
کارگردان مشهدی در گفت وگو با صبح امروز:

فقط پاهایم 
به من اعتماد کردند

کارگردان جوان مشهدی گفت: پیدا کردن یک حامی 
به  حاضر  کسی  و  است  دشوار  بسیار  اسپانسر  و  مالی 
پذیرش ریسک کار کردن با یک جوان نیست. تنها پاهایم 

به من اعتماد کردند و من را به جلو بردند....

آن چه رسانه ها به شما می گویند!  

آیا آمریکا » پروژه عراق «
 را درباره ایران در 

پیش گرفته است؟

نائب رئیس شورا مطرح کرد:

شوراها دستاورد 
دولت اصالحات

روزهای شلوغ داور خراسانی؛

فغانی و دنیای قضاوت
 در سال 98

»رمز دوم یک بار مصرف« به میدان آمد؛

اطالع رسانی پیامکی
 بانک ها به مردم

گزارش ویژه 5

تحلیل روز 2

6

3

7

در این شماره می خوانیم

منصبی فراتر از 
ریاست مجلس

روز پنج شنبه در مراسمی که در تربت حیدریه 
هنگام  رضوی  خراسان  استاندار  بود،  شده  برگزار 
سخنران،  جایگاه  به  الریجانی  علی  از  دعوت 
اشتباها او را رئیس جمهور معرفی کرد اما در ادامه 

 1400 سال  ایشان  شاید  »البته  گفت: 
رئیس جمهور شدند«.

این  به  واکنش  در  الریجانی  علی 
با مطلبی  اظهارات گفت: »استاندار 
که بیان کردند قصد جان ما را دارند، 

ما در این وادی نیستیم«.
الریجانی  اردشیر  علی 

معروف به علی الریجانی 
بدین   1387 خرداد  از 
مجلس  ریاست  سو 
ایران  اسالمی  شورای 
وی  دارد.  برعهده  را 
ریاست  انتخابات  در 
سال  جمهوری 
1384 نامزد شد اما 
نامزد  هفت  میان  از 

ششم  کننده  شرکت 
شد.

همچنین  الریجانی 
سازمان  ریاست  سابقه 
صدا و سیما، وزیر فرهنگ 
دبیر  و  اسالمی  ارشاد  و 
شورای عالی امنیت ملی 

ایران را در کارنامه خود دارد.

علی الریجانی گویا قرار نیست در انتخابات مجلس 
درباره  خبری  گزاره  همین  کند.  شرکت  رو  پیش 
داشته  حضور  مجلس  در  نه تنها  سال ها  که  فردی 
بلکه رئیس قوه مقننه بوده است، کفایت می کند تا 
تحلیل ها به سمت منصبی فراتر و شاید مهم تر از 
ریاست مجلس برود زیرا با منطق سیاسی 
الریجانی  علی  بگوییم  که  نیست  سازگار 
استراحت  به  را  چندسالی  یا  دارد  قصد 
کند؛  بازنشست  را  خود  آنکه  یا  بگذراند 
انتخابات  در  او  نیافتن  حضور  بنابراین 
نشانه  دارای  بی تردید  آینده، 
شاید  که  است  مهمی 
انتخابات  در  را  آن  بتوان 
ی  ر ست جمهو یا ر
جست وجو  سال1400 
مدعایی  چنین  کرد. 
ذهن  از  دور  چندان 
دالیلی  به  و  نیست  هم 
عرصه  می توان  چند 
روزهای  این  سیاسی 
برای  مناسب  را  ایران 

ریاست جمهوری او دانست.
روند علی الریجانی را باید 
ارزیابی  مورد  چندحوزه  در 
او در  به جایگاه  تا  قرار داد 
دست  سیاسی  مناسبات 

یافت....

در صفحه 2 بخوانید

الریجانی یک نامزد بالقوه برای هر دو جناح سیاسی ایران است 

از چندی پیش که اسحاق جهانگیری در حاشیه نمایشگاه کتاب از صاحب نظران اقتصادی خواست تا دولت را در انتخاب مسیر دولتی کردن اقتصاد 
و یا رفتن به سمت اقتصاد باز راهنمایی کنند، این بحث داغ است. معاون اول رئیس جمهور در تشریح اوضاع گفته بود »االن با توجه به شرایط جدید 
اقتصادی دو بحث ایجاد شده است. به سمت محدودیت های بیشتری داریم پیش می رویم، پس احتمااًل نقش دولت پر رنگ تر می شود. شاید مجبور 

شویم در برخی کاال ها به سمت سهمیه بندی و کوپنی شدن پیش برویم. این نظری است که در دولت و خارج از دولت طرفدار دارد....

زمزمه های بازگشت کوپن شنیده می شود؛ 

اقتصاد دولتی؛ خطر رانت و مافیا
در صفحه 3 بخوانید

در صفحه  4 بخوانید

مشهد در  آالینده  خودروهای  جوالن 

در صفحه 6 بخوانید

در گفت و گو با مدیرکل میراث فرهنگی، خراسان رضوی مطرح شد
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ریس ارلیک: کتاب در آن زمان یعنی چندین ماه پیش از حمله آمریکا به عراق منتشر شد و البته در لیست 
پرفروش ها قرار گرفت اما نتوانست راهی به رسانه های جریان اصلی پیدا کند. آنها ترجیح می دادند با ساز 

جنگ کاخ سفید و پنتاگون همنوا باشند تا فریاد های ضد جنگ ما که البته در مقابل سرو صدایی که آنها در 
رسانه های فراگیر به راه انداخته بودند به گوش کسی نمی رسید.

,,

زهره نورزپور

انتظامی  و  امنیتی  امور  دفتر  کل  مدیر 
استانداری خراسان رضوی منصوب شد

طی حکمی از سوی استاندار خراسان رضوی، مدیر 
کل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری خراسان 

رضوی منصوب شد.
علی رضا رزم حسینی در حکمی حسین شرافتی 
راد را به سمت مدیر کل دفتر امور امنیتی و انتظامی 

استانداری منصوب کرد. 
متن کامل حکم به شرح زیر است: 

جناب آقای حسین شرافتی راد 
سالم علیکم

به  و تجارب جنابعالی،  تعهد، تخصص  به  با توجه 
موجب این ابالغ شما را به سمت مدیر کل دفتر امور 

امنیتی و انتظامی استانداری منصوب می نمایم. 
امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب 
وظایف مصوب و در راستای تحقق اهداف و آرمان های 
نظام مقدس جمهوری اسالمی و سیاست های دولت 
تدبیر و امید؛ تحت منویات و فرامین رهبر معظم انقالب 
اسالمی حضرت آیت الله خامنه ای ) مد ظله العالی( 

موفق باشید.  

فرهنگی  و  اجتماعی  دفتر  کل  مدیر 
استانداری خراسان رضوی منصوب شد

رضوی،  خراسان  استاندار  سوی  از  حکمی  طی 
مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان 

رضوی منصوب شد.
حمید  سید  حکمی  در  حسینی  رزم  رضا  علی 
موسوی را به سمت مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی 

استانداری منصوب کرد. 
متن کامل حکم به شرح زیر است: 

جناب آقای سید حمید موسوی 
سالم علیکم

جنابعالی،  تجارب  و  تخصص  تعهد،  به  توجه  با 
دفتر  کل  مدیر  سمت  به  را  شما  ابالغ  این  موجب  به 

اجتماعی و فرهنگی استانداری منصوب می نمایم. 
امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب 
وظایف مصوب و در راستای تحقق اهداف و آرمان های 
نظام مقدس جمهوری اسالمی و سیاست های دولت 
تدبیر و امید؛ تحت منویات و فرامین رهبر معظم انقالب 
اسالمی حضرت آیت الله خامنه ای ) مد ظله العالی( 

موفق باشید.  

اخبار

برگزار  حیدریه  تربت  در  که  مراسمی  در  پنج شنبه  روز 
از علی  استاندار خراسان رضوی هنگام دعوت  بود،  شده 
رئیس جمهور  را  او  اشتباها  سخنران،  جایگاه  به  الریجانی 
سال  ایشان  شاید  »البته  گفت:  ادامه  در  اما  کرد  معرفی 

1400 رئیس جمهور شدند«.
گفت:  اظهارات  این  به  واکنش  در  الریجانی  علی 
»استاندار با مطلبی که بیان کردند قصد جان ما را دارند، ما 

در این وادی نیستیم«.
علی اردشیر الریجانی معروف به علی الریجانی از خرداد 
را  ایران  اسالمی  شورای  مجلس  ریاست  سو  بدین   1387
برعهده دارد. وی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 

نامزد شد اما از میان هفت نامزد شرکت کننده ششم شد.
الریجانی همچنین سابقه ریاست سازمان صدا و سیما، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر شورای عالی امنیت ملی 
ایران را در کارنامه خود دارد.علی الریجانی گویا قرار نیست 
در انتخابات مجلس پیش رو شرکت کند. همین گزاره خبری 
درباره فردی که سال ها نه تنها در مجلس حضور داشته بلکه 
رئیس قوه مقننه بوده است، کفایت می کند تا تحلیل ها به 
سمت منصبی فراتر و شاید مهم تر از ریاست مجلس برود زیرا 
با منطق سیاسی سازگار نیست که بگوییم علی الریجانی 
قصد دارد یا چندسالی را به استراحت بگذراند یا آنکه خود 
انتخابات  در  او  نیافتن  حضور  بنابراین  کند؛  بازنشست  را 
آینده، بی تردید دارای نشانه مهمی است که شاید بتوان آن 
را در انتخابات ریاست جمهوری سال1400 جست وجو کرد. 
چنین مدعایی چندان دور از ذهن هم نیست و به دالیلی 
را مناسب  ایران  این روزهای  چند می توان عرصه سیاسی 

برای ریاست جمهوری او دانست.
ارزیابی  مورد  چندحوزه  در  باید  را  الریجانی  علی  روند 
قرار داد تا به جایگاه او در مناسبات سیاسی دست یافت. 
او در حوزه سیاست داخلی - دست کم در سال های اخیر- 
نشان داده است که از قدرت چانه زنی باالیی برخوردار است 
و گرچه مورد اقبال کامل هیچ یک  از جناح ها و گروه های 
آنها هم نیست و این ویژگی  سیاسی نیست اما مورد طرد 
دیده  سیاسی  شخصیت های  معدود  در  که  است  خاصی 
می شود. الریجانی همواره نشان داده است که به اقتضای 
شرایط سیاسی می تواند به سرعت به سمت جناح راست یا 
چپ سیاسي گردش داشته باشد و بنابر میل خود با یکی از 
این دو جناح به ائتالف برسد یا اگر به ائتالف نرسد حداقل 
حمایت کامل یا نسبی آنها را جذب کند؛ بنابراین الریجانی 

یک نامزد بالقوه برای هر دو جناح سیاسی موجود در ایران 
است. عالوه بر جناح ها و احزاب سیاسی، او قدرت مذاکره 
همواره  و  دارد  اختیار  در  نیز  را  نظام  اصلی  نهادهای  با 
توانسته با چانه زنی ، خواسته های خود را پیش ببرد و این 
ویژگی می تواند او را در موقعیتی ویژه قرار دهد زیرا توانایی 
ریاست جمهوری  جایگاه  برای  قدرت  نهادهای  نظر  جلب 
دولت  رئیس  مثال  برای  می شود؛  قلمداد  مهم  امری 
اصالحات گرچه از حیث محبوبیت عمومی در دوره خود 
بسیار شاخص بود اما قدرت چانه زنی با نهادهای قدرت را 
نداشت؛ از سوی دیگر شخصیت او برخالف الریجانی مورد 
حمایت شدید یک جناح سیاسی و مورد نقد جناح مقابل 
قرار داشت. در واقع دو عنصر، سیاست های رئیس دولت 
اصالحات را تهدید می کرد؛ نخست مخالفت ها و نقدهای 
مذاکرات  نتیجه نرسیدن  به  دیگر  و  اصولگرایان  تندوتیز 
سیاسی پشت پرده؛ دو تهدیدی که برای الریجانی وجود 

ندارد.
الریجانی در حوزه سیاست خارجی نیز مانند سیاست 
داخلی چهره ای دو سویه دارد. او در طول دوره مذاکرات 
و  کرد  حمایت  روحانی  حسن  دولت  خارجی  سیاست   از 

آمریکا  دولت  سیاست های  به  نسبت  بارها  دیگر  سوی  از 
انتقاد کرده است. شاید بتوان در حوزه سیاست خارجی 
و  افراط  دچار  که  دانست  روحانی  به  شبیه  را  الریجانی 
تفریط نمی شود. البته نباید از نظر دور داشت که سیاست 
خارجه دولت روحانی تنها با تایید شخص او پیش نرفت و 
یک سیاست جامع در دستور کار بود اما به هرحال برای 
که  بیاید  کار  روی  شخصی  باید  دیپلماسی  عرصه  توسعه 
قابلیت مذاکره را داشته باشد یا آنکه برای ایستادن قهری 
و سلبی در مقابل آمریکا باید فردی ریاست قوه مجریه را در 
دست داشته باشد که جسارت و توان اقدام عملی دربرابر 
مانند  فردی  بی تردید  باشد.  داشته  را  خارجی  کشورهای 
است  مشخص  او  اصولگرایی  خاستگاه  که  جلیلی  سعید 
کند؛  را محقق  دیپلماسی  توسعه  به  نظام  میل  نمی تواند 
سیاست های  با  عملی  مقابله  شایستگی  جلیلی  گرچه 
افراطی )دولت فعلی آمریکا( را داراست اما شاید در مقطع 
کنونی که سیاست های آمریکا و به تبع آن اروپا هر روز رنگ 
جدیدی به خود می گیرد، فردی مورد نیاز است که هر دوی 

این ویژگی ها را داشته باشد.
قدرت  تقسیم بندی  در  که  است  چندسالی  الریجانی 

او  گرچه  است.  گرفته  فاصله  تند  اصولگرایان  از  حزبی 
عموم  اما  نکرده  معرفی  اصالح طلب  را  خود  هیچگاه 
مشاهده  بارها  حتی  و  ندارند  زاویه ای  او  با  اصالح طلبان 
شده است که برخی از چهره های اصالح طلب او را گزینه 
چنین  اتخاذ  در  الریجانی  دانسته اند.  ائتالف  احتمالی 
روشی و نزدیکی عملی به اصالح طلبان سبد آراء این جناح 
زیرا سبد رای اصولگرایان معلوم  را مدنظر قرار داده است 
مشاهده  شاخص  طیف  دو  اصولگرایی  جبهه  در  است. 
می شوند؛ نخست افراد و گروه هایی که خوانشی خاص از 
اهداف و آرمان های انقالب دارند و معموال جز خودشان با 
هیچ کس همراه نمی شوند و در اتخاذ سیاست ها، تندترین 
رویکرد را برمی گزینند و دوم اصولگرایان سنتی و معتدلی 
نمی نگرند.  سیاسی  عرصه  به  انتقادی  سراسر  نگاه  با  که 
را  نخست  گروه  رای  صورت  هر  در  که  می داند  الریجانی 
اصولگرایان  که  می دهد  را  احتمال  این  و  داشت  نخواهد 
او  برای  آنچه  کنند.  حمایت  او  از  سابق  مانند  سنتی 
زیرا  است  اصالحات  جبهه  رای  بود  خواهد  تعیین کننده 
از مردم را دارا هستند.  اصالح طلبان رای دو قسمت مهم 
نخست رای طبقه سیاسی منتقد که گاه انتخابات را تحریم 

بدنه  دوم  و  می گیرند  مشارکت  به  تصمیم  گاه  و  می کنند 
با  و  ندارند  کاری  سیاست  به  چندان  که  اجتماعی  اصلی 
ایجاد موج سیاسی وارد انتخابات می شوند. تجربه سیاسی 
نشان داده است؛ این بخش نیز زمانی مشارکت حداکثری 
بوده  اند  دلخوش  اصالح طلبان  به  نسبت  که  داشته اند 
وگرنه ممکن است ایشان نیز به زمره تحریمی ها بپیوندند. 
الریجانی به خوبی می داند که برای کسب رای این دو بخش 
کند.  را کسب  بتواند حمایت اصالح طلبان  باید  از جامعه 
یک  الریجانی  مثبت،  نسبتا  گزاره های  این  تمام  بر  افزون 
محدودیت بزرگ در پیش رو دارد. شخصیت او گرچه از نظر 
سیاسی می تواند موثر باشد اما از حیث محبوبیت عمومی 
متزلزل است و مردم او را به عنوان یک شخصیت سیاسی 
کاریزماتیک نمی شناسند؛ به همین دلیل الریجانی یا باید 
بکوشد که حمایت بی چون وچرای اصالح طلبان را به دست 
بیاورد یا آنکه در بازه زمانی 98 تا1400 آنقدر به مردم نزدیک 
شود که در فضای رخوت سیاسی کنونی، مردم به انتخاب 
او رغبت داشته باشند؛ موضوعی که خود الریجانی نیز به 
آن واقف است و می داند که برای جلب نظر عموم مردم راه 

سختی در پیش خواهد داشت.

الریجانی یک نامزد بالقوه برای هر دو جناح سیاسی ایران است 

منصبی فراتر از ریاست مجلس

با  مبارزه  فراکسیون  سخنگوی 
مفاسد اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
اهرم های تشویقی برای افراد افشاکننده 
فساد در طرح "حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد" 
مدنظر قرار گرفته است بر اهمیت تشویق گزارش دهنگان فساد و 

ایجاد امنیت برای آن ها تاکید کرد.
فساد  و  اقتصادی  جرایم  اینکه  بیان  با  مقصودی  حسین 
اقتصادی و اداری یکی از آسیب های مهم در دهه پنجم از عمر 
وزارت  از  باید  لذا  است  ایران  اسالمی  نظام مقدس جمهوری 
اطالعات، قوه قضاییه و سازمان بازرسی بابت انجام اقدامات بسیار 

خوب در مبارزه با فساد طی 3 سال اخیر قدردانی کرد.  
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس 
باوجود  نظارتی  دستگاه های  داد:  ادامــه  اسالمی   شــورای 
ابزارهای  از  به استفاده  با فساد  تالش های بسیار برای مقابله 

نظارتی جدید، پیشرفته، فنی و موفق در مقایسه به جهان نیازمند 
هستند.وی اضافه کرد: در طرح "حمایت و صیانت از کاشفان 
و گزارشگران فساد" برای افراد افشاکننده فساد نیز اهرم های 
دریافت  برجسته،  کارمند  به عنوان  معرفی  همچون  تشویقی 
نشان مبارزه با فساد، حفاظت در مقابل اقدامات تالفی جویانه 
مانند اخراج، تعدیل، تنزل رتبه و... پیشنهاد شده استسخنگوی 
فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسالمی در 
توضیح طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد، بیان 
کرد: در این طرح ضمن تاکید بر افزایش 40درصدی شیوه های 
نظارتی و جریمه های نقدی متخلفان توسط دستگاه های نظارتی، 
همچون  تشویقی  اهرم های  نیز  فساد  افشاکننده  افراد  برای 
معرفی به عنوان کارمند برجسته، دریافت نشان مبارزه با فساد با 
طبقه بندی این نشان، حفاظت در مقابل اقدامات تالفی جویانه 

مانند اخراج، تعدیل، تنزل رتبه و... پیشنهاد شده است.

قیمت  کاهش  برای  دولت 
کاغذ اقدامی اساسی انجام دهد

نماینده مردم کاشمر در مجلس با 
اشاره به افزایش قیمت کاغذ در کشور، تاکید کرد: دولت 

برای کاهش قیمت کاغذ اقدامی اساسی انجام دهد.
 17 شنبه،  )سه  روز  علنی  نشست  در  بنیادی  بهروز 
اردیبهشت ماه( مجلس شورای اسالمی، در تذکر شفاهی 
که  است  سال  یک  به  قریب  جمهور  رئیس  آقای  گفت: 
نیز  اعضا  سایر  متاسفانه  و  شده  خارج  برجام  از  آمریکا 
یعنی اروپا، روسیه و چین به تعهدات خود عمل نمی کنند 
ماندن  بر  اصرار  و  یافته  پایان  عمال  برجام  بایدگفت  لذا 

دشمن را جری تر می کند لذا باید تدبیری نو اندیشید.
نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس 
سفره  جمهور  رئیس  آقای  داد:  ادامه  اسالمی  شورای 

ها،  خانواده  بنیاد  که  شده  کوچک  آنقدر  مردم  معیشت 
کرده  مواجه  جدی  خطر  با  را  کشور  سیاست  و  فرهنگ 
و  معدن  صنعت،  وزیر  ما  عمال  و  شده  رها  بازارها  است، 
تجارت و جهاد کشاورزی در کشور نداریم لذا هرچه سریع 
ترمیم  اقتصادی  براساس شرایط جنگ  را  تر کابینه خود 

کنید.
وزیر  به  تذکری  در  دوره دهم  در  نماینده مجلس  این 
در  که  کاغذ  قیمت  کرد:  بیان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
همه جای دنیا در نهایت کیلویی یک دالر است متاسفانه 
به  که  دارد  تومان قیمت  به 30 هزار  نزدیک  ما  در کشور 
حوزه نشر و کتاب که ستون فرهنگ کشور هستند آسیب 

جدی وارد کرده است لطفا تدبیری جدی بیاندیشید.

ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
با  مجلس  خارجی  سیاست  و 
بر  اصراری  کشورمان  اینکه  به  اشاره 
تبادل زندانیان آمریکایی ندارد، گفت: اگر آمریکا اصرار به 
آزادی و تبادل زندانیانشان دارند باید پیشنهاد شفاف مانند 

پیشنهادی که برای جیسون رضائیان داشتند ارائه کند.
جواد کریمی قدوسی با اشاره به تاکید واشنگتن مبنی 
بر آزاد کردن آمریکایی های زندانی در ایران، گفت: بحث 
نیویورک  به  کشورمان  مسئوالن  سفر  در  زندانیان  تبادل 
مطرح شد اما پیام درستی از سوی آمریکایی ها دریافت 

نشد.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: باید اذعان کرد کشورمان اصراری بر موضوع 

تبادل زندانیان ندارد.

وی ادامه داد: هم اکنون افرادی همچون نزار زاکا، افسر 
زبده سرویس جاسوسی سازمان سیا که در نظام فرهنگی 
خانواده های ایرانی اخالل ایجاد کرده اند در کشورمان 
محاکمه شده اند.این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح 
کرد: همچنین سیامک نمازی که اعترافاتش از رسانه ملی 
پخش شد و نشان داد که شبکه سازی گسترده ای برای 

نفوذ و اجرای سیاست های آمریکایی ها داشتند.
شورای  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 
اسالمی با اشاره به اینکه افسرهای دیگری در زندان های 
ایران هستند و محاکمه شده اند، افزود: اگر آمریکایی ها 
پیشنهاد  باید  دارند  زندانیانشان  تبادل  و  آزادی  به  اصرار 
برای جیسون  پیشنهادی که  مانند  باشند  شفاف داشته 
رضائیان داشتند؛ در این صورت شاید خواسته آنها توسط 

مراجع ذیصالح بررسی شود.

اصراری بر تبادل زندانیان آمریکایی نداریمبزرگداشت علی آزادنیا برگزار شدبررسی طرح "حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد"

آبراهام  ناو  ورود  آیا  صدامیزاسیون؟  گوییم  می  چرا 
لینکلن به خلیج فارس در راستای این طرح است و آیا 

ایران عراق دوم خواهد شد؟
ناو هواپیمابر یو.اس.اس آبراهام لینکلن راهی خلیج 
فارس شد. این خبر را اخیرا جان بولتون مشاور امنیت 
ملی آمریکا داد و گفت که الزاما به معنای جنگ با ایران 

نیست این یک هشدار است!
هشدار از سوی جنگ طلب ترین و منفور ترین چهره 
ضدایرانی آمریکا، آیا تنها در حد همان هشدار است؟ 
در پاسخ به این سوال، سوالی دیگر طرح می شود که 
آیا ایران به سرنوشت عراق دچار خواهد شد؟ و سوالی 
طرح  آیا  شــود،  می  زاییده  ســواالت  این  از  که  دیگر 

صدامیزاسیون در کار است؟
     عراق یا همان طرح صدامیزاسیون

رئیس  حسین  صدام  که  بود  روزی   69 مــرداد   11
او که در  را کند.  برای همیشه گور خود  جمهور عراق 
پی غرامت گرفتن از عرب ها به دلیل جنگ تحمیلی 
با ایران بود، به کویت حمله کرد و سبب شد آمریکا با 
ائتالفی گسترده عملیات طوفان صحرا را اجرایی کند. 
این پیشینه ای شد بر آغاز سیاست گذاری آمریکا برای 
حذف صدام حسین با بهانه اینکه صدام در منطقه بیش 
از حد خودش جوالن می دهد و نفوذ کرده است. او که 
در دوران زمامداری عراق پله های قدرت را در منطقه 
خلیج  اول  جنگ  با  میرفت  باال  دیگری  از  پس  یکی 
کشور  این  مردم  نشد.  سابق  عراق  عراق،  دیگر  فارس 
زیر بار شدیدترین تحریم های بین المللی قرار گرفتند. 
سازمان ملل برنامه غذا در مقابل نفت را در این کشور 
پیاده کرد اما بازهم کودکان در سوء تغذیه شدید به سر 

میبردند.

