگانیک  حوزه  در  که  ای  ویژه 
انجام داده است در سازمان فائو عنوان ثبت جهانی 

زعفران به نام روستای سنو نام گذاری شده است که 
افتخار بزرگی برای ایران و شهرستان گناباد محسوب 
این  روی  که  هایی  مراقبت  با  امیدواریم  شود،  می 
و  بشود  حفظ  ثبت  این  گیرد  می  صورت  محصول  

یک برند جهانی باقی بماند.
در  باید  مردم   گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 

خصوص راندمان هکتار هم تالش کنند  و راندمان 
هم  ح��وزه  این  در  که  بدهند  افزایش  را  هکتار  بر 

امیدواریم نمونه شوند.
نشان  خاطر  سنو  روستای  مردم  به  خطاب  وی  
امروز شما  و  کردند  را حفر  قنوات  کرد:  گذشتگان 

از آن بهره مند می شوید باید قدر فرصت را بدانید.

رزم حسینی افزود: شما یارانه نقدی دریافت می 
کنید این در حالی است که اقوام نزدیک شما بیکار 
هستند. ما آمادگی داریم یک ظرفیت جدیدی را به 
این شهرستان اضافه کنیم که در این راستا اگر شما 
اختیار  را در  یارانه  اعالم کنید که  فرماندار رسما  به 
در  را  یارانه  همین  معادل  هم  ما  بدهید  قرار  دولت 
اختیار شما برای توامند سازی و ایجاد اشتغال قرار 
کرد:  اضافه  رضوی  خراسان  دهیم.استاندار  می 
بیکار  کسی  شما  روستای  در  که  است  این  افتخار 
راضی  شده   مطرح  پیشنهاد  به  اگرنسبت  نباشد 
باشید اولین روستایی خواهید بود که یارانه شما در 
کار  به  خودتان  روستای  افراد  سازی  توانمند  جهت 

گرفته می شود.
در  گناباد  قصبه  قنات  از  پیش  اس��ت  گفتنی 
فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است، 
هم چنین اولین موزه زعفران ایران در روستای سنو 

گناباد قرار دارد.

پس از قنات جهانی قصبه گناباد:

دومین ثبت جهانی در گناباد رونمایی شد

نظام مهندسی  سازمان  رئیس 
گفت:  رضوی  خراسان  ساختمان 
تعامل  حاضر  حال  در  خوشبختانه 
خوبی با شهرداری و شورای پنجم شهر مشهد داریم. محمد 
روز  و  بهایی  شیخ  بزرگداشت  همایش  در  شرکاء  حسین 
معمار که در تاالر شهر مشهد برگزار شد، با بیان اینکه معمار 
بر  معماری  کلمه  کرد:  اظهار  است،  متعال  خداوند  اصلی 
همین اساس وزین، سنگین و روح نواز است و تمام زیبایی 
معمار  یک  را  انسان  و  طبیعت  محیط زیست،  درآمیختگی 
می تواند به زیباتری شکل به آن بپردازد.وی افزود: امیدواریم 
زیباترین  به  فعالیت های معماران  بر اساس  نیز  شهر مشهد 
و  هم نوایی  هم صدایی،  نیازمند  این  و  گیرد  شکل  حالت 
هم گرایی است و بر همین اساس ساختمان نظام مهندسی 
تعامل خود را با سایر سازمان ها آغاز کرده است که در این راستا 

تعامل بسیار خوبی با شهرداری و شورای پنجم مشهد ایجاد 
شده است.شرکاء بیان کرد: همه ما باید برای زیباسازی هرچه 
توجه  باید  و  برداریم  گام  مشهد  شهر  ساختمان های  بیشتر 
داشته باشیم که رشته معماری به صورت تخصصی به کیفیت 
نظام مهندسی  سازمان  باشد.رئیس  داشته  توجه  هویت  و 
ساختمان خراسان رضوی با بیان اینکه هنر معماری باید دو 
اثر مالی و ارزشی داشته باشد، گفت: باید اقدامات و کارهای 
معماران ماندگار باشد و به جایی برسیم که بعد از بازسازی های 

بعدی یک ساختمان آن اثر همچنان ماندگار بماند.
خراسان  نظام مهندسی  امروز  کرد:  عنوان  پایان  در  وی 
رضوی با حضور 37 هزار 500 نفر از مهندسان امیدوار است 
آن  به  و  باشد  شهر  این  آبروی  و  مشهدالرضا)ع(  خدمتگزار 
نقطه برسیم که مشهد نه تنها زیباترین شهر معنوی ایران بلکه 

زیباترین شهر معنوی جهان باشد.

و  عمران  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  شهرسازی 
تفاوت  حاضر  حال  در  گفت:  مشهد 
و فاصله معناداری بین آموزش و بازار معماری در کشور 
آئین گرامیداشت  وجود دارد. محمدهادی مهدی نیا در 
حضور  با  که  معمار  روز  فرارسیدن  و  بهائی  شیخ  مقام 
شهرسازی  و  معماری  حوزه  کارشناسان  و  صاحبنظران 
به  اظهارکرد:  شد،  برگزار  مشهد  شهر  تاالر  محل  در 
دانشکده  در  است  سالی  چند  که  مسئولیتی  واسطه 
با  که  حرفه ای  مباحث  و  دارم  آزاد  دانشگاه  معماری 
زیادی  و  اساسی  چالش های  می دهیم،  انجام  همکاران 
مشاهده  آنها  آموزش  حوزه  در  معماری  مدارس  در 

می شود.
زمینه  این  در  رسمی  آموزش  که  این  از  انتقاد  با  وی 

که  تقاضایی  و  معماری  بازار  شرایط  با  معناداری  تفاوت 
در  داد:  ادامه  دارد،  وجود  می شود،  اعالم  زمینه  این  در 
حال حاضر رشته معماری در 1۸ دانشکده و دانشگاه در 
شهر مشهد در حال آموزش است اما متاسفانه هیچ برآورد 
درستی از نحوه جذب فارغ التحصیالن این حوزه نداریم.

شهرسازی  حوزه  در  را  پنجم  شورای  عملکرد  وی 
طی  در  تامل  قابل  موضوعات  دیگر  از  نیز  را  معماری  و 
یک سال و نیم اخیر دانست و بیان کرد: در حال حاضر 
شهر  جای  جای  در  معماری  تخصصی  حوزه  ردپای 
همچون  موضوعاتی  و  کالن  پروژه های  و  می شود  دیده 
شهدا،  میدان  طرح  رضوی،  مطهر  حرم  پیرامونی  بافت 
و بحث سیما  قابل استطاعت  بازآفرینی شهری، مسکن 
و  عمران  کمیسیون  ویژه  کار  دستور  در  شهری  منظر  و 

شهرسازی شورای اسالمی شهر مشهد قرار دارد.

دانشکده  عضو هیئت علمی 
شهید  شهرسازی  و  معماری 
مالک  یک  زمانی  گفت:  بهشتی 
اثر  به  را  خود  ملک  که  می رسد  شهروندی  بلوغ  به 

کند.  تبدیل  اجتماعی 
همایش  در  احمدی  فرهاد  ایسنا   گزارش  به 
شهر  تاالر  در  که  معمار  روز  و  بهایی  شیخ  بزرگداشت 
باز  طبیعت  گذشته  در  مشهد  کرد:  اظهار  مشهد 
آن  در  بی محابا  مداخالت  ما  که  است   داشته  فراوانی 
ناموفق  ارتباط  یک  نتیجه  اخیر  سیل های  کرده ایم. 
است.  بازار  مسئله  و  شهری  مدیریت  مردم،  ما،  بین 
سنتی  صورت  به  هیچ وقت  ما  که  مکان هایی  تمام 
همان جا  در  و  کردیم  مداخله  نشده ایم،  آن  وارد 

آسیب دیده ایم.

وی بیان کرد: مرقد امام رضا )ع( را مشاهده کنید، 
و  قاجار  تا  صفویه  زمان  از  زیادی  مداخله  و  تغییرات 
پهلوی تا حال حاضر در آن داشته ایم. در آستان قدس 
از زمان های دور تا حال حاضر، پر از اطالعات عجیب 
آرامشی  برای مثال  قرار گرفته است.  و غریب کنار هم 
دارید  آن  پشتی های  کوچه  از  حرم  ورودی های  در  که 

هرگز در ورودی های فخرفروشانه نخواهید دید. 
از  برخی  شد:  یادآور  دانشگاه  استاد  این 
از  الگوبرداری   می بینیم،  مشهد  در  که  ساختمان هایی 
مسئله  این  مشهد  شهرداری  امیدوارم  است.  نخبگان 
را در نظر بگیرد که هرچه کم تر بسازیم بهتر است. در 
حتی  و  باالست  بسیار  ساخت و ساز  حجم  کالن شهرها 
باالتر از حجم توده گذاری است. با این وجود در آیین 

باز هم در حال تراکم فروشی هستند.  شهرداری 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی:
تعامل گسترده ای با شورای پنجم داریم

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر مشهد:
تفاوت معناداری بین آموزش و بازار معماری در کشور وجود دارد

عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی:
شهر در انتطار بلوغ شهروندی 
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تونس  فوتبال  اخبار  سایت 
فوتبال  ملی  تیم  کرد  اعالم 
خرداد   17 جمعه  کشور  این 
قرار  ایران  فوتبال  ملی  تیم  برابر  دوستانه  دیداری  در 

می گیرد.
در  باید  تونس  فوتبال  ملی  تیم  ایسنا،  گزارش  به 
تابستان سال جاری در رقابت های جام ملت های آفریقا 

برابر حریفان خود به میدان برود.
دیدار   3 تونس  فوتبال  فدراسیون  راستا  همین  در 
این  بر  و  است  کرده  قطعی  تیم  این  برای  تدارکاتی 
اساس جمعه 17 خرداد ماه تیم ملی فوتبال تونس باید 

برابر ایران قرار گیرد.
تونس در ادامه با کرواسی نایب قهرمان جهان دیدار 

خواهد کرد و سپس به دیدار بوروندی خواهد رفت.

شده  اعالم  صورتی  در  خبر  این  ایسنا،  گزارش  به 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  تکلیف  هنوز  که  است 

بعد از رفتن کارلوس کی روش مشخص نشده است.

رقابت های  قرعه کشی 
هندبال انتخابی المپیک ۲0۲0 
کشورمان  تیم  و  شد  برگزار  توکیو 

حریفان خود را شناخت.
بخش  در  المپیک  انتخابی  هندبال  رقابت های 
به  جاری  سال  ماه  آبان   ۵ الی  مهرماه   ۲۵ از  مردان 
میزبانی دوحه قطر و با حضور هشت تیم برگزار خواهد 
دیدارها  این  قرعه کشی  مراسم  شب  پنجشنبه  شد. 
حریفان  با  دوم  گروه  در  ایران  ملی  تیم  و  شد  انجام 

سختی روبه رو خواهد شد.

گروه بندی این رقابت ها به شرح زیر است:
:A گروه

قطر، عربستان، هند و هنگ کنگ

:B گروه
بحرین، کره جنوبی، ایران و کویت

پیش از این حضور ایران در مسابقات انتخابی 
المپیک قطعی نبود اما با اعالم رئیس فدراسیون 
ایران  حضور  کشی،  قرعه  برگزاری  از  پس  و 
تغییرات مدیریتی  به  توجه  با  بود.  حتمی خواهد 
از شهریور  فدراسیون و تعطیلی تیم ملی هندبال 
97 تا امروز، به نظر می رسد کسب سهمیه المپیک 
جمله  از  قدرتمندی  تیم های  حضور  به  توجه  با 
خواهد  سختی  کار  جنوبی  کره  و  بحرین   قطر، 

بود.
المپیک  برای  مستقیم  سهمیه  یک  آسیا  هندبال 
با  رقابت  در  باید  نیز  آسیا  دوم  تیم  داشت.  خواهد 

قاره ها سهمیه کسب کند.

دونده  تفتیان  حسن 
کشورمان  سرعتی  خراسانی 
خود  مصدوم  پای  از  است  قرار 

MRI بگیرد.
بامداد  ایران  دوومیدانی  ملی  تیم  که  حالی  در 
بازگشت،  کشور  به  آسیا  قهرمانی  مسابقات  از  جمعه 
به  مراجعه  با  تفتیان  حسن  شنبه  امروز  است  قرار 
فدراسیون  پزشکی  کمیته  اردیبهشت مسئول  اشکان 
MRI بگیرد تا میزان  دوومیدانی از پای مصدوم خود 

مصدومیتش مشخص شود.
نهایی  نیمه  مرحله  جریان  در  او  است؛  گفتنی 
ناحیه  از  قطر  دوحه  در  آسیا  قهرمانی  سرعت  دوی 
در  نتوانست  و  شد  مواجه  مصدومیت  با  همسترینگ 

فینال مسابقات به روی پیست برود.

با این شرایط باید دید تفتیان چه مدتی از میادین 
دور خواهد بود.

تفتیان از پای مصدوم خود MRI می گیردتیم ملی هندبال ایران در گروه مرگ رقابت های انتخابی المپیکدیدار دوستانه ایران و تونس در اواسط خرداد

امروز  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  و جذاب  دیدارهای حساس  از  یکی 
شنبه در ورزشگاه امام رضا )ع( مشهد میان دو تیم استقالل و پدیده 
در چارچوب هفته بیست و هفتم لیگ برتر برگزار خواهد شد. پدیده با 
هدایت گل محمدی از ۲۶ بازی خود به 13 برد، 7 تساوی، ۶ باخت و 

۴۶ امتیاز رسیده و در ردٔه پنجم جدول جای دارد.
پدیده که با ناکامی برابر نساجی و فوالد تقریبًا دیگر شانسی برای 
قهرمانی ندارد، اکنون برای کسب سهمیٔه فصل آیندٔه لیگ قهرمانان 
آسیا با باالنشینان جدول در رقابت است و پیروزی برابر استقالل در 
نبرد باالنشینان لیگ، از ارزش و اهمیت باالیی برای این تیم برخوردار 
کسب  به  پیش  از  بیش  را  محمدی  گل  شاگردان  می تواند  و  بوده 

سهمیه امیدوار کند.
استقالل نیز که پس از باخت برابر الهالل در آسیا برابر پدیده صف 
آرایی خواهد کرد، اکنون با 1۴ برد، ۸ مساوی، ۴ باخت و ۵0 امتیاز 
پس از پرسپولیس صدرنشین دومین تیم جدول بوده و برای نزدیک 
کردن خود به قهرمانی فصل جاری لیگ به سه امتیاز این دیدار نیاز 

مبرم دارد.
یقینًا شاگردان شفر در این دیدار انگیزٔه فراوانی داشته و از تمام 
که  چرا  گذاشت،  خواهند  مایه  پدیده  برابر  پیروزی  برای  خود  وجود 
با کسب سه امتیاز این دیدار و در صورت باخت یا توقف پرسپولیس 
و  می رسد  امتیاز  سه  یا  دو  به  صدر  با  آبی ها  اختالف  سپاهان،  برابر 
این تیم بیش از هر وقت دیگری به قهرمانی در لیگ پس از سال ها 

امیدوار خواهد شد.
لیگ  دفاعی  خطوط  برترین  با  تیم  دو  جدال  دیدار  این  طرفی  از 
عملکرد  قبول،  قابل  هجومی  عملکرد  بر  عالوه  آن ها  می باشد. 
اولین و  به جای گذاشته اند. استقالل  از خود  نیز  را  دفاعی مطلوبی 
پدیده سومین عملکرد دفاعی برتر لیگ را دارند و همین می تواند به 

جذابیت های دیدار بیافزاید.
با  شهرخودرو  پدیده  که  می دانند  خوبی  به  مشهدی  هواداران 
دادن  دست  از  و  لغزش  برای  فرصتی  هیچ  جدول،  شرایط  به  توجه 
در  آینده،  فصل  در  شهرشان  که  می خواهند  اگر  آن ها  ندارد.  امتیاز 
از  ویژه ای  حمایت  باید  داشته باشد،  حضور  نیز  آسیا  قهرمانان  لیگ 

گل محمدی و شاگردانش به عمل آورند.
y مأموریت پدیده عوض شد؛ کسب سهمیه آسیایی

هفته  چهار  فاصله  در  صدرنشین  با  پدیده  امتیازی   ۶ اختالف 
گل محمدی  یحیی  تیم  که  است  معنی  بدین  بازی ها  پایان  به  مانده 
در  پنجمی  عنوان  حتی  پایان  در  اما  ندارد!  قهرمانی  برای  شانسی 
قهرمانی  از  کمتر  و  است  ارزشمند  پدیده  برای  بازی ها  از  فصل  این 
جاری  فصل  در  گل محمدی  یحیی  با  پدیده  که  خصوص  به  نیست. 
بعضی  در  حتی  و  بود  حریفان  برابر  قبولی  قابل  بازی های  ارائه گر 
امیر  بار  یک  داشت.  همراه  به  را  حریف  مربیان  تحسین  بازی ها  از 
قلعه نویی، گفت پدیده بهترین تیمی بود که برابر آن بازی کردیم و در 
زمین خودمان ما را آزار داد. شفر هم تاکتیک تیم یحیی گل محمدی 

را ستود.
پنجمی پدیده البته قابل ارتقا است، به این دلیل ارزشمند است 
هفته ها  و  داشت  عدیده ای  مالی  مشکالت  فصل  ابتدای  در  تیم  که 

درگیرش بود تا جایی که یکی، دو بار کار به تعطیلی تمرینات کشیده 
از  و  شد  واگذار  خودرو  شهر  به  پدیده  که  بود  راه  میانه های  در  شد. 
شر مشکالت مالی نجات یافت. بازی های خوب پدیده - اگر چه تیم 
یک  که  دیدارهایی  در  نمی رود.  یاد  از  نمی شود-  برتر  لیگ  قهرمان 
پای آن پدیده بود فوتبال خوبی را شاهد بودیم، چون بازی ترکیبی و 

تهاجمی پدیده تیم حریف را هم به بازی تهاجمی وا می داشت.
به  که  پایانی  دقایق  در  پدیده  پیروزی  چند  خلق  مهم تر  همه  از 
یحیی تایم معروف شده بود این پیام را به تیم های باشگاهی القا کرد 
که می توان در دقایق پایانی بازی هم برای پیروزی برنامه ریزی کرد و، 
اما در این هفته ها که شانس قهرمانی تیم پدیده کم شده شاگردان 
انگیزه  بهترین  این  و  بجنگند  سهمیه  کسب  برای  می توانند  یحیی 
پایانی خواهد بود. پدیده که کسب عنوان  برای پدیده در هفته های 
دغدغه  با  می تواند  شده  قطعی  بازی ها  از  فصل  این  در  پنجمی اش 