به  را  معادالت  نظریه  یک  با  پسر  بوش  جرج  آنگاه 
کلی تغییر داد. او در تاریخ 1۵ اسفند 1369 )1991( 
اعالم کرد: »موضوع،  منطقه  به درگیری های  اشاره  با 
تنها یک کشور کوچک نیست، هدف ما یک عقیدٔه تازه 
است- یک نظم نوین جهانی، نظمی که در آن کشورهای 
مختلف تحت یک جنبش گرد هم آمده تا به آرزوهای 
جهانی بشریت، یعنی: صلح و امنیت، آزادی و حاکمیِت 

قانون دست یابند.« 
را  دورغی  بوش  جرج  که  بود  تاریخی  روز  همین  در 
های  رسانه  آن  از  پس  کرد.  گــذاری  پایه  صلح  نام  به 
خبری آمریکا استارت تبلیغات جنگ علیه صدام عراق 
آمریکا  بهانه کیک زرد زدند. رئیس جمهور وقت  به  را  
مساله خلع سالح عراق در سال ۲003–۲00۲ به نقطٔه 
امنیت  شورای  در  صراحت  با  و  رساند  تعیین کننده ای 

اعالم کرد که عراق سالح کشتار جمعی دارد.
همچنین بوش خواستار قبول قطعنامه های شورای 
ــازٔه  اج بر  مبنی  ــراق  ع توسط  ملل  سازمان  امنیت 
دسترسی به بازرسان سازمان ملل به تأسیسات ساخت 
از  پس  ملل  سازمان  بود.  شده  جنگ افزارها  گونه  این 
جنگ اول خلیج فارس، عراق را از توسعه و تملک این 
جنگ افزارها منع کرده بود و از عراق خواسته بود که به 
بازرسان این سازمان اجازٔه حضور در این کشور دهد. 
شده  انجام   1999 سال  در  که  بازرسی هایی  طول  در 
بود مأموران اطالعاتی آمریکا گفتگوهای سازمان های 
اطالعاتی عراق و دیگر اطالعات را به طور زنده در اختیار 
سران ایاالت متحده گذاشته بودند. این مسئله توسط 
روزنامه های نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال نیز تأیید 
شد. و همین روزنامه ها افکار عمومی دنیا را علیه عراق 

معطوف کردند.
ریس ارلیک در کتاب آنچه رسانه ها به شما نگفتند؛ 

آمریکا  در  نگاران  روزنامه  ما  که  نویسد  به صراحت می 
رسانه  نگفتیم.  شما  به  عراق  جنگ  دربــاره  را  واقعیت 
های آمریکا درواقع وسیله ای بودند که شما را متقاعد 

به جنگ کردند.
خبرآنالین   خبر  کافه  در   94 سال  در  ارلیک  ریس 
گفت: »ما به عراق رفتیم و مالقات هایی هم با مردم و هم 
با مقامات عراقی از جمله طارق عزیز معاون ویژه صدام، 
داشتیم. آنچه در کتاب : حمله به عراق، آنچه رسانه ها 
به شما نگفتند آوردیم مبتنی بود بر شناختی که از جو 
رسانه های آمریکایی و نحوه عملکرد آنها داشتیم و هم 

بخش  بودیم.  دیده  عراق  در  که  بود  حقایقی  براساس 
هایی از کتاب را من نوشتم و بخش هایی را سولومون و 
شان پن هم یک موخره برای کتاب نوشت که در حقیقت 
همان نامه ای بود که به صورت آگهی برای جرج بوش 

نوشته بود.«
وی به صراحت در این کتاب از تسلیحات رادیو اکتیوی 
آمریکا می گوید که در جنگ خلیج صدها کودک ناقص 
که  عراق  داخلی  وضعیت  است.  آورده  بار  به  الخلقه 
بود  ها  تحریم  اثار  و  فارس  خلیج  اول  جنگ  دستاورد 
هیچکدام در هیچ رسانه خبری در دنیا اعالم نشد که 

مردم عراق به خاکستر نشسته اند.
ماه  چندین  یعنی  زمان  آن  در  »کتاب  گوید:  می  او 
پیش از حمله آمریکا به عراق منتشر شد و البته در لیست 
پرفروش ها قرار گرفت اما نتوانست راهی به رسانه های 
ساز  با  دادند  می  ترجیح  آنها  کند.  پیدا  اصلی  جریان 
جنگ کاخ سفید و پنتاگون همنوا باشند تا فریاد های 
ضد جنگ ما که البته در مقابل سرو صدایی که آنها در 
رسانه های فراگیر به راه انداخته بودند به گوش کسی 
نمی رسید.وی با توجه به شرایط آنزمان عراق، معتقد بود 
که ایران با هوشمندی تمام توانست هم تحریم ها را پایان 
دهد و هم سایه جنگ را از سر خود دور کند. و با رئیس 

جمهور وقت باراک اوباما مذاکره کند.
اگر تحریم ها جواب می داد و کمر ایران زیر تحریم ها 
می شکست هیچگاه مذاکره و پس از آن توافقی نمی 
شد. قطعا مرحله بعدی می توانست جنگ باشد مثل 

عراق در سال ۲003. )اینجا(«
به گزارش خبرآنالین، این کتاب دسیسه بوش برای 
حمله گسترده به عراق در سال ۲003 را شرح داده است 
و اینکه بوش با چه ترفند هایی ساز جهان را به نفع خود 
برای حمله به عراق کوک کرد و توانست از شورای امنیت 
بدون یک رای منفی مجوز حمله به عراق را بگیرد. انهم 
در سایه حمایت رسانه های خبری،  به بهانه ایجاد نظم 
نوین جهانی)تئوری توطئه( که از خاستگاه صهیونیسم 
به طرح صدامیزاسیون  را  امروز جای خود  آید،  بر می 
داده است. طرحی که روی صدام جواب داد و آمریکا 
منطقه  در  ضعیف  عراق  یک  به  را  قوی  عراق  توانست 
نیز  امروز  که  عراقی  کند.  تبدیل  خود  حاکمیت  تحت 

گرفتار همان تروریست های دست پروده آمریکا است.
مع الوصف صحبت تحلیلگران این است که ایا ایران 
عراق دیروز است؟ امروز ناوهای آمریکا به سمت خلیج 

نیست  جنگ  گوید  می  بولتون  و  شدند  راهی  فارس 
هشدار است. روز چهارشنبه نیز احتمال دارد در راستای 
تحریم های اقتصادی جدید از سوی آمریکا، نوعی دیگر 
ایران در  امروز  به کشور اعمال شود.)اینجا(   از تحریم 
تحریم های ثانویه به سر میبرد، تحریم هایی که به شدت 
ولی  بشکند  را  ایران  اقتصاد  کمر  شده  تالش  تاکنون 

چنین نشد.
بگویند  که  است  این  آمریکاییها  پرهیاهوی  تالش 
در  ایــران  گوش  بیخ  جهانی  نوین  نظم  نظریه  فضای 
نزدیکی هرمز و در آب های خلیج فارس است، تا بتوانند 
ایجاد  در صورت امکان در راهبرد تصمیم سازی نظام 
شک و تردید نمایند بی شک برای مدیریت این وضعیت 
افکار عمومی مردم و جهان باید به جهت درست هدایت 
شود، همانطور که وزیر خارجه به دنیا اعالم کرد که ایران 
برابر  در  اگرچه  جنگ،  نه  است  واقعی  صلح  خواستار 

تجاوز می ایستد.
اگر آمریکا در پی اجرای نظم نوین است ایران نیز با 
دیپلماسی چندجانبه گرایی مقابل آن ایستاده است. در 
حالی که صدام حسین در زمان کشورگشایی یک جانبه 
به جنگ کشورهای منطقه و آمریکا رفت. از طرفی دیگر 
ایران تحت نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی  است و 
این سازمان بین المللی بارها راستی آزمایی و صلح آمیز 

بودن توان هسته ای ایران را تایید کرده است.
با این حال ناظران معتقدند تشن سیاسی، اقتصادی 
و اطالعاتی میان واشنگتن و تهران که پیشینه تاریخی 
دارد اگر امروز کمی شدت گرفته است به معنای جنگ 
روز  که  است  کرده  اعالم  اسالمی  جمهوری  نیست. 
داد  را خواهد  برجام  از  آمریکا  پاسخ خروج  چهارشنبه 
طرفین  که  شود  می  مشخص  چهارشنبه  روز  بنابراین 

دعوا چه خواب هایی را برای یکدیگر دیده اند.

تحلیل روز

آن چه رسانه ها به شما می گویند!

 آیا آمریکا » پروژه عراق « را درباره ایران در پیش گرفته است؟

الریجانی همواره نشان داده است که به اقتضای شرایط سیاسی می تواند به سرعت به سمت جناح راست یا چپ سیاسي گردش داشته باشد و بنابر میل خود با یکی از این دو جناح به ائتالف برسد یا اگر به ائتالف نرسد 
حداقل حمایت کامل یا نسبی آنها را جذب کند؛ بنابراین الریجانی یک نامزد بالقوه برای هر دو جناح سیاسی موجود در ایران است

,,
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 سرویس اقتصادی

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری خراسان رضوی گفت: ارزش کاال های 
قاچاق کشف شده در این استان طی سال گذشته 
933 میلیارد ریال بود که از این میزان منسوجات با 

۲66 میلیارد ریال در صدر قرار گرفت.
سید حسن جعفری در نشست کمیسیون برنامه 
ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال 
میزان  با  برنج  افزود:  استان خراسان رضوی  ارز  و 
میلیارد   119 با  بازی  اسباب  ریال،  میلیارد   18۲
رتبه  ریال در  با 107 میلیارد  لوازم خانگی  و  ریال 
کشف  قاچاق  کاالهای  حجم  نظر  از  بعدی  های 

شده قرار گرفتند.
کاشف  های  دستگاه  سهم  داشت:  اظهار  وی 
شامل  گذشته  سال  در  قاچاق  کاالهای  کشف  از 
انتظامی 84 درصد، مرزبانی 6.۵ درصد،  نیروی 
سازمان صمت پنج درصد و گمرکات استان 4.۵ 

درصد بود.
وی گفت: پارسال تعداد کل پرونده های تشکیل 
حکومتی  تعزیرات  در  کاال  قاچاق  با  مرتبط  شده 
ارزش  به  پرونده  و ۵43  هزار  خراسان رضوی سه 
سال 96  با  مقایسه  در  که  بود  ریال  میلیارد   34۵
از نظر تعداد 38 درصد و از نظر ارزش ۵8 درصد 

افزایش داشت.
با  مرتبط  های  پرونده  تعداد  ــزود:  اف جعفری 
قاچاق کاال محکوم شده در تعزیرات حکومتی طی 
سال گذشته در استان سه هزار و ۲66 پرونده به 
ارزش ۲00 میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال 
96 از نظر تعداد 39 درصد افزایش و و از نظر ارزش 

۵۵ درصد کاهش داشت.

با  مرتبط  متخلفین  پارسال  داشت:  اظهار  وی 
قاچاق کاال در خراسان رضوی 1۲7 میلیارد ریال 
 96 سال  به  نسبت  میزان  این  که  شدند  جریمه 
 3۵ تاکنون  و  داشــت  افزایش  درصــد   16 حــدود 
درصد از کل جرایم تعیین شده، وصول شده است.

با  مرتبط  پرونده   79 و  هزار  پارسال  گفت:  وی 
قاچاق کاال به ارزش 130 میلیارد ریال در گمرکات 
تعداد ۵۵  از نظر  خراسان رضوی تشکیل شد که 
داشت  افزایش  درصد   16 ارزش  نظر  از  و  درصد 
گمرک  به  مربوط  ها  پرونده  این  از  درصد   84 و 

دوغارون بود.
شده  انجام  های  بازرسی  تعداد  افزود:  جعفری 
توسط سازمان صمت از بازار در سال گذشته 36 
هزار و ۵1۲ مورد بود که ۲1 درصد نسبت به سال 
تشکیل  های  پرونده  کل  تعداد  داشت،  رشد   96
شده در این زمینه 447 پرونده به ارزش 99 میلیارد 
ریال بود که نسبت به سال قبل از نظر تعداد پرونده 
۲1 درصد افزایش و از نظر ارزش پرونده ها 9 درصد 
تعداد  پارسال  داشت:  اظهار  داشــت.وی  کاهش 
پرونده های ظن به قاچاق در مرزبانی استان چهار 
هزار و 369 پرونده به ارزش 1۵0 میلیارد ریال بود 
که نسبت به سال 96 تعداد پرونده ها 494 درصد 

و ارزش آنها 37۵ درصد افزایش داشت.
پارسال ۲ هزار و 430 پرونده شامل  وی گفت: 
هشت پرونده ترانزیتی، ۲۲0 پرونده خروجی و ۲ 
هزار و ۲06 پرونده ورودی قاچاق کاال به ارزش ۲ 
انتظامی  فرماندهی  در  ریال  میلیارد  و 34۲  هزار 
درصد  هفت  تعداد  نظر  از  که  شد  تشکیل  استان 
و از نظر ارزش 46 درصد نسبت به سال 96 رشد 

داشت.
در  منهدم شده  قاچاق  میزان کاالهای  جعفری 
استان طی سال گذشته را ۵۵ تن و ۵08 کیلو گرم 
به ارزش 17 میلیارد و 808 میلیون ریال ذکر کرد 
و افزود: این تعداد نسبت به سال 96 از نظر وزن 
46 درصد و از نظر ارزش ۲9 درصد کاهش داشته 
است. وی اظهار داشت: پارسال ۲14 میلیارد ریال 
کاالهای ممنوعه در خراسان رضوی کشف شد که 
نسبت به سال 96 از نظر ارزش 11۵ درصد رشد 

داشت.
اجتماعی  امنیتی،  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
هزار  پارسال  گفت:  رضوی  خراسان  استانداری 
استان  این  در  کاال  قاچاق  با  ارتباط  در  نفر  و 68 
به سال قبل  تعداد نسبت  این  دستگیر شدند که 
از آن 146 درصد افزایش داشت، همچنین در این 
مدت 4۲ باند مرتبط با قاچاق کاال منهدم شد که 

نسبت به سال 96 پنج درصد افزایش یافت.
وی افزود: پارسال یک میلیون و 736 هزار لیتر 
انواع فرآورده های نفتی قاچاق در خراسان رضوی 
از آن 168  با سال قبل  کشف شد که در مقایسه 
درصد افزایش داشت و از این میزان یک میلیون و 

676 لیتر مربوط به نفت گاز بود.
نفت  مصرف  پارسال  همچنین  داد:  ادامه  وی 
سفید 1۲ درصد، مصرف نفت کوره، بنزین و نفت 

گاز نیز هر کدام 9 درصد افزایش یافت.
جعفری خاطر نشان کرد: در 9 ماه سال گذشته 
مرزنشینان  توسط  سوخت  لیتر  میلیون   13۲
خراسان رضوی صادر و از این محل 7۵ هزار و 39۲ 

میلیارد ریال به حساب آنان واریز شد.

باتوجه به پایان اعتبار رمزدوم کارت های بانکی 
به  پیامکی  بانک ها در  اردیبهشت ماه، برخی  در 
مشتریان اعالم کرده اند: سریعتر نسبت به دریافت 

رمز دوم یکبارمصرف به شعب مراجعه کنید.
جدید  ابالغیه  از  بعد  اقتصادآنالین،  گزارش  به 
بانک مرکزی به شبکه بانکی، مبنی بر پایان اعتبار 
رمز دوم کارت های بانکی در اردیبهشت ماه و لزوم 
ازخردادماه،  مصرف  یکبار  دوم  رمز  از  استفاده 
بانک ها دست به کار شده و اطالع رسانی پیامکی 

را آغاز کرده اند.
در پیامکی که از سوی برخی بانک ها به مشتریان 
بانک  مشتریان  که  است  آمده  شده،  ارسال  شان 
برای استفاده و فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف 

سریعتر به شعب مراجعه نمایند.
بنابراین و با توجه به مهلت 14 روزه شبکه بانکی 
در خصوص ارائه و تغییر رمز دوم ایستا به رمز دوم 
یکبار مصرف توسط مشتریان، برخی از بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری در پیامکی به مشتریان 
اعالم کردند تا با توجه به غیر فعال شدن رمز دوم 
کارت بانکی از اول خرداد ماه، با مراجعه به شعب یا 
خودپردازهای بانک نسبت به فعالسازی رمز یکبار 
دریافت  منظور  به  همچنین  کنند؛  اقدام  مصرف 
نسخه  آخرین  از  تا  است  الزم  مصرف  یکبار  رمز 

همراه بانک استفاده کنند.
گفتنی است، خدمت رمز دوم یکبار مصرف به 
صورت کامال رایگان در قالب نرم افزار جداگانه رمز 
ساز یا از طریق پیامک برای مشتریان بانکی ارسال 
رمز دوم  فعالسازی  به منظور  و مشتریان  می شود 
یکبار مصرف می توانند از طریق مراجعه به شعب، 

عامل  بانک  پرداز  خود  و  بانک  همراه  از  استفاده 
برای  مرکزی  بانک  الزامات  جمله  از  کنند.  اقدام 
رمزهای دوم یکبار مصرف در تراکنش های مبتنی 
بر کارت باید به حداقل طول هفت رقم، حداکثر 
بانک  بار پذیرش توسط  ثانیه ، یک  طول عمر 60 
و موسسه اعتباری و استفاده از خدمات مبتنی بر 
کارت مشخص از بین کارت های صادر شده توسط 

موسسه اعتباری اشاره داشت.
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در راستای 
افزایش امنیت تراکنش های بانکی و با توجه تاکید 
پلیس فتا و دادستانی کل کشور سال گذشته سند 
با همکاری شرکت کاشف  را  پویا  الزامات رمزهای 
وابسته به بانک مرکزی منتشر کرد و به شبکه بانکی 
ارائه زیرساخت رمز  تا نسبت به تهیه و  مهلت داد 
بانکی  شبکه  مشتریان  به   )OTP( مصرف  یکبار 

از  و جلوگیری  ایمنی مشتریان  افزایش  منظور  به 
کالهبرداری های مالی اقدام کنند.

پایان  تا  بانک ها  مرکزی  بانک  اعالم  اساس  بر 
یکبار  رمز  زیرساخت  تا  داشتند  فرصت  آذرمــاه 
این  غیر  در  و  کنند  ارائــه  را  بانکی  دوم  مصرف 
در  مشتریان  خسارت  جبران  به  موظف  صورت 
صورت کالهبرداری شدند اما آخرین مهلت بانک 
مرکزی برای تهیه و ارائه زیرساخت رمز دوم یکبار 
همین  در  است؛  ماه  اردیبهشت  پایان  مصرف 
دوم  رمزهای  تمامی  ماه  خرداد  ابتدای  از  راستا 
کارت بانکی فعال در کشور )رمز دوم ایستا( غیر 
فعال و صرفا انجام تراکنش های مبتنی بر کارت با 
رمز دوم با رمز دوم یکبار مصرف قابل انجام است 
به مشتریان  را  این خدمت  باید  بانک ها  تمامی  و 

ارائه دهند.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری خراسان رضوی خبر داد:
استان قاچاق  کاالهای  صدر  در  برنج  و  منسوجات 

»رمز دوم یک بار مصرف« به میدان آمد؛
مردم به  ها  بانک  پیامکی  رسانی  اطالع  خبرخبر خبرخبر

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

18:30 ساعت:  یكشنبه ها: 
22:10 13:45 و  دوشنبه ها: ساعت 

21:25 ساعت:12:40و  شنبه ها:  سه 
21:45 و   18:3 ساعت:0  چهارشنبه ها: 

 22:10 13:45 و  پنج شنبه ها: ساعت: 
 22:10 13:50 و  جمعه ها: ساعت: 

11:30 ساعت:  روزه  همه  مشهد-زاهدان: 
یكشنبه ها  بجز  روزانه  مشهد-یزد: 

ساعت:  جمعه  و  شنبه  پنج  و  دوشنبه  و  )شنبه 
)2015 17:15 و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت: 

یكشنبه ها   12:55 ساعت:  شنبه  مشهد-نوشهر: 
ساعت:  جمعه ها  و   14:30 ساعت:  شنبه ها  چهار  و 

 09:45
و  دوشنبه  و   12:25 ساعت  شنبه  مشهد-اهواز: 

11:25 ساعت  پنجشنبه ها: 
ساعت:  پنجشنبه ها  و  یكشنبه  مشهد-شیراز: 

13:20 18:30 و جمعه ها ساعت: 
ساعت  چهارشنبه ها:  و  یكشنبه  مشهد-ایالم: 

07:30
ساعت:19:30  شنبه ها  یك  مشهد–آبادان: 

15:10 ساعت:  چهارشنبه ها 

برنامه پروازی هواپیمایی اسمان نیمسال اول 1398

استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به موافقت 
با  داری  آبخوان  و  آبخیزداری  های  پروژه  نیرو  وزیر 
مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی اجرا می شود.
های  بخش  از  بازدید  ضمن  حسینی  رزم  علیرضا 
با  نشستی  در  استان،  ای  منطقه  آب  شرکت  مختلف 
افزود:  آبفا  و  ای  مدیران عامل شرکت های آب منطقه 
ذخایر  کنترل  برای  آبی،  منابع  محدودیت  به  توجه  با 
منابع  عادالنه  تقسیم  آب،  از  بهینه  استفاده  موجود، 
ریزی  برنامه  باید  شهری  و  روستایی  جمعیت  حفظ  و 

منسجمی انجام گیرد.
وی افزود: از آنجا که دولت با محدودیت منابع مالی 
مواجه است، تزریق اعتبارات قطره چکانی، مدت زمان 

کند  می  طوالنی  را  فاضالب  و  آب  های  پروژه  اجرای 
برای  غیردولتی  منابع  از  استفاده  زمینه  باید  بنابراین 

تسریع در اجرای این پروژه ها فراهم شود.
های  شرکت  داد:  ادامه  رضوی  خراسان  استاندار 
مدیریت  نگاه  با  باید  فاضالب  و  آب  و  ای  منطقه  آب 
اقتصادی آب در قالب کمیته ای تخصصی، بسته مالی 
منسجم و قابل اجرا برای پروژه های این حوزه تدوین 
سرمایه  مشارکت  برای  نیرو  وزیر  موافقت  از  کنند.وی 
گذاران در اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری 
گرفته،  انجام  ریزی  برنامه  اساس  بر  گفت:  و  داد  خبر 
پروژه هایی مانند ساخت سد خاکی در قالب فراخوان 
به بخش خصوصی واگذار و ما به ازای سرمایه گذاری 

قرار  گذار  سرمایه  اختیار  در  آبه  حق  گرفته،  انجام 
خواهد گرفت.

انتقال  بحث  اینکه  بیان  با  ادامه  در  حسینی  رزم 
درحال حاضر  کرد:  اظهار  دارد،  قرار  در دستورکار  آب 
آب  روی  بر  نیاز  مورد  آبی  منابع  تامین  برای  ما  تمرکز 
آینده  اما برای سنوات  های سطحی و زیرزمینی است 
باید فکر اساسی شود و از این نظر موضوع انتقال آب از 

اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
وی بیان کرد: طرح انتقال آب دریای عمان به شرق 
و  است  شده  اجرایی  خصوصی  بخش  توسط  کشور 
بدون هزینه کرد حتی یک ریال اعتبار دولتی، تاکنون 
پروژه  این  در  گذاری  سرمایه  تومان  میلیارد  هزار   12

انجام گرفته است و احتماال تا سال 1400 خط انتقال 
آب به استان یزد برسد.

شرکت  مدیران  به  خطاب  رضوی  خراسان  استاندار 
های آب منطقه ای و آبفا خاطرنشان کرد: بحث انتقال 
آب را به طور ویژه در دستور کار قرار دهید و استانداری 
بخش  های  شرکت  ورود  زمینه  حمایت،  ضمن  هم 

خصوصی به این پروژه را فراهم خواهد کرد.
در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خسارت 
های ناشی از وقوع سیل در فروردین ماه امسال گفت: 
باید با برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای استان و تقسیم 
کار بین دستگاه های اجرایی، تصرفات و موانع ایجاد 
بروز خسارت  از  و  شده در مسیر رودخانه ها رفع شده 

در صورت وقوع سیل در سنوات آینده جلوگیری شود.
ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل  عالیی،  محمد 
میزان  از  گزارشی  بازدید،  این  در  هم  رضوی  خراسان 
کرد  ارائه  امسال  ابتدای  از  رسیده  ثبت  به  های  بارش 
از مجموع  آبی گفت:  به حجم ذخایر منابع  اشاره  با  و 
یک میلیارد و 572 میلیون متر مکعب ظرفیت 35 سد 
میلیون   914 معادل  آن  درصد   58 امروز  به  تا  استان، 

میلیون متر مکعب پر شده است.
و  آب  های  شرکت  عامل  مدیران  است  گفتنی 
فاضالب استان، آب و فاضالب مشهد و آب و فاضالب 
روستایی هم در این جلسه گزارشی از برنامه ریزی های 

انجام گرفته برای تامین منابع پایدار آبی ارائه کردند.

استاندار خراسان رضوی در نشست با مدیران آب منطقه ای و آبفا:

پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری با مشارکت سرمایه گذاران اجرا می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری خراسان رضوی از افتتاح 
بزرگترین واحد کنسانتره سازی کشور 

در استان خبرداد.
علی رسولیان روز سه شنبه با اعالم این خبر افزود: در سال 
جاری یک واحد کنسانتره ۲۵00 میلیارد تومانی با ۵ میلیون تن 

ظرفیت ساالنه در استان افتتاح شده است.
وی ادامه داد: این واحد کنسانتره، بزرگ  ترین واحد کنسانتره 
سازی در کشور است و در سال جاری از آن بهره برداری شده 
خراسان  استانداری  اقتصادی  امو  هماهنگی  است.معاون 
رضوی عنوان کرد: جلسات مربوط به این واحد  با شرکت های 
فوالد سازی برگزار و گزارش آن  بررسی و موانع آن نیز رفع شده 
است.رسولیان در خصوص تامین مالی این پروژه خاطرنشان 
کرد: تامین اعتبار این واحد از طریق بخش خصوصی انجام 

شده و در حال حاضر این پروژه در بخش سنگان در حال ساخت 
است. گفتنی است واحد تولید کنسانتره واسط بین معدن و 
واحد گندله سازی است، از آنجایی که هنگام برداشت از معدن 
ناخالصیهای بسیاری همراه با سنگ از معدن برداشت میشود، 
وظیفه واحد تغلیظ جداسازی هر چه بیشتر این ناخالصیها 
و افزایش درصد آهن در خروجی از واحد تغلیظ می باشد.در 
واحد تغلیظ ابتدا تکه سنگهای رسیده از خردکن ها درون یک 
خرد کننده دیگر که قابلیت تبدیل تکه سنگ ها به پودر سنگ 
آهن را دارند ریخته می شوند. در ورودی این خرد کن یک غربال 
قرار داده شده تا سنگ های بزرگ را به واحد خردایش قبلی باز 
گرداند. همچنین جهت جلوگیری از تشکیل گرد و غبار میزان 
معینی آب به همراه سنگ آهن داخل خردکن ریخته می شود. 
این خرد کن با حرکت دورانی خود باعث برخورد تکه سنگ ها به 

یکدیگر و خرد شدن آنها می شود

حیدیه،  تربت  ویژه  فرماندار 
این  اقتصادی  توسعه  الزمه 
شناسایی  نیازمند  را  شهرستان 
ظرفیتها و بهره گیری مطلوب از آنها با بسیج تمام امکانات 
بر رونق  این مهم عالوه  دانست و گفت: درصورت تحقق 
اقتصادی، شاهد بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال 

پایدار خواهیم بود.
به گزارش ایرنا، علی رستمی در جلسه کارگروه اشتغال 
و سرمایه گذاری شهرستان تربت حیدریه افزود: کمک به 
های  معین  تعیین  و  روستایی  اقتصادی  شناسنامه  تهیه 
اقتصادی دهستانی، دو وظیفه اصلی اداره تعاون روستایی 

در توسعه اقتصادی منطقه است.
وی اظهارداشت: نخستین اقدام مهم که در دستور کار 
قرار گرفته، شناسایی دقیق توانایی های اقتصادی مناطق 

مختلف روستایی و تهیه شناسنامه اقتصادی مناطق هدف 
و  صحیح  تبیین  در  روستایی  تعاون  اداره  نقش  که  است 

دقیق این طرح بسیار قابل اهمیت است.
وی از رئیس اداره تعان این شهرستان خواست با کمک 
نوع سرمایه  به  توجه  با  پنج گانه  اقتصادی  به معین های 
گذاری ها و تخصص هر کدام، نسبت به تعیین معین های 
اقتصادی دهستانی اقدام کند و با به کارگیری تمام توان 
و ظرفیتها، نسبت به تحقق این مهم اهتمام بیشتر داشته 

باشد.
با  را  روستایی  خرد  های  صندوق  تشکیل  رستمی، 
کمک تعاونی های روستایی در بخش های مختلف، الزمه 
رشد و توسعه بهتر اقتصادی هر منطقه دانست و گفت: از 
به توسعه  برای دستیابی  امکانات موجود  و  تمام ظرفیتها 

اقتصادی استفاده می شود.