کمتری بازی های باقی مانده را دنبال کند.
قهرمانی شاید باوری بود که پدیده نداشت! اما باور کسب سهمیه 
داشته  وجود  یحیی  شاگردان  وجود  در  اگر  آسیا  قهرمانان  لیگ  در 
باشد می تواند به کسب نتایج خوب در هفته های پایانی منجر شود، 
اما در غیر این صورت چنین موقعیتی هم از دست می رود. هیچ کس 
از پدیده انتظار قهرمانی ندارد و اگر تیم قهرمان نشود کسی به تیم 
خرده نخواهد گرفت، اما قهرمانی در لیگ برتر منعی برای تیم پدیده 
فوالد،  خوزستان،  استقالل  چون  تیم هایی،  دلیل  همین  به  و  ندارد 

سایپا و... در لیگ برتر قهرمان شدند.

y ترکیب احتمالی استقالل مقابل پدیده شهر خودرو
تیم فوتبال استقالل تهران در حالی در چارچوب رقابت های لیگ 
برتر امروز شنبه به مصاف تیم پدیده می رود که احتماالً وینفرد شفر 
خواهد  میدان  به  را  تیمش  متفاوت  ترکیبی  با  استقالل(  )سرمربی 
روزبه  دانشگر،  محمد  منتظری،  پژمان  حسینی،  فرستاد.حسین 
چشمی، علی کریمی، وریا غفوری، فرشید باقری، طارق همام، آیاندا 
بازیکنی هستند  یازده  و اسماعیل گنکالوس  پاتوسی، گادوین منشأ 

که احتماالً در دیدار برابر پدیده بازی کنند.
y ترکیب احتمالی پدیده مقابل استقالل

در  استقالل  برابر  تیمش  اصلی  نفرات  انتخاب  برای  گل محمدی 
انتخاب دو بازیکن تردید دارد.

کار  به  بهزادی  یوسف  احتماالً  استقالل  برابر  پدیده  دروازه  درون 
گرفته خواهد شد؛ گلری که در دور رفت 1۲ بازی برای تیمش انجام 
میالد  نیمکت نشین  دوم  نیم فصل  آغازین  هفته  هفت  در  اما  داد، 
ترکیب  به  مجددًا  تیمش  پیاپی  شکست  دو  از  پس  ولی  شد  فراهانی 
بازگشت و در چهار مسابقه اخیرشان برابر پارس جنوبی، فوالد، نفت 

مسجدسلیمان و نساجی به میدان رفت.
دفاعی  خط  قلب  در  پدیده  مؤثر  مهره  که  مرادمند  محمدحسین 
بخاطر  خوردند،  شکست  که  نساجی  برابر  اخیرشان  دیدار  در  بوده، 
محرومیت حضور نداشت ولی او با رفع آسیب دیدگی مجددًا به جمع 
علی  کنار  در  و  گشت  بازخواهد  استقالل  برابر  تیمش  اصلی  نفرات 

نعمتی، دیگر مدافع مطمئن تیمش بازی می کند.

پدیده  برای  بازی   ۶ مجموعًا  گذشته  سال  که  آقاجان پور  محمد 
انجام داده بود، در دور رفت لیگ هجدهم حتی در یک مسابقه نیز 
درخشانی  نمایش  از  بعد  ولی  نرفت  میدان  به  جانشین  یار  به عنوان 
که این مدافع راست در دیدارهای تیم ملی امید ارائه کرد، به ترکیب 
پدیده هم رسید و در هفت مسابقه حساس دور برگشت به میدان رفته 
که احتماالً برابر استقالل نیز گزینه اول گل محمدی در سمت راست 

خط دفاعی خواهد بود.
مرتضی منصوری نیز که نیم فصل اول در پست دفاع راست به کار 
گرفته می شد و در کنار کارهای دفاعی، با سرعت باالی خود به موقع 
خط  چپ  سمت  به  آقاجان پور،  حضور  با  می شد،  اضافه  حمالت  به 
از 11 مرد  به عملکردش احتماالً یکی  باتوجه  و  دفاعی منتقل شده 

پدیده شهرخودرود برابر آبی های پایتخت است.
اکبر صادقی و مسعود ریگی دو مهره بدون جانشین پدیده هستند 
که به عنوان هافبک دفاعی- میانی بازی می کنند و با توجه به کیفیت 
زمین  میانه  نبردهای  در  و  می دهند  ارائه  خود  از  که  بازی ای  باالی 
دارند،  خود  مقابل  هم پست هایی  دیگر  به  نسبت  را  برتری  بیشترین 
به  نیز  برابر استقالل  انتخاب های همیشگی گل محمدی هستند که 
ترکیب  در  تغییر  که دست خوش  پست هایی  از  میدان می روند.یکی 
انتخاب وینگر راست است؛ سعید صادقی  یحیی گل محمدی بوده، 
محمد  جانشین  نساجی  و  نفت  برابر  پدیده  گذشته  بازی  دو  در 
قاسمی نژاد در این پست شده ولی بعید نیست سرمربی پدیده برای 
و  ببرد  بهره  قاسمی نژاد  محمد  از  دوباره  استقالل،  با  حساس  دیدار 

یک تغییر داشته باشد؛ البته هر دو بازیکن قابلیت فنی باالیی دارند و 
همین موضوع کار یحیی را در این قسمت سخت کرده است.

بیشتر  در  که  پدیده  فصل  این  اول  ستاره  قاسمی نژاد،  محمد 
به  هجدهم  لیگ  مسابقه   ۲۶ هر  در  بوده،  تاثیرگذار  تیمش  گل های 
میدان رفته و 10 گل به ثمر رسانده، یکی دیگر از بازیکنانی است که 

قطعًا برابر استقالل تهران بازی می کند.
بهنام برزای هم بعد از آنکه در نیم فصل به پدیده اضافه شد، در ۶ 
به زمین رفت ولی در پنج دیدار  یار جانشین  به عنوان  پیاپی  مسابقه 
ارائه کرده که همین  نیز  نمایش خوبی  و  ترکیب رسیده  به  اخیرشان 
امر موجب می شود احتماالً برابر تیم سابق خود استقالل از ابتدا وار 

میدان شود.
دومین پستی که گل محمدی در دیدارهای اخیرشان در آن تردید 
و جابه جایی داشته، مهاجم نوک است؛ با وجود اینکه یونس شاکری 
گلزن  دومین  گل،   ۸ زدن  با  و  داده  انجام  بازی   ۲۴ فصل  این  در 
برتر تیمش محسوب می شود، اما در دو دیدار قبلی جای خود را به 
حسین مهربان داده است؛ حال باید دید گل محمدی برابر استقالل 
روی  می تواند  و  دارد  هم  بلندتری  قامت  که  باتجربه  شاکری  بین  از 
بازی مستقیم و ارسال از جناحین مؤثر ظاهر شود، استفاده می کند 
کار  به  را  است  سرعتی تر  و  باانگیزه  که  ساله   ۲۲ مهربان  حسین  یا 

می گیرد.
ترکیب احتمالی پدیده برابر استقالل تهران به صورت زیر خواهد 

بود:
محمد  نعمتی،  علی  مرادمند،  محمدحسین  بهزادی،  یوسف 
محمد  ریگی،  مسعود  صادقی،  اکبر  منصوری،  مرتضی  آقاجان پور، 
قاسمی نژاد )سعید صادقی(، امین قاسمی نژاد، بهنام برزای، یونس 

شاکری )حسین مهربان(.
y غایبان استقالل مقابل پدیده مشخص شدند

تیم فوتبال استقالل تهران در حالی به مصاف تیم پدیده می رود که 
چند بازیکن را در اختیار ندارد.

وینفرد شفر برای این بازی ۴ بازیکن تیمش را به دلیل مصدومیت 
محسن  صیادمنش،  الهیار  داشت.  نخواهد  اختیار  در  محرومیت  و 
کریمی، رضا آذری و فرشید اسماعیلی چهار بازیکن مصدوم استقالل 

هستند.
با  بازی  در  که  قرمزی  کارت  دلیل  به  نورافکن  امید  همچنین 
ماشین سازی گرفت از همراهی تیمش در بازی با پدیده محروم است.

y ناظمی، قاضی دیدار پدیده شهرخودرو و استقالل تهران
کوپال ناظمی، وظیفه قضاوت دیدار حساس پدیده شهرخودرو و 

استقالل تهران را برعهده خواهدداشت.
دیدار  این  در  وی  کمک داوران  نیز  مروجی  فرهاد  و  داوری  بابک 
عبدالنبی  است.  چهارم  داور  نیز  ترابیان  محمدحسین  و  هستند 

پورخلف نیز وظیفه نظارت بر امر داوری را برعهده دارد.
در  تهران،  استقالل  و  شهرخودرو  پدیده  تیم های  حساس  دیدار 
امروز  فارس،  خلیج  جام  برتر،  لیگ  هفتم  و  بیست  هفته  چارچوب 
شنبه، هفتم اردیبهشت ماه از ساعت ۲0: 1۵ در ورزشگاه امام رضا 

)ع( مشهد برگزار می شود.

هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال؛

جدال حساس استقالل و پدیده در ورزشگاه امام رضا )ع( مشهد

بیست و سومین دوره رقابت های دوومیدانی قهرمانی آسیا 
در حالی خاتمه یافت که تیم ایران نتوانست مدال آوری دوره 

گذشته اش را تکرار کند.
بیست و سومین دوره رقابت های دوومیدانی قهرمانی آسیا 
ورزشگاه  میزبانی  به  اردیبهشت  چهارم  تا  اول  روزهای  طی 
خلیفه شهر دوحه در کشور قطر برگزار شد و کاروان اعزامی 
کشورمان با کسب یک طال و یک برنز که هر دو نیز در پرتاب 

دیسک بدست آمد، به کار خود پایان داد.
y اعزام ۱۶ ورزشکار و فقط ۲ مدال

تیم ملی دوومیدانی با تمام قوا راهی قطر شد تا ملی پوشان 
بتوانند افتخارات مورد نظر مسئوالن را کسب کنند. احسان 
حدادی، بهنام شیری )پرتاب دیسک(، حسن تفتیان )100 
متر و ۲00 متر(، حسین کیهانی )3000 متر بامانع و ۵000 
متر(، امیر مرادی )۸00 متر و 1۵00 متر(، مسلم نیادوست 
)پرش  قنبرزاده  کیوان  بامانع(،  متر   3000 و  متر   1۵00(
ارتفاع(، مهسا میرزاطبیبی )پرش بانیزه(، تکتم دستاربندان 
)۸00 متر و 1۵00 متر(، شهال محمودی )۴00 متر بامانع(، 
)پرتاب  کاردان  ژاله  بامانع(،  متر   ۴00( پیرجهان  مهدی 
ناصری  جلیل  بامانع(،  متر   100( کمپانی  الناز  دیسک(، 
و  متر(   ۸00( فهیمی  علی  متر(،   10000 و  متر   ۵000(
در  که  بودند  ورزشکاری   1۶ وزنه(  )پرتاب  مهردالن  شاهین 
ترکیب تیم ملی قرار داشتند.حاصل تالش این 1۶ ورزشکار 
یک طال توسط احسان حدادی و یک نقره توسط بهنام شیری 

بود و سیار نفرات از کسب مدال بازماندند.
y سقوط دوومیدانی در قطر

تیم ایران در دوره گذشته این مسابقات که در سال ۲017 
و  داشت  درخشانی  عملکرد  شد،  برگزار  هند  میزبانی  به 
توانست به چهار طال و یک برنز دست یابد. احسان حدادی، 

حسن تفتیان، حسین کیهانی، علی ثمری قهرمان شدند و 
مسلم نیادوست هم به نشان برنز رسید. نکته جالب توجه به جز 
علی ثمری که طی ماه های اخیر نتوانست فرم ایده آلی داشته 
باشد، سایر نفرات در ترکیب اعزامی به قطر حضور داشتند، 
از  که  بود  حدادی  طالی  فقط  ورزشکار  چهار  این  تالش  اما 
قبل هم پیش بینی می شد.این نتایج در حالی رقم خورد که 
مجید کیهانی رئیس فدراسیون قبل از اعزام تیم ابراز امیدواری 
کرده بود که حداقل ۵ مدال کسب شود. وی در گفت وگوی روز 
30 فروردین با خبرگزاری تسنیم گفته بود: »در دوره گذشته 
بهترین نتیجه را گرفتیم که در تاریخ دوومیدانی ایران بی سابقه 
نتیجه را کسب کنیم.  بود. در دوحه تالش می کنیم بهترین 
امیدوارم از نظر کمی بتوانیم همان ۵ مدال را تکرار کنیم، اما 

به لحاظ کیفی از حاال نمی توان پیش بینی کرد.«
y بازهم حدادی جور ورزش مادر را کشید 

احسان حدادی طی سالیان اخیر هر بار که در سطح آسیا 
رقابت کرده، توانسته به مدال طال برسد. در واقع عملکرد او 
او همواره سطحی  و  است  ورزشکاران  با سایر  متفاوت  کامالً 
باالتر از آسیا را از خود نشان داده است. حدادی در این دوره 
توانست ششمین مدال طالی قهرمانی آسیا را کسب کند تا 
نامش در تاریخ دوومیدانی ایران جاودانه تر از قبل شود.وی که 
طی ماه های گذشته با رئیس فدراسیون دچار اختالفاتی شده 
بود، عزم خود را جزم کرده تا در مسابقات قهرمانی جهان در 
دوحه و بازی های المپیک ۲0۲0 توکیو بتواند خوش رنگ ترین 
مدال را بگیرد.حدادی در مسابقات ۲019 قطر همان عملکرد 
مورد نظر را داشت و در رویدادی که بیشتر ملی پوشان پایین تر 

از سطح انتظار بودند، جور ورزش مادر را کشید.
y ناکامی در کسب کرسی های اصلی کنفدراسیون آسیا 

در حاشیه مسابقات قهرمانی آسیا، انتخابات کنفدراسیون 

نایب  برای  کیهانی  که مجید  انتخاباتی  برگزار شد؛  نیز  آسیا 
رئیسی و عضویت در هیئت اجرایی اعزام نامزدی کرده بود، 
اما با وجود همه تالش هایش طی ماه های گذشته در نهایت 
نایب  عنوان  به  کیهانی  البته  نرسید.  هیچ کدام  به  دستش 
رئیس اول منطقه آسیای میانه معرفی شد؛ پستی که به نظر 
می رسد با توجه به تالش های اخیرش حداقل بتواند تبدیل 

به ریاست شود.
اشکان  و  غیاثی  تیمور  صیامی،  هاشم  عضویت  به  باید 
پزشکی هم  و  مربیان  در کمیته های صحرانوردی،  اردیبهش 
این  در  هم  گذشته  در  غیاثی  و  اردیبهشت  البته  کرد.  اشاره 

کمیته ها عضویت داشتند.
y برنامه ریزی برای المپیک ۲۰۲۰ در رأس همه امور 

فدراسیون ها  و  دنیا  ورزشکاران  همه  تمرکز  شک  بدون 
المپیک ۲0۲0  بر روی کسب سهمیه و موفقیت در  مختلف 
مسابقات  در  ایران  دوومیدانی کاران  عملکرد  است.  توکیو 
قهرمانی آسیا یک زنگ خطر بود و حاال به نظر می رسد باید 
و موفقیت  برای کسب سهمیه  بهتر  و  برنامه ریزی مدون  یک 
قطعًا  نباشیم.  ناکامی  شاهد  دیگر  تا  داشت  بازی ها  این  در 
باید در برخی تصمیمات تجدیدنظر صورت بگیرد و در برخی 
تصمیمات نیز از مشاوران و افراد فنی تر و شایسته تری بهره برد 

تا در آینده نتایج بهتری هم حاصل شود.

برگزاری مسابقات پرس سینه قهرمانی 
کشور در مشهد

اندام  پرورش  و  بدنسازی  هیئت  سرپرست 
خراسان رضوی گفت: مسابقات پرس سینه با لوازم 
قهرمانی باشگاه های کشور 1۸ تا ۲۲ خرداد ماه به 
در  آزاد  پور  می شود.سروش  برگزار  مشهد  میزبانی 
لوازم  با  سینه  پرس  مسابقات  گفت:  خصوص  این 
ماه  خرداد   ۲۲ تا   1۸ کشور  باشگاه های  قهرمانی 
بزرگساالن  جوانان،  نوجوانان،  سنی  رده های  در 
می گردد. برگزار  مشهد  میزبانی  به  پیشکسوتان  و 
 ،۵۲ اوزان  در  مسابقات  از  دوره  این  افزود:  آزاد  پور 
 ،110  ،100  ،90  ،۸۲.۵  ،7۵  ،۶7.۵  ،۶0  ،۵۶
و  کیلوگرم   1۴0 مثبت  و   1۴0 منفی   ،1۲۵ منفی 
و  اندام  پرورش  و  بدنسازی  فدراسیون  قوانین  طبق 
می شود. برگزار  سینه  پرس  و  لیفتینگ  پاور  کمیته 
سنی  رده های  تمام  فنی  کنگره  داشت:  اظهار  وی 
در روز 1۸ خرداد ماه برگزار و مسابقات از 19 خرداد 
و  بدنسازی  هیئت  می گردد.سرپرست  آغاز  ماه 
این  در  کرد:  تصریح  رضوی  خراسان  اندام  پرورش 
دوره از مسابقات، رده سنی پیشکسوتان در ۴ مستر 
تا   ۴9  ،۴۸ تا   39  ،133۸ تا   13۲9 سال  متولدین 
اولین  می گیرد.برای  صورت  سال   70 باالی  و   ۵۸
پاور   3 درجه  داوری  کالس  دوره  یک  درمشهد  بار 
لیفتینگ و پرس سینه نیز روز 19 خرداد ماه برگزار 

می شود.

زمان برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت 
فوتبال خراسان رضوی

استان  فوتبال  هیئت  رئیس  انتخاباتی  مجمع 
برگزار  ماه  اردیبهشت  اواسط  رضوی  خراسان 

می شود.

فوتبال،  فدراسیون  رسمی  سایت  از  نقل  به 
دبیرکلی  سرپرست  شکوری،  ابراهیم  اعالم  با 
هیئت  رئیس  انتخاباتی  مجمع  فوتبال؛   فدراسیون 
اردیبهشت   19 روز  رضوی  خراسان  استان  فوتبال 
مجمع  می شود.این  برگزار  صبح   10 ساعت  از  ماه 
برگزاری  فرآیند  که  است  عضو   ۴۴ دارای  انتخاباتی 
فوتبال  هیئت  دبیر  سوی  از  اعضا،  از  دعوت  و  آن 

استان آغاز شده است.

حضور ۲ بسکتبالیست خراسانی در 
اردوی تیم ملی نوجوانان

تا   ۲۴ از  نوجوانان  بسکتبال  ملی  تیم  اردوی 
برگزار  آزادی  بسکتبال  تاالر  در  ماه  اردیبهشت   30
در  حاضران  جمع  در  خراسانی   ۲ نام  که  می شود 
فدراسیون  اعالم  اساس  می شود.بر  دیده  اردو  این 
بسکتبال، ۲0 بسکتبالیست توسط کادر فنی به این 
نام  نفرات،  این  اردو فراخوانده شده اند که در میان 
از خراسان رضوی  و مهدی جعفری  احسان قدرتی 
جاری  فصل  در  بازیکن   ۲ می خورد.این  چشم  به 
مشهد  فرش  تیم  برای  کشور،  قهرمانی  مسابقات 
قابل  نمایش  با  توانست  که  تیمی  کرده اند؛  بازی 
با برد پشت  قبول خود مقتدرانه تمام بازی هایش را 
سر بگذارد.همچنین نوید خواجه زاده بسکتبالیست 
سه  در  سه  ملی  تیم  لیست  در  نیز  رضوی  خراسان 
بازی های کاپ  بسکتبال قرار گرفت و قرار است در 

آسیا ۲019 چین به میدان برود.

عضویت ۲ خراسانی در کنفدراسیون 
دوومیدانی آسیا

شش گانه  کمیته های  انتخابات  پایان  در 
خراسان  از  نفر   ۲ آسیا،  دوومیدانی  کنفدراسیون 

آمدند.کمیته های  در  کمیته ها  این  عضویت  به 
از  پس  آسیا  ومیدانی  دو  کنفدراسیون  شش گانه 
سومین  و  بیست  در  جدید  کابینه  شدن  مشخص 
جریان  در  کنفدراسیون  این  انتخاباتی  کنگره 
در  آسیا  قهرمانی  میدانی  و  دو  مسابقات  برگزاری 
انتخابات  این  پایان  در  و  شد  مشخص  قطر  دوحه 
از فدراسیون دو و میدانی  نیز 3 نماینده کشورمان 
به عضویت این کمیته ها درآمدند، که از بین 3 نفر 
دارد. حضور  نیز  خراسانی  چهره   ۲ ایرانی  منتخب 

رضوی  خراسان  از  صیامی  هاشم  اساس  این  بر 
کمیته  عضویت  به  میدانی  و  دو  فدراسیون  دبیرکل 
وی  شد.  انتخاب  جاده ای  و  صحرانوردی  دوهای 
انتصابش در مسند دبیرکلی فدراسیون دو  از  پیش 
نیمه  دوهای  سازنده  مربی  کشورمان،  میدانی  و 
ایران  ملی  تیم  صحرانوردی  و  استقامت  استقامت، 
است.همچنین  بوده   ۲017 تا   ۲010 سال های  از 
و میدانی خراسان رضوی  به عنوان دبیر هیئت دو 
نیز فعالیت تأثیرگذاری در دوران خدمت به رشته دو 
دیگر  نیز  غیاثی  است.تیمور  داشته  ایران  ومیدانی 
پیشکسوت  و  قهرمان  استان،  دوومیدانی  چهره 
کمیته  عضو  این  از  پیش  که  نیز  ایران  ارتفاع  پرش 
مربیان کنفدراسیون دو ومیدانی بود در سمت خود 

ابقاء شد.
تاریخ  دور  سال های  پرآوازه  قهرمان  که  غیاثی 
پرش ارتفاع ایران و آسیا است، فارغ التحصیل رشته 
تربیت بدنی دانشگاه یوهانس گوتنبرگ شهر ماینس 
آلمان می باشد و دارای مدرک مربیگری IAAF دو و 
میدانی از کشور آلمان است. وی سابقه سرمربیگری 
کارنامه  در  را  کشورمان  میدانی  و  دو  ملی  تیم های 
خدمتی خود دارد و هم اکنون نیز دبیر و سخنگوی 
سازمان تیم های ملی فدراسیون دو و میدانی است.

سوژه کوتاه از ورزش

سقوط دوومیدانی ایران در آسیا

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد: 
بازآفرینی برای رونق گردشگری و اقتصاد شهر

گفت:  شهرسازی  و  راه  وزی��ر  شهرسازی  معاون 
گردشگری،  رون��ق  سبب  شهری  واقعی  بازآفرینی 
تجارت و اقتصاد می شود. فرزانه صادق مالواجرد ظهر 
معماری  و  شهرسازی  معاونان  تخصصی  نشست  در 
کالنشهرهای کشور در هتل پردیسان مشهد، گفت: 
اگر باید به مطالبات در کالنشهرها پاسخگو باشیم باید 
بضاعت مدیریت های بحران و بهره برداری نیز مد نظر 

قرار گیرد و این دو را باید در کنار یکدیگر ببینیم.
معاون شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
همه اصرار شورای عالی معماری و شهرسازی در پنج 
سال گذشته این است که بافت های تاریخی را به عنوان 
با دیدگاه  ادامه داد: صرفا  بیندازد،  ثروت شهرها جا 
را  تاریخی  بافت های  اگر  و  نیستم  موافق  حفاظتی 
محدود کنیم یعنی خودمان را محدود کرده ایم، بنابراین 
نوع ضوابط را برای در نظر گرفتن این ثروت باید تغییر 
دهیم و معاونان باید بیشتر درباره این موضوع گفت وگو 

کنند تا حل و فصل شود.
وی با اشاره به اینکه در سیل اخیر، لرستان با جزئیات 
بیشتری بررسی شد و رفتار با رودخانه در شهرها حتما 
باید تغییر کند، یادآور شد: در لرستان مسیر رودخانه 
در  بود،  شده  بتنی  و  کانالیزه  و  بود  کرده  پیدا  تغییر 
بستر آن پارکینگ ایجاد شده بود، این بستر ترافیک را 

به شهر منتقل می کرد و در حریم رودخانه های کشکان 
و خرمرود ساخت و سازهایی شده بود که نباید به آن ها 

پروانه داده می شده است.
وی با بیان اینکه یک اقدام شهرداری تهران باید در 
افزود: کارخانه متروک  الگوگیری شود،  سایر شهرها 
سیمان که جزو مایملک دولت بود، قرار بود به فروش 
گذاشته شود، تغییر کاربری داده شود و به تراکم شهری 
اضافه شود که شهرداری تهران پیشنهاد واگذاری آن را 

برای بهره برداری و ایجادموزه صنعت تهران ارائه داد.
صادق مالواجرد بیان کرد: بازآفرینی واقعی همین 
اقتصاد  و  تجارت  گردشگری،  رونق  به  منجر  و  است 
می شود، بهره برداری این موزه هم با شهرداری تهران 
بوده و از پروژه های اثرگذار و به عنوان اتفاقی است که 

در خود کارخانه و محدوده آن تأثیرگذار است.
نیز گفت: نمیخواهم  بلند مرتبه سازی  وی درباره 
دید  باید  اما  هستم.  سازی  بلندمرتبه  مخالف  بگویم 
های  درخواست  برابر  در  میزان  چه  شهری  مدیریت 

بلندمرتبه سازی، ما به ازا دارد؟
کلیات  از  ها  برداشت  اینکه  به  اشاره  با  مالواجرد 
مصوبه بلندمرتبه سازی سوء تفاهماتی را شکل داده، 
بیان کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری امکان 
از  ن��دارد.  را  سازی  بلندمرتبه  موارد  تک  تک  بررسی 

بلندمرتبه  به  نیاز  کشور  شهرهای  همه  قطعا  طرفی 
سازی ندارند و همه شهرها نیاز نیست پشت در شورای 

عالی شهرسازی و معماری منتظر بمانند.