صنف  اتحادیه  رئیس 
مشهد  خودرو  داران  نمایشگاه 
خودرو  گذاری  قیمت  توقف  گفت: 
در سایت های اینترنتی و کاهش هیجانات بازار، موجب 

افت قیمت خودرو در روزهای اخیر شده است.
شنبه  سه  روز  حیدری  حمیدرضا  ایرنا،  گزارش  به 
افزود: سایت های اینترنتی مانند دیوار و شیپور که اقدام 
به قیمت گذاری خودرو و معامالت غیرکارشناسی آن در 
قیمت  افزایش  اصلی  عامل  کردند،  می  مجازی  فضای 

خودرو و تنش در بازار بودند.
قیمت  قضایی،  دستگاه  ورود  با  داشت:  اظهار  وی 
گذاری خودرو در سایت های اینترنتی ممنوع شد و آنها 
درج  بدون  مجازی  فضای  در  خودرو  ارائه  به  مجاز  فقط 
و  داد  کاهش  را  بازار  هیجان  مهم  این  که  شدند  قیمت 

شرایط به یک ثبات نسبی رسید.
وی گفت: خودرو یک کاالی تخصصی است و نمی 
توان در سایت های اینترنتی بر روی آن قیمت گذاشت 
باید توسط کارشناس و یک واحد صنفی  این کاال  بلکه 
صورت  در  خریدار  یا  فروشنده  تا  شود  گذاری  قیمت 
بروز مشکل در معامله بتواند از مجرای قانونی پیگیری 

نماید.
افراد  توسط  خودرو  گذاری  قیمت  افزود:  حیدری 
و  آنها  بین  رقابت  ایجاد  باعث  اینترنتی  های  سایت  در 
افزایش قیمت ها شده بود، در این میان عده ای سودجو 

نیز به شکلی بازار خودرو را به دست گرفته بودند.
به  خودرو  ارائه  محل  ها  سایت  داشت:  اظهار  وی 
صورت کاالی پیشنهادی است اما قیمت گذاری و انجام 

معامله باید در واحد صنفی انجام شود.

معاون استاندار خراسان رضوی خبرداد؛
افتتاح بزرگ ترین واحد کنسانتره  سازی کشور در استان

فرماندار تربت حیدریه مطرح کرد:
توسعه اقتصادی تربت حیدریه با شناسایی ظرفیت ها

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران مشهد مطرح کرد:
کاهش هیجانات بازار و افت قیمت خودرو 

حاشیه  در  جهانگیری  اسحاق  که  پیش  چندی  از 
خواست  اقتصادی  نظران  صاحب  از  کتاب  نمایشگاه 
تا دولت را در انتخاب مسیر دولتی کردن اقتصاد و یا 
این بحث  کنند،  راهنمایی  باز  اقتصاد  به سمت  رفتن 
داغ است. معاون اول رئیس جمهور در تشریح اوضاع 
اقتصادی  جدید  شرایط  به  توجه  با  »االن  بود  گفته 
محدودیت های  سمت  به  است.  شده  ایجاد  بحث  دو 
بیشتری داریم پیش می رویم، پس احتماالً نقش دولت 
پر رنگ تر می شود. شاید مجبور شویم در برخی کاال ها 
به سمت سهمیه بندی و کوپنی شدن پیش برویم. این 
نظری است که در دولت و خارج از دولت طرفدار دارد. 
وارد  دوباره  خودش  دولت  که  است  این  نیازش  پیش 

یکسری از فعالیت های اقتصادی شود. 
جهانگیری تاکید کرد: »عده ای از فعاالن اقتصادی 
هستند  معتقد  آن ها  هستند.  مخالف  نظریه  این  با 
کردن  آزاد  سمت  به  ما  باید  سختی  شرایط  چنین  در 
قبالً  که  بند هایی  و  قید  حتی  برویم؛  پیش  اقتصاد 
نظر  مورد  کاالی  اینکه  جای  به  کنیم.  رفع  را  داشتیم 
اقشار ضعیف را با سهمیه بندی تأمین کنیم اقتصاد را 
آزاد کنیم و یارانه های پنهان را به صورت نقد در اختیار 

مردم بگذاریم.«
معاون اول روحانی البته اذعان کرده بود که در 30سال 
گذشته مسیر کلی اقتصاد به سمت کوچکتر کردن بدنه 
دولت و تقویت بخش خصوصی بوده ولی ممکن است 
که در شرایط فعلی ناچار شویم، همه قوانین گذشته را 
برگردانیم و دستگاه های نظارتی عریض و طویل را دوباره 

شکل دهیم.

    کنترل دستوری قیمت ها به نفع مافیاست
روز گذشته معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، 

با بیان اینکه مافیای اقتصادی همچنان 
کنترل  گفت:  اســت،  فعال  ــران  ای در 
به  و  مردم  زیان  به  ها  قیمت  دستوری 

سود این مافیا است.
با  نــدری  کامران  مهر،  گــزارش   به 
رئیس  اول  معاون  سخنان  به  ــاره  اش
جمهور مبنی بر اینکه فعاالن اقتصادی 
دولت  که  دهند  نظر  اقتصاددانان  و 
اینکه  یا  کند  تقویت  را  دولتی  اقتصاد 
راه اقتصاد آزاد را در شرایط فعلی به کار 
گیرد، گفت:  دولت در حالی بر سر دو 
گذاری  قیمت  و  دولتی  اقتصاد  راهی 
دستوری و در مقابل عمل به مکانیسم 
شک  بدون  که  گرفته  قرار  آزاد  اقتصاد 
کار  و  ساز  اساس  بر  باید  کاالها  توزیع 
بازار انجام شود؛ چراکه تنها از این مسیر 

است که فساد و رانت از میان می رود.
    اقتصاد آزاد و افزایش درآمد دولت

وی افزود: توجه به مکانیسم بازار آزاد 
در قیمت گذاری و توزیع کاالها موجب 
محل  از  که  را  درآمــدی  دولت  می شود 
درآمد  افزایش  و  قیمت ها  آزادســازی 
شرکت های تولیدی و دریافت مالیات از 
تولیدکنندگان کسب می کند، بین مردم 
و اقشار آسیب پذیر توزیع کند که در این 
صورت، فساد در اقتصاد نیز کمتر شده 
و  مردم  از  حمایت  برای  دولت  هدف  و 

رونق تولید بهتر محقق می شود.
ندری تصریح کرد: به عنوان نمونه، ارزی که به واردات 
کاالهای اساسی تعلق می گیرد، متعلق 
واقعی  آن  قیمت  اگر  و  بوده  دولت  به 
از  آن  درآمــد  با  می تواند  دولــت  شــود، 
اقشار ضعیف جامعه حمایت کند؛ اما 
اگر قیمت آن به صورت مصنوعی پایین 
باشد، درآمد دولت نیز کاهش می یابد؛ 
از این رو، توصیه اکید این است که ساز 
و کار مداخله ای در نظام بازار را کاهش 

داد.
    ساز و کار بهینه کجاست؟

ادامه  در  اقتصادی  کارشناس  این 
عنوان  بــه  بـــورس  شــفــاف  بستر  بــه 
اساسی  کاالهای  مبادله  برای  بستری 
ریشه  و گفت:  اشاره کرد  اولیه  مواد  و 
گذاری  قیمت  حوزه  در  که  مشکالتی 
به  تقاضا  و  عرضه  تعادل  و  کاالها 
می آید،  وجود  به  بازار  تنظیم  منظور 
مباحثی  در  دولـــت  ــالت  ــداخ م در 
قیمتی  با  محصوالت  عرضه  همچون 
ارزان تر از نرخ واقعی در بورس و ایجاد 
است؛  چنینی  این  محدودیت های 
را  تولیدکننده ها  دولت،  که  نحوی  به 
مجبور به عرضه کاال با قیمت کمتر از 
نرخ های بازار آزاد می کند و این تفاوت 
به  که  می شود  موجب  واقع  در  نرخ ها 
شکل کاذب، شاهد هجوم تقاضا برای 
استفاده عده ای  و سو  بورس  از  خرید 

واسطه از این اوضاع باشیم؛ درست همان تجربه ای که 
سال گذشته به دلیل قیمت گذاری بر مبنای دالر 4۲00 
قیمت  اختالف  و  خورد  رقم  بخش ها  همه  در  تومانی 
ناشی از آن، امکان آربیتراژ و کسب سود در کوتاه مدت 

را برای گروه های خاص فراهم کرد.
وی افزود: در نتیجه این شرایط، در بازارهای کاالیی، 
مافیا به وجود می آید؛ اما اگر دولت تصمیم بگیرد که در 
مکانیسم بازار و کشف قیمت مواد اولیه و کاالها در بورس 
کاال مداخله نکند، فاصله قیمتی به وجود نمی آید و از 

ایجاد رانت در اقتصاد جلوگیری می شود.
بورس  معامالت  روند  در  دولت  اگر  نــدری،  گفته  به 
دخالت نکند، آن زمان است که شاهد کارایی حداکثری 
مهم  کاالهای  مبادله  بستر  یک  عنوان  به  کاال  بورس 
نیز می تواند  خواهیم بود که قابل نظارت بوده و دولت 
در این بستر و بر اساس سیستم عرضه و تقاضا، بازار را 

تنظیم کند.
    عدم امكان نظارت همه جانبه بر شبكه توزیع

ندری با تاکید بر ناکارآمدی اقتصاد دستوری و روش 
نکته  داشت:  اظهار  یارانه،  تخصیص  و  بندی  سهمیه 
از  پس  گذشته  سال  که  است  آن  دیگر  اهمیت  حائز 
دالر 4۲00  اساس  بر  بورس  در  کاالها  قیمت  محاسبه 
تومانی، دولت و نهادهای مختلف امکان نظارت بر فروش 
محصوالت در زنجیره بعدی تولید را نداشتند؛ به عبارتی 
اولیه  مواد  که  نهایی  و  مصرفی  کاالهای  تولیدکنندگان 
خود را از بورس با قیمت های دستوری خریداری کردند، 
با چه  و  را چگونه  تولیدی خود  نشد کاالهای  مشخص 
مبنای قیمتی در شبکه توزیع عرضه کرده و کاالها با چه 

نرخی به دست مصرف کننده خرد و نهایی رسید.
امکان  عدم  در  را  موجود  مشکالت  اقتصاددان،  این 

و  نهایی  کاالهای  توزیع  شبکه  بر  جانبه  همه  نظارت 
و  کرد  عنوان  انحصارجویانه  و  انحصارطلبانه  مناسبات 
گفت: تجربه نشان داده که سیاست گذاران نمی توانند 
مناسبات انحصارطلبانه موجود را بر هم بزنند و در این 
شرایط، بهترین راهکار این است که قیمت ها را در بورس، 
آزاد و از مداخله در مکانیسم این بازار پرهیز کنیم؛ چراکه 
با آزاد شدن نظام قیمت ها در بورس، می توان مناسبات 
این  زیرا  برد؛  بین  از  را  کشور  اقتصاد  در  جویانه  رانت 
مناسبات و رانت ها تحت تأثیر اختالف قیمت کاالها ایجاد 
می شود و با حذف این اختالف قیمت ها خود به خود و به 

صورت طبیعی از بین می رود.
    تولد رانت با بازار دو نرخی

برخورد  قدرت  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
رانت  و  انحصار  بردن  بین  از  و  اقتصادی  مافیای  با 
موجود در اقتصاد را نداریم، بهترین نسخه، حرکت به 
سمت اقتصاد آزاد است، چراکه با از بین بردن تفاوت 
اساس  بر  قیمت  کشف  و  آزاد  و  دولتی  قیمت های 
از  استفاده  انگیزه  بازار،  در  تقاضا  و  عرضه  مکانیسم 
رانت نیز در کشور از بین می رود؛ راه تحقق این امر نیز 
در عدم مداخله در بورس و نظام قیمت گذاری است 
باشد.  قیمت ها  روند  کننده  تعیین  تقاضا  و  عرضه  تا 
در این شرایط باید نظارت های قوی و سیستم قوی و 
پیشرفته و مدیریت کارآمد را نیز در اقتصاد ایجاد کرد تا 

تنظیم بازار به شکل مطلوب رقم بخورد.
پایین  و  بازارها  در  قیمتی  مداخالت  ندری،  گفته  به 
نگه داشتن غیرواقعی و کاذب قیمت ها از جمله نرخ ارز، 
حامل های انرژی و کاالهای اساسی نه تنها به نفع مردم و 
اقشار آسیب پذیر نیست، بلکه فقط و فقط سود سرشاری 

را به جیب مافیای اقتصادی روانه می کند.

زمزمه های بازگشت کوپن شنیده می شود؛ 
اقتصاد دولتی؛ خطر رانت و مافیا

سال گذشته پس از 
محاسبه قیمت کاالها 
در بورس بر اساس 

دالر 4200 تومانی، دولت 
و نهادهای مختلف 

امکان نظارت بر فروش 
محصوالت در زنجیره 

بعدی تولید را نداشتند؛ 
به عبارتی تولیدکنندگان 
کاالهای مصرفی و نهایی 

که مواد اولیه خود را 
از بورس با قیمت های 

دستوری خریداری 
کردند، مشخص نشد 

کاالهای تولیدی خود را 
چگونه و با چه مبنای 

قیمتی در شبکه توزیع 
عرضه کرده و کاالها 
با چه نرخی به دست 
مصرف کننده خرد و 

نهایی رسید

,,
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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.

خوب می دانیم اهدای خون به چه معنا است، بارها از کنار مراکز انتقال خون و پایگاه های سیار آن گذشته و شعارهای 
نیاز مبتالیان به  ایم،  اما بی تفاوت رد شده و در خیابان بعدی همه چیز را فراموش کرده  ایم  آن را دیده 
بیماری هایی مانند تاالسمی و مجروحان حوادث یا به قول معروف در 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، لب گشودن و سخن گفتن درباره این نیازها دورباطل 
است، بیاییم بار دیگر در خیابان پیشین بی تفاوت از کنار مرکز سیار انتقال خون نگذریم 
به آن  و  ببریم  ها  پرسخاوت رگ  بودن شرایط، دستی در جیب  فراهم  و در صورت 
بیایید در  از خون ما است. پس  ای  بیمارانی فکر کنیم که زندگی شان مرهون قطره 

هفته سالمت خون اهدا کنیم.

در هفته 
سالمت 

خون 
روابط عمومیاهدا کنیم

 انتقال خون خراسان رضوی

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

3

جدول شماره 4

عطار  دانشگاه  مدیریت  رشته های  مدیرگروه 
بین  بازرگانی  دانش  مسابقات  دوره  اولین  گفت: 
مشهد  های  دانشگاه  بازرگانی  مدیریت  دانشجویان 

در موسسه آموزش عالی عطار مشهد برگزار شد.
احمدشعرباف  امروز"  روزنامه"صبح  گزارش  به 
برگزاری  پیرامون  رسانه  این  خبرنگار  با  مصاحبه  در 
میزبانی  به  که  بازرگانی  دانش  اولین دوره مسابقات 
در  دانشگاه  به 11  افزود:  برگزار شد  دانشگاه عطار 
شرکت  آزمون  این  در  تا  زده  فراخوان  استان  سطح 

کنند .
دانشجوهای  از  تعدادی  امروز  کرد:  تصریح  وی 
موسسات و دانشگاه ها در مقطع کارشناسی و ارشد 

در این آزمون 50 سوالی 4گزینه ای شرکت کردند.
تا  آزمون  این  نتایج  می کند:  اظهار  شعرباف 
و  شده  اعالم  اردیبهشت   15 مورخ  یک شنبه  روز 
و موسسات  کار در شرکت ها  برتر جهت  دانشجویان 

مربوطه معرفی می گردند.
جهت  آزمون  این  خروجی  کرد:  عنوان  وی 
سنجش دانش روز دانشجویان نسبت به رشته خود و 
اطالعات عمومی بوده تا عالوه بر سنجش انگیزه ای 

برای افزایش سطح آگاهی باشد.
می کند:   ابراز  عطار  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
آزمون  این  و  نداشته  مشخصی  منبع  آزمون  این 
جهت سنجش اطالعات عمومی و هرآن چه در طی 

کالس های آموزشی دانشگاه اموخته برگزار شد.
سنجش  بر  عالوه  آزمون  این  داد:   ادامه  وی 
شرکت ها  به   کار  نیروی  عنوان  به  برتر  دانشجویان 
معرفی  کارگزینی  جهت  داد  قرار  طرف  موسسات  و 

شده تا بازار کار دانشجویان نیز تامین شود.

و  دانشگاه   11 با  ما  کرد:  مطرح  شعرباف 
این  برگزاری  و  داشته  نامه نگاری  عالی  موسسات 
آزمون را به اطالع مدیران گروه رسانده و تعدادی از 
این موسسات از شرکت در این ازمون انصراف داده و 
در نهایت 7 دانشگاه و موسسه اعالم آمادگی کرده و 

18 دانشجو معرفی کردند.
توضیح  این گونه  را  دانشجوها  معرفی  نحوه  وی 
این  در  شرکت  برای  موسسات  گروه  مدیران  داد: 
آزمون سهمیه ای را اعالم کرده و از بین دانشجویان 
ازمون  جهت  دانشجو   18 دانشگاه ها  نخبه  و  برتر 

مدیریت معرفی شده و شرکت کردند.
کار  بازار  تامین  بر  عالوه  کرد:  تاکید  شعرباف 
اول  افراد  برای  موسسه  این  ازمون  برتر  دانشجویان 
تا سوم این ازمون یک کارت هدیه نیز در نظر گرفته 

است.
شدت  بر  مبنی  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  وی 

انگیزه  افزایش  در  آزمون ها  این چنین  تاثیرگذاری 
دانشجویان تشریح کرد: برگزاری این چنین ازمون ها 
برای افراد نفید بوده چرا که رشته مدیریت به مانند 
برگزاری  و  نداشته  المپیاد  شیمی  و  فیزیک  رشته 
انگیزه  افزایش  در  موثر  بسیار  آزمون هایی  چنین 

دانشجو است.
پیرامون  خبرنگار  پرسش  به  پاسخ  در  باف  شعر 
آزمون  این  گفت:  مشابه  آزمون های  برگزاری  تداوم 
سطح  در  مدیریت  های  رشته  در  بار  اولین  برای 
در  کنندگان  شرکت  به  توجه  با  و  شد  مطرح  کشور 
داشت  همراه  به  نیز  را  خوبی  استقبال  امروز  ازمون 
که باتوجه به اقبال از این آزمون در ترم بعدی حتما 

برنامه دوم آزمون برگزار می شود.
وی عنوان کرد: امید است در دفعات بعدی این 
آزمون در سطح کشوری بسط داده شده و در سزح 
تا  شده  برگزار  بیش تری  موسسات  بین  و  وسبع تری 

به این شیوه از دانشحوهای نخبه رشته مدیریت نیز 
شناخته شده و از دانش آن ها استفاده شود.

سطح  در  ازمون  برگزاری  کرد:  ابراز  باف  شعر 
روحیه  و  شده  دانشجوها  بین  رقابت  سبب  وسیع تر 
دررراستای  دانشجوها  بین  بعضا  که  گونه ای  ناامید 
اگر  و  رفته  بین  از  داشته  وجود  کار  بازار  نبود 
دانشجویی مهارت الزم را داشته باشد امکان حضور 

در بازار کار وجود دارد.
بر برگزاری  وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی 
آزمون ها  این   کنار  در  مهارت افزایی  کالیس های 
توضیح داد: ما همیشه به برگزاری چنین کالس هایی 
فکر کرده اما تاکنون موفق به برگزاری کالس افزایش 

مهارت افزایی نشدیم.
صورت  به  پیش  چندی  اما  داد:  ادامه  باف  شعر 
و  دانشجویان  کل  تا  شد  برگزار  دوره ای  مجازی 
مرتبط  مطالب  و  شده  حاضر  کالس  در  استادان 
جنبه  بیشتر  که  شده  تدریس  خارجی  بازرگانی  با 
چنین  زودی  به  است  امید  و  داشته  افزایی  مهارت 

طرح هایی در سطح وسیع برگزاد شود.
گفت:  آزمون  این  در  شرکت  کننده  دانشجوی 
سطح سواالت خوب بود و این ازمون اولین آزمون در 
ازمون هایی  چنین  که  بوده  مدیریت  رشته های  بین 
موثر در افزایش انگیزش دانشجو برای کسب دانش و 

مهارت بیشتر دارد.
دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی خارجی اظهار 
این  در  آگاهی  سطح  سنجش  و  محک  حهت  کرد: 
سطح  به  باتوجه  و  کرده  شرکت  ازمون  این  در  رشته 
در  ازمون هایی  چنین  امیدوارم  بود  باال  که  سواالت 

دوره های دیگر نیز برگزار شود.

مدیرگروه رشته های مدیریت دانشگاه عطار:

اولین دوره مسابقات دانش بازرگانی بین دانشگاه های مشهد  برگزار شد 2میلیون کتاب مقطع ابتدایی واردانبارهای 
خراسان رضوی شده است

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان رضوی 
ابتدایی  گفت: بیش از 2 میلیون کتاب درسی مقطع 
سال تحصیلی 98 -99 وارد انبارهای خراسان رضوی 

شده است.
بازدید  حاشیه  در  شنبه  سه  ظهر  اول  ابری  علی 
خراسان  پرورش  و  آموزش  کتاب  مرکزی  انبارهای  از 
رضوی مورد نحوه ثبت نام و توزیع کتب درسی در جمع 
به تعداد دو  تاکنون 23 عنوان  خبرنگاران اظهار کرد: 
میلیون و 610 هزار و 45 جلد از کتب درسی ابتدایی 
وارد   97 آذرماه  از   98-99 تحصیلی  سال  به  مربوط 
انبارهای کتاب استان شده است. همچنین با توجه به 
اطالع رسانی های مختلف تاکنون سفارش کتاب تعداد 
101 هزار و 457 نفر از دانش آموزان استان خراسان 
رضوی در مقاطع مختلف تحصیلی در سامانه فروش و 

توزیع مواد آموزش به ثبت رسیده است.
هزینه های  از  بخشی  تأمین  منظور  به  افزود:  وی 
جلوگیری  و  نیازمند  آموزان  دانش  درسی  کتب  خرید 
از ترک تحصیل آن ها و تحقق عدالت آموزشی، مبلغ 4 
میلیارد ریال به 3 هزار و 17 آموزشگاه مناطق محروم 
جهت کمک به 40 هزار دانش آموز پرداخت شده است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش 
و  گروهی  سفارش  ثبت  داد:  ادامه  رضوی  خراسان 
فروردین   20 از  پایه ها  میان  آموزان  دانش  انفرادی 
سال جاری شروع و تا 20 خرداد ادامه دارد. همچنین 
ثبت سفارش گروهی و انفرادی دانش آموزان پایه های 
ورودی اول ابتدایی و دهم از 23 تیر تا 16 شهریور انجام 

خواهد شد.
سناد  سامانه  طریق  از  مدارس  مدیران  گفت:  وی 
از  و  اقدام  آموزان  دانش  گروهی  سفارش  به  نسبت 
ارجاع موردی دانش آموزان و اولیای آنان به کافی نت 

برای سفارش انفرادی پرهیز کنند.
ابری اول اظهارکرد: با توجه به اینکه ثبت سفارش 
براساساطالعات  آموزان  دانش  درسی  کتاب های 
مدیران  می شود،  انجام  سناد  سامانه  در  موجود 
مدارس باید آخرین وضعیت اطالعات شناسنامه ای و 
تحصیلی دانش آموزان را در سامانه سناد به روز رسانی 

کنند.

اخبارخبر
17000 قرص قاچاق در فرودگاه مشهد کشف 

شد
پلیس  فرودگاه های خراسان رضوی گفت:  فرمانده 

17000 قرص قاچاق در فرودگاه مشهد کشف شد.
به نقل از پایگاه خبری پلیس، مهدی رستمی قرائی 
تیم های  دیروز  بامداد   3:30 ساعت  داشت:   اظهار 
بین المللی شهید هاشمی نژاد  فرودگاه   پلیس  کنترلی 
مشهد هنگام بازرسی ترمینال پروازهای خارج از کشور به 
حرکات و رفتار دو مرد جوان مظنون شدند. فرمانده پلیس  
انتظامی  ماموران  گفت:  خراسان رضوی  فرودگاه های 
پس از هدایت این دو فرد به داخل ایستگاه پلیس در 
بازرسی دقیق از چمدان و کوله پشتی همراه آنان هشت 
هزار و 840 عدد انواع قرص، هزار و 600 قرص دیازپام و 
متادون، 3 هزار عدد قرص آلپرازیام یک و 2 هزار قرص 
کلونازپام دو که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف 
کردند.رستمی قرائی خاطرنشان کرد: پلیس فرودگاه های 
خراسان رضوی با بهره گیری از تجهیزات کنترلی و گشت 
قاچاق  با  جدی  مقابله  زمینه  در  ویژه  مراقبت های  و 

موادمخدر و قاچاق کاال اعمال می کند.

3 تن گوشت مرغ غیرقابل مصرف در مشهد 
ضبط و معدوم شد

خراسان  دامپزشکی  کل  اداره  عمومی  روابط  مدیر 
رضوی گفت: بازرسان بهداشتی دامپزشکی مشهد موفق 
به کشف و ضبط 3 تن گوشت مرغ غیرقابل مصرف از یک 

سردخانه نگهداری فرآورده های خام دامی شدند.
بهداشتی  بازرسان  اینکه  بیان  با  زارعی  هادی 
تن   3 ضبط  و  کشف  به  موفق  مشهد  دامپزشکی 
گوشت مرغ غیرقابل مصرف از یک سردخانه نگهداری 
فرآورده های خام دامی شدند، اظهار داشت: آنها این 
تاریخ  انقضای  دلیل  به  ابتدا  در  را  مرغ  گوشت  مقدار 
نمونه برداری های  بالفاصله  که  کردند  توقیف  مصرف 
آزمایش،  دو مرحله  و طی  انجام  این محموله  از  اولیه 
با  افزود:  وی  شد.  احراز  شده  یاد  محموله  فساد 
دادستانی، دستور  و دستور  آزمایش ها  نتایج  به  توجه 
این  نیز  امروز  صبح  و  اخذ  فوق  محموله  معدوم سازی 
محموله معدوم شد.دامپزشکی خراسان رضوی یادآور 
در  قرمز  و  مرغ  گوشت  تن   400 از  بیش  روزانه  شد: 
مشهد تولید و بعد از نظارت های دامپزشکی در سطح 

مراکز توزیع عرضه می شود.
در  تخلفات  کلیه  خواست  شهروندان  از  زارعی 
زمینه تولید، نگهداری و عرضه انواع فرآورده های خام 
دامی را با تلفن 1512، سامانه پیامک 300001512 
یا ارسال پیام به ادمین روابط عمومی این اداره کل در 
  dampezeshkirazavi@ آدرس  به  سروش  رسان  پیام 
خصوص  این  در  الزم  اقدامات  تا  کنند  اطالع رسانی 
توسط گروه های نظارتی شبکه دامپزشکی انجام شود.

جوالن خودروهای آالینده در مشهد
این روزها پشت برخی چراغ قرمزهای مشهد شاهد 
خودروهایی هستید که هوای آلوده را به شهرشان هدیه 
می دهند و خیلی برایشان حقوق شهروندی اهمیتی 

ندارد.
اردیبهشت ماه  ــوای  ه اخیر  ــای  ــاران ه ب ــارش  ب
مشهدمقدس را بهاری تر از بهار سال های قبل کرده 
مناسب  روزها  عمده  در  هوا  کیفی  شاخص  و  است 

است.
هوا  سال  روزهــای  از  وسیعی  بخش  گذشته  سال 
چندان مساعد و مناسب نبود و عمدتا برای گروه های 
همین  به  و  داشت  قرار  هشدار  وضعیت  در  حساس 

دلیل چندان نمی شد از هوای بیرون بهره گرفت.

امسال اما قضیه مقداری متفاوت است و بارش ها 
هوای لطیفی را تا اینجای سال به مشهد هدیه داده و 
البته در کنار آن زمزمه های هواشناسی بیانگر این است 
که شاید هنوز هم باید منتظر بارش در مشهدمقدس 

باشیم و هوا از این هم که هست بهتر شود.
تمیز، هستند  و  پاک  این هوای  با وجود  بازهم  اما 
عناصر و البته خودروها و موتورسیکلت هایی که هوای 
زیبا و پاکیزه شهر را آلوده می کنند و تعداد آنها این روزها 
در مشهد نیز کم نیست.اگر پشت برخی چراغ قرمزها 
و یا توقفگاه های شهری ایستاده باشید شاهد خواهید 
بود که خودروهایی هستند که بدون اینکه احترامی 
برای سایر شهروندان قائل باشند، از حقوق آنها عبور 

کرده و هوای شهر را آلوده می کنند.
نیز بعضا بسیار زیاد  این خودروها  حجم آالیندگی 
است به نحوی که می توان تا مدتی پس از تردد آنها 
همچنان شاهد هوای ناپاکی بود که آنها به شهرشان 
هدیه می دهند البته در این میان ورود بسیار مناسبی 
از شوی شهرداری و همچنین دستگاه قضایی صورت 

گرفته تا با این خودروها مقابله شود.
است  قـــرار  تصمیمات  ــن  ای از  یکی  ــاس  ــراس ب
خودروهایی که ۲ بار اخطار بگیرند بالفاصله توقیف 

شوند تا نسبت به رفع آالیندگی خود اقدام کنند.
معاونت  سرپرست  یعقوبی  مهدی  دیگر  سوی  از 
با  گفت وگو  در  نیز  مشهد  شهرداری  شهری  خدمات 

خبرنگار تسنیم اظهار داشت: 10 هزار و 470 خودرو  
در 46 روز گذشته اعمال قانون شده که 4۵97 آن مورد 

مربوط به خودروهای فاقد معاینه فنی و دودزا است.
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد 
آالیندگی  دلیل  به  خودرو  دستگاه   993 کرد:  بیان 
گسترده، اخطار قضایی صادر شده و به  تمیرگاه انتقال 

یافته است.
اعمال  از  مــورد   1۵6 کــرد:  خاطرنشان  یعقوبی 
چراغ های  و  نورافکن  از  استفاده  به  مربوط  قانون ها 
الوان است. شهروندان می توانند برای تردد در معابر 
شهری از خودروهای عمومی استفاده کنند تا درجهت 

کاهش آالینده ها سهیم باشند.
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سرویس فرهنگ
و  مالی  حامی  یک  کردن  پیدا  گفت:  مشهدی  جوان  کارگردان 
اسپانسر بسیار دشوار است و کسی حاضر به پذیرش ریسک کار کردن 
جلو  به  را  من  و  کردند  اعتماد  من  به  پاهایم  تنها  نیست.  جوان  یک  با 
امروز«  »صبح  روزنامه  دفتر  در  که  آقایی  زاده  کاظم  امین  بردند.سید 
و  شدم  هنر  دنیای  وارد  تئاتر  با   84 سال  من  افزود:  بود،  یافته  حضور 
بعداز بازی در چند نمایش تصمیم گرفتم کارم را در لباس نویسندگی و 
کارگردانی نمایش های کودک و نوجوان ادامه دهم. تاکنون 8 نمایش به 
روی صحنه برده ام و 13 فیلم کوتاه نیز ساخته ام.وی درباره حضورش در 
دنیای تصویر بیان کرد: کار در سینما و تلویزیون نیاز به دوندگی زیادی 
نقطه  به  یعنی درست وقتی که فکر می کنید  و مثل سراب است.  دارد 
موردنظر رسیده اید همه چیز را غیرواقعی می بینید و دوباره برای رسیدن 
به هدف باید مسیر تازه ای را انتخاب کنید.این کارگردان 29 ساله ادامه 
داد: 4 سال است که بعنوان دبیر هنر در آموزش و پرورش مشغول کار 
هستم.کاظم زاده آقایی درباره نمایش پربازیگری که این روزها مشغول 
فیلمبرداری آن در مشهد است گفت: »آش نذری« یک سریال کمدی 
دارد. برعهده  کاشی  محمدتقی  را  آن  کنندگی  تهیه  که  است  متفاوت 
این کار غالمرضا نیکخواه، شهین تسلیمی، سوسن  بازیگران  از جمله 

یوسف  بختیاری،  بهنوش  شکری،  فاطمه  شهریاری،  مجید  پرور، 
تیموری، یوسف صیادی، میرطاهر مظلومی، علی صادقی و امیرحسین 
بازیگران  پتانسیل  از  سریال  این  در  کرد:  اضافه  هستند.وی  رستمی 
مرتضی  و  شادکانی  عطیه  و  است  شده  استفاده  نیز  مشهدی  جوان 
سریال  داستان  می کنند.  ایفا  را  اصلی  نقشهای  فیلم  این  در  اجدادی 
هرشب  و  دارد  قرار  سربازی  خدمت  آستانه  در  که  است  جوانی  درباره 
خواب این اتفاق را می بیند. این مجموعه بعداز ماه رمضان وارد شبکه 
بسیار  ما  با  مشهد  ارشاد  همکاری  همچنین  می شود.  خانگی  نمایش 
خوب است و از آن ها سپاسگذارم.وی با اشاره به کوچ بازیگران مشهور 
قوی،  اسپانسرهای  وجود  کرد:  تصریح  خانگی  شبکه  به  تلویزیون  از 
که در شبکه  نمایش هایی  تماشای  به  تمایل مردم  و  ممیزی های کمتر 
مانند  بزرگی  بازیگران  است  شده  باعث  می شود  تولید  خانگی  نمایش 
مهران مدیری و رضا عطاران به این فضا کشیده شوند. البته این اتفاق 
بسیار خوبی است که رسانه نمایش خانگی، تلویزیون و سینما وارد یک 
رقابت شده اند شده اند اما فضای مجازی آسیب هایی را به این موضوع 
وارد آورده است و حاشیه ها را پررنگ تر از متن کرده است.وی درباره علت 
ماندنش در مشهد اظهار داشت: من چندسالی را در تهران مشغول به 
در  می دهم  ترجیح  و  هستم  مشهد  ساکن  حاضر  درحال  اما  بودم  کار 

شهر و زادگاه خودم به فعالیت هنری بپردازم. من معتقدم اگر هنرمندان 
تلویزیون دارند  و  مشهدی که هرکدام جایگاه مهمی در صنعت سینما 
پیشرفت  پایتخت  همپای  می توانست  مشهد  می ماندند  شهر  این  در 
کند. ما استعدادهای بسیار زیادی در زمینه های مختلف داریم اما باید 
بستری برای ماندگاری آن ها فراهم کنیم.کاظم زاده آقایی به دست های 
پشت پرده در هنر نیز اشاره کرد و گفت: مافیای سینما بر روی این هنر 
سایه سنگینی دارند و اسپانسربازیگر، نقش فروشی و دیالوگ فروشی 
را  بازیگر  واسطه  بعنوان  اینکه  یا  کرده اند.  تبدیل  معمولی  اتفاقی  به  را 
کارگردان معرفی می کنند و بخشی از مبلغ قرارداد او را برمی دارند. برای 
همین است که شما در اکثر سریال ها می بینید کنار چند بازیگر شناخته 

شده یک یا دو نابازیگر هم حضور دارند.
مشغول برنامه ریزی برای شرکت در جشنواره فجر سال 98 هستم و 

امیدوارم این اتفاق بیفتد.

کارگردان مشهدی در گفت وگو با صبح امروز:

فقط پاهایم به من اعتماد کردند باید از ظرفیت مشهد برای معرفی 
فردوسی به دنیا استفاده کنیم

شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
ظرفیت  از  باید  گفت:  مشهدمقدس  شهر  اسالمی 
دنیا  به  فردوسی  بهتر  هرچه  معرفی  برای  مشهد 

استفاده کنیم.
گذشته  سال  از  اینکه  بیان  با  اصولی  احسان 
با  بین المللی  همایش  این  برگزاری  برای  جلساتی 
برگزار  وقت  شهردار  و  شهر  شورای  اعضای  حضور 
شده بود، اظهار کرد: قرار شد این برنامه ها به صورت 
شاهکار  معرفی  و  فردوسی  عنوان  با  سالیانه  و  مکرر 

او برگزار شود.
وی با بیان اینکه این رویداد اولین رویداد در سطح 
ملی و فراملی است، ادامه داد: این برنامه تا به امروز 
مخاطب های خاص خود را پیدا کرده و مقاالت و آثار 
علمی بسیاری به دبیرخانه این همایش ارسال شده 

است.
اصولی با اشاره به اینکه این آثار می تواند مبنایی 
ظرفیت  از  باید  گفت:  باشد،  پژوهان  فردوسی  برای 
استفاده  فردوسی  بهتر  هرچه  معرفی  برای  مشهد 

کنیم.
شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر مشهدمقدس تصریح کرد: طی چندماه 
کار مداوم برنامه ریزی های الزم با هماهنگی اساتید 
دانشگاهی سامان دهی شد و در ابعاد ملی و فراملی 
جایگاه خود را پیدا کرد. با توجه به اینکه امسال سال 

اول برگزاری این همایش در مشهد است.
وی با بیان اینکه باید از ظرفیت علمی و تاریخی 
دنیا  به  را  مشهد  بتوان  هر  تا  کنیم  استفاده  مشهد 
معرفی کرد، ابراز کرد: مشهد اصلی ترین هویت خود 
است  گرفته  )ع(  الرضا  موسی  بن  علی  بارگاه  از  را 
اما می توان در کنار آن از ظرفیت شهر توس آرامگاه 

فردوسی نیز استفاده کرد.
خاستگاه  می توان  امروزه  کرد:  عنوان  اصولی 
این  ببینیم.  یافته  تجلی  مشهد  در  را  بزرگ  خراسان 
معظم  مقام  فرمایش  راستای  در  می توان  را  همایش 

رهبری در مورد توس دانست.
شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
این  اینکه  بر  تاکید  با  مشهدمقدس  شهر  اسالمی 
است،  توس  شهر  در  ما  فعالیت های  مکمل  همایش 
با برگزاری این همایش چهره  اظهار کرد: امیدواریم 

علمی مشهد را هر چه بهتر به دنیا معرفی کنیم.
برخی  که  امروز  دنیایی  در  کرد:  تصریح  وی 
باید  هستند  ایران  کردن  منزوی  پی  در  قدرت ها 
با  ما  مشترک  زبان  که  فرهنگی  ظرفیت های 
راه  تا  کنیم  معرفی  دنیا  به  را  است  دیگر  کشورهای 

گشای بسیاری از مسائل دیگر باشد.

خبرخبر
سالن چهار سوق مشهد میزبان هنری از 

جنس زنان

دادن  نشان  شیوه های  بهترین  از  یکی  تئاتر 
قاب  در  خود  زندگی  وضع  از  زنان  نارضایتی های 
مشهد  چهارسوق  سالن  روزها  این  و  است  صحنه 
اجرایی  هنرهای  قالب  در  که  است  تئاتری  میزبان 
مشکالت  به  دست  حرکات  با  تنها  و  مکالمه  بدون  و 
در  می پردازد.  خود  ظاهر  از  زنان  نارضایتی های  و 
همین رابطه فرنگیس مصیبی کارگردان این نمایش 
در گفت وگو با صبح امروز گفت: موضوع اصلی کار 
آنها  طبیعی  ظاهر  حفظ  و  بانوان  ارزش  درباره  من 

است.
از  بسیاری  ما  جامعه  در  متاسفانه  افزود:  وی 
خانومها برای ظاهر خود فشارهای زیادی را متحمل 
قرار  رسانه ها  زیبایی  تبلیغات  تأثیر  تحت  و  می شوند 
رسیدن  برای  تبلیغات  این  از  بسیاری  که  می گیرند 
از  استفاده  به  تشویق  خانومهارا  خود  اهداف  به 

قرص های الغری یا جراحی های زیبایی می کنند.
به  بر  هنر  تأثیر  با  ارتباط  خصوص  در  مصیبی 
دست آوردن رضایت بانوان از ظاهر خود خاطر نشان 
دارد  مخاطبان  بر  را  تأثیر  بیشترین  نمایش  می کند: 
و هدف از اجرای چنین کارهایی این است تا خانوم 
و  بدارند  دوست  هستند  که  آنگونه  را  خودشان  ها 
بپذیرند.این کارگردان درباره تفاوت هنرهای اجرایی 
با تئاتر تصریح می کند: تنها تفاوتش با تئاتر در این 
است که این هنر بدون کالم است و وقت زیادی را از 
مخاطب نمی گیرد و در کمترین زمان ممکن پیام را به 

تماشاگران انتقال می دهد.
مشهد بستر مناسبی برای هنرهای اجرایی

گونه  این  بودن  فراهم  خصوص  در  مصیبی 
نمایش ها در مشهد ادامه داد: ابتدا در نیشابور اجرا 
داشتیم اما بعد از مدتی تصمیم گرفتیم تا در سالن 
چهار سوق کوهسنگی در مشهد کار را به روی صحنه 
ببریم که با استقبال خوبی از سوی مردم به خصوص 

خانومها مواجهه شد.
گونه  این  شرایط  مشهد  در  چون  افزود:  وی 
نمایش ها بر روی صحنه نبوده است هنرهای اجرایی 

بیشتر مورد توجه قرار می گیرند.
این کارگردان عنوان کرد: هدف از اجرای نمایش 
باال بردن اعتماد به نفس خانوم ها و آگاهی بخشی 
دلیل  به  زیبایی ها  از  بسیاری  چراکه  است  آقایان  به 

رضایت آقایان انجام می گیرد.

اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
کار  امروز  گفت:  رضوی  خراسان 

فرهنگی بدون پیوست اجتماعی تأثیرگذار نیست.
با  نشست  در  صاحبقرانیه  هادی  حجت االسالم 
اداره  مبّلغان خواهر مشهد مقدس در محل  از  جمعی 
کل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی اظهار کرد: امروز 
نیست  تأثیرگذار  اجتماعی  پیوست  بدون  فرهنگی  کار 
و در همین راستا مبّلغان باید تبلیغ فرهنگ دینی را با 
زندگی و معیشت مردم پیوند بزنند تا نتیجه مناسبی از 

برنامه ها و اقدامات حاصل شود.
کردن  اجرایی  راستای  در  همچنین  افزود:  وی 
مطالبات رهبر معظم انقالب پیرامون اقتصاد مقاومتی 
و رونق تولید که مطابق با سّنت دینی و ملی کشور است 

باید برنامه ریزی و تالش بیشتری صورت بگیرد.
مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی ادامه داد: 
و  است  نهاد  این  دغدغه های  از  مبّلغان  توانمندسازی 
عرصه  این  در  مختلفی  مجموعه های  اینکه  به  توجه  با 
فعالیت می کنند در حال پیگیری تشکیل ستاد آموزش 
نهادهای  بین  تعامل  و  افزایی  هم  با  تا  هستیم  طالب 
مهارتی  و  آموزشی  دوره های  از  مجموعه ای  تبلیغی، 

مورد نیاز مبّلغان برادر و خواهر را برگزار کنیم.
صاحبقرانیه تصریح کرد: بیانیه گام دوم انقالب که 
چندی پیش توسط رهبر معظم انقالب اعالم شد چشم 
مختلف  بخش های  در  اسالمی  انقالب  حرکت  انداز 
نفهمیم  را  بیانیه  این  اگر  و  است  کشور  پیشرقت  برای 
و برای مردم و در جامعه تبیین نکنیم خطای بزرگی را 

مرتکب شده ایم.

ماه  فرارسیدن  با  همزمان 
قدیمی ترین  از  رمضان  مبارک 
مصحف کامل جهان با دست خط 

منسوب به حضرت علی )ع( رونمایی شد.
محمد رضا رضاپور، کارشناس نسخ خطی، امروز 
علی  امام  به  منسوب  مصحف  از  رونمایی  مراسم  در 
رضوی  قدس  آستان  نفایس  و  قرآن  موزه  در  )ع( 
اسناد  مرکز  و  موزه ها  کتابخانه ها،  سازمان  گفت: 
آستان قدس رضوی با دارا بودن حدود 20 هزار قرآن 
و جزوات قرآنی متعلق به دوران صدر اسالم تاکنون، 
اسالم  جهان  در  بی بدیل  قرآنی  علوم  مراکز  از  یکی 

است.
وی افزود: برخی از قرآن ها و مصاحف موجود در 
ائمه اطهار )ع(  به  با دستخط منسوب  این مجموعه 

اسالم  جهان  مرکز  بزرگترین  به  شده  باعث  که  است 
ویژه ای  فرهنگی  و  علمی  معنوی،  غنای  از  و  تبدیل 
برخوردار شود. در این مجموعه جزوات قرآنی کشواد 
وراق  ابن  و  کثیر  ابن  سیمجور،  ابن  امالس،  بن 
مستعصمی  یاقوت  قرآن های  همچنین  و  غزنوی 
و  قدمت  بر  عالوه  که  دارد  وجود  بایسنقرمیرزا  و 
دیرینگی، دارای آرایه های هنری و تذهیب و تزئینات 

کم نظیر و از نفاست خاصی برخوردار است.
از  یکی  داد:  ادامه  خطی  نسخ  کارشناس  این 
قرآن  جهان،  خطی  مصاحف  مهم ترین  و  کهن ترین 
منسوب به حضرت علی )ع( است که در سال 1009 
هجری قمری و توسط شاه عباس صفوی وقف حرم 
مطهر رضوی شد و وقفنامه آن توسط شیخ بهایی در 

برگ اول نسخه کتابت شده است.

گروهی  نمایشگاه  فراخوان 
»طبیعت  عنوان  با  نقاشی 
گروهی  نمایشگاه  و  بی جان« 

نقاشی با عنوان »لحظه« اعالم شد.
با  بی جان«  »طبیعت  نقاشی  گروهی  نمایشگاه 
در  روغن  رنگ  تکنیک  و  بی جان  طبیعت  موضوع 

نگارخانه ارغوان برگزار می شود.
آثار ارسالی باید حداقل 70 و حداکثر 150  ابعاد 

سانتی متر باشد.
خردادماه   22 تا   18 نمایشگاه  این  برگزاری  زمان 
است و ارسال آثار از 15 اردیبهشت ماه تا 8 خردادماه 

صورت می گیرد.
نگارخانه ارغوان در بلوار سجاد، حدفاصل سجاد 2 

و 4، پالک 86 واقع شده است.

نقاشی  گروهی  نمایشگاه  موضوع  هم چنین 
می شود؛  انجام  آبرنگ  تکنیک  با  و  آزاد  »لحظه«، 
هم چنین ابعاد آثار ارسالی باید حداکثر 80 سانتی متر 

باشد.
زمان برگزاری این نمایشگاه 31 خردادماه است و 
تا 4 تیر ادامه دارد؛ ارسال آثار به این نمایشگاه هم از 

15 اردیبهشت ماه تا 30 خرداد ماه صورت می گیرد.
واقع   28 پالک   ،12 فلسطین  در  عسل  نگارخانه 

شده است.

مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی:
کار فرهنگی بدون پیوست اجتماعی تأثیر گذار نیست

فراخوان نمایشگاه گروهی نقاشی »طبیعت بی جان« و »لحظه«رونمایی از قدیمی ترین مصحف با دستخط منسوب به حضرت علی )ع(

نگارخانه  کالری  محمود  استاد  حضور  با 
شد.نگارخانه  افتتاح  مشهد  غدیر  فرهنگ سرای 
گالری  اولین  عنوان  به  مشهد  غدیر  فرهنگ سرای 
با  مشهد  فرهنگ سراهای  تخصصی  و  حرفه ای 
فیلم بردار  و  عکاس  کالری؛  محمود  استاد  حضور 
معاون  مصحفی؛  دکتر  کشورمان،  سرشناس 
اجتماعی  معاون  دانایی؛  رضا  و  هنری  فرهنگی 
و  مشهد  شهرداری  فرهنگی  اجتماعی  سازمان 
امروز  فیلمسازی،  و  عکاسی  هنرمندان  از  جمعی 
این  افتتاح  مراسم  در  کالری  شد.استاد  افتتاح 
مکان هایی  چنین  راه اندازی  بر  تاکید  با  نگارخانه 
در  ما  افزود: جامعه  فرهنگی جامعه،  ارتقای  برای 
و  ندارد  اوضاع خوبی  نظر فرهنگی  از  حال حاضر 
در  را  فرهنگی  آثار  که  مکان هایی  چنین  وجود  با 
و ضروری  بسیار الزم  قرار می دهند،  اختیار عموم 
به  و  گونه  این  تاکنون  من  کرد:  اضافه  است.وی 
صورت رسمی در مراسم افتتاح چنین مکان هایی 
نبودم و برایم جای بسیار خرسندی دارد که چنین 
این شهر  مردم  برای  در شهر مشهد  آن هم  زمانی 
تبادل  برای  محلی  تا  می کنم  افتتاح  را  نگارخانه 
فرهنگی مردم و دیدن آثار تصویری مختلف باشد.
کشورمان  برجسته  تصویربردار  و  عکاس  این 
و  جوامع  تمامی  گویای  زبان  عکس،  کرد:  تاکید 

را  به راحتی تمامی مفاهیم  مردم است و می تواند 
از عکاسی شروع کردم  ابتدا  نیز  نماید من  منتقل 
ثبت  تصاویری  می روم  که  جایی  به هر  هنوز هم  و 
که  هست  سالی  چند  داد:  ادامه  می کنم.وی 
عکاسی  حوزه  در  خودم  تجربیات  گرفتم  تصمیم 
افرادی  و  جوان ترها  اختیار  در  را  تصویربرداری  و 
می کنند،  دنبال  را  هنر  این  جدی  صورت  به  که 
نیز  کشور  شهر  چند  به  راه  این  در  که  دهم  قرار 
هنرمندان  خدمت  در  نیز  امروز  داشتم،  سفری 
بودم.دکتر محمد محسن  و جوانان مشهدی  عزیز 

سازمان  هنری  فرهنگی  معاون  سیفی؛  محمد 
این  در  نیز  مشهد  شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی 
بر  فرهنگ سراها  تأثیرگذاری  بر  تاکید  با  مراسم 
کرد:  عنوان  منطقه،  هر  مردم  فرهنگ  سطح  روی 
این  از  که  تخصصی  و  علمی  آماری  اساس  بر 
عنوان  به  غدیر  فرهنگ سرای  کردیم،  تهیه  منطقه 
تقریبًا  متوسط  مناطق  فرهنگ سراهای  از  یکی 
کامالً  تأثیر  توانسته  مشهد  شهر  سطح  در  محروم 
ملموسی را بر رفتار مردم پیرامون خودش بگذارد.

وی افزود: هدف ما از راه اندازی مکان هایی مانند 

فعالیت های  به  مردم  بیشتر  دعوت  نگارخانه،  این 
ارائه  با  طریق  این  از  تا  است  هنری  و  فرهنگی 
را  مردم  عمومی  فرهنگ  سطح  مناسب،  خدماتی 
تا  این راه  البته در  ارتقا دهیم،  آنجا که می شود  تا 
حدودی هم موفق بوده ایم؛ اما کار بسیار زیادی در 

پیش داریم.
نیز  غدیر  فرهنگسرای  مدیر  فرشچی؛  سروش 
شده  انجام  تالش های  به  اشاره  با  مراسم  این  در 
برای راه اندازی نگارخانه غدیر، گفت: فرهنگسرای 
غدیر در دوره جدید و شورای پنجم شهر مشهد با 
یاری مسئولین محترم معاونت فرهنگی اجتماعی 
شهرداری مشهد و همچنین مدیران عزیز سازمان 
اجتماعی فرهنگی توانسته خدمات نسبتًا مطلوبی 
کرد  اضافه  وی  کند.  ارائه  منطقه  این  مردم  به  را 
است  این  خدمات  این  تمامی  انجام  از  ما  هدف 
غنی  فرهنگ  با  بیشتر  چی  هر  بتوانند  مردم  که 
مراکز  راه اندازی  راه  این  در  و  بگیرند  انس  خود 
می آید.مدیر  ضروری  نظر  به  نگارخانه ها  مانند 
فرهنگ سرای غدیر در پایان اظهار کرد: امیدواریم 
درشان  را  آنچه  بتوانیم،  خود  مسوولیت  دوران  در 
و  کنیم  ارائه  ایشان  به  هست  مشهد  عزیز  مردم 
همشهریان عزیز بتوانند از تمامی این امکانات به 

نحو مطلوب استفاده نمایند.

Negar.tahounchi73@gmail.com

خبرنگارنگار طاهونچی

معاون میراث فرهنگی کشور با اشاره به پیگیری ها 
گفت:  ایران،  به  هخامنشی  الواح  بازگرداندن  برای 
برای  به تازگی  شیکاگو  شرق شناسی  موسسه 
اعالم  ایران  به  الواح هخامنشی  اول  مرحله  تحویل 
آمادگی کرده است.محمدحسن طالبیان با اشاره به 
تالش ها برای بازگرداندن الواح هخامنشی از آمریکا 
از  هخامنشی  الواح  ارسال  فرایند  گفت:  ایران  به 
آمریکا به ایران از مدت ها پیش آغاز و مجوزهای الزم 
وزارت  از  هخامنشی  گلی  لوح   1780 ارسال  برای 
بعد  افزود:  است.وی  شده  اخذ  آمریکا  خزانه داری 
هخامنشی  گلی  لوح   1780 ارسال  مجوز  صدور  از 
در  اعتراضی  آمریکا،  خزانه داری  وزارت  سوی  از 
در  موجود  هخامنشی  الواح  تمام  ارسال  خصوص 

هم  و  شیکاگو  شرق شناسی  موسسه  به  هم  آمریکا 
قضایی  مراجع  به  امریکا  در  ایران  وکالی  طریق  از 
جلوگیری  مختلف  بهانه جویی های  از  تا  شد  ارسال 
شود. اگرچه آنها موظف هستند کل الواح را فوری 
بودن  زمان بر  احتمال  به  توجه  با  دهند،  تحویل 
مقرر  هخامنشی،  الواح  تمام  ارسال  مجوز  صدور 
شد مقدمات تحویل 1780 لوح هخامنشی به ایران 
 ofac/ُافک مجوز  اخذ  فرایند  همزمان  شود  فراهم 
)دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا( برای تمام 
وزارت  از  توسط موسسه شرق شناسی  الواح مذکور 
شود.طالبیان  انجام  و  پیگیری  امریکا  خزانه داری 
ارسال  نحوه  راهکارهای  میان  این  در  داد:  ادامه 
موسسه  و  شد  بررسی  هخامنشی  الواح  تحویل  و 

شرق شناسی شیکاگو بهانه هایی مانند بیمه و تحریم 
را مطرح کرد که با توجه به جلسات با وزارت خارجه، 
مرکز حقوقی ریاست جمهوری و دستگاه های دیگر، 
مقرر شد اول با رایزنی آن ها متقاعد شوند مجوز افک 
را کامل بگیرند و چنانچه نشد ایران مجددا شکایت 
شکایت  شدن  طوالنی  احتمال  به دلیل  اما  کند؛ 
بعدی، با رایزنی های مختلف، موسسه شرق شناسی 
پذیرفت هم زمان با ارسال مرحله اول، اقدام به اخذ 
موضوع  اینکه  ضمن  کند.  الواح  بقیه  ارسال  مجوز 
برعهده موسسه مذکور  قانونًا  ـ  الواح  ارسال  و  بیمه 
وظیفه  نیز  ایران  ملی  موزه  به  آن ها  تحویل  و  است 
شیکاگو  شرق شناسی  موسسه  سوی  از  آن هاستـ 
تصریح  کشور  میراث فرهنگی  شود.معاون  انجام 

کرد: به تازگی ایمیلی از سوی موسسه شرق شناسی 
شیکاگو رسیده که آمادگی خود را برای تحویل الواح 

هخامنشی به ایران در تهران اعالم کرده است.
با  نیز  ما  ایمیل  این  به  پاسخ  در  افزود:  وی 
برای  را  آمادگی خود  امور خارجه  هماهنگی وزارت 
صدور روادید به  شرط پذیرفتن همه مراحل از بیمه 
تا ارسال اعالم کردیم.طالبیان ادامه داد: آماده ایم 
صادر  روادید  شیکاگو  شرق شناسی  موسسه  برای 
آنها هستیم. در  کنیم و اکنون منتظر پاسخ رسمی 
بر  بنا  و  نهایی  توافق  در  و  صورت گرفته  رایزنی های 
لوح   1780 شیکاگو،  شرق شناسی  موسسه  اعالم 
ملی  موزه  به  و  تحویل  ایران  به  تهران  در  تاریخی 

منتقل خواهد شد.

کردند  مکلف  را  دولت  مصوبه ای  در  نمایندگان 
را  ملی  آثار  فهرست  در  شده  ثبت  تاریخی  بناهای 

بیمه کند.
جلسه  در  مجلس  نمایندگان  ایسنا،  گزارش  به 
بررسی  جریان  در  و  سه شنبه  ظهر  از  بعد  علنی 
جزئیات طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های 
تاریخی – فرهنگی ماده 15 این طرح را به تصویب 
اجرایی  دستگاه های  آن  اساس  بر  که  رساندند 
پژوهش،  به  مربوط  هزینه های  مکلفند  نهادها  و 

ثبت  منقول  غیر  و  منقول  آثار  مرمت  و  حفاظت 
شده در فهرست آثار ملی و آثار واجد ارزش تاریخی 
آثار  به  مربوط  ذی ربط  فهرست های  و  فرهنگی   –
همان  تخصصی  موضوع  حیطه  در  یا  و  اختیار  در 
تأمین کنند. این  از محل اعتبارات خود  دستگاه را 
اعتبارات در چارچوب ضوابط قانونی سازمان هزینه 
تصویب  به  طرح  این   16 ماده  ادامه  می شود.در 
رسید که بر اساس آن شهرداری ها و شورای اسالمی 
مصوب،  فرهنگی  تاریخی  بافت  دارای  شهرهای 

شهر،  ساالنه  عمرانی  بودجه  تخصیص  در  مکلفند 
بافت های مذکور را در اولویت قرار دهند.

این   17 ماده  تصویب  با  همچنین  نمایندگان 
کردند  مکلف  را  فرهنگی  میراث  سازمان  طرح 
ظرف مدت دو سال با بررسی و پایش های مقتضی، 
آثار ملی  بناهای واجد ارزش برای ثبت در فهرست 
اختیار  در  و  اعالم  رسمًا  را  ذی ربط  فهرست های  و 
به  که  نیز  طرح  این   18 ماده  در  دهد.  قرار  عموم 
استخدامی  و  اداری  تصویب مجلس رسید سازمان 

تدابیر  با همکاری وزارت کشور مکلف شدند  کشور 
و اقدامات الزم جهت ایجاد ساختار مناسب اداری 
تاریخی  بافت  دارای  شهرهای  شهرداری های  در  را 

فرهنگی مصوب انجام دهند.
مجلس همچنین ماده 19 این طرح را به تصویب 
و  تدابیر  است  مکلف  دولت  آن  اساس  بر  که  رساند 
ثبت شده  تاریخی  بناهای  بیمه  برای  اقدامات الزم 
انجام  را  و فهرست های ذیربط  آثار ملی  در فهرست 

دهد.

آمادگی موسسه شیکاگو برای تحویل الواح هخامنشی به ایران

بناهای تاریخی بیمه می شوند

خبر

خبر

خبر

خبر

نمایشی با موضوع حکیم ابوالقاسم فردوسی با حضور 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر  صابری«  »محمدتقی 
مقیم  ایرانیان  و  تاجیکان  از  کثیری  جمع  و  تاجیکستان 
هنرمندان  توسط  تاجیکستان  پایتخت  دوشنبه  شهر  در 

تاجیک اجرا شد.
از  بعد  تاجیکستان  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر 
شاهنامه  از  فاخر  ای  نسخه  اهدای  با  نمایش  این  اجرای 
زحمات  از  نمایش،  کارگردان  عثماناف  آقای  به  فردوسی 

وی و سایر هنرمندان این نمایش قدردانی کرد.
صابری در سخنانی گفت: 'فردوسی تاریخ نیاکان مان 
اقوام  اتحاد  و  باعث استحکام  و  به تصویر کشید  را بخوبی 
که  تمدنی  شد.  ما  مشترک  و  عظمت  پر  تمدن  ساکنان  و 

ایرانیان و تاجیکان بدان فخر و مباهات می کنند'.
 15( اردیبهشت   25 روز  نامگذاری  به  اشاره  با  صابری 
می( به نام روز فردوسی در تقویم ایران اظهار داشت: 'در 
تاریخی، شاهد نمایش  تاالر  این  امروز در  این روز،  آستانه 
و  هنرمندان  برترین  از  جمعی  توسط  فردوسی  هنرمندانه 
بازیگران تئاتر کشور دوست و عزیزمان تاجیکستان بودیم.

ادای  هنرمندانه  و  زیبا  نمایش  این  افزود:  صابری 
هم  طرف  از  بزرگ  فردوسی  محضر  به  است  احترامی 
زبانان و هم فرهنگان تاجیک و ارج گذاری این نمایش به 
فردوسی و اثر سترگ او شاهنامه، رشته های ناگسستنی و 
برادری دو ملت ایران و تاجیکستان را بار دیگر اثبات نمود.

سفر ایران گفت: الزم می دانم قدردانی صمیمانه خود 
را نسبت به تالش های بانیان، کارگردان، بازیگران و عوامل 
فنی بیان کنیم. و امیدوارم در ایران و تاجیکستان، شاهد 
بزرگان  و  ها  سرمایه  مورد  در  بیشتری  هنری  آثار  خلق 
از  باشیم'.پیش  خود  مشترک  فرهنگی  و  تاریخی  ادبی، 

ضمن  تاجیک  شهیر  هنرمند  قادر«  »آرتیق  نمایش  آغاز 
عرض خیر مقدم به مهمانان و عالقه مندان حکیم توس و 
همچنین سفیر جمهوری اسالمی ایران در تاجیکستان به 
عنوان مهمان ویژه این نمایش ابراز داشت: 'برای نخستین 
فردوسی  مورد  در  نمایشی  تاجیکستان  در  که  است  بار 
»فردوسی«  رمان  و  »شاهنامه«  داستان  اساس  بر  بزرگ، 
تاجیک  آشنای  نام  نویسنده  زاده«  الغ  »ساتم  نوشته 
در سال  زاده  الغ  'رمان  یادآور شد:  تهیه شده است.'قادر 
1999 کتاب سال جمهوری اسالمی ایران شناخته شد و 
سینمایی  فیلم  تولید  خصوص  در  نیز  صحبت هایی  حتی 
مشترک تاجیکستان و ایران بر پایه این اثر صورت گرفته و 
خوشبختانه امروز شاهد روی صحنه رفتن نمایش فردوسی 

به نویسندگی و کارگردانی »سلطان عثمان اف« هستیم'.
مردم  فراوان  اشتراکات  بر  تاکید  با  پایان  در  قادر 
شاعر  شیرعلی«  الیق  مشهور»  شعر  ایران،  و  تاجیکستان 
را  تاجیکان  و  ایرانیان  پیوندهای  تاجیک درخصوص  فقید 

قرائت کرد که مورد استقبال گرم حضار قرار گرفت.
از  خونیم/چو  یک  ریشه  یک  از  فریدونیم/  نسل  از  چو 
با  کاویان  هماغوشیم/درفش  سیاووشیم/جاودان  خون 
ماست/فر آریان با ماست/عطای فضل یزدانی/که با جمع 
و پریشانی/تپد با هم/ تند با هم/ دل تاجیک و ایرانی/به 
تاجیک و به ایرانی /محبت باد ارزانی/صداقت بال/نجابت 
باد/شهامت باد ارزانی/چو از یک جام جم هستیم/از یک 
برفرازد/ پرچم  نو  افرازد/ز  سر  رستم  مستیم/اگر  هم  جام 
خراسان بزرگ ما/خراسان سترگ ما/عطای فضل یزدانی/
تاجیک  هم/دل  با  هم/تند  با  پریشانی/تپد  و  جمع  با  که 
و ایرانی/به تاجیک و به ایرانی/محبت باد ارزانی/صداقت 

باد/نجابت باد/شهامت باد ارزانی

خبر
نمایش فردوسی در تاجیکستان

با حضور استاد محمود کالری؛

نگارخانه فرهنگ سرای غدیر مشهد افتتاح شد
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خبر
توسط سازمان همیاری استان از ابتدای سال جاری 

انجام شد؛
واریز 2 مرحله سود صادرات سوخت به 

حساب مرزنشینان
شهرداریهای  همیاری  سازمان  مدیرعامل 
و  فروش  سود  مرحله   2 واریز  از  رضوی  خراسان 
به   98 سال  آغاز  از  نفتی  فرآورده های  صادرات 
پناه  حساب مرزنشینان استان خبر داد.احمدیزدان 
اقدامات  کرد:  اظهار  امروز«  با »صبح  گو  و  در گفت 
به  مرزی  سوخت  کارگزاری  واگذاری  زمان  از  خوبی 
ساماندهی  بر  عالوه  و  شده  انجام  همیاری  سازمان 
عرضه  جایگاه های  احداث  با  حوزه  این  مطلوب 
صادرات  و  مرزی  شهرهای  در  سوخت  کنترل  و 
روال  مطابق  قانونی  مزایده های  طریق  از  سوخت 
گذشته، تاکنون یازده مرحله سود کسب شده از این 
به  است.وی  شده  واریز  مرزنشینان  حساب  به  محل 
با  مزرنشینان  سوخت  مزایده  هفتم  مرحله  برگزاری 
حضور 39 شرکت صادرکننده خارجی در اردیبهشت 
قانونی  مزایده های  کرد:  بیان  و  اشاره  جاری  ماه 
اعالم  با  در سازمان همیاری  که  مرزنشینان  سوخت 
سازمان  حراست  توسط  سراسری  روزنامه  در  رسمی 
بین  رقابت سالم  ایجاد  برای  را  زمینه  انجام می شود 
نرخ های  تاکنون  و  کرده  ایجاد  متقاضی  شرکت های 
تصاعدی  روند  نفتی  های  فرآوده  برای  شده  کشف 
هر  قیمت  درصدی   300 حدود  افزایش  با  و  داشته 

لیترسوخت صادراتی مرزنشیان همراه بوده است.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان 
رضوی افزود: با توجه به اقدامات انجام شده و رونق 
سال  ابتدای  از  مرزی،  سوخت  صادرات  مطلوب 
جاری واریز دو مرحله سود به حساب حدود 19 هزار 
ماه  اردیبهشت  و 17  روزهای 8  در  مرزنشین  خانوار 
انجام شده و تالش می شود تا پایان سال نیز همین 
روند ادامه پیدا کند.وی ادامه داد: در طرح واریز سود 
حاصله از صادرات سوخت مرزی به کشور افغانستان، 
خانواده های 3 شهر مرزی استان تحت پوشش قرار 
دارند و در هر مرحله مبلغ 100 هزار تومان به حساب 
تربت  روستای   66 تایباد،  روستای   24 خانوارهای، 
جام و 9 روستا شهرستان خواف واریز می شود.یزدان 
با  از همکاری نهادهای مختلف مرتبط  با تقدیر  پناه 
فرآیند  این  طرح سوخت مرنشنیان، عنوان کرد: در 
شرکت ملی پخش و پاالیش فرآورده های نفتی منطقه 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  رضوی،  خراسان 
استانداری،  امنیتی  و  اجتماعی  معاونت سیاسی،  و 
مرزبانی،  فرماندهی  تایباد،  مرزی  شهر  فرمانداری 
کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  دبیر  و  گمرکات  مدیرکل 
در  موثری  نقش  و  هستند  ما  کنار  در  استان  ارز  و 
سوخت  کارگزاری  امر  در  همیاری  سازمان  موفقیت 

مرزنشینان ایفا می کنند.

طی حکمی از سوی شهردار مشهد؛
انتصاب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از 

منکر و صیانت از حقوق شهروندی

شهردار مشهد با صدور حکمی دبیر ستاد امر به 
از حقوق شهروندی  از منکر و صیانت  معروف ونهی 

منصوب کرد.
پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد،  به گزارش 
مجتبی  سید  حکمی،  صدور  با  کالئی  محمدرضا 
منتظری را به سمت دبیرستاد امر به معروف ونهی از 
منکر و صیانت از حقوق شهروندی شهرداری مشهد 

منصوب کرد.
گفتنی است، منتظری پیش از این دبیری شورای 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  محالت  اجتماعی 

شهرداری مشهد را برعهده داشت.

مجوز ششمین بوم گردی کاشمر صادر شد
اقامتگاه بوم گردی »بی بی لعبا« در روستای کریز 
واقع در بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر به عنوان 
ششمین واحد اقامتگاه بوم گردی پروانه فعالیت خود 
را دریافت کرد.به گزارش »صبح امروز« رضا یوسفی 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  مدیر 
این  افزود:  خبر  این  اعالم  ضمن  کاشمر  شهرستان 
اقامتگاه در بافت تاریخی روستای کریز واقع شده و 

دارای 8 اتاق ویژه پذیرایی از مسافران است.
 15 فاصله  در  کریر  روستای   داد:  ادامه  وی 
کیلومتری شرق شهر ریوش واقع شده و جاذبه های 
و  تاریخی  بافت  قدیمی  حمام  جمله  از  تاریخی 
آبشار  دشت  باغ  کوه  همچون  طبیعی  جاذبه های 
گرم طبیعی  آب  و  گدار سیاه  رودخانه  دیدنی  و  زیبا 

و معدنی را داراست.
اقامتگاه  کاشمر  شهرستان  در  است  ذکر  شایان 
بوم  اقامتگاه  ریوش  شهر  در  باغدشت  گردی  بوم 
بوم  اقامتگاه  ایور  پلکانی  روستای  در  بادام  گردی 
گردی چشمه نقره در روستای هدف گردشگری طرق 
بوم گردی رمضان بیگ  در روستای قوژد.  اقامتگاه 
اقامتگاه بوم گردی تنسگل در روستای فروتقه پیش 
از این به بهره برداری رسیده و اقامتگاه بومگردی بی 
بی لعبا روستای کریز به عنوان ششمین اقامتگاه بوم 
گردی در شهرستان  کاشمرفعالیت خود را به صورت 

رسمی آغاز کرد.

خبر

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
عنوان  به  مشهد  شهر  گفت:  رضوی  خراسان  استان 
ایران می بایست  از مهم ترین شهرهای فرهنگی  یکی 
مردم شناسی،  موضوعات  قالب  در  فراوانی  موزه های 
معاصر، جنگ، جواهرات، پوشاک خراسان و طوایف 
خراسان، تلفن، تمبر، اسناد و مدارک، هویت شهری 
و مجسمه مفاخر  تاریخی، ماکت ها  بافت  وشهرداری 

موسیقی و...داشته باشد.
ابوالفضل مکرمی فر در گفت و گو با »صبح امروز« 
اظهار کرد: با نگاه به تعدد موزه ها در کشورهای جهان، 
در کشور فرانسه، شهر پاریس قدم به قدم با یک موزه 
هزار   3 دارای  چین  مانند  کشوری  و  مواجه می شوید 
کشور  درحالی که  است.  موزه  هزار   2 استرالیا  موزه، 

ایران تنها از 356 موزه برخوردار است.
برای  هزارمتری  چند  وسعت  کرد:  تصریح  وی 
زیربنای موزه ها اهمیتی ندارد و موزه باید گردشگران را 
جذب و نگه دارد و هویت ملی و شهری را زنده کند. موزه 
مفاخر استان خراسان بازدیدکنندگان فراوانی دارد کما 
این که موزه مفاخر در تمام جهان عالقمندان زیادی 
دارد. در همین راستا بخش خصوصی در صورت تمایل 
موزه های  تأسیس  به  اقدام  مجوز  دریافت  با  می تواند 
خصوصی نماید. چراکه موزه ها هویت جامعه را تعریف 

می کنند.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری استان خراسان رضوی ادامه داد: با وجود 
این که سقف پیش بینی شده شاخص موزه های استان 
موضوعاتی  طرح  با  اما  است  موزه  یک   96 سال  در 
صنایع  بوم گردی ها،  اشیاء،  نمایشگاه  بر  مبنی 
بحث  با  سالمت،  گردشگری  و  گردشگری  دستی، 
موزه  بر  عالوه  موزه   11 قالب  در  کارشناسی  کار  و 
درصد،  باالی 80  فیزیکی  پیشرفت  با  بزرگ  خراسان 
به  اشیاء  تأمین  و  طراحی ها  اتمام  تملک ها،  انجام 
مرحله اجرا رسیده است، شعار و برنامه ما »هر شهر، 
یک موزه« است که در این راستا موزه موزه ابریشم در 
تربت حیدریه، موزه موسیقی درتربت جام، موزه خط 
فریمان،  در  مطهری  شهید  موزه  تایباد،  در  کتابت  و 
موزه آب در گناباد، موزه شهر در کاشمر، موزه باستان 
شناسی در خلیل آباد، موزه مردم شناسی در بردسکن و 

... در حال اجراست.
y  تدوین 28 کتابچه راهنمای خدمات سفر برای

شهرستان های استان
مکرمی فر اذعان کرد: در حال تهیه گزارش تصویری 
مستندی تحت عنوان »سالی که گذشت« هستیم که 

نشان از پیشرفت 70 درصدی کار می دهد. برای اولین 
سفر  خدمات  راهنمای  کتابچه  شهرستان   28 در  بار 
تدوین  انگلیسی  و  فارسی  زبان  به  پالتویی  قطع  در 
شد و بخش زیادی از شهرستان های خراسان رضوی 
کتابچه  خصوصی  بخش  و  شهرداری ها  مشارکت  با 
و  پوستر  دو  طراحی  براین  عالوه  رسید.  چاپ  به  آنها 
دو بروشور با بیش از حدود 900 موضوع، تهیه کلیپ 
سه دقیقه ای بسیار متفاوت در هر شهر از اقدامات در 
دستور کار است، البته این بخش از برنامه های اداره 

کل در حوزه اطالع رسانی و امور فرهنگی است.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
در  کرد:  اظهار  رضوی  خراسان  استان  گردشگری 
بر اعتبارات عمرانی میراث  سرفصل بودجه کشوری، 
از  تبع آن خراسان رضوی  به  و  افزایش یافته  فرهنگی 
طی  مصوبات  در  شده است.  برخوردار  افزایش  این 
سفر تابستانی هیات دولت به شهر مشهد به استثنای 
اعتبارات ملی و استانی، 65 میلیاردتومان به سازمان 
میراث فرهنگی اختصاص پیدا کرد که 17/5 میلیارد 
تومان در سال گذشته مبادله شد و بقیه اعتبار تا سال 
1400، به صورت تدریجی در قالب موافقت نامه برنامه 

و بودجه هزینه خواهدشد.
مکرمی فر تاکید کرد: در سالی که گذشت اتفاقات 
بسیار خوبی در بخش اعتبارات حوزه میراث فرهنگی 
صنایع  ترویج  حوزه  در  گردشگری  ساخت های  زیر  و 
روند  در  مشکلی  رو  این  از  و  است  داده  روی  دستی 
استان  سطح  در  سازمانی  زیرسازی  و  احیا  مرمت، 

نخواهیم داشت.
y تحول شگرف در توس

وی خاطرنشان کرد: اخیرًا با امضای تفاهم نامه ای 
که با شهرداری در رابطه با توس مبادله شد، به استثنای 

اجرای  با  فردوسی،  آرامگاه  تاسیسات  و  باروی  و  برج 
منطقه  این  در  را  شگرفی  تحول  هکتاری،   30 طرح 

شاهد خواهیم بود.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
امسال  کرد:  ابراز  رضوی  خراسان  استان  گردشگری 
سازمان با رویکرد برنامه محور، سعی در اولویت بندی 
نیازهای اساسی در بخش زیرساخت ها، گردشگری، 
میراث فرهنگی و صنایع دستی در ردیف بودجه دارد. 
که عمدتًا در جذب گردشگر مؤثر خواهد بود و به معنای 
می بایست  نیست.  داشته  بودجه  که  برنامه ای  حذف 
به  یابد.  گسترش  موزه ها  موازات  به  نیز  بوم گردی ها 
عنوان مثال منطقه فوشنجان در شهر نیشابور، منطقه 
چناران،  جام،  تربت   - تایباد   - خواف  محور  توس، 
جامی،  شیخ  مجموعه  گناباد،  جهانی  قنات  رادکان، 
ابوبکر و موالنا تایبادی و ... برنامه هیا توسعه ای برای 

آن ها اجرا خواهد شد.
مکرمی فر گفت: در بحث اقامت، سال 97 بودجه 
خوبی ارائه شد که امید است هم در بخش اشتغال و 
در سال های 98  تاسیسات گردشگری  در بخش  هم 
و 99 به نتیجه برسد و رشد فزاینده در صنایع دستی 
به  پیدا می کند.  ادامه  در سال جاری  بوم گردی ها،  و 
طوری که با بهره گیری از تسهیالت از مجموع 60 پروژه 

بوم گردی، 36 پروژه در حال بهره برداری است.
y استقبال خوب گردشگران از بوم گردی ها

گردشگران  خوب  استقبال  به  توجه  با  افزود:  وی 
تسهیالت  تومان  میلیارد   14 گردی،  بوم  بخش  در 
روستایی و عشایری با بهره کم و با هدف اشتغال 750 
نفر تعهد شده است، با پرداخت تسهیالت اولیه حدود 
650 نفر در کارگاه های صنایع دستی شاغل می شوند.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 

گردشگری استان خراسان رضوی تصریح کرد: امید 
است در سال 98 با برخورداری از تسهیالت مناسب، 
بتوان این چرخه را به جلو برد. با هدف ایجاد و حفظ 
اشتغال، مبلغی تحت عنوان کمک های فنی و اعتباری 
در قالب سامانه بهینه یاب و ارتقای شاخص برای کمک 
به بنگاه های متوسط و خرد، از محل پروژه های در حال 
ساخت در حوزه گردشگری و صنایع دستی پرداخت 
گردشگری 4  و  فرهنگی  میراث  سهم  که  است  شده 
میلیارد و 400 میلیون تومان بوده و تاکنون حدود 70 
یارانه تسهیالت، پس  یا  یارانه  عنوان  آن تحت  درصد 
از واریز به بانک به شکل سرمایه در گردش یکساله با 
کارمزد 3 درصد، از طریق مدیر تاسیسات گردشگری 
برای کمک به تاسیسات در نظر گرفته شده است و برای 
تسهیالت  و...  تجهیز  و  توسعه  جهت  در  که  کسانی 
ثابت گرفتند، طی دوره 5 ساله برای یکسال اول یارانه 

با کارمزد 5 درصد واریز شده است.
y  ،تمرکز برشبکه های صنایع دستی در راستای اشتغال

افزایش تولید و عرضه
شهر  گستردگی  به  توجه  با  کرد:  تاکید  مکرمی فر 
در  دستی  صنایع  شبکه های  بر  تمرکزاصلی  مشهد، 
ایجاد  و  تولید، عرضه  افزایش  اشتغال،  ایجاد  راستای 
بازارچه های صنایع دستی است که به مانند شهر یزد 
و همدان با همکاری اقشار مختلف و صنوف، این مهم 
تحقق می یابد.وی اظهار کرد: بحث دیگر، راه اندازی 
شبکه صنایع دستی با بهره گیری از الگوی کشور چین، 
استان  در  صادرات  و  فروش  و  توزیع  تولید،  زمینه  در 
خراسان رضوی است. به نحوی که در مناطق مختلف 
و  می شوند  ایجاد  شبکه ای  شرکت های  شهرمشهد 
از  اولیه  مواد  خانواده،  کانون  در  افراد  آموزش  ضمن 
طریق سیستم حمل و نقل تعبیه شده تحویل خانه ها 
پرداخت  با  هفته،  پایان  در  کار  انجام  از  پس  و  شده 
محصوالت  مالیات،  و  بیمه  از  چشم پوشی  و  کم  پول 
بدست آمده با بهای تمام شده ارزان را دریافت می کنند.
و گردشگری  مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
استان خراسان رضوی بیان کرد: به دلیل این که صنایع 
دستی با وجود واسطه ها بسیار گران است، با استفاده 
از بخش خصوصی می توان بدون واسطه این اقدام مهم 
را گسترش داد. بطور نمونه فروش سفال یزد در مشهد، 
دارد. بر  در  تومان  میلیارد  بر 20  بالغ  درآمد هنگفتی 

مکرمی فر در پایان گفت: عالوه بر شبکه ها، خوشه های 
تفکیک شده صنایع دستی هستند که بطور مثال، در 
هر   ... و  و چرم دوزی  بدنه  پایه،  مبل، ساخت  صنعت 
بخش به صورت تخصصی توسط هریک از آن ها انجام و 

در نهایت در یک نقطه به هم وصل می شود.