تمرکزگرایی یكی از مشكالت کشور است
ش��ورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
اسالمی مشهد نیز با تبریک روز معمار و مناسبت تولد 
شیخ بهایی و هفته شوراها، گفت: نظام شورایی تبلور 
یافته در اصل 7 و 100 تا 106 قانون اساسی است که 
در خصوص به رسمیت شناختن مدیریت محلی بوده 
تبلور حضور  و  مردم  برای مشارکت  ویژه ای  و جایگاه 
یا  دموکراسی  تکمیل کننده  بخش  به عنوان  م��ردم 

مردم ساالری دینی است.
محمدهادی مهدی نیا افزود: نزدیک به 20 سال بود 
که اجرایی کردن این هفت اصل قانون اساسی معطل 
مانده بود و امروز نزدیک به گذشت 20 سال می توان 
چالش های  و  ضعف  و  قوت  نقاط  از  درستی  ارزیابی 
نظام شورایی به عنوان یکی از حلقه های واسط دولت 

مرکزی و آحاد مردم داشته باشیم.
مشکالت  از  یکی  تمرکزگرایی  اینکه  بیان  با  وی 
تالشی  هر  داد:  ادام��ه  است،  کشور  در  مطرح شده 
برای کاهش تمرکزگرایی رخ  در دوران نظام اسالمی 

داده پایدار نبوده، بلکه دغدغه فردی اشخاصی بوده 
است که سعی کردند این نظام کمتر تبلور پیدا کند، 
اما اکنون کمتر کسی پیدا می شود که بخواهد از این 

نظام دفاع کند.
ش��ورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
افراد،  از  بسیاری  اینکه  به  اشاره  با  مشهد  اسالمی 
متمرکز در وزارت ها هستند، یادآور شد: در وادی عمل 
اگر اتفاقی افتاده کمرنگ و باریک بوده است در حالی 
که امروز باید به مدیریت محلی اعتماد کنید و مطمئن 
باشید که هر چند در بلندمدت، اما پاسخ مطلوب را از 

این امر دریافت می کنید.
به   5 ماده  کمیسیون  دبیرخانه  واگذاری  درخواست 

شهرداری ها
دبیرخانه   5 کمیسیون  در  کرد:  تشریح  مهدی نیا 
شورای عالی معماری و شهرسازی قید شده که با توجه 
به اینکه در شهرداری های ایران به جز شهرداری تهران 
بدنه متخصص تحصیل کرده وجود نداشت و این افراد 
تا اندازه ای در وزارت آبادانی و مسکن وجود دارد، بر 
این مبنا دبیرخانه کمیسیون در وزارتخانه با حضور این 
افراد تأسیس شود، اما اکنون در بدنه شهرداری مسهد 
پر از فارغ التحصیالن در مقاطع و رشته های مختلف 

است.
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قتل  به  هدایتی  حسین  سابق  وکیل   
رسید

حمید  قتل  گفت:  هدایتی  حسین  مدافع  وکیل 
حاجیان که قبال وکالت هدایتی را بر عهده داشته 
ارتباطی به موکلش ندارد. سیامک مدیرخراسانی 
بر  را  هدایتی  وکالت  قبالً  حاجیان  اینکه  بیان  با 
هم  با  ارتباطی  هیچ  آن  از  بعد  و  داشته  عهده 
نداشتند، گفت: هدایتی می خواسته از حاجیان 
در  که  موکل  به  ارتباطی  قتل  این  و  کند  شکایت 
زندان به سر می برد ندارد. این وکیل دادگستری 
بود  دادگستری  وکیل  حاجیان  حمید  اف��زود: 
دادسرای  سرپرست  شهریاری،  اعالم  بر  بنا  که 
جنایی، شب گذشته بر اثر اصابت ضربات متعدد 
که  است  گفتنی  اس��ت.  رسیده  قتل  به  گلوله 
حسین هدایتی در جلسات محاکمه خود نام این 
فرد را به زبان آورده و گفته بود: »به سراغ حمید 
حاجیان که یک وکیل با نفوذ است و 50 میلیارد 
بروید.  است  برده  و  خ��ورده  را  بنده  پول  تومان 
حاجیان گفته اگر اسمش را در دادگاه ببرم از من 

شکایت می کند.«
را  هاشمی  به  صدام  نامه  روحانی  آیا    

افشا کرد؟
این  ب��ود:  گفته  جمهور  رئیس  روحانی  حسن 
را  عربستان  که  ب��ود  ای��ران  اسالمی  جمهوری 
مقطع  آن  در  دیگری  تصمیم  اگر  و  داد  نجات 
و  عربستان  از  اثری  امروز  بسا  چه  بودیم،  گرفته 
آرتی عربی نوشت: حسن  امارات وجود نداشت. 
روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته فحوای 
هاشمی  ا...  آیت  مرحوم  به  حسین  صدام  نامه 
رفسنجانی را فاش کرد. آرتی افزود: روحانی روز 
بود،  خواسته  ایران  از  صدام  که  گفت  چهارشنبه 
به وی در اشغال کشور های خلیج فارس در ازای 

دستیابی به هر خواسته ای، کمک کند.
تصمیمات  اگر  افزود:  روحانی  آرتی،  از  نقل  به 
ایران  زمان  آن  جمهور  رئیس  و  رهبر  حکیمانه 
قطر  و  عربستان  ام��ارات،  کویت،  االن  نبود، 
امارات  و  عربستان  اشغال  عدم  نداشت.  وجود 
حکمت،  دلیل  ب��ه  حسین،  ص��دام  س��وی  از 
است  گفتنی  هاست.  ایرانی  عقالنیت  و  درایت 
سخنانی  طی  چهارشنبه  روز  روحانی  حسن 
خوبی  بسیار  روابط  از  امروز  اینکه  به  اشاره  با 
هستیم،  ب��رخ��وردار  خود  همسایگان  اکثر  با 
دارند  وجود  کشور  دو  یکی  تنها  داشت:  اظهار 

خود  رفتار  و  اعمال  متوجه  باید  نیز  آن ها  که 
بدانند که وجود  باید  امارات  و  باشند. عربستان 
حکومت  خردمندانه  تصمیم  سایه  در  بقایشان  و 
سران  چنانچه  است.  ایران  اسالمی  جمهوری 
معظم  مقام  و  کشورمان  بزرگان  و  اسالمی  نظام 
تصمیمات  هاشمی  آی��ت ا...  مرحوم  و  رهبری 
حمله  کویت  به  صدام  که  مقطعی  در  را  دقیقی 
کشور ها  این  از  اثری  امروز  بودند  نگرفته  کرد، 

نداشت. وجود 
به  داشت  قصد  صدام  که  زمانی  افزود:  روحانی 
کرده  کمک  یا  خواست  ما  از  کند  حمله  کویت 
گرفتن  صرفًا  صدام  تصمیم  و  کنیم  سکوت  یا  و 
هاشمی  مرحوم  به  که  نامه ای  در  و  نبود  کویت 
فارس  خلیج  در  که  کرده  اعالم  صراحتًا  نوشته 
این  و  مرز مشترک خواهیم داشت  کیلومتر   800
نشان می دهد که صدام عالوه بر کویت به دنبال 
بود.  هم  قطر  و  امارات  عمان،  عربستان،  اشغال 
رئیس جمهور خطاب به عربستان و امارات افزود: 
صدام در آن مقطع مدام پیام ها و درخواست های 
حاشیه  کشور های  که  می کرد  ارسال  متعددی 
نیز  شما  و  کرد  خواهد  اشغال  را  ف��ارس  خلیج 
بیایید شریک شوید؛ لذا کار بزرگی را که حاکمیت 
خردمندانه جمهوری اسالمی ایران در آن شرایط 

کرد، نباید فراموش کنید.
اسالمی  این جمهوری  کرد:  روحانی خاطرنشان 
ایران بود که عربستان را نجات داد و اگر تصمیم 
امروز  دیگری در آن مقطع گرفته بودیم، چه بسا 
رئیس  نداشت.  امارات وجود  و  از عربستان  اثری 
که  بودیم  کشوری  اولین  ک��رد:  اضافه  جمهور 
عربستان  از  قبل  حتی  کویت  به  را  صدام  حمله 
امارات و شورای همکاری خلیج فارس محکوم  و 
بیانیه صریح و قاطعانه ای در این زمینه منتشر  و 

کردیم.
  آیت ا... نوری همدانی: کسانی که دم 

از مذاکره می زنند کاماًل اشتباه می کنند
آیت ا... حسین نوری همدانی ظهر امروز در دیدار 
بر  تاکید  با  چیذر  علمیه  حوزه  اساتید  از  جمعی 
دنیا،  به  عالقه  و  حب  از  فردی  قلب  اگر  اینکه 
حالوت  هرگز  خداوند  باشد  پر   ... و  ثروت  پول، 
نمی چشاند،  وی  به  را  خود  مناجات  شیرینی  و 
قلب  با  خداوند  با  عاشقانه  نیاز  و  راز  کرد:  اظهار 
آی��ت ا...  می شود.  ایجاد  وابستگی ها  از  تهی 
تأکید  با  خود  سخنان  ادامه  در  همدانی  نوری 

کامالً  می زنند  مذاکره  از  دم  که  کسانی  اینکه  بر 
اشتباه می کنند، گفت: این افراد به دنبال سلطه 
حجم  و  بوده  و...  اقتصادی  فرهنگی،  سیاسی، 
دشمنی های آن ها نیز هرروز دامنه دارتر می شود. 
نظام  و چالش های  تنش ها  کرد:  وی خاطرنشان 
روز  هر  این  از  بعد  استکبار  دنیای  با  اسالمی 

پیچیده تر و دشوارتر می شود.
 مدیر شبکه سه: اسپانسر »برنده باش« 

تغییر می کند
»علی  رهبری،  معظم  مقام  های  فرمایش  پی  در 
اسپانسر  تغییر  از  سیما  سه  شبکه  مدیر  فروغی« 
علی  داد.  خبر  باش«  »برنده  تلویزیونی  مسابقه 
فروغی پیرامون برنامه های اسپانسر محور گفت: 
و  انقالب  معظم  رهبر  اخیر  رهنمود  به  توجه  با 
در  صداوسیما  سازمان  رئیس  دستور  آن  تبع  به 
با معاون محترم  سازماندهی اسپانسر ها و تعامل 
اسپانسری  سازوکار  تا  شد  این  بر  تصمیم  سیما، 
انجام  را  باش«  »برنده  برنامه  مالی  پشتیبانی  که 
این  به  جدیدی  ظرفیت های  و  اصالح  می دهد، 
راستا،  همین  در  افزود:  وی  شود.  اضافه  برنامه 
مردم  پس  این  از  برنده  پیش  تغییرات  این  با 
باش"  "برنده  برنامه  در  بیشتری  افرینی  نقش 
خواهند داشت. او در پایان در مورد شبهه شرعی 
مرجع  که  ط��ور  همان  ک��رد:  اضافه  مطروحه 
اگر  فرمودند:  فقه  در جلسه درس خارج  بزرگوار 
محل تأمین جوایز مسابقه از محل وجه دریافتی 
باشد،  شده  تفکیک  مسابقه  کنندگان  شرکت  از 
توجه  با  راستا،  همین  در  ندارد.  شرعی  مشکل 
برنامه ها  گونه  این  در  سازمان  دیرینه  سابقه  به 
پیش  ابتدا  همان  از  الزم،  شرعی  بررسی های  و 
براورد  از  جوایز  تامین  محل  که  بود  شده  بینی 
احتمالی  وج��ه  ن��ه  و  باشد  شبکه  در  مصوب 
دریافتی از شرکت کنندگان؛ لذا مفروض استفتا 

مصداق این برنامه نیست.
 واکنش شمخانی به خبر تخلف دامادش

یک  گذشته  روز  نوشت:  فرهیختگان  روزنامه 
منبع آگاه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
رابطه  وجود  با  که  داد  اطالع  »فرهیختگان«  به 
شمخانی  و  میرمحمدعلی  حسن  میان  فامیلی 
باعث  مهم  این  ملی،  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
هم  شمخانی  آقای  و  است  نبوده  تخلفات  بروز 
سوءاستفاده هایی  چنین  اجازه  اینکه  بر  عالوه 
درحال  و  هستند  ناراضی  خود  نمی دهند،  را 

بنابراین  قانونی اند،  مجاری  از  موضوع  پیگیری 
رابطه ای بین نسب فامیلی و خانوادگی و تخلفات 

وجود ندارد.
عوام  مجلس  سطح  در  فعلی  مجلس   

است
مجلس  امید  فراکسیون  عضو  ابراهیمی  علی 
جامعه  بدنه  در  نقشی  احزاب  اکنون  هم  گفت: 
نگاه  دو  تنها  نمی پذیرند.  مسئولیت  و  نکرده  ایفا 
کشور  در  اصالح طلبی  و  اصول گرایی  سیاسی 
داریم. تعدادی حزب هم وجود دارد که در نهایت 
نیروی  شاید  می رسد.  حزب  دو  این  از  یکی  به 
سومی هم وجود داشته باشد که ادعای بی طرفی 
اساس  بر  طیف ها  این  از  هیچ کدام  اما  کند، 
مرام نامه و تعهد شکل نگرفته و هیچ گاه پاسخگو 
غیرقابل  را  انتخاباتی  ساختار  وی  نبودند. 
روش  و  ساختار  نظر  از  ما  گفت:  و  دانست  قبول 
انتخاباتی اشکال داریم. ساختار قانون گذاری ما 
ما  مجلس  گفت:  می توان  دارد.  بزرگی  نقص  نیز 
دوم  مجلس  به  ما  است.  عوام  مجلس  سطح  در 
احتیاج داریم. شورای نگهبان و مجمع تشخیص 
پر  را  دوم  مجلس  خالی  ج��ای  نظام  مصلحت 

نمی کند. / ایسنا
 کف فروش نفت ایران در شرایط جدید 

تحریمی چقدر خواهد بود
کمیسیون  عضو  حسینی  نقوی  سیدحسین 
گفت:  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
نفت  بشکه  میلیون  نیم  و  یک  حاضر  حال  در 
این  می توانیم  و  می کنیم  صادر  را  میعانات  از 
که  برسانیم  بشکه  میلیون  نیم  و  سه  به  را  میزان 
بسیاری  اکنون  دارد.  وجود  هم  ظرفیتی  چنین 
دولت  اگر  هستند  تعطیل  ما  پتروشیمی های  از 
این  می تواند  باشد،  داشته  ریزی  برنامه  مدون 
برابر  سه  دو  و  کرده  اندازی  راه  را  پتروشیمی ها 
با این  فروش نفت فروش میعانات داشته باشیم. 
کار در وهله اول خام فروشی نمی شود و در وهله 
جایی  از  برابری  چندین  درآمد  می توانیم  بعدی 
به  کند.  تحریم  را  ما  نمی تواند  که  باشیم  داشته 
و  ملی  امنیت  این عضو کمیسیون  ایسنا  گزارش 
سیاست خارجه درباره احتمال همکاری کشور ها 
فشار  ابزار  دارای  آمریکا  گفت:  آمریکا  تصمیم  با 
کشور ها  برای  را  مشکالتی  ابزار  این  با  که  است 
می شوند  رعایت  به  ملزم  آن ها  لذا  می کند  ایجاد 

البته که در همه جا چنین ابزاری کاربرد ندارد.

انتخابات  شدن  استانی  طرح  مغایرت   
مجلس با قانون اساسی

س��ی��دم��ح��م��دج��واد اب��ط��ح��ی ن��م��ای��ن��ده م��ردم 
ضمن  اسالمی  شورای  مجلس  در  خمینی شهر 
مخالفت با استانی شدن انتخابات مجلس، گفت: 
برخی دوستان و موافقان استانی شدن انتخابات 
مجلس تصور می کنند که مشکالت کشور از این 
طریق حل می شود و نمایندگان ملی وارد مجلس 
استانی  طرح  موافقان  از  دیگر  برخی  می شوند. 
این  از  که  معتقدند  مجلس  انتخابات  ش��دن 
طریق، نمایندگان منتخب ملت وقت خود را برای 
تصمیمات بخشی و منطقه ای صرف نمی کنند و 
یا حتی از مراجعات مکرر و کار های شخصی افراد 
نماینده  می شود.  جلوگیری  نیز  نمایندگان  به 
آیا  که  س��وال  ای��ن  ط��رح  با  خمینی شهر  م��ردم 
مجلس  انتخابات  شدن  استانی  موافق  دوستان 
عامه  این طرح، مشارکت  با  که  محاسبه کرده اند 
مردم، کاهش می یابد، گفت: طرح استانی شدن 
کاهش  موجب  اینکه  دلیل  به  مجلس  انتخابات 
مغایر  می شود،  انتخابات  در  مردم  عامه  مشارکت 

اصل سوم قانون اساسی است. / تسنیم
مرغ  تخم  پختن  از  که  زنی  ماجرای   
آشپزی  دستور  رادیو  در  و  بود  عاجز 

می داد!
هشتم  و  رادی���و  تولد  روز  اردیبهشت  چ��ه��ارم 
دان��ش��ور  سیمین  ت��ول��د  س��ال��روز  اردی��ب��ه��ش��ت 
است.  ای��ران��ی  فقید  مترجم  و  داستان نویس 
دوره  پایان  و  سالگی  هفده  در  دانشور  سیمین 
متوسطه، شاگرد اول سراسر کشور شد، به تهران 
آمد و به دانشگاه رفت. در بیست سالگی، صدیق 
کار  رادیو،  خارجی  تبلیغات  اداره  در  او  به  اعلم 
هم  تهران  رادیو  برای  سیمین  جا،  همان  از  داد. 
"شناخت  کتاب  در  خودش  می نوشت.  مطلب 
تهران  رادیو  "برای  است:  نوشته  هنر"  تحسین  و 
و  نوشته ام  کتاب  نقد  دستمزد،  بی چشمداشت 
پز  آب  از  خودم  که  داده ام  آشپزی  دستور  حتی 

کردن یک تخم مرغ هم عاجز بودم…"/ایسنا
موبایل های  روی  از  طالیی  تلگرام   

آندرویدی حذف شد!
در  ک��ارب��ران  ارس��ال��ی  ه��ای  گ��زارش  مبنای  بر 
گذشته  ش��ب  ت��أم��ل،  قابل  و  عجیب  اتفاقی 
اطالع  بدون  طالیی(  )تلگرام  طالگرام  نرم افزار 
از  بسیاری  روی  از  ک��ارب��ران،  درخ��واس��ت  یا  و 

خودکار  اندروید  سیستم عامل  با  دستگاه های 
حریم  واضح  نقض  اتفاق  این  است.  شده  حذف 
با  کاربر  اط��الع  ب��دون  که  است  اف��راد  شخصی 
روی  از  نرم افزار  او،  دستگاه  به  آسان  دسترسی 