در گفت و گو با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی مطرح شد

 برنامه 98؛ هر شهر یک موزه

محدودیت های  برخالف  گفت:  مشهد  شهر  شورای  رئیس  نایب 
بازنایستاده  حرکت  از  شهری  قطار  طرح  همچنان  موجود،  بودجه ای 
قطار  ایستگاه  سه  افتتاح  جاری  سال  در  ما  برنامه های  از  یکی  است. 
شهری در خط دو به نام الندشت، کوهسنگی و جام عسل خواهد بود.  
با دست آوردهای  با ایسنا در رابطه  حمیدرضا موحدی زاده در گفت وگو 
از  یکی  کرد:  اظهار  خود  فعالیت  زمان  مدت  طول  در  پنجم  شورای 
وعده ها و برنامه های شورای شهر در دوره پنجم تالش برای تغییر شیوه 
مدیریت شهری به نفع شهر و شهروندان بود که درحال حاضر این تغییر 
گذشته  به  نسبت  شهری  امور  در  مردم  مشارکت  امروز  است.  نمایان 
فرهیخته،  اقشار  درواقع  است.  شده  سازمان یافته تر  و  داشته  افزایش 
تحصیل کرده، قشر متوسط شهری، هنرمندان، جوانان و رسانه ها میدان 

بیشتری برای فعالیت نسبت به گذشته به دست آورده اند.
 وی افزود: برخالف اینکه وضعیت اقتصادی در سطح ملی نامناسب 
از  از آن، ناشی  است و مردم تحت فشارهایی هستند که بخش زیادی 
تحریم های بین المللی یا تحریم آمریکاست، مردم از مدیریت شهری دل 
مشهد  چون  کالن شهری  در  به ویژه  شهری  مدیریت  همراه  و  نکنده اند 
هستند. مردم می بینند مدیران شهری، شورای شهر و شهردار برای رشد 

و توسعه و عمران شهر درتالشند.
کاهش بدهی شهرداری به 2 هزار میلیارد تومان در شورای پنجم

پنجم،  از دست آوردهای شورای  دیگر  یکی  داد:  ادامه  موحدی زاده 
تغییر و تحول در فضای عمرانی شهر با وجود همه محدودیت های موجود 
است. زمانی که شورای پنجم روی کار آمد حدود 6 هزار میلیارد تومان 
بدیهی به بانک ها داشتیم، حال آنکه خوشبختانه امروز این میزان بدیهی 
از 4 هزار و 500  از 2 هزار میلیارد تومان رسیده؛ یعنی بیش  به کمتر 
سال  بودجه  قانون  چهار  تبصره  »واو«  بند  از  استفاده  با  تومان  میلیارد 

1398 تهاتر شده است. 
از  اقدام  این  با  کرد:  خاطرنشان  مشهد  شهر  شورای  رئیس  نایب 
فشار  و  بانک ها جلوگیری شد  به  تومان سود  میلیاردها  روزانه  پرداخت 
دیگر  سویی  از  شد.  برداشته  آن  درآمدی  منابع  و  شهرداری  بر  موجود 

منابع، عوارض و درآمدهایی که به دست می آید برای شهر هزینه می شود. 
این شرایط موجب شده که امروز مشهد و شهرداری مشهد، بدون بدهی 

باشد که در کالن شهرهای دیگر چنین چیزی دیده نمی شود.
y  افتتاح ایستگاه های قطار شهری الندشت، کوهسنگی و جام عسل در

سال جاری
کرد:  تصریح  پنجم  شورای  دست آوردهای  دیگر  به  اشاره  با  وی 
برخالف محدودیت های بودجه ای موجود، همچنان طرح قطار شهری از 
حرکت بازنایستاده است. یکی از برنامه های ما در سال جاری افتتاح سه 
ایستگاه قطار شهری در خط دو به نام الندشت، کوهسنگی و جام عسل 
خواهد بود. از دیگر اقدامات ما در این مدت زمان می توان به توسعه و 
اتوبوس رانی و تاکسی رانی  ناوگان حمل ونقل شهری، نوسازی  نوسازی 
شهر اشاره کرد که پیش بینی های الزم برای تمامی این موارد در بودجه 

سال 1398 صورت گرفته است. 
y 100 درصد از درآمدهای شهرداری در سال 1397 تحقق یافته است

شهر  شورای  برای  موجود  چالش های  به  اشاره  با  موحدی زاده 
منابع  نبود  شهرداری  در  ما  اساسی  چالش های  از  یکی  کرد:  تشریح 
در  ما  درآمدهای  از  درصد   100 از  بیش  اگرچه  است.  درآمدی  پایدار 
سال گذشته افزایش پیدا کرده یا تحقق یافته، اما بدین معنا نیست که 
درآمدهای پایدار شهری هم گسترش پیدا کرده است. برای نمونه زمانی 
که رونق ساخت وساز باشد عوارض ساختمانی بیشتری دریافت می شود 
و هنگامی که رکود ساخت وساز باشد میزان درآمدهای شهرداری کاهش 
می یابد. در طول این دو سال برخالف پیش بینی های عده ای که گمان 
را  خود  کارکنان  حقوق  نمی توانیم  و  می شویم  زمین گیر  که  می کردند 
بپردازیم، حتی یک روز حقوق کارگران و کارمندان شهرداری به تأخیر 

نیفتاد.
y تنها 25 درصد از بودجه شهرداری درآمد پایدار است

نایب رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه »سهم ما از درآمد پایدار 
را  الزم  هدف گذاری  زمینه  این  در  گفت:  است«  بودجه  کل  درصد   25
انجام دادیم تا در برنامه 1397 -1400 سهم درآمدهای پایدار خود را از 

25 درصد به 40 درصد افزایش دهیم. بدین معنا که در هر سال، میزان 
درآمد پایدار را 5 درصد افزایش دهیم که این اتفاق می تواند به توسعه و 

عمران شهر کمک کند.
y در شهرداری نیروی انسانی مازاد وجود دارد

وی توضیح داد: یکی دیگر از چالش های موجود حجم وسیع سازمان 
شهرداری است. در شهرداری نیروی مازاد وجود دارد. در گذشته به هر 
دلیلی جذب نیروی گسترده ای وجود داشته و نیاز است متعادل شود. 
هرچند ما نمی خواهیم نگرانی برای این نیروی مازاد ایجاد کنیم، بلکه 
درنظر داریم تا در میان مدت از طریق برون سپاری فعالیت های شهرداری 
کاهش  را  انسانی  نیروی  و  سازمانی  ساختار  حجیم  و  سنگین  بار  این 
را متناسب  تا تشکیالت عریض و طویل شهرداری  دهیم. تالش داریم 

با مأموریت ها و وظایفی که بر عهده این سازمان است، کوچک تر کنیم.
نایب رئیس شورای شهر مشهد گفت: ما با دریافت عوارض نمی توانیم 
آن 700  کیلومتر  که هر یک  را  بودجه ساخت قطار شهری  50 درصد 
میلیارد تومان هزینه دارد را تأمین کنیم، در این راستا تالش می کنیم تا 
در سال آینده دولت، سهم 50 درصدی خود را برای ساخت قطار شهری 
به 70 یا 80 درصد برساند تا میزان پرداختی ما به 20 درصد کاهش یابد. 

y 1398 تصویب بودجه 8 هزار میلیارد تومانی مشهد برای سال
وی با بیان اینکه »برای سال 1398 بودجه ای بیش از 8 هزار میلیارد 
تومان تصویب کردیم« تشریح کرد: تصویب کردن چنین بودجه ای بدین 
معناست که باید در ابتدا منابع بودجه تحقق پیدا کند و پس از آن هزینه 
شود. تحقق این منابع نیز برعهده خودمان بوده که کار بسیار دشواری 

است و خوشبختانه درحال عملی شدن.
نایب رئیس شورای شهر مشهد افزود: اگر دولت می خواهد بار خود را 
سبک کند تا بتواند به وظایف اصلی خود بپردازد شهرداری ها، شوراهای 
شهر و پارلمان های محلی بهترین جایی هستند که می تواند اختیارات 
خود را به آن ها واگذار کند. دولت بایستی میان وظایف ملی و استانی 
خود تفکیک ایجاد کند. در این راستا اگر پیگیری های الزم انجام شود، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی چنین اراده ای داشته باشند و دولت 

کند  تقویت شوراهای شهر عمل  بر  مبنی  وعده های خود  براساس  نیز 
می توان به چنین هدفی دست یافت.

y دولت برای توزیع عادالنه امکانات، باید از منابع ملی استفاده کند
موحدی زاده خاطرنشان کرد: نکته دیگر عوارض هایی است که دولت 
شهرهایی  از  عوارض ها  این  درواقع  می کند؛  دریافت  مالیات  به عنوان 
چون مشهد، اصفهان یا تبریز و.. گرفته می شود، اما در شهرهای دیگر 
توزیع می شود. هرچند توزیع عادالنه امکانات در قانون اساسی، اصل 
عوارض  از  امکانات  عادالنه  توزیع  برای  نباید  اما  است،  خوبی  بسیار 

کالن شهرها استفاده کنند، بلکه باید از منابع ملی برداشت شود. 
مالیات  نفت، دریافت  از فروش  منابعی  دارای  بیان کرد: دولت  وی 
آن  در  خودرو  میلیون  یک  که  شهری  از  نباید  بنابراین  است.  و... 
دهد.  کوچک  شهرهای  به  و  کرده  دریافت  عوارض  می کند،  رفت وآمد 
این درحالیست که  بایستی برای این تعداد زائر محیط زیست، ترافیک، 
عوارضی  طریق  از  تنها  اقدامات  این  و  کنیم  کنترل  را  و..  هوا  آلودگی 
شرایط  این  با  می توانیم  چطور  پس  است  ممکن  می شود،  دریافت  که 

پارکینگ، پارک و.. بسازیم. 
y اقتصاد ایران، رانتی است

نایب رئیس شورای شهر مشهد با اشاره به وضعیت دولت ها در ایران 
گفت: در کشور ما دولت ها صاحب سرمایه نفت بودند؛ سرمایه ای که 
و  نفت  تمامی سرمایه  نمی توانیم  ما  و  است  آینده  نسل های  به  متعلق 
گاز خود را استفاده کنیم. از آنجایی که دولت چنین سرمایه هنگفتی 
در اختیار دارد اقتصاد آن هم متکی به درآمدهای نفت است. اقتصاد 
برای  مزایایی  چراکه  دارد؛  به دنبال  نیز  را  رانتی  اقتصادی  تک پایه ای، 
افرادی که به اطالعاتی دسترسی دارند، فراهم می کند و از آنجا که در 

انحصار دولت است مانع از ایجاد رقابت می شود.
y اگر دولت بار وظایف خود را کم نکند در شرایط امنی نخواهد بود

موحدی زاده بیان کرد: دولت ها از لحاظ تاریخی میل به تمرکزگرایی 
داشتند؛ بدین معنا که عالقه مند بودند برای انسجام ملی قدرت خود 
باسواد  و  پیشرفت  مدنیت،  سمت  به  ما  جامعه  امروز  دهند.  افزایش  را 

شدن در حرکت است و دولت بایستی به تدریج از تمرکزگرایی به سمت 
تمرکززدایی روی آورد؛ بنابراین باید بار خود را  سبک کند؛ چراکه در غیر 

این صورت شرایط امنی نخواهد داشت. 
y اجرای اصل شوراها در دولت اصالحات

وی توضیح داد: اصل شوراهای قانون اساسی حدود 20 سال معطل 
زیرا  کنند؛  اجرا  را  اصل  این  تا  نمی کردند  جرأت  دولت ها  و  بود  مانده 
مجبور بودند اختیار تعداد 1000 شهرداری را از خود سلب کرده و در 
دست مردم قرار دهند. خوشبختانه در دولت اصالحات، رئیس جمهور 
سال   20 از  پس  را  شوراها  اصل  و  داد  خرج  به  را  شهامت  این  وقت 

بالتکلیفی اجرا کرد.
y مردم از دولت اصالحات به نیکی یاد می کنند

ادامه داد: اگر دولت آقای روحانی  نایب رئیس شورای شهر مشهد 
به  آینده  در  مردم  تا  بگذارد  به جای  خود  از  درخشانی  کارنامه  بخواهد 
نیکی از آن یاد کند همچنان که از دولت اصالحات به دلیل اجرا کردن 
به  را  خود  اختیارات  از  برخی  می شود،  یاد  نیکی  به  اصالحات  اصل 
شوراها و نمایندگان مردم دهد.  موحدی زاده با بیان اینکه »امروز شاهد 
برکات شوراهای شهر هستیم« تصریح کرد: خوشبختانه درحال حاضر 
هستند  شهرداری  به  کمک  و  همکاری  درحال  گوناگونی  سازمان های 
چون آستان قدس، استانداری، سازمان مسکن وشهرسازی که تاحدودی 
به شهرداری کمک می کنند تا شهر پیش رود و مردم از خدمات شهر و 

رفاه شهروندی راضیتر باشند. 

نائب رئیس شورا مطرح کرد:

شوراها دستاورد دولت اصالحات گفت و گوخبر

رئیس کمیسیون حمل ونقل 
شهر  شورای  ترافیک  و 
بار  میدان  در  که  مشهدمقدس 

ن  غا ترافیک نو سازمان  گفت:  بود  یافته  حضور 
به  مقرر شده ظرف مدت یک هفته چند طرح مختلف 
منظور ایجاد معبری جدید برای میدان بار نوغان در خیابان 
رسالت را آماده و به کمیته فنی ارائه نماید تا بدین ترتیب 
مشکل 30 ساله این میدان بار و کسبه برطرف شود، رئیس 
کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد صبح 
پلیس  نماینده  و  شهری  مدیران  از  جمعی  بهمراه  امروز 
راهور از میدان بار نوغان بازدید کرد.مجتبی بهاروند با بیان 
اینکه اصلی ترین دغدغه و خواسته کسبه میدان بار، ایجاد 
یک دسترسی، عالوه بر دسترسی موجود، است، گفت: 
پیگیر  جدیت  با  حمل ونقل  کمیسیون  راستا  همین  در 

نهادهای ذی ربط  با  و گفتگوهای مختلفی  موضوع شد 
انجام داده تا بتوان به راهکار مناسبی دست پیدا کرد که 
از یکسو منافع شهر و از سوی دیگر خواسته کسبه را پاسخ 
دهد.بهاروند خاطرنشان کرد: تصمیمات اتخاذ شده مبنی 
ایجاد دسترسی جدید برای میدان بار نوغان باید به نحوی 
باشد که مشکل ترافیکی برای تردد شهروندان ایجاد نکند 
و لذا در این راستا باید تصمیم کارشناسی و صحیحی، با 
درنظر گرفتن تمامی ابعاد، اتخاذ شود.رئیس کمیسیون 
حمل ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد تصریح کرد: در 
یک  مدت  ظرف  ترافیک  سازمان  شد  مقرر  امروز  بازدید 
برای  معبری  ایجاد  منظور  به  مختلف  طرح  چند  هفته 
میدان بار نوغان در خیابان رسالت آماده و به کمیته فنی 
ارائه نماید تا بدین ترتیب مشکل 30 ساله این میدان بار و 

کسبه برطرف شود.

حقوقی  کمیسیون  رئیس 
شورای شهر مشهدمقدس گفت: 
تصویب الیحه مالیات بر ارزش افزوده 
مخدوش  را  تصمیم گیری ها  در  مردم  حاکمیت  اصل 
می کند در حالیکه در اصل 100 قانون اساسی صراحتًا 
اداره  و  تصمیم گیری  در  شهر  شوراهای  که  شده  ذکر 
در  تنها شورای شهر  نه  ولی حال  شهر دخیل هستند 
تصمیم گیری  حوزه  در  بلکه  ندارد  نقشی  شهرها  اداره 
نیز محدود شده است که جای تأسف دارد.سید محسن 
حسینی پویا در گفتگو با خبرنگار ما به تشریح مسائلی 
درباره الیحه مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس شورای 
اظهارکرد:  و  پرداخت  است،  بررسی  حال  در  اسالمی 
هدف کلی از این الیحه قابل درک است چرا که تکلیف 
مالیات بر ارزش افزوده را در بسیاری از زمینه های دارای 

نکات  به  ادامه  در  می کند.حسینی پویا  برطرف  نقیصه 
میان  گفت:  و  کرد  اشاره  الیحه  این  در  موجود  منفی 
حوزه ها  از  بسیاری  در  مالیات  و  شهرداری ها  عوارض 
در  که  شده اند  ادغام  یکدیگر  با  و  آمده  پیش  اختالط 
برخی از موارد قابل نقد است.وی با تاکید بر اینکه دولت 
باید بخشی از هزینه های شهرها را تقبل کند، افزود: با 
این الیحه کار برعکس شده و دولت نه تنها هیچ کمکی به 
بودجه شهرها نمی کند، بلکه دست در جیب شهرداری ها 
می برد که این امر قابل قبول نیست و شهرها را ورشکسته 
خواهد کرد.رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد 
این الیحه برخالف تمرکززدایی عمل  خاطرنشان کرد: 
می کند و اختیارات شوراهای شهر و شهرداری ها، یعنی 
اختیارات حکومت های محلی را به نفع حکومت مرکزی 

کاهش می دهد.

معاون شهرسازی و معماری 
 20 حذف  از  مشهد  شهرداری 
به  شهروندان  مراجعه  نوبت  هزار 

شهرداری با هوشمند سازی فرآیندها خبر داد.
گفت:  مطلب،  این  بیان  با  حسین نژاد  محمدرضا 
از ظرفیت های  استفاده  و  فرآیندها  با هوشمندسازی 
الکترونیکی موجبات کاهش و حذف بیش از 20 هزار 
شده  فراهم  شهرداری  به  شهروندان  مراجعه  نوبت 

است.
وی با بیان اینکه این مهم در راستای اجرای اهداف 
و مدیریت شهری  و سیاست های شورای شهر مشهد 
هوشمند،  شهر  شعار  تحقق  افزود:  گرفته؛  صورت 
ظرفیت های  از  استفاده  و  فرآیندها  هوشمندسازی 

الکترونیکی در این راستا صورت پذیرفته است.

با  مشهد  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
این  در  مهندسی  نظام  سازمان  همراهی  به  اشاره 
سهمیه  کسر  بابت  پس،  این  از  کرد:  بیان  رابطه، 
پایانکار  و  پروانه  تمامی درخواست های  مهندسین در 
نظارت  اداره  از  حضوری  پیگیری  به  نیاز  ساختمانی 
بر مهندسان ناظر و مقررات ملی ساختمان شهرداری 
نیست و با توجه به تمهیدات پیش بینی شده مراجعان 
دهنده  ارائه  دفاتر  از  را  خود  پرونده  وضعیت  آخرین 

خدمات شهرسازی پیگیری می کنند.
تکریم  ضمن  طرح  این  اجرای  با  کرد:  تاکید  وی 
وقت  و  هزینه  در  صرفه جویی  موجبات  رجوع،  ارباب 
مراجعه  نوبت  هزار   20 بر  بالغ  حذف  و  شهروندان 
در  را  شهرداری  به  مهندسان  و  شهروندان  حضوری 

پی دارد.

رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای شهر مشهدمقدس: 

طرح ایجاد دسترسی جدید برای میدان بار نوغان هفته آینده آماده می شود
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهدمقدس در واکنش به الیحه مالیات برارزش افزوده:

دست دولت در جیب شهرداری ها
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد خبر داد:

حذف 20 هزار نوبت مراجعه به شهرداری با هوشمندسازی فرآیندها

سرویس  در شهر
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امید و آینده امید؛ کمرنگ و نامعلوم!
ایران  ناامیدی در فوتبال  از سمبل های  امید  تیم 
چرا  بدانیم  بخواهیم  ــاری  روزگ روزی  اگر  اســت. 
نمی کند،  جستجو  را  بزرگی  آرزوهای  ایران  فوتبال 
شناسایی  برای  اخیر  دهه   4 در  امید  تیم  عملکرد 
دالیل ناکامی ها کافی به نظر می رسد و الگوی تمام 
ناکامی،  زوایای یک  بررسی هاست. همه  برای  عیار 
جاست،  همین  پنهانش  و  پیدا  دالیل  و  کار  و  ساز 

وسط تمام معرکه های تیم امید.
سیاق  یک  شباهت  از  کنیم،  شروع  مثال  یک  از 
فدراسیون،  رئیس  دو  توسط  امید  تیم  مدیریت  در 
امید  تیم  ــرای  ب دو  هر  ــاج.  ت هم  و  کفاشیان  هم 
روی  امید  تیم  هزینه های  تا  کردند  پیدا  پیمانکار 
نیز  مسئولیت ها  حتی  و  نباشد  فدراسیون  دوش 
دو  هر  در  شود.  تقسیم  فدراسیون  و  پیمانکار  بین 
قرارداد پیمانکاری حمید استیلی نقش داشت، بار 
اول با همراهی علنی حبیب کاشانی و بار دوم بدون 

همراهی علنی کاشانی و با مدیریت استیلی. نتیجه 
هم تا اینجا معلوم نیست. بی حرف و بی هیچ بحثی 
همه چیز شفاف است، ناکامی و سومدیریت. هر دو 

با هم.
آن شکست مصلحتی تیم امید مقابل میانمار برای 
فرار از رویارویی با کره جنوبی و شکست در پروژه ی 
پیامد  نکرده اید.  فراموش  که  را  مصلحتی  شکست 
بازی های  در  ناکامی  کردن  درو  ترس،  بذر  کاشتن 
با  نیز  المپیک  راه  در  امید  تیم  بعدها  بود.  آسیایی 
پشت  را  انتخابی  اول  مرحله  نازلی  فنی  کیفیت 
نباشد.  جذاب  هم  امید  تیم  نوروز  تا  گذاشت  سر 
بازی های آسیایی  امید، هم در  تیم  این بار در  آنچه 
قابل  تکرارش  یا  شده  تکرار  المپیک  راه  در  هم  و 
یک  بلکه  نیست.  ناکامی  فقط  است،  پیش بینی 
تکرار  از  حکایت ها  تکرار  این  تکراری ست.  حکایت 

هر شکستی هولناک تر است.

امید  تیم  برای  نتوانست  هرگز  فوتبال  فدراسیون 
ساختار مدیریت موفقی را طراحی کند و کادر فنی 
تیم امید به انتخاب فدراسیون و با اضافه کاری های 
حمید استیلی در تکمیل کادر، هرگز برش دار نبود 
مستقل  و  امیدوارکننده  فنی  کادر  یک  از  نمایی  و 
نداشت. آن مانورهای استیلی روی نیمکت تیم امید 
و همه  بدون دخالت سرمربی  انتخاب دستیاران  یا 
نگاه  چه  تیم  این  مدیریت  که  می داد  نشان  همه  و 
نازلی به پروژه اش دارد. اما این تیم یک پروژه نبود، 

امید یک فوتبال بود و هست.
آنچه  با  را مقایسه کنید  امید گذشته  تیم  بر  آنچه 
بر تیم ملی در دوران کارلوس کی روش می گذشت. 
و  است  فاحش  تیم  دو  مدیریت  کیفیت  فاصله ی 
و  کرانچار  متفاوت  بسیار  روش  در  را  تفاوت ها  این 
کی روش ببینید. این نکته بیش از هر چیزی نشان 
یک  حضور  بدون  فوتبال  فدراسیون  که  می دهد 

را  رفتاری  همان  کی روش،  مثل  کاریزماتیک  مربی 
داده.  بروز  امید  تیم  با  که  داشت  خواهد  تیمش  با 
این نشانه را فارغ از شیفتگی ها یا کینه های معروف 
نسبت به کی روش ببینید. آن وقت به نتیجه خوبی 

درباره عملکرد فدراسیون فوتبال نمی رسید.
کرانچار  کار  نیست.  روشن  هم  امید  تیم  فردای 
سرمربی  انتخاب  اما  است  شده  تمام  امید  تیم  در 
شده،  تبدیل  چالش  یک  به  فدراسیون  برای  جدید 
همان فدراسیونی که در انتخاب سرمربی تیم ملی 
نیز نمی تواند خود را در یک انتخاب، موفق و جدی 
زیر  امید  تیم  در  که  روزی  از  کرانچار  دهد.  نشان 
یک  به  شباهتی  دیگر  رفت،  دیگران  تصمیمات  بار 
به  کارش  که  می دانست  باید  و  نداشت  سرمربی 
این روزها می رسد. تیم امید با او سرنوشت خوشی 
نداشت و حاال آینده ای نامعلوم پیش روی تیم امید 
است، بی هیچ نشانی از تصمیم و جدیت در تصمیم.

مسابقات  برنز  مدال  به  گلستانی  پرهام  محمد 
تنیس روی میز قهرمانی کشور رسید.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کشور در رده 
های سنی مختلف در شهر یاسوج برگزار شد.

مبین راعی مقدم و محمدپرهام گلستانی از باشگاه 
این  در  گلستانی  علی  مربیگری  به  مشهد  پرهام 
مسابقات حضور یافتند و در رده سنی 8 و 9 سال به 
رقابت پرداختند.در پایان این رقابت ها محمدپرهام 

بود، در دیدار  یافته  راه  نهایی  نیمه  به  گلستانی که 
گیم،   2 در  حریف  از  بودن  پیش  وجود  با  آخرش 
نتوانست نتیجه را حفظ کند و با شکست با نتیجه 11 

بر 9 به مقام سومی این دوره از رقابت ها رسید.

گفت:  کالت  جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست 
ورزش کوهنوردی از نظر همگانی و ارتباطات می 
بایست با سایر حوزه های ورزش همکاری خود را 

توسعه دهد.
حسن پور افشار در اولین دیدار خود با اعضای 
به  اشاره  با  شهرستان  این  کوهنوردی  هیئت 
ورزش  گفت:  نادر  کالت  ورزشی  های  پتانسیل 
کوهنوردی از نظر همگانی و ارتباطات می بایست 
را توسعه  با سایر حوزه های ورزش همکاری خود 

دهد.
وی افزود: بایستی با جذب کوهنورد فعال برای 

نظر  در  ای  ویژه  جایگاه  شهرستان  در  کوهنوردی 
گرفته شود.سرپرست اداره ورزش و جوانان کالت 
این  در  افراد متعهد  از  استفاده  ادامه خواستار  در 
هیات شد تا ورزش کوهنوردی کالت نادر به جایگاه 

واقعی خود نزدیک شود.
پور افشار اضافه کرد: با برگزاری جشنواره ها و 
برنامه های کوهنوردی خانوادگی متنوع و استفاده 
از ظرفیت بکر طبیعت هزار مسجد، گردشگران و 
گروه های کوهنوردی کشور از این مجموعه بازدید 
خواهند کرد و برای شهرستان کالت نادر می تواند 

یک موقعیت گردشگری ورزشی تلقی گردد.

هیئت  دیدار  از  خرسندی  ابراز  ضمن  وی 
کوهنوردی شهرستان اظهار داشت: بر همه آشکار 
تاریخ، فرهنگ و  با طبیعت زیبا،  نادر  است کالت 
جاذبه های گوناگونی که در هم تنیده و به لحاظ 
برخوردار  خوبی  موقعیت  از  گردشگری  مباحث 

است.
ضمن  کالت  جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست 
اعالم آمادگی و حمایت از هیئت کوهنوردی کالت 
نادر گفت: امید است گروه کوهنوردی شهرستان 
برنامه ای را تهیه و با عزم جزم پیگیر این مسئله مهم 

باشند.

اخبار

سرعتی  دونده  تفتیان  حسن 
هفته   6 تا   4 مدت  به  کشورمان 
نمی تواند در مسابقات دو و میدانی 

حضور یابد.
تفتیان دونده سرعتی کشورمان بعد از پایان مرحله نیمه 
نهایی ماده 100 متر از ناحیه همسترینگ مصدوم شد و در 
نهایت نتوانست در فینال این ماده شرکت کند. تفتیان بعد 
از بازگشت از دوحه قطر از پای مصدومش ام آر آی گرفت و 
مشخص شد که این دونده 4 تا 6 هفته روند درمان آسیب 
در  نمی تواند  مدت  این  در  و  می کشد  طول  اش  دیدگی 

مسابقه ای شرکت کند.  
اشکان اردیبهشت مسئول کمیته پزشکی و ضد دوپینگ 
ملی  تیم های  سازمان  جلسه  در  میدانی  و  دو  فدراسیون 
بیان کرد که مصدومیت  و  از وضعیت تفتیان داد  گزارشی 

این دونده جدی است و  او به مدت 4 تا 6 هفته نمی تواند 
برای  را  خود  تمرینات  می تواند  آن  از  بعد  و  بدهد  مسابقه 

آمادگی در مسابقات پیش رو شروع کند.  
تفتیان  مصدومیت  که  شد  اعالم  ابتدا  در  حال  هر  به 
آر آی مشخص شد که  ام  از گرفتن  بعد  اما  نیست،  جدی 
این دونده به طور واقعی مصدوم است و چند هفته دور از 

مسابقات دو و میدانی است.

فدراسیون  هیأت رئیسه  عضو 
مربی جدید  درباره حضور  فوتبال 

ایران اطالعات تازه ای ارائه داد.
گزینه  دو  با  فوتبال  »فدراسیون  نوشت:  خبرآنالین 
سرمربی  آنها  از  یکی  و  است  رسیده  توافق  به  خارجی 
می گوید:  باره  این  در  اسالمیان  محمود  می شود.  ایران 
»با دو مربی به توافق رسیدیم که اروپایی هستند. این دو 
به هر حال رزومه مربیان  برایمان  نتایج خوبی گرفته اند. 
مهم بود. آنها فعالً جایی مشغول نیستند و انشاالله یکی 

از این مربیان به زودی با ما همکاری خواهد کرد.«
آخر  »تا  گفت:  ایران  به  مربیان  سفر  زمان  درباره  او 
حکایت  فدراسیون  از  رسیده  خبرهای  ماه.«  اردیبهشت 
و  پک  از  بازدید  برای  است  قرار  مربی  دو  این  دارد  آن  از 
همچنین  اسالمیان  کنند.  سفر  ایران  به  کمپ  امکانات 

حضور مربی ایرانی در تیم ملی را تکذیب می کند: »تا این 
لحظه که با شما حرف می زنم سرمربی تیم ملی خارجی 

است.«
او همچنین در پاسخ به این سوال که طبق گفته مازیار 
و کلینزمن هستند،  این مربیان احتماالً مورینیو  ناظمی 
لبخند زد و گفت: »آقای ناظمی ژورنالیست هست و برادر 

عزیز ماست. این دو گزینه اصالً مطرح نبودند.«
ملی  تیم  در  برانکو  حضور  همچنین  اسالمیان 
است.  پرسپولیس  سرمربی  »برانکو  کرد:  تکذیب  را 
خراب.  را  جا  یک  و  کنیم  درست  را  جا  یک  نمی خواهیم 

انشاءالله موفقیت های او با پرسپولیس ادامه پیدا کند.«

مدیره  هیات  تصمیم  با 
کارخانه فرش آرا مشهد، باشگاه 
برتر  لیگ  در  حضور  به  فرش آرا 

فوتسال ادامه می دهد.
در  آرا  فرش  باشگاه  ای  رسانه  مدیر  ساالر،  رضا 
فرش آرا  کارخانه  هیات مدیره  جلسه  برگزاری  خصوص 
حضور  ادامه  با  رابطه  در  مجموعه  این  نهایی  تصمیم  و 
 16 روز  کرد:  اظهار  فوتسال  برتر  لیگ  در  فرش آرا 
اردیبهشت 98 جلسه ای با حضور اعضای هیات مدیره 
باشگاه  فعالیت  ادامه  خصوص  در  آرا  فرش  کارخانه 

فرش آرا در لیگ برتر فوتسال برگزار شد.
دیگر  بار  کارخانه  مدیره  هیات  اعضای  افزود:  وی 
فوتسال  جذاب  رشته  ویژه  به  ورزش  از  حمایت  بر 
فوتسال فرش آرا  باشگاه  اساس  بر همین  تاکید کردند. 

فوتسال حضور  برتر  لیگ  در  همچون سال های گذشته 
مثبت  تاثیرات  ورزش،  از  حمایت  خواهدداشت. 
ویژه  به  جامعه،  نشاط  موجب  و  دارد  فراوانی  اجتماعی 

در میان جوانان می شود.
با  گذشته  سال  مشهد  فرش آرا  است  گفتنی 
بعد  و  کرد  شرکت  برتر  لیگ  در  حسن زاده  مربی گری 
در مرحله  رتبه سوم رسید،  به  دور نخست،  در  اینکه  از 
پلی آف با قبول شکست مقابل نماینده قم، از رقابت ها 

کنار رفت.

ادامه فعالیت فرش آرا در لیگ برتر فوتسالتوافق تیم ملی با دو گزینه اروپاییمدت زمان دوری تفتیان از مسابقات دوومیدانی مشخص شد

عالقه  ذهــن  بدجوری  ــا  روزه ایــن  که  سوالی 
مندان تیم ملی را به خود مشغول کرده این است 
روش  کی  کارلوس  جانشینی  قضیه  باالخره  که 
به وعده های  باید فقط  آیا  به کجا خواهد رسید. 
مهدی تاج دلخوش باشیم، مهدی تاجی که دقیقا 
بعد از حذف از جام ملت ها به همه وعده داد که 
فنی  اگر سطح  یقین جانشین کی روش  به  قطع 
سوابق  و  فنی  نظر  از  قطعا  باشد  نداشته  باالتری 
کاری از سطح پایین تر برخوردار نخواهد بود. اما 
حاال بعد از گذشت بیش از سه ماه همچنان این 
شایعات بی پایان است که حوالی نیمکت تیم ملی 
ادامه دار بوده، شایعاتی که در میان سکوت عجیب 
فدراسیون باعث سردرگمی و نگرانی عالقه مندان 

به آینده تیم ملی شده است.
با وجود مشکالت ارزی و نامشخص بودن حساب 
رویکرد  نظر می رسد که  به  مالی فدراسیون  های 
و  هزینه  کم  مربیان  سمت  به  نشینان  فدراسیون 
حتی مربیان داخلی چرخیده تا به جایی که مهدی 
تاج مدعی شده باید آمادگی مقابله با هر شرایطی 
را داشت. با چنین ادعا حقیقتا بایستی از مهدی 
و  فدراسیون  مالی  از وضیعت  که  پرسید شما  تاج 
حتی  نه  که  یک  درجه  مربیان  استخدام  شرایط 
ورزشی  و  اجتماعی  شرایط  توجه  با  دو،  درجــه 
کشورمان اطالع داشتید و می دانستید استخدام 
مربی مناسب برای تیم ملی کاری دشوار است چرا 
هر روز  از خبرهای خوش در راه است ، وعده می 
دادید. جالب این جاست بعد از این همه استیصال 
در مدیران فدراسیون، مهدی تاج همچنان مدعی 
سر  انگار  نه  که  انگار  نداده  رخ  اتفاقی  که  است 
همین دست دست کردن فدراسیون دو فیفادی را 

به دو  مانده  از یک ماه  و در کمتر  از دست دادیم 
این  دنبال  به  بالتکلیف  ماه  خرداد  در  ایران  بازی 
هستیم باالخره به حضور چه مربی رضایت دهیم. 
آیا باید منتظر یک مربی بزرگ در حد شعار طلوعی 
دوباره، باشیم یا  به حضور مربیانی همچون دایی 
از  مختلفی  های  شایعه  روز  هر  که  برانکو  حتی  و 
رسیدن نیمکت تیم ملی به آن ها به گوشمان می 

رسد، باید قناعت کنیم.
واقعا امروز باید رفت به سراغ همه اونایی که هر 
دم می نشستند و بر می خاستند از این ادعا می 
کردند که استخدام مربی برای تیم ملی که اصال 
را  مربی  هر  شود  می  اشاره  یک  با  و  ندارد  کاری 
پاشو به ایران باز کرد، افرادی که هیچ لحظه ای 
امروز  کردند  نمی  دریغ  ملی  تیم  بمباران  برای  را 
معلوم نیست چرا دل نگرانی برای تیم ملی ندارند 
و هیچ بازخواستی از فدراسیون ندارند، آیا کل دل 
نگرانی این دوستان به این ختم می شد که فقط 
بازی تیم ملی را به سخره بگیرند و پای مربی آن 
را از تیم ملی ببرند آن هم به نحوی. همین افراد 
چه رسانه ای و چه پیشسکوت و کارشناس که از 
نحوه بازی تیم ملی انتقاد می کردند و آن را سخره 
می گرفتند حتی امروز جرات این را ندارند که از 
ضعف تیم محبوبشان در مقابل رقبای غرب آسیا 
شرایطی  چنین  در  بیاورند.  زبان  به  حرفی  خود 
باید  واقعا  واقیعت  به  نزدیک  شایعات  وجود  با 
هر  به  که  ملی  تیم  بود،  نگران  ملی  تیم  آینده  از 
المللی  بین  از نظر استانداردهای  بود  شکلی که 
هنوز  چند  هر  کرد  ای  مالحضه  قابل  پیشرفت  
هستند تعدادی که به واسطه عالئق رنگی و حتی 
منافع خود حاضر به پذیرش این گزاره نیستند که 

شرایط تیم ملی در هشت سال اخیر قابل مقایسه 
با قبل از آن حداقل نسبت به دو دهه اخیر نبوده.  
نیمکتی که امروز معلوم نیست به دست چه مربی 
بیوفتد. مربیانی احتمالی که وضیعت فنی شان 
کامال  گذشته  یکسال  در  برتر  لیگ  همین  در 
به لیگ قهرمانان آسیا که  بوده چه برسد  نمایان 

کامال عیان است.
ملی،  تیم  مندان  عالقه  امید  نقطه  تنها  شاید 
باشد  احتمالی  های  تنش  ایجاد  از  مدیران  ترس 
که  دالیلی  از  یکی  دانیم  می  همه  دیگه  که  چرا 
همیشه مدیران تمایل به استخدام مربیان خارجی 
و نامی داشته اند این بوده که به راحتی پشت آنها 
سنگر بگیرند، شاید این بارهم چنین رویکردی به 
داد تیم ملی برسد، البته که باید این سنگر آنقدر 
خود محکم و مقتدر باشد که با چند بار نشست و 
برخاست با مدیران ورزشی کشور یکی بدتر از خود 
آنها نشود. سنگری که می تواند با انگیزه و اقتدار 
را  این کشتی  و  تیم ملی بجنگند  منافع  خود سر 
خصوص  به  احتمالی  های  طوفان  همه  میان  در 
طوفان هایی که از سوی خودی ها ایجاد می شود 

به سوی جلو هدایت کند.

عجیب! سکوتی  و  ملی  تیم  نیمکت  سوژهخبر

رتبه سوم نونهال مشهدی در مسابقات تنیس روى میز

کوه نوردی در کالت توسعه می یابد

پرورش  و  آموزش  تربیت بدنی و سالمت  معاون 
خراسان رضوی از افتتاح 5 زمین چمن مصنوعی در 

مدارس استان خبر داد.
تربیت بدنی و سالمت  صفدر سلطانی، معاونت 
به  کرد:  اظهار  رضوی  خراسان  پرورش  و  آموزش 
مناسبت گرامی داشت هفته معلم، پنج زمین چمن 
مصنوعی در مدارس ناحیه چهار، شهرستان های 

تایباد، بردسکن، کاشمر و چناران افتتاح و به بهره 
برداری رسید. برای عملیات زیرسازی، فنس کشی، 
نورپردازی، خرید و نصب چمن مصنوعی هرکدام از 
بالغ بر سه میلیارد ریال  زمین های فوق، اعتباری 

هزینه شده است.
وی تصریح کرد: محل احداث زمین های چمن 
دسترسی  براساس  شده  افتتاح  تازه  مصنوعی 

با  همچنین  و  آموزی  دانش  جمعیت  حداکثری 
ورزشی  فضای  سرانه  میزان  بودن  پایین  اولویت 
آن منطقه انتخاب شده است و تمامی این زمین 
مدرسه  فضای  داخل  در  مصنوعی  چمن  های 
نصب شده تا دانش آموزان آن مدرسه و همچنین 
مدارس اطراف بتوانند به راحتی از آن ها استفاده 

کنند.

افتتاح پنج زمین چمن مصنوعی در مدارس استان

داور خراسانی بین المللی فوتبال ایران در سال 
این  احتماال  و  کرده  سپری  را  شلوغی  روزهای   98
روند در دو هفته آینده نیز برایش ادامه دار خواهد 

بود.
برتر  پایانی لیگ  طبیعی است که در هفته های 
مدعی  های  تیم  مسابقات  حساسیت  به  توجه  با  و 
از  فوتبال  فدراسیون  سقوط  کورس  در  و  قهرمانی 
استفاده  بزرگ  های  بازی  در  خود  داوران  بهترین 
حد  از  بیش  خستگی  باعث  موضوع  این  اما  کند، 
فوتبال  مطرح  و  المللی  بین  داور  فغانی  علیرضا 

ایران شده است.
فغانی در سال 98 دوران بسیار پرکاری را سپری 
و تقریبا در همه هفته ها قضاوت کرده است. اگرچه 
از  المللی  بین  مهم  های  بازی  که  داوری  حضور 
جمله رده بندی جام جهانی، فینال جام ملت های 
ها،  کنفدراسیون  جام  فینال  المپیک،  فینال  آسیا، 
خود  سابقه  در  را  و...  آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال 
خوشایند  بسیار  برتری  لیگ  های  تیم  برای  دارد، 
است اما استفاده مکرر از فغانی در همه هفته هایی 
که مسابقات داخلی برگزار می شود، در حالی که او 
در صحنه های بین المللی نیز باید حضور یابد، می 

تواند باعث خستگی او شود.
مسابقه   6 در  تاکنون   98 سال  ابتدای  از  فغانی 
فوتبال داخلی حاضر بوده و قرار است امروز نیز در 
چین  و  ژاپن  نمایندگان  برای  آسیا  قهرمانان  لیگ 

لیگ  سوم  و  بیست  هفته  در  فغانی  بزند.  سوت 
فروردین   9 شد،  برگزار  نوروز  تعطیالت  در  که  برتر 
زد  سوت  مشهد  در  را  جنوبی  پارس  و  پدیده  دیدار 
ماه  فروردین   10 تا  کرد  سفر  تهران  به  بالفاصله  و 
او در  پایتخت باشد. 4 روز بعد  داور ویدئویی دربی 
پنجم  و  بیست  هفته  در  و  زد  سوت  آزادی  ورزشگاه 
و ذوب آهن داوری کرد.  پیکان  بین  در شهر قدس 
قضاوت  برتر  لیگ  ششم  و  بیست  هفته  در  فغانی 
لیگ  به  را  او  داوران  کمیته  آن  جای  به  و  نداشت 

سرخپوشان  حساس  بازی  قضاوت  و  فرستاد  یک 
این داور  به  را  پاکدشت و شاهین شهرداری بوشهر 
فغانی  هفتم  و  بیست  هفته  در  سپرد.  المللی  بین 
روزی  چند  او  و  برگشت  فوالد  سپیدرود-  داوری  با 
مسابقه  امروز  تا  کرده  سفر  ژاپن  کشور  به  است 
لیگ  پنجم  هفته  در  چین  گوانگژوی  و  هیروشیما 

قهرمانان را سوت بزند.
      برنامه قضاوت های فغانی در سال 98

بیست  جنوبی)هفته  پارس  پدیده-  فروردین:   9

و سوم لیگ برتر- داور وسط(
پرسپولیس)هفته  استقالل-  فروردین:   10

بیست و سوم لیگ برتر- کمک داور ویدئویی(
و  بیست  سایپا)هفته  استقالل-  فروردین:   14

چهارم لیگ برتر- داور وسط(
و  بیست  آهن)هفته  ذوب  پیکان-  فروردین:   24

پنجم لیگ برتر- داور وسط(
شاهین  پاکدشت–  سرخپوشان  اردیبهشت:   3
شهرداری بوشهر)هفته سی و سوم لیگ یک- داور 

وسط(
و  بیست  فوالد)هفته  سپیدرود-  اردیبهشت:   6

هفتم لیگ برتر- داور وسط(
گوانگژوی  ژاپن-  هیروشیمای  اردیبهشت:   18
چین)هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا- داور وسط(

رسمی  طور  به  هنوز  داوران  کمیته  اینکه  با 
اعالم  را  برتر  لیگ  پایانی  هفته  دو  داوران  اسامی 
شنیده  فوتبال  فدراسیون  راهروهای  از  اما  نکرده 
به  ژاپن  از  بازگشت  محض  به  فغانی  که  شود  می 
تهران باید به مشهد برود و مسابقه حساس پدیده و 
سپاهان را سوت بزند. همچنین گفته می شود این 
و  جم  جنوبی  پارس  دیدار  قاضی  المللی  بین  داور 
خواهد  نیز  برتر  لیگ  پایانی  هفته  در  پرسپولیس 
از سفر طوالنی  بعد  این دو مسابقه سنگین  بود که 
به ژاپن می تواند شرایط سختی را برای فغانی رقم 

بزند.

روزهای شلوغ داور خراسانی؛

فغانی و دنیای قضاوت در سال 98 پایان مسابقات پاکت بیلیاردبانوان استان در 
مشهد

از  بولس  و  بیلیارد  بولینگ،  هیئت  سرپرست 
برگزاری دومین دوره مسابقات ناین بال بانوان استان 

طی روز های 14 و 15 اردیبهشت ماه خبر داد.
حمزه حکیم پور در این خصوص گفت: همزمان با 
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان برای دومین بار، بانوان 

استان در این رشته به رقابت پرداختند.
شروع  بتواند  اتفاق  این  امیدواریم  داد:  ادامه  وی 
بیلیاردی  های  رشته  در  بانوان  پیشرفت  برای  خوبی 
باشد و همین طور بتوانیم شاهد حضور پرشور بانوان 

استان خراسان درتیم ملی باشیم.
بیان  بولس  و  بیلیارد  بولینگ،  هیئت  سرپرست 
کرد: این مسابقات با حضور 1٠ ورزشکار از شهرهای 
روز در  و در دو  به صورت دو حذفی  نیشابور  و  مشهد 

باشگاه ماهان مشهد صورت گرفت.
برگزاری  نحوه  به  اشاره  با  همچنین  پور  حکیم 
مسابقات،  این  در  کرد:  اظهار  دوم  روز  در  مسابقه 
بازی ماقبل فینال، به صورت چهار فریم از هفت فریم 
و  برگزار  فریم  نه  از  فریم  پنج  به صورت  فینال  بازی  و 

درنهایت ١٨مسابقه برگزار شد.
تاکید  مسابقات  برگزاری  سطح  خصوص  در  وی 
توسط  آن  برگزاری  در  مسابقات  این  اهمیت  کرد: 
بومی  بانوی  داور  از4  مسابقات  این  در  است،  بانوان 
اسکندری،  فاطمه  رضوی،  عفت  ها،  خانم  استان 

سعیده طاهری وفاطمه پور اشرف بهره بردیم.
بولس  و  بیلیارد  بولینگ،  هیئت  سرپرست 
نظامی  بهار   ، پور  سلطان  نیلوفر  نهایت  در  افزود: 
با  که  کسب  را  سوم  تا  اول  مقام  پیروی  ومحبوبه 
تقدیر  آوران  مقام  از  نقدی  جوایز  و  سپاس   لوح 

گرددید.

پایان دوره داوری درجه سه هندبال در 
سبزوار

برگزاری  از  سبزوار  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
این  در  هندبال  سه  درجه  داوری  کالس  یک دوره 

شهرستان خبر داد.
مجید نصراله زاده با اعالم این خبر گفت : یک دوره 
کالس داوری رشته هندبال ویژه بانوان طی روز های 
12 تا 16 اردیبهشت ماه به میزبانی سبزوار برگزار شد.

ویژه  هندبال  سه  درجه  داوری  کالس   : افزود  وی 
بانوان به میزبانی هیئت هندبال سبزوار و با حضور 25 
مدت  به  تواهندیان  طاهره  تدریس  به  کننده  شرکت 

چهار روز در سبزوار برگزار گردید.
این  در  کنندگان  شرکت  به  درپایان  است؛  گفتنی 
و کتبی مدرک درجه سه  آزمون عملی  از  کالس پس 

داوری هندبال اعطا شد.

خبراخبار
مشهد میزبان لیگ جهانی والیبال نشسته شد

والیبال  جهانی  لیگ  های  رقابت  دوره  دومین 
نشسته مرداد آبان ماه امسال به میزبانی شهر مشهد 

برگزار خواهد شد.
بر اساس تفاهم نامه ای که بین فدراسیون ورزش 
های جانبازان و معلولین و شهرداری مشهد به امضا 
والیبال  جهانی  لیگ  های  رقابت  شد  مقرر  رسید، 
آبان ماه  نشسته مردان با حضور 6 تیم در نیمه اول 

امسال )98( به میزبانی این شهر برگزار شود. 
با  داشت:  اظهار  رابطه  این  در  رضایی  هادی 
دومین  برگزاری  از  مشهد  شهرداری  اینکه  به  توجه 
نشسته  والیبال  جهانی  لیگ  رقابت های  دوره 
حمید  حضور  با  را  جلسه ای  کرد،  استقبال  مردان 
اعضا  و  شهردار  فدراسیون،  ریاست  علی صمیمی 
برای  نهایت  در  و  کردیم  برگزار  مشهد  شهر  شورای 
بین  تفاهم نامه ای  مسابقات  از  دوره  این  برپایی 
براساس  داد:  ادامه  گرفت.وی  صورت  طرف  دو 
تفاهم نامه ای که به امضا رسید، مقرر شد رقابت های 
تیم   6 حضور  با  مردان  نشسته  والیبال  جهانی  لیگ 
شهر  میزبانی  به  جاری  سال  ماه  آبان  اول  نیمه  در 
مشهد برگزار خواهد شد.رضایی افزود: خوشبختانه 
درباره  الزم  های  صحبت  و  بود  خوبی  خیلی  جلسه 
شد.  انجام  ها  رقابت  از  دوره  این  برگزاری  نحوه 
همچنین درباره استفاده ورزشکاران جانباز و معلول 
شهرداری  ورزشی  های  مجموعه  سایر  از  نابینایان  و 
ملی  کمیته  گرفت.دبیر  صورت  توافقاتی  مشهد 
که  کردیم  ثابت  همیشه  گفت:  پایان  در  پارالمپیک 
کشور ایران بهترین میزبانی را در رقابت های مختلف 
دارد و امیدوارم که این دوره نیز به خوبی برگزار شود. 
جهانی  لیگ  مسابقات  ستاد  زودی  به  همچنین 
تشکیل خواهد شد تا کارهای مقدماتی دومین دوره 
لیگ جهانی صورت گیرد.نخستین دوره رقابت های 
گذشته  سال  مردان،  نشسته  والیبال  جهانی  لیگ 
)97( به میزبانی شهر تبریز برگزار شد. در این رقابت 
آلمان  اوکراین،  بوسنی،  روسیه،  ایران،  تیم   6 ها 
ملی  تیم  داشتند.  حضور  آمریکا  متحده  ایاالت  و 
بر  غلبه  با  ها  رقابت  فینال  در  ایران  نشسته  والیبال 
روسیه به عنوان قهرمانی رسید و تیم بوسنی نیز در 
قرار گرفت.همچنین در نخستین دوره  جایگاه سوم 
در  آمریکا  و  آلمان  اوکراین،  تیم های  ها  رقابت  این 
علیپوریان،  ایستادند.داود  ششم  تا  چهارم  رده های 
صالحی،  رمضان  بابادی،  مهدی  بیگدلی،  صادق 
مرتضی مهرزاد، مجید لشکری، امیرحسین کفشدار، 
میثم علیپور، مهرزاد مهروان، آرش خرمالی، حسین 
که  بودند  بازیکنی   12 زیراهی،  عیسی  و  گلستانی 
والیبال  جهانی  لیگ  های  رقابت  دوره  نخستین  در 
نشسته با سرمربیگری هادی رضایی به میدان رفتند.
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 کنعانی مقدم: اگر به افطاری روحانی دعوت شوم، نمی روم
به  افطاری سالیانه مسئوالن  اختصاص هزینه های  اصولگرا خواستار  فعال  یک 
با  مردم استان های سیل زده شد. حسین کنعانی مقدم، فعال اصولگرا در گفتگو 
باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به برنامه احزاب برای ماه مبارک رمضان گفت: 
ما یکی از جلسات شورای مرکزی خود را که افراد حاضر در آن نیز محدود هستند 
مخصوص افطاری قرار دادیم، اما به طور کلی هزینه ای که برای این قبیل اقدامات 
به  که  خواستیم  احزاب  خانه  رئیس  از  کتبی  نامه  یک  طی  را  بودیم  گذاشته  کنار 
سیل زدگان اختصاص دهد. وی ادامه داد: البته توصیه ما به همگان این است که 
هزینه های افطاری خود برای سیل زدگان اختصاص دهند، بسیار مفیدتر است. این 
فعال اصولگرا همچنین با اشاره به برنامه دولت برای ماه مبارک رمضان خاطرنشان 
کرد: من توصیه ام این است که با توجه به شرایطی که مردم در آن قرار دارند دولت 
برنامه ای برای افطاری های سالیانه خود در این ماه مبارک رمضان نداشته باشد و 
به  انجام شود من  اگر هم دعوتی  را صرف سیل زدگان کند، هرچند  هزینه هایش 

شخصه حضور پیدا نخواهم کرد.
 

 فائزه هاشمی: اصالح طلبیم دیگر نمی توانیم شترمرغ باشیم
لیست های  در  زنان  حضور  برای  سهمیه  تصویب  موضوع  در  گفت:  هاشمی  فائزه 
موجب  که  ندادند  رأی  امید  فراکسیون  از  تعدادی  بودیم  شاهد  احزاب  انتخاباتی 
نه  و مگر  توسعه همه جانبه است  به دنبال  اینکه اصالح طلب  نه  آن شد. مگر  شکست 
اینکه در دنیای امروزی وضعیت و جایگاه زنان یکی از شاخص های توسعه است، پس 

اگر اصالح طلبیم دیگر نمی توانیم شترمرغ باشیم.
 

 واکنش مطهری به بازداشت برخی افراد در روز کارگر
وضعیت  درباره  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  نماینده  مطهری،  علی 
از  برخی  وضعیت  از  بی اطالعی  و  مجلس  مقابل  کارگر  روز  تجمع  بازداشت شدگان 
اطالع  خانواده اش  به  بالفاصله  باید  می کنند  بازداشت  را  فردی  اگر  می گوید:  آن ها 
او  تکلیف  و  صادر  او  برای  کیفرخواست  و  شود  اتهام  تفهیم  ساعت   24 طی  دهند، 
نگهداری  نیست کجا  و مشخص  بازداشت می کنند  را  فردی  اینکه  اما  مشخص شود. 
می شود، خالف قانون اساسی است. وی با اشاره به اینکه اساسًا تجمع و راهپیمایی 
است،  مجاز  اساسی  قانون  طبق  نباشد،  مسلحانه  و  آن  احکام  اسالم،  مخل  اگر 
اموال  به تخریب  بازداشت کنند که دست  را می توانند  توضیح می دهد: فقط کسانی 
کسانی  با  نباید  من  نظر  به  ترتیب،  این  به  زنند.  برهم  را  جامعه  نظم  یا  بزنند  عمومی 
شود.  تندی  برخورد  می دهند،  شعاری  و  می کنند  تجمع  مسالمت آمیز  به صورت  که 
این نماینده تهران ادامه می دهد: بنده اطالع ندارم که تجمع کارگران مقابل مجلس 
 مخل نظم عمومی بوده یا نه، اما اگر تجمع آرامی بوده، نباید نسبت به آن سخت گیری

 شود.
 

 ادعای آشنا درخصوص یک بیانیه با موضوع برنامه نود
حسام الدین آشنا با انتشار توییتی تلویحا به دستکاری اطالعیه شورای نظارت 
حساب  در  آشنا  الدین  حسام  است.  شورا  این  عضو  وی  کرد.  اشاره  صداوسیما  بر 
توییتری خود نوشت:متن اصلی بند اول اطالعیه شورای نظارت به شرح زیر بوده 
اختیارات  از  صداوسیما  برنامه های  از  یک  هر  تعلیق  یا  تعطیلی  اگرچه   .1 است: 
سیاستی و اجرایی مدیران ارشد سازمان است، اما شایسته است در مورد برنامه های 
پرمخاطب رعایت اصول و ضوابط اطالع رسانی مناسب و فرآیند اقناع افکار عمومی 

صورت گیرد. این در حالی است که در اطالعیه ای که رسانه ها منتشر کرده اند، آنچه 
که به عنوان بند یکآمده، به شرح زیر است:تعطیلی یا تعلیق هر یک از برنامه های 

صداوسیما از اختیارات سیاستی و اجرایی مدیران ارشد سازمان است.
 

 اقدامات پلیسی وزیر آموزش و پرورش برای کشف »ریشه تولید 
کلیپ های اخیر در مدرسه«

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هدف دشمن، ناامید کردن مردم است، گفت: 
و  بررسی  را  مدارس  درباره  اخیر  کلیپ های  تولید  ریشه  تا  کردم  مأمور  را  3 متخصص 
مشخص کنند. سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای عالی نماز 
مهم ترین  کرد:  اظهار  مدارس،  درباره  مجازی  فضای  در  کلیپ هایی  انتشار  اشاره  با 
هدف دشمنان تغییر هویت فرزندان ماست؛ هویتی که با آموزه های ایرانی و اسالمی 
عجین شده است. وزیر آموزش و پرورش گفت: از دیروز 3 متخصص را مأمور بررسی این 
موضوع کردم تا ریشه تولید این کلیپ ها مشخص شود، زیرا اعتماد عمومی و باور مردم 
متدین را نگران می کند؛ امیدوارم پلیس فتا هم در این موضوع به ما کمک کند، زیرا این 
کلیپ ها بی نام و نشان هستند و تصاویر پخش شده، مدرسه و معلم را تلقین می کند لذا 

حراست و بازرسی این موضوع را به ویژه موضوع اخیر را پیگیری خواهند کرد.

 مدعی العموم هم از مهناز افشار شکایت کرد
از  خود  خبری  نشست  دومین  در  قضائیه  قوه  سخنگوی  اسماعیلی،  غالمحسین 
او گفت: شخص مورد  داد.  افشار خبر  پرونده مهناز  به  العموم  ورود مدعی  و  شکایت 
نظر فعال در خارج از کشور است و وکیل شان اعالم کرده به زودی به کشور باز میگردد 
و موضوعات مطرح شده درباره صدور حکم جلب و ممنوع الخروجی نیز صحت ندارد.

 حمله کریمی به تاج: با یک خداحافظی خوشحالمان کن!
علی کریمی در واکنش به اظهارات اخیر تاج، در کانال تلگرامی خود نوشت:تا حاال 
داورهای  وقتی  تا  است؟!  افتضاح  داوری  اوضاع  که  است  وقت  خیلی  بودید،  خواب 
خوب و با تجربه بیرون گود نشستند و هیچ استفاده ای از ان ها نمی شود، اوضاع بدتر از 
این می شود! مقصر اصلی تمام این اتفاقات نا خوشایند فوتبال فقط خود شما هستی 
نشسته  باز  واقعًا  که  بود  وقت  خیلی  االن  میکرد،  رسیدگی  که  بود  نهادی  اگر  واقعًا  و 
شده بودی؟! ولی متاسفانه ....! ولی خوب ایندگان از جناب رییس چیزهای زیادی 

خواهند شنید
دیگر کارلوس هم نیست که پشتش پنهان شوی، خودتی و خودت!

هرچند کاری که او باتو کرده، دشمن با ادم نمیکند
خداحافظی،  یک  با  فوتبال،  در  ناگوار  اتفاقات  این  با  بود  ای  دیگه  کس  هر 

خوشحالمان میکرد!

 اسید پاشی به 2 زن در اصفهان
در  زن  دو  امروز  صبح  که  کرده  تایید  اصفهان  سوختگی  سوانح  بیمارستان  رییس 
گرفته اند.  قرار  اسیدپاشی  مورد  آن ها  از  یکی  شوهر  توسط  اصفهان،  شاهین شهر 
فریدون عابدینی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: دو زن در شاهین شهر مورد اسیدپاشی 
قرار گرفته اند. فرد اسیدپاش شوهر یکی از آن ها بوده و علت این مساله نیز مشکالت 
خانوادگی بوده است. وی ادامه داد: یکی از مصدومان 10 درصد و دیگری 15 درصد 
دچار سوختگی شده اند. حال هر دو خوب است. هر چهار چشم مصدومان سالم است 

و شدت اسیدپاشی در حد ضایعات پوستی بود.

 از رسانه های منتشرکننده خبر گرانی بنزین، رفع اتهام شد
خبر  با  ارتباط  در  نفت  وزارت  باالدستی  مقام  یک  احضار  از  قوه قضائیه  سخنگوی 
تحت  نظر  مورد  شخص  بود،  کذب  خبر  چون  گفت:،  و  داد  خبر  بنزین  سهمیه بندی 
تعقیب قرار گرفت و اعالم کرد که این خبر را یک مقام باالدستی دیگر به او داده است. 
غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که در این مدت 
ناحیه  از  انتشار  این  شد  مشخص  و  منتشر  بنزین  قیمت  درباره  نقیضی  و  ضد  اخبار 
موضوعی  بنزین،  قیمت گذاری  و  سهمیه بندی  موضوع  گفت:  بوده  نفت  مسئوالن 
نیست که مجموعه قضایی بخواهد مداخله کند. آنچه اتفاق افتاد این بود که خبری در 
برخی رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه از ساعت 24 روز پنجشنبه بنزین سهمیه بندی 
می شود و با کارت سوخت ارائه خواهد شد و نرخ بنزین آزاد نیز متفاوت است. این خبر 
التهاب  به لحاظ  تریبون رسانه اعالم شکایت شد.  از  و  را دو خبرگزاری منتشر کردند 
ایجاد شده، بالفاصله مدیران دو خبرگزاری را احضار کردیم مبنی بر اینکه چرا خبر را 
منتشر کردند و منبع خبرشان چه بوده و باید پاسخگوی اعمال شان باشد. اعالم کردند 
این خبر از ناحیه برخی مقامات زیر مجموعه وزارت نفت در اختیار ما قرار گرفته و آن ها 
اعالم کردند منتشر کنید و مستنداتی در این باب داریم. فردی که مورد نظر بود، احضار 

شد و قبول کرد خبر را به دو خبرگزاری مزبور داده است.

 هاتگرام و طالگرام از همان ابتدا با مجوز قوه قضائیه و مرکز ملی 
شروع به فعالیت کردند

و  دکتر سیدابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی، گفت: هاتگرام 
طالگرام از همان ابتدا با مجوز به فعالیت خود ادامه دادند، زیرا شرکت حمایت کننده 
وزارت  توسط  که  داشته  باند  پهنای  به  نیاز  فعالیت  برای  مسلمًا  پیام رسان ها  این  از 
ارتباطات تأمین شده است و بر مبنای مجوز قوه قضائیه و مرکز بوده است؛ قوه قضائیه 
این حق قانونی را دارد که مجوز دهد که مجوز را به مرکز ملی داده و مرکز هم مجوز را به 

این شرکت ابالغ کرد که می تواند به فعالیتش ادامه دهد.
 

 شکایت حقوقی علیه محمد حسین میثاقی
عبدالصمد ابراهیمی که وکالت علی دایی را نیز برعهده دارد، خبر از شکایت علیه 
نوشت:  خود  تلگرامی  کانال  در  داد.او  فتاحی  سعید  البته  و  میثاقی  محمدحسین 
از محمد حسین میثاقی و سعید فتاحی به دلیل نشراکاذیب به  اسپانسر سرخابی ها 
قصد تشویش اذهان عمومی شکایت کرد. بعد از بازی پرسپولیس و سپاهان، این دو در 
برنامه فوتبال برتر از فروش ١٥ هزار بلیط اضافه خبر دادند که این اسپانسر با تکذیب 
رسانه  و  فرهنگ  دادسرای  در  پرونده  این  کرد.  آن ها  از  شکایت  به  مبادرت  خبر  این 

رسیدگی می شود. /خبر ورزشی

 اصالحات از سکوی دولت باال رفت، اما زیر بار هزینه هایش 
نمی رود

حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارتباط دولت و جریان اصالحات 
روشن  کامال  کارآمد  روی  به  با حمایت اصالحات  روحانی  اینکه دولت  و گفت:  کرد  اشاره 
استفاده  دولت  پتانسیل های  از  توانست  اینکه  عین  در  جریان  این  می رسد  نظر  به  است، 
از سکوی  برود. جریان اصالحات  او  و خطا های  بار مشکالت  زیر  به  نمی خواهد  اما  کند، 
دولت باال رفته و بسیاری از مدیریت های میانی و پایین دولت را در اختیار قرار داده است، 
اما نمی خواهند مشکالت او را قبول کنند؛ در نتیجه آن ها از پتانسیل دولت استفاده کردند، 

اما معایب و اشکاالت او را نپذیرفتند و این از عجایب روزگار است. /باشگاه خبرنگاران

 خودکشی زن جوان در کمپ باشگاه استقالل
از  را  خود  شوهرش  با  بحث  جرو  از  پس  هولناک  اقدامی  در  تهرانی  جوان  زن 
خبر  گذشته،  روز  عصر  سپرد.  جان  و  کرد  پرتاب  پایین  به  طبقه   5 ساختمان 
خودکشی زن 36 ساله ای در بلوار فردوس غرب به کالنتری 113 شهرزیبا پایتخت 
گزارش شد. ماموران پلیس با حضور در محل حادثه با جسد زن جوانی که از باالی 
تهران  استقالل  باشگاه  کمپ  محوطه  در  را  خود  شان  منزل  طبقه  پنج  ساختمان 
پرتاب کرده بود مواجه شدند. همسر این زن که در شوک این حادثه به سر می برد در 
اظهاراتش به ماموران کالنتری گفت: »همسرم به بیماری افسردگی دچار شده بود 
و ساعاتی قبل بین ما یک درگیری لفظی رخ داد که در ادامه همسرم مقابل چشمان 

من خود را از ساختمان به پایین پرتاب کرد و جان باخت.«

 سالح های غیرمجاز به وفور در دسترس مردم است
الهیار ملکشاهی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی با 
بیان  است،  در فضای مجازی جرم  افعال مجرمانه  نمایش گذاشتن  به  اینکه  بیان 
و  است  ما جرم  قانون  در  مجاز  غیر  فروش سالح  و  و خرید  نگهداری  کرد: حمل، 
نیروی انتظامی باید در صورت شهود چنین جرائمی با آن برخورد کند. ملکشاهی 
گفت:: قانونگذار برای خرید و فروش، قاچاق حمل و نگهداری بدون مجوز سالح 
جنگی مانند سالحی که فرد ضارب در همدان به کار برده است مجازات 3 سال تا 
با سالح های شکاری  اعمال مجرمانه مرتبط  10 سال حبس در نظر گرفته است. 
نیز 6 ماه تا 3 سال حبس دارد، اما آیا دستگاه قضایی و نیرو انتظامی با این جرائم 
مقابله می کنند؟ متاسفانه سالح های غیر مجاز به وفور در دسترس مردم است. / 

ایسنا

 حق گرفتنی است
حجت االسالم عسکری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در 
مصاحبه ای گفت:: جلسه دیروز )98/ 2 / 15( نمایندگان محترم با دکتر نوبخت 
در امر پی جوئی های مربوط به موضوع معوقات معلمان، بسیار خوب و نوید بخش 
ایشان  با  معلمان  اخیر  دیدار  در  عزیزمان  رهبر  که  شنیدیم  و  دیدیم  ما  همه  بود. 
فرمود:: معلمان، محترم، شریف و آبرودار هستند و عزت نفس آنان در امر معیشت 
باید محفوظ باشد و نباید گذاشت عناصر سیاسی یا بیگانگان از مسایل معیشتی 
این رهنمود وضوع بطور جدی در دستور کار  از  معلمان سوء استفاده کنند. پس 
از ما خواست مطالبات مالی و  نمایندگان و دولت قرار گرفت و عارف طی نامه ای 
معوقات آموزش و پرورش را از سال 1382 تا پایان سال 1397 در اختیار کمیسیون 
قرار بدهیم بنده عرض کردم این مطالبات در سامانه ثبت بدهی های دولت قرار دارد 
از معاونت پشتیبانی و منابع  با این حال لیست مطالبات یاد شده را در 42 محور 
انسانی وزارت دریافت و طی یک نامه رسمی تقدیم کمیسیون کردم و خوشبختانه 
که  معوقات  این  جمع  سر  محترم،  نماینده  قاطع  حمایت  با  کمیسیون  صحن  در 
که  کاری  ساز  با  مقرر شد  می شود،  را شامل  تومان  میلیارد  هزار  ده  از  بیش  مبلغ 
کارگروه مشترک دولت و مجلس آن را تعیین می کند پرداخت شود. عسکری گفت:: 
از قدیم گفته اند حق گرفتنی است. دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد و ما با 
کمک نمایندگان مردم در خانه ملت تالش می کنیم تا معلمان عزیز و با عزت نفس 
کشورمان به حقوق شرعی و قانونی خودشان برسند و می دانیم که نشاط آنان باعث 

سرور و نشاط فرزندانمان در مدارس خواهد بود/ پانا
منبع: تابناک
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511/1آگهی راجع به تصفیه ترکه تابعه خارجه
با توجه به اینکه آقای عبدالمنیر عاشور کاظم محمد تبعه کشور بحرین در مورخ 1393/11/24  فوت نموده است و در ایران دارای 
نامه شماره  اداره تصفیه امور ورشکستگی مشهد در پرونده کالسه 980101 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مشهد طی  باشد  اموالی می 
متوفی  فرد  به  منحصر  وراث  رساند  می  عموم  اطالع  به  لذا  است  گردیده  تعیین  تصفیه  مدیر  بعنوان   1398/2/4-1398025000283912

عبارتند از:
1-خانم خاتون علی صالح محمد )مادر متوفی(2- خانم زینب مجید احمد محسن الزاکی )همسر متوفی (3- آقای حسن عبدالمنیر عاشور 
کاظم محمد 4- آقای حسین عبدالمنیر عاشور کاظم محمد 5- خانم حوراء عبدالمنیر عاشور کاظم محمد 6-خانم غدیر عبدالمنیر عاشور 
کاظم محمد )فرزندان متوفی(بنابراین از کلیه اشخاصی که به هر عنوان برای خود حقی بر ذمه متوفی یا اموال و امالک و بطور کلی ترکه 
متوفی قائل هستند دعوت می نماید در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی خود را معرفی و موضوع حق را معین نمایند بعالوه 
رونوشت و یا فتوکپی گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را به اداره تصفیه امور ورشکستگی مشهد واقع در خیابان بهار-بهار 25 
)کوچه استانداری (مقابل چاپخانه گوتنبرگ تسلیم نمایند.اضافه می نماید که مدعیون می توانند برای کسب اطالعات بیشتر همه روزه به جز 
ایام تعطیل در ساعات اداری با تلفن های 38544233 و 38545813 تماس حاصل نمایند.845 نوبت اول:98/2/18-نوبت دوم:98/3/18-

نوبت سوم:98/4/18
احمد علی طاهرزاده-رییس اداره تصفیه امور ورشکستگی مشهد و مستشار دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
ثبتی اراضی وساختمانهای  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  برابررای شماره 139860306013000081-1398/1/19 هیات اول موضوع 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عباس شرکتی  بشماره شناسنامه 
121 کد ملی 0919290582 صادره گناباد فرزند محمد علی  در شش دانگ یک باب مغازه تجاری به مساحت 15/17  مترمربع از پالک 
شماره 386 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای قاسم قلی زاده بهابادی 
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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:98/2/18 ، نوبت دوم:98/3/2 

رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب
****************************************

512/3آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
1-برابر رای شماره 139760306013002411-1397/12/2 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد پوزش به شناسنامه 
به مساحت کل  منزل  یکباب  از ششدانگ  پنج دانگ مشاع  فرزند محمد علی در  بیدخت  ملی 0918743133 صادره  شماره 2239 کد 
206/25 مترمربع از پالک شماره 927  فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده 
مع الواسطه از علیرضا نقوی مقدم)احدی از ورثه حسین نقوی مقدم به مساحت 10 متر مربع از محل سهام ثبت شده پالک (و کبری حقی 

)احدی از ورثه کربالئی محمد ساالر علی به مساحت 196/25 مترمربع از محل سهام مجهول  پالک(
2- برابر رای شماره 139760306013002548-1397/12/11 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
به  متقاضی خانم عذرا خواجه دلوئی   مالکانه بالمعارض  گناباد تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  های 
شناسنامه شماره 4027 کد ملی 0918679958  صادره گناباد فرزند حسین  در یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 
206/25 مترمربع از پالک شماره 927  فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده 
مع الواسطه از علیرضا نقوی مقدم)احدی از ورثه حسین نقوی مقدم به مساحت 10 متر مربع از محل سهام ثبت شده پالک (و کبری حقی 

)احدی از ورثه کربالئی محمد ساالر علی به مساحت 196/25 مترمربع از محل سهام مجهول  پالک(
نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می  روزآگهی   15 فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز 
اداره  این  به  اعتراض خودرا  به مدت دوماه  انتشاراولین آگهی  ازتاریخ  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  متقاضی  مالکیت  به صدورسند 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول:98/2/18-

انتشار نوبت دوم:98/3/2
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب

512/4 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  تربت حیدریه

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

برابررای شماره 139860306006000110- 1398/1/22 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین خوان فرزند 
عباسعلی بشماره شناسنامه 3694 صادره از جنگل در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 34953/99 مترمربع )سی و چهار هزار و 
نهصد و پنجاه و سه متر و نود و نه صدم مترمربع( قسمتی از پالک  60/72/88  فرعی واقع در اراضی جنب آباد پالک 50 اصلی دهستان 
سنگان و رشتخوار واقع در بخش 3 تربت حیدریه از محل مالکیت 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: 1398/2/2، نوبت دوم : 1398/2/18 
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه- سید محمد حسینی

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

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

برابررای شماره 139760306271003911هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
فرزند  مرده  ده  پری  شاه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  مستقردرواحد  رسمی 
غالمحیدر بشماره شناسنامه 843 صادره از زابل در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 127/79 مترمربع قسمتی از پالک 68 
اصلی بخش 9 واقع در بلوار طبرسی دوم ده متری امینی 38 طباطبائی 22 پالک 93 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه ظهیر 
الدوله 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. 1439- تاریخ انتشارنوبت 

اول: 98/2/3، نوبت دوم: 98/2/18 
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

مفقودی
ماشین   2521507 شماره  به  هوشمند  کارت 
مدل  فنگ  دانگ  سیستم  کمپرسی  کامیون 
  32 ایران   48 ع   623 پالک  شماره  به   2005
شاسی  شماره    ،  69109813 موتور  شماره 
جعفر  به  مربوط   LGGAMMDN555010403
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  بایگی  احمدی 

ساقط میباشد.
مفقودی

نوع  شکاری  مهمات  و  سالح  حمل  مجوز 
شماره   12 کالیبر  پر  ته  زنی  ساچمه  1لول  سالح 
ایران.  ساخت  دستکش  مدل   41900398 سالح 
 0731458095 ملی  بشماره  رشیدی  یوسف  بنام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.