دستگاهش پاک می شود. /اقتصادنیوز
شرعی  وجه  مهریه  بدهکاران  حبس   

ندارد
عظام  مراجع  از  گلپایگانی  صافی  ا...  آی��ت 
المسلمین  و  االس��الم  حجت  دی��دار  در  تقلید 
که  اخباری  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس  رئیسی، 
بسیار  می شود  شنیده  دزدی ها  و  اختالس ها  از 
و  شده  وارد  جّدی  باید  شما  است.  نگران کننده 
مهم تر  اقدام  البته  بگیرید.  را  اختالس ها  جلوی 
از سیستم  دزدی  و  اختالس  زمینه  و  بستر  اینکه 
باشید  مطمئن  شود.  برطرف  کشور  اقتصادی 
نقش  اختالس ها،  از  جلوگیری  در  شما  اقتدار 
خواهد  کشور  اقتصادی  مشکالت  رفع  در  زیادی 
قسمت  گلپایگانی  صافی  ا...  آی��ت  داش��ت. 
مجازات  موضوع  به  را  خود  سخنان  از  دیگری 
گفته ایم  بار ها  اف��زود:  و  داده  اختصاص  حبس 
برای  جمله  از  مالی  بدهکاران  زندانی کردن  که 
بدهکاری،  چنانچه  و  ندارد  شرعی  وجه  مهریه، 
شرع  احکام  باید  شد،  شناخته  مفلس  و  معسر 
/ نداریم.  را  او  حبس  حّق  و  شود  اجرا  او  برای 

باشگاه خبرنگاران
 ایران دکترای دور زدن تحریم دارد

با  ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه 
اما  نیست،  جنگ  خواهان  ترامپ  گفت:  رویترز 
این، نافی این نیست که ممکن است او را به این 
کار بکشند. کسانی که این سیاست ها را طراحی 
توافق نیستند.  از  کرده اند، دنبال راهکار حاصل 
خود  از  دفاع  از  اما  نیست،  تقابل  دنبال  به  ایران 
پوچ  اقدامی  سپاه  تحریم  گریخت.  نخواهد  هم 
است. ما مالحظه به خرج می دهیم، اما این بدان 
معنی نیست که اگر ایاالت متحده قواعد بازی را 
ایاالت  برود. حضور  تغییر دهد، می توان قسر در 
اما  ثبات زدا می دانیم،  را  فارس  در خلیج  متحده 
کانال های  و  بازی  قواعد  تعامل،  قواعد  به  اگر 
اقدامی  ما  باشند،  پایبند  جاری  قواعد  و  ارتباط 
تنگه  از  می توانند  کشتی ها  داد.  نخواهیم  انجام 
هرمز عبور کنند. همیشه راه هایی برای دور زدن 
داریم./  دکترا  حوزه  این  در  ما  هست.  تحریم ها 

فارس
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1/511اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

سندرسمی
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیئت   1397/11/2 مورخ   139760306271003816 شماره  برابررای 
تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نورجان دالور بکاول فرزند رضا بشماره شناسنامه 316  صادره از تربت حیدریه 
در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 152/9مترمربع قسمتی از پالک 68-اصلی بخش 9 مشهد واقع در بلوار 
دوم طبرسی –طبرسی 17 خداشناس 8 شهید بلوچی 16 پالک 10 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه 
ظهیرالدوله محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به 
 ، اعتراض  ازتاریخ تسلیم  ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم وپس  این  به  اعتراض خودرا  مدت دوماه 
دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 1455 تاریخ انتشارنوبت اول:98/2/7 ، نوبت دوم :98/2/22 
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

*******************************************************************
2/512 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیئت   139660306012003045 شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم بهناز باهوش  فرزند جالل بشماره شناسنامه 1356 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
87/83 مترمربع از پالک 428 فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان فاطمیه 10 
خریداری از مالک رسمی خانم زهرا رضایی مکی و رضا نیازمند محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ  داشته باشند می توانند ازتاریخ 
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: 1398/1/21، نوبت دوم: 1398/2/5 
رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده 

******************************************************************
سند و برگ سبز موتور سیکلت سیستم آپاچی تیپ RTR150 مدل 1395 به شماره پالک 95866 ایران 774 شماره 

موتور 6213695، شماره تنه 9514313 مربوط به جواد صادقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
8/512اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
فاقد سند رسمی  اراضی وساختمانهای  ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  اول موضوع  برابررای شماره 139760306022001681 هیئت 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد کاظمی فرزند علی ترخ بشماره شناسنامه 1168 
صادره از فریمان دریک باب ساختمان به مساحت 158/40 مترمربع پالک 3482  فرعی از276-اصلی.. واقع در بخش 13 از مالکیت رسمی 
متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:98/2/7 ، نوبت دوم :98/2/21 
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان-محمدرضا رجایی مقدم

***************************************************************
4/512اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139860306021000034 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی تمیزی فرزند محمد بشماره شناسنامه 3 کد ملی 
5729752822 صادره از بردسکن در سه دانگ یک باب ساختمان  به مساحت 150 مترمربع پالک 1172 فرعی از4 اصلی واقع در خراسان رضوی 
حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی لیلی و زهرا بیابانی احدی از ورثه حسنعلی بیابانی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/1/21، نوبت دوم: 1398/2/6 
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

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

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت   139860306021000025 شماره  رای  برابر 
بشماره شناسنامه  فرزند محمود  نکونام  آقای محمد  بالمعارض متقاضی  مالکانه  بردسکن تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه  مستقردرواحد 
5720012656 صادره از بردسکن در یک باب ساختمان  به مساحت 120/23 مترمربع پالک 992 فرعی از4 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی خانم زهرا مومنی ثانی احدی از ورثه مرحوم قمر مومنی ثانی محرزگردیده است لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/1/21، نوبت دوم: 1398/2/6 
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

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

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139860306021000024 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی سلیمان زاده فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 34 کد ملی 5729769539 صادره از بردسکن در یک باب ساختمان  به مساحت 192 مترمربع پالک 1288 فرعی 
از4 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی عبدالرضا مشیری محرزگردیده است 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/1/21، نوبت 

دوم: 1398/2/6 
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

7/512اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

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

سندرسمی فاقد 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیئت    1397/12/7-139760306006001515 شماره  برابررای 
تصرفات  حیدریه  تربت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
 5 شناسنامه  بشماره  مجتبی  سید  فرزند  آبادی  علی  موسوی  محمد  سید  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
(قسمتی  مترمربع  )دویست  200مترمربع  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  چناران  از  صادره 
در  واقع  اربعه  دهستان  237-اصلی  پالک  قاضیان  کوچه  دراراضی  واقع  فرعی   132 به  متصل   359 پالک  از 
منظوراطالع  به  لذا  است  محرزگردیده  شرکت  مهدی  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  حیدریه  تربت  بخش 
مالکیت  به صدورسند  که اشخاص نسبت  15 روزآگهی می شود درصورتی  فاصله  به  نوبت  عموم مراتب دردو 
این  به  خودرا  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
مراجع  رابه  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی 

مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:1398/2/7 ، نوبت دوم :1398/2/23 
تربت حیدریه-سید محمد حسینی ثبتی  رئیس واحد  قائم مقام 

************************************************************
9/512اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 
فاقدسندرسمی وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت 

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیئت   139760306022001680 شماره  برابررای 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریمان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
دریک  فریمان  از  صادره   13 شناسنامه  بشماره  محمد   فرزند  خیرآبادی   خیرآبادی  رقیه  خانم  متقاضی 
خریداری   13 بخش  در  واقع  از276-اصلی  فرعی    3482 پالک  مترمربع   164 مساحت  به  ساختمان  باب 
به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  منظوراطالع  به  لذا  است  محرزگردیده  کاظمی  محمد  آقای  رسمی  مالک  از 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می  روزآگهی   15 فاصله 
ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  به  خودرا  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  می  باشند 
نمایند. تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید، 
صادرخواهد مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت  است   بدیهی 
. شد    

 تاریخ انتشارنوبت اول:98/2/7 ، نوبت دوم :98/2/21 
مقدم رجایی  فریمان-محمدرضا  اسنادوامالک  ثبت  رئیس 

******************************************************************
10/512اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 
فاقدسندرسمی وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت 

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیئت   139860306022000063 شماره  برابررای 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریمان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
مغازه   باب  فریمان دریک  از  478 صادره  بشماره شناسنامه  اله   فرزند رحمت  زاده  زاوه  احمد  اقای  متقاضی 
به مساحت 71/25 مترمربع پالک 274  فرعی از276-اصلی واقع در بخش 13 خریداری از مالک رسمی آقای 
روزآگهی   15 فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  منظوراطالع  به  لذا  است  محرزگردیده  احترامی  عباسعلی 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت  ازتاریخ 
درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک 
انتشارنوبت  تاریخ   . شد  صادرخواهد  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای 

اول:98/2/7 ، نوبت دوم :98/2/21 
مقدم رجایی  فریمان-محمدرضا  اسنادوامالک  ثبت  رئیس 

3/511اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن

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

برابر رای شماره 139860306021000035 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا ساالری مقدم فرزند محمد بشماره شناسنامه 338 کد ملی 5729361602 صادره از بردسکن در سه دانگ یک باب ساختمان  به مساحت 150 مترمربع 
پالک 1172 فرعی از4 اصلی واقع در خراسان رضوی حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی لیلی و زهرا بیابانی احدی از ورثه حسنعلی بیابانی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 

دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/1/21، نوبت دوم: 1398/2/6 
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش


